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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಪರ ತಾ ಕ್ಷದೈವಂ ಪರ ತಿಬಂಧನಾಶ್ನಂ ಸತಾ ರೂಪಮ್ ಸಕಲಾರ್ಥಿನಾಶ್ನಂ | 

ಸೌಖ್ಾ ಪರ ದಂ ಶಿಂತಂ ಮ್ನ್ೀಜಾಾ ನರೂಪಮ್ ಸಾಯಿನಾಥಮ್  

ಸದ್ಭುರುಮ್ ಚರಣಂ ನಮಾಮಿ || 
 

ಅತಿಪವಿತರ ವಾದ ಶ್ರಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ರನ್ನನ  ಕ್ಷಪಾಡಲ್ಲಕ್ಷಾ ಗಿ 

ಬೆಳಗಿದ ಅಮೃತಮೂತಿಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ.  ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಿತಯ  ಪೂಜಿಸುತಿತ ರುವ್ವ್ರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಕೈಹಿಡಿದ ಕ್ಷಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಯವು 

ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಜಿೀವ್ನ್ವು ಸರಾಗವಾಗಿ, ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಮಂದುವ್ರಿಯುತತ ದೆ. 

ಪರ ಪಂಚವಾಯ ಪ್ತತ ಯಾಗಿ ಕೀಟಾಯ ಂತರ ಭಕ್ತ ರು ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಿತಯ ವೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತತ , 

ಆ ಸಾಾ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ಬಹಳ ಭಾಗಯ ವಂತರಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ. 

 

1983ರಲಿ್ಲ    ರಿೀಜನ್ಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷಲೇಜು, ವಾರಂಗಲ್.ನಿಂದ       ಎಂ.ಟೆಕ್.  ಓದಿದ 

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

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೀಗವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆನ್ನ. 1983ನ್ಲಿ್ಲ  ಚಿ|| ಸೌ|| ವಂಕ್ಟ 

ರುಕಿ್ಮ ಣಿ ವೈದೇಹಿಯಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ. ಮೂವ್ರು ಮಕ್ಾ ಳು : ಆನಂದಿ, ಆಮಕ್ತ  ಮತ್ತತ  ಆದಿತಯ .   

 

1998ರಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ವೇದಶಾಸತ ರ, ಜ್ಯ ೀತಿಷ್ಯ  ಶಾಸತ ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಹೆಸರನ್ನನ  ನಿಣ್ಿಯಿಸುವುದು, ಲೀಗೀ ಡಿಸೈನ್.ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಕಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ನಾನ್ನ ಲೀಗೀ ಡಿಸೈನ್.ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಟಟ ಂತಹ 

5,000ಕ್ಕಾ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ ಸೆಾನ್ದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದರೇ ಅದೆಲಿ್ಲ  

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಅನ್ನಗರ ಹವ್ಲಿ್ದೇ ಮತಿತ ನೆನ ೀನ್ನ ಅಲಿ್ . 

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ, ನಾನ್ನ ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ಆ ಸಾಾ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹದಿನಾರು ಪುಸತ ಕ್ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ.  ಈ ಪುಸತ ಕ್ಗಳನ್ನನ  ದೇಶ 

ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ್ ಭಕ್ತ ರು ನಿತಯ  ಪಠಿಸುತಿತ ರುವುದು ಆ ಸಾಾ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ 

ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಓದಿದ ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಅನೇಕ್ ಶುಭಗಳು ಲ್ಭಿಸುತತ ವ. ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ 

ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ಇವ್ರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ. ಈ ರಚಿಸಿದ ಪುಸತ ಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕ್ಟೇಶಾ ರ ವ್ರ ತಕ್ಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಮಾ ಿ ೀನ್ರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕ್ಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ, ಶ್ರ ೀ 

ಮಹೇಶಾ ರ ವ್ರ ತ, ಶ್ರ ೀ ಸುಬರ ಹಿ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತ - ಭಕ್ತ ರನ್ನನ  ಬಹಳ ಆನಂದಪಡಿಸುತಿತ ವ. ಈ ಐದು 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ನಿತಯ ವೂ ಅನೇಕ್ ಭಕ್ತ ರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ್ ದೇವಾಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸಲ್ಪ ಡುತಿತ ವ. ಇದಕ್ಾ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗಯ ವೇನಿದೆ?  

 

ತ್ತಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ, ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನೇಕ್ ಮಂದಿ ಭಕ್ತ ರು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಸಾಯಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ರಚಿಸಬೇಕ್ಂದು ಹೇಳುತಿತ ದಾ ರು. ಆದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಪುಸತ ಕ್ಕ್ಷಾ ದರೂ ಆ ದೇವ್ರ ಅನ್ನಗರ ಹವಾಗದೇ ಬರೆಯಲ್ಲಗುವುದಿಲಿ್ವಂದು ನ್ನ್ನ  ನಂಬಿಕ್. 

ನಾನ್ನ ಬರೆದ ಪರ ತಿ ಪುಸತ ಕ್ದ ಹಿಂದೆ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದೆಾ ೀನೆ.  
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ಇಷ್ಟಟ ದಿನ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ರಚಿಸುವುದು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಬರೆಯುವ್ ಮಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ್ 

ಅದುು ತಗಳನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದೆನ್ನ. ಸರತಿಯಾಗಿ ಐದು ದಿನ್ಗಳು ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಭಕ್ತ ರು ಯಾರೀ 

ಒಬಬ ರು ಬರುವುದು, ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಮೇಲೆ ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ರಚಿಸುತಿತ ೀರೆಂದು 

ಕೇಳುವುದ್ದಯಿತ್ತ. ಅಷ್ಟ ೀ! ಅನಂತರ, ಎರಡು ದಿನ್ಗಳಲಿೆೀ ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ' 

ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಬರೆಯುತಿತ ರುವ್ಷ್ಟಟ  ಹೊತ್ತತ  ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನೇ ನ್ನಿನ ಂದ ಬರೆಸುತಿತ ದ್ದಾ ನೆಂಬ ಅನ್ನಭವಾಯಿತ್ತ.  ಕ್ಣಿಿ ನ್ ಮಂದೆ ಈ 

ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಣಿಸಲ್ಲರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಅದುವೇ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ವ್ರ ತಕ್ಥೆಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಪರ ತಿ ಅಕ್ಷರವು ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹವ್ಲಿ್ದೆ ಮತ್ತ ೀನ್ಲಿ್ . ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದ ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹವು ತಪಪ ದೆ 

ಉಂಟಾಗುತತ ದೆಂದು ನ್ನ್ನ  ನಂಬಿಕ್.  

 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಅತಯ ಂತ ಪೆರ ೀಮಮೂತಿಿ. ನ್ಮಗಿರುವ್ ಕ್ಷ್ಟ ನ್ಷ್ಟ ಗಳು, ನ್ಮಿ  

ತೊಂದರೆಗಳೆಲಿ್  ಆ ಸಾಾ ಮಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಷಾ ಗಿ ಭಕ್ತ ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರುಣೆತೊೀರಿ ಇಂಥಹ 

ಸುಲ್ಭವಾದ ವ್ರ ತ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ನ್ಮಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಯಾರಾದರೂ, 

ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ಬಹಳ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ್ ಈ ವ್ರ ತವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ನ್ಮಗೆ 

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ನ್ಮಿ್ಮ ಲಿ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ  ಅಪಾರ ಕ್ರುಣಾಕ್ಟಾಕ್ಷಗಳನ್ನನ  ಹರಡಲು, ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಇಂಥಹ ಸುಲ್ಭ ವ್ರ ತವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ನ್ನ್ನ  ನಂಬಿಕ್.  

 

ಈ ಪುಸತ ಕ್ದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕ್ರಿಸಿರುವ್ ಪರ ತಿೀಯಬಬ ರಿಗೂ, ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿರುವ್ ತಮಗೂ, ವ್ರ ತಕ್ಥೆಯನ್ನನ  ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, 

ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದವ್ರಿಗೂ ಸಕ್ಲ್ ಸೌಭಾಗಯ , ಆಯುರಾರೀಗಯ ಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕ್ಂದು ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತಿತ ದೆಾ ೀನೆ. 
   

|| ಸವೇಿ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ್ತ | ಸಮಸತ  ಸನಿ್ ಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ್ತ || 

|| ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ಸಿದಿಿ ರಸುತ  || 
 

ಹೈದರಾಬಾದ್                  ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ಾ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ್: 16-1-2021 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ 
 

5 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಆಚರಸಬೇಕ್ಕ? 
 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ವ್ಯಸಿಿ ನಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, 

ಕುಲ್ದಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ ಭೇದಭಾವ್ವಿಲಿ್ದೇ ಓದಬಹುದು. ಸಿತ ರೀ - ಪುರುಷ್ ಬೇಧ್ವಿಲಿ್ . ಯಾವ್ 

ಮಾಸದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಓದಬಹುದು. ಏಕ್ಷದಶ್, ಹುಣಿಿ ಮ್ಮ 

ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಪಠಿಸಿದರೆ ಮತತ ಷ್ಟಟ  ಶುಭಪರ ದ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ ಪಠಣ್ಮಾಡಿದರೆ 

ಅತಯ ಂತ ಶುಭಪರ ದ.  ಜನಿ್  ಜನಿ್ ದ ಪಾಪಗಳು ನ್ಶ್ಸುತತ ವ. ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ವು ಲ್ಭಿಸುತತ ದೆ.  

ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸುವ್ ದಿನ್ ಖಂಡಿತ್ತ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕ್ಂಬ ನಿಯಮ 

ಇರುವುದಿಲಿ್ . 

 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸುವ್ ಮೊದಲು ಒಂದುಬಾರಿ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿೆ ೀ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕ್ನಿಗೆ, 

ನ್ವ್ಗರ ಹದೇವ್ತ್ಗಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕ್ರಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ   ನಿಮಿ  ಹೆಸರು, 

ನಿಮಿ  ಕುಟಂಬದ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರುಗಳು, ನ್ಕ್ಷತರ  ಮತ್ತತ  ಗೀತರ ವ್ನ್ನನ  ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿೆ ೀ 

ಸಿ ರಿಸಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಅಷ್ಟ ೀತತ ರ ನಾಮಗಳನ್ನನ  

ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ದೇವ್ರ ಅಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಪುಸತ ಕ್ದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು 

ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿಮಿ  ಯೀಗಯ ತ್ತನ್ನಸಾರ   ಯಾವುದ್ದದರು ಹಣಿ್ಣ  

ಸಮಪ್ತಿಸಬೇಕು. 

 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪತಿ-ಪತಿನ  ಇಬಬ ರು ಖಂಡಿತ್ತ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದುಾ  

ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಂಬ ನಿಯಮವಿಲಿ್ .    ಪತಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾದ್ದಗ ಪತಿ, ಪತಿನ ಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾದ್ದಗ ಪತಿನ , ಹಿೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ದಂತ್ ಅವ್ರು ಆಚರಿಸಬಹುದು. 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾದರೆ ಇಬಬ ರಟ್ಟಟ ಗೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು. 

 

➢ ದುರದೃಷ್ಟ ದಿಂದ ಪತಿನ ಯನ್ನನ  ಕ್ಳೆದುಕಂಡ ಪುರುಷ್ರು, ಪತಿಯನ್ನನ  ಕ್ಳೆದುಕಂಡ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಕಡ ನಿೀರಭಯ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪೂತಿಿ ಮನ್ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ.   

 

➢ ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ ಈ ಪುಸತ ಕ್ದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ, ಸಾಾ ಮಿಗೆ 

ಬಾಳೆಹಣಿ್ಣ  ಅಥವಾ ಪೇರಳೆಹಣಿ್ ನ್ನನ  ನೈವೇದಯ ವಿಟಟ , ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗಯ ವಾದರೂ ಕ್ಕಡಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತತ ದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಆಪತ್ತತ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಅಪಮೃತ್ತಯ  ಭಯವು ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  

ಓದಲು ಶಕ್ಮತ ಯಿಲಿ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧುಬಳಗದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ, ಕೇಳಿಸಿದರೆ, 

ಮಹಾಫಲ್ವು ಸಿಗುತತ ದೆ. 

 

➢ ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರ, ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಚಿಕ್ರಿಂದ ಈ ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  

ಪಠಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇವಾಲ್ಯಗಳು ಮಹಾಮಾನಿಾ ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಾ ೀತರ ವಂದು 

ಹೆಸರಂದುತತ ದೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ್ ಭಕ್ತ ರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹವು ಸಿಕ್ಮಾ  

ಸುಖಸಂತೊೀಷ್ಗಳಿಂದ ಜಿೀವಿಸುತ್ತತ ರೆ.    
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➢ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಾ ೀತರ ವಾದ ಶ್ರಡಿಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲ,    ಯಾವುದೇ 

ಪುಣ್ಯ ಕ್ಾ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕ್ಲ್ವು ಕೀಟ್ಟ ಜನಿ್ ದ ಪಾಪವು 

ನ್ಶ್ಸುತತ ದೆ. ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದ ಕ್ಕಡಲೇ ಶರಿೀರದಲಿ್ಲಯ ರೀಗಗಳೆಲಿ್ಲ  

ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತತ ದೆ. ಶರಿೀರಕ್ಾ  ಹೊಸ ತೇಜಸಿು  ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. ದಿೀರ್ಘಿಯುಷ್ಯ ದಿಂದ 

ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತ್ತತ ರೆ. 

 

➢ ಸಂತ್ತನ್ವ್ನ್ನನ  ಬಯಸುವ್ವ್ರು ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದೇವಾಲ್ಯಲಿ್ಲ  ಗುರುವಾರ ಈ 

ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಪಠಿಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳೆೆಯ ಸಂತ್ತನ್ವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯುತ್ತತ ರೆ. 

ವಿವಾಹವಾಗದ ಯುವ್ಕ್, ಯುವ್ತಿಯರು ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದರೆ, 

ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಜರುಗುತತ ದೆ. 

 

➢ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ್ ನಿಮಿ  ಮಕ್ಾ ಳ ನಿಮಿತತ , ನಿಮಿ  ಬಂಧುಗಳ ನಿಮಿತತ , ನಿೀವು ಕ್ಕಡ 

ಓದಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದೆಯ , ವಿವಾಹ, ಸಂತ್ತನ್, ಉದ್ಯ ೀಗ, ಆರೀಗಯ ಕ್ಷಾ ಗಿ ಈ 

ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಓದಿದರೆ 

ತಕ್ಷಣ್ ಫಲ್ಲತವು ಸಿಗುತತ ದೆ. 

