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ಇದು ಅದ್ವೈತವ್? 
 
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವವಚವರ್ಯರು ತಮಮ ಮಹವಭವರತ ತವತಪರ್ಯ ನಿರ್ಯರ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲ ಿಈ ಶ್್ ಿೀಕವನ್ುು ರಚಿಸಿದವಾರ್: 
 

तत्रापराांश्चवै बहूनसत्यां ननरीश्वरां चाप्रनतष्ठां  च लोकम ्।  
ससद्धोऽहमीशोऽहसमनत ब्रुवाणान ्गुणान ्ववष्णोोः ख्यापयन ्वादतोऽजैत ्। २२.२८४ । [22.301] 

सिन्नां ववष्णुमधिकां  सववतश्च ब्रुवन ्प्रवीरान ्लक्षमेषाां ननजघ्ने ।   
 

ಇದರ ಅಥಯ: ಅಲ್ಲ ಿ(ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ದಲ್ಲ)ಿ ಬ್ೀರ್ ಅನ್ೀಕರನ್ುು, ಹೀಗ್ ಹ್ೀಳುವವರನ್ುು - 'ಈ ಲ್ ೀಕವು ಅಸತಯ, 
ಪ್ರತಿಷ್್ ೆಇಲ್ಿದುಾ, ಕತತಯ ನಿಯವಮಕನವದ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಿದುಾ, ನವನ್ು ಸಿದಧನ್ು, ನವನ್ು ಈಶ್ವರನ್ು' - ಭೀಮನ್ು ವಿಷ್ುುವಿನ್ 

ಗ್ುರ್ಗ್ಳನ್ುು ಸವರುತತ ವವದದಂದ ಜ್ಯಿಸಿ, ವಿಷ್ುು ಜೀವರಿಗಂತ ಭನ್ುನ್ು, ಎಲ್ಿಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕನ್ು ಎಂದು ಹ್ೀಳುತತ ಆ 

ಲ್ಕ್ವಂತರ ರ್ ದಧರನ್ುು ಕ್ ಂದನ್ು. 
 

ಈ ಶ್್ ಿೀಕವನ್ುು ನ್ ೀಡಿದವರಿಗ್, ಅವರು ಭ.ಗೀತ್ರ್ ಪ್ರಿಚರ್ವುಳಳವರವದರ್, ಕ ಡಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ 16ನ್ 
ಅಧ್ವಯರ್ದ ಆಸುರಿೀ ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳು ನ್ನ್ಪವಗ್ುತ್ತ. ಅಲ್ಲಿರ್ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳು ಹೀಗವ್: 

 
असत्यमप्रनतष्ठां  त ेजगदाहुरनीश्वरम।्अपरस्परसम्िूतां ककमन्यत्कामहैतुकम॥् (16.8) 

ईश्वरोऽहमहां िोगी ससद्धोऽहां बलवान्सुखी॥ (16.14) 

 

(ಅವರು, ಆಸುರ ಗ್ುರ್ವುಳಳವರು, ಈ ಜಗ್ತತನ್ುು ಅಸತಯ, ಪ್ರತಿಷ್್ೆಯಿಲ್ಿದುಾ, ಈಶ್ವರನಿಲ್ಿದುಾ, ಕವಮದಂದ ಆದ 

ಕ ಡಿಕ್ಯಿಂದ ಉಂಟವದದುಾ...ನವನ್ು ಈಶ್ವರನ್ು, ಭ್ ೀಗಸುವನ್ು, ಸಿದಧನ್ು, ಬಲ್ವಂತನ್ು, ಸುಖೀ ಎಂದು 
ಭವವಿಸುವರು).  (ತವ.ನಿ.ದ ಆ ಶ್್ ಳಕದ ವವಯಖ್ವಯನ್ದಲ್ಲಿ ಭ.ಗೀತ್ರ್ ಈ ಅಧ್ವಯರ್ದ ಉಲ್ಿೀಖ ಮವಡಿದವಾರ್.) 
(ನ್ಂತರದ ಮಣಿಮಂತನ್ ಬಗ್ ೆಇರುವ ಕಡ್ 22.314 ಒಂದು ವವಯಖ್ವಯನ್ದಲ್ಲ ಿ'ಹಂದ್ ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಭೀಮನಿಂದ ಹತರವದ ಈ ಅಸುರರು ಕಲ್ಲರ್ಲ್ಲ ಿಜನಿಸಿ ಆ ಮಿಥ್ವಯ ಮತಿರ್ನ್ುು  ಮವಯವವವದವವದ ಅಸಚವಾಸರದ 

ಪ್ರಸವರದಂದ ಅಧಿಕವವದ ತಮಸಸನ್ುು ಹ್ ಂದದರು' ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದ್.)  
 
 

ಆದರ್ ಅದ್ವೈತದ ಅಲ್ಪ ಸವಲ್ಪ ಪ್ರಿಚರ್ವಿರುವವರಿಗ್ ಆ ಮೀಲ್ಲನ್ ತವ.ನಿ.ದ ಶ್್ ಿೀಕವನ್ುು ತ್ ೀರಿಸಿ 'ಇದು 
ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳನ್ುು ಹ್ೀಳುವ ಸವಲ್ುಗ್ಳು' ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದಲ್ಲ ಿ'ಹೌದವ, ಇರಬಹುದು' ಎಂಬ ಭವವನ್ 
ಮ ಡುತ್ತ. ಏಕ್ಂದರ್ ಅಲ್ಲ ಿ'ಜಗ್ತತನ್ುು ಅಸತಯ, ಈಶ್ವರ ಇಲ್,ಿ ಪ್ರತಿಷ್್ ೆಇಲ್,ಿ ನವನ್ೀ ಈಶ್ವರ' ಎಂಬ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳು 
ಅದ್ವೈತದ 'ಜಗ್ತುತ ಮಿಥ್ವಯ, ಬರಹಮ ನಿಗ್ುಯರ್, ಅಹಂ ಬರಹವಮಸಿಮ' ಎಂಬ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳನ್ುು ಆಪವತತಃ ತಿಳಿದವರಿಗ್ 
ನ್ನ್ಪ್ು ಮವಡುತ್ತ. ಈ ರಿೀತಿರ್ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳನ್ುು ಒಪ್ಪಪದವರನ್ುು ಭೀಮ ಕ್ ಂದನ್ು ಎಂಬ ಭವವನ್ ಮ ಡುತ್ತ.  
 

