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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಶ್ರ ೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನ್ೀರಮೇ | 

ಸಹಸರ ನಾಮ ತತ್ತು ಲ್ಾ ಿಂ ರಾಮ ನಾಮ ವ್ರಾನನೇ || 
 

ಶ್ರ ೀರಾಮನಾಮವು ಮಹಾಮಹಿಮಾನಿ್ವ ತವಾದದ್ದು . ಅತಯ ಂತ ಶಕಿ್ತವಂತವಾದದ್ದು . ಸಮಸಿ  

ಶ್ರ ೀಯಸ್ಸು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸ್ಸತಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶ್ರ ೀರಾಮನಾಮವ್ನ್ನು  

ಸಮ ರಿಸ್ಸತಿ್ತರುವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಹತಿ್ತರ ಸ್ಸಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ . ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು  ಅವ್ರನ್ನು  ಕಣಿ್ಣ ನ ರೆಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ 

ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತರುತಿ್ತನೆ. ಈ ಶ್ರ ೀರಾಮನಾಮವ್ನ್ನು  ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮ ರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು  ಜಾಸಿಿಯಾಗಿ 

ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಕೊಡುತಿದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ನಾಮವ್ನ್ನು  ಯಾರೂ ಪಠಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು  ಸ್ಸಲ್ಭದ್ದು .  

ಶ್ರ ೀರಾಮನಾಮವು ಕೈಯಿಡಿದ ಎಲ್ಲ  ಕೆಲ್ಸಕ್ಷಯಯಗಳಲ್ಲಲ  ಜಯವ್ನ್ನು  ಕೊಡುತಿದೆ.      

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನ್ವವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ, ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹದಿನಾರು ಪುಸಿಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸ್ಸವುದ್ದ ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯಿತು. ಆ ಎಲ್ಲಲ  ಪುಸಿಕಗಳು ಭಕಿರಿಗೆ 

ಅತ್ತಯ ನಂದವ್ನ್ನು  ತರುತಿ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಲ  ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹವ್ಲ್ಲ ದೆ ಬೇರೆ 

ಇನೆು ೀನೂ ಅಲ್ಲ .  ಈ ರಚಿಸಿದ ಪುಸಿಕಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ವಂಕಟೇಶಿ ರ ವ್ರ ತಕಲೆ್ , ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ತಾ ಮ ೀನರಸಿಂಹ 

ವ್ರ ತಕಲೆ್ , ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ   ಭಕಿರನ್ನು  ಬಹಳ ಆನಂದಪಡಿಸ್ಸತಿ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು 

ವ್ರ ತಗಳನ್ನು  ನ್ವತಯ ವೂ ಅನೇಕ ಭಕಿರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ , ಅನೇಕ ದೇವಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  

ಆಚರಿಸಲೆ್ ಡುತಿ್ತವೆ. ಇದಕೆೆ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗಯ ವನ್ವದೆ?   

 

ನನು ನ್ನು  ಕೆಲ್ವು ಸಂವ್ತು ರಗಳಿಂದ ಕೆಲ್ವುಮಂದಿ ಮಿತರ ರು ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ 

ಯಾವುದಾದರೂ   ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಬರೆಯಬೇಕೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿ್ತದು ರು. ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ 

ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ಅದ್ದ ಇಷ್ಟು ವ್ರ್ಯಗಳ ನಂತರ ನೆರವರಿತು. ಯಾವುದೇ ದೇವ್ತೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ು  ಪುಸಿಕಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು, ಆ ದೇವ್ರ ಅನ್ನಗರ ಹವಿಲ್ಲ ದೇ ಒಂದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ 

ಬರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ಪುಸಿಕದ ರಚನೆಯು ಕೂಡಾ ಹಾಗೇ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ದದಿನ 

ಮಧ್ಯಯ ಹು ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಒಬಬ  ಆಜಾನ್ನಬಾಹು ಆಚಾಯಯ ಪುರುರ್ನ್ನ ನಮಮ  ಮನೆಗೆ 

ಬರುವುದಾಯಿತು. ನಾನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರ ೀ ವಂಕಟೇಶಿ ರ ವ್ರ ತಕಲೆ್ , ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ತಾ ಮ ೀನರಸಿಂಹ 

ವ್ರ ತಕಲೆ್  ಪುಸಿಕಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು, ತ್ತನ್ನ ನಮಮ  ಮನೆ ಹತಿ್ತರದ ಕ್ಷಲೀನ್ವಯಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಒಂದ್ದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ದೇವಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಂದೆನೆಂದನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ತಪೆ ದೆ 

ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದ್ದ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. ನಾನ್ನ ಏನೀ ಆಲೀಚಿಸ್ಸತಿ್ತರುವಾಗ ಅವ್ನ್ನ ಪುನಃ 

ಅದೇ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದನ್ನ. ಖಂಡಿತ್ತ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ರಚಿಸಬೇಕೆಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದನ್ನ. ನಾನ್ನ 'ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹವಾದಾಗ ಬರೆಯುತಿೆೀನೆ' ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದೆನ್ನ. 

ಆನಂತರ ಆಲೀಚಿಸಿದರೆ, ಆ ಆಚಾಯಯರು ಹೇಳಿದ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ 

ದೇವಾಲ್ಯವು ಇದು ಹಾಗೆ ನಾನ್ನ ಯಾವುತಿು  ಕೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಲ . ಇನ್ನು  ಆಶಚ ಯಯದ 

ವಿರ್ಯವನೆಂದರೆ, ಪುನಃ ಬೇಗನೆ ಮರಳಿಬರುತಿೆಂದ್ದ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೊೀದವ್ರು, 

ಇವ್ತಿ್ತ ಗೂ ಮರಳಿ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ . ಬಹುರ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ದ ದಶಯನ 

ಕೊಟ್ು ನೆಂಬ   ಭಾವ್ನೆ ಬರುತಿ್ತರುತಿದೆ.  ಮತಿ್ಂದ್ದ ವಿಶೇರ್ವನೆಂದರೆ, ಈ ಘಟ್ನೆ ಜರುಗಿದ 
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ಸಂವ್ತು ರವ ನನಗೆ ಭದಾರ ಚಲಂ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಮಹೊೀತು ವ್ದ 

ಮಂತ್ತರ ಕ್ಷತೆಯೊಟ್ಟು ಗೆ ಮುತಿು ಗಳನ್ನು  ಕೂಡಾ, ಅಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ ಪರಿಚಯವ ಇಲ್ಲ ದ ಭಕಿರು 

ತಂದ್ದ ಕೊಡುವುದಾಯಿತು. ಶ್ರ ೀ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಮಹೊೀತು ವ್ದ ಮುತಿು ಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ 

ನೀಡುವುದ್ದ ಅದೇ ಮೊದಲು. 

 

ಮತಿ್ಂದ್ದ ವಿಶೇರ್ವನೆಂದರೆ, ಈ ವ್ರ ತ ಪುಸಿಕದ ಡಿ.ಟ್ಟ.ಪಿ. ಕೆಲ್ಸವು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಜನಮ ನಕ್ಷತರ ವಾದ ಪುನವ್ಯಸ್ಸ ನಕ್ಷತರ ದ ದಿನವ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವುದ್ದ ನನು  

ಸೌಭಾಗಯ ವೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸ್ಸತಿೆೀನೆ. ತ್ತರುಪತ್ತಯಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ಕೊೀದಂಡರಾಮ ಸಿ್ವ ಮಿಯ 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಪವಿತರ ಉತು ವ್ವು ಜರುಗುತಿ್ತದು  ಕೊನೆಯದಿನ ಕೂಡಾ ಈ ದಿನವ ಆಗಿರುವ್ದ್ದ 

ಬಹಳ ವಿಶೇರ್ವೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸ್ಸತಿ್ತದೆು ೀನೆ.   

 

ಈ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತವು ಪೂತ್ತಯಯಾಗಿ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ರಚಿಸ್ಸವುದ್ದ 

ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯಿತು. ಲೇಖನ್ವಯನ್ನು  ಹಿಡಿದು ದ್ದು  ನಾನಾದರೂ, ಪರ ತ್ತ ಅಕ್ಷರವು ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ 

ಅನ್ನಗರ ಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸ್ಸತಿ್ತದೆು ೀನೆ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಸವುದ್ದ ಬಹಳ ಸ್ಸಲ್ಭ. ಆಚರಿಸಿದ 

ಪರ ತ್ತೀಯೊಬಬ  ಭಕಿನ್ವಗೂ ಆ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಅನ್ನಗರ ಹವಾಗಬೇಕೆಂದ್ದ ಆ 

ಸಿ್ವ ಮಿಯನ್ನು  ಮನಸ್ವರೆ ಬೇಡಿಕೊಳುು ತಿ್ತದೆು ೀನೆ. 

 

ಈ ಪುಸಿಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಲ  ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವ್ ಪರ ತ್ತೀಯೊಬಬ ರಿಗೂ, ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿರುವ್ ತಮಗೂ, ವ್ರ ತಕಥೆಯನ್ನು  ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, 

ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, ಪರ ಸ್ವದವ್ನ್ನು  ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದವ್ರಿಗೂ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ , 

ಆಯುರಾರೀಗಯ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದ್ದ ಆ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರನ್ನು  

ಪಾರ ರ್ಥಯಸ್ಸತಿ್ತದೆು ೀನೆ. 
   

|| ಸವಯ ಜನಾಾಃ ಸ್ಸಖಿನೀ ಭವಂತು | ಸಮಸಿ  ಸನಮ ಂಗಳಾನ್ವ ಭವಂತು || 

|| ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ  ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದಿಿ ರಸಿ್ಸ  || 
 

ಹೈದರಾಬಾದ್                  ತಿಮಮ ರಾಜು ವಿಶ್ಾ ಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ: 16-1-2021 

******* 
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ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಆಚರಸಬೇಕ್ಕ? 
 

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ವ್ಯಸಿು ನ್ವಂದಾಗಲ್ಲೀ, 

ಕುಲ್ದಿಂದಾಗಲ್ಲೀ ಭೇದಭಾವ್ವಿಲ್ಲ ದೇ ಓದಬಹುದ್ದ. ಸಿಿ ರೀ - ಪುರುರ್ ಬೇಧ್ವಿಲ್ಲ . ಯಾವ್ 

ಮಾಸದಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ ಓದಬಹುದ್ದ. ಏಕ್ಷದಶ್, ಹುಣಿ್ಣ ಮೆ 

ತ್ತರ್ಥಗಳಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಪುನವ್ಯಸ್ಸ, ಶರ ವ್ಣ ನಕ್ಷತರ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ ಪಠಿಸಿದರೆ 

ಮತಿಷ್ಟು  ಶುಭಪರ ದ. ಬುಧ್ವಾರ ಅಥವಾ ಶನ್ವವಾರದ ದಿನ ಪಠಣಮಾಡಿದರೆ ಅತಯ ಂತ 

ಶುಭಪರ ದ.  ಚೈತರ , ವೈಶಾಖ, ಶಾರ ವ್ಣ, ಕ್ಷತ್ತೀಯಕ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಿದರೆ 

ಜನಮ  ಜನಮ ದ ಪಾಪಗಳು ನಶ್ಸ್ಸತಿವೆ. ಬಹಳ ಪುಣಯ ವು ಲ್ಭಿಸ್ಸತಿದೆ.  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  

ಆಚರಿಸ್ಸವ್ ದಿನ ಖಂಡಿತ್ತ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನ್ವಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ . 