 

➢ ಮತೊತ ಂದು ಮಖಯ  ವಿಶೇಷ್ವೇನೆಂದರೆ, ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರೆಂದರೆ ತ್ತಂಬಾ 

ಅಭಿಮಾನ್. ಅತಯ ಂತ ಪೆರ ೀಮ. ನಿಮಿ್ಮ ಲಿ್ರನ್ನನ  ತನ್ನ  ಸಾ ಂತಮಕ್ಾ ಳ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತತ ನೆ. 

ನಿಮಿ  ಯೀಗಕ್ಾ ೀಮಗಳನ್ನನ  ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತಿತ ರುತ್ತತ ನೆ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಪರ ಶಾಂತ ಮನ್ಸಿಿ ನಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ವ್ರ ತವು ಪೂತಿಿಯಾದ ಕ್ಕಡಲೇ ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಯಾವುದ್ೀ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಅವ್ನ್ನ ಕ್ಕಡಾ 

ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ನೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಬಂಧುಗಳ ರೂಪದಲಿೀ ಅಥವಾ 

ಯಾರೀ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯ ರೂಪದಲಿೀ ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ ಸಾಕುಪಾರ ಣಿಯ 

ರೂಪದಲಿೀ, ಯಾವುದ್ೀ ಕ್ಮರ ಮಿಕ್ಮೀಟದ ರೂಪದಲಿೀ, ಪಕ್ಮಾ ಯ ರೂಪದಲಿೀ ಹಿೀಗೆ 

ಯಾವುದ್ೀ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ತಪಪ ದೆ ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಈ 

ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ಆದೇಶ್ಸಿದ್ದಾ ನೆ. 

 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ ದಿನ್ದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸತ ಕ್ವ್ನ್ನನ  ಓದಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯಬಹುದು.    
 

******* 
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ಅಥ ಅಿಂಗ್ ಪೂಜ    
 

ಓಂ ತಿೀಥಿಪಾದ್ದಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಬಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಆಧಾರಭೂತ್ತಯ ನಮಃ | ಜಾನ್ನನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿಶಾ ಪರ ಪೂಜಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ | ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಜಿತೇಂದಿರ ಯಾಯಾ ನ್ಮಃ | ಗುಹಯ O ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸೆಿ ತಪರ ಜ್ಞಾ ಯ ನ್ಮಃ | ಕಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಮಿತ್ತಶನಾಯ ನ್ಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿಶಾಲ್ವ್ಕ್ಷಸೇ ನ್ಮಃ | ವ್ಕ್ಷಸೆಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶುದಿಹೃದಯಾಯ  ನ್ಮಃ | ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ಷ್ಯ  ವ್ತಿಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | ಸಾ ಂದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಆತಿೊ ೀದಿ್ದ ರಕ್ಷಯ ನ್ಮಃ | ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ದ್ದನ್ಹಸಾತ ಯ ನ್ಮಃ | ಹಸೌ್ತ  ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನ್ಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪರ ಸನ್ನ ವ್ದನಾಯ ನ್ಮಃ | ವ್ದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಮೃದುಭಾಷ್ಣಾಯ ನ್ಮಃ | ಜಿಹಾಾ O ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕ್ರುಣಾನಿಧ್ಯೇ ನ್ಮಃ | ನೇತ್ರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶಸಾತ ರನ್ನಸಾರಿಣೇ ನ್ಮಃ | ಶ್ರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಓಂ ಸವ್ಿಜ್ಞಾ ಯ ನ್ಮಃ | ಸವಾಿಣ್ಯ ಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಸಾಾ ಮಿನೇ ನ್ಮಃ | ದಿವ್ಯ ಸುಂದರವಿಗರ ಹಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ||    

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ರಡಿಸಾಯಿ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: 
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಲ್ಕ್ಮಾ ಿ ೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮಕೃಷ್ಿ  ಶ್ವ್ ಮಾರುತ್ತಯ ದಿ ರೂಪಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶೇಷ್ಶಾಯಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗೀದ್ದವ್ರಿೀತಟ ಶ್ರಡಿವಾಸಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ತ  ಹೃದಯಾಲ್ಯಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಿಹೃದ್ದಾ ಸಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭೂತ್ತವಾಸಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭೂತಭವಿಷ್ಯ ದ್ದು ವ್ವ್ಜಿಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಕ್ಷಲ್ಲತಿೀತ್ತಯ ನ್ಮಃ | (10) 

ಓಂ ಕ್ಷಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಲ್ಕ್ಷಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | 
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ಓಂ ಕ್ಷಲ್ದಪಿದಮನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮೃತ್ತಯ ಂಜಯಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಮತ್ತಯ ಿಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮತ್ತಯ ಿಭಯಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಿೀವಾಧಾರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವಾಿಧಾರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ವ್ನ್ಸಮಥಾಿಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ವ್ನ್ಪರ ತಿಜ್ಞಾ ಯ ನ್ಮಃ | (20) 

ಓಂ ಅನ್ನ ವ್ಸತ ರದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಆರೀಗಯ ಕ್ಾ ೀಮದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಧ್ನ್ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಬುದಿಿ ಸಿದಿಿಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಪುತರ ಮಿತರ ಕ್ಳತರ ಬಂಧುದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಯೀಗಕ್ಾ ೀಮವ್ಹಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಆಪದ್ದು ಂಧ್ವಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಗಿಬಂಧ್ವೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭುಕ್ಮತ ಮಕ್ಮತ ಸಾ ಗಿಪವ್ಗಿದ್ದಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಪ್ತರ ಯಾಯ ನ್ಮಃ | (30) 

ಓಂ ಪ್ತರ ೀತಿವ್ಧ್ಿನಾಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಅಂತಯಾಿಮಿನೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಸಚಿಿ ದ್ದತಿ ನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ನಿತ್ತಯ ನಂದ್ದಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಪರಮಸುಖದ್ದಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಪರಮೇಶಾ ರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪರಬರ ಹಿ ಣೇ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಪರಮಾತಿ ನೇ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಾ ರೂಪ್ತಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಗತಃ ಪ್ತತ್ರ ೀ ನ್ಮಃ | (40) 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ನಾಂ ಮಾತೃದ್ದತೃ ಪ್ತತ್ತಮಹಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ಭಯಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ತ ವ್ತಿ ಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ನ್ನಗರ ಹಕ್ಷರಕ್ಷಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಶರಣಾಗತವ್ತಿ ಲ್ಲಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ಮತ ಶಕ್ಮತ ಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜ್ಞಾ ನ್ವೈರಾಗಯ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪೆರ ೀಮಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಶಯಹೃದಯದೌಭಿಲ್ಯ ಪಾಪಕ್ಮಿವಾಸನಾಕ್ಷಯಕ್ರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಹೃದಯಗರ ಂಧಿಭೇಧ್ಕ್ಷಯ ನ್ಮಃ | (50) 
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ಓಂ ಕ್ಮಿಧ್ಾ ಂಸಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶುದಿ ಸತಾ ಸಿಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಗುಣಾತಿೀತಗುಣಾತಿ ನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತಕ್ಳಾಯ ಣ್ಗುಣಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರ ಮಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಜಯನೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ದುದಿರಾಕಾ ೀಭಾಯ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಪರಾಜಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ಲೀಕೇಷಾಧಿಗತಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಸಕ್ಯ ರಹಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ | (60) 

ಓಂ ಸವ್ಿಶಕ್ಮತ ಮೂತಿಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸುರೂಪಸುಂದರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸುಲೀಚನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬಹುರೂಪವಿಶಾ ಮೂತಿಯೇ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಅರೂಪವ್ಯ ಕ್ಷತ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ತಯ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸೂಕ್ಷಾ ಿ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವಾಿಂತಯಾಿಮಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಮನೀವಾಗತಿೀತ್ತಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪೆರ ೀಮಮೂತಿಯೇ ನ್ಮಃ | (70)   

ಓಂ ಸುಲ್ಭದುಲ್ಿಭಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಸಹಾಯಸಹಾಯಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅನಾಥನಾಧ್ಧಿನ್ಬಂಧ್ವೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಸವ್ಿಭಾರಭರ ತೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಕ್ಮಾಿನೇಕ್ಕ್ಮಾಿನ್ನಕ್ಮಿಿಣೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪುಣ್ಯ ಶರ ವ್ಣ್ಕ್ಮೀತಿನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ತಿೀಧಾಿಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸತ್ತಂಗತಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸತಪ ರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ | (80) 

ಓಂ ಲೀಕ್ನಾಧಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪಾವ್ನಾನ್ರ್ಘಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಮೃತ್ತಂಶವೇ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಭಾಸಾ ರಪರ ಭಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಬರ ಹಿ ಚಯಿತಪಶಿಯಾಿದಿಸುವ್ರ ತ್ತಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸತಯ ಧ್ಮಿಪರಾಯಣಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸಿದೆಾ ೀಶಾ ರಾಯ ನ್ಮಃ |  

ಓಂ ಸಿದಾ ಸಂಕ್ಲ್ಲಪ ಯ ನ್ಮಃ | 
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ಓಂ ಯೀಗೇಶಾ ರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಭಗವ್ತೇ ನ್ಮಃ | (90) 

ಓಂ ಭಕ್ಷತ ವ್ಶಾಯ ಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸತ್ತಪ ರುಷಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಪುರುಷ್ೀತತ ಮಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸತಯ ತತತ ಾ ಬೀಧ್ಕ್ಷಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಮಾದಿಷ್ಡೈವ್ರಧ್ಾ ಂಸಿನೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಅಭೇದ್ದನಂದ್ದನ್ನಭವ್ಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ಿಮತಸಮಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ದಕ್ಮಾ ಣಾಮೂತಿಯೇ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕ್ಟೇಶರಮಣಾಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಅದುು ತ್ತನಂದಚಯಾಿಯ ನ್ಮಃ | (100) 

ಓಂ ಪರ ಪನಾನ ತಿಿಹರಾಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಸಂಸಾರಸವ್ಿದುಾಃಖಕ್ಷರಾಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಸವ್ಿವಿತಿ ವ್ಿತೊೀಮಖಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವಾಿಂತಭಿಹಿಸೆಿತ್ತಯ ನ್ಮಃ |   

ಓಂ ಸವ್ಿಮಂಗಳಕ್ರಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸವಾಿಭಿೀಷ್ಟ ಪರ ದ್ದಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸಮರಸನಿಾ ಗಿಸೆಾಪನಾಯ ನ್ಮಃ | 

ಓಂ ಸಮಥಿಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ | (108) 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಶ್ರಡಿಸಾಯಿ ಅಷ್ಟ ೀ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ: ಸಮಾಪು O ||   

******* 
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ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ 

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯ 

ವಿಶ್ಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಕಥೆ  
 

ಪೂವ್ಿಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಅಹಿ ದ್ ನ್ಗರಕ್ಾ  ನ್ಲ್ವ್ತ್ತತ  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಚಿಕ್ಾ  ಹಳೆಿಯಿತ್ತತ . 

ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಎಂಬ ಚಪಪ ಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲಯುವ್ವ್ನ್ನ ಇದಾ ನ್ನ. ಅವ್ನ್ನ ಒಂದು 

ಗುಡಿಸಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತ್ತತ  ಆ ಊರಿನ್ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವ್ ವಿದುಯ ತ್ ಕಂಬದ ಕ್ಳಗೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ಹಗಲೆಲಿ್ಲ  ಚಪಪ ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ಹೊಲ್ಲಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ.  ಹೆಂಡತಿ, ಇಬಬ ರು 

ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕ್ಾ ಳಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಭಾರವ್ನ್ನನ  ಹೊರುವುದು ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗಿತ್ತತ .  ಬರುವ್ ಸಾ ಲ್ಪ  

ಹಣ್ದಲಿೆೀ ಜಿೀವ್ನ್ವ್ನ್ನನ  ಸಾಗಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಒಂದು ದಿನ್ ಕ್ಲ್ಸ ಸಿಗುವುದು, ಮತೊತ ಂದು ದಿನ್ 

ಕ್ಲ್ಸವಿಲಿ್ದೇ ಜಿೀವ್ನ್ವು ಸಾಗುತಿತ ತ್ತತ . 

 

ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್.ನಿಗೆ ಸಾಯಿನಾಥನೆಂದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಭಕ್ಮತ . ಪರ ತಿನಿತಯ  ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನೆನ ೀ 

ಸಿ ರಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಯಾವ್ ಕ್ಲ್ಸದಲಿ್ಲದಾ ರು ಸಾಯಿನಾಮ ಸಿ ರಣೆಯಲಿೆೀ ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ತ್ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ನ್ನನ  ಈ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ 

ಹೊರತರುತ್ತತ ನೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಪರ ತಿದಿನ್ ತನ್ನ  ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ್ ಚಿಕ್ಾ  ಸಾಯಿನಾಥನ್ 

ಚಿತರ ಪಟಕ್ಾ  ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ, ಆ ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಿಡಿದುಕಂಡು ಬೆಳಿಗೆುಯೇ 

ಹತ್ತತ ಗಂಟೆಗೆಲಿ್ಲ  ಚಪಪ ಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲಯಲು ಬೇಕ್ಷದ ಸಮಾನ್ನೆನ ಲಿ್  ಒಂದು ಹಳೆಯ ಚಿೀಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಹಾಕ್ಮಕಂಡು ಭುಜಕ್ಾ  ಏರಿಸಿಕಂಡು ವಿದುಯ ತ್ ಸತ ಂಭದ ಹತಿತ ರ ಸೇರಿಕಳೆು ತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಆ 

ಸತ ಂಭಕ್ಾ  ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ನೇತ್ತಹಾಕ್ಮ, ಅದರ ಕ್ಳಗೆನೇ ಸತ ಂಭಕ್ಾ  ಒರಗಿ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ಆರು ಗಂಟೆಯವ್ರೆಗೆ ಅಲಿೆೀ ಇದುಾ , ತಿರುಗಿ 

ಸಮಾನ್ನೆನ ಲಿ್  ಆ ಚಿೀಲ್ದಲಿ್ಲ  ಎತ್ತತ ಕಂಡು ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ಪಟಕ್ಾ  ಭಕ್ಮತ ಯಿಂದ 

ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ, ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ  ಇಟಟ ಕಂಡು ತಿರುಗಿ ಮನೆಯನ್ನನ  ಸೇರುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಅವ್ನ್ ದಿನ್ಚರ್ಯಿ ಸಾಗುತಿತ ತ್ತತ .  ಪರ ತಿದಿನ್ ಬಂದ ಹಣ್ದಿಂದ ಮನೆಗೆ 

ಹೊೀಗುವಾಗ ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ಬೇಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ನಗಳನ್ನನ  ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

ತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲ್ಸಕ್ಾ , ಯಾರನ್ನನ  ಇಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಕಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತತ ಯಮಾಡುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ , 

ಅವ್ರು ಕಟಟ ದಾ ನ್ನನ  ಭಕ್ಮತ ಯಿಂದ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತಿತ ದಾ ನ್ನ. ದಿನ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿತ ರುವಾಗ, 

ಒಂದುದಿನ್ ತನ್ನ  ಕ್ಲ್ಸವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿತ ರುವಾಗ ಸಕ್ಷಿರದ ಪರ ಕ್ಟಣೆ ಕೇಳಿಬಂತ್ತ. 

'ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಷಿರವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ನಿಮಿಿಸಿ ಕಡುತತ ದೆಂದು, ಬೇಕ್ಷದವ್ರು ಬರುವ್ 

ತಿಂಗಳಿನ್ ಒಂದನೇ ತ್ತರಿೀಕು ಒಳಗೆ ತಮಿ  ಹೆಸರು ಮತ್ತತ  ವಿವ್ರಗಳನ್ನನ  

ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕ್ಂದು' ಅದರ ಸಾರಾಂಶ. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ವಿಶಾ ನಾಥನ್ನ ಅತ್ತಯ ನಂದಪಟಟ ನ್ನ. 

ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದರ್ಯಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣಿ್ ಮನೆ ಸಿಕ್ಾ ರೆ ಒಳೆೆದಿರುತತ ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. 

ಅದಕ್ಾ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗಯ ವು ಇಲಿ್ವಂದುಕಂಡನ್ನ. ಆನಂತರ, ಇನನ ಂದು ವಿಷ್ಯ ಕ್ಕಡಾ 

ಅವ್ನ್ ಕ್ಮವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತ. ‘ಹೆಸರು ನೀಂದ್ದಯಿಸುತ್ತತ , ಮನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿಯ ಶುಲ್ಾ  

ಕ್ಟಟ ಬೇಕ್ಂದು’ ಕ್ಕಡಾ ಪರ ಕ್ಟ್ಟಸಿದರು. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ವಿಶಾ ನಾಥನಿಗೆ ಆತಂಕ್ 

ಶುರುವಾಯಿತ್ತ. ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟ ದಿಂದ ತನ್ಗೆ ದಿನ್ಕ್ಾ  ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತತ ದೆ. ಅಂದರೆ 

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರವ್ತ್ತತ  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದಥಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಒಮಿ್ಮಲೇ ಮನ್ನನ ರು 
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ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಲ?  ಹಿೀಗೆ ಆಲೀಚಿಸುತ್ತತ  ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಬಹಳ 

ನಿರಾಶೆಪಟಟ ನ್ನ.   

 

ರಾತಿರ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯವ್ನೆನ ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದನ್ನ. ಹೆಂಡತಿಯು 'ನಾವು ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದೆಾ ೀವ. ಎಲಿ್ಲ  ಆ ಶ್ರಡಿವಾಸನೇ ನೀಡಿಕಳೆುತ್ತತ ನೆ' ಎಂದಳು. 

ಮನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟಟ ಲು ಇನ್ನನ  ಇಪತ್ತತ  ದಿನ್ಗಳು ಮಾತರ ವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ 

ಇಪತ್ತತ  ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್.ಗೆ ಬಹಳ 

ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತೊೀಚಿತ್ತ. ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ತನ್ನ  ರಕ್ಷಕ್ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. 

 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರನ್ನನ  ನಿತಯ  ರಕ್ಮಾ ಸುವ್ ದೈವ್. ಯಾರು ಮನ್ಸೂಪ ತಿಿಯಾಗಿ 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಪೂಜಿಸುತ್ತತ ರೀ ಅವ್ರನ್ನನ  ದಿನ್ನಿತಯ  ಕ್ಣಿಿ ನ್ ರೆಪೆಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಪಾಡುವ್ 

ಅಮೃತಮೂತಿಿ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ. ಆ ಪೆರ ೀಮಮೂತಿಿಗೆ ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರೆಂದರೇ 

ಅಪಾರವಾದ ಪ್ತರ ೀತಿ. ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್.ಗೆ ಆನಂತರದ 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿತಯ ಸಿಕುಾ ವ್ ಕ್ಲ್ಸಕ್ಮಾ ಂತ ಜ್ಞಸಿತ  ಕ್ಲ್ಸ ಸಿಕ್ಮಾ ತ್ತ. ಹಾಗೆ ಇಪಪ ತ್ತ ಂಟನೇ ತ್ತರಿೀಕು 

ಬಂತ್ತ. ಹತಿತ ರತಿತ ರ ಇನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಒಟಾಟ ಯಿತ್ತ. ತನ್ನ  ಜಿೀವ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  

ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡಮೊತತ ದ ಹಣ್ ಯಾವ್ತ್ತತ  ಒಟಾಟ ಗಿರಲ್ಲಲಿ್ .  ಇದೆಲಿ್ಲ  ಆ 

ಸಾಾ ಮಿಯ ಮಹಿಮ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಆದರೆ, ಇನ್ನನ  ಎರಡು ದಿನ್ಗಳು ಮಾತರ ವಿದೆ. ಈ 

ಎರಡು ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತ  ನ್ನರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಒಟಾಟ ಗಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ, ಆ ಎರಡು 

ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಕ್ಲ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ್ . ಕೇವ್ಲ್ ಹತ್ತತ  ರೂಪಾಯಿ ಮಾತರ ವೇ ಬಂತ್ತ.  

 

ಒಂದನೇ ತ್ತರಿೀಕು ಬಂತ್ತ. ತನ್ನ  ಹತಿತ ರ ಕೇವ್ಲ್ ಇನ್ನನ ರಹತ್ತತ  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ ವೇ 

ಇದೆ. ಅದನ್ನನ  ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಕಂದ್ದಯ ಕ್ಚೇರಿಗೆ ಹೊೀದನ್ನ. ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಒಬಬ  

ಗುಮಾಸತ ನ್ನ್ನನ  ನೀಡಿ ಅವ್ನ್ ಹತಿತ ರ 'ತನ್ನ  ಹತಿತ ರ ಇನ್ನನ ರಹತ್ತತ  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ ವೇ 

ಇದೆರ್ಯಂದು, ಈಗ ಈ ಹಣ್ವ್ನ್ನನ  ಕ್ಟ್ಟಟ , ಉಳಿದ ಹಣ್ವ್ನ್ನನ  ನಂತರ ಕ್ಟಟ ಬಹುದ್ದ' ಎಂದು 

ಕೇಳಿದನ್ನ.  ' ಆದರೆ, ಖಂಡಿತ್ತ ಇದಕ್ಾ  ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿ್ವಂದು, ಈ ದಿನ್ ಒಟಟ  ಮನ್ನನ ರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟ್ಟಟ ದವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ನ್ಮೂದಿಸುತ್ತತ ರೆಂದು' ಅವ್ನ್ನ 

ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಬಹಳ ನಿರಾಶನಾದನ್ನ.  ಏನ್ನ 

ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಆ ಕ್ಚೇರಿಯಲಿೆೀ ಆಚೆ-ಈಚೆ ತಿರುಗಿದನ್ನ. ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೀ 

ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯುತಿತ ಲಿ್ .  ಇನ್ನನ  ಸಾ ಲ್ಪ  ಗಂಟೆಗಳಲಿೆೀ ತನ್ನ  ಆಸ್ಥಗಳು ಮಣಿ್ಣಪಾಲ್ಲಗುತತ ದೆ. 

ಬಹಳ ನೀವಿನಿಂದ ಆ ಶ್ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ಸಿ ರಿಸುತ್ತತ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ 

ಮತಿತ ಬಬ ರಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದನ್ನ. ಅವ್ರು ಕ್ಕಡಾ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದರು 

'ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ದ್ಳಗೆ ಮನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟ್ಟಟ ದವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗುತತ ದೆಂದು' 

ಹೇಳಿದರು.  

 

ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹತಿತ ರ 

ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು, ಹತ್ತತ ಪೈಸ್ಥಯಿಂದ ಚಹಾ ಕುಡಿದನ್ನ. ಕ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ಮಚಿಿಕಂಡು ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ಪಾರ ರ್ಥಿಸಿದನ್ನ. ಸಾಾ ಮಿೀ! ಇನ್ನನ  ನ್ನ್ಗೆ ಸಾ ಂತ ಮನೆಯ ಭಾಗಯ ವಿಲಿ್ವಾ 

ಎಂದು ಬಾಧೆಪಟಟ ನ್ನ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಳೆಯಿತ್ತ. ಒಂದುಸಾರಿ ಕ್ಚೇರಿ ಒಳಗೀಗಿ 
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ಯಾರಾದರೂ ದ್ಡಡ  ಅಧಿಕ್ಷರಿಯಟ್ಟಟ ಗೆ ತನ್ನ  ಅಳಲು ಹೇಳಿಕಳೀಣ್ವಂದು 

ಆಲೀಚಿಸಿದನ್ನ. ಒಳಗೀಗಿ ಅಧಿಕ್ಷರಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ 'ತನ್ನ  ಹೆಸರು ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್ ಎಂದು, 

ತ್ತನ್ನ ಚಪಪ ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ಹೊಲ್ಲಯುತ್ತತ  ಸಮಯ ಕ್ಳೆಯುತ್ತ ಂದು' ಹೇಳಹೊೀದನ್ನ. ಕ್ಕಡಲೇ 

ಆ ಅಧಿಕ್ಷರಿಯು 'ನಿಧಾನ್ ತಮಿಾ  ನಿಧಾನ್! ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ  ತಂದೆ ಬಂದು ಮನ್ನನ ರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟ್ಟಟ  ಹೊೀದನ್ನ. ನಿನ್ಗೆ ಸಧ್ಯ ದಲಿೆ  ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗುತತ ದೆ' ಎಂದನ್ನ. 

ಬಹಳ ಆಶಿಯಿಪಡುತ್ತತ  ತ್ತನ್ನ ಏನೀ ಹೇಳಲು ಹೊೀಗುವಾಗ, ಆ ಅಧಿಕ್ಷರಿಯು ತನ್ನ  

ಹೆಸರಲಿ್ಲರುವ್ ಅಜಿಿಗಳನ್ನನ , ಮನ್ನನ ರು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ವ್ನ್ನನ  ತೊೀರಿಸಿದನ್ನ. ಜರುಗಿದುಾ  

ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್.ಗೆ ಅಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಒಮಿ್ಮಲೇ ಆಶಿಯಿಪಟಟ ನ್ನ. ಅಧಿಕ್ಷರಿಯಂದಿಗೆ 

ಏನೀ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಗ ಕ್ಚೇರಿ ಹುಡುಗನ್ನ ಬಂದು 'ಹೊರಡಯಯ  ಹೊರಗೆ ಹೊರಡು. 

ಸಾಾ ಮಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಲ್ಸಗಳಿವ. ಇಷ್ಟ ರವ್ರೆಗೆ ಆ ಮದಿಅಜಜ  ಬಂದು ಹಣ್ ಕ್ಟ್ಟಟ  

ಹೊೀದನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ ಅಲ್ಲಾ , ಹೊರಡು ಹೊರಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹೊರಗೆ 

ಕ್ಳುಹಿಸಿದನ್ನ. 

 

ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವಲಿ್  ವಿಶಾ ನಾಥ ರಾವ್.ಗೆ ಅಥಿವಾಯಿತ್ತ. ಅವ್ನ್ ಸಂತೊೀಷ್ಕ್ಾ  

ಕನೆಯಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ಬಂದು, ತನ್ನ  ಪರವಾಗಿ ಹಣ್ ಕ್ಟ್ಟಟ ದನೆಂದು ತಿಳಿದನ್ನ. 

ತ್ತನ್ನ ನಂಬಿದ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ತನ್ಗೆ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನನ  ಬಹುಮಾನ್ವಾಗಿ 

ಕಟ್ಟಟ ದ್ದಾ ನೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ಕ್ಣಿ್ಣ ಗಳು ತ್ತಂಬಿಕಂಡವು. ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ 

ಜರುಗಿದೆಾ ಲಿ್ಲ  ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನ್ನ. ಆ ಕುಟಂಬದ ಸಂತೊೀಷ್ ಅಷ್ಟಟ ಷ್ಟ ಲಿ್ . ತ್ತನ್ನ ನಂಬಿದ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ  ತ್ತಂಬಾ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ದಾ ನೆಂದು ನೆನೆದು ಅತ್ತಯ ನಂದ ಪಟಟ ನ್ನ. 

ಸಾ ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿೆೀ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಯಿತ್ತ.  ಒಂದು ಒಳೆೆಯ ದಿನ್ ನೀಡಿ, ಆ 

ಮನೆಯನ್ನನ  ಸೇರಿ, ಜಿೀವಿಸಿದಷ್ಟಟ  ದಿನ್ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತತ  

ಶಾಶಾ ತವಾದ ಸುಖದಿಂದ ಜಿೀವಿಸಿದರು. 

 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾ  ಕರತ್ಯಿರುವುದಿಲಿ್ . ಆ ಶ್ರಡಿನಾಥನ್ನ್ನನ  

ನಿತಯ  ಪೂಜಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಾಾ ಮಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸರೆಯಾಗಿರುತ್ತತ ನೆ. ಅವ್ರನ್ನನ  

ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಣಿಿ ನ್ ರೆಪೆಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಪಾಡುತಿತ ರುತ್ತತ ನೆ. ಸನಿಾ ಗಿದಲಿ್ಲ  ಜಿೀವಿಸುತ್ತತ , 

ಎಲಿ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನೆನ ೀ ನೀಡುವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾ  ಕರತ್ಯಿರುವುದಿಲಿ್ . 

ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತತ  ಹತಿತ ರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲಿ್ . ಜಿೀವ್ನ್ವೂ ಸಮಸತ  ಶೆರ ೀಯಸಿು ಗಳಂದಿಗೆ 

ಮಂದುವ್ರಿಯುತತ ದೆ.    
 

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ತ 
 

|| ಓಂ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿದೇವಾಯ ನ್ಮಃ || 

******* 
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ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಭಾನ್ೀಜಿ ರಾವ್ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಗುಲ್ಬ ಗಿ ಪಟಟ ಣ್ಕ್ಾ  ಐವ್ತ್ತತ  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲ  ಚಿಕ್ಾ ಗಾರ ಮವಿತ್ತತ . ಆ 

ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾನೀಜಿ ಎಂಬ ಬಾರ ಹಿ ಣ್ನ್ನ ಇರುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಅವ್ನ್ನ ಚಿಕ್ಾ  ಚಿಕ್ಾ  ಪೌರೀಹಿತಯ  

ಕ್ಲ್ಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತತ  ಸಮಯವ್ನ್ನನ  ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಒಂದುಸಾರಿ ಒಬಬ ರ ಮನೆಗೆ ಶ್ರ ೀ 

ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಾ ಮಿಯ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಹೊೀದ್ದಗ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ನೀಡಿದನ್ನ. ಆ ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ತದೇಕ್ವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತತ  

ಮೈಮರೆತನ್ನ. ಅವ್ನ್ ಸಂತೊೀಷ್ವ್ನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ, 

ಮನೆಯಳಗಿಂದ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಇನನ ಂದು ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ತಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಕಟಟ ಳು. 

 

ಭಾನೀಜಿಯು ಇದಕ್ಾ  ಮೊದಲು ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಲ್ಲೀಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕೇಳಿದನೇ ವಿನಃ, 

ಅವ್ವ್ನ್ನನ  ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ್ .  ಆ ಭಾವ್ಚಿತರ ವ್ನ್ನನ  ನೀಡಿದಷ್ಟಟ , ನೀಡುತಿತ ರಬೇಕ್ಂದು 

ಅನಿಸುತಿತ ತ್ತತ .  ಆ ಸಾಾ ಮಿಯ ಕ್ಣಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ರುಣಾರಸವು ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಳುಕುತಿತ ತ್ತತ . ತನ್ನ ನೆನ ೀ 

ಅತಯ ಂತ ಪೆರ ೀಮದಿಂದ ನೀಡುತಿತ ರುವ್ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತಿತ ತ್ತತ . ಭಾನೀಜಿಗೆ ಆ 

ಭಾವ್ಚಿತರ ದಿಂದ ದೃಷ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಬೇರೆಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮನ್ಸಿು ಕೇಳುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ . ಆ 

ಭಾವ್ಚಿತರ ವ್ನ್ನನ  ತಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಗರ ತ್ಯಾಗಿ ಇಟಟ ಕಂಡನ್ನ. ಪರ ತಿದಿನ್ ಮಂಜ್ಞನೆ 

ಎಲಿ್ಲ  ದೇವ್ತ್ಗಳಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ಕ್ಕಡಾ ನ್ಮಸಾ ರಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ 

ಶ್ರಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದಶಿನ್ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕ್ಂದು ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಾ ಆಸ್ಥ 

ಇದಿಾ ೀತ್ತ. 

 

ದಿನಾಲು ಅವ್ರಿಂದ, ಇವ್ರಿಂದ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಮಹಿಮ್ಮಗಳನ್ನನ  ತ್ತಂಬಾ 

ಕೇಳಿಸಿಕಳೆು ತಿತ ದಾ ನ್ನ. ‘ಸಾಯಿ ತತಾ ’ಕ್ಾ  ಬಹಳ ಆಕ್ಷ್ಟಿಸಲ್ಪ ಟಟ ನ್ನ. ಪರ ತಿನಿತಯ  ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ನೆನ ೀ ಸಿ ರಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಪೆರ ೀಮ ಸಾ ರೂಪನ್ನ. ಆ ಸಾಾ ಮಿಯು 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರನ್ನನ , ಪೂಜಿಸಿದವ್ರನ್ನನ  ಕ್ಣಿಿ ನ್ ರೆಪೆಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಪಾಡುವ್ 

ಅಮೃತಮೂತಿಿ. ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಕೃಪಾಕ್ಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಭಾನೀಜಿಯ ಜಿೀವಿತವು ಉತತ ಮವಾಗಿ 

ಸಾಗುತಿತ ತ್ತತ . ಭಾನೀಜಿಯ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬಬ ರು ಕುಮಾರಿಯರು ಎಲಿ್ರು ನಿತಯ ವೂ ಆ 

ಸಾಾ ಮಿನಾಥನ್ನೆನ ೀ ಸಿ ರಿಸುತ್ತತ  ಸಮಯವ್ನ್ನನ  ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ರು. 

 

ದಿನ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ್ ಭಾನೀಜಿಗೆ ತಿೀವ್ರ ವಾದ ಹೊಟೆಟ ನೀವು 

ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. ಮನೆ ಹತಿತ ರವಿರುವ್ ವೈದಯ ನ್ನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದ್ೀ ಮದುಾ  

ಕಟಟ  ಕ್ಳುಹಿಸಿದನ್ನ. ಅದನ್ನನ  ತ್ಗೆದುಕಂಡರೂ   ಹೊಟೆಟ ನೀವು ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾಗಲ್ಲಲಿ್ . 

'ಸಾಯಿ! ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ರಕ್ಮಾ ಸು. ಈ ನೀವ್ನ್ನನ  ಪರಿಹರಿಸು ತಂದೇ' ಎಂದು ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  

ಬೇಡಿಕಂಡನ್ನ. 

 

ಮರುದಿನ್ ನೀವು ಮತತ ಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿ್ಚಯಿತ್ತ. ಇನ್ನನ  ಲ್ಲಭವಿಲಿೆಂದು, ಆ ಊರಲಿ್ಲರುವ್ 

ರಾಮನಾಥನೆಂಬ ದ್ಡಡ ವೈದಯ ನ್ ಹತಿತ ರ ಹೊೀದನ್ನ. ರಾಮನಾಥನಿಗೆ ಚಿಕ್ಾ  ಅನ್ನಮತಿ 

ಪತರ ವಿತ್ತತ . ರಾಮನಾಥನ್ನ ಭೀನೀಜಿಯನ್ನನ  ಪರಿೀಕ್ಮಾ ಸಿ, ಕ್ಕಡಲೇ ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  

ಮಾಡಬೇಕ್ಷಗಿ ಬರುತತ ದೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಆದರೆ, ಈ ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಮಾಡುವುದು ತನಿನ ಂದ 
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ಆಗುವುದಿಲಿ್ವಂದು ಗುಲ್ಬ ಗಿದಲಿ್ಲ  ತನ್ಗೆ ಗತಿತ ರುವ್ ವೈದಯ  ಪಳಿನ ತಾ ರ್.ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ೀನೆಂದು, ಅವ್ನ್ನ ಎರಡು, ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  

ಮಾಡುತ್ತತ ನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.  ಅಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ಭಾನೀಜಿ ಕ್ದಲ್ದೇ ಮಲ್ಗಿರಬೇಕ್ಂದು 

ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇದೆಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿದ ಭಾನೀಜಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಯಿತ್ತ. ಗುಲ್ು ಗಿದಿಂದ ಆ 

ವೈದಯ ನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತತ ನೆ? ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಯಾವಾಗ ಜರುಗುತತ ದೆ? ಎಂದು ತ್ತಂಬಾ 

ಆತಂಕ್ ಪಟಟ ನ್ನ. 

 

ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ರಾಮನಾಥ ವೈದಯ ನ್ನ ಬಂದು, ಗುಲ್ು ಗಿದ ವೈದಯ  ಪಳಿನ ತಾ ರ್.ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರೆ 

ಮಾಡಿದೆನೆಂದು, ನಾಲೆಾ ೈದು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ತತ ನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  

ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್ ಯ ಎಲಿ್ಲ  ಸಿದಿ ತ್ಗಳನ್ನನ  ತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತ ೀನೆಂದು, ಯಾವುದಕ್ಕಾ  

ಗಾಬರಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಭಾನೀಜಿಗೆ ನಿಮಿಷ್ ನಿಮಿಷ್ಕ್ಾ  ನೀವು 

ಜ್ಞಸಿತ ಯಾಗತೊಡಗಿತ್ತ. ಆ ವೈದಯ ನ್ನ ಬರುವ್ವ್ರೆಗೆ ತನ್ನ  ಪಾರ ಣ್ವಿರುತತ ದ್ದ ಎಂದು ಭಯ 

ಹುಟ್ಟಟ ತ್ತ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಾ ಳಿಗೆ ಕ್ಕಡಾ ತ್ತಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತ್ತ. ನಿಮಿಷ್ ನಿಮಿಷ್ಕ್ಾ  

ಗಾಬರಿಯು ಜ್ಞಸಿತ ಯಾಗತೊಡಗಿತ್ತ. ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕ್ಳೆಯಿತ್ತ. ಹೊಟೆಟ ನ್ನವು 

ಜ್ಞಸಿತ ಯಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಸಾ ಲ್ಪ ವೂ ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿತ ಲಿ್ . ಭಾನೀಜಿಯು ಆಕ್ಡೆ-ಈಕ್ಡೆ 

ಹೊೀಗುತಿತ ರುವ್ ವೈದಯ  ರಾಮನಾಥನ್ ಮಖ ಕ್ಕಡಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದನ್ನ. 

ಇನ್ನನ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ರಕ್ಮಾ ಸಬೇಕ್ಂದು ಆಲೀಚಿಸಿ, ಆ ಸಾಾ ಮಿಯನೆನ ೀ 

ಪಾರ ರ್ಥಿಸತೊಡಗಿದನ್ನ. ನಾಲುಾ  ಗಂಟೆಗಳು ಕ್ಳೆಯಿತ್ತ. ಗುಲ್ಬ ಗಿದಿಂದ ಬರಬೇಕ್ಷದ ವೈದಯ  

ಪಳಿನ ತಾ ರ್.ನ್ ಸುಳಿವಿಲಿ್ . ವೈದಯ  ರಾಮನಾಥನ್ನ ಬಹಳ ಗಾಬರಿಪಡುತ್ತತ  ಆಚೆಈಚೆ 

ಓಡಾಡುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ಇನ್ನನ  ಅಧ್ಿಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ  ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಮಾಡದೇ ಹೊೀದರೆ ಈ 

ಬಾರ ಹಿ ಣ್ನಿಗೆ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ನೀಯುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ.   

 

ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಆಸಪ ತ್ರ ಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತ.  ಅದರಳಗಿನಿಂದ 

ಒಬಬ  ಆಕ್ಷ್ಿಕ್ ಕ್ಷಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತಿತ ರುವ್ ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯು ಕ್ಳಗಿಳಿದನ್ನ. ತನ್ನ ನ್ನನ  ಗುಲ್ಬ ಗಿದ 

ವೈದಯ  ಪಳಿನ ತಾ ರ್ ಕ್ಳಿಹಿಸಿದರೆಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದ್ ತ್ತತ್ತಿ ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಇದುಾ ದರಿಂದ 

ಬರಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿ್ವಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.  ತನ್ನ  ಹೆಸರು ವೈದಯ  ಕೃಷ್ಿ  ರಾವ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 

‘ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಸಯ ಮಾಡದೇ ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಮಾಡುವ್’ ಎಂದು 

ಹೇಳಿದನ್ನ. ಅವ್ನ್ನ ನ್ನನ  ನೀಡಿದ ಭಾನೀಜಿ ಕುಟಂಬಕ್ಾ  ಹೊೀದ ಪಾರ ಣ್ ತಿರುಗಿ 

ಬಂದಂತ್ತಯಿತ್ತ. ರಾಮನಾಥ ವೈದಯ ನ್ನ ಬಂದು ಕೃಷ್ಿ  ರಾವ್ ವೈದಯ ನ್ನ್ನನ  ಕ್ರೆದುಕಂಡು 

ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್ ಯ ಕಠಡಿಯಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನ. ಇಪಪ ತ್ತತ  ನಿಮಿಷ್ದಲಿ್ಲ  ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್ಯು 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ತ. ಎಲಿ್ರು ಉಸಿರೆಳೆದುಕಂಡರು. ಗುಲ್ಬ ಗಿದಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಿ  

ರಾವ್ ವೈದಯ ನ್ನ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಹತಿತ  ಹೊರಟ ಹೊೀದನ್ನ. 

 

ರಾಮನಾಥ ವೈದಯ ನ್ನ ಭಾನೀಜಿಯ ಹತಿತ ರ ಬಂದು ಎಲಿ್ಲ  ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ದರ್ಯ ಎಂದು, 

ಸಮಯಕ್ಾ  ಕೃಷ್ಿ  ರಾವ್ ವೈದಯ ನ್ನ ಬಂದಿದಾ ರಿಂದ ಭಾನೀಜಿಯು ದ್ಡಡ  ಅಪಾಯದಿಂದ 

ಪಾರಾದನೆಂದು, ಇನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ಗಾಬರಿ, ಆತಂಕ್ಗಳು ಇಲಿ್ವಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.  

ಭಾನೀಜಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕ್ಕಡ ಇದನೆನ ೀ ಹೇಳಿದನ್ನ. ಆ ಕುಟಂಬವು ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ 
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ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿೆ ೀ ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿದರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿು ನ್ವ್ರೆಗೆ ವಿಶಾರ ಂತಿಯನ್ನನ  

ತ್ಗೆದುಕಳೆೆಂದು ಹೇಳಿ ರಾಮನಾಥ ವೈದಯ ನ್ನ ಹೊರಟ ಹೊೀದನ್ನ.   

