
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ ್ ಯೀ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ ್ ಯೀ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೀಷ್ಠಿ ಗುರುಭ ್ ಯೀ ನಮಃ 

ಎಲ್ಲಾ ಶ ೈವ ದ ೇವಲಗಳಲ್ಲಾ ನಿತ್ಲಾರ್ಚನ ಯಲ್ಲಾ, ರುದಲಾಭಿಷ ೇಕದಲ್ಲಾ ವಿನಿಯೇಗವಲಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ಾೇ ರುದಲಾದಲಾಯವು, 

ಕೃಷ್ಣ ಯಜುವ ೇಚದದ ತ್ ೈತ್ಿರೇಯ ಸಂಹಿತ್ ಯ ವ ೈಶ್ವದ ೇವ ಕಲಂಡದ ಐದನ ಯ ಮತ್ುಿ ಏಳನ ಯ ಪ್ಾಪಲಠಕದಲ್ಲಾ 

ಹ ೇಳಲ್ಲಗಿದ . ಶ ೈವ ಸಂಪ್ಾದಲಯವಲಾದ  ಮಲಧ್ವ ಸಂಪ್ಾದಲಯದಲಲಾ ರುದಾನ ಆರಲಧ್ನ  ಇದ  ಅಥವಲ ಇತ್ುಿ ಎಂದು 

ಹ ೇಳಲು ಶ್ಾೇ ವಲಾಸತ್ತೇಥಚರ, ಶ್ಾೇ ವಿಟ್ಠಲ ದಲಸರ, ಶ್ಾೇ ಪ್ುರಂದರ ದಲಸರ ರರ್ನ  ಗಳು ಸಲಕ್ಷಿಯಲಗಿವ .  ಬಗ್ ೆ 

ಮತ್ ಲಿಮ್ಮೆ ಪ್ಾಸಲಿಪಿಸಲು ಪ್ಾಯತ್ತಿಸುತ್ ಿೇನ . 

ರುದಲಾಧ್ಲಾಯಕ ೆ ಕನಿಡ ಭಲವಲಥಚವನುಿ ಕ ಲಡುವ ಪ್ಾಯತ್ಿ  ಬಂದಿಗ್  ಯಲ್ಲಾ ನಿೇರನುಿ ಒಯುು ಮಹಲಸಲಗರವನುಿ 
ತ್ುಂಬಲು ಹ ಲರಟ್ು ನಗಪಲಟ್ಲ್ಲಗ್  ಈಡಲಗುವಂತ್ಲದುು ಎಂಬ ಅರವನುಿ ಸದುೆರು ದಯಪಲಲ್ಲಸಿದಲುರ . ಹಲಗಲ 
ಬಂದಿಗ್ ಯಲ್ಲಾ ಮಹಲಸಲಗರಕ ೆ ಅಪಿಚಸುವ ಜಲ, ಶ್ಾೇಗುರುವಿಗ್ , ಎಲ್ಲಾ ದ ೇವತ್ ಗಳಿಗ್  ಅರ್ಘಾಚವಲಗಿ 
ಅಪ್ಚಣ ಯಲಗಲ್ಲೇ  ಎಂದು ಆಶ್ೇವಚದಿಸಿದಲುರ .  

ಇಲ್ಲಾ ನನಿದ ೇನಿಲ್ಲಾ, ಎಲಾವೂ ಗುರು ಅನುಗಾಹ. 

 ಬಳ್ಲಾರೇ ಬೇಚಿ ನ ನಪಿಗ್  ಬರುತ್ಲಿರ : 

’ಅಲಾಷ್ುು ಕದಿುರುವ , ಇಲಾಷ್ುು ಮ್ಮದಿುರುವ  
ಹಸುವಿನ ಹಲಲ್ಲಂದ ಈಷ್ನಿಗ್  ಅಭಿಷ ೇಕ 
ಕರುವಿನ ಂಜಲದು ತ್ತಂಮ. 
 

 ರುದಾ ಎಂದರ  : ರುದಾಂ ಸಂಸಲರ ದು:ಖಂ ದಲಾವಯತ್ತೇತ್ತ, ರುದಾನು ಜೇವನದಲ್ಲಾ ಬರುವ ನ ಲೇವು ಕಷ್ುಗಳ 
ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನುಿ ಹ ಲೇಗಲ್ಲಡಿಸುವವನು.  

ಅಶ್ುಭ ದಲಾವಕ ಲೇ ರುದಾಃ: ಎಲಾ ಅಶ್ುಭ ಗಳನುಿ ತ್ ಲಲಗಿಸುವವನು. 

ರುದಾ ತ್ ೇಜಸಿವೇತ್ತ: ರುದಾನ ೇ ಮಹಲ ತ್ ೇಜಸುು. ಜ್ಲಿನವನುಿ ದಯಪಲಲ್ಲಸುವವನು. 

ಓಮ್ ನಮೇ ಭಗವತ್ ೇ ರುದಲಾಯ: ಇದು ವ ೇದ ಪಲಠದ  ಭಲಗವಲಾದಿದುರಲ ಓಂ ಪ್ಾಣವದಿಂದ ಶ್ುಭ ಪಲಾರಂಭ 

ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ .  

