
ಶ್ರ ೀ ಗುರುಭ್ಯ ೀ ನಮಃ 

 

ಶ್ರ ೀ ದುರ್ಗಾ ಉಪಾಸನಾ ಚಂದ್ರರ ಕಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಮೂಲ. 

 

1. ಮುನ್ನು ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು, ಕೃತಿಯ ಪ್ರಿಚಯ ಹ ೊರತಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯ 

ಮೊದಲನ ೇ ಪ್ುಟದಿಂದ “ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟಗಳು” ಆರಿಂಭವಾಗುವರ ಗೊ ಇರುವ ವಿಷ್ಯ “ ಒಂದು 

ಅಕ್ಷರವೂ ವಯತ್ಯಯಸವಯಗದ ಸಯಮಂತವಯಟಿಕಯ ಪುರ ನಿವಯಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಶಮಮರ ದುರ್ಯಮ 

ಮಹ  ೀದಧಿಯ ಯಥಯವತ್ ಲಿಪಯಂತೀಕರಣ” ಉದಯ: ಅಧ್ಾಾಯದ ಕಡ ಯಲಿ್ಲ “ಪ್ರಥಮಃ” 

ಎಿಂದು ಮೊಲಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದದರ  ಲ್ಲಪ್ಾಿಂತರದಲೊ ಿ ಹಾಗ ಯೇ ಇದ ಯೇ ಹ ೊರತು “ 

ಪ್ರಥಮೊೇಧ್ಾಾಯಃ “ ಎಿಂದು ಸಹಾ ಬರ ದಲ್ಾ.ಿ  ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ ತಿದುದಪ್ಡಿ ತಿಂದರ , ಮೊಲ 

ಪ್ರತಿಯನ್ುು ಲ್ಲಪ್ಾಿಂತರ ಗ ೊಳಿಸಿದಿಂತ  ಆಗುವುದಲ್ಾ.ಿ  
 

2.   ಪರಿಶ್ಷಟ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಣೆ:  

 

ಪರಿಶ್ಷ್ಟ 

1. ಪ್ಾರಯಶಿಿತತ ಸಿಂಕಲಪ 

2. ಪ್ಾರಾಯಣ ಕರಮ- ಕಾತಾಾಯನೇ ತಿಂತ ೊರೇಕತ  

3. 13 ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ಧ್ಾಾನ್ಶ ್ ಿೇಕ ಮತುತ ಭಾವಾಥಥ   

4. ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ಪ್ಾರಾಯಣದ ನ್ಿಂತರ ಹ ೇಳುವ ಸ ೊತೇತರಗಳು 
5. ಪ್ಲಿವ, ಯೇಜನ್, ಸಿಂಪ್ುಟೇಕರಣ ಕರಮ 

6. ಲಘು ಸಪ್ತಶತಿೇ  

7. ಶಿರೇ ದುಗಾಥ ಸಪ್ತಶ ್ ಿೇಕೇ  

8. ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ಪ್ಾರಾಯಣ ಫಲ  

9. ತಿಂತರ ದುಗಾಥ- ಸಪ್ತಶತಿೇ ಬೇಜಮಿಂತರಗಳು  
10.  ಸಪ್ತಶತಿೇ ದುಗಾಥ ನಾಮಾವಳಿೇ 

11. ಚತುಷ್ಷ್ಟೇ ಯೇಗಿನೇ ಸ ೊತೇತರ 

12. ಮಾಕಥಿಂಡ ೇಯ ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲನಿ್ ದುಗಾಥ ನಾಮಗಳು 

13. ತಿಂತರರಾಜ ತಿಂತ ೊರೇಕತ ಶಿರೇ ದುಗಾಥ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ೊತೇತರ  



 

I    ಪ್ರರ ಯಶಿ್ ತ್ತ  ಸಂಕಲ್ಪ - ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎಲ್ಲ  ಕಡೆಯಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಉಪಯೀಗವಾಗುತ್ತತ ರುವ ಪ್ರಠ. 

