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ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಉಪಗಸನಗ ಚಂದ್ರರಕಗ ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ 

 
ಆಸಿ್ತಕ ಮಹಗಶಯರು ಅದರಲ್್ೂ ದ ೀವೀ ಆರಗಧಕರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ 
ಸಪಿಶತಿೀ ಅಥವಗ ಶ್ರೀ ದ ೀವೀ ಮಗಹಗತ್ ೈ ಯನುು ಅತ್ಯಂತ್ 
ಭಕಿ್ತಯಂದ ಪಗರಗಯಣ ಮಗಡುವ ಪದಧತಿ, ಸಂಪರದಗಯ ಇದುು, 
ನವರಗತಿರಯ ದ್ರವಸಗಳಲ್ೂಂತ್್ ಈ ಪಗರಗಯಣ ಅತ್ಯಂತ್ 
ವಶ ೀಷತ್ ಯನುು ಪಡ ದ್ರದ . ಹದ್ರನ ಂಟು ಮಹಗಪುರಗಣಗಳಲ್ಲೂ, ಆರು 
ರಗಜಸ ಪುರಗಣಗಳಗಗಿದುು,  ಶ್ರೀ ಮಗಕಾಂಡ ೀಯ ಪುರಗಣವು  ರಗಜಸ 
ಪುರಗಣಗಳ ಗುಂಪಿರ್  ಸ ೀರಿದುು, ಇದರ  ಹದ್ರಮ್ರು ಅಧ್ಗಯಯಗಳನುು  
ಶ್ರೀ ದ ೀವೀ ಮಗಹಗತ್ ೈ ಅಥವಗ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪಿಶತಿ ಎಂದು 
ಹ ಸರಿಸಲಗಗಿದ . ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿಯು ದ ೀವಯು ರಗಕ್ಷಸರನುು 
ಸಂಹರಿಸ್ತದ ಕಥ ಯಗಗಿ ಕಂಡರ್ ಅದು ಅತ್ಯಂತ್ ರಹಸಯ ಆಧ್ಗಯತಿಿಕ 
ಅಥಾಗಳನ್ು ಅನ ೀಕ ಶಕ್ತಿಶಗಲ್ಲೀ ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳನ್ು ತ್ನುಲ್ಲೂ 
ಅಡಗಿಸ್ತಕ ್ಂಡಿದುು, ಅಥವಗ ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳ ೀ ಶ ್ ೂೀಕಗಳ ರ್ಪ 
ಪಡ ದ್ರದುು,  ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಗಳನುು ಅನುಗರಹಿಸುವ ಮಹಗಮಂತ್ರವ ೀ 
ಆಗಿದ .  
 



ಪಗರಗಯಣಕ ೆ ಲ್ಭಯವರುವ ಪಗಠಗಳಲ್ಲೂ ಅನ ೀಕ ವಯತ್ಗಯಸಗಳನ್ು, 
ಬ ೀಧಗಳನ್ು ಗಮನಿಸ್ತದಗಗ, ಇಂತ್ಹ ಮಹಗಮಂತ್ರವು ಇಷ ್ ಟಂದು 
ಪಗಠಬ ೀಧಗಳನುು ಹ ್ ಂದ್ರರಲ್ು ಸಗಧಯವ ೀ ಎಂಬ ಯೀಚನ  ಬಂದ 
ಕಗರಣ, ಮ್ಲ್ಪರತಿಯ ಹುಡುಕಗಟದಲ್ಲೂ ತ್ ್ ಡಗಿಕ ್ಳಳಲ್ು 
ಆರಂಭಿಸ್ತದ . ನನು ಶ್ರೀ ವದಗಯ ಗುರು ಪರಂಪರ ಯಲ್ಲೂ  ನನು ಪರಮೀಷ್ಠ ಿ
ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಚಿದಗನಂದರು ಉಪಯೀಗಿಸುತಿಿದು ಪಗಠವನ ುೀ 
ಇಂದ್ರಗ್ ಅನುಸರಿಸುತಿಿದುು, ನನು ಶ್ರೀ ವದಗಯಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ 
ಪರಗನಂದನಗಥರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿೀ ಪಗರಗಯಣ, ನವಚಂಡಿೀ, 
ಶತ್ಚಂಡಿೀ ಯಗಗದ ಮ್ಲ್ಕ ಮಹತಿ್ನ ುೀ ಸಗಧಿಸ್ತದುರು. ಇದನುು 
ಉಪೀದಗಾತ್ದಲ್ಲೂ ನನು ಗುರುಪತಿು ಶ್ರೀ ಪರಗಂಬ ಅವರು 
ಉಲ ೂೀಖಿಸ್ತದಗುರ . ನನು ಜ ಯೀಷಿ ಸಹ ಶ್ಷಯ ಶ್ರೀಯುತ್ ಸುಧ್ಗಕರ್ ( ಶ್ರೀ 
ಸುಭರ್ಗನಂದನಗಥ) ಅವರು “ ಚಂಡಿೀ ಸುಧ್ಗಕರ್” ಎಂದ ೀ 
ಪರಸ್ತದಧರಗಗಿದಗುರ .  
 
