
 

~ 127 ~ 

International Journal of Kannada Research 2021; 7(2): 127-133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2454–5813 

IJKR 2021; 7(2): 127-133 

© 2021 IJKR 

www.kannadajournal.com 

Received: 28-02-2021 

Accepted: 30-03-2021 

 
 
Dr. P Ashok Kumar Matti 

Associate Professor, Department 

of Kannada, Govt Degree College 

Yadagiri, Karnataka, India 

 

Dr. Shivaganga Nilaya 

Department of Kannada, Govt 

Degree College Yadagiri, 
Karnataka, India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

Dr. P Ashok Kumar Matti 

Associate Professor, Department 

of Kannada, Govt Degree College 

Yadagiri, Karnataka, India 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ಶ್ರ ೀ ಶಾಂತವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾ ಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ವಯೀಗ 
 

Dr. P Ashok Kumar Matti and Shivaganga Nilaya 
 

೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ಪ್ತರಚೀನ ಕತಲದಿಂದಲೂ ಭತರತ ಪ್ುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಭಕ್ತಾಯ ನೆಲೆಬೀಡು, ಶ್ರದ್ತಾ ಭಕ್ತಾಯ ತವರೂರು. 
ಆಧ್ತಯತ್ಮಿಕ ಹತಗೂ ದ್ತಶ್ಶನಿಕ ಚೀತನಗಳ ಬೀಡತಗಿದೆ. ಸಹಸ್ತರರು ಸಿಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, 

ಸ್ತಧುಸಿಂತರು ಹತಗೂ ಶ್ರಣ್- ದ್ತಸರು ಧಮಶದ ವಿನತಶ್ವತಗುವ ಸಿಂದಭಶ ಬಿಂದ್ತಗಲೆಲಿ ಧಮಶ 

ರಕ್ಷಣೆಗತಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಿಂದದ್ತಾರೆ. ಸಮತಜದ ಆಧ್ತರ ಸಾಿಂಭಗಳತದ ಧಮಶ, ನತಯಯ 

ನಿೀತ್ಮ, ಪ್ರೀತ್ಮ ಪ್ರೀಮ ಮತುಾ ಗೌರವತದರಗಳು ಜನತೆಯ ಮನದ್ತಳದಲ್ಲಿ ಬೀರೂರುವಿಂತೆ 

ಮತಡಿದ್ತಾರೆ. ಶತಿಂತ್ಮ ಸಿಂಯಮಗಳು ಬಳೆಯುವ ಹೂದೊೀಟಕ್ಕೆ ಧಮಶ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಸಮತಜ 

ಸುಧ್ತರಕರಿಿಂದ ನಿೀರೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ತರಯೆ ನಿರಿಂತರವತಗಿ ನಡೆದು ಬಿಂದದೆ. ಜತತ್ಮ- ಮತ- ಪ್ಿಂಥಗಳ 

ಸಿಂಕ್ಕೂೀಲೆಗಳಿಂದ ಹೂರಬಿಂದ ಮಹತತಿರು ವಿಶ್ವಮತನಯ ತತವಗಳನುು ಪ್ರತ್ಮಪ್ತದಸಿದ್ತಾರೆ. 
ಅವರೆಲಿರ ಅನವರತ ಪ್ರಿಶ್ರಮ ಹತಗೂ ಸ್ತಧನೆಯಿಂದ್ತಗಿ ಮತನವ ಜನತಿಂಗಕ್ಕೆ ಮುಸುಕ್ತದ 

ಗತಡತಿಂಧಕತರವನುು ಹೂಡೆದೊೀಡಿಸಲು ಸ್ತಧಯವತಯತು. ಜನತೆಯ ಜೀವನಮಟಟವನುು 

ಸುಧ್ತರಿಸಲು, ಸಮತಜವನುು ಸತಪರಿಂಪ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುನುಡೆಸಲು ಅನತದಕತಲದಿಂದ ಇಿಂದನವರೆಗೆ 

ಹಲವತರು ವಿಶ್ವ ವಿಭೂತ್ಮ ಪ್ುರುಷರು ಅವತತರವೆತ್ಮಾದ್ತಾರೆ. ಬುದಾ, ಬಸವ, ಷಣ್ುಿಖ 

ಶಿವಯೀಗಿಗಳು, ಸಿಂತ ಶಿಶ್ನತಳ ಶ್ರಿೀಫ, ಹತನಗಲಿ ಕುಮತರಸ್ತವಮಿಗಳು ಮೊದಲತದವರು. ಅಿಂಥ 

ದವಯಚೀತನ ಮೂತ್ಮಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಒಬಬರತಗಿದ್ತಾರೆ. ಸ್ತಕ್ಷತತ್ 

ಪ್ರಶಿವನ ಅಿಂಶ್ವನುು ಹೂಿಂದ ಶತಿಂತವಿೀರ ಎಿಂಬ ನತಮವನುು ಪ್ಡೆದು ಭುವಿಗೆ ಅವತರಿಸಿ 

ಬಿಂದದ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹತಚೀತನವೆೀ ಈ ಇಹಲೊೀಕವನುು ಸವಗಶವನತುಗಿಸಿದ ಮಹತನ್ 

ತೆೀಜೂೀಮೂತ್ಮಶ ಈ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು. 
 

೨. ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳ ಜೀವನ.  
ಕನುಡ ನತಡು ಪ್ವಿತರ ಪ್ುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಅನೆೀಕ ಜನ ಶ್ರಣ್ರಿಗೆ ಹತಗೂ ಮಹತನ್ ಯೀಗಿಗಳಗೆ 

ಜನಿವಿತಾ ಕ್ತೀತ್ಮಶ ಪ್ಡೆದ ನತಡು. ಈ ನತಡೆೀ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಜನಿಸಿದ 

ಪ್ುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಕನತಶಟಕದ ಜೂಯೀತ್ಮಪ್ುರದ ಪ್ವಿತರ ಗತರಮವತದ ಮಿಂಗತಪ್ೂರದಲ್ಲಿ ವತಸಿಸುತ್ಮಾದಾ 

ಮತಯಗೆೀರಿಯವರೆಿಂದು ಪ್ರಸಿದಾ ಪ್ಡೆದ ರೆೀಣ್ುಕರ ಗೊೀತರದಲ್ಲಿ ಸಜಜನರೂ, ಸುಸಿಂಸೆೃತರು, 

ಸಹೃದಯರು ಹತಗೂ ಜನರ ಅಪ್ತರ ಗೌರವತದರಗಳಗೆ ಪ್ತತರರತದ ಶಿರೀ ಬಸವಮೂತ್ಮಶ ಮತುಾ 

ಅವರ ಪ್ತ್ಮು ಗಿರಿಜತಿಂಬ ಪ್ುಣ್ಯ ದಿಂಪ್ತ್ಮಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರೆೀಶ್ವರರು ಜನಿಸಿದರು. ಈ  
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ಶಿವಭಕಾ ದಿಂಪ್ತ್ಮಗಳು ಬಳಗಿನ ಜತವದಲ್ಲಿಯೆೀ ಎದುಾ ಮಿಿಂದು 

ಮಡಿಯನುುಟುಟ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ೂಜಸಿ ನಮಿಸುತ್ಮಾದಾರು. ಧೂಪ್ 

ದೀಪ್ತರತ್ಮ, ಬಲವಪ್ತೆರ, ಗಿಂಧ ವಿಭೂತ್ಮಗಳಿಂದ ಆ ಇಿಂದೂಧರನಿಗೆ 

ಭಕ್ತಾಪ್ೂವಶಕವತಗಿ ಅರ್ಶನೆಯನುು ಮತಡುತ್ಮದಾರು. ಇಿಂತಹ 

ಶಿವಸವರೂಪ್ಗಳ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ 

ದೊರಕ್ತದುಾ ಭಕ್ತಾಮಯವತದ ವತತತವರಣ್. ಮನಸಿಗೆ 

ಅಹತಿದವನುುಿಂಟು ಮತಡುವಿಂತಹ ತಿಂದೆ ತತಯಗಳ 

ಅಪ್ರಿಮಿತವತದ ಪ್ರೀತ್ಮ, ಬತಲತಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೆೀ ದೊರೆತ 

ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಆ ನತಗತಭರಣ್ನ ಸ್ತಮಿೀಪ್ಯ ಹತಗೂ ಶಿವನತಮ ಸಿರಣೆ 

ಎಲಿವೂ ಬತಲಕ ಶತಿಂತವಿೀರರ  ಮನಸನುು ಆಧ್ತಯತಿದ ಕಡೆಗೆ 

ಸ್ಥಳೆದವು. 
ಬೀಜದಿಂತೆ ಬಳೆ ತಿಂದೆ ತತಯಯಿಂತೆ ಮಗ ಎನುುವ ಉಕ್ತಾಯಿಂತೆ 

ಸವಶಗುಣ್ ಸಿಂಪ್ನುರತಗಿ ಪ್ರಕೃತ್ಮಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಸದವಿಂಶ್ದ 

ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ,ಪ್ರಶಿವನ ಕರುಣೆಯ ಛತಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತಗೂ ಗುರು 

ಹಿರಿಯರ ಆಶಿೀವತಶದದೊಡನೆ ಬಳೆದ ಶತಿಂತವಿೀರರು ಹಸರಿನಿಂತೆ 

ಶತಿಂತ ಸವಭತವವನೆು ಹೂಿಂದ ನಿಜವತಗಿಯೂ ಶತಿಂತವಿೀರರೆೀ 

ಆದರು. ತಿಂದೆತತಯಗಳ ಮುದುಾಮಗನತಗಿ ನೆರೆಹೂರೆಯವರ 

ಪ್ರೀತ್ಮಯ ಕಣ್ಿಣಿಯತಗಿದಾರು. 
ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನುು ಪ್ಡೆದ ಶತಿಂತವಿೀರರು ಶಿವನನುು ಮನದಲೆಿೀ 

ಸಿರಿಸುತಾ ಶಿವನನುು ಸದ್ತಕತಲ ಪ್ೂಜಸುತಾ ಧಮಶ 

ಮತಗಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಶಿವ ಭತವವನುು ಹೂಿಂದ ಪ್ರಶಿವನ 

ನೆನೆಯುತಾ ಬಳೆಯತೊಡಗಿದರು. ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನತಮವನೆು 

ಹತಡುತಾ ಶಿವಮಿಂತರ ಜಪ್ಸುತಾ ಶಿವನತಮ ಸಿರಣೆಯೆ 

ಆಹತರವತಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸುತಾ ಯತವುದೆೀ ರಿೀತ್ಮಯ ಕಮಶದ 

ಕ್ಕೂೀಟಲೆಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ನಿಜ ಶ್ರಣ್ನಿಂತೆ ಇರುತ್ಮಾರುವ ಶತಿಂತವಿೀರರ 

ಭಕ್ತಾಭತವಗಳಗೆ ಜನ ಬರಗತಗುತ್ಮಾದಾರು. ತಿಂದೆ ಕ್ಕೈಗೊಳುುವ 

ವಯವಸ್ತಯ ಕತಯಶದಲ್ಲಿ ತಿಂದೆಗೆ ಸಹತಯಕನತಗಿ ಕ್ಕಲಸ 

ಮತಡಲು ಶತಿಂತವಿೀರರು ಹೂಲಕ್ಕೆ ಹೂೀಗುತ್ಮಾದಾರು. ಹತಗೆಯೆೀ 

ದನಕರುಗಳನುು ತನು ಜೂತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ಕೂಿಂಡು ಹೂೀಗುವರು. 
ಪ್ತರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಮೀಲೆ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲಿದ ಅಕೆರೆ. 
ದನಕರುಗಳನುು ಮೀಯಸುತಾಲೆ ಏಕತಿಂತ ಸೆಳವನುು ಹುಡುಕ್ತ 

ದೆೀವರಧ್ತಯನ ಮತಡುತ್ಮಾದಾರು. 
ಸದ್ತಕತಲಧ್ತಯನದಲ್ಲಿನಿರತರತಗಿರುತ್ಮಾದಾ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ 

ಬೀರೆೀನೂ ಬೀಡವೆನಿಸಿತು. ಯತರೊಡನೆಯೂ ಬೀರೆಯದೆ ಸದ್ತ 

ಮೌನಿಯತಗಿರುತ್ಮಾದಾರು. ಮಗನ ಈ ವತಶನೆಯನುು ಕಿಂಡ ತಿಂದೆ 

ತತಯಗಳ ಮನಸಿನ ಚಿಂತೆ ಹಚ್ತಾಯತು. ಮಗನ ಈ ವತಶನೆಗೆ 

ಕತರಣ್ವನುು ತ್ಮಳಯದೆ ದ್ತರಿಕತಣ್ದ್ತದರು. ಅದೆೀ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಿಂದು ಸ್ತರಿ ಗುರುಗಳ ಕಣಿಿಗೆ ಹತಕುವುದು ಒಳೆುಯದೆಿಂದು 

ತ್ಮಳದು ಚತರದುಗಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹತನ್ ತಪ್ಸಿವಗಳತದ 

ಬೃಹಿಠದ ಜಗದುುರುಗಳ ಸನಿುಧಿಗೆ ಕರೆದುಕ್ಕೂಿಂಡು ಹೂೀದರು. 
ಗುರುಗಳು ಶತಿಂತವಿೀರರ ಮುಖ ನೊೀಡಿದ ಕೂಡಲೆೀ"ಈತನೊಬಬ 

ಮಹಿಮತ ಪ್ುರುಷ, ಕತರುಣಿಕ ಪ್ುರುಷನತಗಿ ಲೊೀಕ ಕಲತಯಣ್ವನುು 

ಕ್ಕೈಗೊಳುುತತಾನೆ. ಈತನನುು ನಮಿ ಸನಿುಧ್ತನದಲೆಿೀ 

ಇಟುಟಕ್ಕೂಳುುವೆವು, ಇಲ್ಲಿಯೆೀ ಬಟುಟ ಹೂೀಗಿ ಎಿಂದು 

ಹೀಳದರು. ಗುರುಗಳ ಮತತ್ಮನಿಂತೆ ಶತಿಂತವಿೀರರ ತಿಂದೆ ತತಯಗಳು 

ಸಿಂತೊೀಷದಿಂದ ಅವರನುು ಗುರುಗಳ ಸನಿುಧಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಟುಟ 

ಬಿಂದರು. ಅಿಂದನಿಿಂದಲೆೀ ಜಗದುುರುಗಳು ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ 

ವಿೀರಶೈವ ಧಮಶದ ತತವಗಳನುು ಪ್ರಮಶರೀಷಟವತದ ಶಿವತನುಭ 

ಶತಸರವನುು ಹೀಳಕ್ಕೂಟಟರು. ಗುರುಗಳು ಹೀಳಕ್ಕೂಟಟ 

ವಿಷಯಗಳ ಆಳ ಅಗಲಗಳನುು ಅಧಯಯನ ಮತಡಿದ ಕತರಣ್ 

ಮುಿಂದೆ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ ಶಿವಯೀಗ ತತವದ ಪ್ರತ್ಮಪ್ತದನೆಯ 

ಮತಗಶಕ್ಕೆ ನತಿಂದಯತಗುತಾವೆ. ಶಿವತತಾವ ಮತಗಶವು 

ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಶವತಗಿ ಶತಿಂತವಿೀರರ ಮನಸಸನುು ಆವರಿಸಿಕ್ಕೂಳುುತಾದೆ. 
 

೩. ಶಿವಯೀಗದ ಮಹಿಮ. 
ಆಧ್ತಯತ್ಮಿಕ ಮತುಾ ಧ್ತಮಿಶಕ ಪ್ರಿಂಪ್ರೆಯಲ್ಲಿ' ಯೀಗಕ್ಕೆ' 

ಮಹತವದ ಸ್ತೆನವಿದೆ. ಯೀಗ ಮತನವನ ದೆೈಹಿಕ ಮತುಾ 

ಮತನಸಿಕ ಸವಭತವ.ಗುಣ್, ನಿೀತ್ಮ ನಿಯಮಗಳನುು 

ನಿಯಿಂತ್ಮರಸುತಾದೆ. ಮನುಷಯನ ಒಳತು ಮತುಾ ಕ್ಕಡುಕ್ತಗೆ ಮನಸ್ಥಸೀ 

ಕತರಣ್. ಆ ಮನಸನುು ನಿಯಿಂತ್ಮರಸುವ ಸ್ತಧನವೆೀ ಯೀಗ. 
ಆಧ್ತಯತಿ ಸ್ತಧನೆಯಿಂದ ಜೀವತತಿವು ಪ್ರಮತತಿನಲ್ಲಿ 

