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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ ಷ್ಣ್ಮಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ ಶಂಕರಪುತರ ಿಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಿಂ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರು ಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ದಾತ. ತನನ ನು ನಂಬಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವ್ವ್ರನುನ  ಈ 

ದೇವ್ರು ನಿತಯ  ಕಣಿ್ಣ ನ ರೆಪ್ಪು ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪ್ರಡುತ್ತಾ ನೆ. ಆ ದೇವ್ರ ನಿತಯ  ಸ್ನಿನ ಧಾನವಿರುವ್ 

ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಆರು ಕ್ಷ ೀತರ ಗಳು ಬ್ಹ್ಳ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳಳ ದ್ದು . 

ಅದೇ ಪ್ಳನಿ, ತಿರುತಾ ಣ್ಣ, ತಿರುಚಂದೂರು, ಪ್ಲಮುಡಿರ್ ಚೀಲೈ, ತಿರುಪ್ರು ರಕಂಡ್ರ ಮ್ 

ಮತ್ಪಾ  ಸ್ವವ ಮಿ ಮಲೈ. ಈ ಆರು ಕ್ಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾತಿಿಕೇಯನನುನ  ದ್ಶ್ಿಸಿದ್ವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟ ೀ 

ಜನಮ ಗಳ ಪ್ರಪ್ಗಳು ನಶ್ಸಿಹೀಗುತಾ ದೆ. ಸ್ವ್ಿ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ನ ದ್ಯದಿಂದ್, ನಾನು ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ಲ್ಲೀಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ದಿನಾರು  

ಪುಸ್ಾ ಕಗಳನುನ  ರಚಿಸುವುದ್ದ ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ಪ. ಅವೆಲಿ್ಲ  ಭಕಾ ರನುನ  ಆನಂದ್ಪ್ಡಿಸುತಿಾ ವೆ. 

ಅದೆಲಿ್ಲ  ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ವ್ಲಿದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲಿ . ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವ ರ 

ವ್ರ ತಕಲು , ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ್ ವ್ರ ತಕಲು , ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ್ ಆಂಜನೇಯ ... ಭಕಾ ರಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷತರುತಿಾ ದೆ. ಈ ಮೂರು ವ್ರ ತವ್ನುನ  ನಿತಯ  ಬ್ಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಭಕಾ ರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ , ಎಷ್ಟ ೀ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸ್ಲು ಡುತಿಾ ದೆ. ಇದ್ಕ್ಕ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ್ ಭಾಗಯ ವೇನಿದೆ?     

 

ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನು ಭಕಾ ಸುಲಭನು. ಆ ದೇವ್ರನುನ  ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಆಪ್ತ್ಪಾ  ಬಾರದ್ದ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ , ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ , ಬ್ಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಭಕಾ ರಿಗೆ ಈ ದೇವ್ರೇ... 

ಕಲದೇವ್ರು. ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಬ್ರೆಯುವುದ್ದ, ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ವ್ಲಿದೇ 

ಬೇರೇನೂ ಅಲಿ . ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಬ್ರೆಯುತಿಾ ರುವ್ಷ್ಟಟ  ಹತ್ತಾ , ಆ ದೇವ್ರು 

ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ನ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ , ನನನ  ಎದ್ದರಲಿ್ಲ  ಕಳಿತ್ಪಕೊಳುಳ ತಿಾ ದ್ು . ನಾನು ಬ್ರೆಯುವ್ 

ಕಾಗದ್ದ್ತ್ತಾ  ಕ್ಷರುನಗೆಯಿಂದ್ ನ್ೀಡುತಿಾ ದ್ು . ನನನ  ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನುನ  ಇಟ್ಟಟ , 

ತಲೆಬ್ಗಿಿ ಸಿ ಏನು ಬ್ರೆಯುತಿಾ ದೆು ೀನೆಂದ್ದ ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಬಾಗಿ ಕ್ಷರುನಗೆಯಿಂದ್ ನ್ೀಡುತಿಾ ದ್ು . ಆ 

ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ್ವ್ನುನ  ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೇ, ಈಗಲೂ ನನನ  ಶ್ರಿೀರದ್ 

ರೀಮಗಳು ಎದ್ದು  ನಿಲಿ್ಲ ತಾ ವೆ. ಆ ದಿವ್ಯ  ತೇಜಸಿಿ ನ ಬ್ಗಿೆ  ಮಾತಿನಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಲಗುವುದಿಲಿ . 

ಬ್ಹ್ಳ ಮುದಾು ಗಿರುವ್ ಆ ಅದ್ದು ತ ರೂಪ್ವ್ನುನ  ಅಕ್ಷರದ್ಲಿ್ಲ  ವ್ಣ್ಣಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದಿಲಿ .   

  

ಈ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ಲೇ ರಚಿಸಿದ್ದು . 

ಇದ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದ್ದ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲಭ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ವ್ರಿಗೆ, ಆ ಕಾತಿಿಕೇಯನ 

ಅನುಗರ ಹ್ವು ಖಂಡಿತ್ತ ಸಿಗುತಾ ದೆ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ್ ಸಂಶ್ಯವೂ ಇಲಿ . ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಬಾಧೆಗಳಿಂದ್ ಕಷಟ ಪ್ಡುತಿಾ ರುವ್ರು, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಆ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ್ 

ಮುಕಾ ರಾಗುತ್ತಾ ರೆ. ಸಂಪೂಣ್ಿ ಆರೀಗಯ ವು ಲಭಿಸುತಾ ದೆ. ಸಂತ್ತನವ್ನುನ  ಬ್ಯಸುವ್ವ್ರಿಗೆ, 

ಈ ವ್ರ ತಕ್ಕ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ್ ಉಪ್ರಯ ಬೇರಂದಿಲಿ .  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಂದ್ 

ಸಂಕಷಟ ಕೊಕ ಳಗಾದ್ವ್ರೂ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಆ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಂದ್ 

ಹರಬಿೀಳುತ್ತಾ ರೆ.   
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ಈ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ಲೇ ರಚಿಸುವುದ್ದ ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ಪ. 

ಲೇಖನಿಯನುನ  ಹಿಡಿದ್ದ್ದು  ನಾನಾದ್ರೂ, ಪ್ರ ತಿ ಅಕ್ಷರವು ಮೂಡಿದ್ದು  ಆ ದೇವ್ರ 

ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ಲೇ ಎಂದ್ದ ಭಾವಿಸುತ್ಾ ೀನೆ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದ್ದ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲಭ. 

ಆಚರಿಸಿದ್ ಪ್ರ ತಿ ಒಬ್ಬ ರಿಗೂ ಆ ಶ್ರ ೀವ್ಲಿ್ಲೀ ದೇವ್ಸೇನಾ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ 

ಅನುಗರ ಹ್ವು ಸಿಗಬೇಕ್ಂದ್ದ ಆ ದೇವ್ರನುನ  ಮನಸ್ವರೆ ಬೇಡಿಕೊಳುಳ ತಿಾ ದೆು ೀನೆ. 

 

ಈ ವ್ರ ತಕಲು ದ್ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಹ್ಕರಿಸಿರುವ್ ಸ್ವ್ಿರಿಗೂ, 

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿರುವ್ ತಮಗೂ, ವ್ರ ತಕಥೆಯನುನ  ಹೇಳಿದ್ರಿಗೂ, ಕೇಳಿದ್ವ್ರಿಗೂ, 

ಪ್ರ ಸ್ವದ್ವ್ನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ್ವ್ರಿಗೂ ಆ ಶ್ರ ೀವ್ಲಿ್ಲೀ ದೇವ್ಸೇನಾ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ 

ದೇವ್ರು ಸ್ಕಲ ಸೌಭಾಗಯ , ಆಯುರಾರೀಗಯ ಗಳನೂನ  ಅನುಗರ ಹಿಸುವ್ನೆಂದ್ದ ನಂಬಿರುತ್ಾ ೀನೆ 

ಮತ್ಪಾ  ಆತನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತ್ಾ ೀನೆ. 

   

|| ಸ್ವೇಿ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನ್ೀ ಭವಂತ್ಪ | ಸ್ಮಸ್ಾ  ಸ್ನಮ ಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ್ಪ|| 

|| ಶ್ರ ೀವ್ಲಿ್ಲೀ ದೇವ್ಸೇನಾ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದಿಿ ರಸುಾ || 

|| ಓಂ ತತಿ ತ್ || 
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್                ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ಾ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ: 16-1-2021 

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

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಯಾರಾದ್ರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದ್ರೂ, ವ್ಯಸಿಿ ನಿಂದಾಗಲ್ಲೀ, 

ಕಲದಿಂದಾಗಲ್ಲೀ, ಭೇದ್ಭಾವ್ವಿಲಿದೇ ಓದ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಸಿಾ ರೀ - ಪುರುಷ ಬೇಧ್ವಿಲಿ . ಯಾವ್ 

ಮಾಸ್ದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಓದ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಷಷಿ್ಠ , ಏಕಾದ್ಶ್, ಹುಣಿ್ಣ ಮೆ 

ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಅಧ್ವಾ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತರ  ಇದ್ು  ದಿನ ಪ್ಠಣ್ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಯ ಂತ 

ಶುಭಪ್ರ ದ್. ಮಂಗಳವಾರದ್ ದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ತ್ಪಂಬಾ ಉತಾ ಮ. ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಸಿಗುತಾ ದೆ. 

ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯ ಆಪ್ತ್ಪಾ ಗಳೂ ಬಾರದ್ದ. ಅಪ್ಮೃತ್ಪಯ  ಭಯ ಇರುವುದಿಲಿ . ಓದ್ಲ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಾ  

ಇಲಿದ್ವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಫಲ ಸಿಗುತಾ ದೆ. 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವ್ ದಿನ ಖಂಡಿತ್ತ ಉಪ್ವಾಸ್ ಇರಬೇಕ್ಂಬ್ ನಿಯಮ 

ಇರುವುದಿಲಿ . 

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದ್ದ ತ್ಪಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಸ್ವ ಗೃಹ್ದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ವ್ಸ್ತಿಗೃಹ್ದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, 

ನದಿೀತಿೀರಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಆಚರಿಸ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸುವ್ ಮೊದ್ಲ್ಲ ಒಂದ್ದ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಲಿೆ ೀ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ, 

ನವ್ಗರ ಹ್ದೇವ್ತ್ಗಳಿಗೆ, ಅಷಟ ದಿಕಾು ಲಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸ್ಬೇಕ. ಆನಂತರ   ನಿಮಮ  ಹೆಸ್ರು, 

ನಿಮಮ  ಕಟ್ಟಂಬ್ದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರ ಹೆಸ್ರುಗಳು, ಗೀತರ ವ್ನುನ  ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಸ್ಮ ರಿಸಿ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ್ಬೇಕ. ಅಷ್ಟ ೀತಾ ರ ನಾಮ ಪ್ಠಿಸ್ಬೇಕ. ಶ್ರ ೀ ದೇವ್ರ ಅಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ 

ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕದ್ಲಿ್ಲರುವ್ ಆರು ಕಥೆಗಳನುನ  ಓದಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹ್ಣಿ್ಣ  

ನಿವೇದಿಸ್ಬೇಕ.  

 

➢ ಪ್ರ ತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿ್ಲ  ಅಚಿಕರಿಂದ್ ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಪ್ಠಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನಗಳು ಮಹಾ ಮಹಿಮಾನಿವ ತವಾದ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ವಾಗಿ 

ಹೆಸ್ರು ಪ್ಡೆಯುತಾ ದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಬ್ರುವ್ ಭಕರೆಲಿರಿಗೂ ಷಣ್ಣಮ ಖನ ಅನುಗರ ಹ್ ಪ್ಡೆದ್ದ, 

ಸುಖ-ಶಂತಿಯಿಂದ್ ಜಿೀವಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪ್ತಿ-ಪ್ತಿನ  ಇಬ್ಬ ರು ಖಂಡಿತ್ತ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದ್ದು  

ಆಚರಿಸ್ಬೇಕ್ಂಬ್ ನಿಯಮ ಇಲಿ .  ಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಪ್ತಿ, ಪ್ತಿನ ಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಪ್ತಿನ  ಹಿೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲದಂತ್ ಅವ್ರು ಆಚರಿಸ್ಬ್ಹುದ್ದ. 

ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಇಬ್ಬ ರು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸ್ಬ್ಹುದ್ದ. 

