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ಶ್ರೀಧೂಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ೂೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಶ್ರೀಶ್ರೀಮದಲಗಟ್ಟಿಪ್ಾರಣರಾಜ ೂೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಕುಲದ ೀವತಾ ಶ್ರೀತುಳಜಾಭವಾನೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಶ್ರೀಸತಯವಿೀರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜಾ ವಿಜಯಿಂತ ೀ 

ಶ್ರೀಗುರುಭ ೂಯೀ ನಮ: 

ಸ ಹಿ ಸವಥಮನ ೂೀವೃತಿಪ್ ರೀರಕ: 

ನರಸಿಂಹನಖಸುತಿ 

      ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನರಸಿಂಹದ ೀವರನುು, ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಅವರ 
ಉಗುರುಗಳನುು ಸ್ುುತಿಸ್ುವ ಗರಿಂಥ ನರಸಿಂಹನಖಸುಿತ. ಈ ಗರಿಂಥದಲ್ಲ ಿ
ಎರಡು ಶ ್ ಿೀಕಗಳಿವ  ‘ಪ್ಾಿಂತವಸ್ಾಾನ್..’ ಎಿಂದು ಆರಿಂಭವಾಗುವ ಶ ್ ಿೀಕವು 
ಮೊದಲನ ರ್ದುು. ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಿಂತ..’ ಎಿಂದು ಆರಿಂಭವಾಗುವ ಶ ್ ಿೀಕವು 
ಎರಡನ ರ್ದುು. ಪದಯದವಯಾತ್ಮಕವಾದ ಗರಿಂಥವನುು, ತಿರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಾ-
ಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸರುವ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಕ ೊನ ರ್ಲ್ಲಿ 
ಹ ೀಳುವುದು ಅತ್ಯಿಂತ್ ದೃಢವಾದ, ಸಾವಯತಿರಕವಾದ, ನಿವಿಯವಾದವಾದ, 
ಶುದಧಪದಧತಿ. 

      (ಗರಿಂಥಮಾಲ್ಲಕಾಸ ೊುೀತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಂಥಗಳ ಉಲ್ ಿಖಕರಮಕ್ಕಿಂತ್ಲೊ 
ಸ್ವಲಪ ಬ ೀರ ಯಾದ, ಅಧ್ಯರ್ನಕರಮವನುು ಅನುಸ್ರಿಸ ಗರಿಂಥಗಳ ಬಗ್ ೆ 
ನಿರೊಪಿಸ್ುತ ುೀನ .) 
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ಈ ಸ್ ೂಿೀತರದ ಬಗ್ ೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಉಲ ಲೀಖ 

      ೧)‘ನರಸಿಂಹನಖಸ್ ೂಿೀತರಿಂ ಚಕ ರೀ..’ ಎಿಂದು ಶ್ರೀಚಿಂದ್ರರಕಾಚಾಯಥರು 
ಗಿಂರ್ಮಾಲಿಕಾಸ್ ೂಿೀತರದಲಿಲ ನಿರೊಪಿಸದಾುರ . 

      ೨)‘ಪ್ಾಿಂತವಸ್ಾಾನತ ಪದಯಸಯ….।....ಮಧವಕೃತತಾ…’ಎಿಂದು ಸ ೊೀದ  
ಶ್ರೀವಾದ್ರರಾಜಸ್ಾವಮಿಗಳು ಏಕಾದಶ್ೀನಣಥಯ ಎಿಂಬ ಗರಿಂಥದಲ್ಲ ಿ ಈ 
ಗರಿಂಥದ ಬಗ್ ೆ ಉಲ್ ಿೀಖವನುು ಮಾಡಿದಾುರ . ಅಲಿದ  ತ್ಮಮ ಗರಿಂರ್ಮಾಲಿಕಾ-

ಸ್ ೂಿೀತರದಲಿಲಯೂ ‘ಸುಿತೀ..’ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದಾುರ . 

      ೪)ಶ್ರೀಯಾದವಾಯಥರು ತ್ಮಮ ಗರಿಂರ್ಮಾಲಿಕಾಸ್ ೂಿೀತರದಲಿಲ ‘ವಿಷ ೂಣೀ: 
ಸ್ ೂಿೀತರಯುಗಿಂ' ಎಿಂಬಲ್ಲಿ ಇದನುು ಸ್ೊಚಿಸದಾುರ . 

      ೫)ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನವಾಸತೀರ್ಥರು ‘ಸುಿತಯುಗಲಿಂ’ ಎಿಂದು ತ್ಮಮ 
ಗರಿಂರ್ಮಾಲಿಕಾಸ್ ೂಿೀತರದಲಿಲ ‘ಹ ೀಳಿದಾುರ . ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ವಾಯುಗದಯ-
ದಲಿಲಯೂ ‘ನಖಸುಿತ....ಗರಿಂರ್ಕತ ರೀಥ' ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದಾುರ . 