ದಯಲಳುವೂ, ಒಳ್ ಾಯ ಅದೃಷ್ು ಸಲರ್ಕನಲ, ಆನಂದನಲ, ಕಲ್ಲಾಣಕರನಲ, ಮಂಗಳಕರನಲ, ರ್ಘನತ್ ವ ತ್ಿವನಲ 

ಗ್ಲಂಭಿೇಯಚನಲ, ಹ ಗೆಳಿಕ ಯುಳಾವನಲ, ಶ ಾೇಷ್ಠನಲ, ಸುಂದರನಲ ಪ ಾೇಮಮಯಿಯಲ ಆದ ರುದಾನ ೇ ನಿನಗ್  

ನಮಸಲೆರಗಳು. “ಭಗವತ್ ೇ” ಎನುಿವುದಕ ೆ ಇಷ್ುು ಅಥಚಗಳನುಿ ಸಂಸುಕೃತ್ ಭಲಷ  ಒದಗಿಸುತ್ಿದ .. ದಕ್ಷಯಜಿದಲ್ಲಾ 



ಪೌರ ಲೇಹಿತ್ಾವವನುಿ ವಹಿಸಿದುು ಭಗ ಎಂಬ ಹ ಸರನ  ದಲವದಶಲದಿತ್ಾರಲ್ಲಾ ಒಬಬನಲದ ಮಹಲ ವ ೈದಿಕ. ಈ ಭಗನ 

ಧ್ಮಚಪ್ತ್ತಿಯ ಹ ಸರು.  ’ಸಿದಿಧೇ” ಈಕ ಯು ಅತ್ತೇಂದಿಾಯ ಶ್ಕ್ತಿಗಳ ದ ೇವತ್ .  ಶ್ಾೇ ವಿೇರಭದಾ ದ ೇವರು ದಕ್ಷ 

ಸಂಹಲರಕ ೆ ಮದಲು ಈ ಮಹಲ ವ ೈದಿಕನನುಿ ಕುರುಡನನಲಿಗಿಸಿದನಂತ್ .  “ಭಗ” ಎಂಬ ಕನಿಡ ಶ್ಬಧದ ಅಥಚವನುಿ 

ಸಂಸೃತ್ ಭಲಷ ಯ ಭಗ ಎಂಬ ಶ್ಬಧಕ ೆ ಅರ ೈಚಸಬಲರದು.   

ವಿದಲವಂಸರು ರುದಲಾಧ್ಲಾಯಕ ೆ ಹಲವು ಭಲಷ್ಾಗಳನುಿ ವಲಾಖ್ಲಾನಗಳನುಿ ಬರ ದಿದಲುರ . ನಲನು ಇಲ್ಲಾ ಹ ೇಳಿರುವುದು 

ಅವಕ್ತೆಂತ್ ಬ ೇರ  ಇರಲು ಸಲಧ್ಾವಿಲ್ಲಾ. ಶ್ಾೇಯತ್ ಶ್ುಭಕರನ್ ಎಂಬುವರು ಶ್ಾೇ ರುದಾ ಡಿೇಕ ಲೇಡ ಡ್ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಲಾ 

ರುದಲಾಧ್ಲಾಯದ ಒಂದ ಲದು ಮಂತ್ಾದಲಲಾ ಔಷ್ಧ್ ಗಳನುಿ ಹುಡುಕ್ತದಲುರ , ಚಿಕ್ತತ್ ುಯನುಿ ಕಂಡುಕ ಲಂಡಿದಲುರ .  

ಯದಲಬವಂ ತ್ದಭವತ್ತ ಎಂಬಂತ್  ವ ೇದ ಮಂತ್ಾಗಳು ಅವುಗಳ ಅಥಚವನುಿ ನಲವು ಭಲವಿಸಿದಂತ್  ತ್ ರ ದುಕ ಲಳುಾತ್ಲಿ 

ಹ ಲೇಗುತ್ಿವ . ಇದು ನನಿ ಅನಿಸಿಕ  ಅನುಭವ. ಈ ನನಿ ಅನಿಸಿಕ ಯನುಿ ವ ೇದ ಪ್ಂಡಿತ್ರು,ವಿದಲವಂಸರು 

ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು. ಅವರ ಅಭಿಪಲಾಯವನುಿ ನಲನು ಗ್ೌರವಿಸುತ್ ಿೇನ .  

ರುದಲಾಧ್ಲಾಯದ ವ ೇದ ಪಲಠ ಇನುಿ ಮುಂದ  ಹ ೇಳಲ್ಲಗಿದ ;  

ಮದಲನ ೇ ಅನುವಲಕ ೧೫ ಮಂತ್ಾಗಳನುಿ ಒಳಗ್ ಲಂಡಿದ . 

ನಮ’ಸ ಿೇ ರುದಾ ಮನಾವ’ ಉತ್ ಲೇತ್ ಇಷ್’ವ ೇ ನಮಃ’ | ನಮ’ಸ ಿೇ ಅಸುಿ ಧ್ನವ’ನ ೇ ಬಲಹುಭಲಾ’ಮುತ್ ತ್ ೇನಮಃ’ |   

 

ರುದಲಾ, ಬಲುಾ ಬಲಣ ಗಳನುಿ ಕ ೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ ಲಾೇಧ್ ಲೇನೆತ್ಿನಲಗಿರುವ ನಿನಗ್  ನಮಸಲೆರಗಳು.  