 

➢ ದ್ದರದೃಷಟ ದಿಂದ್ ಪ್ತಿನ ಯನುನ  ಕಳೆದ್ದಕೊಂಡ್ ಪುರುಷರು, ಪ್ತಿಯನುನ  

ಕಳೆದ್ದಕೊಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ್ ನಿರಭಯ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ವ್ರಿಗೆ ಪೂತಿಿ ಮನಶಂತಿ 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ.   
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➢ ಸಂತ್ತನವ್ನುನ  ಬ್ಯಸುವ್ವ್ರು ಸ್ರತಿನಲಿ್ಲ  ಆರು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿೀ ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲಿೆ ೀ ಒಳೆಳ ಯ ಸಂತ್ತನವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾ ರೆ. ಹಾಗೇ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಯಿಂದ್ ಬ್ಳಲ್ಲವ್ವ್ರು ಆರು ವಾರ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳೆಲಿ್ಲ  

ಕೂಡ್ಲೇ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗುತಾ ದೆ. ಮಾಗಿಶ್ರ ಶುದಿ್ ಷಷ್ಠಟ  ದಿನ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ 

ಅತಯ ಂತ ಶುಭಪ್ರ ದ್. 

 

➢ ವಿವಾಹ್ವಾಗದ್ ಯುವ್ಕ, ಯುವ್ತಿಯರು ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೀಗಯ  

ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಸ್ ತ್ಪಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನಿವ್ಿಹಿಸುತಿಾ ದ್ು ರೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲಿ್ಲ  ತಲಗಿ ಆ ಕ್ಲಸ್ವು 

ಬೇಗನೇ ನಿರಾಯಾಸ್ವಾಗಿ ನೆರವೇರುತಾ ದೆ. ಯಾವುದೇ ಗರ ಹ್ಭಾಧೆಗಳನುನ  

ಅನುಭವಿಸುತಿಾ ದ್ು ರೂ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ್ ಪೂತಿಿ 

ಉಪ್ಶ್ಮನವ್ನುನ  ಹಂದ್ದತ್ತಾ ರೆ. 

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನ ಯಾವ್ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೇ 

ಕ್ಲವು ಕೊೀಟ್ಟ ಜನಮ ದ್ ಪ್ರಪ್ಗಳು ನಶ್ಸುತಾ ದೆ. ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ 

ಶ್ರಿೀರದ್ಲಿ್ಲರುವ್ ರೀಗಗಳೆಲಿ್ಲ  ತಲಗುತಾ ದೆ. ಶ್ರಿೀರಕ್ಕ  ಹಸ್ ತೇಜಸಿು  ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. 

ದಿೀರ್ಘಿಯುಷಯ ದಿಂದ್ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

 

➢ ದೂರದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲರುವ್ ನಿಮಮ  ಮಕಕ ಳ ನಿಮಿತಾ , ನಿಮಮ  ಬಂಧುಗಳ ನಿಮಿತಾ  ನಿೀವು ಕೂಡ್ 

ಓದ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತ್ತನ, ವಿವಾಹ್, ಉದ್ಯ ೀಗ, ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  

ಸ್ರತಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಮಂಗಳವಾರ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ನಿಮಮ  

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಓದಿದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೇ ಫಲ್ಲತವು ಸಿಗುತಾ ದೆ. 

 

➢ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶುಭಕಾಯಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ್ ಮೊದ್ಲ್ಲ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ 

ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಆ ಕ್ಲಸ್ಕಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ 

ನೆರವೇರುತಾ ದೆ. ಮನಸಿ್ ಲಿ್ಲ  ಅಶಂತಿ ಇರುವಾಗ, ಎಣ್ಣಸ್ದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಕಷಟ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಥ, ವಾರ, ನಕ್ಷತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ೀಷ ನ್ೀಡ್ದೇ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಬ್ಹುದ್ದ. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಮನಸಿು  ಪ್ರ ಶಂತವಾಗಿ ಆ 

ಕಷಟ ಗಳೆಲಿ್ಲ  ತಲಗುತಾ ವೆ. 

 

➢  ಅನುಕೂಲವಾದ್ರೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಪುರೀಹಿತರ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ್ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದ್ದ. ಕಲಶ್ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಷಟ ದಿಕಾು ಲಕರನುನ , ನವ್ಗರ ಹ್ದೇವ್ತ್ಗಳನುನ , 

ಲೀಕಪ್ರಲಕರನುನ  ಮಂಟಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಆಯಾ ದಿಕ್ಷಕ ನಲಿ್ಲ  ಆವಾಹ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪೂತಿಿ 

ವಿಧಾನದಿಂದ್ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಶುಭಪ್ರ ದ್. 

 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನದ್ಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಓದಿ ಶ್ರ ೀ 

ಸುಬ್ರ ಮಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ವ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳಳ ಬ್ಹುದ್ದ.    

******** 
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ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತ 

ಅಿಂಗ್ ಪೂಜೆ    

ಓಂ ಅಮರಸುಾ ಪ್ರದ್ಯುಗಳಾಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದಿವ ಷಡ್ಯಯ ಹ್ವೇ ನಮಃ | ಬಾಹುನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ |   

ಓಂ ದಿವ ಷ ಣಿ್ ೀ ತ್ತರ ಯ ನಮಃ | ನೇತ್ರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದಿವ ಷಣ್ಣಮ ಖಾಯ ನಮಃ | ವ್ದ್ನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದಿವ ಷಟ್-ಕರ್ಣಿಯ ನಮಃ | ಕರ್ಣಿನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ದ್ಯಾಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಗೃಹಾಯ ಯ ನಮಃ | ಗೃಹ್ಯ o ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಓಂ ಸುನಾಶಕಾಯ ನಮಃ | ನಾಸಿಕಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಫಾಲನೇತರ ಸುತ್ತಯ ನಮಃ | ಫಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ  ಜ್ಞಾ ನ ಶ್ಕ್ಷಾ ಕರಾಯ ನಮಃ | ಹ್ಸ್ವಾ ನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಕಟ್ಟಹ್ಸ್ಾ ಪ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ | ಕಟ್ಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಲಂಬೀಧಾನುಜ್ಞಯ ನಮಃ | ಉದ್ರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ 

ಓಂ ಸುವಿಶಲ ವ್ಕ್ಷಸೇವ್ ನಮಃ | ವ್ಕ್ಷಸ್ಾ ಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ತಿಕಂಠಸೂತ್ತಯ ನಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ಿಸೇವಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಸ್ವಾಿಣ್ಯ ಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿ ಅಥಂಗ ಪೂಜ್ಞಂ ಸ್ಮಪ್ಿಯಾಮಿ || 

 ******   

 

ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಮ್ಣ್ಯ  ಅಷ್ಟ ೋತ್ತ ರ ಶತ್ನಾಮಾವಳಿ 

ಓಂ ಸ್ಕ ಂದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಫಾಲನೇತರ ಸುತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರ ಭವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಂಗಳಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೃತಿಾ ಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಶ್ಖಿವಾಹಾನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ದಿವ ಷಡುಬ ಜ್ಞಯ ನಮಃ | (10)  

ಓಂ ದಿವ ಷಣಿ್ ೀತ್ತರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಕ್ಷಾ ಧ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಶ್ತ್ತಶ್ ಪ್ರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ತ್ತರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಕೊಷ ೀಬ್ಲವಿಮಥಿನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮತ್ತಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರ ಮತ್ತಾ ಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಉನಮ ತ್ತಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಸೈನಯ  ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ದೇವ್ಸೇನಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ಪ್ರರ ಜ್ಞಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೃಪ್ರಳವೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಉಮಾಸುತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಮಾರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ರ ಂಚಧಾರರ್ಣಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸೇನಾನೆಯ ೀ ನಮಃ |      

ಓಂ ಅಗಿನ ಜನಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶಖಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಂಕರಾತಮ ಜ್ಞಯ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಶ್ವ್ಸೂನವೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗಣ್ಸ್ವವ ಮಿನೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸ್ವ್ಿಸ್ವವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ನಾತನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ ಶ್ಕ್ಷಾ ಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಕೊಷ ೀಭಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರವ್ಿತಿಪರ ಯ ನಂದ್ನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಂಗಾಸುತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರೀದೂು ತ್ತಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಅಹೂತ್ತಯ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ಪ್ರವ್ಕಾತಮ ಜ್ಞಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಂಭಾಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಪ್ರ ಜಂಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಉಜ್್ಜ ರಂಭಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕಮಲ್ಲಸ್ನ ಸಂಸುಾ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಏಕವ್ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಿವ ವ್ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ವ್ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಮನ್ೀಹ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚತ್ಪವ್ಿರ್ಣಿಯ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಪಂಚವ್ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಹಃಪ್ತಯೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಅಗಿನ ಗಭಾಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಮಿೀಗಭಾಿಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ವಿಶ್ವ ರೇತಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹ್ರಿದ್ವ ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭಕಾರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ಟವೇ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ವ್ಟವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪೂಷ್ಿ ೀ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗಭಸ್ಾ ಯೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ಗಹ್ನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಂದ್ರ ವ್ರ್ಣಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಳಾಧ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಯಾಧ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೈವ್ಲ್ಲಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಂಕರಾತಮ ನೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಶ್ವ ಯೀನಯೇ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ತೇಜೀನಿಧ್ಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಮೇಷ್ಠಟ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಬ್ರ ಹ್ಮ ಣೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ವೇದ್ಗಭಾಿಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿರಾಟಿ್ಟ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುಳಿಂದ್ಕನಾಯ ಭತ್ರ ಿಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಮಹಾಸ್ವರ ಸ್ವ ತ್ತವುರ ತ್ತಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಆಶ್ರ ತ ಖಿಲದಾತ್ರ ೀ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ಚೀರರ್ಘನ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರೀಗನಾಶ್ನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ ಮೂತಿಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಖಂಡಿಕೃತಕೇತನಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಮಡಂಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಡಂಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೃಷಾಂಕಪ್ಯೇ ನಮಃ |      

ಓಂ ಕಾರಣೀಪ್ರತಾ ದೇಹಾಯ ನಮಃ | (90)       

ಓಂ ಕಾರರ್ಣತಿೀತ ವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಿೀಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಮೃತ್ತಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಪ್ರರ ರ್ಣಯಾಮ ಪ್ರಾಯರ್ಣಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿರುದ್ು ಹಂತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿೀರರ್ಘನ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಕಾಾ ಸ್ವಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಬ್ರ ಮರ್ಣಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗುಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ೀತ್ತಯ ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ಬಾರ ಹ್ಮ ರ್ಣಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಾರ ಹ್ಮ ಣ್ಪರ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಂಶ್ವೃದಿು ಕಾರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೇದ್ವೇದಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಮಸ್ಾ ಲೀಕ ಸ್ದಿ್ದ ರುವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಸುರಾಣ್ಣೀಕಮಥಿನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ಲಿ್ಲೀ ದೇವ್ಸೇನಾ ಸ್ಮೇತ  

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿನೇ ನಮಃ | (108) 

****** 

 

ಶ್ರ ೀ ವ್ಲ್ಲ ೀ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ   

ಓಂ ಮಹಾವ್ಲಿೆ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಯ ಮತನವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಾಿಭರಣ್ಭೂಷ್ಠತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪೀತ್ತಂಬ್ಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಶ್ಸುತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಿವಾಯ ಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಅಂಬುಜಧಾರಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುರುಷಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ನಳಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ಜ್ಞವ ಲನೇತಿರ ಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಪ್ರ ಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ತ್ತಟಂಕ್ಷನೆಯ ೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭಂಕರಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವ್ಯ ಲಂಬ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಪ್ರ ತ್ತಯ ಷಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವ ರ್ಯ್ಯ ಿ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ತ್ಪಂಗಸ್ಾ ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಕಂಚುಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಣ್ಣಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗುಂಜ್ಞಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಾಲಯ ಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ವೈಷಿ ವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ೀಭಂಗೆಯ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪ್ರ ವಾಳವ್ದ್ನಾಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಮನ್ೀನಮ ನೆಯ ೈ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಚಾಮುಂಡ್ಯಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಕ ಂದ್ಭಾಯಾಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತು ರಭಾಯೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ನಿಣ್ಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಓಜಸೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪ್ರಮೇಷಿ್ಠ ನೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗುರುಬಾರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಚಂದ್ರ ವ್ರ್ಣಿಯೈ ನಮಃ | (40)  

