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ಓೆಂ ನಮೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ಾಯ ನಮಃ 

ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಲಿೀಲಗಳು ಮತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ ನಿಯಮಗಳು 

ವೆಂಕಟಾದ್ರರಸ್ಮೆಂ ಸಾಾನೆಂ ಬರಹಾಿೆಂಡೆೀ ನಾಸಿತ ಕೆಂಚನ|  

ವೆಂಕಟೀಶ್ಸ್ಮೀದೀವ ೀ ನ ಭ ತ ೀ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ||  

(ಈ ಭ ಮಿೆಂಡದಲಿಿ ವೆಂಕಟಾಧ್ರರ ಅೆಂತಃ ಸಾಾನವ , ವೆಂಕಟೀಶ್ವರಾಃ ಸ್ಮನಾದ ದೀವನು ಯಾವತುತ ಇರಲಿಿಲಾ 

ಮುೆಂದ ಆಗುವುದು ಇಲಿ) 

ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ದೀವರ ದಯೆ ಮತುಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರವೃತಅತ ಯನತವಾದ 

ಮಾಗಗ ವನನಲಾಗಿದಈ ದೀವರ ಮಹಿಮೆ ಹಾಗ  ಲಿೀಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನುಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆೀಳಿದದೀನೆ .ಈ ದೀವರನನ ನನನ 

ಪ್ಾರಣ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ ಜಿಸಿದದೀನೆ . ಅತಯೆಂತ ದಯಾಳು ಕೃಪ್ಾಳು ದುಖವಿನಾಶ್ಕ ನಾಗಿರುವಈ ಸಾವಮಿಯ ನಾನಾ 

ಕಷ್ಟಗಳಿೆಂದ ತನನ ಭಕತರನನ ಪ್ಾರು ಮಾಡುವವನು  ಅವರಮೆೀಲ ತನನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತಯನುನ ದ್ಾರೆ 

ಎರೆಯುವನಾನಗಿದ್ಾದನೆ. ಯಾರು ತನನ ಜಿೀವನದಲಿಿ  ಸ್ರಿಯಾದ ಮಾಗಗವನುನ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವನೆ ೀ ಅವರಾ 

ಸ್ೆಂಪ ಣಗ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಆ ಪರಮಾತಿನು ಹ ರುವನು ಇದರಲಿಿ ಯಾವ ಸ್ೆಂದೀಹವ  ಬೀಡ. 

ನನನ ಪೆ ೀಷ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗೌರವಾನಿವತ. ಬುರ್ಳಗ ಪುಳ್ಳ   ರಾವ್ ಮತುತ ಶ್ರೀಮತಿಬುರ್ಳಗ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಅವರುಈದೀವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಹಲವು ವಿಸ್ಿಯಕಾರಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ನನಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ಾದರೆ, ಅವರುಈ"ಸ್ಪತಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನ" ಕಡೆಗ್ಗ ಅಪ್ಾರ ಭಕತ 

ಮತುತ ಪ್ರೀತಿ ಹ ೆಂದ್ರದದರು. ನಾನು ಬರ್ಳದೆಂತ ನನನ ಬಾೆಂಧವಯವ  ಈ ಪರಮಾತಿನಲಿಿ ಬರ್ಳಯಿತು. ಅವನುನನನ 

ಜಿೀವನದ ಒೆಂದು ಅವಿಭಾಜಯ ಅೆಂಗವಾಗಿದ್ಾದನೆ. ಈ ದೀವರಲಿಿ ನನಗ್ಗ ಅಪ್ಾರವಾದ ಭಕತ ಇದ, ನನಗ್ಗನೆನಪು ಇದದ 

ಹಾಗ್ಗ ನಾನು ಯಾವತುತಈ ದೀವರಲಿಿ ನನನಯಾವ ಆಸೆಯನುನ ಪ ರೆೈಸ್ಲು ಕೆಳಿದ್ರದಲಾಿ  ,ದೀವರುಯಾವತ ತ ನನನ 

ಕಷ್ಟ ಸ್ುಖದದಲಿಿ ನನನ ಜ ತ ಇರುವನೆೆಂದು ಮನದಲಿ ಅರಿತುಕೆ ೆಂಡಿದದ . 

ಈ ದ್ರನಗಳಲಿಿ, ದೀವರ ಕಡೆಗ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಭಕತ ಹಾಗ  ಸಾವರ್ಥಗ ಆಸೆಗಳ ಕಡೆಗ್ಗ ಹಚ್ಚಿನ ಪ್ಾರಮುಖಯತಯನುನ 

ಕೆ ಡುತತೀವ, ಶ್ುದಧ ಹೃದಯ ಮತುತ ಏನು ಬಯಕೆ ಇಲಿದೀದೀವರನನ ಪೆ ೀಜಿಸಿದರೆ ದೀವರ ದ್ರವಯದಶ್ಗನ 

ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದ. ನನಗ್ಗ ದೀವರಲಿಿ ಆದ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನುನ ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ಳ್ಬಯಸ್ುತತೀನೆ.ಪರಮಾತಿಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು 

ನುಡಿಯುವನು(ಸ್ಪತಗಿರಿ ಒಡೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಾವಮಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಅಥವಾ ವೆಂಕತಸಾ ಅಥವಾ ಬಾಲಾಜಿ ಅಥವಾ 

ತಿರುಮಲೀಶ್ ಅಥವಾ ಪೆರುಮಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ) ಯಾವ ಮನೆಯಲಿಿ ಪೆ ೀಷ್ಕರು, ಮಗ ಸೆ ಸೆಯೆಂದ್ರರು 

,ಮಗಳು ಅಳಿಯೆಂದರು, ಮಮಕಕಳು ಸ್ಹಿತವಾಗಿ ಸ್ುಖವಾಗಿ ಅನೆ ಯೀನಯವಾಗಿ ಇರುತಾತರೆ ೀ ಆ ಮನೆಗ್ಗ ನಾನು ಬೀಟಿ 

ನಿೀಡುವನೆೆಂದು.ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ(ಐಶ್ವಯಗದ ದೀವತ)ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ವಾಗಿ ಅಲಿಿ ನೃತಯ ಮಾಡುವಳು. ಪರತಿ ಮಾನವನಿಗ್ಗ 

ಆಸೆಗಳು ಸ್ಹಜ.ಇತರರಿಗ್ಗ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಬಯಕೆ ಪ ಣಗಗ್ಗ ಳಿಸೆೆಂದು ನಾವು ದೀವರಲಿಿ ಎೆಂದ್ರಗ  ಕೆೀಳಬಾರದು. 

ಯಾವಾಗಲ ಆರೆ ೀಗಯಕರ, ಒರ್ಳ್ಯ ಮತುತ ಇಳುವರಿ ಉತತಮ  ಪ್ಾಲಿತಾೆಂಶ್ ಕೆ ಡುವ ಆಸೆಗಳನುನ ಕೆೀಳಬೀಕು. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ದೀವನು ತನನ ಭಕತರು ಕಡೆಗ್ಗ ಊಹಿಸ್ಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಮತುತ ಸ್ಹಾನುಭ ತಿಹ ನಿದದ್ಾದನೆನಮಿ ಅಹೆಂ, 

ಸಾವಥಗ ಮನೆ ೀಭಾವನೆಯನನ ಬಿಟುಟ ಪ್ಾರಪೆಂಚ್ಚಕ ಆಸೆಗಳನನ ತ ರೆದು ಪ ಣಗ ಹೃದಯದ್ರ ಅವರನನ ಪ್ಾರರ್ಥಗಸ್ಬೀಕು.  
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ಸ್ಪತಗಿರಿ ಒಡೆಯಾಹಾಗು ನನನ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ 

ನನನ ಪೆ ೀಷ್ಕರಾದ,  ಬುರ್ಳಗ ಪುಳ್ಳ   ರಾವ್ ಮತುತ ಶ್ರೀಮತಿ. ಬುರ್ಳಗ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವಮಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ಕಡೆಗ್ಗ ಇರುವ ಒಲವು ಮತುತ ಭಕತಯನುನಪದಗಳಿೆಂದ ವರ್ಣಗಸ್ಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ.ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿರುಮಲಕೆಕ 

ಭೀಟಿನಿೀಡಿಸ್ಪತಗಿರಿ ಬಟಟವನುನ ಬರಿ ಗಾಲಿನಿೆಂದ ಹತಿತದ್ಾದರೆ ಹಾಗ  ದೀವರ ದಶ್ಗನ ಪಡೆದ್ರದ್ಾದರೆ. ನನನ 

ತೆಂದ ಯಾವಾಗಲ  ತನನ ಸ್ೆಂಪ ಣಗ ಹೃದಯದ್ರೆಂದ ಆ ದೀವರನುನಪೆ ೀಜಿಸಿದ್ಾದರೆ.ನನನ ಜನನವ  ೧೯೮೦  

ಖಮಿಮ್ ನಲಿಿ ನನನ ತಾತನಾದ ಶ್ರೀ ಸಿೆಂಗವರಪು ಅನೆಂತ ರಾಮುಲು ಮತುತ ಅಜಿಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ ೀಟಿ 

ಮರ್ಣರತನೆಂ ಅವರ ಮನೆಯಲಿಿ ಆಯುತ. ವಷ್ಗ ೨೦೦೦ ರಲಿಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಗ್ಗ 

ಹ ೀಗಿ ಅಲಿಿಯ ಒೆಂದು ಹಾಸೆಟಲ್ ಗ್ಗ ಸೆೀರಿದ .ಒೆಂದು ದ್ರನ ನನನ ಕನಸಿನಲಿಿ ಬಹಳ ಪರಕಾಶ್ಮಾನ 

ಬಳಕುಕೆಂಡಿತು ಆ ಬಳಕನಲಿಿ ಬೀರೆೀನು ಕಾಣಸ್ಲಿಲಿ ಕೆೀವಲ "ತಕ್ಷಣ ನಿೀನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ 

ವೃತ ನಿವಗಹಿಸಿ" ಎೆಂಬುದ್ಾಗಿ ಸ್ವರ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ಕಣುುಗಳನನ ತರೆದ್ಾಗಾ ಸ್ುತತಲ  ಕತತಲ ಇರುವುದನನ 

ನೆ ೀಡಿ ನಾನು ಪುನಃ ನಿದದಗ್ಗ ಜಾರಿದ. ಮುೆಂದ್ರನದ್ರನ, ನಾನು ಆಮಿೀಪೆೀಗಟ್ ದೀವಾಲಯದಲಿಿ ಇರುವಾ 

ಶ್ಾಸಿಿಗಳನನ ಕೆಂಡು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆೀಳಿದ ಯಾರಿಗ  ಈ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ 

ತಿಳಿದ್ರದರಲಿಲಿ ಹಾಗ  ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆೀಳಿರಲಿಲಿ.ನಾನು ವಿವಿಧ ದೀವಸಾಾನಗಳಲಿಿನ ಅಚಗಕರಿಗ್ಗ ಈ 

ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆೀಳಿದ ಆದರೆ ಯಾರಿಗ  ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿವಿರಲಿಲಿ.  ಕೆಲ ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ, 

ನಾನುಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ಕನಸ್ು ಮತುತ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತ. ನಾನು ಪರತಿ ವಷ್ಗವ  ತಪಪದ ತಿರುಮಲಕೆಕ 

ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಸ್ಪತಗಿರಿ ಬಟಟವನುನ ಬರಿ ಕಾಲಿನಿೆಂದ ಏರಿ ಅೆಂಗ ಪರದಕ್ಷ್ಮಣೆ (ಮಾಗಗದ ಉದದಕ ಕ 

ಉರುಳಿದೀಹದ ಪರತಿ ಬಾಗವು ನೆಲಕೆಕ ಸ್ಪಶ್ಗಸ್ುವೆಂತಹದುದ) ನಿವಗಹಿಸ್ುತಿತದ,  ಆ ಕನಸ್ನನ ನಾನು 

ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ಮರೆತಿದದ . 

ನನನ ವಿವಾಹವ  ೨೦೦೨ರಲಿಿ ಋಷಿಕೆಶ್ ಜ ತ ಆಯಿತು ದ ರದ ಕಾಯಲಿಫ ೀನಿಗಯಾಕೆಕ ಅವರೆ ೆಂದ್ರಗ್ಗ 

ತರಳಿದ,೨೦೦೩ ರಲಿಿ ನನನ ಮಗಳು ನೆಹಾಳ ಜನನವಾಯಿತು ೨೦೦೫ ರಲಿಿ ನಾನು ನನನ ಕುಟುೆಂಬ ಸ್ಮೆೀತ 

ಭಾರತಕೆಕ ಬೆಂದ್ಾಗ ನಾವು ಎೆಂದ್ರನೆಂತ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಗ್ಗ ದೀವರ ದಶ್ಗನ ಪಡೆಯಲು ಹ ರಟವು ನಾವು 

ಉಳಿದ ಕೆ ೆಂಡ ಜಾಗವು ದೀವಸಾಾನದದ್ರೆಂದ ಸ್ುಮಾರು ದ ರದಲಿತುತ .  

ಬಳಗಿನ ಜಾವದಲಿಿ ಅೆಂಗ ಪರದಕ್ಷ್ಮಣೆ  ನಿವಗಹಿಸ್ಲು ನಿದಗರಿಸಿದದ. ಸ್ವಲಪ ಕಾಸ್ು ಕೆೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದು 

ಟಾಯಕಸೀ ಗ್ಗ ೀಸ್ಕರ ಕಾದ ಒೆಂದು ಕುದುರೆ ಬೆಂಡಿ ನನನ ಎದುರಿಗ್ಗ ಬೆಂದು ನಿೆಂತಿತುತ ಅದರಲಿಿರುವ ವೃದದನು 

ನನನನು ಬೆಂಡಿಯಲಿಿ ಕುಳಿತುಕೆ  ಎೆಂದನು ಅೆಂಗ ಪರದಕ್ಷ್ಮಣೆ ನಿವಗಹಿಸ್ಲು ಹತತೀ ನಿಮಿಷ್ ವಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಬೆಂಡಿ ಯಲಿಿ ಹ ೀದರೆ ತಡವಾಗುವುದೆಂದು ಹೀಳಿದ ಅದಕೆಕ ಆ ಬೆಂಡಿಯಲಿಿರುವ ವೃದದನು ನಕುಕ" 

ಸ್ಮಯಕೆಕ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತಲಪ್ಸ್ುವ ಭಯಪಡಬೀಡ, ನಿೀನು ಇೆಂದು ಅೆಂಗ ಪರದಕ್ಷ್ಮಣೆ  ತಪಪದೀ ನಿವಗಹಿಸ್ುವ" 

ಎೆಂದನು. ಹಚುಿ ಸ್ಮಯವಿಲಿದದರಿೆಂದಮುನೆದನುಯೊಚ್ಚಸಿದ ಬೆಂಡಿ ಏರಿ ಕುಳಿತ 

 

ಆ ವೃದದನು ನನಗ್ಗ ದೀವಸಾಾನದಲಿಿ ಒೆಂದು ಮಹಿರ್ಳ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೆ ೆಂಡು ಹ ೀದನು ಆ ಮಹಿರ್ಳಯ ಮುಖ 

ಇನ ನ ನನಗ್ಗ ನೆನಪ್ದದ,ಅತಯೆಂತ ಪರಕಾಶ್ಮಾನವಾಗಿಯ  ಆಕಷ್ಗಕವಾಗಿರುವ  ಅವಳಹಣೆಯ ಮೆೀಲ ದ ಡಡ 

ಕೆೆಂಪು ಬ ಟುಟ (ಕುೆಂಕುಮ)ಇತುತ ಮುಖದಲಿಿ ಅರಶ್ಣ ಲೀಪ್ೀಸಿಕೆ ೆಂಡಿದರು  ಅವಳ ಮ ಗಿನ ಎರಡು 

ಬದ್ರಯಲುಿ ಮುಗುತಿಯಿತುತ ಹಾಗ  ತಲಮುಡಿಯಲಿಿ ಹ  ಇತುತ ಅವರು ನನಗ್ಗ ದೀವಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಯೆಂತ 

ಭಾಸ್ವಾದರು, ಅವರು ನನನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಪುಷ್ಕರ್ಣಗ ಯ (ಕೆರೆ,ಕೆ ನೆರು) ಬಳಿ ಕರೆದುಕೆ ೆಂಡು ಹ ೀಗಿ 

ನಿೀರಿನಲಿಿ ಮ ರು ಬಾರಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು ನೆಂತರ ಅವರುನನನ ಮುಖಕೆಕ ಅರಿಶ್ಣ ಲಪ್ಸಿ ನನಗ್ಗ 

ಕುೆಂಕುಮವಿಟುಟ ಸ್ ಯಗ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡೆೆಂದು ಹೀಳಿದರು ತದನೆಂತರ ಅವರು ದೀವಾಲಯದ ಪರಮುಖ 
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ಮುೆಂದ್ರನಬಾಗಿಲಿನಿೆಂದ  (ದವಜ ಸ್ಾೆಂಬ)ನನಗ್ಗ ದೀವಾಲಯದ ಒಳಗ್ಗ ಕರೆದ ಯದರು. ಮತುತ ನನನ ' ಅೆಂಗ 

ಪರದಕ್ಷ್ಮಣೆನೆಂತರ,ಸಾವಮಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನ ವಿಶೀಷ್ ದಶ್ಗನವನುನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇೆಂತಹ ಮೆಂಗಳಕರ ದಶ್ಗನ 

ಪಡೆದ ನೆಂತರ ಅವರಿಗ್ಗ ಧನಯವಾದ ಹೀಳಲು ಹ ೀದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಣಸ್ಲೀಇಲಿ ಆಶ್ಿಯಗವೆಂದರೆ ನನನ 

ಕೆೈಯಲಿಿರುವ ಕಾಸ್ು ಒದದಯಾಗಿರಲಿಲಿ, ಆ ವೃದದ ನನಗ್ಗ ಬಿಟುಟ ಹ ೀದ ಜಾಗದಲಿಿ ಅನೆೀಕ 

ಜನರನನಹಾಗ  ಪೆ ೀಜಾರಿಯರನನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಾಗ ಅವರಾರು ಆ ವೃದದನನ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಿರ್ಳಯನನ 

ನೆ ೀಡಿಲಿವೆಂದರು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯಲಿಿ  ಯಾವುದೀ ಕುದುರೆ-ಬೆಂಡಿಗಳಲಿಿ ವೆಂದು ಹಿೀಳಿದರು. ನೆಂತರ 

ನಾನು ಇಡಿೀ ಚ್ಚತರವನುನ ಅರಿತುಕೆ ೆಂಡೆ. ಆ ವೃದದನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನು ಆ ಮಹಿರ್ಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ದೀವಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ವೆಂದು ಅರಿತ. ನಾನು ನನನ ದೀವರನನ ಗುರುತಿಸ್ಲಾಗಲಿಲಿ ವೆಂದು ದುಖಿಸಿದ. ಸ್ವಲಪ 

ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ದೀವಿಯ ಮಾತು("ನನನ ದೀವರ ದಶ್ಗನವ  ನಿೀನು ಖೆಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ")ನೆನಪ್ಗ್ಗ 

ಬೆಂದು ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಗ್ಗ ೆಂಡೆ ಇಡಿೀ ಘಟನೆ ಒೆಂದು ಪವಾಡವೆಂದುತಿಳಿದುಕೆ ೆಂಡೆ. ನಾನು ನನನ ರ ಮಿಗ್ಗ ಹ ೀಗಿ 

ನನನ ಮನೆಯವರಿಗ್ಗ ಈ ಕಥೆಯನನ ವಿವರಿಸಿದ . 

ನನನ ಪತಿ,  ನನನ ಮೆೈದುನನಾದ ಗಣೆೀಶ್ ಅವರ ಪತಿನ ಶ್ವಪ್ರಯಾ ಎಲಿರ  ಅಲಿಿದರು . ಅವರು ಅನೆೀಕ 

ಜನರಲಿಿ ಕುದುರೆ-ಬೆಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಎಲಿರುತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯಲಿಿ ಯಾವುದೀ ಕುದುರೆ-

ಬೆಂಡಿ ಗಳಿಲಾಿ ಎೆಂದರು ಯಾರು ನೆಂಬಿದರೆ ೀ ಬಿಟಟರೆ ೀ ನನಗೆಂತ  ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ಪದ್ಾಿವತಿಯೆಆಗಿದದರು. 

ಈ ಘಟನೆಯಯಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ನಾವು ಕಾಯಲಿಫ ೀನಿಗಯಾಕೆಕ ತರಳಿದವು ಆದರೆ ತಿರುಮಲ 

ತಿರುಪತಿಯಲಿಿ ಯಾದ ಘಟನೆಯನುನ ಮರೆಯಲಾಗಲೀ ಇಲಾಿ. ನಾನು .೨೦೦೦ ನಲಿಿ ಕೆಂಡ ಕನಸ್ು 

೨೦೧೦ ಮೆೀ ತಿೆಂಗಳಲಿಿ ಪುನರಾವತಗನೆಯಾಯಿತು  ಅದೀ ಬಳಕು ಅದೀ ಧವನಿ ಪುನಃ ನನನನು 

ವೃತನಿವಗಹಿಸ್ಲು ಸ್ ಚನೆಯನನ ನಿೀಡಿತುತ.ಇದರ ಜ ತಗ್ಗ, ಅವರು ಈ  ವೃತದ ಪರಚಾರ ಕೆೈಗ್ಗ ಳು್ವೆಂತ 

ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನರಿಗ್ಗ  ತನನ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಈ ವೃತವನುನ ಆಚರಿಸ್ುವೆಂತ ಪೆರೀರಪ್ಸ್ 

ಬೀಕೆೆಂದರು"ನನನ ಜನನವು ಈ ವೃತದ ಪರಚಾರಕಾಕಗಿ ಆಗಿದ"  ಎೆಂದರು. ಆಗ ನಾನು ದೀವರಲಿಿ ನಾನು 

ಯಾರ ಸ್ಹಾಯ ವಿಲಿದೀ ಇಷ್ುಟ ದ ಡಡ ಕಾಯಗ ಹೀಗ್ಗ ಮಾಡಲಿ ನನನ ಮಾತನುನ ಯಾರು ನೆಂಬುತಾತರೆ 

, ನನನ ಪರಶನ ಕೆೀಳಿ ಆ ದೀವನು ನಕುಕಈ ವೃತವನುನ ಮದಲನೆಯದ್ಾಗಿ ನಿೀನು ಆಚರಿಸ್ು ಅಲಿಿೆಂದಲೀ 

ನಿನಗ್ಗ ದ್ಾರಿ ಕಾಣುವುದೆಂದರು, ಇಷ್ುಟ ಅಲಿದೀ ಆ ಪರಮಾತಿನು ನನಗ್ಗ ಈ ಪುಸ್ತಕವನನ ಬರೆ 

ಎೆಂದುಆದಶ್ಸಿದರು  .  

ನನನ ಪತಿ ಋಷಿಕೆಶ್ ಗ್ಗ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಳಿದ, ಅವರು ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ನನನನುನ ನೆಂಬಿದದರು ಮತುತ 

ಅದನುನ ಒಪ್ಪಕೆ ೆಂಡರು.ನಾವು ಜ ನ್ ೨೬ರೆಂದು "ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ" ಆಚರಿಸಿದವು ಅೆಂದು 

ಶ್ನಿವಾರ ಹುರ್ಣುೀಮೆಯಾಗಿತುತ ಇದ್ಾದನೆಂತರನಾವು ಜುಲೈ ೨೫ ಭಾನುವಾರ ಹುರ್ಣುಮೆಯ ದ್ರನದೆಂದು 

ಪುನಃಈವೃತವನುನ ಆಚರಿಸಿದವು, ದೀವರಿಗ್ಗ ಮಹಾ ನೆೈವೀದಯವನುನ ಅಪ್ಗಸಿ (೧೫ ಬಗ್ಗೆಯ ಅಡುಗ್ಗ ಹಾಗ  

ಹಣುುಗಳು)ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲನುನ ಮುಚ್ಚದದವು ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ನಾನು ಬಾಗಿಲನುನ 

ತರೆದ್ಾಗಾ ನೆೈವದಯವು (ಅನಾನ ಅದರ ದ ಡಡ ತುತುತ)ಕಲಾಯಣ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ದೀವರ ಫ ಟ ಗ್ಗ 

ಅೆಂಟಿಕೆ ೆಂಡಿತುತ ಇದನನ ನೆ ಡಿ ನಾವು ಬರಗಾದವು. ಪುನಃ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೪ ರ ಏಕಾದಶ್ ಶ್ನಿವಾರದೆಂದು 

ನಾವು ಈವೃತವನುನಆಚರಿಸಿದವು  ಎೆಂದ್ರನೆಂತ ದೀವರಿಗ್ಗ ನೆೈವೀದಯ ಅಪ್ಗಸಿ ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲನನ 

ಮುಚ್ಚದವು ಅನೆಂತರ ಬಾಗಿಲನನ ತರೆದ್ಾಗಾ ನೆೈವೀದಯವ ಊೆಂಡೆಯ ಆಕಾರದಲಿಿರುವೆಂತ ಕೆಂಡಿತುತ ತಕ್ಷಣ 

ನಾನು ನನನ ಪತಿ,ಮಗಳು ಹಾಗ  ನನನ  ಮನೆಯಲಿಿರುವ ಸೆನೀಹಿತರಿಗ್ಗ ಈ ವಿಸ್ಿಯವನುನ ತ ೀರಿಸಿದ 

ಎಲಿರ  ವಿಸಿಿತಗ್ಗ ೆಂಡರು ಈ ಅನುಭವವನುನ ಮಾತಿನಲಿಿ ಹೀಳಲಾರೆ,ಅತಯೆಂತ ದೈವಿ, ಸ್ುೆಂದರ ಅನುಭವ 

ಅದು. 
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ಆ ದ್ರನ ದ್ರೆಂದ ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಅನೆೀಕ ಪವಾಡಗಳ ಅನುಭವವಾಗಿದ,  ಜನವರಿ ೨, ೨೦೧೧ರೆಂದು 

ಇೆಂಗಿಿೀಷ್ ಗ್ಗ ಭಾಷಾೆಂತರಿಸ್ುವಾಗಲ  ಈ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತಾತ ಇವ. ಅಕೆ ಟೀಬರ್ ೨0೧0ರಲಿಿ 

ನನನ ತಲುಗುವಿೀನ ಪುಸ್ತಕದಲಿಿ ಪರಕಟವಾದ  ಪವಾಡಗರ್ಳ ಇವು. ನಾವು ನಮಿ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೦ 

ರಿೆಂದ ಅಕೆ ಟೀಬರ್ ೧೦, ೨೦೧೦ರ ತನಕ ಆದ ಘಟನೆಗಳನನ ಮಾತರಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದದೀನೆ 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೦:ನಾನು ಬಳಿಗ್ಗೆ  ಎದುದ ನನನ ಮುಖವನುನ ಕನನಡಿಯಲಿಿ ನೆ ೀಡಿಕೆ ೆಂಡಾಗ, ನನನ ಹಣೆಯಿೆಂದ 

ಮುಗಿನ ತನಕ ೩ ಚೆಂದನದ ದ ಡಡ ನಾಮಗಳು ಕಾರ್ಣಸಿದವು ಅದನನ ನೆ ೀಡಿ ಬರಗಾದ  ಆ ದ್ರನ ನನನ 

ಪರಮಾತಿನು ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ವಾಸ್ವಾಗಿರುವನೆೆಂದು ಅರಿತ.ಅೆಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ಪೆ ಜಯ ನೆಂತರ ಶ್ಾಪ್ೆಂಗ್ಗೆ ತರಳಿದ. 

ಸ್ೆಂಜ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ್ಾಗ  ಆರತಿ ತಟಟಯಲಿಿ ತುಪಪದ ಬತಿತ ಇರಿಸ್ಲಾಗಿತುತ  ನಮಗ್ಗ ಇದು ಹೀಗ್ಗ ಆಯಿತನುದ 

ಗ್ಗ ತಾತಗಲಿಲಿ  ಹಾಗ್ಗಯೆೀ ಸ್ವಲಪ ಅೆಂಜಿದವು. ಮನೆಯಲಿಿ ಯಾರ ಇರಲಿಲಿ ಆದರ  ಇದು ಹೀಗ್ಗ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿತು? 