ಮನುಾ ಎಂದರ  ಸಲಮನಾ ಮನುಷ್ಾರಗ್  ಅನವಯಿಸುವ  ಕ ಲಾೇಧ್ ಅಥವಲ ಕ ಲೇಪ್ ಅಲ್ಲಾ. ಅಧ್ಮಚ, 
ಅನಲಾಯಗಳನುಿ ಸಹಿಸದ ೇ ಬಂದಿರುವ ರುದಾಕ ಲೇಪ್. ಎಡಬಡದ  ತ್ಪ್ುಪ ಮತ್ುಿ ಪಲಪ್ಗಳನುಿ 
ಮಲಡುತ್ತಿರುವವರನುಿ ಶ್ಕ್ಷಿಸಲ್ ಂದ ೇ ಬಂದಿರುವ ರುದಾಕ ಲೇಪ್. ಕ ೈಗಳಲ್ಲಾನ ಬಲುಾ ಬಲಣಗಳು ಕ್ತಾಯೆ ಮತ್ುಿ 
ರ್ಲನ ಯ ಸಂಕ ೇತ್ವಲಗಿದ . ಅಧ್ಮಚ ಎಲ್ ಾಡ  ವಲಾಪಿಸಿದಲಗ ರುದಾನು ತ್ನಿ ಆಯುಧ್ಗಳಿಂದ ಘಾತ್ತಸಿ 
ನ ಲೇವನುಿಂಟ್ು ಮಲಡುತ್ಲಿನ . ರುದಾನ ಆಯುಧ್ಗಳ ಪ್ೂಜ್  ಆಷ ುೇ ಅಲಾದ  ಆಯುಧ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ 
ಬಲಹುಗಳನಲಿ ಪ್ೂಜಸ ಲೇಣ.  

ಯಲ ತ್ ಇಷ್ುಃ’ ಶ್ವತ್’ಮಲ ಶ್ವಂ ಬಭಲವ’ ತ್ ೇ ಧ್ನುಃ’ | ಶ್ವಲ ಶ್’ರವಲಾ’ ಯಲ ತ್ವ ತ್ಯಲ’ ನ ಲೇ ರುದಾ 
ಮೃಡಯ | 

ರುದಾನ ೇ, ಸೌಮಾವಲದ ನಿನಿ ಬಲಣಗಳು ಮಂಗಳಕರವಲದ ನಿನಿ ಬಲುಾ ಮತ್ುಿ ನಮೆನುಿ ಆಶ್ೇವಚದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನಿ 

ಬತ್ಿಳಿಕ  ಗಳು ನಮಗ್  ಆನಂದವನುಿ ನಿೇಡಿವ .   



ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ಾದಲ್ಲಾ ಜೇವಿಗಳ್ಲದ ನಲವು ರುದಾನ ಬಲುಾ ಬಲಣಗಳಿಂದ ಭಯಭಿೇತ್ರಲಗಿದ ುವು. ಈ ಪ್ದಾದಲ್ಲಾ 

ಅವು ಅನುಗಾಹಕರವೂ ಮಂಗಲಕರವೂ ಆಗಿವ . ಎಕ ಂದರ  ರುದಾನನುಿ ಆತ್ನ ಆಯುಧ್ಗಳ್  ಂದಿಗ್  

ಆರಲಧಿಸಲ್ಲಗಿದ . ನಮೆ ಅಧ್ಮಚ ಮತ್ುಿ ಪಲಪ್ಗಳಿಗ್  ಶ್ಕ್ಷ  ಇದ  ಎಂದು ಅರತ್ ನಲವು ಅವುಗಳನುಿ ಮಲಡದಂತ್  

ಎರ್ಚರವಲಗಿದ ುೇವ .  ನಲವು ರುದಾನಲ್ಲಾ ಶ್ರಣಲಗತ್ತ ಕ ಲೇರದರ  ಅವನಿಂದ ನನಗ್  ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಅರವು 

ನಮಗ್  ಬಂದಿದ .ಶ್ರಣಲಗತ್ತ ಎನು ಒಂದ ೇ ಸಲ ಬರುವಂತ್ಹದುಲಾ. ಅದಕ ೆ ಶ್ುದಧ ವಲದ ಮನಃಸಿಿತ್ತ ಬ ೇಕು. ಶ್ುದಧ 

ಮನಸುು ಯಲವುದ ೇ ಅಧ್ಮಚ ಕಲಯಚದಲ್ಲಾ ನಿರತ್ವಲಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಲಗ್ಲಗಿ ನಮಗ್  ರುದಾನ ಬಲಾ ಬಲಣ ಗಳ ಭಯ 

ಇಲ್ಲಾ. 

 

ಯಲತ್ ೇ’ರುದಾ ಶ್ವಲ ತ್ನಲರಘಲೇರಲஉಪಲ’ಪ್ಕಲಶ್ನಿೇತ್ಯಲ’ 

ನಸನಿುವಲ ಶ್ಂತ್’ಮಯಲ ಗಿರ’ಶ್ಂತ್ಲಭಿಚಲ’ಕಶ್ೇಹಿ 

 

ನಿೇನು ರೌದಲಾವತ್ಲರಯಲದರಲ ನಿನಿ ದ ೇಹವು ಮಂಗಳಮಲತ್ತಚಯಲಗಿ ನಮೆ ಪಲಪ್ಗಳನುಿ ಪ್ರಹರಸುತ್ಿದ . 

ಪ್ವಚತ್ದ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಾರುವ ನಿೇನು ನಮಗ್  ಮೇಕ್ಷದ ಹಲದಿಯನುಿ ತ್ ಲೇರಸು.  