     (ಉಲ್ ಿೀಖಿಸದ ಪರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ ೊುೀತ್ರಗಳು ಎಿಂದರ   ದಾವದಶ 
ಸ ೊುೀತ್ರ, ನಖಸ್ುುತಿ ಎಿಂದಥಯ. ಸ್ಿಂದ ೀಹ ಬ ೀಡ.) 

      ೭) ಜಯರಾಮಾಚಾಯಥರು ಪೂಜಾಕಲಪಲತಾ ಎಿಂಬ ಪದಯಮಾಲ್ಾ-

ವಯಖ್ಾಯನರೊಪಗರಿಂಥದಲ್ಲಿ ‘ನಖಸುಿತಯನುು ಪಠಿಸ, ದ ೀವರ ಪೂಜ ಯನುು 
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ಮಾಡಬ ೀಕು' ಎಿಂಬ ಅಪೂವಾಯಿಂಶವನುು ತಿಳಿಸ್ುತಾುರ . ..ಸವಥವಿಘ್ು-
ನವಾರಾಣಾರ್ಥಿಂ ಪ್ಾಿಂತವಸ್ಾಾನ್ ಇತ ಶ ್ ಲೀಕದವಯಿಂ ಪಠ ೀತ್. 

      ೮) ಇದಲಿದ  ಇನುನ ೀಕಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮುಖಯವಾಗಿ ಈ ಗರಿಂಥದ 
ವಾಯಖ್ಾಯನಕಾರರು ‘ಈ ಗರಿಂಥವು ಆಚಾರ್ಯರಚಿತ್‘ ಎಿಂದು ಸ್ಪಷಟ-
ಪಡಿಸದಾುರ  

ನರಸಿಂಹನಖಸುತಿರಚನ ಯ ಹಿನ ುಲ  

      ನಖಸ್ುುತಿ ಹಾಗೊ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿಗಳು ಒಟ್ಟಟಗ್  ರಚಿತ್ವಾದುರಿಿಂದ 
ಅವುಗಳ ಹಿನ ುಲ್ ರ್ು ಒಿಂದ ೀ ಆಗಿದ . ಹಾಗ್ಾಗಿ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರಚನ ರ್ 
ಹಿನ ುಲ್ ರ್ನುು ಅಥಯಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡರ  ನಖಸ್ುುತಿರ್ ಹಿನ ುಲ್ ರ್ೊ 
ಸ್ಪಷಟವಾಗುತ್ುದ . ಹಾಗ್ಾಗಿ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ ಹಿನ ುಲ್ ರ್ನುು ನಾವು 
ನ ೊೀಡ ೊೀಣ. 

       ಒಮ್ಮಮ ತಿರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ಜ ೊತ ರ್ಲ್ಲಿ  
ಬದರಿಕಾಶರಮಕ ಕ ಹ ೊೀಗಿರುತಾುರ . ಬದರಿಕಾಶರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾರಾರ್ಣ-

ದ ೀವಾಲರ್ದಲ್ಲಿ ಗಭಯಗುಡಿರ್ ಬಾಗಿಲನುು ಮುಚಿಿ, ನಾರಾರ್ಣದ ೀವರನುು 
ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂಜಿಸ್ುವಾಗ, ‘ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಮಾಡುತಿು-
ರುವವರು?’ ಎಿಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸ  ತಿರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗ್  ಮೊಡುತ್ುದ . 
ಆಗ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಕ್ಿಂಡಿಯಿಂದ ನ ೊೀಡಿದ  ತಿರವಿಕರಮಪಿಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, 
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‘ದಾವಪರರ್ುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಿಂಬವಿಂತ್ನು, ಶ್ರೀಕೃಷಣರೊಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮರೊಪವನುು 
ಕಿಂಡಿಂತ , ಮಧ್ವರೊಪದಲ್ಲಿ ಹನುಮದೊರಪವನುು ನ ೊೀಡಿ, ಆನಿಂದಮಗು-
ರಾಗುತಾುರ . ಆಗ ‘ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾರ್ುದ ೀವರ ೀ’ ಎಿಂದು 
ನಿಶಿಯಸ, ಮೊಲರೊಪಿವಾರ್ುದ ೀವರ, ಅವರ ಅವತಾರಗಳ ಸ ೊುೀತ್ರವನುು 
ರಚಿಸ್ುತಾುರ . ‘ಈ ಸ್ುುತಿರ್ು ಸ್ಜ್ಜನಲ್ ೊೀಕದಲಿ್ಲ ಪರಸದಧವಾಗಬ ೀಕು' ಎಿಂಬ 

ಇಚ ೆಯಿಂದ ಸ ೊುೀತ್ರವನುು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗ್  ತ ೊೀರಿಸ, 
ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ ಪುನಶಿರಣವನುು ಮಾಡುವವರಿಗ್  ‘ಅವರವರಿಗ್  
ಅಪ ೀಕ್ಷಿತ್ವಾದ ಫಲವನುು ಕ ೊಡುವಿಂತ್ಹ ಸಾಮಥಯಯ ಗರಿಂಥಕ ಕ ಇರಬ ೀಕು’ 
ಎಿಂಬ ವರವನುು ಪಾರರ್ಥಯಸ್ುತಾುರ .  ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಯ-