ಅನೆಂತರ ಇದು ಇನಾನರು ಅಲಿ ನಮಿ ಕಲಿಯುಗದ ಪರಮಾತಿ ಅೆಂತ ಅರಿವಾಯಿತು. ನೆಂತರ ದೀವರಿಗ್ಗ ಆರತಿ 

ತ ರಿಸಿ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ನಾನು ಅಡುಗ್ಗ ಮನೆಯಲಿಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿತರುವಾಗ ಇದದಕಕದದೆಂತ ಸ್ುಗೆಂಧವ  

ಮನೆಯಲಿಿ ಹರಡಿತು. ನಾನು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯೊಳಗ್ಗ ಹ ೀಗುತಿತದದೆಂತ ಗೆಂಧ ದ ಉದಬತಿತ ಹಚಿಲಾಗಿತುತ ಸ್ವಲಪ 

ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ನನನ ಮಗಳು ತಟಟಯಲಿಿ ಪುನಃ ತುಪಪದ ಬತಿತ ಬೆಂದ್ರದ ಎೆಂದಳು ನಾನು ಪುನಃ ದೀವರಿಗ್ಗ ಆರತಿ 

ತ ೀರಿಸಿದ  ನನನ ಕನಸಿನಲಿಿ ಹೀಳಿದೆಂತ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನನನ ಮನೆಗ್ಗ ದಯಪ್ಾಲಿಸಿದದರು. ನನನ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಕೆಕ 

ಗಡಿಯೆ ಇರಲಿಲಾಿ 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೬ ,೨೦೧೦: ಇೆಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿರುವ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮೆೀಲ ಅಕ್ಷತ ಕಾಳು (ಅಕಕ 

ಯಲಿಿ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ ಮತುತ ಎಣೆು) ಇದದವು. ನಾವುಎಚಿರಿಕೆಯಿೆಂದ ಒಟುಟ ಮಾಡಿ  ಒೆಂದು ಚ್ಚೀಲದಲಿಿ 

ಶೀಕರಿಸಿದದವು. ಸಾನನದ ನೆಂತರ ನಾನು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯೊಳಗ್ಗ ಹ ೀಗಿ ಪ ಜಮಾಡುತಿತರಲುಒೆಂದು 

ಪರಕಾಶ್ಮಾನಬಳಕು ದೀವರ ಚ್ಚತರದ್ರೆಂದ ಕಾರ್ಣಸಿತು. ಇದು ಅತಯೆಂತ ಪರಕಾಶ್ಮಾನವಾಗಿತುತ, ನನನ 

ಕಣುುಗಳುಮುಚ್ಚಿದುದ ನೆಂಗ್ಗ ತಿಳಿಯಲಿಲಾಿಎಚಿರವಾದ್ಾಗ ಪತಿ ಜ ೀರಾಗಿ ನನನ ಹಸ್ರು ಕರೆದು ನನನನು 

ಎಬಿಿಸ್ಲು ಪರಯತನ ಪಡುತಿದದರು. ನಾನು ಪರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪರಬೀಕು ಅೆಂದುಕೆ ೆಂಡೆ. ಕನನಡಿಯಲಿಿ ನನನ ಮುಖ 

ನೆ ೀಡಿಕೆ ೆಂಡಾಗ, ಪುನಃ ೩ ನಾಮಗಳು ಹಣೆಯ ಮೆೀಲ ಮುಡಿತು .ಅಷಟೀ ಅಲಿ ದ ಡಡ  ಕೆೆಂಪು 

ಕುೆಂಕುಮದ ಬ ಟುಟ ಅದರಜ ತಯಿತುತ. ನೆಂತರ ನನನ ಪತಿ ದೀವರು ನಿನನ ಮೆೈ ಮೆೀಲ ಬೆಂದ್ರಬೀಗಕು 

ನಿನನ ಧವನಿ ಯು ಗೆಂಡಸಿಸನೆಂತ ಆಗಿತುತ ಎೆಂದರು , ನನನ ಪತಿಯನನ "ಇದು ನಿಜವೀ ನನಗ್ಗ ಏನು 

ನೆನಪ್ಲಾಿ" ಎನುನತಿತದದ .ಆ ದ್ರನ ನಾವು ಮಧಾಯಹನ೧  ಗೆಂಟಗ್ಗ ಹ ರಗ್ಗ ಹ ೀದವು ಮನೆಗ್ಗ 

ಮರಳುವಾಗಸ್ೆಂಜ ೬ ಆಗಿತುತ .ನಾವು ಬರುವ ಮುೆಂಚೆಯೆೀ ಆರತಿಯಚೆಂದನದ ಉದುಬತಿತಯು ಇಡಲಾಗಿತುತ, 

ಮನೆಯಲಿಿ ದ್ರೀಪವ  ಉರಿಯುತಿತುತ  ತಿೀಥಗವು ಸಿದದವಾಗಿತುತ 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೭ , ೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ದೀವರ ಫ ೀಟ ೀದ್ರೆಂದ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ  ಬರಲು ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿತುಚ್ಚತರದ 

ಚೌಕಟಿಟನಲಿಿ ಯಾವುದೀ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ ಇರಲಿಲಿ, ಬಳಿಗ್ಗೆ ೧೨:೩೦ ಮಧಾಯಹನ,ನನನ ಮಗಳ ಜ ತ ದೀವರ 

ಕೆ ಠಡಿ ಸ್ವಚಛಗ್ಗ ಳಿಸ್ಲು ಹ ೀದ್ಾಗ ನನನ ಮಗಳು "ಅಮಿ ದೀವರ ಫ ೀಟ ೀದ್ರೆಂದ, ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ 

ಚ್ಚಮ ಿತಿದ "ಎೆಂದಳು. ಈ ಅರಶ್ಣ ನಮಿ ಮನೆಯಿೆಂದ ಬೆಂದ್ರರಬಹುದೀ ಅೆಂತ ಆಲ ೀಚ್ಚಸಿದ ಆದರೆ 

ಅಷ್ುಟ ಪರಮಾಣದ ಪುಡಿ ನನನ ಮನೆಯಲಿಿ ಇರಲಿಲಿ. ನಾನು ನನನ ಅಡುಗ್ಗ ಮನೆಯ ಅರಶ್ೀನ ಡಬಿಿ 

ಹುಡುಕಲಾರೆಂಬಿಸಿದ 

ನಾನು ಡಬಿಿಯ ಮುಚಿಳವನುನ ತರೆದ್ಾಗ ಅದರಲಿಿ ಓೆಂ ಮತುತ  ಸ್ವಸಿತಕಾ ಚ್ಚಹನಗಳು ಬರೆದ್ರದನನ 

ಗಮನಿಸಿದ. ಕ ಡಲೀ ನಾನುನನನ ಪತಿಯನನ ಕರೆದು ತ ೀರಿಸಿದ ಅವರು ಇದರ ಕೆಲವು ಫ ೀಟ ೀಗಳನನ 

ತಗ್ಗದರು, ದೀವರ ಫ ೀಟ ೀ ಚೌಕನಿೆಂದ ಚ್ಚಮಿಿದ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿಯು ಅತಯೆಂತ ಸ್ುಗೆಂದ್ರತವಾಗಿತುತ . ನನನ 

ಮನೆಯು ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿಯ ಸ್ುವಾಸ್ನೆಯಿೆಂದ ತುೆಂಬಿತುತ. ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ 

https://www.venkateswaravratham.org/
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ಸೆನೀಹಿತರಿಗ  ಹಾಗ್ಗಯೆೀ ಅನಿನಸಿತು ಇೆಂದು ಸ್ೆಂಜ ಕ ಡ ತಟಟಯಲಿಿ ತುಪಪ ಮತುತ ಬತಿತ ಆರತಿ 

ತಟಟಯಲಿಿ ತಯಾರಾಗಿತುತ 

.ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೮, ೨೦೧೦:ಇೆಂದು  ದೀವರ ಫ ೀಟ ೀದ್ರೆಂದ ಹಚ್ಚಿನ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ 

ಬರಲಾರೆಂಬಿಸಿತುತತಣುಗಿನ ಹಾಲಿನಲಿಿ ಜೀನು ತುಪಪ ಬರೆಸಿ ಒೆಂದು ಸ್ಣು ಬಳಿ್ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಸಿದಧ 

ಇರಿಸ್ಲಾಗಿತುತ.ಈ ಎಲಾಿ ಅದುುತಗಳು ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಆರೆಂಭವಾದ ದ್ರನದ್ರೆಂದ ನಾವು ದ್ರನದಲಿಿ 

ದೀವರಿಗ್ಗ ೩ ಸ್ಲನೆೈವೀಧಯ ವನುನ ನಿೀಡಲು ಪ್ಾರರೆಂಬಿಸಿದವು. ದೀವರಿಗ್ಗ ನೆೈವೀದಯ ಅಪ್ಗಸ್ದೀ ನನನ ಮಗಳು 

ನೆಹಾ ಕ ಡ ಊಟ ಮಾಡುತಿತರಲಿಲಾಿ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೯, ೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ದೀವರ ಫ ೀಟ ೀ ದ್ರೆಂದ ಅದ್ರಕ ಅರಶ್ಣ ಪುಡಿ ಹ ರ ಚ್ಚಮುಿತಿತುತ 

,ದೀವರ ಮುಖ ಮುಚುಿವಷ್ುಟ ಅರಶ್ಣ ಅಲಿಿತುತ ಒೆಂದು ಚ್ಚಕಕಅರಶ್ಣ ಗುಡಡವ ಅಲಿಿ ಆಗಿತುತ, ಈ 

ಅರಿಶ್ನದ ಗುಡದದ ಮೆೀಲ  ನಾವು ಪರಮಾತಿ ನರಸಿೆಂಹ ಸಾವಮಿಯ ಆಕಾರ ಗಮನಿಸಿದವು. ಪರಮಾತಿ 

ಇೆಂದು ನಮಗ್ಗ ನರಸಿೆಂಹ ಸಾವಮಿ ರ ಪದಲಿಿ ದಶ್ಗನ ನಿೀಡಿದರು. ನಾವು ನಮಿ ಕೆಲವು ಅತಿರ್ಥಗಳನನ 

ಮನೆಗ್ಗ ಆಹಾವನ ಮಾಡಿದವು ಕೆಲವರಿಗ್ಗ, ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿಯ ಮೆೀಲಿನ ಆಕಾರವು ಸಾವಮಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ನೆಂತಯ  ಇನ ನ ಹಲವರಿಗ್ಗ  ಪರಮಾತಿನರಸಿೆಂಹ ಸಾವಮಿ ನೆಂತಯ  ಇನ ನ ಕೆಲವರಿಗ್ಗ ಪರಮಾತಿ 

ಕೃಷ್ು ನೆಂತ ಕೆಂಡಿತುಇನ ನ ಉಳಿದವರಿಗ್ಗ ಓೆಂಕಾರ ರ ಪದಲಿಿ ಕೆಂಡಿತು. ದೀವರನನ ಆರಾಧ್ರಸ್ುತಿತದದ 

ರಿೀತಿಯಲಿೀ ದೀವರು ಅವರಿಗ್ಗ ದಶ್ಗನ ನಿೀಡಿದರು.ಅದೀ ದ್ರನ, ನಾನು ಇನೆ ನೆಂದು ವಿಶೀಷ್ ನೆಂಬಲು  

ಅಸಾಧಯವಾದ  ಘಟನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ ಹಲವರಿಗ್ಗ ಈ ಪವಾಡ ನೆ ಡಲು 

ಸಾಧಯವಾಯಿತು ದೀವರ ಚ್ಚತರ ರಿೆಂದ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ ಬರುವುದು  ಆರತಿ ತಟಟಯಲಿಿ ತುಪಪದ ಬತಿತ 

ಇದನೆಲಿ ಕೆೀಳಿದ್ರರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿರ ಪಣೆ ಮಾಡುತಿತರುವ  ಘಟನೆ ಬಹಳ ವಿಶೀಷ್,ಹಾಗ  ಮನಸಿಗ್ಗ 

ಉಲಾಿಸ್ದ್ಾಯಕವಾಗಿದ ಮತುತ ಇದನನ ನೆ ೀಡಿದ ಕೆಲವು ಜನರು, ತಮಿ ಕಣುನುನ ತಾವೀ ನೆಂಬದೀ 

ಹ ೀದರು.ಈ ಬಳಿಗ್ಗೆ ನನನ ಪತಿ ನನಗಿೆಂತ ಬೀಗ ಎದ್ಾದಗ  ನನನ ಮುಖ ನೆ ೀಡಿ ಭಯಗ್ಗ ೆಂಡರು,ನನನನುನ 

ಎಬಿಿಸಿ"ನಿೀನು ಮುಖಕೆಕ ಏನು ಹಚ್ಚಿಕೆ ೆಂಡಿರುವ?" ಎೆಂದು ಕೆೀಳಿದರು  . ನಾನು ಕನನಡಿಯಲಿಿ ನನನ 

ಮುಖ ನೆ ೀಡಿಕೆ ೆಂಡಾಗ  ನನನ ಮುಖಕೆಕ ಅರಿಶ್ನ ಲೀಪ್ೀಸ್ಲಾಗಿತುತ ಅದರ ಜ ತ  ನನನ ಹಣೆಯ 

ಮಧಯದಲಿಿ ಒೆಂದು ರ ಪ್ಾಯಿ ನಾಣಯ ಗಾತರದ ಕುೆಂಕುಮದ ಬ ಟುಟ ಇತುತ. ಈ ಕುೆಂಕುಮದ ಬ ಟುಟ 

ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೆೀಲ (ಅತಯೆಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ) ಬರ್ಳಯುತಾತ ಇತುತ.ಅೆಂದು ನನಗ್ಗ ಇದೀನು 

ನಡೆಯುತಾತ ಇದ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲಿ ಮನದಲಿಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮನಗಳಿದದವು. ಸ್ೆಂಜ ಹ ತಿತಗ್ಗ, 

ಕುೆಂಕುಮದ ಬ ಟುಟ ಗಾತರದಲಿಿ ಬರ್ಳದ್ರತುತ,ಅದೀ ಸ್ೆಂಜನನನ ಸೆನೀಹಿತರು ಭಜನೆಗಳನನ ಹಾಡಲು ಅವರ 

ಮಕಕರ್ಳ ೆಂದ್ರಗ್ಗ ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದರು. ಅವರು ಭಜನೆಗಳನನ ಹಾಡುತಿರುವಾಗ ನನನ ಕಣುುಗಳನನ 

ಮುಚ್ಚಿದ ಆಗ ನನಗ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಾವಮಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ ಮತುತ ಪದ್ಾಿವತಿಯು ಕೆಂಡರು. ಆಗ ನನನ 

ಮುಖಕೆಕ ಅರಿಶ್ನ ಹಾಗ  ಕುೆಂಕುಮದ ಮಹಿಮೆ ಅರಿತುಕೆ ೆಂಡೆ ದೀವರನನ ನೆ ೀಡಲು ಅವು ನನಗ್ಗ 

ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ಕತಯನನ ನಿಡುತಾತ ಇದದವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಮಿ ಕಣುುಗಳು ಪರಮಾತಿನನನ ನೆ ೀಡಲು 

ಶ್ಕಾತರಲಿ .ಆ ದೀವ ದೀವಿಯರು ನನಗ್ಗ ಅವರ ದೈವತವದ ಅೆಂದ ನೆ ೀಡಲು ನಿೀಡಿದ ಶ್ಕತ ಅದ್ಾಗಿತುತ 

ಇದು ನನನ ಸೌಭಾಗಯ ವೆಂದುಕೆ ೆಂಡೆ.ಆ ದ್ರನ, ನಾವು ದೀವತ ಗ್ಗ ಸ್ಕಕರೆ ಮಿಶ್ರತ ಹಾಲುನೆೈವೀದಯವಾಗಿ 

ಅಪ್ಗಸಿದವು. ಕೆಲವು ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ಆ ನೆೈವದಯವು ಜೀನು ತುಪಪವಾಗಿತುತ ,ಈ ಪವಾಡವನನ ಕೆಂಡ 

ಜನರು ತುೆಂಬಾ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ಪಟಟರು ಈ ಪವಾಡ ವನನ ನೆ ೀಡಿದ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ ವೆಂತರು ಎೆಂದು 

ಹೀಳುತತ ಅವರವರ ಮನೆಗ್ಗ ತರಳಿದರು 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೧, ೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ಸ್ಹ ದ್ರೀಪಗಳು ತನೆಂತಾನೆ ಬಳಗಿದದವು .ತುಪಪಆರತಿ ತಟಟಯಲಿಿ 

ತಯಾರಾಗಿತುತ. ನಾನು ಬಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಾದಗ ನನನಮುಖದ ಮೆೀಲ  ಅರಿಶ್ಣ ದ ಲೀಪನ ಹಾಗ  ಹಣೆಯ 
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ಮೆೀಲ ಒೆಂದು ದ ಡಡ ಕುೆಂಕುಮದ ಬ ಟುಟ ಕಾರ್ಣಸಿಕೆ ೆಂಡಿತು.ನಾನು ಈ ಘಟನೆಯು ಮತತ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದನನ 

ನೆ ೀಡಿ ಬಹಳ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಪಟಟೀ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದ ಕರ್ಳದ ಬಾರಿಗ್ಗ,ದೀವತಗಳು ತಮಿ ದಶ್ಗನದ್ರೆಂದ 

ನನಗ್ಗ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದರು ಇವತುತ ಕ ಡಾ ಅವರ ದಶ್ಗನ ಪಡೆಯುಲಿರುವ ತಿಳಿದು ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಗ್ಗ ೆಂಡೆ . ಅೆಂದು 

ದೀವರಿಗ್ಗ ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ನಿೆಂಬ ಅನನ ಹಾಗ  ಮಸ್ರನನ ನಿೀಡಿದವು.ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ನೆಂತರ ನಾವು 

ಕೆ ಠಡಿಯೊಳಗ್ಗ ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾಗ  ನಿೆಂಬ ಅನನ ಹಾಗ  ಮಸ್ರನನ ಯಾರೆ ೀ ಕಲಸಿ ದೆಂತಿತುತ. ಅೆಂದು 

ನಮಗ್ಗ ಆ ಪರಸಾದವೀ ಭ ೀಜನವಾಗಿತುತ.ಅೆಂದು ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಕೆಲವು ಅತಿರ್ಥಗಳು ಬೆಂದ್ರದರು. ಅವರಲಿಿ 

ಒಬಿಳು ಪವಾಡಗಳು ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ನಡೆಯುತಿತದ ಎೆಂದು ನೆಂಬಲಿಲಿ. ಅವರು " ದೀವರು ಕಲಿಿನಿೆಂದ 

ಮಾಡಲಪಟಿಟದ್ಾರೆ ಅವರಕೆೀವಲಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೀಕು ನಮಿ ಆಸೆಗಳನುನ ಇಡೆರಿಸ್ು ಅೆಂತ ದೀವರಲಿಿ 

ಕೆೀಳಬೀಕು" ಎೆಂದಳು. “ದೀವರು ನಿಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ್ರದ್ಾದರೆ ಎೆಂಬುದು ಕೆೀವಲ ಕಾಲಪನಿಕ”ಎೆಂದಳು. ನೆಂತರ 

ಅವಳು ಸ್ುಮಾರು ಒೆಂದು ಗೆಂಟ ನನಗ್ಗ ಪರಶನಗಳನನ ಕೆೀಳಿದ್ಾಗ ನಾನು ತಾರ್ಳಿಯಿೆಂದಲೀಅವನನ ಉತತರಿಸಿದ. 

ಆಕೆ ದೀವರಿಗ್ಗ ಇಡಲು ಸ್ವಲಪ ಹ ವು ತೆಂದ್ರದದಳು ಅವಳ ಎಲಾಿ ಪರಶನಗಳಿಗ್ಗ ಉತತರಿಸಿದ ನೆಂತರ ಅವಳು 

ಮನೆಗ್ಗ ತರಳಿದಳು.ಇನ ನ ಕೆಲವು ಅತಿರ್ಥಗಳು ನಮಗ್ಗ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿದರು. ನಮಗ್ಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹಲವು 

ವರುಷ್ಗಳಿೆಂದ ಇತುತ. ಅವರು ಕೆೀವಲ ನನನ ಮನೆಯಲಾಿಗುವ ಪವಾಡಗಳನನ ಪರಿೀಕ್ಷ್ಮಸ್ಲು ಬೆಂದ್ರದ್ಾದರೆ ಎೆಂದು 

ಅರಿತುಕೆ ೆಂಡೆ. ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯ ನಮಿ ಜ ತ ಇದುದ ಅವರು ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ದೀ  ಅವರಮನೆಗ್ಗ 

ತರಳಿದರು.  ಆ ಸ್ೆಂಜ, ನನನ ಪತಿ ಮತುತ ಮಗಳು ಒಬಿ ಸೆನೀಹಿತನ ಮನೆಗ್ಗ ಔತಣ ಕ ಟಕೆಕ ಹ ೀದರು, ಆದರೆ 

ನಾನು ಮನೆಯಲಿೀ ಉಳಿದ. ನಾನು ದೀವರ ದಶ್ಗನಕಾಕಗಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಕಾತರದ್ರೆಂದ ಕಾಯತ ಡಗಿದ.ನಮಿ 

ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ್ರದದ ಮಹಿರ್ಳ ನಮಗ್ಗ ಫ ೀನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಳು.(ಹಿೆಂದ್ರನ ಸ್ೆಂಜ ಅವಳು ಪವಾಡಗಳನುನ 

ನೆಂಬಿರಲಿಲಿಹಾಗ  ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ದ ಹ ೀಗಿದದಳು). ಅವಳುಬಾಲಾಜಿ ಮತುತ ಪದಿ ಎೆಂಬ 

ದೆಂಪತಿಗಳು ನಿಮಿಗ್ಗಭೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಆಲ ೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಾದರೆ ಹಾಗ  ಅವರಿಗ್ಗ ನಿಮಿವಿಳಾಸ್ ಹಾಗು 

ದ ರವಾರ್ಣ ಸ್ೆಂಖ್ಯಯ ನಿೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದದನೆಎೆಂದಳು. ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೀ ಸ್ಮಸೆಯ ಆದಲಿಿನಿಮಿ ಮನೆ 

ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟ ವಾದರೆ ಅವರು ಬಹುಶ್ಃ ನಿಮಗ್ಗ ಕರೆ ಮಾಡುತಾತರೆ ಎೆಂದಳು. ನಾನು ಅದಕೆಕ 

ಒಪ್ಪಕೆ ೆಂಡೆ. ನಾನು ಇನ ನದೀವರ ದಶ್ಗನಕೆಕ ಕಾತುರದ್ರೆಂದ ಕಾಯುತಿತದದ. ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ, 

ಬಾಲಾಜಿ ಮತುತ ಪದಿ ನನನ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದರು. ನಾನುಅವರನನ ಸಾವಗತಿಸಿ ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯೊಳಗ್ಗ 

ಕರೆದುಕೆ ೆಂಡು ಹ ೀದ, ಅವರು ದೀವರನನ ನೆ ೀಡಿ "ನಿೀವು ತುೆಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವೆಂತರು; ದೀವರ 

ಸ್ೆಂಪ ಣಗಅನುಗರಹ ನಿಮಿ ಮೆೀಲ ಇದ "ಎೆಂದರು. ನೆಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗ್ಗ ಪರಸಾದವನನ ನಿೀಡಿದ ಅದನನ 

ಅವರು ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ದ್ರೆಂದಲೀಸಿವೀಕರಿಸಿದದರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ನೆಂತರಮತತ ಭೀಟಿ ಮಾಡುತತೀವ ಎೆಂದು 

ಹ ರಟು ನಿೆಂತರು. ಅವರು ಹ ೀದ ನೆಂತರ, ನಾನು ಮತತ ನನನ ಸೌಭಾಗಯದ್ರೆಂದ ದೀವರ ದಶ್ಗನ ಪಡೆದ. 

ಇದ್ಾದನೆಂತರ ನನನ ಪತಿ ತನನ ಸೆನೀಹಿತನ ಮನೆಯಿೆಂದ ಮರಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗ್ಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ಹಾಗ  ಪದ್ಾಿ ದೆಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಳಿದ ಮತುತ ಆ ಸ್ೆಂಜ (ಪರಸಾದ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳ್ದಯೆೀ ಹ ೀದ 

ಮಹಿರ್ಳ) ಅವರನನ ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಎೆಂದ . ಇದನನ ಕೆೀಳಿ ನನನ ಪತಿ ಹೀಳಿದರು "ಅವರ್ಳ 

ಪವಾಡಗಳನುನ ನೆಂಬುವುದ್ರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ, ಏಕೆ ಅವಳು ಇತರರನುನ ಕಳುಹಿಸ್ುತಾತರ್ಳ?"ಎೆಂದರು ನನನ ಪತಿ 

ಇದನನ ಉಲಿಖಿಸ್ುವವರೆಗು,ನನಗ್ಗ ಆ ಅನುಮಾನವ ಬರಲಿಲಿ. ಈ ಘಟನೆಯನೆಂತರ ನನನ ಮನಸಿನಲಿಿ 

ಒೆಂದು ಪರಶನ ಮುಡಿತು ಈ ದೆಂಪತಿಗಳ ಆಗಮನದ ಮುೆಂಚೆಯಿೆಂದಲ  ನಾನು ದೀವರ ದಶ್ಗನಕೆಕ 

ಕಾಯುತಿತದದ  ಆ ದೆಂಪತಿಗಳು ಬೆಂದು ಹ ೀದ ನೆಂತರವೀ ಯಾಕೆ ನೆಂಗ್ಗ ನನನ ದೀವರ ದಶ್ಗನ ಸಿಕಕತು?ಏಕೆ 

ಆದೆಂಪತಿಗಳ ಆಗಮನದ ಮದಲು ಆಗಲಿಲಿ?  ನಾನು ನನನ ಅನುಮಾನವನನ  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲು ಬಯಸಿದ. 

ನಾವು ಫ ೀನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿರ್ಳಯನನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಾಗ ಅವಳು ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಯಾರನುನ ಕಳಿಸ್ಲಿಲಿ 

ವನುದ ಬಾಲಾಜಿ ಮತುತ ಪದಿ ಎೆಂಬುವರ ಪರಿಚಯವೀ ಅವಳಿಗ್ಗಇಲಿಎೆಂದಳು. ಹಾಗ  ಅವಳ ಯಾವ 

ಸೆನೀಹಿತರ ಅಥವಾ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ್ರಕರ ಹಸ್ರು ಅದ್ಾಗಿರಲಿಲಾಿ ಎೆಂದಳು.ಆಗನನಗ್ಗ ನನನ ಮನೆಗ್ಗ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿದ 

ದೆಂಪತಿಗಳು ಬೀರೆ ಯಾರ  ಅಲಿದ ನಾನು ಕಾತುರದ್ರೆಂದ ಕಾಯುತಿತದ ಭಗವೆಂತನೆೀ 

ಆಗಿದದರುಎೆಂದುಮನದಟಾಟಯಿತು. ನಾನು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಯ  ದೀವರನನ ಗುರಿತಿಸ್ದ ಹ ೀದನೆ ಎೆಂದು 
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ನಿರಾಶಗ್ಗ ೆಂಡೆ  ಮದಲ ಬಾರಿಗ್ಗ (ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಯಲಿಿ ದಶ್ಗನ ನಿೀಡಿದ್ಾಗ ಅವರನನ ಗುರುತಿಸ್ದೀ 

ಹ ೀದ,೨೦೦೫ ರಲಿಿ ಆದ ಘಟನೆ) ಎರಡನೆೀ ಬಾರಿ ಈ ಘಟನೆ ಪುನವತಿಗಸಿತುತ. ನಾನುದೀವರಲಿಿ ಅತುತ 

"ಓಹ್ ದೀವರೆೀ! ನಿೀವು ನನನ ಮನೆಗ್ಗ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿದರು, ನಿಮಿನನ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ದೀ ಹ ೀದನೆ ಏನಿದು 

ಪರಿೀಕ್ಷೆ ? "ಎೆಂದು ಅತತಅೆಂದು ರಾತಿರ ೧೧ ಗೆಂಟಗ್ಗ ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದವು,ಸ್ವಲಪ 

ಹ ತುತ ನಾನು ಟಿೀವಿೀ ವಿೀಕ್ಷ್ಮಸಿಸ್ ತ ಡಗಿದ. ಸ್ವಲಪ ನಿದದ ಬರುತಿದದ ಎೆಂದ್ಾಗ ದೀವರನುನ ನೆ ೀಡಲು  

ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಗ್ಗ ಹ ೀದ. ಆಗ ರಾತಿರಯ ೧೧:೩೦ ದೀವರ ವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ (ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ 

ಹಾಗ  ದೀವಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ) ಜೀನು ಹರಿಯುತಿರುವುದು ನನನ ಗಮನಕೆಕ ಬೆಂತು  ಇದು  ನೆಂಬಲ 

ಅಸಾಧಯವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತುತ  ನನನ ಗೆಂಡನು ಇದನನ ನೆ ೀಡಿ ವಿಸಿಿತ ಗ್ಗ ೆಂಡರು" ನಾವು ಈ ವಿಸ್ಿಯದ 

ಹಲವು ವಿೀಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗ  ಚ್ಚತರಗಳನುನ ಸೆರೆಹಿಡಿದವು  ತಕ್ಷಣ ನನನ ಮೆೈದುನನಾದ ಗಣೆೀಶ್ ಹಾಗ  

ಅವನ ಪತಿನಶ್ವ ಪ್ರಯಾ ಳಿಗ್ಗ (ಸೆಕೈಪ್ ವಿಡಿಯೊೀ ಮ ಲಕ) ಈ ಪವಾಡವನನ ತ ೀರಿಸಿದವು ಅವರು 

ಅತಯೆಂತ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ಗ್ಗ ೆಂಡರು . ನೆಂತರ, ನಾನು ದೀವರವಿಗರಹನೆ ೀಡಿದ್ಾಗಅವರಮುೆಂದ ಇದದ 

ಹ ಗಳುಅವರಿಗ್ಗ ಬೀಡಯೆೆಂಬೆಂತ ಎಸ್ಯಲಾಗಿತುತ. ಆ ಮಹಿರ್ಳ ನಿೀಡಿರುವ ಹ ಗಳು ಇವಾಗಿದವು 

(ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ದೀ ಹ ೀದ) ನೆಂತರ ಕೆೀವಲ ಭಕತಯಿೆಂದ ನಿೀಡಿದ ಹ ಗಳನನ ದೀವರಿಗ್ಗ ಇಡಲು 

ನಿದಗರಿಸಿದದವು. ಪರತಿ ದ್ರನವ  ಒೆಂದು ಅವಸ್ಿರರ್ಣಯ ಹಾಗ  ಹಲವು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಬಿಟುಟ 

ಹ ೀಗುತಿತದದವು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ಕುೆಂಕುಮ ದೀವರ ಚ್ಚತರದ ಚೌಕಟಿಟನಿೆಂದ ಹ ರಗ್ಗ ಬರುತಿತುತವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ 

ಜೀನುತ ಟಿಟಕುಕತಿತತು.ನಾವು ಮಧಾಯಹನ ನೆೈವೀದಯವನನ ದೀವರಿಗ್ಗ ಅಪ್ಗಸಿದವು. ಅೆಂದು ದೀವರು ಅದನನ 

ಸಿವೀಕರಿಸ್ಲಿಲಿ. ಸ್ೆಂಜ ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ತ ನೆಡಕಾಯಿಯ ಜ ತ ಅನನ ಅಪ್ಗಸಿದವು. ನಾವು ಪುನಃ ದೀವರ  ಕೆ ಠಡಿ 

ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಗಸಿದ ನೆೈವೀದಯವ  ಮಿಶ್ರಗ್ಗ ೀೆಂಡು ಲಾಡು ಕಟಿಟದೆಂತ ಇತುತ,ನಾವು ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ 

ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗ್ಗ ಈ ಪರಸಾದವನನ ಹೆಂಚ್ಚದವು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್೧೩,೨೦೧೦: ಇೆಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹಣುುಗಳು ದೀವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡಿದಸಾವಮಿ ಯು 

ಸ್ವಲಪ ತಿೆಂದು ಉಳಿದನನ ನಮಗ್ಗ ಬಿಟಟರು ಎೆಂದ್ರನೆಂತ ತುಪಪದ ಆರತಿ ತಟಟಯು ಸಿದದವಾಗಿತುತ. ನಾನು ನನನ 

ಮಗಳನನ ಶ್ಾಲಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಿದ ನೆಂತರ  ಅಡುಗ್ಗ ಪ್ಾರರೆಂಬಿಸಿದ, ನಾನು ಫ ೀನ್ ನಲಿಿ ನನನ ಗೆಂಡನ ಜ ತ 

ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ೆಂದಭಗದಲಿಿ ಗ್ಗಜಿಯ ಶ್ಬದ ಕೆೀಳಿದ ಅವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯಿೆಂದ ಬರುತಿದದವು. ನನನ ಪತಿಗ್ಗ 

ಅದನುನ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರಿಗ್ಗ ಅದು ಕೆೀಳಿಸ್ಲಿಲಾಿ . ನಾನು ಈ ಘಟನೆಯನನ ವಿಡಿಯೊೀ ಕಾಯಮೆರಾ ಮತುತ  ಸೆಕೈಪ್ 