ನನು ಹುಡುಕಗಟಕ ೆ ಫಲ್ ದ ್ ರಕ್ತ ಕ್ತರ.ಶ. 1917 ರಲ್ಲೂ ಮುಂಬಯಯ 
ನಿಣಾಯಸಗಗರ ಮುದರಣಗಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುದ್ರರತ್ವಗದ ಪರತಿ ದ ್ ರಕ್ತತ್ು. 
ಇದು ಸಗಮಂತ್ ವಗಟಿಕಗಪುರವಗಸ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಶಮಾರ ಹಸಿಪರತಿಯ 
ಮುದರಣ ಎಂದು ಮಂಗಳಗಚರಣ ಯಲ ೂೀ ತಿಳಿದುಬರುತ್ಿದ . ಇನ ್ ುಂದು 
ಕ್ತರ.ಶ. 1870 ರಲ್ಲೂ ಎಂದು ಹ ೀಳಲಗದ ಹಸಿಪರತಿ ಅಧಾಂಬಧಾ 
ದ ್ ರಕ್ತದುು ಅದು e-gangotri ವಗರಣಗಸ್ತ ಇವರು ಡಿಜಿಟಲ ೈಸ್ 
ಮಗಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತದಗುರ . ಈ ಅಧಾಂಬಧಾ ದ ್ ರಕ್ತದ ಹಸಿಪರತಿಯನ್ು 



ನಿಣಾಯಸಗಗರ ಪರತಿರ್  ಹ ್ ೀಲ್ಲಸ್ತ ನ ್ ೀಡಲಗಗಿದುು, ಯಗವುದ ೀ 
ಪಗಠಬ ೀಧ ಕಂಡುಬಂದ್ರಲಗೂ.  
 
ಶ್ರೀ ಭಗಸುರಗನಂದನಗಥರು ( ಶ್ರೀ ಭಗಸೆರ ಮಖಿನ್, ಶ್ರೀ 
ಭಗಸೆರರಗಯ) ( 1690 AD – 1785 AD) ಇವರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸಪಿಶತಿ 
ರ್  ‘ “ಗುಪಿವತಿೀ” ಎಂಬ ಭಗಷಯವನುು ಬರ ದ್ರದುು ಅಲ್ಲೂ ದ ೀವೀ ಕವಚದಲ್ಲೂ 
50 ಶ ್ ೂೀಕಗಳು ಮಗತ್ರವ ೀ ಇದುು, ಸಗಮಂತ್ವಗಟಿಕಗಪುರ ವಗಸ್ತ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷಣಶಮಾರ “ ದುರ್ಗಾ ಮಹ ್ ೀದಧಿಯಲ್ಲೂಯ್, ದ ೀವೀ ಕವಚವು 50 
ಶ ್ ೂೀಕಗಳನ ುೀ ಹ ್ ಂದ್ರದ  ಎಂಬುದನುು ಆಸಿ್ತಕ ಮಹಗಶಯರು 
ಗಮನಿಸಬ ೀಕು.  
 
ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಪ್ಯಂತರಿಸನವ ಮೂಲ್ಕ ಈ 
ಮೂಲ್ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮನಂದಿನ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾಪಡನವ ಪ್ರಯತುವನ್ನು 
ಮಾತರ ನಾನ್ನ ಮಾಡಿದೆದೀನೆ.  
 
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿಯು ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳ ಶ ್ ೂೀಕರ್ಪ, ಎಂಬುದು 
ನನು ಶ್ರೀವದಗಯಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀವದಗಯ ಮಗತ್ಗಾಂಡ ಶ್ರೀ 
ಪರಗನಂದನಗಥರ ಅಭಿಪಗರಯ ಮತ್ುಿ ಅಚಲ್ ನಂಬಕ ಯಗಗಿತ್ುಿ 
ಎಂಬುದನುು ಇಲ್ಲೂ ಉಲ ೂೀಖಿಸುವುದು ಅವಶಯವ ನಿಸುತ್ಿದ .  
 



ಇದಕ ೆ ಪೂರಕವೀ ಎಂಬಂತ್ , ದ್ರೀಫಾಕಗಲ್ದ ಸಂಶ ್ ೀಧನ  ಯ 
ಫಲ್ವಗಗಿ, ಡಗ ರಗಮಚಂದರ ಪುರಿ ಎಂಬುವರು ಸಂಪಗದ್ರಸ್ತ 
ಪರಕಟಪಡಿಸ್ತರುವ “ ಶ್ರೀ ತ್ಂತ್ರದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿೀ” ಕೃತಿಯ 
ಪಿೀಠಿಕ ಯಲ್ಲೂ, ಡಗ ರಗಮಚಂದರ ಪುರಿಯವರು ಇದ ೀ ಅಭಿಪಗರಯವನುು 
ವಯಕಿಪಡಿಸುತ್ಗಿ, ವಟವೃಕ್ಷದ ಬೀಜದ್ರಂದಲ ೀ ವಟವೃಕ್ಷವಗಗಿರುವುದು 
ಎಷುಟ ಸತ್ಯವೀ ಬೀಜಗಕ್ಷರಗಳು ದುರ್ಗಾಸಪಿಶತಿಯ 
ಶ ್ ೂೀಕಗಳಗಗಿರುವುದು ಅಷ ಟೀ ಸತ್ಯ ಎಂದ್ರದಗುರ . 
 