ಒಿಂದ್ತಗುವುದೆೀ  

ಯೀಗವೆನಿಸುವುದು. ದೆೀಹ ಮತುಾ ಮನಸುಸಗಳನುು 

ಪ್ರಿಶ್ುದಾಗೊಳಸುವ ಪ್ರಮ ಸ್ತಧನವೆೀ ಯೀಗ ಮತಗಶ. ಭಕ್ತಾ, 

ಜ್ಞತನ, ಕಮಶಗಳನುು ಸಮನವಯಗೊಳಸುವುದೆೀ ಶಿವಯೀಗ. 
ಆತಿ ಶ್ಕ್ತಾಯನುು ವಿಕತಸಗೊಳಸಿ ಪ್ರಮತತಿನಲ್ಲಿ 

ಒಿಂದ್ತಗುವಿಂತೆ ಮತಡುವುದೆೀ ಯೀಗದ ಪ್ರಮ ಗುರಿ. ಅದು 

ಮನುಷಯನ ದೆೈಹಿಕ ಮತನಸಿಕ ಹತಗೂ ಬೌದಾಕ 

ಪ್ರಿಶ್ುದಾತೆಯಿಂದ ಸ್ತಧಯವತಗುತಾದೆ. ಮನುಷಯನ ಮನಸುಸ 

ಅನೆೀಕ ಕಮಶಗಳ ಜಿಂಜತಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತ ದುುಃಖಕ್ತೆೀಡತಗಿದೆ. ಆ 

ಮನಸುಸ ದುುಃಖದಿಂದ ದೂರವತಗಿ ವಿದೆಯಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಚತಾ 

ಚ್ತಿಂರ್ಲಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯತಗದೆೀ ಮನಸಸನುು ಏಕ್ತೀಕೃತಗೊಳಸಬೀಕು. 
ಅದಕ್ತೆರುವ ಒಿಂದೆೀ ಪ್ರಿಹತರವೆಿಂದರೆ ಶಿವಯೀಗ. ಈ 

ಚತಾಶ್ುದಾಯು ಜಪ್,ತಪ್, ಧ್ತಯನ, ಅರ್ಶನೆ ಹತಗೂ ಪ್ೂಜ 

ಮುಿಂತತದವುಗಳಿಂದ ಉಿಂಟತಗುತಾದೆ. ಗುರು ಕತರುಣ್ಯದಿಂದ, 

ಲ್ಲಿಂಗಪ್ೂಜಯಿಂದ, ತಪ್ಸಸನುು ಮತಡುವುದರಿಿಂದ, ಮಿಂತರವನುು 

ಜಪ್ಸುವುದರಿಿಂದ ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸಿದ ಮನೊೀಕ್ಕಿೀಶ್ಗಳು 

ದೂರವತಗಿ ನಮಿ ಚತಾಕ್ಕೆ ಮುತ್ಮಾದ ಅವಿದೆಯ, ಅಹಿಂಕತರ, 

ಸ್ತವಥಶ, ರತಗ- ದೆವೀಷ ಮುಿಂತತದವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಲಿ ದುಷಟತನ ನತಶ್ವತದ್ತಗ ಆತಿನ 
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ಪ್ರಮ ಸವರೂಪ್ ಗೊೀರ್ರವತಗಿ ಪ್ರಮತತಿನ ಸಿಂಯೀಗ 

ಸುಲಭವತಗಿ ದೊರೆಯುತಾದೆ. 
 ಯೀಗದ ಪ್ರಿಂಪ್ರೆ ಅತ್ಮೀ ಪ್ುರತತನವತದದುಾ. ಅದರ ಮೊದಲ 

ಉಲೆಿೀಖ ಋಗೆವೀದದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಾದೆ. ಹಿರಣ್ಯಗಭಶ 

ಯೀಗದ ಮೂಲ ಪ್ರವತಶಕ ಎಿಂದು ಯೀಗಶತಸರ ತ್ಮಳಸುತಾದೆ. 
ಇವನು ರುದರನಿಿಂದ ಸೃಷಿಟಯತದನೆಿಂಬ ನಿಂಬಕ್ಕಯದೆ. 
ಹಿರಣ್ಯಗಭಶನಿಿಂದ ಶತಸರ ಹುಟ್ಟಟದರೆ ರುದರನಿಿಂದ ಯೀಗ 

ನಿರೂಪ್ತವತಯತು. ಹಿರಣ್ಯಗಭಶನ ಶತಸರವು ಬುದಾ 

ಸಿಂಕ್ಕೀತವೆಿಂದು ರುದರನ ಯೀಗ ಶ್ಕ್ತಾ ಸಿಂಕ್ಕೀತವತಗಿ ಮೂಡಿ 

ಬಿಂದವೆ. ಒಿಂದು ಬುದಾ ಪ್ರಧ್ತನ, ಇನೊುಿಂದು ಶ್ಕ್ತಾ 

ಪ್ರಧ್ತನಯೀಗ ಎಿಂದು ಎರಡು ಭತಗಗಳನುು ಗುರುತ್ಮಸಬಹುದು. 
ಹಿರಣ್ಯಗಭಶಯೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತಾದೆಯೀ ಅಲ್ಲಿ 

ರುದರಯೀಗ ಪ್ತರರಿಂಭವತಗುತಾದೆ."ಸವಶಯೀಗಕೂೆ 

ಶಿವಯೀಗ ಮಹತಯೀಗ"ಎನುುವ ಸಿದಾರತಮರ ಯುಕ್ತಾಯಿಂತೆ 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯೀಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಯೀಗ 

ಸವಶಶರೀಷಠವತದುದು. ಇದು ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ ಸ್ತಮರಸಯವನುು 

ಸ್ತಧಿಸಲು ಶ್ರಣ್ರು ಶೂೀಧಿಸಿದ ಸುಲಭ ಹತಗೂ ಸುವಯವಸಿೆತ 

ನೂತನ ಉಪ್ತಸನ ಕರಮವತಗಿದೆ. ಹಠಯೀಗ, ಲಯಯೀಗ, 

ರತಜಯೀಗ ಹತಗೂ ಮಿಂತರಯೀಗ ಎನುುವ ನತಲುೆ 

ಯೀಗಗಳು ಶ್ರಿೀರ, ಪ್ತರಣ್, ಮನ ಮತುಾ ಬುದಾಗಳ 

ಶ್ುದಾೀಕರಣ್ವತಗಿ ವಿಕತಸ ಹೂಿಂದುತಾದೆ. ಶಿವಯೀಗದಲ್ಲಿ 

ಇವೆಲಿ ಶ್ಕ್ತಾಗಳು ಒಟತಟರೆಯತಗಿ ಸಮಿಿಳತಗೊಿಂಡು ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ 

ಸ್ತಮರಸಯಕ್ಕೆ ಸಹಕತರಿಯತಗುತಾವೆ. ಅಿಂತೆಯೆೀ ಇದು 

ಪ್ೂಣ್ಶಯೀಗವೆನಿಸಿಕ್ಕೂಳುುತಾದೆ. ಇಿಂತಹ ಮಹಿಮತನಿವತವತದ 

ಶಿವಯೀಗದ ಅಿಂತರತಥಶವನುು ಬಲಿ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರರು, 

ಯೀಗದ ಆಿಂತಯಶವನುು, ಶ್ಕ್ತಾಯನುು ಹಿೀಗೆ ವಿವರಿಸುತತಾರೆ. 
 

ಯೀಗದಥಶಗಳಿಂತು ಬಹುವಿಧ 

ವತಗಿರಲು ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗಗಳ ಸಿಂಯೀಗ ವೆೀ 

ಶಿವಯೀಗ ವೆನಿಸುವುದನುು ಸ್ತಗರಹದಿಂ! 
ಯೀಗ ಭೀದಗಳನುು ತ್ಮಳಯಲೆೈ 

ದ್ತಗಿರುವವುಗಳೊಳು ತತಿಂ ಶಿವ 

ಯೀಗವೆೀ ಮೀಲೆನಿಸಿಕ್ಕೂಳುುದು ವಿೀರಶೈವರೊಳು!!. 
 

ಯೀಗ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿದಾರೆ ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ ಸ್ತಮರಸಯವೆೀ 

ಶಿವಯೀಗವೆನಿಸಿಕ್ಕೂಳುುತಾದೆ. ಇನುು ಯೀಗ ಭೀದಗಳನುು 

ತ್ಮಳದುಕ್ಕೂಿಂಡರೆ ವಿೀರಶೈವರಿಗೆ ಶಿವಯೀಗವೆೀ 

ಶರೀಷಟವೆನಿಸಿಕ್ಕೂಳುುವುದೆಿಂದು ಹೀಳುತತಾರೆ. ಶಿವನ ನೆನಹು ತನು 

ಮನದಲ್ಲಿ' ಶಿವಯೀಗ'ವತಗಿ ಸಮಯಕ್ ಜ್ಞತನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಮಸುಖವು ನೆಲೆಗೊಳುಲ್ಲ ಎಿಂದು ಶಿರೀಗಳು ಆಶಿಸುತತಾರೆ. 