ಓಂ ಕಳಾಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪೂಣ್ಿಚಂದಾರ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಿದಿ್ ಸೇವಿತ್ತಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಧವ ನೇತ್ತರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಿವ ಭುಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಆಯಾಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಇಷಟ ಸಿದಿು ಪ್ರ ದಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಮಾರ ಜ್ಞಯ ಯೈ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಸ್ವ ಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕಾಂಚನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹೇಮಭೂಷರ್ಣಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾವ್ಲಿೆ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾರಾಹೆಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸ್ದ್ಯ ೀಜ್ಞತ್ತಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಪಂಕಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಾಿಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲೀಕಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | (60)   

ಓಂ ಸುಂದ್ಯೈಿ ನಮಃ |    

ಓಂ ಇಂದಾರ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ರಲಕ್ಷ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಾರ ಹಿಮ ವಿದಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ರಸ್ವ ತ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಮಾಯೈಿ ನಮಃ |   

ಓಂ ಭದ್ರ ಕಾಳೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದ್ದಗಾಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜನಮೊೀಹಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಗರ ಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | (70)     

ಓಂ ಸುಸ್ವ ಪ್ರನ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಷ್ಟಪಾ ೀಚಾಾ ಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಸ್ವಕ್ಷಷ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪುಣ್ಯ ರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕೈವ್ಲ್ಲಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕಳಾತಿಮ ಕಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಇಂದಾರ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಇಂದ್ರ ರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಇಂದ್ರ ಶ್ಕ್ಾ ರ್ಯ್ಯ ೈ ನಮಃ | (80)       

ಓಂ ಪ್ರಾಯರ್ಣಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಕಾವೇರ್ಯ್ಯ ಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ಪಂಗಭದಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಷಷ ೀರಾಭಿು ತನಯಾಯೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಕೃಷಿ ವೇಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಿೀಮನದೆಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪುಷಕ ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ಿತೀಮುಖ್ಯ ೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಮೂಲ್ಲಧಪ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಾಶ್ಕ್ಾ ಯ ೈ ನಮಃ | (90)   

ಓಂ ಸ್ವ್ಿಮಂಗಳಕಾರರ್ಣಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಿಂದ್ದಸ್ವ ರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಾಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಯೀಗಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಪ್ರಪ್ನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಈಶನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲೀಕಮಾತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪೀಷ್ಠಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪ್ದ್ಮ ವಾಸಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗುಣ್ತರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | (100)  

ಓಂ ದ್ಯಾರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ನಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ನಾಗಧಾರಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಶೇಷಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಶ್ರರ್ಣಗತರಕ್ಷಷ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೌಮಾಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಶ್ರ ೀವ್ಲಿೆ ಯ ೈ ನಮಃ | (108) 

******** 

 

ಶ್ರ ೀ ದೇವ್ಸೇನಾ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ 

ಓಂ ಪೀತ್ತಂಬ್ಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ದಿವಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಉತು ಲಧಾರಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಣ್ಣಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕರಾಳಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜ್ಞವ ಲನೇತ್ಯ ೀಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾರಾಹೆಯ ೈ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ವಿದಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ರಸ್ವ ತ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರ ಕೃತ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಾಿಭರಣ್ಭೂಷ್ಠತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭಂಕಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರ ತ್ತಯ ಷಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವ ಯೈಿ ನಮಃ | (20) 
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ಓಂ ಅಚಿಂತಯ ಶ್ಕ್ಾ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಕೊಷ ೀಭಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಂದ್ರ ವ್ರ್ಣಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಳಾಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪೂಣ್ಿಚಂದಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ಿಸ್ಯಾ ಯ  ನಮಃ |  

ಓಂ ಯಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಇಷಟ ಸಿದಿಿ ಪ್ರ ದಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಯಾಂಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | (30)  

ಓಂ ಪ್ರ ವಾಳವ್ದ್ನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಇಂದಾರ ಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಇಂದ್ರ ರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಇಂದ್ರ ಶ್ಕ್ಾ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರರಾಯಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲೀಕಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಧ್ಮಾಿಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಂದ್ಯೈಿ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ಸುಜ್ಞತಗರ ತ್ತಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸುಸ್ವ ರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸ್ಕ ಂದ್ಭಾಯಾಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತು ರಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಐಶ್ವ ಯಾಿಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಿಂದಾಯ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕಾವೇಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ಪಂಗಭದಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಈಶನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲೀಕಮಾತ್ರ ೀ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಓಜಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅರ್ಘಪ್ಹಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ದ್ಯ ೀಜ್ಞತ್ತಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ ರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭೀಗಿನೆಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪ್ರಪ್ನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಖಾಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಸುಖಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಹಾಛತ್ತರ ಯೈ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಪುರಾತನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೇದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೇದ್ರಸ್ವಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ವೇದ್ಗಭಾಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತರ ಯಿೀಮರ್ಯ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಮಾರ ಜ್ಞಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಂಚನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹೇಮಭೂಷರ್ಣಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮೂಲ್ಲಧಪ್ರಯೈ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ಪ್ರಾಶ್ಕ್ಾ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುಷಕ ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ಿತೀಮುಖ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರವ್ಿತ್ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಶಲಕ್ಷ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹೇಮಾವ್ತ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ನಾತನಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಬ್ಹುವ್ರ್ಣಿಯೈ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ಗೀಪ್ವ್ತ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ಿಸ್ವವ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಂಗಳಕಾರಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗರ್ಣಂಬಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶವ ಂಬಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಂದ್ಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ಪುರಸುಂದ್ಯೈಿ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮನ್ೀನಮ ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮನ್ೀನಮ ಯೈ ನಮಃ | (90) 

ಓಂ ಚಾಮುಂಡ್ಯಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ನಾಗಧಾರಿಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ ಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶ್ವ ತೀಮುಖ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯ ಕಾಷ ಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಸ್ವೇಿಶ್ವ ಯೈಿ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗುಣ್ತರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದ್ಯಾರೂಪಣ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಭಿಯಾತಿಗಾಯೈ ನಮಃ | (100)  

ಓಂ ಪ್ರರ ಣ್ಶ್ಕ್ಾ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರಾದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರರ್ಣಗತರಕ್ಷರ್ಣಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಶೇಷಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವಾಪೂಜ್ಞಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಿದಿು ದಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಲಕ್ಷ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | (108) 

****** 
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ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯ  

ಶ್ರ ೀಕ್ಾ ೀತರ  ಪಳನ ಮ್ಹಾತ್ಮಮ  
 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಿದಿ್  ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ವಾದ್ ಪ್ಳನಿಯ ಸ್ವ ಲು ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ವ್ಲಿ್ಲೀಪುರ ಎಂಬ್ 

ಗಾರ ಮವಿತ್ಪಾ . ಆ ಗಾರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ನಟರಾಜನ್ ಹೆಸ್ರಿನ ವ್ಯ ಕ್ಷಾ  ಇರುತಿಾ ದ್ು . ಅವ್ನು ಬ್ಟ್ಟಟ  

ನೇಯಿಗೆಯ ಕ್ಲಸ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಂತ ಪ್ರರ ವಿೀಣ್ಯ ತ್ಯನುನ  ಪ್ಡೆದಿದ್ು . ಬ್ಹ್ಳ ನಿರಾಡಂಬ್ರವಾದ್ 

ಜಿೀವ್ನವ್ನುನ  ಸ್ವಗಿಸುತ್ತಾ , ತ್ತನು ಸಂಪ್ರದಿಸಿದ್ರಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಲು  ದಾನ ಧ್ಮಿಕೂಕ  

ವಿನಿಯೀಗಿಸುತಿಾ ದ್ು . ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸುಮತಿ ಕೂಡ್ ಗಂಡ್ನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ವಿಧ್ದ್ಲಿೂ  

ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತಿಾ ದ್ು ಳು. ಗಂಡ್-ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬ ರೂ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ ಭಕಾ ರಾಗಿ, 

ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ದೇವ್ರನೆನ ೀ ನೆನೆಯುತ್ತಾ  ಇರುತಿಾ ದ್ು ರು. 

 

ನಟರಾಜನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಇದ್ು ರೂ, ಮಕಕ ಳಿಲಿದ್ ಕೊರತ್ ನ್ೀವ್ನುನ ಂಟ್ಟ 

ಮಾಡುತಿಾ ತ್ಪಾ . ಸಂತ್ತನಕಾಕ ಗಿ ಅವ್ರೆಷ್ಟ ೀ ವ್ರ ತಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂಜೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ .   ವಿವಾಹ್ವಾಗಿ ಹ್ನೆನ ರಡು ವ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ 

ಸಂತ್ತನಭಾಗಯ  ಇಲಿದಿರುವುದ್ದ ಅವ್ರನುನ  ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ೀವುಂಟ್ಟ ಮಾಡುತಿಾ ತ್ಪಾ . 

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗಿೆ ದ್ದು  ಶ್ರ ೀ ಕಮಾರಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ತಮಗೆ ಸಂತ್ತನವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವದಿಸ್ಯಂದ್ದ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಸುತಿಾ ದ್ು ರು. ಅವ್ರಟ್ಟಟ ಗಿರುವ್ವ್ರೆಲಿರೂ ಮರಿಮಕಕ ಳಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತಿಾ ದ್ು ರೆ 

ತಮಗೆ ಮಾತರ  ಮಕಕ ಳಿಲಿ  ಎಂದ್ದ ಭಾದೆಪ್ಡುತಿಾ ದ್ು ರು.  ಯಾವುದ್ೀ ಜನಮ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ್ 

ಪ್ರಪ್ದಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಕಕ ಳಭಾಗಯ  ಇಲಿವೆಂದ್ದ ಎಣ್ಣಸುತಿಾ ದ್ು ರು. ದಿನದಿನಕ್ಕ  ಈ ಭಾದೆ 

ಅವ್ರನುನ  ಕಗಿಿ ಸುತಿಾ ತ್ಪಾ . 

 

ಆದ್ರೇ, ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಮಾತರ  ಶ್ರ ೀ ಕಮಾರಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತಿಾ ರುವುದ್ನುನ  

ಬಿಡ್ಲ್ಲಲಿ . ನಿತಯ  ಯಥವಿಧಯಾಗಿ ಆ ದೇವ್ರನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತ್ತಾ  ಇದಾು ರೆ. ಶ್ರ ೀ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನು ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲನು. ತನನ ನುನ  ತಿರ ಕರಣ್ಶುದಿಿ ಯಾಗಿ ನಂಬಿ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವ್ವ್ರನುನ  ಕಣಿ್ಣ ನ ರೆಪ್ಪು ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪ್ರಡುವ್ ಅಮೃತಮುತಿಿ. ಆ ದೇವ್ರನುನ  

ಮನಃಸೂು ತಿಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸ್ವ್ಿಸೌಭಾಗಯ ಗಳೂ ಲಭಿಸುತಾ ದೆ. ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯ 

ಋಣ್ಭಾಧೆಗಳೂ ಇರುವುದಿಲಿ .  ಅಕಾಲಮೃತ್ಪಯ  ಭಯವಿರುವುದಿಲಿ . 

 

ದಿನಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿಾ ರುವಾಗ, ಒಂದ್ದದಿನ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ  ಸ್ವಧು ಬಂದ್ನು. ಆ ಸ್ವಧು 

ಬ್ಹ್ಳ ಮಹಿಮೆಯುಳಳ ವ್ನೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲಿರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ನಟರಾಜನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳು 

ಆ ಸ್ನಾಯ ಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ ತಮಮ  ನ್ೀವ್ನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಸ್ವಧು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿೀಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ನು. ಮಕಕ ಳೇ, ನಿೀವು ಪೂವ್ಿಜನಮ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ್ ಒಂದ್ದ ಪ್ರಪ್ದ್ ಸ್ಲ್ಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 

ಸಂತ್ತನವಾಗುವುದ್ದ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬ್ರುವ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಳೆಳ ಯ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. 

ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ವಿತರ ವಾದ್ದ್ದು . ಷಷ್ಠಟ  ತಿರ್ಥ, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ವ್ಷಿಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ್ಯ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಬ್ರುವುದಿಲಿ . ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ವಿತರ ವಾದ್ ಆ ದಿನ 

ನಿೀವಿಬ್ಬ ರೂ ಪ್ಳನಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ಕ್ಕ  ಹೀಗಿ ಕಾತಿಿಕೇಯನನುನ  ದ್ಶ್ಿಸಿರಿ. ಆ ದೇವ್ರ 
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ದಿವ್ಯ ದ್ಶ್ಿನದಿಂದ್ ನಿಮಮ  ಪೂವ್ಿಜನಮ ದ್ ಪ್ರಪ್ವು ನಶ್ಸಿ, ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲಿೆ ೀ ಬಂಗಾರದಂತಹ್ ಮಗ 

ಹುಟ್ಟಟ ತ್ತಾ ನೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು.  

