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1

ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಮಚಲೇಪಟ್ಟಣದಲಲಿಮಚಲೇಪಟ್ಟಣದಲಲಿ  

**

 ಶ್ೇ ವ�ೇಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಅವಧಾನಿಗಳು ಮತುತು  ಶ್ೇ ವ�ೇಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಅವಧಾನಿಗಳು ಮತುತು 

ಶ್ೇಮತಿ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಧಾರ್್ಯಕ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಶ್ೇಮತಿ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಧಾರ್್ಯಕ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದರು. 

ಅವಧಾನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ವ�ೇದವಿದಾ್ವಂಸರು. ದಂಪತಿಗಳು ಅವಧಾನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ವ�ೇದವಿದಾ್ವಂಸರು. ದಂಪತಿಗಳು 

ಪುತ್ಸಂತಾನವನುನು ಕ�ೋೇರಿ ಪಾ್ರ್ಯನ�ರನುನು ಸಲಲಿಸಿದರು.ಪುತ್ಸಂತಾನವನುನು ಕ�ೋೇರಿ ಪಾ್ರ್ಯನ�ರನುನು ಸಲಲಿಸಿದರು.

ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರು ಭಕ್ತುಶ್ದ�ಧೆಗಳಿಂದ ಕೋಡಿ ಭಗವಂತನಾದ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರು ಭಕ್ತುಶ್ದ�ಧೆಗಳಿಂದ ಕೋಡಿ ಭಗವಂತನಾದ 

ಆಂಜನ�ೇರನನುನು ಪೋಜಿಸಿ, ತಮಗ� ಪುತ್ಸಂತಾನವನುನು ಆಂಜನ�ೇರನನುನು ಪೋಜಿಸಿ, ತಮಗ� ಪುತ್ಸಂತಾನವನುನು 

ದಯೆಪಾಲಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರು.ದಯೆಪಾಲಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರು.

ಅವಧಾನಿಗಳು ಶ್ೇರಾಮ-ನವರಾತಿ್ರ ಉತ್ಸವವನುನುಅವಧಾನಿಗಳು ಶ್ೇರಾಮ-ನವರಾತಿ್ರ ಉತ್ಸವವನುನು  

****

 ಬಹಳ  ಬಹಳ 

ಉತಾ್ಸಹದಂದ ಆಚರಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಮ್ಮ ಆಸ� ಈಡ�ೇರಿದರ�, ಉತಾ್ಸಹದಂದ ಆಚರಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಮ್ಮ ಆಸ� ಈಡ�ೇರಿದರ�, 

ಆ ಮಗುವಿಗ� ಸಿೇತ�ರ ಮತುತು ರಾಮನ ನಾಮಗಳನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡ ಆ ಮಗುವಿಗ� ಸಿೇತ�ರ ಮತುತು ರಾಮನ ನಾಮಗಳನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡ 

ಹ�ಸರನಿನುಡುವುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲಲಿ ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರು.  ಹ�ಸರನಿನುಡುವುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲಲಿ ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದರು.  

ಅಅದ್ವೈದ್ವೈತ-ವ�ೇದಾಂತದತ-ವ�ೇದಾಂತದ  

##

 ಹ�ಸರಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ, ಪರಮಶಿವನ ಅವತಾರವ�ಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಗದುಗುರು ಶಿ್ರೇ ಆದಿ ಶಂಕರ  ಹ�ಸರಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ, ಪರಮಶಿವನ ಅವತಾರವ�ಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಗದುಗುರು ಶಿ್ರೇ ಆದಿ ಶಂಕರ 

ಭಗವತಾ್ಪದರು ಮಾನನೇಯ ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದಾ ಪೇಠವನುನು ಸಾಥಾಪಸಿದರು. ಈ ಪೇಠ ಜ್ಾನಗಳ, ಪರಮಹಂಸ ಸಂನಾಯಾಸಿಗಳ ಭಗವತಾ್ಪದರು ಮಾನನೇಯ ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದಾ ಪೇಠವನುನು ಸಾಥಾಪಸಿದರು. ಈ ಪೇಠ ಜ್ಾನಗಳ, ಪರಮಹಂಸ ಸಂನಾಯಾಸಿಗಳ 

ಮತುತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಗುರುಗಳ ಅವಿಚ್ಛಿನನು ಪರಂಪರ�ಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ�. ಈ ಸಚ್ತ್ರ ಪುಸತುಕ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದಾ ಪೇಠದ 36ನ�ೇ ಮತುತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಗುರುಗಳ ಅವಿಚ್ಛಿನನು ಪರಂಪರ�ಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ�. ಈ ಸಚ್ತ್ರ ಪುಸತುಕ ಶಿ್ರೇ ಶಾರದಾ ಪೇಠದ 36ನ�ೇ 

ಪೇಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜಯಾ ಶಿ್ರೇ ಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ ಜಿೇವನವನುನು ಮತುತು ಬ�ೂೇಧನ�ಗಳನುನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�.ಪೇಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜಯಾ ಶಿ್ರೇ ಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ ಜಿೇವನವನುನು ಮತುತು ಬ�ೂೇಧನ�ಗಳನುನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�.

ಒಂದು ರಾತಿ್ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲಲಿ ಆಂಜನ�ೇರ ಪ್ತ್ಯಕ್ನಾಗಿ ಮೋರು ಒಂದು ರಾತಿ್ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲಲಿ ಆಂಜನ�ೇರ ಪ್ತ್ಯಕ್ನಾಗಿ ಮೋರು 

ಮಾವಿನಹಣುಣುಗಳನುನು ಕರುಣ�ಯಿಂದ ಆಶೇವ್ಯದಸಿದುದಾಗಿ ಆಕ� ಮಾವಿನಹಣುಣುಗಳನುನು ಕರುಣ�ಯಿಂದ ಆಶೇವ್ಯದಸಿದುದಾಗಿ ಆಕ� 

ಕಂಡರು.ಕಂಡರು.

ಓ ಆಂಜನ�ೇರ, ಓ ಆಂಜನ�ೇರ, 

ನಾನ�ೋಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗ� ನಾನ�ೋಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗ� 

ಜನ್ಮವಿತತುರ�, ಅವನಿಗ� ನಿನನು ಜನ್ಮವಿತತುರ�, ಅವನಿಗ� ನಿನನು 

ಹ�ಸರನುನು ಇಡುತ�ತುೇನ�.ಹ�ಸರನುನು ಇಡುತ�ತುೇನ�.

ಇಗ�ೋೇ, ಈ ಮೋರು ಇಗ�ೋೇ, ಈ ಮೋರು 

ಮಾವಿನಹಣುಣುಗಳನುನು ಮಾವಿನಹಣುಣುಗಳನುನು 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೋೇ.ತ�ಗ�ದುಕ�ೋೇ.

    

# ವ�ೇದ-ಉಪನಿಷತುತುಗಳಲಲಿ ಪ್ತಿಪಾದತವಾದ ಅ# ವ�ೇದ-ಉಪನಿಷತುತುಗಳಲಲಿ ಪ್ತಿಪಾದತವಾದ ಅದ್ವೈದ್ವೈತ ಸಿದಾಧೆಂತ;     * ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ, ಭಾರತ; ತ ಸಿದಾಧೆಂತ;     * ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ, ಭಾರತ; 

** ಭಗವಂತ ಶ್ೇರಾಮನ ಜನ್ಮದನವಾದ ಶ್ೇರಾಮನವರ್ರಂದು ಮುಕಾತುರಗ�ೋಳುಳುವ ಒಂಬತುತು ದನಗಳ ಉತ್ಸವ.** ಭಗವಂತ ಶ್ೇರಾಮನ ಜನ್ಮದನವಾದ ಶ್ೇರಾಮನವರ್ರಂದು ಮುಕಾತುರಗ�ೋಳುಳುವ ಒಂಬತುತು ದನಗಳ ಉತ್ಸವ.



ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

2 # # ಖರನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಚ�ೈತ್-ಶ್ಕಲಿ-ಷಷ್ಠಿ, ಮೃಗಶರಾ ನಕ್ತ್ಕ�ಕೆ ಅನವಾಯಿಸ್ತತುದ�; * ಶ್ರೀ ಭರೀಮಲಂಗ�ರೀಶವಾರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನ. ಖರನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಚ�ೈತ್-ಶ್ಕಲಿ-ಷಷ್ಠಿ, ಮೃಗಶರಾ ನಕ್ತ್ಕ�ಕೆ ಅನವಾಯಿಸ್ತತುದ�; * ಶ್ರೀ ಭರೀಮಲಂಗ�ರೀಶವಾರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನ. 

ಭಗವಂತ ಅವರ ಪಾ್ರ್ಥನ�ಯನ್ನು ಮನಿನುಸಿದ. 1951 ಏಪ್್ಲ್ಭಗವಂತ ಅವರ ಪಾ್ರ್ಥನ�ಯನ್ನು ಮನಿನುಸಿದ. 1951 ಏಪ್್ಲ್  11ರಂದ್11ರಂದ  ್ 

##

  

ಅವರಿಗ� ಗಂಡ್ ಮಗ್ ಜನಿಸಿತ್.   ಅವರಿಗ� ಗಂಡ್ ಮಗ್ ಜನಿಸಿತ್.   

ದಂಪತಗಳು ಆ ಹಂದ�ಯೆರೀ ಸಂಕಲಪಿಸಿದ್ದಂತ�, ಆ ಮಗ್ವಿಗ� ಶ್ಭ ದಂಪತಗಳು ಆ ಹಂದ�ಯೆರೀ ಸಂಕಲಪಿಸಿದ್ದಂತ�, ಆ ಮಗ್ವಿಗ� ಶ್ಭ 

ಮ್ಹೂತ್ಥದಲಲಿ ಸಿರೀತಾರಾಮ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿಟ್್ಟ ಮ್ಹೂತ್ಥದಲಲಿ ಸಿರೀತಾರಾಮ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿಟ್್ಟ 

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರ್.ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರ್.

ಅವಧಾನಿಗಳ ಕ್ಟ್ಂಬ ನರಸರಾವುಪ�ರೀಟ�ಗ� ತ�ರಳಿತ್.ಅವಧಾನಿಗಳ ಕ್ಟ್ಂಬ ನರಸರಾವುಪ�ರೀಟ�ಗ� ತ�ರಳಿತ್.

ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ವಿಗ� ಮೂರ್ ವಷ್ಥವಾಗಿದಾ್ದಗ ಒಮ್್ಮ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ವಿಗ� ಮೂರ್ ವಷ್ಥವಾಗಿದಾ್ದಗ ಒಮ್್ಮ 

ಮಗ್ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲ್ ಆಗದಂತ� ಅಳುತತುಲ�ರೀ ಇತ್ತು.ಮಗ್ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲ್ ಆಗದಂತ� ಅಳುತತುಲ�ರೀ ಇತ್ತು.

ಅಂಬ�ಗಾಲಡ್ತತುದಾ್ದಗಲೂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ವಿನಲಲಿ ಭಾವಿ ಅಂಬ�ಗಾಲಡ್ತತುದಾ್ದಗಲೂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ವಿನಲಲಿ ಭಾವಿ 

ಮಹಮ್ಯ ಗ್ಣಲಕ್ಣಗಳು ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ್ದವು. ಒಂದ್ ಮಹಮ್ಯ ಗ್ಣಲಕ್ಣಗಳು ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ್ದವು. ಒಂದ್ 

ಮ್ಂಜಾನ� ಪ್ಟ್ಟ ಮಗ್ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ಅದರ ಮ್ಖದ ಮ್ಂಜಾನ� ಪ್ಟ್ಟ ಮಗ್ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ಅದರ ಮ್ಖದ 

ಮ್ರೀಲ� ಬಾನ್ಂಡ�ಯನ್ನು ತಾಯಿ ನ�ೂರೀಡಿದರ್.ಮ್ರೀಲ� ಬಾನ್ಂಡ�ಯನ್ನು ತಾಯಿ ನ�ೂರೀಡಿದರ್.

ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಅಲ�ೂಲಿಂದ್ ಶವನ ದ�ರೀವಸಾಥಾನಕ�ಕೆತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಅಲ�ೂಲಿಂದ್ ಶವನ ದ�ರೀವಸಾಥಾನಕ�ಕೆ  

**

 ಕರ�ದ�ೂಯ್ದರ್.  ಕರ�ದ�ೂಯ್ದರ್. 

ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಂತ�, ಮಗ್ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲಲಿಸಿಬಿಟ್್ಟದ್ದಲಲಿದ�, ಪದ�ರೀ ಪದ�ರೀ ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಂತ�, ಮಗ್ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲಲಿಸಿಬಿಟ್್ಟದ್ದಲಲಿದ�, ಪದ�ರೀ ಪದ�ರೀ 

ನ್ಡಿಯಲಾರಂಭಸಿತ್ನ್ಡಿಯಲಾರಂಭಸಿತ್……

ಆಹ್! ಇವನ ಮ್ಖ ಆಹ್! ಇವನ ಮ್ಖ 

ಕಾಂತಯಿಂದ ಬ�ಳಗ್ತತುದ�!ಕಾಂತಯಿಂದ ಬ�ಳಗ್ತತುದ�!

ಶಂಭ�ೂರೀ ಶವ ಶವ ಶಂಭ�ೂರೀ ಶವ ಶವ 

ಸಾಂಬ ಶವ ಶವ ...ಸಾಂಬ ಶವ ಶವ ...

ಹ್ಶ್ಶಪಾಪಿ! ಹ್ಶ್ಶಪಾಪಿ! 

ಇವನನ್ನು ಇವನನ್ನು 

ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸ್ವುದ್ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸ್ವುದ್ 

ನನಿನುಂದಾಗದ್.ನನಿನುಂದಾಗದ್.

ಅಂಜನ�ರೀಯ ಪ್ಭ್ ನನನು ಅಂಜನ�ರೀಯ ಪ್ಭ್ ನನನು 

ಕನಸಿನಲಲಿ ಬಂದ್ ನನನುನ್ನು ಕನಸಿನಲಲಿ ಬಂದ್ ನನನುನ್ನು 

ಅನ್ಗ್ಹಸಿದಾ್ದನ�. ನಮ್ಮ ಆಸ� ಅನ್ಗ್ಹಸಿದಾ್ದನ�. ನಮ್ಮ ಆಸ� 

ಶರೀಘ್ದಲ�ಲಿರೀ ಈಡ�ರೀರಲದ�.ಶರೀಘ್ದಲ�ಲಿರೀ ಈಡ�ರೀರಲದ�.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಒಂದು ದನ ತನನು ತಾಯಿಗ� ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ಒಂದು ದನ ತನನು ತಾಯಿಗ� ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು 

ಮನ�ರಲಲಿ ಕಂಡುಬರಲಲಲಿ. ಆತಂಕದಂದ ಆಕ� ತನನು ಮನ�ರಲಲಿ ಕಂಡುಬರಲಲಲಿ. ಆತಂಕದಂದ ಆಕ� ತನನು 

ಮಗನನುನು ಹುಡುಕುತಾತು ಹ�ೋರಟರು.ಮಗನನುನು ಹುಡುಕುತಾತು ಹ�ೋರಟರು.

ಪುರಾಣಗಳು ಇತಾ್ಯದ ಗ್ಂರಗಳಿಂದ ಆರ್ದ ಪ್ಸಂಗಗಳನುನು ಶ್ೇ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಾ್ಯದ ಗ್ಂರಗಳಿಂದ ಆರ್ದ ಪ್ಸಂಗಗಳನುನು ಶ್ೇ 

ಅವಧಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗ� ಹ�ೇಳುತಿತುದ್ದರು. ಒಮ್್ಮ ಕ�ೇಳಿದ ಕಥ� ಅವಧಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗ� ಹ�ೇಳುತಿತುದ್ದರು. ಒಮ್್ಮ ಕ�ೇಳಿದ ಕಥ� 

ಬಾಲಕನ ಮನಸಿ್ಸನಲಲಿ ಅಚುಚುಳಿರುತಿತುತುತು.ಬಾಲಕನ ಮನಸಿ್ಸನಲಲಿ ಅಚುಚುಳಿರುತಿತುತುತು.

ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲುವಿಗ� ಏಳು ವಷ್ಯವಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವರ ಮಾತಾ-ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲುವಿಗ� ಏಳು ವಷ್ಯವಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವರ ಮಾತಾ-

ಪ್ತೃಗಳು ಅವರಿಗ� ಉಪನರನವನುನು ಮಾಡಿದರು.ಪ್ತೃಗಳು ಅವರಿಗ� ಉಪನರನವನುನು ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕಮ್ಯ ಆಚರಣ�ಗಳನುನು ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕಮ್ಯ ಆಚರಣ�ಗಳನುನು 

ನಿವ್ಯಹಸಲು ಬ�ೇಕಾದ ಮಂತ್ಗಳನುನು ಶ್ದ�ಧೆಯಿಂದ ಕಲತರು ಮತುತು ನಿವ್ಯಹಸಲು ಬ�ೇಕಾದ ಮಂತ್ಗಳನುನು ಶ್ದ�ಧೆಯಿಂದ ಕಲತರು ಮತುತು 

ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗ� ವಿಹತವಾದ ಶಾಸತ್ರದ ನಿರಮಗಳನುನು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗ� ವಿಹತವಾದ ಶಾಸತ್ರದ ನಿರಮಗಳನುನು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ 

ಪಾಲಸಿದರು. ಅವರು ಗಾರತಿ್ೇ ಮಂತ್ ಜಪ್ಸುವುದರಲಲಿ ಬಹಳ ಪಾಲಸಿದರು. ಅವರು ಗಾರತಿ್ೇ ಮಂತ್ ಜಪ್ಸುವುದರಲಲಿ ಬಹಳ 

ಸಂತ�ೋೇಷವನುನು ಕಂಡುಕ�ೋಂಡರು.ಸಂತ�ೋೇಷವನುನು ಕಂಡುಕ�ೋಂಡರು.

ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ವಿದಾ್ವಂಸರ�ೋಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಸಕೃತ ಕಲರಲು ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ವಿದಾ್ವಂಸರ�ೋಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಸಕೃತ ಕಲರಲು 

ಪಾ್ರಂಭಸಿದರು. ಅವರು ಕ�ಲವ�ೇ ದನಗಳಲಲಿ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಪಾ್ರಂಭಸಿದರು. ಅವರು ಕ�ಲವ�ೇ ದನಗಳಲಲಿ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ನಿರಗ್ಯಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡತ�ೋಡಗಿದರು.ನಿರಗ್ಯಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡತ�ೋಡಗಿದರು.

ಆಕ� ಆ ಬಾಲಕನನುನು ಹತಿತುರದ ಹನುಮಂತನ ದ�ೇವಸಾಥಾನದಲಲಿ ಕಂಡುಕ�ೋಂಡರು.ಆಕ� ಆ ಬಾಲಕನನುನು ಹತಿತುರದ ಹನುಮಂತನ ದ�ೇವಸಾಥಾನದಲಲಿ ಕಂಡುಕ�ೋಂಡರು.

ಒಹ್! ನಿೇನಿಲಲಿ ಏನು ಒಹ್! ನಿೇನಿಲಲಿ ಏನು 

ಮಾಡುತಿತುರುವ�? ನನಗ� ಬಹಳ ಮಾಡುತಿತುರುವ�? ನನಗ� ಬಹಳ 

ಚಂತ�ಯಾಗಿದ�.ಚಂತ�ಯಾಗಿದ�.

ನಿೇವು ಎಲಾಲಿದರೋ ನನನು ನಿೇವು ಎಲಾಲಿದರೋ ನನನು 

ಮಗನನುನು ಕಂಡಿೇರಾ?ಮಗನನುನು ಕಂಡಿೇರಾ?

ಏಕಮ್ಮ ಚಂತಿಸುವ�? ಏನಾದರೋ ಏಕಮ್ಮ ಚಂತಿಸುವ�? ಏನಾದರೋ 

ಹ�ಚುಚು-ಕಡಿಮ್ ಆಗಿದ�ಯೆೇನು? ಹ�ಚುಚು-ಕಡಿಮ್ ಆಗಿದ�ಯೆೇನು? 

ನಾನಿಲಲಿ ಬಂದು “ಶಂಭ�ೋೇ ಶವ ನಾನಿಲಲಿ ಬಂದು “ಶಂಭ�ೋೇ ಶವ 

ಶವ ...” ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಿತುದ�್ದ.ಶವ ...” ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಿತುದ�್ದ.

ನಿೇತಿವಂತನಾದ ನಿೇತಿವಂತನಾದ 

ಪ್ಭು ಶ್ೇರಾಮ ದುಷ್ಟ ಪ್ಭು ಶ್ೇರಾಮ ದುಷ್ಟ 

ರಾವಣನನುನು ರುದಧೆದಲಲಿ ರಾವಣನನುನು ರುದಧೆದಲಲಿ 

ಕ�ೋಂದ.ಕ�ೋಂದ.
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ಒಂದ್ ದನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ಅವಧಾನಿಗಳನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ಕ�ೂಂಡ್ ಬಂದರ್.ಒಂದ್ ದನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ಅವಧಾನಿಗಳನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ಕ�ೂಂಡ್ ಬಂದರ್.

ಈ ಹ್ಡ್ಗನ ಈ ಹ್ಡ್ಗನ 

ವಾಕಾಚುತ್ಯ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕಾಚುತ್ಯ್ಥ ಮತ್ತು 

ಭಾಷಣಶ�ೈಲ ಅದ�ಷ್್ಟ ಅದ್ಭುತ!ಭಾಷಣಶ�ೈಲ ಅದ�ಷ್್ಟ ಅದ್ಭುತ!

ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರಿಂದ ಸವಾಶಾಖ�ಯಾದ ಕೃಷಣು ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರಿಂದ ಸವಾಶಾಖ�ಯಾದ ಕೃಷಣು 

ಯಜ್ವ�ರೀ್ಥದವನ್ನು ಕಲತರ್. ಅವರ್ ಯಜ್ವ�ರೀ್ಥದವನ್ನು ಕಲತರ್. ಅವರ್ ‘‘  ಏಕಸಂತ-ಗಾ್ಹರೀಏಕಸಂತ-ಗಾ್ಹರೀ’’  

##

 ಆಗಿದ್ದರ್. ಆಗಿದ್ದರ್.

ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರ್ ಪ್ರ�ೂರೀಹತರಾಗಿ ನ�ರ�ಹ�ೂರ�ಯ ಮನ�ಗಳಲಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರ್ ಪ್ರ�ೂರೀಹತರಾಗಿ ನ�ರ�ಹ�ೂರ�ಯ ಮನ�ಗಳಲಲಿ 

ಮಾಡಿಸ್ತತುದ್ದ ಧಾಮಿ್ಥಕ ಕಾಯ್ಥ-ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತತುದ್ದ ಧಾಮಿ್ಥಕ ಕಾಯ್ಥ-ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅವರ್ 

ಗಮನಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರಿಗ� ಅಗತ್ಯವಿದಾ್ದಗ ನ�ರವು ಗಮನಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರಿಗ� ಅಗತ್ಯವಿದಾ್ದಗ ನ�ರವು 

ನಿರೀಡಿದರ್.ನಿರೀಡಿದರ್.

 # ಒಂದ�ರೀ ಬಾರಿ ಕಲಸಿದ ಯಾವುದನೂನು ಗ್ಹಸ್ವವರ್. # ಒಂದ�ರೀ ಬಾರಿ ಕಲಸಿದ ಯಾವುದನೂನು ಗ್ಹಸ್ವವರ್.

ಸಾವಾಮಿ! ಅವರ್ ಪರಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಹ�ೂರೀಗಿದಾ್ದರ�. ಆದರ� ಸಾವಾಮಿ! ಅವರ್ ಪರಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಹ�ೂರೀಗಿದಾ್ದರ�. ಆದರ� 

ದಯವಿಟ್್ಟ ಚಂತಸಬ�ರೀಡಿ. ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ ದಯವಿಟ್್ಟ ಚಂತಸಬ�ರೀಡಿ. ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ 

ಉಪನಯನಕಾಯ್ಥದ ಸಮಯಕ�ಕೆ ಮರಳಿ ಉಪನಯನಕಾಯ್ಥದ ಸಮಯಕ�ಕೆ ಮರಳಿ 

ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾತುರ�.ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾತುರ�.

ಓ ಮಗನ�, ಓ ಮಗನ�, 

ನಿನನು ಬಗ�ಗು ನಿನನು ಬಗ�ಗು 

ನನಗ� ಹ�ಮ್್ಮ. ನನಗ� ಹ�ಮ್್ಮ. 

ನಾನ್ ಕ�ೂಟ್ಟ ನಾನ್ ಕ�ೂಟ್ಟ 

ಮಾತನ್ನು ನಿರೀನ್ ಮಾತನ್ನು ನಿರೀನ್ 

ಪೂರ�ೈಸಿದ್್ದ ಪೂರ�ೈಸಿದ್್ದ 

ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, 

ಆ ಧಾಮಿ್ಥಕ ಆ ಧಾಮಿ್ಥಕ 

ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಧಾನವನ್ನು 

ಚ�ನಾನುಗಿ ಚ�ನಾನುಗಿ 

ನಡ�ಸಿಕ�ೂಟ್್ಟರ್ವ�.ನಡ�ಸಿಕ�ೂಟ್್ಟರ್ವ�.

ಭಲ�ರೀ! ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನ್ ಭಲ�ರೀ! ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನ್ 

ನಿನಗ� ಒಮ್್ಮ ಮಾತ್ ಕಲಸಿದ�. ನಿನಗ� ಒಮ್್ಮ ಮಾತ್ ಕಲಸಿದ�. 

ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅದ್ ನಿನಗ� ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅದ್ ನಿನಗ� 

ಮನಃಪಾಠವಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಮನಃಪಾಠವಾಗಿದ� ಮತ್ತು 

ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� ಹ�ರೀಳುತತುರೀಯೆ.ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� ಹ�ರೀಳುತತುರೀಯೆ.

ಓ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್, ನಿಮ್ಮ ಓ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್, ನಿಮ್ಮ 

ತಂದ�ಯವರ್ ಎಲಲಿಪಪಿ? ಇವತ್ತು ತಂದ�ಯವರ್ ಎಲಲಿಪಪಿ? ಇವತ್ತು 

ನನನು ಮಗನ ಉಪನಯನ. ನನನು ಮಗನ ಉಪನಯನ. 

ಅದನ್ನು ನಡ�ಸಿಕ�ೂಡಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನಡ�ಸಿಕ�ೂಡಲ್ ನಿಮ್ಮ 

ತಂದ�ಯವರ್ ಒಪ್ಪಿದಾ್ದರ�.ತಂದ�ಯವರ್ ಒಪ್ಪಿದಾ್ದರ�.

ಭ�ರೀಷ್! ಇಗ�ೂರೀ, ಭ�ರೀಷ್! ಇಗ�ೂರೀ, 

ನಿನನು ಪ್ಮಾಣಪತ್.ನಿನನು ಪ್ಮಾಣಪತ್.

ಕಾಲಕ್ಮ್ರೀಣ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಕೃಷಣು ಯಜ್ವ�ರೀ್ಥದದಲಲಿ ಕಾಲಕ್ಮ್ರೀಣ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಕೃಷಣು ಯಜ್ವ�ರೀ್ಥದದಲಲಿ 

ಪಾ್ವಿರೀಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ಗ್ಂಟೂರ್ ಜಿಲ�ಲಿ ಪಾ್ವಿರೀಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ಗ್ಂಟೂರ್ ಜಿಲ�ಲಿ 

ವ�ರೀದಪ್ವಧ್ಥಕ ವಿದವಾತ್ ಪರಿರೀಕ್�ಯಲಲಿ ಉತತುಮ ಶ�್ರೀಣಿಯಲಲಿ ವ�ರೀದಪ್ವಧ್ಥಕ ವಿದವಾತ್ ಪರಿರೀಕ್�ಯಲಲಿ ಉತತುಮ ಶ�್ರೀಣಿಯಲಲಿ 

ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾದರ್.ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾದರ್.

ಒಂಬತ್ತು ವಷ್ಥದವರಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವರ್ ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಷ್ಥದವರಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವರ್ ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಸ್ವ ಸಾಮರ್ಯ್ಥವನ್ನು ಹ�ೂಂದದ್ದರ್. ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಸ್ವ ಸಾಮರ್ಯ್ಥವನ್ನು ಹ�ೂಂದದ್ದರ್. 

ಹಲವಾರ್ ಸಂಸಕೃತ ಚಚಾ್ಥ ಸಪಿಧ�್ಥಗಳಲಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ ಹಲವಾರ್ ಸಂಸಕೃತ ಚಚಾ್ಥ ಸಪಿಧ�್ಥಗಳಲಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ 

ಬಹ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್.ಬಹ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್.

ಆದರ� ಅವಧಾನಿಗಳವರ್ ಹಂತರ್ಗಿ ಬರ್ವುದ್ ತಡವಾಯಿತ್. ಶ್ರೀ ಆದರ� ಅವಧಾನಿಗಳವರ್ ಹಂತರ್ಗಿ ಬರ್ವುದ್ ತಡವಾಯಿತ್. ಶ್ರೀ 

ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಆ ಕಾಯ್ಥದಲಲಿ ಪೌರ�ೂರೀಹತ್ಯವನ್ನು ಸವಾತಃ ನಿವ್ಥಹಸಿದರ್.ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಆ ಕಾಯ್ಥದಲಲಿ ಪೌರ�ೂರೀಹತ್ಯವನ್ನು ಸವಾತಃ ನಿವ್ಥಹಸಿದರ್.

ಆಹ್! ಆಹ್! 

ಈ ಹ್ಡ್ಗ ಧಾಮಿ್ಥಕ ಈ ಹ್ಡ್ಗ ಧಾಮಿ್ಥಕ 

ಕಾಯ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� ಕಾಯ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� 

ಅಚ್ಚುಕಟಾ್ಟಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾತುನ�.ಅಚ್ಚುಕಟಾ್ಟಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾತುನ�.

ಅಲಲಿಯವರ�ಗ� ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರ್ ಉಪನಯನ ಅಲಲಿಯವರ�ಗ� ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯವರ್ ಉಪನಯನ 

ಸಂಸಾಕೆರದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಿಕ�ೂಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಂಸಾಕೆರದ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಿಕ�ೂಟ್ಟದ್ದನ್ನು 

ಕ�ಲವೊಮ್್ಮ ಮಾತ್ ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದರ್.ಕ�ಲವೊಮ್್ಮ ಮಾತ್ ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದರ್.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಸಥಾಳಿೇರ ವಿದಾ್ವಂಸರ�ೋಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಗ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಸಥಾಳಿೇರ ವಿದಾ್ವಂಸರ�ೋಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಗ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು 

ಅವರನುನು ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ದವ್ಯ ಸನಿನುಧಿಗ� ಅವರನುನು ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ದವ್ಯ ಸನಿನುಧಿಗ� 

ಕರ�ದ�ೋರು್ದ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ಕರ�ದ�ೋರು್ದ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ 35ನ�ೇ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೋಜ್ಯ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ೇ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತಿೇರ್ಯ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳವರು ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ 35ನ�ೇ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೋಜ್ಯ ಜಗದುಗೆರು ಶ್ೇ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತಿೇರ್ಯ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳವರು 

1961ರಲಲಿ ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ಮಕಾಕೆಂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದುಗೆಣಗಳ ಅತು್ಯತತುಮ ಪ್ತಿೇಕರು, ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿ ಅನುಪಮ ಪರಿಣತಿರುಳಳುವರು, 1961ರಲಲಿ ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ಮಕಾಕೆಂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದುಗೆಣಗಳ ಅತು್ಯತತುಮ ಪ್ತಿೇಕರು, ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿ ಅನುಪಮ ಪರಿಣತಿರುಳಳುವರು, 

ಸಿದಧೆ ಯೇಗಿಗಳು, ಆದಶ್ಯ ಜಿೇವನು್ಮಕತುರುಸಿದಧೆ ಯೇಗಿಗಳು, ಆದಶ್ಯ ಜಿೇವನು್ಮಕತುರು  

##

 ಮತುತು ದಯೆರ ಸಾಗರವ�ೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತುತು ದಯೆರ ಸಾಗರವ�ೇ ಆಗಿದ್ದರು.