ಇಿಂತಹ ಸದ್ತಭವವುಳು ಶ್ರಣ್ರ ದಶ್ಶನವತದರೆ ಸ್ತಕು ಎಿಂದು 

ಬೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಮ ಸುಖದಲ್ಲಿ 

ಶಿವಯೀಗವು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ತತರವನುು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ಮಾ 

ತೊೀರಿಸುತತಾರೆ. ತತಯಗತಿಂಗ, ಭೂೀಗತಿಂಗ, ಯೀಗತಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಇಷಟ,ಪ್ತರಣ್, ಭತವಲ್ಲಿಂಗಗಳನುು ಆರತಧಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಶಿವಯೀಗವಿರುವುದನುು ಶಿರೀಗಳು ತ್ಮಳಸುತತಾರೆ. ಹತಗೆಯೆೀ 

ಶಿರೀಗಳು ತಮಿ ಸವಿಂತ ಅನುಭವ ವೆೀದಯವತದ ಮತತುಗಳಿಂದ 

ಸಿಂಸ್ತರದ ಅಜ್ಞತನದ ಜಡವ ಕ್ಕಡಿಸಿ ಶಿವಜ್ಞತನತನುಗರಹ ಮತಡಿದ ಆ 

ಶಿವಜ್ಞತನವು ಸವಶಕಮಶವನುರುಹಿತುಾ ಎಿಂದು ತತನು 

ಶಿವಜ್ಞತನಿಯತದ ರಿೀತ್ಮಯನುು ತ್ಮಳಸುವರು. ಶಿರೀಗಳ ದೃಷಿಠಯಲ್ಲಿ 

ಶಿವಯೀಗದ ಅನುಸಿಂಧ್ತನವೆಿಂದರೆ ಅಿಂಗಸವರೂಪ್ಯತಗಿರುವ 

ಪ್ರಶಿವನು ಗುರುಕೃಪ್ಯಿಂದ ಶಿಷಯನ ಕರಸೆಲದಲ್ಲಿ 

ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗವೆನಿಸಿ, ಆತನ ಮನಸೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗವೆನಿಸಿ, 

ಭತವಸೆಲದಲ್ಲಿ ಭತವಲ್ಲಿಂಗವೆನಿಸಿ ಶಿವಯೀಗ 

ಅನುಸಿಂಧ್ತನವತಗುವುದು. ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಲ್ಲಿಂಗತನುಸಿಂಧ್ತನವು ಅವಶ್ಯಕವತಗಿ ಕ್ಕೈಗೊಳುಬೀಕತದ 

ಕ್ತರಯೆಯತಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಭತವಸಿಂಸ್ತೆರ ಹೂಿಂದ ತನು, ಮನ, 

ಪ್ತರಣ್ಗಳಗೆ ಮುಸುಕ್ತದ ತಮಿಂಧವು ಅಡಗಿ ಪ್ರಶಿವನ ತೆೀಜಸಿಸನ 

ದಶ್ಶನವತಗುತಾದೆ. ಅದರೊಡನೆ ಒಿಂದ್ತಗುವ ಈ ಅವಕತಶ್ವನೆುೀ 

ಲ್ಲಿಂಗತನುಸಿಂಧ್ತನವೆಿಂದು ಕರೆಯುತತಾರೆ ಎಿಂದು 

ಅಭಿಪ್ತರಯಪ್ಡುವ ಶಿರೀಗಳು ತತವು ಸ್ತಕ್ಷತತೆರಸಿಕ್ಕೂಿಂಡ 

ಸತಯವನುು ಬಚಾಡುತತಾರೆ. ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧಕನು ತನು 

ಸ್ತಧನೆಯನುು ದೃಷಿಠಯಿಂದಲೆ ಪ್ತರರಿಂಭಿಸುತತಾನೆ. 
ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದೃಷಿಟ ನೆಟುಟ ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆ 

ಮತಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲ್ಲಿಂಗದ ಸ್ತಕ್ಷತತತೆರ ಸ್ತಧಯವತಗುತಾದೆ. 
ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗವನುು ಅಿಂಗದ ಮೀಲೆ ಧರಿಸಿದ ಬಳಕ ಅದನುು 

ಅನುಸಿಂಧ್ತನ ಮತಡಿಕ್ಕೂಳುುವುದರ ಮೂಲಕ ಏಕತಗರತೆಯನುು 

ಸ್ತಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸುಸನುು ಒಿಂದುಗೊಳಸುವ 

ಏಕ್ತೀಕೃತ ಭತವ ನೆಲೆಸುವುದು ಎನುುತತಾರೆ ಶಿರೀಗಳು. ಲ್ಲಿಂಗತನು 

ಸಿಂಧ್ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮ ಪ್ವಿತರವತದ ದೃಷಿಟ ಲ್ಲಿಂಗದ ಮೀಲೆ ಬದ್ತಾಗ 

ತನು ಮನಗಳಿಂದ ಏಕ್ಕೂೀಭವವುಿಂಟತಗಿ ಲ್ಲಿಂಗದ ತೆೀಜಸುಸ 

ಕಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆಯತಗಿ ಹರಿಯುತಾದೆ. ಈ ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ 

ಸ್ತಮರಸಯದ ದವತಯನುಭವವನುು ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ತಮಿ ಪ್ರಮ ಜ್ಞತನತಮೃತದಿಂದ 

ಅಭಿವಯಕಾಪ್ಡಿಸಿದ್ತಾರೆ. 
 

೪. ಶಿವಯೀಗದ ಪ್ರಕತರಗಳು. 
ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ಪ್ರಕತರಗಳವೆ. ಆ 

ಪ್ರಕತರಗಳನುು ಶತಿಂತವಿೀರ ಸ್ತವಮಿಗಳು ನತಲುೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಿಂಗಡಿಸುತತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ ಮಿಂತರಯೀಗ, ರತಜಯೀಗ, 

ಹಠಯೀಗ ಹತಗೂ ಲಯಯೀಗಗಳೆಿಂದು. 
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ಒಿಂದೆರಡು ಮೂರೆಿಂದು ವಣ್ಶಗ ಳಿಂದರುವ 

ಮಿಂತರಗಳೊಳನೆ 

ದೊಶಿಂದನೆೈಸಲೆ ಜಪ್ಸುತ್ಮಾರುವುದು 

ಮಿಂತರಯೀಗವದು! 
ಬಿಂದುವಿನ ರೂಪ್ದಳೊನತದವ 

ನೊಿಂದಯೀ ಮತನಸವು ಭೀದವ 

ನೊಿಂದದಸು ಗೂಡಿರಲು ತತಿಂ 

ಲಯಯೀಗವೆನಿಸುವುದು!! 
 

ಒಿಂದೆರಡು ಮೂರೆಿಂಟು ವಣ್ಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಿಂತರಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಿಂದನುು ಅನವರತವು ನಿದಶಷಟವತಗಿ ಜಪ್ಸುತ್ಮಾದಾರೆ ಅದು 

ಮಿಂತರಯೀಗವೆನಿಸುವುದು. ಬಿಂದುವಿನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನತದವನು 

ಹೂಿಂದ ಮತನಸವು ಭೀದವನುು ಹೂಿಂದದೆ ಅಸುಗೂಡಿರಲು 

ಅದೆೀ ಲಯಯೀಗವೆಿಂದು ತಮೊಿಿಂದು ವರ್ನದಲ್ಲಿ 

ಮಿಂತರಯೀಗದ ವಿವರಣೆಯನುು ಕ್ಕೂಡುತತಾರೆ. ಶಿರೀಗಳು ಈ 

ಎಲಿ ಉಕ್ತಾಗಳಿಂದ ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗದ ಅನುಸಿಂಧ್ತನದ ಪ್ರಿಯನುು 

ಇನುು ಆಳವತಗಿ ವಿವರಿಸುತತಾರೆ. ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಯತದ 

ಶ್ರಣ್ನ ಲಕ್ಷಣ್ ಆತನ ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗತನುಸಿಂಧ್ತನ ಪ್ರಶಿವನನುು 

ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಕ್ತರಯತರ್ರಣೆ ಇದರಿಿಂದ ಆತನು ಲ್ಲಿಂಗ 

ಪ್ರಸ್ತದಯತವುದರ ಅಹಶತೆಯನುು ಪ್ಡೆದುಕ್ಕೂಳುುತತಾನೆ 

ಎಿಂಬುದನುು ಶಿರೀಗಳು ಸೂಚಸುತತಾರೆ. ಯೀಗಕ್ಕೆ 

ಕತರಣ್ವತದವುಗಳೆಿಂದರೆ ಧ್ತಯನ, ಕರಣ್ ಹತಗೂ ಸಮತಧಿ ಈ 

ಮೂರು ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗಿ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಅಿಂತಗಶತವತಗಿವೆ. 
ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾ ಮೂಡುವುದರಿಿಂದ ಅಿಂಗತರಯ ಕಳೆದು 

ಲ್ಲಿಂಗತರಯವತಗುತಾವೆ. ದೃಷಿಟಯೀಗ ಸ್ತಧನೆಯತದಿಂತೆ 

ಶಿವಯೀಗವು ನೆಲೆಗೊಳುುವುದನುು ಶಿರೀಗಳು ಈ ರಿೀತ್ಮ 

ಹೀಳುತತಾರೆ. 
 