 

ಸೀಮವಾರ ಸ್ವಯಂಕಾಲ ನಟರಾಜನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಎತಿಾ ನಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಳನಿಗೆ 

ಪ್ರ ಯಾಣ್ಣಸಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಊರಿಂದ್ ಪ್ಳನಿಗೆ ನಾಲೆಕ ೈದ್ದ ಗಂಟ್ಟಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣ್. ರಾತಿರ  ಅಲಿೆ ೀ 

ಇದ್ದು , ಮರುದಿನ ಮಂಗಳವಾರದ್ ದಿನ ಆ ದೇವ್ರನುನ  ದ್ಶ್ಿನ ಮಾಡೀಣ್ವೆಂದ್ದ 

ಎಣ್ಣಸಿದ್ರು.  ಅಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡು ಪ್ರ ದೇಶ್ ಬಂತ್ಪ. ಆ ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿನ ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿೆ ೀ 

ಗಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗುತಿಾ ರುವಾಗ, ಒಂದೇ ಸ್ವರಿ ಎರಡು ಎತ್ಪಾ ಗಳೂ ನಿಂತ್ಪಹೀದ್ವು. 

ಗಾಡಿ ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ . ಗಾಡಿ ನಡೆಸುವ್ವ್ನು ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದ್ರೂ ಎತ್ಪಾ ಗಳು ಯಾಕ್ 

ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಸ್ವಗುತಿಾ ಲಿ  ಎಂದ್ದ ಅಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ .  ನಟರಾಜನ್.ನ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಕೂಡಿ ಇಬ್ಬ ರೂ 

ಗಾಡಿಯಿಂದ್ ಕ್ಳಗಿಳಿದ್ರು. ಎದ್ದರಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣಸಿದ್ ದೃಶ್ಯ  ನ್ೀಡಿ ಆಶ್ಾ ಯಿಪ್ಟಟ ರು. ಭಯ 

ಕೂಡ್ಯ ಆಯಿತ್ಪ. ಎದ್ದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಹೆಡೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೃತಯ ವ್ನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ವೆ. 

ಅವುಗಳನುನ  ನ್ೀಡಿ ಹೆದ್ರಿ ಎತ್ಪಾ ಗಳು ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಸ್ವಗುತಿಾ ಲಿ . 
 

ಗಾಡಿಯವ್ನು ಯಾವುದ್ೀ ಶ್ಬ್ು  ಮಾಡ್ಲ್ಲ ಹೀದಾಗ, ನಟರಾಜನ್ ಬೇಡ್ವೆಂದ್ದ 

ಹೆಚಾ ರಿಸಿದ್ನು. ಆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ ತಮಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡೆಂದ್ದ ಕೇಳಿದ್ನು. ಆದ್ರೆ ಅವು 

ಮಾತರ  ಕದ್ಲಲ್ಲಲಿ . ಅಲಿೆ ೀ ನೃತಯ ವ್ನುನ  ಆಡ್ತಡ್ಗಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಧ್ಿಗಂಟ್ಟ 

ಕಳೆಯಿತ್ಪ. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅವ್ರ ದಾರಿಯಲಿೆ ೀ ಸ್ವ ಲು  ಮುಂದೆಲಿ್ಲರುವ್ ಪ್ಕಕ ದ್ ಗುಡ್ಡ ದ್ ಮೇಲ್ಲಂದ್ 

ದ್ಡ್ಡ  ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತಾ  ಎದ್ದರಲಿ್ಲರುವ್ ರಸ್ಯಾ  ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು  

ತ್ಪಂಡ್ಯಯಿತ್ಪ. ತ್ಪಂಡುಗಳೆಲಿ್ಲ  ಆಚೆಈಚೆ ಚದ್ದರಿಬಿತ್ಪಾ . ಇದ್ದ ಜರುಗಿದ್ ಸ್ವ ಲು ಹತಿಾ ನಲಿ್ಲ  

ಆ ಎರಡು ಹಾವುಗಳು ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿೆ ೀ ಇದ್ು  ಪದೆಗೆ ಸ್ರರ ಿನೆ ಹ್ರಿದ್ದ ಹೀದ್ವು.      
 

ನಟರಾಜನಿಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು  ಅಥಿವಾಯಿತ್ಪ. ಆ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನೇ ತಮಮ ನು ರಕ್ಷಷ ಸ್ಲ್ಲ ಈ 

ವಿಧ್ವಾಗಿ ಬಂದ್ನು. ಇಲಿದಿದ್ು ರೆ, ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಸ್ವಗುವಾಗ ಆ ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದು  ತ್ತವೆಲಿರೂ ಇಹ್ಲೀಕ ತಯ ಜಿಸುತಿಾ ದೆು ವು. ಆ ಕಾತಿಿಕೇಯನು ತಮಮ ನುನ  ರಕ್ಷಷ ಸ್ಲ್ಲ 

ಮುಂದ್ಕ್ಕ  ಹೀಗದ್ ಹಾಗೇ ಹಾವುಗಳ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ನೆಂದ್ದ ಗರ ಹಿಸಿದ್ನು. ತಮಮ ನುನ  

ರಕ್ಷಷ ಸಿದ್ು ಕ್ಕ  ಆ ದೇವ್ರನುನ  ಎಷ್ಟ ೀ ವಿಧಾನದಿಂದ್ ಸುಾ ತಿಸಿದ್ನು. ಪ್ರ ಯಾಣ್ವ್ನುನ  

ಮುಂದ್ದವ್ರಿಸಿ ರಾತಿರ  ಪ್ಳನಿಕ್ಷ ೀತರ ವ್ನುನ  ಸೇರಿದ್ನು. ಬೆಳಿಗಿೆ  ಆ ಕ್ಷ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಿತಯ  

ಸ್ನಿನ ಧಾನವುಳಳ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನ ದ್ಶ್ಿನವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ನು. ಆ ನಂತರ 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ ತಿರುಗಿ ಹರಟ್ಟ ತಮಮ  ಗಾರ ಮಕ್ಕ  ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ 

ಸ್ವ ಲು  ಸ್ಮಯದ್ಲಿೆ ೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಂದ್ರವಾದ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಟ ದ್ನು. ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ದೇವ್ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವದಿಸಿದ್ದು , ಆದ್ು ರಿಂದ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಎಂದ್ದ ಹೆಸ್ರಿಟಟ ರು. ಪುತರ ನಿಂದ್ 

ಕೂಡಿ ನಟರಾಜನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಆ ದೇವ್ರನುನ  ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  ಬ್ದ್ದಕ್ಷಕ ದ್ು ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ 

ಜಿೀವಿಸಿದ್ರು.   

ಪ್ರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ಪ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಶಂಕರಪುತರ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ || 

****** 
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ಎರಡ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಚಿನನ ಶೆಟಿಟ ಯ ಕಥೆ 
 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ಕ್ಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಿರುತಾ ಣ್ಣ ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ ವಾದ್ ಕ್ಷ ೀತರ . ಇಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಗಿದ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನು ಬ್ಹ್ಳ ಮಹಿಮಾನಿವ ತನೆಂದ್ದ ಆರಾಧಸ್ಲು ಡುತಿಾ ದಾು ನೆ. ಶ್ರ ೀ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನಿಗೆ ಕಾತಿಿಕೇಯ, ಸ್ವವ ಮಿನಾಥನ್, ವೇಲ್ಲಯುಧಂ, ಕಮಾರಸ್ವವ ಮಿ, 

ಷಣ್ಣಮ ಖ ಎಂಬ್ ಹೆಸ್ರುಗಳು ಕೂಡ್ಯ ಪ್ರ ಸಿದಿ್ . ದೇವ್ರ ವಾಹ್ನ ನವಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಧ್ವ ಜದ್ಮೇಲೆ 

ಕೊೀಳಿ ಇರುತಾ ದೆ. ಕೊೀಳಿ ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕ  ಪ್ರ ತಿೀಕ. ಹಾವ್ನುನ  ದೇವ್ರ ಸಂಕೇತವೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ತಿರುತಾ ಣ್ಣ ಸ್ಮಿೀಪ್ದ್ ಪುತ್ತಾ ರಲಿ್ಲ  ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ  ಎಂಬ್ ವಾಯ ಪ್ರರಸ್ಾ ನು 

ಇದ್ು ನು. ಅವ್ನು ಬೆಳಿಳ , ಬಂಗಾರದ್ ವಾಯ ಪ್ರರದ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಬ್ಟ್ಟಟ ಗಳ ವಾಯ ಪ್ರರವ್ನುನ  ಕೂಡ್ಯ 

ಮಾಡಿ ತ್ಪಂಬಾ ಹ್ಣ್ವ್ನುನ  ಸಂಪ್ರದಿಸಿದ್ನು. ಆದ್ರೇ ವಿಪ್ರಿೀತವಾದ್ ಜಿಪುಣ್ತನದಿಂದ್ 

ಇರುವ್ವ್ನು. ಯಾವ್ ಬ್ಡ್ವ್ನಿದ್ು ರೂ, ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . 

ಅವ್ನಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಕಾಲ ಸಂತ್ತನ ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಒಂದ್ದದಿನ ತನಗೆ ಸಂತ್ತನವಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ದ 

ಅಂಗೈಯಷ್ಟಟ  ಉದ್ು ದ್ ಬೆಳಿಳ ಯ ಸ್ಪ್ಿದ್ ರೂಪ್ವ್ನುನ  ತಿರುತಾ ಣ್ಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ 

ಸ್ಮಪಿಸುತ್ಾ ೀನೆಂದ್ದ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ನು. ಕಾತಿಿಕೇಯನ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಚಿತ್ತರ ವ್ತಿ 

ಬೇಗನೆ ಗಭಿವ್ತಿಯಾಗಿ ಮುದಾು ದ್ ಗಂಡುಮಗುವ್ನುನ  ಹೆತಾ ಳು. ಅನತಿಕಾಲದ್ಲಿೆ ೀ ಆ ದೇವ್ರ 

ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಚಿನನ  ಶೆಟ್ಟಟ ಯ ವಾಯ ಪ್ರರ ಕೂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಯಿತ್ಪ.   

 

ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ  ವಾಯ ಪ್ರರದ್ ಗೌಜಿನಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟಟ  ಮಾತನುನ  

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಮರೆತ್ಪಹೀದ್ನು. ಒಂದ್ದದಿನ ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಯ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದ್ೀ 

ತಿೀವ್ರ ವಾದ್ ರೀಗ ಬಂತ್ಪ. ಎಷ್ಟಟ  ಮದ್ದು ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಾಸಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ .  ಆಗ 

ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ತ್ತನು ಕಾತಿಿಕೇಯನಿಗೆ ಕೊಟಟ  ಮಾತ್ಪ ನೆನಪ್ರಯಿತ್ಪ. ಸ್ವವ ಮಿ ನನನ  ಮಗನನುನ  

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ್ ಕಾಪ್ರಡು. ಪೂತಿಿ ಆರೀಗಯ ವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವದಿಸು.  ನಿನಗೆ ಅಂಗೈಯಷ್ಟಟ  

ಉದ್ು ದ್ ಎರಡು ಸ್ಪ್ಿಗಳನುನ  ಸ್ಮಪಿಸುತ್ಾ ೀನೆ ಎಂದ್ದ ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ನು. 

ಮಗುವಿನ ಅನಾರೀಗಯ ವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ವ ಲು ಸ್ಮಯದ್ಲಿೆ ೀ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ 

ಆರೀಗಯ ವಂತನಾದ್ನು.       

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ದ್ಸ್ರಾ, ದಿೀಪ್ರವ್ಳಿ ಹ್ಬ್ಬ ಗಳು ಬಂತ್ಪ. ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಯ ವಾಯ ಪ್ರರಕ್ಕ ಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ 

ವಿಪ್ರಿೀತ ಸ್ಮಯವಾದ್ದದ್ರಿಂದ್ ಒಂದ್ದಕ್ಷಣ್ ಕೂಡ್ಯ ಬಿಡುವಿಲಿದೆ ಹೀಯಿತ್ಪ. 