ಮ ಲಕ ನನನ ಮೆೈದುನನಿಗ್ಗ ಈ ಗ್ಗಜಿಯ ಶ್ಬದ ಕೆೀಳಿಸಿದ .ಆಗ ಅವರು ಅದನನ ನೆಂಬಿದದರು. ನಾನು ಕ ಡ ಇದು 

ನಿಜವೆಂದು ಹಾಗ  ಕಾಲಪನಿಕ ಅಲಿವೆಂದು ಅರಿತೀ . ಇದನನ ಕೆೀಳಿದನಾನು ಅತಯೆಂತ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಗ್ಗ ೆಂಡೆ ದೀವತಯ 

ನೃತಯ ಶ್ಬದ ಕೆೀಳಿದ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶ್ಾಲಿಯ  ಎೆಂದುಕೆ ೆಂಡೆ. ನನನ ಮಗಳು ಶ್ಾಲಯಿೆಂದ ಬೆಂದ ಡನೆ ಈ 

ಸಿಹಿಯಾದ ನಾದವನುನ ಕೆೀಳಿದಳು.ನಾವು ಇಬಿರು ಇದನನ ಸ್ುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೆೀಳಿಸ್ಕೆ ೆಂಡೆವು. ಅೆಂದು 

ರಾತಿರ ನನನ ಪತಿಗ್ಗ ಕ ಡ ಇದನನ ಕೆೀಳಿಸಿ ಕೆ ಳು್ವ ಅವಕಾಶ್ ದ ರಕತು 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೪,೨೦೧೦: ಜೀನು ಇನ ನ ನನನ ಆರಾಧಯ ದೀವರ ವಿಗರಹದ್ರೆಂದ ಹರಿಯುತಿತುತ . ಇದನನ ನಾವು ನಮಿ 

ಮನೆಗ ಬೆಂದ ಸೆನೀಹಿತರು, ಅತಿರ್ಥಗಳು ಹಾಗ  ಭಕತರಿಗ್ಗ ತಿೀಥಗವಾಗಿ ನಿೀಡಿದವು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೫,೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ನಾವು ದೀವರ ಚ್ಚತರದ ಚೌಕಟಿಟನ ಮುೆಂದ ಹಚುಿ ಕುೆಂಕುಮವಿರುದನನ 

ಗಮನಿಸಿದವು ನಾವು ಜೀನು ಸ್ೆಂಗರಹಿಸ್ಲು ಇರಿಸ್ಲಾದ ಬಟಟಲು ತುೆಂಬಿತುತ  ಆದದರಿೆಂದ ನಾವು ಹ ಸ್ ಬಟಟಲು 

ಇರಿಸಿದವು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೬,೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ನಾವು ನೆೈವೀದಯ ರ ಪದಲಿಿ  ಒೆಂದು ಸೆೀಬು ನಿೀಡಿದವು.ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಗ್ಗ 

ಮತತ ಹ ೀದ್ಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಗಸಿದ ಸೆಬನನ, ಸಾವಮಿ ಸ್ವಲಪ ತಿೆಂದ್ರದದರುಈ ದ್ರನ, ಅರಿಶ್ನ ಮತುತ ಕುೆಂಕುಮ ದೀವರ  
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ಮುಖ  ಹಾಗ  ಕರಿೀಟವನನ ಆವರಿಸಿರಲಿಲಿ . ಮುಖ ಮತುತ ಕರಿೀಟವು ಪರಕಾಶ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತುತ. ನಾವು  

ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ ಜನರಿಗ್ಗ ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ ಹಾಗ  ಕುೆಂಕುಮ ನಿೀಡಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದದವು ಜೀನು ಇನ ನ 

ದೀವದೀವತಯ ವಿಗರಹದ್ರೆಂದ ತ ಟಿಟಕುಕತಿತತು. ಸ್ುಮಾರು ೧೦ ನಿಮಿಷ್ಗಳ  ಒೆಂದು ಸ್ೆಂಕ್ಷ್ಮಪತ ಅವಧ್ರಯಲಿಿ ಜೀನು 

ಅತಯೆಂತ ವೀಗವಾಗಿ ತ ಟಿಟಕಕತ ಡಗಿತು. ಅೆಂದು ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ಕಚ್ಚಿಡಿ ಅಪ್ಗಸಿದವು. ಅದ್ಾದ ನೆಂತರ 

೧೫ನಿಮಿಷ್ಗಳ  ಕಾಲ ಟಿವಿ ನೆ ೀಡತ ಡಗಿದ ದೀವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡಲಾದ ಕಚ್ಚಡಿಯ ಒೆಂದು ಸ್ಣು ತುತುತ ನನನ ಬಾಯಲಿಿ 

ಕಾರ್ಣಸ್ಕೆ ೆಂಡಿತುತನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಪರವೀಶ್ಸಿದ ದೀವರು ಒೆಂದು ತುತುತ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನನ ಗಮನಿಸಿದ. (ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 

೧೮,೨೦೧೦ ರ ಚ್ಚತರವನುನ ನೆ ೀಡಿ) 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೧೯,೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ನಾವು ಭಗವೆಂತನಿಗ್ಗ ಒೆಂದು ಸೆೀಬು ನಿೀಡಿದವು. ದೀವರು ಹರ್ಣುನ ಒೆಂದು ಚ್ಚಕಕ 

ತುೆಂಡು ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡು ನನಗ್ಗ ಮತ ತೆಂದು ತುೆಂಡು ನಿೀಡಿದ್ಾದರೆ. ನಾನು  ಅಡಿಗ್ಗ ಮನೆಯಲಿಿ ಅಡುಗ್ಗ 

ಮಾಡುತಿತರುವಾಗ ನನನ ಬಾಯಲಿಿಇದುಕಾರ್ಣಸಿಕೆ ೆಂಡಿತುತ  ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನನ ಗೆಂಡನಿಗ್ಗ ಅದನನ ತ ೀರಿಸಿದ. ನೆಂತರ, 

ದೀವರ ಕೆ ಠಡಿ ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾಗ ಸೆೀಬಿನ ಒೆಂದು ತುೆಂಡು ದೀವರು ತಿೆಂದ್ರದರು.ಸ್ೆಂಜ ನಾವು ಒೆಂದು ಸ್ಣು ಬಟಟಲಿನಲಿಿ 

ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ಹರ್ಣುನ ರಸ್ ನಿೀಡಿದವು. ನೆಂತರ ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಮರಳಿ ಹ ೀದ್ಾಗ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಸ್ವಲಪ ರಸ್ 

ಮಾತರ ಉಳಿದ್ರತುತ ದೀವರು ನಮಿ ನೆೈವೀದಯವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದರು ಎೆಂದು ಕೆ ೆಂಡೆ. ನೆಂತರ, ನಾವು ಬಟಟಲಿನಲಿಿ 

ಉಳಿದ ರಸ್ ಕುಡಿದವು. ಜನುಇನ ನ ದೀವರ ವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ ಹರಿಯುತಿತುತ 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೦,೨೦೧೦:ಇವತುತ ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ಅನನ ಮತುತ ತ ನೆಡ ಕಾಯಿ ಫರೈ ನಿೀಡಿದವು. ನಾವು ಕೆಲವು 

ನಿಮಿಷ್ಗಳ ನೆಂತರ ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾಗ ತಟಟಯಲಿಿ ನೆೈವೀದಯವ  ನಾಲುಕ ಉೆಂಡೆಗಳಾಗಿದದವು  .ಆ ದ್ರನ 

ಸ್ೆಂಜ ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ಚಪ್ಾಪತಿ ಹಾಗ  ಚನಾನ ಮಸಾಲನಿೀಡಿದವು,  ದೀವರು ಅದನನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿೆಂದ ತಿೆಂದರು  

ಮತುತ ನಮಗ್ಗ ಉಳಿದನನ ಬಿಟಟರು. ಜೀನು ಇೆಂದು ಕ ಡ ದೀವರ ವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ ಹರಿಯುತಿತುತ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೧,೨೦೧೦: ಇೆಂದು ನಾವು ಅನನ ಮತುತ ಪ್ಾಲಕ ಪಲಯ ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ನಿೀಡಿದದವು. ಕೆಲವು ಸ್ಮಯದ 

ನೆಂತರ ಅನನ ಮತುತ ಪ್ಾಲಕ ಪಲಯ ಬರೆತುಕೆ ೆಂಡಿತುತ ದೀವರು ಸ್ವಲಪ ನೆೈವೀದಯವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದದರು. 

ಇದದಕಕದದೆಂತತುಪಪದ ದ್ರೀಪ ಆರತಿಸಿದದ ಗ್ಗ ೆಂಡಿತುತ. ಅಲಿದ, ಜೀನುತುಪಪ ಮತುತ ಹಾಲಿನ ಸ್ಣು ಬಟಟಲು ಕಾರ್ಣಸ್ 

ಕೆ ೆಂಡಿತುತ .ಈ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ದೀವನು ತಮಿ ಪವಾಡಗಳನುನ ತ ೀರಿಸಿ  ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ ತನನ ಅಸಿತತವವನುನ 

ಸಾಬಿತು ಪಡುಸ್ುತಿದದರು. ಈ ಅದುುತಗಳನನ ತ ೀರಿಸ್ಲು ದೀವರು ನಮಿನನ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗ್ಗ  

ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ತೆಂದ್ರತುತ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೨,೨೦೧೦: ಇೆಂದು ನಾವು ಅನನ ಮತುತ ದ್ಾಲ್ ಫರೈ ದೀವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡಿದವು . ಕೆಲವುಸ್ಮಯದನೆಂತರ 

ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾದಗ ಅನನ ಮತುತ ದ್ಾಲ್ ಫರೈ ಕಲಿಸ್ಲಾಗಿತುತ,   ದೀವರು ಸ್ವಲಪವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ 

ಉಳಿದನುನ ನಮಗ್ಗ ಬಿಟಿಟದರು .ಸಾಯೆಂಕಾಲ ದ್ಾರಕ್ಷೆ ದೀವರಿಗ್ಗ ಅಪ್ಗಸಿದವು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  

ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯು ಇದದಕಕದದೆಂತ ನನನ ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಕಾರ್ಣಸ್ಕೆ ೆಂಡಿತುತ ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಒಳಗ್ಗ ಹ ೀದ್ಾಗ ಕೆೀವಲ 

ಎರಡು ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಗಳು ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಬಿಡಲಾಗಿತುತ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೩, ೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ನಾವು  ಚ್ಚಕಕ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯನುನ ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ನಿೀಡಿದದವು.ಮತ ತಮೆಿ,ದೀವರಿಗ್ಗ 

ನಿೀಡಿದ  ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯು ನನನ ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಕಾರ್ಣಸ್ ಕೆ ೆಂಡಿತುತ. ವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ ಜೀನು ಇನ ನ ತ ಟಿಟಕುಕತಿತುತ. 

ಇೆಂದು ನನನ ಪತಿ ಸೆನೀಹಿತರು ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿದರು. ಅವರು ಬರುವ ಮುೆಂಚೆ ಜೀನಿನ ಝರಿ ವೀಗವಾಗಿ 

ಹರಿಯುತಿತುತ. ನನನ ಪತಿ ಇದರ ವಿಡಿಯೊೀ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳು್ತಿತರುವ ಸ್ೆಂದಭಗದಲಿಿ ಅವರು ಆರತಿ ತಟಟಯಲಿಿ ಸ್ುಟಟ 

ಬತಿತ ಗಮನಿಸಿದರು  ಅದು ಇದದಕಕದದೆಂತ ಬಳಗಿತುತ . ಅದು ಅತಯೆಂತ ಅತಾಯಶ್ಿಯಗಕರ ಹಾಗ  ನೆಂಬಲಾಗದ 

ಘಟನೆ ಯಾಗಿತುತ. ಅವರು ನನನನುನ ಮತುತ ಅವರ ಸೆನೀಹಿತರನನ ಕರೆದು ತ ೀರಿಸಿದದರು. ಎಲಿರ  ಇದನನ ನೆ ೀಡಿ 

ಬಹಳ ಸ್ೆಂತ ೀಶ ೆೆಂಡು  ಈ ಪವಾಡಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿರುದನನ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೪, ೨೦೧೦: ನಾವು  ಬಳಿಗ್ಗೆ ಮತುತ ಮಧಾಯಹನ ನಿೀಡಿದ ನೆೈವೀದಯವನುನ ದೀವರು ಸಿವೀಕರಿಸ್ಲಿಲಿ, 

ಸ್ೆಂಜನಾವು ಒಣದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಅಪ್ಗಸಿ ಮನೆಯಿೆಂದ ಹ ರಗ್ಗ ಹ ೀದವು. ನಾವುನಮಿ ಮನೆಯಿೆಂದ ಸ್ುಮಾರು ೫ 
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ಕಲ ೀಮಿೀಟರ್ ದ ರ ಹ ೀದ್ಾಗ ಇದದಕಕದದೆಂತ,  ದೀವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡಲಾದ ಎೆಂದು ಆ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯು ನನನ ಬಾಯಿ 

ಯಲಿಿ ಕಾರ್ಣಸಿತು. ಅಲಿಿಯವರೆಗ್ಗ, ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಸ್ೆಂಭವಿಸಿದುದ ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ.  ನಾವು 

ಮನೆಯಿೆಂದ ಹ ರಗ್ಗ ಇದ್ಾದಗ ಹಿೀಗಾಗಿದುದ  ಮದಲ ಬಾರಿ. ನಾನು ತುೆಂಬಾ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ಗ್ಗ ೆಂಡೆ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೫,೨೦೧೦: ನಾನು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿ ಒಳಗ್ಗ  ಹ ೀದ್ಾಗ ಇೆಂದು ಪುನಃ ತುಪಪ ದ್ರೀಪದ ಆರತಿ ತಟಟ 

ತಯಾರಾಗಿತುತ  ಜೀನು ಮತುತ ಹಾಲು ತನೆಂತಾನೆ ದೀವರ ಮುೆಂದ ಒೆಂದು ಸ್ಣು ಬಳಿ್ ಬಟಟಲು ಕಾರ್ಣಸಿಕೆ ೆಂಡಿತು. 

ನನನ ಪತಿ ಹಾಗ  ಮಗಳು ನನನ ಜ ತ ಸೆೀರಿ ದೀವರ ಪ ಜ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಚೆಂದನದ ಪುಡಿಯಲಿಿ ನಿೀರು 

ಬೀರಸಿ ಒೆಂದು ಬಳಿ್ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಇರಿಸಿದ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೪ ೨೦೧೦ ರಿೆಂದ ಇೆಂದು ತನಕ, ಆ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಇರುವ 

ಚೆಂದನ ಒಣಗಿಲಿ. ನಾವು ಪ ಜ ಮುಗಿಸ್ುತಿರುವಾಗ, ನನನ ಹಣೆಯ ಮೆೀಲ ಒೆಂದು ಚ್ಚಕಕ ಬ ಟುಟ ಗಮನಿಸಿದವು 

ಇದು ಸಾಮಾನಯ ಕುೆಂಕುಮ ಬ ಟುಟ ಅಲಿ,  ಶ್ರೀಗೆಂಧದ ಬ ಟಾಟಗಿತುತ . ಹಾಗ  ನನನ ಕತಿತನ ಮೆೀಲ (೩ 

ಶ್ರೀಗೆಂಧದ ರೆೀಖ್ಯಗಳು) ಬರೆದ್ರತುತ . ಪೆ ಜಯ ನೆಂತರ ನನನ ಗೆಂಡ ಹಾಗ  ನನನ ಮಗಳು ಆಡುತಿದದರು ನಾನು 

ಅಡುಗ್ಗ ಮನೆಯಲಿಿ ಅಡುಗ್ಗ ಮಾಡುತಿತದದ. ಆ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಮ ರು ಶ್ರೀಗೆಂಧದ ಕಡಿಡಗಳು ಪ ಜಾ 

ಕೆ ಠಡಿಯಲಿಿ ಇದಕಕೆಂತ ಬಳಗಿತುತ. ಆದದರಿೆಂದ ನಾನು ಅಲಿಿ ಹ ೀಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಟಟಲು ಇರಿಸಿದ. ನೆಂತರ ಕೆಲವು 

ನಿಮಿಷ್ಗಳ, ಶ್ರೀಗೆಂಧದ ಕಡಿಡಗಳ ಒೆಂದು ಕಟುಟ ಇದಕಕೆಂತ ಬಳಗಿತು. ನಮಿ ಮನೆ ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ಚೆಂದನದ ಸ್ುಗೆಂಧ 

ದ್ರೆಂದ ತುೆಂಬಿತುತ. ಇೆಂದು ನಾನು ದೀವರಿಗ್ಗ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರ ಗ್ಗ ೆಂಡ ಅನನ ನಿೀಡಿದವು. ಸ್ವಲಪ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 

ಪರಮಾತಿನು ಉಳಿದನನ ನಮಗ್ಗ ಬಿಟಟರು  ಅದೀ ಸ್ೆಂಜ ಕ ಡ ತುಪಪ ಸ್ಣು ದ್ರೀಪಗಳಲಿಿ ತುೆಂಬಲಾಗಿತುತ ಹಾಗ  

ಆರತಿಯ ಸಿದದತ ಕ ಡ ಆಗಿತುತ .ನಾವು  ಅೆಂದು ಸ್ೆಂಜ ಕಪುಪ ದ್ಾರಕ್ಷೆ ದೀವರಿಗ್ಗ  ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ನಿೀಡಿದವು, ಆದರೆ 

ಸಾವಮಿ  ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯನುನ ತಿನನಲಿಲಿ.ಜನು ಇನ ನ ದೀವರ ವಿಗರಹಗಳಿೆಂದ ತ ಟಿಟಕುಕತಿತುತ. ಚೆಂದನದಪುಡಿ ಇನ ನ 

ಕ ಡ ಸ್ಣು ಬಳಿ್ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ತಾಜಾ ಮತುತ  ತೀವವಾಗಿದ. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೬, ೨೦೧೦: ಇೆಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗ  ಮಧಾಯಹನ ಸಾವಮಿಯ  ನೆೈವೀದಯವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ಲಿಲಿ. ಸ್ೆಂಜ 

ನಾವುನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ಹಣುುಗಳನನ ನಿೀಡಿ ಹ ರಗ್ಗ ಶ್ಾಪ್ೆಂಗ್ ಗ್ಗ ಹ ೀದವು .ನಾವು ಸ್ುಮಾರು ೪ ಕಲ ೀಮಿೀಟರ್ 

ದ ರ ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಆಗಿತುತ. ನಾವುಅೆಂಗಡಿ ಪರವೀಶ್ಸ್ುವ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದದಕಕದದೆಂತ ನನನ ಬಾಯಿಗ್ಗ ಒೆಂದು 

ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಬೆಂತು. ಮನೆಗ್ಗ ಹಿೆಂತಿರುಗಿದ ನೆಂತರ, ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ನಿೀಡಿದ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮಯು ತನೆಂತಾನೆ ಬಟಟಲಿನಲಿಿ ಕಡಿಮೆ 

ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದವು. 

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ೨೭ , ೨೦೧೦: ಇೆಂದು ನಾವು ಲಾರ್ಡಗ ಸೆಬನನ ನಿೀಡಿದವು. ಸಾವಮಿ ಒೆಂದು ತುೆಂಡು ತಿೆಂದು ಮತ ತೆಂದು 

ತುೆಂಡು ನನನ ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಕಾರ್ಣಸ್ಗ್ಗ ೆಂಡಿತುತ. ಸ್ೆಂಜ ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ಬಾರ್ಳ ಹಣುು ನಿೀಡಿದವು. ಬಾರ್ಳ ಮ ರನೆೀ 

ಒೆಂದು ಭಾಗ ಮಾೆಂತಿರಕವಾಗಿ ನನನ ಗೆಂಟಲಿನಿೆಂದ ಹ ರಬೆಂತು. ಆ ಬಾರ್ಳ ಹಿಸ್ುಕದೆಂತಿರಲಿಲಿ  ನನನ ಪತಿ ಮತುತ 

ಮಗಳು ತಮಿ ಕಣುುಗಳನುನ ನೆಂಬಲಾಗಲಿಲಿ ಈ ಪವಾಡ ನೆ ೀಡಿ ಆಶ್ಿಯಗವಾಯಿತು. ಆ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ನಾನು  

ಬಹಳಷ್ುಟ ನೆ ೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನನನ ಗೆಂಟಲಿನಲಿಿ. ನೆಂತರ ನಾವು ಪ ಜಾ ಕೆ ಠದ್ರಗ್ಗ ಹ ೀದ್ಾಗ ಆ ಮ ರನೆಯ 

ಬಾರ್ಳ ಯ ಭಾಗ ಮಾಯವಾಗಿತುತ.. ಹಾಗ್ಗಯೆೀ, ಬಾರ್ಳಹರ್ಣುನ ಚ್ಚಕಕ ತುೆಂಡಿನ ಮೆೀಲ ಒೆಂದು ಸ್ಣು ಜೀನಿನ ಹನಿ 

ಇತುತ. ಇನ ನ ಸಾವಮಿಯ ವಿಗರಹದ್ರೆಂದ ಜೀನು ತ ಟಿಟಕುಕ ತಿತುತ. ಜೀನು ವಿಗರಹದ್ರೆಂದ ತ ಟಿಟಕ ಕತಿರುವುದು ಇದು 

೩ನೆೀ ವಾರವಾಗಿತುತ. 

ಅಕೆ ಟೀಬರ್೧೦ ,೨೦೧೦: ಈ ದ್ರನ ನಾವು ದೀವರಿಗ್ಗ ಸೆೀಬನುನ ನಿೀಡಿದವು. ನಾನು ಅಡುಗ್ಗೀಮನೆಯಲಿಿ ಅಡುಗ್ಗ 

ಮಾಡುತಿತರುವಾಗ ಪ ಜಾ ಕೆ ಠಡಿಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ಸ್ುವಾಸ್ನೆ ಬರತ ಡಗಿತುತ. ನಾನು ಚಕಟಳಾಗಿ ಕೆ ಠಡಿ 

ಪರವೀಶ್ಸಿದ್ಾಗ ಅಲಿಿ ವೆಂದು ಆಶ್ಿಯಗ ನನಗ್ಗ ಕಾದ್ರತುತ ದೀವರು ನಾವು ನಿೀಡಿದ ಸೆಬನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿರಲಿಲಿ ಆದರೆ 

ಅದರ ಪಕಕದಲಿಿ ತಿರುಪತಿ ಲದುದ ವಿತುತ . ನಮಿ ಜಿೀವನದಲಿಿ ತಿರುಪತಿ ಲದುದ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿೆಂದ್ರದ್ರದೀವಿ 

ಎೆಂದ್ರಗ ಇೆಂತಹ ಬಿಸಿ ಲದುದ ತಿೆಂದ್ರರಲಿಲಿ. ನಮಿ ಕೆೈ ಬರಳುಗಳಿಗ್ಗ  ತುಪಪದ ಪಸೆ ಇತುತ . ಲದುದ ರುಚ್ಚ 

ವರ್ಣಗಸ್ಲು ಸಾದಯವಿರಲಿಲಿ. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ೆಂಯೊೀಜನೆ "ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಪವಾಡಗಳು ಮತುಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರವೃತ ನಿಯಮಗಳು" ಸ್ುಲಭ 

ದ್ಾಗಿರಲಿಲಿ ನಾನು ಒಬಿ ಗರಹಿರ್ಣ ಹಾಗ  ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿರ್ಳ. ಇದಲಿ ನನನ ದೀವರಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಶ್ರೀ 
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ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ ಮತುತ ಪದ್ಾಿವತಿ ದೀವಿಯ ಆಶ್ೀವಾಗದದ್ರೆಂದ ಮಾತರ ಸಾಧಯವಾಯಿತು.ನನನ ಪತಿ ಋಷಿಕೆಶ್  

ನನಗ್ಗ ಬಹಳಷ್ುಟ ಪೆ ರೀತಾಸಹಿಸಿದರು ನನನ ಮಗಳು ನೆಹಾ ಕೆ ಡ ನನಗ್ಗ ಬೆಂಬಲ ನಿೀಡಿದಳು ನಾನು ಅವಳಿಗ  

ಧನಯವಾದ ವಯಕತಪಡಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ುತತೀನೆ.ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬರಹಗಾರ ತಿಮಿರಾಜು ವಿಶ್ವಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ು ಮ ತಿಗಗ್ಗ 

ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ ಚ್ಚಸ್ಲು ಬಯಸ್ುತತೀನೆ.ಹಾಗ  ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಕಟಿಸ್ಲು ನನಗ್ಗ ನೆರವಾದ ಎಲಿರಿಗ  ನನನ 

ಧನಯವಾದಗಳು. ಈ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಕತಯಿೆಂದ ಕೆೀಳಿದವರಿಗ್ಗ ಹಾಗ  ಈ ವರತವನುನ ನಿವಗಹಿಸ್ುವವರಿಗ್ಗ  ದೀವರ 

ಅನುಗರಹ ಲಭಿಸ್ುವುದು. 

ಲಲಿತಾ ಋಷಿಕೆಶ್ 
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ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಮೆಂತರ 

 

ಕಲಿಯುಗದ ದೀವರೆೆಂದೀ ಹಸ್ರುವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನು ಸ್ವತಃ ನನಗ್ಗ ವೀದಗಳಿೆಂದ ಆಯದ 

ಮೆಂತರಗಳನನ ಉಪದೀಶ್ಸಿದ್ಾದರೆ, ದೀವರಲಿಿ ನಮಗ್ಗ ನಿಜವಾದ ಭಕತ ಉೆಂಟಾಗಲು ಇವು 

ಸ್ಹಾಯಕಾರಿ. 

 
 

ಮುರಾರಿಸೆೀವಕ ಜರಾದ್ರಪ್ೀಡಿತ ನಿರಾತಿಗಜಿೀವನ ನಿರಾಶ್ 

ಭ ಸ್ುರ ವರಾತಿಸ್ುೆಂದರ ಸ್ುರಾೆಂಗನಾರತಿ 

ಕರಾೆಂಗಸೌಷ್ಠವ ಕುಮಾರತಾಕೃತಿ ಕುಮಾರತಾರಕ  

ಸ್ಮಾಪನೆ ೀದಯ ದನ ನಪ್ಾತಕ ಮಹಾಪದ್ಾಮಯ 

ವಿಹಾಪನೆ ೀದ್ರತ ಸ್ಕಲಭುವನ ವಿದ್ರತ ಕುಮಾರಧಾರಾಭಿಧಾನ ತಿೀರ್ಾಗಧ್ರಷಿಠತಸ್ಯ, 

ಧರರ್ಣತಲ ಗತಸ್ಕಲ ಹತಕಲಿಲ ಶ್ುಭಸ್ಲಿಲ 

ಗತಬಹುಳ ವಿವಿಧಮಲ ಹತಿಚತುರ ರುಚ್ಚರತರ 

ವಿಲ ೀಕನಮಾತರ ವಿದಳಿತ ವಿವಿಧ ಮಹಾಪ್ಾತಕ  

ಸಾವಮಿಪುಷ್ಕರಿರ್ಣೀ ಸ್ಮೆೀತಸ್ಯ, 

 
 

ಪರತಿ ದ್ರನ ಈ ಮೆಂತರ ವಾಚನದ್ರೆಂದ ಭಕತರು ಆರೆ ೀಗಯಕರ ಹಾಗ  ಶ್ರೀಮೆಂತ ಜಿೀವನಕೆಕ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 
 

ಲಲಿತಾ ಋಷಿಕೆಶ್ 
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ವೃತ ನೆರೆವೀರಿಸ್ಲು ಬೀಕಾದ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

೬ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಕಲಶ್ಗಳಿಗ್ಗ ೧ ಮತುತ ಕಥೆಗಳಿಗ್ಗ ೫), ವಸ್ಿ ( ಹತಿತಯಿೆಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ರ), ಕಲಶ್, ಹ ಸ್ಕುಪಪಸ್ 

ತುೆಂಡು(೧ ಮಿೀಟರ್), ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ, ಕುೆಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತ (ಅಕಕ ಕಾಳುಗಳಿಗ್ಗ ಅರಿಶ್ನ ಮತುತ ತೈಲ ಮಿಶ್ರ),ಆಗಬಗತಿತ, 

ಕಪ ಗರ (ಆರತಿ ಗಾಗಿ), ಪ್ಾನ್ ಅಥವಾ ತಾೆಂಬ ಲ ಎಲಗಳು ಅಥವಾ ಮಾವು ಎಲಗಳನುನ (೩ ಅಥವಾ ೫ 

ಕಲಶ್ಕಾಕಗಿ ಮತುತ ೨.ವಿನಾಯಕ ಪ ಜಗಾಗಿ), ಪೆಂಚಾಮೃತ (ಹಸ್ುವಿನ ಹಾಲು, ಮಸ್ರು , ತುಪಪ,ಜೀನು ಮತುತ ಸ್ಕಕರೆ 

) ವಿನಾಯಕನ ನೆೈವೀದಯಕೆಕ (ಬಲಿದ ಸ್ಣು ತುೆಂಡು) ಮತುತ ವೃತದ ನೆೈವೀದಯಕೆಕ(ಗ್ಗ ೀಧ್ರ ರವ, ತುಪಪ, ಪುಡಿ 

ಸ್ಕಕರೆ, ಬಾರ್ಳಹಣುು ಮತುತ ಯಾಲಿಕಕ ಪುಡಿ) 

ವೃತದ ನೆೈವೀದಯ ತಯಾರಿಸ್ುವ ವಿಧಾನ 

ಒೆಂದು ಬಾಣಲಯಲಿಿ ಸ್ವಲ ತುಪಪ ಹಾಕ, ಇದಕೆಕ ಗ್ಗ ೀಧ್ರ ರವ ಸೆೀರಸಿ  ಮತುತಸ್ಣು ಉರಿಯಲಿಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸ್ುತತ 

ಇರಿ, ಚನಾನಗಿ ಕೆೆಂಪು ಬಣು ಹಾಗ  ಘಮ್ ಎೆಂದು ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗ  ಕೆೈಯಾಡಿಸಿ. ತಣುಗಾದ ನೆಂತರ ಇದಕೆಕ 

ಪುಡಿ ಸ್ಕಕರೆ,ಬಾರ್ಳ ಹಣುು ಸೆೀರಿಸಿ, ಬೀಕಾದರೆ ನಿೀವು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ತುೆಂಡು ಕೆ ಡ ಸೆೀರಿಸ್ಬಹುದು. ಎಲಿಕಕ ಪುಡಿ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ ಇತರ ಒಣ ಹಣುುಗಳು ಸೆೀರಿಸ್ಬಹುದು ಒರ್ಳ್ಯ ರುಚ್ಚ ನಿೀಡುತತದ. 