 

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಸವ್ ಮೊದಲು ಒಂದ್ದಸ್ವರಿ ಮನಸಿು ನಲೆಲ ೀ ಶ್ರ ೀ ಗಣಪತ್ತಗೆ, 

ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಅರ್ು ದಿಕೆ್ಷ ಲ್ಕರಿಗೆ ನಮಸೆ ರಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ   ನ್ವಮಮ  ಹೆಸರು, 

ನ್ವಮಮ  ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರುಗಳು, ನಕ್ಷತರ  ಮತಿು  ಗೀತರ ವ್ನ್ನು  ಮನಸಿು ನಲೆಲ ೀ 

ಸಮ ರಿಸಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಅಷ್ು ೀತಿರ 

ನಾಮಗಳನ್ನು  ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ದೇವ್ರ ಅಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ, ನಂತರಈ ಪುಸಿಕದಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಐದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು  ಓದಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನ್ವಮಮ  ಯೊೀಗಯ ತ್ತನ್ನಸ್ವರ   ಯಾವುದಾದರು ಹಣಿ ನ್ನು  

ಸಮಪಿಯಸಬೇಕು. 

 

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಸವಾಗ ಪತ್ತ-ಪತ್ತು  ಇಬಬ ರು ಖಂಡಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಗೆ ಇದ್ದು  

ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನ್ವಯಮವಿಲ್ಲ .    ಪತ್ತಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದಾಗ ಪತ್ತ, ಪತ್ತು ಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದಾಗ ಪತ್ತು , ಹಿೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅನ್ನಕೂಲ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಆಚರಿಸಬಹುದ್ದ. 

ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದರೆ ಇಬಬ ರಟ್ಟು ಗೆ ಆಚರಿಸಬಹುದ್ದ. 

 

❖ ದ್ದರದೃರ್ು ದಿಂದ ಪತ್ತು ಯನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೊಂಡ ಪುರುರ್ರು, ಪತ್ತಯನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೊಂಡ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ನ್ವೀರಭಯ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಬಹುದ್ದ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  

ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪೂತ್ತಯ ಮನಶಾಂತ್ತ ಉಂಟಾಗುತಿದೆ.   

 

❖ ಪರ ತ್ತ ಶನ್ವವಾರದ ದಿನ ಈ ಪುಸಿಕದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಐದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು  ಓದಿ, ಸಿ್ವ ಮಿಗೆ 

ಬಾಳೆಹಣಿ್ಣ , ಕೊೀಸಂಬರಿ, ಪಾನಕವ್ನ್ನು  ನೈವದಯ ವಿಟುು , ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ತಯ ಅನಾರೀಗಯ ವಾದರೂ ಕೂಡಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ತಯ 

ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಅಪಮೃತುಯ  ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು  

ಓದಲು ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ ದವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧುಬಳಗದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ, ಕೇಳಿಸಿದರೆ, 

ಮಹಾಫಲ್ವು ಸಿಗುತಿದೆ. 

 

❖ ಪರ ತ್ತ ಶನ್ವವಾರದ ದಿನ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಅಚಯಕರಿಂದ ಈ 

ಪುಸಿಕವ್ನ್ನು  ಪಠಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇವಾಲ್ಯಗಳು ಮಹಾಮಾನಿ್ವ ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕೆಾ ೀತರ ವೆಂದ್ದ 
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ಹೆಸರಂದ್ದತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಬರುವ್ ಭಕಿರೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಅನ್ನಗರ ಹವು 

ಸಿಕೆ್ತ  ಸ್ಸಖಸಂತ್ೀರ್ಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಸತಿ್ತರೆ.    

 

❖ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಯಾವುದೇ ದಿವ್ಯ ಕೆಾ ೀತರ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪುಣಯ ಕೆಾ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕೆಲ್ವು ಕೊೀಟ್ಟ ಜನಮ ದ ಪಾಪವು ನಶ್ಸ್ಸತಿದೆ. ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  

ಆಚರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಶರಿೀರದಲ್ಲಲ ಯ ರೀಗಗಳೆಲ್ಲಲ  ನ್ವವಾರಣೆಯಾಗುತಿದೆ. ಶರಿೀರಕೆೆ  

ಹೊಸ ತೇಜಸ್ಸು  ಉಂಟಾಗುತಿದೆ. ದಿೀರ್ಘಯಯುರ್ಯ ದಿಂದ ಸ್ಸಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಸತಿ್ತರೆ. 

 

❖ ದೂರದೇಶದಲ್ಲಲ ರುವ್ ನ್ವಮಮ  ಮಕೆ ಳ ನ್ವಮಿತಿ , ನ್ವಮಮ  ಬಂಧುಗಳ ನ್ವಮಿತಿ , ನ್ವೀವು ಕೂಡ 

ಓದಬಹುದ್ದ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದೆಯ , ವಿವಾಹ, ಸಂತ್ತನ, ಉದ್ಯ ೀಗ, ಆರೀಗಯ ಕೆ್ಷ ಗಿ ಈ 

ಪುಸಿಕವ್ನ್ನು  ಕರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಶನ್ವವಾರಗಳು ಸಿ್ವ ಮಿಯ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ 

ಅಥವಾ ನ್ವಮಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲೀ ಓದಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಫಲ್ಲತವು ಸಿಗುತಿದೆ. 

 

❖ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದರೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಪುರೀಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ 

ಒಳೆು ಯದ್ದ. ಕಲ್ಶ ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ು ದಿಕೆ್ಷ ಲ್ಕರನ್ನು , ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತೆಗಳನ್ನು , 

ಲೀಕಪಾಲ್ಕರನ್ನು  ಮಂಟ್ಪದಲ್ಲಲ  ಆಯಾ ದಿಕೆ್ತ ನಲ್ಲಲ  ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂತ್ತಯ 

ವಿಧ್ಯನದಿಂದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಶುಭಪರ ದ. 

 

❖ ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭಕ್ಷಯಯವ್ನ್ನು  ಮಾಡುವ್ ಮೊದಲು, ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಿದರೆ, 

ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಷಯಯವು ವಿಜಯವಂತ್ತಗುತಿದೆ. 

ಮನಸಿು ನಲ್ಲಲ  ಅಶಾಂತ್ತಯಿದಾು ಗ ಅಥವಾ ಅನ್ವರಿೀಕ್ತಾ ತವಾಗಿ ಯಾವುದಾರೂ 

ಕರ್ು ಬಂದಾಗ ತ್ತರ್ಥ, ವಾರ, ನಕ್ಷತರ ಗಳನ್ನು  ನೀಡದೆ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ಆಚರಿಸಬಹುದ್ದ. ಆ 

ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ದಿಂದ ಮನಸ್ಸು  ಪರ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಆ ಕರ್ು ವು ತಕ್ಷಣ 

ನ್ವವಾರಣೆಯಾಗುತಿದೆ. 

 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾವ್ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ ದಿನದಲ್ಲಲ ಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸಿಕವ್ನ್ನು  ಓದಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಅನ್ನಗರ ಹವ್ನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದ್ದ.    
 

******* 
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ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ 
 

ಅಥ ಅಿಂಗ್ ಪೂಜ    
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಾಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಭದಾರ ಯ ನಮಃ | ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದಾರ ಯ ನಮಃ | ಜಾನ್ನನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶಾಶಿ ತ್ತಯ ನಮಃ | ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕಟ್ಟವ್ಲ್ಲ ಭಾಯ ನಮಃ | ಕಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದಶರಥಾತಮ ಜಾಯ ನಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕೊೀಸಲೆಯಾಯ ನಮಃ | ನಾಭಿO ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಲ್ಕ್ಷಮ ಣಾಗರ ಜಾಯ  ನಮಃ | ವ್ಕ್ಷಸಾ ಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕೌಸಿ್ಸಭಾಭರಣಾಯ ನಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಸೆ ಂದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ಕೊೀದಂಡಧ್ರಾಯ ನಮಃ | ಬಾಹುಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಭರತ್ತಗರ ಜಾಯ ನಮಃ | ವ್ದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪದಾಮ ಕ್ಷಾ ಯ ನಮಃ | ನೇತೆರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸವಯಶಿ ರಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ  ಪರಬರ ಹಮ ಣೇ ನಮಃ | ಸವಾಯಣಾಯ Oಗಾನ್ವ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ  ಸಿ್ವ ಮಿನೇ ನಮಃ | ದಿವ್ಯ ಸ್ಸಂದರವಿಗರ ಹಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ||    

******* 

 

   

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಾಷ್ಟ ೀತು ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: 
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮಭದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮಚಂದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಶಿ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಜೀವ್ಲೀಚನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಜಂದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಾನಕ್ತವ್ಲ್ಲ ಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜೈತ್ತರ ಯ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ಜತ್ತಮಿತ್ತರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜನಾದಯನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಶಿಾ ಮಿತರ ಪಿರ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಾಂತಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಶರಣತ್ತರ ಣತತೆ ರಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ವಾಲ್ಲಪರ ಮಥನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಾಗಿಮ ನೆ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸತಯ ವಾಚೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸತಯ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸತಯ ವ್ರ ತ್ತಯ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ವ್ರ ತಧ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸದಾಹನ್ನಮದಾಶ್ರ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೊೀಸಲೇಂದಾರ ಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಖರಧಿ್ ಂಸಿನೇ ನಮಃ |    

ಓಂ ವಿರಾಧ್ವ್ಧ್ಪಂಡಿತ್ತಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ವಿಭಿೀರ್ಣಪರಿತ್ತರ ತೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಹರಕೊೀದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಪಿತ್ತಳ ಪರ ಭೇತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಶಗಿರ ೀವ್ಶ್ರೀಹರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಾಮದಗು ಯ ಮಹಾದಪಯದಳನಾಯ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ತ್ತಟ್ಕ್ಷಂತಕ್ಷಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ವದಾಂತಸ್ವರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವದಾತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭವ್ರೀಗಸಯ ಭೇರ್ಜಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಭೂರ್ಣತ್ತರ ಶ್ರೀಹತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ತ್ತರ ಮೂಥಯಯೇ ನಮಃ |    

ಓಂ ತ್ತರ ಗುಣಾತಮ ಕ್ಷಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ತ್ತರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ತ್ತರ ಲೀಕ್ಷತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುಣಯ ಚಾರಿತರ ಕ್ತೀತಯನಾಯ ನಮಃ | (40)  

ಓಂ ತ್ತರ ಲೀಕರಕ್ಷಕ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಧ್ನಿ್ವ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಂಡಕ್ಷರಣಯ ಕತಯನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಹಲ್ಲಯ ಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಿತೃಭಕಿ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ರಪರ ದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜತೇOದಿರ ಯಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಜತಕೊರ ೀಧ್ಯಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಜತ್ತಮಿತ್ತರ ಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಜಗದ್ದು ರವ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ವೃಕ್ಷವಾನರಸಂರ್ಘತ್ತನೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಚಿತರ ಕೂಟ್ಸಮಾಶರ ಯಾಯ ನಮಃ |   
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ಓಂ ಜಯಂತತ್ತರ ಣವ್ರದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸಮಿತ್ತರ ಪುತರ ಸೇವಿತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯದೇವಾದಿ ದೇವಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವ್ನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರಿೀಚಹಂತೆರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯದೇವ್ಸಿ್ಸತ್ತಯ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಸೌಮಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬರ ಹಮ ಣಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮುನ್ವಸಂಸಿ್ಸತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಯೊೀಗಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೊೀದರಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸ್ಸಗಿರ ೀವಪಿು ತರಾಜಯ ದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯಪುಣಾಯ ಧಿಕ ಫಲ್ಲಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಸಮ ೃತಸವ್ಯಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪುಣ್ಯ ೀದಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಯಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುರುಷ್ೀತಿಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಿಮ ತವ್ಕಿ್ಷ ರಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪೂವ್ಯಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭಿೀರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಧಿೀರೀದಾತಿ ಗುಣ್ೀತಿಮಾಯ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನ್ನರ್ಚಾರಿತ್ತರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸವ್ಯತ್ತೀಥಯಮಯಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಯ ಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸಂದರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಿೀತವಾಸನೇ ನಮಃ | (90) 
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ಓಂ ಧ್ನ್ನಧ್ಯರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯಯಜಾಾ ಧಿಪಾಯ ನಮಃ |     