ತಾವು ತಾವು 

ನನನು ಸದುಗೆರುಗಳು ನನನು ಸದುಗೆರುಗಳು 

ಮತುತು ಉದಾಧೆರಕರು.ಮತುತು ಉದಾಧೆರಕರು.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�! ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�! 

ಈ ಹುಡುಗ ಈ ಹುಡುಗ 

ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ನಿರಗ್ಯಳವಾಗಿ ನಿರಗ್ಯಳವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುತಾತುನ�.ಮಾತನಾಡುತಾತುನ�.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲುವಿಗ� ರ�ೇಷ�್ಮರ ಶಾಲನುನು ಹ�ೋದ್ದಸಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲುವಿಗ� ರ�ೇಷ�್ಮರ ಶಾಲನುನು ಹ�ೋದ್ದಸಿ 

ಆಶೇವ್ಯದಸಿ ತಮ್ಮ ದವ್ಯ ಕಟಾಕ್ವನುನು ಆತನ ಮ್ೇಲ� ಬಿೇರಿದರು.ಆಶೇವ್ಯದಸಿ ತಮ್ಮ ದವ್ಯ ಕಟಾಕ್ವನುನು ಆತನ ಮ್ೇಲ� ಬಿೇರಿದರು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಅಪಾರ ಕರುಣ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಅಪಾರ ಕರುಣ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು 

ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಗಂಭೇರ ಪ್ಭಾವವನುನು ಬಿೇರಿತು.ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಗಂಭೇರ ಪ್ಭಾವವನುನು ಬಿೇರಿತು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಹುಡುಗನ�ೋಂದಗ� ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಹುಡುಗನ�ೋಂದಗ� ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ಸಂಭಾಷಣ�ರನುನು ಆರಂಭಸಿದರು. ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಬಾಲಕನಿಗಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣ�ರನುನು ಆರಂಭಸಿದರು. ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಬಾಲಕನಿಗಿದ್ದ 

ಪಾ್ವಿೇಣ್ಯವನುನು ಮತುತು ಅವನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದಂತ� ವ�ೇದವನುನು ಪಾ್ವಿೇಣ್ಯವನುನು ಮತುತು ಅವನು ತಪ್ಪಿಲಲಿದಂತ� ವ�ೇದವನುನು 

ಪಠಿಸಿದ್ದನುನು ಕಂಡು ಅವರು ಮ್ಚಚುದರು.ಪಠಿಸಿದ್ದನುನು ಕಂಡು ಅವರು ಮ್ಚಚುದರು.

# ಜಿೇವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲ�ೇ ಸಂಸಾರಬಂಧನದಂದ ಮುಕತುರಾದವರು.# ಜಿೇವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲ�ೇ ಸಂಸಾರಬಂಧನದಂದ ಮುಕತುರಾದವರು.
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ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಪ್ರಸಭ�ಯ ಪೌ್ಢ ಶಾಲ�ಯಲಲಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಪ್ರಸಭ�ಯ ಪೌ್ಢ ಶಾಲ�ಯಲಲಿ 

ಲೌಕ್ಕ ಶಕ್ಣವನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ಶಖ� ಮತ್ತು ಸಂಪ್ದಾಯದಂತ� ಲೌಕ್ಕ ಶಕ್ಣವನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ಶಖ� ಮತ್ತು ಸಂಪ್ದಾಯದಂತ� 

ಪಂಚ�ಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಾಲ�ಗ� ಹಾಜರಾಗ್ತತುದ್ದರ್. ಪ್ತಭಾವಂತ ಪಂಚ�ಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಾಲ�ಗ� ಹಾಜರಾಗ್ತತುದ್ದರ್. ಪ್ತಭಾವಂತ 

ವಿದಾ್ಯರ್್ಥಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ್, ತಮ್ಮ ತರಗತಯಲಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಥಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ್, ತಮ್ಮ ತರಗತಯಲಲಿ ಸತತವಾಗಿ 

ಪ್ರಮ ಸಾಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತತುದ್ದರ್.ಪ್ರಮ ಸಾಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತತುದ್ದರ್.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ತರ್ವಾಯ ನರಸರಾವುಪ�ರೀಟ�ಗ� ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ತರ್ವಾಯ ನರಸರಾವುಪ�ರೀಟ�ಗ� 

ಚತ�ತೈಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರ ದಶ್ಥನಕಾಕೆಗಿ ಹ�ೂರೀದರ್. ಚತ�ತೈಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀ ಅಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರ ದಶ್ಥನಕಾಕೆಗಿ ಹ�ೂರೀದರ್. 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಅವರ�ೂಂದಗ� ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಸಂಭಾಷ್ಸಿದರ್.ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಅವರ�ೂಂದಗ� ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಸಂಭಾಷ್ಸಿದರ್.

ತರ್ವಾಯ, ಅವರ ಶಾಲ�ಯಲಲಿ ಶಕ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ತ�ಲ್ಗಿನಿಂದ ತರ್ವಾಯ, ಅವರ ಶಾಲ�ಯಲಲಿ ಶಕ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮ ತ�ಲ್ಗಿನಿಂದ 

ಇಂಗಿಲಿಷ್ಗ� ಬದಲಾಯಿತ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ�ಲವು ವಿದಾ್ಯರ್್ಥಗಳು ಇಂಗಿಲಿಷ್ಗ� ಬದಲಾಯಿತ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ�ಲವು ವಿದಾ್ಯರ್್ಥಗಳು 

ಬ�ರೀರ�ಡ� ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಂತ� ಆಯಿತ್.ಬ�ರೀರ�ಡ� ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಂತ� ಆಯಿತ್.

ಇಂಗಿಲಿಷ್ನಲಲಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ನಲಲಿ 

ನಮಗ� ಕಲಸಿದರ�, ನಮಗ� ಕಲಸಿದರ�, 

ಹ�ಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು 

ಗಳಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ನಾವು ಗಳಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ನಾವು 

ಬ�ರೀರ� ಯಾವುದಾದರೂ ಬ�ರೀರ� ಯಾವುದಾದರೂ 

ಶಾಲ�ಗ� ಸ�ರೀರ�ೂರೀಣ.ಶಾಲ�ಗ� ಸ�ರೀರ�ೂರೀಣ.

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ 

ನನನು ಮ್ರೀಲ� ಸ್ರಿಸಿದ ಅನ್ಗ್ಹ ನನನು ಮ್ರೀಲ� ಸ್ರಿಸಿದ ಅನ್ಗ್ಹ 

ವೃಷ್್ಟಗ� ಮಿತಯೆರೀ ಇಲಲಿ. ಅವರ ದವ್ಯ ವೃಷ್್ಟಗ� ಮಿತಯೆರೀ ಇಲಲಿ. ಅವರ ದವ್ಯ 

ಸಾನಿನುಧ್ಯವು ನನ�ೂನುಂದಗ� ಸವ್ಥದಾ ಇದ�್ದರೀ ಸಾನಿನುಧ್ಯವು ನನ�ೂನುಂದಗ� ಸವ್ಥದಾ ಇದ�್ದರೀ 

ಇದ�. ನಾನ್ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಿಟ್್ಟದ�್ದರೀನ� ಇದ�. ನಾನ್ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಿಟ್್ಟದ�್ದರೀನ� 

ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನವನ್ನು 

ಪಡ�ಯ್ತತುದ�್ದರೀನ� ಎಂಬ್ದ್ ಪಡ�ಯ್ತತುದ�್ದರೀನ� ಎಂಬ್ದ್ 

ಬಹಳ ಸಪಿಷ್ಟವಾಗಿದ�.ಬಹಳ ಸಪಿಷ್ಟವಾಗಿದ�.

ಅವರ್ ಸಾರ್ಥಕ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಗಳಲಲಿ ಮಾತ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರ್ ಸಾರ್ಥಕ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಗಳಲಲಿ ಮಾತ್ ತಮ್ಮನ್ನು 

ತ�ೂಡಗಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್. ಅವುಗಳಲಲಿ ನಿತ್ಯಕಮ್ಥ-ಆಚರಣ�, ವ�ರೀದ-ತ�ೂಡಗಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್. ಅವುಗಳಲಲಿ ನಿತ್ಯಕಮ್ಥ-ಆಚರಣ�, ವ�ರೀದ-

ಪಠನ, ಸಂಸಕೃತ-ಅಧ್ಯಯನ, ಶಾಲ�ಗ� ಹ�ೂರೀಗಿ ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಠನ, ಸಂಸಕೃತ-ಅಧ್ಯಯನ, ಶಾಲ�ಗ� ಹ�ೂರೀಗಿ ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಕಲಯ್ವುದ್, ದ�ರೀವಾಲಯಗಳಿಗ� ಹ�ೂರೀಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಲಯ್ವುದ್, ದ�ರೀವಾಲಯಗಳಿಗ� ಹ�ೂರೀಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 

ತಾಯಿ-ತಂದ�ಯವರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವುದ್ ತಾಯಿ-ತಂದ�ಯವರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವುದ್ —— ಇವ�ಲಲಿವೂ  ಇವ�ಲಲಿವೂ 

ಸ�ರೀರಿದ್ದವು.ಸ�ರೀರಿದ್ದವು.

ಮ್ಖ�ೂ್ಯರೀಪಾಧಾ್ಯಯರ್ ಹ�ರೀಳಿದ್್ದ ನಿಜವಾಗಿ ನಡ�ದ್ಹ�ೂರೀಯಿತ್. ಮ್ಖ�ೂ್ಯರೀಪಾಧಾ್ಯಯರ್ ಹ�ರೀಳಿದ್್ದ ನಿಜವಾಗಿ ನಡ�ದ್ಹ�ೂರೀಯಿತ್. 

ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅತ್್ಯತತುಮವಾಗಿ ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾಗ್ತಾತು ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅತ್್ಯತತುಮವಾಗಿ ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾಗ್ತಾತು 

ಮ್ಂದ್ವರ�ದರ್.ಮ್ಂದ್ವರ�ದರ್.

ಆಗಲ ಆಗಲ 

ಮ್ರೀಷ�ರೆ.ಮ್ರೀಷ�ರೆ.

ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್, ನಾನ್ ನಿನನುನ್ನು ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್, ನಾನ್ ನಿನನುನ್ನು 

ಬ�ರೀರ�ಡ�ಗ� ಹ�ೂರೀಗಲ್ ಬಿಡ್ವುದಲಲಿ. ಬ�ರೀರ�ಡ�ಗ� ಹ�ೂರೀಗಲ್ ಬಿಡ್ವುದಲಲಿ. 

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲೂಲಿ ನಿರೀನ್ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲೂಲಿ ನಿರೀನ್ 

ಉತತುಮವಾಗಿ ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾಗ್ವ� ಉತತುಮವಾಗಿ ತ�ರೀಗ್ಥಡ�ಯಾಗ್ವ� 

ಎಂದ್ ನನಗ� ತಳಿದದ�. ನಿರೀನಿಲ�ಲಿರೀ ಕಲ.ಎಂದ್ ನನಗ� ತಳಿದದ�. ನಿರೀನಿಲ�ಲಿರೀ ಕಲ.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ದೃಢವ�ೈರಾಗ್ಯ ಮತುತು ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಅಧ್ಯರನ ಮಾಡಲು ದೃಢವ�ೈರಾಗ್ಯ ಮತುತು ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಅಧ್ಯರನ ಮಾಡಲು 

ತಿೇವ್ ಬರಕ� ಅವರಲಲಿ ಒಂದ�ೇ ಸಮನ� ಬ�ಳ�ದುಬಂದವು.ತಿೇವ್ ಬರಕ� ಅವರಲಲಿ ಒಂದ�ೇ ಸಮನ� ಬ�ಳ�ದುಬಂದವು.

ಲೌಕ್ಕ ಅಧ್ಯರನ ಲೌಕ್ಕ ಅಧ್ಯರನ 

ಮತುತು ವೃತಿತುಗಳಲಲಿ ನನಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಮತುತು ವೃತಿತುಗಳಲಲಿ ನನಗ� ಯಾವುದ�ೇ 

ಸಂತ�ೋೇಷವಿಲಲಿ. ನನನು ಹೃದರವು ಸಂತ�ೋೇಷವಿಲಲಿ. ನನನು ಹೃದರವು 

ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಜ್ಾನಕಾಕೆಗಿ ಹಂಬಲಸುತತುದ�.ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಜ್ಾನಕಾಕೆಗಿ ಹಂಬಲಸುತತುದ�.

ಅವರು ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ರ�ೈಲು ಹತಿತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗ� ಅವರು ವಿಜರವಾಡದಲಲಿ ರ�ೈಲು ಹತಿತು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗ� 

ಪ್ಯಾಣಿಸಿದರು. ಅಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಚಾತುಮಾ್ಯಸ್ಯ ಪ್ಯಾಣಿಸಿದರು. ಅಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಚಾತುಮಾ್ಯಸ್ಯ 

ವ್ತವನುನುವ್ತವನುನು

##

  ಕ�ೈಗ�ೋಳುಳುವರಿದ್ದರು.ಕ�ೈಗ�ೋಳುಳುವರಿದ್ದರು.

ನನನು ಗುರುಗಳವರ ನನನು ಗುರುಗಳವರ 

ಪಾದಗಳಲಲಿ ಆಶ್ರವನುನು ಪಡ�ರುವ ಕಾಲ ಪಾದಗಳಲಲಿ ಆಶ್ರವನುನು ಪಡ�ರುವ ಕಾಲ 

ಇದೇಗ ಬಂದದ�. ಅವರ ಅನುಗ್ಹದಂದ ಇದೇಗ ಬಂದದ�. ಅವರ ಅನುಗ್ಹದಂದ 

ಮಾತ್ ನಾನು ಮಾನವ ಜಿೇವನದ ಮಾತ್ ನಾನು ಮಾನವ ಜಿೇವನದ 

ಗುರಿರನುನು ಮುಟ್ಟಬಲ�ಲಿ.ಗುರಿರನುನು ಮುಟ್ಟಬಲ�ಲಿ.

ಫ�ಬ್ವರಿ 1966ರಲಲಿ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ನರಸರಾವುಪ�ೇಟ�ಗ� ಭ�ೇಟ್ ಫ�ಬ್ವರಿ 1966ರಲಲಿ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ನರಸರಾವುಪ�ೇಟ�ಗ� ಭ�ೇಟ್ 

ನಿೇಡಿದರು. ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರ ದಶ್ಯನವನುನು ಪಡ�ದರು. ಇದಾದ ನಿೇಡಿದರು. ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರ ದಶ್ಯನವನುನು ಪಡ�ದರು. ಇದಾದ 

ಕ�ಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲಲಿ, ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನುನು ಕ�ಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲಲಿ, ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನುನು 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಧಾ್ಯರವನುನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು.ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಧಾ್ಯರವನುನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು.

1ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ 1966. ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಉಜ್ಜಯಿನಿರನುನು 1ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ 1966. ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಉಜ್ಜಯಿನಿರನುನು 

ತಲುಪ್ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಪವಿತ್ ಪಾದಗಳಿಗ� ಸಾಷಾ್ಟಂಗವ�ರಗಿದರು. ತಲುಪ್ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಪವಿತ್ ಪಾದಗಳಿಗ� ಸಾಷಾ್ಟಂಗವ�ರಗಿದರು. 

# ಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳು ಮಳ�ಗಾಲದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದ�ೇ ಸಥಾಳದಲಲಿ ಉಳಿದು, ಪರತತತು್ವವನುನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ವ್ತ. # ಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳು ಮಳ�ಗಾಲದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದ�ೇ ಸಥಾಳದಲಲಿ ಉಳಿದು, ಪರತತತು್ವವನುನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ವ್ತ. 

 ಈ ಅವಧಿರಲಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಿಗ� ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಬ�ೋೇಧನ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಈ ಅವಧಿರಲಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಿಗ� ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಬ�ೋೇಧನ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�.



ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು
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ಅಲಲಿಂದ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪ್ತೃಗಳಿಗ� ಪತ್ವನ್ನು ಬರ�ದರ್.ಅಲಲಿಂದ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಪ್ತೃಗಳಿಗ� ಪತ್ವನ್ನು ಬರ�ದರ್.

...ನನನು ಜಿರೀವನದ ಧ�್ಯರೀಯವನ್ನು ...ನನನು ಜಿರೀವನದ ಧ�್ಯರೀಯವನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಲ್ ನಾನಿರೀಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲಲಿ ಸಾಧಿಸಲ್ ನಾನಿರೀಗ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲಲಿ 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಪಾದಗಳ ಆಶ್ಯದಲಲಿ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಪಾದಗಳ ಆಶ್ಯದಲಲಿ 

ಇದ�್ದರೀನ�. ನನನು ಬಗ�ಗು ಚಂತಸಬ�ರೀಡಿ...ಇದ�್ದರೀನ�. ನನನು ಬಗ�ಗು ಚಂತಸಬ�ರೀಡಿ...

 ಗ್ರ್ಗಳ�, ತಮ್ಮ  ಗ್ರ್ಗಳ�, ತಮ್ಮ 

ಪಾದದಡಿಯಲಲಿ ಪಾದದಡಿಯಲಲಿ 

ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಯ್ವ ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಯ್ವ 

ದೃಢ ಸಂಕಲಪಿದ�ೂಂದಗ� ದೃಢ ಸಂಕಲಪಿದ�ೂಂದಗ� 

ನಾನ್ ಬಂದದ�್ದರೀನ�.ನಾನ್ ಬಂದದ�್ದರೀನ�.

ತಥಾಸ್ತು. ನಿರೀನಿಲ�ಲಿರೀ ತಥಾಸ್ತು. ನಿರೀನಿಲ�ಲಿರೀ 

ಇರಬಹ್ದ್. ನಾನ್ ಇರಬಹ್ದ್. ನಾನ್ 

ನಿನಗ� ಕಲಸ್ತ�ತುರೀನ�.ನಿನಗ� ಕಲಸ್ತ�ತುರೀನ�.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ 

ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ರೀಪಾಳದ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ರೀಪಾಳದ 

ದಗಿವಾಜಯ ಯಾತ�್ಯನ್ನು ದಗಿವಾಜಯ ಯಾತ�್ಯನ್ನು 

ಮ್ಂದ್ವರ�ಸ್ತಾತು, ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಮ್ಂದ್ವರ�ಸ್ತಾತು, ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ 

ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಂದಗ� ಕರ�ದ�ೂಯ್ದರ್. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಂದಗ� ಕರ�ದ�ೂಯ್ದರ್. 

ಈ ಪ್ವಾಸವು ನವದ�ಹಲ, ಕ�ೂರೀಲಕೆತಾತು, ಈ ಪ್ವಾಸವು ನವದ�ಹಲ, ಕ�ೂರೀಲಕೆತಾತು, 

ಮ್ಂಬ�ೈ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ ಮ್ಂಬ�ೈ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ 

ಮ್ಂತಾದ ನಗರಗಳನ್ನು, ಅಂತ�ಯೆರೀ ಮ್ಂತಾದ ನಗರಗಳನ್ನು, ಅಂತ�ಯೆರೀ 

ಮರ್ರಾ, ಬೃಂದಾವನ, ಕ್ರ್ಕ್�ರೀತ್, ಮರ್ರಾ, ಬೃಂದಾವನ, ಕ್ರ್ಕ್�ರೀತ್, 

ನ�ೈಮಿಷಾರಣ್ಯ, ಅಯರೀಧ�್ಯ, ಕಠ್ಮಂಡ್, ನ�ೈಮಿಷಾರಣ್ಯ, ಅಯರೀಧ�್ಯ, ಕಠ್ಮಂಡ್, 

ತಾರಕ�ರೀಶವಾರ, ಗಯಾ, ಪಯ್ಾಗರಾಜ್, ತಾರಕ�ರೀಶವಾರ, ಗಯಾ, ಪಯ್ಾಗರಾಜ್, 

ವಾರಾಣಸಿರೀ, ಹರಿದಾವಾರ, ಋಷ್ಕ�ರೀಶ, ವಾರಾಣಸಿರೀ, ಹರಿದಾವಾರ, ಋಷ್ಕ�ರೀಶ, 

ಕ�ರೀದಾರನಾರ, ಜ�ೂರೀಶಮಠ, ಬದರಿನಾರ, ಕ�ರೀದಾರನಾರ, ಜ�ೂರೀಶಮಠ, ಬದರಿನಾರ, 

ಶ್ರೀನಗರ, ಪಂಚವಟ್ರೀ, ನಾಸಿಕ, ಶ್ರೀಶ�ೈಲ, ಶ್ರೀನಗರ, ಪಂಚವಟ್ರೀ, ನಾಸಿಕ, ಶ್ರೀಶ�ೈಲ, 

ಹಂಪ್ ಇನಿನುತರ ಪ್ಣ್ಯ ಕ್�ರೀತ್ಗಳನ್ನು ಹಂಪ್ ಇನಿನುತರ ಪ್ಣ್ಯ ಕ್�ರೀತ್ಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�ೂಂಡಿತ್ತು.ಒಳಗ�ೂಂಡಿತ್ತು.

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ಯದಲಲಿ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ಯದಲಲಿ 

ಇರಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ� ನಾ್ಯಯ-ಶಾಸತ್ರದಇರಿಸಿಕ�ೂಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗ� ನಾ್ಯಯ-ಶಾಸತ್ರದ  

##

 ಪಠ್ಯವೊಂದರ  ಪಠ್ಯವೊಂದರ 

ಪಾಠವನ್ನು ಪಾ್ರಂಭಸಿದರ್.ಪಾಠವನ್ನು ಪಾ್ರಂಭಸಿದರ್.

ಓಹ್, ನಿರೀನ್, ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಓಹ್, ನಿರೀನ್, ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ಮಾತನಾಡ್ವ ಹ್ಡ್ಗ. ಮಾತನಾಡ್ವ ಹ್ಡ್ಗ. 

ನಿರೀನಿಲಲಿಗ� ಬಂದದ�್ದರೀಕ�?ನಿರೀನಿಲಲಿಗ� ಬಂದದ�್ದರೀಕ�?

# ಭಾರತರೀಯ ತಕ್ಥಶಾಸತ್ರ.# ಭಾರತರೀಯ ತಕ್ಥಶಾಸತ್ರ.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಹಂದರುಗಿದ ನಂತರ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಹಂದರುಗಿದ ನಂತರ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು 

ಅವರಿಗ� ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರದ ಗ್ಂರಗಳ ಪಾಠವನುನು ಹ�ೇಳಲು ಪ್ಖಾ್ಯತ ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರ ಅವರಿಗ� ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರದ ಗ್ಂರಗಳ ಪಾಠವನುನು ಹ�ೇಳಲು ಪ್ಖಾ್ಯತ ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರ 

ವಿದಾ್ವಂಸರನುನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರು ತಮಗ� ಆಯಾ ವಿದಾ್ವಂಸರನುನು ನ�ೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರು ತಮಗ� ಆಯಾ 

ಬ�ಳಗ�ಗೆ ಕಲಸಿದ ಗ್ಂರ ಭಾಗವನುನು ಆಯಾ ಸಂಜ� ಆ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗ� ತಪಪಿದ� ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� ಬ�ಳಗ�ಗೆ ಕಲಸಿದ ಗ್ಂರ ಭಾಗವನುನು ಆಯಾ ಸಂಜ� ಆ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗ� ತಪಪಿದ� ತಪ್ಪಿಲಲಿದ� 

ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದನುನು ಕಂಡವರಿಗ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗ� ಪಾಠ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದನುನು ಕಂಡವರಿಗ� ಶ್ೇ ಆಂಜನ�ೇರುಲು ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗ� ಪಾಠ 

ಹ�ೇಳುತಿತುದ್ದಂತ� ಭಾಸವಾಗುತಿತುತು! ಅವರ ಗ್ಹಕ� ಮತುತು ವಾಕಪಿಟುತ್ವ ಅಂತಹದಾ್ದಗಿದ್ದವು.ಹ�ೇಳುತಿತುದ್ದಂತ� ಭಾಸವಾಗುತಿತುತು! ಅವರ ಗ್ಹಕ� ಮತುತು ವಾಕಪಿಟುತ್ವ ಅಂತಹದಾ್ದಗಿದ್ದವು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಕರುಣ�ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನನುನು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಕರುಣ�ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನನುನು 

ನ�ೋೇಡಿಕ�ೋಂಡರು ಮತುತು ಆತನ ಪ್ಗತಿರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನವಹಸಿದರು. ನ�ೋೇಡಿಕ�ೋಂಡರು ಮತುತು ಆತನ ಪ್ಗತಿರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನವಹಸಿದರು. 

ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರಿಗ� ಕ�ಲವು ಆರ್ದ ಪೌ್ಢ ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ ಶ್ೇ ಅಂಜನ�ೇರುಲು ಅವರಿಗ� ಕ�ಲವು ಆರ್ದ ಪೌ್ಢ 

ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರ ಗ್ಂರಗಳನುನು ಕಲಸಿದರು.ನಾ್ಯರಶಾಸತ್ರ ಗ್ಂರಗಳನುನು ಕಲಸಿದರು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಾವು ಮಾಡಿ ತ�ೋೇರಿಸಿದ ಯೇಗಾಸನ ಮತುತು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಾವು ಮಾಡಿ ತ�ೋೇರಿಸಿದ ಯೇಗಾಸನ ಮತುತು 

ಪಾ್ಣಾಯಾಮಗಳನುನು ಗಮನಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಮತುತು ಅವುಗಳನುನು ಪಾ್ಣಾಯಾಮಗಳನುನು ಗಮನಿಸಬ�ೇಕ�ಂದು ಮತುತು ಅವುಗಳನುನು 

ಮಾಡಲು ಕಲರಬ�ೇಕ�ಂದು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನಿಗ� ಹ�ೇಳಿದರು.ಮಾಡಲು ಕಲರಬ�ೇಕ�ಂದು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನಿಗ� ಹ�ೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಕಟು್ಟನಿಟ್್ಟನ ದನಚಯೆ್ಯ, ತಿೇವ್ ವ�ೈರಾಗ್ಯ ಮತುತು ನಿಗವಿ್ಯತನ ತಮ್ಮ ಕಟು್ಟನಿಟ್್ಟನ ದನಚಯೆ್ಯ, ತಿೇವ್ ವ�ೈರಾಗ್ಯ ಮತುತು ನಿಗವಿ್ಯತನ 

—— ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪಕ್ಯಕ�ಕೆ ಬಂದ  ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪಕ್ಯಕ�ಕೆ ಬಂದ 

ಎಲಲಿರ ಮನ ಮುಟ್್ಟದರು.ಎಲಲಿರ ಮನ ಮುಟ್್ಟದರು.

ಮಠದ ಭಕತುರು ಮ್ಚುಚುಗ�ಯಿಂದ ನಗದು ಅರವಾ ವಸುತುಗಳನುನು ಮಠದ ಭಕತುರು ಮ್ಚುಚುಗ�ಯಿಂದ ನಗದು ಅರವಾ ವಸುತುಗಳನುನು 

ಉಡುಗ�ೋರ�ಯಾಗಿ ನಿೇಡಲು ಬರಸಿದರು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅವರ ಉಡುಗ�ೋರ�ಯಾಗಿ ನಿೇಡಲು ಬರಸಿದರು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅವರ 

ಸಂತೃಪ್ತು ಮತುತು ವ�ೈರಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟರಮಟ್್ಟಗಿದ್ದವ�ಂದರ� ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತು ಮತುತು ವ�ೈರಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟರಮಟ್್ಟಗಿದ್ದವ�ಂದರ� ಅವರು 

ಯಾರಿಂದಲೋ ಏನನೋನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.ಯಾರಿಂದಲೋ ಏನನೋನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಉದ�್ದೇಶ ನನಗ� ಮನವರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಆದರ� ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉದ�್ದೇಶ ನನಗ� ಮನವರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಆದರ� ನಾನು 

ನಿಮ್ಮ ಕ�ೋಡುಗ�ರನುನು ನಿರಾಕರಿಸುವ�. ನನಗ� ಯಾವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.ನಿಮ್ಮ ಕ�ೋಡುಗ�ರನುನು ನಿರಾಕರಿಸುವ�. ನನಗ� ಯಾವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.
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1974 ನವಂಬರ್ 11ರಂದ್ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಶ್ರೀ 1974 ನವಂಬರ್ 11ರಂದ್ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಶ್ರೀ ಸಿರೀತಾರಾಮ ಸಿರೀತಾರಾಮ 

ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರಿಗ� ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಅವರಿಗ� ಶೃಂಗ�ೇರಿಯಲ್ಲಿಶೃಂಗ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂನಾ್ಯಸಾಶ್ಮ  ಸಂನಾ್ಯಸಾಶ್ಮ 

ದರೀಕ್�ಯನ್ನು ದಯೆಪಾಲಸಿದರ್.ದರೀಕ್�ಯನ್ನು ದಯೆಪಾಲಸಿದರ್.

ಈ ಯ್ವಕ ಶಾಸತ್ರವನ್ನು ಅದ�ಷ್್ಟ ಈ ಯ್ವಕ ಶಾಸತ್ರವನ್ನು ಅದ�ಷ್್ಟ 

ಚ�ನಾನುಗಿ ಪ್ತಪಾದಸ್ತಾತುನ�. ನಿಜಕೂಕೆ, ಈತನಿಗ� ಚ�ನಾನುಗಿ ಪ್ತಪಾದಸ್ತಾತುನ�. ನಿಜಕೂಕೆ, ಈತನಿಗ� 

ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳ ವಿಶ�ರೀಷ ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳ ವಿಶ�ರೀಷ 

ಅನ್ಗ್ಹವಿದ�.ಅನ್ಗ್ಹವಿದ�.

ಶಾಸತ್ರನಿಯಮಕ�ಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ಸಂನಾ್ಯಸ ಸಿವಾರೀಕಾರದ ಹಂದನ ಶಾಸತ್ರನಿಯಮಕ�ಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ಸಂನಾ್ಯಸ ಸಿವಾರೀಕಾರದ ಹಂದನ 

ದನ, ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಉಪವಾಸವಿದ್್ದ, ಬಳಿಕ ದನ, ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಉಪವಾಸವಿದ್್ದ, ಬಳಿಕ 

ರಾತ್ಯಿಡಿರೀ ಜಾಗರಣ� ಆಚರಿಸಿದರ್.ರಾತ್ಯಿಡಿರೀ ಜಾಗರಣ� ಆಚರಿಸಿದರ್.

# ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ವಿದಾವಾಂಸರ್ ಭಾಗವಹಸಿ ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗು ಚಚ್ಥಸ್ವ ವಾಷ್್ಥಕ ಸಭ�.# ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ವಿದಾವಾಂಸರ್ ಭಾಗವಹಸಿ ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗು ಚಚ್ಥಸ್ವ ವಾಷ್್ಥಕ ಸಭ�.

ಜಗನಾ್ಮತ�ಯ ಸಮ್ಮತಯಂದಗ�, ಜಗನಾ್ಮತ�ಯ ಸಮ್ಮತಯಂದಗ�, 

ಸಿರೀತಾರಾಮ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ ಸಿರೀತಾರಾಮ ಆಂಜನ�ರೀಯ್ಲ್ 

ಅವನನ್ನು ನನನು ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನನನು ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ�್ದರೀನ�.ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ�್ದರೀನ�.