ವೃತ ನಿಯಮಗಳು 

 -ತಿಮಿರಾಜು ವಿಶ್ವಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ು ಮ ತಿಗ 

ಈ ವೃತದ ಅಚಣೆಗಯ ಮ ಲಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸ್ವಮಿಯ ಅನುಗರಹ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ ಬಹಳ 

ಸ್ುಲಭ. ಎಲಾಿ ತ ೆಂದರೆಗಳು ಈ ವೃತದ ಅಚಣೆಗಯ ಮ ಲಕ ದ ರವಾಗುವುದು. ಇದುನಿವಗಹಿಸ್ುವುದು ತುೆಂಬಾ 

ಸ್ುಲಭ ಈವೃತವನನ  ವೈಕುೆಂತ ವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವತಃ ಆಶ್ೀವಗದ್ರಸಿದ್ಾದರೆ.ಯಾರಾದರ  

ಯಾವುದೀ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಭಕತರು ಈ ವೃತದ ಅಚನೆಗಯಿೆಂದ ಆರೆ ೀಗಯ 

ಸ್ಮಸೆಯಗಳು, ಸ್ೆಂಪತುತ ಸ್ಮಸೆಯಗಳು , ಕುಟುೆಂಬದ ಸ್ಮಸೆಯಗಳು ಇದಲಿರಿೆಂದಲು ಸಾವತೆಂತರಯ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದ  

ಅಥವಾ ಮನಸಿಸನ ಶ್ಾೆಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದ. ನಿಮಿ ಜಿೀವನದ ಎಲಾಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ ತಗ್ಗದುಹಾಕುತತದ.  ಈ 

ವೃತವನುನ ಶ್ುಭ ದ್ರನದೆಂದು ಮಾಡಬಹುದುಭಕತದ್ರಗಳು  ತಮಿ ಕೆಲಸ್ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರ ಒರ್ಳ್ಯ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ಗಳನುನ 

ಈ ವೃತದ ಆಚಣೆಗಯಿೆಂದ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದಈ ವೃತವು ೨ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಕೆಳಗ್ಗ ಸ್ ಚ್ಚಸಿದೆಂತ ನಿವಗಹಿಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ.  

ಮದಲ ಪರಕರಯೆ: 

ಮೆೀಲ ಹೀಳಿದೆಂತ, ಈ ವೃತವನುನ ಯಾವುದೀ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ತಮಿಅನುಕ ಲಕೆಕ ತಕಕೆಂತ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ. ಈ 

ವೃತದ ಗರಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ವನುನ ಪಡೆಯಲು ಇದನನಮಾಗಗಶ್ರ, ಮಾಘ ಮತುತ ಕಾತಿೀಗಕ ತಿೆಂಗಳಲಿಿ ಅಥವಾ ಪ್ೌನಗಮಿ 

ದ್ರನಗಳಲಿಿ,ಪೆಂಚಮಿ, ಸ್ಪತಮಿ, ಏಕಾದಶ್, ತಿರ್ಥಗಳಲಿಿ ಶ್ರವಣ ಅಥವಾ ಸಾವತಿ ತಾರೆಗಳ ದ್ರನಗಳಲಿಿ ಮಾಡಬೀಕು.ಇದು 

ಬಳಿಗ್ಗೆಅಥವಾ ಸ್ೆಂಜ ನಿವಗಹಿಸ್ಬಹುದು. ಇದು ೫ ಕಥೆಗಳನನ ಹ ೆಂದ್ರದ. ಮದಲನೆಯ ಅಧಾಯಯವನುನ ಸ್ವಯೆಂ 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿೀಯ ಕೃಪೆಯಿೆಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದ ಉಳಿದ ನಾಲುಕ ಅಧಾಯಯಗಳು ಮಹಾನ್ ತಪಸಿವಗಳಾದ 

ವಿಶ್ಾವಮಿತರ,ವಸಿಷ್ಟ,ಭಾರಧವಜ ಹಾಗ  ಆತಿರ ಮುನಿಯವರು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ಲಪಟಿಟದ . ಈ ವೃತವನುನ ದೀವಾಲಯದಲಿಿ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ ಪವಿತರ ಸ್ಾಳದಲಿಿ ಅಥವಾ ನಿಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ನದ್ರಯ ತಟದ ಮೆೀಲ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸ್ೆಂಬೆಂಧ್ರಕರು ಮತುತ ಸೆನೀಹಿತರು.ಜ ತಗ್ಗ ೆಂಡು ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿದದರೆ ಇನ ನ ಉತತಮ ಮದಲಿಗ್ಗ,ಆಯದ 

ಸ್ಾಳವನುನ  ಸ್ವಚಿಗ್ಗ ಳಿಸಿ. ನೆಂತರ, ಒೆಂದು ಮೆಂಟಪ ವಯವಸೆಾ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿ ದೀವರ ಮ ತಿಗ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ 

ಕಲಾಯಣ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಚ್ಚತರ ಸಾಾಪ್ಸಿ. ಗರಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ಕೆಕ ಶ್ರೀದೀವಿ ಹಾಗ  ಭ ದೀವಿ ಜ ತಗ್ಗ ೆಂಡ ಶ್ರೀ ಕಲಾಯಣ 

ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿ ಚ್ಚತರವನುನ ಸಾಾಪ್ಸಿ.ಈ ವೃತವನುನ ಶ್ರದದ ಹಾಗ  ಭಕತ ಇೆಂದ ಮಾಡಿದಲಿಿ ಆ ಪರಾತಿನು 

ಸ್ವಯೆಂ ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ುವನು.ಪರತಿ ಕಥೆಯ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಒೆಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನುನ ಒಡೆಯಬೀಕು ಹಾಗ  
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ದೀವರಿಗ್ಗ ಅಪ್ಗಸ್ಬೀಕು. ಮಹಾ ಪರಸಾದವನುನ ಗ್ಗ ಧ್ರ ರವ, ಸ್ಕಕರೆ ಹಾಗ  ಬಾರ್ಳ ಹರ್ಣುನ ತುೆಂಡುಗಳಿೆಂದ 

ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು,ಪರತಿ ಕಥೆಯ ನೆಂತರ ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ.ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ.ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ ಎೆಂದು ೩ ಭಾರಿ  ಹೀಳಬೀಕು.ದೀವರಿಗ್ಗ 

ತುಳಸಿ ಎಲಗಳು ಬಹಳ ಅಚುಿಮೆಚುಿ . ಆದದರಿೆಂದ ಉತತಮ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ಕೆಕ ದೀವರ ಪೆ ಜಗ್ಗ ತುಳಸಿ ಎಲಗಳನುನ 

ಇಡಬೀಕುಈ ವೃತವನುನ ಆಚರಿಸಿದ ನೆಂತರ  ಎಲಾಿ ರೆ ೀಗಗಳು ನಾಶ್ವಾಗಿ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವಯಗ ದ ರೆಯುವುದು. 

ವೃತದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಮಹಾ ಪರಸಾದ ದ ಜ ತ ತೆಂಗಿನ ಚ ರುಗಳು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೆಂತರ ಇತರರಿಗ್ಗ 

ತಿನನಲುಪರಸಾದವನನ ನಿೀಡಿದಲಿಿ  ಪುಣಯ ಲಭಿಸ್ುವುದು.ಆದಷ್ುಟ ಈ ವೃತವನನ ಕಲಷ್ ಸಾಟಪನೆಯಿೆಂದ (ಕಲಷ್ದಲಿಿೀ 

ನಿೀರು ಅಥವಾ ಅಕಕ ಇಡಬೀಕು ಹಾಗ  ೫ ಮಾವಿನ ಎಲ ಅಥವಾ ೫ ತಾೆಂಬ ಲದ ಎಲ ಇಡಬೀಕು) ಹಾಗ  ೫ 

ಕಥೆಗಳ ಪಠಣ ಹಾಗ  ಮೆಂತರಗಳ ಉವಾಚದ್ರೆಂದಮಾಡಬೀಕು. 

ಎರಡನೆೀ ವಿಧಾನ: 

ಶ್ರಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವತಃ ನಮಗ್ಗ ಇನೆ ನೆಂದು ಮಾತು ಹೀಳಿದ್ಾದರೆ. ಈ ವೃತವನನ ಯಾವುದೀ ಕಾರಣ ದ್ರೆಂದ 

ಅಥವಾ ತ ೆಂದರೆಯಿೆಂದ (ಮದಲ ವಿಧಾನ) ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಾಗುದ್ರಲಿವ ೀ ಆವಾಗ ಒಬಿರೆ ಕುಳಿತು ಈ 

ವೃತವನುನ ಆಚರಿಸ್ ಬಹುದು . ನಿೀವು ಬಾಲಾಜಿ ಸಾವಮಿಯ ಚ್ಚತರದ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಮಾನಸಿನಲಿೀ ವಿನಾಯಕನ 

ಅಥವಾ ವಿಘ್ನೀಶ್ವರನ ನೆನೆಸಿಿಕು. ನೆಂತರ, (ಅಷ್ಟ ಧ್ರೀಕ್ ಪ್ಾಲಕರಿಗ್ಗ) ಹಾಗ  ನವ ಗೃಹಗಳ  ದೀವರಿಗ್ಗ ನೆನೆಯ 

ಬೀಕುಇದ್ಾದ ನೆಂತರ ಒೆಂದು ತಟಟಯಲಿಿ ತುಳಸಿ ಎಲಗಳನುನ , ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹ ಹಣುಗಳನನ ಇಡಬೀಕು . 

ಒೆಂದನೆೀವೃತದ ಎಲಾಿ ೫ ಕಥೆಗಳ ಪಠಣದ ನೆಂತರ ದೀವರಿಗ್ಗ ಈ ತಟಟಯನನ (ಹರಿವಾಣ) ವನುನ ಅಪ್ಗಸ್ಬೀಕು 

ನೆಂತರ ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ ಬೀಕು ಇದನನ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ನಿಮಿ ಸ್ೆಂಕಷ್ಟಗಳು ದ ರವಾಗುವುದು. 

ದೀವರಿಗ್ಗ ಎಲಿರ ಕಷ್ಟಗಳು ತಿಳಿದ್ರರುತತದ. ನಾವು ಈ ದಯಾ ಸಾಗಾರನಿಗ್ಗ ನಮಿ ಕಷ್ಟಗಳನುನ ದ ರ ಮಾಡಲು 

ಪ್ಾರಥಗನೆ ಮಾಡಬೀಕು. ಈ ವೃತದ ಆಚಣೆಗಯಿೆಂದ  ನಮಿ ಎಲಾಿ  ಆಸೆಗಳು ತಿರುವುದು .ಎಲಾಿ ಬಾಳಿನ 

ಅಡೆತಡೆಗಳುಹಾಗ  ಕಷ್ಟಗಳು ಕಣಿರೆಯಾಗುವುವು ಹಾಗ  ಭಕತರಿಗ್ಗ ಅಷ್ಟ ಸಿರಿ ದ ರೆಯುವುದು. 

!!ಸ್ಮಸ್ತ ಸ್ೆಂಮೆಂಗಲಾನಿ ಭವೆಂತು!! 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ರಧರಸ್ುತ 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ 

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಧಾಯನ 

ವಕರತುೆಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೆ ೀಟಿ ಸ್ ಯಗ ಸ್ಮಪರಭ| 

ನಿವಿಗಘನೆಂ ಕುರು ಮೆೀ ದೀವ ಸ್ವಗ ಕಾಯೆೀಗಷ್ು ಸ್ವಗದ || 

ಶ್ುಕಾಿೆಂಬರದರೆಂ ವಿಷ್ುುೆಂ ಶ್ಶ್ವಣಗೆಂ ಚತುಭುಗಜೆಂ| 

ಪರಸ್ನನ ವದನೆಂ ಧಾಯಯೆೀತ್ ಸ್ವಗ ವಿಘ್ ನೀಪ ಶ್ಾೆಂತಯೆೀ || 

ತದೀವ ಲಗನೆಂ, ಸ್ುದ್ರನೆಂ ತದೀವ ತಾರಾ ಬಲೆಂ ಚೆಂದರ ಬಲೆಂ ತದೀವ | 

ವಿದ್ಾಯಬಲೆಂ ದೈವಬಲೆಂ ತದೀವ ಲಕ್ಷ್ಮಿೀಪತೀ ತೀೆಂಘ್ರರಯುಗೆಂ ಸ್ಿರಾಮಿ|| 
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ಆಚಮನಃ 

ಓೆಂ ಕೆೀಶ್ವಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓೆಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓೆಂ ಮಾಧವಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓೆಂ ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾಯ 

ನಮಃ| ಓೆಂ ವಿಷ್ುವೀ ನಮಃ| ಓೆಂ ಮಧುಸ್ ದನಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ತಿರವಿಕರಮಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ವಾಮನಾಯ 

ನಮಃ| ಓೆಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಹೃಷಿೀಕೆೀಶ್ಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಪದಿನಾಭಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ದ್ಾಮೀದರಾಯ 

ನಮಃ| ಓೆಂ ಸ್ೆಂಕಷ್ಗಣಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ವಾಸ್ುದೀವಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಪರದುಯಮಾನಯ ನಮಃ| ಓೆಂ 

ಅನಿರುದ್ಾಧಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಪುರುಷ ೀತತಮಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಅಧ ೀಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ನಾರಸಿೆಂಹಾಯ 

ನಮಃ| ಓೆಂ ಅಚುಯತಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಜನಾಧಗನಾಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಉಪೆೀೆಂದ್ಾರಯ ನಮಃ| ಓೆಂ ಹರಯೆೀ ನಮಃ| 

ಓೆಂ ಶ್ರೀಕೃಷಾುಯ ನಮಃ|| 

ಭ ತ ೀಚಾಿಟನ 

ಉತಿತಷ್ಠೆಂತು | ಭ ತ ಪ್ಶ್ಾಚಾ | ಯೆೀ ತೀ ಭ ಮಿಭಾರಕಾಃ | ಯೆೀ ತೀಷಾ ಮವಿರೆ ೀಧೀನ | ಬರಹಿಕಮಗ 

ಸ್ಮಾರಭೀ ||  

(ಅಕ್ಷತಯನುನ ನಿಮಿ ಹಿೆಂದ ಎಸೆದು ನಿಮಿ ಬಲ ಕೆೈ ಬರಳಿನಿೆಂದ ನಿಮಿ ಮ ಗಿನ ಬಲ ಬದ್ರಯನುನ ಒತಿತ 

ಪ್ಾರಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ) 
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ಪ್ಾರಣಾಯಾಮಃ 

ಓೆಂ ಭ ಃ | ಓೆಂ ಭುವಃ | ಓಗ್್ಮ್ ಸ್ುವಃ | ಓೆಂ ಮಹಃ | ಓೆಂ ಜನಃ | ಓೆಂ ತಪಃ | ಓಗ್್ಮ್ ಸ್ತಯಮ್ | 

ಓೆಂ ತಥಸ’ವಿತುವಗರೆೀ”ಣಯೆಂ ಭಗ್ಗ ೀಗ’ ದೀವಸ್ಯ’ ಧ್ರೀಮಹಿ |  

ಧ್ರಯೊೀ ಯೊೀ ನಃ’ ಪರಚೆ ೀದಯಾ”ತ್ || 

ಓಮಾಪೆ ೀ ಜ ಯೀತಿೀರ ಸೆ ೀಮೃತೆಂ ಬರಹಿ ಭ -ಭುಗವ-ಸ್ುಸವರೆ ೀಮ್ || 

ಮಮೀಪ್ಾತತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ಾವರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೆೀಶ್ವರ ಮುದ್ರದಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೆೀಶ್ವರ ಪ್ರೀತಯಥಗೆಂ, ಶ್ುಭೀ, 

ಶ ೀಭನೆೀ, ಅಭುಯದಯ ಮುಹ ತೀಗ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ ುೀ ರಾಙ್ಞಯಾ, ಪರವತಗ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದಯ ಬರಹಿಣಃ, 

ದ್ರವತಿೀಯ ಪರಾಥೆೀಗ, ಶವೀತವರಾಹ ಕಲಪೀ, ವೈವಶ್ವತ ಮನವೆಂತರೆೀ, ಕಲಿಯುಗ್ಗೀ, ಪರಥಮ ಪ್ಾದೀ, (ಭಾರತ 

ದೀಶ್ಃ – ಜೆಂಬ  ದ್ರವೀಪೆೀ, ಭರತ ವಷೀಗ, ಭರತ ಖೆಂಡೆೀ, ಮೆೀರೆ ೀಃ ದಕ್ಷ್ಮಣ/ಉತತರ ದ್ರಗಾುಗ್ಗೀ;ಶರೀಶೈಲಸ್ಯ 

(ಹತಿತರದ ನದ್ರಗಳ ಹಸ್ರುಗಳನನ ಹೀಳಿ), ಪರದೀಶ್ಯ್, ಕೃಷ್ು, ಗ್ಗ ೀದ್ಾವರಿ ಮಧಯಭಾಗ್ಗ, ಶ ೀಭನ ಗೃಹೀ, 

ಸ್ಮಸ್ತ ದೀವತಾ ಬಾರಹಿಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸ್ನಿನರ್ೌ, ಅಸಿಿನ್, ವತಗಮಾನ, ವಾಯವಹಾರಿಕ, ಚಾೆಂದರಮಾನ, 

…ಶ್ವಸಿತಶ್ರೀ ಪರಭವಾದ್ರ ನಾಮ ಸ್ೆಂವತಸರ ಮಧಯ (ಈಗಿನ ದ್ರನಾೆಂಕ ,ದ್ರನ, ತಿೆಂಗಳು ಹಾಗ  ವಷ್ಗವನುನ 

ಹೀಳಿೀರಿ) ಸ್ೆಂವತಸರೆೀ,ಅಯನೆೀ,ಋತೀ,ಮಾಸೆೀ,ಪಕ್ಷೆೀ,ತಿರ್ೌ,ವಾಸ್ರೆೀ,ಶ್ುಭ ನಕ್ಷತರ, ಶ್ುಭ ಯೊೀಗ, ಶ್ುಭ ಕರಣ, 

ಏವೆಂಗುಣ, ವಿಶೀಷ್ಣ, ವಿಶ್ಷಾಠಯಾೆಂ, ಶ್ುಭ ತಿರ್ೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್(ನಿಮಿ ಹಸ್ರು ಹೀಳಿ),ಗ್ಗ ೀತರಃ(ನಿಮಿ ಗ್ಗ ೀತರ 

ಹೀಳಿ),ನಾಮಧೀಯಃ,ಧಮಗಪತಿನೀ ಸ್ಮೆತಸ್ಯ ಅಸಾಿಕಮ್ ಸ್ಹಾಕುಟುೆಂಬಾನಾಮ್, ಕ್ಷೆೀಮ, ಸೆಾೈಯಗ, ಧೈಯಗ, 

ವಿಜಯ, 

ಆಯುರ್-ಆರೆ ೀಗಯ, ಐಶ್ವಯಾಗ-ಅಭಿವೃಧಾಯಥಗಮ್, ಧಮಾಗಥಗ ಕಾಮಮೀಕ್ಷ ಚತುವಿಗಧ 

ಪುರುಷಾಥಗ ಫಲ ಸಿದಧಯಾಥಗಮ್ ಮಮಪ್ಾತತ ದ ರಿತಾಕ್ಷಯ ದ್ಾವರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೆಸ್ವರ 

ಪ್ರೀತಯಥಗಮ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ದೀವತಾ ಮುದ್ರದೀಷ್ಯ 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವರತಕಲಪ ಕರಿಶಯ ದರವೈಿ  ಸ್ೆಂಭವಧ್ರುಹಿ ಪದ್ಾಥೆೀಗಯ್ ಸ್ೆಂಭವತಾ 

ನಿಯಾಮೆೀಣ ಯಾವಕಿಕತ ಧಾಯನಾ ವಾಹನಾಡಿ ಷ ೀಡಶ ೀಪಚಾರ ಪ ಜಾಮ್ ಕರಿಶಯ. (ನಿೀರನನ ಮುಟಿಟ) 
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ತದೆಂಗ ಕಲಶ್ಾರಾಧನೆಂ ಕರಿಶಯ 

(ಸಾವಮಿಯ ಬಲ ಬದ್ರಗ್ಗ ಕಲಷ್ ಇರಿಸಿ, ಅದರಲಿಿ ಗೆಂಧ, ಕುೆಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತಹಾಗ  ಹ ವನನ ಹಾಕ) 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ ಿಕವನನ ಓದ್ರ.) 

ಶ ಿೀ|| ಕಲಶ್ಸ್ಯ ಮುಖ್ಯೀ ವಿಷ್ುುಃ ಕೆಂಠೀ ರುದರ ಸ್ಮಾಶ್ರತಾಃ     

    ಮ ಲೀ ತತರ ಸಿಾತ ೀಬರಹಾಿ, ಮಧಯೀ ಮಾತೃ ಗಣಾಃ ಸ್ಿೃತಾಃ||  

    ಕುಕ್ಷೌತುಸಾಗರಾಃ ಸ್ವೀಗ, ಸ್ಪತ ದ್ರವೀಪ ವಸ್ುೆಂಧರಾ|   

     ಋಗ್ಗವೀದ ೀಥ ಯಜುವೀಗದ ಸಾಮವೀದ ೀಹಯತವಗಣಃ|| 

      ಅೆಂಗ್ಗೈಶ್ಿ ಸ್ಹಿತಾಸ್ವೀಗ ಕಲಶ್ಾೆಂತು ಸ್ಮಾಶ್ರತಾಃ | 

      ಕಲಷ ಗೆಂಧ ಪುಷಾಪಕ್ಷತಾೆಂ ನಿಕ್ಷ್ಮಪತಯ, ಹಸೆಾೀನಾಕಾಿದಯ, 

      ಆಪೆ ೀ ವಾ ಇದಮ್ ಸ್ವಗಮ್ ವಿಸಾವಭ ತಾನಾಯಪಹಾ 

ಪ್ಾರಣವಾ ಆಪಹಾ     ಪ್ಾಶ್ವ ಆಪೆ ನ್ನ ಮಾಪೆ ೆಂಿೃತ ಮಾಪ 

ಸ್ಸಮಾರಡ ಪೆ ೀ ವಿರಾಡಾಪ್ಾ   ಸ್ವರಾದ್ಾಪ್ಾಸ್ಿೆಂದ್ಾಮ್ ಸಾಯಪೆ  ಜ ಯೀತಿೀಮ್ 

ಶ್ಾಯಪೆ  ಯಜ ೆಂಶ್ಾಯಪ    ಸಾಸತಯಮಾಪ ಸ್ಸವಾಗ ದೀವತಾ 

ಅಪೆ ೀಭ ಭುಗವಸ್ುಸವ ರಾಪ ಓೆಂ 

(ನಿೀರನುನ ತುೆಂಬಿಸಿ ಅದರಲಿಿ ತುಳಸಿ ದಳಮುಳುಗಿಸಿ) 

 

ಶ ಿೀ|| ಗೆಂಗ್ಗೀ ಚ೧ ಯಮುನೆೀ!ಚೆೈವ ಗ್ಗ ೀದ್ಾವರಿೀ! ಸ್ರಸ್ವತಿೀ!     

  ನಮಗದೀ! ಸಿೆಂಧು! ಕಾವೀರಿ ಜಲೀಸಿಿನ್ ಸ್ನಿನಧ್ರೆಂ ಕುರು ||    

   ಕಾವೀರಿ ತುೆಂಗಭದ್ಾರ ಚ ಕೃಷ್ುವೀರ್ಣೀ ಚ ಗೌತಮಿ    

    ಭಾಗಿೀರರ್ಥಚ ವಿಖ್ಾಯತಾ ಪೆಂಚಗೆಂಗಾ ಪರಕೀತಿಗತಾಃ    

   ಕಲಶ ದಕೆೀನ ದೀವತಾಿನಮ್ ಪ ಜದರವಾಯರ್ಣ ಚ ಸ್ೆಂಪೆ ರೀಕ್ಷಯ ||                                                       

 (ಕಲಶ್ದಲಿಿ ಒೆಂದು ಹ ವನನ ಮುಳುಗಿಸಿ ದೀವರ ಚ್ಚತರ, ಪ ಜಾ ತಟಟ ಮತುತ ನಿಮಿ ಮೆೀಲ 

ನಿೀರು ಚ್ಚಮುಕಸಿ) 
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ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪ್ಾರಥಗನಾ 

ಶ್ುಕಾಿೆಂಬರಧರೆಂ ವಿಷ್ುುೆಂ ಶ್ಶ್ ವಣಗೆಂ ಚತುರುುಗಜೆಂ |                                                                                              

ಪರಸ್ನನ ವದನೆಂ ಧಾಯಯೆೀತ್ ಸ್ವಗ ವಿಘ್ ನೀಪಶ್ಾೆಂತಯೆೀತ್ ||                                                                                      

ಆದ್ೌನಿವಿಗಜ್ಞೆನ ವೃತ ಪರಿಸ್ಮಾಪತಯಥಗಮೆಣಪತಿ ಪ ಜಾಮ್ ಕರಿಶಯ || 

ಅತಃ ಗಣಪತಿ ಪ ಜ 

ಓೆಂ ಗಣಾನಾಮ್ ತಾವಗಣಪತಿೆಂ ಹವಾಮಹೀ|   ಕವಿೀೆಂ ಕವಿೀನಾಮುಪ ಮಸ್ಶಿೃವವಸ್ತವೆಂ |ಜಯೀಷ್ಟರಾಜೆಂ ಬರಹಿ’ಣಾೆಂ 

ಬರಹಿಣಸ್ಪತ | ಅನಶ್್ೃಣವನ ನತಿಭಿಃ ಸಿೀದ ಸಾದ’ನಮ್ ||ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ - ಧಾಯಯಾಮಿ, 

ಧಾಯನಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|| 

ಆವಾಹಯಾಮಿ, ರತನಸಿೆಂಹಾಸ್ನಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ, ಪ್ಾದ ಯೀಃಪ್ಾದಯೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿಹಸೆ ತೀಃ ಅರ್ಘಾಯಗಮ್ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಆಚಮನಿಯಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ || 

ಆಪೆ ೀಹಿಷ್ಟಮಯೊಭುವಸಾತನ್ ಊಜೀಗಧಾಡತನ, ಮಹರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆಯೊೀ ವತ್ ಶ್ವತ ಮರಸ್ಸ್ತಸ್ಯ 

ಭಾಜಯತೀಹನಹ ಉಷ್ರ್ಥೀರಿನಮಾತರಹ, ತಾಸಾಿರಮ್ ಗಮಾಮವ ೀ ಯಾಸಾಯಕ್ಷಯಾಯ ಜಿೆಂಧವ, ಅಪೆ ಜನಯಧಚನಹ, 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ -ಶ್ುಧ ಧೀದಕ ಸಾನನೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ  

                                                                                      | |ಸಾನನಾೆಂತರೆಂ ಶ್ುದಧ ಅಚಮನಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ | | 

ಅಭಿವಸಾಿಶ್ು ವಾಸ್ನಾನಯರ್ ಶ್ಾಭಿದನ ಸ್ುಸ ದುರ್ಘಾಹ ಪ ಜಮಾನಾಹ |ಅಭಿಚೆಂದ್ಾರ ಭತಾಗ ವೀ ನೆ ೀ 

ಹಿರಣಾಯಭಾಯಶ್ಾವನರತಿನೆ ೀದೀವ ಸೆ ೀಮ || 

                                                                        ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ -

ವಸ್ಿಯುಗಮಮಸಮಪಗಯಾಮಿ|| 

ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಪರಮಮ್ ಪವಿತರೆಂ ಪರಜಾಪತ ಯಾಗತಾಸಹಾಜೆಂ ಪುರಸಾತತ್ |ಆಯುಷ್ಯ ಮಗಾರಯಮ್ ಪರತಿಮುೆಂಚ 

ಶ್ುಭಾರೆಂ ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಬಾಲಾಮಸ್ುತ ತೀಜಹಾ || 

                                                                 ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ -ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|| 

ಗೆಂಧದ್ಾವರಾೆಂ ದುರಾಧಾಷಾಗಮ್ ನಿತಯಪುಷಾತಮ್ ಕರಿೀಷಿನಿೀೆಂ |ಎಸ್ವರಿೀಜ್ಮ  ಸಾವಗಭ ತಾನಾಮ್ ತ 

ಮಿಹ ೀಪ್ಾಹಾವಯೆ ಶ್ರೀಯೆಂ ||          

      ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ  - ದ್ರವಯ ಶ್ರೀ  ಚೆಂದನೆಂ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|| 

ಆಯಣಏ ದೀ ಪ್ಾರಾಯಣಏ ದ ವಾಗ ರೆ ೀಹೆಂತ  ಪುಷಿಪನಿೀಹಿ |ಹರದ್ಾಸ್ಿ ಪುೆಂಡರಿೀಕಾರ್ಣ ಸ್ಮುದ್ಾರಸ್ಯ ಗೃಹಾ 

ಇಮೆ || 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ  - ದ ವಾಗಡಿ ನಾನವಿೀಧ ಪುಷಾಪನಿ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|| 
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ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಪರಮಮ್ ಪವಿತರೆಂ ಪರಜಾಪತ ಯಾಗತಾಸಮಾಜೆಂ ಪುರಸಾತತ್ |ಆಯುಷ್ಯ ಮಗರಯಮ್ ಪರತಿಮುೆಂಚ 

ಶ್ುಭರಮ್  ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಬಲಮಸ್ುತ ತೀಜಃ || 

                                                                ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ  -ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ 

|| 

ಗೆಂಧದ್ಾವರಾೆಂ ದು’ರಾಧಷಾಗೆಂ ನಿತಯಪು’ಷಾಟೆಂ ಕರಿೀಷಿರ್ಣೀ”ಮ್ |                                                                        

ಈಶ್ವರಿೀಗ್್ಮ್’ ಸ್ವಗ’ಭ ತಾನಾೆಂ ತಾಮಿಹ ೀಪ’ಹವಯೆೀ ಶ್ರಯಮ್ || 

                                                           ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ   - ದ್ರವಯ ಶ್ರೀ ಚೆಂದನೆಂ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ || 

ಆಯನೆೀತೀ ಪರಾಯಣೆೀ  ದ ವಾಗರೆ ೀಹೆಂತು ಪುಷಿಪರ್ಣೀ |                                                                                     

ಹೃದ್ಾಶ್ಿ ಪುೆಂಡರಿೀಕಾರ್ಣ ಸ್ಮುದರಸ್ಯ ಗೃಹಾ ಇಮೆೀ || 

                                          ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ - ದ ವಾಗದ್ರ ನಾನಾವಿಧ ಪುಷಾಪರ್ಣಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ 

|| 

ಅತಃ ಶ್ರೀ ಷ ದಶ್ನಾಮ ಪ ಜ 

೧. ಓೆಂ  ಸ್ುಮುಖ್ಾಯ ನಮಃ           ೯. ಓೆಂ  ಧ ಮಕೆೀತವ ನಮಃ 

 ೨. ಓೆಂ  ಏಕದೆಂತಾಯ ನಮಃ            ೧೦. ಓೆಂ ಗಣಾಧಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 

