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ಚೈತನ್ಯ ದ ಚಿಲುಮೆ 

ಪೃಥ್ವ ೀ ಎಂ.ಎಲ್. 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರು, ಸಸಾ ಶಾಸ್ ರ ವಿಭಾಗ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

pruthvibabu@gmail.com    Mob:7349440619 

   ಬಿಟೆ್ಟ ನೆಂದರೂ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ! 

   ಬಿಡದದದ ರೆ ಬೆಂಬತ್ಿತ್ು  ಮಾಯೆ! 

   ಯೀಗಿಗೆ ಯೀಗಿಣೆಯಾಯಿತ್ು  ಮಾಯೆ! 

   ಸವಣಂಗೆ ಸವಣೆಯಾಯಿತ್ು  ಮಾಯೆ! 

   ಯತಿಗೆ ಪರಾಕಿಯಾಯಿತ್ು  ಮಾಯೆ! 

   ನಿನ್ನ  ಮಾಯೆಗೆ ನ್ಯನಂಜುವವಳಲ್ಲ  

   ಚನ್ನ  ಮಲ್ಲಲ ರ್ಕಜುಾನ್ದೇವ, ನಿಮಾಾ ಣೆ…....... 

  ಎೆಂಬ ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನ್ದಂತೆ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ಮಾಯೆಗೂ ಸಿಲುಕದೆ, ಕೇವಲ್ 

ಸಮಾಜದ ಏಳೆ್ಗಗಾಗಿ ಶ್ರ ಧೆ್ಧಯಿೆಂದ ದುಡಿಯುತ್ಿರುವ ರ್ಕಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  ರ್ಕಯಾ, 

ವಾಚಾ, ಮನ್ಸಾ ಪಾಲ್ಲಸುತ್ಿರುವ ನ್ಮಾ  ತುಮಕೂರಿನ್ ಶ್ರ ೀ ಸಿದೆ ಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ತಾಯುಷಿಗಳು, 

ಶ್ವಸವ ರೂಪಿಗಳು, ತಿರ ವಿಧಸೀಹಿಗಳು ನಿರಂಜನ್ ಪರ ಣವ ಸವ ರೂಪ ಡಾ. ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ 

ಮಹಾಸಾವ ಮಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಅೆಂಕಣವನ್ನನ  ಬರೆಯಲು ಕಣ್್ೆಂಬಿ ಬರುತ್ಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೀಚನಯು ರ್ಕಡುತ್ಿದೆ, 

ಊಹಿಸಲೂ ಆಗದ ಔದಯಾ, ಬಣಿ್ಣ ಸಲಾಗದ ವಾ ಕ್ಿತವ , ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಸಾಧನ, ಶ್ವನ್ನನ  

ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವಂತಹ ಶ್ರ ದೆೆ , ಯಂತರ ದಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವ ರ್ಕಯಕ ನಿಷೆ್ಠ , ಋಣವಷೆ್ಟ , ಸಾವ ಥಾ ರ್ಕಣದ 

ಮುಗದ  ಮುಖ, ತೇಜಸಿಿ ನಿೆಂದ ಹೊಳ್ಗಯುವ ಕಣಿ್ ಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಬತ್ , ನಿಗಾಳವಾದ ಮಾತು. ಇಷೆ್ಠ  ಅಲ್ಲ  

ಬರೆಯಲು, ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನನ  ಎಷೆ್ ೀ! ಅದು ಹೇಗೆ ನ್ಮಾ  ಬುದೆಯೀರ ಬಗೆೆ  ಈ ನ್ನ್ನ  ಪುಟೆ್  

ಅೆಂಕಣದಲ್ಲಲ  ಬರೆಯಲು ಎೆಂಬ ಯೀಚನ ರ್ಕಡುತ್ಿದೆ.  