ಷಣ್ಣಮ ಖನಿಗೆ ಕೊಟಟ  ಮಾತ್ಪ ಮರೆತ್ಪಬಿಟಟ ನು. ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದಸ್ವರಿ ನೆನಪ್ರದ್ರೂ, ಈ 

ಹ್ಬ್ಬ  ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಹಗಬ್ಹುದೆಂದ್ದ ಕೊಂಡ್ನು. ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿಗೆ ಕೊೀಪ್ 

ಬಂತ್ಪ. ಮನುಷಯ  ಗುಣ್ ಇಷ್ಟ ೀ ಎಂದ್ದಕೊಂಡ್ನು. ತನನ  ಶ್ಕ್ಷಾ ಯನುನ  ತೀರಿಸ್ಬೇಕ್ಂದ್ದ 

ಕೊಂಡ್ನು. ಇಲಿದಿದ್ು ರೆ ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ಬುದಿು ಬಾರದೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ನು. 

 

ಆ ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯ ರಾತಿರ ಯಲಿ್ಲ  ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಯು ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಅರಚುತ್ತಾ  ಎದ್ು ನು. ದ್ಡ್ಡ  

ಸ್ಪ್ಿಗಳು ತನನ  ಮಂಚದ್ ಸುತ್ತಾ  ತಿರುಗುತಿಾ ರುವ್ ಹಾಗೆ ಕನಸಿು  ಬಂತ್ಪ. ಆ ಕನಸಿಿ ನಿಂದ್ 

ಭಯಪ್ಟ್ಟಟ  ಎಚಾ ರಿಕ್ಯಾಗಿ ಕಣಿ್ಣ  ತ್ರೆದ್ದ ಮಂಚದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿತ್ಪಕೊಂಡ್ನು. ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ 
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ನಿಜವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಸ್ಪ್ಿಗಳು ಹೆಡೆಬಿಚಿಾ  ಅಲಿ್ಲ ಡಿಸುತಿಾ ರುವುದ್ದ ನೆಲದ್ ಮೇಲೆ 

ಕಾಣ್ಣಸಿತ್ಪ. ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಯ ಪ್ರರ ಣ್ ಪ್ರರ ಣ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಒಂದೇಸ್ವರಿ ಇಷ್ಟಟ  ಸ್ಪ್ಿಗಳು 

ಎಲಿ್ಲಂದ್ ಬಂತ ಎಂದ್ದ ಭಯಪ್ಟ್ಟಟ  ಹೆಂಡ್ತಿಯನುನ  ನಿದೆರ ಯಿಂದ್ ಎಬಿಬ ಸಿದ್ನು.    

 

ಭಯದಿಂದ್ ನಡುಗುತ್ತಾ  ಹೆಂಡ್ತಿಯನುನ  ತಮಮ  ಮಂಚದ್ ಸುತಾ ಲೂ ಇರುವ್ ಸ್ಪ್ಿಗಳನುನ  

ನ್ೀಡೆಂದ್ನು. ಆಶ್ಾ ಯಿ ಕರವಾಗಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಚಿತ್ತರ ವ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ದ ಸ್ಪ್ಿ ಕೂಡ್ಯ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ . 

ಏನೂಂದೆರ , ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ೀ ಕನಸಿು  ಬಂದ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ ಹಾವೂ ಕೂಡ್ಯ 

ಇಲಿ . ಕಣಿ್ಣ ಮುಚಿಾ  ಮಲಗಿ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿ ತ್ತನು ನಿದೆರ ಹೀದ್ಳು. ಆದ್ರೆ, ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಸ್ವ ಲು ವೂ ನಿದೆರ  ಬ್ರಲ್ಲಲಿ . ಕಾಲ್ಲ ಕ್ಳಗಿಟಟ ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ಿಗಳು ಕಚಿಾ ಬಿಡುವ್ ಹಾಗಿವೆ. ಸ್ವ ಲು  

ಸ್ಮಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ಾ  ಹೆಂಡ್ತಿಯನುನ  ನಿದೆರ ಯಿಂದ್ ಎಬಿಬ ಸಿದ್ನು. ಚಿತ್ತರ ವ್ತಿ ಸಿಟಾಟ ಗಿ 

ಮಂಚದಿಂದ್ ಇಳಿದ್ದ ವಿಭೂತಿಯನುನ  ತಂದ್ದಕೊಟ್ಟಟ  ಇದ್ನುನ  ಹ್ಚಿಾ ಕೊಂಡು ಮಲಗಿ 

ಎಂದ್ಳು. ವಿಭೂತಿಯನುನ  ಹ್ಚಿಾ ಕೊಂಡ್ನು ಆದ್ರೆ ನಿದೆರ  ಬ್ರುತಿಾ ಲಿ .  ಕಣಿ್ಣ  ಬಿಟ್ಟಟ  

ನ್ೀಡಿದ್ರೆ ಮತ್ಾ  ಬುಸುಗುಡುತ್ತಾ  ಕನಿಷಿ  ಹ್ತ್ಪಾ  ಹಾವುಗಳು ಕಾಣ್ಣಸಿತ್ಪ. 

 

ಆಗ ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ತ್ತನು ಷಣ್ಣಮ ಖನಿಗೆ ಕೊಟಟ  ಮಾತ್ಪ ನೆನಪ್ರಯಿತ್ಪ. ಮಾತ್ಪ ತಪು ದ್ು ಕ್ಕ  ಆ 

ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕೊೀಪ್ಕ್ಕ  ಗುರಿಯಾದ್ು ರಿಂದ್ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದ್ದ ಗರ ಹಿಸಿದ್ನು. ಸ್ವವ ಮಿ 

ಕಾತಿಿಕೇಯ! ನನನ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೇ! ಈ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿೆ ೀ ನಾನು ಆ ಬೆಳಿಳ ಯ ಸ್ಪ್ಿದ್ 

ಮೂತಿಿಯನುನ  ತಯಾರುಮಾಡ್ಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ ಹ್ಣ್ವ್ನುನ  ತ್ಗೆದಿಡುತ್ಾ ೀನೆ. ನಾಳೆ ಆ 

ಕ್ಲಸ್ವ್ನುನ  ಮಾಡುತ್ಾ ೀನೆ. ನನನ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದ್ದ ಕ್ನೆನ ಗೆ ಹಡೆದ್ದಕೊಂಡ್ನು. 

ಕರುರ್ಣಮಯನಾದ್ ಷಣ್ಣಮ ಖನು ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ ಯನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸಿದ್ನು.   ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲದ್ು  

ಸ್ಪ್ಿಗಳೆಲಿ್ಲ  ಮಾಯವಾದ್ದವು. ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ  ಸ್ವ ಲು ವೂ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡ್ದೇ ಮಂಚವಿಳಿದ್ದ 

ಧ್ನಾಗಾರಕ್ಕ  ಹೀಗಿ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕ್ಲಸ್ಕ್ಕ  ಬೇಕಾದ್ ಹ್ಣ್ವ್ನುನ  ತ್ಗೆದ್ದ, ಒಂದ್ದ ಪಟಟ ಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಟ್ಟಟ  ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಟಟ ನು. 

 

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗಿೆ , ಆ ಹ್ಣ್ವ್ನುನ  ತ್ಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಬೆಳಿಳ ಯಿಂದ್ ಒಳೆಳ ಯ ಸ್ಪ್ಿದ್ 

ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಂಗಳವಾರದ್ ದಿನ ತಿರುತಾ ಣ್ಣಗೆ ಹೀಗಿ 

ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಪಿಸಿದ್ನು. ಆಗಿನಿಂದ್ ಚಿನನ ಶೆಟ್ಟಟ  ಒಳೆಳ ಯ ಮನಸಿಿ ನಿಂದ್ ಜಿೀವಿಸುತ್ತಾ , 

ಎಷ್ಟ ೀ ದಾನ-ಧ್ಮಿಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಕಾಲಕಳೆದ್ನು. ಜಿೀವಿಸಿದ್ು ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ ಆ 

ದೇವ್ರನುನ  ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ಷಾ ಯನುನ  ಹಂದಿದ್ನು. 
 

ಎರಡ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ಪ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಶಂಕರಪುತರ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ || 

****** 
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ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ವೆಿಂಕಟ್ರರ ಮ್ನ್ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಕನಾಯ ಕಮಾರಿ ಸ್ಮಿೀಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಷಿ್ಟ ಪುರಂ ಎಂಬ್ ಗಾರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  

ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ಎಂಬ್   ಹಾಲ್ಲ ಮಾರುವ್ವ್ನು ಇದ್ು ನು. ಅವ್ನು ದಿನಾಲ್ಲ ತನನ  ಹ್ತಿಾ ರವಿದ್ು  

ಹ್ತ್ಪಾ  ಎಮೆಮ ಗಳ ಹಾಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ, ಅವೆಲಿವ್ನುನ  ದ್ಡ್ಡ  ಪ್ರತ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕ್ಷ, ಒಂದ್ದ ಗಾಡಿಯ 

ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಟ ಕೊಂಡು ಊರಲಿ್ಲದ್ು ವ್ರಿಗೆ ಮಾರುತಿಾ ದ್ು ನು. ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ಹಾಲ್ಲಗೆ ಸ್ವ ಲು ವೂ 

ನಿೀರು ಬೆರೆಸ್ದೇ ಸ್ವ ಚಾ ವಾದ್ ಹಾಲನುನ  ಮಾರುತ್ತಾ ನೆಂದ್ದ ಎಲಿರೂ ಹೇಳುತಿಾ ದ್ು ರು. 

ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸುಮತಿ. ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರನನುನ  

ಪೂಜಿಸುತಿಾ ದ್ು ರು. ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್.ಗೆ ಪ್ರಮಶ್ವ್ನೆಂದ್ರೆ ಬ್ಹ್ಳ ಪರ ೀತಿ. ಪ್ರ ತಿ ಸೀಮವಾರ 

ಉಪ್ವಾಸ್ ಇರುತಿಾ ದ್ು .    

 

ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಇದ್ು ರೂ ಸಂತ್ತನಭಾಗಯ ವಿಲಿದೆ ಬ್ಹ್ಳ 

ನ್ೀಯುತಿಾ ದ್ು ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಸ್ತಿ ಂತ್ತನ ಕೊಡೆಂದ್ದ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತಿಾ ದ್ು ರು. ಎಲಿರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಲ್ಲ ಹಾಕ್ಷದ್ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬ್ರುವ್ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  

ಒಂದ್ದ ಮರದ್ ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿ್ಲರುವ್ ನಿೀರಿನ ಕೊಳಾಯಿ ಕ್ಳಗೆ ಆ ಪ್ರತ್ರ ಗಳನುನ  ತಳೆಯುತಿಾ ದ್ು . 

ಸ್ವ ಲು  ಉಳಿದ್ ಹಾಲನುನ  ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿೆ ೀ ಇರುವ್ ಮರದ್ ಬುಡ್ಕ್ಕ  ಹಾಕತಿಾ ದ್ು . ಹಿೀಗೆ ಪ್ರ ತಿದಿನ 

ಮಾಡುತಿಾ ದ್ು .    

 

ಒಂದ್ದ ದಿನ ರಾತಿರ  ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್.ನಿಗೆ ಕನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದ್ಶ್ಿನಕೊಟಟ ನು. 