ಆದರ್ ಅದ್ವೈತ ಶವಸರವನ್ುು ಸರಿಯವಗ ಅಧ್ಯರ್ನ್ ಮವಡಿ ವಿಷ್ರ್ದ ಆಂತರ್ಯವನ್ುು ಚ್ನವುಗ ಅರಿತವರಿಗ್ ಆ 
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ತವ.ನಿ.ದ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳಿಗ್  ಅದ್ವೈತ ಶವಸರದ ರ್ಥ್ವಥಯಕ ಕ ಮಹದ್ವೈಲ್ಕ್ಷರ್ಯ ಇರುವುದು ಕ ಡಲ್ 
ವ್ೀದಯವವಗ್ುತ್ತ. ಆ ವ್ೈಲ್ಕ್ಷರ್ಯವನ್ುು ಸವರಿ ತ್ ೀರಿಸುವ ನ್ ರವರು ಶವಂಕರ ಮತದ ಪ್ರಸವಾನ್ತರರ್ ಭವಷ್ಯದ 

ವವಕಯಗ್ಳು ನ್ನ್ಪವಗ್ುತ್ತ.  ಅವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಕ್ಲ್ವನ್ುು ಇಲ್ಲ ಿಕವರ್ ಬಹುದು: 
 
 
द्वितीयाध्यायप्रभृततषु विभूत्यन्तेषु अध्यायेषु परमात्मनः ब्रह्मणः 
अक्षरस्य विध्िस्तसिाेोपाधिविशेषस्य उपासनम् उक्तम् ; सिोयाेगैश्वयोसिोज्ञानशक्तक्तमत्सत्तिाेपािेः 
ईश्वरस्य ति च उपासनं तत्र तत्र उक्तम् ।   (ಭ.ಗೀತ್ರ್ 12ನ್ ಅಧ್ವಯರ್ಕ್ಕ ಅವತವರಿಕ್: 2ನ್ 
ಅಧ್ವಯರ್ದಂದ 10ನ್ ಅಧ್ವಯರ್ದ ವರ್ಗ್ ಸಕಲ್ ಉಪವಧಿಗ್ಳೂ ರಹತವವದ   ಪ್ರಮವತಮನವದ ಬರಹಮದ ಅಕ್ಷರದ 

ಉಪವಸನ್ರ್ು ಹ್ೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಜ್ ತ್ಗ್ ಸವಯ ಯೀಗ್ೈಶ್ವರ್ಯ ಸವಯ ಜ್ಞವನ್ ಶ್ಕ್ತ ಸತ್ ತವೀಪವಧಿರ್ುಳಳ 
ಈಶ್ವರನವದ ನಿನ್ು ಕುರಿತವದ ಉಪವಸನ್ರ್  ಅಲ್ಲಿ್ಲ ಿಉಕತವವಗದ್.) 
 

भक्त्या माम् अक्तभजानातत यािान् अहम् उपाधिकृतविस्तरभेदः, यश्च अहम् 
अस्स्म विध्िस्तसिाेोपाधिभेदः उत्तमः पुरुषः अाकाशकल्पः, तं माम् अिैतं चैतन्यमातै्रकरसम् अजरम् 
अभयम् अतनिनं तत्तितः अक्तभजानातत । ततः माम् एिं तत्तितः ज्ञात्िा विशते तदनन्तरं मामेि 
ज्ञानानन्तरम् । (ಭ.ಗೀತ್ 18.55 ಭವಷ್ಯ: ಉಪವಧಿಯಿಂದವದ ವಿಸತರ ಭ್ೀದಗ್ಳುಳಳ ನ್ನ್ುನ್ುು ಭಕ್ತಯಿಂದ 

ತಿಳಿರ್ುತವತನ್ ಮತುತ ಸಕಲ್ ಉಪವಧಿಗ್ಳೂ ರಹತನವದ ಉತತಮ ಪ್ುರುಷ್ನವದ ಆಕವಶ್ಸದತಶ್ವವದ ನ್ನ್ುನ್ುು 
ಅದ್ವೈತವೂ ಕ್ೀವಲ್ ಚ್ೈತನ್ಯವ್ೀಯವದ, ಮುಪ್ಪಪಲ್ಿದ, ಅಭರ್ವವದ, ನವಶ್ವಿಲ್ಿದ ಸವರ ಪ್ವವಗ ತವತಿತವಕವವಗ 

ತಿಳಿರ್ುತವತನ್. ಹೀಗ್ ನ್ನ್ುನ್ುು ತವತಿತವಕವವಗ ತಿಳಿದು ಕ ಡಲ್ (ಕವಲವಂತರವಿಲ್ಿದ್) ನ್ನ್ುನ್ುು  ಹ್ ಕುಕವನ್ು.  
 
 
अस्य पुनविोद्यािताे विध्िस्ताेपाधिकृतभेददशोनस्य विशुद्धविज्ञानघनैकरसमियमात्मानं पश्यताे 
विजानताे मुनेमोननशीलस्यात्मस्िरूपं कथं सम्भितीतत, उच्यते — यथा उदकं शुदे्ध प्रसने्न शुदं्ध 
प्रसन्नम् अाससकं्त प्रसक्षप्तम् एकरसमेि नान्यथा, तादृगेि भितत अात्माप्येिमेि भितत एकत्िं 
विजानताे मुनेः मननशीलस्य हे गाैतम । (ಕಠ್ ೀಪ್ನಿಷ್ದವಾಷ್ಯ 2.1.15: ಈ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞವನಿಗ್ 
ಆತಮಸವರ ಪ್ದ ಅರಿವು ಹ್ೀಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತ ಎಂಬುದನ್ುು ಹ್ೀಳಿದ್: ಉಪವಧಿಯಿಂದ ಉಂಟವದ ಸಕಲ್ ಭ್ೀದ 
ದಶ್ಯನ್ವೂ ನಿೀಗದ, ವಿಶ್ುದಾ ವಿಜ್ಞವನ್ಘನ್ರಸವವದ ಅದವರ್ವವದ ತನ್ು ಆತಮನ್ನ್ುು ನ್ೀರವಗ 
ತಿಳಿರ್ುವವನಿಗ್  ಶ್ುದಧವವದ ಪ್ರಸನ್ುವವದ ನಿರಿನ್ಲ್ಲ ಿ ಸುರಿದ ಶ್ುದಧವವದ ಪ್ರಸನ್ುವವದ ನಿೀರು ಹ್ೀಗ್ 
ಏಕರಸವವಗಯೀ, ಬ್ೀರಲ್ಿದವಗ ಇರುತ್ ತೀ ಹವಗ್.) 
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एिमेकमवप ब्रह्मापेसक्षताेपाधिसम्बन्िं तनरस्ताेपाधिसम्बन्िं चाेपास्यत्िेन ज्ञेयत्िेन च िेदान्तेषूपददश्यत 
इतत प्रदशोययतुं पराे ग्रन्थ अारभ्यते ।   ಬರಹಮಸ ತರದ ಆನ್ಂದಮಯವಧಿಕರರ್ 1.1.12 ಕ್ಕ ಅವತವರಿಕ್: 
ಹೀಗ್ ಬರಹಮವು ಒಂದ್ೀಯವದರ  ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತ ಉಪವಧಿ ಸಂಬಂಧ್ವುಳಳದವಗರ್ , ಯವವ ಉಪವಧಿ ಸಂಬಂಧ್ವೂ 