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿಯ ಬೀಜಗಕ್ಷರಗಳು ಗುರುಪರಂಪರ ಗಳಲ್ಲೂ 
ಆಚರಣ ಯಲ್ಲೂದುು, ಅವುಗಳನುು ಡಗ ರಗಮಚಂದರ ಪುರಿಯವರು 
ಅತ್ಯಂತ್ ಶರಮವಹಿಸ್ತ ಸಂಪಗದ್ರಸ್ತ, ಪರಕಟರ್ ್ ಳಿಸ್ತರುವುದು 
ಸುಿತ್ಯಹಾವಗದುು ಎಂದು, ಶ್ರೀ ದಗಾರಕಗ ಮತ್ುಿ ಬದರಿೀ ಶಂಕರ ಪಿೀಠದ 
ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದುುರು ಶಂಕರಗಚಗಯಾ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ಪಗನಂದನಗಥ 
ಸರಸಾತಿೀ ಮಹಗಸಗಾಮಿಯವರು ತಿಳಿಸುತ್ಗಿ, ಅತ್ಯಂತ್ ದುಲ್ಾಭ 
ಮತ್ುಿ ರ್ ್ ೀಪನಿೀಯವಗದ ಈ ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳ ಪರಕಟಣ ಯಂದ 
ದ ೀವೀ ಉಪಗಸಕರಿರ್  ಉಪಯುಕಿವಗಗಿದುು, ಇವರು ಶ್ರೀ ಪಿೀಠದ 
ಆಶ್ೀವಗಾದಕ ೆ ಪಗತ್ರರಗಗಿದಗುರ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿ, ಈ ಕೃತಿಯನುು 
ಅನುಗರಹಿಸ್ತ ಆಶ್ೀವಾದ್ರಸ್ತದಗುರ .   
 
ಇಂತ್ಹ ಅಪೂವಾ, ದುಲ್ಾಭ, ರ್ ್ ೀಪನಿೀಯವಗದ ಬೀಜಮಂತ್ರಗಳನುು 
ಕನುಡ ಬಲ್ೂ ದ ೀವೀ ಉಪಗಸಕರಿರ್  ಒದಗಿಸುವಂತ್  ನನುನುು 



ಅನುಗರಹಿಸ್ತದ ಗುರುಮಂಡಲ್ ಮತ್ುಿ .ಗುರುಮಂಡಲ್ ರ್ಪಿಣಿ ಶ್ರೀ 
ಲ್ಲ್ಲತ್ಗ ಮಹಗತಿರಪುರಸುಂದರಿಯ ಚರಣಕಮಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಗನು 
ಶರಣಗಗತಿಯನುು ಕ ್ೀರುತಿಿದ ುೀನ .  
 
ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ನಿೀಡಿರುವ ಸಪಿಶತಿೀ ಯಂತ್ರ, ನಗಯಸಗಳು, ಆವರಣ 
ಪೂಜ , ಕವಚ, ಅಗಾಲಗ, ಕ್ತೀಲ್ಕ ಮತ್ುಿ 13 ಅಧ್ಗಯಯಗಳ ಪಗಠವು 
ನಮಿ ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲ್ಲೂ ನನು ಪರಮೀಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳಗದ “ಅಭಿನ್ವ 
ಭಾಸಕರ”,”ನ್ವಭಾಸಕರ”  ಬರುದಗಂಕ್ತತ್ ಶ್ರೀ ಚಿದಗನಂದನಗಥರ 
ಕಗಲ್ದ್ರಂದಲ್್ ಅನುಸರಿಸುತಿಿರುವ ಪದಧತಿಯೀ ಆಗಿದ . ಶ್ರೀ 
ಚಿದಗನಂದನಗಥರಿರ್  “ಅಭಿನ್ವ ಭಾಸಕರ” ಎಂಬ ಬರುದನುು ಕಂಚಿ 
ಪರಮಗಚಗಯಾ ಶ್ರೀ ಚಂದರಶ ೀಖರ ೀಂದರ ಸರಸಾತಿೀ 
ಮಹಗಸಗಾಮಿಗಳವರು  ಅನುಗರಹಿಸ್ತದುು, “ನ್ವಭಾಸಕರ”ಎಂಬ 
ಬರುದನುು ಅನುಗರಹಿಸ್ತರುವುದು,, ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಗಮಗುಯ ಶೃಂರ್ ೀರಿ 
ಶಗರದಗಪಿೀಠದ ಜಗದುುರು ಶ್ರೀ ಚಂದರಶ ೀಖರಭಗರತಿೀ 
ಮಹಗಸಗಾಮಿಗಳು,  ಎಂಬುದನುು ನ ನಪಿಸ್ತಕ ್ಳುಳತ್ಗ,ಿ. ಇಂತ್ಹ 
ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲ್ಲೂ ನ್ರಗರು ವಷಾಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತಿಿರುವ ಶ್ರೀ 
ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿೀ ಪಗಠವು ಇದಗಗಿದ .  
 
