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ಶ್ರೀಧೂಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ೂೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಶ್ರೀಶ್ರೀಮದಲಗಟ್ಟಿಪ್ಾರಣರಾಜ ೂೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಕುಲದ ೀವತಾ ಶ್ರೀತುಳಜಾಭವಾನೀ ವಿಜಯತ ೀ 

ಶ್ರೀಸತಯವಿೀರತೀರ್ಥಗುರುರಾಜಾ ವಿಜಯಿಂತ ೀ 

ಶ್ರೀಗುರುಭ ೂಯೀ ನಮ: 

ಸ ಹಿ ಸವಥಮನ ೂೀವೃತಿಪ್ ರೀರಕ: 

ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರಗಳು 

      ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಅನ ೀಕರೂಪಗಳನುು ಅವರ್ವ-

ಗಳನುು, ಗುಣಗಳನುು, ವ್ಾಾಪಾರಗಳನುು ತಿಳಿಸುವ, ವಿಧವಿಧವ್ಾದ ಛಂದಸ್ಸಿ-
ನಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಸಂಗೀತದ ರಾಗ-ತಾಳಗಳಿಗ  ಹ ೂಂದಿಕ ೂಳಳುವ ಸ ೂತೀತರ-
ಗಳ ಸಮೂಹವ್ ೀ ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರ. ದಾಾದಶ(12) ಸ ೂತೀತರರೂಪವ್ಾದ 

ಅಧ್ಾಾರ್ಗಳನುು ಒಳಗ ೂಂಡಿದ ಯಾದದರಂದ ಇದಕ ೆ ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರ ಎಂದು 
ಅನಾರ್ಯಕ ಹ ಸರು ಬಂದಿದ . 

ಈ ಸ ೂಿೀತರದ ಬಗ್ ೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಉಲ ಲೀಖ 

      ೧) ….ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರಪ್ಾಠಿಂ ಶ್ಷ್ಾಯನ್ ಆಶ್ಾರವಯತ್…. ಎಿಂದು 
ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ಷ್ಾರಾದ, ಸವಯಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ವಂದಾರಾದ, 
ಬಿಡಿಸನಾಾಸ್ಸಗಳಾದ ಶ್ರೀವಾಯಸತೀರ್ಥರು ತಮಮ ಜಯತೀರ್ಥವಿಜಯದಲ್ಲಲ 
ತಿಳಿಸ್ಸದಾದರ . 
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      ೨)‘ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರಮಕರ ೂೀತ್....’ ಎಂದು ಶ್ರೀಚಿಂದ್ರರಕಾಚಾಯಥರು 
ಗಿಂರ್ಮಾಲ್ಲಕಾಸ ೂಿೀತರದಲ್ಲಲ ನರೂಪಿಸ್ಸದಾದರ . 

      ೩)‘….ವಿಂದ ೀ ವಿಂದಯಮಿತ ಸುಿತ ೀ: । ....ಮಧವಕೃತತಾ….’ ಎಂದು 
ಸ ೂೀದ  ಶ್ರೀವಾದ್ರರಾಜಸಾಾಮಿಗಳು ಏಕಾದಶ್ೀನಣಥಯ ಎಂಬ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿಈ 
ಗರಂರ್ದ ಬಗ ೆ ಉಲ ಿೀಖವನುು ಮಾಡಿದಾದರ . ಅಲ್ಿದ  ತಮಮ ಗರಿಂರ್ಮಾ-

ಲ್ಲಕಾಸ ೂಿೀತರದಲ್ಲಲಯೂ ‘ಸುಿತೀ..’ ಎಂದು ಹ ೀಳಿದಾದರ . 

      ೪)ಶ್ರೀಯಾದವಾಯಥರು ತಮಮ ಗರಿಂರ್ಮಾಲ್ಲಕಾಸ ೂಿೀತರದಲ್ಲಲ ‘ವಿಷ್ ೂಣೀ: 
ಸ ೂಿೀತರಯುಗಿಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದನುು ಸೂಚಿಸ್ಸದಾದರ . 