ಇಲ್ಿದವಗರ್ , ತನಿುಂದ ಬ್ೀರ್ಯವಗ ಉಪವಸಯವವಗರ್   (ಸ್ ೀಪವಧಿಕ ಬರಹಮ), ತನಿುಂದ ಅಭನ್ುವವಗ 

ತಿಳಿರ್ತತಕಕದವಾಗರ್  (ನಿರುಪವಧಿಕ ಬರಹಮ) ಉಪ್ನಿಷ್ತುತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ದಷ್ಿವವಗದ್ ಎಂಬುದನ್ುು ತ್ ೀರಿಸಲ್ು ಈ 

ಮುಂದನ್ ಅಧಿಕರರ್ ಪ್ರವತತತವವಗದ್.   
 
 
अवप च, यत्र त ुतनरस्तसिोविशेषं पारमेश्वरं रूपमुपददश्यत,े भितत तत्र 
शास्त्रम् ‘अशब्दमस्पशोमरूपमव्ययम्’ (क. उ. १ । ३ । १५) इत्यादद । ಬರಹಮಸ ತರ ಭವಷ್ಯ 
1.1.20  ಉಪ್ನಿಷ್ತುತಗ್ಳಲ್ಲ ಿಎಲ್ಲ ಿಸವಯವಿಶ್ೀಷ್ ರಹತವವದ ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ರ ಪ್ದ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ವಿದ್ಯೀ ಅಲ್ಲ ಿ

ವವಕಯ ಹೀಗರುತ್ತ 'ಅಶ್ಬಾಮಸಪಶ್ಯಮರ ಪ್ಮವಯರ್ಮ್' ಶ್ಬಾ ಸಪಶ್ಯ ರ ಪ್ ಗ್ಂಧ್ ರಸಗ್ಳಿಲ್ಿದ ನವಶ್ವಿಲ್ಿದ ವಸುತ 
ಎಂದು (ಕಠ್ ೀಪ್ನಿಷ್ತುತ 1.3.15) 

 
 
यत्र द्वह तनरस्तसिोविशेषसम्बन्िं परं ब्रह्मात्मत्िेनाेपददश्यत,े तत्रैकरूपमेि फलं माेक्ष इत्यिगम्यते । 
यत्र तु गुणविशेषसम्बन्िं प्रतीकविशेषसम्बन्िं िा ब्रह्माेपददश्यते, तत्र ससंारगाेचराण्येिाेच्चािचातन 
फलातन दृश्यन्ते — ‘अन्नादाे िसुदानाे विन्दते िसु य एिं िेद’ (बृ. उ. ४ । ४ । २४) इत्याद्यासु 
श्रुततष ु।  ಬರಹಮಸ ತರ 1.1.24: ಪ್ರ ಬರಹಮವನ್ುು ಸವಯವಿಶ್ೀಷ್ಸಂಬಂಧ್ ರಹತವವಗ (ಜೀವನ್) ಆತಮವ್ಂದು 
ಉಪ್ನಿಷ್ತುತ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸುತ್ ತೀ ಅಲ್ಲ ಿಒಂದ್ೀ ರ ಪ್ವವದ ಫಲ್ವವಗ ಮೀಕ್ಷ ಹ್ೀಳಲವಗದ್ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ಬ್ೀಕು. 
ಆದರ್ ಎಲ್ಲ ಿಗ್ುರ್ವಿಶ್ೀಷ್ ಸಂಬಂಧ್ ಅಥವವ ಪ್ರತಿೀಕವಿಶ್ೀಷ್ ಸಂಬಂಧ್ವವಗ ಬರಹಮವನ್ುು ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸುತ್ ತೀ ಅಲ್ಲಿ 
ಸಂಸವರಸಂಬಂಧಿ ಫಲ್ವನ್ುೀ ತವರತಮಯದಂದ ಹ್ೀಳಲವಗದ್ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ಬ್ೀಕು. (ಈ ಎರಡನ್ರ್ ಕಡ್ 
ಜೀವನ್ನ್ುು ಬರಹಮದ್ ಡನ್ ಅಭನ್ುವವಗ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ವಿರುವುದಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಗ್ಮನವಹಯ).  
 