ಶಿವನ ವಿದೆಯಯು ಶಿವ ಸುಭಕ್ತಾಯು 

ಶಿವನ ಪ್ೂಜತಯಧ್ತಯನ ಸುವರತ 

ವಿವುಗಳೆೈದನು ತ್ಮಳದರಲು ಶಿವಯೀಗ ವೆನಿಸುವುದು 

ಕುವರನೆ ಕ್ಕೀಳುಳದಯೀಗದ 

ವಿವಿಧ ಮತಗಶಗಳತವು ಸರಿಯೆನಿ 

ಸವು ವಿಚ್ತರಿಸಿ ನೊೀಡಲ್ಲ ಶಿವಯೀಗ ಸತಪಥಕ್ಕ 

 

ಎಿಂದು ಹೀಳುವ ಮೂಲ ತತತಪಯಶವೆಿಂದರೆ ಶಿವಭಕ್ತಾ, ಶಿವಧ್ತಯನ, 

ಶಿವಪ್ೂಜ, ಶಿವವಿದೆಯ ಹತಗೂ ಶಿವನಿಷ್ಠಠ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಐದು 

ವರತಗಳನುು ಅರಿವುದೆ ಶಿವಯೀಗವೆನಿಸುವುದು. ಸತಪಥಕ್ಕೆ 

ಶಿವಯೀಗವೆೀ ಶರೀಷಠ ಮತಗಶ ಎನುುವ ಶತಿಂತವಿೀರ ಸ್ತವಮಿಗಳು 

ಸವತಶಿಂಗ ಲ್ಲಿಂಗರೂಪ್ಗಳತಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೆೀ ಆನಿಂದ ಪ್ಡುತತಾರೆ. 
ಶಿವಯೀಗದ ಅನುಸಿಂಧ್ತನದ ಮತಗಶ ಬಹು ಸೂಕ್ಷಿವತದುದು.  
ದೆೀಹವನೆುೀ ಆಧ್ತರವತಗಿಟುಟಕ್ಕೂಿಂಡು ಚೈತನಯ ತುಿಂಬುವ 

ಶಿವಯೀಗ ಪ್ರಕ್ತರಯೆ ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಶ ಜತಗೃತ್ಮಯ ನಿಲುವನುು 

ನಿರೂಪ್ಸುತಾದೆ. ದೆೀಹದ ತ್ಮರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿವನನುು 

ನೆಲೆಗೊಳಸಿ ತ್ಮರಕತಲವು ಪ್ೂಜಸುವ ಶಿವಯೀಗದ ಪ್ರಿಕಲಪನೆ 

ವಿನೂತನವತಗಿದೆ. ಅದನೆುೀ ಶಿರೀಗಳು ಹಿೀಗೆ ಹೀಳುತತಾರೆ. 
 

ಶಿವನಿರುವನೆಿಂಬುವುದನು ವಿದೆಯಯ  

ಳವಧರಿಸಿ ಸದಭಕ್ತಾಯಿಂದಿಂ 

ಶಿಸಮರ್ಶನೆ ಗೆೈದು ಶಿವನತಮದ ಸುಮಿಂತರವನು! 
ತವೆ ಜಪ್ಸಿ ತದ್ತಾಯನ ಗೆೈಯುವುದೆೀ 

ಶಿವ ಮಹತವರತ ವಿವುಗಳಿಂ ಸಿಂ 

ಭವಿಸುವುದು ಶಿವಯೀಗ ಸಿದಾಯು ವಿೀರಶೈವರಿಗೆ. 
 

ಕಲ್ಲತ ವಿದೆಯಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಅಸಿಾತವವನುು ಅರಿತು 

ಭಕ್ತಾಯಿಂದ ಅವಿರತವತಗಿ ಶಿವನನುು ಪ್ೂಜಸಿ ಶಿವ ಮಿಂತರವನುು 

ಜಪ್ಸಿ ಧ್ತಯನ ಕ್ಕೈಗೊಳುುವುದೆೀ ಶಿವಮಹತವರತವತಗುವುದು. 
ಇದರಿಿಂದ ಶಿವಯೀಗ ಸಿದಾಯು ದೊರೆವುದು ಎಿಂಬ 

ವಿಷಯವನುು ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಈ ವರ್ನದ 

ಮೂಲಕ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದ್ತಾರೆ. ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧನೆಯ ಕ್ಕೂನೆಯ 

ಹಿಂತವು ಭತವಲ್ಲಿಂಗತನುಸಿಂಧ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಗುವತಗುವ ಮೂಲಕ 

ನಡೆಯುತಾದೆ. ಇದೊಿಂದು ಅಿಂತಮುಶಖಿ ಅನುಭವವತಗಿದೆ. ಇದು 

ಆಗತಗ ದೊರೆತು ಮರೆಯತಗುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಆನಿಂದವಲಿ. 
ಅಖಿಂಡವತದ ಶತಶ್ವತವತದ ಆನಿಂದ್ತನುಭೂತ್ಮಯು ಈ 

ಅನುಸಿಂಧ್ತನದಿಂದ ದೊರೆಯುತಾದೆ. ಅಿಂತೆಯೆೀ ಶಿರೀಗಳು 

ಭತವಲ್ಲಿಂಗ ಸಮರಸ ಹೂಿಂದದ ಶಿವಯೀಗಿಯ ನಿಲುವನುು 

ಭತವಪ್ೂಣ್ಶವತಗಿ ವಿವರಿಸುತತಾರೆ. ಪ್ರಶಿವನೊಡನೆ ಸ್ತಮರಸಯ 

ಹೂಿಂದದ ಸ್ತಧಕನ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ತ್ಮಳಸಿರುವ ಶಿರೀಗಳು 

ಶಿವಯೀಗದ ಪ್ರತ್ಮಯಿಂದು ಹಿಂತವನುು ಸೂಕ್ಷಿವತಗಿ 

ಅವಲೊೀಕನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ್ತಾರೆ. ವಿೀರಶೈವ ತತವ 

ಸಿದ್ತಾಿಂತಗಳತದ ಅಷ್ತಟವರಣ್ಗಳು ಹತಗೂ ಷಟಸೆಲಗಳ 

ಮೂಲಕ ಶಿವಯೀಗವನುು ಸ್ತಧಿಸುವ ಪ್ರಿಯನುು 

ವಿವರಿಸುತತಾರೆ. 
ಅಷ್ತಟವರಣ್ಗಳತದ ವಿಭೂತ್ಮ ರುದ್ತರಕ್ಷಿಗಳು ಭಕಾನ ಬತಹಯಶ್ುದಾ 

ಕ್ಕೈಗೊಳುಲು ಸಹತಯಕವತದರೆ, ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗ, ಮಿಂತರಗಳು 

ಮನಸಿಸನ ಏಕತಗರತೆಗೆ ಕತರಣ್ವತಗುತಾವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಕೀವಲ ದೆೀಹ 

ಶ್ುದಾಯತದರೆ ಸ್ತಲದು, ಮನುಷಯನ ಮನಸುದಾಯತಗುವುದು 

ಅಷ್ಠಟೀ ಅವಶ್ಯಕ. ಮನಸಿಸನ ರ್ಿಂರ್ಲತೆ ಬಹಳ ವಿರೂಪ್ವತದುದು. 
ಇಿಂತಹ ರ್ಿಂರ್ಲ ಮನಸಸನುು ನಿಗರಹಿಸುವವನೆ ಯೀಗಿ. 
ವಿಷಯವತಸನೆಗೆ ಎಳೆಸುವ ಮನಸಿಸನ ಏಕತಗರತೆಗೆ ಕತರಣ್ 

ವತಗುವುದು ಲ್ಲಿಂಗ. ಕತಯತ, ವತಚ್ತ, ಮನಸ್ತ ಶ್ುದಾೀಕರಿಸಿ 

ಭಕಾನ ಅಿಂಗವೆೀ ಲ್ಲಿಂಗಮಯಗೊಳಸುವುದು. ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಮನಸು ನೆಡಲು' ನಮುಃ ಶಿವತಯ' ವೆಿಂಬ ಪ್ಿಂಚ್ತಕ್ಷರಿ ಮಿಂತರ 

ಜಪ್ಸುವುದರಿಿಂದ ಶಿವಯೀಗ ಪ್ತರಪ್ಾಯತಗುವುದು. 
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ಇನುು ಷಟಸೆಲ ಮತಗಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೀಗವನುು 

