
ಶ್ರ ೀ ಶುಭ ದುರ್ಗಾ ವ್ರ ತ  

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀ ಜಗನ್ಮಾ ತೆಯಿಂದ ಅನುಗರ ಹಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ  ಅದುು ತ ವ್ರ ತ  

 

ತಿಮ್ಾ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಾ  



 

 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 
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ಮುನ್ನು ಡಿ  
 

ಯಾ ದೇವಿ ಸವ್ಾಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿಿತಃ | 

ನಮ್ಸು ಸ್ಾ ೈ ನಮ್ಸು ಸ್ಾ ೈ ನಮ್ಸು ಸ್ಾ ೈ ನಮೀ ನಮಃ || 
 

ಜಗನ್ಮಮ ತೆ ದಯಾಹೃದಯದರ್ಳು. ನಮಮ ನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ತುಂಬಾ ವಾತಸ ಲ್ಯ ದುಂದ ನೋಡುರ್ ತಾಯಿ.   

ಆ ತಾಯಿಯು ಅಭಯದ ನೋಟದುಂದ ಲೋಕಕೆ್ಕಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸದ 

ಹಾಗೆ ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ನಡೆಸುತಾತ ಳೆ. ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯು ತ್ರರ ಮೂತ್ರವಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ 

ಪ್ರಬ್ರ ಹ್ಮ ಸವ ರೂಪಿಣಿ.  ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲ್ಲಾ ರುರ್ ದೇರ್ತೆಗಳೆಲ್ಾ ರ ಶಕ್ತತ ಗಳು   ಆ ತಾಯಿಯ 

ಅನುಗರ ಹ್ವೇ! ಯಾರು ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  ನಿತಯ ವೂ ಪೂಜಿಸುತಾತ ರೋ ಅರ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕೆ್ಕ  

ಕೊರತೆಯಿರದು. ಜಿೋವಿತವು ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತತ ದೆ.   

 

1983ರಲ್ಲಾ    ರಿೋಜನಲ್ ಇುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ವಾರಂಗಲ್.ನಿುಂದ       ಎುಂ.ಟೆಕ್.  ಓದದ 

ನ್ಮನು 1984ರರ್ರೆಗೆ ಆಲ್ಲವ ನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಾ , 1989ರ್ರೆಗೆ ಎುಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್.  

ಇುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಾ  ಉದ್ಯ ೋಗರ್ನೆು  ಮಾಡಿದೆನು. 1983ನಲ್ಲಾ  ಚಿ|| ಸೌ|| ವುಂಕಟ 

ರುಕ್ತಮ ಣಿ ವೈದೇಹಿಯುಂದಗೆ ವಿವಾಹ್. ಮೂರ್ರು ಮಕೆಳು : ಆನಂದ, ಆಮುಕತ  ಮತತ  ಆದತಯ .   

 

1998ರಿುಂದ ಬಿಸ್ಥನ್ನಸ್ ಸಂಸಿ್ ಗಳಿಗೆ ವೇದಶಾಸತ ರ, ಜ್ಯ ೋತ್ರಷ್ಯ  ಶಾಸತ ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಹೆಸರನೆು  ನಿಣವಯಿಸುವುದು, ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್.ಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಾ  

ತೊಡಗಿಕೊುಂಡಿದೆದ ೋನ್ನ. ಇಲ್ಲಾ ಯರ್ರೆಗೆ ನ್ಮನು ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್.ಗಳನೆು  ಮಾಡಿಕೊಟಿ ುಂತಹ್ 

5,000ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಸಿ್ ಗಳು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ಮುಖ ಸಿ್ಥನದಲ್ಲಾ ದೆ ಎುಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ  

ಆ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ ಅನುಗರ ಹ್ರ್ಲ್ಾ ದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಾ . 

 

ಆ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ ದಯದುಂದ, ನ್ಮನು ಇಲ್ಲಾ ಯರ್ರೆಗೆ ಇಪ್ಪ ತತ ನ್ಮಲೆ್ಕ  ಪುಸತ ಕಗಳನೆು  

ರಚಿಸುವುದು ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾಯಿತ. ಇದರಲ್ಲಾ  ಹ್ದನ್ಮಲೆ್ಕ  ಪುಸತ ಕಗಳು ಆ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ ಲ್ಲೋಲ್ಲ 

ವಿಶೇಷ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ! ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಾ  ಭಕತ ರು ನಿತಯ ವೂ 

ಪ್ಠಿಸುತ್ರತ ರುವುದು ಆ ಸ್ಥವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  ಓದದ 

ಪ್ರ ತ್ರಯಬ್ಬ ರಿಗೂ ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು ಜರುಗುತ್ರತ ವ. ಆ ಶ್ರ ೋ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸನ ಅನುಗರ ಹ್ದುಂದ 

ಇರ್ರೆಲ್ಾ ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೋವಿಸುತ್ರತ ದ್ದದ ರೆ. ಈ ರಚಿಸ್ಥದ ಪುಸತ ಕಗಳಲ್ಲಾ  ಶ್ರ ೋ ವುಂಕಟೇಶವ ರ 

ರ್ರ ತಕಲ್ಪ , ಶ್ರ ೋ ಲ್ಕ್್ತ ಮ ೋನರಸ್ಥುಂಹ್ ರ್ರ ತಕಲ್ಪ , ಶ್ರ ೋ ಆನಂದ ಆುಂಜನೇಯ, ಶ್ರ ೋ ಮಹೇಶವ ರ ರ್ರ ತ, ಶ್ರ ೋ 

ಸುಬ್ರ ಮಣಯ  ರ್ರ ತ, ಶ್ರ ೋ ಸ್ಥಯಿರಕ್ಾ  ರ್ರ ತ, ಶ್ರ ೋ ರಾಮರಕ್ಾ  ರ್ರ ತ, ಶ್ರ ೋ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತ್ರ ರ್ರ ತ -   

ಇವುಗಳ ಆಚರಣೆಯಿುಂದ ಭಕತ ರು ತಮಮ  ಮನೋಕಾಮನ್ನ - ಅಭಿಲ್ಲಷೆಗಳನೆು  

ಹುಂದರುತಾತ ರೆ. ಈ ಎುಂಟು ರ್ರ ತರ್ನೆು  ನಿತಯ ವೂ ಅನೇಕ ಭಕತ ರ ಮನ್ನಗಳಲ್ಲಾ , ಅನೇಕ 

ದೇವಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ  ಆಚರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ರತ ವ. ಇದಕೆ್ಕ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗಯ ವೇನಿದೆ?     

 

ತುಂಬಾ ಸಮಯದುಂದ ಕ್ಕಲ್ವು ಭಕತ ರು ನನೆ ನೆು  ಜಗನ್ಮಮ ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ 

ಯಾವುದ್ದದರೂ ಸುಲ್ಭ ರ್ರ ತ ವಿಧಾನರ್ನೆು  ರಚಿಸಬೇಕ್ಕುಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುು ತ್ರತ ದ್ದದ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ  ಯಾರ್ ಪುಸತ ಕವಾದರೂ ಆ ದೇರ್ರ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಾ ದೇ 

ಸ್ಥದಿ ಸದು. ಎರಡು ರ್ಷ್ವದ ಹಿುಂದೆ ನ್ಮನು ವಿಜಯವಾಡ ಶ್ರ ೋ ಕನಕದುಗವಮಮ  ತಾಯಿಯನೆು  
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ದಶ್ವಸುತ್ರತ ರುವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯ ಅನುಗರ ಹ್ವೂ, ಆದೇಶವೂ   ಸ್ಥಕೆ್ತತ. ಆ ತಾಯಿಯ 

ಕರುಣಾ ಕಾಟಾಕ್ಷದುಂದ ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  ಈಗ ಬ್ರೆಯಲ್ಲಯಿತ. ಆಚರಿಸ್ಥದ ಕ್ಕಡಲೇ 

ಸಮಸತ  ಶುಭಗಳನೆು  ಅನುಗರ ಹಿಸುರ್ ಈ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತವು ಆ ಜಗನ್ಮಮ ಥೆಯ 

ಅನುಗರ ಹ್ರ್ಲ್ಾ ದೇ ಇನೆ್ನ ೋನಲ್ಾ .  ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲಾ ರುರ್ ನಮ್ಮಮ ಲ್ಾ ರ ಶಕ್ತತ ಹಿೋನತೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ 

ತ್ರಳಿದದೆ. ಆದದ ರಿುಂದ ದಯಾಮಯಳಾದ ಆ ತಾಯಿಯು ನಮ್ಮಮ ಲ್ಾ ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲ್ಭದ ಈ 

ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಥದ್ದದ ಳೆ.  ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲ್ಭ. ಯಾರಾದರೂ, 

ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥ, ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ರ್ನೆು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಬ್ಹುದು. ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯನೆು  ಆರಾಧಿಸುವುದರಿುಂದ ತೇಜಸುಸ , 

ಯಶಸುಸ , ಬುದಿ , ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಕಾಸ, ಕಾಯವಸ್ಥದಿ , ಶ್ೋಘ್ರ ಕಲ್ಲಯ ಣ, ಸತಸ ುಂತಾನ ಪಾರ ಪಿತ , 

ಪ್ದ್ೋನೆ ತ್ರ, ಆರೋಗಯ , ಅಷಿೆ ೈಶವ ಯವಗಳು ಲ್ಭಿಸುತತ ವ. 

 

ಈ ಪುಸತ ಕದ ರಚನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹ್ಕರಿಸ್ಥರುರ್ ಪ್ರ ತ್ರೋಯಬ್ಬ ರಿಗೂ, 

ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥರುರ್ ತಮಗೂ, ರ್ರ ತಕಥೆಯನೆು  ಹೇಳಿದ/ಕೇಳಿದರ್ರಿಗೂ, 

ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆು  ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೂ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ , ಆಯುರಾರೋಗಯ ಗಳನೆು  

ಅನುಗರ ಹಿಸಬೇಕ್ಕುಂದು ಆ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  ಪಾರ ರ್ಥವಸುತ್ರತ ದೆದ ೋನ್ನ. 

   

|| ಸವೇವ ಜನ್ಮಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತ | ಸಮಸತ  ಸನಮ ುಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ || 

|| ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ಕಟಾಕ್ಷ ಸ್ಥದಿ ರಸುತ  ||  

 

ಹೈದರಾಬಾದ್               ತಿಮ್ಾ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಾ 

ದನ್ಮುಂಕ: 16-1-2021 

********   
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ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಕ? 
 

❖ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ರ್ಯಸ್ಥಸ ನಿುಂದ್ದಗಲ್ಲೋ, ಕುಲ್ದುಂದ್ದಗಲ್ಲೋ, 

ಭೇದಭಾರ್ವಿಲ್ಾ ದೇ ಓದಬ್ಹುದು. ಸ್ಥತ ರೋ, ಪುರುಷ್ ಬೇಧ್ವಿಲ್ಾ . ಯಾರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ, 

ಯಾರ್ ದನಗಳಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ ಓದಬ್ಹುದು.  ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುರ್ ದನ ಖಂಡಿತಾ 

ಉಪ್ವಾಸ ಇರಬೇಕ್ಕುಂಬ್ ನಿಯಮ ಇರುವುದಲ್ಾ . 
 

❖ ಯಾರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ, ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಚೈತರ , ವೈಶಾಖ, ಶಾರ ರ್ಣ, ಅಶವ ಯುಜ, ಕಾತ್ರವಕ, ಮಾಘ್ವಶ್ರ, ಮಾಘ್ 

ಮಾಸಗಳ ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಆಚರಿಸ್ಥದರೆ ಅತಯ ುಂತ ಫಲ್ದ್ದಯಕ. ದಶಮಿ, 

ಏಕಾದಶ್, ಸಂಕಾರ ುಂತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಣಿಿ ಮ್ಮಯಿುಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಶುಕರ ವಾರವಾದರೆ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಶ್ರ ೋಷ್ಠ . ದಸರಾ, ನರ್ರಾತ್ರರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾರ್ ದನವಾದರೂ ಆಚರಿಸ್ಥದರೇ ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು 

ಉುಂಟಾಗುತತ ವ.  ನರ್ರಾತ್ರರ ಯ ಪ್ರ ತ್ರದನ ಆಚರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೆ ಸ್ಥವಿರ ಅಶವ ಮೇಧ್ಯಾಗದ 

ಫಲ್ ಲ್ಭಿಸುತತ ದೆ. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಧಿೋಘ್ವಸುಮಂಗಳಿಯರಾಗಿ 

ಬಾಳುತಾತ ರೆ.  ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುರ್ ಕನ್ನಯ ಯರಿಗೆ ಉತತ ಮ ರ್ರನುಂದಗೆ ಕ್ಕಡಲೇ 

ವಿವಾಹ್ ನಿಶಿಯವಾಗುತತ ದೆ. ಸಂತಾನಭಾಗಯ ವಿಲ್ಾ ದರ್ರು ಈ ರ್ರರ್ನೆು  ಮಾಡಿದ    

ಕ್ಕಡಲೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಒಳೆು ಯ ಸಂತಾನವಾಗುತತ ದೆ. ಅನ್ಮರೋಗಯ ದುಂದ ಇದದ ರ್ರಿಗೆ ಕ್ಕಡಲೆ 

ಒಳೆು ಯ ಆರೋಗಯ  ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ವಾಯ ಪಾರದಲ್ಲಾ  ಲ್ಲಭ ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಯಾರ್ 

ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ಶುಕರ ವಾರ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ರು ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಮಾಡುತ್ರತ ರುತಾತ ರೋ ಅರ್ರ ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳೂ ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಅರ್ರ 

ಮನ್ನ ಯಾರ್ತ್ತತ  ಧ್ನ ಧಾನಯ ಗಳಿುಂದ ತುಂಬಿ ತಳುಕುತ್ರತ ರುತತ ದೆ. ಯಾವುದಕೆ್ಕ  

ಕೊರತೆಯಿರುವುದಲ್ಾ . 
 

❖ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುರ್ ಮದಲ್ಕ, ಒುಂದು ಸ್ಥರಿ ಮನಸಲೆಾ ೋ ಗಣಪ್ತ್ರಗೆ, 

ನರ್ಗರ ಹ್ದೇರ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಅಷಿ್ ದಕಾಪ ಲ್ಕರಿಗೆ ನಮಸೆ ರಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ,   ನಿಮಮ  ಹೆಸರು, 

ನಿಮಮ  ಕುಟುುಂಬ್ದ ಸದಸಯ ರ ಹೆಸರುಗಳು, ಅರ್ರ ನಕ್ಷತರ ಗಳು, ಗೋತರ ರ್ನೆು  ಮನಸಸ ಲೆಾ ೋ 

ಸಮ ರಿಸ್ಥ, ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವ ಅಷಿ್ ೋತತ ರ ನ್ಮಮಗಳನೆು  

ಪ್ಠಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಪುಸತ ಕದಲ್ಲಾ ರುರ್ ಐದು ಕಥೆಗಳನೆು  ಓದ, ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವ 

ಅಮಮ ನರ್ರಿಗೆ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಹ್ಣಿ್ಣ  ನಿವೇದಸಬೇಕು. 
 

❖ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುರ್ ದನ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನ ಎದುದ  ಸೆ್ಥ ನರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥ, ತಮಮ  

ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ ರುರ್ ಪೂಜ್ಞಮಂದರದಲ್ಲಾ  ಕುಳಿತಕೊುಂಡು, ಮುುಂದೆ ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವ ಮಾತೆಯ 

ಚಿತರ ಪ್ಟರ್ನೆು  ಇಟಿುಕೊುಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮಮ  ಪೂಜ್ಞಮಂದರದಲ್ಲಾ  ಅದ್ದಗಲೇ 

ಚಿತರ ಪ್ಟವಿದದ ರೆ, ಬೇರುಂದು ಅರ್ಸರವಿಲ್ಾ . ಪೂಜ್ಞಮಂದರದಲ್ಲಾ  ಸಿ ಳವೂ 

ಅನುಕ್ಕಲ್ವಿಲ್ಾ ದದದ ರೆ, ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದ್ದದರೂ ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರ ದೇಶರ್ನೆು  

ಮುುಂದ್ದಗಿ ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸ್ಥ ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು.  ಪೂರ್ವ, ಪ್ಶಿ್ ಮ ದಕೆ್ತ ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ 

ಕುಳಿತಕೊುಂಡು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 
 

❖ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಾ  ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದರೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಫಲ್ ಸ್ಥಗುತತ ದೆ. 

ಪುರುಷ್ರಾದರೂ,    ಸ್ಥತ ರೋಯರಾದರೂ ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ, ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ 
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ಸ್ಥಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕ್ಕಡಾ ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಪೂತ್ರವ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 

ಜಗನ್ಮಮ ತೆ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವದೇವಿಯ ನೈವೇದಯ ಕೆ್ಕ  ಹಾಲ್ಕ, ಸಕೆ ರೆ, ಜೇನುತಪ್ಪ , ಕ್್ತ ೋರಾನೆ , 

ಗೂಡಾನೆ , ತ್ರರ ಮಧುರ, ಪುಳಿಹರ, ರ್ಡೆಗಳು, ಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾದದುದ  

ಯಾವುದ್ದದರೂ ನಿವೇದಸಬ್ಹುದು. ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಕ್್ತ ೋರಾನೆ , 

ಗೂಡಾನೆ , ತ್ರರ ಮಧುರ, ಪುಳಿಹರರ್ನೆು  ನಿವೇದಸ್ಥದರೆ ವಿಶೇಷ್. 
 