 
अवप च एनमात्मानं तनरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यकं्त संरािनकाले पश्यस्न्त याेयगनः; सरंािनं च 
भक्तक्तध्यानप्रणणिानाद्यनुष्ठानम् । ಬರಹಮಸ ತರ 3.2.24. ಈ ಆತಮನ್ನ್ುು ಸಕಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸಂಬಂಧ್ 
ರಹತನವಗ ಅಳವವದ ಭಕ್ತ, ಧ್ವಯನ್, ಪ್ೂಜ್ಗ್ಳ ಅನ್ುಷ್ವೆನ್ದಲ್ಲ ಿಸವಕ್ವತಕರಿಸುತವತರ್ ಯೀಗಗ್ಳು. (ಇಲ್ಲಿ 
ಜೀವನ್ು ಬರಹಮವನ್ುು ಎಂತಹದವಾಗ ಸವಕ್ವತಕರಿಸುತವತನ್ ಎಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿಸಿದವಾರ್. ಹವಗವಗ ಮೀಕ್ಷಕ್ಕ 
ಬ್ೀಕವದ ಜ್ಞವನ್ದಲ್ಲ ಿಬರಹಮವು ಸಕಲ್ ವಿಶ್ೀಷ್ ರಹತವವಗಯೀ ಅರಿರ್ಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದು ಗ್ಮನವಹಯ) 
 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Kathaka?page=1&id=Ka_C01_S03_V15&hl=%E0%A4%85%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=4&id=BR_C04_S04_V24&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%A4%E0%A5%87%20%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%81%20%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B5%E0%A4%82%20%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6
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 ये चान्येऽवप त्यक्तसिैोषणाः संन्यस्तसिोकमाोणः यथाविशेवषतं ब्रह्म 
अक्षरं तनरस्तसिाेोपाधित्िात् अव्यक्तम् अकरणगाेचरम् । ಭ.ಗೀತವ 12.1 ಭವಷ್ಯ. ಸಕಲ್ ಆಶ್ಗ್ಳನ್ ು 
(ಅವುಗ್ಳನ್ುು ಹ್ ಂದಸುವ) ಸಕಲ್ ಕಮಯಗ್ಳನ್ ು ಸನವುಾಸ ಮವಡಿರುವವರು ಅಕ್ಷರವ್ಂಬ ಬರಹಮವನ್ುು ಸವಯ 
ಉಪವಧಿ ರಹತವವದಾರಿಂದ ಅವಯಕತವವಗ ಇಂದರರ್ ಅಗ್ ೀಚರವವಗ (ತಿಳಿರ್ುತವತರ್). 
सिोक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः ब्रह्माददस्तम्बपयोन्तानेकक्षेत्राेपाधिप्रविभक्तः, तं तनरस्तसिाेोपाधिभेदं 
सदसदाददशब्दप्रत्ययागाेचरं विणद्ध इतत अक्तभप्रायः । ಭ.ಗೀತವ 13.2: ಎಲ್ ಿಶ್ರಿೀರಗ್ಳಲ್ ಿ ಯವವ 
ಕ್್ೀತರಜ್ಞನ್ು ಬರಹವಮದ ಸತಂಬಪ್ರ್ಯಂತ ಅನ್ೀಕ ಶ್ರಿೀರ್ ೀಪವಧಿಗ್ಳಿಂದ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ಯವಗ ತ್ ೀರುವನ್ ೀ 
ಅವನ್ನ್ುು ಸರ್ೀಯಪವಧಿ ರಹತನವಗ ಸತ್, ಅಸತ್ ಎಂಬ ಶ್ಂದಗ್ಳಿಗ್  ಅವುಗ್ಳ ಪ್ರತಯರ್ಗ್ಳಿಗ್  
ಗ್ ೀಚರನವಗ್ದವನವಗ ನಿೀನ್ು (ಅಜುಯನ್) ತಿಳಿ ಎಂದು ಅಭಪವರರ್.  (ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಮೀಕ್ಷಕವರಕ ಜ್ಞವನ್ವು 
ಯವವ ನಿಗ್ುಯರ್ ಬರಹಮದ ವಿಷ್ರ್ಕವವಗರಬ್ೀಕ್ಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿಸುತತವ್ ಈ ಭವಷ್ಯ ವವಕಯಗ್ಳು.) 
 
 
यथाशास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपररज्ञानपूिोकं प्राक् दर्शोतरूपात् क्षेत्रात् मुञ्जाददि इषीकां यथाेक्तलक्षणं 
क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य ‘न सत्तन्नासदचु्यते’ (भ. गी. १३ । १२) इत्यनेन तनरस्तसिाेोपाधिविशेषं ज्ञेयं 
ब्रह्मस्िरूपेण यः पश्यतत, क्षेत्रं च मायातनक्तमोतहस्स्तस्िप्नदृष्टिस्तुगन्ििोनगराददित् ‘असदेि सददि 
अिभासते’ इतत एिं तनश्चश्चतविज्ञानः यः, तस्य यथाेक्तसम्यग्दशोनविराेिात् अपगच्छतत क्तमथ्याज्ञानम् । 
तस्य जन्महेताेः अपगमात् ‘य एिं िेत्तत्त पुरुषं प्रकृततं च गुणैः सह’ (भ. गी. १३ । २३) इत्यनेन 
‘वििान् भूयः न अक्तभजायते’ इतत यत् उक्तम् , तत् उपपन्नमुक्तम् ॥ २६ ॥  ಭ.ಗೀ.13.26 ಭವಷ್ಯ. 
(ಈ ಒಂದು ವವಕಯದ್ ಡನ್ ತಿಳಿರ್ಬ್ೀಕವದ  ಬರಹಮ ಎಂತಹದುಾ ಎಂಬುದನ್ುು ಹ್ೀಳಿ ಮುಗಸಿ ಮುಂದನ್ ಅಂಶ್ಕ್ಕ 
ಸವಗ್ುವ್ವು.)  ಕ್್ೀತರ (ಜಡವವದ ಅನವತಮನವದ ಶ್ರಿೀರ್ೀಂದರರ್ಗ್ಳನ್ುು) ಚ್ೈತನ್ಯವವದ ಆತಮನವದ ಕ್್ೀತರಜ್ಞನಿಂದ 

ಬ್ೀರ್ಯವಗ ಶವಸರ ಬ್ ೀಧಿಸಿದ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು, ಶ್ರಿೀರ್ೀಂದರರ್ಗ್ಳಿಂದ ಆತಮನ್ನ್ುು ಬ್ೀಪ್ಯಡಿಸಿ ಅದು 
ಸರ್ೀಯಪವಧಿವಿಶ್ೀಷ್ ರಹತವವದ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಬರಹಮ (ಸಗ್ುರ್ ಉಪವಸಯ ಬರಹಮವಲ್)ಿ ವನ್ುು ತನ್ು ಸವರ ಪ್ವ್ೀ ಎಂದು 
ಯವರು ಕವರ್ುವನ್ ೀ, ಕ್್ೀತರವವದ ಶ್ರಿೀರ್ೀಂದರರ್ಗ್ಳನ್ುು ಮವಯವನಿಮಿಯತವವದ ಆನ್ (ಮವಯವಜವಲ್ದಲ್ಲಿ), 
ಸವಪ್ುದಲ್ಲ ಿಕಂಡ ವಸುತಗ್ಳು, ಗ್ಂಧ್ವಯನ್ಗ್ರ ಮುಂತವದವುಗ್ಳ ಹವಗ್ 'ಇಲ್ದಿರುವುದ್ೀ ಇರುವ ಹವಗ್ ತ್ ೀರುತ್ತ' 
ಎಂದು ನಿಶ್ಚರ್ ಜ್ಞವನ್ ಉಳಳವನ್ು, ಅವನಿಗ್ ಈ ಸರಿಯವದ ಅರಿವು ಮಿಥ್ವಯಜ್ಞವನ್ಕ್ಕ ವಿರ್ ೀಧಿಯವದಾರಿಂದ ಆ 