ಒಂದ್ ದನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನದ ಗಭ್ಥಗೃಹಕ�ಕೆ ಒಂದ್ ದನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ದ�ರೀವಸಾಥಾನದ ಗಭ್ಥಗೃಹಕ�ಕೆ 

ಪ್ವ�ರೀಶಸಿದ ನಂತರ, ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಸವಾಲಪಿ ಸಮಯ ಅಲಲಿ ಪ್ವ�ರೀಶಸಿದ ನಂತರ, ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಸವಾಲಪಿ ಸಮಯ ಅಲಲಿ 

ಧಾ್ಯನಮಗನುರಾಗಿದ್ದರ್. ನಂತರ, ಅವರ್ ಹ�ೂರಬಂದ್ ಘೂರೀಷ್ಸಿದರ್ ...ಧಾ್ಯನಮಗನುರಾಗಿದ್ದರ್. ನಂತರ, ಅವರ್ ಹ�ೂರಬಂದ್ ಘೂರೀಷ್ಸಿದರ್ ...

ಮಹಾಗಣಪತ ವಾಕಾ್ಯರ್ಥ ವಿದವಾತ್ಸಭ�ಯಲಲಿಮಹಾಗಣಪತ ವಾಕಾ್ಯರ್ಥ ವಿದವಾತ್ಸಭ�ಯಲಲಿ  

##

 ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ  ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ 

ಅತ್್ಯತತುಮ ಶಾಸತ್ರಚಚ�್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ತಯಬ್ಬರನೂನು ಮ್ಚಚುಸಿದರ್.ಅತ್್ಯತತುಮ ಶಾಸತ್ರಚಚ�್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ತಯಬ್ಬರನೂನು ಮ್ಚಚುಸಿದರ್.
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ಒಂದು ದನ ಶಾರದಾಂಬ�ರ ದ�ೇವಾಲರದಲಲಿ ದಶ್ಯನ ಪಡ�ದ ಒಂದು ದನ ಶಾರದಾಂಬ�ರ ದ�ೇವಾಲರದಲಲಿ ದಶ್ಯನ ಪಡ�ದ 

ನಂತರನಂತರ……

# ಓಂ ಎಂಬ ಏಕಾಕ್ರ # ಓಂ ಎಂಬ ಏಕಾಕ್ರ ಮಂತ್ಮಂತ್; * ವ�ೇದಗಳಲಲಿ ಜಿೇವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭ�ೇದವನುನು ಬ�ೋೇಧಿಸುವ ಗಹನವಾದ ವಾಕ್ಯಗಗಳು; ; * ವ�ೇದಗಳಲಲಿ ಜಿೇವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭ�ೇದವನುನು ಬ�ೋೇಧಿಸುವ ಗಹನವಾದ ವಾಕ್ಯಗಗಳು; 

** ಗಂಭೇರವಾದ ಧಾ್ಯನಾವಸ�ಥಾ.** ಗಂಭೇರವಾದ ಧಾ್ಯನಾವಸ�ಥಾ.

ಮುಂದನ ಕ�ಲವು ದನಗಳಲಲಿ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ ಸಂನಾ್ಯಸಿರ ದನನಿತ್ಯ ಅನುಷಾಠಿನಗಳನುನು ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� ಮುಂದನ ಕ�ಲವು ದನಗಳಲಲಿ, ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ ಸಂನಾ್ಯಸಿರ ದನನಿತ್ಯ ಅನುಷಾಠಿನಗಳನುನು ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� 

ಕಲಸಿಕ�ೋಟ್ಟರು ಹಾಗೋ ನರಸಿಂಹ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೋತಿ್ಯ ಮತುತು ಶ್ೇವಿದಾ್ಯ ಮದಲಾದ ಅನ�ೇಕ ಮಂತ್ಗಳ ದೇಕ್�ರನುನು ನಿೇಡಿದರು.ಕಲಸಿಕ�ೋಟ್ಟರು ಹಾಗೋ ನರಸಿಂಹ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೋತಿ್ಯ ಮತುತು ಶ್ೇವಿದಾ್ಯ ಮದಲಾದ ಅನ�ೇಕ ಮಂತ್ಗಳ ದೇಕ್�ರನುನು ನಿೇಡಿದರು.

ನಂತರ ಅವರು ನೋತನ ನಂತರ ಅವರು ನೋತನ ಸಂನಾ್ಯಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳಿಗ� ಪ್ಣವ ಸಿಗಳಿಗ� ಪ್ಣವ 

ಮಂತ್ಮಂತ್  

##

 ಹಾಗೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಹಾಗೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ  

**

 ದೇಕ್�ರನುನು  ದೇಕ್�ರನುನು 

ಕ�ೋಟು್ಟ, ಕ�ೋಟು್ಟ, ಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಯಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಯ ಎಂಬ ಯೇಗಪಟ್ಟವನುನು  ಎಂಬ ಯೇಗಪಟ್ಟವನುನು 

ನಿೇಡಿ ಅನುಗ್ಹಸಿದರು.ನಿೇಡಿ ಅನುಗ್ಹಸಿದರು.

ನಾವು ಶಾರದಾಂಬ�ರ ನಾವು ಶಾರದಾಂಬ�ರ 

ದ�ೇವಾಲರದಂದ ದ�ೇವಾಲರದಂದ 

ಈಗತಾನ�ೇ ಹಂತಿರುಗಿದ�್ದೇವ�. ಈಗತಾನ�ೇ ಹಂತಿರುಗಿದ�್ದೇವ�. 

ನಾವು ದ�ೇವಿರ ಮುಂದ� ನಾವು ದ�ೇವಿರ ಮುಂದ� 

ನಮಸಕೆರಿಸಿದ�್ದೇವ�. ಅದ�ೋಂದು ನಮಸಕೆರಿಸಿದ�್ದೇವ�. ಅದ�ೋಂದು 

ದ�ೈಹಕ ಚಟುವಟ್ಕ�. ದ�ೈಹಕ ಚಟುವಟ್ಕ�. 

ಭಗವತಾಪಿದರು ಬ�ೋೇಧಿಸಿದ ಭಗವತಾಪಿದರು ಬ�ೋೇಧಿಸಿದ 

ಸತ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನವ�ೇ ಸತ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನವ�ೇ 

ಆಂತರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕ�ಯಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಚಟುವಟ್ಕ�ಯಾಗಿ 

ನಿರಂತರ ಇರಬ�ೇಕು. ಅದುವ�ೇ ನಿರಂತರ ಇರಬ�ೇಕು. ಅದುವ�ೇ 

ವಾಸತುವವಾಗಿ ಜನ್ಮವನುನು ವಾಸತುವವಾಗಿ ಜನ್ಮವನುನು 

ಸಾರ್ಯಕಗ�ೋಳಿಸುವುದುಸಾರ್ಯಕಗ�ೋಳಿಸುವುದು……

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇವಿದಾ್ಯ ಮಂತ್ದ ಉಪದ�ೇಶವನುನು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶ್ೇವಿದಾ್ಯ ಮಂತ್ದ ಉಪದ�ೇಶವನುನು 

ಅನುಗ್ಹಸುತಿತುದಾ್ದಗ ಒಂದು ಅದುಭುತ ಘಟನ� ಸಂಭವಿಸಿತು.ಅನುಗ್ಹಸುತಿತುದಾ್ದಗ ಒಂದು ಅದುಭುತ ಘಟನ� ಸಂಭವಿಸಿತು.

ವ�ೇದಾಂತ ಶಾಸತ್ರದಂದ ತಿಳಿಸಲಪಿಟ್ಟ ಪರಮ ಸತ್ಯದಲಲಿ ಅಚಲವಾದ ವ�ೇದಾಂತ ಶಾಸತ್ರದಂದ ತಿಳಿಸಲಪಿಟ್ಟ ಪರಮ ಸತ್ಯದಲಲಿ ಅಚಲವಾದ 

ನಿಷ�ಠಿರನುನು ಹ�ೋಂದದ್ದ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು, ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ ನಿಷ�ಠಿರನುನು ಹ�ೋಂದದ್ದ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು, ತಾವ�ೇ ಸ್ವತಃ 

ವ�ೇದಾಂತ ಶಾಸತ್ರವನುನು ಅದರ ಸಂಪೋಣ್ಯ ಘನತ�ಯಂದಗ� ವ�ೇದಾಂತ ಶಾಸತ್ರವನುನು ಅದರ ಸಂಪೋಣ್ಯ ಘನತ�ಯಂದಗ� 

ಆಳವಾಗಿ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರು.ಆಳವಾಗಿ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಿೇವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಗಳು. ನಾನು ಧಾ್ಯನ-ಶ�್ಲಿೇಕವನುನು ನಿೇವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಗಳು. ನಾನು ಧಾ್ಯನ-ಶ�್ಲಿೇಕವನುನು 

ಪಠಿಸುತಿತುದ್ದಂತ� ನನಗ� ದ�ೇವಿರ ಅತಿ ಮನ�ೋೇಹರ ದೃಶ್ಯ  ಪಠಿಸುತಿತುದ್ದಂತ� ನನಗ� ದ�ೇವಿರ ಅತಿ ಮನ�ೋೇಹರ ದೃಶ್ಯ  

ತ�ೋೇರಿತು; ನಾನು ಪ್ಬಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸಿಥಾತಿಗ�ತ�ೋೇರಿತು; ನಾನು ಪ್ಬಲವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸಿಥಾತಿಗ�  

****

 ಸ�ಳ�ರಲಪಿಟ�್ಟ. ಸ�ಳ�ರಲಪಿಟ�್ಟ.



ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

12

ಶೃಂಗ�ರೀರಿಶೃಂಗ�ರೀರಿ

ದಾವಾರಕದಾವಾರಕ

ಬದರಿಕಾಶ್ಮಬದರಿಕಾಶ್ಮ

ಪ್ರಿಪ್ರಿ

ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಭನವ ಶ್ರೀ ಅಭನವ 

ಸಚಚುದಾನಂದ ತರೀರ್ಥ ಸಚಚುದಾನಂದ ತರೀರ್ಥ 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸವಾರೂಪಾನಂದ ಸರಸವಾತರೀ ಶ್ರೀ ಸವಾರೂಪಾನಂದ ಸರಸವಾತರೀ 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು 

ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ದ�ರೀವ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ದ�ರೀವ 

ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

ಪಾರಮಾರ್ಥ-ಸತ್ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥ-ಸತ್ ಮತ್ತು 

ಅಮಿತ-ಆನಂದ ಸವಾರೂಪವಾದ ಅಮಿತ-ಆನಂದ ಸವಾರೂಪವಾದ 

ಪರಬ್ಹ್ಮದಲಲಿ ಯಾರ ಮನವು ಪರಬ್ಹ್ಮದಲಲಿ ಯಾರ ಮನವು 

ಸ್ಸಿಥಾತವಾಗಿದ�ಯೊಸ್ಸಿಥಾತವಾಗಿದ�ಯೊ......  
ನಿವಿ್ಥಕಲಪಿ-ಸಮಾಧಿಯಲಲಿ ನಿವಿ್ಥಕಲಪಿ-ಸಮಾಧಿಯಲಲಿ 

ಯಾರ್ ನ�ಲ�ಸಿದಾ್ದರ�ಯೊಯಾರ್ ನ�ಲ�ಸಿದಾ್ದರ�ಯೊ……  

ಆ ಗ್ರ್ಶ�್ರೀಷಠಿರಾದ ಶ್ರೀ ಆ ಗ್ರ್ಶ�್ರೀಷಠಿರಾದ ಶ್ರೀ 

ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥರನ್ನು ಹ್ಟ್್ಟ-ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥರನ್ನು ಹ್ಟ್್ಟ-

ಸಾವಿನ ಸಂಸಾರಚಕ್ದಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಸಾರಚಕ್ದಂದ 

ಮ್ಕ್ತುಗಾಗಿ ನಾನ್ ಮ್ಕ್ತುಗಾಗಿ ನಾನ್ 

ಧಾ್ಯನಿಸ್ತ�ತುರೀನ�.ಧಾ್ಯನಿಸ್ತ�ತುರೀನ�.

ಆ ಪ್ಮ್ಖ ಸಂದಭ್ಥದಲಲಿ, ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದ�ರೀಶವನ್ನು ಆ ಪ್ಮ್ಖ ಸಂದಭ್ಥದಲಲಿ, ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದ�ರೀಶವನ್ನು 

ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ನಿರೀಡಿದರ್; ಅದ್ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳನ್ನು, ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ನಿರೀಡಿದರ್; ಅದ್ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳನ್ನು, 

ಮತತುತರ ಮೂವರ್ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರನ್ನು ಹಾಗೂ ನ�ರ�ದದ್ದ ಮತತುತರ ಮೂವರ್ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರನ್ನು ಹಾಗೂ ನ�ರ�ದದ್ದ 

ಭಕತುಜನಸ�ೂತುರೀಮವನ್ನು ಮ್ಗಧೆಗ�ೂಳಿಸಿತ್.ಭಕತುಜನಸ�ೂತುರೀಮವನ್ನು ಮ್ಗಧೆಗ�ೂಳಿಸಿತ್.

ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಸವಾಯಂಪ�್ರೀರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳವರನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಎರಡ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಸಿದರ್. ಮದಲ ಪದ್ಯದಲಲಿಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಸವಾಯಂಪ�್ರೀರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳವರನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಎರಡ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಸಿದರ್. ಮದಲ ಪದ್ಯದಲಲಿ  

##

 ಅವರ್  ಅವರ್ 

ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಪರಬ್ಹ್ಮ-ಸವಾರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಷ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಭಗವಂತ ಎಂದ್ ವಣಿ್ಥಸಿದರ್. ಮತ�ೂತುಂದರಲಲಿತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಪರಬ್ಹ್ಮ-ಸವಾರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಷ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಭಗವಂತ ಎಂದ್ ವಣಿ್ಥಸಿದರ್. ಮತ�ೂತುಂದರಲಲಿ  

**

  

ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಯರೀಗದ ಪರಾಕಾಷ�ಠಿಯಾದ ನಿವಿ್ಥಕಲಪಿ-ಸಮಾಧಿಯಲಲಿ ಲರೀನರಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಚತ್ಸಿ, ಅವರನ್ನು ಹರೀಗ�ಂದ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಯರೀಗದ ಪರಾಕಾಷ�ಠಿಯಾದ ನಿವಿ್ಥಕಲಪಿ-ಸಮಾಧಿಯಲಲಿ ಲರೀನರಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಚತ್ಸಿ, ಅವರನ್ನು ಹರೀಗ�ಂದ್ 

ಪಾ್ರ್್ಥಸಿದರ್...ಪಾ್ರ್್ಥಸಿದರ್...

# ಶ್ರೀ ಅಭನವವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ-ಅಕ್ರಮಾಲಾ-ಸ�ೂತುರೀತ್ಮ್; * ಶ್ರೀ ಗ್ರ್-ಧಾ್ಯನಮ್.# ಶ್ರೀ ಅಭನವವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ-ಅಕ್ರಮಾಲಾ-ಸ�ೂತುರೀತ್ಮ್; * ಶ್ರೀ ಗ್ರ್-ಧಾ್ಯನಮ್.

ಸನಾತನ ಧಮ್ಥದ ಪ�ೂರೀಷಣ� ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧಮ್ಥದ ಪ�ೂರೀಷಣ� ಮತ್ತು 

ಪ್ಸಾರಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗ� ಪ್ಸಾರಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗ� 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡ ನಾನಾ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡ ನಾನಾ 

ಪ್ವಾಸಗಳಲಲಿ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಪ್ವಾಸಗಳಲಲಿ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಅವರ 

ಜ�ೂತ�ಗೂಡಿದರ್. ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ತಮ್ಮ ಜ�ೂತ�ಗೂಡಿದರ್. ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ತಮ್ಮ 

ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳನ್ನು ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳನ್ನು 

ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮದಲ ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮದಲ 

ಪ್ವಾಸವನ್ನು ರಾಮ್ರೀಶವಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾರ ಪ್ವಾಸವನ್ನು ರಾಮ್ರೀಶವಾರದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾರ 

ಸಾವಾಮಿಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕಕಾಕೆಗಿ ಸಾವಾಮಿಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕಕಾಕೆಗಿ 

1975ರಲಲಿ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡರ್. ಎರಡ್ ಅಖಿಲ 1975ರಲಲಿ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡರ್. ಎರಡ್ ಅಖಿಲ 

ಭಾರತ ಪ್ವಾಸಗಳ ಪ�ೈಕ್ 1977ರಲಲಿ ಭಾರತ ಪ್ವಾಸಗಳ ಪ�ೈಕ್ 1977ರಲಲಿ 

ಕ�ೈಗ�ೂಳಳುಲಪಿಟ್ಟ ಮದಲನ�ಯ ಯಾತ�್ಗ� ಕ�ೈಗ�ೂಳಳುಲಪಿಟ್ಟ ಮದಲನ�ಯ ಯಾತ�್ಗ� 

ಕಾಶಯಲಲಿರ್ವ ಅನನುಪೂಣ�ರೀ್ಥಶವಾರಿಯ ಕಾಶಯಲಲಿರ್ವ ಅನನುಪೂಣ�ರೀ್ಥಶವಾರಿಯ 

ದ�ರೀವಾಲಯದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವು ದ�ರೀವಾಲಯದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವು 

ಚ�ೂರೀದಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ತಯಂದ್ ಸಥಾಳದಲೂಲಿ ಚ�ೂರೀದಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ತಯಂದ್ ಸಥಾಳದಲೂಲಿ 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಮತ್ತು ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಮತ್ತು ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳ 

ಅನ್ಗ್ಹ ಭಾಷಣಗಳು ಶ�್್ರೀತೃಗಳನ್ನು ಅನ್ಗ್ಹ ಭಾಷಣಗಳು ಶ�್್ರೀತೃಗಳನ್ನು 

ಸಂತ�ೂರೀಷ್ಸಿದ್್ದ ಮಾತ್ವಲಲಿದ� ಅವರ್ಗಳನ್ನು ಸಂತ�ೂರೀಷ್ಸಿದ್್ದ ಮಾತ್ವಲಲಿದ� ಅವರ್ಗಳನ್ನು 

ಉದಾಧೆರಗ�ೂಳಿಸಿದವು.ಉದಾಧೆರಗ�ೂಳಿಸಿದವು.

ಆಧಾ್ಯತಕ ತತತು್ವದ ಪ್ಸಾರ-ಪ್ಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಆದ ಶಂಕರರಿಂದ ಆಧಾ್ಯತಕ ತತತು್ವದ ಪ್ಸಾರ-ಪ್ಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಆದ ಶಂಕರರಿಂದ 

ಸಾಥಾಪ್ಸಲಪಿಟ್ಟ ನಾಲ್ಕೆ ಆಮಾನುಯಯ-ಪ್ರೀಠಗಳ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರ ಸಾಥಾಪ್ಸಲಪಿಟ್ಟ ನಾಲ್ಕೆ ಆಮಾನುಯಯ-ಪ್ರೀಠಗಳ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರ 

ಐತಹಾಸಿಕ ಶೃಂಗಸಭ� 1979ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಡ�ಯಿತ್.ಐತಹಾಸಿಕ ಶೃಂಗಸಭ� 1979ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಡ�ಯಿತ್.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

... ಶಷ್ಯರ ಏಳಿಗ�ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ... ಶಷ್ಯರ ಏಳಿಗ�ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು 

ಸಂಸ�ಥಾಗಳನುನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗುತಿತುದ� ಎಂದು ಸಂಸ�ಥಾಗಳನುನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗುತಿತುದ� ಎಂದು 

ತಿಳಿದು ನನಗ� ಸಂತ�ೋೇಷವಾಗಿದ�. ದ�ೋಡ್ಡ ತಿಳಿದು ನನಗ� ಸಂತ�ೋೇಷವಾಗಿದ�. ದ�ೋಡ್ಡ 

ಧಾರ್್ಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತುತು ಉತ್ಸವಗಳು ಧಾರ್್ಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತುತು ಉತ್ಸವಗಳು 

ನಡ�ಸಲಪಿಡುತಿತುವ�...ನಡ�ಸಲಪಿಡುತಿತುವ�...

ಶಷ್ಯನಾದವನು ತನನು ಗುರುವನುನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಶಾಸತ್ರವಿಧಿರನುನು ಶಷ್ಯನಾದವನು ತನನು ಗುರುವನುನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಶಾಸತ್ರವಿಧಿರನುನು 

ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಪಾಲಸುತತು, ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು ನಡ�ದುಕ�ೋಂಡರು. ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಪಾಲಸುತತು, ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು ನಡ�ದುಕ�ೋಂಡರು. ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ 

ಹಾಗೋ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳ ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯವನುನು ಜನರು ಗಮನಿಸಿದರು.ಹಾಗೋ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳ ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯವನುನು ಜನರು ಗಮನಿಸಿದರು.

1980ರಲಲಿ ಶಬರಿಮಲ�ರ ಪ್ವಾಸದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲಿ, 1980ರಲಲಿ ಶಬರಿಮಲ�ರ ಪ್ವಾಸದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲಿ, 

ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು ಅರ್ಯಪಪಿಸಾ್ವರ್ರ ಮತುತು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು ಅರ್ಯಪಪಿಸಾ್ವರ್ರ ಮತುತು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ 

ಮಹಮ್ರನುನು ಕ�ೋಂಡಾಡುವ ಸ�ೋತುೇತ್ದ ಆಶುಕವನವನುನು ಮಹಮ್ರನುನು ಕ�ೋಂಡಾಡುವ ಸ�ೋತುೇತ್ದ ಆಶುಕವನವನುನು 

ರಚಸಿದರು. ಅದರಲ�ೋಲಿಂದು ಶ�್ಲಿೇಕದಲಲಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು -ರಚಸಿದರು. ಅದರಲ�ೋಲಿಂದು ಶ�್ಲಿೇಕದಲಲಿ ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು -

ರತಿಶ�್ೇಷಠಿರು (ನನನು ರತಿಶ�್ೇಷಠಿರು (ನನನು 

ಗುರುಗಳು) ಮತುತು ಗುರುಗಳು) ಮತುತು 

ಈ ಆರಾಧ್ಯ ದ�ೇವತ� ಈ ಆರಾಧ್ಯ ದ�ೇವತ� 

(ಅರ್ಯಪಪಿಸಾ್ವರ್) (ಅರ್ಯಪಪಿಸಾ್ವರ್) 

ಕ್ಮವಾಗಿ ಧಮ್ಯ-ಕ್ಮವಾಗಿ ಧಮ್ಯ-

ಸಂರಕ್ಕರು ಮತುತು ಸಂರಕ್ಕರು ಮತುತು 

ಧಮ್ಯ-ವಿಧಾರಕ ಧಮ್ಯ-ವಿಧಾರಕ 

—— ಇವರಿಬ್ಬರ ರ್ಲನ  ಇವರಿಬ್ಬರ ರ್ಲನ 

ಲ�ೋೇಕಕಲಾ್ಯಣಾರ್ಯವಾಗಿ ಲ�ೋೇಕಕಲಾ್ಯಣಾರ್ಯವಾಗಿ 

ಏಪ್ಯಟ್್ಟರುವುದು ಏಪ್ಯಟ್್ಟರುವುದು 

ಸೋಕತುವಾಗಿದ�.ಸೋಕತುವಾಗಿದ�.

ಶ್ೇ ಶಂಕರರು ಹ�ೇಗಿದ್ದರು? ಅವರ ಶಷ್ಯರು ಶ್ೇ ಶಂಕರರು ಹ�ೇಗಿದ್ದರು? ಅವರ ಶಷ್ಯರು 

ಹ�ೇಗಿದ್ದರು? ಅವರು ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ದರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಹ�ೇಗಿದ್ದರು? ಅವರು ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ದರಬ�ೇಕು ಎಂಬ 

ತಿೇಮಾ್ಯನಕ�ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಬಂದದ�್ದೇನ�.ತಿೇಮಾ್ಯನಕ�ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಬಂದದ�್ದೇನ�.

ತಮ್ಮಲಲಿ ತಮ್ಮಲಲಿ 

ಒಬ್ಬರನುನು ಮಾತ್ ಒಬ್ಬರನುನು ಮಾತ್ 

ಭ�ೇಟ್ಯಾಗಿದ್ದರ� ಭ�ೇಟ್ಯಾಗಿದ್ದರ� 

ಸಾಕಾಗಿತುತು. ಸಾಕಾಗಿತುತು. 

ತರ್್ಮಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲಲಿ ತರ್್ಮಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲಲಿ 

ಸಹ ಯಾವುದ�ೇ ಸಹ ಯಾವುದ�ೇ 

ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳಿಲಲಿ.ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳಿಲಲಿ.

ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರ ನಿದ�ೇ್ಯಶನವನುನು ಅನುಸರಿಸಿತಾತು, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರ ನಿದ�ೇ್ಯಶನವನುನು ಅನುಸರಿಸಿತಾತು, 

ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು 1983ರಿಂದಲೋ ಸ್ವತಂತ್ವಾಗಿ ವಿಜರ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳು 1983ರಿಂದಲೋ ಸ್ವತಂತ್ವಾಗಿ ವಿಜರ 

ಯಾತ�್ರನುನು ಪಾ್ರಂಭಸಿದರು. ಯಾತ�್ರಲಲಿ ನಡ�ದ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ಯಾತ�್ರನುನು ಪಾ್ರಂಭಸಿದರು. ಯಾತ�್ರಲಲಿ ನಡ�ದ ಸಂಗತಿಗಳನುನು 

ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗ� ತಾವು ಬರ�ದ ಪತ್ಗಳ ಮೋಲಕ ನಿವ�ೇದಸಿದರು.ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗ� ತಾವು ಬರ�ದ ಪತ್ಗಳ ಮೋಲಕ ನಿವ�ೇದಸಿದರು.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಮ್ಮ ಉತತುರಗಳನುನು ಕಳುಹಸಿ- ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ತಮ್ಮ ಉತತುರಗಳನುನು ಕಳುಹಸಿ- 

ಕ�ೋಟ್ಟರುಕ�ೋಟ್ಟರು……

ಒಮ್್ಮ ಕ�ಲವು ವರದಗಾರರು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರನುನು ಮತುತು ಒಮ್್ಮ ಕ�ಲವು ವರದಗಾರರು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರನುನು ಮತುತು 

ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳನುನು ಪ್ತ�್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂದಶ್ಯಸಿದರು. ನಂತರ ಶಷ್ಯಸಾ್ವರ್ಗಳನುನು ಪ್ತ�್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂದಶ್ಯಸಿದರು. ನಂತರ 

ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು -ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು -

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಮತುತು ಅವರ ಶಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುನು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಮತುತು ಅವರ ಶಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುನು 

ಮ್ಚಚು, ಹ�ಸರಾಂತ ವಿದಾ್ವಂಸರಾದ ಡಾ. ಮಂಡನ ರ್ಶ್ ಒಮ್್ಮ ಮ್ಚಚು, ಹ�ಸರಾಂತ ವಿದಾ್ವಂಸರಾದ ಡಾ. ಮಂಡನ ರ್ಶ್ ಒಮ್್ಮ 

ಜಗದುಗೆರುಗಳಿಗ� ಹ�ೇಳಿದರು -ಜಗದುಗೆರುಗಳಿಗ� ಹ�ೇಳಿದರು -
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ಪರಿಪೂಣ್ಥತ�ಯ ಸಾರವ�ರೀ ಆದ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ 1989 ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 21ರಂದ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂಣ್ಥತ�ಯ ಸಾರವ�ರೀ ಆದ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ 1989 ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 21ರಂದ್ ತಮ್ಮ 

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮ್ಚಚು ಕ್ಳಿತಂತ�ಯೆರೀ ತಮ್ಮ ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನಂತ ಪರಬ್ಹ್ಮದ�ೂಂದಗ� ಪರಿಪೂಣ್ಥವಾಗಿ ಒಂದಾದರ್.ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮ್ಚಚು ಕ್ಳಿತಂತ�ಯೆರೀ ತಮ್ಮ ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನಂತ ಪರಬ್ಹ್ಮದ�ೂಂದಗ� ಪರಿಪೂಣ್ಥವಾಗಿ ಒಂದಾದರ್.

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಗಭ್ಥಗೃಹಕ�ಕೆ ಗೌರವಗಳ�ೂಂದಗ� ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಗಭ್ಥಗೃಹಕ�ಕೆ ಗೌರವಗಳ�ೂಂದಗ� 

ಕರ�ತಂದರ್.ಕರ�ತಂದರ್.

ಮರ್ದನ, ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ  ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು ಮರ್ದನ, ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ  ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು 

ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಮಾಧಿ 

ಸಥಾಳದಲಲಿಸಥಾಳದಲಲಿ  

##

 ಮಣಿಣುನಿಂದ ನಿಮಿ್ಥತವಾದ ಲಂಗವನ್ನು  ಮಣಿಣುನಿಂದ ನಿಮಿ್ಥತವಾದ ಲಂಗವನ್ನು 

ಶಾಸ�ೂತ್ರರೀಕತುವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರ್.ಶಾಸ�ೂತ್ರರೀಕತುವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರ್.

# ಗ್ರ್ಗಳವರ ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು ಭೂಗತಗ�ೂಳಿಸಿದ ಪವಿತ್ ಸಥಾಳ; * 108 ಪವಿತ್ ನಾಮಗಳ ಸರಣಿ.# ಗ್ರ್ಗಳವರ ಪಾರ್್ಥವ ಶರಿರೀರವನ್ನು ಭೂಗತಗ�ೂಳಿಸಿದ ಪವಿತ್ ಸಥಾಳ; * 108 ಪವಿತ್ ನಾಮಗಳ ಸರಣಿ.

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಅಪಾರ ಮಹಮ್ಯನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ರಚಸಿದ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ ಅಪಾರ ಮಹಮ್ಯನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಶಷ್ಯಸಾವಾಮಿಗಳು ರಚಸಿದ 

ನಮನ ಶ�್ಲಿರೀಕವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಷ�ೂ್ಟರೀತತುರ-ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನುನಮನ ಶ�್ಲಿರೀಕವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಷ�ೂ್ಟರೀತತುರ-ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು  

**

 ಸಕಲ  ಸಕಲ 

ಭಕತುರಿಗ� ಲಭ್ಯವಿರ್ವಂತ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್.ಭಕತುರಿಗ� ಲಭ್ಯವಿರ್ವಂತ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್.

ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳು ಎಲಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳು ಎಲಲಿಯೂ 

ಹ�ೂರೀಗಿಲಲಿ. ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಹ�ೂರೀಗಿಲಲಿ. ಅವರ್ ನಮ್ಮ 

ಹೃದಯದಲಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದಾ್ದರ� ಹೃದಯದಲಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದಾ್ದರ� 

... ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ... ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ 

ನ�ನ�ದರ�, ಅವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ�ನ�ದರ�, ಅವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ತಮ್ಮ ದಶ್ಥನವನಿನುತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ದಶ್ಥನವನಿನುತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು 

ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುರ�. ಅವರ ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುರ�. ಅವರ 

ಮಹಮ್ಗಳು ಮಾನವನ ಮಹಮ್ಗಳು ಮಾನವನ 

ಗ್ಹಕ�ಯನ್ನು ಮಿರೀರಿವ� ...ಗ್ಹಕ�ಯನ್ನು ಮಿರೀರಿವ� ...