 1908ನೇ ಇಸವಿ ಏಪಿರ ಲ್ 01, ಬ್ರರ ಹಿಾ  ಮೂಹೂತಾದ ದವಾ  ಸಮಯ, ಭುವಿಗೆ ಭಾಗಾ ದ ಸಿರಿಯಂತೆ 

ರ್ಕಯಕ ಗುರುಗಳ ಜನ್ನ್ವಾಯಿತು.  ಹಷ್ೀಾಚರಿತ ದನ್. ಬ್ರಲ್ಕ ಶ್ವಣಿ  ಬಳ್ಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರ ಬ್ರಯಲೂಲ  

ಬ್ರಲ್ ಸಿದೆಯೀಗಿ ಅೆಂತಿದ್ದದ ನ ಎೆಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ಿತ್ು . ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ ಕಿನ್ 

ವಿೀರಾಪುರ ಶ್ವಣಿ ನ್ ಹುಟೆ್ಟರು. ತಾಯಿ ಗಂಗಮಾ  ಸದೆು ರಹಿಣ್ಣ, ತಂದೆ ಹೊನ್ನ ಪಪ . ಕೃಷಿ ರ್ಕಯಕದೆಂದ 

ತುೆಂಬು ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ಿದದ ೆಂತಹ, ಊರಿನ್ ಜನ್ರ ಕಷೆ್ ದಲ್ಲಲ  ಬಹಳಷೆ್ಟ  ನರವಾಗುವ ಕುಟೆಂಬವದು. 

ಶ್ವಣಿ ನ್ ಆಟ್, ಪಾಠ, ವಿನ್ಯ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದತ್ು . ಪಿರ ೀತಿಯ ಮಗ ಶ್ವಣಿ ನಿಗೆ 

ಒೆಂದು ದನ್ ಎೆಂದನಂತೆ ಆಟ್ವಾಡಿ ಮನಗೆ ಹಿೆಂತಿರುಗಿದ್ದಗ ಆಘಾತದ ಸುದದ  ರ್ಕದತ್ು . ತನ್ನ  ಮಮತೆಯ 

ಮಡಿಲು, ವಾತಿ ಲ್ಾ ದ ಧಾರೆ ಎರೆದ ತಾಯಿ ರ್ಕಲ್ವಶ್ವಾಗಿದದ ರು. ಆ 08 ವಷ್ಾ ಬ್ರಲ್ಕನ್ ನೀವು ದುಖ:, 

ಕಣಿ್ಣ ೀರು, ಸಂಕಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ಿರಲ್ಲಲ್ಲ . ನಂತರ ಶ್ವಣಿ ನ್ವರ ಅಕಕ  ಪುಟೆ್ಹೊನ್ನ ಮಾ  ತಾಯಿಯಂತೆ 

ಸಲ್ಹಿದದ ರು, ಭಾವ ಗಂಗೇಗೌಡರು ಮಮತಾಮಯಿಗಳಾಗಿದದ ರು. ತದರ್ಕರಣ ಶ್ಕ್ಷಣ ನ್ಯಗವಲ್ಲಲ ಯಲ್ಲಲ  

ಮುೆಂದುವರೆಯಿತು.  
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 1919ರಲ್ಲಲ  ಕನ್ನ ಡ ಲೀಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರಿೀಕೆ  ಮತ್ು  1922 ರಲ್ಲಲ  ಇೆಂಗಿಲ ೀಷ್ ಲೀಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ 

ಪರಿೀಕೆ  ತೇಗಾಡೆಯಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  ಓದುತ್ಿರುವಾಗ ಒಮೆಾ  1927ರಲ್ಲಲ  ಇಡಿೀ 

ನ್ಗರ ಪ್ಲ ೀಗ್ ರೀಗದೆಂದ ಆವರಿಸಿದದ  ರ್ಕರಣ ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸಕಕ  ತೊೆಂದರೆಯಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಮಠದಲ್ಲಲ  ವಸತಿಗಾಗಿ     

ಶ್ರ ೀ ಉದ್ದದ ನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳಲ್ಲಲ  ಆಶ್ರ ಯ ಕೊೀರಿ ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರು. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗುರುಗಳು ಕಟವಾಗಿಯೇ 

ಸಾಧಾ ವಿಲ್ಲ  ಎೆಂದದದ ರು. ಆಗ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ದೆ ತುಮಕೂರಿನ್ ಶೆಟೆ್ಟ ಹಳಿು ಯಲ್ಲಲ  ಒೆಂದು ಪುಟೆ್  ಕೊೀಣೆ 

ಪಡೆದು ಶ್ವಣಿ  ತನ್ನ  ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸ ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇರ್ಕಗಿತ್ು . ಪರಿೀಕೆಯ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಷೆ್ ದ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಾಗಿತ್ು . ಇದನ್ನ ರಿತು ವರ ಕೊಟೆ್ ೆಂತೆ ಶ್ರ ೀ ಉದ್ದದ ನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳು ಆಶ್ರ ಯ ಕೊಟೆ್ರು. ಆಗ ಶ್ರ ೀ 