ಕತಣ್ುವುದ್ತದರೆ ಷಟಸೆಲ ಮತಗಶದ ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾ 

ನೆಲೆಗೊಳಸಿ, ಮಹೀಶ್ವರ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಠ ಗಟ್ಟಟಗೊಳಸಿ, ಪ್ರಸ್ತದ 

ಮತುಾ ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗಿ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಕಮಶಯೀಗದ ಮಹತವ 

ಗೊೀರ್ರಿಸುತಾದೆ. ಪ್ರಸ್ತದ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತಧಕನು ತತನು 

ಮತಡುವ ಕತಯಕ ತನಗತಗಿ ಅಲಿ, ಅದು ಸಮತಜಕತೆಗಿ, 

ಜನಹಿತಕತೆಗಿ ಎನುುವ ಭತವನೆ ಮೂಡುತಾದೆ. ದೆೀಹ ಶ್ರಮದಿಂದ 

ಬಿಂದುದು ಮತತರ ದ್ತಸ್ಥೂೀಹಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೀಗಿಸುವುದು. ಅದರಿಿಂದ 

ವಯಕ್ತಾ ಮತುಾ ಸಮತಜದ ಏಳಗೆಯನುು ಕ್ಕೈಗೊಳುಲು 

ಸ್ತಧಯವತಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಯು ಕ್ತರಯತ ರೂಪ್ದಿಂದ ಜ್ಞತನ 

ಮತಗಶದಲ್ಲಿ ಮುನುಡೆಯುತಾದೆ. ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗಿ ಸೆಲದಲ್ಲಿ 

ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗವು ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ತಗುತಾದೆ. ಹಿೀಗೆ ಅಿಂಗ 

ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅನುಸಿಂಧ್ತನವೆೀ ಶಿವಯೀಗ. ಪ್ತರಣ್ಲ್ಲಿಂಗಿ 

ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಧ್ತಯನದ ಮೂಲಕ ಯೀಗದ ಕ್ಕೂನೆಯ ಹಿಂತ ತಲುಪ್ 

ಶಿವಯೀಗವೆಿಂಬ ಪ್ತರಮತರ್ಥಶಕವು ಶತಶ್ವತ ಸುಖವನುು 

ಹೂಿಂದಲು ಸ್ತಧಯವತಗುತಾದೆಿಂಬುದು ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳ ಸಪಷಟ ನಿಲುವತಗಿದೆ. 
ಶಿವಯೀಗದಲ್ಲಿ ದೆೀಹ ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಶತೆಯನುು ಪ್ಡೆವುದು. ತನು, 

ಮನ, ಧನ ಗುರುಲ್ಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮಕ್ಕೆ ಎಡೆಮತಡಿ ಸವತಶಪ್ಶಣ್ 

ಭತವದಿಂದ ಸಮತಜದಲ್ಲಿ ಬರೆತು ವಿಶಿಷಟ ರಿೀತ್ಮಯಲ್ಲಿ 

ದೆೀವರನುು ಕತಣ್ುವ ಬಗೆ ಇದ್ತಗಿದೆ. ತನು ಮನಗಳನುು ಜನಪ್ರ 

ಕತಯಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕ್ಕೂನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಶಪ್ಾವತಗಿ ಅನಿಂತತೆಯಲ್ಲಿ 

ಲ್ಲೀನಗೊಳುುವುದೆೀ ಶಿವಯೀಗದ ಅಿಂತ್ಮಮ ಗುರಿಯತಗಿದೆ. 
ನಿಷ್ತೆಮ ಕಮಶದಿಂದ ಜ್ಞತನ ಮತಗಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ 

ಶಿವಯೀಗವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮತಗಶವನುು ತೊೀರುವ ಪ್ರಮ 

ಸತಯವತಗಿದೆ. 
ಶಿವಯೀಗಿಗೆ ಕಮಶವಿಲಿ. ಶಿವಯೀಗಿ ಅಥವತ ಶಿವಶ್ರಣ್ರ 

ಪ್ಥವು ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಶವತಗಿ ಲ್ಲಿಂಗತಧಿೀನವತದುದು. ಅಿಂತೆಯೆೀ 

ಶಿವಭಕಾರಿಗೆ ಸತಪಥವನುರಿಯಲು ಶಿವಯೀಗವು 

ಸ್ಥೂೀಪ್ತನವತಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿೀರ, ಪ್ತರಣ್, ಮನಸುಸ ಹತಗೂ 

ಬುದಾಗಳನುು ಶ್ುದಾಗೊಳಸಿ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಧ್ತರಣ್ ಶ್ಕ್ತಾಯನುು 

ಪ್ರಕಟಗೊಳಸುವ ಸ್ತಧನವತಗಿ ನಿಲುಿತಾದೆ ಶಿವಯೀಗ. ಈ 

ಶಿವಯೀಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಶ್ಕ್ತಾಗಳು ವಿಕತಸ ಹೂಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ 

ಸ್ತಮರಸಯಕ್ಕೆ ಕತರಣ್ವತಗುತಾದೆ ಎಿಂಬುದನುು ಶಿರೀಗಳು 

ಮತಮಿಶಕವತಗಿ ಅಥಶ ಮತಡಿಸಿದ್ತಾರೆ. ಕರಸೆಲದಲ್ಲಿದುಾ 

ಪ್ೂಜಸುವ ಇಷಟಲ್ಲಿಂಗ ಅನುಸಿಂಧ್ತನದ ಮೂಲಕ ಶಿವ ಮತುಾ 

ಜೀವರ ಅವಿನತಭತವ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಶಿರೀ 

ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಅದನುು ತಮಿ ಅನೆೀಕ ವರ್ನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದ್ತಾರೆ. 
 

ಬರಿಯ ಕುಿಂಭಕ ದೊಳೊೀ ಸಮುದ್ತರ 

ಕರಣ್ದೊಳೊ ಅಷ್ತಟಿಂಗ ಮತಗಶದೆೀ 

ಮರುತನನು ನಿಗರಹಿಸಲದು ಹಠಯೀಗ ವೆನಿಸುವುದು.! 
ಪ್ರಿವ ಮನಸಿನ ವಯತ್ಮರಿಕಾ ಗೊಿಂ 

ಡರುನಿಿಂ ಲಕ್ಷತರಯದೊಲ್ಲೀ 

ಶ್ವರನ ಸ್ತಕ್ಷತತೆರಿಸಿಕ್ಕೂಳುುದೆ ರತಜಯೀಗವದು 
  

ಬರಿಯ ಕುಿಂಭಕದಲ್ಲಿಯೀ, ಮುದ್ತರಕರಣ್ದಲ್ಲಿಯೀ ಅಷ್ತಟಿಂಗ 

ಮತಗಶದಿಂದ ಮನಸನುು ನಿಗರಹಿಸಲು ಅದು 

ಹಠಯೀಗವೆನಿಸುವುದು. ರ್ಿಂರ್ಲವತದ ಮನಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ಮಾಯನುು 

ಹದಮತಡಿ ಪ್ಕವಗೊಳಸಿ ಅರಿವಿನೊಿಂದಗೆ ಲಕ್ಷತರಯದ ಮೂಲಕ 

ಈಶ್ವರನನುು ಸ್ತಕ್ಷತತೆರಿಸಿಕ್ಕೂಳುುವುದೆ 

ರತಜಯೀಗವೆನಿಸುವುದು. ಈ ತತವಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿರೀಗಳು 

ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧಕನಲ್ಲಿ ಉಿಂಟತಗುವ ಪ್ರಯೀಜನವನುು 

ಸೂಚಸುತಾ ಭಕಾನ ಸದುುಣ್ಗಳನುು ಎತ್ಮಾ ಹೀಳುವುದರೊಿಂದಗೆ 

ಶಿವಯೀಗದ ಸವರೂಪ್ವನುು ಸಪಷಟವತಗಿ ಗುರುತ್ಮಸುತತಾರೆ. 
ಹಿೀಗೆ ವಯವಸಿೆತವತದ ರಿೀತ್ಮಯಲ್ಲಿ ವಿೀರಶೈವ ಧಮಶದ ತತವಗಳು 

ಆಚ್ತರ ವಿಚ್ತರಗಳನುು ಶತಸಿರೀಯವತಗಿ ವಿವೆೀರ್ನೆಗೊಳಪ್ಡಿಸಿದ 

ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಅದವತ್ಮೀಯ ಸ್ತಧನತ 

ಜೀವಿಗಳತಗಿ ತೊೀರುತತಾರೆ. ಇಷ್ಠಟಲಿ ಸ್ತಧನೆಗೆ ತಮಿ 

ಸದುುರುಗಳ ಉಪ್ದೆೀಶ್ವೆೀ ಕತರಣ್ವೆಿಂದು ಶಿರೀಗಳು 

ವಿನಯಪ್ೂವಶಕವತಗಿ ಅವರ ಅಡಿದ್ತವರೆಗಳಗೆ ವಿಂದಸುತಾ ಹಿೀಗೆ 

ನುಡಿಯುತತಾರೆ. 
 