      ೫)ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನವಾಸತೀರ್ಥರು ‘ಸುಿತಯುಗಲಿಂ’ ಎಿಂದು ತಮಮ 
ಗರಿಂರ್ಮಾಲ್ಲಕಾಸ ೂಿೀತರದಲ್ಲಲ ‘ಹ ೀಳಿದಾದರ . ಮತುತ ತಮಮ ವಾಯುಗದಯ-
ದಲ್ಲಲಯೂ ‘ನಖಸುಿತ....ಗರಿಂರ್ಕತ ರೀಥ' ಎಂದು ಹ ೀಳಿದಾದರ . 

     (ಉಲ ಿೀಖಿಸ್ಸದ ಪರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ ೂತೀತರಗಳಳ ಎಂದರ   ದಾಾದಶ 
ಸ ೂತೀತರ, ನಖಸುತತಿ ಎಂದರ್ಯ. ಸಂದ ೀಹ ಬ ೀಡ.) 

      ೭) ಫಲ್ಲಮಾರುಮಠದ ಶ್ರೀರಘುವಯಥತೀರ್ಥರು ತಮಮ ಸೌರಭಪ್ರ-
ಕಾಶ್ಕ ರ್ಲ್ಲ ಿದಾಾದಶ ಸುಿತೀ:  ಕುವಥನ್.... ಎಂದು ಹ ೀಳಿದಾದರ . 
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      ೮) ಇದಲ್ಿದ  ಇನುನ ೀಕಜ್ಞಾನಗಳಳ, ಮುಖಾವ್ಾಗ ಈ ಗರಂರ್ದ ವಿಶಾಪತಿ-

ತಿೀರ್ಯರ ೀ ಮೊದಲಾದ  ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ‘ಈ ಗರಂರ್ವು ಆಚಾರ್ಯರಚಿತ‘ 
ಎಂದು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಸದಾದರ  

      ೯) ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಮಹಾತ ೆಯಲ್ಲಲಯೂ ‘ವಿಂದ ೀ ವಿಂದಯಿಂ….’ ಎಂಬ 
ಸ ೂತೀತರದ ಮೂಲ್ಕ ವರಾಹದ ೀವರನುು ಆಚಾರ್ಯರು ಸುತತಿಸ್ಸದರು ಎಂಬ 
ಮಾಹಿತಿರ್ು ಲ್ಭಾವ್ಾಗುತತದ . 

      ೧೦) ಸಕಲ್ಮಾಧವರಲ್ಲಿರ್ೂ ಈ ಗರಂರ್ದ ಪಠನವು ಅನೂಚಾನವ್ಾಗ 
ನಡ ರ್ುತಾತ ಬಂದಿದ . 

ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರರಚನ ಯ ಹಿನ ೆಲ  

      ದಾಾರಕ ರ್ಲ್ಲಿದದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗರಹವು, ನೌಕ ರ್ ಮೂಲ್ಕ ಉಡುಪಿರ್ 
ಸಮೀಪಕ ೆ ಬಂದದದನುು ತಿಳಿದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು,  (ಮಲ ಪರ್) ಸಮುದರ-
ತಿೀರಕ ೆ ಹ ೂೀಗುತಾತರ . ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗರಹವು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಗ  
ಸ್ಸಗುತತದ . ಆ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಸ ೂತೀತರವ್ ೀ 
ದಾಾದಶಸ ೂತೀತರ.  

      ಈ ಚರತ ರರ್ನುು ಎಲಾಿ ಮಾಧವರೂ ಪಾರಂಪಾರಕವ್ಾಗ ಹ ೀಳಳತಾತ, 
ಕ ೀಳಳತಾತ ಬಂದಿದಾದರ .  
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      ಅಷ ಟೀ ಅಲ್ಿದ  ಫಲ್ಲಮಾರುಮಠದ ಶ್ರೀರಘುವರ್ಯತಿೀರ್ಯರು ಈ 
ವಿಷ್ರ್ವನುು ತಮಮ ಸೌರಭಪ್ರಕಾಶ್ಕಾ ಎಂಬ ಗರಂರ್ದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-
ಪರಮಾತಮನ ವಿಗರಹದ ಚರತ ರರ್ನುು ಹ ೀಳಳವ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಸದಾದರ . 