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಉಪಗಸನ ಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿೀ ಪಗರಗಯಣವು 
ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಉಪಗಸನಗ ಮಗಗಾವಗಗಿದುು, ಈ ಉಪಗಸನ ಯ 
ಅಂಗವ ೀ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಪಿಶತಿೀ ಯಂತ್ರ ಸಗಾಪನ , ಚಂಡಿೀ ಆವರಣ 



ಪೂಜ , ಏಕಗದಶ ನಗಯಸ, ಕುಮಗರಿೀ ಪೂಜ , ಈ ಎಲ್ೂ 
ಅಂಗಗಳನ್ು,ವಧಿಗಳನ್ು ಒಂದ ಡ  ಸ ೀರಿಸುವ ಮ್ಲ್ಕ ಶ್ರೀ ದ ೀವೀ 
ಉಪಗಸಕರು ಈ ಎಲಗೂ ಅಂಗಗಳನ್ು ಪಗರಗಯಣದಲ್ಲೂ 
ಅಳವಡಿಸ್ತಕ ್ಳುಳವಂತ್ಗಗಬ ೀಕು ಎಂಬ ನನು ಗುರುಮಂಡಲ್ದ 
ಆದ ೀಶವನುು ಪಗಲ್ಲಸುವ ಪರಯತ್ುವನುು ಮಗತ್ರ ನಗನು 
ಗುರುಮಂಡಲ್ದ ಅನುಗರಹದ್ರಂದ ಮಗಡಿದ ುೀನ ಯೀ ಹ ್ ರತ್ು ಇಲ್ಲೂ 
ನನುದ ಂಬುದ್ ಕ್ತಂಚಿತ್್ಿ ಇಲಗೂ. ಈ ಆದ ೀಶವನುು ಪಗಲ್ಲಸುವ 
ಪರಯತ್ುದಲ್ಲೂದಗುಗ, ಗುರುಮಂಡಲ್ದ ಅನುಗರಹದ್ರಂದಲ ೀ 
ಸಗಮಂತ್ವಗಟಿಕಗಪುರ ನಿವಗಸ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣಶಮಾರ ‘ಶ್ರೀ ದನಗಾಾ 
ಮಹೊೀದಧಿ” ಯ ಕ್ತರ.ಶ.  1917 ರ ಮುದರಣ ಪರತಿ ದ ್ ರ ಯತ್ು. ಈ 
ಪರತಿಯನುು ನನು ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಲಗಗುತಿಿರುವ 
ಪರತಿಯಂದ್ರರ್  ಹ ್ ೀಲ್ಲಸ್ತ ನ ್ ೀಡಿ, ಇವ ರಡ್ ಒಂದ ೀ ಆಗಿವ  ಎಂದು 
ಧೃಢೀಕರಿಸ್ತದ ನನು ಗುರುಪುತ್ರರಗದ ಶ್ರೀಯುತ್ ಪರಸಗದ್ ಅವರು 
ಮತ್ುಿ ನನು ಜ ಯೀಷಿ ಸಹ ಶ್ಷಯ  “ಚಂಡಿೀ ಸುಧ್ಗಕರ್: 
(ಸುಭರ್ಗನಂದನಗಥ) ಇವರುಗಳಿರ್  ನಗನು ಆಭಗರಿಯಗಗಿದ ುೀನ . 
 
“ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹ ್ ೀದಧಿ” ಯ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತ , 
“॥ಏವಂಧೌರೆೀಯಕನಲೊೀತಪನ್ುಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಶಮಾಣಾರಚಿತಾ॥ 
ಪ್ದಧತಿರನ್ಯಾ ಭೂಯಾಚ್ಿರೀದನಗಾಾ ಪರೀತಮಾನ್ಸಾಸದಯಾ॥1॥ 
ಯಥಾಮ ತಿವಿಚಾರ್ೀಾಽಯಂಸಪ್ತಶತಾಯಾಃಸನಪ್ದಧತಿಾಃ ॥ಕೃತಾಮ 
ಯಾವುಧೆೈಾಃಶೆ ೀಧಾಯಸದರ್ೈಶಚವಿಮತಸರೆೈಾಃ ॥2॥“  ಎನ್ನುವವರೆಗೂ 



ಯಥಾವತ್ ಲ್ಲಪ್ಯಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದನದ  ಅಗತ್ಯವರುವ ಡ , ಕನುಡದಲ್ಲೂ 
ವವರಣ ಯನುು ನಿೀಡಲಗಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆವರಣ ಪೂಜ  ಮತ್ುಿ 
ನಗಯಸಗಳನುು ಮಗಡಲ್ು ಸಂಸೃತ್ ಭಗಷ ಯು ಪೂಣಾವಗಗಿ 
ಅಥಾವಗಗದವರಿಗ್ ಅನುಕ್ಲ್ವಗಗುತ್ಿದ  ಎಂದು ಭಗವಸ್ತದ ುೀನ .  
ಆವರಣ ಪೂಜ ರ್  ಅನುಕ್ಲ್ವಗಗುವಂತ್  ಒಂದ ್ ಂದು  ಆವರಣದ 
ರ ೀಖಗಚಿತ್ರವನ್ು,  ಆ ಅವರಣ ದ ೀವತ್ ಗಳ ಸಂಖ ಯೆಯನ್ು 
ಅಯಗಯ ಭಗಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ದ್ರಸ್ತದುು, ಆವರಣ ಪೂಜ ಮಗಡಲ್ು 
ಯಗವುದ ೀ ಸಂದ ೀಹ ಬರಲಗರದು. ತ್ಂತ್ ್ ರೀಕ ಿ ದ ೀವೀ ಸ್ಕಿದಲ್ಲೂ 
ಹ ೀಳಿರುವ ದ ೀವಯ 24 ರ್ಪಗಳು ಸಪಿಶತಿೀ ಯಂತ್ರದ 24 
ದಳಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸ್ತರುವುದನುು ಆಸ್ತಿಕರು ಗಮನಿಸಬಹುದಗಗಿದ .    
 