ತಮ್ಮ ಸಾವ್ಥಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲಲಿ, ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್ -ತಮ್ಮ ಸಾವ್ಥಜನಿಕ ಭಾಷಣದಲಲಿ, ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್ -

1989 ಅಕ�ೂ್ಟರೀಬರ್ 19ರಂದ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ 1989 ಅಕ�ೂ್ಟರೀಬರ್ 19ರಂದ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೀಠದ 36ನ�ರೀ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೀಠದ 36ನ�ರೀ 

ಜಗದ್ಗುರ್ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರಾಗಿ ಪಟಾ್ಟಭಷ್ಕತುರಾದರ್.ಜಗದ್ಗುರ್ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರಾಗಿ ಪಟಾ್ಟಭಷ್ಕತುರಾದರ್.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ ದನಚಯೆ್ಯ ಬಹಳ ನಿಬಿಡ. ಅವರು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 4 ಗಂಟ�ಗೋ ಮದಲು ಸಾನುನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬ�ಳಗಿನ ಅನುಷಾಠಿನವನುನುಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ ದನಚಯೆ್ಯ ಬಹಳ ನಿಬಿಡ. ಅವರು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 4 ಗಂಟ�ಗೋ ಮದಲು ಸಾನುನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬ�ಳಗಿನ ಅನುಷಾಠಿನವನುನು

##

  

ಮಾಡುತಾತುರ�. ಆ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರ ಪವಿತ್ ಪಾದುಕ�ಗಳನುನು ಪೋಜಿಸುತಾತುರ� ಮತುತು ಅವರ ಸಮಾಧಿ-ಮಂದರದಲಲಿ ದಶ್ಯನ ಮಾಡುತಾತುರ�. ಆ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರ ಪವಿತ್ ಪಾದುಕ�ಗಳನುನು ಪೋಜಿಸುತಾತುರ� ಮತುತು ಅವರ ಸಮಾಧಿ-ಮಂದರದಲಲಿ ದಶ್ಯನ 

ಪಡ�ರುತಾತುರ�. ನಂತರ ಅವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರ ಶಾಸತ್ರಗ್ಂರಗಳ ಅವಲ�ೋೇಕನವನುನು ಮಾಡುತಾತು ಆನಂದಸುತಾತುರ�.ಪಡ�ರುತಾತುರ�. ನಂತರ ಅವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರ ಶಾಸತ್ರಗ್ಂರಗಳ ಅವಲ�ೋೇಕನವನುನು ಮಾಡುತಾತು ಆನಂದಸುತಾತುರ�.

ಅವರು ಪ್ತಿ ಶುಕ್ವಾರ ಅವರು ಪ್ತಿ ಶುಕ್ವಾರ 

ಶ್ೇಮಠದಲಲಿನ ಶ್ೇಮಠದಲಲಿನ 

ದ�ೇವಾಲರಗಳಿಗ� ದ�ೇವಾಲರಗಳಿಗ� 

ತ�ರಳುತಾತುರ�. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ತ�ರಳುತಾತುರ�. ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ 

ಶಾರದ�ರ ದ�ೇಗುಲದಲಲಿ ಶಾರದ�ರ ದ�ೇಗುಲದಲಲಿ 

ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರ ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರ 

ವಿನಿಯೇಗಿಸುತಾತುರ�.ವಿನಿಯೇಗಿಸುತಾತುರ�.

ಮಧಾ್ಯಹನು 12:30ರ ಮಧಾ್ಯಹನು 12:30ರ 

ಹ�ೋತಿತುಗ� ಅವರು ದನದ ಹ�ೋತಿತುಗ� ಅವರು ದನದ 

ಎರಡನ�ೇ ಸಾನುನ ಎರಡನ�ೇ ಸಾನುನ 

ಮುಗಿಸಿ ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಮುಗಿಸಿ ಮಧಾ್ಯಹನುದ 

ಆಹನುಕವನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಆಹನುಕವನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. 

ಇದರ ನಂತರವ�ೇ ಇದರ ನಂತರವ�ೇ 

ಅವರು ಭಕ್�ರನುನುಅವರು ಭಕ್�ರನುನು00

**

  

ಸಿ್ವೇಕರಿಸುತಾತುರ�.ಸಿ್ವೇಕರಿಸುತಾತುರ�.

ಸಂಜ� 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗ� ಸಂಜ� 5:30ರ ಸುಮಾರಿಗ� 

ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗ� ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗ� 

ದಶ್ಯನವನುನು ನಿೇಡುತಾತುರ�. ದಶ್ಯನವನುನು ನಿೇಡುತಾತುರ�. 

ವಿಶ�ೇಷ ದನಗಳಲಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ದನಗಳಲಲಿ 

ಆಶೇವ್ಯಚನಗಳನುನು ಆಶೇವ್ಯಚನಗಳನುನು 

ನಿೇಡುತಾತುರ�. ನಿೇಡುತಾತುರ�. 

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು 

ಮತ�ೋತುಮ್್ಮ ಸಾನುನ ಮತ�ೋತುಮ್್ಮ ಸಾನುನ 

ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಜ�ರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಜ�ರ 

ಅನುಷಾಠಿನವನುನು ಅನುಷಾಠಿನವನುನು 

ಮಾಡುತಾತುರ�.ಮಾಡುತಾತುರ�.

ರಾತಿ್ 8:30ಕ�ಕೆ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಚಂದ್ಮೌಳಿೇಶ್ವರ ರಾತಿ್ 8:30ಕ�ಕೆ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಚಂದ್ಮೌಳಿೇಶ್ವರ 

ಪೋಜ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಇದಲಲಿದ�, ಪ್ತಿ ಶುಕ್ವಾರದಂದು ಪೋಜ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಇದಲಲಿದ�, ಪ್ತಿ ಶುಕ್ವಾರದಂದು 

ಶ್ೇಚಕ್ ಅಚ್ಯನ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರದವರ�ಗ� ಶ್ೇಚಕ್ ಅಚ್ಯನ�ರನುನು ಮಾಡುತಾತುರ�. ಸ್ವಲಪಿ ಸಮರದವರ�ಗ� 

ಶಾಸತ್ರಗ್ಂರಗಳನುನು ಅವಲ�ೋೇಕ್ಸಿದ ನಂತರ ರಾತಿ್ 11 ಗಂಟ�ಗ� ಶಾಸತ್ರಗ್ಂರಗಳನುನು ಅವಲ�ೋೇಕ್ಸಿದ ನಂತರ ರಾತಿ್ 11 ಗಂಟ�ಗ� 

ವಿಶ್ರ್ಸುತಾತುರ� .ವಿಶ್ರ್ಸುತಾತುರ� .

ಅಪರಾಹನು 4 ಗಂಟ� ಸುಮಾರಿಗ�, ಅವರು ಭಕತುರಿಂದ ಬಂದ ಅಪರಾಹನು 4 ಗಂಟ� ಸುಮಾರಿಗ�, ಅವರು ಭಕತುರಿಂದ ಬಂದ 

ಪತ್ಗಳನುನು ಮತುತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರ�, ಮಠದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಪತ್ಗಳನುನು ಮತುತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರ�, ಮಠದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು 

ಗಮನಿಸುತಾತುರ� .ಗಮನಿಸುತಾತುರ� .

# ಶಾಸತ್ರವಿಹತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು; * ಆಹಾರ.# ಶಾಸತ್ರವಿಹತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು; * ಆಹಾರ.

ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 10:30ರ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 10:30ರ 

ಸುಮಾರಿಗ� ಅವರು ನ�ರ�ದ ಸುಮಾರಿಗ� ಅವರು ನ�ರ�ದ 

ಎಲಲಿ ಭಕತುರಿಗ� ದಶ್ಯನ ಎಲಲಿ ಭಕತುರಿಗ� ದಶ್ಯನ 

ನಿೇಡುತಾತುರ�, ಅವರ�ೋಂದಗ� ನಿೇಡುತಾತುರ�, ಅವರ�ೋಂದಗ� 

ಸಂವಹನ ನಡ�ಸುತಾತುರ� ಸಂವಹನ ನಡ�ಸುತಾತುರ� 

ಮತುತು ಅವರನುನು ಮತುತು ಅವರನುನು 

ಆಶೇವ್ಯದಸುತಾತುರ�.ಆಶೇವ್ಯದಸುತಾತುರ�.



ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು
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ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಜ್ಞರ�ಂದ್ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಶಾಸತ್ರಗಳಲಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತಜ್ಞರ�ಂದ್ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 

ಗೌರವಿಸಲಪಿಡ್ತಾತುರ�. ಭಾರತದ ಎಲ�ಲಿಡ�ಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದಾವಾಂಸರ್ ಗೌರವಿಸಲಪಿಡ್ತಾತುರ�. ಭಾರತದ ಎಲ�ಲಿಡ�ಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದಾವಾಂಸರ್ 

ಭಾಗವಹಸ್ವ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಡ�ಯ್ವ, ವಾಷ್್ಥಕ ಮಹಾಗಣಪತ ಭಾಗವಹಸ್ವ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಡ�ಯ್ವ, ವಾಷ್್ಥಕ ಮಹಾಗಣಪತ 

ವಾಕಾ್ಯರ್ಥ ವಿದವಾತ್ಸಭ�ಯಲಲಿ ಅವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ತ�ಯನ್ನು ವಹಸಿ ಶಾಸಾತ್ರರ್ಥ ವಾಕಾ್ಯರ್ಥ ವಿದವಾತ್ಸಭ�ಯಲಲಿ ಅವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ತ�ಯನ್ನು ವಹಸಿ ಶಾಸಾತ್ರರ್ಥ 

ಚಚ�್ಥಯನ್ನು ನಿವ್ಥಹಸ್ತಾತುರ�.ಚಚ�್ಥಯನ್ನು ನಿವ್ಥಹಸ್ತಾತುರ�.

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳ ಶಾಸತ್ರಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳ ಶಾಸತ್ರಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಪಂಡಿತರನ್ನು 

ಎಂದಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗ�ೂಳಿಸದ� ಉಳಿದಲಲಿ. ಸಮಕಾಲರೀನ ಎಂದಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗ�ೂಳಿಸದ� ಉಳಿದಲಲಿ. ಸಮಕಾಲರೀನ 

ಪ್ಖಾ್ಯತ ವಿದಾವಾಂಸರ�ೂಬ್ಬರ್ ಒಮ್್ಮ ನ್ಡಿದರ್ -ಪ್ಖಾ್ಯತ ವಿದಾವಾಂಸರ�ೂಬ್ಬರ್ ಒಮ್್ಮ ನ್ಡಿದರ್ -

ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ಥಗಳಲಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಮಯದ ಒತತುಡವಿದಾ್ದಗೂ್ಯ, ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ಥಗಳಲಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಮಯದ ಒತತುಡವಿದಾ್ದಗೂ್ಯ, 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಶಾಸತ್ರಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ವಿಶ�ರೀಷವಾಗಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಶಾಸತ್ರಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ವಿಶ�ರೀಷವಾಗಿ 

ವ�ರೀದಾಂತದ, ಅಪ್ಕಾಶತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತನ ಓಲ�ಗರಿ ಕರಡ್ ವ�ರೀದಾಂತದ, ಅಪ್ಕಾಶತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತನ ಓಲ�ಗರಿ ಕರಡ್ 

ಪ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ಮ ವಹಸಿ ಪರಿಶರೀಲಸ್ತಾತುರ�, ವಿಮಶಾ್ಥತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ಮ ವಹಸಿ ಪರಿಶರೀಲಸ್ತಾತುರ�, ವಿಮಶಾ್ಥತ್ಮಕವಾಗಿ 

ಸಂಪಾದಸ್ತಾತುರ� ಮತ್ತು ಮಠದ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದ್ದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಸ್ತಾತುರ� ಮತ್ತು ಮಠದ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದ್ದ ಮೂಲಕ 

ಪ್ಕಟಪಡಿಸ್ತಾತುರ�.ಪ್ಕಟಪಡಿಸ್ತಾತುರ�.

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಬಹ್ಭಾಷ್ಗಳು. ಅವರ್ ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತ, ಕನನುಡ, ತ�ಲ್ಗ್, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಂದರೀ ಭಾಷ�ಗಳಲಲಿ ನಿರಗ್ಥಳವಾಗಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಬಹ್ಭಾಷ್ಗಳು. ಅವರ್ ಶ್ದಧೆ ಸಂಸಕೃತ, ಕನನುಡ, ತ�ಲ್ಗ್, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಂದರೀ ಭಾಷ�ಗಳಲಲಿ ನಿರಗ್ಥಳವಾಗಿ 

ಪ್ವಚನ ನಿರೀಡ್ತಾತುರ�. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು ಅತ ತಳಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಥಗಭ್ಥತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹರಿದ್ ಬರ್ತತುವ�. ಅವರ ಪ್ವಚನ ನಿರೀಡ್ತಾತುರ�. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು ಅತ ತಳಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಥಗಭ್ಥತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹರಿದ್ ಬರ್ತತುವ�. ಅವರ 

ಆದಶ್ಥಪಾ್ಯವಾದ ವಿದವಾತತುನ ಹಾಗೂ ಬ�ರಗ್ಗ�ೂಳಿಸ್ವ ನ�ನ�ಪ್ನ ಶಕ್ತುಯ ಮಹರ್ ಅವುಗಳಲಲಿ ಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗಿ ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ�.ಆದಶ್ಥಪಾ್ಯವಾದ ವಿದವಾತತುನ ಹಾಗೂ ಬ�ರಗ್ಗ�ೂಳಿಸ್ವ ನ�ನ�ಪ್ನ ಶಕ್ತುಯ ಮಹರ್ ಅವುಗಳಲಲಿ ಅನಿವಾಯ್ಥವಾಗಿ ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ�.

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ವಿದಾ್ಯಧಿದ�ರೀವತ� ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ವಿದಾ್ಯಧಿದ�ರೀವತ� 

ಸರಸವಾತಯ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಸವ್ಥಜ್ಞರ್ ಸರಸವಾತಯ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಸವ್ಥಜ್ಞರ್ 

ಎಂಬ್ದ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಭವ.ಎಂಬ್ದ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಭವ.

ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತಾದ ಸ�ೂತುರೀತ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತಾದ ಸ�ೂತುರೀತ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, 

ಹಂದನ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ�ರೀವತ�ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಹಂದನ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ�ರೀವತ�ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತ್ 

ಹಲವಾರ್ ಭಕ್ತು ಕವಿತ�ಗಳನ್ನು ಅವರ್ ರಚಸಿದಾ್ದರ�. ಅವುಗಳು ಹಲವಾರ್ ಭಕ್ತು ಕವಿತ�ಗಳನ್ನು ಅವರ್ ರಚಸಿದಾ್ದರ�. ಅವುಗಳು 

ಅರ್ಥಗಭ್ಥತ ಮತ್ತು ಸ�ೂಬಗಿನಿಂದ ತ್ಂಬಿವ�.ಅರ್ಥಗಭ್ಥತ ಮತ್ತು ಸ�ೂಬಗಿನಿಂದ ತ್ಂಬಿವ�.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಅದ�ೇ ರಿೇತಿರಲಲಿ, ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಶಾಸಿತ್ರೇರ ತತತು್ವಗಳನುನು ಪಂಡಿತರಿಗ� ಪಾರಿಭಾಷ್ಕವಾಗಿ, ಶ್ೇಸಾಮಾನ್ಯರಿಗ� ಲಲತ ಶ�ೈಲರಲಲಿ ಅದ�ೇ ರಿೇತಿರಲಲಿ, ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಶಾಸಿತ್ರೇರ ತತತು್ವಗಳನುನು ಪಂಡಿತರಿಗ� ಪಾರಿಭಾಷ್ಕವಾಗಿ, ಶ್ೇಸಾಮಾನ್ಯರಿಗ� ಲಲತ ಶ�ೈಲರಲಲಿ 

ಆದರೋ ಸರಿಯಾದ ತಾತಪಿರ್ಯಕ�ಕೆ ಧಕ�ಕೆ ಬಾರದಂತ�, ಪ್ತಿಪಾದಸುತಾತುರ�. ಭಕತುನ�ೋಬ್ಬ ಒಮ್್ಮ ಕ�ೇಳಿದ -ಆದರೋ ಸರಿಯಾದ ತಾತಪಿರ್ಯಕ�ಕೆ ಧಕ�ಕೆ ಬಾರದಂತ�, ಪ್ತಿಪಾದಸುತಾತುರ�. ಭಕತುನ�ೋಬ್ಬ ಒಮ್್ಮ ಕ�ೇಳಿದ -

ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಬಂಧವನುನು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಬಂಧವನುನು 

ಮುನ�ನುಣಿಸದ� ಎತಿತುಕ�ೋಂಡು ಅದರ ಮುನ�ನುಣಿಸದ� ಎತಿತುಕ�ೋಂಡು ಅದರ 

ನಿಖರವಾದ ಅನುವಾದವನುನು, ತಾವು ಆ ನಿಖರವಾದ ಅನುವಾದವನುನು, ತಾವು ಆ 

ವಿಷರವನುನು ಓದ ಹ�ೇಳುತಿತುದಾ್ದರ� ಅಷ�್ಟ ವಿಷರವನುನು ಓದ ಹ�ೇಳುತಿತುದಾ್ದರ� ಅಷ�್ಟ 

ಎಂದು ಶ�್್ೇತೃಗಳಿಗ� ಭಾಸವಾಗುವಂತ�, ಎಂದು ಶ�್್ೇತೃಗಳಿಗ� ಭಾಸವಾಗುವಂತ�, 

ವಿಸ್ಮರಗ�ೋಳಿಸುವ ರಿೇತಿರಲಲಿ ಒಡನ�ಯೆೇ ವಿಸ್ಮರಗ�ೋಳಿಸುವ ರಿೇತಿರಲಲಿ ಒಡನ�ಯೆೇ 

ನಿರೋಪ್ಸಬಲಲಿರು.ನಿರೋಪ್ಸಬಲಲಿರು.

ಅವರು ನಾ್ಯರ ಮತುತು ವ�ೇದಾಂತ ಅವರು ನಾ್ಯರ ಮತುತು ವ�ೇದಾಂತ 

ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಹಲವಾರು ಪಯಾ್ಯರಗಳಲಲಿ ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಹಲವಾರು ಪಯಾ್ಯರಗಳಲಲಿ 

ಪಾಠ ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�. ಒಂದು ಶಾಸತ್ರವನುನು ಪಾಠ ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�. ಒಂದು ಶಾಸತ್ರವನುನು 

ಕಲಸಲು ವಷ್ಯಗಳು ಹಡಿರುತತುವ�.ಕಲಸಲು ವಷ್ಯಗಳು ಹಡಿರುತತುವ�.

ಪ್ವಾಸದಲಲಿದಾ್ದಗ ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಸಮರದ ಪ್ವಾಸದಲಲಿದಾ್ದಗ ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಸಮರದ 

ಒತತುಡ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೋ ಕೋಡ, ಅವರು ಒತತುಡ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೋ ಕೋಡ, ಅವರು 

ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನುನು, ಅದರಲೋಲಿ ತಪಪಿದ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನುನು, ಅದರಲೋಲಿ ತಪಪಿದ 

ಕ್ಮಬದಧೆತ�ಯಂದಗ�, ಮುಂದುವರ�ಸಿದರು. ಕ್ಮಬದಧೆತ�ಯಂದಗ�, ಮುಂದುವರ�ಸಿದರು. 

ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಕಲಸುವುದಕ�ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಕಲಸುವುದಕ�ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ 

ಮಹತತು್ವ ನಿೇಡುತಾತುರ�.ಮಹತತು್ವ ನಿೇಡುತಾತುರ�.

ಅವರಲಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ಮ ವಹಸಿ ಅವರಲಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ಮ ವಹಸಿ 

ಸೋಕತುವಾಗಿ ತನನು ಭೋರ್ರಲಲಿ ಸೋಕತುವಾಗಿ ತನನು ಭೋರ್ರಲಲಿ 

ಬ�ೇಸಾರಮಾಡಿ ಉತತುಮ ಫಸಲನುನು ಬ�ೇಸಾರಮಾಡಿ ಉತತುಮ ಫಸಲನುನು 

ಪಡ�ರುತಾತುನ�; ಆದರ� ಇನ�ೋನುಬ್ಬ ಪಡ�ರುತಾತುನ�; ಆದರ� ಇನ�ೋನುಬ್ಬ 

ಯಾವ ಬ�ೇಸಾರವನೋನು ಮಾಡದ ಯಾವ ಬ�ೇಸಾರವನೋನು ಮಾಡದ 

ಕಾರಣ ಯಾವುದ�ೇ ಇಳುವರಿರನುನು ಕಾರಣ ಯಾವುದ�ೇ ಇಳುವರಿರನುನು 

ಪಡ�ರುವುದಲಲಿ.ಪಡ�ರುವುದಲಲಿ.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, 

ದ�ೇವರು ಪಕ್ಪಾತಿ ಮತುತು ದ�ೇವರು ಪಕ್ಪಾತಿ ಮತುತು 

ಕೋ್ರಿರಲಲಿವ�ೇ? ಏಕ�ಂದರ� ಕೋ್ರಿರಲಲಿವ�ೇ? ಏಕ�ಂದರ� 

ಕ�ಲವರಿಗ� ದುಃಖವನುನು, ಕ�ಲವರಿಗ� ದುಃಖವನುನು, 

ಇತರರಿಗ� ಸಂತ�ೋೇಷವನುನು ಇತರರಿಗ� ಸಂತ�ೋೇಷವನುನು 

ನಿೇಡುತಾತುನ�?ನಿೇಡುತಾತುನ�?

ಇಬ್ಬರು ರ�ೈತರ ಇಬ್ಬರು ರ�ೈತರ 

ಭೋರ್ಗಳ ಮ್ೇಲ� ಭೋರ್ಗಳ ಮ್ೇಲ� 

ಒಂದ�ೇ ರಿೇತಿರಲಲಿ ಒಂದ�ೇ ರಿೇತಿರಲಲಿ 

ಮಳ�ಯಾಗುತತುದ�ಂದು ಮಳ�ಯಾಗುತತುದ�ಂದು 

ಭಾವಿಸ�ೋೇಣ.ಭಾವಿಸ�ೋೇಣ.

ಇಲಲಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿರುವ ರ�ೈತನ ಪಕ್ಪಾತಿ ಇಲಲಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿರುವ ರ�ೈತನ ಪಕ್ಪಾತಿ 

ಎಂದು ಮಳ�ರಮ್ೇಲ� ನಿೇನು ಆರ�ೋೇಪ್ಸಬಹುದ�ೇ? ಎಂದು ಮಳ�ರಮ್ೇಲ� ನಿೇನು ಆರ�ೋೇಪ್ಸಬಹುದ�ೇ? 

ಇಲಲಿ. ಮಳ� ಹ�ೇಗ�ೋೇ, ಹಾಗ�ೇ ದ�ೇವರು ನಿಷಪಿಕ್ಪಾತಿ. ಇಲಲಿ. ಮಳ� ಹ�ೇಗ�ೋೇ, ಹಾಗ�ೇ ದ�ೇವರು ನಿಷಪಿಕ್ಪಾತಿ. 

ನಾ್ಯರವಾದ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶನಂತ�, ದ�ೇವರು ನಮ್ಮ ನಾ್ಯರವಾದ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶನಂತ�, ದ�ೇವರು ನಮ್ಮ 

ಹಂದನ ಕಮ್ಯಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ�ಳುರ ಹಂದನ ಕಮ್ಯಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ�ಳುರ 

ಪ್ತಿಫಲ ನಿೇಡುತಾತುನ� ಅರವಾ ಶಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�.ಪ್ತಿಫಲ ನಿೇಡುತಾತುನ� ಅರವಾ ಶಕ್ಷಿಸುತಾತುನ�.

ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಸಂತರ ಮುಂದ� ದ�ೇವರು  ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಸಂತರ ಮುಂದ� ದ�ೇವರು  

ಕಾಣಿಸಿಕ�ೋಂಡಿದಾ್ದನ�. ಅವರು ದ�ೇವರ ದವ್ಯ ರೋಪವನುನು ಕಾಣಿಸಿಕ�ೋಂಡಿದಾ್ದನ�. ಅವರು ದ�ೇವರ ದವ್ಯ ರೋಪವನುನು 

ಹಗಲು ರಾತಿ್ ಧಾ್ಯನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಸ�ಗಳನುನು ಹಗಲು ರಾತಿ್ ಧಾ್ಯನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಸ�ಗಳನುನು 

ತ�ೋರ�ದು ದ�ೇವರನುನು ಕಾಣಲು ಮನಃಪೋವ್ಯಕವಾಗಿ ತ�ೋರ�ದು ದ�ೇವರನುನು ಕಾಣಲು ಮನಃಪೋವ್ಯಕವಾಗಿ 

ಪ್ರತಿನುಸಿದ�್ದೇ ಆದರ�, ನಾವೂ ಆತನನುನು ಕಾಣಬಹುದು.ಪ್ರತಿನುಸಿದ�್ದೇ ಆದರ�, ನಾವೂ ಆತನನುನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇನ�ೋನುಬ್ಬ ಶಷ್ಯ ಕ�ೇಳಿದ -ಇನ�ೋನುಬ್ಬ ಶಷ್ಯ ಕ�ೇಳಿದ -

ಗುರುಗಳ�, ದ�ೇವರು ಗುರುಗಳ�, ದ�ೇವರು 

ಮನುಜರಾದ ನಮ್ಮ ಮನುಜರಾದ ನಮ್ಮ 

ಕಣು್ಮಂದ� ಶರಿೇರಸಹತವಾಗಿ ಕಣು್ಮಂದ� ಶರಿೇರಸಹತವಾಗಿ 

ಗ�ೋೇಚರನಾಗುವುದಲಲಿವ�?ಗ�ೋೇಚರನಾಗುವುದಲಲಿವ�?
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ಅಪಪಿಣ�ಯಾದಂತ� ನಾನ್ ಅಪಪಿಣ�ಯಾದಂತ� ನಾನ್ 

ನನನು ಮನ�ೂರೀಭಾವವನ್ನು ನನನು ಮನ�ೂರೀಭಾವವನ್ನು 

ತದ್ದಕ�ೂಳುಳುತ�ತುರೀನ�. ತದ್ದಕ�ೂಳುಳುತ�ತುರೀನ�. 

ಚಂತಸಬ�ರೀಡ. ಎಡರ್-ತ�ೂಡರ್ಗಳನ್ನು ಚಂತಸಬ�ರೀಡ. ಎಡರ್-ತ�ೂಡರ್ಗಳನ್ನು 

ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ದ�ರೀವರಿಂದ ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ದ�ರೀವರಿಂದ 

ವಿಧಿಸಲಪಿಟ್್ಟರ್ವುವು ಎಂದ್ ಕಾಣ್ ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಲಪಿಟ್್ಟರ್ವುವು ಎಂದ್ ಕಾಣ್ ಮತ್ತು 

ಆ ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ�ಹರಿಸಲ್ ದ�ರೀವರ್ ಆ ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ�ಹರಿಸಲ್ ದ�ರೀವರ್ 

ನಿನಗ� ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನಿರೀಡ್ತಾತುನ� ಎಂಬ ನಿನಗ� ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನಿರೀಡ್ತಾತುನ� ಎಂಬ 

ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಿಕ�ೂ.ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಿಕ�ೂ.

ನಾನ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಕ್ಟ್ಂಬವನ್ನು ನಾನ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಕ್ಟ್ಂಬವನ್ನು 

ನ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಳುಬ�ರೀಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗ� ನ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಳುಬ�ರೀಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗ� 

ನ�ಮ್ಮದಯಿಂದ ಕ್ಳಿತ್ ದ�ರೀವರ ನ�ಮ್ಮದಯಿಂದ ಕ್ಳಿತ್ ದ�ರೀವರ 

ಪಾ್ರ್ಥನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಸಮಯ ಪಾ್ರ್ಥನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಸಮಯ 

ಸಿಗ್ತತುಲಲಿ. ನಾನ್ ದರೀನಳಾಗಿದ�್ದರೀನ�. ನನಗ� ಸಿಗ್ತತುಲಲಿ. ನಾನ್ ದರೀನಳಾಗಿದ�್ದರೀನ�. ನನಗ� 

ದಾರಿ ಇದ�ಯೆರೀ?ದಾರಿ ಇದ�ಯೆರೀ?

ಇಲಲಿವ�ರೀಕ�? ದ�ರೀವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲ್ ಇಲಲಿವ�ರೀಕ�? ದ�ರೀವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲ್ 

ನಿಮಗ� ಹ�ಚಚುನ ಅವಕಾಶವವಿರ್ವುದ್ ನಿಮಗ� ಹ�ಚಚುನ ಅವಕಾಶವವಿರ್ವುದ್ 

ನನಗ� ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ�.ನನಗ� ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದ�.

ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬ� ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬ� ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ 

ಕಮಲದಲಲಿ ನ�ಲ�ಸಿರ್ವಳ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಿ. ನಿರೀವು ಬ�ಳಿಗ�ಗು ಕಮಲದಲಲಿ ನ�ಲ�ಸಿರ್ವಳ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಿ. ನಿರೀವು ಬ�ಳಿಗ�ಗು 

ಎದಾ್ದಗ, ಆಕ�ಯನ್ನು ಎಬಿ್ಬಸ್ತತುರೀರಿ ಎಂದ್ ಕಲಪಿಸಿಕ�ೂಳಿಳು. ಎದಾ್ದಗ, ಆಕ�ಯನ್ನು ಎಬಿ್ಬಸ್ತತುರೀರಿ ಎಂದ್ ಕಲಪಿಸಿಕ�ೂಳಿಳು. 

ನಿರೀವು ತನನುಲ್ ಕ್ಳಿತಾಗ, ಆಹಾರವನ್ನು ಅಮ್ಮನವರಿಗ� ನಿರೀವು ತನನುಲ್ ಕ್ಳಿತಾಗ, ಆಹಾರವನ್ನು ಅಮ್ಮನವರಿಗ� 

ಅಪ್್ಥಸಿ. ಮನ�ಯ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವಾಗ, ಆಕ� ಅಪ್್ಥಸಿ. ಮನ�ಯ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವಾಗ, ಆಕ� 

ನಿಮ್ಮಂದಗ� ಇದಾ್ದಳ� ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿ.ನಿಮ್ಮಂದಗ� ಇದಾ್ದಳ� ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿ.

ಸಮಯ ಸಿಕಾಕೆಗ, ಕಣ್್ಮಚಚು ಜಗನಾ್ಮತ�ಗ� ಮಾನಸಿಕ ಸಮಯ ಸಿಕಾಕೆಗ, ಕಣ್್ಮಚಚು ಜಗನಾ್ಮತ�ಗ� ಮಾನಸಿಕ 

ಪೂಜ�ಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ�ಯಲಲಿ ಪೂಜ�ಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ�ಯಲಲಿ 

ತ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಿಳು ಮತ್ತು ಆಕ�ಯ ಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನಕಾಕೆಗಿ ತ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಿಳು ಮತ್ತು ಆಕ�ಯ ಮಾಗ್ಥದಶ್ಥನಕಾಕೆಗಿ 

ಪಾ್ರ್್ಥಸಿ. ಈ ರಿರೀತಯಾಗಿ ವತ್ಥಸಿ ನಿರೀವು ಮಾತ�ಯ ಪಾ್ರ್್ಥಸಿ. ಈ ರಿರೀತಯಾಗಿ ವತ್ಥಸಿ ನಿರೀವು ಮಾತ�ಯ 

ಅನ್ಗ್ಹವನ್ನು ಹ�ರೀರಳವಾಗಿ ಪಡ�ಯ್ವಿರಿ.ಅನ್ಗ್ಹವನ್ನು ಹ�ರೀರಳವಾಗಿ ಪಡ�ಯ್ವಿರಿ.

ಒಬ್ಬ ಭಕತು ತನನು ಸಮಸ�್ಯಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಮ್ಂದಟ್ಟ - ಒಬ್ಬ ಭಕತು ತನನು ಸಮಸ�್ಯಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಮ್ಂದಟ್ಟ - 

ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ 

ಚಂತನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ, ಚಂತನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ, 

ನಾನ್ ಹ�ೂರೀದಲ�ಲಿಲಾಲಿ ತ�ೂಡಕ್ಗಳು ನಾನ್ ಹ�ೂರೀದಲ�ಲಿಲಾಲಿ ತ�ೂಡಕ್ಗಳು 

ನನನುನ್ನು ಕಾಡ್ತತುವ�.ನನನುನ್ನು ಕಾಡ್ತತುವ�.