ಪ್ುರಲಣ ಗಳ ಪ್ಾಕಲರ ಶ್ವನು ಪ್ವಚತ್ವಲಸಿ. ಗಿರಶ್ಂತ್ ಎಂದರ  ಉತ್ಿಮ ವಲದ ಜ್ಲಿನವನುಿ ನಿೇಡುವವನು ಎಂದಲ 

ಅರ ೈಚಸಲ್ಲಗಿದ . 

 

ಯಲಮಿಷ್ುಂ’ಗಿರಶ್ಂತ್ ಹಸ ಿೇ ಬಭಷ್ಾಚಸಿ’ವ ೇ | ಶ್ವಲಂ ಗಿ’ರತ್ಾ ತ್ಲಂ ಕು’ರು ಮಲಹಿಗ್ ಮ್’ಸಿೇಃ ಪ್ುರು’ಷ್ಂ ಜಗ’ತ್|  

 

ಓ ಪ್ವಚತ್ ವಲಸಿಯದ ರುದಾನ ೇ, ನಿನಿ ಬಲಣಗಳು ನನಿನುಿ ಹರಸುವಂತ್ಹ ಬಲಣಗಳ್ಲಗಿವ ಯೆೇ ಹ ಲರತ್ು ನನಿನುಿ 
ಘಾಸಿಗ್ ಲಳಿಸುವ ಬಲಣಗಳಲ್ಲಾ ಎಂದು ನನಗ್  ತ್ತಳಿದಿದ . ನಿೇನು ಎಲಾರನಲಿ ಎಲಾವನಲಿ ಪೊರ ಯುವ ರಕ್ಷಕ. 

ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ಾಗಳು ವ ೈಯಕ್ತಕಿ ಆನಂದ ಸುಖ ಸಮೃದಿಧಯನುಿ ಬ ೇಡಿದುು ಈ ಮಂತ್ಾವು ಸವಚವನಲಿ ಸವಚರನಲಿ 
ರಕ್ತಿಸು ಎಂದು ಕ ೇಳಿಕ ಲಳುಾವ ಮಲಲಕ  ಎಲಾರನಲಿ ಎಲಾವನಲಿ ಪೊರ ಯುವ ರಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವಶಲಂತ್ತ ಮತ್ುಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯನುಿ ಕ ಲೇರುತ್ಿದ . ಈ ಮಲಲಕ ಸಲವಥಚ ವನುಿ ತ್ಲಾಗ ಮಲಡದಿದುರ  ವಿಮೇರ್ನ  ಇಲ್ಲಾ ಎಂತ್ಲಲ 
ತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದ . ಗಿರಶ್ಂತ್ಲ ಎಂದರ  ಮುಕ್ತಿಗ್ / ವಿಮೇರ್ನ ಗ್  ಬ ೇಕಲದ ಜ್ಲಿನವನುಿ ನಿೇಡುವವನು ರುದಾ ಎಂದಲ 
ಅರ ೈಚಸಬಹುದಲಗಿದ . 



 

ಶ್ವ ೇನ ವರ್’ಸಲ ತ್ಲವಗಿರಶಲಚಲಾ’ವದಲಮಸಿ | ಯರಲ’ ನಃ ಸವಚಮಿಜಜಗ’ದಯಕ್ಷಮಗ್ ಮ್ ಸುಮನಲ ಅಸ’ತ್ |  

 

ಓ, ರುದಲಾ, ಅರವಿನ, ಜ್ಲಿನದ ದ ಲರ ಯೆೇ, ನಿನಿನುಿ ನಲವು ಹ ಲಂದಲು  ಮಂಗಳಕರವಲದ ಶ್ಬಧಗಳಿಂದ 
ಆರಲಧಿಸುತ್ತಿದ ುೇವ . ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವು ಯಲವುದ ೇ ರ ಲೇಗ ರುಜನಗಳಿಲಾದ  ಆರ ಲೇಗಾವಂತ್ವಲಗಿರಲ್ಲ.  

ಈ ಅನುವಲಕದ 4  ಮತ್ುಿ 5 ನ ೇ ಮಂತ್ಾಗಳನುಿ ಒಂದ ೇ ಮಂತ್ಾವಲಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಬ ೇಕು. ಈ ಮಂತ್ಾಪ್ಠನ ಯಿಂದ 

ಅಸಲವಭಲವಿಕ ಮತ್ುಿ ಅಪ್ಮೃತ್ುಾವಿನಿಂದ ಪಲರಲಗಬಹುದು.  ನಿನಿನುಿ ಹ ಲಂದಲು ನಲವು ಆರಲಧಿಸುತ್ ಿೇವ  

ಎಂಬುದನುಿ ಗಮನಿಸಬ ೇಕು. ಇದು ಜೇವನುೆಕ್ತಿಯನುಿ ರುದಾನಲ್ಲಾ ಕ ೇಳಿಕ ಲಳುಾತ್ತಿರುವ ರೇತ್ತಯಲಗಿದ . 