❖ ಪ್ರಿೋಕ್್ಕ ಗಳನೆು  ಬ್ರೆಯುರ್ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥವಗಳು ಈ ರ್ರ ತದಲ್ಲಾ ಯ ಐದು ಕಥೆಗಳನೆು  ಓದ, ಶ್ರ ೋ 

ದುರ್ಗವದೇವಿಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನೆು  ನಿವೇದಸ್ಥ, ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಸುಲ್ಭವಾಗಿ 

ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ಅರ್ರು ಬ್ರೆಯುರ್ ಪ್ರಿೋಕ್್ಕಯಲ್ಲಾ  ಅರ್ರಿಗೆ ವಿಜಯವು ಕೈಗೂಡುತತ ದೆ. 
 

❖ ಯಾರ್ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ ಕುಳಿತಕೊುಂಡು ಈ ಐದು ಕಥೆಗಳನೆು  ಓದ, ಅಲ್ಲಾ  

ಪೂಜಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ರತ ರುರ್ ಶಾರದ್ದ ಮಾತೆಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನೆು  ನೈವೇದಯ ಕೆ್ಕ  ಇಟಿ ರೆ ವಿಶೇಷ್ 

ಫಲ್ಲತವು ಸ್ಥಗುತತ ದೆ. ನಿೋವು ನ್ನನ್ನದ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲಾ  ನಿವಿವಘೆ್ ವಾಗಿ ಪೂತ್ರವಯಾಗುತತ ದೆ. 

ವಿವಾಹ್ವಾಗದರ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವಿವಾಹ್ವು ಜರುಗುತತ ದೆ. ಸಂತಾನವಿಲ್ಾ ದರ್ರಿಗೆ ತವ ರಿತದಲೆಾ ೋ 

ಸತಸ ುಂತಾನವು ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ವಿದ್ದಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅರ್ರ ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಕ್ಕಡಾ ಹಿೋಗೆ   

ಆಚರಿಸ್ಥದರೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್್ಕ ಗಳಲ್ಲಾ  ವಿಜಯವು ಕೈಹಿಡಿಯುತತ ದೆ. ಮುುಂಜ್ಞನ್ನಯಾಗಲ್ಲೋ, 

ಸ್ಥಯಂಕಾಲ್ವಾಗಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ಉಪ್ವಾಸವಿರಬೇಕಾದ 

ಅಗತಯ ವಿಲ್ಾ . 
 

❖ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪ್ತ್ರ-ಪ್ತೆ್ರ  ಇಬ್ಬ ರು ಖಂಡಿತಾ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಇದುದ  

ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಕುಂಬ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಾ .  ಪ್ತ್ರಗೆ ಅನುಕ್ಕಲ್ವಾದ್ದಗ ಪ್ತ್ರ, ಪ್ತೆ್ರ ಗೆ 

ಅನುಕ್ಕಲ್ವಾದ್ದಗ ಪ್ತೆ್ರ , ಹಿೋಗೆ ಅರ್ರರ್ರ ಅನುಕ್ಕಲ್ದಂತೆ ಅರ್ರು ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. 

ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾದ್ದಗ ಇಬ್ಬ ರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ   ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. 
 

❖ ದುರದೃಷಿ್ ದುಂದ ಪ್ತೆ್ರ ಯನೆು  ಕಳೆದುಕೊುಂಡ ಪುರುಷ್ರು, ಪ್ತ್ರಯನೆು  ಕಳೆದುಕೊುಂಡ 

ಸ್ಥತ ರೋಯರು ಕ್ಕಡ ನಿೋರಭಯ ುಂತರವಾಗಿ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಆಚರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೆ ಪೂತ್ರವ ಮನಶಾಶ ುಂತ್ರ ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ.   
 

❖ ಸಂತಾನವಿಲ್ಾ ದರ್ರು ಯಾರ್ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ  ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  

ಓದದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಒಳೆು ಯ ಸಂತಾನಭಾಗಯ  ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ.  ವಿವಾಹ್ವಾಗದ   

ಕನ್ನಯ ಯರಾಗಲ್ಲೋ, ಯುರ್ಕರಾಗಲ್ಲೋ, ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಓದದರೆ ಶ್ೋಘ್ರ ದಲೆಾ ೋ ವಿವಾಹ್ವು 

ಜರುಗುತತ ದೆ. 
 

❖ ದೂರದೇಶದಲ್ಲಾ ರುರ್ ನಿಮಮ  ಮಕೆಳ ನಿಮಿತತ , ನಿೋವು ಕ್ಕಡ ಓದಬ್ಹುದು. ಅರ್ರಿಗೆ ವಿದೆಯ , 

ವಿವಾಹ್, ಸಂತಾನ, ಉದ್ಯ ೋಗ, ಆರೋಗಯ ಕೆಾ ಗಿ ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  ಶುಕರ ವಾರದ ದನ 

ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲೋ ಓದದರೆ ತಕ್ಷಣ ಫಲ್ಲತವು ಸ್ಥಗುತತ ದೆ. 
 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾರ್ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲ, ಯಾರ್ ದನದಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸತ ಕರ್ನೆು  ಓದ, ಶ್ರ ೋ 

ಶುಭದುರ್ಗವಮಾತೆಯ ಅನುಗರ ಹ್ರ್ನೆು  ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದು.    

******** 
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ಶ್ರ ೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನ್ಮಮಾವ್ಳಿ 
 

ಓುಂ ದುರ್ಗವಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಮಹಾಲ್ಕ್್ಕ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಮಹಾಗೌಯೈವ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಸವಾವಲೋಕೇಶ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಕಮವಫಲ್ಪ್ರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವತ್ರೋಥವಮಯಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಪುಣಾಯ ಯೈ ನಮಃ | (10) 

ಓುಂ ದೇರ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಅಯೋನಿಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭೂಮಿಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿಗುವಣಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಆಧಾರಶಕ್ಕತ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಅನಿೋಶವ ಯೈವ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿಗುವಣಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿರಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮಧಿವನ್ನಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓುಂ ಸರ್ವಲೋಕಪಿರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | (20) 

ಓುಂ ವಾಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವವಿದ್ದಯ ಧಿದೇರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓುಂ ಪಾರ್ವತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ದೇರ್ಮಾತೆರ ೋ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಅನಿೋಶಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ವಿುಂಧ್ಯ ವಾಸ್ಥನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ತೇಜ್ೋರ್ತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಮಹಾಮಾತೆರ ೋ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕೊೋಟ್ಟಸೂಯವಸಮಪ್ರ ಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ದೇರ್ತಾಯೈ ನಮಃ | (30) 

ಓುಂ ರ್ಹೆಿ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ | 

ಓುಂ ರ್ಣವರೂಪಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಗುಣಾಶರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಗುಣಮಧಾಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಗುಣತರ ಯವಿರ್ಜಿವತಾಯೈ ನಮಃ | 
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ಓುಂ ಕಮವಜ್ಞಾ ನಪ್ರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಾುಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಧ್ಮವಜ್ಞಾ ನ್ಮಯೈ ನಮಃ | (40) 

ಓುಂ ಧ್ಮವನಿಷ್ಠಠಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಸರ್ವಕಮವವಿರ್ಜಿವತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಾಮಾಕ್್ಕ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಾಮಾಸಂಹ್ತೆರ ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓುಂ ಕಾಮಕೊರ ೋಧ್ವಿರ್ಜಿವತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶಾುಂಕಯೈವ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶಾುಂಭವಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶಾುಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಚಂದರ ಸುಯಾವಗೆಿ ಲೋಚನ್ಮಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸುಜಯಾಯೈ ನಮಃ | (50) 

ಓುಂ ಜಯಾಭೂಮಿಷ್ಠಠಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಜ್ಞಹೆ್ ವಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶಾಸ್ಥತ ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶಾಸತ ರಮಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ನಿತಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಚಂದ್ದರ ಥವಮಸತ ಕಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓುಂ ಭಾರತೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಭಾರ ಮಯೈವ ನಮಃ | (60) 

ಓುಂ ಕಲ್ಲಪ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕರಾಳೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕೃಷ್ಿ ಪಿುಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಬಾರ ಹೆಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನ್ಮರಾಯಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ರೌದೆರ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಚಂದ್ದರ ಮೃತಪ್ರಿವೃತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಜ್ಯ ೋಷ್ಠಠಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಇುಂದರಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | (70) 

ಓುಂ ಜಗತಸ ೃಷಿ್ಠ ಯ ಧಿಕಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಬ್ರ ಹಾಮ ುಂಡ ಕೊೋಟ್ಟಸಂಸಿ್ಥನ್ಮಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಾಮಿನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಮಲ್ಲಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 
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ಓುಂ ಕಾತಾಯ ಯನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಲ್ಲತ್ರೋತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಕಾಲ್ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಯೋರ್ಗನಿಷ್ಠಠಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಯೋಗಿಗಮಾಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ಯೋಗಧ್ಯ ೋಯಾಯೈ ನಮಃ | (80) 

ಓುಂ ತಪ್ಸ್ಥವ ನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಜ್ಞಾ ನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓುಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭಕಾತ ಭಿೋಷಿ್ ಫಲ್ಪ್ರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭೂತಾತ್ರಮ ಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭೂತಮಾತೆರ ೋ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭೂತೇಶ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಭೂತಧಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸವ ಥಾನ್ಮರಿೋಮಧ್ಯ ಗತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಷ್ಡಾಧಾರಾಧಿರ್ಧಿವನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | (90) 

ಓುಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಅುಂಶುಭವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶುಭಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸೂಕ್ಾ ಮಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಮಾತಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿರಾಲ್ಸ್ಥಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿಮರೆ್ಗಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿೋಲ್ಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಿತಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ನಂದನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | (100)  

ಓುಂ ಹ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಪ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ನಪ್ರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ |   

ಓುಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸತಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ದುಲ್ವಭರೂಪಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರಸವ ತೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಸವಾವಭಿೋಷಿ್ ಪ್ರ ದ್ದಯಿನ್ನಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓುಂ ಶ್ರ ೋದುರ್ಗವOಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | (108)  
 

******** 
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ಷ್ೀಡೀಶೀಪಚಾರಂ ಸಮ್ಪಾಯಾಮಿ 
 

ಅುಂಬಾ ಶಾುಂಭವಿ ಮಾತಾ ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವದೇವಿಕ್ತ   

ಷ್ೋಡೋಶೋಪ್ಚಾರಂ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ ||     

ಕದಂಬ್ ರ್ನವಾಸ್ಥನಿ ಕಾತಾಯ ಯಿನಿ ದೇರ್ತಕು   

ಆವಾಹ್ನ ಪಾರ ಥವನಿದೆ ಆಸನಂಬಿದೆ   

ಅದವ ತ್ರೋಯ ತೇಜಸ್ಥವ ಕ್ತ ಆನಂದ ಸವ ರೂಪಿಣಿಕ್ತ   

ಅಘ್ಯ ವಪಾದಯ  ಆಚಮನಂ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ    || 1 ||   

 

ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶವ ರಿ ಸ್ಥುಂಬ್ಶ್ವುನಿ ರಾಣಿಕ್ತ   

ಪಂಚಾಮೃತ ಶುದ್ದ ೋದಕ ಸೆ್ಥನಂಬಿದಗೋ    

ಪ್ರಮ ಪಾರ್ನಂಬೈನ ಪ್ರಂಜ್ಯ ೋತ್ರ ಪಾರ್ವತ್ರಕ್ತ   

ಮಸ್ಥತ ಲಂಕಾರಮಿದೆ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ      || 2 ||    

 

ಗಂಧ್ವಾವದುಲ್ ನ್ನ ೋಲೇ ಗಣನ್ಮಧುನಿ ಮಾತಾಕು      

ಗಂಧಂ ಆಭರಣಾಲೆ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ   

ಪೂಣವದಯಾ ಜಲ್ನಿಧಿ ಪೂಜನಿೋಯ ಭವಾನಿಕ್ತ    

ಪುಷ್ಪ ಲಂಕರಣಮಿದೆ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ      || 3 ||   

 

ಸರ್ವಲೋಕ ಪಿರ ಯವಾಣಿೋ ಸವೇವಶವ ರ ಜನನಿಕ್ತ   

ಧೂಪಾಲ್ಕ ದೋಪಾಲ್ಕ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ     

ಪ್ರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಿ ದೇವಿಕ್ತ   

ಪಾಲ್ಕ ಪಾುಂಡಿಲ್ಕ ನೈವೇದಯ ುಂ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ    || 4 ||   

 

ಕರುಣಾಮೃತ ರ್ಷ್ಟವಣಿ ಕಾಳಿಕಾುಂಬ್ ದೇರ್ತಕು   

ತಾುಂಬೂಲಂ ಆಚಮನಂ ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ   

ಒತಯ ಸತಯ  ತೇಜ್ೋಮಯ ನಿಖಿಲೇಶವ ರಿಮಾತಕು   

ನಿೋರಾಜನಮಿದೆ ನಿೋಕು ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ      || 5 ||   

 

ಮಹಿಷ್ಠಸುರ ಮಧಿವನಿ ಮಹಾತ್ರರ ಪುರ ಸುುಂದರಿಕ್ತ   

ಮಂತರ ಪುಷ್ಪ ಮಿದೆ ನಿೋಕು ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ   

ಅಖಿಲ್ ಜಗತ್ರಪೈ ನಿೋ ಕೃಪಾ ಅುಂದಜ್ಯುಮು ಜನನಿೋ   

ಅುಂಜಲ್ಲದೆ ಸದ್ದ ನಿೋಕು ಸಮಪ್ವಯಾಮಿ     || 6 ||      || ಅುಂಜಲ್ಲದೆ || 
 

******** 
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ಶ್ರ ೀ ಲ್ಲಿತಾದೇವಿ ನೀರಾಜನಂ 
 

1. ಶ್ರ ೋ ಚಕರ ಪುರಮಂದು ಸಿ್ಥ ರಮೈನ ಶ್ರ ೋ ಲ್ಲ್ಲತ ಪ್ಸ್ಥಮಿ ಪಾದ್ದಲ್ಕು ನಿೋರಾಜನಂ    

ಪ್ರಮೇಶವ ರುಣಿ ಪುಣಯ ಭಾಗಯ ಲ್ ರಾಶ್ ಆ ಸ್ಥುಂಹ್ ಮಧ್ಯ ಕು ನಿೋರಾಜನಂ       || ಶ್ರ ೋ ||  
 

2. ಬಂರ್ಗರು ಹಾರಾಲ್ಕ ಸ್ಥುಂರ್ಗರ ಮಳಕ್ತುಂಚ್ಚ ಅುಂಬಿಕಾ ಹೃದಯಾಲ್ಕ ನಿೋರಾಜನಂ   

ಶ್ರ ೋ ಗೌರಿ ಶ್ರ ೋ ಮಾತಾ ಶ್ರ ೋ ಮಹಾರಾಜಶ್ರ ೋ ಸ್ಥುಂಹಾಸನೇಶವ ರಿಕ್ತ ನಿೋರಾಜನಂ       || ಶ್ರ ೋ ||  
                                                                                         

3. ಕಲ್ಪ ತರುವುಗ ನನೆು  ಕಾಪಾಡು ಕರಮುಲ್ಕು ಕನಕಾುಂಬ್ರಾಲ್ತೊೋ ನಿೋರಾಜನಂ   

ಪಾಶಾುಂಕುಶಾ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಚಾಪ್ದರಿಕ್ತ ಪ್ರಮ ಪಾರ್ನಮೈನ್ಮ ನಿೋರಾಜನಂ      || ಶ್ರ ೋ ||                                                                            
                                                                                                      

4. ಕಾುಂತ್ರ ಕ್ತರಣಾಲ್ತೊೋ ಕಲ್ಲಕ್ತ ಮ್ಮಡಲ್ ಮ್ಮರಿಸ್ಟ್ಟ ಕಲ್ಲಯ ಣಸೂತರ ಮುಲ್ಕು ನಿೋರಾಜನಂ 

ಕಾುಂತಾಲಂದರಿಕ್ತ ಪ್ಸುಪು ಕುುಂಕುಮಲ್ಲಚಿ್ ೋಟ್ಟ ಕಾತಯ ಯಿನಿಕ್ತ ನಿತಯ ನಿೋರಾಜನಂ    || ಶ್ರ ೋ ||                                                 

 