 

ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಳೆಯಿತ್ತ. ಆಸಪ ತ್ರ ಯ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಚಿೀಲ್ ಹಿಡಿದುಕಂಡು 

ಉಸಿರಿಡಿದು ಓಡುತ್ತತ  ಒಬಬ  ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯು ಬಂದನ್ನ. ತ್ತನ್ನ ವೈದಯ  ಪಳಿನ ತಾ ರ್ ಎಂದು 

ಗುಲ್ಬ ಗಿದಿಂದ ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಮಾಡಲು ಬಂದೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.  ಬಂದಕ್ಕಡಲೇ 

ರಾಮನಾಥ ವೈದಯ ನಟ್ಟಟ ಗೆ 'ನಾನ್ನ ಬರುತಿತ ರುವ್ ಬಸಿು  ದ್ದರಿಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಚಿಕ್ಾ  ಪರ ಮಾದಕ್ಾ  

ಸಿಲುಕ್ಮ, ಇಷ್ಟಟ  ತಡವಾಯಿತ್ತ. ಆ ರೀಗಿಯು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೀ ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ. 

ವೈದಯ ರೇ ಹೊರಡಿ, ಶಸತ ರಚಿಕ್ಮತಿ್  ಮಾಡುವ್’ ಎಂದು ರಾಮನಾಥನಿಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 

 

ರಾಮನಾಥನ್ನ ಬಹಳ ಆಶಿಯಿದಿಂದ, ಇದೇನ್ನ ವೈದಯ ರೇ! ಇದಕ್ಾಮೊದಲು ನಿಮಿ  

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿಂದ ಕೃಷ್ಿ  ರಾವ್ ವೈದಯ ರು ಬಂದು ಹೊೀದರಲ್ಾ ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಈಗ 

ಆಶಿಯಿಪಡುವ್ ಸರದಿ ಪಳಿನ ತಾ ರ್.ನ್ದ್ದಯಿತ್ತ. ‘ಅದೇನ್ನ ವೈದಯ  ಮಹಾಶಯರೇ! ನ್ನ್ಗೆ 

ಕೃಷ್ಿ  ರಾವ್ ಎಂಬ ವೈದಯ ರು ಯಾರೂ ಕ್ಕಡ ಪರಿಚಯವಿಲಿ್ . ನ್ನ್ನ  ಹತಿತ ರವೇ ಅಲಿ್ , ಇಡಿೀ 

ಗುಲ್ು ಗಿದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಹೆಸರಿರುವ್ ವೈದಯ ರು ಯಾರೂ ಇಲಿ್ !’ ಆಗ ನ್ಡೆದ ವಿಷ್ಯವು 

ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಅಥಿವಾಯಿತ್ತ. ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದ ಭಾನೀಜಿ ಭಕ್ತ ನ್ನ್ನನ  ರಕ್ಮಾ ಸಲು ಸಾ ಯಂ ಆಗಿ 

ಸಾಯಿನಾಥನೇ ವೈದಯ ನ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂದದುಾ . ಈ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  ತಿಳಿದ ಅವ್ರೆಲಿ್ರೂ 

ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರ ಮೇಲ್ಲರುವ್ ಪೆರ ೀಮಕ್ಾ  ತ್ತಂಬಾ ಆನಂದಪಟಟ ರು. 

ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ಅವ್ರ ಕ್ಣಿ್ಣ ಗಳು ಒದೆಾಯಾದವು. 

 

ಆವ್ತಿತ ನಿಂದ ಅವ್ರೆಲಿ್ರೂ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಭಕ್ತ ರಾಗಿ ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರ ಬಹಳ ಅದುು ತವಾಗಿ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಭಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿತ ದಾ ರು. ಭಾನೀಜಿಯ ಕುಟಂಬವಲಿ್ಲ  

ಜಿೀವಿಸಿದಷ್ಟಟ  ದಿನ್ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಸೇವಮಾಡುತ್ತತ  ಅತಯ ಂತ ಸುಖದಿಂದ ಜಿೀವಿಸಿದರು. 

 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಅತಯ ಂತ ಕ್ರುಣಾಮೂತಿಿ. ಆ ಶ್ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತತ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಕೈಹಿಡಿದ ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ಸಗಳಲಿೂ  ಜಯವು 

ದ್ರಕುತತ ದೆ. ಜಿೀವ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಮಸತ  ಶೆರ ೀಯಸಿು ಗಳು ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  

ನಿತಯ ವೂ ಪೂಜಿಸುವ್ವ್ರನ್ನನ  ಆ ಅಮೃತಮತಿಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಪಾಡುತಿತ ರುತ್ತತ ನೆ. 

ಅವ್ರ ಯೀಗಕ್ಾ ೀಮವ್ನೆನ ಲಿ್ಲ  ಅವ್ನೇ ವ್ಹಿಸಿಕಳೆುತ್ತತ ನೆ. ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಅಂಥಹ 

ಕ್ರುಣಾಮೂತಿಿ.   
 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ತ 
 

|| ಓಂ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿದೇವಾಯ ನ್ಮಃ || 

******* 
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ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

  ಪಂಡಿತ ರಾಮ್ ಶಸಿು  ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಪಟಟ ಣ್ಕ್ಾ  ಮೂವ್ತ್ತತ  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲ  ಚಿತ್ತರ ಪುರದಲಿ್ಲ  

ಪಂಡಿತ ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರ ಎಂಬ ಪುರೀಹಿತನ್ನ ಇದಾ ನ್ನ.  ಅವ್ನೆಷ್ಟ ೀ ನಿಯಮ ನಿಷೆ್ ಗಳಿಂದ 

ಜಿೀವಿಸುತ್ತತ  ಆ ಸುತತ ಮತತ ಲಿ್ಲರುವ್ ಊರಲಿ್ಲ  ಪೌರೀಹಿತಯ ವ್ನ್ನನ  ನಿವ್ಿಹಿಸುತ್ತತ  ಸಮಯ 

ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಯಾರನ್ನನ  ಇಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಕಡಿರೆಂದು ಒತ್ತತ ಯಮಾಡದೆ ಅವ್ರು 

ಕಟಟ ದಾ ರಲಿ್ಲ  ಸಂತೃಪ್ತತ ಯಾಗಿರುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಅವ್ನ್ ಹೆಂಡತಿ ರುಕಿ್ಮ ಣಿಯು ಕ್ಕಡಾ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಾ  

ಪತಿನ ಯಾಗಿದಾ ಳು.  ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಆರು ವ್ರುಷ್ವಾದರೂ ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ವಿಲಿ್ದುಾ , 

ಅಸಂತೃಪ್ತತ ಯಾಗಿತ್ತತ .    

 

ಸಂತ್ತನ್ಕ್ಷಾ ಗಿ ಪಂಡಿತ ರಾಮ ಶಾಸಿತ  ದಂಪತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಮಾಡದ ವ್ರ ತವಿರಲ್ಲಲಿ್ , ಆರಾಧಿಸದ 

ದೇವ್ರಿಲಿ್ . ಆದರೂ ಯಾಕೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ  ಪಾರ ಪತ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಇನ್ನನ  ತಮಗೆ ಈ 

ಜನಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ದ ಪಾರ ಪ್ತತ ಯಿಲಿ್ವಂದು ನೀಯುತಿತ ದಾ ರು. ಒಂದುದಿನ್ ರಾಮ 

ಶಾಸಿತ ರಯು ಯಾವುದ್ ಕ್ಷಯಿಕ್ರ ಮದ ನಿಮಿತತ  ನ್ಡೆದುಕಂಡು ಪಕ್ಾ ದ ಊರಿಗೆ 

ಹೊೀಗುತಿತ ರುವಾಗ, ಒಬಬ  ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಎದುರಾದನ್ನ. ಅವ್ನ್ನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟ ಮಂದಕ್ಾ  

ಹೊೀಗುತಿತ ರುವ್ ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯನ್ನನ  ತಡೆದು, ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ತಮಿಾ ! ನಿನ್ಗೆ 

ಸಂತ್ತನ್ವಿಲಿ್ವಂದು ತ್ತಂಬಾ ನೀವುಂಟಲ್ಲಾ ?' ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ನಿೀನ್ನ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ 

ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡು. ತಪಪ ದೆ ನಿನ್ಗೆ ಸಾ ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿೆೀ ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ವು 

ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು ತ್ತಂಬಾ 

ಆಶಿಯಿಪಟಟ ನ್ನ. ತನ್ಗೆ ಸಂತ್ತನ್ವಿಲಿ್ದ ವಿಷ್ಯವು ಈ ಸಾಧುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತ್ಂದು 

ಆಲೀಚಿಸಿದನ್ನ. ಕ್ಕಡಲೇ ಆ ಫಕ್ಮೀರನಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ, ಆ ವ್ರ ತ ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಹೇಳೆಂದನ್ನ. 

ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ' ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ವಿವ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನ್ನ. ಇದು ಬಹಳ 

ಸುಲ್ಭವಾದದುಾ , ಆಚರಿಸಿದ ಕ್ಕಡಲೇ ಒಳೆೆಯ ಫಲ್ಲತವಿರುತತ ದೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಆ 

ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಇನನ ಂದು ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  ಕ್ಕಡಾ ಹೇಳಿದನ್ನ. ‘ತಮಿಾ ! ರಾಮ ಶಾಸಿತ ! 

ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರೆಂದರೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ್. ನಿಮಿ್ಮ ಲಿ್ರನ್ನನ  ತನ್ನ  ಸಾ ಂತ 

ಮಕ್ಾ ಳಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತತ ನೆ. ನಿಮಿ  ಯೀಗಕ್ಾ ೀಮಗಳನ್ನನ  ಯಾವಾಗಲೂ 

ಗಮನಿಸುತಿತ ರುತ್ತತ ನೆ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಶುದಿ  ಮನ್ಸಿಿ ನಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ವ್ರ ತವು 

ಪೂತಿಿಯಾದ್ದಗ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಯಾವುದ್ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು, 

ಅವ್ನ್ನ ಕ್ಕಡಾ ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ನೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಬಂಧುಗಳ ರೂಪದಲಿೀ 

ಅಥವಾ ಯಾರೀ ಅಪರಿಚಿತವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯ ರೂಪದಲಿೀ ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ ಸಾಕುಪಾರ ಣಿಯ 

ರೂಪದಲಿೀ, ಯಾವುದ್ೀ ಕ್ಮರ ಮಿಕ್ಮೀಟದ ರೂಪದಲಿೀ, ಪಕ್ಮಾ ಯ ರೂಪದಲಿೀ ಹಿೀಗೆ 

ಯಾವುದ್ೀ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ತಪಪ ದೆ ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ನೆ. ಅತಯ ಂತ 

ಶುದಿ  ಮನ್ಸಿಿ ನಿಂದ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನೆನ ೀ ಸಿ ರಿಸುತ್ತತ  ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದವ್ರ ಮನೆಗೆ 

ತ್ತನ್ನ ತಪಪ ದೆ ಬಂದು ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸುತ್ತತ ನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ.       

 

ರಾಮ ಶಾಸಿತ  ಆ ಸಾಧುವಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ ಮಂದಕ್ಾ  ಸಾಗಿ ಪಕ್ಾ ದ ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  

ಜರುಗುವ್ ನಾಮಕ್ರಣ್ ಮಹೊೀತಿ ವ್ವ್ನ್ನನ  ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಆ ದಿನ್ 
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ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುವ್ದಕ್ಮಾ ಂತ ಜ್ಞಸಿತ  ಸಂಭಾವ್ನೆ ಸಿಕ್ಮಾ ತ್ತ. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕ್ಕಡಲೇ 

ಹೆಂಡತಿ ರುಕಿ್ಮ ಣಿಗೆ, ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ತನ್ನ ನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಯಾಗುವುದು, 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ' 

ವಿಧಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದನ್ನನ  ವಿವ್ರಿಸಿದನ್ನ. ಅವ್ಳು ಕ್ಕಡಾ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ಪಟಟ ಳು. ಆ 

ಸಾಯಿನಾಥನೇ ತಮಿ ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುವುದಕ್ಷಾ ಗಿ ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬಂದನೆಂದು 

ರಾಮ ಶಾಸಿತ  ದಂಪತಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದರು. ಮರುದಿನ್ವೇ ಅವ್ರ ಬಂಧುಮಿತರ ರನ್ನನ , 

ಅಕ್ಾ ಪಕ್ಾ ದವ್ರನೆನ ಲಿ್ಲ  ಕ್ರೆದು ಬಹಳ ಭಕ್ಮತ ಯಿಂದ ಉತತ ಮವಾಗಿ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನೆನ ೀ 

ಸಿ ರಿಸುತ್ತತ  'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದರು. ಆ ವ್ರ ತದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ನಂತರದ 

ಮಾಸದಲಿೆೀ ರುಕಿ್ಮ ಣಿಯು ಗಭಿಧ್ರಿಸಿ ಮತಿತ ನಂತಹ ಮಗನ್ನ್ನನ  ಹಡೆದಳು.  ಸಾಯಿನಾಥನ್ 

ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಟ ದವ್ನಾದಾ ರಿಂದ ಸಾಯಿರಾಂ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಟಟ ರು. ಸಾಯಿರಾಂ 

ಬೆಳೆದು ದ್ಡಡ ವ್ನಾಗಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದನ್ನ.       

 

ದಿನ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ್ ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಗೆ ಬಿಜ್ಞಪುರದಿಂದ ಆ 

ಶನಿವಾರದ ದಿನ್ ಒಬಬ  ಶ್ರ ೀಮಂತನ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನ ಪಾರ ಶನ್ ಕ್ಷಯಿಕ್ರ ಮವ್ನ್ನನ  

ನಿವ್ಿಹಿಸಬೇಕ್ಂದು ಕ್ರೆ ಬಂತ್ತ. ಆ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇವ್ರ ಊರಿನ್ ಮೇಲ್ಲಂದ ಬಿಜ್ಞಪುರಕ್ಾ  

ಹೊೀಗಲು ಮಂಜ್ಞನೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಸಿು  ಇತ್ತತ . ಆನಂತರ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ 

ಅದೇ ಬಸಿು  ತಿರುಗಿ ಈ ಊರಿನ್ ಮೇಲ್ಲಂದ ಹಾದುಹೊೀಗುತಿತ ತ್ತತ . ಶನಿವಾರದ ದಿನ್ ಬಂದ್ದಗ, 

ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು ಮಂಜ್ಞನೆದುಾ  ಸಂಧಾಯ ವಂದನ್ ನಿತಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನನ  ಮಗಿಸಿ, ಬೇಕ್ಷದ 

ಸಾಮಾನ್ನಗಳನ್ನನ  ಚಿೀಲ್ದಲಿ್ಲ  ಇಟಟ ಕಂಡು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನ್ನ. 

ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಬಸಿು  ಊರಹೊರಗಿರುವ್ ರಸ್ಥತ ಯ ಮೇಲೆ ನಿಲಿುತತ ದೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಊರಿನಿಂದ 

ಕ್ಷಲ್ನ ಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಅಧ್ಿ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ರಾಮ ಶಮಿನ್ನ ಚಿೀಲ್ವ್ನ್ನನ  ಭುಜದ 

ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಮಕಂಡು ಬೇಗಬೇಗನೇ ನ್ಡೆಯತೊಡಗಿದನ್ನ.   

 

ಸಾ ಲ್ಪ ದೂರ ಹೊೀದ್ದಗ, ಆ ದಿನ್ ಕ್ಷಣಿಸಿದ ಸಾಧುವು ಪುನಃ ಕ್ಷಣಿಸಿದನ್ನ. ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು 

ಕ್ಕಡಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ, ಆ ಸಾಾ ಮಿಯು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  

ತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದುಾ , ಮಗನ್ನ ಹುಟ್ಟಟ ದನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ತ್ತನ್ನ ಬೇಗನೆ ಹೊೀಗಬೇಕ್ಂದು 

ಹೇಳಿ ಆ ಫಕ್ಮೀರನಿಗೆ ನ್ಮಸಾ ರಿಸಿ ಮಂದಕ್ಾ  ನ್ಡೆದನ್ನ. ಆದರೆ, ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ರಾಮ 

ಶಾಸಿತ ರಯನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಆ ದಿನ್ ವ್ರ ತವು ಹೇಗೆ ಜರುಗಿತ್ತ? ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಿ ರವೂ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿತ ದಿಾ ೀರಾ? ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಟ ದಿಾ ೀರಿ? ಹಿೀಗೆ ಒಂದರಮೇಲಂದು ಅನೇಕ್ 

ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದನ್ನ. ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು ಎಲಿ್ದಕ್ಕಾ  ಸಮಾಧಾನ್ ಕಟಟ ನ್ನ. ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಒಂದುಕ್ಡೆ ಆ ಬಸಿು  ಎಲಿ್ಲ  ತಪ್ತಪ ಹೊೀಗುತತ ದ್ೀ ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ತತ . ಅದರಲಿೂ  

ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಶ್ರ ೀಮಂತನ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಯಿಕ್ರ ಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಮಾ ಂತ ನಾಲುಾ  

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ನೆ ಜ್ಞಸಿತ  ಸಿಗುತತ ದೆಂದು ಆಲೀಚನೆ. ಈ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ  ಮಾತರ  ತನ್ನ ನ್ನನ  

ಬಿಡುತಿತ ಲಿ್ . ಒಂದು ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಕಡಲೇ ಇನನ ಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಗೆ ಸಾ ಲ್ಪ  ಕ್ಮರಿಕ್ಮರಿ ಅನಿಸಿತ್ತ. ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಇಪಪ ತ್ತತ  ನಿಮಿಷ್ಗಳು 

ಕ್ಳೆಯಿತ್ತ. ಆಗ ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ಮಂದಹಾಸಪೂಣ್ಿಮಖದಿಂದ  

ಹೊರಟ ಹೊೀದನ್ನ. 
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ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು ನ್ಡಿಗೆಯ ವೇಗವ್ನ್ನನ  ಹೆಚಿಿ ಸಿ ಬೇಗಬೇಗ ನ್ಡೆಯುತ್ತತ  ಊರಹೊರಗಿನ್ 

ರಸ್ಥತ ಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಒಂದುಕ್ಷಣ್ ರಸ್ಥತ ಯ ಹತಿತ ರ ಸೇರುತಿತ ರುವಾಗ, ತ್ತನ್ನ ಹತತ ಬೇಕ್ಷದ ಬಿಜ್ಞಪುರ 

ಬಸಿು  ಹೊರಟಹೊೀಗುತಿತ ರುವುದು ಕ್ಷಣಿಸಿತ್ತ. ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರಯು ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ 

ಹೊಂದಿದನ್ನ. ರಾಮ ರಾಮ! ಇನ್ನನ  ಆ ಕ್ಷಯಿಕ್ರ ಮಕ್ಾ  ಹೊೀಗಲ್ಲವುದಿಲಿ್  ಎಂದು 

ಚಿಂತಿಸಿದನ್ನ. ಆ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಕ್ಷಣಿಸಿದಾ ರಿಂದ ಏನೀನೀ ಮಾತ್ತಡುತಿತ ದುಾ ದರಿಂದ ಇಷ್ಟಟ  

ತಡವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಬಸಿು  ತಪ್ತಪ ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಬಿಜ್ಞಪುರದಲಿ್ಲ  ಆ ಧ್ನ್ವಂತನ್ನ ಎಷ್ಟಟ  

ಹಣ್ಕಡುತಿತ ದಾ ನೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತತ , ನಿರಾಶೆ ನಿಸಪ ೃಹೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದನ್ನ. 

ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಸಂಗತಿಯನೆನ ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಿನ್ ಹತ್ತತ  

ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವಾಯಿತ್ತ. ಅಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಪಕ್ಾ ದ ಮನೆಯಿಂದ ಅಳುವ್ ಧ್ಾ ನಿ ಕೇಳಿಬಂತ್ತ. 

ಏನೆಂದು ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿದನ್ನ. ತ್ತನ್ನ ಹತತ ಬೇಕ್ಂದಿದಾ  ಬಸಿು , ಊರ ಹೊರಗಿನ್ ಪಕ್ಾ ದ 

ಕ್ಷಲುವಗೆ ಬಿದುಾ , ಹತಿತ ರತಿತ ೀರ ಹತ್ತತ ಜನ್ರು ಅಲಿ್ಲಗಲಿ್ಲಗೆ ಪಾರ ಣ್ಬಿಟಟ ರೆಂದು, ಕ್ಲ್ವು ಜನ್ರು 

ತಿೀವ್ರ ವಾಗಿ ಗಾಯಗಂಡಿದ್ದಾ ರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಪಕ್ಾ ದ ಮನೆಯವ್ರ ಮಗನ್ನ ತಿೀವ್ರ ವಾಗಿ 

ಗಾಯಗಂಡು ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲಿ್ಲದ್ದಾ ನೆಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿ ಈ 

ಕುಟಂಬವಲಿ್  ತ್ತಂಬಾ ಆತಂಕ್ಗಂಡರು. 

 

ರಾಮ ಶಾಸಿತ ರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವಲಿ್ಲ  ಅಥಿವಾಯಿತ್ತ. ಫಕ್ಮೀರನ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಬಂದು, ತನ್ನ ನ್ನನ  ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕ್ಷಪಾಡಿದುಾ  ಆ ಸಾಯಿನಾಥನೆಂದು ತಿಳಿದನ್ನ. 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಆ ಬಸಿಿ ನ್ ಪರ ಮಾದದಿಂದ ತಪ್ತಪ ಸಲು, ತನ್ನ  ದ್ದರಿಗೆ ಅಡಡ  ಬಂದು, ಅನೇಕ್ 

ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಟ  ಹೊತ್ತತ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲಸಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಸಾಯಿನಾಥಾ! 

ನಿೀನೆಷ್ಟಟ  ಕ್ರುಣಾಮಯನ್ನ ತಂದೇ. ನಿನ್ನ ನ್ನನ  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದೆನ್ನ. ನ್ನ್ನ  

ಪಾರ ಣ್ವ್ನ್ನನ  ಕ್ಷಪಾಡುವುದಕ್ಷಾ ಗಿ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಮಂದೆ ಹೊೀಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆದಿದಿಾ . ನಿನ್ನ ನ್ನನ  

ದಣಿಸಿದಾ ಕ್ಷಾ ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೇ. ನ್ನ್ನ  ಅಪರಾಧ್ವ್ನ್ನನ  ಮನಿನ ಸ್ಥಂದು ಆ ದಂಪತಿಗಳು 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕಂಡರು.      

 

ಅಂದಿನಿಂದ ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬಬ ರೂ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  

ಆಚರಿಸುತ್ತತ , ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತತ  ಕ್ಷಲ್ವ್ನ್ನನ  

ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ರು. ಜಿೀವಿಸಿದಷ್ಟಟ  ದಿನ್ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿ, ಕನೆಗೆ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ಲಿ್ಲ  

ಐಕ್ಯ ವಾದರು. ಶ್ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಅಂಥಹ ಅಮೃತಮತಿಿ. ಪರ ತಿದಿನ್ ಭಕ್ಮತ ಯಿಂದ 

ಒಂದುಸಾರಿಯಾದರೂ ಸಾಯಿನಾಮವ್ನ್ನನ  ಸಿ ರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಾಾ ಮಿಯು ತಪಪ ದೆ 

ಆ ಕುಟಂಬವ್ನ್ನನ  ರಕ್ಮಾ ಸುತ್ತತ ನೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳು ಬಾರದಂತ್ 

ಕ್ಷಪಾಡುತ್ತತ ನೆ.  ಜಿೀವ್ನ್ವು ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವಂತ್ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತ್ತತ ನೆ.   
 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ತ 
 

|| ಓಂ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿದೇವಾಯ ನ್ಮಃ || 

******* 
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ನಾಲ್ಾ ನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಆನಂದ ರಾವ್ ಕಥೆ 
 

ಹಿಂದಿನ್ಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರದಲಿ್ಲ  ಶೀಲ್ಲಪುರಕ್ಾ  ನ್ಲ್ವ್ತ್ತತ  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ಹಳೆಿಯಿತ್ತತ . ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಆನಂದ ರಾವ್ ಎಂಬ ನೇಕ್ಷರನ್ನ (ಬಟೆಟ  ನೇರ್ಯುಯವ್ನ್ನ) ಇದಾ ನ್ನ. 

ಆ ಬಿೀದಿ  ಪೂತಿಿ ಆನಂದ ರಾವ್ ಅಣಿ್ ತಮಿ ಂದಿರ ಕುಟಂಬದವ್ರೇ ವಾಸಿಸುತಿತ ದಾ ರು.  

ಎಲಿ್ರೂ ಬಟೆಟ  ನೇರ್ಯುಯ ವೃತಿತ ಯಲಿೆೀ ಇದಾ ರು. 

 

ಆನಂದ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳ ಜಿೀವ್ನ್ವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿತ ದಾ ರೂ, 

ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ವಿಲಿ್ದುಾ  ಕರತ್ಯಾಗಿತ್ತತ . ಉಳಿದ ಎಲಿ್ಲ  ಅಣಿ್ ತಮಿ ಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಾ ಳಾದರೂ 

ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತರ  ವಿವಾಹವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತತ  ಸಂವ್ತಿ ರಗಳಾದರೂ ಇನ್ನನ  

ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಸಂತ್ತನ್ಕ್ಷಾ ಗಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಪೂಜೆಪುನ್ಸಾಾ ರಗಳು, ವ್ರ ತಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಲತ ಉಂಟಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಒಂದುದಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಿ ದ್ ನ್ಗರದಿಂದ 

ಬಂದ ಒಬಬ  ವಾಯ ಪಾರಿಯ ಮಖಾಂತರ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ದ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಆ 

ವಾರದಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ವೇ ಆನಂದ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳು 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  

ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ಸಿ ರಿಸುತ್ತತ  ತಮಗೆ ಸಂತ್ತನ್ಭಾಗಯ ವ್ನ್ನನ  

ಪರ ಸಾದಿಸಬೇಕ್ಂದು ಬೇಡಿಕಂಡರು. ಭಕ್ತ ವ್ತಿ ಲ್ನಾದ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಅನ್ನಗರ ಹದಿಂದ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ದಾ ದ ಮಗನ್ನ ಹುಟ್ಟಟ ದನ್ನ. ಅವ್ನಿಗೆ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಿ  ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಟ ರು. ಮಗನ್ನ 

ಹುಟ್ಟಟ ದಾ ಕ್ಾ  ಸಂತೊೀಷ್ಪಟಟ ರು. ಆದರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಟ ನಿಂದಲೇ ಮೂಕ್ತನ್. ಇದಕ್ಾ  ಅವ್ರು 

ತ್ತಂಬಾ ಬಾಧೆಪಡುತಿತ ದಾ ರು. 

 

ದಿನ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆು  ಪಕ್ಾ ದ ಮನೆಯ ಬಂಧುಗಳ 

ಮಕ್ಾ ಳಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿಕಂಡಿದಾ  ಸಾಯಿಕೃಷ್ಿ ನ್ನ ಇದಾ ಕ್ಮಾ ದಾ  ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾದನ್ನ. 

ಸಮಯ ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ರೂ ಅವ್ನ್ ಪತ್ತ ಯಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಮಗನ್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀದನೆಂದು 

ಅಥಿವಾಗದೆ ಆನಂದ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳು ಅಣಿ್ ತಮಿ ಂದಿರಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ಾ ಪಕ್ಾ ದ 

ಬಿೀದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹುಡುಕ್ಮದರು. ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಷಣಿಸಲ್ಲಲಿ್ . ಮೂಕ್ನಾದುದರಿಂದ, ಬಾಯಲಿ್ಲ  

ಮಾತ್ತ ಬರುವುದಿಲಿ್ , ಏನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲರ. ಏನಾದನೀ ಎಂದು ಅವ್ರೆಲಿ್ಲ  ಆತಂಕ್ಪಟಟ ರು. 

ಊರೆಲಿ್ಲ  ಹುಡುಕ್ಮದರು, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಿ ನ್ನ ಕ್ಷಣಿಸಲ್ಲಲಿ್ . ಇಷ್ಟಟ ಹೊತಿತ ಗೆ ಮಧಾಯ ಹನ  ಎರಡು 

ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವಾಗುತಿತ ದೆ. ಮಗನ್ನ ಏನಾದನೀ, ಏನಾದರೂ ತಿಂದನೀ ಇಲಾ ೀ 

ಎಂದು ತಂದೆತ್ತಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗಂದಲ್, ಆತಂಕ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಹಸಿವಾದರೆ ಬೇಕ್ಂದು 

ಹೇಳಲು ಕ್ಕಡಾ ತಿಳಿಯದು. ತ್ತಂಬಾ ಮಗಿನಾಗಿ ಇರುತ್ತತ ನೆ. ಎಲಿ್ಲ  ಹೊೀದನೀ, ಹೇಗೆ 

ಇದ್ದಾನೀ ಎಂದು ತ್ತಂಬಾ ಬಾಧೆಪಟಟ ರು. ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಪರಿಚಯವಿರುವ್ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಈ 

ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದರು. 