ಓಂ ಯಜಿ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜರಾಮರಣವ್ಣ್ಣಯತ್ತಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಭಿೀರ್ಣಪರ ತ್ತಷಾು ತೆರ ೀ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸವಾಯಪಗುಣವ್ಣ್ಣಯತ್ತಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪರಮಾತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಬರ ಹಮ ಣೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸಚಿಚ ದಾನಂದವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪರಸ್ಮ ೈಧ್ಯಮೆು  ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ಪರಾಕ್ಷಶಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಾತೆ ರಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಾರಣಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಅವಾರಾಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಸವ್ಯದೇವ್ತಮ ಕ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಸ್ಮ ೈ ನಮಃ | (108) 
 

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

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾಷ್ಟ ೀತು ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: 
 

ಓಂ ಶಾಂತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೇಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ನ್ವತ್ತಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಶಿ ತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ತಯ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಕೇವ್ಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾತಮ ನೇ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ಪರಮಾತ್ತಮ ಕ್ಷಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಾನಕೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಿರ್ಥಲ್ಲನಂದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಕ್ಷಸ್ವಂತನ್ವಧ್ಯಯಿನೆಯ ೈ ನಮಃ |  
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ಓಂ ರಾವ್ಣಾತಕತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ರಮಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮವ್ಕ್ಷಸಾ ಲ್ಸಿಾ ತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಾರ ಣೇಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಾರ ಣರೂಪಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಧ್ಯನಪುರುಷೇಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ಸವ್ಯಶಕಿೆ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕ್ಷಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಷಾಾ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜ್ಯ ೀಸಿ ು ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಇಂದ್ದಮಹಿಮಾಸೆ ಧ್ಯಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುರಾಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಿನಮ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುಂಸ್ವಮಧ್ಯಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭೂತ್ತಂತರೂರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಭೂತ್ತಂತರಾತಮ ನೇ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಕೂಟ್ಸ್ವಾ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಹಾಪುರುರ್ಸಂಜಾ ತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಿ ವಾಯಾಯಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಯಯಜನನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬರ ಹಮ ಸ್ವಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬರ ಹಮ ಸಂಶರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ಯ ಕಿ್ಷಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಥಮಜಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಾರ ಹೆಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾತೆಯ ೈ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ಜಾಾ ನರೂಪಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಹೇಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಮುಸ್ವಾ ನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭುಕಿ್ತಮುಕಿ್ತ  ಫಲ್ಪರ ದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯವ್ಣಾಯಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ನ್ವತ್ತಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮುದಿತಮಾನಸ್ವಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಸವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಅವಾಚಾಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಸವಾಯಥಯಸ್ವಧ್ನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಗಿೀಶಿ ಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಯವಿದಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾವಿದಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸಶೀಭನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶೀಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಂಶಕತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲ್ಲೀಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಮಾನ್ವನೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪರಮೇಷಿಾ ನೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ತೆರ ೈಲೀಕಯ ಸ್ಸಂದಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಾಾ ನಸ್ಸಂದಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಮಚಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಿೀಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮೊೀಕ್ಷಪರ ದಾಯಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಕಿ್ಷರ್ಥಯನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ಭವಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಾವ್ವಿನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಕೃತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಂಕಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಸಿ್ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಯಕ್ಷಗಂಧ್ವ್ಯಸೇವಿತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೈಶಿಾ ನಯೈಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಶ್ೀಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವಾ ಸೇನಾಪಿರ ಯಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಭತಯಸೇವಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ಗುಹಾವ್ತು ಲ್ಲಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಹಿರಣಮ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಹಾದಾತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಸ್ವರಪರಿವ್ತ್ತಯಕ್ಷಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸಮಾಲ್ಲನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ತರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಾದಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಗತೆ್ತ ರಯಾಯೈ ನಮಃ | (90) 
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ಓಂ ಜಗನೂಮ ತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮೂತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಅಮೃತ್ತಶರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ನ್ವರಾಶರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ನ್ವರಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪತ್ತಭಕಿ್ತವಿರಾಜತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಸತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಶಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀನ್ವವಾಸಯೈ ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ಹರಿಪಿರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಕಯೈಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಭಕಿ್ಷನ್ನಕಂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಧ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜನಕ್ಷತಮ ಜಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುರಾವದಾವ್ತ್ತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸದಾಹನ್ನಮದಾಶ್ರ ತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸರಸ್ವಮೃತದಾತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಪಟಾು ಭಿರಾಮ ಪಿರ ಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ | (109)        
 

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

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ದಾಾ ದಶ್ನಾಮಗ್ಳು 
 

ಪರ ಥಮಂ ಶ್ರ ೀಧ್ರಂ ನಾಮ ದಿಿ ತ್ತೀಯಂ ದಶರಥಾತಮ ಜಮ್ | 

ತೃತ್ತೀಯಂ ರಾಮಚಂದರ ಂ ಚ ಚತುಥಯಂ ರಾವ್ಣಾಂತಕಂ | 

ಪಂಚಮಂ ಲೀಕಪೂಜಯ ಂ ಚ ರ್ರ್ಾ  ಶ್ರ ೀ ಜಾನಕ್ತೀಪಿರ ಯಂ | 

ಸಪಿಮಂ ವಾಸ್ಸದೇವಂ ಚ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಚಾರ್ು ಮಂ ತಥಾ | 

ನವ್ಮಂ ಫಾಲ್ಚಂದರ ಂ ದಶಮಂ ಲ್ಕ್ಷಮ ಣಾಗರ ಜಂ | 

ಏಕ್ಷದಶಂ ಚ ಗೀವಿಂದಂ ದಿಾ ದಶಂ ಸೇತುಬಂಧ್ನಂ || 
 

******* 
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ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ 

ಪರ ಥಮ ಅಧ್ಯಯ ಯ 

ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಿ ಕಥೆ  
 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ಆಶ್ರ ತಜನ ವ್ತು ಲ್ನ್ನ. ನಂಬಿದವ್ರನ್ನು  ನ್ವತಯ  ರಕ್ತಾ ಸ್ಸವ್ ಅಮೃತಮುತ್ತಯ. 

ತನು  ಭಕಿರೆಂದರೆ ಬಹಳ ಅನ್ನರಾಗ, ಅಪಾಯ ಯತೆ ಇರುವ್ವ್ನ್ನ. ಭಕಿವ್ತು ಲ್ನಾದ ಆ 

ಸಿ್ವ ಮಿಯು 'ತ್ತಮಮ ರಾಜು ವಿಶಿ ಪತ್ತ ರಾಮಕೃರ್ಿ ಮೂತ್ತಯ' ಎಂಬ ಭಕಿನ್ವಗೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದನ್ನ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನು  ನ್ವಮಯಲ್ ಮನಸಿು ನ್ವಂದ, ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಸವ್ಯ 

ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ದ್ರಕುತಿದೆ ಎಂದ್ದ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯೇ ತ್ತಳಿಸಿದಾು ನೆ.  ಈ ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನ್ನು  

ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ, ಪರ ಸ್ವದವ್ನ್ನು  ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಆಪತಿು ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಷಯಯಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀಯಸ್ಸು  

ಉಂಟಾಗುತಿದೆಂದ್ದ ಸಿ್ವ ಮಿಯೇ ತ್ತಳಿಸಿದಾು ನೆ.   

 

ಪೂವ್ಯಕ್ಷಲ್ದಲ್ಲಲ  ಕಳಿಂಗ ರಾಜಯ ವ್ನ್ನು  ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನೆಂಬ ರಾಜನ್ನ ಪರಿಪಾಲ್ಲಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. 

ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಮಹಾಭಕಿನ್ನ. ತನು  ರಾಜಯ ವ್ನ್ನು  ಶ್ರ ೀ ರಾಮರಾಜಯ ದ 

ಮಾದರಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ದ ಪರ ಯತ್ತು ಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಲ  

ರಾಜಯ ವು ಸ್ಸಭಿಕ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿತಿು . ತ್ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೇ ಈ ರಾಜಯ ವ್ನ್ನು  

ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತದಾು ನೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿ, ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತು ರವು ‘ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ’ ಉತು ವ್ವ್ನ್ನು  

ಅತಯ ಂತ ಭಕಿ್ತಶರ ದಿೆ ಗಳಿಂದ ನ್ವವ್ಯಹಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ಪರ ತ್ತಯೊಂದ್ದ ಮೂಲೆ 

ಮೂಲೆಯಲೂಲ  ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ಕಲ್ಲಯ ಣ್ೀತು ವ್ವ್ನ್ನು  ಬಹು ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ 

ಜರುಗಿಸ್ಸತಿ್ತದು ರು. ಆ ಹತಿುದಿನಗಳು ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ವೆಲ್ಲಲ  ಹಬಬ ದ ವಾತ್ತವ್ರಣವ್ನ್ನು  

ಪಡೆಯುತಿ್ತತಿು .  

 

ಎಲ್ಲಲ  ಭೀಗಭಾಗಯ ಗಳು ಇದು ರೂ, ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ವಗೆ ಸಂತ್ತನಭಾಗಯ ವಿಲ್ಲ ದ್ದು  ಬಹಳ 

ನೀವುಂಟು ಮಾಡುತಿ್ತತಿು . ಸಂತ್ತನಕೆ್ಷ ಗಿ ರಾಜ ದಂಪತ್ತಗಳಿಬಬ ರೂ ಅನೇಕ 

ಪೂಜೆಪುನಸೆ್ವ ರಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಪುಣಯ ಕೆಾ ೀತರ ಗಳನ್ನು  ಸಂದಶ್ಯಸಿದರು. ಆದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಲ . ದಿನಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿ್ತರುವಾಗ, ಒಂದ್ದದಿನ ರಾತ್ತರ  ವಿಕರ ಮ 

ವ್ಮಯನ್ವಗೆ ಸಿ ಪು ದಲ್ಲಲ  ಒಂದ್ದ ಶ್ರ್ಥಲ್ವಾದಂತಹ ಆಲ್ಯವು ಕ್ಷಣ್ಣಸಿತು. ಅದೇನೆಂದ್ದ 

ರಾಜನ್ವಗೆ ಅಥಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆು  ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಆಸ್ವಾ ನ ಪುರೀಹಿತನನ್ನು  

ಕರೆದ್ದ, ತನಗೆ ಬಂದ ಸಿ ಪು ದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಆ ಸಿ ಪು ದ ಅಥಯವನಾಗಿರಬಹುದೆಂದ್ದ 

ಕೇಳಿದನ್ನ. ಪುರೀಹಿತನ್ನ ಕಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಚ ಕೊಂಡು ಧ್ಯಯ ನ್ವಸಿ ರಾಜನಂದಿಗೆ ಹಿೀಗೆ 

ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ರಾಜಾ! ನ್ವಮಗೆ ಸಿ ಪು ದಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಣ್ಣಸಿದ್ದು  ಪುರಾತನವಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ 

ದೇವಾಲ್ಯ. ಇದ್ದ ನಮಮ  ದೇಶದಲೆಲ ೀ ಎಲಲ ೀ ಇರಬಹುದ್ದ. ನ್ವೀವು ಆ ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  

ಪುನಃ ಸ್ಸಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ಸತಿೆೀನೆಂದ್ದ ಸಂಕಲೆ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನ್ವಮಗೆ ತಪೆ ದೆ ಉತಿಮ 

ಸಂತ್ತನಭಾಗಯ ವು ಉಂಟಾಗುತಿದೆ' ಎಂದೇ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ಮತಿೆ  ಆ ದೇವಾಲ್ಯವು ಎಲ್ಲಲ ದೆಯೊೀ 

ಹೇಗೆ ಗತಿ್ತಗುತಿದೆ?' ಎಂದ್ದ ರಾಜನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಪುರೀಹಿತನ್ನ 'ಆ ವಿರ್ಯವು 

ಸಿ ಲೆ್ ದಿನಗಳಲೆಲ ೀ ತ್ತಳಿಯುತಿದೆ' ಎಂದನ್ನ.  ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಆ ಪುರೀಹಿತನ್ನ ಹೇಳಿದು ನ್ನು  
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ಕೇಳಿ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನ್ನು  ಮನಸಿು ನಲೆಲ ೀ ಪಾರ ರ್ಥಯಸಿ ತನಗೆ ಒಳೆು ಯ ಸಂತ್ತನವಾದರೆ, ಆ 

ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ಖಂಡಿತ್ತ ಪುನರುದಿ ರಿಸ್ಸತಿೆೀನೆಂದ್ದ ಸಂಕಲೆ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನ.    