೩. ಓೆಂ  ಕಪ್ಲಾಯ ನಮಃ            ೧೧. ಓೆಂ ಬಾಲಚೆಂದ್ಾರಯ ನಮಃ 

೪. ಓೆಂ ಗಜಕಣಾಗಯ ನಮಃ             ೧೨. ಓೆಂ  ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ 

 ೫. ಓೆಂ ಲೆಂಬ ೀಧರಾಯ ನಮಃ          ೧೩. ಓೆಂ ವಕರತುೆಂಡಾಯ ನಮಃ  

೬. ಓೆಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ           ೧೪. ಓೆಂ ಸ್ ಪಗಕಣಾಗಯ ನಮಃ 

 ೭. ಓೆಂ ವಿಘನರಾಜಾಯ ನಮಃ           ೧೫. ಓೆಂ ಹೀರಮಾುಯ 

೮. ಓೆಂ  ಗಣಾಧ್ರಪ್ಾಯ ನಮಃ           ೧೬. ಓೆಂ ಸ್ಕೆಂದಪ ವಗಜಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವಗಸಿದ್ರಧ ಪರದ್ಾಯಕಾಯ ನಮಃ | 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ | 

                                                                                                    ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪುಷಾಪರ್ಣ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ 

ವನಸ್ಪತಿರಸೆ ೀದ ುತಃ ಗನಾಧಢ್ಯಶ್ಿ ಮನೆ ೀಹರಃ |                                  

ಆಗ್ಗರೀಯಃ ಸ್ವಗದೀವಾನಾೆಂ ಧ ಪೆ ೀಯೆಂ ಪರತಿಗೃಹಯತಾಮ್|| 

                                                                             ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ – ಧ ಪೆಂ ಆಗಾರಪಯಾಮಿ 

|| 

ಸಾಜಯೆಂ ತಿರವತಿಗ ಸ್ೆಂಯುಕತೆಂ ವಹಿನನಾ ಯೊೀಜಿತೆಂ ಪ್ರಯೆಂ|           

ಗರಹಾಣ ಮೆಂಗಳೆಂ ದ್ರೀಪೆಂ ತಿರಲ ೀಕಯ ತಿಮಿರಾಪಹ ||             

ಭಕಾತಯ ದ್ರೀಪೆಂ ಪರಯಚಾಿಮಿ ದೀವಾಯ ಪರಮಾತಿನೆೀ|               

ತಾರಹಿಮಾಮ್ ನರಕಾದ ಘೀರಾತ್ ದ್ರವಯಃ ಜ ಯೀತಿ ನಮೀಸ್ುತತ || 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ  - ದ್ರೀಪೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿಧ ಪದ್ರಪ್ಾನನತರೆಂ ಆಚಮಾನಿೀಯೆಂ 

ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ 
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ನೆೈವೀದಯ 

ಒೆಂದು ತಟಟಯಲಿಿ ಒೆಂದು ಸ್ಣು ತುೆಂಡು ಬಳ್ವನನ ಇಟುಟ ಸ್ವಲಪ ನಿೀರು ಸ್ುರಿಯಿರಿ.ಭ ಭುಗವಃ ಸ್ವಃ 

ತತಸವಿತುವಗರೆೀಣಯೆಂ ಭಗ್ಗ ೀಗದೀವಸ್ಯ ಧ್ರೀಮಹಿ ಧ್ರಯೊೀ ಯೊೀ ನಃ ಪರಚೆ ೀದಯಾತ್ 

ಸ್ತಯೆಂ ತವತೀಗನ ಪರಿಷಿೆಂಚಾಮಿ (ರಾತಿರವೀರ್ಳ ಪ ಜ ಮಾಡುತಿತದದರೆ -ಋತೆಂತವ ಸ್ತಯೀನ 

ಪರಿಷಿೆಂಚಾಮಿ,ಎನನಬೀಕು) 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ   - ಗುಡಪೆ ಹಾರ ನೆೈವದಯಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ || 

ಅಮೃತಾಮಸ್ುತ ಅಮೃತ ೀಪಸ್ತರಣಮಸಿ || 

‘ಓೆಂ ಪ್ಾರಣಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓೆಂ ಅಪ್ಾನಾಯ ಸಾವಹಾ| ಓೆಂ ವಾಯನಾಯ ಸಾವಹಾ|ಓೆಂ ಉದ್ಾನಾಯ ಸಾವಹಾ| 

ಓೆಂ ಸ್ಮಾನಾಯ ಸಾವಹಾಮಧಯ ಮಧಯ ಪ್ಾನಿೀಯೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ || 

ಅಮೃತಾಪ್ರ್ಾನ ಮಸಿ ಉತತರಾಪೆ ೀಷ್ಣೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|                           

ಹಸ ತೌ ಪರಕ್ಷಾಳಯಾಮಿ,ಶ್ುದಧಚಮನಿೀಯೆಂ  ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|                  

ಪ ಗಿೀಫಲ್ಯ ಸಾಸಕಪ ಗರಯ್ ನಾಗಗವಲಿಿೀದಲ್ಿ ೈಯುಗತೆಂ |                 

ಮುಕತಚ ಣಗ ಸ್ಮಾಯುಕತಮ್ ತಾೆಂಬ ಲೆಂ ಪರತಿಗೃಹಯತಾಮ್ || 

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ   -ತಾೆಂಬ ಲೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ|| 

ಓೆಂ ಗಣಾನಾೆಂ ತಾವ ಗಣಪತಿಗೆಂ ಹವಾಮಹಯ | ಕವಿೀೆಂ ಕವಿನಾಮುಪ ಮಶ್ರವಸ್ತವಮ್ |ಜಯೀಷ್ಟರಾಜೆಂ 

ಬರಹಿ’ಣಾೆಂ ಬರಹಿಣಸ್ಪತ |ಆ ನಃ’ಶ್ೃಣವನ ನತಿಭಿ’ಸಿಸೀದ ಸಾದ’ನಮ್  ||  

ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಗಣಾಧ್ರಪತಯೆ ನಮಃ   - ಸ್ುವಣಗಮೆಂತರಪುಶ್ಪೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ || 

ಮೆಂತರಹಿೀನೆಂ ಕರಯಾಹಿೀನೆಂ ಭಕತಹಿೀನೆಂ ಗಣಾಧ್ರಪ|                                                   

ಯತಕೃತೆಂತು ಮಯಾದೀವ ಪರಿಪ ಣಗೆಂ ತದಸ್ುತತೀ||            

ಯಜ್ಞೆೀನ ಯಜ್ಞಮಯ ಜೆಂತ  ದೀವಾಃ ತಾನಿ ಧಮಾಗರ್ಣ ಪರಥಮಾನಾಯಸ್ನ್ |             

ತೀಹ ನಾಕೆಂ ಮಹಿಮಾನಸ್ಸಚೆಂತ ಯತರ ಪ ವೀಗ ಸಾಧಾಯಸ್ಸೆಂತಿ ದೀವಾಃ || 
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ಪುನರಾಚಣೆಂ 

ಅನಯಾ ಧಾಯನಾವಾಹಾನಾದ್ರ ಷ ೀಡಶ ೀಪಚಾರ ಪ ಜಯಾ ಚ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಕಃ                         

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣಾಧ್ರಪತಿ ಸ್ುಸಪ್ರೀತ ೀ ವರದ  ಭ ತಾವ ಉತತರಾಯ್ ಕಮಗಣಯ      

ವಿಘುನಮಸಿತವತಿ ಭವೆಂತ ೀ ಬುರವೆಂತು ಉತತರೆ ಕರಮನಯವಿರ್ಘಾನಮಸ್ುತ  ಗಣಾಧ್ರಪತಿ ಪರಸಾದೆಂ ಶ್ರಸಾ 

ಗರಹುಮಿ || 

ಸ್ಹಸ್ರಪರಮಾ ದೀವಿ ಶ್ತಮ ಲಾ ಶ್ತಾೆಂಕುರಾ |           

ಸ್ವಗಗನೆಂ ಹಾರತು ಮೆೀ ಪ್ಾಪೆಂ ದ ವಾಗದುಸ್ಸವಪನನಾಶ್ನಿ |           

ಗಣಪತಿ ಯದ್ಾಸಾಾನಮು ದ್ಾವಸ್ಯಾಮಿ || 

ಪ್ಾರಣ ಪರತಿಷ್ಟ 

ಓೆಂ ಅಸ್ುನಿೀತ ಪುನಾರಾಸಾಿಸ್ು ಚಕ್ಷುಃ ಪುನಃ                   

ಪ್ಾರಣಮಿೀಹನೆ ೀದೀಹಿ ಭ ೀಗೆಂ ಜ ಯೀಕ್ಪೆ್ಯಮ                         

ಸ್ ಯಗಮುಕಛರೆಂತ ಮನುಮತ ಮೃಡಯಾನ ಸ್ವಸಿತ                       

ಅಮೃತೆಂ ವೈಪ್ಾರಣಾ ಅಮೃತಮಾಪಃ ಪ್ಾರಣಾನೆವ                   

ಯಾಧಾಸಾಾನಾಮ ಪ್ಾಹವಯತ (ದೀವರ ಮ ತಿಗ ಅಥವಾ ಚ್ಚತರವನುನ ಮುಟಿಟ)                                                     

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರಸಾವಮಿ ಆವಾಹಾಯಾಮಿ, ಸಾಾಪ್ಾಯಾಮಿ, ಪ ಜಯಾಮಿ ಸಿಾರೆ ೀಭವ, ವರಧುವ 

ಸ್ುಸಪರಸ್ನೆ ನೀಭವ, ಸಿಾರಾಸ್ನೆಂ ಕುರು | 

ಧಾಯನ 

ಶ್ಾೆಂತಾಕಾರೆಂ ಭುಜಗಶ್ಯನೆಂ ಪದಿನಾಭೆಂ ಸ್ುರೆೀಶ್ೆಂ                 

ವಿಶ್ಾವಕಾರೆಂ ಗಗನಸ್ದೃಶ್ೆಂ ಮೆೀಘವಣಗೆಂ ಶ್ುಭಾೆಂಗಮ್ |                

ಲಕ್ಷ್ಮಿೀಕಾೆಂತೆಂ ಕಮಲನಯನೆಂ ಯೊೀಗಿಹೃದ್ಾಧಯನಗಮಯೆಂ            

ವೆಂದೀ ವಿಷ್ುುೆಂ ಭವಭಯಹರೆಂ ಸ್ವಗಲ ೀಕೆೈಕನಾಥಮ್ ||                           

ವೆಂದೀ ವಿಷ್ುುೆಂ ಭವಭಯಹರೆಂ ಸ್ವಗಲ ೀಕೆೈಕನಾಥಮ್ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆ ನಮಃ -                    

ಧಾಯಯಾಮಿ, ಧಾಯನೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಹ ವನನ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಎಲ ದೀವರ ಚ್ಚತರ ಅಥವಾ 

ಅವರ ಮ ತಿಗ ಎದುರು ಇಡಿ) 
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ಆವಾಹನೆಂ 

ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೀವಶ್ ಸಿದಧಗೆಂಧವಗ ಸೆೀವಿತ |                       

ಯದರಮಾಸ್ಯಮಿದೆಂ ಪುಣಯೆಂ ಸ್ವಗಪ್ಾಪಹರೆ ೀಹಾರಃ ||                 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ - ಆವಾಹಯಾಮಿ          

(ಒೆಂದು ಹ ವನನ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಎಲ ದೀವರ ಚ್ಚತರ ಅಥವಾ ಅವರ ಮ ತಿಗ ಎದುರು ಇಡಿ) 

ಆಸ್ನಮ್ 

ದೀವ ದೀವ ಜಗನಾನಥ ಪರಣುತ ಕೆಿಶ್ನಾಶ್ನ |       ರತನಸಿೆಂಹಾಸ್ನಮ್ 

ದ್ರವಯೆಂ ಗೃಹಾಣ ಮಧುಸ್ ದನ ||                                ಶ್ರೀ 

ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ      ರತನಸಿೆಂಹಾಸ್ನಮ್ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಹ ವನನ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಎಲ ದೀವರ ಚ್ಚತರ ಅಥವಾ ಅವರ ಮ ತಿಗ ಎದುರು ಇಡಿ) 

ಪ್ಾದಯಮ್ 

ವಾೆಂಚ್ಚತೆಂ ಕುರುಮೆದೀವ ದುಷ್ಕೃತೆಂ ಚ ವಿನಾಶ್ಯ |                      

ಪ್ಾದಯಮ್ ಗರಹಣ ಭಗವಾನ್ ಮಾತುರುತಸೆಂಗ ಸ್ೆಂಸಿಾತ   ||                                               

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  -               

ಪ್ಾದ್ಾಯೊೀ, ಪ್ಾದಯಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಚಮಚದಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ಸ್ುರಿಯಿರಿ) 

ಅರ್ಘಾಯಗಮ್ 

ಕುರುಷ್ವ ಮೆೀ ದಯಾಸಿೆಂಧ ೀ ಸ್ೆಂಸಾರಾತಿಗ ಭಯಾಪಹ |                                     

ದಧ್ರಕ್ಷ್ಮೀರ ಜಲ ೀಪೆೀತೆಂ ಗೃಹಾಣಾಘಯಗೆಂ ನಮೀಸ್ುತತೀ ||                                 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ                      

ಹಸಾತಯೊೀರಘಯಗೆಂ  ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಚಮಚದಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ಸ್ುರಿಯಿರಿ) 

ಆಚಮನೆಂ 

ನಮ ಸಾಸತಾಯಯ ಶ್ುದ್ಾಧಯ ನಿತಾಯಯ ಜ್ಞಾನರ ಪ್ಣೆ  |       

ಗರಹಣಾಚಮನೆಂ ದೀವ ಸ್ವಗಲ ೀಕೆೈಕ ನಾಯಕ ||                                

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ      - 

ಮುಖ್ಯಆಚಮಾನಿೀಯೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಚಮಚದಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ಸ್ುರಿಯಿರಿ) 

ಪೆಂಚಾಮೃತಸಾನೆಂ 

ಪೆಂಚಾಮೃತೆಂ ಮಯಾನಿತೆಂ ಪಯೊದಧ್ರಘುರಥಮ್ ಮಧು |       

ಶ್ಕಾಗರಾ ಸಾಹಿತೆಂ ಚೆೈವಾದವತವೆಂ ಪರತಿಗ್ಿೃಹಯತಾಮ್ ||                   

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  - ಪೆಂಚಾಮೃತ ಸಾನನೆಂ 
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ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ (ಪೆಂಚಾಮೃತ ಹಸ್ು ಹಾಲು, ಮಸ್ರು , ತುಪಪ, ಜೀನು, ಸ್ಕಕರೆ ಮತುತ 

ನಿೀರಿೆಂದತಯಾರಿಸ್ಲಾಗುತತದ) 

ಸಾನನೆಂ 

ಸ್ವಣಗಪ್ಾತ ರೀದಕಮ್ ಗೆಂಗಾ ಯಮುನಾದ್ರ ಸ್ಮನಿವತೆಂ |              

ಶ್ುದ ಧೀದಕಮ್ ಗೃಹಣೆೈಶ್ ಸಾನನೆಂ ಕುರು ಯಧಾವಿಧ್ರ ||                  

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ       

ಶ್ುದ ಧೀದಕಸಾನನೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ (ಒೆಂದು ಚಮಚದಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ 

ಸ್ುರಿಯಿರಿ) 

ವಸ್ಿೆಂ 

ತಪ್ಾತಕಾೆಂಚನ ಸ್ೆಂಕಾಶ್ೆಂ ಪ್ೀತಾೆಂಬರ ಮಿದೆಂ ಹರೆ |                    

ಸ್ುಗೃಹಾಣ ಜಗನಾನಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮೀಸ್ುತತ ||                                                        

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  ವಸ್ಿಯುಗಮೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ 

ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ 

ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಪರಮೆಂ ಪವಿತರೆಂ ಪರಜಾಪತೀಃ ಯತಸಹಜೆಂ ಪುರಸಾತತ್ |.                    

ಆಯುಷ್ಯಮಗರಯೆಂ ಪರತಿಮುೆಂಚ ಶ್ುಭರೆಂ ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂ ಬಲಮಸ್ುತ ತೀಜಃ ||               

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  - ಯಜ್ಞೆ ೀಪವಿೀತೆಂಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ 

ಗೆಂಧೆಂ 

ಚೆಂಧನ ಕಸ್ ತರಿ ಘನಾಸರ ಸ್ಮನಿವತೆಂ |                                                     

ಗೆಂಧೆಂ ಗೃಹಾಣ ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ ನಾನಾಗೆಂಧಸ್ಶಚಧಾರಯ ||                 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  - ದ್ರವಯ ಪರಿಮಳ ಗೆಂಧೆಂ 

ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ ( ಚೆಂದನವನುನ ದೀವರಿಗ್ಗ ಅಪ್ಗಸಿ ) 

https://www.venkateswaravratham.org/
http://www.facebook.com/venkateswaravratham


ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ ನಿಯಮಗಳು 
Kannada – Shri Venkateswara Vratha Niyamagalu 

  

https://www.venkateswaravratham.org  Page 27 of 50 
http://www.facebook.com/venkateswaravratham 

ಅಕ್ಷತ 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ಪರಮಾನೆಂದ ಹಾರಿದ್ಾರಸಾಹಿತಾಕ್ಷತಾನ್ |                     

ವಿಶವೀಶ್ವರ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ ಗೃಹಾಣ ಪರಮೆೀಶ್ವರ ||                  

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ       

  ಅಕ್ಷತಾೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ (ಅಕ್ಷತ ಕಾಳು ಹಾಕ,  ಅರಿಶ್ನ ಪುಡಿ ಮತುತ ಎಣೆು ಬರೆಸಿದ ಅಕಕ) 

ಪುಷ್ಪಮ್ 

ಸ್ುಗೆಂಧ್ರನಿ ಸ್ುಪುಷಾಪರ್ಣ ಜಾಜಿೀಕುೆಂದಮುಖ್ಾನಿೀಚ |                         

ಮಾಲತಿ ವಕುಲಾದೀವಿ ಪ ಜಾರ್ಥಮ್ ಪರತಿಗ್ಿೃಹಾಯತೆಂ ||                               

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  ಪುಷ್ಪಮ್ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ 

(ದೀವರಿಗ್ಗ ಹ ವನನ ಅಪ್ಗಸಿ) 

ಆತೆಂಗ ಪ ಜ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ - ಪ್ಾದ  ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧ್ರೀಶ್ಯ ನಮಃ - 

ಗುಲೌೌ  ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಶ್ರೀ ಪರದ್ಾಯಕಾಯ ನಮಃ - ಜಾನುನಿ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಪದ್ಾಿವತಿ ಪತಯೆ 

ನಮಃ - ಜೆಂಘ್ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಜ್ಞಾನಪರದ್ಾಯ ನಮಃ - ಊರ  ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಶ್ರೀ 

ನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ - ಕಟಿೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ - ನಾಭಿೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ 

ನಿಮಗಲಾಯ ನಮಃ - ಉದರೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ವಿಶ್ಾಲ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ - ಹೃದಯೆಂ 

ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಪರಿಶ್ುದ್ಾಧತಿನೆ - ಸ್ತನೌ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಪುರುಷ ೀತತಮಾಯ ನಮಃ - ಭುಜೌ 

ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಸ್ವಣಗಹಸಾತಯ ನಮಃ - ಹಸೌ ತ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ವರಪರದ್ಾಯ ನಮಃ - ಕೆಂಠೆಂ 

ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಲ ೀಕಾನಾರ್ಾಯ ನಮಃ - ಸಾಕೆಂರ್ಡ್ಿ  ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಸ್ವೀಗಶ್ವರಾಯ ನಮಃ- 

ಮುಖೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ರಸ್ಜ್ಞಾಯ ನಮಃ - ನಾಸಿಕಾಮ್ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಪುಣಾಯಶ್ರವಣ 

ಕೀತಗನಾಯ ನಮಃ - ಶ ರೀತರೆ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ಫುಲಾ್ೆಂಬುಜ ವಿಲ ೀಚನಾಯ ನಮಃ - ನೆೀತರ 

ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ವಚಾಗಸಿವನೆ ನಮಃ - ಲಲಾಟೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ |ಓೆಂ ರಮಯ ವಿಗರಹಾಯ ನಮಃ - 

ಸ್ವಾಗನಾಯೆಂಗಾರ್ಣ ಪ ಜಯಾಮಿ | 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  ದ್ರವಯಸ್ುೆಂದರ ವಿಗರಹೆಂ ಪ ಜಯಾಮಿ 
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ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತನಾಮಾವಳಿ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನಾನುಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಮೃತಾೆಂಶ್ನೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗದವೆಂದ್ಾಯಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಭವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶೀಶ್ಾದ್ರರನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃ್(೧0) 

ಓೆಂ ದೀವಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕೆೀಶ್ವಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮಧುಸ್ ದನಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕೃಷಾುಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀಹರಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಙ್ಾಞನಪೆಂಜರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀವತಸ ವಕ್ಷಸೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವೀಗಶ್ಾಯ ನಮಃ್(೨0) 

ಓೆಂ ಗ್ಗ ೀಪ್ಾಲಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪುರುಷ ೀತತಮಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಗ್ಗ ೀಪ್ೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರೆಂಜ ಯೀತಿಷೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವತಕುೆಂಠ ಪತಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅವಯಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುಧಾತನವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಯಾದ ವೀೆಂದ್ಾರಯ ನಮಃ 

 

 

ಓೆಂ ನಿತಯ ಯೌವನರ ಪವತೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚತುವೀಗದ್ಾತಿಕಾಯ ನಮಃ್(೩0) 

ಓೆಂ ವಿಷ್ುವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಚುಯತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದ್ರಿನಿೀಪ್ರಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಧರಾಪತಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುರಪತಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿಮಗಲಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದೀವಪ ಜಿತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚತುಭುಗಜಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚಕರಧರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ತಿರಧಾಮೆನೀ ನಮಃ್(೪0) 

ಓೆಂ ತಿರಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿವಿಗಕಲಾಪಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿಷ್ಕಳೆಂಕಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿರಾೆಂತಕಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿರೆಂಜನಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿತಯ ತೃಪ್ಾತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿಗುಗಣಾಯ ನಮಃ್ 

ಓೆಂ ನಿರುಪರದವಾಯನಮಃ 

ಓೆಂ ಗದ್ಾಧರಾಯ ನಮಃ್(೫0) 

ಓೆಂ ಶ್ಾರ್ಞ ಗಪ್ಾಣಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನೆಂದಕನಿೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ೆಂಖದ್ಾರಕಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನೆೀಕಮ ತಗಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅವಯಕಾತಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಟಿಹಸಾತಯ ನಮಃ 

 

 

ಓೆಂ ವರಪರದ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನೆೀಕಾತಿನೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ರೀನಬೆಂಧವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಆತಗಲ ೀಕಾಭಯಪರದ್ಾಯ ನಮಃ (೬0) 

ಓೆಂ ಆಕಾಶ್ರಾಜವರದ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಯೊೀಗಿಹೃತಪದ್ಮೆಂದ್ರರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ಾಮೀದರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗತಾಪಲಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ೌರಯೆೀ ನಮಃ 
NA ºÀAiÀÄVæÃªÁAiÀÄ £ÀªÀÄB 
ಓೆಂ ಜನಾಧಗನಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕನಾಯಶ್ರಣತಾರೆೀಜಾಯಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪ್ೀತಾೆಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನರ್ಘಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವನಮಾಲಿನೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿನಾಭಾಯ ನಮಃ 
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ಓೆಂ ಪ್ಾಪರ್ಘಾನಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಭಕತವತಸಲಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ತಿರವಿಕರಮಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ೆಂಶ್ುಮಾರಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಟಾಮಕುಟ ಶ ೀಭಿತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ೆಂಖ ಮದ ಯೀಲಿ ಸ್ನಿೆಂಜು ಕೆಂಕಣಾಯಢ್ಯ -್ 

ಕಾರುೆಂಡಕಾಯ ನಮಃ (೭0) 
NA ¤Ã®ªÉÄÃWÀ±ÁåªÀÄvÀ£ÀªÉÃ £ÀªÀÄB 
ಓೆಂ ಬಿಲವಪತಾಿಚಗನ ಪ್ರಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗದ್ಾವಯಪ್ನೆೀ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಜಗತಕತರೀಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗತಾಸಕ್ಷ್ಮಣೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗತಪತಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚ್ಚೆಂತಿತಾಧಗ ಪರದ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಿಷ್ುವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ಾಶ್ಾಹಾಗಯ ನಮಃ್ 

ಓೆಂ ದಶ್ರ ಪವತೀ ನಮಃ್(೮0) 

ಓೆಂ ದೀವಕೀ ನೆಂದನಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮೃಗಯಾಸ್ಕತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ್(೯0) 

ಓೆಂ ಅಶ್ವರ ಢಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಖಡೆಧಾರಿಣೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಧನಾಜಗನ ಸ್ಮುತುಸಕಾಯ ನಮಃ 
NA WÀ£À¸ÁgÀ®¸À£ÀäzsÀåPÀ¸ÀÆÛjÃ w®PÉÆÃdé¯ÁAiÀÄ £ÀªÀÄB 

ಓೆಂ ಸ್ಚ್ಚಿತಾನೆಂದರ ಪ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗನಿೆಂಗಳ ದ್ಾಯಕಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಯಜ್ಞ ರ ಪ್ಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಯಙ್ಞಭ ೀಕೆರೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ್ಚ್ಚನಿಯಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಮೆೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ(೧00) 

ಓೆಂ ಪರಮಾಧಗಪರದ್ಾಯಕಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ಾೆಂತಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀಮತೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ ೀದಗೆಂಡ ವಿಕರಮಾಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಬರಹಿಣೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀವಿಭವೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಗದ್ರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (೧0೮) 

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತಾನಾಮಾವಳಿಹಿ || 
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ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತಾನಾಮಾವಳಿ 

ಓೆಂ ಪರಕೃತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಕೃತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿದ್ಾಯಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವಗಭ ತಹಿತಪರದ್ಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರದ್ಾಧಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಭ ತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುರಭಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಮಾತಿಿಕಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಾಚೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದ್ಾಿಲಯಾಯೆೈ ನಮಃ (೧0) 

ಓೆಂ ಪದ್ಾಿಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ುಚೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸಾವಹಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವಧಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುಧಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಧನಾಯಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಹಿರಣಿಯೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಲಕ್ಷೆಿಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನಿತಯಪುಷಾಟಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಭಾವಯೆೈಗ ನಮಃ (೨0) 

ಓೆಂ ಅದ್ರತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ರತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ರೀಪ್ಾತಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಸ್ುಧಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಸ್ುಧಾರಿಣೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಮಲಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಾೆಂತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕೆ ರೀಧಸ್ೆಂಭವಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನುಗರಹಪರಾಯೆೈ ನಮಃ (೩0) 

ಓೆಂ ಬುದಧಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅನರ್ಘಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಹರಿವಲಿಭಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಶ ೀಕಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಮೃತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ರೀಪ್ಾತಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಲ ೀಕಶ ೀಕ ವಿನಾಶ್ನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಧಮಗನಿಲಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕರುಣಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಲ ೀಕಮಾತರೀ ನಮಃ (೪0) 

ಓೆಂ ಪದಿಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಹಸಾತಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದ್ಾಿಕ್ಷೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಸ್ುೆಂದಯೆೈಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದ ಿೀದುವಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಮುಖ್ಯಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿನಾಭಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ರಮಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಮಾಲಾಧರಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದೀವಯೈ ನಮಃ (೫0) 

ಓೆಂ ಪದ್ರಿನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಗೆಂರ್ಥನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪುಣಯಗೆಂಧಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುಪರಸ್ನಾನಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಸಾದ್ಾಭಿಮುಖ್ಯಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಭಾಯೆೈ ನಮಃ 
 

 
 

ಓೆಂ ಚೆಂದರವದನಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚೆಂದ್ಾರಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚೆಂದರಸ್ಹ ೀದಯೆೈಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಚತುಭುಗಜಾಯೆೈ ನಮಃ (೬0) 

ಓೆಂ ಚೆಂದರರ ಪ್ಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಇೆಂದ್ರರಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಹರಿಣೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಹೀಮಮಾಲಿನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಧನಧಾನಯ ಕಯೆೈಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸಿದಧಯೆೀ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸೆಿೈಣ ಸೌಮಾಯಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ುಭಪರದ್ಾಯೆೈ ನಮಃ 
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ಓೆಂ ಇೆಂದುಶ್ೀತುಲಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಆHLAದಜನನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪುಷಟಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ವಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ವಕಯೆೈಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ತಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಮಲಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಶ್ವಜನನೆಯೈ ನಮಃ (೭0) 

ಓೆಂ ತುಷಟಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ಾರಿದರಯ ನಾಶ್ನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ಾೆಂತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ುಕಿಮಾಲಾಯೆಂಬರಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಭಾಸ್ಕಯೆೈಗ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಬಿಲವನಿಲಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವರಾರೆ ೀಹಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಯಶ್ಸಿವನೆಯೈ ನಮಃ (೮0) 

ಓೆಂ ವಸ್ುೆಂಧರಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಉದ್ಾರಾೆಂಗಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನೃಪವೀಶ್ಿ ಗತಾನೆಂದ್ಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವರಲಕ್ಷೆಿಯೈ ನಮಃ (೯0) 

ಓೆಂ ವಸ್ುಪರದ್ಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ುಭಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಹಿರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ಮುದರ ತನಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಜಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮೆಂಗಳಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದೀವಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಷ್ುು ವಕ್ಷಃಸ್ಾಲ ಸಿಾತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ವಿಷ್ುುಪತನಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪರಸ್ನಾನಕ್ಷೆಯೈ ನಮಃ (೧00) 

ಓೆಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮಾಶ್ರತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದ್ಾರಿದರಯ ಧವೆಂಸಿನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವ ೀಗಪದರವ ವಾರಿಣೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ನವದುಗಾಗಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮಹಾಕಾರ್ಳಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಬರಹಿ ವಿಷ್ುು ಶ್ವಾತಿಿಕಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ತಿರಕಾಲ ಙ್ಾಞನ ಸ್ೆಂಪನಾನಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಭುವನೆೀಶ್ವಯೆೈಗ ನಮಃ (೧0೮) 