अतै्रवं पूववाचवर्ाप्रववदः-  

तत्र मग्वं समवदवर् प्रततमवं द्ववदश स्तुत ः । 

कुवा्  ्आ् र् तवं रूप्र् आस्थवपर्द्ल्पध ः ।। 
      ಪ ೀಜಾವರಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶಾಪತಿತಿೀರ್ಯರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗರಹವನುು 
ತರುವ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ ೂತೀತರವು ರಚಿತವ್ಾದದುದ ಎಂದು ಹ ೀಳಳವುದರ 
ಜ ೂತ ಗ  ಮತ ೂತಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಷ್ರ್ವನುು ಹ ೀಳಳತಾತರ . ಆಚಾರ್ಯರು 
‘ವಾಸುದ ೀವ ಅಪ್ರಿಮೀಯ ಸುಧಾಮನ್' ಎಂಬ ಐದನ ರ್ ಅಧ್ಾಾರ್ವನುು 
ರಚಿಸ್ಸದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗರಹವು ದ ೂರ ರ್ುತತದ . ಹಾಗಾಗ ಮುಂದಿನ 
ಅಧ್ಾಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ ಸ ೂತೀತರವನುು ವಿಶ ೀಷ್ವ್ಾಗ ಮಾಡುತಾತರ . 
ದ ೀವಕಿನಿಂದನ ನಿಂದಕುಮಾರ.... ಎಂದು.  

      ಹಿೀಗ  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನನುು ಪೂಜಿಸುವ, ಪರಸ್ಸದಧಗರಂರ್ಕತೃಯಗಳಾದ 
ಇಬಬರು ರ್ತಿಗಳಳ, ತಮಗ  ‘ತಮಮ ಪ್ೂವಥಜರು ಹ ೀಳ್ಳದ ಚರಿತ ರ' ಎಂದು 
ಹ ೀಳಿ, ಹ ೀಳಿದ ಕಥ ಯಿದು. 
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ದಾಾದಶ ಸ ೂಿೀತರವು ವಿಷ್ಪ್ರಿಹಾರಕ 

     ದಾಾದಶಸ ೂತೀತರದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರೀತಿರ್ ವಿಷ್ವನುು ಪರಹರಸುವ ಶಕ್ತತಯಿದ  
ಎನುುವುದು ಸಕಲ್ಮಾಧವರ ಬಲ್ವ್ಾದ ನಂಬಿಕ . ಆದದರಂದಲ ೀ ಈ ಸ ೂತೀತರ-
ವನುು ನ ೈವ್ ೀದಾದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವುದು ಸಂಪರದಾರ್ವ್ಾಗ ಬಂದಿದ . 

     ಇದು ಕ ೀವಲ್ ನಂಬಿಕ  ಅಷ ಟೀ ಅಲ್ಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾವ್ ೀ 
ಸೂಚಿಸ್ಸದಾದರ . ವಿಂದ ೀ ವಿಂದಯಿಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿಂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷ್ರವು ಅಮೃತ 
ಎಂದು ಅರ್ಯವನುು ನೀಡುತತದ . ಕಡ ರ್ ಅಧ್ಾಾರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಆನಿಂದತೀರ್ಥ 
ಪ್ರಾನಿಂದವರದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ ಎಂದರ  ಕ ೂಡುವುದು ಎಂದರ್ಯ. ಎರಡನುು 
ಸ ೀರಸ್ಸದರ  ವಿಂದ ಎಂದಾಯಿತು. ಅಂದರ  ಅಮೃತಪ್ರದ ಎಂದು 
ಸೂಚಿಸ್ಸದಂತ  ಆಯಿತು. ಭಗವದಿೆೀತ ರ್ಲ್ಲಿ ಧಮಥ ಎಂದು ಇದದಂತ . 