 

ಅಧ್ಾ’ವೇರ್ದಧಿವಕಲಿ ಪ್ಾ’ಥಮೇ ದ ೈವಾೇ’ ಭಿಷ್ಕ್ | ಅಹಿೇಗ್’ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ”ಜಂಭಯಂತ್ುವಲಚ”ಶ್ಚ 

ಯಲತ್ುಧ್ಲನಾಃ’  

 

ಓ ರುದಲಾ, ನಿೇನು ಸವೇಚರ್ಚನು ನಿನಿಲ್ಲಾ ಎಲಾ ದ ೇವರುಗಳ ಗುಣಗಳಿವ . ನಮೆ ನ ಲೇವುಗಳನುಿ ಗುಣಪ್ಡಿಸುವವನು. 
ನಮೆ ಪಲಪ್ಗಳನುಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನಿ ಭಕಿನನಲಿಗಿ ಒಪಿಪಕ ಲಳುಾವವನು ನಿೇನ ಲಬಬನ ೇ.ನಮೆನುಿ ವಿಷ್ಜಂತ್ುಗಳಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸುವವನಲ ನಿೇನ ೇ. ವಿಷ್ಜಂತ್ುಗಳ್ ಂದರ , ದುರಲಸ ,ಅಹಂಕಲರ, ಅಸಲಯೆ ಮತ್ುಿ ಅತ್ತ ಕಲಮಲಸಕ್ತಿ. 
ಇವುಗಳಿಂದ ನಲವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡದಿದುರ , ಮುಕ್ತಿಯ,ವಿಮೇರ್ನ ಯ ಹಲದಿ ಮುಚಿಚದಂತ್ ಯೆೇ. 

ಅಸೌಯಸಲಿಮಾೇಅ’ರುಣ ಉತ್ ಬಭುಾಃಸು’ಮಂಗಳಃ’ | ಯೆೇ ಚ ೇಮಲಗ್ ಮ್ ರುದಲಾ ಅಭಿತ್ ಲೇ’ ದಿಕ್ಷು ಶ್ಾತ್ಲಃ 
ಸ’ಹಸಾಶ  ೇஉವ ೈಷಲಗ್ಂಹ ೇಡ’ ಈಮಹ ೇ | 

 

ತ್ಲಮಾಕ್ತೆಂತ್ ಅತ್ತಶ್ಯವಲದ, ಬಂಗ್ಲರದಂತ್  ಹ ಲಳ್ ಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳಕರನಲಗಿ ರವಿಯಂತ್  ಇರುವವನು ಈ 
ರುದಾನು. ವಿಶ್ವವ ಲಾವೂ ಇಂತ್ಹ ರುದಾರುಗಳಿಂದ ವಲಾಪಿಸಿದುು, ಈ ರುದಾರ ಕ ಲೇಪ್ವನುಿ ಶ್ಮನಗ್ ಲಳಿಸಲು 
ಪಲಾಥಚನ  ಸಲ್ಲಾಸುತ್ತಿದ ುೇವ . 

ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲಯಚನನುಿ ರುದಾನ ಲಂದಿಗ್  ಹ ಲೇಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಸಲಯೇಚದಯ 

ಮಂಗಳಕರವಲದ ಸಮಯ ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ಲಗಿದ  ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಕ್ತಿಯ ಮಲಲವೂ ರುದಾನ ೇ ಹಲಗ್ಲಗಿ ನಲವು ರುದಾನನುಿ 

ಆರಲಧಿಸಿದರ  ಬಾಂಹಲಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಕ್ತಿ ಮಲಲಗಳನುಿ ಆರಲಧಿಸಿದಂತ್ ಯೆೇ ಆಗುತ್ಿದ . 



ಅಸೌಯೇ’உವಸಪ್ಚ’ತ್ತ ನಿೇಲ’ಗಿಾೇವೇ ವಿಲ್ ಲೇ’ಹಿತ್ಃ| ಉತ್ ೈನಂ’ ಗ್ ಲೇಪಲಅ’ದೃಶ್ನ್-ನದೃ’ಶ್ನ್-
ನುದಹಲಯಚಃ’ | ಉತ್ ೈನಂ ವಿಶಲವ’ ಭಲತ್ಲನಿ ಸ ದೃಷ ಲುೇ ಮೃ’ಡಯಲತ್ತ ನಃ 

 

ರುದಾನ ಕಂಠ ನಿೇಲ್ಲ ಬಣಣ ಹ ಲಂದಿದ . ಈ ರುದಾನ ೇ ಕ ಂಪ್ು ಬಣಣದ ಸಲಯಚನಲಗಿದಲುನ . ಇವನನುಿ 
ಕುರಕಲಯುವವರು ಮತ್ುಿ ಬಂದಿಗ್ ಗಳಲ್ಲಾ ನಿೇರು ತ್ರುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳ್ ಯರು ಆರಲಧಿಸುತ್ಲಿರ . ಅವರಷ ುೇ ಅಲ್ಲಾ 
ಎಲ್ಲಾ ಜೇವಿಗಳ  ಅವನನುಿ ನ ಲೇಡುತ್ತಿವ . ಇಂತ್ಹ ರುದಾನು ನಮೆನುಿ ಅನುಗಾಹಿಸಲ್ಲ. 

ಈ ಮಂತ್ಾ ಜಪ್ದಿಂದ ಮಳ್ ಯಲಗುತ್ಿದ .  ಈತ್ನ ಕಂಠ ನಿೇಲ್ಲಯಲಗಿದ  ಎಕ ಂದರ    ಈತ್ ವಿಷ್ ಸ ೇವಿಸಿದಲುನ .  ಈ 

ಮಂತ್ಾವು ಪೌರಲಣಿಕ ಶ್ವನಿಗಲ ವ ೇದ ಲೇಕಿ ರುದಾನಿಗಲ ಸಲಮಾತ್  ಯನುಿ ಕಲ್ಲಪಸಿದ . ಸಲಯಚನನುಿ ಸಕಲ 

ಜೇವಿಗಳ ರಲಜನ ಂದು ಹ ೇಳಲ್ಲಗಿದುು ಈ ಮಂತ್ಾವು  ಅಸಿಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರವಿಯನುಿ ಕುರತ್ುಹ ೇಳಿರುವಂತ್ಲದುು. 