5. ಕಲ್ಕರ್ರೇಕುಲ್ ವಂಟ್ಟ ಕನೆು ಲ್ಲ ತಲ್ಲಾ  ಶ್ರ ೋ ರಾಜರಾಜೇಶವ ರಿಕ್ತ ನಿೋರಾಜನಂ    

ಮುದಮಾರ ಮಮುನ ಮುಚಿಾ ಟಗ ಧ್ರಿಯಿುಂಚ್ಚ ಕಸೂತ ರಿ ಕುುಂಕುಮಕು ನಿೋರಾಜನಂ   

             || ಶ್ರ ೋ || 
                                                                                    

6. ಚಂದರ ವಂಕನು ಶ್ರ ಮುಕುಟಂಬುಲೋ ದ್ದಲಿ್ಕ  ಸೌುಂಧ್ಯವ ಲ್ಹ್ರಿಕ್ತ ನಿೋರಾಜನಂ   

ಶುಕರ ವಾರಂನ್ಮಡು ಶುಭಮು ಲಸಗೆ ತಲ್ಲಾ  ಶ್ರ ೋ ಮಹಾಲ್ಕ್್ತ ಮ ೋಕ್ತ ನಿೋರಾಜನಂ       || ಶ್ರ ೋ || 
 

7. ಶುಂಗೇರಿ ಪಿೋಠಮುನ ಸುುಂದರಾಕಾರಿಣಿೋ ಶಾರದ್ದ ಮಾತಾಕು ನಿೋರಾಜನಂ   

ಎಲ್ಾ ಲೋಕಾಲ್ನು ಚಲ್ಾ ರ್ಗ ಪಾಲ್ಲುಂಚ್ಚ ಬ್ರ ಹಾಮ ುಂಡರೂಪಿಣಿಕ್ತ ನಿೋರಾಜನಂ         || ಶ್ರ ೋ || 
 

8. ಮುಗುು ರಮಮ ಲ್ಕು, ಮೂಲ್ಮೈನ್ಮ ಪೆದದ ಮಮ ಕು ಮುತಾಯ ಲ್ತೊೋ ನಿತಯ  ನಿೋರಾಜನಂ   

ರಾಗಜಿೋರ್ನರಾಗ ನ್ಮಮ ಸಂಕ್ತೋತವನಗ ರಂಜಿಲ್ಕಾ  ಕಪುವರ ನಿೋರಾಜನಂ              || ಶ್ರ ೋ || 
 

9. ಜನಮ ಜನಮ ಲ್ ತಲ್ಲಾ ಕ್ತ ಜಗದೋಶವ ರಿೋ, ನಿೋಕು ಭಕತ ಜನುಲ್ಲಚಿ್ ೋಟ್ಟ ನಿೋರಾಜನಂ    

ನಿೋರಾಜನಂ ನಿತಯ  ನಿೋರಾಜನಂ, ನಿೋರಾಜನಂ ನಿತಯ  ನಿೋರಾಜನಂ                 || ಶ್ರ ೋ || 
 

******** 
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ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯ  

ಕೊೀಮ್ಲಿಂಬ ಕಥೆ    
 

ಪೂರ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ  ಕೃಷಿ್ಠ ನದ ತ್ರೋರದಲ್ಲಾ  ಶ್ರ ೋಕಾಕುಳಂ ಎುಂಬ್ ರ್ಗರ ಮವಿತತ . ಆ ಊರಲ್ಲಾ  

ರಾಮಾಚಾರಿ ಎುಂಬ್ ಬ್ಡಬಾರ ಹ್ಮ ಣನು ವಾಸ್ಥಸುತ್ರತ ದದ ನು. ಅರ್ನು ವಂಶಪಾರಂಪ್ಯವವಾಗಿ 

ಬಂದ ಪೌರೋಹಿತಯ  ವೃತ್ರತ ಯನೆು  ಮಾಡಿಕೊುಂಡು ಸಂಸ್ಥರರ್ನೆು  ಪೋಷ್ಟಸುತ್ರತ ದದ ನು. ಅರ್ನ 

ಹೆುಂಡತ್ರ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ಕ್ಕಡಾ ಬ್ಹ್ಳ ಸೌಮಯ  ಸವ ಭಾರ್ದುಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ಗಿ 

ಸಹ್ಕರಿಸುತಾತ  ಸಂಸ್ಥರರ್ನೆು  ಸುಲ್ಲ್ಲತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ರತ ದದ ಳು. ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಅಪ್ರೂಪ್ವಾಗಿ ಇಬ್ಬ ರು ಅರ್ಳಿಮಕೆಳು ಜನಿಸ್ಥದರು. ಇಬ್ಬ ರೂ ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆಳೇ. ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ 

ಲ್ಲ್ಲತ, ಪ್ರ ಣತ್ರಯುಂದು ಹೆಸರಿಟಿ ರು. ಇಬ್ಬ ರನೊ  ಮುದ್ದದ ಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಥದರು.  

 

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ರ್ರುಷ್ ಮಳೆಬಾರದೆ ವಿಪ್ರಿೋತವಾದ ಬ್ರರ್ಗಲ್ದ ಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ರ 

ಏಪಾವಡಾಯಿತ. ಪ್ರ ಜ್ಗಳಿಗೆ ತ್ರನೆ ಲ್ಕ ಆಹಾರವಿಲ್ಾ ದೆ   ಹೆಚಿಿ ನ ನೋವುುಂಟಾಯಿತ. 

ಆರ್ಥವಕಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರದೆ   ಪ್ರ ಜ್ಗಳು ಪೂಜ್, ರ್ರ ತಗಳನೆು  ಕ್ಕಡಾ ಮಾಡುವುದನೆು  

ಕಡಿಮ್ಮಮಾಡಿದರು. ಇದರಿುಂದ್ದಗಿ ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ಕ್ಕಡಾ ಆದ್ದಯವು ತಗಿು ತತ . ಮನ್ನ 

ನಡೆಸುವುದು ಬ್ಹ್ಳ ಕಷಿ್ ವಾಯಿತ. ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರಿಗೂ 18 ರ್ಷ್ವ ರ್ಯಸ್ಥಸ ಯಿತ.     

ಇನೆು  ಮದುವ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನೆು  ನೋಡಬೇಕ್ಕುಂದು ಆಲೋಚನ್ನ ಮಾಡುತ್ರತ ರುವಾಗ, ಈ 

ಎರಡು ಸಂರ್ತಸ ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಪಾದನ್ನ ಇಲ್ಾ ದೇ ಮನ್ನ ನಡೆಸುವುದೇ ಬ್ಹ್ಳ 

ಕಷಿ್ ವಾಗಿರುವಾಗ, ಇನೆು  ವಿವಾಹ್ದ ಬ್ಗೆು  ಆಲೋಚಿಸುವುದೇನು ಎುಂದು ತನೆ ಳಗೆ 

ಪ್ರ ಶೆ್ ಸ್ಥದನು.        

 

ದನ ದನಕೆ್ಕ  ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ ರುರ್ ಸರಕುಗಳೆಲ್ಾ  ಖಾಲ್ಲಯಾಗುತಾತ , ಇನೆು  ಎರಡು ದನಗಳು 

ಕಳೆದರೆ, ಪೂತ್ರವ ಉಪ್ವಾಸವಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ರ, ಇದರಿುಂದ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆ ತುಂಬಾ 

ಚಿುಂತ್ರತಳಾಗಿದದ ಳು. ಅರ್ಳು ಪ್ರ ತ್ರದನ ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವಮಾತೆಯನೆು  ಪೂಜಿಸುತ್ರತ ದದ ಳು. ಪ್ರ ತ್ರನಿತಯ  

ಆ ತಾಯಿಯನೆು , ತಮಮ ನೆು  ಈ ಕಷಿ್ ಗಳಿುಂದ ಕಾಪಾಡೆುಂದು ಮರೆಯಿಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಆದರೂ 

ಆ ಕುಟುುಂಬ್ದ ಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ರಯಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಬ್ದಲ್ಲರ್ಣೆಯನೆು  ಕಾಣದೇ ಬ್ಹ್ಳ 

ನೋಯುತ್ರತ ದದ ಳು. ಒುಂದುದನ ರಾತ್ರರ  ಇದೇ ಆಲೋಚನ್ನಗಳಿುಂದ ಬಾಧ್ಪ್ಡುತಾತ  ಮಲ್ಗಿದಳು. 

ಆ ತಾಯಿಯನೆು  ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಿುಂದ ಬೇಡುತಾತ  ಹೇರ್ಗದರೂ ತಮಮ  ಕುಟುುಂಬ್ರ್ನೆು  

ಕಾಪಾಡೆುಂದು ಪಾರ ರ್ಥವಸುತಾತ  ಮಲ್ಗಿದಳು. ಏಕಾುಂಗಿಯಾಗಿ ಮನಸಸ ಲ್ಲಾ  ನೋವು 

ಉಕೆುತ್ರತ ರುವುದರಿುಂದ, ಎಷಿು  ಪ್ರ ಯತೆ್ರ ಸ್ಥದರೂ ಕಣಿ್ಣ ಗಳಿಗೆ ನಿದೆರ  ಹ್ತತ ಲ್ಲಲ್ಾ .  ಹಾಗೇ ಆ 

ತಾಯಿಯನೆು  ಪಾರ ರ್ಥವಸುತ್ರತ ದದ ಳು. ಸವ ಲ್ಪ  ಹತ್ರತ ನಲ್ಲಾ  ಅರ್ಳಿಗೆ ನಿದೆರ  ಬಂದು, ಆ ನಿದೆರ ಯಲ್ಲಾ  

ಅರ್ಳಿಗೆ ಒುಂದು ಕನಸುಸ  ಬಂತ. ಆ ಕನಸ್ಥಸ ನಲ್ಲಾ  ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿುಂದ 

ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಜೆ್  ಇಡುತಾತ  ಊರ ಕೊನ್ನಯಲ್ಲಾ ರುರ್ ಕೊಳದ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ರತ ದ್ದದ ಳೆ. ಇನೆು  

ತನಗೆ ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಬಿಟಿು  ಬೇರೆ ಆಶರ ಯವಿಲ್ಾ ವುಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಾತ  ತುಂಬಾ ವೇದನ್ನಯಿುಂದ 

ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು.        
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ಹಿೋಗೆ ಸವ ಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ದಗ, ಒಮ್ಮಮ ಲೇ ಅರ್ಳ ಕಣಿ  ಮುುಂದೆ ಒುಂದು ದ್ಡಡ  ಬೆಳಕು 

ಹರಹಮಿಮ ತ. ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಾ  ಒುಂದು ಸ್ಥತ ರೋಮೂತ್ರವಯೂ ಅದುು ತ ಸೌುಂದಯವದುಂದ 

ಪ್ರ ಜವ ಲ್ಲಸುವುದು ಕಾಣಿಸ್ಥತ.   ಎಷಿ್ ೋ ದರ್ಯ  ಆಭರಣಗಳನೆು  ಧ್ರಿಸ್ಥ ಅದುು ತವಾದ 

ತೇಜಸ್ಥಸ ನಿುಂದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸುತ್ರತ ರುರ್ ಅರ್ಳಿಗೆ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ಪ್ರ ಯತೆ ವಿಲ್ಾ ದೇ ಕೈಗಳನೆು  

ಜ್ೋಡಿಸ್ಥ ನಮಸೆ ರಿಸ್ಥದಳು. ಆಗ ಆ ಸ್ಥತ ರೋಮೂತ್ರವಯು ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬ್ಳಿಗೆ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಿದಳು. 

'ಮಗಳೇ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬ್! ಈ ದನದುಂದ ನಿನೆ  ಕಷಿ್ ಗಳೆಲ್ಲಾ  ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತ. ನಿನಗೆ ‘ಶ್ರ ೋ 

ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ’ವುಂಬ್ ವಿಶ್ಷಿ್ ವಾದ ಒುಂದು ರ್ರ ತರ್ನೆು  ವಿರ್ರಿಸುತೆತ ೋನ್ನ. ನ್ಮನು 

ಶುಭದುಗವಳು. ಸರ್ವಶುಭಗಳನೆು  ಅನುಗರ ಹಿಸುತೆತ ೋನ್ನ. ನಿೋನು ಮನ್ನಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಮಳೆಯದನವೇ 

ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸು. ನಿನಗೂ, ನಿನೆ  ಕುಟುುಂಬ್ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಶುಭಗಳು ಜರುಗುತತ ದೆ' 

ಎುಂದಳು. ಆಗ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸೆ ರಿಸ್ಥ, ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಮ ತಾ! ನನೆ ನೆು  

ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಥದದ ಕೆ್ಕ  ತುಂಬಾ ಸಂತೊೋಷ್. ನಿನೆ ನೆು  ಯಾರ್ರಿೋತ್ರಯಿುಂದ ಸುತ ತ್ರಸ್ಥದರೂ 

ಕಡಿಮ್ಮಯೇ. ನನೆ  ಮೇಲೆ ದಯಯಿಟಿುಕೊುಂಡು ಆ ರ್ರ ತ ವಿಧಾನರ್ನೆು  ವಿರ್ರವಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಬೇಕ್ಕುಂದು ಬೇಡಿಕೊುಂಡಳು. 

 

ಆಗ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ಮಾತೆಯು ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬ್ಳೊಡನ್ನ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ‘ನ್ಮನು 

ಈಗ ಹೇಳುತ್ರತ ರುರ್ ಈ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತವು ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲ್ಭವಾದದುದ . ನನಗೆ  

ಪಿರ ೋತ್ರಪಾತರ ವಾದದುದ . ಇದನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳೂ ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. 

ಯಾವುದಕೆ್ಕ  ಕೊರತೆಯಿರುವುದಲ್ಾ . ಜಿೋರ್ನವು ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತತ ದೆ. ಕೈಹಿಡಿದ 

ಕಾಯವಗಳೆಲ್ಾ ವೂ ಜಯಪ್ರ ದವಾಗಿ ಜರುಗುತತ ದೆ. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಸ್ಥತ ರೋಯರಾಗಲ್ಲೋ, 

ಪುರುಷ್ರಾಗಲ್ಲೋ ಯಾರಾದರೂ ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ 

ಸೂಯೋವದಯಕೆ್ಕ  ಮದಲೇ ಎದುದ , ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸೆ್ಥ ನಮಾಡಿ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮದಲ್ಕ ಅಷಿ್ ೋತತ ರಗಳನೆು  ಪ್ಠಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಈ ರ್ರ ತದಲ್ಲಾ ರುರ್ 

ಐದು ಕಥೆಗಳನೆು  ಓದಬೇಕು. ಅಕೆ್ತ , ಬೆಲ್ಾ ದುಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಸರ್ನೆು  

ನೈವೇದಯ ವಿಡಬೇಕು. ನಿಮಮ  ಪೂಜ್ಞಮಂದರದಲ್ಲಾ  ಕುಳಿತಕೊುಂಡು ಆಚರಿಸಬ್ಹುದು. ನನೆ  

ರೂಪ್ವಾದ ವಿಜಯದುಗವ, ಕನಕದುಗವ, ಶೈಲ್ಪುತ್ರರ , ಗೌರಿದೇವಿ ಹಿೋಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದ 

ಚಿತರ ಪ್ಟರ್ನೆು  ಎದುರಲ್ಲಾ  ಇಟಿುಕೊುಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಪೂತ್ರವಮಾಡಿದ 

ಕ್ಕಡಲೇ ನಿಮಮ  ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಬ್ಹ್ಳ ಶುಭಗಳು ಉುಂಟಾಗುತತ ವ. ಈ ರ್ರ ತವು ಪೂತ್ರವಯಾದ 

ನಂತರ, ನ್ಮನು ಆ ಮನ್ನಗೆ ಯಾವುದ್ೋ ಒುಂದು ರೂಪ್ದುಂದ ಬಂದು ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆು  

ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸುತೆತ ೋನ್ನ. ಓ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬ್! ನ್ಮಳೆ ಶುಕರ ವಾರ. ನ್ಮಳೆಯೇ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸು. 

ನಿಮಮ  ಕುಟುುಂಬ್ಕೆ್ಕ  ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ' ಎುಂದು ತಾಯಿಯು 

ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಥದಳು.       

 

ಬೆಳರ್ಗದ ಕ್ಕಡಲೇ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ತನಗೆ ಬಂದ ಕನಸ್ಥಸ ನ ಬ್ಗೆು  ತನೆ  ಗಂಡನಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಸ್ಥದಳು. ಗಂಡನು ತುಂಬಾ ಸಂತೊೋಷ್ಪ್ಟಿ ನು. ತಕ್ಷಣ ಕೊೋಮಲ್ಲುಂಬೆಯು ಶುಭರ ವಾಗಿ 

ಸೆ್ಥ ನ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಞಮಂದರದಲ್ಲಾ  ಕುಳಿತಕೊುಂಡು ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಆಚರಿಸ್ಥದಳು. ಪಾಯಸರ್ನೆು  ನಿವೇದಸ್ಥದಳು. ಪ್ಕೆದ ಮನ್ನಯ ತನೆ  ಸೆ್ ೋಹಿತೆಯನೆು  ಕರೆದು 

ಊಟ ಬ್ಡಿಸ್ಥದಳು. ತಾುಂಬೂಲ್ರ್ನೆು  ಕೊಟಿಳು. ಆ ರ್ರ ತದ ಪ್ರ ಭಾರ್ದುಂದ ಆ ದನ 

ಸ್ಥಯಂಕಾಲ್ವೇ ಒುಂದು ಅದುು ತ ಜರುಗಿತ. ಪ್ಕೆದ ಊರಲ್ಲಾ ರುರ್ ಜಮಿೋನ್ಮದ ರನು ಒುಂದು 
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ದ್ಡಡ  ದೇವಾಲ್ಯರ್ನೆು  ಕಟಿ್ಟ ಸುತ್ರತ ದ್ದದ ನ್ನುಂದು, ಆ ದೇವಾಲ್ಯಕೆ್ಕ  ಅಚವಕನ್ಮಗಿ 

ರಾಮಾಚಾರಿಯನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕ್ಕುಂದು ಆಲೋಚಿಸ್ಥದ್ದದ ನ್ನುಂಬ್ ವಿಷ್ಯರ್ನೆು  ಹೇಳಿ 

ಕಳುಹಿದನು. ಅಷಿೆ ೋ ಅಲ್ಲಾ , ಮರುದನವೇ ಬಂದು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ದೇವಾಲ್ಯದ 

ನಿಮಾವಣಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಷ್ಯಗಳನೆು  ನೋಡಬೇಕ್ಕುಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ 

ಮಾತೆಯ ಅನುಗರ ಹ್ದುಂದ ಆ ಜಮಿೋನ್ಮದ ರನು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳಷಿು  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಸಂಬ್ಳರ್ನೆು  ಕೊಟಿನು.  ತವ ರಿತದಲೆಾ ೋ ಆ ಕುಟುುಂಬ್ದ ಕಷಿ್ ಗಳೆಲ್ಲಾ  ಕೊನ್ನಗುಂಡಿತ. 