ದ�ರೀವರ ಕಡ�ಗ� ತನನು ದ�ರೀವರ ಕಡ�ಗ� ತನನು 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತು 

ಪಾ್ಪಂಚಕ ತ�ೂಂದರ�ಗಳಿಂದ ಪಾ್ಪಂಚಕ ತ�ೂಂದರ�ಗಳಿಂದ 

ವಿಚಲತನಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವ�?ವಿಚಲತನಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವ�?

ಒಮ್್ಮ ದಂಪತಗಳ�ೂಬ್ಬರ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಭ�ರೀಟ್ ನಿರೀಡಿದರ್. ಹ�ಂಡತ ಒಮ್್ಮ ದಂಪತಗಳ�ೂಬ್ಬರ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಭ�ರೀಟ್ ನಿರೀಡಿದರ್. ಹ�ಂಡತ 

ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳಲಲಿ ಗ�ೂರೀಳಿಟ್ಟಳು -ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳಲಲಿ ಗ�ೂರೀಳಿಟ್ಟಳು -
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##

 ಸಾಗುತಿತುತುತು.  ಸಾಗುತಿತುತುತು. 

ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು ತಂದಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದನುನು ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು ತಂದಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದನುನು 

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುನ�ನುಣಿಸದ� ತಮ್ಮ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುನ�ನುಣಿಸದ� ತಮ್ಮ 

ಹತಿತುರವಿದ್ದ ಫಾ್ಯನನುನು ಅದರತತು ತಿರುಗಿಸಿದರು.ಹತಿತುರವಿದ್ದ ಫಾ್ಯನನುನು ಅದರತತು ತಿರುಗಿಸಿದರು.

ಗಾಳಿರು ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು ತಣಣುಗಾಗಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಗಾಳಿರು ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು ತಣಣುಗಾಗಿಸುತಿತುದಾ್ದಗ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 

ಲಲತಾ ಸಹಸ್ನಾಮದಲಲಿಲಲತಾ ಸಹಸ್ನಾಮದಲಲಿ  

**

 ಬರುವ ಜಗನಾ್ಮತ�ರ ಒಂದು ನಾಮದ  ಬರುವ ಜಗನಾ್ಮತ�ರ ಒಂದು ನಾಮದ 

ಸಪಿಷ್ಟ ವಿವರಣ�ರನುನು ನಿೇಡಿದರು.ಸಪಿಷ್ಟ ವಿವರಣ�ರನುನು ನಿೇಡಿದರು.

ಅವರಿಗ� ಪೋಜ�ರ ವಿಗ್ಹಗಳು ಕ�ೇವಲ ಜಡ ವಸುತುಗಳಲಲಿ. ಪೋಜ� ಅವರಿಗ� ಪೋಜ�ರ ವಿಗ್ಹಗಳು ಕ�ೇವಲ ಜಡ ವಸುತುಗಳಲಲಿ. ಪೋಜ� 

ಮಾಡುವಾಗ ಪೋಜಿಸಲಪಿಡುವ ವಿಗ್ಹದಲಲಿ ದ�ೇವರ ಜಿೇವಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಪೋಜಿಸಲಪಿಡುವ ವಿಗ್ಹದಲಲಿ ದ�ೇವರ ಜಿೇವಂತ 

ಸಾನಿನುಧ್ಯವನುನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತಿತು ಸಾನಿನುಧ್ಯವನುನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತಿತು 

ಹ�ೇಳುತಾತುರ� .ಹ�ೇಳುತಾತುರ� .

ಆ ಭಕತುರು ನಂತರ ಹ�ೇಳಿದರು -ಆ ಭಕತುರು ನಂತರ ಹ�ೇಳಿದರು -

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ಪರಮಪೋಜ್ಯ ಗುರುಗಳ�ೂಂದಗ� ಸಂಭಾಷ್ಸುತಿತುದ್ದ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ಪರಮಪೋಜ್ಯ ಗುರುಗಳ�ೂಂದಗ� ಸಂಭಾಷ್ಸುತಿತುದ್ದ.

ನನನು ಹ�ಸರಿನಲಲಿ ಆಸಿತುಗಳು ನನನು ಹ�ಸರಿನಲಲಿ ಆಸಿತುಗಳು 

ಮತುತು ಹೋಡಿಕ�ಗಳಿವ�.ಮತುತು ಹೋಡಿಕ�ಗಳಿವ�.

ಗುರುಗಳ�, ನಾನು ನನನು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುನು ಗುರುಗಳ�, ನಾನು ನನನು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುನು 

ಪೋಣ್ಯಗ�ೋಳಿಸಿದ�್ದೇನ�ಂದು ಸಂತ�ೋೇಷ್ಸುತ�ತುೇನ�. ನಾನು ಪೋಣ್ಯಗ�ೋಳಿಸಿದ�್ದೇನ�ಂದು ಸಂತ�ೋೇಷ್ಸುತ�ತುೇನ�. ನಾನು 

ರಥ�ೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣವನುನು ಸಂಪಾದಸಿದ�್ದೇನ�. ನನನು ರಥ�ೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣವನುನು ಸಂಪಾದಸಿದ�್ದೇನ�. ನನನು 

ಸಂಪಾದನ�ರ ಸಾಕಷು್ಟ ಭಾಗವನುನು ನನನು ಹ�ಂಡತಿ ಸಂಪಾದನ�ರ ಸಾಕಷು್ಟ ಭಾಗವನುನು ನನನು ಹ�ಂಡತಿ 

ಮತುತು ಮಕಕೆಳ ಹ�ಸರಿನಲಲಿ ಹೋಡಿಕ� ಮಾಡಿದ�್ದೇನ�.ಮತುತು ಮಕಕೆಳ ಹ�ಸರಿನಲಲಿ ಹೋಡಿಕ� ಮಾಡಿದ�್ದೇನ�.

# # ದವ್ಯ ಮಾತ�ರ ಪವಿತ್ ಪಾದುಕ�ಗಳ ಪೋಜ�; * ಜಗನಾ್ಮತ�ರ 1008 ನಾಮಗಳು.ದವ್ಯ ಮಾತ�ರ ಪವಿತ್ ಪಾದುಕ�ಗಳ ಪೋಜ�; * ಜಗನಾ್ಮತ�ರ 1008 ನಾಮಗಳು.  

ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು 

ಉಳಿಸಿಕ�ೋಂಡಿರುವ�?ಉಳಿಸಿಕ�ೋಂಡಿರುವ�?

ಶಾರದಾಂಬ�ಗ� ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು ಶಾರದಾಂಬ�ಗ� ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನ�ೈವ�ೇದ್ಯವನುನು 

ಅಪ್್ಯಸುವುದನುನು ತಡ�ದದು್ದ ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, ಅಪ್್ಯಸುವುದನುನು ತಡ�ದದು್ದ ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, 

ನಮ್ಮ ತಪುಪಿ ಇತರರಿಗ� ಬರಲಾಗದಂತ� ನಮ್ಮ ತಪುಪಿ ಇತರರಿಗ� ಬರಲಾಗದಂತ� 

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಖಚತಪಡಿಸಿದ್ದೇರಿ.ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಖಚತಪಡಿಸಿದ್ದೇರಿ.



ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳುಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು

20

ರಾಮನಿಗ� ರಾಮನಿಗ� 

ಕ�ೂರೀತಗಳು ಕ�ೂರೀತಗಳು 

ಸಹ ಸಹಾಯ ಸಹ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿದ್ದವು.ಮಾಡಿದ್ದವು.

ನಾನ್ ಕ�ರೀಳಿದ್್ದ ನಿನನು ಲೌಕ್ಕ ನಾನ್ ಕ�ರೀಳಿದ್್ದ ನಿನನು ಲೌಕ್ಕ 

ಸಂಪತತುನ ಬಗ�ಗು ಅಲಲಿ. ಆಯ್ಸ್್ಸ ಸಂಪತತುನ ಬಗ�ಗು ಅಲಲಿ. ಆಯ್ಸ್್ಸ 

ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಂಡಾಗ ಮನ್ಷ್ಯ ತನನು ಎಲಲಿ ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಂಡಾಗ ಮನ್ಷ್ಯ ತನನು ಎಲಲಿ 

ಸಂಪತತುನೂನು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಬಿಟ್್ಟ ಸಂಪತತುನೂನು ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಬಿಟ್್ಟ 

ಹ�ೂರೀಗಬ�ರೀಕಾಗ್ತತುದ�.ಹ�ೂರೀಗಬ�ರೀಕಾಗ್ತತುದ�.

ಗ್ರ್ಗಳ�, ಹಾಗಾದರ� ಗ್ರ್ಗಳ�, ಹಾಗಾದರ� 

ನಾನ್ ನನಗ�ೂರೀಸಕೆರ ನಾನ್ ನನಗ�ೂರೀಸಕೆರ 

ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಸಿ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಸಿ 

ಕೂಡಿಡಬ�ರೀಕ್?ಕೂಡಿಡಬ�ರೀಕ್?

ನಿರೀನ್ ಪ್ಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ಹಸಬ�ರೀಕ್. ನಿರೀನ್ ಪ್ಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ಹಸಬ�ರೀಕ್. 

ಅದ್ ಶಾಸತ್ರವಿಹತ ಸವಾಧಮ್ಥದ ಆಚರಣ�, ಅದ್ ಶಾಸತ್ರವಿಹತ ಸವಾಧಮ್ಥದ ಆಚರಣ�, 

ಸತಾಪಿತ್ರಲಲಿ ದಾನ ಇತಾ್ಯದಗಳಿಂದ ಸತಾಪಿತ್ರಲಲಿ ದಾನ ಇತಾ್ಯದಗಳಿಂದ 

ಅಜಿ್ಥತವಾಗ್ತತುದ�. ಅದ್ ನಿಜವಾದ ಅಜಿ್ಥತವಾಗ್ತತುದ�. ಅದ್ ನಿಜವಾದ 

ಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಸಂಪಾದಸ್.ಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಸಂಪಾದಸ್.

ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು ಒಳ�ಳುಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳು ಒಳ�ಳುಯ 

ಕಾಯ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ರೀಕ�ಂದ್ ಕಾಯ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ರೀಕ�ಂದ್ 

ನಿರೀವು ಬಯಸಿದ�್ದರೀ ಆದರ�, ನಿರೀವು ನಿರೀವು ಬಯಸಿದ�್ದರೀ ಆದರ�, ನಿರೀವು 

ಮದಲ್ ಆ ಕಾಯ್ಥಗಳನ್ನು ಮದಲ್ ಆ ಕಾಯ್ಥಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಬ�ರೀಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಮಾಡಬ�ರೀಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ� 

ನಿರೀವು ಆದಶ್ಥವಾಗಿರಿ.ನಿರೀವು ಆದಶ್ಥವಾಗಿರಿ.

ತಮ್ಮ ಒಂದ್ ಪವ್ಚನದಲಲಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಒಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದ್ ಪವ್ಚನದಲಲಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಒಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು 

ಉಲ�ಲಿರೀಖಿಸಿ, ಧಮ್ಥ ಹ�ರೀಗ� ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಉಲ�ಲಿರೀಖಿಸಿ, ಧಮ್ಥ ಹ�ರೀಗ� ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ 

ಉಪದ�ರೀಶಸಿದರ್-ಉಪದ�ರೀಶಸಿದರ್-

ರಾವಣನ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟ ಅವನ ತಮ್ಮ ವಿಭರೀಷಣ, ರಾವಣನ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟ ಅವನ ತಮ್ಮ ವಿಭರೀಷಣ, 

ರಾಮನಲಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದ.ರಾಮನಲಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದ.

ಅವರ್ ಶಷ್ಯನ�ೂರೀಬ್ಬನಿಗ� ಸಲಹ� ನಿರೀಡಿದರ್ -ಅವರ್ ಶಷ್ಯನ�ೂರೀಬ್ಬನಿಗ� ಸಲಹ� ನಿರೀಡಿದರ್ -

ತಾವು ನನನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತ�ರ�ದದ್ದರೀರಿ, ತಾವು ನನನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತ�ರ�ದದ್ದರೀರಿ, 

ಗ್ರ್ಗಳ�. ತಮ್ಮ ಆದ�ರೀಶದಂತ� ನಾನ್ ಗ್ರ್ಗಳ�. ತಮ್ಮ ಆದ�ರೀಶದಂತ� ನಾನ್ 

ನಡ�ದ್ಕ�ೂಳುಳುತ�ತುರೀನ�.ನಡ�ದ್ಕ�ೂಳುಳುತ�ತುರೀನ�.

ಧಮ್ಥವನ್ನು ಎತತುಹಡಿಯ್ವ ಧಮ್ಥವನ್ನು ಎತತುಹಡಿಯ್ವ 

ವ್ಯಕ್ತುಯ ಸಹಾಯಕ�ಕೆ ಪಾ್ಣಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತುಯ ಸಹಾಯಕ�ಕೆ ಪಾ್ಣಿಗಳು 

ಸಹ ಬರ್ತತುವ�; ಆದರ� ತಪಾಪಿದ ಸಹ ಬರ್ತತುವ�; ಆದರ� ತಪಾಪಿದ 

ಹಾದಯಲಲಿ ನಡ�ವ ವ್ಯಕ್ತುಯನ್ನು ಹಾದಯಲಲಿ ನಡ�ವ ವ್ಯಕ್ತುಯನ್ನು 

ತನನು ಸಹ�ೂರೀದರನೂ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾತುನ�.ತನನು ಸಹ�ೂರೀದರನೂ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾತುನ�.

ಕ�ಲವರ್ ದ�ರೀವರಿಗಾಗಿ ಸವಾಲಪಿ ಸಮಯವನೂನು ವಿನಿಯರೀಗಿಸಲ್ ಕ�ಲವರ್ ದ�ರೀವರಿಗಾಗಿ ಸವಾಲಪಿ ಸಮಯವನೂನು ವಿನಿಯರೀಗಿಸಲ್ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿಕ�ೂಳುಳುತಾತುರ�. ಇದನ್ನು ಒಪಪಿಲಾಗದ್. ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿಕ�ೂಳುಳುತಾತುರ�. ಇದನ್ನು ಒಪಪಿಲಾಗದ್. 

ಮಿಕ�ಕೆಲಲಿವುದಕೂಕೆ ಅವರಿಗ� ಸಮಯವಿದ� ಎಂದ್ ಮಿಕ�ಕೆಲಲಿವುದಕೂಕೆ ಅವರಿಗ� ಸಮಯವಿದ� ಎಂದ್ 

ತ�ೂರೀರ್ತತುದ�. ಭಗವಚಚುಂತನ�ಯಲಲಿ ಪ್ತದನ ಕನಿಷಠಿ ಕ�ಲವು ತ�ೂರೀರ್ತತುದ�. ಭಗವಚಚುಂತನ�ಯಲಲಿ ಪ್ತದನ ಕನಿಷಠಿ ಕ�ಲವು 

ನಿಮಿಷಗಳನಾನುದರೂ ವಿನಿಯರೀಗಿಸಿ. ನಿರೀವು ಮನಶಾ್ಶಂತ ನಿಮಿಷಗಳನಾನುದರೂ ವಿನಿಯರೀಗಿಸಿ. ನಿರೀವು ಮನಶಾ್ಶಂತ 

ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ವಿರಿ.ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ವಿರಿ.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ವ�ೈದ್ಯರ�ೋಬ್ಬರು ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಬಂದು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕ�ಲವ�ೇ ವ�ೈದ್ಯರ�ೋಬ್ಬರು ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಬಂದು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕ�ಲವ�ೇ 

ದನಗಳ ಹಂದ� ತ�ರ�ದರುವುದಾಗಿ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� ತಿಳಿಸಿದರು.ದನಗಳ ಹಂದ� ತ�ರ�ದರುವುದಾಗಿ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳಿಗ� ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆ ವ್ಯಕ್ತುರು ನಂತರ ದುಬ�ೈನಿಂದ ಶ್ೇಮಠಕ�ಕೆ ಪತ್ ಬರ�ದ.ಆ ವ್ಯಕ್ತುರು ನಂತರ ದುಬ�ೈನಿಂದ ಶ್ೇಮಠಕ�ಕೆ ಪತ್ ಬರ�ದ.

ವ�ೈದ್ಯರಿಗ� ಸ್ವಲಪಿ ನಿರಾಶ�ಯಾಯಿತು.ವ�ೈದ್ಯರಿಗ� ಸ್ವಲಪಿ ನಿರಾಶ�ಯಾಯಿತು.

ಒಬ್ಬ ಭಕತು ಒಮ್್ಮ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳನುನು ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದ -ಒಬ್ಬ ಭಕತು ಒಮ್್ಮ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳನುನು ಪಾ್ರ್್ಯಸಿದ -

ಭಕತುರನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸುವಾಗಲೋ, ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ವಿವ�ೇಕದಂದ ಭಕತುರನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸುವಾಗಲೋ, ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ವಿವ�ೇಕದಂದ 

ಕೋಡಿರುತಾತುರ�. ತನಗೋ ತನನು ರ�ೋೇಗಿಗಳಿಗೋ ಆಶೇವಾ್ಯದ ಕೋಡಿರುತಾತುರ�. ತನಗೋ ತನನು ರ�ೋೇಗಿಗಳಿಗೋ ಆಶೇವಾ್ಯದ 

ದ�ೋರಕ್ದ� ಎಂದು ವ�ೈದ್ಯರು ಸಂತ�ೋೇಷಪಟ್ಟರು.ದ�ೋರಕ್ದ� ಎಂದು ವ�ೈದ್ಯರು ಸಂತ�ೋೇಷಪಟ್ಟರು.

ನಾನು ಮುಂಗ�ೋೇಪದಂದ ನಾನು ಮುಂಗ�ೋೇಪದಂದ 

ಬಳಲುತಿತುದ�್ದೇನ�; ಅದು ತಲ�ಯೆತಿತುದಾಗ ಬಳಲುತಿತುದ�್ದೇನ�; ಅದು ತಲ�ಯೆತಿತುದಾಗ 

ನನನುನುನು ಪೋತಿ್ಯಯಾಗಿ ಮಣಿಸುತತುದ�. ನನನುನುನು ಪೋತಿ್ಯಯಾಗಿ ಮಣಿಸುತತುದ�. 

ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಕಾಕೆಗಿ ನಾನು ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಕಾಕೆಗಿ ನಾನು 

ಪರಮಪೋಜ್ಯರನುನು ಪಾ್ರ್್ಯಸುತ�ತುೇನ�.ಪರಮಪೋಜ್ಯರನುನು ಪಾ್ರ್್ಯಸುತ�ತುೇನ�.

ಕ�ೋೇಪ ತನಗ� ಆಶ್ರವನುನು ಕ�ೋಟ್ಟವನನುನು ಕ�ೋೇಪ ತನಗ� ಆಶ್ರವನುನು ಕ�ೋಟ್ಟವನನುನು 

ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಜಾಗರೋಕರಾಗಿದು್ದ ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಜಾಗರೋಕರಾಗಿದು್ದ 

ಅದನುನು ತ್ಯಜಿಸಬ�ೇಕು. ಇನುನುಮುಂದ� ನಿನಗ� ಕ�ೋೇಪ ಅದನುನು ತ್ಯಜಿಸಬ�ೇಕು. ಇನುನುಮುಂದ� ನಿನಗ� ಕ�ೋೇಪ 

ಬರುವಂತಿದಾ್ದಗ, ಹೃತೋಪಿವ್ಯಕವಾಗಿ ನಕುಕೆಬಿಡು.ಬರುವಂತಿದಾ್ದಗ, ಹೃತೋಪಿವ್ಯಕವಾಗಿ ನಕುಕೆಬಿಡು.
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ಅತ್ಯಂತ ರಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನನನು ಅತ್ಯಂತ ರಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನನನು 

ವೃತಿತುರನುನು ನಾನು ನಡ�ಸುವಂತ� ವೃತಿತುರನುನು ನಾನು ನಡ�ಸುವಂತ� 

ದರವಿಟು್ಟ ನನನುನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸಿ.ದರವಿಟು್ಟ ನನನುನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸಿ.

ಚಕ್ತ�್ಸಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗ� ಚಕ್ತ�್ಸಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗ� 

ಬರುವವರ�ಲಲಿರೋ ಸಂಪೋಣ್ಯವಾಗಿ ಬರುವವರ�ಲಲಿರೋ ಸಂಪೋಣ್ಯವಾಗಿ 

ರ�ೋೇಗಮುಕತುರಾಗಲ�ಂದು ನಾನು ರ�ೋೇಗಮುಕತುರಾಗಲ�ಂದು ನಾನು 

ಹರಸುತ�ತುೇನ�.ಹರಸುತ�ತುೇನ�.

“ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತು ಬಹಳ ಲಾಭಪ್ದವಾಗಲ,” ಎಂದು “ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತು ಬಹಳ ಲಾಭಪ್ದವಾಗಲ,” ಎಂದು 

ನಾನು ನಿಮಗ� ಆಶೇವ್ಯದಸಿದ್ದ ಪಕ್ದಲಲಿ, ಅನ�ೇಕ ನಾನು ನಿಮಗ� ಆಶೇವ್ಯದಸಿದ್ದ ಪಕ್ದಲಲಿ, ಅನ�ೇಕ 

ಜನರು ರ�ೋೇಗಿಗಳಾಗಲ ಎಂದು ನಾನು ಪರ�ೋೇಕ್ವಾಗಿ ಜನರು ರ�ೋೇಗಿಗಳಾಗಲ ಎಂದು ನಾನು ಪರ�ೋೇಕ್ವಾಗಿ 

ಹರಸಿದಂತಾಗುತಿತುರಲಲಲಿವ�ೇ? ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ ಹರಸಿದಂತಾಗುತಿತುರಲಲಲಿವ�ೇ? ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಹ�ೇಳಿದ 

ಪ್ಕಾರವಾಗಿ ನಿಮಗ� ನನನು ಆಶೇವಾ್ಯದವನುನು ತಿಳಿಸಿದ�.ಪ್ಕಾರವಾಗಿ ನಿಮಗ� ನನನು ಆಶೇವಾ್ಯದವನುನು ತಿಳಿಸಿದ�.

ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ಪಾ್ಯೇಗಿಕ ಬ�ೋೇಧನ�ರನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡ ಈ ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ಪಾ್ಯೇಗಿಕ ಬ�ೋೇಧನ�ರನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡ ಈ 

ಪ್ಸಂಗವನುನು ಒಂದು ಪುಸತುಕದಲಲಿಪ್ಸಂಗವನುನು ಒಂದು ಪುಸತುಕದಲಲಿ  

##

 ಪ್ಕಟ್ಸಲಾಗಿದ�. ದುಬ�ೈನ  ಪ್ಕಟ್ಸಲಾಗಿದ�. ದುಬ�ೈನ 

ಪ್ಯಾಣಿಕನ�ೋಬ್ಬ, ಮುಂಬ�ೈ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದಲಲಿ ಇನ�ೋನುಬ್ಬ ಪ್ಯಾಣಿಕನ�ೋಬ್ಬ, ಮುಂಬ�ೈ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದಲಲಿ ಇನ�ೋನುಬ್ಬ 

ಪ್ಯಾಣಿಕನು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಹ�ೋೇಗಿದ್ದ ಈ ಪುಸತುಕವನುನು ಪ್ಯಾಣಿಕನು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಹ�ೋೇಗಿದ್ದ ಈ ಪುಸತುಕವನುನು 

ತನನು ಕ�ೈರಲಲಿ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಅದರ ವಿಷರಗಳನುನು ಓದದ.ತನನು ಕ�ೈರಲಲಿ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಅದರ ವಿಷರಗಳನುನು ಓದದ.

ಹೇಗ� ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ಸಲಹ�ರು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನುನು ಓದದ ಹೇಗ� ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ಸಲಹ�ರು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನುನು ಓದದ 

ವ್ಯಕ್ತುಗೋ ಸಹ ಸಹಾರಕವಾಯಿತು.ವ್ಯಕ್ತುಗೋ ಸಹ ಸಹಾರಕವಾಯಿತು.

##GLIMPSES OF GRACEGLIMPSES OF GRACE, 2002, ಪುಟ 11., 2002, ಪುಟ 11.
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ಮತ�ೂತುಂದ್ ಸಂಶಯ -ಮತ�ೂತುಂದ್ ಸಂಶಯ -

ಪ್ಪಂಚ ವಾಸತುವವಲಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ -ಪ್ಪಂಚ ವಾಸತುವವಲಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ -

ವ�ರೀದಗಳ ಮತ್ತು ಮ್ಕ್ತುಯ ಬಗ�ಗು -ವ�ರೀದಗಳ ಮತ್ತು ಮ್ಕ್ತುಯ ಬಗ�ಗು -

ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಂದ ಬಿಡ್ಗಡ� ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಂದ ಬಿಡ್ಗಡ� 

ಹ�ೂಂದಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ಹ�ೂಂದಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು 

ಯಾವಾಗಲೂ ತನನು ಗ್ರ್ಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ತನನು ಗ್ರ್ಗಳ 

ಬಳಿ ಇದ್್ದಕ�ೂಂಡ್, ಅವರಿಗ� ಸ�ರೀವ� ಬಳಿ ಇದ್್ದಕ�ೂಂಡ್, ಅವರಿಗ� ಸ�ರೀವ� 

ಸಲಲಿಸಬ�ರೀಕಾದ್ದ್ ಅನಿವಾಯ್ಥವಲಲಿವ�ರೀ?ಸಲಲಿಸಬ�ರೀಕಾದ್ದ್ ಅನಿವಾಯ್ಥವಲಲಿವ�ರೀ?

ಇಲಲಿ, ಅದ್ ಅನಿವಾಯ್ಥವಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಲಿ, ಅದ್ ಅನಿವಾಯ್ಥವಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ 

ಗ್ರ್ಗಳು ನಿನಗ� ಏನನ್ನು ಮಾಡಬ�ರೀಕ�ಂದ್ ಗ್ರ್ಗಳು ನಿನಗ� ಏನನ್ನು ಮಾಡಬ�ರೀಕ�ಂದ್ 

ಅಪಪಿಣ� ಮಾಡಿದಾ್ದರ�ೂರೀ, ಅದನ್ನು ನಿರೀನ್ ಅಪಪಿಣ� ಮಾಡಿದಾ್ದರ�ೂರೀ, ಅದನ್ನು ನಿರೀನ್ 

ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯ. ಪಾ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯ. 

ಅದ್ವ�ರೀ ಗ್ರ್ಗಳಿಗ� ನಿರೀನ್ ಸಲಲಿಸಬಹ್ದಾದ ಅದ್ವ�ರೀ ಗ್ರ್ಗಳಿಗ� ನಿರೀನ್ ಸಲಲಿಸಬಹ್ದಾದ 

ಅತ್್ಯತತುಮ ಸ�ರೀವ�.ಅತ್್ಯತತುಮ ಸ�ರೀವ�.

ಗ್ರ್ಗಳ�, ಬ್ಹ್ಮವನ್ನು ಹ�ೂರತ್ಪಡಿಸಿ ಎಲಲಿವೂ ಗ್ರ್ಗಳ�, ಬ್ಹ್ಮವನ್ನು ಹ�ೂರತ್ಪಡಿಸಿ ಎಲಲಿವೂ 

ಮಿಥ�್ಯ, ವಾಸತುವವಲಲಿ, ಎಂದ್ ಅಮಿಥ�್ಯ, ವಾಸತುವವಲಲಿ, ಎಂದ್ ಅದ್ವೈದ್ವೈತಗಳು ವಾದಸ್ತಾತುರ�. ತಗಳು ವಾದಸ್ತಾತುರ�. 

ಅದ್ ಸರಿಯಾದರ�, ವ�ರೀದಗಳು ಸಹ ಸ್ಳಾಳುಗಿರಬ�ರೀಕ್. ಅದ್ ಸರಿಯಾದರ�, ವ�ರೀದಗಳು ಸಹ ಸ್ಳಾಳುಗಿರಬ�ರೀಕ್. 

ವ�ರೀದಗಳು ಮಿಥ�್ಯ ಆದರ�, ಅವುಗಳಿಂದ ವಾಸತುವವಾದ ವ�ರೀದಗಳು ಮಿಥ�್ಯ ಆದರ�, ಅವುಗಳಿಂದ ವಾಸತುವವಾದ 

ಜ್ಾನವು ಲಭಸ್ವುದ್ ಹ�ರೀಗ�?ಜ್ಾನವು ಲಭಸ್ವುದ್ ಹ�ರೀಗ�?

ಈ ಕಥ�ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ತಾನ್ ಈ ಕಥ�ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ತಾನ್ 

ತಂದ ಆಹಾರ ವಿಷಮಿಶ್ತ ಎಂಬ ಧೃಢ ತಂದ ಆಹಾರ ವಿಷಮಿಶ್ತ ಎಂಬ ಧೃಢ 

ಭಾವಾವ�ರೀಶಕ�ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ; ಆದರ� ಆ ಆಹಾರ ಭಾವಾವ�ರೀಶಕ�ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ; ಆದರ� ಆ ಆಹಾರ 

ವಿಷಮಿಶ್ತವಾಗಿರಲಲಲಿ.ವಿಷಮಿಶ್ತವಾಗಿರಲಲಲಿ.

ಅವನ ಭಾವೊರೀದ�್ರೀಕದ ಯಾತನ� ಅದ�ಷ್್ಟ ಅವನ ಭಾವೊರೀದ�್ರೀಕದ ಯಾತನ� ಅದ�ಷ್್ಟ 

ತರೀವ್ವಾಗಿತ�ತುಂದರ�, ಅವನ್ ಶರೀಘ್ದಲ�ಲಿರೀ ಕ್ಸಿದ್ ತರೀವ್ವಾಗಿತ�ತುಂದರ�, ಅವನ್ ಶರೀಘ್ದಲ�ಲಿರೀ ಕ್ಸಿದ್ 

ಸತ್ತುಹ�ೂರೀದ. ಕಾಲಪಿನಿಕ ವಿಷ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿಗ� ಸತ್ತುಹ�ೂರೀದ. ಕಾಲಪಿನಿಕ ವಿಷ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿಗ� 

ಕಾರಣವಾಯಿತ್. ಅಂತ�ಯೆರೀ, ಪಾರಮಾರ್್ಥಕ ನಿಲ್ವಿನಲಲಿ ಕಾರಣವಾಯಿತ್. ಅಂತ�ಯೆರೀ, ಪಾರಮಾರ್್ಥಕ ನಿಲ್ವಿನಲಲಿ 

ವ�ರೀದಗಳು ಸತ್ಯವ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಡದದ್ದರೂ, ವ�ರೀದಗಳು ಸತ್ಯವ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಿಡದದ್ದರೂ, 

ಮ್ಕ್ತುಕ�ೂಡ್ವ ಜ್ಾನವನ್ನು ನಿರೀಡಬಲಲಿವು.ಮ್ಕ್ತುಕ�ೂಡ್ವ ಜ್ಾನವನ್ನು ನಿರೀಡಬಲಲಿವು.

ನಾವು ಪ್ಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಪಂಚವನ್ನು 

ನ�ೂರೀಡ್ತ�ತುರೀವ� ಮತ್ತು ಜನರ�ೂಂದಗ� ನ�ೂರೀಡ್ತ�ತುರೀವ� ಮತ್ತು ಜನರ�ೂಂದಗ� 

ವ್ಯವಹರಿಸ್ತ�ತುರೀವ�. ಆದರ� ಇದ್ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತ�ತುರೀವ�. ಆದರ� ಇದ್ 

ನಿಜಕೂಕೆ ಅವಾಸತುವ ಎಂದ್ ನಿಜಕೂಕೆ ಅವಾಸತುವ ಎಂದ್ ಅಅದ್ವೈದ್ವೈತ ತ 

ತಳಿಸ್ತತುದ�. ಗ್ರ್ಗಳ�, ಇದನ್ನು ತಳಿಸ್ತತುದ�. ಗ್ರ್ಗಳ�, ಇದನ್ನು 

ಹ�ರೀಗ� ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೂಳಳುಬ�ರೀಕ್?ಹ�ರೀಗ� ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೂಳಳುಬ�ರೀಕ್?