      III – ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಾಾಯದ ಧ್ಾಾನ್ಶ ್ ಿೇಕಗಳಿಗ  ಕನ್ುಡ ಅಥಥ   

     IV ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕಡ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ಠಿಸುವ ಶ ್ ಿೇಕಗಳು- ಶಿರೇ ಗುಿಂಜೊರು ರಾಮಚಿಂದರ 

ಶಾಸಿಿಗಳವರು ತಮಮ ಚಿಂಡಿೇ ಪ್ಾರಾಯಣದಲಿ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿತದದ ಶ ್ ಿೇಕಗಳು.  

VI  ಮತುು  VII ಲಘು ಸಪ್ತಶತಿೇ ಹಾಗೊ ಸಪ್ತಶ ್ ಿೇಕೇ– ಸಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ 

ತಿಳಿದರುವಿಂತಹ ಪ್ಾಠ 

II, V,VIII-   ಪ್ರರಾಯಣ ಕರ ಮ, ಸಂಪುಟೀಕರಣ, ಪ್ರರಾಯಣ ಫಲ್. 

ಶ್ರ ೀ ಕಪ್ರಲೀ ಶಾಸ್ತ್ತ ಿಗಳು ( 1886-1953 ಶ್ರ ೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತತ  

ಅರಬಿಂದೀ ಅವರ ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳು)  ಕಾತಾಾಯನೇ ತಿಂತರವನ್ುು 

ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಿ ಬರ ದರುವ “ ದ ವ ೇದಾ ಅನ್ದದ ತಿಂತಾರ” , “ನತಾ ಚಿಂಡಿೇ ವಿಧ್ಾನ್ “ ,ಕೃತಿಯ 

ಆಧ್ಾರ.  ಶಿರೇ ಕಪ್ಾಲ್ಲೇ ಶಾಸಿಿಗಳ ವ ೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ್ಗಳು ಅನ್ುಕರಣೇಯ 

ಮತುತ ಪ್ರಶಾುತಿೇತವಾದುವು. ಮತುತ -ಪ್ಿಂ. ತುಲ್ಾರಾಿಂಜೇ ಶಮಾಥ ಮತುತ ಪ್ಿಂ 

ರಾಮನವಾಸಿೇ ಶಾಸಿಿ ಇವರುಗಳ ಸಿಂಶ ್ ೇಧನಾ ಗರಿಂಥ, “ಬೃಹದ್ ದುಗಾಥ ಪ್ೂಜನ್ 

ಪ್ರಯೇಗಃ-ಸಪ್ರಶತಿೇ ಸಹಿತಃ” 

 IX ಮತುು X. - ಸಪ್ತಶತಿೇ ಶ ್ ಿೇಕಗಳ ಬೇಜಮಿಂತರಗಳು ಮತುತ 700 ನಾಮಾವಳಿಗಳು- “ತಿಂತರ 

ದುಗಾಥ ಸಪ್ತಶತಿೇ” – ದಾಾರಕಾ ಮತುತ ಬದರಿೇ ಶಿಂಕರ ಪೇಠದ ಜಗದುುರು ಶಿಂಕರಾಚಾಯಥ ಶಿರೇ 

ಸಾರೊಪ್ಾನ್ಿಂದ ಸಸಾಥತಿಯವರ ಆಶಿೇವಥಚನ್ದ ೊಿಂದಗ  ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕೃತಿ.  

XI ಚತುಷ್ಷ್ಟೇ ಯೇಗಿನಯರು: ಶಿರೇ ವಿದಾಾ ಉಪ್ಾಸಕರು ಉಪ್ಾಸಿಸುವ ಬ್ಾರಹಾಮದ 

ಅಷ್ಟಮಾತೃಕ ಯರ ಯೇಗಿನಯರು 

XII  ಸಪ್ತಶತಿೇ ದುಗಾಥನಾಮಗಳು- ಡಾಕಟರ ೇಟ್ ಪ್ದವಿಗ  ಲಕ ೊುೇ ವಿಶಾವಿದಾಾನಲಯಕ ೆ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಿಂಧದ ಬ್ಾಗ.  

1. XIII ತಿಂತರರಾಜ ತಿಂತ ೊರೇಕತ ಶಿರೇ ದುಗಾಥ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ೊತೇತರ  