 

ಇದ್ದ ನಡೆದ ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳಲೆಲ ೀ ಮಹಾರಾಣ್ಣಯು ಗಭಯವ್ತ್ತಯಾಗಿ ಮುದಾು ದ ಮಗನನ್ನು  

ಹೆತಿಳು. ಅವ್ನ್ವಗೆ ರಾಮ ವ್ಮಯನೆಂದ್ದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅತ್ತ ಪಿರ ೀತ್ತಯಿಂದ 

ಸ್ವಕತ್ಡಗಿದರು.  ಕರ ಮೇಣ ರಾಜನ್ನ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ವಗೆ ಕೊಟ್ು  ಮಾತನ್ನು  

ಮರೆತುಬಿಟ್ು ನ್ನ. ಒಂದ್ದದಿನ ಒಬಬ  ಗಾರ ಮಾಧಿಕ್ಷರಿ ಬಂದ್ದ, ತನು  ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಪುರಾತನ 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಆಲ್ಯವ್ನ್ನು  ತ್ತರುಗಿ ಪುನಃ ಅಭಿವೃದಿಿ ೀಕರಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದನ್ನ. 

ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗಲೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದನೇ ವಿನಃ, ಅವ್ನ್ವಗೆ ಹಣವ್ನ್ನು ಕೂಡಾ 

ಕಳುಹಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ು ನ್ನ.  ಅವ್ನ್ವಗೆ ಇರ್ು ರವ್ರೆಗೆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ವಗೆ ಕೊಟ್ು  ಮಾತು 

ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ .   ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಒಂದ್ದದಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ ವ್ಮಯನ್ವಗೆ 

ತ್ತೀವ್ರ ವಾದ ಅನಾರೀಗಯ  ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಜವೈದಯ ರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಆ ರೀಗವು 

ಯಾವುದೆಂದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲಗಲ್ಲಲ್ಲ . ಇರ್ು ರಲ್ಲಲ  ಆ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಒಬಬ  ಸ್ವಧುವು ಬಂದನ್ನ. 

ಮಹಾಮಂತ್ತರ ಯು ಆ ಸ್ವಧುವ್ನ್ನು  ರಾಜಮಂದಿರಕೆೆ  ಕರೆಯಿಸಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ 

ವ್ಮಯನ್ವಗೆ ಬಂದ ಅನಾರೀಗಯ ದ ಬಗೆು  ತ್ತಳಿಸಿದನ್ನ. ಆಗ ಆ ಸ್ವಧುವು ಮಹಾರಾಜಾ ವಿಕರ ಮ 

ವ್ಮಯನಂದಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ರಾಜಾ! ನ್ವನು  ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮಗಿರಿ ಎಂಬ ಊರಿದೆ. 

ಅಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನ್ನು  ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ನ್ವನು  ಮಗನ ಆರೀಗಯ ದಲ್ಲಲ  ಬದಲ್ಲವ್ಣೆ 

ತ್ೀರಿಬರುತಿದೆ' ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದನ್ನ.  

 

ಮರುದಿನವ ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಹೊರಟು ಶ್ರ ೀ ರಾಮಗಿರಿ ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ದಶಯನವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತ್ತರುಗಿ ತನು  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಪರ ಯಾಣ್ಣಸಿದನ್ನ. 

ಮಾಗಯ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಲ  ದಟ್ು ವಾದ ಅರಣಯ ವು ಎದ್ದರಾಯಿತು. ಕತಿಲ್ಲದ್ದದರಿಂದ, ರಾತ್ತರ  ಅಲೆಲ ೀ 

ತನು  ಪರಿವಾರದ್ಂದಿಗೆ ವಿಶರ ಮಿಸಿದನ್ನ.  ರಾತ್ತರ ಯ ಒಂದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ , ಎಲ್ಲಲ ಂದ 

ಬಂತ್ೀ ಏನೀ, ಒಂದ್ದ ಕೊೀತ್ತ ಬಂದ್ದ ಮಹಾರಾಜನ ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ  ಜಗಿಯಿತು. ಬಹಳ ಮಂದಿ 

ಸೈನ್ವಕರಿದು ರೂ ತನು  ಶ್ಬಿರದ್ಳಗೆ ಆ ಕೊೀತ್ತಯು ಹೇಗೆ ಬಂತ್ೀ ರಾಜನ್ವಗೆ ಅಥಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . 

ಅದ್ದ ರಾಜನ ಕೈಯನ್ನು  ಹಿಡಿದ್ದಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆೆ  ಎಳೆಯತ್ಡಗಿತು. ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ವಗೆ 

ಒಮೆಮ ಲೇ ಭಯಹುಟ್ಟು ದರೂ ಈ ಕೊೀತ್ತಯು ಏನೀ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ್ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆ 

ಕೊೀತ್ತಯು ರಾಜನನ್ನು  ಶ್ಬಿರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದ್ದಕೊಂಡು ಬಂದ್ದ, ಕ್ಷಡಿನ ಒಳಗೆ 

ಕರೆದ್ಯಯ ತ್ಡಗಿತು. ರಾಜನ್ನ ಏನೂ ಹೇಳದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊರಟ್ನ್ನ. ಹಾಗೆ 

ಸಿ ಲೆ್ ದೂರ ಹೊೀದಾಗ, ಎದ್ದರಲ್ಲಲ ರುವ್ ಕೊೀತ್ತಯು ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಜಗಿದ್ದ, 

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ  ಮಾಯವಾಯಿತು. ಎರಡು ಅಡಿ ಮುಂದಕೆ್ತ ಟ್ು  ವಿಕರ ಮ ವ್ಮಯನ್ವಗೆ ಒಂದ್ದ ಅದ್ದಬ ತ 

ದೃಶಯ  ಕ್ಷಣ್ಣಸಿತು. ಅದನ್ನು  ನೀಡಿ, ಕೆಲ್ವು ಸಂವ್ತು ರದ ಕೆಳಗೆ ತನಗೆ ಸಿ ಪು ದಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಣ್ಣಸಿದ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನ ಶ್ರ್ಥಲ್ಲಲ್ಯ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಲ ! ಆ ಸಿ ಪು ದಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಣ್ಣಸಿದ್ದು  

ಇದೇ! ಈ ದೇವಾಲ್ಯವ! ಮಹಾರಾಜನ್ವಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ದಿನ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ವಗೆ ಕೊಟ್ು  

ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ತನಗೆ ಆ ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ತ್ೀರಿಸಿದ್ದು  ಸ್ವಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನ ಭಕಿನಾದ ಆಂಜನೇಯನೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದನ್ನ.    
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ತ್ತರುಗಿ ಶ್ಬಿರಕೆೆ  ಬಂದ ರಾಜನ್ನ, ಮಹಾಮಂತ್ತರ ಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಂಗತ್ತಯನ್ನು  ಹೇಳಿದನ್ನ. 

ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ರು ದೇವಾಲ್ಯದ ಹತಿ್ತರ ಹೊೀದರು. ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಆ 

ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ಪುನಃವೃದಿಿ ಕರಿಸಲು ಆದೇಶ್ಸಿದನ್ನ. ತ್ತರುಗಿ ರಾಜಯ ವ್ನ್ನು  ಸೇರಿದ ವಿಕರ ಮ 

ವ್ಮಯನ್ವಗೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಮ ವ್ಮಯನ್ನ ಪೂತ್ತಯ ಆರೀಗಯ ವಂತನಾಗಿರುವುದ್ದ 

ಕ್ಷಣ್ಣಸಿತು. ಹಿಂದೆ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ವಗೆ ಕೊಟ್ು  ಮಾತನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳು ದೆ ಇದ್ದು ದರಿಂದ, 

ರಾಜಕುಮಾರನ್ವಗೆ ಅನಾರೀಗಯ  ಉಂಟಾಯಿತೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ 

ಅನ್ನಗರ ಹವು ಪುನಃ ಸಿಕೆ್ತ ದಕೆೆ  ಸಂತ್ೀಷಿಸಿದನ್ನ. ರಾಜಾಜೆಾ ಯ ಪರ ಕ್ಷರ ಅರಣಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮನ ಆಲ್ಯವ್ನ್ನು  ಅದ್ದು ತವಾಗಿ ನ್ವಮಿಯಸಿದರು. ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗಿಬರಲು 

ರಾಜಮಾಗಯವ್ನ್ನು  ಕೂಡ ಏಪಾಯಟು ಮಾಡಿದರು.  ಒಂದ್ದ ಸ್ಸಮುಹೂತಯದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ  ಮೂತ್ತಯಗಳನ್ನು  ಪುನಃಪರ ತ್ತರ ಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದರು. ಸಿ ಲೆ್ ಸಮಯದಲೆಲ ೀ 

ಮಹಾಮಹಿಮೆಯ ಪುಣಯ ಕೆಾ ೀತರ ವೆಂದ್ದ ಪರ ಸಿದಿು  ಪಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ  ಪೂಜಸಿಕೊಳುು ತಿ್ತರುವ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರು ತಮಮ  ಸೇವೆಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸ್ಸವ್ 

ಅಮೃತಮೂತ್ತಯಯಾಗಿ ಹೆಸರುಪಡೆದರು.    
 

ಪರ ಥಮ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯಿತು 
 

ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್ || 

******* 

 
ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ 

ಮಲ್ಲ ಣ್ಣ  ಕಥೆ 
 

ರಾಮ ಏವ್ ಪರಬರ ಹಮ  ರಾಮ ಏವ್ ಪರಂ ತಪಃ | 

ರಾಮ ಏವ್ ಪರಂ ತತಿ ಮ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮೊೀ ಬರ ಹಾಮ ತ್ತರಕಂ || 
 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮನೇ ಪರಬರ ಹಮ ನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ರಾಮನೇ ಪರಮ ತಪಸ್ಸು . ಶ್ರ ೀ ರಾಮನೇ ಪರತತಿ ನ್ನ. ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮನೇ ತ್ತರಕಬರ ಹಮ ನ್ನ. ಸಕಲ್ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧ್ಯರಭೂತನಾದ ಶ್ರ ೀಮನಾು ರಾಯಣನೇ 

ತೆರ ೀತ್ತಯುಗದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದನ್ನ. ಆ ಭಕಿವ್ತು ಲ್ನ್ನ 'ತ್ತಮಮ ರಾಜು ವಿಶಿ ಪತ್ತ 

ರಾಮಕೃರ್ಿ ಮೂತ್ತಯ' ಎಂಬ ಭಕಿನ್ವಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ 'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ದ ಎರಡನೇ 

ಕಥೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ್. 