ಇನುು, ಏಕಗದಶ ನಗಯಸದ ಒಂದ ್ ಂದು ನಗಯಸವು ನಿೀಡುವ ಫಲ್ವನ್ು 
ಸಹಗ ಅಯಗಯ ನಗಯಸದ ಕಡ ಯಲ್ಲೂ ನಿೀಡಲಗಗಿದ . 2 ವಷಾ ವಯಸ್ತಿನ 
ಕುಮಗರಿಯರಿಂದ 10 ವಷಾ ವಯಸ್ತಿನ 9  ಕುಮಗರಿಯರನುು ದ ೀವಯ 
ವವಧ ರ್ಪಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುವ ಕರಮವೂ ಸಹಗ ಮ್ಲ್ಗರಂಥದಲ್ಲೂದುು 
ಅದನ್ು ಯಥಗವತ್ಗಿಗಿ ನಿೀಡಲಗಗಿದ .  
 
ಒಂದ ್ ಂದು ಅಧ್ಗಯಯದ ಕಡ ಯಲ್ಲೂ “ಇತಿ” “ಅಧ್ಗಯಯ” “ವಧ್ಗ” “ತ್ಥಗ 
ಸಮಗಪಿಃ” ಈ ಪದಗಳ ಪರಯೀಗಮಗಡಬಗರದು ಎಂಬ ವಧಿಯನುು 
ಈ ಗರಂಥದ ಮ್ಲ್ ಕತ್ೃಾಗಳು ಪಗಲ್ಲಸ್ತದುು, ಅಧ್ಗಯಯಗಳ ಕಡ ಯಲ್ಲೂ 
ಈ ಪದಗಳ ಪರಯೀಗವಲ್ೂದ್ರರುವುದನುು ಆಸಿ್ತಕರು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 



ಆದರ್ ಎರಡನ ೀ ಅಧ್ಗಯಯದ ಕಡ ಯಲ್ಲೂ ಮಗತ್ರವ ೀ 
“ಮಹಿಷಗಸುರಸ ೈನಯವಧ್ ್ ೀ ನಗಮ ದ್ರಾತಿೀಯಃ” ಎಂದು 
ಮ್ಲ್ಪರತಿಯಲ್ಲೂರುವುದನುು ಲ್ಲಪಯಂತ್ರದಲ್್ೂ ಬದಲಗಯಸ್ತಲಗೂ. 
ಮತ್ ್ ಿಂದು ಬಹಳ ಪರಮುಖ ವಶ ೀಷವ ಂದರ  ಮ್ಲ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ, 
ಪರಥಮ ಚರಿತ್ , ಮಧಯಮ ಚರಿತ್  ಮತ್ುಿ ಉತ್ಿಮ ಚರಿತ್ ಯ ಅಂದರ , 
1, 2 ಮತ್ುಿ 5 ನ ೀ ಅಧ್ಗಯಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಮಗತ್ರವ ೀ 
ಧ್ಗಯನಶ ್ ೂೀಕಗಳಿದುು, ಮಿಕೆ ಅಧ್ಗಯಯಗಳಿರ್  ಧ್ಗಯನಶ ್ ೂೀಕ 
ವಲ್ೂದ್ರರುವುದನುು ಲ್ಲಪಯಂತ್ರದಲ್್ೂ ಹಗರ್ ಯೀ ಕಗಯುುಕ ್ಳಳಲಗಗಿದ . 
ಹಗರ್ಗಗಿ ಎಲಗೂ ಅಧ್ಗಯಯಗಳಿಗ್ ಧ್ಗಯನಶ ್ ೂೀಕಗಳನುು ಪರಿಶ್ಷಟದಲ್ಲೂ 
ನಿೀಡಲಗಗಿದ .  
 
ಹಗರ್ ಯೀ ಅಧ್ಗಯಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಅಧ್ಗಯಯದ ಸಂಖ ಯಯು 
ಮ್ಲ್ಪರತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ದ್ರಸ್ತಲ್ೂವಗಗಿ ಲ್ಲಪಯಂತ್ರದಲ್್ೂ ಹಗರ್ ಯೀ 
ಉಳಿಸ್ತಕ ್ಳಳಲಗಗಿದ .  
 
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿರ್  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ವಷಯಗಳನುು ಹಲ್ವಗರು 
ಮ್ಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸ್ತ ಪರಿಶ್ಷಟದಲ್ಲೂ ನಿೀಡಲಗಗಿದುು. ಇವು ಸಹಗ 
ದುರ್ಗಾ ಉಪಗಸಕರಿರ್  ಸಹಗಯಕವಗಗಬಲ್ೂವ ಂಬ ವಶಗಾಸ ನನುದು. 
.  
 



ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪಿಶತಿೀ ಪಗರಗಯಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು 
‘ಪಗರಯಶ್ಿತ್ಿ ಸಂಕಲ್ಪ” ವನುು ಹ ೀಳಿ ಯಥಗಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯನುು 
ಬರಹಿನಿಷಿರ ಂದು ನಗವು ಭಗವಸುವವರಿರ್  ನಿೀಡುವ ಸಂಪರದಗಯವದುು, 
ಈ ಪಗರಯಶ್ಿತ್ಿ ಸಂಕಲ್ಪವನುು ಪರಿಶ್ಷಟದಲ್ಲೂ ಸ ೀರಿಸಲಗಗಿದ .  
ಉದ ುೀಶ್ತ್ ಫಲ್ಪಗರಪಿಿರ್ಗಗಿ ಸ್ಚಿತ್ ಸ ್ ಿೀತ್ರವನುು, ಪರತಿಯಂದು 
ಶ ್ ೂೀಕದ ್ ಂದ್ರರ್   ಪಲ್ೂವ, ಯೀಜನ ಮತ್ುಿ ಸಂಪುಟಿೀಕರಣ ದ ್ ಡನ  
ಪಠಿಸುವ ವವರವು, ಶ್ರೀ ಕಗತ್ಗಯಯನಿೀ ತ್ಂತ್ರದಲ್ಲೂ  ಉಲ ೂೀಖವಗಗಿದುು, 
ಈ ವವರಗಳನ್ು ಪರಿಶ್ಷಟದಲ್ಲೂ ಕಗಣಬಹುದಗಗಿದ .  
 
ಶ್ರೀ ವದಗಯ ಉಪಗಸಕರ್, ಅಪರತಿಮ ಜ ್ಯೀತಿಷ್ಠಗಳೂ ಅಗಿದು 
ಬರಹಿೀಭ್ತ್ ಶ್ರೀ ಗುಂಜ್ರು ರಗಮಚಂದರಶಗಸ್ತಿಗಳು ( ಪುಷಯ) 
ಪರತಿಯಂದು ಅಧ್ಗಯಯದ ಪಗರಗಯಣದ ನಂತ್ರ ಒಂದ ್ ಂದು 
ದ ೀವಯ ಸ ್ ಿೀತ್ರವನುು ಹ ೀಳುವ ಕರಮವನುು ಅನುಸರಿಸುತಿಿದುು, ಆ 
ಶ ್ ೂೀಕಗಳನ್ು ,  ಹಗರ್ ಯೀ, ಪರಯಗಗದ ಚಂಡಿೀಧ್ಗಮ ವಗಸ್ತ ಶ್ರೀ 
ವದಗಯರಣಯ ಮಹಗರಗಜ್ ಜಿೀ ಅವರು ಸಪಿಶತಿಯ ಶ ್ ೂೀಕಗಳಿರ್  
ದುರ್ ಾಯ 700 ನಗಮಗವಳಿಗಳನುು ರಚಿಸ್ತದುು, ಈ 700 
ನಗಮಗವಳಿಗಳನುು ಸಹಗ ಪರಿಶ್ಷಿದಲ್ಲೂ ನಿೀಡಲಗಗಿದ .  
 
ಇಷ ಟೀ ಅಲ್ೂದ ,ಶ್ರೀ ಮಗಕಾಂಡ ೀಯ ಪರೀಕಿ “ಲ್ಘು ಸಪಿಶತಿೀ”, ಶ್ರೀ 
ಪೃಥ್ವೀಧರಗಚಗಯಾ ಕೃತ್   “ಲ್ಘು ಸಪಿಶತಿೀ”,  ಶ್ರೀ ತ್ಂತ್ರರಗಜ 



ತ್ಂತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಕಿವಗಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ೀಘರ ಫಲ್ದಗಯಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ 
ಸಹಸರ ನಗಮಗವಳಿೀ ಗಳನ್ು ಪರಿಶ್ಷಿವು ಒಳರ್ ್ ಂಡಿದ .;  
 
ಗುರುಮಂಡಲ್ದ ಸಂಪೂಣಾ ಅನುಗರಹ ಮತ್ುಿ  ಶ್ರೀಮಗತ್ ಯ 
ಕೃಪಗಕಟಗಕ್ಷದ್ರಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಗಕಗಲ್ಲೀ,  ಶ್ರೀ ಮಹಗಲ್ಕ್ತಜ್ಮೀ , ಶ್ರೀ 
ಮಹಗಸರಸಾತಿೀ ಸಾರ್ಪಿಣಿಯಗದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದ ೀವಯು 
ಸಕಲಗಭರಣ, ಸವಗಾಲ್ಂಕಗರ  ಭ್ಷ್ಠತ್ ಯಗಗಿ “ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ 
ಉಪಗಸನಗ ಚಂದ್ರರಕಗ” ಕೃತಿಯ ರ್ಪದಲ್ಲೂ ಆವಭಾವಸ್ತದಗುಳ  ಎಂದ ೀ 
ನನು ಭಗವನ , ಅನುಭವ ಮತ್ುಿ ಅನಿಸ್ತಕ .  
 