ಮಗು ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್! ನಿನನ  ಭಕ್ಷಾ ಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷಪ್ಟ್ಟಟ ನು. ಎಲಿರಿಗೂ ಹಾಕ್ಷ ಉಳಿದ್ 

ಹಾಲನುನ  ನಿೀನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಮರದ್ ಬುಡ್ಕ್ಕ  ಹಯುಯ ತಿಾ ದಿು  ಅಲ್ಲವ ? ಆ ಮರದ್ ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿೆ ೀ 

ಇರುವ್ ಪದೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ ದಿವ್ಯ  ಸ್ಪ್ಿವು ಇದೆ. ದಿನಾಲೂ ನಿೀನು ಹಯುಯ ವ್ ಹಾಲನುನ  

ಆ ಸ್ಪ್ಿರಾಜನು ಸಿವ ೀಕರಿಸುತಿಾ ದ್ು ನು. ನಿೀನು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುತಿಾ ದ್ದು ದ್ರಿಂದ್ ಹಾಲ್ಲ 

ಸ್ವ ಲು ವೇ ಹಯುಯ ತಿಾ ರುವುದ್ರಿಂದ್ ಪ್ರ ತಿದಿನ ನಿೀನು ಮಾಡುವ್ ಈ ಒಳೆಳ ಯ ಕ್ಲಸ್ದಿಂದ್ 

ನಿನಗೆ ತ್ಪಂಬಾ ಪುಣ್ಯ  ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ , ನಿನೆನ  ನನಗೆಷ್ಟ ೀ ಪರ ಯವಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  

ಷಷಿ್ಠ . ನಿನೆನ  ಕೂಡ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ್ ಹಾಗೆ ಅಲಿ್ಲ  ಹಾಲ್ಲ ಹಯಿಯ ದಿದಿು .  ಆ 

ವಿಧ್ವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ು  ದಿವ್ಯ ಸ್ಪ್ಿಕ್ಕ  ಆ ಪ್ವಿತರ ದಿನ ಹಾಲ್ಲ ಹಯಿಯ ದಿದ್ು ರಿಂದ್ ಬ್ಹ್ಳ 

ಪುಣ್ಯ ವ್ನುನ  ಸಂಪ್ರದಿಸಿದಿು . ಇದ್ರಿಂದ್ ನಾನು ತ್ಪಂಬಾ ಸಂತೀಷಪ್ಟ್ಟಟ ನು. ನಿನಗೆ 

ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲಿೆ ೀ ಒಳೆಳ ಯ ಕಮಾರನು ಹುಟ್ಟಟ ತ್ತಾ ನೆ. ನಿೀನು ಆ ಕಮಾರನನುನ  ಕರೆದ್ದಕೊಂಡು 

ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಸ್ವ ಲು  ದೂರದ್ಲಿ್ಲರುವ್ ನನನ  ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ವಾದ್ ತಿರುಚಂದೂರುಗೆ ಹೀಗಿ ಮಗನಿಗೆ 

ಅಲಿೆ ೀ ನಾಮಕರಣ್ವ್ನುನ  ಮಾಡ್ಬೇಕ್ಂದ್ದ ಹೇಳಿ ಅಂತಧಾಿನವಾದ್ನು. 

 

ಮುಂಜ್ಞನೆ ನಿದೆರ ಯಿಂದ್ ಎದ್ು  ಕೂಡ್ಲೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸುಮತಿಗೆ ತನಗೆ ಬಂದ್ ಕನಸಿ್ ನುನ  

ವಿವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನು. ಆ ಷಣ್ಣಮ ಖನು ತಮಮ ನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸಿದ್ಕ್ಕ  ಅವ್ರು ತ್ಪಂಬಾ 

ಸಂತೀಷಪ್ಟಟ ರು. ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ಆವ್ತಿಾ ನಿಂದ್ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕರ ಮ ತಪ್ು ದೇ ಆ ಮರದ್ ಬುಡ್ಕ್ಕ  

ಹಾಲ್ಲ ಹಯುಯ ತಿಾ ದ್ು ನು.   ಯಾವಾಗಲ್ಲದ್ರೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪ್ಿವು ಕಾಣ್ಲ್ಲ ಸಿಗಬ್ಹುದ್ದ 

ಎಂದ್ದ ಕಾತರತ್ಯಿಂದ್ ನ್ೀಡುತಿಾ ದ್ು ನು. ಆದ್ರೇ ಯಾವ್ತ್ತಾ  ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ . 
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ಆ ಷಣ್ಣಮ ಖನ ದ್ರ್ಯ್ಯಿಂದ್ ಸುಮತಿ ಕ್ಲವು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಗಭಿ ಧ್ರಿಸಿ ಒಳೆಳ ಯ 

ಗಂಡುಮಗುವ್ನುನ  ಹೆತಾ ಳು. ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಆ ಗಂಡುಮಗುವ್ನುನ  

ಕರೆದ್ದಕೊಂಡು ತಿರುಚಂದೂರುಗೆ ಹರಟರು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಎತಿಾ ನಗಾಡಿ ಮೇಲೆಯೇ 

ಪ್ರ ಯಾಣ್. ಸ್ವ ಲು ದೂರ ಹೀಗುವಾಗ ದಾರಿಗೆ ಎದ್ದರಾಗಿ ಒಂದ್ದ ಅದ್ದು ತ ತೇಜಸಿಿ ನಿಂದ್ 

ಪ್ರ ಕಾಶ್ಸುತಿಾ ರುವ್ ಸ್ಪ್ಿವು ಕಾಣ್ಣಸಿತ್ಪ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಡೆ ಬಿಚಿಾ  ಇದ್ು  ಆ 

ಸ್ಪ್ಿರಾಜನನುನ  ನ್ೀಡಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಸ್ವವ ಮಿಯು ಕನಸಿ್ ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದ್ ಸ್ಪ್ಿವು ಇದೇ ಎಂದ್ದ 

ವೆಂಕಟಾರ ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತ್ಪ.  ಕಟ್ಟಂಬ್ವೆಲಿ್ಲ  ಗಾಡಿಯಿಂದ್ ಕ್ಳಗಿಳಿದ್ದ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪ್ಿಕ್ಕ  

ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿದ್ರು. ಮಗುವಿನಿಂದ್ ಕೂಡ್ಯ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡ್ಲೇ ಸ್ಪ್ಿವು 

ಮಾಯವಾಯಿತ್ಪ. 

 

ಪ್ರ ಯಾಣ್ವ್ನುನ  ಮುಂದ್ದವ್ರಿಸುತ್ತಾ  ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಮರುದಿವ್ಸ್ ಮುಂಜ್ಞನೆ 

ತಿರುಚಂದೂರು ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ದ್ಶ್ಿಸಿದ್ರು. ಮಗುವಿಗೆ ಅಲಿೆ ೀ 

ಕಾತಿಿಕೇಯನ್ ಎಂದ್ದ ನಾಮಕರಣ್ವ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರಾತಿರ  ಅಲಿೆ ೀ ಇದ್ದು  ಮರುದಿನ 

ತಿರುಗಿ ವಿಷಿ್ಟ ಪುರಂ ಸೇರಿದ್ರು. ವೆಂಕಟಾರ ಮನ್ ಕಟ್ಟಂಬ್ವೆಲಿ್ಲ  ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  

ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  ಬ್ದ್ದಕ್ಷಕ ದ್ು ಷ್ಟಟ    ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿದ್ರು.   
 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ಪ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಶಂಕರಪುತರ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ || 

****** 

 

ನಾಲಕ ನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ವೆಿಂಕಟ್ಶಾಸಿು ರ  ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಮಧುರೈನಗರಕ್ಕ  ಸ್ವ ಲು ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ ಗಾರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ 

ಎಂಬ್ ಮಹಾಪಂಡಿತನು ಇದ್ು ನು. ಅವ್ನು ಎಲಿ್ಲ  ಶಸ್ಾ ರವಿದೆಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ  

ಇದ್ು ವ್ನೆಂದ್ದ ಪ್ರ ಸಿದಿು  ಹಂದಿದ್ನು. ಸುತ್ಪಾ ಮುತ್ತಾ  ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ ಸ್ಲಹೆ 

ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಹ್ತಿಾ ರವೇ ಬ್ರುತಿಾ ದ್ು ರು. ವಿವಾಹ್, ಗೃಹ್ಪ್ರ ವೇಶ್ಗಳಿಗೆ 

ಮುಹೂತಿಗಳನೂನ  ನಿಣ್ಿಯಿಸುವುದ್ರಲಿ್ಲ  ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರಗೆ ಸ್ವಟ್ಟ ಇಲಿವೆಂದ್ದ ಜನರು 

ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತಿಾ ದ್ು ರು.  ಆಲಯ ಪ್ರ ತಿಷಿಾ ಪ್ನ ಮುಹೂತಿಗಳು ಬೇಕ್ಂದ್ದ ತ್ಪಂಬಾ ದೂರದ್ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಂದ್ಲೂ ಕೂಡ್ಯ ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಹ್ತಿಾ ರವೇ ಬ್ರುತಿಾ ದ್ು ರು. 

 

ವೆಂಕಟೇಶಸಿಾ ರಗೆ ಐವ್ತ್ಪಾ  ವ್ಷಿದ್ ವ್ಯಸಿು  ಬಂತ್ಪ. ತ್ಪಂಬಾ ಆರೀಗಯ ದಿಂದ್, ಸುಖದಿಂದ್ 

ಇರುತಿಾ ದ್ು  ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರಗೆ ಇದ್ು ಕ್ಷಕ ದ್ು  ಹಾಗೆ ಒಂದ್ದ ಚಮಿವಾಯ ಧ ಹಿಡಿಯಿತ್ಪ. ಶ್ರಿೀರವೆಲಿ್ಲ  

ತ್ಪರಿತದಿಂದ್ ಸ್ವ ಲು  ಕ್ರೆದ್ರೂ ಗಾಯವಾಗುತಿಾ ತ್ಪಾ . ಚಮಿವು ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಒಣ್ಗಿದ್ ಹಾಗಿತ್ಪಾ . 

ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರಗೆ ಆಯುವೇಿದ್ದ್ ಬ್ಗಿೆ  ಪ್ರಿಚಯ ಇದ್ದು ದ್ು ರಿಂದ್ ಕ್ಲವು ಔಷಧಗಳನುನ  

ಮಾಡಿ ನ್ೀಡಿದ್ನು. ಅದ್ರಿಂದ್ ಯಾವುದೇ ಗುಣ್ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ .  ಇನುನ  ಲ್ಲಭವಿಲಿೆ ಂದ್ದ 

ಮಧುರೈನಿಂದ್ ದ್ಡ್ಡ ವೈದ್ಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ್ನು. ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ು  

ಅಭಿಮಾನದಿಂದ್ ಅವ್ರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ದ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಷ ಸಿ ಕ್ಲವು ಮದ್ದು ಗಳನುನ  ಕೊಟಟ ರು. 



ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ  ವ್ರ ತ 

23 

 

ಆದ್ರೂ ಕೂಡ್ ಲ್ಲಭವಿಲಿದೇ ಹೀಯಿತ್ಪ.  ಇದೆಲಿ್ಲ  ತನನ  ಪೂವ್ಜನಮ ದ್ ಕಮಿಫಲವೆಂದ್ದ 

ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಬಾಧೆಪ್ಡುತಿಾ ದ್ು ನು. 

 

ಹಿೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ದದಿನ ಆ ಊರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಿಂದ್ ಒಬ್ಬ  ಶೆರ ೀಷಿ  ಜಯ ೀತಿಷಯ ನು 

ಬಂದ್ನು. ಅವ್ನು ಜಯ ೀತಿಷಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಪ್ರರ ವಿೀಣ್ಯ ತ್ಯನುನ  ಪ್ಡೆದ್ವ್ನೆಂದ್ದ ಯಾವ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಾದ್ರು ಪ್ರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದ್ದ ಜನರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದ್ದದಿನ ಆ 

ಜಯ ೀತಿಷಯ ನು ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ನು. ಅವ್ನ ಜ್ಞತಕ ನ್ೀಡಿ ಕಣಿ್ಣ ಗಳಳ ನುನ  

ಮುಚಿಾ ಕೊಂಡು ಧಾಯ ನಿಸಿ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ಸ್ವವ ಮಿ, ನಿೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನಮ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಘೀರಾತಿಘೀರ ಕ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಿು ೀರಿ. ಅಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಹ್ತ್ಪಾ  ಸ್ಪ್ಿಗಳನುನ  ಕೊಂದಿದಿು ೀರಿ. 

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನುನ  ಮಾಡ್ದಿದ್ು ರೂ ಅವುಗಳನುನ  ಕೂರ ರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿ 

ಕೊಂದಿರಿ. ಆ ಪ್ರಪ್ದ್ ಫಲವ್ನುನ  ಹಿೀಗೆ ಅನುಭವಿಸುತಿಾ ದಿು ೀರಿ. ಇದ್ಕ್ಕ  ಒಂದೇ ಉಪ್ರಯ. ಆ 

ಕಾತಿಿಕೇಯನನುನ  ಬೇಡಿಕೊಳುಳ ವುದ್ದ. ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಸ್ವ ಲು ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ತಿರುಪ್ರು ರಕಂಡ್ರ ಮ್ 

ಎಂಬ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ದೇವ್ರ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ವು ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಿದ್ ಷಣ್ಣಮ ಖನು ಬ್ಹ್ಳ 

ಉನನ ತ ಮಹಾತ್ಮ  ಹಂದಿದ್ವ್ನು.  ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯು ತನನ  ಈಟ್ಟಯಿಂದ್ ಅಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ 

ಸ್ರೀವ್ರವ್ನುನ  ಸೃಷ್ಠಟ ಸಿದಾು ನೆ. ನಿೀವು ಬ್ರುವ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆ ಕ್ಷ ೀತರ ಕ್ಕ  ಹೀಗಿ 

ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಆರಾಧಸಿ, ಆ ಸ್ರೀವ್ರದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವನ ನವ್ನುನ  ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಮ  ಪೂವ್ಿಜನಮ ದ್ 

ಪ್ರಪ್ವು ನಶ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಪೂತಿಿ ಆರೀಗಯ  ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. 