 

ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ , ದೂರದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯ ಪಕ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಅವ್ನ್ ಕೈಹಿಡಿದುಕಂಡು ನ್ಡೆದುಕಂಡು 

ಬರುತಿತ ರುವ್ ಸಾಯಿಕೃಷಿ್ ನ್ನ ಕ್ಷಣಿಸಿದನ್ನ. ಆನಂದ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಅವ್ನ್ ಹತಿತ ರ ಓಡಿ, ಮಗನ್ನ್ನನ  ಅಪ್ತಪ ಕಂಡರು. ಸಾಯಿಕೃಷ್ಿ ನ್ನ್ನನ  ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಬಂದ 

ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯಂದಿಗೆ ಆನಂದ ರಾವ್ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ತಂದೆಯೇ!  ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳನ್ನನ  

ಹೇಳಬೇಕ್ಂದು ತಿಳಿಯುತಿತ ಲಿ್ . ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ವಾಸತ ವ್ವಾಗಿ ಮೂಕ್ನ್ನ. ಬೆಳೆಗಿು ನಿಂದ 
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ಎಲಿ್ಲಹೊೀದನೀ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗಂದಲ್ದಲಿ್ಲದೆಾ ೀವ' ಎಂದು ಇನ್ನನ  ಏನೀ 

ಹೇಳಬೇಕ್ಂದಿರುವಾಗ, ಆ ವ್ಯ ಕ್ಮತ ಯು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ 'ನಿಲಿ್ಲ , ನಿಲಿ್ಲ ! ಈ ಹುಡುಗ ಚೆನಾನ ಗಿ 

ಮಾತನಾಡುತಿತ ರುವಾಗ, ಮೂಕ್ನೇನ್ನ?!  ಎಂದು ಕೇಳಿದನ್ನ. ಅಷ್ಟ ೀಅಲಿ್  ತ್ತನ್ನ ಪಕ್ಾ ದ 

ಊರಿನ್ ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಗುಮಾಸತ ನೆಂದು, ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ನ ಇಂದು ಬಹಳ 

ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಅಲಿ್ಲ  ಬಂದ 

ಅನೇಕ್ಜನ್ರಂದಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ತ್ಗೆದುಕಂಡನೆಂದು, ಆನಂತರ ತನ್ನ  

ಊರು, ತನ್ನ  ತಂದೆತ್ತಯಿಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಕ್ಾ , ತ್ತನ್ನ ಅವ್ನ್ನ್ನನ  ಹಿೀಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು 

ಬಂದೆನ್ನ' ಎಂದನ್ನ. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ಆನಂದ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳು ಬಹಳ ಆಶಿಯಿಪಟಟ ರು. 

 

ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಸಾಯಿಕೃಷಿ್ ನ್ನ ತಂದೆತ್ತಯಿಯಂದಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. ‘ಅಪಪ , ನಾನ್ನ ಬೇಳಿಗೆು  

ಇಲಿ್ಲ  ಆಟವಾಡುತಿತ ರುವಾಗ ಒಬಬ  ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಟ  ಕ್ಳೆಕ್ಳೆಯಾಗಿ 

ಆಕ್ಷ್ಿಕ್ನಾಗಿದಾ ನೆಂದು ತಿಳಿಯುತಿತ ? ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ತನನ ಟ್ಟಟ ಗೆ ಬಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನ್ನ 

ಏನ್ನ ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡದೇ, ಯಾವ್ ಭಯವೂ ಇಲಿ್ದೇ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೊೀದೆನ್ನ. ಅವ್ರು 

ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಪಕ್ಾ ದ ಊರಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ ಮನೆ ಹತಿತ ರ ಬಿಟಟ  

ಎಲಿ್ಲಗೀ ಹೊರಟಹೊೀದರು. ಫಕ್ಮೀರನ್ನಗಾಗಿ ಆಚೆ-ಈಚೆ ನೀಡುತಿತ ರುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  

ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ ಗುಮಾಸತ ನ್ನ ಯಾವುದ್ ಪರ ಸಾದವ್ನ್ನನ  ಕಡುತಿತ ದಾ ರೆ, ನಾನ್ನ ಕ್ಕಡಾ 

ತ್ಗೆದುಕಂಡೆನ್ನ. ಅಷ್ಟ ೀ! ಅದನ್ನನ  ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ಮಕಂಡ ಕ್ಕಡಲೇ ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತ್ತ 

ಬಂತ್ತ’. ಆ ಬಂದ ಫಕ್ಮೀರನ್ನ ಸಾಯಿನಾಥನ್ಲಿ್ದೇ ಬೇರೆಯಾರು ಅಲಿ್ವಂದು, ಆನಂದ ರಾವ್ 

ದಂಪತಿಗಳು ಗರ ಹಿಸಿದರು. ತಮಿ ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿ, ತಮಿ  ಮಗನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ್ ಭಾಗಯ  

ಕಟಟ ದಾ ಕ್ಾ  ಅತ್ತಯ ನಂದ ಪಟಟ ರು. ಆವ್ತಿತ ನಿಂದ, ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ 'ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  

ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸುತ್ತತ  ಧಿೀಘಿಕ್ಷಲ್ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಿದರು.  

 

ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ ಅತಯ ಂತ ಭಕ್ತ ವ್ತಿ ಲ್ನ್ನ. ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರನ್ನನ  ನಿತಯ  ಕ್ಣಿಿ ನ್ ರೆಪೆಪ ಯ 

ಹಾಗೆ ಕ್ಷಪಾಡುವ್ ಅಮೃತಮೂತಿಿ. ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಆಪತ್ತತ ಗಳು ಹತಿತ ರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲಿ್ . ಕೈಹಿಡಿದ ಕ್ಲ್ಸಗಳೆಲಿ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಜಯವು 

ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಜಿೀವ್ನ್ವು ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಮಂದುವ್ರಿಯುತತ ದೆ.      

 

ನಾಲ್ಾ ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ತ 
 

|| ಓಂ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿದೇವಾಯ ನ್ಮಃ || 

******* 
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ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಬೀರಪಪ ನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬಿೀದರ್ ಪಟಟ ಣ್ಕ್ಾ  ನ್ಲ್ವ್ತ್ತತ  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ್ ಹಳೆಿಯಲಿ್ಲ  

ಬಿೀರಪಪ ನೆಂಬ    ಕುರುಬನಿದಾ ನ್ನ. ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೆಯ ಯಿಲಿ್ದಿದಾ ರೂ ಬಹಳ 

ಸಂಸಾಾ ರವಂತನಾಗಿ, ಒಳೆೆಯ ಗುಣ್, ನ್ಡತ್ಯನ್ನನ  ಹೊಂದಿದಾ . ಪರ ತಿದಿನ್ ತನ್ನ  

ಮಾಲ್ಲೀಕ್ನಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಊರ ಹೊರಗಿರುವ್ ಹುಲಿುಹಾಸಿನ್ 

ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಹಗಲೆಲಿ್  ಮೇಯಿಸಿ, ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ಕ್ಾ  ಮನೆಗೆ ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಬರುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ್ ಕಟ್ಟಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಕುರಿಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟ್ಟಟ , ತನ್ನ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಸೇರುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

ಪುನಃ ಮರುದಿನ್ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮೇಯಿಸಲು ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಇದು ಅವ್ನ್ 

ದಿನ್ಚರಿ. ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಇನ್ನನ  ವಿವಾಹವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಯಜಮಾನ್ ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಕಡುವ್ 

ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಸಮಯ ಕ್ಳೆಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

 

ಬಿೀರಪಪ ನ್ ಯಜಮಾನ್ ಗೀವಾಂಕ್ರ್.ಗೆ ಇನ್ನನ  ಅನೇಕ್ ವಾಯ ಪಾರಗಳಿತ್ತತ . ಬಹಳ ಹಣ್ 

ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಜಿಪುಣ್ತನ್ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ತನ್ನ  ಹತಿತ ರ ಕ್ಲ್ಸ ಮಾಡುವ್ 

ಸೇವ್ಕ್ರಿಗೆ ಹಬಬ ಹರಿದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಡಲು ಕ್ಕಡಾ ತ್ತಂಬಾ 

ಆಲೀಚಿಸುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಆದರೆ, ಪರ ತಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ್ ಹನ್ನಮಂತನ್   ದೇವಾಲ್ಯಕ್ಾ  

ಹೊೀಗುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ್ ಸಾಯಿ ಭಜನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿತ ದಾ ನ್ನ. 

ಭಜನೆಯಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಕುಟಂಬದವ್ರನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನನ  ಮನೆಯಳಗೆ ಬರಲು 

ಬಿಡುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ .  

 

ದಿನ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿತ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ್ ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ಯಾರೀ ಭಕ್ತ ರು ಸಾಯಿನಾಥನ್ 

ದ್ಡಡ  ಭಾವ್ಚಿತರ  ಒಂದನ್ನನ  ಗೀವಾಂಕ್ರ್.ಗೆ ಬಹುಮಾನ್ವಾಗಿ ಕಡಲು 

ತ್ಗೆದುಕಂಡುಬರುವುದನ್ನನ  ನೀಡಿದನ್ನ. 

 

ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಭಾವ್ಚಿತರ ವ್ನ್ನನ  ನೀಡುವುದು ಅದೇ ಮೊದಲ್ಸಲ್. 

ಅಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ಯಾವ್ತ್ತತ  ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ಪಟವು ಬಿೀರಪಪ ನ್ನನ  

ಬಹಳ ಆಕ್ಷ್ಟಿಸಿತ್ತ. ಮಂದಹಾಸಪೂಣ್ಿ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ವು ಬಿೀರಪಪ ನ್ 

ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಮದೆರ ಯತಿತ ತ್ತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಚಿತರ ವ್ನೆನ ೀ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ನ ಲಿ್ಲ  

ನೆನೆಯುತಿತ ದಾ ನ್ನ.    

 

ದಿನಾಲೂ ಕುರಿಗಳನ್ನನ  ಮೇಯಲು ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗುತಿತ ದಾ ನಾದರೂ ಬಿೀರಪಪ ನ್ 

ಮನ್ಸಿ್ಥ ಲಿ್ಲ  ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇತ್ತತ . ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ಲಿ್ಲರುವ್ ಆಕ್ಷ್ಿಣೆ  

ಅಂಥಹುದು. ಯಾರನಾನ ದರೂ ತನ್ನ ತತ  ಸ್ಥಳೆಯುವ್ ದಿವ್ಯ ಮೂತಿಿ ಶ್ರಡಿನಾಥನ್ನ. ನಂತರ 

ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಸ್ಥನ ೀಹಿತರ ಮಖಾಂತರ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಬಗೆು  ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಅವ್ತಿತ ನಿಂದ 

ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಮೇಲೆ ಭಕ್ಮತ  ಇನ್ನನ  ಜ್ಞಸಿತ ಯಾಯಿತ್ತ. ಪರ ತಿದಿನ್ ಆ ಸಾಾ ಮಿಯ 

ಧಾಯ ನ್ದಲಿೆೀ ಮಳುಗಿ ತೇಲುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ್ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ಕುರಿಗಳನ್ನನ  

ಕ್ರೆದುಕಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಪರ ತಿದಿನ್ ಯಜಮಾನ್ ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನನ  ಲೆಕ್ಾ  

ಮಾಡುತಿತ ದಾ ನ್ನ. ಆ ದಿನ್ ಎಷ್ಟಟ ಸಲ್ ಲೆಕ್ಾ  ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಕುರಿ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇತ್ತತ . ಬಿೀರಪಪ ನ್ 
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ಮೇಲೆ ಗೀವಾಂಕ್ರ್.ಗೆ ತಿೀವ್ರ  ಕೀಪ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ್ನನ  ಜ್ೀರಾಗಿ ಬೈದು, 

ಹೇಗಾದರೂ ಹುಡಿಕ್ಮ ಆ ಕುರಿಯನ್ನನ  ತರಬೇಕ್ಂದು ಕ್ಳುಹಿಸಿದನ್ನ.    

 

ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ರಾತ್ರ ಲಿ್  ಕ್ತತ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಊರ ಹೊರಗಿನ್ ಬಯಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಹುಡುಕ್ಮದನ್ನ. ಕ್ಷಲ್ಲಗೆ 

ಮಳೆು  ಚುಚಿಿ  ತ್ತಂಬಾ ನೀವಾಯಿತ್ತ. ಕ್ತತ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತಿತ ದ್ದಾ ನೀ 

ಗತ್ತತ ಗದೆ, ಬಹಳ ಯಾತನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸಿದನ್ನ. ಈ ಕ್ಳೆದುಹೊೀದ ಕುರಿಯನ್ನನ  

ತ್ಗೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗದಿದಾ ರೆ, ಯಜಮಾನ್ನ್ನ ತನ್ನ  ಪಾರ ಣ್ವ್ನ್ನನ   ಬಿಡುವುದಿಲಿ್ವಂದು 

ಭಯಪಟಟ ನ್ನ. ರಾತಿರ ರ್ಯಲಿ್ಲ  ಹುಡುಕ್ಮದರೂ ಕುರಿ ಎಲಿೂ  ಕ್ಷಣಿಸಲ್ಲಲಿ್ . ಮಂಜ್ಞನೆ 

ಯಜಮಾನ್ನ್ ಮನೆಯನ್ನನ  ಸೇರಿ, ಎಷ್ಟಟ  ಹುಡುಕ್ಮದರೂ ಕುರಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ್ವಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 

ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಬಹಳ ಕೀಪದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತತ  ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ್ನನ  ಹೊಡೆದು, ಇನ್ನನ  ಕ್ಲ್ಸಕ್ಾ  

ಬರುವ್ ಅಗತಯ ವಿಲಿ್ವಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿಬಿಟಟ ನ್ನ. ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ದುಾಃಖದಿಂದ 

ಯಜಮಾನ್ನ್ನ್ನನ  ತ್ತಂಬಾ ಬೇಡಿಕಂಡನ್ನ. ತನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲ್ಸ 

ಬರುವುದಿಲಿ್ವಂದು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಥಂದು, ತ್ತಂಬಾ ಮನ್ವಿಮಾಡಿಕಂಡನ್ನ. ಆದರೂ 

ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಸಾ ಲ್ಪ ವೂ ಕ್ರುಣೆತೊೀರಿಸಲ್ಲಲಿ್ . 