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತಾನಾಮಾವಳಿಹಿ || 

ಶ್ರೀ ಪದ್ಾಿವತಿ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತನಮಾವಳಿ 

ಓೆಂ ಪದ್ಾಿವತಿತಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ದಯಾಮೃರ್ಾಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ದೀವಿಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಪರಜಾ ಿ ಞೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಪದ ಿಧುವೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಮಹಧಮಾ ೈಗನಮಃ 

ಓೆಂ ಕರುಣಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಧಮಗರ ಪ್ಣೆಯೈನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಅಲೆಂಕಾರ ಪ್ರಯಾಯೆೈನಮಃ 

ಓೆಂ ತೀಜಸ್ವರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಸ್ವಗದ್ಾರಿದರಯಧವಮಸಿನೆಯೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಮಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವಕ್ಷಸ್ಾಳಸಿಾತಿತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿಧರಾಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಲ ೀಕಶ ೀಕಾವಿನಾಶ್ಣಯನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ರೀಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ದೀವಿಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಪದಿನೆತರೈ ನಮಃ (೧೦) ಓೆಂ ತಿರುಚಾನ ರುಪುರಾವಾಸಿನಯ ನಮಃ (೪೦ ) 

ಓೆಂ ಪದಿಕರಾಯ ನಮಃ ಓೆಂ ವೈಶ್ುವೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಸ್ುಗುನಾಯೆಯೈ ನಮಃ ಓೆಂ ವಿಷ್ ುಪ್ಾದ ಸೆೀವಿತಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಕುೆಂಕುೆಂಮಪ್ರಯಾಯೆಯೈನಮಃ ಓೆಂ ರತನಪರಕಾಶ್ಕೀರಿೀತಾಧಾರಿಣಯ ನಮಃ 
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ಓೆಂ ಹೀಮವಣಾ ೈಗ ನಮಃ ಓೆಂ ಜಗನೆ ಿೀಹಿೆಂಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಚೆಂದ್ರವೆಂದ್ರತಾಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಶ್ಕತೀಸ್ವರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಧಗಧಾಗಪರಕಾಶ್ ಶ್ರಿೀರ-ಧಾರಿಣಯನಮಃ ಓೆಂ ಪರಸ್ನೆ ನೀದ್ಾಯಯಯ  ನಮಃ  

ಓೆಂ ವಿಷ್ುುಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಇೆಂದ್ಾರದ್ರದೈವತ ಯಕ್ಷಕನನರ ಕೆಂಪುರುಷ್ ಪ ಜಿತಾಯೆೈ 

ನಮಃ  

ಓೆಂ ನಿತಯ ಕಲಾಯಣೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಸ್ವಗಲ ೀಕನಿವಾಸಿನಯ  ನಮಃ  

ಓೆಂ ಕೆ ೀಟಿಸ್ ಯಗಪರಕಾಶ್ಣಯನಮಃ ಓೆಂ ಭ ಜಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಮಹಾಸೌೆಂದಯಗರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ(೨೦)  ಓೆಂ ಐಶ್ವಯಗಪರದ್ಾಯಿನೆೈ ನಮಃ (೫೦) 

ಓೆಂ ಭಕತವಾತಸಲಾಯೆೈನಮಃ ಓೆಂ ಶ್ಾೆಂತಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂಬರಹಾಿೆಂದವಾಸಿನಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಉನನತಾಸಾಾನಸಿಾತಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂಸ್ವಾಗವಾೆಂಚಫಲದ್ಾಯಿೀಣಯನಮಃ ಓೆಂ ಮೆಂದ್ಾರಕಾಮಿನಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಧಮಗಸ್ೆಂಕಲಾ ಪೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಕಮಲಾಕಾರಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂದ್ಾಕ್ಷ್ಮಣಾಯಕಟಾಕ್ಷ್ಮಣಯ ನಮಃ ಓೆಂ ವೀದ್ಾೆಂತಜ್ಞಾನರ ಪ್ನೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಭಕತಪರದ್ಾನ್ಯೆೈನಮಃ ಓೆಂ ಸ್ವಗಸ್ೆಂಪತಿತರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಗುಣತರಯವಿವಜಿಗತಾಯೆೈನಮಃ ಓೆಂ ಕೆ ೀಟಿಸ್ ಯಗಸ್ಮಪರಭಾ ೈ ನಮಃ  

ಓೆಂಕಲಾಶ ೀಡಶ್ಸ್ಮುಯತಾತಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಪ ಜಾಫಲದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ವಗರ್ಳ ೀಕಾನಾೆಂಜನನೆಯೈನಮಃ ಓೆಂ ಕಮಾಲಾಸ್ನಾದ್ರ ಸ್ವಗದೀವತಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಮುಕತದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ(೩೦) ಓೆಂ ವೈಕುೆಂಠವಾಸಿನಯ  ನಮಃ(೬೦) 

ಓೆಂ ಅಭಯದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ವಗಲ ೀಕಮಾತರೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ದ್ಾರಕ್ಷಾಫಾಲಪ್ಾಯಸ್ಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಅಭಿಮತಾದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ನೃತಯಗಿೀತಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಲಲಿತಾವಧ ತಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಕ್ಷ್ಮೀರಸಾಗರೆ ೀಧುವಾಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ಮಸ್ತಶ್ಾಸ್ಿ ವಿಶ್ಾರದ್ಾಯೆೈ 

ಓೆಂ ಆಕಾಶ್ಾರಾಜ ಪುತಿರಕಾ ೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ುವಣಗಭರಣಧಾರಿಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುವಣಗಹಸ್ತಧಾರಿಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಇಹಪರಲ ೀಕ ಸ್ುಖಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಕಾಮರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಕರವಿರನಿವಾಸಿೀನೆೈನಮಃ  

ಓೆಂ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಧಾರಿಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ನಾಗಲ ೀಕಮರ್ಣಸ್ೆಂ  ಆಕಾಶ್ಸಿೆಂಧುಕಮಲೀಶ್ವರ 

ಪ ರಿತಾರಾಧಗಮಣಾ ೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಅಮೃತಾಸ್ುಜಾ ೈನಮಃ  ಓೆಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಸ್ಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಭ ಲ ೀಕಾಸ್ವಗಗಸ್ುಖದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ(೭೦) ಓೆಂ ಚೆಂದರಮೆಂಡಳಸಿಾತಾಯೆೈ ನಮಃ (೧೦೦) 

ಓೆಂ ಅಷಾಟದ್ರಕಾಪಲಕಾಧ್ರಪತಯೈ ನಮ ಓೆಂ ಅಳಿವಳು ಮೆಂಗಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ  ಮನಿಧದಪಗ ಸ್ೆಂಹಾರಿಣಯ ನಮಃ ಓೆಂ ದ್ರವಯಮೆಂಗಳ ಧಾರಿಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಕಮಲಾತಗಭಾಗಾ ೈ ನಮಃ  ಓೆಂ  ಸ್ುಕಲಾಯಣಪ್ೀಠಸಿಾತಾಯೆೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಸ್ವಲಾಪಪರಾಧಾಮಹಾಪರಾಧ-ಕ್ಷಮಾ ೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಕಾಮಕವನಾಪುಷಾಪಪ್ರಯಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಶ್ತ ಕಟಿತಿೀಥಗವಾಸಿತಾಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಕೆ ೀಟಿ ಮನಿಧರ ಪ್ನೆಯೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ನಾರಾದ್ಾದ್ರ ಮುನಿಶರೀಷ್ಟ ಪ ಜಿತಾಯೆೈ ನಮಃ ಓೆಂ ಭಾನುಮೆಂಧಲರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಆದ್ರಶ್ೆಂಕರಪ ಜಿತಾಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಪದಿಪ್ಾದ್ಾಯೆೈ ನಮಃ  
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ಓೆಂ ಪ್ರೀತಿದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ರಾಮಾ ೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಸೌಭಾಗಯಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ವಗಲ ೀಕಸ್ಭಾೆಂತರ ಧಾರಿಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಮಹಾಕೀತಿಗ ಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ (೮೦) ಓೆಂ ಸ್ವಗಮಾನಸ್ವಾಸಿನಯ ನಮಃ (೧೧೦) 

ಓೆಂ ಕೃಷಾುತಿಪ್ರಯಾಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ವಾಗಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಗೆಂಧವಗ ಶ್ಾಪವಿಮೀಚಕಾ ೈ ನಮಃ ಓೆಂ ವಿಶ್ವರ ಪ್ಾ ೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಕೃಷ್ುಪಥ್ನ್ಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ದ್ರವಯಜ್ಞಾನಾ ೈ ನಮಃ  

ಓೆಂ ತಿರೀಲ ೀಕಾಪ ಜಿತಾಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸಾವಮೆಂಗಳರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಜಗನೆ ಿೀಹಿೆಂಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ವಾಗಣುಗರಹಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಸ್ುಲಭಾ ೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಓೆಂಕರಸ್ವರ ಪ್ಣಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಸ್ುಶ್ೀಲಾಯೆೈ ನಮಃ  ಓೆಂ ಬರಹಿಜ್ಞಾನಸ್ೆಂಭ ತಾಯೆೈ ನಮಃ 

ಓೆಂ ಆೆಂಜನಾಸ್ುತನುಗರಹಪರದ್ಾಯಿೀಣಯ ನಮಃ ಓೆಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಾಿವತಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಭಕತತಿನಿವಾಸಿನಯ ನಮಃ  ಓೆಂ ಸ್ದ ಯೀವೀದವತಯ ನಮಃ  

ಓೆಂ ಸ್ೆಂಧಾಯವೆಂದ್ರನಯ ನಮಃ(೯೦) ಓೆಂ ಶ್ರೀಮಹಲಕೆ್ಿಯೈ ನಮಃ(೧೨೦) 

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಾಿವತಿ ಅಷ ಟೀತತರ ಶ್ತನಮಾವಳಿ||  
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ಧ ಪ 

ದಶ್ಾೆಂಗಮ್ ಗುಗುೆಲ ೀಪ್ಾಎಥೆಂ ಗ್ಗ ಘೃತನ ಸ್ಮನಿವತೆಂ | 

ಧ ಪೆಂ ಗೃಹಾಣ ದೀವಾ ೀಶ್ ಸ್ವಗಲ ೀಕ ನಮಸಾಕರಾ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ -ಧ ಪಮಾಘರಾಪ್ಾಯಾಮಿ 

(ಅಗಬಗತಿತ ಅಥವಾ ಚೆಂದನದ ಬತಿತ ಯನನ ಕೆೈಯನನ ಚಲಿಸ್ುವ ಮ ಲಕ ಅಪ್ಗಸಿ) 

ದ್ರೀಪೆಂ 

ತಿರೀಲ ೀಕೆೀಶ್ ಮಹಾದೀವ ಸ್ವಗಜ್ಞಾನ ಪರದ್ಾಯಕ | 

ದ್ರೀಪೆಂ ದ್ಾಸಾಯಮಿ ದೀವಾ ೀಶ್ ರಕ್ಷಮಾಮ್ ಭಕತವತಾಸಲ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ– ದ್ರೀಪೆಂದಶ್ಗಯಾಮಿ 

(ದ್ರೀಪವನನ ದೀವರಿಗ್ಗ ತ ೀರಿಸಿ) 

ನೆೈವೀಧಯಮ್ 

ಸ್ವಗಭಕ್ಷಯಯಶ್ಿ ಭ ೀಜಿೈಸ್ಿ ರಸೆೈಸ್್ದಧಬಿ ಸಾಸಮನಿವತೆಂ | 

ನೆೈವೀದಯೆಂತು ಮಾಯಾರ್ಣೀತೆಂ ಗೃಹಾಣ ಪುರುಷ ೀತತಮ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ – ನೆೈವೀಧಾಯಮಸಮಪಗಯಾಮಿ 

(ದೀವರಿಗ್ಗ  ನೆೈವೀಧಯ ವನನ ನಿೀಡುವಾಗ ಇದನನ ಹೀಳಿ ಬಾರ್ಳ ಹಣುು ನಿೀಡುವಾಗ  ”ಕದಲಿೀಫಳಮ್”, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 

ಯಾದರೆ “ನಾರಿಕಯ್ ಫಲಮ್ ನಿವೀದಯಾಮಿ” ,ಅನನಬೀಕು,  ಬಳ್ ಅಪ್ಗಸ್ುತಿದ್ಾದರೆ  “ಗ ದ ಪಹಾರ 

ನೆೈವೀಧಾಯಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ” ) 

ಓೆಂ  ಪ್ಾರಣಾಯ  ಸಾವಹಾ,  ಓೆಂ  ಅಪ್ಾನಾಯ  ಸಾವಹಾ,  ಓೆಂ ವಾಯನಾಯ ಸಾವಹಾ,  ಓೆಂ  ಉದ್ಾನಾಯ ಸಾವಹಾ, 

ಓೆಂ ಸ್ಮಾನಾಯ ಸಾವಹಾ, ಓೆಂ ಪರಬರಹಿಣೆ ಸಾವಹಾ, (ಚಮಚೆಯಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದು ಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ನಿೀರನನ 

ಬಿಡಿ)ಭ ಭುಗವಃ ಸ್ವಃ ತತಸವಿತುವಗರೆೀಣಯೆಂ ಭಗ್ಗ ೀಗದೀವಸ್ಯ ಧ್ರೀಮಹಿ ಧ್ರಯೊೀ ಯೊೀ ನಃ ಪರಚೆ ೀದಯಾತ್ ॥,  

ಒಮಾಪೆ ೀ ಜ ಯೀತಿೀರಾಪೆ ೀ ಮೃತೆಂ  ಬರಹಿ  ಭ ಭುಗವಸ್ುಸವರೆ ೀಮ್ ಮಧಯ ಮಧಯ ಪ್ಾನಿೀಯೆಂ 

ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ (ಚಮಚೆಯಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದು ಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ನಿೀರನನ ಬಿಡಿ) 

ಅಮೃತಾಪ್ಢಾನಮಸಿ, ಉತತರಾಪೆ ೀಷ್ಣೆಂ  ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ, ಹಸ ತೌ ಪರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ,  ಪ್ಾಡೌ ಪರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ, 

ಪುನರಾಚಮಾನಿೀಯೆಂ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ. 
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ತಾೆಂಬ ಲೆಂ 

ಪ ಗಿೀಫಲಯ ಸಾಸಕಪೆ ೀಗಯಗ ನಾಗಗವಲಿಿ ದಲಯಯುಗತೆಂ  | 

ಮುಕಾತಚ ಣಗ ಸ್ಮಾಯುಕತಮ್ ತಾೆಂಬ ಲೆಂ ಪರತಿಗ್ಿೃಹಾಯತಾಮ್  || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  - ತಾೆಂಬ ಲೆಂಸ್ಮಪಗಯಾಮಿ. 

 

ನಿೀರಾಜನಮ್ 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಾಯೆೀ ನಿಧಾಯೆಧ್ರಗನಾೆಂ | 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳೆಂ || 
 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ  – ನಿೀರಾಜನಮದಶ್ಗಯಾಮಿ 

 (ಈ ಮೆೀಲಿನ ಮೆಂತರವನನ ಹೀಳಿ ಚಮಚೆಯಲಿಿ ನಿೀರನನ ತಗ್ಗದು ಕೆ ೆಂಡು ತಟಟಯಲಿಿ ನಿೀರನನ ಬಿಡಿ,  

“ಪುನರಾಚಮಾನಿೀಯೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ” ಎನನಬೀಕು) 

ಮೆಂತರಪುಷ್ಪಮ್ 

ಓೆಂ ಸ್ಹಸ್ರ ಶ್ೀಷ್ಗೆಂ ದೀವೆಂ ವಿಶ್ಾವಕಾಕ್ಷೆಂ ವಿಶ್ವಶ್ೆಂಭುವಮ್| 

ವಿಶ್ವೆಂ ನಾರಾಯನೆಂದ್ಾ ೀವೆಂ ಅಕ್ಷರಮ್ ಪರಮೆಂ ಪದೆಂ ||           ೧ 

ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾ ನಿನತಯೆಂ ವಿಶ್ವೆಂ ನಾರಾಯಣಗುೆಂ ಹರಿೀೆಂ| 

ವಿಶ್ವ ಮೆವೀದೆಂ ಪುರುಷಾಸ್ತದ್ರವಶ್ವ ಮುಪಜಿೀವತಿ ||                        ೨ 

ಪತಿೆಂ ವಿಶ್ವಸಾಯತಾಿಶ್ವರಗುೆಂ ಶ್ಾಶ್ವತಗುೆಂ ಶ್ವ ಮಚುಯತೆಂ| 

ನಾರಾಯಾಣೆಂ ಮಮಾಜ್ಞೆಯೆಂ ವಿಶ್ಾವತಾಿನಮ್ ಪ್ಾರಾಯಾಣೆಂ||  ೩ 

ನಾರಾಯಣ ಪರೆ ಜ ಯೀತಿ ರಾತಾಿ ನಾರಾಯಣಹ್ ಪರಹ | 

ನಾರಾಯಣ ಪರೆಂ ಬರಹಿ ತತವೆಂ ನಾರಾಯನಹ ಪರಹ| 

ನಾರಾಯಣ ಪರೆ  ಧಾಯತಾ ಧಾಯನಮ್ ನಾರಾಯನಹ ಪರಹ||       ೪ 

ಯಕಾಿ ಕೆಂಚ್ಚ ಜಿಗತಸವಗಮ್ ದೃಶ್ಯತ ಶ್ ರಯತಪ್ ವಾ | 

ಅೆಂತಭಗಹಿಸ್ಿ ತಾತಸವಗಮ್ ವಾಯಪಯ ನಾರಾಯನಹ ಸಿಾತಹ ||          ೫ 

ಅನೆಂತಮವಾಯಯೆಂ ಕವಿಗುೆಂ ಸ್ಮುದರೆಂತೆಂ ವಿಶ್ವ ಶ್ೆಂಭುವಮ್| 

ಪದಿಕೆ ೀಶ್ ಪರತಿೀಕಾಶ್ಾಗುೆಂ ಹೃದಯೆಂ ಛಾಪ್ಾಯಧ ೀಮುಖೆಂ||        ೬ 

ಅಧ  ನಿಶ್ಟಯ ವಿತಸಾತಯೆಂತ ನಾಭಾಯ ಮುಪರಿ ತಿಶ್ಠತಿ| 

ಜಾವಲಾಮಾಲಾಕುಲೆಂ ಭಾಟಿ ವಿಶ್ವಸಾಯಯಾತಾನೆಂ ಮಹತ್||             ೭ 

ಸ್ೆಂತಟಗುೆಂ ಶ್ಲಾಭಿಸ್ುತ ಲೆಂಬತಾಯಕೆ ೀಶ್ಾಸ್ನಿನಭೆಂ| 

ತಸ್ಯನೆತ ಸ್ುಷಿರಗ ೆಂ ಸ್ ಕ್ಷಿಮ್ ಟಾಯಸ್ಶಮಿನ್ ಸ್ವಗಮ್ ಪರತಿಷಿಟತೆಂ||     ೮ 
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ತಾಸ್ಯ ಮಧಯ ಮಹಾಅಗಿನ ವಿಗಸಾವಚ್ಚಗ ವಿಗಶ್ವತ  ಮುಖ್ಾಹ| 

ಸೆ ೀಗರಭುಗಿವಭಜನ್ ರ್ಥೀಷ್ಟ ನಾನಹಾರ ಮಜರಹ ಕವಿಹಿ| 

ತಿೀಯಗಗ ಧವಗ ಮಧಸಾಸಯಿೀ ರಶ್ಿಯ ಸಾಟಸ್ಯ ಸ್ೆಂತತಾ||                    ೯ 

ಸ್ೆಂತಾಪಯತಿ ಸ್ವೆಂ ದೀಹ ಮಾಪ್ಾಡಾತಳ ಮಸಾತಕಹ| 

ತಾಸ್ಯ ಮಧಯ ವಾಹಿನ ಶ್ಖ್ಾ ಅರ್ಣೀಯೊೀಧಾ್ವಗ ವಯವಸಿಾತಹ||                  ೧೦ 

ನಿೀಲತ  ಯಾದ್ಾಮಧಯಸಾಾ ದ್ರವದಯುಲಿೀಖ್ಯೀವ ಭಾಸ್ವರಾ| 

ನಿೀವಾರಸ್ ಕವತಾತನಿವೀ ಪ್ೀತಾಭಾ ಸಾವತಯನ ಪ್ಾಮಾ ||                    ೧೧ 

ತಸ್ಯ ಶ್್ಖ್ಾಾಯ ಮಧಯ ಪರಮಾತಾಿ ವಯವಸಿಾತಹ| 

ಸ್ ಬರಹಿ ಸ್ ಶ್ವ ಸಾ್ರಿ ಸೆಸೀೆಂದರ ಸೆ ಸೀಕ್ಷರಹ ಪರಮಸಾಸವರಾತ್||          ೧೨ 

ಓೆಂ ತದಿರಹಿ,ಓೆಂ ತದ್ಾವಯುಹು,ಓೆಂ ತದ್ಾತಾಿ,ಓೆಂ ತತಸತಯೆಂ| 

ಓೆಂ ತಾತಸವಗಮ್,ಓೆಂ ತತ ಪರೆ ೀನಗಮಹ| 

ಅೆಂತಸ್ಶಚರತಿ ಭ ತಸ್ು ಗುಹಾಾೆಂ ವಿಶ್ಾವಮುತಿಗಷ್ು| 

ತವೆಂ ಯಗಞಸ್ತವೆಂ ವಶ್ಾತಾಕರಸ್ತವಮಿೆಂದರಸ್ತವಗ್-ಮ್| 

ರುದರಸ್ತವೆಂ ವಿಷ್ುುಸ್ತವೆಂ ಬರಹಿತವೆಂ ಪರಜಾಪತಿಹಿ| 

ತವೆಂ ತಾದ್ಾಪ್ಾ ಆಪೆ ೀ ಜ ಯೀತಿ ರಸೆ ೀೆಂಿೃತೆಂ ಬರಹಿ ವಸ್ುಸವರೆ ೀಮ್ ||೧೩ 

ಗದ್ಾ ಪುನಸ್ಸೆಂಗಾರಾಧಾೆಂಗಕಲಪಕ ಧವಜಾರವಿೆಂದ್ಾೆಂಕುಶ್ ವಜರಲಾಲಾಸಿಿತ                                  

ಹೀ! ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ತವಕಿರನಾೆಂಬುಜ  ದವಯಮ್ ಮದ್ರಯ ಮ ಧಾಗನ ಮಲಾಜಾ               

ಓೆಂ ನಿರೆಂಜನಾಯ ವಿದಿಹಾಿ  ನಿರಾಭಾಸಾಯ ಧ್ರೀಮಹಿ                    

ತನೆ ನೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಃ ಪರಚೆ ೀದಯಾತ್                                

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ                                

ದ್ರವಯಮೆಂತರಪುಷ್ಪಮ್ ಸ್ಮಪಗಯಾಮಿಪರಧಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಸಾಕರಾೆಂ 
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ಸೆ ಿೀಕಮ್ 

ಯಾನಿಕಾರ್ಣ ಚ ಪ್ಾಪ್ಾನಿ ಜನಾಿೆಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ | 

ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ಾರಣಾಶ್ಯೆಂತಿ ಪರಧಕ್ಷ್ಮಣ ಪದೀ ಪದೀ || 

ಪ್ಾಪೆ ೀಹಮ್ ಪ್ಾಪಕಮಾಗಹೆಂ ಪ್ಾಪ್ಾತಾಿ ಪ್ಾಪಸ್ೆಂಭವಾಹ | 

ತಾರಹಿಮಾಮ್ ಕೃಪಮಯಾ ದೀವ ಸ್ರಣಾಗತಾವತಸಲ || 

ಅನಯಧಾ ಶ್ರಣಮ್ ನಾಸಿತ ತವಮೆೀವ ಶ್ರಣಮ್ ಮಮ | 

ತಾಸಾಿತಾಕರುಣಯ ಭಾವೀನಾ ರಕ್ಷರಕ್ಷ ಜನಾಧಗನ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಃ    

ಆತಿಪರಧಕ್ಣ ನಮಸ್ಕರಾೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ (  ೩ ಪರದಕ್ಣೆ  ನಿವಗಹಿಸ್ುವಾಗ ಮೆೀಲಿನ ಮೆಂತರ 

ಓದ್ರ 

ತದನೆಂತರ ಸಾಷಾಟೆಂಗ್ ನಮಸಾಕರ್ ಹಾಕ) 

 

ವಿವಿದ ಪಚಾರ ಪ ಜಗಳು 

ಛತರ ಧಾರಯಾಮಿ |ಚಾಮರಾೆಂ  ವಿೀಜಯಾಮಿ |ನೃತಯೆಂ  ದಶ್ಗಯಾಮಿ |ಗಿೀತೆಂ 

ಶ್ಾರವಯಾಮಿ |ವಾದಯಮ್ ಘ್ ೀಷ್ಯಾಮಿ |ಆೆಂದ ೀಳಿಕಾನ್ ಆರೆ ೀಹಯಾಮಿ | 

ಆಶ್ಾವನಾರೆ ೀಹ ಯಾಮಿ  

|  ಗಜಾನಾರೆ ೀಹಯಾಮಿ| ಸ್ಮಸ್ತರಾಜ ೀಪಚಾರ,  ಶ್ಕ ಟಯಪಚಾರ,  ಯೆಂತ ರೀಪಚಾರ, 

ದೀವ ೀಪಚಾರ,ಸ್ವ ೀಗಪಚಾರ ಪ ಜೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ || 

ಕ್ಷಮಾಪಗಣಮ್  

ಮೆಂತರಹಿೀನೆಂ ಕರಯಾಹಿೀನೆಂ ಭಕತಹಿೀನೆಂ ಜನಾದಗನ| 

ಯತಕೃತೆಂತು ಮಯಾದೀವ ಪರಿಪ ಣಗೆಂ ತದಸ್ುತತೀ|| (ದೀವರಿಗ್ಗ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ) 

ಅನಯಾ  ಧಾಯನಾವಾಹನಾಡಿ  ಷ ೀಡಶ್ಪಚಾರ  ಪ ಜಯಾ ಚ ಭಗವಾನ್  ಸ್ವಾಗತಿಕಹ 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ  ಸ್ವರ ಪೆ ೀ  ಭಗವಾನ್  ಸ್ುಸಪ್ರೀತ  

ಸ್ುಸಪರಸ್ನೆ ನೀ ವರದ  ಭಾವಾತ . ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ದೀವ ಪರಸಾದೆಂ ಶ್ರಸಾ ಗ ೃಹಾನಮಿ. 

(ತಿೀಥಗವನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ) 

ಅಕಾಲ ಮೃತ ಯಹರಣಮ್ ಸ್ವಗವಾಯಧ್ರ  ನಿವಾರನೆಂ | 

ಸ್ವಗ ಪ್ಾಪಕ್ಷಯಕಾರಾೆಂ ದೀವ ಪ್ಾಧ ದಕಮ್ ಪ್ಾವಣೆಂ ಶ್ುಭೆಂ || 

(ತಿೀಥಗವನನ ಕುಡಿಯಿರಿ) 

ನೆೈವೀಧಯ - ಓೆಂ  ಭ ಭುಗವಸ್ುಸವಾಹ, ಓೆಂ  ತತಸವಿತುವಗರೆೀಣಯೆಂ  ಭಗ್ಗ ೀಗ ದೀವಸ್ಯ  ಧ್ರೀಮಹಿ  

ಧ್ರಯೊೀ  ಯೊೀನಹ  ಪರಚೆ ೀದಯಾತ್,ಸ್ತಾಯೆಂತವತೀಗನ ಪರಿಶ್ೆಂಚಾಮಿ,ಅಮೃತಾಮಸ್ುತ  

ಅಮೃತ ೀಪಸ್ತರನಮಸಿ,ಓೆಂ  ಪ್ಾರಣಾಯ ಸಾವಹ,ಓೆಂ  ಅಪ್ಾನಾಯ  ಸಾವಹ,ಓೆಂ  ವಯನಾಯ  

ಸಾವಹ,ಓೆಂ ಉದನಾಯ ಸಾವಹ,ಓೆಂ ಸ್ಮಾನಾಯ ಸಾವಹ,ಓೆಂ ಬಾರಹಿನೆ ಸಾವಹ, ಶ್ರೀ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
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ಪದ್ಾಿವತಿ  ಸ್ಮೆೀತ  ಶ್ರೀ  ವೆಂಕತೀಸ್ವರ ಸಾವಮಿನೆಯ್ ನಮಹ – ಮಹಾ ನೆೈವೀಧಾಯಮ್ 

ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ || 

ಅಮೃತಾಪ್  ಧಾನಮಸಿ  ಉತತರಾಪೆ ೀಷ್ಣೆಂ  ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ,ಹಸ ತೌ ಪರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ,ಪ್ಾಡೌ  

ಪರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ,ಶ್ುದಧ ಆಚಮಾನಿೀಯೆಂ ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ || 

ತಾೆಂಬ ಲೆಂ  ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ,ಸ್ುವಣಗ  ಮೆಂತರಪುಷ್ಪಮ್  ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ,ಪರಧಕ್ಣ 

ನಮಸ್ಕರೆಂ  ಸ್ಮಪ್ಾಗಯಾಮಿ,ಅನಾಯಾಧಾಯನಾ ವಾಹನಾಡಿ ಷ ೀಡಶ ೀಪಚಾರ  ಪ ಜಯಾ  

ಭಗವಾನ್  ಸ್ವಾಗತಿಕಹ ಶ್ರೀ   ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ  ಸ್ಮೆೀತ  ವೆಂಕತೀಸ್ವರ  ಸಾವಮಿ  

ಸ್ುಸಪ್ರೀತ ಸ್ುಸಪರಸ್ನೆ ನೀ ವಾರದ ೀ ಭಾವಾತ ,ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ    

ಸಾವಮ್ಯ ಪರಸಾದೆಂ ಶ್ರಸಾ ಗ ೃಹಾನಮಿ || 
 

ಉದ್ಾವಸಾನಮ್ 

ಯಜನೀನಾ ಯಜ್ಞ ಮಾಯಾಜೆಂತಾ ದೀವಸಾಾನಿ ಧಮಾಗನಿ ಪರಥಮಾನಾಯಸ್ೆಂ | 

ತೀಹಣಾಕೆಂ ಮಹಿಮಾನಸ್ಸಚೆಂಟ ಯತರ ಪ ವೀಗ ಸಾಧಾಯಸ್ಸೆಂತಿದೀವಾಹ || 

ಗಚಿ ಗಚಿ ಸ್ುರಾಶರೀಷ್ಟ ಸ್ವಸಾಾನ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ | 

ಭಕತಭಿೀಷ್ಟ ಸ್ಮೃಢಾಯಧಗೆಂ ಪುನರಾಗಮನಯ ಚ || 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪದ್ಾಿವತಿ ಸ್ಮೆೀತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮ್ಯ ಯಾಧಾಸಾತನಮ್ ಉದ್ಾವಸ್ಯಾಮಿ 
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ವೃತ-ಕಥೆಗಳು 

ಕಥೆ– ೧ :   ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ 

ಕಲಿಯುಗದ ಒೆಂದು ಮೆಂಗಳಕರ ದ್ರನದೆಂದು, ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ಸ್ವತಃ ತಿರುಮಲದಲಿಿ ವಿಶ್ವಪತಿ 

ಹಸ್ರಿನ ಒೆಂದು ಭಕತನಿಗ್ಗ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿಯ ರ ಪದಲಿಿ,ಕಾರ್ಣಸಿಕೆ ೆಂಡರು  (ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ 

ನಾರಾಯಣ  ವಾಸಿಸ್ುವ ಸ್ಾಳ – ವೈಕುೆಂತವನೆದ ಪರಿಗರ್ಣಸ್ಲಾಗುತತದ) ಮತುತ ಈ ಕೆಳಗಿನೆಂತ ಹೀಳಿದರು 

ಈ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಸ್ ಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವಪತಿಯನನ ಕುರಿತು, ಈ ವಿಶೀಷ್ 

ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಳಿದರು ಈ ವೃತವು ತನಗ್ಗ ಪ್ರೀತಿಪ್ಾತರವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗ  ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಎಲಿರ  

ನಿವಗಹಿಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ ಎೆಂದರು.ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ, ಜನರ ತಮಿ ಹಿೆಂದ್ರನ ಜನಿದ ಫಲವನನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುತಿದ್ಾದರೆ ಆದರ  ಮತತ ಮತತ ಪ್ಾಪಗಳನನ ಮಾಡಿ ತಮಿ ಕಷ್ಟ ಮತುತ ದುಖಃವನನಹಚ್ಚಿಸಿ 

ಕೆ ಳು್ತಿತದ್ಾದರೆ. ಹಿೀಗ್ಗ ನನನ ಭಕತರ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳಲಿಿ ಸಿಕಕ, ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿೆಂದ ಬಳಲಿ 

ನನನ ದಶ್ಗನ ಪಡೆಯಲುತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಗ್ಗ ಪರಯಾಣ ಬರ್ಳಸ್ುತಾತರೆ. ನನನ ಭಕತರಲಿಿ ನನಗ್ಗ ಬಹಳಷ್ುಟ 

ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವ ಭಕತರು ಧಾಮಿಗಕ ಜಿೀವನದಲಿಿ ತಮಿನ ತ ಡಗಿಸ್ುತಾತರೆ ೀ ಹಾಗ  ತನಗ್ಗ ಶ್ರಣ್ 

ಯೆನದವರ ಸ್ೆಂಪ ಣಗ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ತಾನು ತಗ್ಗದುಕೆ ಳು್ವುದರಲಿಿ ಸ್ೆಂಶ್ಯವಿಲಿ ಈ ವೃತವ  

ಮುೆಂದ "ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ" ವೆಂದೀ ಪರಸಿದದವಾಗಲಿದ. ಈ ವೃತವು ನನಗ್ಗ ಬಹಳ ಪ್ರಯವಾಗಿದುದ 

ಭಕತ ಯಿೆಂದ ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ ತಮಿ ಸ್ಮಸೆಯಗಳಿಗ್ಗ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ ಕಾಣುವರು. ಈ  ವೃತವು ತಮಿ 

ಅನುಕ ಲತಕಕೆಂತ ಮತುತ ಹಣಕಾಸ್ು ಸಿಾತಿ ಪರಕಾರ ಯಾವುದೀ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ. ಈ 

ಮಾಗಗಶ್ರ ತಿೆಂಗಳಲಿಿ ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ, ಗರಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ವನುನ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದಮಾಘ 

ಅಥವಾ ಕಾತಿೀಗಕ ಮಾಸ್ಗಳಲಿಿ, ಪ್ೌನಗಮಿ ಅಥವಾ ಪೆಂಚಮಿ, ಸ್ಪತಮಿ, ಏಕಾದಶ್ ದ್ರನಗಳಲಿಿ ಅಥವಾಶ್ರವಣ 

,ಸಾವತಿ ತಾರೆಗಳ ದ್ರನಗಳಲಿಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ. ನಾನು ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ ನನನ ಭಕತರು ಎದರಿಸ್ುವ ಎಲಿ 

ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವು ನನಗ್ಗ ಇದ.  ಭಕತರಿಗ್ಗ ಬರುವಆರೆ ೀಗಯ ಸ್ಮಸೆಯಗಳು, ಸ್ೆಂಪತುತ ಸ್ಮಸೆಯಗಳು ಹಾಗ  

ಕುಟುೆಂಬದ ಸ್ಮಸೆಯಗಳಿೆಂದ ಮುಕತ ಪಡೆಯಲು ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸ್ಬೀಕುಈ ವೃತದ ಆಚರಣೆಯಿೆಂದ 

ಮನಸಿಸಗ್ಗ ಶ್ಾೆಂತಿ ಸಿಗುತತದ ಹಾಗ  ನಿಮಿ ಜಿೀವನದಲಿಿ ಎಲಾಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ ಇದು ತಗ್ಗದುಹಾಕುತತದ 

ಇದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ೆಂಜ ನಿವಗಹಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ೫ ಕಥೆಗಳನನ ಹ ೆಂದ್ರದ ಇವುಗಳನನ 

ಭಕತಯಿೆಂದ ಓದ ತಕಕದುಈ ವೃತವನನ ನಿಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಅಥವಾ ದೀವಸಾಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೀ 

ಧಾಮಿಗಕ ನದ್ರಗಳ ತಟದಲಿಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದಸಾಧಯವಾದಷ್ುಟ  ಸ್ೆಂಬೆಂಧ್ರಕರು ಮತುತ ಸೆನೀಹಿತರು 

ಆಮೆಂತಿರಸಿ ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಉತತಮ. ಭಕತರು ಯಾರುಈ ವೃತದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುತಾತರೆ  

ಹಾಗ  ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ುತಾತರೆ ೀ ಅವರಿಗ್ಗ ಅಷ್ಟ ಸ್ೆಂಪತುತ ದ ರೆಯುವುದು. ಹಿೆಂದ ಅನೆೀಕ ಸ್ೆಂತರು 

ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿ ನನನ ಪ ಣಗ ಆಶ್ೀವಾಗದವನನ ಪಡೆದು ಕೆ ೆಂಡಿದ್ಾದರೆ.ಈ ವೃತವನನ ಭಕತಯಿೆಂದ 

ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ  ನನನ ಭಕತರು ಸ್ುಖ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ವನನ ಜಿೀವನದಲಿಿ ಕಾಣುವರು.ಈ ವೃತ ನಿವಗಹಿಸ್ುವುದು 

ತುೆಂಬಾ ಸ್ುಲಭ . ನನನ  ಎಲಾಿ ಭಕತರ ಸ್ಮಸೆಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ಗ ಅರಿವಿದ ಆದುದರಿೆಂದ ಈ ವೃತವನನ 

ಸ್ುಲಭದ್ರೆಂದ ಮಾಡಿ ಉತತಮ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ವನನ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಾಗಿದ ಇಲಿದ್ರದದರೆ ಈ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ ಪಡೆಯಲು 

ಹಲವಾರು ತಾಯಗ ಹಾಗ  ತಪಸ್ುಸ ಮಾಡಬೀಕಾಗಿತುತ. 

ಮದಲಿಗ್ಗ, ಧಾಮಿಗಕ ಸ್ಾಳ ಆಯೆಕಮಾಡಿ ಸ್ವಚಿಗ್ಗ ಳಿಸಿ. ನೆಂತರ, ಒೆಂದು ಮೆಂಟಪ ದ ವಯವಸೆಾ ಮಾಡಿ 

ಮತುತ ಕಲಾಯಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ ಹಾಗ  ಶ್ರೀದೀವಿ ಮತುತ ಭ ದೀವಿಯ ಮ ತಿಗ ಅಥವಾ  ಚ್ಚತರವನುನ 

ಸಾಟಪ್ಸಿ .  ಇತರ ದೀವ ದೀವತಯರ ಚ್ಚತರಗಳನುನ ಪಕಕದಲಿಿ ಇಡಬಹುದು. ಮದಲಯದ್ಾಗಿ ನಿೀವು 
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ಅಷ್ಟ ದ್ರಕುಕಗಳ  ಮತುತ ಒೆಂಬತುತ ಗರಹಗಳ (ನವ ಗರಹ) ದೀವರಿಗ್ಗ ನಮಿಸ್ಬೀಕು .ಮದಲಿಗ್ಗ, ವಿನಾಯಕ 

ಪ ಜಾ ನಿವಗಹಿಸಿ ತದನೆಂತರ ಭಕತಯಿೆಂದ ಈ  ೫ ಕಥೆಗಳನನ ಓದ ಬೀಕು. ಈ ಕಥೆಯ  ಐದು ಕಥೆಗಳಲಿಿ 

ಮದಲನೆಯದ್ಾಗಿದ. ಉಳಿದ ನಾಲುಕ ಕಥೆಗಳು ಮಹಾನ ಸಿದದ ಪುರುಷ್ಗಳಾದ ವಿಶ್ಾವಮಿತರ, ವಸಿಷ್ಟ  

ಭಾರಧವಜ ಮತುತ ಆತಿರ ಯವರಿೆಂದ ನಿರ ಪ್ಸ್ಲಪಟಿಟದ . ಪರತಿ ಕಥೆಯ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ೩ ಬಾರಿ,  

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಎನನಬೀಕು 

ಯಾವುದೀ ಕಾರಣದ್ರೆಂದ ಅಥವಾ ತ ೆಂದರೆಯಿೆಂದ ಮೆೀಲಿನ ಹೀಳಿದೆಂತ  ಮಾಡಲಾಗಿದಲಿಿ ಒಬಿರೆೀ ಕುಳಿತು 

ಈ ವರತೆಂ ನಿವಗಹಿಸ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ. ಕಲಾಯಣ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನ ಚ್ಚತರ ಅಥವಾ ಮ ತಿಗಯ ಮುೆಂದ ಕುಳಿತು 

ಪ್ಾರಥಗನೆ ಮಾಡಬಹುದುನಿಮಿ ಮನಸಿಸನಲಿಿ ವಿನಾಯಕ ಅಥವಾ ವಿಘ್ನೀಶ್ವರನ ಸ್ಿರಣೆ ಮಾಡಿದ ನೆಂತರ, 

ಅಷ್ಟ ದ್ರಕ್ಕಪ್ಾಲಕರಿಗ್ಗ ಹಾಗ  ನವಗರಹ ದೀವತಯರಿಗ್ಗ  ತುಳಸಿ ಎಲಗಳು(ತುಳಸಿ), ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಣುುಗಳು 

ಮತುತ ಹ ಗಳನನ ತಟಟಯಲಿಿ ಅಪ್ಗಸ್ಬೀಕು. ನೆಂತರ ಈ ೫ ಕಥೆಗಳನನ ಓದಬೀಕುಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಆ 

ತಟಟಯಲಿಿರುವ ಸಾಮಗಿರಯನನ ನನಗ್ಗ ನೆೈವೀದಯವಾಗಿ ನಿೀಡಿ .ತದನೆಂತರ ಈ ಪರಸಾದವನನ ನಿೀವು 

ಭಕತಯಿೆಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಿದಲಿಿ ನಿಮಿ ತ ೆಂದರೆಗಳು ದ ರವಾಗುವುದು . ಭಕತಯಿೆಂದ ಈ ವೃತವನನ 

ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ ನಾನು ಸ್ವಯೆಂ ಬೆಂದು ಈ ನೆೈವೀದಯವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ುತತೀನೆ ಹಾಗ  ನನನ ಭಕತರಿಗ್ಗ 

ಆಶ್ೀವಗದ್ರಸ್ುತತೀನೆ. ಎೆಂದು ದೀವನು ಸ್ವಯೆಂ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಯಲಿಿ ತಿಮಿರಾಜ ವಿಶ್ವಪತಿ 

ರಾಮಕೃಷ್ು ಮ ತಿಗ "ವಿಸ್ವಪತಿ".ಯರಿಗ್ಗ ಭ ೀದ್ರಸಿದರು.  ಈ ವೃತವನನ ನಿವಗಹಿಸಿ ನಾವು ಕ ಡ ಶ್ರೀ 

ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿಯ ಆಶ್ೀವಾಗದಪ್ಾತರರಾಗಬೀಕು ಬೀಕು 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... 

| | ೧ ಕಥೆ ಅೆಂತಯ | | 

ಶ್ರಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣನಿಧಯೆೀ ನಿಧಯೆೀஉರ್ಥಗನಾಮ್ | 

ಶ್ರೀವೀೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳಮ್|| 

ಕಥೆ – ೨ :   ಶ್ರೀ ವಿಶ್ಾವಮಿತರ ಉವಾಚ 

ಈ ಕಥೆಯನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನೆಂತ ಮಹಾ ಸ್ೆಂತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ಾವಮಿೀತರ ಮ ಲಕ ಅಲೆಂಕರಿಸ್ಲಾಗಿದ - 

ಓಹ್! ಕಲಿಯುಗ ವಾಸಿಗರ್ಳ ಹಾಗ  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ ಪ್ರಯ ಭಕತರೆೀ ನಿೀವು ನಿವಗಹಿಸ್ುವ ಈ 

ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವು ಅತಯೆಂತ ಪವಿತರವಾದದುದ ಹಾಗ  ಅತಯೆಂತ ಪ್ಾರಬಲಯದ್ಾಗಿದ.ಶ್ರಮನ 

ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪ್ಾ ದೃಷಿಟ ಪಡೆಯಲು ಈ ವೃತವು ಅತಯೆಂತ ಸ್ಹಾಯಕಾರಿ. ಹಿೆಂದ ಈ ವೃತವನನ 

ಆಚರಿಸಿ ತಮಿ ಇಷಾಟಥಗ ವನನ ಈಡೆೀರಿಸಿ ಕೆ ೆಂಡ ಭಕತರು ಹಲವರಿದ್ಾದರೆ. ಮದಲಿಗ್ಗ, ನಾವು 

ಎಲಿರ  ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನಿಗ್ಗ ಈ ವೃತವನನ ನಮಗ್ಗ ನಿೀಡಿದಕೆಕ ನಮಿಸೆ ಣ. 

ಅನೆೀಕ ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ ಮಗಧ ರಾಜಯದಲಿಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನ ಪ್ರಯ ಭಕತ ವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ 

ವಾಸಿಸ್ುತಿದದ.ಅವನಿಗ್ಗ ಒೆಂಬತುತ ಜನ ಹಣುು ಮಕಕಳಿದದರು . ಅವನು ವಿದ್ಾಯವೆಂತ ನಾದರು 

ಬಡತನದ್ರೆಂದ ಬಳಲುತಿತದದ. ಅವರ ಪತಿನ ತಾರಾಮತಿ ಯಾವಾಗಲ ಶ್ರಮನ ನಾರಾಯಣನ ಪರಮ 

ಭಕತಳಾಗಿದದಳು ಹಾಗ  ಅವನ ಪ್ಾದಗಳಲಿಿ ತನನ ಜಿೀವನ ವನನ ಅಪ್ಗಸಿದಳು ಅವರಿಗ್ಗ ಆದ್ಾಯದ 

ಕೆ ರತ ಇತುತ ಮದುವ ಮತುತ ಇತರ  ಸ್ೆಂದಭಗಗಳಲಿಿ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ದ ರೆತ ಕಾಸಿನದ ಅವರ 
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ಜಿೀವನ ನಡೆಯುತಿತುತಇದರ ಮದಯ ಅವರ ೯ ಜನ ಹಣುು ಮಕಕಳು ವಿವಾಹಯೊೀಗಯ ವಯಸ್ಸನನ 

ತಲುಪ್ದರು. ತಾರಾಮತಿ ಇದರಿೆಂದ ಚ್ಚೆಂತಕೃತಳಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನಲಿಿ ಮರೆಯಿಟಟಳು. 

ಓಹ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ ಭಕತರೆೀ! ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನು , ತನನ ಭಕತರ ಮೆೀಲ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರೀತಿ 

ಹ ೆಂದ್ರರುವನೆೆಂಬುದು ಹಾಗ  ತನನಲಿ ಶ್ರಣಾಗುವರಿಗ್ಗ ಸ್ದ್ಾ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುವನು ಎೆಂಬುದು ಎಲಿರಿಗ್ಗ 

ಗ್ಗ ತಿತರುವ ಸ್ತಯ.ಆ ದ್ರನ ಮಾಘ ಪ್ೌನಗಮಿ. ಅೆಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ಒಬಿ ವೃದದ ಬಾರಹಿಣ ಬಾಗಿಲ 

ತಟುಟತಿದದವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ ಬಾಗಿಲನನ ತರೆದ್ಾಗ . "ತಾನು ವೆಂಗದಸ್ದ  ನಿವಾಸಿ ಎೆಂದು. ತಾನು 

ಒೆಂದು ಯಜ್ಞವನನ ನಿವಗಹಿಸ್ಲು ಹ ೀಗುವಾಗ ಕತತಲಯಾದುದ ರಿೆಂದ ಈ ಸ್ಾಳಕೆಕ ಬೆಂದನು 

ಎೆಂದನು. ನನಗ್ಗ ನಿಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಇೆಂದು ರಾತಿರ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿ ಎೆಂದು 

ಕೆೀಳಿಕೆ ೆಂಡನು. ನಾರ್ಳ  ಬಳಿಗ್ಗೆ ಹ ರಡುವಯೆೆಂದನು. "ವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ ವಿಧೀಯತಯಿೆಂದ - 

"ಸಾವಮಿ, ತಾವು ನಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬೆಂದ್ರರುವುದು ನಮಿಮಹಾನ್ ಭಾಗಯ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯುತತೀನೆ. 

ಪುರಾಣದಲಿಿ ಹೀಳಿದೆಂತ ಅತಿರ್ಥಸ್ವತಃ ಶ್ರಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಗಿರುವನು ಆದುದರಿೆಂದ ಕೆಂಚ್ಚತುತ 

ಸ್ೆಂಶ್ಯವಿಲಿದೀ ನಮಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎೆಂದನು ಹಾಗ  ಬಾರಹಿಣನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದುದ 

ತನನ ಮನೆಯೊಳಗ್ಗ ಕರೆದುಕೆ ೆಂಡು ಬೆಂದನುಆ ಮಧಾಯಹನ ಊಟದ ನೆಂತರ ಆ ವೃದದ ಬಾರಹಿಣನು  

ತಾರಾಮತಿಯ ಕುರಿತು " ತಾಯಿ,ಏಕೆ ನಿೀನು ಸ್ದ್ಾ ಚ್ಚೆಂತಕೃತಳಾಗಿರುವ? ವಿಷ್ಯ ಏನು? ನಿಮಿ 

ದುಃಖಕೆಕ ಕಾರಣ ಏನು?  ದಯವಿಟುಟಏನು ಹಿೆಂಜರಿಕೆಯಿಲಿದೀ ನನೆೆ ವಿಷ್ಯ ಹೀಳು ಎೆಂದನು. 

ಅದಕೆಕ ತಾರಾಮತಿ,"! ಸಾವಮಿ, ನಿೀವು ಮಹಾನ್ ತಪಸಿವ ಆಗಿದ್ರದೀರ ನಿಮಿ ಮುಖ ತೀಜವ  ಶ್ರಮನ್ 

ನಾರಾಯಣರನನ ಹ ೀಲುತತದ. ಅಡಗಿಸ್ಲು ಏನ  ಇಲಿ. ನನನ ಚ್ಚೆಂತ ನನನ ಹಣುು ಮಕಕಳ 

ಮದುವಯ ಕುರಿತಾಗಿದ ಅದಕೆಕ ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಮುಗುಳನಕುಕ ತಾಯಿ! ನಿಮಿ ದುಃಖ 

ಅಥಗಮಾಡಿಕೆ ೆಂಡಿದದೀನೆ. ನಾನು ನಿಮಿ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಸ್ಲು ಒೆಂದು ಅದುುತ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ 

ಹೀಳುತತೀನೆಈ ವೃತದ ಆಚಣೆಗಯ ವೀರ್ಳ ನಿಮಿ ಎಲಿ ದುಃಖ ಮಾಯವಾಗುವುದಲಿದೀ  ನಿೀವು 

ಶ್ರೀಮೆಂತ ಹಾಗ  ಅದೃಷ್ಟವೆಂತರಾಗಿ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ದ್ರೆಂದ ಬಾಳುವಿರಿ. ಈವೃತವ  ಮಾಡಲು ಬಹಳ 

ಸ್ುಲಭ.ಆ ವೃತದ ನಿಯಮಗಳನನ ಕೆೀಳಿದ ಆದೆಂಪತಿಗಳುಬಹಳ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ದ್ರೆಂದ ಬಾರಹಿಣನಿಗ್ಗ ತಮಿ 

ಕೃತಜ್ಞತ ವಯಕತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ತಮಿ ಮಹಾನ್ ಅದೃಷ್ಟ ವೆಂದು ಕೆ ೆಂಡರು. ವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ  

ಯಾವುದೀ ವಿಳೆಂಬವಿಲಿದ ಆ ದ್ರನ ಮಾಘ ಪ್ೌನಗಮಿಯಾದುದರಿೆಂದ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ ತನನ 

ಹೆಂಡತಿ, ಹಣುು ಮಕಕಳು , ಸೆನೀಹಿತರು ಹಾಗ  ಸ್ೆಂಬಧ್ರಕರ ಜ ತಗ ಡಿ ನಿವಗಹಿಸಿದನು ಎಲಿರ  

ಭಕತಯಿೆಂದ ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ ತಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ತರಳಿದರು . ವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ ಹಾಗ  ಅವನ 

ಪತಿನ ಬಾರಹಿಣನಿಗ್ಗ ಪರಸಾದವನನ ನಿೀಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು ಆಗ ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಅವರಿಗ್ಗ - "ನಿಮಿ 

ಎಲಿ ದುಃಖವ  ಕರ್ಳದು   ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿೀದೀವಿಯ ಕೃಪ್ಾಕಟಾಕ್ಷವಾಗಲಿ ಎೆಂದು ಹರಿಸಿದನು .   

ಅೆಂದು ರಾತಿರ ವಿಷ್ುುಚ್ಚತತನು ದುಃಖದ್ರೆಂದ ಬಾರಹಿಣನಲಿಿ "ದೀವ ನಾನು ಬಹಳ 

ಬಡವರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನನನಲಿ ಒನೆದಒನುದ ಹರಿದ ಹ ದ್ರಕೆಯುವಿರುವುದು ಆದುದರಿೆಂದ ಅದನೆನೀ 

ಸಿವೀಕರಿಸ್ಬೀಕು" ಎೆಂದನು  ಇದನನ ಹೀಳುವಾಗ ವಿಷ್ುುಚ್ಚತತನ ಕಣುಲಿಿ ನಿೀರು ತುೆಂಬಿಕೆ ೆಂಡಿದದವು. 

ಇದಕಕೆಂತ ಉತತಮ ನನನಲಿಿ ಏನು ಇಲಿ ನಿಮಗ್ಗ ನಿೀಡಲು, ನನನನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎೆಂದನು. ಅದಕೆಕ 

"ಬಾರಹಿಣನು ಮುಗುಳನಕುಕವಿಷ್ುುಚ್ಚತತರನನ ಸ್ಮಾಧಾನಿಸಿ ಜಗುಲಿಯ ಮೆೀಲ ಮಲಗಿ ಕೆ ೆಂಡರು . 

ನೆಂತರ ಎಲಿರ  ಮಲಗಿ ಕೆ ೆಂಡರು. ಅೆಂದು ರಾತಿರ  ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗಿನ ಜ ತ ಜ ರಾಗಿ ಮರ್ಳ 

ಬರಲು ಆರೆಂಭಿಸಿತುತುೆಂಭಾ ಕತತಲ ಇದುದ ಏನ  ಗ್ಗ ೀಚರವಾಗುತಿರಲಿಲಾಿ. ವಿಷ್ುು ಚ್ಚತತ 
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ಬಾರಹಿಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚ್ಚೆಂತಿಸ್ತ ಡಗಿದನು  ಅವನು ಕಾತರದ್ರೆಂದಸ್ ಯೊೀಗದಯಕೆಕ ಕಾಯತ ಡಗಿದನು. 

ಇಡಿೀ ಕುಟುೆಂಬ ಬಾರಹಿಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೊೀಚ್ಚಸ್ುತತ, ಉಳಿದ ರಾತಿರಯನನ ಕರ್ಳದರು. ಬಳಗ್ಗೆ ಮರ್ಳ 

ನಿೆಂತಿತುತ. ಮನೆಯಿೆಂದ ಹ ರಗ್ಗ ಬೆಂದ್ಾಗ ಅಲಿಿ ಒೆಂದು ಅದುುತ ದೃಶ್ಯ ಕೆಂಡರು. ಬಾರಹಿಣನಿಗ್ಗ 

ನಿೀಡಿದ ಹರಿದ ಹ ದ್ರಕೆ ಬದಲು ಅಲಿಿ ರೆೀಷಿ ಬಟಟ (ಪಟುಟ ಪ್ೀತಾಮಿರೆಂ) ಕೆಂಡರು. 

ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸಾವಮಿಯ ಮ ತಿಗಯ  ಆ ರೆೀಷಿ ಬಟಟಯ ಮೆೀಲ ಕಾರ್ಣಸಿಕೆ ೆಂಡಿತು ಸ್ೆಂಪ ಣಗ 

ವಿಷ್ಯವನುನ ಅಥಗ ಮಾಡಿಕೆ ೆಂಡ ನೆಂತರ ಅವರ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಕೆಕ ಗಡಿಯೆ ಇರಲಿಲಾಿ. ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ 

ಬೆಂದ ಆಬಾರಹಿಣನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನೆೀ ಆಗಿದದನು. ಓಹ್! ಏನು ನಮಿ ಅದೃಷ್ಟ! 

ಲಕಕವಿಲಿದಷ್ುಟ ಜನಿದ ಫಲವಿದು ವೆಂದು ಕೆ ೆಂಡರು. ಆದರೆ ಸಾವಮಿಯನನ ಗುರುತಿಸ್ದೀ 

ಹ ೀದನೆ ಎೆಂದು ದುಃಖ ಪತತರು. ಸಾವಮಿಗ್ಗ ಒೆಂದು ಹರಿದ ಹ ದ್ರಕೆ ನಿೀಡಿದಕೆಕ ದುಃಖವಾಯಿತು. 

ನೆಂತರ ಅವರು ಆರಾಧಯವನನ ಪ್ಾರರ್ಥಗಸಿ ತಮಿ ಮನೆಯೊಳಗ್ಗ ಕರೆದ ಯದರು. ಅವರ ಮನೆ ತುೆಂಭ 

ಚ್ಚನನ ಕಾರ್ಣಸ್ ತ ಡಗಿತು.  ಎಲಿಡೆ ಹಣ ಮತುತ ಚ್ಚನನದ ಆಭರಣ ಕೆಂಡಿತು. ಇದನನ ನೆ ೀಡಿ 

ಅವರು ದೀವರನನ ಕೆ ೆಂಡಾಡಿದರು ಇದಲಿವ  ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತದ ಮಹಿಮೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಕೆ ೆಂಡರು 

 

ಇದಲಿವ  ದೀವರ ಅನುಗರಹದ್ರೆಂದ ಆಗಿದ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಭಕತರ ಮನೆಗ್ಗ ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ 

ಬೆಂದ್ರದರು. ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದರು. ಪರಭುಅನುಕೆಂಪದ ಸಾಗರ. ಯಾವ ಭಕತರು 

ನೆಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ್ಾಈ ವೃತವನನಆಚರಿಸ್ುತಾತನೆ  ಅವರ ಮೆೀಲ ಪರಭುವಿನಅನುಗರಹ ವಿರುತತದ "ಶ್ರೀ 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ರಧರಸ್ುತ".  ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ವಿಶ್ಾವಮಿತರರು ಈ ಕಥೆಯನನ ಹಿೀಗ್ಗೆಂದು 

ಮುಗಿಸಿದರು. 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... 

| | ಎರಡನೆಯ ಕಥೆ ಅೆಂತಯ | | 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಯೆೀ ನಿಧಾಯೆಧ್ರಗನಾೆಂ | | 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳೆಂ | | 
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ಕಥೆ– ೩  :  ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಟ ಉವಾಚ 

ಈ ಕಥೆ ಶ್ರಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಆಶ್ೀವಾಗದದ್ರೆಂದ ಮಹಾ ಸ್ೆಂತ ವಸಿಷ್ಟರ ಮ ಲಕ 

ಅಲೆಂಕರಿಸ್ಲಾಗಿದ. "ಓಹ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ ಭಕತರೆೀ ಹಾಗ  ಕಲಿಯುಗ ವಾಸಿಗರ್ಳೀ! ಶ್ರಮನ್ 

ನಾರಾಯಣನು, ವೈಕುೆಂತದ ಶ್ಕತಶ್ಾಲಿ ದೀವರು ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸ್ವತಃ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯಲಿಿ 

ನೆಲಸಿದ್ಾದನೆ. ಅವನು ತನನ ಭಕತರ ಕಷ್ಟಗಳನನ ನಿವಾರಿಸ್ಲು  ತಿರುಮಲ ಗುಡಡಗಳಲಿಿ 

ಜನಿತಾಳಿದರು. 

 ಈ ವೃತವು ನಿವಗಹಿಸ್ುವುದು ಬಹಳ ಸ್ುಲಭ.ನೆಂಬಿಕೆ ಮತುತ ಭಕತಯಿೆಂದ ಈ ವೃತವನನ 

ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ ಭಕತರು ಎಲಾಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುತಾತರೆ.ಅನೆೀಕ ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ ಅವೆಂತಿೀವೆಂಬ 

ರಾಜಯದಲಿಿ ಭಾಗಯನಗರ ಎೆಂಬ ಊರಿತುತ . ತನನ ಹಸ್ರೆಂತ ಅಲಿಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮೆಂತರು 

. ಆ ನಗರದ ಜನರಿಗ್ಗ  ತಮಿ ಸ್ೆಂಪತಿತನ ಮೆೀಲ ಬಹಳ ಹಮೆಿ ಇತುತ. ಬಡವರನನ ಕೆಂಡಲಿಿ 

ಅವರನನ ಹಿೀಯಾಳಿಸ್ುವುದು ಅವಮಾನಿಸ್ುವುದು ಮಾಡುತಿತದರು. ಸ್ೆಂಪತಿತನ ಮದದಲಿಿ ದೀವರ 

ಆರಾಧನೆಯನನ ಕ ಡ ನಿಲಿಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಬಿದ ದ್ರನಗಳಲಿಿ ಕ ಡ ದೀವಾಲಯಕೆಕ 

ಹ ೀಗುತಿರಲಿಲಾಿ. 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ  ಶ್ರಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ಅವರ ಕಣುು ತರೆಸಿ ಭುದ್ರದ ಕಲಿಸ್ಬೀಕೆೆಂದು ಕೆ ೆಂಡರು . 