ಕ ಲ್ವು ಮಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವದಗಯ ಉಪಗಸಕರು ಸ ೀರಿ ಹುಟುಟಹಗಕ್ತರುವ 
“ಶಗಶಾತಿೀ ಟರಸ್ಟ “ ನ ಪರಕಟಣಗ ವಭಗಗವಗದ “ಶ್ರೀ ಪರಗನಂದ 
ಗರಂಥಮಗಲ ” ಯು ಈ ಕೃತಿಯ ಪರಕಟಣ  ಮತ್ುಿ ವತ್ರಣ ಯ 
ಜವಗಬಗುರಿಯನುು ಹ ್ ತಿದಿುು, ಈ ಎಲಗೂ ಶ್ರೀ ವದ ್ ಯೀಪಗಸಕರಿಗ್ 
ಗುರುಮಂಡಲ್ದ ಸಂಪೂಣಾ ಅನುಗರಹವಗಗಲ್ಲ ಎಂದು 
ಪಗರಥಾನ ಯನುು ಸಲ್ಲೂಸುತಿಿದ ುೀನ .  
 
ಈ ಕೃತಿಯನುು ಪರಗಂಬರಿಸ್ತ ತ್ಮಿ ಅನುಗರಹದ ಆಶ್ೀವಾಚನ 
ನಿೀಡಿರುವ ಬ ಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ರಗಜರಗಜ ೀಶಾರಿೀ ನಗರದ ಶ್ರೀ 
ಕ ೈಲಗಸಗಶರಮ ಪಿೀಠಗಧಿಪತಿಗಳಗದ ಪರಮಹಂಸ 
ಪರಿವಗರಜಕಗಚಗಯಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಯೀಂದರಪುರಿ ಮಹಗಸಗಾಮಿಗಳ 



ಪಗದಪದಿಂಗಳಲ್ಲೂ  ಈ ಮ್ಲ್ಕ ನನು ಶ್ರಸಗಷಗಟಂಗ ಪರಣಗಮಗಳನುು 
ಅಪಿಾಸುತಿಿದ ುೀನ . 
 
ಈ ಕೃತಿಯನುು ತ್ ಲ್ುಗು ಭಗಷ ರ್  ಲ್ಲಪಯಂತ್ರಿಸ್ತ ಹಗಗ್ 
ಅಗತ್ಯವರುವ ಡ  ಭಗಷಗಂತ್ರಿಸ್ತ, ತ್ ಲ್ುಗು ಭಗಷ ಯ ದ ೀವೀ 
ಉಪಗಸಕರಿರ್  ಒದಗಿಸ್ತರುವ ನನು ಪರಥಮ ಶ್ಷ ಯ ಶ್ರೀ ಪರಗಂಬ ( 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದಿಲ್ತ್ಗ) ಅವರನ್ು ಶ್ರೀಮಗತ್ ಯು ಅನುಗರಹಿಸ್ತ 
ಆಶ್ೀವಾದ್ರಸಲ್ಲ ಎಂದು ಪಗರಥಾನ ಯನುು ಸಲ್ಲೂಸುತಿಿದ ುೀನ .  
 
ಮ್ಲ್ ಗರಂಥದ ಸರಿಯಗದ ಲ್ಲಪಯಂತ್ರಮಗಡಲ್ು ಹಗಗ್ ಪರಿಶ್ಷಟದಲ್ಲೂ 
ಸ ೀರಿಸ್ತರುವ ವಷಯಗಳ ಸಂಪಗದನ ಯಲ್ಲೂ ತ್ಮಿನುು ಸಂಪೂಣಾ 
ವಗಗಿ ತ್ ್ ಡಗಿಸ್ತಕ ್ಂಡ, ಶ್ರೀ ಪದಗಿಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀಧ್ಗ 
ರಗಮಮ್ತಿಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪರತಿಭಗ ನಗಯಕ್, ಶ್ರೀ ಪೂಣಗಾನಂದನಗಥ 
( ದುರ್ಗಾ ಪರಸಗದ್) ಮತ್ುಿ ಶ್ರ ಶ ೀಷಗದ್ರರ ಶ ೀಖರ್,  ಹಗಗ್ ಈ 
ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನುು, ತ್ಮಿ ಸುಮಧುರ ಧವನಿಯಲ್ಲೂ  ಮುಖ ಪುಟದ  
( FACE BOOK ) ವಡಿಯೀಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಆಸಿ್ತಕ ಮಹಗಜನಗಳಿರ್  
ತ್ಲ್ುಪಿಸ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಿ ಪರದ್ರೀಪ್ ಮತ್ುಿ ಶ್ರೀ ಪುನಿೀತ್, ಅಲ್ೂದ  ಈ 
ಸತ್ಗೆಯಾದಲ್ಲೂ ಪರತ್ಯಕ್ಷವಗಗಿ, ಪರ ್ ೀಕ್ಷವಗಗಿ ತ್ಮಿನುು 
ತ್ ್ ಡಗಿಸ್ತಕ ್ೀಂಡ, ಎಲಗೂ ದ ೀವೀ ಆರಗಧಕರಿಗ್  ಶ್ರೀಮಗತ್ ಯ 
ಸಂಪೂಣಾ ಅನುಗರಹವಗಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ತ್ಗಯಯಲ್ಲೂ ಭಕಿ್ತಯಂದ 
ಪಗರಥ್ಾಸುತಿಿದ ುೀನ .    