 

ಪೂವ್ಯಕ್ಷಲ್ದಲ್ಲಲ  ರಾಮಾಪುರಂ ಎಂಬ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ , ಸಿೀತ್ತ, ಲ್ಕ್ಷಮ ಣ 

ಸಮೇತ ಆಂಜನೇಯ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ದೇವಾಲ್ಯವಿತಿು . ದೇವಾಲ್ಯವು ಊರಿನ ಒಂದ್ದ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ , ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ ಸ್ಸಂದರವಾದ ಸರೀವ್ರದಿಂದ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ 

ಆಹಾಲ ದಕರವಾಗಿತಿು . ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತು ರವು 'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ' ಉತು ವ್ಗಳು ಬಹಳ 

ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿ್ತತಿು . ಹಾಗೆ ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತು ರವು ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಸರೀವ್ರದಲ್ಲಲ  

ಶ್ರ ೀ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ತೆಪೆ್ ೀತು ವ್ಗಳು ರಂಗುರಂಗಿನ ವೈಭವ್ದಿಂದ ಜರುಗುತಿ್ತತಿು . ಅಲ್ಲಲ ಯ 

ಸನ್ವು ಧ್ಯನದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಪರಿವಾರ ಮೂತ್ತಯಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಸಂದರವಾಗಿ, ಆ 
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ವೈಭವ್ವ್ನ್ನು  ನೀಡಲು ಎರಡು ಕಣಿ್ಣ ಗಳು ಸ್ವಕ್ಷಗುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂಬಂತೆ ಅತಯ ಂತ 

ಮನೀಹರವಾಗಿದು ವು. 

 

ಆ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಮಲ್ಲ ಣಿ ನೆಂಬ ಕೆಲ್ಸದವ್ನ್ವದು ನ್ನ. ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ್ನ ದಿನಾಲು 

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು  ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ಗುಡಿಸಿ, ಸಿ ಚಛ ಗಳಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ 

ಓದ್ದಬರಹ ಏನೂ ಕಲ್ಲಯದಿದ್ದು ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಲ  ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ  ಸೇರಿ, ಪರ ತ್ತದಿನ 

ಬಹಳ ಶರ ದಿೆ ಯಿಂದ ದೇವಾಲ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ವ್ನೆು ಲ್ಲಲ  ನೀಡಿಕೊಳುು ತಿ್ತದು ನ್ನ.  

ಪರ ತ್ತದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸೆ ರಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಹೆಂಡತ್ತ, ಮಗನಂದಿಗೆ ದೇವಾಲ್ಯ 

ಆವ್ರಣದ ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಗುಡಿಸಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುತಿ್ತದು .   

 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಪರ ತ್ತವ್ರುರ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ್ ಕೂಡಾ 'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ' ಉತು ವ್ಗಳು ಬಂತು. 

ಪರ ತ್ತದಿನ ಹಬಬ ವ! ದೇವಾಲ್ಯವ್ನೆು ಲ್ಲಲ  ಬಣಿ  ಬಣಿ ದ ಹೂವಿನಹಾರಗಳಿಂದ 

ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ್ವಗೆ ಒಂದ್ದಕ್ಷಣ ಕೂಡಾ ಪುರುಸೊತಿ್ತಲ್ಲ . ಪರ ತ್ತದಿನ ಸ್ವಯಂಕ್ಷಲ್ದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಪುರಾಣಕಥೆಗಳ ಪರ ವ್ಚನಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತತಿು . ಒಂದ್ಂದ್ದದಿನ ಒಬ್ಬಬ ಬಬ  

ಪಂಡಿತನ್ನ ಬಂದ್ದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಲ ರುವ್ ಅನೇಕ ವಿಶೇರ್ಗಳನ್ನು  ಬಹಳ ಸ್ಸಂದರವಾಗಿ 

ವಿವ್ರಿಸ್ಸತಿ್ತದು ರು. ನ್ವತಯ ವೂ ತುಂಬಾ ಭಕಿರು ಬರುತಿ್ತದು ರು. ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ್ನ ಕೂಡಾ ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ 

ನ್ವಂತುಕೊಂಡು ಆ ಪರ ವ್ಚನಗಳನ್ನು  ಕೇಳುತಿ್ತದು ನ್ನ. 

 

'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ'ಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಯಂಕ್ಷಲ್, ಪಕೆ ದ ಊರಿನ್ವಂದ ಬಂದ ಶಂಕರ ಶಾಸಿಿ ರ 

ಎಂಬ ಮಹಾಪಂಡಿತನ್ನ 'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನಾಮ'ದ ಬಗೆು  ಇರುವ್ ವಿಶ್ರ್ು ತೆಯನ್ನು  ವಿವ್ರಿಸ್ಸತಿ್ತ  

ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ಈ ಸೃಷಿು ಯಲ್ಲಲ  ರಾಮನಾಮಕೆೆ  ಸಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು 

ಮತಿ್ಂದಿಲ್ಲ . ಒಂದ್ದಸ್ವರಿ ರಾಮನಾಮವ್ನ್ನು  ಜಪಿಸಿದರೆ, ಕೆಲ್ವು ನೂರುಜನಮ ಗಳ 

ಪಾಪಗಳು ನಶ್ಸ್ಸತಿವೆ. ಪರ ತ್ತದಿನ ಈ ದಿವ್ಯ  ನಾಮವ್ನ್ನು  ಜಪಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು 

ಉಂಟಾಗುತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಲ ದು ರೂ ಒಂದ್ದಸ್ವರಿ ರಾಮಾ ಎಂದ್ದ ಕರೆದರೆ, ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಕೊೀದಂಡರಾಮನ್ನ ಆ ಭಕಿನನ್ನು  ತಕ್ಷಣ ಆ ಆಪತಿ್ತನ್ವಂದ ರಕ್ತಾ ಸ್ಸತಿ್ತನೆ.  ಇಂಥಹ 

ಸ್ಸಲ್ಭವಾದ, ಪವಿತರ ವಾದ, ಬಹಳ ಪರ ಭಾವ್ಹೊಂದಿರುವ್ ನಾಮವು ಇನು ಂದಿಲ್ಲ . ಸಕಲ್ 

ದೇವ್ತ್ತಗಣವು ಈ ಅದ್ದು ತ ರಾಮನಾಮವ್ನೆು ೀ ನ್ವತಯ ವು ಜಪಿಸ್ಸತಿ್ತರೆ. ಈ ರಾಮನಾಮದ 

ಜಪದ ಪರ ಭಾವ್ದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಮುನ್ವೀಶಿ ರುಗಳು ತಮಮ  ತಮಮ  ದಿವ್ಯ ಶಕಿ್ತಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದ್ದಕೊಂಡಿದಾು ರೆ. ಎಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಲ್ದಲೂಲ  ದೇವ್ತೆಗಳಿಗೂ, ಮಾನವ್ರಿಗೂ ಈ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮನಾಮವ ಆಧ್ಯರ' ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದನ್ನ. 

 

ಶಂಕರ ಶಾಸಿಿ ರಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ದೃಢವಾಗಿ ಸೇರಿತು.  ತ್ತನ್ನ 

ನ್ವತಯ ವು ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ ನಾಮವು ಇಷ್ಟು  ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಎಂದಾಯಿತು. ಏನೀ 

ಮಾಡುತಿ್ತದೆು ೀನೆ, ಆದರೆ ಇಂಥಹ ಅದ್ದು ತನಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತಿ್ತದೆು ೀನೆಂದ್ದ ತ್ತಳಿಯದೇ ಹೊೀದೆನ್ನ ಎಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಆದಿನ ರಾತ್ತರ  ಊಟ್ಮಾಡಿ, 

ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲಲ  ಮಲ್ಗಿದರು. ಒಂದ್ದಸಲ್ ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ ಮಗನ್ನ ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನ್ನ. ಆ 

ಕೂಗಿನ್ವಂದ ಮಲ್ಲ ಣಿ , ಹೆಂಡತ್ತ ಇಬಬ ರೂ ಒಮೆಮ ಲೇ ಎದ್ದು , ಮಗನ್ವಗೆ ಏನಾಯಿತ್ೀ ಎಂದ್ದ 

ನೀಡಿದರು. ಮಗನ್ನ ಕ್ಷಲ್ನ್ನು  ತ್ೀರಿಸ್ಸತಿ್ತ  ನೀವಿನ್ವಂದ ಒದಾು ಡುತಿ್ತದಾು ನೆ. ಇರ್ು ರಲ್ಲಲ  



ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ 
 

18 

 

ಒಂದ್ದ ಹಾವು ಸರಸರ ಹರಿಯುತಿ್ತ  ಗುಡಿಸಲ್ಲನ್ವಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗುವುದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ 

ಕ್ಷಣ್ಣಸಿತು. ಜರುಗಿದ ವಿರ್ಯ ಅಥಯವಾಯಿತು. ಆ ಹಾವ ಮಗನನ್ನು  ಕಚಿಚ ದೆ. ಇನ್ನು  ಈ 

ಅಧ್ಯರಾತ್ತರ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ , ಮಗನನ್ನು  ಕರೆದ್ದಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗುವುದ್ದ? 

ವಾಸಿವ್ವಾಗಿ ಮಗನ್ನ ನೀವಿನ್ವಂದ ಬ್ಬಬೆಬ  ಹೊಡೆಯುತಿ್ತ , ಕದಲ್ಲ್ಲರದ 

ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯಲ್ಲಲ ದಾು ನೆ. ಮಲ್ಲ ಣಿ  ದಂಪತ್ತಗಳ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಯು ಕಣಿ್ಣ ೀರಿನ್ವಂದ ತುಂಬಿಹೊೀಯಿತು. 

 

ಆಗ ಮಲ್ಲ ಣಿ ನ್ವಗೆ ಒಮೆಮ ಲೇ ಮನಸಿು ನಲ್ಲಲ  ಸ್ವಯಂಕ್ಷಲ್ ಶಂಕರ ಶಾಸಿಿ ರಯವ್ರು 

ಪರ ವ್ಚನದಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಆಪತಿ್ತನಲ್ಲಲ ದು ರೂ ರಾಮ ಎಂದ್ದ 

ಕರೆದರೆ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯು ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತನೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು ಎಂದಾಲೀಚಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಮಗನ 

ಕ್ಷಲ್ಲಗೆ ಹಾವು ಕಚಿಚ ದ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ 'ರಾಮಾ' ಎಂದ್ದ ಗಟ್ಟು ಯಾಗಿ ಸಮ ರಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತ  

ಬಾಯಿಂದ ಊದಿದನ್ನ.  ಅಷ್ಠು ೀ! ಅದ್ದು ತ! ಆ ಹುಡುಗನ ನೀವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ  

ಮಾಯವಾಯಿತು. ಹಾವು ಕಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಲ  ಗಾಯವು ಕೂಡಾ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಮಗನ್ನ 

ನಗುತಿ್ತ  ಎದ್ದು  ನ್ವಂತುಕೊಂಡನ್ನ. ಅದನ್ನು  ನೀಡಿ ಮಲ್ಲ ಣಿ  ದಂಪತ್ತಗಳಿಗೆ ಆದ ಸಂತ್ೀರ್ 

ಅಷಿು ರ್ು ಲ್ಲ .   ರಾಮಾ ರಕ್ತಾ ಸಿದಿಯಾ ತಂದೇ! ಎಂದ್ದ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯನ್ನು  ಬಹಳ ಹೊಗಳಿದನ್ನ.   

ಮರುದಿನ 'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ'ಯ ದಿನ, ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತ ರಾಮರ ಕಲ್ಲಯ ಣ್ೀತು ವ್ವ್ನ್ನು  ಕಣಿಾ ರೆ 

ಕಂಡು ಅತ್ತಯ ನಂದ ಪಟ್ು ರು. ಜೀವಿಸಿದಷ್ಟು  ದಿನ ಆ ದಂಪತ್ತಗಳು, ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತಿ್ತ  ಕೊನೆಗೆ ಮುಕಿ್ತಯನ್ನು  ಪಡೆದರು. ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಾಮಕೆ್ತ ರುವ್ ಮಹಿಮೆ ಅಂಥದ್ದು . 

ಯಾರು ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಮನಸೆ್ಪ ತ್ತಯಯಾಗಿ ಆ ದಿವ್ಯ ನಾಮವ್ನ್ನು  ಜಪಿಸ್ಸತಿ್ತರೀ, ಅವ್ರು 

ಯಾವುದೇ ಆಪತಿ್ತನಲ್ಲಲ ದು ರೂ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ಕ್ಷಣದಲೆಲ ೀ ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತನೆ.  ನ್ವತಯ  ಈ 

ರಾಮನಾಮವ್ನ್ನು  ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಜಪಿಸ್ಸವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೀಗಯ  

ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ದ್ರಕುತಿವೆ. 
  

ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯಿತು 
 

ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್|| 

******* 

 

 

ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ 

ರಾಮ ಶ್ಮಿ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಯಕ್ಷಲ್ದಲ್ಲಲ  ಗೀದಾವ್ರಿ ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ರಾಮ ಶಮಯನೆಂಬ ಮಹಾಪಂಡಿತನ್ನ 

ಇದು ನ್ನ. ಎಲ್ಲಲ  ಶಾಸಿ ರಗಳಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಪಾಂಡಿತಯ ವ್ನ್ನು  ಪಡೆದ್ದಕೊಂಡಿದು ರೂ, 

ಅಹಂಕ್ಷರವಿಲ್ಲ ದೆ ವಿನಮರ ನಾಗಿರುತಿ್ತದು ನ್ನ. ರಾಮ ಶಮಯನ್ವಗೆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೆಂದರೆ 

ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಭಕಿ್ತ . ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನೆು ೀ ಮನಸಿು ನಲ್ಲಲ  

ಸಮ ರಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ತನು  ಹತಿ್ತರ ಸಲ್ಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುವ್ವ್ರಿಗೆಲ್ಲಲ  ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನನೆು ೀ 

ಪೂಜಸಿರೆಂದ್ದ ಹೇಳುತಿ್ತದು ನ್ನ. ಯಾವುದೇ ಆಪತಿ್ತನ್ವಂದ ಕ್ಷಪಾಡುವ್ ಅದ್ದು ತದೈವ್, ಆ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನೇ ಎಂದ್ದ ಹೇಳುತಿ್ತದು ನ್ನ.     
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ರಾಮ ಶಮಯನ ಹೆಂಡತ್ತ ವೈದೇಹಿ. ದಂಪತ್ತಗಳು ಬಹಳ ಅನಯ ೀನಯ ವಾಗಿರುತಿ್ತದು ರು. ಅವ್ರಿಗೆ 

ವ್ನಜ, ಗಿರಿಜ ಎಂಬ ಇಬಬ ರು ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆ ಳು. ಇಬಬ ರಿಗೂ ವಿವಾಹಯೊೀಗಯ  ವ್ಯಸ್ವು ಯಿತು.  

ಇನ್ನು  ಒಳೆು ಯ ವ್ರನನ್ನು  ನೀಡಿ ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆ ಳಿಬಬ ರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ದ ಆ 

ದಂಪತ್ತಗಳು ನ್ವಶಚ ಯಿಸಿದರು. ಇಬಬ ರಿಗೂ ಉತಿಮ ವ್ರನ್ನ ಸಿಗುವ್ಭಾಗಯ ವ್ನ್ನು  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದ್ದ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನೆು ೀ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾಪರ ಯತು ವ್ನ್ನು  

ಮಾಡಿದರು.    

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ದ್ಡಡ ಮಗಳು ವ್ನಜಗೆ ಒಳೆು ಯ 

ಸಂಬಂಧ್ ದ್ರಕ್ತತು. ಊರ ಹತಿ್ತರದ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀನ್ವವಾಸ ಶಮಯನ ಮಗ ವಿಷಿ್ಟ  

ಶಮಯನಟ್ಟು ಗೆ ವಿವಾಹವು ನ್ವಶಚ ಯವಾಯಿತು. ಶ್ರ ೀನ್ವವಾಸ ಶಮಯನದ್ದು  ಕೂಡಾ ರಾಮ 

ಶಮಯನ ಹಾಗೆ ಒಳೆು ಯ ಕುಟುಂಬ. ರಾಮ ಶಮಯನ ಬಗೆು  ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದು ರು. ಯಾವುದೇ 

ವ್ರದಕ್ತಾ ಣೆಯಿಲ್ಲ ದೆ ವಿವಾಹವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಳುು ತೇವೆ ಎಂದರು. ರಾಮ ಶಮಯ ದಂಪತ್ತಗಳು 

ಇಂಥಹ ಒಳೆು ಯ ಸಂಬಂಧ್ವು ಕೂಡಿಬಂದದ್ದು  ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ ಅನ್ನಗರ ಹವೆಂದೇ 

ಭಾವಿಸಿದರು.  ವ್ನಜ – ವಿಷಿ್ಟ  ಶಮಯರ ವಿವಾಹಕೆೆ  ಒಳೆು ಯ ಮುಹೂತಯವ್ನ್ನು  

ನ್ವಶಚ ಯಿಸಿದರು.       

 

ಇನ್ನು  ನಾಳೆಯೇ ವಿವಾಹ. ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ವ್ರನ ಕಡೆಯ ತಂಡದವ್ರು ಬಂದರು. 

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆು  7:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮುಹೂತಯ. ರಾತ್ತರ  ಊಟ್ವಾಯಿತು. ಎರಡು 

ಕಡೆಯವ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹರಟೆಹೊಡಿಯುತಿ್ತದು ರು. ಮಕೆ ಳು ಆಚೆ-ಈಚೆ ಓಡುತಿ್ತ  

ಆಟ್ವಾಡುತಿ್ತದು ರು. ಇರ್ು ರಲ್ಲಲ  ಇದು ಕೆ್ತ ದು  ಹಾಗೆ ದ್ಡಡ  ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳಿತು. ಅದರಟ್ಟು ಗೆ 

ಮಳೆಯೂ ಕೂಡಾ ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತು. ಮದ್ದವೆಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತದ ಚಪೆ ರವು 

ಒದೆು ಯಾಗತ್ಡಗಿತು. ರಾಮ ಶಮಯನ ಎದೆಯಲ್ಲಲ  ದ್ದಾಃಖ ಗೂಡುಕಟ್ಟು ತು. ಏನ್ವದ್ದ 

ಅಕ್ಷಲ್ವ್ರ್ಯ? ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು  ತ್ಂದರೆಯಾಗಿದೆಯೊೀ ಎಂದ್ದ ಬಾಧೆಪಟ್ು ನ್ನ. ಮಳೆ 

ಇನೂು  ಜಾಸಿಿಯಾಯಿತು, ಇದಕೆೆ  ಗಾಳಿಯು ಕೂಡಾ ಸೇರಿ ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಮರಗಳೆಲ್ಲಲ  

ತೂಗಾಡತ್ಡಗಿದವು. ಈ ಮಳೆಯೂ ಹಿೀಗೆ ಮುಂದ್ದವ್ರಿದರೆ, ಇನ್ನು  ಮದ್ದವೆಗೆ ಹಾಕ್ತದ 

ಚಪೆ ರವು ಹೆಚ್ಚಚ ಹೊತಿುನ್ವಲುಲ ವ್ ಹಾಗೆ ತ್ೀರುತಿ್ತಲ್ಲ . ಇದನೆಲ್ಲಲ  ನೀಡಿ ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತರುವ್ 

ರಾಮ ಶಮಯನ್ವಗೆ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದನ್ನ. ರಾಮ ಶಮಯನ್ನ ಮನಸಿು ನಲ್ಲಲ  

ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ಪಾರ ರ್ಥಯಸಿದನ್ನ. 'ಓ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ! ಪರಂಧ್ಯಮ! ಪಾವ್ನನಾಮಾ! 

ತಂದೆಯೇ ಏನ್ವದ್ದ ವೈಪರಿೀತಯ ? ನಾನೇನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆನೆಂದ್ದ ನನಗೆ ಈ ಶ್ಕೆಾ ಯನ್ನು  

ಕೊಟ್ಟು ದಿು . ನ್ವನು  ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ, ಮಗಳ ಮದ್ದವೆಯು ಒಳೆು ಯ ವ್ರನಂದಿಗೆ 

ನ್ವಶಚ ಯವಾಯಿತೆಂದ್ದ ತುಂಬಾ ಸಂತ್ೀರ್ಪಟೆು ನ್ನ. ಬಹಳ ವೈಭವ್ದಿಂದ ಜರುಗುತಿದೆಂದ್ದ 

ಆಶ್ಸಿದೆನ್ನ. ಒಮೆಮ ಲೇ ಏನ್ವದ್ದ ಮಳೆ? ಸಿ್ವ ಮಿೀ! ಈ ಸೃಷಿು ಯೆಲ್ಲಲ  ನ್ವನು  ಅಧಿೀನವ ಅಲಿ್ಲ ?  

ದಯೆಯಿಟುು  ನನು  ಕರುಣೆಯ ಕೂಗನ್ನು  ಆಲ್ಲಸಿ, ಈ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ್ ಹಾಗೆ 

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸ್ಸ ತಂದೇ. 'ಅನಾಥೀ ದೈವ್ ರಕ್ಷಕ', ನ್ವನು ನ್ನು  ಬಿಟುು  ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಿಕೆ್ತ ಲ್ಲ . ನ್ವೀನೇ 

ನನಗೆ ತಂದೇ, ತ್ತಯಿ, ಗುರು, ಯಜಮಾನ ಕೂಡಾ. ನ್ವೀನೇ ನನು  ಸವ್ಯಸಿ . ದಯೆಯಿಟುು  ಈ 

ದಿೀನನ ಕರುಣೆಯ ಕೂಗನ್ನು  ಆಲ್ಲಸ್ಸ’ ಎಂದ್ದ ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಪಾರ ರ್ಥಯಸಿದನ್ನ. 
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ಭಕಿವ್ತು ಲ್ನಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ರಾಮ ಶಮಯನ ಪಾರ ಥಯನೆಗೆ ಸೆ ಂದಿಸಿದನ್ನ. ಅಷ್ಠು ೀ, ಆ 

ಮಳೆಯು ಒಮೆಮ ಲೇ ನ್ವಂತುಹೊೀಯಿತು, ಗಾಳಿ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಮುಂಜಾನೆ 

ಮುಹೂತಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಪರ ಕೃತ್ತಯೆಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಪರ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಆಹಾಲ ದಕರವಾಗಿತಿು . 

ರಾಮ ಶಮಯ ದಂಪತ್ತಗಳು ತಮಮ ನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಕೆೆ  ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನ್ನು  ಅನೇಕ 

ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಸಿ್ಸತ್ತಸಿದರು. ಅವ್ರ ಕಣಿ ಲ್ಲಲ  ಆನಂದಭಾರೆ್ ಗಳು ಉದ್ದರಿದವು. ವ್ನಜ, ವಿಷಿ್ಟ  

ಶಮಯರ ವಿವಾಹವು ತುಂಬಾ ವೈಭವ್ದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಸಿ ಲೆ್  ಸಮಯದಲೆಲ ೀ ಎರಡನೆಯ 

ಮಗಳು ಗಿರಿಜಳ ವಿವಾಹವು ಕೂಡಾ ಒಳೆು ಯ ವ್ರನಂದಿಗೆ ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಜರುಗಿತು.   

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ಆಶ್ರ ತ ಜನ ವ್ತು ಲ್ನ್ನ. ತನು ನ್ನು  ನಂಬಿದವ್ರನ್ನು  ನ್ವತಯ ವೂ ಕ್ಷಪಾಡುವ್ 

ಅಮೃತಮುತ್ತಯ. ಸಿ ಚಛ ವಾದ ಮನಸಿು ನ್ವಂದ ಜೀವಿಸ್ಸತಿ್ತ , ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನ್ವತಯ  ತನು ನೆು ೀ 

ಸಮ ರಿಸ್ಸವ್ವ್ರನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣಿ್ಣ ನ ರೆಪೆ್ಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತರುತಿ್ತನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕಲ್ 

ಸೌಭಾಗಯ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸ್ಸತಿ್ತನೆ.   
 

ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯಿತು 
 

ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್|| 

******* 

 

ನಾಲೆ್ ನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ 

ರಾಮನಾಥನ ಕಥೆ 
 

ಹಿಂದಿನಕ್ಷಲ್ದಲ್ಲಲ  ಗೀದಾವ್ರಿ ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ರಾಮನಾಥನೆಂಬ ಮಿೀನ್ನಗಾರನ್ನ ಇದು ನ್ನ. 