ಒೆಂದು ದ್ರನ ಎಲಾಿ ಶ್ರೀಮೆಂತರು ತಮಿದೀ ಮ ಜಿನಲಿಿ ನಿರತಾವಗಿದ್ಾದಗ  ಪಟಟಣದ ಪ ವಗ 

ಬಾಗದಲಿಿ ವಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೀವಾಲಯದಲಿಿ. ಯಾರ  ದ್ರೀಪವಿಡಲಿಲಿ ಅೆಂದು 

ಮದಲ ಏಕಾದಶ್ (ತಿೆಂಗಳ ಹನೆ ನೆಂದನೆೀ ದ್ರನ) ಮಹಾನ್ ಉತಸವ ದ್ರನವಾಗಿತುತ. ಯಾರ  

ಪ ಜನಿವಗಹಿಸ್ಲು ಅಥವಾ ದೀವಸಾಾನದಲಿಿ ವಿಗರಹಗಳು ಅಲೆಂಕರಿಸ್ಲು ಉಪಸಿಾತರಿರಲಿಲಾಿ.ಅೆಂದು 

ಅನಿರಿೀಕ್ಷ್ಮತವಾಗಿ ಸ್ೆಂಜಆಕಾಶ್ದ ಕಾಮೀಗಡಗಳು ಆವರಿಸಿತು ತುೆಂಭ ಕತತಲಯಾಯಿತು . ಇಡಿೀ 

ರಾತಿರಊಹಿಸ್ಲಾಗದಷ್ುಟ  ಮರ್ಳ ಸ್ುರಿಯತ ಡಗಿತುತ. ಇಡಿೀ ಪಟಟಣ ನಿೀರಿನಲಿಿ 

ಮುಳುಗಿತುಶ್ರೀಮೆಂತರ ಮನೆ ನಿೀರಿನ ಪ್ಾಲಾಯಿತು. ಅವರು ತ ಟಿಟದ ಬಟಟಗಳ ವಿನ್ ಎಲಿದನನ 

ಕರ್ಳದುಕೆ ೆಂಡರು . ಆಶ್ಿಯಗದ ವಿಷ್ಯವೀನೆೆಂದರೆ ನಗರದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಕೆಲವು ಗುಡಿಸ್ಲುಗಳು 

ಇನ ನ ಉಳಿದ್ರತುತ. ಗಾಳಿ ಮತುತ ಮರ್ಳ  ಅವುಗಳನುನ ನಾಶ್ಮಾಡಿರಲಿಲಿ. ಗುಡಿಸ್ಲುಗಳು 

ಕದಡಿರಲಿಲಿ. ಅದರ ಮನೆಯವರು ಸ್ುರಕ್ಷ್ಮತವಾಗಿ ಇದದರು.ಇದನನ ನೆ ೀಡಿದ ಶ್ರೀಮೆಂತ ಜನರು 

ಚಕತರಾದರು. ಹಾಗ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚ್ಚೆಂತನೆ ಮಾಡಿದರುಆಗ ಆಕಾಶ್ದಲಿಿ ದ ಡಡದ್ಾಗಿಮಡ 

ಮಿೆಂಚ್ಚತುತ. ದೈವ ಸ್ವರವ  ಹಿೀಗ್ಗೆಂದ್ರತುತ. "ಓಹ್!ಮುಖಗ ಜನರೆೀ! ನಿಮಿ  ವಯಥಗ 

ಅಭಿಮಾನದ್ರೆಂದ  ನಿೀವು ಎಲಿವನ ನ ಕರ್ಳದುಕೆ ೆಂಡಿದ್ರದೀರ. ಈ ಸ್ಣು ಗುಡಿಸ್ಲಲಿಿರುವ ದೀವಯಯ 

ನನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾಧಕ. ಅವನನುನ ನಿೀವು ತುೆಂಭಾ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರದೀರ ಹಿೀನಾಯವಾಗಿ 

ಕೆಂಡಿದ್ರದೀರ. ಅವರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೀವಾಲಯದಲಿಿ ದೈನೆಂದ್ರನ  ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ 

ದ್ರೀಪವನನ ಬಳಗುಸ್ುತಿತದ ಅವನು ಪರತಿ ಏಕಾದಶ್ ರೆಂದು ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸ್ುತಿತದದ ಆ 

ಕಾರಣದ್ರೆಂದ್ಾಗಿಅವನ ಗುಡಿಸ್ಲು ಸ್ುರಕ್ಷ್ಮತವಾಗಿದ  ನಿೀವು ಈ ವೃತವನನ ಭಕತಯಿೆಂದ ಮಾಡಿದಲಿಿ  

ನಿಮಿ ಸ್ೆಂಪತತನುನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆ ಸ್ಾಳ ವಿದದ ಎಲಾಿ ಜನರು ಈ ಮಾತನನ 

ಕೆೀಳುತಿತದದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ದೀವಾಲಯಕೆಕ ಹ ೀಗಿ ಬೀಕಾದ ಪ ಜ ಸಾಮಗಿರಗಳನನ ಸ್ೆಂಗರಹಿಸ್ 

ತ ಡಗಿದರುಹಾಗ  ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿದರು. ನೆಂತರ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. 
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ಅೆಂದ್ರನಿೆಂದ ಆ ಸ್ಾಳದ ಉದಯಮಿಗಳು ಏಕಾದಶ್ ಯನುದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ 

ಆಚರಿಸ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುೆಂದ್ರನ ಜಿೀವನವ  ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ ಮತುತ ಶ್ಾೆಂತಿಯಿೆಂದ ಕರ್ಳದರು 

ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಅವರು ಮುಕತ ಪಡೆದರು. 

ಈ ಕಥೆಯನನ ವಶ್ಷ್ಟ ಮುನಿಯವರು ಹಿೀಗ್ಗೆಂದು ಮುಗಿಸಿದರು. 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ....| |  
 

ಮ ರನೆೀ ಕಥೆ ಅೆಂತಯ | | 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಯೆೀ ನಿಧಾಯೆಧ್ರಗನಾೆಂ | | 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳೆಂ | | 
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ಕಥೆ – ೪ :   ಶ್ರೀ ಭಾರಧವಜ ಉವಾಚ 

ಈ ಕಥೆಯನನ ಮಹಾ ಮುನಿಗಳಾದ ಭಾರಧಾವಜರು ಹಿೀಗ್ಗೆಂದು ಉಲಿೀಖಿಸಿದ್ಾದರೆ. "ಓಹ್! 

ಕಲಿಯುಗ ವಾಸಿಗಲೀ! ಶ್ರಮನ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರೀತಿಪ್ಾತರರಾದ ಭಕತರೆೀ! 

ನಿೀವು ಮಾಡುತಿತರುವ ಈ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವು ಅದುುತ ಆಗಿದ. ಈ ವೃತದ ಆಚನೆಗಯಿನದ 

ನಿಮಿ ಆಸೆಗಳು ಇಡೆರುತತವ. ಈ ದೀವರ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾತರರಾಗಲು ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸ್ಬೀಕು. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು  ಸ್ವತಃ ಎಲಿರ ಮೆೀಲ ದಯೆ ತ ೀರಲು, ಕಲಿಯುಗ ದಲಿಿ ತಿರುಮಲ ಬಟಟದ ಮೆೀಲ 

ಜನಿತಾಳಿದರು. ಇದುತಿರುಮಲ ಬಟಟವನನ ನಾವು ಕೆೀವಲ ನಿಮಿ ಹಿೆಂದ್ರನ ಜನಿದ ಫಲದ್ರೆಂದಲೀ 

ತುಳಿಯಬಹುದ್ಾಗಿದ. ಈ ವೃತದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವವರು ಹಾಗ  ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸ್ುವವರು 

ಅತಯೆಂತ ಭಾಗಯಷ್ಳಿ್ಗಳಾಗುವುದರಲಿಿ ಸ್ೆಂಶ್ಯವೀ ಇಲಿಪ್ಾರಚ್ಚೀನ ಕಾಲದಲಿಿ ನಗಾರಿ ಎೆಂಬ 

ರಾಜಯವಿತುತ ಅಲಿಿ ಧನಗುಪತ ಎೆಂಬ ಜಿಪುಣ ವಾಯಪ್ಾರಿವಾಸಿಸ್ುತಿತದದನು.  ಅವನು ಬಹಳಷ್ುಟ 

ಹಣವನನ ಸ್ೆಂಪ್ಾದ್ರಸಿದನು ಅವನ ಜಿಪುಣಾತನಕೆಕ ಮಿತಿಯೆೀ ಇರಲಿಲಾಿ. ಅವನಿಗ್ಗ ತನನ ದುಡಿಡನ 

ಬಗ್ಗೆ ಅತಾಯದ್ರಕ ಅಹೆಂಕಾರ ಇತುತ. ಆದರೆ ಅಹೆಂಕಾರವ  ಎೆಂತಹವರನನ ಕ ಡ 

ನಾಶ್ಮಾಡಬಲಿದು. 

ಅವನ ಪತಿನ ಕಾೆಂತಮತಿ ಮಹಾ ದೈವಿೀ ಭಕತಳಾಗಿದದಳು. ಅವಳು ದೀವರಲಿಿ ತುೆಂಭ ನೆಂಬಿಕೆ 

ಹ ೆಂದ್ರದದಳು.. ಈ ದೆಂಪತಿಗಳಿಗ್ಗ ಮ ರು ಹಣುು ಮಕಕಳಿದದರು .  ಕರಿಯ ಮಗಳಾದ 

ಕುಮಾರಿಯು ಮಹಾ ದೈವಿೀ ಭಕತಳಾಗಿದದಳು .ಅವಳು ಯಾವಾಗಲ  ಲಾರ್ಡಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನನ 

ಕುರಿತು ಪ್ಾರರ್ಥಸ್ುತಿದದಲು ಹಾಗ  ತನನ ತೆಂದಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲಿದ, ಅವಳು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ದೀವಸಾಾನಕೆಕ ಭೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಧಷ್ಗನ ಪಡೆದು ಮನೆಗ್ಗ ಪರಸಾದವನನ ತರುತಿದದಳು ಅವಳ ತೆಂದಯ 

ಹ ರತುಪಡಿಸಿ ಎಲಿರ  ಅದನನ ಸೆೀವಿಸ್ುತಿತದದರು. ಕಾೆಂತಮತಿ ಯಾವಾಗಲ  ತನನ ಪತಿ ಈ 

ರಿೀತಿಯ ವತಗನೆಗ್ಗ ಚ್ಚೆಂತಾಕೃತಲಾಗುತಿದದಳುಒೆಂದು ದ್ರನ ಕುಮಾರಿ ತನನ ಸೆನೀಹಿತಯ ಮನೆಯಲಿಿ ಶ್ರೀ 

ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲಿಿ ಮಧಾಯನ ಆಗಿತುತ ಸ್ುಡು ಬಿಸಿಲಿಿಗ್ಗ ಅವಳಿಗ್ಗ 

ದನಿವಾಯಿತು.ಪಕಕದಲಿ ತನನ ಅಪಪನ ಅೆಂಗಡಿವಿರುದರಿೆಂದ ಅಲಿಿ ಸ್ವಲಪ ನಿೀರು ಕುಡಿದಳು ಅಪಪನು 

ತಾನು ಎಲಿಿ ಹ ೀಗಿದದ ಎೆಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ ಏನು ಹೀಳಬೀಕು ವೀನು ತಿಳಿಯದೀ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿಿ ಆ 

ಪರಸಾದ ಪೆ ಟಟಣ ಅಲಿಿಯೆೀ ಬಿಟಟಳು ಹಾಗ  ಮನೆಗ್ಗ ಓಡಿದಳು ಸ್ವಲಪ ಸ್ಮಯದ ನೆಂತರ ಅಲಿಿ 

ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯೊೆಂದ್ಾಯಿತು ಅೆಂಗಡಿಗ್ಗಲಿ ಬೆಂಕಯೊೆಂದು ಕಾರ್ಣಸಿತುತ ನೆ ೀಡೆ ನೀಡುತಾತ ಆ ಬೆಂಕ 

ಹರದಲಾರೆಂಭಿಸಿತು. ಅೆಂಗಡಿಗಳು ಮತುತ ಬಿೀದ್ರ ಸ್ುಟಟ ಬ ದ್ರಯಾಯಿತು.  ಧನಗುಪತ ದೀಹ 

ನಡುಗಲಾರೆಂಬಿಸಿತುತ. ಆದರ  ಅವನು ತನನ ಅೆಂಗಡಿಯಿೆಂದ ಹ ರಬರಲಿಲಿ  ಇದದಕಕದದೆಂತ  

ಅವನ ಕೆೈ ಪರಸಾದ ದ ಪೆ ಟಟಣದ ಮೆೀಲ ಬಿತುತಒೆಂದು ಎನನನನ ಯೊೀಚ್ಚಸ್ದೀ ಆ ಪರಸಾದವನನ 

ಬಾಯಲಿಿ ಇಟಟನು ಪರಸಾದವನು ಬಾಯಲಿಿ ಇಡುತಿದದೆಂತ ಅವನಿಗ್ಗ ಏನೆ ೀ ಒೆಂಥರ ಶ್ಾೆಂತಿಯ 

ಅನುಭವವಾಯಿತು ಆಗ ಮಾತ ೆಂದು ಆಶ್ಿಯಗ ನಡೆಯಿತುತ ಆ ಬೆಂಕಯ  ಧನಗುಪತನ 

ಅೆಂಗಡಿಯನನ ಸ್ುಡಲಿಲಿ. ಬೆಂಕಯ ಸ್ುದ್ರದ ಕೆೀಳಿ ಗಾಬರಿಯಿೆಂದ ಓಡಿಬೆಂದ ಕಾೆಂತಮತಿಯ  ತನನ 

ಗೆಂಡನು ಸ್ುರಕ್ಷ್ಮತವಾಗಿದನನ ನೆ ೀಡಿ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ಪಟಟಳುಆ ಪರಸಾದದ ಕಾರಣದ್ರೆಂದ ತನಗ್ಗ ಜಿೀವನಧಾನ 

ಸಿಕಕರುದನನ ಅರಿತು ಧನಗುಪತನು ಧನಯತಯ ಭಾವದ್ರೆಂದ ಅಣು ಸ್ೆಂಜ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ 

ಆಚರಿಸಿದನು ಹಾಗ  ತನನ ಉಳಿದ ಜಿೀವನವನನ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೀಶ್ವರನಿಗ್ಗ ಮುದ್ರಪ್ಾಪಗಿಟಟನು ಕೆ ನೆಗ್ಗ 

https://www.venkateswaravratham.org/
http://www.facebook.com/venkateswaravratham


ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತ ನಿಯಮಗಳು 
Kannada – Shri Venkateswara Vratha Niyamagalu 

  

https://www.venkateswaravratham.org  Page 46 of 50 
http://www.facebook.com/venkateswaravratham 

ಮುಕತಯನನ ಪಡೆದನು ಕೆೀವಲ ಪರಸಾದವನನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದದರಿೆಂದ ಅವನಿಗ್ಗ ಜಿೀವಧಾನ ಸಿಗುವುದ್ಾದದರೆ 

ನಾವು ಶ್ರದದಯಿನದ ಈ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿದಲಿಿ ನಮಗ್ಗ ತುೆಂಭ ಅನುಕ ಲವಾಗುವುದರಲಿಿ 

ಸ್ೆಂಶ್ಯವೀ ಇಲಿ ಇದರೆ ೆಂದ್ರಗ್ಗ ೪ ಅದ್ಾಯಯ ಮುಗಿಯಿತುತ 

 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... 

| | ನಾಲಕನೆಯ ಕಥೆ ಅೆಂತಯ | | 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಯೆೀ ನಿಧಾಯೆಧ್ರಗನಾೆಂ | | 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳೆಂ | | 
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ಕಥೆ  ೫  :   ಶ್ರೀ ಆತಿರ ಉವಾಚ 

ಪುರಾಣ ಕಾಲದ್ರೆಂದಲ  ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯು ಈ ಪ್ಾರೆಂಪ್ಾೆಂಚದ ವೈಕುೆಂತವೆಂದೀ ಪರಸಿದದವಾಗಿದ ಮತುತ 

ತಿರುಪತಿಯೆಂತಃ ಪವಿತರ  ಸ್ಾಳ ಮಗದ ೆಂದ್ರಲಿ  ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ಸ್ಮ ದೀವನು ಈ ಪರಪೆಂಚದಲಲ ಿ 

ಇಲಿ". ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು ಉತತಮ ಕಾಯಗಗಳು ಮಾಡುವರನನಮತುತ ಅವನಲಿಿ ಸ್ೆಂಪ ಣಗ ನೆಂಬಿಕೆ 

ಇಡುವವರನನ ಎೆಂದ್ರಗ  ಕೆೈಬಿಡುವುದ್ರಲಿ ಅವನನನು ಪರಸ್ನನಗ್ಗ ಳಿಸ್ಲು "ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವು" 

ಸ್ುಲಭದ ದ್ಾರಿ. 

ಮಹಾ ಸ್ೆಂತ ಆತಿರ ಈ ಅದುುತವಾದ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತದ ಕುರಿತು ಹಿೀಗ್ಗೆಂದರು - "ಓಹ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನ 

ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕತರೆೀ ! ನಿೀವುಗಳು ತುೆಂಭಾ ಅದೃಷ್ಟ ಶ್ಾಲಿಗಳು ಕೃತ, ತರೀತಾ, ದ್ಾವಪರ ಯುಗದಲಿಿ ಶ್ರಮನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಪರಸ್ನನಗ್ಗ ಳಿಸ್ಲು ತಾಯಗ,ಅೆಂಕ ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ುಸ ಮಾಡಬೀಕತುತ ಆಅರೆ ಈ 

ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ ಅವನ ಹಸ್ರನುನ ಹೀಳುವ ಮ ಲಕ ಅವನನುನ ಪರಸ್ನನಗ್ಗ ಳಿಸ್ಲು ಸಾಧಯ.ಅವನಲಿಿ ಶ್ರಣು 

ಎೆಂದು ಭಕತಯಿೆಂದ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ಓಡೆ ೀಡಿ ಬರುವನು  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು ದಯಾಮುರುತಿ ಯಾಗಿರುವನು 

ತಿರುಮಲ ಬಟಟವನನ ಹತುತವುದೀ ನಮಿ ಪ ವಗಜನಿದ ಫಲವನನಬಹುದು 

ಪ್ಾರಚ್ಚೀನ ಕಾಲದಲಿಿ ಕೌಮರ ರಾಜಯದಲಿಿ ಮಿತರಎೆಂಬ  ಒಬಿ ಮಡಿವಾಳವಿದದನು. ತನನ ವೃತಿತಯಲಿಿ 

ತನನುನ ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ತ ಡಗಿಸಿದನು. ಬರುವ ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ದ್ಾನ ಮಾಡುತಿತದದನು . ಅವರು 

ಕೆೈಗಳು ದ್ೌಬಗಲಯದ್ರೆಂದ ಬಟಟ ಒಗ್ಗಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತುತ ಮತುತ ಅವನ ಗಾರಹಕರಿಗ್ಗ ಒಗ್ಗದ ಬಟಟ 

ಹಿೆಂದ್ರರುಗಿಸ್ುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತುತ. ಅವನಿಗ್ಗ ಬಹಳ ದ ಡಡ ಕುಟುೆಂಬವಿತುತ. ಕೆಲಾಸಮಾಡದ್ರದದರೆ ಅವರು 

ಉಪವಾಸ್ ಬಿೀಳುತಿದದರು ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನಲಿಿ ಅವನಿಗ್ಗ ಬಲವಾದ ನೆಂಬಿಕೆ ಇತುತ. ಕಮಗದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು ಪರತಯಕ್ಷನಾಗಿ ತನನನು ರಕ್ಷ್ಮಸ್ುತಾತನೆ ಎೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ನೆಂಬಿದನು. 

ಒೆಂದು ಸ್ೆಂಜ ಮಿತರ ಎೆಂದ್ರನೆಂತ ತನನ ಕೆಲಸ್ವನುನ ಮುಗಿಸಿ ಬಟಟಗಳ ಜ ತ ಹಿೆಂತಿರುಗುತಿತದ ಬಹಳ 

ಆಯಾಸ್ಗ್ಗ ೆಂಡಿದ. ದ್ಾರಿಯಲಿಿ ಅವನು ಒಬಿ ಬಾರಹಿಣ ಎದುರುಗ್ಗ ೆಂಡನು. ಮಿತರ ಅವನ ಜ ತ ವಿನಮರ 

ದ್ರೆಂದ ವತಿಗಸಿದನು. ನೆಲದ ಮೆೀಲ ಬಟಟಗಳನನ ಇಟುಟ ಬಾರಹಿಣನಿಗ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಬಾರಹಿಣನು 

ಅವನ ಯೊೀಗಕ್ಷೆೀಮ ಕೆೀಳಲು ತನನ  ಸ್ೆಂಕಷ್ಟಗಳನನ ಬಿಚ್ಚಿಟಟನು,ಇದನನ ಕೆೀಳಿ ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಮಿತರನಿಗ್ಗ 

ಸ್ಮಾಧಾನಿಸಿದನು ನೆಂತರ ಮಿತರ ವಿಧೀಯತಯಿೆಂದ ಆ ಬಾರಹಿಣನನ ಕುರಿತು "ಸಾವಮಿ! ನಿೀವು ಯಾರೆೆಂದು 

ಗ್ಗ ತಿತಲಿ. ಆದರ  ನಿೀವು ಮಹಾತಿರೆಂತಯೆೀ ಕಾಣುವಿರಿ . ನನನ ಕುಟುೆಂಬದ ಭಾರವನುನ ಹ ತಿತರುವ 

ನಾನು,ಅದರಿೆಂದ ತಪ್ಪಸಿಕೆ ಳ್ಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ, ಈ ಕೆೈಯ ದ ೀಭಗಲಯದ್ರೆಂದ  "ಜಯಿಸ್ಲು ನನಗ್ಗ ೆಂದು 

ಉಪ್ಾಯವನನ ಹೀಳಿ ಎೆಂದನುನೆಂತರ ವಯಸಾಸದ ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಹಿೀಗ್ಗೆಂದು ಹೀಳಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದನು - 

"ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತರನೆೀ! ನಾನು ಹೀಳುವ ಉಪ್ಾಯದ್ರೆಂದ ನಿನನ ಕೆೈಗಳು ಸ್ರಿಯಾಗುವುದಲಿದೀ ನಿನಗ್ಗ 

ಐಶ್ವಯಗದ ಭೆಂಡಾರ ಸಿಗುವುದು ಹಿೀಗ್ಗೆಂದು ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಮಿತರನಿಗ್ಗ ವೆಂಕಾಟಶ್ವರ ವೃತದ ಬಗ್ಗೆ 

ಹೀಳಿದನು. ಈ ವೃತವನನ ನಿವಗಹಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನಗ್ಗ ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ಚ್ಚನನದ ನಾಣಯಗಳು ದ ರೆಯುವುದು. 

ಆದರೆ ಆ ಚ್ಚನನದ ನಾಣಯಗಳ ಅಧಗ ನನಗ್ಗ ನಿೀಡಬೀಕು. ನನನ ನಾಣಯಗಳನನ ಸ್ೆಂಗರಹಿಸ್ಲು ಇದೀ ಸ್ಮಯಕೆಕ 

ನಾರ್ಳ ನಿಮಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬರುತತೀನೆ ಎೆಂದನುಮಗ  ಓಡಿ ಬೆಂದು  - "ಅಪಪ ! ರಾಜನ ಸೆೀವಕರು ನಿಮಗಾಗಿ 

ಬೆಂದ್ರದ್ಾದರೆ . ನಿಮಿನನ ರಾಜ ಹ ೀಬಿ ಯಾಗಿ ನೆೀಮಿಸಿ ಸಾವಿರ ಚ್ಚನನದ ನಾಣಯಗಳನನ ಹಾಗ  ಬಹಳಷ್ುಟ 

ಉದುಗ್ಗ ರೆಗಳನನ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾದರೆ. " ಎೆಂದನು ಇದನನ ಕೆೀಳಿ ಮಿತರನು ತುೆಂಭ ಸ್ೆಂತ ೀಶ ೆೆಂಡನು ಅವರು 

ಅರಮನೆ ಕೆಲಸ್ ಆರೆಂಭಿಸ್ಲು ಒೆಂದು ವಾರದ ಸ್ಮಯ ಕೆ ಟಿಟದದರು. ಮಿತರ ಒೆಂದು ವಾರ ನಿರಿೀಕ್ಷ್ಮಸಿಸ್ಲು 

ಬಯಸ್ಲಿಲಿ. ಮುೆಂದ್ರನ ದ್ರನ ಅವರು ಅರಮನೆಗ್ಗ ಪರಯಾಣ ಬರ್ಳಸಿದರು ಈ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ದಲಿಿ  ಅವರು 

ಸ್ೆಂಪ ಣಗವಾಗಿ ಮ ಡಿ ಬಾರಹಿಣನನುನ ಮರೆತರು. ದ್ಾರಿಯಲಿಿ ಅವರನುನ ನೆನಪ್ಸಿಕೆ ೆಂಡನು, ಆದರೆ 
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ಉದ್ಾಸಿೀನತ ಜ ತ ಅವರು ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ನೆಂತರ ಅವನನುನ ಭೀಟಿ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುೆಂದ 

ಸಾಗಿದನು. ಅರಮನೆ ತಲುಪ್ ತಮಿ ಕೆಲಸ್ವನುನ ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿದದನು. ತಿೆಂಗಳು ಕರ್ಳದರು ಆ ಬಾರಹಿಣನ 

ಮಾತು ನೆನಪ್ಗ್ಗ ಬರಲಿಲಿ, ಆ ಮುಇ ಬಾರಹಿಣನು ಬೀರೆ ಯಾರುಅಲಿದೀ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ್ನೆೀ ಆಗಿದದ 

ಬಾರಹಿಣ ರ ಪದಲಿಿ ಮಿತರನಿಗ್ಗ ದಶ್ಗನ ನಿೀಡಿದರು. ಆಗ ದೀವನಿಗ್ಗ ಮಾನವಕುಲದ ಪರಕೃತಿ ಬಗೆ ಸಿಟುಟ 

ಬೆಂದು  ಮಿತರನಿಗ್ಗ ಪ್ಾಠ ಕಲಿಸ್ಲು ನಿಧಗರಿಸಿದನುರಾರ್ಣಯ ಒಡವಗಳು ಮರುದ್ರನ ಕಣಿರೆಯಾಯಿತು ಮತುತ 

ಮಿತರನನನು ದ ೀಷಿಸ್ಲಾಯಿತುತ ಹಾಗ  ಅವನನನು ಬೆಂದ್ರಸ್ಲಾಯಿತುತ. ಅವರು ಅನೆೀಕ ರಿೀತಿಯಲಿಿ 

ಶ್ಕ್ಷ್ಮಸ್ಲಾಯಿತು. ಅವನು ಆಗ ಚ್ಚೆಂತಿಸ್ಲು ಪ್ಾರರೆಂಭಿಸಿದನು - ತನಗ್ಗ ಈ ಗತಿ ಯಾಕೆ ಉೆಂಟಾಯಿತು ? 

 ಆ ರಾತಿರ ಅವನಿಗ್ಗ ೆಂದು ಕನಸ್ು ಬಿತುತ. ಅದರಲಿಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ನು ಮುದ್ರ ಬಾರಹಿಣನ ರ ಪದಲಿಿ ಬೆಂದು 

ಅವನ ಕೆ ಟಟ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪ್ಸಿದನು. ಆ ಬಾರಹಿಣನು ಬೀರೆ ಯಾರ  ಅಲಿದೀ, ಶ್ರಮನ್ 

ನಾರಾಯಣಯಾಗಿದದರಿೆಂದ ಅವನಿಗ್ಗ ಮಾತನುನ ಕೆ ಟುಟ ತಪ್ಪದದರಿೆಂದ ತನಗ್ಗ ಈ ಗತಿ ಬೆಂತೆಂದು ತಿಳಿದನು. 

ನೆಂತರ ಮಿತರ ದೀವರನುನ ಪ್ಾರರ್ಥಸಿ. ಓಹ್! ದೀವನೆೀ. ನಾನು ಮಹಾನ್ ಪ್ಾಪ್; ನಾನು ದ ಡಡ ತಪುಪ 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ, ದಯವಿಟುಟ ನನನನು ಕ್ಷಮಿಸ್ು ಎೆಂದನು. 

ಇೆಂದ್ರನಿೆಂದ, ನಾನು ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಈ ವೃತವನನ ನಿವಗಹಿಸ್ುತತೀನೆ ಮತುತ ನನನ ಜಿೀವನದ ಕೆ ನೆಯ ತನಕ 

ನನನ ಆದ್ಾಯದ ಅಧಗ ನಿನಗ್ಗ ಅಪ್ಗಸ್ುತತೀನೆೀನೆೆಂದನುಮರುದ್ರನ ರಾರ್ಣಯ ಒಡವಗಳು ಬೀರೆಯೆಲ ಿೀ 

ಪತತಯಾದವು. ಆದುದರಿೆಂದ ರಾಜನು ಮಿತರನನನ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ಗ ಮಾಡಲು ಆದೀಶ್ಹ ರಡಿಸಿದನು. ಅೆಂದ್ರನಿೆಂದ 

ಮಿತರ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ವೃತವನನ ಆಚರಿಸಿ ಮತುತ ತನನ ಆದ್ಾಯದ ಅಧಗದಷ್ುಟ ದೀವರಿಗ್ಗ 

ನಿೀಡುತಿತದದನು. ಅವನ ಜಿೀವನದ ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಬಹಳ ಸ್ೆಂತ ೀಷ್ವನನ ಹ ೆಂದ್ರ ಮುಕತ ಪಡೆದನು. 

ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ ... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... ಗ್ಗ ೀವಿೆಂದ್ಾ .... 

| | ಐದನೆೀ ಕಥೆ ಅೆಂತಯ | | 

ಶ್ರೀಯಃ ಕಾೆಂತಾಯ ಕಲಾಯಣ ನಿಧಯೆೀ ನಿಧಾಯೆಧ್ರಗನಾೆಂ | | 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಾಯ ಮೆಂಗಳೆಂ | |
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