ಒಬ್ಬ ಶಷ್ಯ ಒಮ್್ಮ, “ದ�ರೀವರ್ ನಮ್ಮನ್ ಹ�ರೀಗ� ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುನ�?” ಒಬ್ಬ ಶಷ್ಯ ಒಮ್್ಮ, “ದ�ರೀವರ್ ನಮ್ಮನ್ ಹ�ರೀಗ� ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುನ�?” 

ಎಂದ್ ಕ�ರೀಳಿದ.ಎಂದ್ ಕ�ರೀಳಿದ.

ಯಾವುದ�ರೀ ಪ್ಯತನುದಲಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಲ�ೂರೀಚನ�ಗಳ ಯಾವುದ�ರೀ ಪ್ಯತನುದಲಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಲ�ೂರೀಚನ�ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಮಾತ್ವ�ರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ವ�ರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದ್ 

ತಳಿದ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಮನಸಿ್ಸನಲಲಿ ಸೂಕತುವಾದ ತಳಿದ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಮನಸಿ್ಸನಲಲಿ ಸೂಕತುವಾದ 

ಆಲ�ೂರೀಚನ�ಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವ ಮೂಲಕ, ದ�ರೀವರ್ ಆಲ�ೂರೀಚನ�ಗಳನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವ ಮೂಲಕ, ದ�ರೀವರ್ 

ಅವನನ್ನು ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುನ� ಎಂದ್ ಶಾಸತ್ರಗಳು ತಳಿಸ್ತತುವ�.ಅವನನ್ನು ಅನ್ಗ್ಹಸ್ತಾತುನ� ಎಂದ್ ಶಾಸತ್ರಗಳು ತಳಿಸ್ತತುವ�.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಪ್ತಿ ವಷ್ಯ ನಡ�ರುವ ವಿದ್ವತ್ ಸದಸಿ್ಸನಲಲಿ, ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಪ್ತಿ ವಷ್ಯ ನಡ�ರುವ ವಿದ್ವತ್ ಸದಸಿ್ಸನಲಲಿ, 

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಉದಯೇನು್ಮಖ ವಿದಾ್ವಂಸರನುನು ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಉದಯೇನು್ಮಖ ವಿದಾ್ವಂಸರನುನು 

ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸುತಾತುರ�. ಅವರು ತಪುಪಿಗಳನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನುನು ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸುತಾತುರ�. ಅವರು ತಪುಪಿಗಳನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನುನು 

ನರವಾಗಿ ತಿದು್ದತಾತುರ�ಯೆೇ ಹ�ೋರತು, ಎಂದಗೋ ಅವರನುನು ನರವಾಗಿ ತಿದು್ದತಾತುರ�ಯೆೇ ಹ�ೋರತು, ಎಂದಗೋ ಅವರನುನು 

ಹತಾಶಗ�ೋಳಿಸುವುದಲಲಿ .ಹತಾಶಗ�ೋಳಿಸುವುದಲಲಿ .

ಪ್ಪಂಚ ಕಂಡುಬರುತಿತುದ�; ಆದ ಕಾರಣ, ಪ್ಪಂಚ ಕಂಡುಬರುತಿತುದ�; ಆದ ಕಾರಣ, 

ಅದು ಮಲದ ಕ�ೋಂಬಿನಂತ� ಅದು ಮಲದ ಕ�ೋಂಬಿನಂತ� ‘‘ಅಸತ್ಅಸತ್’’, , 

ಅಂದರ� ಸವ್ಯಥಾ ಅವಾಸತುವ, ಅಲಲಿ. ಅಂದರ� ಸವ್ಯಥಾ ಅವಾಸತುವ, ಅಲಲಿ. 

ಬ್ಹ್ಮದಂತ� ಅದು ಬ್ಹ್ಮದಂತ� ಅದು ‘‘ಸತ್ಸತ್’’, ಅಂದರ� , ಅಂದರ� 

ಪಾರಮಾರ್್ಯಕವಾಗಿ ವಾಸತುವ, ಅಲಲಿ. ಸತ್-ಪಾರಮಾರ್್ಯಕವಾಗಿ ವಾಸತುವ, ಅಲಲಿ. ಸತ್-

ವಸುತು ಬದಲಾಗುವುದಲಲಿ, ನಾಶವಾಗುವುದೋ ವಸುತು ಬದಲಾಗುವುದಲಲಿ, ನಾಶವಾಗುವುದೋ 

ಇಲಲಿ. ಜಗತುತು ಹಾಗಲಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲಲಿ. ಜಗತುತು ಹಾಗಲಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ““ಜಗತುತು ಜಗತುತು 

ಸತ್ ಸಹ ಅಲಲಿ, ಅಸತ್ ಕೋಡ ಅಲಲಿಸತ್ ಸಹ ಅಲಲಿ, ಅಸತ್ ಕೋಡ ಅಲಲಿ””, , 

ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಳುತ�ತುೇವ�. ಪ್ಪಂಚ ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಳುತ�ತುೇವ�. ಪ್ಪಂಚ 

ಕ�ೇವಲ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ-ಸತ್, ಎಂದರ� ಕ�ೇವಲ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ-ಸತ್, ಎಂದರ� 

ವ್ಯವಹಾರ ದ�ಸ�ರಲಲಿ ಮಾತ್ ಅಸಿತುತ್ವ ವ್ಯವಹಾರ ದ�ಸ�ರಲಲಿ ಮಾತ್ ಅಸಿತುತ್ವ 

ಉಳಳುದು್ದ, ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಳುತ�ತುೇವ�.ಉಳಳುದು್ದ, ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಳುತ�ತುೇವ�.

ಮ್ೇಲಾಗಿ, ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಸಿತುತ್ವವು ಮ್ೇಲಾಗಿ, ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಅಸಿತುತ್ವವು 

ಬ್ಹ್ಮಕ್ಕೆಂತ ಸ್ವತಂತ್ವಲಲಿ. ಪರಬ್ಹ್ಮವನುನು ಬ್ಹ್ಮಕ್ಕೆಂತ ಸ್ವತಂತ್ವಲಲಿ. ಪರಬ್ಹ್ಮವನುನು 

ಸಾಕ್ಾತಕೆರಿಸಿಕ�ೋಂಡವನು, ಜಗತತುನುನು ಸಾಕ್ಾತಕೆರಿಸಿಕ�ೋಂಡವನು, ಜಗತತುನುನು 

ಪ್ತ�್ಯೇಕವಾದ ಸತ್-ವಸುತು ಎಂದು ಪ್ತ�್ಯೇಕವಾದ ಸತ್-ವಸುತು ಎಂದು 

ನ�ೋೇಡುವುದಲಲಿ. ನ�ೋೇಡುವುದಲಲಿ. ““ಈ ಎಲಲಿವೂ ಕ�ೇವಲ ಈ ಎಲಲಿವೂ ಕ�ೇವಲ 

ಬ್ಹ್ಮವ�ೇಬ್ಹ್ಮವ�ೇ””, ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕ�ೋಳುಳುತಾತುನ�., ಎಂದು ಅವನು ಅರಿತುಕ�ೋಳುಳುತಾತುನ�.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಕವಿತ�ರನುನು ಅವಲ�ೋೇಕ್ಸಿ ಅದರಲಲಿ ಅನ�ೇಕ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಕವಿತ�ರನುನು ಅವಲ�ೋೇಕ್ಸಿ ಅದರಲಲಿ ಅನ�ೇಕ 

ವಿಭಕ್ತು ದ�ೋೇಷಗಳಿವ� ಎಂದು ಮನಗಂಡರು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅವರು ವಿಭಕ್ತು ದ�ೋೇಷಗಳಿವ� ಎಂದು ಮನಗಂಡರು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅವರು 

ಆ ರುವಕನನನು  ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸುವ ಮಾತುಗಳನುನು ನುಡಿದರು -ಆ ರುವಕನನನು  ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸುವ ಮಾತುಗಳನುನು ನುಡಿದರು -

ಹೇಗ�ನುನುತಾತು ಅವರು ರುವಕನನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸಿದರು.ಹೇಗ�ನುನುತಾತು ಅವರು ರುವಕನನುನು ಆಶೇವ್ಯದಸಿದರು.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, ನಾನು ತಮ್ಮ ಮ್ೇಲ� ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, ನಾನು ತಮ್ಮ ಮ್ೇಲ� 

ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಒಂದು ಕವನವನುನು ರಚಸಿದ�್ದೇನ�. ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಒಂದು ಕವನವನುನು ರಚಸಿದ�್ದೇನ�. 

ಆದರ� ಅದರಲಲಿ ವಾ್ಯಕರಣ ದ�ೋೇಷಗಳು ಆದರ� ಅದರಲಲಿ ವಾ್ಯಕರಣ ದ�ೋೇಷಗಳು 

ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಹಂಜರಿರುತ�ತುೇನ�.ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಹಂಜರಿರುತ�ತುೇನ�.

ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಬರ�ರಬ�ೇಕ�ಂಬ ನಿನನು ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಬರ�ರಬ�ೇಕ�ಂಬ ನಿನನು 

ಉತಾ್ಸಹವನುನು ನಾನು ಪ್ಶಂಸಿಸುತ�ತುೇನ�. ಉತಾ್ಸಹವನುನು ನಾನು ಪ್ಶಂಸಿಸುತ�ತುೇನ�. 

ನಿನನು ಕಾವ್ಯದಲಲಿನ ವಿಭಕ್ತು-ದ�ೋೇಷಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಿನನು ಕಾವ್ಯದಲಲಿನ ವಿಭಕ್ತು-ದ�ೋೇಷಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಚಂತಿಸಬ�ೇಡ. ನನಗ� ಗಾ್ಹ್ಯ ನಿನನು ಭಕ್ತುರಷ�್ಟ.ಚಂತಿಸಬ�ೇಡ. ನನಗ� ಗಾ್ಹ್ಯ ನಿನನು ಭಕ್ತುರಷ�್ಟ.

ಒಂದು ವಿಷರವನುನು ಎತಿತು ತ�ೋೇರಿಸಲು, ತಿದ್ದಲು, ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸಲು, ಒಂದು ವಿಷರವನುನು ಎತಿತು ತ�ೋೇರಿಸಲು, ತಿದ್ದಲು, ಪ�ೋ್ೇತಾ್ಸಹಸಲು, 

ಸಲಹ� ನಿೇಡಲೋ, ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯ ಮತುತು ಚಮತಾಕೆರ ಪದಬಳಕ�-ಸಲಹ� ನಿೇಡಲೋ, ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯ ಮತುತು ಚಮತಾಕೆರ ಪದಬಳಕ�-

ರನುನು ಚತುರವಾಗಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು  ಉಪಯೇಗಿಸಿದು್ದಂಟು. ರನುನು ಚತುರವಾಗಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು  ಉಪಯೇಗಿಸಿದು್ದಂಟು. 

ಒಮ್್ಮ ಸಂಸಕೃತದ ಹುರುಪುಗನಾದ ರುವಕ ಅವರ ಬಳಿಗ� ಬಂದ.ಒಮ್್ಮ ಸಂಸಕೃತದ ಹುರುಪುಗನಾದ ರುವಕ ಅವರ ಬಳಿಗ� ಬಂದ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗ� ಜಗದುಗೆರುಗಳಲಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗ� ಜಗದುಗೆರುಗಳಲಲಿ 

ಕ್ಮ್ಯಾಚಸಿ, ತನನು ಅನುಚತ ನಡವಳಿಕ�ರನುನು ಮನಸಿ್ಸಗ� ಕ್ಮ್ಯಾಚಸಿ, ತನನು ಅನುಚತ ನಡವಳಿಕ�ರನುನು ಮನಸಿ್ಸಗ� 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳಳುಬಾರದ�ಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ. ಪರಮಪೋಜ್ಯರು  ಅವನಿಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳಳುಬಾರದ�ಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ. ಪರಮಪೋಜ್ಯರು  ಅವನಿಗ� 

ಹೇಗ� ಸಾಂತ್ವನ ನಿೇಡಿದರು -ಹೇಗ� ಸಾಂತ್ವನ ನಿೇಡಿದರು -

ಆದ ಶಂಕರರು ಬ�ೋೇಧಿಸಿದ ತತತು್ವವನುನು ಮಾತ್ ನಾನು ಆದ ಶಂಕರರು ಬ�ೋೇಧಿಸಿದ ತತತು್ವವನುನು ಮಾತ್ ನಾನು 

ಮನಸಿ್ಸಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳುಳುತ�ತುೇನ�. ಬ�ೇರ� ಯಾವುದನೋನು ಮನಸಿ್ಸಗ� ಮನಸಿ್ಸಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳುಳುತ�ತುೇನ�. ಬ�ೇರ� ಯಾವುದನೋನು ಮನಸಿ್ಸಗ� 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳುಳುವುದಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿೇನು ಚಂತಿಸಬ�ೇಡ.ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳುಳುವುದಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿೇನು ಚಂತಿಸಬ�ೇಡ.
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ಉತತುರ ಭಾರತದ ಆಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಸಾಧಕನ�ೂಬ್ಬ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಭ�ರೀಟ್ ನಿರೀಡಿದ. ತನನು ಸಾಧನ�ಗ� ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂದ�ರೀಹವೊಂದ್ ಅವನಲಲಿತ್ತು. ಉತತುರ ಭಾರತದ ಆಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಸಾಧಕನ�ೂಬ್ಬ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಭ�ರೀಟ್ ನಿರೀಡಿದ. ತನನು ಸಾಧನ�ಗ� ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂದ�ರೀಹವೊಂದ್ ಅವನಲಲಿತ್ತು. 

ಅವನ್ ಅದನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರಲಲಿ ನಿವ�ರೀದಸಲ್ ಬಯಸಿದ. ಹಂಜರಿಕ�ಯ ಕಾರಣ, ಅವನ್ ಅರಿಕ� ಮಾಡಲ್ ವಿಫಲನಾದ. ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಅವನ್ ಅದನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರಲಲಿ ನಿವ�ರೀದಸಲ್ ಬಯಸಿದ. ಹಂಜರಿಕ�ಯ ಕಾರಣ, ಅವನ್ ಅರಿಕ� ಮಾಡಲ್ ವಿಫಲನಾದ. ಪರಮಪೂಜ್ಯರ 

ಪವ್ಚನ ನಡ�ಯ್ತತುತ್ತು.ಪವ್ಚನ ನಡ�ಯ್ತತುತ್ತು.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪ್ಟ್ಟ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ವುದಕ�ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪ್ಟ್ಟ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ವುದಕ�ಕೆ 

ಮ್ಂದಾಗ್ವುದ್ ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, ಹಾಸ್ಯಪೂವ್ಥಕವಾಗಿಯೂ ಮ್ಂದಾಗ್ವುದ್ ಮಾತ್ವಲಲಿದ�, ಹಾಸ್ಯಪೂವ್ಥಕವಾಗಿಯೂ 

ಅವರ್ಗಳ�ೂಂದಗ� ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡ�ಸ್ತಾತುರ�.ಅವರ್ಗಳ�ೂಂದಗ� ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡ�ಸ್ತಾತುರ�.

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ದ�ೈಹಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚ�ರೀತನರನ್ನು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ದ�ೈಹಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚ�ರೀತನರನ್ನು 

ವಿಶ�ರೀಷವಾಗಿ ಪ್್ರೀತಯಿಂದ ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ತಾತುರ� ಹಾಗೂ ಅವರಲಲಿ ವಿಶ�ರೀಷವಾಗಿ ಪ್್ರೀತಯಿಂದ ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ತಾತುರ� ಹಾಗೂ ಅವರಲಲಿ 

ಅಗತ್ಯವಿರ್ವವರಿಗ� ಬ�ರೀಕಾದ ನ�ರವು ನಿರೀಡ್ತಾತುರ�.ಅಗತ್ಯವಿರ್ವವರಿಗ� ಬ�ರೀಕಾದ ನ�ರವು ನಿರೀಡ್ತಾತುರ�.

ಈತನಿಗ� ಪರಿಚಯವಿಲಲಿದ ಕನನುಡ ಭಾಷ�ಯಲಲಿತ್ತು ಆ ಈತನಿಗ� ಪರಿಚಯವಿಲಲಿದ ಕನನುಡ ಭಾಷ�ಯಲಲಿತ್ತು ಆ 

ಪವ್ಚನ. ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಸಭ�ಯಲಲಿದ್ದ ಆ ಸಾಧಕನ ಪವ್ಚನ. ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ಸಭ�ಯಲಲಿದ್ದ ಆ ಸಾಧಕನ 

ಮ್ರೀಲ� ದೃಷ್್ಟಯನ್ನು ಇಟ್್ಟ ಮ್ಗ್ಳನುಗ್ತಾತು ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ ಮ್ರೀಲ� ದೃಷ್್ಟಯನ್ನು ಇಟ್್ಟ ಮ್ಗ್ಳನುಗ್ತಾತು ಸಂಸಕೃತದಲಲಿ 

ಒಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು  ಪಠಿಸಿದರ್.ಒಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು  ಪಠಿಸಿದರ್.

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಹ�ರೀಳಿದ ಆ ಶ�್ಲಿರೀಕದಲಲಿ ತಾನ್ ಮಾತ್ಗಳಲಲಿ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದ ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಹ�ರೀಳಿದ ಆ ಶ�್ಲಿರೀಕದಲಲಿ ತಾನ್ ಮಾತ್ಗಳಲಲಿ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸದ 

ತನನು ಸಮಸ�್ಯಗ� ಪರಿಹಾರವಿರ್ವುದಾಗಿ ಅರಿತ್ಕ�ೂಂಡ. ಉಪನಾ್ಯಸ ಮ್ಗಿದ ತನನು ಸಮಸ�್ಯಗ� ಪರಿಹಾರವಿರ್ವುದಾಗಿ ಅರಿತ್ಕ�ೂಂಡ. ಉಪನಾ್ಯಸ ಮ್ಗಿದ 

ನಂತರ, ಆತ ತನನು ಅನ್ಭವವನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ತನಗ� ಪರಿಚತನಾದ ನಂತರ, ಆತ ತನನು ಅನ್ಭವವನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ತನಗ� ಪರಿಚತನಾದ 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯಂದಗ� ಹಂಚಕ�ೂಂಡ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯಂದಗ� ಹಂಚಕ�ೂಂಡ.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ದಶ್ಥನವನ್ನು ನಾಲ್ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ದಶ್ಥನವನ್ನು ನಾಲ್ಕೆ 

ದನಗಳಿಂದ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತತುದ�್ದರೀನ�; ಆದರೂ ದನಗಳಿಂದ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತತುದ�್ದರೀನ�; ಆದರೂ 

ನನನು ಸಂದ�ರೀಹವನ್ನು ಅವರ ಮ್ಂದಟ್್ಟಲಲಿ. ನಾನ್ ನನನು ಸಂದ�ರೀಹವನ್ನು ಅವರ ಮ್ಂದಟ್್ಟಲಲಿ. ನಾನ್ 

ಇಂದ್ ರಾತ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಿಂದ ಹ�ೂರಡಬ�ರೀಕಾಗಿದ�. ಇಂದ್ ರಾತ್ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಿಂದ ಹ�ೂರಡಬ�ರೀಕಾಗಿದ�. 

ನಾನ್ ಸ್ವಣಾ್ಥವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ನಾನ್ ಸ್ವಣಾ್ಥವಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ 

ಮಾಡಿದ�್ದರೀನ�ಂದ್ ಭಾವಿಸ್ತ�ತುರೀನ�.ಮಾಡಿದ�್ದರೀನ�ಂದ್ ಭಾವಿಸ್ತ�ತುರೀನ�.

ನಿನಗ� ಈ ಹಣ್ಣು ಬ�ರೀಕ�? ನಿನಗ� ಈ ಹಣ್ಣು ಬ�ರೀಕ�? 

ನಿರೀನ�ೂಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು ಹ�ರೀಳಿದರ� ನಿರೀನ�ೂಂದ್ ಶ�್ಲಿರೀಕವನ್ನು ಹ�ರೀಳಿದರ� 

ನಾನಿದನ್ನು ನಿನಗ� ಕ�ೂಡ್ತ�ತುರೀನ�.ನಾನಿದನ್ನು ನಿನಗ� ಕ�ೂಡ್ತ�ತುರೀನ�.

ನಾನ್ ತ್ಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲ! ನಾನ್ ತ್ಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶಾಲ! 

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ 

ತಮ್ಮ ಉಪನಾ್ಯಸದಲಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನಾ್ಯಸದಲಲಿ 

ನನನು ಸಂದ�ರೀಹವನ್ನು ನನನು ಸಂದ�ರೀಹವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರ್. ನಾನ್ ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರ್. ನಾನ್ 

ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಬಂದ ಉದ�್ದರೀಶ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಬಂದ ಉದ�್ದರೀಶ 

ಸಫಲವಾಗಿದ�.ಸಫಲವಾಗಿದ�.

ನಿಮಗಾದ ಅನ್ಭವದ ಬಗ�ಗು ನಿಮಗಾದ ಅನ್ಭವದ ಬಗ�ಗು 

ನನಗ� ಸಂತ�ೂರೀಷವಾಗಿದ�. ನನಗ� ಸಂತ�ೂರೀಷವಾಗಿದ�. 

ಇಂತಹ ಅನ�ರೀಕ ಘಟನ�ಗಳು ಇಂತಹ ಅನ�ರೀಕ ಘಟನ�ಗಳು 

ಇಲಲಿ ನಡ�ಯ್ತತುವ�!ಇಲಲಿ ನಡ�ಯ್ತತುವ�!
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅನುಗ್ಹ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗ� ಪರಿಹಾರ ಮತುತು ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಗಳನೋನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅನುಗ್ಹ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗ� ಪರಿಹಾರ ಮತುತು ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನಗಳನೋನು 

ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳಲಲಿಗ� ಬರುತಾತುರ�. ಅವರು ಎಲಲಿರನೋನು ಆಶೇವ್ಯದಸುತಾತುರ�. ಅಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳಲಲಿಗ� ಬರುತಾತುರ�. ಅವರು ಎಲಲಿರನೋನು ಆಶೇವ್ಯದಸುತಾತುರ�. 

ಆದಾಗೋ್ಯ, ಜನರು ಅವರಲಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳನುನು ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಆದಾಗೋ್ಯ, ಜನರು ಅವರಲಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳನುನು ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು 

ಈಡ�ೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿರಹಂಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಈಡ�ೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿರಹಂಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 

ಎಂದಗೋ ಅವುಗಳ ಶ�್ೇರವನುನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕ�ೋಳುಳುವುದಲಲಿ.ಎಂದಗೋ ಅವುಗಳ ಶ�್ೇರವನುನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕ�ೋಳುಳುವುದಲಲಿ.

ಶಾರದಾಂಬ�ರ ಶಾರದಾಂಬ�ರ 

ಕೃಪ�ಯಿಂದ ಇದು ಕೃಪ�ಯಿಂದ ಇದು 

ನಡ�ದುಹ�ೋೇಗಿದ�. ನಡ�ದುಹ�ೋೇಗಿದ�. 

ನಾನ�ೇನನೋನು ಮಾಡಿಲಲಿ.ನಾನ�ೇನನೋನು ಮಾಡಿಲಲಿ.

ತಮ್ಮ ಕೃಪ�ಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪ�ಯಿಂದಾಗಿ 

ನನನು ಆರ್್ಯಕ ನನನು ಆರ್್ಯಕ 

ತ�ೋಂದರ�ಗಳು ತ�ೋಂದರ�ಗಳು 

ಕ�ೋನ�ಗ�ೋಂಡಿವ�, ಕ�ೋನ�ಗ�ೋಂಡಿವ�, 

ಮಹಾಸಾ್ವರ್.ಮಹಾಸಾ್ವರ್.

ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ ಜಗದುಗೆರುಗಳವರ 

ಆಶೇವಾ್ಯದದ ಕಾರಣ, ಆಶೇವಾ್ಯದದ ಕಾರಣ, 

ರ್ೇನುಗಾರರಾದ ರ್ೇನುಗಾರರಾದ 

ನಾವು ಸಂತ�ೋೇಷದಂದ ನಾವು ಸಂತ�ೋೇಷದಂದ 

ಬಾಳುತಿತುದ�್ದೇವ�.ಬಾಳುತಿತುದ�್ದೇವ�.

ತಮ್ಮ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ತಮ್ಮ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ 

ಮತುತು ಅನುಗ್ಹದಂದಾಗಿ ಮತುತು ಅನುಗ್ಹದಂದಾಗಿ 

ಮಾತ್, ನನನು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಮಾತ್, ನನನು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 

ಸಾಧನ�ಗಳು ಚ�ನಾನುಗಿ ಸಾಧನ�ಗಳು ಚ�ನಾನುಗಿ 

ಮುಂದುವರ�ರುತಿತುವ�.ಮುಂದುವರ�ರುತಿತುವ�.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, ತಾವು ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ�, ತಾವು 

ಕಳ�ದ ವಷ್ಯ ನನನು ಕಳ�ದ ವಷ್ಯ ನನನು 

ಮಗನನುನು ಆನುಗ್ಹಸಿದ್ದೇರಿ. ಮಗನನುನು ಆನುಗ್ಹಸಿದ್ದೇರಿ. 

ಅವನು ಉತತುಮ ಅವನು ಉತತುಮ 

ಅಂಕಗಳನುನು ಗಳಿಸಿದಾ್ದನ� ಅಂಕಗಳನುನು ಗಳಿಸಿದಾ್ದನ� 

ಮತುತು ಈಗ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇರ ಮತುತು ಈಗ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇರ 

ಕಾಲ�ೇಜಿಗ� ಸ�ೇರಿದಾ್ದನ�.ಕಾಲ�ೇಜಿಗ� ಸ�ೇರಿದಾ್ದನ�.

ಗುರುಗಳ�, ನನನು ಗುರುಗಳ�, ನನನು 

ರಜಮಾನರಿಗ� ಶಸತ್ರಚಕ್ತ�್ಸ ರಜಮಾನರಿಗ� ಶಸತ್ರಚಕ್ತ�್ಸ 

ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ವ�ೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ವ�ೈದ್ಯರು 

ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�. ತಾವು ಈ ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�. ತಾವು ಈ 

ಹಂದ�ಯೆೇ ಹಾಗ� ಹ�ೇಳಿದ್ದೇರಿ.ಹಂದ�ಯೆೇ ಹಾಗ� ಹ�ೇಳಿದ್ದೇರಿ.

ನಮ್ಮ ಗಾ್ಮ ಅಭವೃದಧೆ ನಮ್ಮ ಗಾ್ಮ ಅಭವೃದಧೆ 

ಹ�ೋಂದುತತುದ� ಮತುತು ಹ�ೋಂದುತತುದ� ಮತುತು 

ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕ ದ�ೇವಸಾಥಾನದ ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕ 

ನ�ರವ�ೇರಲದ�  ಎಂದು ತಾವು ನ�ರವ�ೇರಲದ�  ಎಂದು ತಾವು 

ಕಳ�ದ ವಷ್ಯ ಆಶೇವ್ಯದಸಿದ್ದೇರಿ. ಕಳ�ದ ವಷ್ಯ ಆಶೇವ್ಯದಸಿದ್ದೇರಿ. 

ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿವ�, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿವ�, 

ಗುರುಗಳ�.ಗುರುಗಳ�.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್, ನನನು ಮಗ ಮಹಾಸಾ್ವರ್, ನನನು ಮಗ 

ತಮ್ಮ ಆಶೇವಾ್ಯದವನುನು ತಮ್ಮ ಆಶೇವಾ್ಯದವನುನು 

ಪಡ�ದ ಮತುತು ಈಗ ಪಡ�ದ ಮತುತು ಈಗ 

ಕ�ೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕ�ೈತುಂಬ ಸಂಬಳ 

ಸಿಗುವ ಉದ�ೋ್ಯೇಗವನುನು ಸಿಗುವ ಉದ�ೋ್ಯೇಗವನುನು 

ಪಡ�ದುಕ�ೋಂಡಿದಾ್ದನ�.ಪಡ�ದುಕ�ೋಂಡಿದಾ್ದನ�.

 ಗುರುಗಳ�, ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ಹದಂದ  ಗುರುಗಳ�, ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ಹದಂದ 

ಮಾತ್ ಸಂಪೋಣ್ಯ ಮಾತ್ ಸಂಪೋಣ್ಯ 

ಭಗವದಗೆೇತ�ರನುನು ಕಂಠಪಾಠ ಭಗವದಗೆೇತ�ರನುನು ಕಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಲು ಮತುತು ಅದನುನು ಇಲಲಿ ಮಾಡಲು ಮತುತು ಅದನುನು ಇಲಲಿ 

ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗ� ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗ� ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಗುರುಗಳ�, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ�, ತಮ್ಮ 

ಆಶೇವಾ್ಯದದ ದ�ಸ�ಯಿಂದ, ಆಶೇವಾ್ಯದದ ದ�ಸ�ಯಿಂದ, 

ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ 

ಸಂತಾನವಿಲಲಿದ ನನನು ಮಗಳು, ಸಂತಾನವಿಲಲಿದ ನನನು ಮಗಳು, 

ಈಗ ಗಭ್ಯವತಿಯಾಗಿದಾ್ದಳ�.ಈಗ ಗಭ್ಯವತಿಯಾಗಿದಾ್ದಳ�.

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ನನನು ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ನನನು 

ಮಗಳ ಮದುವ�ಗ� ಮಗಳ ಮದುವ�ಗ� 

ಆಶೇವ್ಯದಸಿದರು. ಆಶೇವ್ಯದಸಿದರು. 

ಆಕ�ಗ�ೋಂದು ಒಳ�ಳುರ ಆಕ�ಗ�ೋಂದು ಒಳ�ಳುರ 

ಸಂಬಂಧ ಕೋಡಿಬಂದದ�.ಸಂಬಂಧ ಕೋಡಿಬಂದದ�.
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ಆಗಾಗ�ಗು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಮಠದ ಆನ�ಗಳಿಗ� ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ�ಗು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಮಠದ ಆನ�ಗಳಿಗ� ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 

ಮತತುತರ ತನಿಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವ�ರೀ ಸವಾತಃ ತನಿನುಸ್ತಾತುರ�.ಮತತುತರ ತನಿಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವ�ರೀ ಸವಾತಃ ತನಿನುಸ್ತಾತುರ�.

ಆ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ - ಆ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ - 

ರ�ೂರೀಗಗ್ಸತುವಾದ ಆನ�ಯ ಹಣ�ಯ ಮ್ರೀಲ� ಪವಿತ್ ಪ್ಸಾದವನ್ನು ಹಚಚುದ ಕೂಡಲ�ರೀ, ರ�ೂರೀಗಗ್ಸತುವಾದ ಆನ�ಯ ಹಣ�ಯ ಮ್ರೀಲ� ಪವಿತ್ ಪ್ಸಾದವನ್ನು ಹಚಚುದ ಕೂಡಲ�ರೀ, 

ಅದ್ ನಡ�ಯಲ್ ಪಾ್ರಂಭಸಿತ್; ಅಲಲಿನ ಜನರ�ಲಲಿರೂ  ಸಂತ�ೂರೀಷಪಟ್ಟರ್.ಅದ್ ನಡ�ಯಲ್ ಪಾ್ರಂಭಸಿತ್; ಅಲಲಿನ ಜನರ�ಲಲಿರೂ  ಸಂತ�ೂರೀಷಪಟ್ಟರ್.