 

ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ತ್ತಂಬಾ ನೀಯುತ್ತತ  ತನ್ನ  ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನನ  ಸೇರಿಕಂಡನ್ನ. ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನನ  

ಮೇಯಿಸುವುದು ಬಿಟಟ  ತನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ ಕ್ಲ್ಸವು ಬಾರದು. ತಂದೆತ್ತಯಿಯನ್ನನ  

ಚಿಕ್ಾ ಂದಿನ್ಲಿೆೀ ಕ್ಳೆದುಕಂಡಿದಾ ನ್ನ. ಇನ್ನನ  ಯಾರು ತನ್ನ ನ್ನನ  ಪೀಷ್ಟಸುತ್ತತ ರೆ. ತನ್ನ  

ಜಿೀವ್ನ್ವ್ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದೆಂದು ಬಹಳ ಬಾಧೆಪಟಟ ನ್ನ. ಆಗ, ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ 

ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಸಿ ರಣೆ ಬಂತ್ತ. ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿೆ ೀ ತನ್ನ  ಕ್ಷ್ಟ ಗಳನೆನ ಲಿ್ಲ  ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ 

ಮನ್ವಿಮಾಡಿಕಂಡನ್ನ. ಅಮೃತಮತಿಿಯಾದ ಶ್ರಡಿನಾಥನ್ನ ಬಿೀರಪಪ ನ್ ಮನ್ವಿಯನ್ನನ  

ಆಲ್ಲಸಿದನ್ನ. 

 

ಮರುದಿನ್ದಿಂದ ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ವಾಯ ಪಾರಕ್ಾ  ಬಹಳ ಪೆಟಟ ಬಿತ್ತತ . ಒಂದು ತಿಂಗಳಲಿೆೀ ಬಹಳ 

ನ್ಷ್ಟ  ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. ಹಿೀಗೆ ದಿನ್ದಿಂದ ದಿನ್ಕ್ಾ  ಇಷ್ಟಟ  ನ್ಷ್ಟ  ಯಾಕ್ ಆಗುತಿತ ದೆಯೀ 

ಗೀವಾಂಕ್ರ್.ಗೆ ಅಥಿವಾಗುತಿತ ಲಿ್ . ಇಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ಒಂದುದಿನ್ ಆ ಊರಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದಲೀ ಒಬಬ  

ಸಾಧುವು ಬಂದನ್ನ. ಅವ್ನ್ನ ಬಹಳ ಮಹಿಮ್ಮಗಳನ್ನನ  ಹೊಂದಿದವ್ನೆಂದು, ಯಾವುದೇ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಯನಾನ ದರೂ    ಪರಿಹರಿಸುತ್ತತ ನೆಂದು ಜನ್ರು ಹೇಳುತಿತ ದಾ ರು.  ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿ 

ಗೀವಾಂಕ್ರ್, ಆ ಸಾಧುವ್ನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡಿ ತನ್ನ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನನ  ಹೇಳಿಕಂಡನ್ನ. ಒಂದು 

ತಿಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ  ವಾಯ ಪಾರವು ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟಟ  ನ್ಷ್ಟ ಗಳ ಪಾಲ್ಲಗುತಿತ ದೆಯೀ 

ಅಥಿವಾಗುತಿತ ಲಿ್  ಎಂದನ್ನ. ಆ ಸಾಧುವು ಕ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ಮಚಿಿಕಂಡು ಧಾಯ ನಿಸಿ, ಏನೀ 

ತಿಳಿದವ್ನಾಗಿ ಗೀವಾಂಕ್ರ್.ನಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ತಮಿಾ ! ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ  ಕುರಿ 

ಒಂದು ತಪ್ತಪ ಹೊೀಯಿತ್ಂದು, ನಿನ್ನ  ಹತಿತ ರ ಕ್ಲ್ಸಮಾಡುವ್ ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ್ನನ  ತ್ತಂಬಾ 

ಹಿಂಸಿಸಿದಿಾ . ಕ್ಷರಣ್ವಿಲಿ್ದೆ ಅವ್ನ್ನ್ನನ  ಕ್ಲ್ಸದಿಂದ ತ್ಗೆದುಹಾಕ್ಮದಿಾ .  ಆನಂತರ, 

ಎರಡುದಿನ್ಕ್ಾ  ನಿನ್ನ  ಕುರಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಮಾ ದೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ನಿೀನ್ನ ಯಾರಿಗೂ 

ಹೇಳಲ್ಲಲಿ್ . ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಸಾಯಿನಾಥನೆಂದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಪೆರ ೀಮ, ಅತಯ ಂತ ಭಕ್ಮತ . ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ ನ್ನನ  

ಹಾಗೆ ಹಿಂಸಿಸಿದಾ ಕ್ಾ , ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ನಿನ್ನ  ಮೇಲೆ ಕೀಪ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾ ರಿಂದಲೇ ಹಿೀಗೆ 
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ಜರುಗಿದೆ. ನಿೀನ್ನ ತಕ್ಷಣ್ ಆ ಬಿೀರಪಪ ನ್ನ್ನನ  ಕ್ಲ್ಸಕ್ಾ  ಸೇರಿಸಿಕೀ, ನಿನ್ನ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳೆಲಿ್  

ಪರಿಹಾರವಾಗುತತ ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 

 

ಈ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಆಶಿಯಿಪಟಟ ನ್ನ. ಕುರಿ ಮರಳಿ ದ್ರಕ್ಮದ ಸಂಗತಿ 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಈ ಸಾಧುವು ತ್ತಂಬಾ ಮಹಿಮ್ಮಯುಳೆವ್ನೆಂದು 

ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ ಚಿತರ ಪಟದ ಮಂದೆ ನಿಂತ್ತಕಂಡು ಸಾಯಿ 

ಭಕ್ತ ನ್ನ ನ್ನನ  ನಿಂದಿಸಿದಕ್ಾ  ಕ್ಷಮಿಸ್ಥಂದು ಕ್ನೆನ ಗೆ ಹೊಡೆದುಕಂಡನ್ನ. ಬಿೀರಪಪ ನಿಗೆ ಹೇಳಿ 

ಕ್ಳುಹಿಸಿ, ಅವ್ನ್ನ್ನನ  ಪುನಃ ಕ್ಲ್ಸಕ್ಾ  ಸೇರಿಸಿಕಂಡನ್ನ. ಅಷ್ಟ ೀಅಲಿ್  ಅವ್ನ್ ಸಂಬಳವ್ನ್ನನ  

ದಿಾ ಗುಣ್ಗಳಿಸಿದನ್ನ.  ಅವ್ತಿತ ನಿಂದ ಗೀವಾಂಕ್ರ್ ಒಳೆೆಯ ಜಿೀವ್ನ್ವ್ನ್ನನ  ನ್ಡೆಸುತ್ತತ , 

ನಾಲುಾ  ಜನ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಾ  ಉಪಯೀಗಪಡುತ್ತತ , ಜಿೀವಿಸಿದಷ್ಟಟ  ದಿನ್ ಸಾಯಿನಾಥನ್ 

ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡುತ್ತತ  ಕನೆಗೆ ಆ ಸಾಯಿನಾಥನ್ಲಿೆೀ ಐಕ್ಯ ಹೊಂದಿದನ್ನ. 

 

ಈ ಸಾಯಿನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರೆಂದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಪೆರ ೀಮ, ಅನ್ನರಾಗ. ಯಾರು ಸನಿಾ ಗಿದಲಿ್ಲ  

ಜಿೀವಿಸುತ್ತತ , ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನೆನ ೀ ಸಿ ರಿಸುತಿತ ರುತ್ತತ ರೀ ಅವ್ರನ್ನನ  ನಿತಯ ವು ರಕ್ಮಾ ಸುವ್ 

ಅಮೃತಮತಿಿ ಸಾಯಿನಾಥನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥನಿಂದಲೇ 'ತಿಮಿ ರಾಜು ವಿಶಾ ಪತಿ 

ರಾಮಕೃಷ್ಿ ಮೂತಿಿ' ಎಂಬ ಭಕ್ತ ನಿಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಸಮಸತ  

ಶೆರ ೀಯಸಿು ಗಳು ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಕೈಹಿಡಿದ ಕ್ಲ್ಸಕ್ಷಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಯವು ಸಿಗುತತ ದೆ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ 

ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥನೇ ತನ್ನ  ಭಕ್ತ ರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ನಿತಯ  ಆಚರಿಸುವ್ವ್ರ 

ಜಿೀವ್ನ್ವು ಸಕ್ಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳಂದಿಗೆ ಮಂದುವ್ರಿಯುತತ ದೆ.    
 

    

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ತ 
 

|| ಓಂ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿದೇವಾಯ ನ್ಮಃ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ರಕ್ಷಾ  ವ್ರ ತ ಸಮಾಪತ O 
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ಶ್ರ ೀ ಶ್ರಡಿಸಾಯಿ ಅಷ್ಟ ಕಂ  
  

ಪತಿರ ಗಾರ ಮ ಸಮದೂು ತಂ ದ್ದಾ ರಕ್ಷಮಾಯಿ ವಾಸಿನಂ |   

ಭಕ್ಷತ ಭಿೀಷ್ಟ ಪರ ದಂ ದೇವಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಂ    || 1 || 
 

ಮಹೊೀನ್ನ ತ ಕುಲೇಜ್ಞತಂ ಕ್ಮಾ ೀರಾಂಬುಧಿ ಸಮಶುಭೇ | 

ದಿಾ ಜರಾಜಂ ತಮೊೀಘನ O ತಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಂ   || 2 || 
 

ಜಗದುದಿ್ದರಣಾಥಿಂ ಯೀ ನ್ರರೂಪಧ್ರೀ ವಿಭುಾಃ | 

ಯೀಗಿನಂ ಚ ಮಹಾತಿ್ತನಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಂ   || 3 || 
 

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ತಾ ರೇ ಜಯೇ ಲ್ಲಭೇ ಸಾಾ ತಿ್ತರಾಮೊೀ ಗುರೀಮಿಖಾತ್ | 

ನಿಮಿಲಂ ಮಮ ಗಾತರ ಂ ಚ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಂ   || 4 || 
 

ಯಸಯ  ದಶಿನ್ ಮಾತ್ರ ೀಣ್ ನ್ಶಯ ಂತಿ ವಾಯ ಧಿ ಕೀಟಯಃ | 

ಸವೇಿ ಪಾಪಾಾಃ ಪರ ಣ್ಶಯ ಂತಿ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಂ    || 5 || 
 

ನ್ರಸಿಂಹಾದಿ ಶ್ಷಾಯ ಣಾಂ ದದೌ ಯೀನ್ನ್ನಗರ ಹಂ ಗುರುಾಃ | 

ಭವ್ಬಂಧಾಪಹತ್ತಿರಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಮ್    || 6 || 
 

ಧ್ನ್ಧಾನಾಯ ನ್ ಚ ದರಿದ್ದರ ನ್ಯ ಾಃ ಸಮದೃಷ್ಟ ೀವ್ ಪಶಯ ತಿ | 

ಕ್ರುಣಾಸಾಗರಂ ದೇವಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಮ್    || 7 || 
 

ಸಮಾಧಿಸೆ್ೀಪ್ತ ಯೀ ಭಕ್ಷತ ಯ  ಸಮತಿೀಥಾಿಥಿದ್ದನ್ತಃ | 

ಅಚಿಂತಯ  ಮಹಿಮಾನಂತಂ ಸಾಯಿನಾಥಂ ನ್ಮಾಮಯ ಹಮ್   || 8 || 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಶ್ರಡಿಸಾಯಿ ಅಷ್ಟ ಕಂ ಸಂಪೂಣ್ಿ || 
 

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ಮಂಗ್ಳ ಹಾರತಿ 
 

ಸಾಾ ಮಿ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ಶ್ರಡಿೀ ಕ್ಾ ೀತರ ವಾಸಾಯ | 

ಮಮಕ್ಷಭಿಷ್ಟ ದ್ದಯ ಮಾಹಿತ ಮಂಗಳಂ ||   || ಸಾಾ ಮಿ || 
 

ಲೀಕ್ನಾಥಾಯ ಭಕ್ತ ಲೀಕ್ ಸಂರಕ್ಷಕ್ಷಯ | 

ನಾಗಲೀಕ್ ಸುತ ತ್ತಯ ಯ ನ್ವ್ಯ ಮಂಗಳಂ ||   || ಸಾಾ ಮಿ || 
 

ಭಕ್ತ ಬಂದ ವಂದಿತ್ತಯ ಬರ ಹಿ ಸಾ ರೂಪಾಯ | 

ಮಕ್ಮತ ಮಾಗಿ ಬೀಧ್ಕ್ಷಯ ಪೂಜಯ ಮಂಗಳಂ ||  || ಸಾಾ ಮಿ || 
 

ಸತಯ ತತಾ  ಬೀಧ್ಕ್ಷಯ ಸಾಧುವೇಷಾಯತೇ |   

ನಿತಯ ಮಂಗಳದ್ದಯಕ್ಷಯ ನಿತಯ ಮಂಗಳಂ ||   || ಸಾಾ ಮಿ || 
 

******



 

 

 
 
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಅನಂತಕೀಟ್ಟ ಅಖಂಡ ಬರ ಹಿಾ ಂಡ ನಾಯಕ್ 

ರಾಜ್ಞಧಿರಾಜ ಯೀಗಿರಾಜ ಪರಬರ ಹಿ  | 

ಶ್ರ ೀ ಸಚಿಿದ್ದನಂದ ಸಮಥಿ ಸದುು ರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕ್ಮೀ ಜೈ || 

|| ಓಂ ಸಾಯಿ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ಜಯಜಯ ಸಾಯಿ || 

 



 

 

 

 

ಸದಾ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಸಾ  ತಸಾಾ ಧ ಮೂಲೇ,  

ಭವ್ದ್ ಭಾವ್ಬುದಾಯ ಾ  ಸಪಯಾಿದಿ ಸೇವಾಿಂ 

ನೃಣಾಮ್ ಕ್ಕವ್ಿತಿಂ ಭಕ್ತು  ಮುಕ್ತು  ಪರ ದಂತಂ   

ನಮಾಮಿೀಶ್ಾ ರಂ ಸದ್ಭುರುಮ್ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ||   