ಮಠದಲ್ಲಲ  ಶ್ವಣಿ ನ್ವರ ಆಪ್  ಸೆನ ೀಹಿತ ರ್ಕಳಪಪ ನ್ವರೂ ಸಹ ಇವರೆಂದಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ಪಡೆದರು. ಶ್ರ ೀ ಮಠದ 

ಆಗಿನ್ ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿದದ   ಶ್ರ ೀ ಮರುಳಾರಾಧಾ ರೆಂದಗೂ ಇವರಿೀವಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷ್ ಬ್ರೆಂದವಾ , 

ಪರಸಪ ರ ಗೌರವ ಬಳ್ಗದತ್ು . ತಮಾ  ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಶ್ಕ್ಷಣರ್ಕಕ ಗಿ ಶ್ವಣಿ ನ್ವರು 1930ರ ಜನ್ವರಿಯಲ್ಲಲ  ಭೌತವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ು  ಗಣ್ಣತ ಐಚಿ್ಚ ಕ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ್ ರ್ಕಲೇಜಿನ್ಲ್ಲಲ  

ಓದುತ್ಿದದ ರು. ಯಾವ ಆಧುನಿಕ ವಿಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಓಗೊಡದೆ, ತಮಾ  ಸಾತಿವ ಕ ಸಂಸಕ øತಿಯನ್ನನ  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊೆಂಡೇ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ತೊೀಟ್ದಪಪ  ವಿದ್ದಾ ಥಿಾ ನಿಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಓದುತ್ಿದದ ರು. ಅಲ್ಲಲಯೂ ದನ್ವೂ ಬಳಗಿನ್ ಜ್ಞವ 04 

ಗಂಟ್ಟಯಿೆಂದ ಶ್ವಣಿ ನ್ವರ ದನ್ಚರಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತ್ಿತ್ು . ದನ್ನಿತಾ  ತಣಿ್ಣ ೀರಿನ್ ಸಾನ ನ್, ಶ್ವಪೂರ್ಜ, ಓದು 

ಯಥಾವತ್ಾಗಿ ಯಾವ ಅಡೆ-ತಡೆ ಇಲ್ಲ ದೆ ನ್ಡೆಯುತ್ಿತ್ು . ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ವಷ್ಾ ಜನ್ವರಿಯ 16ನೇ 

ತಾರಿೀಖು ಶ್ರ ೀ ಮರುಳಾರಾಧಾ ರು ಶ್ವೈಕಾ ರಾದ ಸುದದ  ಶ್ವಣಿ ನ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸುದದ ಕೇಳಿ ದುುಃಖಿತರಾದ 

ಶ್ವಣಿ ನ್ವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರ ೀ ಸಿದೆ ಗಂಗಾ ಮಠಕಕ  ಧಾವಿಸಿದರು. ಶ್ರ ೀ ಮರುಳಾರಾಧಾ ರ ಸಮಾಧಿ ರ್ಕಯಾ 

ಮುಗಿಸಿ, ಶ್ರ ೀಗಳ ಪಾದಪೂಝೆಯಲ್ಲಲ  ತೊಡಗಿದದ  ಶ್ವಣಿ ನ್ನ್ನನ  ಕಂಡು ಭಕ್  ಸಮೂಹ ಶ್ವಣಿ ನ್ವರೇ 

ಮುಮದನ್ ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಲು ಸೂಕ್  ಎೆಂದದದ ರು. ಇತ್  ಶ್ರ ೀ ಉದೆ್ದನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳ ಕಣಿ್ ಗಳು 

ತನ್ನ  ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಲ  ಕಂಡಿದದ  ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಲು ಯಗಾ ವಾದ ಬ್ರಲ್ ಶ್ವಯೀಗಿಯನ್ನನ  

ಹುಡುಕುತ್ಿದದ ರು. ಶ್ವಣಿ ನ್ನ್ನನ  ಕಂಡ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳು “ ಶ್ವಣಿ  ಶ್ರ ೀ ಮಠದ ಉತ್ರಾಧಿಕರವನ್ನನ  ನಿೀನ್ನ 

ವಹಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು; ಎೆಂದೊಡನ ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಶ್ವಣಿ ನ್ವರು ಗುರು ಆರ್ಜಾ ಯನ್ನನ  ಒಪಿಪ  ಅವರ 

ಪಾದಗಳಿಗೆ ನ್ಮಸಕ ರಿಸಿದರು. ಶ್ರ ೀ ಉದೆ್ದನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳ ಶ್ಕ್ಿ  ಅದುು ತವಾದುದ್ದಗಿತ್ು , ಆ ಶ್ಕ್ಿಯ ಮುೆಂದೆ 

ಯಾವ ಆಲೀಚನಗಳೂ ಇರಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ .  