ಒಮ್್ಮ ಮಠದ ಆನ�ಯಂದ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಂತ� ಆರ�ೂರೀಗ್ಯ ತಪ್ಪಿ ಚಲಸ್ವ ಒಮ್್ಮ ಮಠದ ಆನ�ಯಂದ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆದ್ದಂತ� ಆರ�ೂರೀಗ್ಯ ತಪ್ಪಿ ಚಲಸ್ವ 

ಸಾಮರ್ಯ್ಥವನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಂಡಿತ್. ಮಾವುತನ ಮತತುತರರ ಸಾಮರ್ಯ್ಥವನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಂಡಿತ್. ಮಾವುತನ ಮತತುತರರ 

ಪಯ್ತನುಗಳು ಎಲಲಿವೂ ವಿಫಲವಾದವು. ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಯಬ್ಬ ಪಯ್ತನುಗಳು ಎಲಲಿವೂ ವಿಫಲವಾದವು. ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಯಬ್ಬ 

ಇದನ್ನು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳಿಗ� ತಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರ್ ಕ�ಲವು ಕ್ಣಕಾಲ ಇದನ್ನು ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳಿಗ� ತಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರ್ ಕ�ಲವು ಕ್ಣಕಾಲ 

ಕಣ್ಣು ಮ್ಚಚು, ನಂತರ  ಹ�ರೀಳಿದರ್ -ಕಣ್ಣು ಮ್ಚಚು, ನಂತರ  ಹ�ರೀಳಿದರ್ -

ಅವರ ಕಾಳಜಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಣ�ಗ� ಪಾತವ್ಾದ ಪಾ್ಣಿಗಳಲಲಿ ಹಸ್ಗಳು, ಆನ�ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕ�ಗಳು ಸ�ರೀರಿವ�. ಅವರ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� ಅವರ ಕಾಳಜಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಣ�ಗ� ಪಾತವ್ಾದ ಪಾ್ಣಿಗಳಲಲಿ ಹಸ್ಗಳು, ಆನ�ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕ�ಗಳು ಸ�ರೀರಿವ�. ಅವರ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� 

ಹಲವಾರ್ ಗ�ೂರೀವುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಅನ�ರೀಕ ಸಥಾಳಗಳಲಲಿ ಚ�ನಾನುಗಿ ನಿವ್ಥಹಸಲಪಿಟ್ಟ ಗ�ೂರೀಶಾಲ�ಗಳಲಲಿ ಹಲವಾರ್ ಗ�ೂರೀವುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಅನ�ರೀಕ ಸಥಾಳಗಳಲಲಿ ಚ�ನಾನುಗಿ ನಿವ್ಥಹಸಲಪಿಟ್ಟ ಗ�ೂರೀಶಾಲ�ಗಳಲಲಿ 

ನ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗ್ತತುದ�.ನ�ೂರೀಡಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗ್ತತುದ�.

ಇಗ�ೂರೀ, ಈ ಪ್ಸಾದವನ್ನು ಇಗ�ೂರೀ, ಈ ಪ್ಸಾದವನ್ನು 

ಆನ�ಯ ಹಣ�ಗ� ಹಚಚು.ಆನ�ಯ ಹಣ�ಗ� ಹಚಚು.

ಗ್ರ್ಗಳ�, ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಗಳ�, ತಮ್ಮ 

ಅನ್ಗ್ಹವು ಅನ್ಗ್ಹವು 

ಆನ�ಯ ಆನ�ಯ 

ಓಡಾಟವನ್ನು ಓಡಾಟವನ್ನು 

ಹಂದನಂತ� ಹಂದನಂತ� 

ಮಾಡಿದ�.ಮಾಡಿದ�.

ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು 

ಗ್ಣಪಡಿಸಿದವನ್ ಗ್ಣಪಡಿಸಿದವನ್ 

ನಾನಲಲಿ. ಆನ�ಗ� ಬ�ರೀಕಾದ ನಾನಲಲಿ. ಆನ�ಗ� ಬ�ರೀಕಾದ 

ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನಿರೀಡ�ಂದ್ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನಿರೀಡ�ಂದ್ 

ನಾನ್ ಆಂಜನ�ರೀಯನನ್ನು ನಾನ್ ಆಂಜನ�ರೀಯನನ್ನು 

ಪಾ್ರ್್ಥಸಿದ�. ದ�ರೀವರ್ ನನನು ಪಾ್ರ್್ಥಸಿದ�. ದ�ರೀವರ್ ನನನು 

ಪಾ್ರ್ಥನ�ಗ� ಓಗ�ೂಟ್್ಟದಾ್ದನ�. ಪಾ್ರ್ಥನ�ಗ� ಓಗ�ೂಟ್್ಟದಾ್ದನ�. 

ಅಷ�್ಟ.ಅಷ�್ಟ.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

1990ರಲಲಿ ತುಂಗ�ಗ� ಭವ್ಯ ಸ�ೇತುವ�ರನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. 1990ರಲಲಿ ತುಂಗ�ಗ� ಭವ್ಯ ಸ�ೇತುವ�ರನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. 

ಅದರ ಯೇಜನ�ರನುನು ರೋಪ್ಸಿ, ನಿಮಾ್ಯಣದ ಬಹುತ�ೇಕ ಅದರ ಯೇಜನ�ರನುನು ರೋಪ್ಸಿ, ನಿಮಾ್ಯಣದ ಬಹುತ�ೇಕ 

ಉಸುತುವಾರಿರನುನು ವಹಸಿಕ�ೋಂಡಿದ್ದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ತಿಭಾವಂತರಾದ ಉಸುತುವಾರಿರನುನು ವಹಸಿಕ�ೋಂಡಿದ್ದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ತಿಭಾವಂತರಾದ 

ತಮ್ಮ ಗುರುನಾರರ ಗೌರವಾರ್ಯ, ಅದನುನು ತಮ್ಮ ಗುರುನಾರರ ಗೌರವಾರ್ಯ, ಅದನುನು ‘‘  ಶ್ೇ ವಿದಾ್ಯತಿೇರ್ಯ ಶ್ೇ ವಿದಾ್ಯತಿೇರ್ಯ 

ಸ�ೇತುಸ�ೇತು’’ ಎಂದು ಹ�ಸರಿಸಿದರು. ಎಂದು ಹ�ಸರಿಸಿದರು.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತ್ಯದ ವಷ್ಯಗಳಲಲಿ ಅನ�ೇಕ ಮಹತತು್ವವುಳಳು ಘಟನ�ಗಳು ನಿಬಿಡವಾಗಿವ�. ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಮತುತು ಇತರ�ಡ�ಗಳಲಲಿ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತ್ಯದ ವಷ್ಯಗಳಲಲಿ ಅನ�ೇಕ ಮಹತತು್ವವುಳಳು ಘಟನ�ಗಳು ನಿಬಿಡವಾಗಿವ�. ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಮತುತು ಇತರ�ಡ�ಗಳಲಲಿ 

ಮಠದ ಯೇಜನ�ಗಳು ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಅನುಕೋಲವಾಗಿವ�.ಮಠದ ಯೇಜನ�ಗಳು ಅನ�ೇಕರಿಗ� ಅನುಕೋಲವಾಗಿವ�.

ತಮ್ಮ ಗುರುವರ�ೇಣ್ಯರಿಗ� ತಕಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುವರ�ೇಣ್ಯರಿಗ� ತಕಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 

33ನ�ೇ ಮತುತು 34ನ�ೇ ಮಠಾಧಿೇಶರ ದ�ೇಗುಲಗ33ನ�ೇ ಮತುತು 34ನ�ೇ ಮಠಾಧಿೇಶರ ದ�ೇಗುಲಗಳಿಳಿಗ� ಒತಾತುಗಿ ಗ� ಒತಾತುಗಿ 

ಶೃಂಗ�ೇರಿಶೃಂಗ�ೇರಿರ ರ ನರಸಿಂಹವನದಲಲಿ ಸುಂದರ ಅಧಿಷಾಠಿನ ಮಂದರವನುನು ನರಸಿಂಹವನದಲಲಿ ಸುಂದರ ಅಧಿಷಾಠಿನ ಮಂದರವನುನು 

ನಿಮಾ್ಯಪ್ಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ತಿಷಾಠಿ-ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು 1993ರಲಲಿ ನಿಮಾ್ಯಪ್ಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ತಿಷಾಠಿ-ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು 1993ರಲಲಿ 

ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು.ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು.

1989ರಲಲಿ ಪ್ೇಠಾಧಿೇಶರಾದ ನಂತರ, ಜಗದುಗೆರುಗಳು ಎಂಟು ದ�ೋಡ್ಡ ವಿಜರ ಯಾತ�್ಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು. ಆ ಮೋಲಕ ಧಮ್ಯವನುನು 1989ರಲಲಿ ಪ್ೇಠಾಧಿೇಶರಾದ ನಂತರ, ಜಗದುಗೆರುಗಳು ಎಂಟು ದ�ೋಡ್ಡ ವಿಜರ ಯಾತ�್ಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು. ಆ ಮೋಲಕ ಧಮ್ಯವನುನು 

ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಪ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ�ಥಾಗಳನುನು ಸಾಥಾಪ್ಸಿದರು ಹಾಗೋ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇವಾಲರಗಳನುನು ಪ್ತಿಷಾಠಿಪ್ಸಿದರು.ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಪ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಹಲವಾರು ಸಂಸ�ಥಾಗಳನುನು ಸಾಥಾಪ್ಸಿದರು ಹಾಗೋ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇವಾಲರಗಳನುನು ಪ್ತಿಷಾಠಿಪ್ಸಿದರು.

ಮಠಾಧಿೇಶರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮದಲ ಮಠಾಧಿೇಶರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮದಲ 

ಪ್ವಾಸ ನವ�ಂಬರ್ 1991ರಿಂದ ಫ�ಬ್ವರಿ ಪ್ವಾಸ ನವ�ಂಬರ್ 1991ರಿಂದ ಫ�ಬ್ವರಿ 

1992ರವರ�ಗ�, ಕನಾ್ಯಟಕ, ಕ�ೇರಳ 1992ರವರ�ಗ�, ಕನಾ್ಯಟಕ, ಕ�ೇರಳ 

ಮತುತು ತರ್ಳುನಾಡನುನು ವಾ್ಯಪ್ಸಿತು.ಮತುತು ತರ್ಳುನಾಡನುನು ವಾ್ಯಪ್ಸಿತು.

ಅವರ ಎರಡನ�ೇ ಪ್ವಾಸ 1992-ಅವರ ಎರಡನ�ೇ ಪ್ವಾಸ 1992-

93ರ ಅವಧಿರಲಲಿ ಕನಾ್ಯಟಕ 93ರ ಅವಧಿರಲಲಿ ಕನಾ್ಯಟಕ 

ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ ಸಹತವಾಗಿ ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ ಸಹತವಾಗಿ 

ಮಹಾರಾಷರೆವನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡಿತುತು.ಮಹಾರಾಷರೆವನುನು ಒಳಗ�ೋಂಡಿತುತು.

ಮುಂದನದು, ಮ್ೇ 1994ರಿಂದ ಮುಂದನದು, ಮ್ೇ 1994ರಿಂದ 

ಜುಲ�ೈ 1995ರವರ�ಗ� ನಡ�ದ ಅಖಿಲ  ಜುಲ�ೈ 1995ರವರ�ಗ� ನಡ�ದ ಅಖಿಲ  

ಭಾರತ ಪ್ವಾಸ, ಕಾಶಮೀರದಂದ ಭಾರತ ಪ್ವಾಸ, ಕಾಶಮೀರದಂದ 

ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿರವರ�ಗ� ವಾ್ಯಪ್ಸಿತುತು.ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿರವರ�ಗ� ವಾ್ಯಪ್ಸಿತುತು.

2007ರಲಲಿ ಏಪ್್ಲ್ ನಿಂದ  ನವ�ಂಬರ್ 2007ರಲಲಿ ಏಪ್್ಲ್ ನಿಂದ  ನವ�ಂಬರ್ 

ವರ�ಗಿನ ಪ್ವಾಸದಲಲಿ ಕನಾ್ಯಟಕ, ವರ�ಗಿನ ಪ್ವಾಸದಲಲಿ ಕನಾ್ಯಟಕ, 

ಮಹಾರಾಷರೆ ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ ಮಹಾರಾಷರೆ ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು.

2010ರಲಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ವಾಸದಲಲಿ 2010ರಲಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ವಾಸದಲಲಿ 

ಕಾಲಡಿ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ ಸಥಾಳಗಳ ಕಾಲಡಿ ಮತುತು ಸುತತುಮುತತುಲ ಸಥಾಳಗಳ 

ಯಾತ�್ ಮಾಡಿದರು.ಯಾತ�್ ಮಾಡಿದರು.

2001ರಲಲಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 2001ರಲಲಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 

ರಾಮನಾರ ಸಾ್ವರ್ ದ�ೇವಾಲರದ ರಾಮನಾರ ಸಾ್ವರ್ ದ�ೇವಾಲರದ 

ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕಕಾಕೆಗಿ ರಾಮ್ೇಶ್ವರಕ�ಕೆ ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕಕಾಕೆಗಿ ರಾಮ್ೇಶ್ವರಕ�ಕೆ 

ಪ್ಯಾಣ ಬ�ಳ�ಸಿದರು.ಪ್ಯಾಣ ಬ�ಳ�ಸಿದರು.

ಅನ�ೇಕ ರಾಷಾರೆಧ್ಯಕ್ರು, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕ�ೇಂದ್ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಗಳ ಮಂತಿ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಮತ-ಸಿದಾಧೆಂತಗಳ ಅನ�ೇಕ ರಾಷಾರೆಧ್ಯಕ್ರು, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕ�ೇಂದ್ ಹಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಯರಗಳ ಮಂತಿ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಮತ-ಸಿದಾಧೆಂತಗಳ 

ಮುಖಂಡರು ಜಗದುಗೆರುಗಳ ದಶ್ಯನವನುನು ಪ್ವಾಸಗಳಲಲಿ, ಮತುತು ಅವರುಗಳು ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಭ�ೇಟ್ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಪಡ�ದರು.ಮುಖಂಡರು ಜಗದುಗೆರುಗಳ ದಶ್ಯನವನುನು ಪ್ವಾಸಗಳಲಲಿ, ಮತುತು ಅವರುಗಳು ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಭ�ೇಟ್ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಪಡ�ದರು.

2012-13ರ ಅವಧಿರಲಲಿ 2012-13ರ ಅವಧಿರಲಲಿ 

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಕನಾ್ಯಟಕ, ಕ�ೇರಳ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಕನಾ್ಯಟಕ, ಕ�ೇರಳ, 

ತರ್ಳುನಾಡು ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ ತರ್ಳುನಾಡು ಮತುತು ಆಂಧ್ಪ್ದ�ೇಶ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ಪ್ವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು.ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ಪ್ವಾಸ ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರು.

2017ರ ಪ್ವಾಸ ಕನಾ್ಯಟಕ, 2017ರ ಪ್ವಾಸ ಕನಾ್ಯಟಕ, 

ತರ್ಳುನಾಡು ಮತುತು ಕ�ೇರಳ ತರ್ಳುನಾಡು ಮತುತು ಕ�ೇರಳ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ನಡ�ಯಿತು.ರಾಜ್ಯಗಳಲಲಿ ನಡ�ಯಿತು.
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1996ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿನ ಪ್ಕೃತ-ರಮಣಿರೀಯವಾದ ಕಾಲಭ�ೈರವ 1996ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿನ ಪ್ಕೃತ-ರಮಣಿರೀಯವಾದ ಕಾಲಭ�ೈರವ 

ಬ�ಟ್ಟದ ಮ್ರೀಲ� ವ�ರೀದ-ಶಾಸತ್ರ ಪಾಠಶಾಲ�ಯಬ�ಟ್ಟದ ಮ್ರೀಲ� ವ�ರೀದ-ಶಾಸತ್ರ ಪಾಠಶಾಲ�ಯ  

##

 ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು  ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್.ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್.

ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಆಗಮಿಸ್ವ ಭಕತುಸಮೂಹದ ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೆಗಿ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ� ಆಗಮಿಸ್ವ ಭಕತುಸಮೂಹದ ಅನ್ಕೂಲಕಾಕೆಗಿ 

ಅಡ್ಗ�ಮನ�ಯ ಸಮ್ರೀತವಾಗಿ ಅತವಿಸಾತುರವಾದ ಭ�ೂರೀಜನ-ಅಡ್ಗ�ಮನ�ಯ ಸಮ್ರೀತವಾಗಿ ಅತವಿಸಾತುರವಾದ ಭ�ೂರೀಜನ-

ಶಾಲ�ಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ 1999ರಲಲಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್. ಇಲಲಿಂದ ಶಾಲ�ಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ 1999ರಲಲಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್. ಇಲಲಿಂದ 

10000ಕೂಕೆ ಮಿರೀರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಊಟವನ್ನು 10000ಕೂಕೆ ಮಿರೀರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಊಟವನ್ನು 

ಉಚತವಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಗ್ತತುದ�.ಉಚತವಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಗ್ತತುದ�.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ‘‘  ಗ್ರ್-ನಿವಾಸಗ್ರ್-ನಿವಾಸ’’ ವನ್ನು 2003ರಲಲಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್.  ವನ್ನು 2003ರಲಲಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್. 

ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಇದ್ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ವಲಲಿ, ಭಕಾತುದಗಳು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಇದ್ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ವಲಲಿ, ಭಕಾತುದಗಳು 

ಅವರ ದಶ್ಥನವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ್ ನ�ರವ�ರೀರಿಸ್ವ ಅವರ ದಶ್ಥನವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ್ ನ�ರವ�ರೀರಿಸ್ವ 

ಚಂದಮ್ೌಳಿರೀಶವಾರ ಪೂಜ�ಯನ್ನು ವಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ ಅನ್ಕೂಲವಾದ ಚಂದಮ್ೌಳಿರೀಶವಾರ ಪೂಜ�ಯನ್ನು ವಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ ಅನ್ಕೂಲವಾದ 

ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನೂನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�.ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನೂನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�.

1999ರಲಲಿ ಶಾರದ�ಗ� 1999ರಲಲಿ ಶಾರದ�ಗ� 

ಚನನುದ ರರವನ್ನು ಚನನುದ ರರವನ್ನು 

ಅಪ್್ಥಸಲಾಯಿತ್. ಅಪ್್ಥಸಲಾಯಿತ್. 

ಎರಡ್ ವಷ್ಥಗಳ ಎರಡ್ ವಷ್ಥಗಳ 

ನಂತರ, ನಂತರ, 

ಗಭ್ಥಗ್ಡಿಯ ಬ�ಳಿಳು ಗಭ್ಥಗ್ಡಿಯ ಬ�ಳಿಳು 

ಬಾಗಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲ್ಗಳನ್ನು 

ಚನನುದ ಚನನುದ 

ಬಾಗಿಲ್ಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲ್ಗಳಿಂದ 

ಬದಲಾಯಿಸ-ಬದಲಾಯಿಸ-

ಲಾಯಿತ್. ಹಾಗ�ಯೆರೀ ಲಾಯಿತ್. ಹಾಗ�ಯೆರೀ 

ಗಭ್ಥಗ್ಡಿಯ ಗಭ್ಥಗ್ಡಿಯ 

ಒಳಗಿನ ಗ�ೂರೀಡ�ಯನ್ನು ಒಳಗಿನ ಗ�ೂರೀಡ�ಯನ್ನು 

ಚನನುದ ತಗಡಿನಿಂದ ಚನನುದ ತಗಡಿನಿಂದ 

ಹ�ೂದಸಲಾಯಿತ್.ಹ�ೂದಸಲಾಯಿತ್.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅಅದ್ವೈದ್ವೈತ ತ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದವ್ನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದವ್ನ್ನು ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ 

2001ರಲಲಿ ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಯಿತ್. ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� 2001ರಲಲಿ ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಯಿತ್. ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� 

ಇದರ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಗಳಲಲಿ ಶಾಸ ತ್ರ ಗ್ಂರಗಳ ಪಕ್ಟಣ� ಸ�ರೀರಿದ�. ಇಲಲಿ ಇದರ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಗಳಲಲಿ ಶಾಸ ತ್ರ ಗ್ಂರಗಳ ಪಕ್ಟಣ� ಸ�ರೀರಿದ�. ಇಲಲಿ 

ತಾಳ�ಗರಿ ಗಂ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಕರಡ್ಪತ್ ಕಡತಗಳ ಸಂಗಹ್ವಿದ�.ತಾಳ�ಗರಿ ಗಂ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಕರಡ್ಪತ್ ಕಡತಗಳ ಸಂಗಹ್ವಿದ�.

ಅವರ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� 2006ರಲಲಿ ಪಾರ್ಂಭಸಲಪಿಟ್ಟ ಅವರ ನಿದ�ರೀ್ಥಶನದಂತ� 2006ರಲಲಿ ಪಾರ್ಂಭಸಲಪಿಟ್ಟ ‘‘  ಗಿರೀತಾ ಜ್ಾನ ಗಿರೀತಾ ಜ್ಾನ 

ಯಜ್ಞಯಜ್ಞ’’ದ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ, ಭಗವದಗುರೀತ�ಯ 18 ಅಧಾ್ಯಯಗಳನ್ನು ದ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ, ಭಗವದಗುರೀತ�ಯ 18 ಅಧಾ್ಯಯಗಳನ್ನು 

ಮನಃಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ವವರಿಗ� ಪಮ್ಾಣಪತ್ ಮತ್ತು ನಗದ್ ಮನಃಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ವವರಿಗ� ಪಮ್ಾಣಪತ್ ಮತ್ತು ನಗದ್ 

ಪಾರಿತ�ೂರೀಷಕವನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ಪಶ್ಸಿತು ಪಾರಿತ�ೂರೀಷಕವನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳು ಪಶ್ಸಿತು 

ಪ್ರಸಕೃತರನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ತಾತುರ� ಮತ್ತು ವ�ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಕೃತರನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸ್ತಾತುರ� ಮತ್ತು ವ�ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಪರಿರೀಕ್�ಯ ಅಂತಮ ಸ್ತತುನ್ನು ಸವಾತಃ ನಡ�ಸಿದಾ್ದರ�.ಪರಿರೀಕ್�ಯ ಅಂತಮ ಸ್ತತುನ್ನು ಸವಾತಃ ನಡ�ಸಿದಾ್ದರ�.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅಅದ್ವೈದ್ವೈತತ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದ್, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಕ�ರೀಂದ್, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ

ಗ್ರ್-ನಿವಾಸ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿಗ್ರ್-ನಿವಾಸ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ

# ವ�ರೀದ ಮತ್ತು ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಯ್ವ ಹ್ಡ್ಗರಿಗ� ಉಚತ ವಸತ ಮ್ಂತಾದ ಸೌಕಯ್ಥವಿರ್ವ ಪಾಠಶಾಲ�.# ವ�ರೀದ ಮತ್ತು ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಯ್ವ ಹ್ಡ್ಗರಿಗ� ಉಚತ ವಸತ ಮ್ಂತಾದ ಸೌಕಯ್ಥವಿರ್ವ ಪಾಠಶಾಲ�.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

2014ರಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡ�ಗ�ೋಂಡ 2014ರಲಲಿ ಜಗದುಗೆರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡ�ಗ�ೋಂಡ ‘‘  ಅಅದ್ವೈದ್ವೈತ ತ 

ಶಾರದಾಶಾರದಾ’’ ಜಾಲತಾಣ ಶ್ೇ ಆದ ಶಂಕರರ ಕೃತಿಗಳನುನು ಮತುತು  ಜಾಲತಾಣ ಶ್ೇ ಆದ ಶಂಕರರ ಕೃತಿಗಳನುನು ಮತುತು 

ಅವುಗಳ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ ಮತುತು ಉಪವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳನುನು ಓದಲು, ಅವುಗಳ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ ಮತುತು ಉಪವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳನುನು ಓದಲು, 

ಅವುಗಳಲಲಿ ಸಂಶ�್ೇಧನ�ರನುನು ನಡ�ಸಲು ಜನರಿಗ� ಅನುವು ಅವುಗಳಲಲಿ ಸಂಶ�್ೇಧನ�ರನುನು ನಡ�ಸಲು ಜನರಿಗ� ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕ�ೋಡುತತುದ�. ಇದರಲಲಿ ಕ�ೋಂಡಿನುಡಿತಗಳು (ಹ�ೈಪ�ರ್-ಮಾಡಿಕ�ೋಡುತತುದ�. ಇದರಲಲಿ ಕ�ೋಂಡಿನುಡಿತಗಳು (ಹ�ೈಪ�ರ್-

ಲಂಕ್ ಗಳು) ಮತುತು ಉಲ�ಲಿೇಖಗಳು ಇವ�,  ಇದರಲಲಿರುವ ಲಂಕ್ ಗಳು) ಮತುತು ಉಲ�ಲಿೇಖಗಳು ಇವ�,  ಇದರಲಲಿರುವ 

ಗ್ಂರಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪದವನುನು ಹುಡುಕುವ ಗ್ಂರಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪದವನುನು ಹುಡುಕುವ 

ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದ�.ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದ�.

ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ ಇತಿಹಾಸದಲಲಿ ಪ್ಪ್ರಮ ಬಾರಿಗ� 2011ರಲಲಿ  ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ ಇತಿಹಾಸದಲಲಿ ಪ್ಪ್ರಮ ಬಾರಿಗ� 2011ರಲಲಿ  

ಅದೋ್ದರಿಯಿಂದ ಅದೋ್ದರಿಯಿಂದ ‘‘  ಆರುತ-ಚಂಡಿ-ರಜ್ಞವನುನುಆರುತ-ಚಂಡಿ-ರಜ್ಞವನುನು’’

##

 ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

1200ಕೋಕೆ ಹ�ಚುಚು ಋತಿ್ವಜರು ಕೋಡಿ ನಡ�ಸಿದ ಈ ರಜ್ಞದಲಲಿ 1200ಕೋಕೆ ಹ�ಚುಚು ಋತಿ್ವಜರು ಕೋಡಿ ನಡ�ಸಿದ ಈ ರಜ್ಞದಲಲಿ 

ಲ�ೋೇಕಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಜಗನಾ್ಮತ�ರ ಕೃಪ�ರನುನು ಕ�ೋೇರಲಾಯಿತು. ಆ ಲ�ೋೇಕಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಜಗನಾ್ಮತ�ರ ಕೃಪ�ರನುನು ಕ�ೋೇರಲಾಯಿತು. ಆ 

ಸಮರದಲಲಿ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ವಿನಮ್ವಾಗಿ ನುಡಿದರು -ಸಮರದಲಲಿ, ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ವಿನಮ್ವಾಗಿ ನುಡಿದರು -

33ನ�ೇ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಸಥಾಳವನುನು 33ನ�ೇ ಪ್ೇಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆದ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮಸಥಾಳವನುನು 

ಗುರುತಿಸಿದ ಶತಮಾನ�ೋೇತ್ಸವವನುನು ಕಾಲಡಿರಲಲಿ 2010ರಲಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಶತಮಾನ�ೋೇತ್ಸವವನುನು ಕಾಲಡಿರಲಲಿ 2010ರಲಲಿ 

ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿನ ದ�ೇವಾಲರಗಳ ಜಿೇಣ�ೋೇ್ಯದಾಧೆರವನುನು ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿನ ದ�ೇವಾಲರಗಳ ಜಿೇಣ�ೋೇ್ಯದಾಧೆರವನುನು 

ಮತುತು ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು ನ�ರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಮತುತು ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು ನ�ರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಆದ ಶಂಕರರ ದ�ೇವಾಲರವನುನು ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಆದ ಶಂಕರರ ದ�ೇವಾಲರವನುನು 

ಭವ್ಯವಾಗಿ ನವಿೇಕರಿಸಿ 2011ರಲಲಿ ಅದರ ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನವಿೇಕರಿಸಿ 2011ರಲಲಿ ಅದರ ಕುಂಭಾಭಷ�ೇಕವನುನು 

ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು.ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರು.

# 10000ಕೋಕೆ ಹ�ಚುಚು ಬಾರಿ ದುಗಾ್ಯ-ಸಪತುಶತಿ ಮಂತ್ಗಳ ಪಾರಾರಣ ಮಾಡಿ, ಅಗಿನುರಲಲಿ ಆಹುತಿಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗುವ ಯಾಗ.# 10000ಕೋಕೆ ಹ�ಚುಚು ಬಾರಿ ದುಗಾ್ಯ-ಸಪತುಶತಿ ಮಂತ್ಗಳ ಪಾರಾರಣ ಮಾಡಿ, ಅಗಿನುರಲಲಿ ಆಹುತಿಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗುವ ಯಾಗ.

ನಾಲುಕೆ ಅಮಾನುರ ಪ್ೇಠಗಳನುನು ಪ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಾಲುಕೆ ಅಮಾನುರ ಪ್ೇಠಗಳನುನು ಪ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

—— ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶ್ೇ ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ ಶ್ೇ ಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಯ  ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶ್ೇ ಶಾರದಾ ಪ್ೇಠದ ಶ್ೇ ಭಾರತಿೇ ತಿೇರ್ಯ 

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು, ದಾ್ವರಕ ಮತುತು ಬದರಿ ಪ್ೇಠಗಳ ಶ್ೇ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು, ದಾ್ವರಕ ಮತುತು ಬದರಿ ಪ್ೇಠಗಳ ಶ್ೇ 

ಸ್ವರೋಪಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿೇ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು, ಹಾಗೋ ಪುರಿ ಸ್ವರೋಪಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿೇ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು, ಹಾಗೋ ಪುರಿ 

ಗ�ೋೇವಧ್ಯನ ಪ್ೇಠದ ಶ್ೇ ನಿಶಚುಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿೇ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ಗ�ೋೇವಧ್ಯನ ಪ್ೇಠದ ಶ್ೇ ನಿಶಚುಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿೇ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು 

—— ಸ�ೇರಿದ ಸಭ�ಗಳು 1993ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ, ಮತ�ತು 2007ರಲಲಿ  ಸ�ೇರಿದ ಸಭ�ಗಳು 1993ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ, ಮತ�ತು 2007ರಲಲಿ 

ಬ�ಂಗಳೂರಿನಲಲಿ ನಡ�ದವು.ಬ�ಂಗಳೂರಿನಲಲಿ ನಡ�ದವು.

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರ ನರಸಿಂಹವನದಲಲಿ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರ ನರಸಿಂಹವನದಲಲಿ ಭಗವಾನ್ 

ವ�ೇದ ವಾ್ಯಸರ ದ�ೇಗುಲವನುನು 2007ರಲಲಿ ಪ್ತಿಷಾಠಿಪ್ಸಿದರು.ವ�ೇದ ವಾ್ಯಸರ ದ�ೇಗುಲವನುನು 2007ರಲಲಿ ಪ್ತಿಷಾಠಿಪ್ಸಿದರು.

ಆದಶ್ಯಮೋತಿ್ಯಗಳಾದ ನನನು ಆದಶ್ಯಮೋತಿ್ಯಗಳಾದ ನನನು 

ಪೋವಾ್ಯಚಾರ್ಯರು ಈ ಪೋವಾ್ಯಚಾರ್ಯರು ಈ 

ರಜ್ಞವನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಜ್ಞವನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ನಡ�ಸಬಹುದತುತು. ಆದಾಗೋ್ಯ, ನಡ�ಸಬಹುದತುತು. ಆದಾಗೋ್ಯ, 

ತಮ್ಮ ಕರುಣ�ಯಿಂದ ಅದರ ತಮ್ಮ ಕರುಣ�ಯಿಂದ ಅದರ 

ನಿವ್ಯಹಣ�ರನುನು ನನನು ನಿವ್ಯಹಣ�ರನುನು ನನನು 

ಪಾಲಗ� ಒದಗಿಸಲು ಆಯೆಕೆ ಪಾಲಗ� ಒದಗಿಸಲು ಆಯೆಕೆ 

ಮಾಡಿದ್ದರು.ಮಾಡಿದ್ದರು.
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ಯಾತಾ್ರ್್ಥಗಳಿಗ� ಯಾತಾ್ರ್್ಥಗಳಿಗ� ‘‘  ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಪಾಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಪಾ’’, , ‘‘  ಯಾತ್ ನಿವಾಸಯಾತ್ ನಿವಾಸ’’ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು 

‘‘ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಕೃಪಾಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಕೃಪಾ’’ ಎಂಬಿರೀ ಮೂರ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅತರ್ ಗೃಹಗಳು,  ಎಂಬಿರೀ ಮೂರ್ ದ�ೂಡ್ಡ ಅತರ್ ಗೃಹಗಳು, 

ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳಿಗ� ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳಿಗ� ‘‘  ತಪಸಿವಾ ಕ್ಟ್ರೀರತಪಸಿವಾ ಕ್ಟ್ರೀರ’’, ಮತ್ತು ಒಂದ್ , ಮತ್ತು ಒಂದ್ 

ವೃದಾಧೆಶ್ಮ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಿಮಿ್ಥತವಾದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವೃದಾಧೆಶ್ಮ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ನಿಮಿ್ಥತವಾದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 

ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್.ಜಗದ್ಗುರ್ಗಳವರ್ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರ್.