 

 

ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ ಸೀಮವಾರವೇ ಹರಟ್ಟ ರಾತಿರ ಗೆ ತಿರುಪ್ರು ರಕಂಡ್ರ ಮ್ 

ಸೇರಿದ್ನು. ಬೆಳಿಗಿೆ  ಎದ್ದು , ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವನ ನಮಾಡಿ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿ್ಲ  ದೇವ್ರನುನ  ದ್ಶ್ಿನ 

ಮಾಡಿದ್ನು.  ಆನಂತರ ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿೆ ೀ ಇರುವ್ ಸ್ರೀವ್ರದ್ ಹ್ತಿಾ ರ ಬಂದ್ದ, ಆ ನಿೀರಲಿ್ಲ  ಇಳಿದ್ದ 

ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ್ ಆ ಕಾತಿಿಕೇಯನನುನ  ನಮಸ್ಕ ರಿಸುತ್ತಾ  ನಿೀರಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಸ್ಲ 

ಮುಳಿಗಿದ್ನು. ಅಷ್ಟ ೀ ಆಶ್ಾ ಯಿ! ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರಯ ಚಮಿವಾಯ ಧ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಯವಾಯಿತ್ಪ. ಆನಂದ್ದಿಂದ್ ವೆಂಕಟಶಸಿಾ ರ ಕಣಿ್ ಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಬಂತ್ಪ. ದೇವ್ಸ್ವಾ ನದ್ತ್ತಾ  

ತಿರುಗಿ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತ್ತಾ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ಸ್ವವ ಮಿ ಕಾತಿಿಕೇಯ! ನಿೀನು 

ಜ್ಞಾ ನಸಂಪ್ನನ ನು. ನಿನನ ನುನ  ನಂಬಿದ್ವ್ರನುನ  ನಿತಯ  ರಕ್ಷಷ ಸುವ್ ಅಮೃತಮುತಿಿ. ಶ್ರ ೀವ್ಲಿ್ಲ  

ದೇವ್ಸೇನ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ನಿನಗಿದ್ೀ ನನನ  ನಮಸ್ವಕ ರಗಳು. ನಿನನ ನುನ  

ಸ್ಮ ರಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನಮ ಗಳ ಪ್ರಪ್ಗಳು ನಶ್ಸಿ ಕೈವ್ಲಯ  ಲಭಿಸುತಾ ದೆ. ನಿತಯ  ನಿನನ ನುನ  

ಸ್ಮ ರಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸ್ವ್ಿ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ ಎಂದ್ದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಎಷ್ಟ ೀ 

ವಿಧ್ಗಳಿಂದ್ ಕೊಂಡ್ಯಡಿದ್ನು. ದೇವ್ಸ್ವಾ ನಕ್ಕ  ಹೀಗಿ ದೇವ್ರನುನ  ದ್ಶ್ಿಸಿದ್ನು. ತಿರುಗಿ ತನನ  

ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣ್ ಮಾಡಿದ್ನು. ಜಿೀವಿಸಿದ್ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  

ಸುಖವಾಗಿ ಕಳೆದ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ಷಾ ಯನುನ  ಹಂದಿದ್ನು. 

 

 

ಆ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನನುನ  ಅಚಿಿಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಕಜದ್ೀಷದಿಂದ್ ವಿಮುಕ್ಷಾ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತಾ ರೆ. 

ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸ್ಪ್ಿದ್ೀಷಗಳು ಇದ್ು ರೂ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೀಗುತಾ ವೆ. ಬುದಿು  ವಿಕಸಿಸುತಾ ದೆ. 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ  ಜಯ ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಷಣ್ಣಮ ಖನನುನ  
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ಪೂಜಿಸಿದ್ವ್ರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಸಂತ್ತನವು ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ನಿತಯ ವೂ ಆ ದೇವ್ರನುನ  

ಸ್ಮ ರಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸ್ವ್ಿಸೌಭಾಗಯ ಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. 
 

ನಾಲಕ ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ಪ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಶಂಕರಪುತರ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ || 

****** 

 

ಐದ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಮ್ಣಿಶ್ಮ್ಿನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ತಮಿಳುದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಣ್ಣಶ್ಮಿ ಎಂಬ್ ಚಮಾಮ ರ ಇದ್ು ನು. ಅವ್ನು ವಂಶ್ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಚಪ್ು ಲ್ಲ ಹಲ್ಲಯುವ್ ವೃತಿಯಿಂದ್   ಜಿೀವ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ  ತ್ಪಂಬ್ 

ಭಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಯಣ್ನಾಗಿ ಇರುತಿಾ ದ್ು . ಪ್ರಮೇಶ್ವ ನೆಂದ್ರೂ, ವಿಘ್ನ ೀಶ್ವ ರನೆಂದ್ರೂ, 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನೆಂದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ತ್ಪಂಬಾ ಪ್ರರ ಣ್. ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ 

ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನೆಂದ್ರೆ ಇನೂನ  ಪ್ರರ ಣ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ 

ಬಾಲಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನನೆನ ೀ ನೆನೆಯುತಿಾ ದ್ು . ಅವ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ವ್ಸುಮತಿ ಕೂಡ್ಯ ಬ್ಹ್ಳ 

ಭಕ್ಷಾ ಯಿದ್ು ವ್ಳು.  ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ನಿಮಿಲ ಮನಸಿಿ ನಿಂದ್ ಜಿೀವಿಸುತಿಾ ದ್ು ರು. 

 

ಮಣ್ಣಶ್ಮಿನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಇದ್ು ರೂ ಸಂತ್ತನವಿಲಿದೇ ಬಾಧೆಪ್ಡುತಿಾ ದ್ು ನು. ಪ್ರ ತಿದಿನ ಆ 

ದಂಪ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಂತ್ತನವ್ನುನ  ಅನುಗರ ಹಿಸ್ಬೇಕ್ಂದ್ದ ಎಲಿ್ಲ  ದೇವ್ತ್ಗಳನುನ  

ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತಿಾ ದ್ು ರು. ಆದ್ರೇ ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಲತ ದ್ರೆಯಲ್ಲಲಿ . ದಿನಗಳು ಹಿೀಗೆ 

ಉರುಳುತಿಾ ರುವಾಗ, ಮಣ್ಣಶ್ಮಿನಿಗೆ ನಲವ್ತಾ ನೇ ವ್ಯಸಿು  ಬಂತ್ಪ. ಒಂದ್ದದಿನ ಈ 

ವಿಷಯವ್ನೆನ ೀ ಆಲೀಚಿಸುತ್ತಾ  ತಿೀವ್ರ ವಾದ್ ಮನಸ್ವಾ ಪ್ಕ್ಕ  ಗುರಿಯಾದ್ನು. ಹೆಂಡ್ತಿಯಂದಿಗೆ 

ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ನಾವು ಇಷ್ಟಟ  ವ್ರುಷದಿಂದ್,    ಇಷ್ಟಟ  ದೇವ್ತ್ಗಳನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತಿಾ ದ್ು ರೂ   

ಯಾವುದೇ ಫಲ್ಲತ ಇಲಿದೆ ಹೀಯಿತ್ಪ. ನಾಳೆಯಿಂದ್ ನಾನು ವಾರದ್ ವ್ರೆಗೆ ಒಂದ್ದ ಗುಟ್ಟಕ 

ನಿೀರನೂನ  ಕಡಿಯದೆ ಉಪ್ವಾಸ್ ದಿೀಕ್ಷ ಯನುನ  ಮಾಡುತ್ಾ ೀನೆ. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯು ಕರುಣ್ಣಸಿದ್ರೆ 

ಸ್ರಿ ಇಲಿದಿದ್ು ರೆ ಪ್ರರ ಣ್ವ್ನಾನ ದ್ರೂ ಬಿಡುತ್ಾ ೀನೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. ಆ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿದ್ 

ಹೆಂಡ್ತಿ ವ್ಸುಮತಿ ಕಣಿ್ಣ ೀರಿಟಟ ಳು.  ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಶ್ಮಿನು ಮರುದಿನ 

ಬೆಳೆಗಿಿ ನಿಂದ್ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವ್ನುನ  ತ್ಗೆದ್ದಕೊಳುಳ ವುದ್ನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ನು. ಹಾಗೆ 

ಮೂರುದಿನಗಳಾಗುವಾಗ ನಿತ್ತರ ಣ್ನಾದ್ನು. ನಾಲಕ ನೇ ದಿನ ಮಂಚದ್ ಮೇಲ್ಲಂದ್ ಏಳಲ್ಲರದೇ 

ಹೀದ್ನು. ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ಯನ ೀಹಿತರು ಎಷ್ಟಟ  ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಲ್ಲಲಿ . ಐದ್ನೇ ದಿನ 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ ಒಬ್ಬ  ಚಿಕಕ ಹುಡುಗ ಎಲಿ್ಲಂದ್ಲೀ ಓಡುತ್ತಾ  ಬಂದ್ದ, ಮಾಮ ಈ 

ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ ನುನ  ತಿನುನ , ನಿನಗೇನು ಆಗದ್ದ ಎಂದ್ದ ಅವ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ ನುನ  

ಇಟಟ ನು. ಆ ಬಾಲಕನ ತೇಜಸಿಿ ಗೆ ಆಶ್ಾ ಯಿಪ್ಟ್ಟಟ  ಮಣ್ಣಶ್ಮಿ ಒಂದ್ದ ಕ್ಷಣ್ ತನನ ನೆನ ೀ 

ಮರೆತನು. ತನನ ನುನ  ಯಾವುದ್ೀ ತಿಳಿಯದ್ ಮಾರ್ಯ್ ಆವ್ರಿಸಿದೆ. ತನನ  ಉಪ್ವಾಸ್ದ್ ಸಂಗತಿ 

ಕೂಡ್ಯ ನೆನಪಗೆ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ . ಅಂದ್ವಾಗಿ ಕ್ಷರುನಗು ನಗುತಿಾ ರುವ್ ಆ ಬಾಲಕನನುನ  ನ್ೀಡುತ್ತಾ  

ಅವ್ನಿಂದ್ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ ನುನ  ತ್ಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಟ ಸಿ ತಿಂದ್ನು.  ಅಷ್ಟ ೀ! 
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ಶ್ರಿೀರಕ್ಕ ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ೀ ದಿವ್ಯ ವಾದ್ ತೇಜಸಿು  ಪ್ರ ಸ್ರಿಸಿದ್ ಹಾಗೆ ಆಯಿತ್ಪ. ಆ ಬಾಲಕನು 

ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಓಡುತ್ತಾ  ಹರಗೆ ಹೀಗಿ ಮಾಯವಾದ್ನು.   

 

ಮಣ್ಣಶ್ಮಿನು ಕೂಡ್ಲೇ ನಿದೆರ ಗೆ ಜ್ಞರಿದ್ನು. ನಿದೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಆ ಕಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಕನಸಿ್ ಲಿ್ಲ  

ದ್ಶ್ಿನಕೊಟ್ಟಟ  ಬಾಲಕನ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ದ್ದು  ತ್ತನೆ ಎಂದ್ದ ಬೇಗನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ 

ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಸುತ್ತಾ ನೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. ಅಲಿೆ ೀ ಸ್ವ ಲು ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ್ ಪ್ಳಮುದಿರ್ 

ಚೀಲೈ ಎನುನ ವ್ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತನು ಬೆಳಗಿದೆು ೀನೆ, ಏಳು ಮಂಗಳವಾರಗಳು ತನನ ನುನ  

ದ್ಶ್ಿನಮಾಡೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. ನಿದೆರ ಯಿಂದ್ ಎಚೆಾ ತಾ  ಮಣ್ಣಶ್ಮಿ ತನಗೆ ಬಂದ್ ಕನಸಿ್ ನುನ  

ವಿವ್ರವಾಗಿ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಆನಂದ್ಕ್ಕ  ಕೊನೆಯಿಲಿ . ಸ್ವಕಾಷ ತ್ ಆ 

ಷಣ್ಣಮ ಖನೇ ಬಂದ್ದ ದ್ಶ್ಿನಕೊಟ್ಟಟ  ತಮನುನ  ಕರುಣ್ಣಸಿದ್ು ಕ್ಕ  ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷಪ್ಟಟ ರು.     

 

ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಸ್ವವ ಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ ಹಾಗೆ ಏಳು ಮಂಗಳವಾರಗಳು 'ಪ್ಲಮುದಿರ್ 

ಚೀಲೈ'ನಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀವ್ಲಿ್ಲೀ ದೇವ್ಸೇನ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  

ದ್ಶ್ಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ದ್ ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಮ ಸಿದ್ನು. 