 

ನಮೇ’ ಅಸುಿ ನಿೇಲ’ಗಿಾೇವಲಯ ಸಹಸಲಾಕ್ಷಲಯ ಮಿೇಢುಷ ೇ” | ಅರ ಲೇ ಯೆೇ ಅ’ಸಾಸತ್ಲವ’ನ ಲೇஉಹಂ 
ತ್ ೇಭ ಲಾೇ’உಕರನಿಮಃ’ | 

ನಾವು ಬಯಸಿದ್ ೆಲ್ಲವನ್ೂ ಕ ್ಡುವ ನೀಲ್ಕಂಠನಗ್ ಸಹಸ್ಾರಕ್ಷ್ನನಗ್ ನಮಸ್ಾಾರಗಳು. ಎಲ್ಾಲ ರುದ್ರಗಣಗಳಿಗ್ 
ನಮಮ ನಮಸ್ಾಾರಗಳು. 

ಮತ ್ ೊಮಮ ವ ೀದ್ ್ ೀಕೊ ರುದ್ರನಗ್ ಪುರಾಣ ್ ೀಕೊ ಶ್ವನಗ್ ಸ್ಾಮಯತ  ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಾಗಿದ್ . ಪುರಾಣಗಳಲ್ಪಲ ಹ ೀಳಿರುವ 
ವಿಷಯಗಳು ವ ೀದ್ಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ್ುೆ. ಬರಂಹಾಂಡದ್ ಎಲ್ಾಲ ದ್ುಷಟಶಕ್ತೊಗಳನುೂ  ತನೂಲ್ ಲೀ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕ ್ಳುುವ 
ಶಕ್ತೊಯುಳು  ಶ್ವನನುೂ ರುದ್ರನನುೂ ಚಿತ್ರರಸಲ್ು ಅವನನುೂ ನೀಲ್ಕಂಠ ನಾಗಿ ಬಂಬಸಲ್ಾಗಿದ್ . 

ಪ್ಾಮುಂ’ರ್ ಧ್ನವ’ನಸ್-ತ್ವಮುಭಯೇರಲತ್ತಿಚ’ ಯೇಜ್ಲಾಚಮ್ | ಯಲಶ್ಚ ತ್ ೇ ಹಸಿ ಇಷ್’ವಃ ಪ್ರಲ ತ್ಲ 
ಭ’ಗವೇ ವಪ್ 

ಓ ರುದ್ಾರ ನನೂ ಬಲ್ಪಲನ ಎರಡ್ ಕಡ ಗ   ಕಟ್ಟಟರುವ ಹಗಗದ್ ಗಂಟ್ನುೂ  ಬಚಿಿಬಡು ಹಾಗ್ ನನೂ ಬಾಣಗಳನುೂ ಕ ಳಗ  
ಇಟ್ುಟಬಡು.  

ಬಲ್ಲಾನ ಎರಡಲ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುರುವ ಹಗದೆಗಂಟ್ುಗಳ್ ಂದರ , ಅವು ನಮೆ ಕಮಚದಿಂದ ಮಲಯೆಗ್  ನಮೆನುಿ 
ಗಂಟ್ುಹಲಕ್ತರುವ ಹಗೆದ ಗಂಟ್ುಗಳು. ಓ ರುದಲಾ ಈ ಮೇಹದ, ಮಲಯೆಯ ಗಂಟ್ುಗಳನುಿ ಬಚಿಚ ನಮಗ್  ನಿನಿ 
ಸಲನಿದಾವನುಿ ದಯಪಲಲ್ಲಸು.  

ಪ್ಾಣವ ಎನುಿವುದು ಬಲುಾ, “ನಲನು’ಎನುಿವ ಭಲವನ  ಬಲಣ. ಮಂತ್ಾ ಜಪ್ದಿಂದ ಧ್ಲಾನದಿಂದ ಬಲಣವನುಿ ಹರತ್ 
ಗ್ ಲಳಿಸಿ ಆ ಬಲಣವನುಿ ಬಲ್ಲಾಗ್  ಹಲಡಿ,ಬಲ್ಲಾನಿಂದ ಆತ್ೆವನುಿ ಗುರಯಲಗಿಸಿ ಹ ಲರದಲಡಿದರ   ( ಪಲಾಪ್ಂಚಿಕ 



ಸುಖಗಳಿಂದ ಹ ಲರಬಂದರ ) ಆತ್ೆಸಲಕ್ಷಲತ್ಲೆರ ಸಲಧ್ಾ ಎಂದು ಮಂಡಲಕ ಉಪ್ನಿಶ್ತ್ುಿ ಹ ೇಳುತ್ಿದ . ಮ್ಮೇಲ್  ಈ 
ಮಂತ್ಾದಲ್ಲಾ ಹ ೇಳಿರುವುದು ಇವ ೇ ಬಲುಾ ಬಲಣಗಳು. 