 
http://atmananadanatha.com ನಲ್ಲೂಯ 350 ಕ್ೆ ಹ ಚುಿ 
ಲ ೀಖನಗಳೂ , https://youtube.com/user/jsdpani ನಲ್ಲೂಯ 
600 ಕ್ೆ ಹ ಚುಿ ವಡಿಯೀಗಳೂ, ಒಂದು ದ್ರನವೂ ತ್ಪಪದ  400 
ದ್ರವಸಗಳನುು ಪೂರ ೈಸ್ತರುವ ಪರತಿದ್ರನ ಒಂದು ಗಂಟ ಯ ONLINE 
ಜ್ಞಗನಯಜ್ಞ ಇವ ಲ್ೂವೂ, ಗುರುಮಂಡಲ್ ಮತ್ುಿ ಶ್ರೀಮಗತ್ ಯ 
ಅನುಗರಹ, ಆಶ್ೀವಗಾದ ಮಗತ್ರದ್ರಂದ ಸಗಧಯವಗಗಿದ ಯೀ ಹ ್ ರತ್ು 
ನಗನು ಮತ್ುಿ ಈ ಕಗಯಾಕ ೆ ನನುನುು ಅತ್ಯಂತ್ ಬಲ್ವಂತ್ದ್ರಂದ 
ಪ ರೀರ ೀಪಿಸ್ತದ ನನು ತ್ಮಿನ ಮಗ ಚಿ. ಜ .ಎಸ್. ಜಗದ್ರೀಶ್  ಕ ೀವಲ್ 
ನಿಮಿತಿ್ ಮಗತ್ರವ ೀ ಆಗಿದ ುೀವ . 
ಚಿ. ಜಗದ್ರೀಶ್ ಮತ್ುಿ ಆತ್ನ ಕುಟುಂಬವಗಾಕ ೆ ಶ್ರೀಮಗತ್ ಯು ಸಕಲ್ 
ಸೌಭಗಗಯಗಳನುು ನಿೀಡಿ ಅನುಗರಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ಗಯಯಲ್ಲೂ ಪಗರಥ್ಾ 
ಸುತಿಿದ ುೀನ .  
 
ಎಲ್ೂ ಸಂಸಗರ ತ್ಗಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನನುನುು ದ್ರ ಉಳಿಸ್ತ,ನನು 
ಆಧ್ಗಯತಿಿಕ ಹಗದ್ರರ್ , ರತ್ುಗಂಬಳಿಯನ ುೀ ಹಗಸ್ತ, ಈ ಪಯಣದಲ್ಲೂ  
ಆಯಗಸವಗಗದಂತ್ , ತ್ಂಪಗದ ರ್ಗಳಿ ಮತ್ುಿ ನ ರಳು ನಿೀಡುತಿಿರುವ 
ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷಗಳನ ುೀ ಬ ಳ ಸ್ತರುವ,  ನನು ಸಹಧಮಿಾಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಚಂದರ, ನನು ಮಕೆಳು, ಸ ್ ಸ ಯಂದ್ರರು, ಮೊಮಿಕೆಳಿರ್  
ಗುರುಮಂಡಲ್ ರ್ಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಲ್ಲ್ಲತ್ಗಮಹಗತಿರಪುರ ಸುಂದರಿಯ 
ಸಂಪೂಣಾ ಅನುಗರಹಗ ಸದಗ ಇರಲ್ಲ  ಎಂದು ಬ ೀಡುತ್ಗಿ,  ಕುಲ್ದ ೈವ 

http://atmananadanatha.com/
https://youtube.com/user/jsdpani


ಶ್ರೀ ಅನುಪೂಣಗಾಂಬ ಸಮೀತ್ ಶ್ರೀ ನಗರ ೀಶಾರ ಸಗಾಮಿಯವರಿರ್  , 
ಮನ ದ ೀವರು ಶ್ರೀ ಭದರಕಗಲ್ಲೀ ಸಮೀತ್ ಶ್ರೀ ವೀರಭದರಸಗಾಮಿಯವರಿರ್  
ಭಕಿ್ತಯಂದ ನಮಿಸುತ್ಗ,ಿ   ಆಸಿ್ತಕ ಮಹಗಜನರಿರ್ , ಶ್ರೀ ದ ೀವೀ 
ಉಪಗಸಕರಿರ್   ಈ ಕೃತಿ ಉಪಯುಕಿವಗಗಿ, ಅವರ ಪರೀತ್ಗಿಹ, 
ಇಂತ್ಹ ಕೃತಿಗಳಿರ್   ಸದಗ, ಎಲ್ೂ ಕಗಲ್ದಲ್್ೂ ದ ್ ರ ಯಲ್ಲ, ತ್ನ್ಿಲ್ಕ  
ನನುಲ್ಲೂ  ಧನಯತ್ಗಭಗವ ಮ್ಡುವಂತ್ಗಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಯದ ್ ಂದ್ರರ್ ,  
 
ದ್ರ:  
ಬ ಂಗಳೂರು                                                                     
ಶ್ರೀಗುರು ಪಗದರ ೀಣು, 

                                                                                           
ಆತ್ಗಿನಂದ
ನಗಥ  

                                                                                 
( ಜ  ಎಸ್. ಡಿ ಪಗಣಿ)   
                       
 
 
 
 