ಹೆಣಿ್ಣ ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ಉತತ ಮ ರ್ರ ಸ್ಥಕೆ್ತ , ಇರ್ರ ವಿವಾಹ್ವೂ ಬ್ಹ್ಳ ವಿಜುಂಭಣೆಯಿುಂದ 

ಜರುಗಿತ.  ಆ ಕುಟುುಂಬ್ವು ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರುಂಗಳೂ ಅನುಕ್ಕಲ್ವಾದ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಶ್ರ ೋ 

ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುತಾತ  ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖದುಂದ ಜಿೋವಿಸ್ಥದರು. 
 

ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 

******** 

 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಜಮಿೀನುದಾರನ ಕಥೆ 
 

ಪೂರ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ  ಗೋದ್ದರ್ರಿೋ ನದೋತ್ರೋರದಲ್ಲಾ  ದುರ್ಗವಪುರಂವುಂಬ್ ರ್ಗರ ಮವಿತತ . ಆ 

ಊರಲ್ಲಾ  ರಾಘ್ರ್ಯಯ ನ್ನುಂಬ್ ಜಮಿೋನುದ್ದರನು ಇದದ ನು. ಅರ್ನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಾಯ ಪಾರಗಳಿತತ . 

ತುಂಬಾ ಧ್ನ ಸಂಪಾದನ್ನ, ಪ್ಶು ಸಂಪಾದನ್ನಯಿತತ . ಅನೇಕ ಹಲ್ಗದೆದ ಗಳೂ ಇತತ . 

ರಾಘ್ರ್ಯಯ ನಿಗೆ ತಾನು ಧ್ನಿಕನ್ನುಂದು ಅಹಂಕಾರವಿತತ . ಯಾರಿರ್ಗದರೂ ಈ ಅಹಂಕಾರವೇ 

ಅಲ್ಲವ  ಅಧೋಪಾತಾಳಕೆ್ಕ  ತಳುು ವುದು? ಆದರೆ ಅರ್ನ ಹೆುಂಡತ್ರ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಮಾತರ  ತುಂಬಾ 

ಸೌಮಯ ಸವ ಭಾರ್ದರ್ಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜ್ಯಲ್ಲಾಯೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ರತ ದದ ಳು.  ಗಂಡನಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ದ್ದನಧ್ಮವಗಳನೆು  ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಅರ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಇದದ ರೂ, 

ಸಂತಾನಭಾಗಯ ವಿಲ್ಾ ದೇ ಜಿೋರ್ನ ನಿೋರಸವಾಗಿತತ . 

 

ಆ ಊರಲ್ಲಾ  ಬ್ಹ್ಳ ಪುರಾತನವಾದ ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವಮಾತೆಯ ದೇವಾಲ್ಯವಿತತ . ಆ 

ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರರ್ರುಷ್ ಅಶವ ಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಾ  ನರ್ರಾತ್ರರ  ಉತಸ ರ್ಗಳನೆು  ಬ್ಹ್ಳ 

ವಿಜುಂಭಣೆಯಿುಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ರತ ದದ ರು. ಆ ಉತಸ ರ್ಕೆ್ಕ  ಸುತತ ಮುತತ ಲ್ಲನ ರ್ಗರ ಮಗಳಿುಂದ ಬ್ಹ್ಳ 

ಭಕತ ರು ಬ್ರುತ್ರತ ದದ ರು. ಉತಸ ರ್ದ ನಿರ್ವಹ್ಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಧ್ನಿಕರು ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಾ  

ದೇಣಿಗೆ ನಿೋಡುತ್ರತ ದದ ರು. ಆದರೆ ಆ ದೇವಾಲ್ಯದ ಧ್ಮವಕತವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ 

ರಾಘ್ರ್ಯಯ  ಮಾತರ  ಅಲ್ಪ  ಮತತ ದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುತ್ರತ ದದ ನು.   ಅದುಕ್ಕಡಾ ಏನೋ 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದುದರಿುಂದ ಕೊಡುತ್ರತ ದದ . ಅರ್ನು ಅಧ್ಯ ಕ್ಷಸಿ್ಥನದಲ್ಲಾ ರುವುದು 

ಯಾರಿಗೂ ಇಷಿ್ ವಿಲ್ಾ ದದದ ರೂ, ಊರಲ್ಲಾ  ಎಲ್ಾ ರಿಗಿುಂತಲೂ ಹೆಚಿಿ ನ ಧ್ನಿಕನ್ಮದದ ರಿುಂದ, 

ಅರ್ನನೆ್ನ ೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷನ್ಮಗಿ ಆಯೆಮಾಡುತ್ರತ ದದ ರು. ಹಿುಂದನ ಕ್ಕಲ್ವು 

ರ್ರುಷ್ಗಳಿುಂದ ನರ್ರಾತ್ರರ  ಉತಸ ರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರುರ್ ಚಂದ್ದದ್ದರಿಕ್ಕಯ ಹ್ಣರ್ನೆು  ಕ್ಕಡಾ ತನೆ  

ಸವ ುಂತ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತ್ರತ ದ್ದದ ನ್ನುಂದು ಪ್ರ ಜ್ಗಳು ಅನುಮಾನಪ್ಡುತ್ರತ ದದ ರು. ಆದರೆ 
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ರಾಘ್ರ್ಯಯ ನು ಇರ್ನೆ್ನ ಲ್ಾ  ತಲೆಗೆ ಹ್ಚಿಿಕೊಳು ದೇ ಭಕತ ರು ಕೊಟಿ  ಹ್ಣರ್ನೆು  ದುವಿವನಿಯೋಗ 

ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ನು. 

 

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಆ ಸಂರ್ತಸ ರದ ಉತಸ ರ್ಗಳು ಬ್ಹ್ಳ ವಿಜುಂಭಣೆಯಿುಂದ ಜರುಗಿತ. 

ಹಲ್ಗದೆದ ಗಳಲ್ಲಾ  ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದಿವಾಗಿ ಬೆಳೆದುದರಿುಂದ ರೈತರು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಹ್ಣರ್ನೆು  ಕೊಟಿ ರು. ಅಷಿು  ಹ್ಣರ್ನೆು  ನೋಡುವಾಗ ಜಮಿೋನುದ್ದರನಿಗೆ ಆಶ್ 

ಹುಟಿ್ಟ ತ. ಅದರಿುಂದ ಸವ ಲ್ಪ  ಮಾತರ  ಉತಸ ರ್ಗಳಿಗೆ ಖಚಿ್ಚ ವ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಹ್ಣರ್ನೆು  ತನೆ  

ವಾಯ ಪಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತದನು. ಹಿೋಗೆ ಕ್ಕಲ್ವು ಸಂರ್ತಸ ಗಳು ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯ ಹ್ಣರ್ನೆು  

ದುವಿವನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿುಂದ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊೋಪ್ ಉುಂಟಾಯಿತ. ಅಷಿೆ ೋ! ನರ್ರಾತ್ರರ  

ಮುಗಿದ ಮರುದನವೇ ಜಮಿೋನುದ್ದರನಿಗೆ ಪಾಶವ ವವಾಯು ಬ್ಡಿದು, ಮಂಚ ಹಿಡಿದನು. 

ಹೆುಂಡತ್ರ ಶ್ರ ೋದೇವಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಬಾಧ್ ಉುಂಟಾಯಿತ. ತನೆ  ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಮಯ ಯದುಂದ 

ಹಿೋಗೆ ಅನ್ಮರೋಗಯ  ಅನುಭವಿಸುತ್ರತ ದ್ದದ ನ್ನುಂದು ತ್ರಳಿದಳು. 

 

ಅನ್ಮರೋಗಯ  ಮಾತರ ರ್ಲ್ಾ , ಮುುಂದನ ತ್ರುಂಗಳಲ್ಲಾ  ವಾಯ ಪಾರದಲ್ಲಾ  ವಿಪ್ರಿೋತವಾದ ನಷಿ್  

ಉುಂಟಾಯಿತ. ಅಕಾಲ್ರ್ಷ್ವ ಸುರಿದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ  ತುಂಬಾ ನಷಿ್  ಉುಂಟಾಯಿತ. 

ವಾಯ ಪಾರದಲ್ಲಾ  ನಷಿ್  ಬಂದುದರಿುಂದ ರಾಘ್ರ್ಯಯ ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಲ್ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದನು. 

ಅರ್ನೆು  ತ್ರೋರಿಸಲ್ಕ ಸವ ಲ್ಪ  ಸವ ಲ್ಪ  ಹಲ್ಗದೆದ ಗಳನೆು  ಮಾರಬೇಕಾಯಿತ. ಹಿೋಗೆ ಎರಡು 

ಸಂರ್ತಸ ರಗಳನೆು  ಕಳೆದ್ದಗ, ಅರ್ನ ಹ್ತ್ರತ ರ ಕೇರ್ಲ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಎಕರೆ ಉಳಿಯಿತ. ಎಷಿು  

ಔಷ್ಧಿಗಳನೆು  ಮಾಡಿದರೂ ಲ್ಲಭವಿಲ್ಾ ದೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದದ ನ್ನ. ಹೆುಂಡತ್ರ 

ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು ತಮಮ ನೆು  ಈ ಕಷಿ್ ಗಳಿುಂದ ಹರತರಬೇಕ್ಕುಂದು ಎಷಿ್ ೋ ದೇರ್ರುಗಳಿಗೆ 

ಕೈಮುಗಿದಳು. ಈಗ ಜಮಿೋನುದ್ದರನಿಗೂ ತ್ರಳಿಯಿತ, ತಾನು ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯ ಹ್ಣರ್ನೆು  

ದುವಿವನಿಯೋಗರ್ನೆು  ಮಾಡಿದದ ಕೆ್ಕ  ಈ ಅನಥವಗಳೆಲ್ಾ ವೂ ಜರುಗಿದೆದ ುಂದು ಗಮನಿಸ್ಥದನು.   

 

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಒುಂದುದನ ಯಾರೋ ಸ್ಥಧುವಿನಂತಹ್ ರ್ಯ ಕ್ತತ  ಮನ್ನ ಹರಗೆ ನಿುಂತಕೊುಂಡು 

'ಭರ್ತ್ರ ಭಿಕ್ಾುಂ ದೇಹಿ' ಎುಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಏನೂ ಇಲ್ಾ ದೇ 

ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು ಒುಂದು ಖರ್ಜವರ ಹ್ಣಿ ನೆು  ಅರ್ನಿಗೆ ದ್ದನ ಮಾಡಿದಳು. ಕಣಿಿ ೋರು 

ತೊುಂಬಿಕೊುಂಡಿರುರ್ ಆ ಹೆಣಿ್ಣ ಮಗಳನೆು  ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಥಧುವು 'ತಾಯಿ! ನಿನೆ  ಕಷಿ್ ಗಳೆಲ್ಲಾ  

ನನಗೆ ತ್ರಳಿಯಿತ. ನಿೋನು ‘ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ’ರ್ನೆು  ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಾ  ಸರಿಹೋಗುತತ ದೆ. 

ನಿನೆ  ಕಷಿ್ ಗಳೆಲ್ಲಾ  ಹೋಗಿ ಹಿುಂದನ ವೈಭವು ಮರುಕಳಿಸುತತ ದೆ' ಎುಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರ್ರ ತ 

ವಿಧಾನರ್ನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ವಿರ್ರಿಸ್ಥ ಹೇಳಿದನು. ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು ಆ ಮರುದನವೇ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ 

ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುತೆತ ೋನ್ನುಂದು ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸ್ಥದಳು. ಇಷಿ್ ರಲ್ಲಾ  ಶ್ರ ೋದೇವಿಗೆ ಇನೆ ುಂದು 

ಆಲೋಚನ್ನ ಕ್ಕಡಾ ಬಂತ. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಒುಂದು ತ್ರುಂಗಳರ್ರೆಗೆ ಪ್ರ ತ್ರದನ ಮಾಡುತೆತ ೋನ್ನುಂದು 

ನಿಶಿಯಿಸ್ಥದಳು. 

 

ಜಮಿೋನುದ್ದರನ ಹೆುಂಡತ್ರ ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು ಮರುದನವ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಥ ಬ್ಹ್ಳ ಶರ ದಿೆಯಿುಂದ 

ಒುಂದು ತ್ರುಂಗಳರ್ರೆಗೆ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದಳು. ಪ್ರ ತ್ರದನ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನದುದ  

ಸೆ್ಥ ನರ್ನೆು  ಮಾಡಿ, ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಹಾಗೆ ಒುಂದು ತ್ರುಂಗಳು ಮಾಡುವಾಗ, 

ಕೊನ್ನಯ ದನ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ರ್ರ ತವು ಪೂತ್ರವಯಾಗುವಾಗ, ಮನ್ನ ಮುುಂದೆ ಯಾರೋ 
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ದಂಪ್ತ್ರಗಳು ಕರೆಯುತ್ರತ ರುರ್ ಹಾಗೆ ತ್ರಳಿದು ಹರಗೆ ಹೋದಳು. ಇಬ್ಬ ರು ಬಾರ ಹ್ಮ ಣ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಥದರು. ಶ್ರ ೋದೇವಿಯಟಿ್ಟ ಗೆ ತಾವು ಪ್ಕೆದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಾತ  ಸವ ಲ್ಪ  ಊಟ 

ಸ್ಥಕೆಬ್ಹುದೇನೋ ಎುಂದು ಬಂದೆವುಂದರು. ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು ಅರ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬ್ಡಿಸ್ಥದಳು. ಆ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಸಂತೊೋಷ್ದುಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ 

ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆು  ಕ್ಕಡಾ ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸ್ಥದರು. ಅರ್ರು ತ್ರರುಗಿ ಹರಟು, ಶ್ರ ೋದೇವಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಾ  

ಒುಂದು ಚಿಕೆ  ಮೂಟೆಯನೆು  ಇಟಿು  ತಾಯಿ! ಇದು ಸವ ಲ್ಪ  ಹ್ಣ. ನ್ಮವು ಹರಟ ನಂತರ 

ತೆಗೆದು ನೋಡು' ಎುಂದು ಹೇಳಿ ಹರಟುಹೋದರು. 

 

ಅರ್ರು ಹೋದ ಸವ ಲ್ಪ  ಹತ್ರತ ನಲೆಾ ೋ ಮೂಟೆ ಬಿಚಿಿ  ನೋಡಿದ ಶ್ರ ೋದೇವಿಯು 

ಆಶಿಯವಹುಂದದಳು. ಆ ಮೂಟೆಯ ತುಂಬಾ ಬಂರ್ಗರದ ಕಾಸುಗಳು! ಅಷಿೆ ೋ ಅಲ್ಾ , ಆ 

ಮೂಟೆಯಲ್ಲಾ  ಒುಂದು ಚಿಕೆ  ಶ್ರ್ಲ್ಲುಂಗ, ಒುಂದು ಚಿಕೆ  ಅಮಮ ನರ್ರ ವಿಗರ ಹ್ವು ಇದೆ. ಆಹಾ! 

ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಆ ಆದದಂಪ್ತ್ರಗಳೇ ತನೆ ನೆು  ಆಶ್ೋರ್ವದಸ್ಥದರೆುಂದು ಗರ ಹಿಸ್ಥದಳು. ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆು  

ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸಲ್ಕ ಆ ಪಾರ್ವತ್ರೋ ಪ್ರಮೇಶವ ರರು ಬಾರ ಹ್ಮ ಣ ದಂಪ್ತ್ರಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ  ಬಂದರೆುಂದು 

ಊಹಿಸ್ಥ, ಅರ್ಳು ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದಪ್ಟಿ ಳು. ಅರ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ದುಂದ ಕ್ಕಲ್ವು ದನಗಳಲೆಾ ೋ ಆ 

ಜಮಿೋನುದ್ದರನು ಕ್ಕಡಾ ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ಆರೋಗಯ ವಂತನ್ಮದನು. ಮ್ಮಲ್ಾ  ಮ್ಮಲ್ಾ ನೇ 

ಸಂರ್ತಸ ರದಲೆಾ ೋ ತ್ರರುಗಿ ಹಿುಂದಗಿುಂತಲೂ ಧ್ನವಂತನ್ಮದನು. ಜಮಿೋನುದ್ದರನಲ್ಲಾ  ತುಂಬಾ 

ಬ್ದಲ್ಲರ್ಣೆ ಬಂತ. ದೇವಾಲ್ಯಕೆ್ಕ  ಚಿನೆ ದ ಹದಕ್ಕಯನೆು  ಮಾಡಿಸ್ಥದನು. ಮುುಂದೆ 

ಸನ್ಮಮ ಗವದಲ್ಲಾ  ಜಿೋವಿಸ್ಥ, ಬ್ಹು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ದಲೆಾ ೋ ಸುತತ ಮುತತ ಲ್ಲನ ರ್ಗರ ಮದಲ್ಲಾ  ಇರ್ನಂತಹ್ 

ದ್ಡಡ  ಧ್ಮಾವತಮ ರು ಇಲ್ಾ ವುಂದು ಹೆಸರು ಪ್ಡೆದುಕೊುಂಡನು. ರಾಘ್ರ್ಯಯ , ಶ್ರ ೋದೇವಿ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಇದದ ಷಿು  ದನ ಆ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  ಸೇವಿಸುತಾತ  ಸುಖದುಂದ ಜಿೋವಿಸ್ಥ 

ಕೊನ್ನಗೆ ಮುಕ್ತತ ಯನೆು  ಹುಂದದರು.      
      

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 

******** 

 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಅವ್ಳಿಮ್ಕು ಳ ಕಥೆ 
 

ಪೂರ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ  ಆುಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಪುಣಯ ಕ್್ಕೋತರ ದ ಹ್ತ್ರತ ರ ವಿೋರಭದರ ಪುರಂ ಎುಂಬ್ 

ರ್ಗರ ಮವಿತತ . ಆ ರ್ಗರ ಮದಲ್ಲಾ  ರಾಮಯಯ ನ್ನುಂಬ್ ಬ್ಡಗಿ ಇದದ ನು. ಅರ್ನು ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  ಬ್ಡಗಿ 

ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನೆು  ಮಾಡುತಾತ  ಕಾಲ್ಕಳೆಯುತ್ರತ ದದ ನು. ಅರ್ನ ಹೆುಂಡತ್ರ ಸುಮತ್ರಯು 

ರಾಮಯಯ ನಿಗೆ ತಕೆ  ಜ್ೋಡಿಯಾಗಿದದ ಳು. ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಿುಂದ ಬಂದ 

ಉತತ ರಾಧಿಕಾರದ    ಮನ್ನಯಿತತ . ಅದರಲ್ಲಾ  ನಿವಾಸಮಾಡುತಾತ  ಇದುದ ದರಲ್ಲಾ  ತೃಪಿತ ಯಿುಂದ 

ಜಿೋವಿಸುತ್ರತ ದದ ರು. ಆದರೆ ಅರ್ರಿಗೆ ಮದುವಯಾಗಿ ಹ್ನೆ್ನ ರಡು ಸಂರ್ತಸ ರಗಳು ಕಳೆದರೂ 

ಸಂತಾನಭಾಗಯ  ಉುಂಟಾಗಲ್ಲಲ್ಾ . ಇದು ಅರ್ರಿಗೆ ದ್ಡಡ  ನೋವುುಂಟುಮಾಡುತ್ರತ ತತ . 

ಸಂತಾನಕೆಾ ಗಿ ಸುಮತ್ರಯು ಎಷಿ್ ೋ ಪೂಜ್ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೂ ಫಲ್ಲತವಿಲ್ಾ ದೇ 

ಹೋಯಿತ. ಇದು ಅರ್ರ ಮನಸಸ ನೆು  ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾದಸುತ್ರತ ತತ .     
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ಹಿೋಗೆ ದನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ರತ ರುವಾಗ, ಒುಂದುದನ ರಾಮಯಯ ನು ಬ್ಡಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸದ ನಿಮಿತತ  

ನ್ನರೆರ್ಗರ ಮ ಕೃಷಿ್ಠ ಪುರಕೆ್ಕ  ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಾ  ಒಬ್ಬ ರು ಹಸ ಮನ್ನಯನೆು  ಕಟಿ್ಟ ಸುತಾತ , ಬ್ಡಗಿ 

ಕ್ಕಲ್ಸರ್ನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ರಾಮಯಯ ನಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸ್ಥದರು. ಕ್ಕಲ್ಸವಲ್ಾ  ಮುಗಿದು ಗೃಹ್ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡುರ್ 

ದನ ಬಂತ. ಗೃಹ್ಪ್ರ ವೇಶಕೆ್ಕ  ರಾಮಯಯ  ದಂಪ್ತ್ರಗಳನೆು  ಕ್ಕಡಾ ಆ ಮನ್ನಯ ಯಜಮಾನನು 

ಆಹಾವ ನಿಸ್ಥದನು. ಆ ದನ ಮನ್ನ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ‘ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ’ರ್ನೆು  

ಮಾಡುವುದನೆು  ಸುಮತ್ರಯು ಗಮನಿಸ್ಥದಳು. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಕೇಳಿರಲ್ಲಲ್ಾ . ಈ ರ್ರ ತದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನ್ನಯ ಯಜಮಾನನ ಹೆುಂಡತ್ರಯನೆು  ಕೇಳಿದಳು. 

ಈ ರ್ರ ತವು ಅರ್ರ ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಹಿುಂದನಿುಂದಲ್ಕ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವಾಗಿ 

ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ರು ಮತತ  ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸಬ್ಹುದೆುಂದು, ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು 

ಜರುಗುತತ ದೆಯುಂದು ಮನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಹೆುಂಡತ್ರ ಹೇಳಿದಳು. ಸುಮತ್ರಯು ಅರ್ಳಿುಂದ ಶ್ರ ೋ 

ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ ವಿಧಾನರ್ನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ವಿರ್ರವಾಗಿ ತ್ರಳಿದುಕೊುಂಡಳು.     

 

ಕ್ಕಲ್ವು ದನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ, ಒುಂದು ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಸುಮತ್ರಯು ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ 

ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದಳು. ತನಗೆ ಒಳೆು ಯ ಸಂತಾನರ್ನೆು  ಪ್ರ ಸ್ಥದಸ್ುಂದು ಆ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  

ಬೇಡಿಕೊುಂಡಳು. ಸಂತಾನರ್ನೆು  ಪ್ಡೆದ ನಂತರ, ಮತೊತ ಮ್ಮಮ  ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುತೆತ ೋನ್ನುಂದು 

ಸಂಕಲ್ಪ  ಮಾಡಿಕೊುಂಡಳು.   ಆ ರ್ರ ತದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ಆ ಬ್ರುರ್ ತ್ರುಂಗಳಿನಲ್ಲಾ ಯೇ ಗಭವ ಧ್ರಿಸ್ಥ, 

ಒುಂಬ್ತತ  ತ್ರುಂಗಳು ಪೂತ್ರವಯಾದ್ದಗ, ಮುದ್ದದ ದ ಅರ್ಳಿಮಕೆಳನೆು  ಹ್ಡೆದಳು. 

ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಿ ರೆುಂದು ಹೆಸರಿಟಿ ರು. ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರೂ ಮುದ್ದದ ಗಿ ಬೆಳೆದು ಮೂರು 

ರ್ಷ್ವದ ರ್ಯಸ್ಥಸ ಗೆ ಬಂದರು. ಸುಮತ್ರಯು ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುವುದನೆು  

ಮರೆತಬಿಟಿಳು. ಮಕೆಳು ಹುಟಿ್ಟ ದ ನಂತರ   ಬಂಧುಗಳನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ಕರೆದು ವೈಭರ್ವಾಗಿ 

ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುತೆತ ೋನ್ನುಂಬ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವು ನ್ನರವೇರದದುದ ದರಿುಂದ ದುರ್ಗವದೇವಿಗೆ ಕೊೋಪ್ 

ಬಂತ. ಒುಂದು ಸಂರ್ತಸ ರ ಹೋಗಿ, ಮೂರು ಸಂರ್ತಸ ರವಾದರೂ ಅರ್ಳು ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಮಾಡದರುವುದರಿುಂದ ಸುಮತ್ರಯ ಮೇಲೆ ಕೊೋಪ್ ಉುಂಟಾಯಿತ.  

 

ಒುಂದು ದನ ಮನ್ನ ಹರಗೆ ಆಟವಾಡಿಕೊುಂಡಿರುರ್ ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರೂ ಕಾಣೆಯಾದರು. 

ರಾಮಯಯ , ಸುಮತ್ರಯು ಊರೆಲ್ಲಾ  ಎಷಿು  ಹುಡುಕ್ತದರೂ ಕಾಣಸ್ಥಗಲ್ಲಲ್ಾ . ಹುಟಿ ದೇ ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ಮಕೆಳು ಏನ್ಮದರೋ ಎುಂದು ಬಾಧ್ಪ್ಟಿ ರು. ತಾವು ಯಾರ್ ಪಾಪ್ರ್ನೆು  ಮಾಡಿರುತೆತ ೋವೋ 

ಎುಂದುಕೊುಂಡು ಬ್ಹ್ಳ ಕುಗಿುಹೋದರು. ತಾನು ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ ಮಾಡುವುದನೆು  

ಮರೆತದುದ  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕಕೆ್ಕ  ಬಂತ. ಆದದ ರಿುಂದಲೇ ಮಕೆಳು ಕಾಣೆಯಾದರೆುಂದು ತ್ರಳಿದಳು. ಆ 

ಮರುದನ ಶುಕರ ವಾರವೇ. ನ್ಮಳೆ ಹೇರ್ಗದರೂ ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಕುಂದು ಆ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಲ್ಲಾ ಬ್ಬ ರೂ ನಿಶಿಯಿಸ್ಥದರು. ಬಂಧುಮಿತರ ರಿಗೆಲ್ಲಾ  ಸಮಾಚಾರರ್ನೆು  ತ್ರಳಿಸ್ಥದರು.     

 

ಮಕೆಳು ಕಾಣೆಯಾದದದ ಕೆ್ಕ  ಮನಸ್ಥಸ ನಲ್ಲಾ  ಬಾಧ್ಪ್ಡುತಾತ  ರಾಮಯಯ  - ಸುಮತ್ರ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಮರುದನ ಶುಕರ ವಾರ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನದುದ  ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಬ್ಹ್ಳ 

ಶರ ದೆದ ಯಿುಂದ ಆಚರಿಸ್ಥದರು. ತಮಮ  ಮಕೆಳ ಸುಳಿವು ಕೊಡೆುಂದು ಆ ತಾಯಿಯನೆು  ತುಂಬಾ 

ಬೇಡಿಕೊುಂಡರು. ರ್ರ ತವು ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ನಿವೇದನ ಜರುಗುತ್ರತ ರುರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ , ಇರ್ರ 

ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಜ್ಞನಕಮಮ  ಇಬ್ಬ ರು ಮಕೆಳನೆು  ಕರೆದುಕೊುಂಡು ಒಳಗೆಬಂದಳು. 

ಅಲ್ಲಾ ದದ ರ್ರೆಲ್ಲಾ  ತುಂಬಾ ಸಂತೊೋಷ್ಪ್ಟಿ ರು. ಜ್ಞನಕಮಮ  ರಾಮಯಯ ನಿಗೆ ದೂರದ 
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ಬಂಧುವು. ಅರ್ಳು ರಾಮಯಯ ನುಂದಗೆ ಮಾತನ್ಮಡುತಾತ , ಮುುಂಜ್ಞನ್ನ ಪ್ಕೆದೂರಿನ 

ದೇರ್ಸಿ್ಥನಕೆ್ಕ  ಯಾವುದ್ೋ ಪೂಜ್ರ್ಗಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರುವುದರಿುಂದ ಇಲ್ಲಾ ಗೆ ಬ್ರಲ್ಕ   

ತಡವಾಯಿತ ಎುಂದಳು.  ಪ್ಕೆದೂರಿುಂದ ಬ್ರುತ್ರತ ರುವಾಗ, ಒುಂದು ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ 

ರಾಮಕೃಷ್ಿ ರಿಬ್ಬ ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಥದರು ಎುಂದಳು. ರಾಮಯಯ  ದಂಪ್ತ್ರಗಳ ಸಂತೊೋಷ್ಕೆ್ಕ  

ಕೊನ್ನಯಿಲ್ಾ . ಅರ್ರು ಮಕೆಳು ತ್ರರುಗಿ ಸ್ಥಕೆ್ತದಕೆ್ಕ  ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೊೋಷ್ಪ್ಟಿ ರು. 

 

ಮಧಾಯ ಹೆ್ ದ ಊಟವಾದ ಕ್ಕಡಲೇ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಾ ರೂ ಹರಟೋದರು. ಜ್ಞನಕಮಮ  ಕ್ಕಡಾ 

ತನೆ  ಮನ್ನಗೆ ಹರಡಲ್ನುವಾದಳು. ತಮಮ  ಮಕೆಳನೆು  ತ್ರರುಗಿ ಕರೆದುಕೊುಂಡು ಬಂದದದ ಕೆ್ಕ  

ರಾಮಯಯ  ದಂಪ್ತ್ರಗಳು ಅರ್ಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನೆು  ತ್ರಳಿಸ್ಥ, ಸ್ಥೋರೆ ಕುಪ್ಪ ಸರ್ನೆು  ಕೊಟಿು  

ಗೌರವಿಸ್ಥದರು. ಅದನೆು  ತೆಗೆದುಕೊುಂಡು ಜ್ಞನಕೆಮಮ  ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳನೆು  ಆಶ್ೋರ್ವಚಿಸ್ಥ 

ಹರಟು ಹೋದಳು. ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಮಕೆಳಿಬ್ಬ ರಟಿ್ಟ ಗೆ ಸವ ಲ್ಪ ಹತತ  ಹ್ರಟೆ 

ಹಡೆದು, ಸವ ಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶರ ಮಿಸ್ಥದರು.  ಇಷಿ್ ರಲ್ಲಾ  ಸ್ಥಯಂಕಾಲ್ ಐದು ಗಂಟೆಯಾಯಿತ. 

ಯಾರೋ ಮನ್ನಬಾಗಿಲ್ಕ ಬ್ಡಿದರೆ, ಸುಮತ್ರಯು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಕ ತೆರೆದಳು. ಜ್ಞನಕಮಮ  

ತ್ರರುಗಿ ಬಂದದ್ದದ ಳೆ! ಸುಮತ್ರಯು ಆಕ್ಕಯುಂದಗೆ 'ಏನತೆತ ! ಏನ್ಮದರೂ ಮರೆತಬಿಟಿ್ಟ ದದ ೋಯಾ 

ಮತೆತ  ಬಂದದದ ' ಎುಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆಗ ಅರ್ಳು ಆಶಿಯವದುಂದ 'ಮತೆತ  ಬ್ರುವುದೇನು, 

ಅಸಲ್ಕ ನ್ಮನು ರ್ರ ತಕೆ್ಕ  ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲವ !  ನಿನೆ್ನಯೇ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹದದ ದದ ರಿುಂದ, ಈಗಲೇ 

ಮನ್ನಗೆ ಬಂದೆನು. ಬೆಳಿಗೆು  ನಿೋನು ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡಿದದ  ಎುಂದು ತ್ರಳಿದು ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆ್ಮ ದರೂ 

ತೆಗೆದುಕೊಳೊು ೋಣವುಂದು ಬಂದೆನು' ಎುಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಇದನೆು  ಕೇಳಿದ ಸುಮತ್ರಯು 

ಆಶಿಯವಪ್ಟಿ ಳು.  ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವು ಅಥವವಾಯಿತ.  ಬೆಳಿಗೆು  ಜ್ಞನಕಮಮ ನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ  

ಬಂದದುದ  ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯೇ ಎುಂದು ತ್ರಳಿದಳು. ತಾಯಿ! ನಿನೆ  ಗುರುತನೆು  

ತ್ರಳಿಯದೇ ಹೋದೆನು. ಮಕೆಲ್ಲಾ ಬ್ಬ ರನೆು  ಕರೆದುತರುವುದಲ್ಾ ದೇ ತಾುಂಬೂಲ್ರ್ನೆು  ಕ್ಕಡಾ 

ತೆಗೆದುಕೊುಂಡು ಹೋದೆ. ನಿನಗೆ ಭಕತ ರೆುಂದರೆ ಎುಂಥಹ್ ಕರುಣೆ ತಾಯಿ, ಎುಂದು ಆ 

ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  ಪ್ರಿಪ್ರಿವಿಧಾನಗಳಿುಂದ ಸುತ ತ್ರಸ್ಥದಳು. ಜರುಗಿದೆದ ಲ್ಲಾ  ತ್ರಳಿದುಕೊುಂಡು 

ಜ್ಞನಕಮಮ  ಕ್ಕಡ ತುಂಬಾ ಆಶಿಯವಪ್ಟಿ ಳು. ಆಗಿನಿುಂದ ರಾಮಯಯ , ಸುಮತ್ರ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರುಂಗಳೂ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸುತಾತ , ಬ್ದುಕೆ್ತದಷಿು  

ದನಗಳು ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖದುಂದ ಜಿೋವಿಸ್ಥದರು. 
 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 

******** 

 

ನ್ಮಲೆ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಅನನ ಪೂಣಾಮ್ಾ  ಕಥೆ 
 

ಪೂರ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ  ಕಾವೇರಿೋ ನದತ್ರೋರದಲ್ಲಾ  ಕೃಷ್ಿ  ಶಮವ ಎುಂಬ್ ಸದ್ದಬ ರಹ್ಮ ಣನು ಇದದ ನು. 