 

 ಅವತ್ತ್ಾ ಧ್ನುಸವಿಗ್ ಮ್ ಸಹ’ಸಲಾಕ್ಷ ಶ್ತ್ ೇ’ಷ್ುಧ್ ೇ | ನಿಶ್ೇಯಚ’ ಶ್ಲ್ಲಾನಲಂ ಮುಖ್ಲ’ ಶ್ವೇ ನಃ’ ಸುಮನಲ’ ಭವ 
|  

 

 ಓ ರುದಲಾ ನಿೇನು ಸಹಸಲಾಕ್ಷ. ನಿನಿ ಬಳಿ ಬಹಳಷ್ುು ಬತ್ಿಳಿಕ ಗಳು ಇವ . ನಿನಿ ಬಲ್ಲಾಗ್  ಕಟ್ಟುರುವ ಹಗೆವನುಿ ಬಚಿಚಬಡು 
ಮತ್ುಿ ಮನಚಲದ ಬಲಣಗಳ ಮನರ್ನುಿ ತ್ ಗ್ ದುಬಡು. ದಯಲಳುವೂ ಮಂಗಳಕರನಲಗಿಯಲ ಆಗಿ ಸದಲ ಇದುು 
ನಮೆನುಿ ಅನುಗಾಹಿಸು. 

ಇದು ಮುಕ್ತಿಗ್ , ವಿಮೇರ್ನ ಗ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲುಗಿದುು  ಪಲಾಥಚನ  ಪ್ುನರಲವತ್ಚನ  ಆಗಿದ . ನಲವು ಪ್ುನಜಚನೆದಿಂದ 
ಉಂಟಲಗಬಹುದಲದ ನ ಲೇವಿನ ಬಗ್ ೆ  ಭಿೇತ್ತಗ್ ಲಳಗ್ಲಗಿದ ುೇವ . ಹಲಗ್ಲಗಿ  ನಮೆ ಅಂತ್ಃಕರಣ ವನುಿ ಶ್ುದಿಧ 
ಗ್ ಲಳಿಸುವಂತ್  ರುದಾನಲ್ಲಾ ಪಲಾಥಚನ  ಸಲ್ಲಾಸುತ್ತಿದ ುೇವ . 

 

ವಿಜಾಂಧ್ನುಃ’ ಕಪ್ದಿಚನ ಲೇ ವಿಶ್’ಲ್ ಲಾೇ ಬಲಣ’ವಲಗ್ೆ ಉತ್ | ಅನ ೇ’ಶ್ನ್-ನಸ ಾೇಷ್’ವ ಆಭುರ’ಸಾ ನಿಷ್ಂಗಥಃ’ | 

 

ಓ ರುದಲಾ, ನಿನಿ ಬಲ್ಲಾನ ಗಂಟ್ುಗಳನುಿ ಬಚಿಚದಲುಯಿತ್ು. ನಿನಿ  ಜಟ ಯನಲಿ ಬಚಿಚದಿುೇಯೆ, ನಿನಿ ಬತ್ಿಳಿಕ ಗಳಲ್ಲಾ 
ಬಲಣಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಹಲಗಲ ನಿನಿ ಬಲಣಗಳು ತ್ಮೆ ಶ್ಕ್ತಿಯನುಿ ಕಳ್ ದುಕ ಲಳಾಲ್ಲ ಆದರ  ನಿನಿ ಕತ್ತಿಯ ಒರ  ಹಲಗ್ ೇ 
ಇರಲ್ಲ.  

ಈ ಮಂತ್ಾದಲ್ಲಾಯಲ ನಮೆನುಿ ಸುತ್ತಿಕ ಲಂಡಿರುವ ಮಲಯೆಯನುಿ, ಬಲಣ ಬಲುಾ, ಕತ್ತಿ ಮದಲ್ಲದ 

ಉಪ್ಮ್ಮೇಯಗಳಿಂದ ಹ ೇಳಲ್ಲಗಿದ . ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಲಯಲಬಂಧ್ನ ದಿಂದ ನಮೆ ಅಂತ್ಃಕರಣವನುಿ ಬಡುಗಡ ಗ್ ಲಳಿಸಿ 

ಭಗವಂತ್ನ ಸಲನಿಿಧ್ಾ ನಿೇಡುವಂತ್  ಪಲಾಥಚಸಲ್ಲಗಿದ . 

 

ಯಲತ್ ೇ’ ಹ ೇತ್ತರ್-ಮಿೇ’ಡುಷ್ುಮ ಹಸ ಿೇ’ ಬಭಲವ’ ತ್ ೇ ಧ್ನುಃ’ತ್ಯಲஉಸಲೆನ್, ವಿಶ್ವತ್ಸ್-
ತ್ವಮ’ಯಕ್ಷಮಯಲ ಪ್ರ’ಬುಭಜ | 

 

ಓ ರುದ್ಾರ, ಧಾರಾಳವಾದ್, ಉದ್ಾರವಾದ್ ಮನಸುು ನನೂದ್ು. ನನೂ ಕ ೈಗಳಿಂದ್ ಮತುೊ ಕ ೈಗಳಲ್ಪಲರುವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ್ 
ನಮಮನುೂ ಅನಾರ ್ ೀಗಯದಿಂದ್ ಮತುೊ  ದ್ುಷಟಶಕ್ತೊಗಳಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸು. 



ಈ ಮಂತ್ಾ ಜಪ್ದಿಂದ ಹ ಲರಗಿನ ಮತ್ುಿ ಒಳಗಿನ ಶ್ತ್ೃಬಲಧ್  ಬಡುಗಡ ಯಲಗುತ್ಿದ . ಈ ಮಂತ್ಾ ಜಪ್ದಿಂದ ಅಥವಲ 

ಕ ೇಳಿಸಿಕ ಲಳುಾವುದರಂದ ಹಲವು ಬಗ್ ಯ ಮಲನಸಿಕ ಖ್ಲಯಿಲ್ ಗಳು ಗುಣವಲಗುವುದಲಾದ   ನಕಲರಲತ್ೆಕ 

ಚಿಂತ್ನ ಗಳ  ಕಡಿಮ್ಮಯಲಗುತ್ಿವ . 