ಪಿಂಡಿತ್ಶ ರೀಷಠರಾದ, ತಿರವಿಕರಮ-ಪಿಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ಷಯಭಾವದಿಂದ 
ತ ೊೀರಿಸದ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರೊಪ-ಗರಿಂಥವನುು ನ ೊೀಡಿ, ಪರಸ್ನುರಾಗಿ, 
‘ಒಿಂದ ೊಿಂದು ಶ ್ ಿೀಕವು ಒಿಂದ ೊಿಂದು ಫಲವನುು ಕ ೊಡುವ ಸಾಮಥಯಯ 
ಪಡ ದುಕ ೊಳಳಲ್ಲ’ ಎಿಂಬ ವರವನುು ನಿೀಡುತಾುರ .  ಜ ೊತ ಗ್  
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ ಉಪಾಸ್ನ ಗ್  ಪೀಷಕವಾದ, 
ಸ್ವಾಯನಿಷಟನಿವತ್ಯಕಶ್ರೀನೃಸಿಂಹನಖಸ್ುುತಿಪರತಿಪಾದಕಶ ್ ಿೀಕದವರ್ಗಳನುು 
ರಚಿಸ, ಮಿಂಗಳಾಚರಣರೊಪದಲ್ಲಿ ನಿೀಡುತಾುರ .    ಮತ್ುು ‘ಈ ಗರಿಂಥದ 
ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೊ ಕ ೊನ ರ್ಲ್ಲಿ ಈ ಶ ್ ಿೀಕಗಳನುು  
ಕರಸ್ಿಂಪುಟಾಕಾರದಿಂದ ಪಠಿಸ್ುವವರಿಗ್  ಫಲವು ಉಿಂಟಾಗುತ್ುದ ’ ಎಿಂದು 
ಹ ೀಳಿ, ಈ ಎರಡು ಶ ್ ಿೀಕಗಳನುು ಕ ೊಟ್ಟರು. ಎಿಂದು ಐತಿಹಯ. (ಛ.ವಾಯಖ್ಾಯನ) 
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      ಈ ಗರಿಂಥಕ ಕ ಮೊರು ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳು ಉಪಲಬಧವಾಗಿವ . 

1. ಪ್ ೀಜಾವರ ಮಠಾಧಿಪತಗಳಾದ ವಿಶ್ವಪತತೀರ್ಥರ ವಾಯಖ್ಾಯನ 

2. ಛಲಾರಿ ಶ ೀಷಾಚಾಯಥರ ವಾಯಖ್ಾಯನ 

3. ಭಗವಿಂತರಾಯರ ವಾಯಖ್ಾಯನ 

      ಹಿೀಗ್  ನಮಮ ದ ೀಶದ ಪವಿತ್ರತಾಣವಾದ, ಹಿಮಾಲರ್ದ 
ತ್ಪಪಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ, ಅಲಕನಿಂದ ರ್ ದಡದಲ್ಲಿರುವ, ಆ ನಾರಾರ್ಣದ ೀವರ 
ದ ೀವಸಾಾನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ದವಯ ರೊಪವನುು 
ಕಿಂಡು, ಅವರಿಗ್  ಸ್ಮಮತ್ವಾಗುವಿಂತ  ಮಾಧ್ವರ ಉಸರಾದ ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ 
ರಚನ ಯಾಗಿದ . ಅಲ್ಲಿಯೀ ನಖಸ್ುುತಿರ್ ರಚನ ಯಾಗಿದ . ಮತ್ುು ಈ ರಿೀತಿ 
ಅನುಷ್ಾಠನಕ ಕ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಆದ ೀಶವಿದ  ಎಿಂದು ಚಿಿಂತಿಸದಾಗ 
ಆಗುವ ಆನಿಂದಕ ಕ ಪಾರವ ೀ ಇಲಿ. ಅಿಂತ್ಹ ನಖಸ್ುುತಿಸ್ಹಿತ್ವಾದ 
ವಾರ್ುಸ್ುುತಿರ್ನುು ಶರದ ಧಯಿಂದ ಪಠಿಸ ಆಚಾರ್ಯರ, ನರಸಿಂಹದ ೀವರ 
ಅನುಗರಹಕ ಕ ಪಾತ್ರರಾಗ್ ೊೀಣ. 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಥಣಮಸು ಿ

ಭೂಯಾತಿತವವಿನಣಥಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಆನಿಂದತೀರ ೂೀಥ ಮುನ: 

ಶ್ರೀನವಾಸ ಕ ೂಲಥಹಳ್ಳಿ 

೨೦/೧೨/೨೦೨೦ 
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