ವಿದತ ಗುರು ಬೂೀಧನತಮೃತದ ಪ್ತ 

ನದ ಸುಖವ ಪ್ಡೆದಿಂತು ಮುಕ್ತಾ 

ಪ್ರದದ ತತಪದ ಪ್ಿಂಕಜಕ್ಕೆರಗುತ್ಮಾ ಪ್ುತರನು ತತಿಂ! 
ಸದಯನೆೀ ಮದುುರುವೆ ನನ 

ಭುಯದಯ ಮೂತ್ಮಶಯೆೀ ಧನಯನತದೆನು 

ವಿದತವತಯತು ಶಿವತನುಭವವು ಯೆನುತೆ ವಿಂದಸಿದ.!! 
 

ಮಹತಮಹಿಮರೆನಿಸಿದ ಗುರುವಿನ ಬೂೀಧ್ತಮೃತದ ಸುಖವನುು 

ನಿೀಡಿ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾ ಮತಗಶವನುು ತೊೀರಿದ ಸದುುರುವಿನ 

ಪ್ತದ ಪ್ಿಂಕಜಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತೆಾೀನೆ. ನನು ಅಭುಯದಯದ 

ಮೂತ್ಮಶಯೆೀ ನಿನು ಪ್ತದ ಕಮಲಗಳಗೆ ನಮಿಸಿ ಧನಯನತದೆನು. 
ನಿನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶಿವತನುಭವ ದ್ತರಿಯ ಅರಿವತಯತು. 
ಇದಕ್ಕೆಲಿ ಸದುುರುವಿನ ಉಪ್ದೆೀಶತಮೃತವೆೀ ಕತರಣ್ ಎಿಂದು 

ಹೀಳುವ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳ ಘನತೆ ಮತುಾ 

ವಿನಮರತೆಗಳು ಅಭಿವಯಕಾಗೊಿಂಡಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಾದೆ. 
ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳ ಮಹಿಮತನಿವತ ಸ್ತಧನೆಯನುು 

ಕಿಂಡ ಗುರುಗಳು ಹಷಶಗೊಿಂಡರು. ಸುತಾಮುತಾಲ ಪ್ರದೆೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಿರೀಗಳ ಶಿವಕತರುಣ್ಯ ಕಸೂಾರಿಯಿಂತೆ ಪ್ಸರಿಸಿತು. ಜನರೆಲಿ 
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ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಮಹತಶ್ರಣ್ರೆಿಂದು 

ಹಸ್ಥೂೀಶಲತಿಸದಿಂದ ಕ್ಕೂಿಂಡತಡಿದರು. 
 

ನವ ಜಗದುುರುಗಳು ಮಿವನ ಘನ 

ಶಿವ ಸುಸ್ಥೀವೆಯ ಕಿಂಡು ಬಹು 

ಷವನು ತತಳುತಲ್ಲದಶರಿೀ ಪ್ರಿಯಳು ಮಿರಲ್ಲಕತೆಗಿ!! 
ಭವನಸಮದ ಜಗದುುರುಗಳಗೆ 

ಜತವದೊಳೊಿಂದು ಸುಸವಪ್ುವತಯತು 

ಅವಿರತಿಂ ನಿಮಿಲ್ಲರುವ ಶಿರೀ ಶತಿಂತವಿೀರ ಮರಿ!! 
 

ಜಗದುುರುಗಳು ಶತಿಂತವಿೀರರ ಘನತರವತದ ಶಿವಸ್ಥೀವೆಯನುು 

ಕಿಂಡು ಸಿಂತೊೀಷಗೊಿಂಡರು. ಹಿೀಗಿರಲು ಒಿಂದು ದನ ಬಳಗಿನ 

ಜತವದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಗೆ ಶ್ುಭ ಸವಪ್ುವತಯತು. ಪ್ರಮತತಿನು 

ಗುರುಗಳ ಸವಪ್ುದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ನಿಮಿ ಕರುಣತಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಮಹಿಮ ಶಿಷಯನನುು ಲೊೀಕಕಲತಯಣ್ಕತೆಗಿ 

ಬೀರೆಡೆ ಕಳಸಿಕ್ಕೂಡಬೀಕ್ಕಿಂದು ಸವಪ್ುದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿದ 

ಸಿಂದೆೀಶ್ವತಗಿತುಾ. ಈ ಸವಪ್ುದ ಸಿಂದೆೀಶ್ವೆೀ ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳಗೆ ಮಹತನ್ ಸ್ತಧಕರತಗಲು ಮೂಲ 

ಕತರಣ್ವತಗಿ ಪ್ರೀರಣೆ ನಿೀಡಿತು. ಅವರ ಲೊೀಕ ಸಿಂಚ್ತರದ 

ಮುನೂಸರ್ನೆಯ ಸಿಂಕ್ಕೀತವೆೀ ಗುರುಗಳಗೆ ಬದಾ ಕನಸ್ತಗಿತುಾ. 
ಸವಪ್ುದ ಸಿಂದೆೀಶ್ವನುು ಈ ವರ್ನದ ಮೂಲಕ ಹಿೀಗೆ 

ಹೀಳುತತಾರೆ. 
 

ದೆೀವರು ನೆೈಜತಮ ರತಜಯದೊ 

ಳತವತಗಿಂ ಯರುತ್ಮದುಾ ರತಜಪ್ 

ಕ್ಕೂೀವಿದರ ಸೆಲಮತದ ನತರತಯಣ್ಪ್ುರಕ್ಕ ಜವದಿಂ! 
ಆ ವಿಭವದ್ತ ಮಠವ ಸ್ತೆಪ್ಸ 

ಲೊೀವಿ ಘನತಪ್ವನುು ಗೆೈಯಯಲು 

ನಿೀವು ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ಕೂಡಿರೆಿಂಬುದ್ತಗಿ ಸವಪ್ುವದು!! 
 

ಗುರುಗಳಗೆ ನೆೈಜತಮ ರತಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ತ ಕತಲವು 

ಪ್ಿಂಡಿತರಿಿಂದ, ವಿದ್ತವಿಂಸರಿಿಂದ, ಭಕ್ತಾ ಭತವದಿಂದ 

ಶೂೀಭಿಸುತ್ಮಾರುವ ನತರತಯಣ್ಪ್ುರ ದಲ್ಲಿ ಹೂಸದೊಿಂದು 

ಮಠವನುು ಸ್ತೆಪ್ಸಲು ಮಠದ ಮರಿಯಬಬರನುು 

ಕಳುಹಿಸಿಕ್ಕೂಡಬೀಕ್ಕಿಂಬುದು ಸವಪ್ುದಲ್ಲಿ ದೆೀವರು ಕತಣಿಸಿಕ್ಕೂಿಂಡು 

ಗುರುಗಳಗೆ ನಿೀಡಿದ ಸಿಂದೆೀಶ್ವತಗಿತುಾ. ಅದೆೀ ಕನಸು ಶಿರೀ 

ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೂ ಅಿಂದೆೀ ಬದಾರುವುದು ಕತಕತತಳೀಯ. 
ಶತಿಂತವಿೀರ ಸ್ತವಮಿೀಜಗಳು ತಮಿ ಸವಪ್ುದ ಸಿಂದೆೀಶ್ವನುು ಈ 

ವರ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತ್ಮ ವಿವರಿಸುತತಾರೆ. 
 

ಬೀಳೆ ಮೀಣತ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೂ 

ಆ ಲಸಿತ ಬೃಹಿಠವ ತಯಜಸಿ ವಿ 

ಶತಲ ಮನದಿಂ ಪ್ೂೀಗಿ ಯತವುದೊ ಕತಡಿನೊಳು ನತಡೆ! 
ಲ್ಲೀಲೆಯಿಂ ಕತಕತತಳಯಿಂತೆ ಸವಪ್ುವು 

ಬೀಳಲತ ಮರುದವಸ ದುದಯಕ್ಕ 

ಶ್ೂಲ್ಲ ಸಮುದ್ತ ಶಿರೀ ಜಗದುುರು ಶತಿಂತವಿೀರನು!! 
 