ಅಜ್ಞವನ್ವನ್ುು ನವಶ್ಮವಡುತ್ತ. ಅವನಿಗ್ ಪ್ುನ್ಃ ಜನ್ಮಕ್ಕ ಕವರರ್ವವದ ಅಜ್ಞವನ್ ಇಲ್ಿವವಗ 'ಜ್ಞವನಿರ್ು ಮತ್ತ 
ಹುಟ್ುಿವುದಲ್'ಿ ಎಂದು ಯವವುದು ಭಗ್ವಂತನಿಂದ ಹ್ೀಳಲವಗತ್ ತೀ ಅದು ಎಲ್ಿವೂ ಸಮಂಜಸವವಗಯೀ ಇದ್.  
 

ಇನ್ುು ಜೀವನ್ ವವಸತವವವದ ಸವರ ಪ್ವನ್ುು ಹೀಗ್ ಹ್ೀಳಿದವಾರ್: ಬರಹಮಸ ತರ 1.3.19: 

 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=13&id=BG_C13_V12&hl=%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%87
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=13&id=BG_C13_V23&hl=%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B5%E0%A4%82%20%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%82%20%E0%A4%9A%20%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%88%E0%A4%83%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9
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 यदा तु देहेस्न्ियमनाेबुणद्धसङ्घाताद्व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रततबाेध्यते नासस त्िं देहेस्न्ियमनाेबुणद्धसङ्घातः, नासस 
संसारी — वकं तद्वहो ? — तद्यत्सत्यं स अात्मा चैतन्यमात्रस्िरूपस्तत्तिमसीतत ; तदा 
कूटस्थतनत्यदृक्सस्िरूपमात्मानं प्रततबुध्य अस्माच्छरीराद्यक्तभमानात्समुत्तत्तष्ठन् स एि 
कूटस्थतनत्यदृक्सस्िरूप अात्मा भितत — ‘स याे ह िै तत्परमं ब्रह्म िेद ब्रह्मैि भितत’ (मु. उ. ३ । 
२ । ९) इत्याददश्रुततभ्यः । तदेि चास्य पारमाक्तथोकं स्िरूपम् , येन शरीरात्समुत्थाय स्िेन 
रूपेणाक्तभतनष्पद्यते ।  ಯವವವಗ್ ದ್ೀಹ್ೀಂದರರ್ ಮನ್ಸುಸ ಬುದಧ ಎಂಬ ಗ್ುಂಪ್ಪನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಶ್ುರತಿರ್ು 
'ನಿೀನ್ು ದ್ೀಹ್ೀಂದರಯವದಗ್ಳ ಕ ಟ್ ಅಲ್,ಿ ನಿೀನ್ು ಸಂಸವರಿರ್ಲ್ಿ. ಮತ್ತೀನ್ು? ಯವವುದು ಸತಯರ್ೀ 
ಆತಮರ್ೀ ಚ್ೈತನ್ಯಮವತರಸವರ ಪ್ರ್ೀ ಅದು ನಿೀನ್ು (ತತತವಮಸಿ) ಎಂದು, ಆಗ್ ಜೀವನ್ು ತನ್ುನ್ುು 
ಕ ಟ್ಸಾವವದ ನಿತಯ ದತಕ್ ಸವರ ಪ್ನ್ು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಶ್ರಿೀರವದ ಅಭಮವನ್ದಂದ ಎದುಾ 
(ಅಭಮವನ್ವನ್ುು ಬ್ಬಟ್ುಿ) ಅದ್ೀ ಕ ಟ್ಸಾ ನಿತಯ ದತಕ್ ಸವರ ಪ್ ಆತಮನವಗ ಆಗ್ುತವತನ್ 'ಯವವವತನ್ು ಆ 
ಪ್ರ ಬರಹಮವನ್ುು ತಿಳಿರ್ುವನ್ ೀ ಅವನ್ು ಬರಹಮವ್ೀ ಆಗ್ುವನ್ು' ಎಂಬ ಮುಂಡಕ ಶ್ುರತಿ ಮುಂತವದ 
ಪ್ರಮವರ್ಗ್ಳಿಂದ.  ಇದ್ೀ ಜೀವನ್ ಪವರಮವರ್ಥಯಕವವದ ರ ಪ್ವು. ಈ ರ ಪ್ದಂದಲ್ೀ ಜೀವನ್ು ಶ್ರಿೀರದಂದ 
ಎದುಾ (ಅಭಮವನ್ವನ್ುು ಬ್ಬಟ್ುಿ) ತನ್ು ಸವರ ಪ್ವವಗ ನಿಷ್ಪನ್ುವವಗ್ುವನ್ು. (ಇಲ್ಲ ಿಛವಂದ್ ೀಗ್ಯ ಮಂತರ ‘अथ 
य एष सम्प्रसादाेऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्याेततरुपसम्पद्य स्िेन रूपेणाक्तभतनष्पद्यत एष अात्मेतत 
हाेिाच’ (छा. उ. ८ । ३ । ४) ಎಂಬ ಪ್ರಚವಪ್ತಿ ವಿದ್ಯರ್ ಪ್ರಮವರ್ದಂದ ಜೀವನ್ು ತನ್ು 
ಚ್ೈತನ್ಯಮವತರವವದ ಸವರ ಪ್ವನ್ುು ತಿಳಿರ್ುತವತನ್ ಎಂದು ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸಿದ್). 
याेऽत्र अक्तभतनष्पद्यत इत्युक्तः, स सिोबन्िवितनमुोक्तः शुदे्धनैि अात्मना अिततष्ठते  ಬರಹಮಸ ತರ ಭವಷ್ಯ 
4.4.2 ಯವರು ಮೀಲ್ಲನ್ ಶ್ುರತಿರ್ಲ್ಲ ಿಅಭನಿಷ್ಪನ್ುನವಗ್ುವನ್ು ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದ್ಯೀ ಅವನ್ು 
ಸವಯಬಂಧ್ವಿನಿಮುಯಕತನ್ು ತನ್ುು ಶ್ುದಧ ಸವರ ಪ್ವವಗ ಇದುಾಬ್ಬಡುತವತನ್.  
ಈ ಮೀಲ್ ಕವಣಿಸಿದ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಸವಾನ್ತರರ್ ಭವಷ್ಯದ ನಿರ್ಯರ್ವ್ೀನ್ು?   
ಜೀವ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞವನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ್ದು 'ಅಹಂ ಬರಹವಮಸಿಮ' ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹ್ ಂದದವನ್ು ಯವವುದ್ೀ 
ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸಂಬಂಧ್ದಂದ ತನ್ುನ್ುು ಗ್ುರುತಿಸಿಕ್ ಳುಳವುದಲ್.ಿ ಏಕ್ಂದರ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಪವರಮವರ್ಥಯಕ ಸತಯವಲ್ ಿ
ಎಂದು ತಿಳಿದರುವುದರಿಂದ, ಬರಹಮವು ಜೀವ-ಜಗ್ತುತ ಎರಡನ್ ು ಸತಯವಲ್ ಿಎಂದು 'ಪ್ರಪ್ಂಚ್ ೀಪ್ಶ್ಮಂ 
ಶವಂತಂ ಶ್ವಮದ್ವೈತಂ ಚತುಥಯಂ ಮನ್ಯಂತ್ೀ ಸ ಆತವಮ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ಃ' ಎಂದು ಮವಂಡ ಕಯದಲ್ಲ ಿ
ತಿಳಿಸಿರುವದರಿಂದ ಕ್ೀವಲ್ ಚಿನವಮತರ ಸವರ ಪ್ವವಗರುತ್ತ. ಈ ಬರಹಮವನ್ುೀ ಜೀವ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞವನ್ದಂದ 
ತನ್ು ಸವರ ಪ್ವವಗ ತಿಳಿರ್ುವುದು.  
येन ज्ञानेन भूतातन अशेषेण ब्रह्मादीतन स्तम्बपयोन्तातन िक्ष्यसस साक्षात् अात्मतन प्रत्यगात्मतन 
‘मत्संस्थातन इमातन भूतातन’ इतत अथा ेअवप मयय िासुदेिे ‘परमेश्वरे च इमातन’ इतत 
; क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्ि ंसिाेोपतनषत्प्रससदं्ध िक्ष्यसस इत्यथोः ॥ ३५ ॥  ಭಗ್ವದೆೀತವ 14.35 ಭವಷ್ಯ: ಇಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞವನ್ದ ಪ್ರಕವರವನ್ುು ತಿಳಿಸಿದವಾರ್: ತನ್ು ಆತಮನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಯಗವತಮನ್ಲ್ಲ ಿ(ಪ್ಂಚ ಕ್ ೀಶ್ಗ್ಳಿಂದ 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=8&id=Ch_C08_S03_V04&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A5%20%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%BD%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%82%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=8&id=Ch_C08_S03_V04&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A5%20%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%BD%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%82%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=8&id=Ch_C08_S03_V04&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A5%20%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%BD%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%82%20%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A8%20%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A
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ಬ್ೀರ್ಯವದ ಕ್ೀವಲ್ ಚ್ೈತನ್ಯದಲ್ಲ)ಿ 'ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವು ನ್ನ್ುಲ್ಲಿದ್' ಎಂದ  ವವಸುದ್ೀವನವದ ಪ್ರಮಶ್ವರನ್ಲ್ ಿ ಇವು 
ಇದ್' ಎಂದು ಕ್್ೀತರಜ್ಞ (ಜೀವವತವಮ) ಮತುತ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮವತಮರ ಏಕತವವನ್ುು, ಸರ್ೀಯಪ್ನಿಷ್ತುತಗ್ಳಲ್ ಿ 