 1930ನೇ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಚಾ ತಿೆಂಗಳು 3ನೇ ತಾರಿೀಖು ಶ್ರ ೀ ಗೊೀಸಲ್ ಸಿದೆೆ ೀಶ್ವ ರರಿೆಂದ ಸಂಸಿಾಪಿತವಾದ, 

ಮಹಾ ಪರಂಪರೆಯುಳು  ಶ್ರ ೀ ಸಿದೆ ಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಲ  ಸಂತೊೀಷ್ ತುೆಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ಿತ್ು , ಏಕೆಂದರೆ            ಆ 

ಶುಭದನ್ದಂದು ಶ್ರ ೀ ಉದೆ್ದನ್ ಶ್ವಯಗಿಗಳು ಶ್ವಣಿ ನ್ವರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಗಳ್ಗೆಂದು 

ನಿರಂಜನ್ ಜಂಗಮಾಧಿರ್ಕರವನ್ನನ  ಆಶ್ೀವಾದಸಿದದ ರು. ಅೆಂದನಿೆಂದ ಇೆಂದನ್ವರೆಗೆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ 

ಸಾವ ಮಿಗಳ ಇಚಿ್ಚಯಂತೆ ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ು  ಅನ್ನ ದ್ದಸೀಹ ಜೊಾ ೀತಿ ಆರಿಲ್ಲ . 

 ಹಿೆಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಠದ ಆದ್ದಯ ತುೆಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ು . ಬರುವ ಭಕ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ  ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ಿತ್ು . 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ 10 ದನ್ದೆಂದ ತಿೆಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಾವ ಮಿಗಳು ತಮಾ  ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯಮತೆ ಜೊೀಳಿಗೆ 

ಹಿಡಿದು ಬಿೀದ ಬಿೀದ ಸುತ್ಿ  ಮಠದಲ್ಲಲ ನ್ ಹಸಿದ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ದ್ದಸೀಹವನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿದದ ರು. 1917ರಲ್ಲಲ                     

ಶ್ರ ೀ ಉದ್ದದ ನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳಿೆಂದ ವಿದ್ದಾ ದ್ದನ್ ಆರಂಭಗೊೆಂಡಿತ್ು . ಮೊದಲ್ಲಗೆ 53 ಸಂಸಕ øತ ಪಾಠಶಾಲ್ಲಯ 

ವಿದ್ದಾ ಥಿಾಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿದ್ದಗಿ, ಆ ವಿದ್ದಾ ಥಿಾಗಳ ಪೀಷ್ಣೆ, ದನ್ ನಿತಾ  ಬರುವ ಭರ್್ಕದಗಳ ಊಟ್, 

ದೇವಾಲ್ಯಗಳ ಪೂಜ್ಞ ನಿಯಮ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅೆಂದು ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಭದ 

ಮಾತಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ , ಎಷೆ್ ೀ ಬ್ರರಿ ಬುದೆಯವರು ಕಲ್ಭಕ್ರು ಪಾದ ಪೂರ್ಜ, ಶ್ವಪೂರ್ಜಗೆ ಆಹಾವ ನಿಸಿದ್ದಗ 

ಹತ್ಾರು ಮೈಲ್ಲಗಳ ದೂರ ನ್ಡದೇ ಸಾಗಿದು ಉೆಂಟ, ಬಂದ ಆದ್ದಯದಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಲ ವನ್ನನ  
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ನಿಭಾಯಿಸುತ್ಿದದ ರು. ಅದೊೆಂದು ಸಂದಭಾ, ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ ಸಾವ ಮಿಗಳು ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರ ಪಡೆದ ಕಲ್ವೇ 

ವಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ಉದೆ್ದನ್ ಶ್ವಯೀಗಿಗಳ ಶ್ವಗಣಾರಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ು , ಮಠದಲ್ಲಲ ದದ  300 ರೂ.ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಭಕ್ರ ಸಹರ್ಕರದೆಂದ ರ್ಕಯಾವನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿದ್ದದ ಗಿತ್ು , ಮುೆಂದೇನ್ನ ಎೆಂದು ಶ್ರ ೀಗಳು 