ನದಿತ್ತೀರದಲೆಲ ೀ ಇರುವ್ ಮಿೀನ್ನಗಾರರ ಪರ ದೇಶದಲೆಲ ೀ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತ್ತ, 

ಮಕೆ ಳಂದಿಗೆ ಸ್ಸಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಸಹಮಿೀನ್ನಗಾರರಂದಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಲ  

ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸಿಕೆ್ತ ದ ಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ್ಮಾಡುತಿ್ತ  ಇದು ನ್ನ. ಅವ್ನ್ವಗೆ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪಾರ ಣ. ಮಿೀನ್ನಗಾರರ ವ್ಸತ್ತಯ ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ ಒಂದ್ದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ 

ದೇವಾಯಲ್ವಿತಿು . ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತು ರವು ಅಲ್ಲಲ  'ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ' ಉತು ವ್ಗಳು ಬಹಳ 

ವೈಭವ್ದಿಂದ ಜರುಗುತಿ್ತತಿು . ಮಿೀನ್ನಗಾರರೆಲ್ಲ ರೂ ಇದನ್ನು  ರಾಮನ ಉತು ವ್ವೆಂದ್ದ ಬಹಳ 

ಭಕಿ್ತಭಾವ್ದಿಂದ ಕರೆಯುತಿ್ತದು ರು. ರಾಮನ ಉತು ವ್ಕೆ್ಷ ಗಿ ಮಿೀನ್ನಗಾರರೆಲ್ಲ ರೂ ತುಂಬಾನೇ 

ಎದ್ದರುನೀಡುತಿ್ತದು ರು. ಬಹಳ ಸಂಭರ ಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಸತಿ್ತದು ರು. ಸ್ಸತಿುಮುತಿಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದು ರು. 

 

ರಾಮನಾಥನ್ನ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲ ರಂತೆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಕಿ್ತಯುಳು ವ್ನಾಗಿದು ನ್ನ. 

ಪರ ತ್ತದಿನ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಗೀದಾವ್ರಿ ನದಿಗೆ ತೆರಳುವ್ ಮುನು , ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ವಗೆ 

ಮನಸಿು ನಲೆಲ ೀ ಪಾರ ರ್ಥಯಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಒಂದ್ದದಿನ ಹಾಗೆ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಗೆ ಪಾರ ಥಯನೆಯನ್ನು  ಸಲ್ಲಲ ಸಿ, 

ಮತಿ್ತಬಬ ರಟ್ಟು ಗೆ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನದಿಗೆ ತೆರಳಿದನ್ನ. ಮಿೀನ್ನಗಳು ಜಾಸಿಿ  ಸಿಗದಿದ್ದು ದರಿಂದ, 

ಮತಿಷ್ಟು  ದೂರ ಹೊೀದರು. ಇರ್ು ರಲ್ಲಲ  ಇದು ಕೆ್ತ ದು  ಹಾಗೆ ದಟ್ು ವಾದ ಕತಿಲೆ ಆವ್ರಿಸಿತು. 

ಹತಿುನ್ವಮಿರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ , ಜ್ೀರಾದ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇನ್ನು  ಹಿಂದಕೆೆ  

ಬಂದ್ದಬಿಡೀಣವೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಆದರೆ, ಆ ಮಳೆಯ ರಭಸವು ಇನ್ನು  
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ಜಾಸಿಿಯಾದ್ದದರಿಂದ ದ್ೀಣ್ಣಯ ಮೇಲ್ಲನ ನ್ವಯಂತರ ಣವು ತಪೆಿ ಹೊೀಯಿತು.  ನದಿಯಲ್ಲಲ  

ನ್ವೀರಿನ ರಭಸ ಹೆಚಾಚ ಯಿತು. ಒಮೆಮ ಲೇ ದ್ೀಣ್ಣಯು ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ರಾಮನಾಥನ್ನ ಸೇರಿ 

ಮೂವ್ರು ನ್ವೀರಿನಲ್ಲಲ  ಮುಳುಗಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೂ ಆ ದ್ೀಣ್ಣಯನೆು ೀ ಭದರ ವಾಗಿ 

ಹಿಡಿದ್ದಕೊಂಡರು. ಮಳೆಯು ಜ್ೀರಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಜಲು ಕೂಡಾ ಕರ್ು ವಾಗಿತಿು .     

 

ಎಲ್ಲಲ  ನ್ವೀರಲ್ಲಲ  ಮುಳುಗಿಹೊೀಗುತಿೆೀವೀ ಎಂಬ ಭಯವು ಅವ್ರನ್ನು  ಆವ್ರಿಸಿತು. 

ರಾಮನಾಥನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತ್ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನ್ನು  ನೆನೆದನ್ನ. 'ಸಿ್ವ ಮಿೀ! ಈ 

ಆಪತಿ್ತನ್ವಂದ ನಮಮ ನ್ನು  ಕ್ಷಪಾಡು ತಂದೇ' ಎಂದ್ದ ಪಾರ ರ್ಥಯಸಿದನ್ನ. ಅಷ್ಠು ೀ! ಆಪದಾಬ ಂಧ್ವ್ನ್ನ, 

ಭಕಿವ್ತು ಲ್ನಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತ್ೀರಿದನ್ನ. ಒಂದೇಸ್ವರಿ, 

ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಂದ್ದ ದ್ಡಡ  ಮಿೀನ್ನ ಒಮೆಮ ಲೇ ಇವ್ರ ದ್ೀಣ್ಣಯನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ್ವಂದ 

ಮೇಲೆಕೆೆ ತಿ್ತತು. ಅಷ್ಠು ೀ, ದ್ೀಣ್ಣಯು ನ್ವೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ದಬಿಟ್ಟು ತು. ಮಳೆಯು ಕೂಡ 

ಕೆಳಮುಖವಾಯಿತು. ರಾಮನಾಥನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತ್ೀಷಿಸಿ, ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನ್ನು  

ಬಹಳ ಹೊಗಳಿದನ್ನ. ಎಲ್ಲ ರೂ ಕೆಾ ೀಮವಾಗಿ ಪುನಃ ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನು  ಸೇರಿದರು. ಆ ಸಂವ್ತು ರದ 

ಉತು ವ್ದಲ್ಲಲ  ರಾಮನಾಥನ್ನ ಮತಿಷ್ಟು  ಉತ್ತು ಹದಿಂದ ಹಾಡಿ ಕುಣ್ಣದನ್ನ. 

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನ ಆಶ್ರ ೀತ ಭಕಿವ್ತು ಲ್ನ್ನ. ತನು ನೆು ೀ ನಂಬಿ ಸಮ ರಿಸ್ಸವ್ವ್ರನ್ನು  ನ್ವತಯ  ರಕ್ತಾ ಸ್ಸವ್ 

ಅಮೃತಮುತ್ತಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ ಶಾಸಿ ರಗಳು, ಯಾವ್ ಪಾಂಡಿತಯ ವೂ ಅವ್ಸರವಿಲ್ಲ . ಎಂಥಹ 

ಅಜಾಾ ನ್ವಯಾದರೂ ಸರಿ, ತನು ನ್ನು  ನಂಬಿದರೆ ಸ್ವಕು. ಯಾವ್ದೇ ರಿೀತ್ತಯ ಆಪತಿ್ತನಲ್ಲಲ ದು ರೂ 

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಪಾಡುತಿ್ತನೆ.  ಅಂಥಹಾ ಭಕಿಪರಾಯಣನ್ವಗೆ ಇವ ನಮಮ  ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು.   

 

ನಾಲೆ್ ನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯಿತು 
 

ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್|| 

******* 

 

 

ಐದನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ 

ರಾಘ್ವಾಚಾಯಿರ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಯಕ್ಷಲ್ದಲ್ಲಲ  ರಾಘವ್ಪುರಂನಲ್ಲಲ  ವಿೀರರಾಘವಾಚಾಯಯ ಎಂಬ ಅಚಯಕನ್ನ 

ನ್ವವಾಸಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಆ ಊರಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  

ಅಚಯಕತಿ ವ್ನ್ನು  ನ್ವವ್ಯಹಿಸ್ಸತಿ್ತ  ಬಹಳ ನ್ವಮಯ ನ್ವಷ್ಠಾ ಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಆ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನೇ ತನು  ಸವ್ಯಸಿ ವೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ ಗುಣಗಣಗಳನ್ನು  

ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುತಿ್ತದು ರೆ ಕೇಳುತಿ್ತ  ಸಂತ್ೀಷಿಸ್ಸತಿ್ತದು ನ್ನ. ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು  

ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕು, ರಾಘವಾಚಾಯಯರ ಶರಿೀರವು ಆನಂದದಿಂದ ಉಬಿಬ ಹೊೀಗುತಿ್ತತಿು . 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಉತು ವ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಉತ್ತು ಹದಿಂದ ಪಾಲು ಳುು ತಿ್ತದು ನ್ನ. ಉತು ವ್ಗಳು 

ಜರುಗುತಿ್ತರುವ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಹಗಲು, ರಾತ್ತರ  ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ನಾಮವ್ನ್ನು  ಬಿಟುು  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಧ್ಯಯ ನ ಇರುತಿ್ತರಲ್ಲಲ್ಲ .      
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ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತು ರದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂವ್ತು ರ ಕೂಡಾ ‘ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ’ ಉತು ವ್ಗಳು ಬಂತು. 

ದೇವಾಲ್ಯವ್ನ್ನು  ಬಣಿ  ಬಣಿ ದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಪರ ತ್ತದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಹೂವುಗಳನ್ನು  ತಂದ್ದ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟು  ಧಿ್ ಜಸಿಂಭವ್ನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸ್ಸತಿ್ತದು ರು. 

ರಾಘವ್ಪುರಂನಲ್ಲಲ  ‘ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವ್ಮಿ’ ಉತು ವ್ಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಸತಿಮುತಿಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಗಾರ ಮದವ್ರೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ದ್ಡಡ  ಹಬಬ . ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ ಂದಲೀ ಎತಿ್ತನಗಾಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಂಡು 

ಬರುತಿ್ತದು ರು. ಊರಲ್ಲಲ ರುವ್ ಎಲ್ಲ ರ ಮನೆಗಳು ಅರ್ಥತ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೊೀಗುತಿ್ತತಿು . 

ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆ ಳು ಬಣಿ  ಬಣಿ ದ ರಂಗೀಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಹಾಕುತಿ್ತದು ರು. ಗಂಡುಮಕೆ ಳು ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಲ  

ಮಾವಿನ ತ್ೀರಣಗಳನ್ನು  ಕಟುು ತಿ್ತದು ರು. ಊರೆಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ನಯನ 

ಮನೀಹರವಾಗಿರುತಿ್ತತಿು . 

 

ಆ ದಿನ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮರ ಕಲ್ಲಯ ಣ್ೀತು ವ್ವು ಬಹಳ ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. 

ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ ಇದ್ದು  ಕಲ್ಲಯ ಣ್ೀತು ವ್ನ್ನು  ಜರುಗಿಸ್ಸತಿ್ತರುವ್ ರಾಘವಾಚಾಯಯರು ತುಂಬಾ 

ಆನಂದಪಟ್ು ರು. ಆನಂತರ, ದೇವಾಲ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಚಯಕರಾದ 

ಕೃರ್ಿ ಮಾಚಾಯಯರಟ್ಟು ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ‘ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತ್ತರಾಮರ 

ಕಲ್ಲಯ ಣವು ಜಗತಿ್ತನ ಕಲ್ಲಯ ಣವು. ಸಮಸಿ  ಶ್ರ ೀಯಸ್ಸು ಗಳ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕಲ್ಲಯ ಣವ್ನ್ನು  ಕಣಿಾ ರೆ 

ನೀಡಿದವ್ರ ಜನಮ ವು ಧ್ನಯ . ಅವ್ರ ಜೀವ್ನವು ಬಹಳ ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿದೆ. 