ಗುರುಗಳಗೆ ಬದಾ ಕನಸ್ಥೀ ಶತಿಂತ ವಿೀರರಿಗೂ ಬೀಳಲು 

ವಿಶತಲವತದ ಪ್ರಮ ಪ್ವಿತರ ಬೃಹನಿಠವ ತಯಜಸಿ ವಿಶತಲ 

ಮನಸೆನತಗಿ ಯತವುದೊೀ ಕತಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂತೊೀಷದಿಂದ ಕುಳತು 

ಧ್ತಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಿಂತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭತಸವತಯತು. 
ಮರುದವಸ ಉದಯ ಕತಲದಲ್ಲಿ ಶಿವರೂಪ್ ಸಮತನರತದ 

ಗುರುಗಳು ಶತಿಂತವಿೀರರನುು ಕರೆದು ತತವು ಕಿಂಡ ಕನಸಿನ 

ಸವರೂಪ್ವನುು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವೆೀ ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ಲೊೀಕಸಿಂಚ್ತರ ಕ್ಕೈಗೊಿಂಡು 

ನತರತಯಣ್ಪ್ುರಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಘನ ಘೂೀರವತದ ಕತಡಿನಲ್ಲಿ 

ತಪ್ಸಸನುು ಮತಡಿದರು.ಅನೆೀಕ ಕೂರರ ಮೃಗಗಳ 

ಮಧಯದಲ್ಲಿಯೆೀ ತಮಿ ಶಿವಯೀಗದ ಸ್ತಧನೆ ಮತಡಿ ಗುರುಗಳ 

ಆದೆೀಶ್ದಿಂತೆ, ಸವಪ್ುದ ಸಿಂದೆೀಶ್ದಿಂತೆ ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು ನತರತಯಣ್ಪ್ುರದಲ್ಲಿ ಮಠವೊಿಂದನುು 

ಸ್ತೆಪ್ಸಿದರು. ಅದುವೆೀ ಖತಸ ಮಠವತಗಿ ಇಿಂದಗೂ ಅನೆೀಕ ಜನ 

ಭಕಾರ ಆಶೂೀತಾರ ಗಳನುು ಈಡೆೀರಿಸುವ ಬೃಹನಿಠವತಗಿ ಬಳೆದು 

ನಿಿಂತ್ಮದೆ. 
 

೫. ಸಮತರೊೀಪ್ 

ಗುರುಗಳ ಅಣ್ತ್ಮಯ ಮೀರೆಗೆ ಲೊೀಕಸಿಂಚ್ತರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯತದ 

ಶಿವಯೀಗಿ ಶತಿಂತ ವಿೀರರು ಗುರುಗಳ ಆಶಿೀವತಶದ ಪ್ಡೆದು 

ಹೂರಟು ನಿಿಂತತಗ ಗುರುಗಳು ಶಿಷಯ ಶತಿಂತವಿೀರರಿಗೆ ಹೀಳದ 

ಮತತುಗಳು ಆಶಿೀವಶರ್ನಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿದ 

ಮತಗಶದಶ್ಶನವತಗಿದೆ. ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಶೂೀಭಿಸುತ್ಮಾರುವ 

ಪ್ವಿತರವತದ ನತರತಯಣ್ಪ್ುರದ ಕತಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹತತಪ್ಸಸನುು 

ಮತಡಿ ಈ ಭೂಮಿಮೀಲೆ ಅನೆೀಕ ಪ್ವತಡಗಳನುು ಮತಡಿ ಭಕಾ 

ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಲತಯಣ್ವನುುಿಂಟು ಮತಡುತಾ ಲೊೀಕದಲ್ಲಿ ನಿನು 

ಕ್ತೀತ್ಮಶ ಎಲೆಿಡೆಯೂ ಹರಡಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹತರೆೈಸಿ ಬೀಳೊೆಡುತತಾರೆ. 
ನೆೈಜತಮ ಆಡಳತದ ನತರತಯಣ್ಪ್ುರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತಣ್ ಬಳೆಸಿದ 

ಶತಿಂತವಿೀರರು ಕತಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂರ್ರಿಸುತಾ ಅನೆೀಕ ದನಗಳ ಕತಲ 

ನಡೆದು ಕ್ಕೂನೆಗೆ ನತರತಯಣ್ಪ್ುರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೆೀಶ್ಕ್ಕೆ 

ತಲುಪ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿರೀಗಳು ಏಕತಗರ ಚತಾದ ತಪ್ಸಸನುು 

ಕ್ಕೈಗೊಿಂಡರು. ಶಿರೀಗಳು ತಪ್ಸಿಸಗೆ ಕುಳತರೆಿಂದರೆ ಬತಹಯ 

ಪ್ರಪ್ಿಂರ್ವನುು ಮರೆತು ಯೀಗತನಿಂದದಲ್ಲಿ 

ತಲ್ಲಿೀನರತಗುತ್ಮಾದಾರು. ಅಿಂಗೆೈಯಳಗಿನ ಲ್ಲಿಂಗವನುು 

ಪ್ೂಜಸುತಾ ಪ್ರಮತನಿಂದ ಪ್ಡೆದು ಶಿವಯೀಗ ಸ್ತಧಕರತದರು. 
ತಮಿ ತಪ್ಸಿಸನ ಫಲವತಗಿ ಆ ಕತಡಿನ ತುಿಂಬ ಇರುವ ಕೂರರ 

ಪ್ತರಣಿಗಳು ಸ್ತಧು ಪ್ತರಣಿಗಳತದವು. ಲ್ಲಿಂಗತಿಂಗ ಸ್ತಮರಸಯ 
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ಹೂಿಂದದ ಶಿರೀಗಳು ಭಕಾ ಸಮೂಹದ ಆಸ್ಥ ಆಕತಿಂಕ್ಷೆಗಳನುು 

ತ್ಮೀರಿಸುತಾ, ರೊೀಗ ರುಜನಗಳನುು ವತಸಿಮತಡುತಾ 

ಶಿವತನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಗುರತಗಿ  

ಮಹಿಮತನಿವತರೆನಿಕ್ಕೂಿಂಡರು. ಶತಿಂತವಿೀರ ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು 

ಭಕಾರ ಅನುಕೂಲಕತೆಗಿ ಲೊೀಕಸಿಂಚ್ತರ ಮತಡಿ ಭಕಾರ ಅನೆೀಕ 

ಮನೊೀಭಿಲತಷ್ಠಗಳನುು ಈಡೆೀರಿಸಿದರು. ತತವು ಬಿಂದ ಕತಯಶ 

ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ ಶಿರೀಗಳು ಭಕಾ ಸಮೂಹವನೆುಲಿ ಕರೆದು ನತನು 

ಬಿಂದ ಕತಯಶ ಮುಗಿಯತು. ಆ ಪ್ರಶಿವನ ಆದೆೀಶ್ವತಯತು 

ಹೂರಡುತೆಾೀನೆ ಎಿಂದ್ತಗ ಇಡಿೀ ಭಕಾ ಸಮೂಹ ದುುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿಹೂೀಯತು. ಅಿಂಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಂಗವಿಡಿದು ತಮಿ ದೃಷಿಟ 

ಸ್ಥೀರಿಸಿ ಉರಿ ಕಪ್ೂಶರ ಬರೆತಿಂತೆ ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಂಗೆೈಕಯರತದರು. 
ಅಖಿಂಡವತದ ಶಿವಯೀಗದಲ್ಲಿ ಐಕಯರತದರು. 
ಮಹತತಪ್ಸುಸನುು ಕ್ಕೈಗೊಿಂಡು ಮಹತಯೀಗಿಗಳತಗಿ ಸಕಲ 

ಸದಭಕಾರಿಗೆ ಸನಿಿಂಗಳವನುುಿಂಟು ಮತಡಿ ಭುವಿಯನುು 

ಸವಗಶವನತುಗಿ ಮತಡಿದರು. ಶಿರೀಗಳು ಪ್ರಿವತಶನತಶಿೀಲ 

ಸಮತಜವನುು ಕಟ್ಟಟಬಳೆಸಿದ ಮಹತತಿರು ಶತಿಂತವಿೀರ 

ಮಹತಸ್ತವಮಿಗಳು. ಇಿಂತಹ ಮಹತತಿರ ಆದಶ್ಶ ಮೌಲಯಗಳ 

ಕುರಿತು ಓದುವ ಸಕಲರಿಗೂ ಶ್ುಭವತಗಲ್ಲ ಮತುಾ 

ಸನಿಿಂಗಳವುಿಂಟತಗಲೆಿಂದು ಆಶಿಸ್ಥೂೀಣ್. 
 

ಡತ. ಪ್. ಅಶೂೀಕ ಕುಮತರ ಮಟ್ಟಟ 

ಪ್ತರಧ್ತಯಪ್ಕರು, ಸರಕತರಿ ಪ್ದವಿ ಕತಲೆೀಜು 

ಸ್ತುತಕ್ಕೂೀತಾರ ಅಧಯಯನ ಮತುಾ 

ಸಿಂಶೂೀಧನ ಕ್ಕೀಿಂದರ ಯತದಗಿರಿ. 
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