ಯೀಚ್ಚಸುತ್ಿರುವಾಗ ಮಠದ ಭಕ್ರಾದ ಚ್ಚಕಕ ಣಿ ನ್ವರು ಅೆಂದು ತಟೆ್ ನ ಬಂದು ಮಠಕಕ  ಖಚ್ಚಾ ಬಹಳಷೆಿ ದೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ರೂ.4000-00ಗಳನ್ನನ  ಕೊಟೆ್ಟ ದದ ರು, ಅದರ ಅಧಾದಷೆ್ ನ್ನನ  ದ್ದನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕಕ ಹಣದಲ್ಲಲ  

ಶ್ರ ೀಗಳು ವಿದ್ದಾ ದ್ದಸೀಹ, ಅನ್ನ ದ್ದಸೀಹವನ್ನನ  ಮುೆಂದುವರೆಸಿದರು, ಇದೇ ಶ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ 

ಬಂಡವಾಳವಾಯಿತು. ಅೆಂದನಿೆಂದ ಎಷೆ್ ೀ ಭಕ್ರಿೆಂದ ಶ್ರ ೀ ಮಠಕಕ  ಧವಸ, ಧಾನ್ಾ , ರ್ಕಳು, ತರರ್ಕರಿ, ಹಣದ 

ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಯಿತು. 

 ಕೇವಲ್ 53 ವಿದ್ದಾ ಥಿಾಗಳಿೆಂದ ವಿದ್ದಾ ದ್ದಸೀಹ 2007ರಲ್ಲಲ  10,000 ಮಿೀರಿತ್ು . ಇೆಂದು ಇದರ ಸಂಖ್ಯಾ  

ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ದೆ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಞತಿ, ಧಮಾ, ಜನ್ಯೆಂಗಗಳನ್ನನ  ಪರಿಗಣ್ಣಸದೇ ಸದುದ ದೇಶ್ದೆಂದ ಬಡ ಮಕಕ ಳ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಕಯ ಹಂಬಲ್ಕಕ  ಶ್ರ ೀ ಮಠ ಕೈಬಿೀಸಿ ಕರೆಯುವ, ಬ್ರಚ್ಚ ತಬುು ವ ವಿದ್ದಾ  ದೇಗುಲ್ವಾಗಿದೆ. ಶ್ರ ೀ 

ಮಠದ ಶಾಲಾ-ರ್ಕಲೇಜುಗಳು ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದಲ್ಲಲ ೀ ವಿದೆಾ ಯ ಬಳಕನ್ನನ  ಪಸರಿಸುತ್ಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು 

ವಿದ್ದಾ ಥಿಾಗಳು ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ಮಠದ ಕಿೀತಿಾಯನ್ನನ  ಬಳಗಿದ್ದದ ರೆ. ಇನ್ನನ  ಶ್ರ ೀ ಮಠದ ದ್ದಸೀಹ 

ಇೆಂದು ಬಹಳ ಹಿರಿಯದುದ , ದನ್ಕಕ  ಸರಾಸರಿ ಹತ್ು  ಸಾವಿರ ಮಂದಗೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ದೆ ಪರ ಸಾದ 

ಬಡಿಸುವ ಔದಯಾ ನ್ಮಗೆ ರ್ಕಣ್ತ್ದೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ ದೆ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ  ಎನ್ನ ದೆ 

ಪರ ಸಾದದ ಸಂತೃಪ್ಿಯನ್ನನ  ಕೊಡುವ ಪದೆ ತಿ ವಿಭಿನ್ನ  ಎನಿಸುತ್ದೆ. ತನನ ಡಲ್ಲ್ಲಲ  ಇರುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ವಿದೆಾ ಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ ಥಾನ್ಯ ಭಾವ, ಸುಸಂಸಕ øತ ನ್ಡತೆ, ಸಾತಿವ ಕತೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡುತ್ಿದೆ. 

ಇಷೆ್ಟ ದರೂ ನ್ಮಾ  ಬುದೆಯವರು ಅದೇ ಮುಗೆ ತೆಯಲ್ಲಲ , ರ್ಕಯಕ ನಿಷೆ್ಠ ಯಲ್ಲಲ  ರ್ಕಣಸಿಗುತ್ಾರೆ. ಎಷೆ್ಟ  

ಹೇಳಿದರೂ ಬರೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎೆಂಬ ಭಾವ ನ್ನ್ಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲ ವೇ ಶ್ರ ೀ ಸಿದೆ ಗಂಗೆಯ ವೈಶ್ಷೆ್ ಾ …….. 