ಶೃಂಗ�ರೀರಿ, ಕಾಲಡಿ, ಬ�ಂಗಳೂರ್, ನವದ�ಹಲ, ಮ್ಂಬ�ೈ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ, ಕಾಲಡಿ, ಬ�ಂಗಳೂರ್, ನವದ�ಹಲ, ಮ್ಂಬ�ೈ, ಚ�ಚ�ನ್ನೈನ್ನೈ  
ಮತ್ತು ಇತರ�ಡ�ಗಳಲಲಿ ಶಕ್ಣ ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ ಮತ್ತು ಇತರ�ಡ�ಗಳಲಲಿ ಶಕ್ಣ ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ�್ರೀಧನಾ 

ಕ�ರೀಂದ್ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, ಮಠದ ವತಯಿಂದ ಕ�ರೀಂದ್ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, ಮಠದ ವತಯಿಂದ 

ಅನ�ರೀಕ ವ�ರೀದ ಪಾಠಶಾಲ�ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ�.ಅನ�ರೀಕ ವ�ರೀದ ಪಾಠಶಾಲ�ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ�.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಗ್ರ್ಗಳು ಸಾಥಾಪ್ಸಿ ಬ�ಳ�ಸಿದ ಶಾರದಾ ಧನವಾಂತರಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಗ್ರ್ಗಳು ಸಾಥಾಪ್ಸಿ ಬ�ಳ�ಸಿದ ಶಾರದಾ ಧನವಾಂತರಿ 

ಚಾ್ಯರಿಟ�ಬಲ್ ಆಸಪಿತ�್ಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪ�ೂರೀಷ್ಸ್ತತುದಾ್ದರ�. ಚಾ್ಯರಿಟ�ಬಲ್ ಆಸಪಿತ�್ಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಪ�ೂರೀಷ್ಸ್ತತುದಾ್ದರ�. 

ಬ�ಂಗಳೂರಿನಲಲಿ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸಪಿತ�್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟ-ಸ�ಪಿಷಾಲಟ್ ಆಸಪಿತ�್ಬ�ಂಗಳೂರಿನಲಲಿ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸಪಿತ�್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟ-ಸ�ಪಿಷಾಲಟ್ ಆಸಪಿತ�್  

**

  

ಮಠದ ಕ�ಲವು ಜಂಟ್ ಯರೀಜನ�ಗಳಾಗಿವ�.ಮಠದ ಕ�ಲವು ಜಂಟ್ ಯರೀಜನ�ಗಳಾಗಿವ�.

ಮಠದ ನೂತನ ಶಾಖ�ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧಮಾ್ಥರ್ಥ ಸಂಸ�ಥಾಗಳನ್ನು ಮಠದ ನೂತನ ಶಾಖ�ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧಮಾ್ಥರ್ಥ ಸಂಸ�ಥಾಗಳನ್ನು 

ಪಾ್ರಂಭಸಲಾಗಿದ�. ಅಸಿತುತವಾದಲಲಿರ್ವ ಶಾಖ�ಗಳಲಲಿ ಅಭವೃದಧೆ ಪಾ್ರಂಭಸಲಾಗಿದ�. ಅಸಿತುತವಾದಲಲಿರ್ವ ಶಾಖ�ಗಳಲಲಿ ಅಭವೃದಧೆ 

ಕಾಯ್ಥಗಳು ನಡ�ದವ�. ಅಮ್ರೀರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕ�ನಡಾದಲಲಿ ಕಾಯ್ಥಗಳು ನಡ�ದವ�. ಅಮ್ರೀರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕ�ನಡಾದಲಲಿ 

ಅಂಗಸಂಸ�ಥಾಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಅಲಲಿ ದ�ರೀವಾಲಯಗಳು ಅಂಗಸಂಸ�ಥಾಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಅಲಲಿ ದ�ರೀವಾಲಯಗಳು 

ಪ್ತಷಾಠಿಪ್ಸಲಪಿಟ್್ಟವ� . ಪ್ತಷಾಠಿಪ್ಸಲಪಿಟ್್ಟವ� . 

ತ�ೂರೀರಣ ಗಣಪತ ಸಾವಾಮಿಯ ಸ್ಂದರವಾದ ದ�ರೀವಾಲಯದ ತ�ೂರೀರಣ ಗಣಪತ ಸಾವಾಮಿಯ ಸ್ಂದರವಾದ ದ�ರೀವಾಲಯದ 

ನಿಮಾ್ಥಣವಾಯಿತ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಅದರ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು ನಿಮಾ್ಥಣವಾಯಿತ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಅದರ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು 

2014ರಲಲಿ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.2014ರಲಲಿ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.

ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಮಠದ ಮ್ಖ್ಯಪ್ವ�ರೀಶದಾವಾರದಲಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಶೃಂಗ�ರೀರಿಯಲಲಿ ಮಠದ ಮ್ಖ್ಯಪ್ವ�ರೀಶದಾವಾರದಲಲಿ ಭವ್ಯವಾದ 

ರಾಜಗ�ೂರೀಪ್ರ  ನಿಮಿ್ಥಸಲಪಿಟ್್ಟತ್. ಅದರ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು ರಾಜಗ�ೂರೀಪ್ರ  ನಿಮಿ್ಥಸಲಪಿಟ್್ಟತ್. ಅದರ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು 

2014ರಲಲಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.2014ರಲಲಿ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳು ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.

ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಕೃಪಾ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಕೃಪಾ, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ

ರಂಗದ�ೂರ� ಮ್ಮರೀರಿಯಲ್ ರಂಗದ�ೂರ� ಮ್ಮರೀರಿಯಲ್ 

ಆಸಪಿತ�್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ಆಸಪಿತ�್, ಬ�ಂಗಳೂರ್

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸಪಿತ�್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸಪಿತ�್ ಮತ್ತು 

ಸಂಶ�್ರೀಧನ ಕ�ರೀಂದ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ಸಂಶ�್ರೀಧನ ಕ�ರೀಂದ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್

ಶ್ರೀ ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಭಾರತರೀ ವಿದಾ್ಯಶ್ಮ, ಚ�ಶ್ರೀ ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಭಾರತರೀ ವಿದಾ್ಯಶ್ಮ, ಚ�ನ್ನೈನ್ನೈ

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಇನಿ್ಸಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾ್ಯನ�ರೀಜ�್ಮಂಟ್, ನವದ�ಹಲಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಇನಿ್ಸಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾ್ಯನ�ರೀಜ�್ಮಂಟ್, ನವದ�ಹಲ

ಜ್ಾನ�ೂರೀದಯ ಸೂಕೆಲ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್ಜ್ಾನ�ೂರೀದಯ ಸೂಕೆಲ್, ಬ�ಂಗಳೂರ್

* ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಆಶರೀವಾ್ಥದದ�ೂಂದಗ� ಇತರ ನಗರಗಳಲೂಲಿ ಆಸಪಿತ�್ಗಳ ನಿಮಾ್ಥಣ ಕಾಯ್ಥ ನಡ�ಯ್ತತುಲದ��.* ಪರಮಪೂಜ್ಯರ ಆಶರೀವಾ್ಥದದ�ೂಂದಗ� ಇತರ ನಗರಗಳಲೂಲಿ ಆಸಪಿತ�್ಗಳ ನಿಮಾ್ಥಣ ಕಾಯ್ಥ ನಡ�ಯ್ತತುಲದ��.
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ಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಶೃಂಗ�ೇರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುರು

ಅವರು 2006ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ದಶ್ಯನವನುನು ಅವರು 2006ರಲಲಿ ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ ಪರಮಪೋಜ್ಯರ ದಶ್ಯನವನುನು 

ಪಡ�ದುದು ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಗಂಭೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತುತು. ಪಡ�ದುದು ಅವರ ಮ್ೇಲ� ಗಂಭೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತುತು. 

ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಮತ�ೋತುಮ್್ಮ 2009ರಲಲಿ ಭ�ೇಟ್ ನಿೇಡಿದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲಿ, ಶೃಂಗ�ೇರಿಗ� ಮತ�ೋತುಮ್್ಮ 2009ರಲಲಿ ಭ�ೇಟ್ ನಿೇಡಿದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲಿ, 

ಅವರು ಪರಮಪೋಜ್ಯರನುನು ಕ�ೋೇರಿದರು -ಅವರು ಪರಮಪೋಜ್ಯರನುನು ಕ�ೋೇರಿದರು -

2015 ಜನವರಿ 4ರಂದು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ 2015 ಜನವರಿ 4ರಂದು ಜಗದುಗೆರುಗಳವರು ಶೃಂಗ�ೇರಿರಲಲಿ 

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸಭ�ರಲಲಿ ಘೋೇಷ್ಸಿದರು -ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸಭ�ರಲಲಿ ಘೋೇಷ್ಸಿದರು -

ಚರಿತ�್ ಮರುಕಳಿಸಿದಂತ� ಆಯಿತು.ಚರಿತ�್ ಮರುಕಳಿಸಿದಂತ� ಆಯಿತು.

ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಭಕ್ತು-ವ�ೈರಾಗ್ಯಗಳನುನು ಮನಗಂಡು ಪ್ಸನನುರಾದ ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಭಕ್ತು-ವ�ೈರಾಗ್ಯಗಳನುನು ಮನಗಂಡು ಪ್ಸನನುರಾದ 

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 2015 ಜನವರಿ 23ರಂದು ಅವರಿಗ� ಸಂನಾ್ಯಸ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು 2015 ಜನವರಿ 23ರಂದು ಅವರಿಗ� ಸಂನಾ್ಯಸ 

ದೇಕ್�ರನುನು ಅನುಗ್ಹಸಿದರು.ದೇಕ್�ರನುನು ಅನುಗ್ಹಸಿದರು.

ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಿಗ� ಪ್ಣವ ಮತುತು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಪರಮಪೋಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಿಗ� ಪ್ಣವ ಮತುತು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ 

ದೇಕ್�ಯಿತುತು,ದೇಕ್�ಯಿತುತು, ವಿಧುಶ�ೇಖರ ಭಾರತಿೇ ವಿಧುಶ�ೇಖರ ಭಾರತಿೇ ಎಂಬ ಯೇಗಪಟ್ಟವನಿತತುರು. ಎಂಬ ಯೇಗಪಟ್ಟವನಿತತುರು.

ಶ್ೇ ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಪ್ಸಾದ ಅವರು 1993 ಜುಲ�ೈ 24ರಂದು ಶ್ೇ ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಪ್ಸಾದ ಅವರು 1993 ಜುಲ�ೈ 24ರಂದು 

ಧಾರ್್ಯಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ೇ ಕುಪಪಿ ಶವಸುಬ್ಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಧಾನಿಗಳು ಧಾರ್್ಯಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ೇ ಕುಪಪಿ ಶವಸುಬ್ಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಧಾನಿಗಳು 

ಮತುತು ಶ್ೇಮತಿ ಸಿೇತಾ ನಾಗಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಅವರಿಗ� ಜನಿಸಿದರು. ಚಕಕೆ ಮತುತು ಶ್ೇಮತಿ ಸಿೇತಾ ನಾಗಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಅವರಿಗ� ಜನಿಸಿದರು. ಚಕಕೆ 

ವರಸಿ್ಸನಲ�ಲಿೇ ಅವರು ಸಂಪೋಣ್ಯ ಕೃಷಣು ರಜುವ�ೇ್ಯದವನುನು, ವರಸಿ್ಸನಲ�ಲಿೇ ಅವರು ಸಂಪೋಣ್ಯ ಕೃಷಣು ರಜುವ�ೇ್ಯದವನುನು, 

ಮತತುದರ ಪದ-ಪಾಠಮತತುದರ ಪದ-ಪಾಠ  

##

 ಮತುತು ಕ್ಮ-ಪಾಠಗಳನುನು ಮತುತು ಕ್ಮ-ಪಾಠಗಳನುನು  

##

 ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ  ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ 

ಮತುತು ತಂದ�ರವರಿಂದ ಕಲತಿದ್ದರು.ಮತುತು ತಂದ�ರವರಿಂದ ಕಲತಿದ್ದರು.

ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನಿಗ� ನಾ್ಯರ ಮತುತು ವ�ೇದಾಂತ ಮಹಾಸಾ್ವರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶಷ್ಯನಿಗ� ನಾ್ಯರ ಮತುತು ವ�ೇದಾಂತ 

ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಬದಧೆತ�ಯಿಂದ ರಥಾಸಂಪ್ದಾರ ಬ�ೋೇಧಿಸಿದರು.ಶಾಸತ್ರಗಳನುನು ಬದಧೆತ�ಯಿಂದ ರಥಾಸಂಪ್ದಾರ ಬ�ೋೇಧಿಸಿದರು.

ಜಗನಾ್ಮತ� ಶಾರದಾಂಬ�ರ ಜಗನಾ್ಮತ� ಶಾರದಾಂಬ�ರ 

ಸಮ್ಮತಿಯಂದಗ�, ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿ ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ವರ ಸಮ್ಮತಿಯಂದಗ�, ಬ್ಹ್ಮಚಾರಿ ವ�ಂಕಟ�ೇಶ್ವರ 

ಪ್ಸಾದನನುನು ನನನು ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿರನಾನುಗಿ ಪ್ಸಾದನನುನು ನನನು ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿರನಾನುಗಿ 

ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ�್ದೇನ�.ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ�್ದೇನ�.

ತಥಾಸುತು. ನಿೇನಿಲ�ಲಿೇ ತಥಾಸುತು. ನಿೇನಿಲ�ಲಿೇ 

ಇರಬಹುದು. ಇರಬಹುದು. 

ನಾನು ನಿನಗ� ನಾನು ನಿನಗ� 

ಕಲಸುತ�ತುೇನ�.ಕಲಸುತ�ತುೇನ�.

ಗುರುಗಳ�, ನಾನು ಗುರುಗಳ�, ನಾನು 

ತಮ್ಮಲಲಿ ಉಳಿದು ತಮ್ಮಲಲಿ ಉಳಿದು 

ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ 

ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲಲಿ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲಲಿ 

ಶಾಸಾತ್ರಧ್ಯರನವನುನು ಶಾಸಾತ್ರಧ್ಯರನವನುನು 

ಮಾಡಬರಸುತ�ತುೇನ�.ಮಾಡಬರಸುತ�ತುೇನ�.

 # ವ�ೇದದ ಎರಡು ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಉತತುರ�ೋೇತತುರ ಪಾಠಕ್ಮಗಳು. # ವ�ೇದದ ಎರಡು ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಉತತುರ�ೋೇತತುರ ಪಾಠಕ್ಮಗಳು.
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ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ ಮಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಅಭನವ ವಿದಾ್ಯತರೀರ್ಥ ಮಹಾಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ ಸಾವಾಮಿಗಳವರ 

ಜನ್ಮಶತಮಾನ�ೂರೀತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತುಶ್ದ�ಧೆಗಳಿಂದ 2017 ಅಕ�ೂ್ಟರೀಬರ್ ಜನ್ಮಶತಮಾನ�ೂರೀತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತುಶ್ದ�ಧೆಗಳಿಂದ 2017 ಅಕ�ೂ್ಟರೀಬರ್ 

18ರಂದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್.18ರಂದ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್.

ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಸಮಗ್ ನಾ್ಯಯ ಮತ್ತು ವ�ರೀದಾಂತ ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಸಮಗ್ ನಾ್ಯಯ ಮತ್ತು ವ�ರೀದಾಂತ ಶಾಸತ್ರಗಳನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಕ್ಶಾಗ್ಮತ ನಿಷಾಠಿವಂತ ಶಷ್ಯರಿಗ� ಆಳವಾಗಿ ಬ�ೂರೀಧಿಸಿದರ್.ತಮ್ಮ ಕ್ಶಾಗ್ಮತ ನಿಷಾಠಿವಂತ ಶಷ್ಯರಿಗ� ಆಳವಾಗಿ ಬ�ೂರೀಧಿಸಿದರ್.

ಶ್ರೀ ಆದ ಶಂಕರರಿಂದ ತಮ್ಮ ದವ್ಯ ಗ್ರ್ನಾರರ ವರ�ಗ� ಶ್ರೀ ಆದ ಶಂಕರರಿಂದ ತಮ್ಮ ದವ್ಯ ಗ್ರ್ನಾರರ ವರ�ಗ� 

ನಡ�ದ್ಬಂದ ಗ್ರ್ಶ�್ರೀಷಠಿರ ಅವಿಚಛಿನನು ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ನಡ�ದ್ಬಂದ ಗ್ರ್ಶ�್ರೀಷಠಿರ ಅವಿಚಛಿನನು ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು 

ಮ್ಂದವರ�ಸ್ತಾತು, ತರೀವ್ ವಿರಕ್ತು, ನಿಷಕೆಳಂಕ ಚಾರಿತ್್ಯ, ಮ್ಂದವರ�ಸ್ತಾತು, ತರೀವ್ ವಿರಕ್ತು, ನಿಷಕೆಳಂಕ ಚಾರಿತ್್ಯ, 

ಸರಿಸಾಟ್ಯಿಲಲಿದ ವಿದವಾತ್ತು ಹಾಗೂ ಧೃಢ ಸಂಪ್ದಾಯನಿಷ�ಠಿಗಳನ್ನುಳಳು ಸರಿಸಾಟ್ಯಿಲಲಿದ ವಿದವಾತ್ತು ಹಾಗೂ ಧೃಢ ಸಂಪ್ದಾಯನಿಷ�ಠಿಗಳನ್ನುಳಳು 

ಸೂಪಿತ್ಥಪ್ದ ಯತಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ಸೂಪಿತ್ಥಪ್ದ ಯತಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರ್ ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ 

ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೀಠವನ್ನು ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್, ಶೃಂಗ�ರೀರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೀಠವನ್ನು 

ಅದರ 36ನ�ರೀ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನ�ಚಚುನ ಅದರ 36ನ�ರೀ ಶಂಕರಾಚಾಯ್ಥರಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನ�ಚಚುನ 

ಆಶರೀವಾ್ಥದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕತುಸ�ೂತುರೀಮದ ಮ್ರೀಲ� ಸ್ರಿಸ್ತತುಲದಾ್ದರ�.ಆಶರೀವಾ್ಥದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕತುಸ�ೂತುರೀಮದ ಮ್ರೀಲ� ಸ್ರಿಸ್ತತುಲದಾ್ದರ�.

ನನನು ಗ್ರ್ಗಳು ನನಗ� ಮಂತ�ೂ್ರೀಪದ�ರೀಶವನ್ನು ನನನು ಗ್ರ್ಗಳು ನನಗ� ಮಂತ�ೂ್ರೀಪದ�ರೀಶವನ್ನು 

ನಿರೀಡಿದ ನಂತರ, ನನನು ಕಾಲದಲಲಿ ಮಠವು ನಿರೀಡಿದ ನಂತರ, ನನನು ಕಾಲದಲಲಿ ಮಠವು 

ಎಲಾಲಿರಿರೀತಯಲೂಲಿ ಅಭವೃದಧೆ ಹ�ೂಂದ್ತತುದ�ಂದ್ ಎಲಾಲಿರಿರೀತಯಲೂಲಿ ಅಭವೃದಧೆ ಹ�ೂಂದ್ತತುದ�ಂದ್ 

ನನನುನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸಿದರ್. ಮಠದಲಲಿ ನನನುನ್ನು ಆಶರೀವ್ಥದಸಿದರ್. ಮಠದಲಲಿ 

ನಡ�ದ್ಬಂದ ಅಭವೃದಧೆ ಕಾಯ್ಥಗಳು ಕ�ರೀವಲ ನಡ�ದ್ಬಂದ ಅಭವೃದಧೆ ಕಾಯ್ಥಗಳು ಕ�ರೀವಲ 

ಅವರ ಆಶರೀವಾ್ಥದದಂದಾಗಿ ಮಾತ್.ಅವರ ಆಶರೀವಾ್ಥದದಂದಾಗಿ ಮಾತ್.

ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಗಭ್ಥಗೃಹದ ಮ್ರೀಲ� ನಿಮಿ್ಥಸಲಪಿಟ್ಟ ಶಾರದಾಂಬ�ಯ ದ�ರೀವಾಲಯದ ಗಭ್ಥಗೃಹದ ಮ್ರೀಲ� ನಿಮಿ್ಥಸಲಪಿಟ್ಟ 

ಚನನುದ ಗ�ೂರೀಪ್ರದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ ಚನನುದ ಗ�ೂರೀಪ್ರದ ಕ್ಂಭಾಭಷ�ರೀಕವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯರ್ 

ಫ�ಬ್ವರಿ 2017ರಲಲಿ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.ಫ�ಬ್ವರಿ 2017ರಲಲಿ ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ  ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ  ಶ್ರೀ ಭಾರತರೀ ತರೀರ್ಥ ಮಹಾಸಾವಾಮಿಗಳವರ್ 

ವಿನಮ್ವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ವಚನದಲಲಿ ಹ�ರೀಳಿದರ್ -ವಿನಮ್ವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ವಚನದಲಲಿ ಹ�ರೀಳಿದರ್ -
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Title: Title: 108 Facets of the Inimitable Guru108 Facets of the Inimitable Guru
Pages: 302 | Pages: 302 | Subsidised price: Subsidised price: `̀100/-100/-
Authors: Dr. Meenakshi Lakshmanan & Authors: Dr. Meenakshi Lakshmanan & 
          Dr. H. N. Shankar          Dr. H. N. Shankar
ISBN: 978-81-950399-7-5ISBN: 978-81-950399-7-5

Elucidation of the Ashtottara-shata-namavali (Elucidation of the Ashtottara-shata-namavali (108 sacred names) 108 sacred names) of His Holiness of His Holiness 
Jagadguru Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha MahaswamijiSri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya , the 35th Jagadguru Shankaracharya 
of Sringeri Sri Sharada Peetham,of Sringeri Sri Sharada Peetham, composed by His Holiness Jagadguru Sri Bharathi  composed by His Holiness Jagadguru Sri Bharathi 
Theertha Mahaswamiji, the 36th Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya and the reigning Pontiff and the reigning Pontiff 
of the Peetham.of the Peetham.

Title: Title: From Sorrows to BlissFrom Sorrows to Bliss
Pages: 232 | Subsidised price: Pages: 232 | Subsidised price: `̀100/-100/-
Author: A DiscipleAuthor: A Disciple
ISBN: 978-81-944382-4-3ISBN: 978-81-944382-4-3

This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri 
Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating 
Narratives, Scriptural Expositions and Incisive Essays.Narratives, Scriptural Expositions and Incisive Essays.

a  ENGLISHENGLISH  a

a  HINDIHINDI  a

Title: Title: Shankaracharya of Sringeri -  Shankaracharya of Sringeri -  
His Holiness Jagadguru Sri Bharathi  His Holiness Jagadguru Sri Bharathi  
Theertha MahaswamijiTheertha Mahaswamiji
Pages: 32 | Pages: 32 | Subsidised Subsidised price: price: `̀50/-50/-
Author: A DiscipleAuthor: A Disciple
ISBN: 978-81-944382-8-1ISBN: 978-81-944382-8-1

A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya and the reigning and the reigning 
Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.

Title: Title: Paramapujya Jagadguru Sri AbhinavaParamapujya Jagadguru Sri Abhinava
Vidyatheertha Mahaswami ji kiVidyatheertha Mahaswami ji ki
Shikshaprad NeetikathaenShikshaprad Neetikathaen
Pages: 276 | Pages: 276 | Subsidised Subsidised price: price: `̀100/-100/-
TranslatorTranslator: Sri Divyasanu Pandey: Sri Divyasanu Pandey
ISBN: 978-81-950399-2-0ISBN: 978-81-950399-2-0

Title: Title: Yog, Sakshatkar Tatha Jivanmukti Yog, Sakshatkar Tatha Jivanmukti 
Pages: 247 | Pages: 247 | Subsidised Subsidised price: price: `̀100/-100/-
TranslatorTranslator: Vidwan Dr. Satheesha K. S.: Vidwan Dr. Satheesha K. S.
ISBN: 978-81-950399-3-7ISBN: 978-81-950399-3-7

His Holiness Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru His Holiness Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru 
Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham was a rare sage who rendered even Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham was a rare sage who rendered even 
highly complex scriptural topics easily intelligible to even common folk through His highly complex scriptural topics easily intelligible to even common folk through His 
narratives. This is a compilation of stories conceived by Him on the spot or based narratives. This is a compilation of stories conceived by Him on the spot or based 
on the Vedas, Ramayana, Mahabharata, Puranas, etc.  on the Vedas, Ramayana, Mahabharata, Puranas, etc.  

This is an invaluable wealth of information on the spiritual practices This is an invaluable wealth of information on the spiritual practices —— Karma- Karma-
yoga, Kundalini-yoga, Samadhi, deep contemplation on Brahman, etc. yoga, Kundalini-yoga, Samadhi, deep contemplation on Brahman, etc. —— of His  of His 
Holiness Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Holiness Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru 
Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham. It presents the spiritual journey of Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham. It presents the spiritual journey of 
this great Yogi, an unmatched Advaita-Vedantin and a Jivanmukta par excellence.this great Yogi, an unmatched Advaita-Vedantin and a Jivanmukta par excellence.

This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri 
Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating Sri Sharada Peetham, presented in four parts, namely, Definitive Answers, Motivating 
Narratives, Scriptural Expositions and Incisive Essays.Narratives, Scriptural Expositions and Incisive Essays.

Title: Title: Dukhon Se Paramanand TakDukhon Se Paramanand Tak
Pages: 336 | Pages: 336 | Subsidised Subsidised price: price: `̀120/-120/-
Translator: Hindi Martand Sri K. V. Translator: Hindi Martand Sri K. V. 
            Srinivasa Murthy            Srinivasa Murthy
ISBN: 978-81-950399-1-3ISBN: 978-81-950399-1-3

A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya and the reigning and the reigning 
Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.

Title: Title: Sringeri Shankaracharya -  Sringeri Shankaracharya -  
Paramapujya Jagadguru Sri Bharathi Paramapujya Jagadguru Sri Bharathi 
Theertha Mahaswami JiTheertha Mahaswami Ji
Pages: 32 | Pages: 32 | Subsidised Subsidised price: price: `̀50/-50/-
Author: Smt. Jayasree VenkateswaranAuthor: Smt. Jayasree Venkateswaran
ISBN: 978-81-950399-6-8ISBN: 978-81-950399-6-8
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Title: Title: Jagadguruvin SollamudamJagadguruvin Sollamudam
Pages: 192 | Pages: 192 | Subsidised Subsidised price: price: `̀80/-80/-
Author: A DiscipleAuthor: A Disciple
ISBN: 978-81-944382-6-7ISBN: 978-81-944382-6-7

This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru This publication comprises the invaluable teachings of His Holiness Jagadguru 
Sri Abhinava Vidyatheertha MahaswamijiSri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of , the 35th Jagadguru Shankaracharya of 
Sringeri Sri Sharada Peetham, presented in three parts, comprising His Replies to the Sringeri Sri Sharada Peetham, presented in three parts, comprising His Replies to the 
questions of His disciples, Scriptural Expositions and Essays.questions of His disciples, Scriptural Expositions and Essays.

Title: Title: Arulmigu Guruvin Porulmigu-Arulmigu Guruvin Porulmigu-
NaamangalNaamangal
Pages: 296 | Pages: 296 | Subsidised Subsidised price: price: `̀100/-100/-
Author: K. Suresh ChandarAuthor: K. Suresh Chandar
ISBN: 978-81-944382-2-9ISBN: 978-81-944382-2-9

Elucidation of the Elucidation of the Ashtottara-shata-namavali Ashtottara-shata-namavali ((108 sacred names108 sacred names)) of His Holiness  of His Holiness 
Jagadguru Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha MahaswamijiSri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru , the 35th Jagadguru 
Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham,Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada Peetham, composed by His Holiness  composed by His Holiness 
Jagadguru Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya 
and the reigning Pontiff of the Peetham.and the reigning Pontiff of the Peetham.

Title: Title: Tiliheluva NeetikathegaluTiliheluva Neetikathegalu
Pages: 246 | Pages: 246 | Subsidised Subsidised price: price: `̀100/-100/-
Author: Dr. H. N. ShankarAuthor: Dr. H. N. Shankar
ISBN: 978-81-944382-9-8ISBN: 978-81-944382-9-8

This book contains a compilation of parables narrated by His Holiness Jagadguru This book contains a compilation of parables narrated by His Holiness Jagadguru Sri Sri 
Abhinava Vidyatheertha MahaswamijiAbhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri , the 35th Jagadguru Shankaracharya of Sringeri 
Sri Sharada Peetham. The sources of the parables are His benedictory addresses Sri Sharada Peetham. The sources of the parables are His benedictory addresses 
and private conversations.and private conversations.

Title: Title: Sringeri Shankaracharyal -  Sringeri Shankaracharyal -  
Jagadguru Sri Bharathi Theertha Jagadguru Sri Bharathi Theertha 
MahaswamigalMahaswamigal
Pages: 32 | Pages: 32 | Subsidised Subsidised price: price: `̀50/-50/-
Author: Dr. R. SuganyaAuthor: Dr. R. Suganya
ISBN: 978-81-950399-4-4ISBN: 978-81-950399-4-4

Title: Title: Sringeri Shankaracharyaru -  Sringeri Shankaracharyaru -  
Paramapujya Jagadguru Sri Bharathi Paramapujya Jagadguru Sri Bharathi 
Theertha MahaswamigaluTheertha Mahaswamigalu
Pages: 32 | Pages: 32 | Subsidised Subsidised price: price: `̀50/-50/-
Author: Prof. R. MuralishankarAuthor: Prof. R. Muralishankar
ISBN: 978-81-950399-5-1ISBN: 978-81-950399-5-1

A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya and the reigning and the reigning 
Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.

A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri A pictorial book portraying the life and teachings of His Holiness Jagadguru Sri 
Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru Shankaracharya Jagadguru Shankaracharya and the reigning and the reigning 
Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.Pontiff of Sringeri Sri Sharada Peetham.

Title: Title: Endrum PuthiyavarEndrum Puthiyavar
Pages: 202 | Pages: 202 | Subsidised Subsidised price: price: `̀80/-80/-
Author: Dr. V. N. MuthukumarAuthor: Dr. V. N. Muthukumar
ISBN: 978-81-944382-0-5ISBN: 978-81-944382-0-5

This book is a detailed, word-by-word exposition of a Sanskrit verse in veneration This book is a detailed, word-by-word exposition of a Sanskrit verse in veneration 
of His Holiness Jagadguru of His Holiness Jagadguru Sri Abhinava Vidyatheertha MahaswamijiSri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamiji, the 35th , the 35th 
Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Jagadguru Shankaracharya of Sringeri Sri Sharada PeethamSri Sharada Peetham, , composed by His composed by His 
Holiness Jagadguru Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Holiness Jagadguru Sri Bharathi Theertha Mahaswamiji, the 36th Jagadguru  Jagadguru  
Shankaracharya Shankaracharya and the reigning Pontiff of the Peetham.and the reigning Pontiff of the Peetham.

a  TAMILTAMIL  a
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