ಅರ್ನು ಅನೇಕ ಶಾಸತ ರಗಳಲ್ಲಾ  ಬ್ಹ್ಳ ಪಾುಂಡಿತಯ ರ್ನೆು  ಸಂಪಾದಸ್ಥ, ಆ ಊರಲ್ಲಾ ರುರ್ ವೇದ 

ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಾ  ಉಪಾಧಾಯ ಯನ್ಮಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸಮಾಡುತ್ರತ ದದ . ಅರ್ನ ಹೆುಂಡತ್ರ 

ಅನೆ ಪೂಣಾವಮಮ  ಒಳೆು ಯ ಗುಣವಂತೆ.  ಕೃಷ್ಿ  ಶಮವನಿಗೆ ಇಬ್ಬ ರು ಗಂಡುಮಕೆಳು. ಆ 
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ಇಬ್ಬ ರೂ, ಆ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲೆಾ ೋ ಓದುತ್ರತ ದದ ರು. ಕೃಷ್ಿ  ಶಮವನ ಹೆುಂಡತ್ರ 

ಅನೆ ಪೂಣಾವಮಮ  ಹೆಸರಿಗೆ ತಕೆುಂತೆ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದರ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ  ತುಂಬಾ ಉಪ್ಚಾರ 

ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಯಾರ್ ಸಮಯದಲೆಾ ೋ ಆಗಲ್ಲೋ ಬಂದ ಅತ್ರರ್ಥಗೆ ಊಟಬ್ಡಿಸದೆ 

ಕಳಿಸುತ್ರತ ರಲ್ಲಲ್ಾ . ಗಂಡ - ಹೆುಂಡತ್ರಗೆ ದಯಾಗುಣವಿರುವುದರಿುಂದ, ಆ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದರ್ರಿಗೆ,  

ಅತ್ರರ್ಥ ಮಯಾವದೆಯಲ್ಲಾ  ಕುುಂದರಲ್ಲಲ್ಾ . ಯಾವುದ್ದದರೂ ಸಲ್ಹೆಗಳ ನಿಮಿತತ  ಕೃಷ್ಿ  

ಶಮವನ ಹ್ತ್ರತ ರ ಬಂದರ್ರಿಗೂ ಕ್ಕಡಾ ಅನೆ ಪೂಣಾವಮಮ  ಊಟ ಬ್ಡಿಸ್ಥ ಕಳಿಸುತ್ರತ ದದ ಳು. 

 

ದನಗಳು ಹಿೋಗೆ ಉರುಳುತ್ರತ ರುವಾಗ, ಅನೆ ಪೂಣಾವಮಮ ನಿಗೆ ಬ್ಲ್ರ್ಗಲ್ಕ ತುಂಬಾ ನೋವುುಂಟು 

ಮಾಡಿತ. ಹೆಜೆ್ಯಿಟಿು  ಹೆಜೆ್  ಹಾಕುವುದು ಕಷಿ್ ವಾಯಿತ. ಊರಲ್ಲಾ ರುರ್ ವೈದಯ ನಿಗೆ 

ತೊೋರಿಸ್ಥದರೆ, ಕ್ಕಲ್ವು ಮದುದ ಗಳನೆು  ಕೊಟಿನು. ಎರಡು ತ್ರುಂಗಳು ಮದುದ  ಬ್ಳಸ್ಥದರೂ 

ಅುಂತಹ್ ಪ್ರ ಯೋಜವಾಗಲ್ಲಲ್ಾ .  ಅನೆ ಪೂಣಾವಮಮ ನಿಗೆ ದನ್ಮಲೂ ಕತತ ಲ್ಲರುವಾಗಲೇ 

ನಿದೆರ ಯಿುಂದ ಎದುದ  ಬಾವಿಯಿುಂದ ನಿೋರು ಸೇದ ತಣಿ ನ್ನಯ ನಿೋರಿನಿುಂದ ಸೆ್ಥ ನಮಾಡುರ್ 

ಅಭಾಯ ಸವಿತತ .  ಮಡಿಯಿುಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಥ, ಪ್ರ ತ್ರದನ ದುರ್ಗವಮಾತೆಗೆ ಪೂಜ್ಮಾಡಿ 

ನೈವೇದಯ ರ್ನೆು  ಇಡುತ್ರತ ದದ ಳು.  ಪ್ರ ತ್ರದನ ತಪ್ಪ ದೇ ತಾಯಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ಳು.  ಈ 

ಕಾಲ್ಕನೋವು ಬಂದದದ ರಿುಂದ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನ ಕತತ ಲೆ ಸಮಯದಲೆಾ ೋ ಎದುದ  ಕಾಲೆಳೆದುಕೊುಂಡು 

ಬಾವಿಯ ಹ್ತ್ರತ ರ ಹೋಗಲ್ಕ ಕಷಿ್ ವಾಯಿತ. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಕುುಂಟುತಾತ  ಮಾಡುತ್ರತ ದ್ದದ ಳೆ.     

 

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಒುಂದುದನ ಬೆಳಗಿು ನಜ್ಞರ್ ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಕತತ ಲೆಯಲೆಾ ೋ ನಡೆಯುವಾಗ 

ಕಾಲ್ನೆು  ಯಾವುದ್ೋ ಕಲ್ಲಾ ನ ಮೇಲೆಯಿಟಿು  ಆಯತಪಿಪ  ಬಿದುದ ಬಿಟಿ ಳು. ಆಗ ಕಾಲ್ಲಗೆ 

ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತ. ವೈದಯ ನು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಎರಡು ತ್ರುಂಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ 

ಇರಬೇಕ್ಕುಂದನು. ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ ನಿಗೆ ಸವ ಲ್ಪ  ಕ್ಕಡಾ ಇಷಿ್ ವಾಗಲ್ಲಲ್ಾ .  ಹಿೋಗೆ ಮಂಚಹಿಡಿದು 

ಕ್ಕತರೆ, ಮನ್ನ ಕ್ಕಲ್ಸರ್ನೆು  ಮಾಡುರ್ರ್ರು ಯಾರು? ಗಂಡನಿಗೆ, ಮಕೆಳಿಗೆ ಅರ್ರ ಅರ್ರ 

ಕ್ಕಲ್ಸಗಳು ಸರಿಹೋಗುತತ ದೆ. ಜಗನ್ಮಮ ಥೆಗೆ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನಯೇ ನೈವೇದಯ ರ್ನೆು  ಯಾರು ಇಡುತಾತ ರೆ 

ಎುಂದು ತುಂಬಾ ಬಾಧ್ಪ್ಟಿಳು. ಗಂಡನು ಅರ್ಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ತಾನು 

ಮಡಿಮಾಡಿಕೊುಂಡು ನೈವೇದಯ ರ್ನೆು  ಇಡುತೆತ ೋನ್ನುಂದು ಹೇಳಿದನು.      

 

ಕೃಷ್ಿ  ಶಮವನು ಹೆುಂಡತ್ರಯ ನೋವು ನೋಡಲ್ಲಗದೇ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ 

ಮಾಡುವುದು ಅರ್ನಿುಂದ್ದಗಲ್ಲಲ್ಾ . ಕ್ಕಲ್ಸರ್ನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ಮಾಡಿ ವೇದಪಾಠಶಾಲೆಗೆ 

ಹೋಗುರ್ಷಿ್ ರಲ್ಲಾ  ಬ್ಹ್ಳ ತಡವಾಗುತ್ರತ ತತ . ಗಂಡನ ಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ರಯನೆು  ನೋಡಿ 

ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯನೆು  ತನೆ  ಕಷಿ್ ಗಳಿುಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿಸ್ುಂದು 

ಬೇಡಿಕೊುಂಡಳು. ಒುಂದುದನ ಬೆಳಿಗೆು  ಗಂಡನು, ಮಕೆಳು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಕ್ಕಡಲೇ, 

ಒುಂದು ಹ್ತತ  ರ್ಷ್ವದ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ರ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದಳು.  ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಅರ್ಳನೆು  

'ಯಾರಮಾಮ , ನಿೋನು ಯಾಕ್ಕ ಬಂದೆ' ಎುಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯು 

ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ ನಿಗೆ 'ಅಮಾಮ , ನ್ಮನು ಪ್ಕೆದ ಊರಲ್ಲಾ  ಇರುತೆತ ೋನ್ನ. ನನೆ  ತಂದೆತಾಯಿಗಳು 

ನನೆ ನು ಒಬ್ಬ ುಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಬಿಟಿು  ಯಾವುದ್ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ  ಹರಟು ಹೋಗಿದ್ದದ ರೆ.  ನನಗೆ 

ಯಾರೂ ದಕೆ್ತಲ್ಾ . ನಿೋವು ಸವ ಲ್ಪ  ಆಶರ ಯಕೊಟಿ ರೆ ಅರ್ರು ತ್ರರುಗಿ ಬ್ರುರ್ರ್ರೆಗೆ ನಿಮಮ  

ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಇರುತೆತ ೋನ್ನ' ಎುಂದಳು. ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ ನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನೆು  ನೋಡಿ ಕರುಣೆ 
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ಉುಂಟಾಯಿತ. ತುಂಬಾ ಅುಂದವಾಗಿ, ಮುದ್ದದ ಗಿರುರ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯನೆು  ‘ಇಲೆಾ ೋ 

ಇರಬ್ಹುದು’ ಎುಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಗಂಡ ಕ್ಕಡ ಯಾವುದೇ ಆಕ್್ಕೋಪ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಾ . 

 

ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಪ್ರ ತ್ರದನ ಮುುಂಜ್ಞಗೆ ಎದುದ  ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಶುದಿಮಾಡಿ,   ಶುಭರ ವಾಗಿ ತಲೆಗೆ 

ಸೆ್ಥ ನಮಾಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ದುರ್ಗವಮಾತೆಗೆ ನೈವೇದಯ ರ್ನೆು  ಇಡುತ್ರತ ದದ ಳು. 

ಎಲ್ಾ ರೂ ನಿದೆರ ಯಿುಂದದೇಳುರ್ ಮದಲೇ ಅಡುಗೆ ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ರತ ತತ . ಅಷಿೆ ೋ 

ಅಲ್ಾ , ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ ನಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ  ತಂದುಕೊಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಕಾಲ್ಲಗೆ 

ದನ್ಮಲೂ ಮದುದ  ಹ್ಚಿ್ಚ ತ್ರತ ದದ ಳು. ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಮಂಚದ ಹ್ತ್ರತ ರಕೆ್ಕ  ಊಟರ್ನೆು  ತಂದು 

ಕೊಡುತ್ರತ ದದ ಳು. ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಆ ಹುಡುಗಿಯನೆು  ನೋಡಿ ತುಂಬಾ 

ಸಂತೊೋಷ್ವಾಯಿತ. ತ್ರುಂಗಳಲೆಾ ೋ ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ತುಂಬಾ ಗುಣಮುಖಳಾದಳು. 

ನ್ನಮಮ ದಯಾಗಿ ಮಂಚ ಇಳಿದು ಕ್ಕಲ್ಸರ್ನೆು  ಮಾಡಲ್ಕ ಶುರುಮಾಡಿದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿಯು 

ಮನ್ನಗೆ ಬಂದ ಅದೃಷಿ್ ದುಂದ   ಇದೆಲ್ಲಾ  ಜರುಗುತ್ರತ ದೆಯುಂದು ತ್ರಳಿದಳು. ಆ ರಾತ್ರರ  

ಗಂಡನಟಿ್ಟ ಗೆ 'ಈ ಹುಡುಗಿಯನೆು  ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಮ  ಹ್ತ್ರತ ರ ಇಟಿುಕೊುಂಡು ಅರ್ಳಿಗೆ 

ನ್ಮವೇ ಮದುವ ಮಾಡುರ್' ಎುಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದಕೆ್ಕ  ಗಂಡನು ಸಂತೊೋಷ್ದುಂದ 

ಒಪಿಪ ಕೊುಂಡನು. 

 

ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಸಂತೊೋಷ್ದುಂದ ನಿದೆರ ಹೋದಳು. ನಿದೆರ ಯಲ್ಲಾ  ಅರ್ಳಿಗೆ ಅದುು ತವಾದ 

ಕನಸುಸ  ಬಂತ. ಆ ಕನಸಸ ಲ್ಲಾ  ಒಬ್ಬ  ದೇರ್ತೆ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಿದಳು. 'ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ ! 

ನ್ಮನು ಶುಭದುಗೆವಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನೆ ನೆು  ಪೂಜಿಸುರ್ರ್ರನೆು  ನಿತಯ  ರಕ್್ತಸುತ್ರತ ರುತೆತ ೋನ್ನ. 

ನಿೋನ್ನುಂದರೇ ನನಗೆಷಿ್ ೋ ಅಭಿಮಾನ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ನ್ಮನು ಹುಡುಗಿಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ  ನಿಮಮ  

ಮನ್ನಗೆ ಬಂದೆನು. ನಿೋನು ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ಚೇತರಿಸ್ಥಕೊುಂಡಿದದ . ಇನೆು  ನ್ಮಳೆ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನಯಿುಂದ 

ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಲ್ಾ . ನಿಮಿಮ ಬ್ಬ ರ ಆದರ, ಸತೆಾ ರವೂ ನನೆ ನೆು  ತುಂಬಾ 

ಸಂತೊೋಷ್ಪ್ಡಿಸ್ಥದೆ. ನಿಮಮ  ಕುಟುುಂಬ್ವು ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಸುಖದುಂದರುತ್ರತ ೋರಿ' ಎುಂದು ಹೇಳಿ 

ಮಾಯವಾದಳು. ಮರುದನ ನಿದೆರ ಯಿುಂದ ಎದ್ದದ ಗ, ಕನಸ್ಥಸ ನಲ್ಲಾ  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಆ 

ಹುಡುಗಿಯು ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲ್ಾ . ಅನೆ ಪೂಣವಮಮ  ಬ್ಹ್ಳ ಆಶಿಯವಪ್ಟಿಳು. ‘ಓ ಜಗನ್ಮಮ ತಾ! 

ನಿನೆ  ಕೈಯಿುಂದಲೇ ಸೇವ ಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದೆದ ೋನ್ಮ ತಾಯಿೋ! ನಿನೆ  ರ್ಚವಸುಸ  

ನೋಡಿಯಾದರೂ ನಿನೆ ನೆು  ಗುರುತ್ರಸದೇ ಹೋದೆನ್ಮ? ಎುಂಥಹ್ ಮೂಖವತನದರ್ಳು? 

ಸೃಷಿ್ಟ ಯಲ್ಾ  ನಿನೆ  ಸೇವರ್ಗಗಿ ಪ್ರಿತಪಿಸುತ್ರತ ದದ ರೆ, ನಿೋನು ಬಂದು ನನೆ  ಸೇವಯನೆು  

ಮಾಡಿದದ ೋಯಾ ತಾಯಿೋ! ಆಹಾ! ನನೆ  ಭಾಗಯ ರ್ನೆು  ಏನ್ನುಂದು ಹೇಳಲ್ಲ’ ಎುಂದು ಆ 

ತಾಯಿಯನೆು  ಎಷಿ್ ೋ ವಿಧ್ಗಳಿುಂದ ಸುತ ತ್ರಸ್ಥದಳು. ಅನಂತರ, ಕೃಷ್ಿ  ಶಮವನ 

ಕುಟುುಂಬ್ವಲ್ಲಾ  ನಿತಯ  ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯನೆು  ಪೂಜಿಸುತಾತ  ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖದುಂದ 

ಜಿೋವಿಸ್ಥ, ಕೊನ್ನಗೆ ಮುಕ್ತತ ಯನೆು  ಹುಂದದರು.      
 

ನ್ಮಲೆ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 

******** 

 



ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತ 

21 

 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಕೇಶ್ವ್ ವ್ಮ್ಾನ ಕಥೆ 
 

ಪೂರ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ  ತುಂರ್ಗಭದ್ದರ  ನದತ್ರೋರದಲ್ಲಾ  ಕೇಶರ್ಪುರಂ ಎುಂಬ್ ಪ್ಟಿ ಣವಿತತ . ಆ 

ಪ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಾ  ಬ್ಹ್ಳ ಜನರು ಧ್ನವಂತರಿದದ ರು. ಅರ್ರಲ್ಲಾ  ಕೇಶರ್ ರ್ಮವ ಪ್ರ ಮುಖನು. ಕೇಶರ್ 

ಶಮವನಿಗೆ ಅಜೆ , ತಂದೆಯಿುಂದ ಹಿರಿಯರ ಎಷಿ್ ೋ ಆಸ್ಥತ  ಸ್ಥಕೆ್ತತತ .  ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಬೆಳೆ 

ಬೆಳೆಯುರ್ ಹಲ್ಗದೆದ ಗಳು ಇತತ . ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಕ್ಕಲ್ಸದರ್ರಿುಂದ ತುಂಬಿರುರುತ್ರತ ತತ .  ಕೇಶರ್ 

ರ್ಮವನ ಹೆುಂಡತ್ರ ರುಕ್ತಮ ಣಿ ಬ್ಹ್ಳ ಸೌಮಯ ದರ್ಳು.  ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ತಾವು 

ಧ್ನವಂತರೆನೆು ರ್ ಅಹಂಕಾರರ್ನೆು  ಸವ ಲ್ಪ ವೂ ತೊೋರಿಸದೇ ಎಷಿ್ ೋ ದ್ದನಧ್ಮವಗಳನೆು  

ಮಾಡುತ್ರತ ದದ ರು. ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುರ್ರ್ರನೆು  ಕ್ಕಡಾ ತುಂಬಾ ಪಿರ ೋತ್ರಯಿುಂದ 

ಮಾತಾಡಿಸುತ್ರತ ದದ ರು. 