 ಇದನನ  ಕಂಡು ಇರಬೇಕು ಜನ್ರು ಪೂಜಾ  ಶ್ರ ೀಗಳನ್ನನ  “ನ್ಡೆದ್ದಡುವ ದೇವರು ” ಎೆಂದದುದ , 

ದೇವರಿಗಿೆಂತ ದೊಡಡ ಪದ ನ್ಮಗೆ ಎಲ್ಲಲ  ಸಿಗಲು ಸಾದಾ . ಹೌದು ದೇವರೆ ಇವರು. ನಿಮಾ ನ್ನನ  ರ್ಕಣ್ತ್ಿರುವ, 

ಆಶ್ೀವಾಾದದ ನಲ್ದಲ್ಲಲ ರುವ ನ್ಯವು ನಿಜಕೂಕ  ಪುಣಾ ವಂತರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಾ  ದವಾ ದೃಷೆಿ ಯಿೆಂದಲೇ 

ಸಕಲ್ ಕಷೆ್ ಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ವೆ. ನಿಮಾ  ಪಾದ ಸಪ ಶ್ಾದೆಂದಲೇ ನ್ವ ಚೈತನ್ಾ  ನ್ವಿರೇಳುತ್ದೆ. ನಿಮಾ ನ್ನನ  

ನನದೊಡನ ಎೆಂಥ ಸೀಮಾರಿತನ್ವಿದದ ರೂ ಮಾಯವಾಗಿ ನ್ಮಾ  ರ್ಕಯಾ-ರ್ಕಯಕಗಳಲ್ಲಲ  ಸನಿನ ದೆ ರಾಗುವ 

ಹುರುಪು ಮೂಡುತ್ದೆ. ಇೆಂದು ಎೆಂದೂ ನ್ಮಾ  ಶ್ಕ್ಿ  ನಿೀವಿರುತ್ಿೀರಿ, ನ್ಮಾ  ಭಕ್ಿ  ನಿಮಗಾಗಿರುತ್ದೆ, ನ್ಮಾ  

ಧಾಾ ನ್ದಲ್ಲಲ  ನಿೀವಿರುತ್ಿೀರಿ, ನ್ಮೆಾ ೀಲ್ಲ ರ “ಚೈತನ್ಾ ದ ಚ್ಚಲುಮೆ” ನಿೀವು... ಕೊನಯದ್ದಗಿ ಮಾನ್ಾ  ರಾಷೆ್ ರಕವಿ 

ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ವರುದರ ಪಪ ನ್ವರ ಪದಾ ದ ನ್ನ್ನ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ್ ನ್ಯಲುಕ  ಸಾಲುಗಳು. 

 “ಸದುದ  ಗದದ ಲ್ವಿರದ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲಲ  ಗದುದ ಗೆಯೇರಿದೆ! 

 ರ್ಕಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆನ್ನನ ವ ಮಾತು ಕೃತಿಯಳು ಮೂಡಿದೆ. 

 ರ್ಕವಿಯುಡುಗೆಯನ್ನಟೆ  ನ್ಭವೇ ಕಿರಣ ಹಸ್ವ ಚಾಚ್ಚದೆ. 

 ಎಲ್ಲ  ನ್ನ್ನ ವರೆನ್ನವ ಭಾವದ ಕರುಣೆಯೇ ಕಣ್ೆರೆದದೆ!” 

 ಧನ್ಾ ಭಾವದೆಂದ ಭಾವಪೂವಾಕ ವಂದನಗಳು. 

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪುಸ್ತ ಕಗಳು.  

1) ಶ್ತಮಾನ್ದ ಶ್ವಯೀಗಿ-  ಡಾ. ತುಮಕೂರು ನ್ಯಗಭೂಷ್ಣ. 

2) ಶ್ರ ೀ ಅಡವಿೀ ಸಾವ ಮಿಗಳು.-  ಡಾ. ಡಿ.ಎನ್. ಯೀಗಿೀಶ್ವ ರಪಪ .   

3) ಶ್ರ ೀ ಸಿದೆ ಗಂಗಾ ವಿದ್ದಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು-     ಡಾ. ಡಿ.ಎನ್. ಯೀಗಿೀಶ್ವ ರಪಪ . 
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