ಪ್ರಸಿದಧವವದದಾನ್ುು ತಿಳಿರ್ುವ್.   

ननु अहमीश्वर एिाेक्तः श्रुत्या — यद्येिं प्रततबुद्धाेऽसस, नास्स्त कस्यक्तचदप्रबाेिः । ಬರಹಮ ಸ ತರ ಭವಷ್ಯ 
4.1.3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಯವವದ ಹ್ೀಳುತವತನ್ 'ನ್ನ್ುನ್ು ಈಶ್ವರನ್ಂದ್ೀ ಶ್ುರತಿರ್ು ಹ್ೀಳುತತಲ್?ಿ' ಇದಕ್ಕ ಉತತರ 
ಸಿದವಧಂತಿೀ ಕ್ ಡುವುದು: ಹೀಗ್ ನಿನ್ಗ್ ಜ್ಞವನ್ವಿದಾರ್ ಆಗ್ ಅಜ್ಞವನ್ವು ಯವರಿಗ್  ಇಲ್'ಿ. ಇಲ್ಲ ಿರ್ದಯಪ್ಪ 
ಈಶ್ವರಶ್ಬಾ ಪ್ರರ್ುಕತವವಗದಾರ , ಭವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ೀಕ ಕಡ್ 'ಈಶ್ವರ, ಪ್ರಮೀಶ್ವರ' ಶ್ಬಾಗ್ಳು ನಿಗ್ುಯರ್ 
ಬರಹಮವನ್ುು ಸ ಚಿಸುತತವ್. ಉದವಹರಣ್: ಈಶವವವಸಯ ಉಪ್ನಿಷ್ತಿತನ್ ಪ್ರಥಮ ಮಂತರ ಭವಷ್ಯ: ईर्शता 
परमेश्वरः परमात्मा सिोस्य । स द्वह सिोमीष्टे सिोजन्तूनामात्मा सन् प्रत्यगात्मतया । तेन स्िेन 
रूपेणात्मना ईशा िास्यम् अाच्छादनीयम् । वकम्? इदं सिं यस्त्कं च यस्त्कश्चञ्चत् जगत्यां पृक्तथव्यां 
जगत् तत्सिोम् । स्िेनात्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहमेिेदं सिोक्तमतत परमाथोसत्यरूपेणानृतक्तमदं सिं 
चराचरमाच्छादनीयं परमात्मना । यथा चन्दनागिाोदेरुदकाददसम्बन्िजके्लदाददजमाैपाधिकं दाैगोन्ध्यं 
तत्स्िरूपतनघषोणेनाच्छाद्यते स्िेन पारमाक्तथोकेन गन्िेन, तिदेि द्वह स्िात्मन्यध्यस्तं स्िाभाविकं 
कतृोत्िभाेकृ्तत्िाददलक्षणं जगदै्द्वतरूपं पृक्तथव्याम् ....  
[ಪ್ರಮೀಶ್ವರನವದ ಪ್ರಮವತಮನ್ು ಎಲ್ಿರ ನಿಯವಮಕ. ಅವನ್ು ಎಲ್ಿರ ಪ್ರತಯಗವತಮವವಗಯೀ ಇದುಾಕ್ ಂಡು 
ನಿರ್ಮಿಸುತವತನ್.]  ಹೀಗ್ ಈಶ್ವರ/ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ಜೀವನ್ ಆತಮವ್ೀ, .. ಜೀವನ್ು (ಸವಧ್ಕನ್ು) ತನ್ು 
ಸವರ ಪ್ಭ ತವವದ ಈಶ್ವರನಿಂದ 'ಇದ್ಲ್ಿವೂ ನವನ್ೀ, ಪ್ರಮವಥಯ ಸತಯ ರ ಪ್ದಂದ ಈ ಚರವಚರ ಜಗ್ತುತ 
ಸತಯವಲ್.ಿ ಈ ಈಶ್ವರ (ಚ್ೈತನವಯತಮ)ನಿಂದ ಈ ಇಡಿೀ ಪ್ರಪ್ಂಚವೂ ಆಚವಾದಸಲ್ಪಡಬ್ೀಕು.  ಹ್ೀಗ್ ಗ್ಂಧ್ದ ಚ್ಕ್ಕ 
ಬಹು ಕವಲ್ ತವಯವದಂದ ದುಗ್ಯಂಧ್ವವಗರುತ್ ತೀ, ಅದನ್ುು ಶ್ುದಧಮವಡಿ ತ್ೀರ್ಲ್ು ತನ್ು ಸವರ ಪ್ಭ ತ 

ಸುಗ್ಂಧ್ದಂದ ಆಚವಾದತವವಗ್ುವುದ್ ೀ ಹವಗ್...] 

ಭ.ಗೀ.16ನ್ ಅಧ್ವಯರ್ದ 'ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ ಅಹಂ ಭ್ ೀಗೀ ..' ಎಂಬ ಶ್್ ಿೀಕಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವಘವ್ೀಂದರ ತಿೀಥಯರು 
ತಮಮ ಗೀತವ ವಿವತತಿರ್ಲ್ಲ ಿಹೀಗ್ ಹ್ೀಳಿದವಾರ್: 
अहमीश्वरः परमेश्वरः, भीगी एेद्वहकामुस्ष्मकभाेगसम्पन्नः, ससद्धः कृतकृत्यः, बलिान् समथोः - 
ಸುಲ್ಭವವಗಯ ಇದ್. ಇವರ್ೀ ಇದ್ೀ ಅಧ್ವಯರ್ದ 'ಅಸತಯಮಪ್ರತಿಷ್ೆಂ ತ್ೀ...' ಎಂಬ ಶ್್ ಿೀಕಕ್ಕ ಎರಡು 