ಯಾವುದಕೊ  ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ’ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ತರ ಯ ಉತು ವ್ಗಳು 

ಪೂತ್ತಯಯಾದನಂತರ, ಎಲ್ಲ ರೂ ಮನೆ ಮುಟುು ವಾಗ ಹತಿು ಗಂಟೆಗಳಾಯಿತು.   

 

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಾಲ್ಯದ್ಳಗೆ ಬಂದ ರಾಘವಾಚಾಯಯರಿಗೆ, ಸಿ್ವ ಮಿಯ 

ಮೂಲ್ಮೂತ್ತಯಯ ಪಕೆ ದಲ್ಲಲ  ಇರಬೇಕ್ಷದ ಉತು ವ್ಮೂತ್ತಯಗಳು ಕ್ಷಣ್ಣಸಲ್ಲಲ್ಲ . 

ರಾಘವಾಚಾಯಯರು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಪಟ್ು ರು. ನ್ವನೆು  ರಾತ್ತರ  ಕೂಡಾ ಇದು  ಮೂತ್ತಯಗಳಿಗೆ ಈಗ 

ಏನಾಯಿು ?  ಆಚಾಯಯರ ಕಣಿ ಲ್ಲಲ  ನ್ವೀರು ತುಂಬಿತು. ದೇವಾಲ್ಯ ಪರಿಸರವ್ನೆು ಲ್ಲಲ  

ಹುಡುಕ್ತದರು. ಎಲ್ಲಲ ಯೂ ಉತು ವ್ಮೂತ್ತಯಗಳು ಕ್ಷಣ್ಣಸಲ್ಲಲ್ಲ . ಉಸಿರಿಡಿದ್ದಕೊಂಡು ಓಡುತಿ್ತ , 

ದೇವಾಲ್ಯ ಧ್ಮಯಕತಯಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಈ ಸಂಗತ್ತಯನ್ನು  

ಹೇಳಿದರು. ಇಬಬ ರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲ್ಯಕೆೆ  ಬಂದರು. ಸ್ಸವ್ಣಯ ಲೇಪನದಿಂದ 

ಬಹಳ ದಿವ್ಯ ವಾಗಿ ಪರ ಕ್ಷಶ್ಸ್ಸವ್ ಆ ಮೂತ್ತಯಗಳನ್ನು  ಯಾರೂ ಕದ್ದು ಕೊಂಡರೀ 

ಅಥಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . 

 

ಆ ದಿನ ರಾತ್ತರ  ರಾಘವಾಚಾಯಯರಿಗೆ ನ್ವದೆರ  ಬರಲ್ಲಲ್ಲ . ಏನ್ನಮಾಡಿದರೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಮೂತ್ತಯಗಳೇ 

ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ಕ್ಷಣ್ಣಸ್ಸತಿ್ತವೆ. 'ಸಿ್ವ ಮಿೀ, ಯಾರು ಇಂಥಹ ಅನಾಯ ಯಕೆೆ  ಕೈಹಾಕ್ತದರು? ನಾನೇನ್ನ 

ಅಪರಾಧ್ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿದೆನ್ನ? ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಾಧ್ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿದು ರೆ, ತಂದೆಯೇ 

ಕ್ಷಮಿಸ್ಸ' ಎಂದ್ದ ಕಣಿ್ಣ ೀರು ಸ್ಸರಿಸ್ಸತಿ್ತ  ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯನ್ನು  ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇರ್ು ರಲ್ಲಲ  

ಬೆಳಗಾಯಿತು. ದೇವಾಲ್ಯಕೆೆ  ಹೊರಟ್ರು. ದೇವಾಲ್ಯದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದ ಆಚಾಯಯರಿಗೆ 

ಅಲ್ಲಲ  ಕ್ಷಣ್ಣಸಿದ ದೃಶಯ ವ್ನ್ನು  ನೀಡಿ ಆರ್ಘತಕೆೊ ಳಗಾದರು.   

 

ದೇವಾಲ್ಯ ಆವ್ರಣದ ಹೊಸಿಿಲ್ ಒಳಗೆ ಒಬಬ  ವ್ಯ ಕಿ್ತ  ಸೆ ೃಹೆ ತಪೆಿ  ಬಿದಿು ದಾು ನೆ. ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ 

ಸಿ್ವ ಮಿಯವ್ರ ಉತು ವ್ಮೂತ್ತಯಗಳಿವೆ. ಆಚಾಯಯರು ಕೂಡಲೇ ಪಕೆ ದಲೆಲ ೀ ಇರುವ್ 
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ಬಾವಿಯಿಂದ ನ್ವೀರು ತಂದ್ದ ಅವ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತದರು. ಸಿ ಲೆ್  ಸಮಯಕೆೆ  ಆ ವ್ಯ ಕಿ್ತಗೆ 

ಎಚಚ ರವಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯ ಕಿ್ತಯು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನ್ವಂತು ರಾಘವಾಚಾಯಯರಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ 

ನಮಸೆ ರಿಸ್ಸತಿ್ತ , ಕಣಿ್ಣ ೀರು ಸ್ಸರಿಸ್ಸತಿ್ತ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ಸಿ್ವ ಮಿೀ! ನಾನ್ನ 

ಮಹಾಪರಾಧ್ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿದೆನ್ನ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೊನೆು ರಾತ್ತರ  ಸಿ್ವ ಮಿಯ ವಿಗರ ಹಗಳನ್ನು  

ಕದ್ದು ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಯಾವುದ್ೀ ಶಬು ವಾದ್ದದರಿಂದ, ವಿಗರ ಹಗಳನ್ನು  

ಮರುದಿವ್ಸ ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಹುದೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸಿ, ದೇವಾಲ್ಯದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ 

ಹಾಕ್ತದೆನ್ನ. ತ್ತರುಗಿ ನ್ವನೆು  ಅಧ್ಯರಾತ್ತರ  ಬಂದ್ದ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಈ ವಿಗರ ಹಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆ ಹೊಸಿಿಲ್ ಹತಿ್ತರ ಒಂದ್ದ ಅದ್ದು ತವಾದ 

ತೇಜ್ೀಮೂತ್ತಯಯು ಹೊಸಿಿಲ್ಲಗೆ ಅಡಡ ವಾಗಿ ನ್ವಂತುಕೊಂಡಿದು ನ್ನ. ಭುಜದ ಮೇಲೆ ದ್ಡಡ  

ಬಿಲ್ಲಲ ನ್ವಂದ ಕೂಡಿ ಪರ ಕ್ಷಶವಂತನಾಗಿದು ನ್ನ. ಆ ಮೂತ್ತಯಯನ್ನು  ಒಂದ್ದಕ್ಷಣ ಕೂಡಾ 

ನೀಡಲ್ಲರದೇ, ಆ ತೇಜಸು ನ್ನು  ಸಹಿಸಿಕೊಳು ಲ್ಲಗದೇ, ಸೆ ೃಹೆ ತಪೆಿ  ಬಿದೆು ನ್ನ. ಘೀರವಾದ 

ಅಪರಾಧ್ವ್ನ್ನು  ಮಾಡಿದೆನ್ನ, ಕ್ಷಮಿಸಿ' ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದನ್ನ.    

 

ಜರುಗಿದ ಸಂಗತ್ತ ರಾಘವಾಚಾಯಯರಿಗೆ ಅಥಯವಾಯಿತು. ಸ್ವಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೇ ಈ 

ವಿಗರ ಹಗಳು ದೇವಾಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗದ ಹಾಗೆ ರಕ್ತಾ ಸಿದನ್ನ. 'ಸಿ್ವ ಮಿೀ, ನ್ವನು ನ್ನು  

ನ್ವೀನೇ ರಕ್ತಾ ಸಿಕೊಂಡಿದಿು ೀಯಾ ತಂದೇ!' ಎಂದ್ದ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯನ್ನು  ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ 

ಸಿ್ಸತ್ತಸಿದರು. ಆ ವ್ಯ ಕಿ್ತಯನ್ನು  ದೇವಾಲ್ಯದ ಧ್ಮಯಕತಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ ಹತಿ್ತರ 

ಕರೆದ್ದಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. ಜರುಗಿದ ವಿರ್ಯವ್ನೆು ಲ್ಲಲ  ತ್ತಳಿದ್ದಕೊಂಡು ತಪೆು  ಮಾಡಿದರೂ, 

ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ದಶಯನವಾದ್ದದರಿಂದ ಅವ್ನನ್ನು  ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟುು ಬಿಟ್ು ರು. 

ರಾಘವಾಚಾಯಯರು ವಿಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಪುನಃ ದೇವಾಲ್ಯದ್ಳಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಬಂದ್ದ, 

ಶಾಸಿೊ ರೀಕಿವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದರು. ಶಾಶಿ ತವಾಗಿ ಆ ಸಿ್ವ ಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತಿ್ತ , ಜೀವ್ನವ್ನ್ನು  ಸ್ಸಖದಿಂದ ಸ್ವಗಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಕಿ್ತಯನ್ನು  ಪಡೆದರು. 
 

    

ಐದನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯಿತು 
 

ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್ || 
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ಮಂಗ್ಳಾರತಿ 
 

ರಾಮಚಂದಾರ ಯ ಜನಕ ರಾಜಜಾಮನೀಹರಾಯ | 

ಮಾಮಾಕ್ಷಭಿರ್ು ದಾಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
 

ಕೊೀಸಲೇಶಾಯ ಮಂದಹಾಸ ದಾಸಪ್ೀರ್ಣಾಯ |  

ವಾಸವಾದಿ ವಿನ್ನತ ಸದಿ ರದ ಮಂಗಳಂ ||    || ರಾಮ || 
 

ಚಾರು ಮೇಘರೂಪಾಯ ಚಂದನಾದಿ ಚಚಿಯತ್ತಯ | 

ಹಾರ ಕಟ್ಕ ಶೀಭಿತ್ತಯ ಭೂರಿ ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
 

ಲ್ಲ್ಲತ ರತು ಮಂಡಲ್ಲಯ ತುಳಸಿೀವ್ನಮಾಲ್ಲಕ್ಷಯ | 

ಜಲ್ಜ ಸದೃಶ ದೇಹಾಯ ಚಾರು ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
 

ದೇವ್ಕ್ತೀ ಸ್ಸಪುತ್ತರ ಯ ದೇವ್ದೇವೀತಿಮಾಯ | 

ಭಾವ್ಜಾತ ಗುರುವ್ರಾಯ ಭವ್ಯ  ಮಂಗಳಂ ||       || ರಾಮ || 
 

ಪುಂಡರಿೀಕ್ಷಕ್ಷಾ ಯ ಪೂಣಯಚಂದರ  ವ್ದನಾಯ | 

ಅಂಡಜ ವಾಹಾನಾಯ ಅತುಲ್ ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
 

ವಿಮಲ್ ರೂಪಾಯ ವಿವಿಧ್ ವದಾಂತ ವದಾಯ ಯ |  

ಸ್ಸಮುಖ ಚಿತಿಕ್ಷಮಿತ್ತಯ ಶುಭದ ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
 

ರಾಮದಾಸ್ವಯ ಮೃದ್ದಲ್ ಹೃದಯ ಕಮಲ್ನ್ವವಾಸ್ವಯ | 

ಸಿ್ವ ಮಿೀ ಭದರ ಗಿರಿವ್ರಾಯ ಸವ್ಯ ಮಂಗಳಂ ||   || ರಾಮ || 
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ಆಪದಾಮಪಹತ್ತಯರಂ ದಾತ್ತರಂ ಸವ್ಯಸಂಪದಾಮ್ | 

ಲೀಕ್ಷಭಿರಾಮಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಂ ಭೂಯೊೀ ಭೂಯೊೀ ನಮಾಮಯ ಹಮ್ || 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

 

 

ಮಂಗ್ಳಂ ಕೌಸಲಿಂದಾರ ಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತಮ ನೇ | 

ಚಕರ ವ್ತಿಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾವ್ಿಭೌಮಾಯ ಮಂಗ್ಳಮ್ || 