ಮಣ್ಣಶ್ಮಿ, ವ್ಸುಮತಿ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಬ್ದ್ದಕ್ಷಕ ದ್ು ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ ಆ ಕಾತಿಿಕೇಯನನುನ  

ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  ಶಶ್ವ ತವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿದ್ರು. 

 

ಐದ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಯಿತ್ಪ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಷಣ್ಣಮ ಖಾನಾಥO ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ |   

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ ಶಂಕರಪುತರ ಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ಂ || 

****** 

 

ಆರನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಪೆರಿಯಶೆಟಿಟ ಯ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಿಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ್ ಕಂಭಕೊೀಣಂ ಪ್ಟಟ ಣ್ಕ್ಕ  ಸ್ವ ಲು ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  

ಒಂದ್ದ ಚಿಕಕ  ಗಾರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ  ಎಂಬ್ ವಾಯ ಪ್ರರಸ್ಾ  ಇದ್ು ನು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟ ೀ 

ವಾಯ ಪ್ರರಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತಾ  ತ್ಪಂಬಾ ಸಂಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ನು. ಅಷ್ಟಟ  ಸಂಪ್ರದ್ನೆ 

ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ , ಯಾವುದೇ ದಾನ-ಧ್ಮಿಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . ಅವ್ನಿಗೆ 

ಇಬ್ಬ ರು ಕಮಾರಿಯರು ಇದ್ು ರು : ವಂದ್ನ ಮತ್ಪಾ  ಚಂದ್ನ. ವಂದ್ನಳಿಗೆ ವಿವಾಹ್ವಾದ್ರೂ, 

ಚಿಕಕ ಮಗಳು ಚಂದ್ನಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದ್ರೂ ವಿವಾಹ್ಭಾಗಯ  ಕೂಡಿಬ್ರುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . 

ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಿಂತ್ಪಹೀಗುತಿಾ ದ್ು ವು. ಹಿೀಗೆ ಯಾಕ್ 

ಆಗುತಿಾ ದೆಯೀ ಎಂದ್ದ ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . 

 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಆ ವ್ಷಿ ವಿಪ್ರಿೀತವಾದ್ ಕಾಷ ಮ ತಲೆದ್ೀರಿತ್ಪ. ಮಳೆ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ . ಜನರು 

ಯಾವ್ ವ್ಸುಾ ಗಳನೂನ  ಕೊಳುಳ ವ್ ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲಲಿದೇ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ವಾಯ ಪ್ರರದ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ 

ನಷಟ  ಉಂಟಾಯಿತ್ಪ. ನಷಟ ದ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಮಗಳ ವಿವಾಹ್ವಾಗದಿರುವುದ್ದ ಕೂಡ್ ನ್ೀವು 

ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ಪ. ಆಗಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿಯಟ್ಟಟ ಗೆ ಹ್ತಿಾ ರದ್ಲಿೆ ೀ ಇರುವ್ ಸ್ವವ ಮಿಮಲೈ 
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ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪೂಜೆಗಳುಳ ತಿಾ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಿಸುತಿಾ ದ್ು ರು. 

ಆದ್ರೂ ಫಲವಿಲಿದೇ ಹೀಯಿತ್ಪ. ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದ್ರೂ ಚಿಕಕ ಮಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ್ 

ಕೂಡಿಬ್ರಲ್ಲಲಿ .     

 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಒಂದ್ದದಿನ ಒಬ್ಬ  ಸ್ವಧು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ನು. ಅವ್ನು ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಬ್ರುವ್ ಮಂಗಳವಾರದ್ ದಿನ ಸ್ವವ ಮಿಮಲೈನಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಿದ್ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನಿಗೆ 

ಅಭಿಷೇಕವ್ನುನ  ಮಾಡೆಂದ್ದ ಕೇಳಿದ್ನು. ಆ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಯು ಸ್ವ ಲು  

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ಸ್ವವ ಮಿ ಬ್ರುವ್ ವಾರ ಏನು? ಇದ್ಕೂಕ  ಮೊದ್ಲೇ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಮಂಗಳವಾರಗಳು ಅಲಿ್ಲ  ಅಭಿಷೇಕವ್ನುನ  ಮಾಡಿಸಿದೆು ೀನೆ. ಯಾವ್ ಫಲ್ಲತವು ಇಲಿದೇ 

ಹೀಯಿತ್ಪ. ಇನ್ನ ಮೆಮ  ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತಾ ದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. ಆಗ ಆ ಸ್ವಧುವು : 

ತಮಾಮ , ಆಗಬ್ಹುದ್ದ. ಇಷ್ಟಟ ಸ್ವರಿ ಮಾಡಿಸಿದಿು ೀ ಒಂದ್ದಸ್ವರಿ ಇನ್ನ ಮೆಮ  ಮಾಡಿಸು ಖಂಡಿತ್ತ 

ಫಲ ಸಿಗುತಾ ದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನು. ಆಗ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಯು ಆ ಸ್ವಧುವಿಗೆ ಅದೇನಷ್ಟಟ  

ಕಷಟ ವ್ಲಿ  ಬಿಡಿ, ಮತಾ ಮೆಮ  ಅಭಿಷೇಕವ್ನುನ  ಮಾಡಿಸುತ್ಾ ೀನೆ ಎಂದ್ನು.         

 

ಶ್ನಿವಾರ, ಆದಿತಯ ವಾರ ಹೀಗಿ ಸೀಮವಾರ ಬಂತ್ಪ. ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ಯಾವುದ್ೀ 

ಮುಖಯ ವಾದ್ ಕ್ಲಸ್ ಉಂಟ್ಟಂದ್ದ ಪ್ಕಕ ದ್ ಊರಿನ ಜಮಿೀನುದಾರನಿಂದ್ ಕರೆ ಬಂದ್ದ್ು ರಿಂದ್ 

ಹೀದ್ನು. ಎಲಿ್ಲ  ವಿವ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಡುತಿಾ ರುವಾಗ ಸ್ವಯಂಕಾಲವಾಯಿತ್ಪ. ಒಂದೇರಿೀತಿ 

ಮಳೆ ಸುರಿಯತಡ್ಗಿತ್ಪ. ಅಂತಹ್ ಮಳೆಯಲಿ್ಲ  ಹರಡ್ಲ್ಲ ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗದೇ ರಾತಿರ  ಅಲಿೆ ೀ 

ಇರಬೇಕಾಯಿತ್ಪ. ಮರುದಿನ ಮಧಾಯ ಹ್ನ ದ್ವ್ರೆಗೆ ಮಳೆ ಬಿಡ್ಲ್ಲಲಿ . ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಆ ಸ್ವಧುವು 

ಹೇಳಿದ್ಹಾಗೆ ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವವ ಮಿಮಲೈಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಬ್ರುವ್ 

ವಾರ ಹೀಗಬ್ಹುದೆಂದ್ದ ಕೊಂಡ್ನು. 

 

ಆ ವಾರ ಕಳೆದ್ದ, ತಿರುಗಿ ಸೀಮವಾರ ಬಂತ್ಪ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಈ ಸ್ವರಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸ್ವವ ಮಿಮಲೈಗೆ 

ಹೀಗಿ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುನ  ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ ಎಂದ್ಳು. ಬೆಳಿಗಿೆ  ಇನುನ  ಸ್ವ ಲು  ಹತಿಾ ನಲಿೆ ೀ 

ಹರಡುತ್ತಾ ರೆ ಅನುನ ವಾಗ ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ  ಒಂದೇಸ್ವರಿ ಕಾಲ್ಲಜ್ಞರಿ ಬಿದ್ು ನು. ಅವ್ನಿಗೆ 

ಸ್ವ ಲು ವೂ ಕದ್ಲಲ್ಲಕ್ಕ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .    ಆದ್ು ರಿಂದ್ ಆ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನ ದ್ಶ್ಿನಕ್ಕ  ಆ 

ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ್ಯ ಹೀಗಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿ . ಯಾಕ್ ಪ್ರ ತಿಸ್ವರಿ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಅವಾಂತರಗಳು 

ಬ್ರುತಿಾ ವೆಂದ್ದ ಹೆಂಡ್ತಿ ತ್ಪಂಬಾ ಬಾಧೆಪ್ಟಟ ಳು.   

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಈ ವಾರವೂ ಹೀಯಿತ್ಪ. ಮತ್ಾ  ಸೀಮವಾರ ಬಂತ್ಪ. ಇನುನ  ಸ್ವ ಲು ಸ್ಮಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಹರಡೀಣ್ವೆಂದ್ದ ಎಣ್ಣಸುತಿಾ ರುವಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಕಾಲ್ಲ ಉಳುಕ್ಷತ್ಪ. ಆ ನ್ೀವು ಕ್ಷಣ್ 

ಕ್ಷಣ್ಕ್ಕ  ಜ್ಞಸಿಾ ಯಾಗಿ ಸ್ವ ಲು ವೂ ಕದ್ಲಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿ . ಇನುನ  ಈ ವಾರ ಕೂಡ್ಯ ಹೀಗಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿ . 

ಯಾಕ್ ಹಿೀಗೆ ಆಗುತಿಾ ದೆಯೀ ಎಂದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ . ತ್ತವು ಯಾವುದ್ೀ 

ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದ್ದಕೊಂಡ್ನು. ಆ ದಿನ ರಾತಿರ  ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರನು 

ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ  ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಕನಸಿ್ ಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣಸಿಕೊಂಡು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು. ತ್ತಯಿ, ನಿನನ  

ಗಂಡ್ನು ನನನ  ದ್ಶ್ಿನವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ ತ್ಪಂಬಾ ಸುಲಭ, ಅದೇನಂತಹ್ ಕಷಟ ವ್ಲಿದ್ದು  

ಎಂದ್ದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ್ ಹೇಳಿದಾು ನೆ. ಪ್ರ ತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೀಗುತಿಾ ದೆು ೀವೆ ಅಲ್ಲವ , 

ಮತಾ ಂದ್ದಸ್ವರಿ ಹೀಗುವುದ್ದ ಅದೇನಂತಹ್ ಕಷಟ ವ್ಲಿವೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾು ನೆ. ನನನ  
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ಅನುಗರ ಹ್ವಿಲಿದೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ತಿಾ ರದ್ಲಿ್ಲದ್ು ರೂ ನನನ  ದ್ಶ್ಿನವು ಹೇಗೆ ಜರುಗುವುದಿಲಿವೀ 

ತಿಳಿಸ್ಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡುತಿಾ ದೆು ೀನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ್ತ ನನನ  ದ್ಶ್ಿನವು ಲಭಿಸುತಾ ದೆ ಎಂದ್ದ 

ಹೇಳಿದ್ನು.   

 

ಹೆಂಡ್ತಿ ನಿದೆರ ಯಿಂದ್ ಎದ್ು ಕೂಡ್ಲೇ ತನಗೆ ಬಂದ್ ಸ್ವ ಪ್ನ ದ್ ಬ್ಗಿೆ  ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ ಗೆ ವಿವ್ರವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ಳು. ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ  ತನನ  ಅಹಂಕಾರವ್ನುನ  ಮನಿನ ಸ್ಯಂದ್ದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಕ್ನೆನ ಗೆ ಹಡೆದ್ದಕೊಂಡ್ನು. ಇನುನ  ಯಾವ್ತ್ತಾ  ಹಾಗೆ ಮಾತ್ತಡುವುದಿಲಿ , ತನನ ನುನ  

ಕ್ಷಮಿಸ್ಯಂದ್ದ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ನು. ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲನಾದ್ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹ್ದಿಂದ್ ಆ ಮುಂದಿನ 

ಮಂಗಳವಾರ ಆ ಕಟ್ಟಂಬ್ಕ್ಕ  ಸ್ವವ ಮಿಮಲೈನಲಿ್ಲ  ದೇವ್ರ ಒಳೆಳ ಯ ದ್ಶ್ಿನವು ಸಿಕ್ಷಕ ತ್ಪ. ಅವ್ರು 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ಣ್ಯ ೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವ್ದಿಂದ್ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುನ  ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ದ 

ಜರುಗಿದ್ ಸ್ವ ಲು ದಿನಗಳಲಿೆ ೀ ನಾಗರಾಜ್ಜ ಎಂಬ್ ವ್ರನ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಚಂದ್ನಳ ವಿವಾಹ್ವು 

ವಿಜಂಭಣ್ಯಿಂದ್ ಜರುಗಿತ್ಪ. ಪ್ಪರಿಯಶೆಟ್ಟಟ  ಕಟ್ಟಂಬ್ವೆಲಿ್ಲ  ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುನ  ಸೇವಿಸುತ್ತಾ  

ಬ್ದ್ದಕ್ಷಕ ದ್ು ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿದ್ರು.     
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