ನಮ’ಸ ಿೇ ಅಸಲಿವಯುಧ್ಲಯಲನಲ’ತ್ತ್ಲಯ ಧ್ೃಷ್ಣವ ೇ” 
| ಉಭಲಭಲಾ’ಮುತ್ ತ್ ೇ ನಮೇ’ ಬಲಹುಭಲಾಂ ತ್ವ ಧ್ನವ’ನ ೇ | 

 

ಓ ರುದಲಾ , ನಮೆ ಪಲಾಥಚನ ಯಿಂದ ನಿನಿ ಆಯುಧ್ಗಳ ಶ್ಕ್ತಿಯನುಿ ಹ ಲೇಗಲ್ಲಡಿಸಿದಿುೇಯಲ. ಅವುಗಳಿಗ್  ನಲವು 
ನಮಸೆರಸುತ್ತಿದ ುೇವ . ಆದರಲ ಈ ಆಯುಧ್ಗಳು ನಮೆನುಿ ನಲಶ್ ಮಲಡಬಲಾವು. ನಿನಿ ಎರಡಲ ಕ ೈಗಳಿಗ್  ಮತ್ುಿ 
ನಿನಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಯುಧ್ಗಳಿಗ್  ನಮಸೆರಸುತ್ತಿದ ುೇವ . 

ರುದಾ ಯಲವಲಗಲಲ ಉಗಾನಲ  ಮತ್ುಿ ಭಯಂಕರನಲ ಆಗಿದಲುನ .  ಅವನಿಗಲ ಅವನ ಕ ೈಗಳಿಗಲ, ಅವನ 

ಕ ೈಗಳಲ್ಲಾರುವ ಆಯುಧ್ಗಳಿಗಲ ಮಲಡಿದ ನಿರಂತ್ರ ಪಲಾಥಚನ ಯಿಂದ ಅವನು ಸೌಮಾನಲಗಿ ನಮೆ ಮ್ಮೇಲ್  ತ್ನಿ 

ಅನುಗಾಹವನುಿ ತ್ ಲೇರದಲುನ . ಆದರ  ನಲವು ಅಧ್ಮಿಚಗಳ್ಲದರ , ತ್ಪ್ುಪ ಮಲದಿದರ , ನಮೆನುಿ ನಲಶ್ ಗ್ ಲಳಿಸಲು 

ಸದಲ ಸಿದಧನಲಗಿರುತ್ಲಿನ . 
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ಓ ರುದ್ಾರ ನೀನು ಎಲ್ ಲಡ  ವಾಯಪಿಸಿರುವುದ್ರಿಂದ್, ಎಲ್ಾಲ ದಿಕುಾಗಳಿಂದ್ ನನೂ ಬಲ್ಪಲನಂದ್ ಬರಬಹುದ್ಾದ್ ಬಾಣಗಳು 
ನಮಗ  ತ ್ ಂದ್ರ  ಕ ್ಡದಿರಲ್ಪ. ಆ ಬಾಣಗಳನುೂ ನಮಮ ಶತುರಗಳ ಮೀಲ್  ಪರಯೀಗಿಸಲ್ು ನನೂ ಬಳಿ ಇರಲ್ಪ. 

13, 14, 15 ನ ೀ ಮಂತರಗಳು ಶತೃ ನಗರಹಕ ಾ ಪರಯೀಗಿಸಲ್ಪಡುತೊವ .  

ಇಲ್ಪಲಗ  ರುದ್ಾರಧಾಯಯ ದ್ ಮೊದ್ಲ್ನ ೀ ಅನುವಾಕ ಮುಕಾೊಯ ಗ ್ ಳುುತೊದ್ . 

ಈ ಮೊದ್ಲ್ನ ೀ ಅನುವಾಕದ್ ಪಾರಾಯಣವು ಎಲ್ಾಲ ಪಾಪಗಳನುೂ ಪರಿಹರಿಸುತೊದ್ , ನಾಯಕತವ ಗುಣವನುೂ 
ನೀಡುತೊದ್ , ಭಯ ನವಾರಣ  ಹಾಗ್ ಅಪಮೃತುಯ ವನುೂ ಹ ್ ೀಗಲ್ಾಡಿಸುತೊದ್ . ದ್ುಷಟ ಶಕ್ತೊಗಳಿಂದ್ ಆಗಬಹುದ್ಾದ್ 
ತ ್ ಂದ್ರ ಗಳನುೂ  ತಪಿಿಸುತೊದ್ . ಈ ಅನುವಾಕವನುೂ ಕವಚದ್ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಪಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾದಿದ್ಲ್ಪಲ ಎಲ್ಾಲ ರ ್ ೀಗ 
ನವಾರಣ , ಗಭಭ ಶ್ಶು ಸಂರಕ್ಷ್ಣ , ಗರಹಬಾಧ ಯಂದ್ ಬಡುಗಡ , ಶತೃಬಾಧಾ ನವಾರಣ ಯಾಗಿ ಸಕಲ್ ಸಮೃದಿ ಿ
ಉಂಟಾಗುತೊದ್ . 



ಇನುೂಳಿದ್ ಅನುವಾಕಗಳು  ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಅನುಗರಹ ಆದ್ಾಗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