     ಮತುತ ಈ ಗರಂರ್ ಪರತಿಪಾದಾವ್ಾದದುದ ವ್ಾಸುದ ೀವರೂಪ. ವ್ಾಸುದ ೀವ-

ರೂಪಕ ೆ ವಿಷ್ಪರಹಾರತಾ, ಅಮೃತಪರದತಾ, ಮೊೀಕ್ಷ್ಪರದತಾವು ಅತಾಂತ 
ಸಪಷ್ಟವ್ಾದ ವಿಷ್ರ್. ಅದಕ ೆಂದ ೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ‘ವಿಂದ ೀ....ವಾಸು-
ದ ೀವಿಂ.... ಎಂದು ಆರಂಭಿಸ್ಸ, ವಾಸುದ ೀವಾಯ ತ ೀ ನಮ:, ವಾಸುದ ೀವ 
ಅಪ್ರಿಮೀಯ ಸುಧಾಮನ್, ಪ್ರೀಣಯಾಮೀ ವಾಸುದ ೀವಿಂ ಎಂದು ವ್ಾಸು-
ದ ೀವರೂಪವನುು ಪುನ:ಪುನ: ಉಲ ಿೀಖಿಸುತಾತ ಆನಿಂದತೀರ್ಥಪ್ರಾನಿಂದ-

ವರದ' ಎಂದು ಮೊೀಕ್ಷ್ಪರದತಾವನುು ಚಿಂತಿಸ್ಸ ಗರಂರ್ವನುು ಮುಗಸುತಾತರ . 

https://srivyasatirthavidyapeeta.org/


 
 

श्रीमूलगोपालकृष्णो विजयते                                             श्री पट्टाविरामो विजयते 

श्री व्यासराजो विजयते 

 
 

1226, 3rd Main, 2nd Cross, Krishnamurthypuram, Mysore, Karnataka 570004  

https://srivyasatirthavidyapeeta.org/ 

Contact Number- 9379 887 877 
 

6 

      ಈ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದಲ ೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ದಾಾದಶ್ಾಕ್ಷರಮಿಂತರ ಎಂದ ೀ 
ಪರಸ್ಸದಧವ್ಾದ ವಾಸುದ ೀವಮಿಂತರದ ವಿವರಣ ಯೀ ಎಂಬಂತ  ದಾಾದಶ 

ಅಧ್ಾಾರ್ರೂಪವ್ಾದ ಸ ೂತೀತರಗಳನುು ಒಳಗ ೂಂಡ ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರವನುೆ 
ರಚಿಸ್ಸದಾದರ . ಅದು ದಾಾದಶ್ಾಕ್ಷರಮಿಂತರ. ಇದು ದಾಾದಶಸ ೂಿೀತರಮಿಂತರ. 

      ಈ ಮಹಿಮೆರ್ನುು ಸೂಚಿಸುವುದಕಾೆಗಯೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 
ತಮಮ ಸ ೀವ್ ಗ  ಬಂದ ಎತಿತಗ  (ವೃಷ್ಭರೂಪದ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರಗ ) ಸ ೀರದದ 
ವಿಷ್ವನುು ದಾಾದಶಸ ೂತೀತರದ ಮೂಲ್ಕವ್ ೀ ಪರಹರಸ್ಸ, ಅದರಂದ 
ಹ ೀಳಿಸ್ಸದರು. 

      ಇಂತಹ ದಾಾದಶಸ ೂತೀತರವನುು ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತಮನ, ವ್ಾಸುದ ೀವ- 
ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತಮನ ಚಿಂತನ ಯಂದಿಗ  ಪರತಿನತಾವೂ ಪಠಿಸ್ಸ 
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ, ಆನಂದತಿೀರ್ಯವರದನಾದ ಪರಮಾತಮನ ಅನುಗರಹಕ ೆ 
ಪಾತರರಾಗ ೂೀಣ. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಣಪ್ಥಣಮಸು ಿ

ಭೂಯಾತಿತಾವಿನಣಥಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಆನಿಂದತೀರ ೂೀಥ ಮುನ: 

ಶ್ರೀನವಾಸ ಕ ೂಲಥಹಳ್ಳಿ 

೧೩/೧೨/೨೦೨೧ 
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श्रीमूलगोपालकृष्णो विजयते                                             श्री पट्टाविरामो विजयते 

श्री व्यासराजो विजयते 

 
 

1226, 3rd Main, 2nd Cross, Krishnamurthypuram, Mysore, Karnataka 570004  

https://srivyasatirthavidyapeeta.org/ 

Contact Number- 9379 887 877 
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