 

ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನಿಗೆ ಇಬ್ಬ ರು ಗಂಡುಮಕೆಳು. ಇರ್ರು ಕ್ಕಡಾ ಬ್ಹ್ಳ ಒಳೆು ಯ ಸವ ಭಾರ್ 

ಹುಂದದರ್ರಾಗಿ, ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಾ  ಒಟಿಾ ಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ರತ ದದ ರು. ಆ 

ಊರಲ್ಲಾ  ಪುರಾತನ ಕಾಲ್ದ ಶ್ರ ೋ ಚ್ನೆ ಕೇಶರ್ಸ್ಥವ ಮಿಯ ದೇವಾಲ್ಯವಿತತ . ಆ ದೇವಾಲ್ಯದ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾ  ಕೇಶರ್ ರ್ಮವ ಕುಟುುಂಬ್ವೇ ನೋಡಿಕೊಳುು ತ್ರತ ತತ . ರುಕ್ತಮ ಣಿಯಮಮ ನಿಗೆ 

ಜಗನ್ಮಮ ತೆ ದುರ್ಗವದೇವಿ ಎುಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತತ . ಪ್ರ ತ್ರಸಂರ್ತಸ ರ ದಸರಾ, ನರ್ರಾತ್ರರ ಗಳನೆು  

ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭರ್ವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ರತ ದದ ಳು. ಊರಲ್ಲಾ ರುರ್ ಮುತೈದೆಯರನೆ್ನ ಲ್ಲಾ  ಕರೆದು ಸ್ಥೋರೆ, 

ರವಿಕ್ಕಗಳನೆು  ಕೊಟಿು  ಸತೆ ರಿಸುತ್ರತ ದದ ಳು. ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ತರುನಗೆಯಿುಂದ 

ತುಂಬಾ ಉತಾಸ ಹ್ದುಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ರತ ದದ ಳು.       

 

ದನಗಳು ಹಿೋಗೆ ಕಳೆಯುತ್ರತ ರುವಾಗ, ಒುಂದುದನ ರಾತ್ರರ  ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನಿಗೆ ವಿಪ್ರಿೋತವಾದ 

ಹಟಿೆನೋವು ಬಂತ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಾ ರುರ್ ಪ್ರ ಮುಖ ವೈದಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸ್ಥದರು, 

ಅರ್ರು ಬಂದು ಮದುದ ಕೊಟಿ ರು. ಮುುಂಜ್ಞನ್ನ ಸವ ಲ್ಪ  ತಗಿು ತ. ಆದರೆ ಮಧಾಯ ಹೆ್  ಪುನಃ ತ್ರರುಗಿ 

ಬಂತ. ಹಿೋಗೆ ಒುಂದುವಾರ ಆಯಿತ. ನೋವು ಮಾತರ  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ರತ ಲ್ಾ . ಏನು ತ್ರುಂದರೂ 

ನೋವು ಬ್ರುತ್ರತ ತತ . ಪ್ಕೆದ ಪ್ಟಿ ಣದುಂದ ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ರ ಮುಖ ವೈದಯ ನು ಬಂದು ಹಸ ಮದುದ  

ಕೊಟಿನು. ಅದರ ಪ್ರ ಭಾರ್ವೂ ಎರಡು ದನಗಳು ಮಾತರ ವೇ ಇತತ . ಯಾವುದ್ದದರೂ ಹ್ಣಿ್ಣ  

ತ್ರುಂದರೆ ನೋವು ಇನೊ  ಜ್ಞಸ್ಥತ ಯಾಗತೊಡಗಿತ. ಇದೆಲ್ಲಾ  ಯಾವುದ್ೋ ಪೂರ್ವಜನಮ ದಲ್ಲಾ  

ಮಾಡಿದ ಪಾಪ್ದ ಫಲ್ವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ರತ ದೆ ಎುಂದು ಆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳು ಆಲೋಚಿಸ್ಥದರು. 

ದನದುಂದ ದನಕೆ್ಕ  ಆಹಾರವಿಲ್ಾ ದೇ ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನು ತುಂಬಾ ನಿತಾರ ಣನ್ಮದನು. ಕೇಶರ್ 

ರ್ಮವನ ಹೆುಂಡತ್ರ ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು ತನೆ  ಗಂಡನ ಆರೋಗಯ ಕೆಾ ಗಿ ಎಷಿ್ ೋ ರ್ರ ತಗಳನೆು  

ಆಚರಿಸ್ಥದಳು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಲತವಿಲ್ಾ ದೆ ಹೋಯಿತ.  ಹಿೋಗೆ ಎರಡು ಸಂರ್ತಸ ರಗಳು 

ಕಳೆಯಿತ. ಈ ಎರಡು ಸಂರ್ತಸ ರದಲ್ಲಾ  ಅರ್ರು ದಶವನ ಮಾಡದ ಪುಣಯ ಕ್್ಕೋತರ ವಿಲ್ಾ . ಆದರೂ 

ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಶಮನವು ಲ್ಭಿಸಲ್ಲಲ್ಾ .   ಸವ ಲ್ಪ  ತ್ರುಂದರೂ ಬ್ಹ್ಳ 

ವಿಪ್ರಿೋತವಾದ ಹಟಿೆನೋವು ಬ್ರುತ್ರತ ತತ . ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಒುಂದುದನ ಪ್ಕೆದೂರಿನಲ್ಲಾ ರುರ್ 

ಶ್ರ ೋ ದುರ್ಗವದೇವಿಯ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ  ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಪೂಜ್ಮಾಡಿಸ್ಥರೆುಂದು ಯಾರೋ 

ಹೇಳಿದರು. ಇದಕೆ್ಕಮದಲ್ಕ, ರುಕ್ತಮ ಣಿ ಎಷಿ್ ೋ ಸಲ್ ಆ ದೇವಾಲ್ಯಕೆ್ಕ  ಹೋಗಿದದ ಳು. ಕೇಶರ್ 
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ಶಮವನು ಇದರಿುಂದ ಯಾರ್ ಲ್ಲಭವೂ ಇಲ್ಾ ವುಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ, ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು 

ಸುಮಮ ನಿರಲ್ಲಲ್ಾ . ಹೋಗಲೇ ಬೇಕ್ಕುಂದಳು. 

 

ಶುಕರ ವಾರದ ದನ ಮುುಂಜ್ಞನ್ನ ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು ಗಂಡ, ಮಕೆಳನೆು  ಕ್ಕಡಿಕೊುಂಡು ರ್ಗಡಿಯಲ್ಲಾ  

ದೇವಾಲ್ಯಕೆ್ಕ  ಹರಟಳು. ದೇವಾಯದಲ್ಲಾ  ಅರ್ಳು ಕ್ಕಲ್ವು ಸ್ಥತ ರೋಯರು ಅಲ್ಲಾ ಯ 

ಮಂಟಪ್ದಲ್ಲಾ  ಕುಳಿತಕೊುಂಡು ಯಾವುದ್ೋ ರ್ರ ತಕಥೆಗಳನೆು  ಓಡುತ್ರತ ದದ ರು.  ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು 

ಅಲೆಾ ೋ ಆ ಕಥೆಗಳು ಪೂತ್ರವಯಾಗುರ್ರ್ರೆಗೆ ಇದುದ , ಪ್ರ ಸ್ಥದವಾಗಿ ಕೊಟಿ  ಬಾಳೆಹ್ಣಿ ನೆು  

ತೆಗೆದುಕೊುಂಡಳು. ಆಕ್ಕಯು ಆ ಹ್ಣಿ ನೆು  ಭಕ್ತತ ಯಿುಂದ ಅಧ್ವ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊುಂಡು, ಉಳಿದ 

ಅಧ್ವರ್ನೆು  ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟಿಳು. ಆಗ ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನು 'ರುಕ್ತಮ ಣಿ! ಹ್ಣಿ ನೆು  ತ್ರುಂದರೆ ನನೆ  

ಹಟಿೆನೋವು ಇನೊ  ಜ್ಞಸ್ಥತ ಯಾಗುತತ ದೆಯುಂದು ನಿನಗೆ ತ್ರಳಿದದೆ ಅಲ್ಲವ ' ಎುಂದು 

ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಭಕ್ತತ ಯಿುಂದ ಆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ ನೆು  ತ್ರುಂದನು. ತಕ್ಷಣ! ಅರ್ನ ಶರಿೋರಕೆ್ಕಲ್ಲಾ  

ಯಾವುದ್ೋ ವಿದುಯ ತ್ ಪ್ರ ಸರಿಸ್ಥದಂತಾಗಿ, ತೇಜ್ೋಮಾಯವಾಗಿ, ಹಟಿೆನೋವು 

ಮಾಯವಾಯಿತ.   ತನೆ  ಗಂಡನನೆು  ನೋಡಿದ ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು ಬ್ಹ್ಳ ಆಶಿಯವಪ್ಡುತಾತ  ಆ 

ಸ್ಥತ ರೋಯರ ಹ್ತ್ರತ ರಹೋಗಿ ಈ ರ್ರ ತವು ಯಾವುದೆುಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅರ್ರು ಇದು ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ 

ರ್ರ ತವುಂದು ತುಂಬಾ ಮಹಿಮಾನಿವ ತವಾದದೆದ ುಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅುಂದನಿುಂದ ರುಕ್ತಮ ಣಿಯು ಪ್ರ ತ್ರ 

ಶುಕರ ವಾರ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡಲ್ಕ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಥದಳು. ಆ ರ್ರ ತದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ 

ಕೇಶರ್ ರ್ಮವನು ಪೂತ್ರವ ಆರೋಗಯ ವಂತನ್ಮದನು. ಕೇಶರ್ ರ್ಮವ, ರುಕ್ತಮ ಣಿ 

ದಂಪ್ತ್ರಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಆ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ದುಂದ ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖದುಂದ 

ಜಿೋವಿಸ್ಥ, ಕೊನ್ನಗೆ ಮುಕ್ತತ ಯನೆು  ಪ್ಡೆದರು.   
 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣಸಂಸಿ್ಥತಃ | 

ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮಸತ ಸ್ಮ ೈ ನಮೋ ನಮಃ || 

******** 
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ಗರ ಿಂಥಕತಾನ ಸೂಚನೆ   
 

ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯೇ 'ತ್ರಮಮ ರಾಜು ವಿಶವ ಪ್ತ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಿ ಮೂತ್ರವ' ಎುಂಬ್ 

ಭಕತ ನಿಗೆ ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಥದ ಈ ರ್ರ ತವು ಅತಯ ುಂತ ಮಹಿಮ್ಮಯುಳು ದುದ . ಪ್ರ ತ್ರ ತ್ರುಂಗಳು ಯಾರ್ 

ಶುಕರ ವಾರದ ದನವಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬ್ಹುದು. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಚೈತರ , ವೈಶಾಖ, ಶಾರ ರ್ಣ, 

ಅಶವ ಯುಜ, ಕಾತ್ರವಕ, ಮಾಘ್ವಶ್ರ, ಮಾಘ್ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಾ ಯ ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದನ 

ಆಚರಿಸ್ಥದರೆ ಅತಯ ುಂತ ಫಲ್ದ್ದಯಕ. ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶ್, ಹುಣಿಿ ಮ್ಮ ಅಥವಾ 

ಸಂಕಾರ ುಂತ್ರಯಿುಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಶುಕರ ವಾರವಾದರೆ ಬ್ಹ್ಳ ಶ್ರ ೋಷ್ಠ . ದಸರಾ, ನರ್ರಾತ್ರರ ಗಳಲ್ಲಾ ಯ 

ಯಾರ್ ದನವಾದರೂ ಆಚರಿಸ್ಥದರೆ ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ನರ್ರಾತ್ರರ ಯಲ್ಲಾ  

ಪ್ರ ತ್ರದನ ಆಚರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೆ ಸ್ಥವಿರ ಅಶವ ಮೇಧ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಫಲ್ವು ಲ್ಭಿಸುತತ ದೆ. ಈ 

ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದ ಸ್ಥತ ರೋಯರು ಧಿೋಘ್ವಸುಮಂಗಲ್ಲಯರಾಗಿ ಬಾಳುತಾತ ರೆ. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  

ಮಾಡುರ್ ಕನ್ನಯ ಯರಿಗೆ ಒಳೆು ಯ ರ್ರನುಂದಗೆ ಕ್ಕಡಲೇ ವಿವಾಹ್ ನಿಶಿಯವಾಗುತತ ದೆ. 

ಸಂತಾನಭಾಗಯ ವಿಲ್ಾ ದರ್ರು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳೆು ಯ ಸಂತಾನವು ಲ್ಭಿಸುತತ ದೆ. 

ಅನ್ಮರೋಗಯ ದುಂದ ಇದದ ರ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಳೆು ಯ ಆರೋಗಯ ವು ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ವಾಯ ಪಾರದಲ್ಲಾ  

ಲ್ಲಭವು ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ. ಯಾರ್ ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಪ್ರ ತ್ರ ಶುಕರ ವಾರ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾರೋ 

ಒಬ್ಬ ರು ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಮಾಡುತಾರೋ ಅರ್ರ ಮನ್ನಯಲ್ಲಾ  ಸರ್ವಸೌಭಾಗಯ ಗಳು 

ಉುಂಟಾಗುತತ ದೆ.  ಅರ್ರ ಮನ್ನ ಯಾರ್ತ್ತತ  ಧ್ನ ಧಾನಯ ಗಳಿುಂದ ತುಂಬಿ ತಳುಕುತ್ರತ ರುತತ ದೆ. 

ಯಾವುದಕೆ್ಕ  ಕೊರತೆಯಿರುವುದಲ್ಾ . ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಜಗನ್ಮಮ ತೆಯೇ 'ವಿಶವ ಪ್ತ್ರ' ಎುಂಬ್ ಭಕತ ನಿಗೆ 

ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಥದ ಈ ಶ್ರ ೋ ಶುಭದುರ್ಗವ ರ್ರ ತವು, ಈ ಕಲ್ಲಯುಗದ ಎಲ್ಲಾ  ಕಷಿ್ ಗಳಿುಂದ 

ಹರಬಿೋಳಿಸುರ್ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲ್ಭವಾದ ಮಾಗವ. ಸರ್ವಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಉುಂಟಾಗಲೂ ತುಂಬಾ 

ಸುಲ್ಭವಾದ ಮಾಗವ. ಈ ರ್ರ ತರ್ನೆು  ಆಚರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೂ, ರ್ರ ತಕಥೆಯನೆು  

ಹೇಳಿದ/ಕೇಳಿದರ್ರಿಗೂ, ಪ್ರ ಸ್ಥದರ್ನೆು  ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸ್ಥದರ್ರಿಗೂ ಸಕಲ್ ಶುಭಗಳು ಜರುಗುತತ ವ.  ಶ್ರ ೋ 

ಶುಭದುರ್ಗವ ದೇವಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ದುಂದ ಜಿೋರ್ನವಲ್ಲಾ  ಶುಭಪ್ರ ದವಾಗಿ ಜರುಗುತತ ದೆ. 
 

ಸವ ಸ್ಥತ  ಪ್ರ ಜ್ಞಭಯ : ಪ್ರಿಪಾಲ್ಯಂತಾುಂ | ನ್ಮಯ ಯೇನ ಮಾಗೇವಣ ಮಹಿೋO ಮಹಿೋಶಾ: || 

ಗೋಬಾರ ಹ್ಣೇಭಯ : ಶುಭಮಸುತ  ನಿತಯ ುಂ | ಲೋಕಾ: ಸಮಸ್ಥತ : ಸುಖಿನೋ ಭವಂತ || 

|| ಓಿಂ ತತಸ ತ್ || 

******** 
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ಹಾರತಿೀ ಮಿೀರೇಲ್ ಇವ್ವ ರೇ... ಅಿಂಬಕ್ಕ    
 

ಹಾರತ್ರೋ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ... ಅುಂಬ್ಕು ಮಂಗಳ ಹಾರತ್ರ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ 

ಹಾರತ್ರೋ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ ಜ್ಞಾ ನ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಕ್ಕಲ್ಾ  ಪ್ರ ಬ್ಲ್ಮು   

ಸ್ಥತ ರೋಲ್ಲೋ ಪ್ದಯಾರು ವನೆ್ನ ಲ್ - ಮೇಲ್ಲಮಿ ಬಂರ್ಗರು ತಲ್ಲಾ ಕ್ತ   

ಪಾದಮುಲ್ಕು ಪೂಜ ಸೇಯಾರೇ, ಮಾ ತಲ್ಲಾ ಕ್ತಪುಪ ಡು ಪಾರಿಜ್ಞತಾಪು ಹಾರಮಿರ್ವ ರೇ  

                                                                                 || ಹಾರತ್ರ || 

ಆಣಿಮುತಯ ಪು ಹಾರಮುಲ್ - ಮಲ್ ನೂಲ್ಕ ಗಜೆ ಲ್    

ಜ್ೋಡು ಅುಂದೆಲ್, ರರ್ವ ಲ್ ಪಾಪಿಡಿ ಬೊಟಿು  ಮುುಂಗೆರ   

ಸಮಯಮುಗ ಧ್ರಿಯಿುಂಚ್ಚ ತಲ್ಲಾ ಕ್ತ, ಹಾರತ್ರೋ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ ಅುಂಬ್ಕು 

                                                                                                      || ಹಾರತ್ರ || 

ಇುಂತ ಪ್ರಕೇಲ್ ನ್ಮನ್ಮರೇ - ಶಂಭುನಿೋ ದೇವಿಕ್ತ   

ಚ್ುಂತ ನುುಂಡಿ ಪೂಜ ಸೇಯಾರೇ,   

ಚ್ುಂತ ನುುಂಡಿ ಪೂಜ ಸೇಯಾರೇ - ಶಂಕರಿೋ ಓುಂಕಾರಿ ಮೇಧಿನಿ   

ಕುುಂಕುಮಕ್ಷತಲಂಕಾರಿಕ್ತ ಪುಂಕಮೈನ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ತ   

ಹಾರತ್ರೋ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ ಅುಂಬ್ಕು                                                || ಹಾರತ್ರ || 

 

ಲ್ಕ್ಷರ್ತತ ಲ್ ಜ್ಯ ೋತ್ರಕ್ಕಚವರೇ, ಮಾ ತಲ್ಲಾ ಕ್ತಪುಡು    

ಪ್ಚಿ ಲ್ಲ ಪ್ಳೆು ೋರಮುುಂಚಾರೇ ರಕ್್ತತಂಬುಗ ನುುಂಡಿ    

ವೇದ್ದಕ್ಷರಂಬೈನ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹ್ರಿಕ್ತಪುಡು  

ಮುಚಿ ಟಗ ಮುದಮುತೊೋ ಪಾಡುಕೊನುಚೂ, 

ಹಾರತ್ರೋ ಮಿೋರೇಲ್ ಇರ್ವ ರೇ ಅುಂಬ್ಕು                                                || ಹಾರತ್ರ || 

******** 

 

ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ 

ಮಣಿದವ ೋಪ್ವಾಸ್ಥೋ ಜಯಮಂಗಳಂ   

ಮಂಜುಭಾಷ್ಟಣಿ ಶುಭಮಂಗಳಂ   

ರತೆ ಸ್ಥುಂಹಾಸ್ಥನಿೋ ಜಯಮಂಗಳಂ   

ರಾಜಿೋರ್ಲೋಚನಿ ಶುಭಮಂಗಳಂ  

ರಾಜರಾಜೇಶವ ರಿ ಜಯಮಂಗಳಂ 

ರಜತಗಿರಿೋಶವ ರಿ ಶುಭಮಂಗಳಂ 

******** 
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ಮ್ಹಾ ಸಂಪದಲಿಚ್ಚು  ಮ್ಣಿದ್ವ ೀಪ ವ್ಣಾನ 
 

ಮಹಾಶಕ್ತತ  ಮಣಿದವ ೋಪ್ನಿವಾಸ್ಥನಿ   

ಮುಲಾ ೋಕಾಲ್ಕು ಮೂಲ್ಪ್ರ ಕಾಶ್ನಿ   

ಮಣಿದವ ೋಪ್ಮುಲೋ ಮಂತರ ರೂಪಿಣಿ   

ಮನಸುಸ ಲ್ಲೋ ಕೊಲ್ಕವೈಯುನೆ ಡಿ         || 1 ||  
 

ಸುಗಂಧ್ ಪ್ರಿಮಳ ಪುಷ್ಠಪ ಲೆನೆ  ವೇಲ್ಕ          

ಅನಂತಸುುಂದರ ಸುರ್ಣವಪೂಲ್ಕ   

ಅಚಂಚಲಂಬ್ಗು ಮನೋ ಸುಖಾಲ್ಕ    

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 2 || 

 

ಲ್ಕ್ಷಲ್ ಲ್ಕ್ಷಲ್ ಲ್ಲರ್ಣಾಯ ಲ್ಕ   

ಅಕ್ಷರ ಲ್ಕ್ಷಲ್ ವಾಕಸ ುಂಪ್ದಲ್ಕ   

ಲ್ಕ್ಷಲ್ ಲ್ಕ್ಷಲ್ ಲ್ಕ್್ತ ಮ ೋಪ್ತಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 3 || 

 

ಪಾರಿಜ್ಞತ ರ್ನ ಸೌಗಂಧಾಲ್ಕ  

ಸುರಾಧಿನ್ಮಧುಳ ಸತಸ ುಂರ್ಗಲ್ಕ     

ಗಂಧ್ವಾವದುಲ್ ರ್ಗನಸವ ರಾಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 4 || 

 

ಭುವ್ನೇಶ್ವ ರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಜನಯಿಂಚೆ ಮ್ಣಿದ್ವ ೀಪಂ   

ದೇವ್ದೇವುಲ್ ನವಾಸಮು ಅದ್ಯೇ ಕೈವ್ಲ್ಾ ಮ್     

 

ಪ್ದಮ ರಾಗಮುಲ್ಕ, ಸುರ್ಣವಮಣ್ಣಲ್ಕ      

ಪ್ದ ಆಮಡಲ್ಕ ಪಡವುನಗಲ್ವು   

ಮಧುರ ಮಧುರಮಗು ಚಂದನಸುಧ್ಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 5 || 

 

ಅರುರ್ದ ನ್ಮಲ್ಕಗು ಕಳಾಮತಲ್ಕಾ ಲ್ಕ     

ರ್ರಾಲ್ನಸಗೇ ಪ್ದ್ದರುಶಕುತ ಲ್ಕ     

ಪ್ರಿವಾರಮುತೊೋ ಪಂಚಬ್ರ ಹಾಮ ಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 6 || 

 

ಅಷಿ್ ಸ್ಥದಿುಲ್ಕ ನರ್ನರ್ನಿಧುಲ್ಕ     

ಅಷಿ್ ದಕೆುಲೂ ದಕಾಪ ಲ್ಕುಲ್ಕ   

ಸೃಷ್ಟಠ ಕತವಲ್ಕ ಸುರಲೋಕಾಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 7 ||                                       
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ಕೊೋಟ್ಟಸೂಯುವಲ್ ಪ್ರ ಚಂಡಕಾುಂತಲ್ಕ   

ಕೊೋಟ್ಟಚಂದುರ ಲ್ ಚಲ್ಾ ನಿವಲ್ಕಗುಲ್ಕ   

ಕೊೋಟ್ಟತಾರಲ್ ವಲ್ಕಗುಜಿಲ್ಕಗುಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ                 || 8 ||   || ಭುವ್ || 

 

ಕಂಚ್ಚಗೋಡಲ್ ಪಾರ ಕಾರಾಲ್ಕ   

ರಾಗಿಗಡಲ್ ಚತರಸ್ಥರ ಲ್ಕ   

ಏಡಾಮಡಲ್ ರತೆ ಪುರಾಸುಲ್ಕ    

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 9 || 
 

ಪಂಚಾಮೃತಮಯ ಸರೋರ್ರಾಲ್ಕ   

ಪಂಚಲೋಹ್ಮಯ ಪಾರ ಕಾರಾಲ್ಕ   

ಪ್ರ ಪಂಚಮೇಲೇ ಪ್ರ ಜ್ಞಧಿಪ್ತಳು    

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 10 || 
 

ಇುಂದರ ನಿೋಲ್ಮಣಿ ಆಭರಣಾಲ್ಕ   

ರ್ಜರ ಪುಕೊೋಟಲ್ಕ ವೈಡೂಯವಲ್ಕ    

ಪುಷ್ಯ ರಾಗಮಣಿ ಪಾರ ಕಾರಾಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 11 || 

 

ಸಪ್ತ ಕೊೋಟ್ಟ ಘ್ನ ಮಂತರ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಕ   

ಸರ್ವಶುಭಪ್ರ ದ ಇಚಿಾ ಶಕುತ ಳು        

ಶ್ರ ೋ ರ್ಗಯತ್ರರ  ಜ್ಞಾ ನಶಕುತ ಳು 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ       || 12 ||   || ಭುವ್ || 

 

ಮಿಲ್ಮಿಲ್ಲ್ಲಡೇ ಮುತಯ ಪುರಾಸುಲ್ಕ   

ತಳತಳಲ್ಲಡೇ ಚಂದರ ಕಾುಂತಮುಲ್ಕ  

ವಿದುಯ ಲ್ಾ ತಲ್ಕ ಮರಕತಮಣ್ಣಲ್ಕ    

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 13 || 

 

ಕುಬೇರ ಇುಂದರ  ರ್ರುಣದೇವುಲ್ಕ   

ಶುಭಾಲ್ ನಸಗೇ ಅಗೆಿ ವಾಯುವುಲ್ಕ   

ಭೂಮಿ ಗಣಪ್ತ್ರ ಪ್ರಿವಾರಾಮುಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 14 || 
 

ಭಕ್ತತ ಜ್ಞಾ ನ ವೈರಾಗಯ ಸ್ಥದಿುಲ್ಕ   

ಪಂಚಭೂತಮುಲ್ಕ ಪಂಚಶಕುತ ಲ್ಕ     

ಸಪ್ತ ಋಷುಲ್ಕ, ನರ್ಗರ ಹಾಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 15 || 
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ಕಸೂತ ರಿ ಮಲ್ಲಾ ಕಕುುಂದನ ರ್ನ್ಮಲ್ಕ     

ಸೂಯವಕಾುಂತ್ರ ಶ್ಲ್ ಮಹಾಗರ ಹಾಲ್ಕ    

ಆರು ಋತವುಲ್ಕ ಚತವೇವದ್ದಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ               ||16 ||   || ಭುವ್ || 

 

ಮಂತ್ರರ ಣಿ ದಂಡಿನಿ ಶಕ್ತತ  ಸೇನಲ್ಕ       

ಕಾಳಿಕರಾಳಿ ಸೇನ್ಮಪ್ತಳು    

ಮುಪ್ಪ ದ ರೆುಂಡು ಮಹಾಶಕುತ ಲ್ಕ    

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 17 || 
 

ಸುರ್ಣವರಂಜಿತ ಸುುಂದರಗಿರುಲ್ಕ     

ಅನಂತದೇವಿ ಪ್ರಿಚಾರಕಲ್ಕ   

ಗೋಮೇಧಿಕಮಾಣಿ ನಿಮಿವತಗುಹಾಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 18 || 
 

ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ದರ ಮುಲ್ನಂತ ನಿಧುಲ್ಕ   

ಯಕ್ಷಕ್ತನೆ್ನ ರ ಕ್ತುಂಪುರುಷ್ಠದುಲ್ಕ    

ನ್ಮನ್ಮಜಗಮುಲ್ಕ ನದೋನದಮುಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 19 || 

 

ಮಾನರ್ ಮಾಧ್ರ್ದೇರ್ಗಣಮುಲ್ಕ   

ಕಾಮಧೇನುವು ಕಲ್ಪ ತರುವುಲ್ಕ   

ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿ್ಥ ತ್ರಲ್ಯ ಕಾರಣಮೂತವಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ       || 20 ||   ||ಭುವ್ || 
 

ಕೊೋಟ್ಟಪ್ರ ಕೃತಲ್ ಸೌುಂದಯಾವಲ್ಕ   

ಸಕಲ್ವೇದಮುಲ್ಕ ಉಪ್ನಿಷ್ತತ ಲ್ಕ  

ಪ್ದ್ದಥವOಕುಲ್ ಪ್ದಮ ಶಕುತ ಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 21 || 

 

ದರ್ಯ ಫಲ್ಮುಲ್ಕ ದವಾಯ ಸತ ರಮುಲ್ಕ   

ದರ್ಯ ಪುರುಷುಲ್ಕ ಧಿೋರಮಾತಲ್ಕ     

ದರ್ಯ ಜಗಮುಲ್ಕ ದರ್ಯ ಶಕುತ ಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 22 || 

 

ಶ್ರ ೋ ವಿಘೆ್ ೋಶವ ರ ಕುಮಾರಸ್ಥವ ಮುಲ್ಕ      

ಜ್ಞಾ ನಮುಕ್ತತ  ಏಕಾುಂತ ಭರ್ನಮುಲ್ಕ   

ಮಣಿನಿಮಿವತಮಗು ಮಂಡಪಾಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 23 || 
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ಪಂಚಭೂತಮುಲ್ಕ ಯಜಮಾನ್ಮಯ ಲ್ಕ      

ಪ್ರ ವಾಳಸ್ಥಲಂ ಅನೇಕ ಶಕುತ ಲ್ಕ     

ಸಂತಾನವೃಕ್ಷ ಸಮುದ್ದಯಾಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ       ||24 ||   || ಭುವ್ || 

 

ಚಿುಂತಾಮಣ್ಣಲ್ಕ ನರ್ರತೆಾ ಲ್ಕ   

ನೂರಾಮಾಡಲ್ಕ ರ್ಜರ ಪುರಾಸುಲ್ಕ   

ರ್ಸಂತರ್ನಮುಲ್ಕ ಗರುಡಪ್ಕ್್ತಲ್ಕ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 25 || 

 

ದುಾಃಖಮು ತೆಲ್ಲಯನಿ ದೇವಿಸೇನ್ಮಲ್ಕ   

ನಟನ್ಮಟಾಯ ಲ್ಕ ಸಂಗಿೋತಾಲ್ಕ 

ಧ್ನಕನಕಾಲ್ಕ ಪುರುಷ್ಠಥಾವಲ್ಕ 

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ        || 26 || 

 

ಪ್ದುನ್ಮಲ್ಕು  ಲೋಕಾಲ್ನೆಿ ಟ್ಟಪೈನ   

ಸರ್ವಲೋಕಮನು ಲೋಕಮುಗಲ್ದು      

ಸರ್ವಲೋಕಮೇ ಈ ಮಣಿದವ ೋಪಂ    

ಸವೇವಶವ ರಿ ಕದ ಶಾಶವ ತ ಸಿ್ಥನಂ       || 27 || 

 

ಚಿುಂತಾಮಣ್ಣಲ್ ಮಂದರಮಂದು     

ಪಂಚಬ್ರ ಹ್ಮ ಲ್ ಮಂಚಮು ಪೈನ   

ಮಹ್ದೇವುಡು ಭುರ್ನೇಶವ ರಿತೊೋ   

ನಿವಾಸ್ಥಸ್ಥತ ಡು ಮಣಿದವ ೋಪ್ಮುಲೋ   

ಮಣಿದವ ೋಪಾನಿಕ್ತ ಮಹಾನಿಧುಲ್ಕ       ||28 ||   || ಭುವ್ || 

 

ಮಣಿಗಣಖಚಿತ ಆಭರಣಾಲ್ಕ   

ಚಿುಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಿದ್ದಲಿ್ಲ    

ಸೌುಂದಯವನಿಕ್ತ ಸೌುಂದಯವಮುರ್ಗ       

ಆಗುಪ್ಡುತುಂದ ಮಣಿದವ ೋಪ್ಮುಲೋ      || 29 || 

      

ಪ್ರದೇರ್ತನು ನಿತಯ ಮುಕೊಲ್ಲಚಿ   

ಮನಸಸ ಪಿವುಂಚಿ ಅಚಿವOಚಿನಚೋ         

ಅಪಾರಧ್ನ್ಮಮು ಸಂಪ್ದಲ್ಲಚಿಿ    

ಮಣಿದವ ೋಪೇಶವ ರಿ ದೋವಿಸುತ Oದ       || 30 || 

 

ನೂತನ ಗೃಹ್ಮುಲ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ನವಾರು   

ಮಣಿದವ ೋಪ್ರ್ಣವನ ತೊಮಿಮ ದಸ್ಥಲ್ಕವ    
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ಚದವಿನ ಚಾಲ್ಕ ಅುಂತಾ ಶುಭಮೇ   

ಅಷಿ್ ಸಂಪ್ದಲ್ ತಲ್ತ್ತಗೇರು         || 31 || 

 

ಶ್ರ್ ಕವಿತೇಶವ ರಿ ಶ್ರ ೋ ಚಕ್ಕರ ೋಶವ ರಿ   

ಮಣಿದವ ೋಪ್ಕ ರ್ಣವನ ಚದವಿನಚೋಟ      

ತ್ರಷಿ್ ವೇಸುಕುನಿ ಕ್ಕಚ್ಚವನುನಂಟ    

ಕೊೋಟ್ಟ ಶುಭಾಲ್ನು ಸಮಕ್ಕಚ್ಚವಟಕೈ      || 32|| 

ಭುರ್ನೇಶವ ರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೇ ಜನಿಯಿುಂಚ್ ಮಣಿದವ ೋಪಂ   

ದೇರ್ದೇವುಲ್ ನಿವಾಸಮು ಅದಯೇ ಕೈರ್ಲ್ಯ ಮ್        || ಭುವ್ || 

******** 



 

 
 

ಓುಂ ಕಾತಾಯ ಯನ್ನಯ ೈ ಚ ವಿದಮ ಹೇ | 

ಕನ್ಮಯ ಕುಮಾಯಯ ೈ ಚ ಧಿೋಮಹಿ | 

ತನೆ ೋ ದುಗಿವ: ಪ್ರ ಚೋದಯಾತ್ ||
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