ಅಥಯ ಮವಡಿ 'यिा जगदसत्यम्, सत्यम् न, क्तमथ्या इत्यथोः | अत एि शुक्तक्तरूप्यिन्न प्रततष्ठम् 
अप्रततष्ठम्, ज्ञानबाध्यम् | अनीश्वरं तनयन्तृहीनम् | ಎಂದದವಾರ್.  ಇದರ ಪ್ರಕವರ ಯವರು ಜಗ್ತತನ್ುು 
ಮಿಥ್್ಯರ್ಂದು ತಿಳಿರ್ುವರ್ ೀ, ಅದಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್್,ೆ ನಿಯವಮಕನ್ೀ ಇಲ್ ಿಎಂದು ತಿಳಿರ್ುವರ್ ೀ ಅವರು 
ತನ್ುನ್ುು ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ುತವತರ್ ಎಂದವಯಿತು. ಇದು ವಿರ್ ೀಧ್. ಜಗ್ತ್ತೀ ಇಲ್,ಿ ನಿಯವಮಕನಿಲ್ ಿ
ಎಂದು ತಿಳಿದವನ್ು ಹ್ೀಗ್ ತನ್ುನ್ುು ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ಎಂದು ತಿಳಿದವನ್ು? ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ಇಡಿೀ ಜಗ್ತಿತಗ್ 
ನಿಯವಮಕನ್ಲ್ಿವ್? ಇಲ್ಿದ ಜಗ್ತಿತಗ್ ತನ್ುನ್ುು ಪ್ರಮೀಶ್ವರನ್ಂದು ಯವರವದರ  ತಿಳಿರ್ುವರವ? ಶ್ಂಕರರ 
ಮತದಲ್ಲ ಿಜಗ್ತಿತಗ್ ರ್ದಯಪ್ಪ ಪವರಮವರ್ಥಯಕ ಸತಯತವ ಇಲ್ವಿ್ಂದರ , ಮೀಕ್ಷ ಪ್ರ್ಯಂತ ಜಗ್ತುತ, 
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ನಿಯವಮಕನ್ು, ಎಲ್ಿವೂ ಸತಯವ್ೀ. ಈ ದತಷ್ಟಿರ್ನ್ುು ಶ್ಂಕರರು ಅಲ್ಿೀ ವಯತಿರ್ೀಕಮುಖ್್ೀನ್ ಹ್ೀಳಿದವಾರ್:   
असत्य ंयथा ियम ्अनृतप्रायाः तथा इदं जगत ्सिोम् असत्यम् , अप्रततष्ठं च न अस्य िमाोिमाैो प्र
ततष्ठा अतः अप्रततष्ठं च, इतत ते अासरुाः जनाः जगत् अाहः, अनीश्वरम् न च िमाोिमोसव्यपेक्षकः 
अस्य शाससता ईश्वरः विद्यते इतत अतः अनीश्वरं जगत ्अाहः । 
ಹ್ೀಗ್ ನವವುಗ್ಳು (ಹಂದನ್ ಶ್್ ಿೀಕದಂದ ಅನ್ುವತತಿತ -
 प्रिृत्ततं्त च तनिृत्ततं्त च जना न विदरुासुराः ।  न शाैचं नावप चाचाराे न सत्य ंतेष ुविद्यते ॥ ७ 
॥ ಆಸುರರು ಸತಯಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಕ್ ಡುವುದಲ್)ಿ ಅನ್ತತಪವರರ್ರ್ ೀ ಹವಗ್ಯೀ ಈ ಜಗ್ತುತ ಅಸತಯ. ಇದಕ್ಕ 
ಧ್ಮವಯಧ್ಮಯಗ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್್ೆ, ಆಧ್ವರವವಗಲ್ಿ. ಅನಿೀಶ್ವರಂ = ಧ್ಮವಯಧ್ಮಯಗ್ಳಿಕ್ ಅಪ್ೀಕ್ಷಿತನವದ ಶವಸನ್ 
ಮವಡುವ (ನಿಯವಮಕ) ಈಶ್ವರ ಇಲ್.ಿ  
ಹೀಗ್ ಶ್ಂಕರರು ತಮಮ ಮತದಲ್ಲ ಿಜಗ್ತಿತಗ್ ಧ್ಮವಯಧ್ಮಯಗ್ಳು ಪ್ರತಿಷ್್,ೆ ಈಶ್ವರ ನಿಯವಮಕ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿದವಾರ್. ಆದರ್ ಶ್ರೀ ರವಘವ್ೀಂದರರು ಜಗ್ನಿಮಥ್ವಯವವದಗ್ಳು ನಿಯವಮಕನಿಲ್ ಿಎನ್ುುವವರು ತಮಮನ್ುು 
ಪ್ರಮೀಶ್ವರ ಎಂದು ತಿಳಿರ್ುವರು ಎಂದದವಾರ್. ಇದು ತವ.ನಿ.ರ್ದ ಶ್್ ಿೀಕಕ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ: 'ಈ ಲ್ ೀಕವು 
ಅಸತಯ, ಪ್ರತಿಷ್್ ೆಇಲ್ಿದುಾ, ಕತತಯ ನಿಯವಮಕನವದ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಿದುಾ, ನವನ್ು ಸಿದಧನ್ು, ನವನ್ು ಈಶ್ವರನ್ು'. ಅದ್ವೈತ 

ಭವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ ತ್ ೀರಿಸಿದ ಪ್ರಕವರ ಜೀವ ಜ್ಞವನಿಯವದವಗ್ ತನ್ುನ್ುು 'ಈಶ್ವರ/ಪ್ರಮೀಶ್ವರ' ಎಂದು 
ತಿಳಿರ್ುವುದಲ್.ಿ 'ಸಕಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ ೀಪವಧಿ ವಜಯತವವದ ಬರಹಮವನ್ುು, ಸಕಲ್ ಶ್ರಿೀರ್ೀಂದರರ್ ಕತತಯ ಭ್ ೀಕೃ 
ಉಪವಧಿರಹತನವಗ 'ಅಹಂ ಬರಹವಮಸಿಮ' ಎಂದು ತಿಳಿರ್ುತವತನ್. ಹವಗವಗ 'ಈಶ್್ ೀಹಂ, ಸಿದ್ ಧೀಽಹಂ' ಎಂಬ 

ಅನ್ುಸಂಧ್ವನ್ ಜಗ್ತುತ ಅಸತಯ ಅಪ್ರತಿಷ್ಟೆತ, ಅನಿೀಶ್ವರ ಎಂಬ ಅನ್ುಸಂಧ್ವನ್ಕ್ಕ ವಿರುದಧವವದದುಾ.   
ಇನ್ುು ಗೀತ್ರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ ಶ್್ ಿೀಕದ 'ಉಗ್ರಕಮವಯರ್ಃ' ಎಂಬುದನ್ ು ಮಧ್ವರು ತತ್ ತವೀದ್ ಯೀತದಲ್ಲ ಿಉದಧರಿಸಿದವಾರ್. 
ಅದಕ್ಕ ಸಂವವದಯವಗಯೀ ತವ.ನಿ.ದ ಪ್ರಸಂಗ್ವೂ. ಈ ಸಂದಭಯದಲ್ಲ ಿಶ್ಂಕರರ ಒಂದು ಮವತನ್ುು ನ್ನ್ಪ್ಪಸ 

ಬ್ೀಕು: 
 पूिाोनुभूतविषया प्रज्ञा पूिोप्रज्ञा अतीतकमोफलानुभििासनेत्यथोः ; सा च िासना अपूिोकमाोरम्भे 
कमोविपाके च अङ्गं  भितत ; तेन असािवप अन्िारभते ; न द्वह तया िासनया विना कमो कतुं फलं 
च उपभाेकंु्त शक्यते ; न द्वह अनभ्यस्ते विषये काैशलम् इस्न्ियाणां भितत ; पूिाोनुभििासनाप्रिृत्तानां 
तु इस्न्ियाणाम् इह अभ्यासमन्तरेण काैशलमुपपद्यते ; दृश्यते च केषाश्चञ्चत् कासुक्तचस्त्ियासु 
क्तचत्रकमाोददलक्षणासु विनैि इह अभ्यासेन जन्मत एि काैशलम् , कासुक्तचत् अत्यन्तसाैकयोयुक्तास्िवप 
अकाैशलं केषाश्चञ्चत् ; तथा विषयाेपभाेगेषु स्िभाित एि केषाश्चञ्चत् काैशलाकाैशले दृश्येते ; तच्च 
एतत्सिं पूिोप्रज्ञाेद्भिानुद्भितनक्तमत्तम् ; तेन पूिोप्रज्ञया विना कमोणण िा फलाेपभाेगे िा न कस्यक्तचत् 
प्रिृत्तत्तरुपपद्यते । तस्मात् एतत् त्रयं शाकद्वटकसम्भारस्थानीयं परलाेकपथ्यदनं 
विद्याकमोपूिोप्रज्ञाख्यम् । यस्मात् विद्याकमोणी पूिोप्रज्ञा च देहान्तरप्रततपत्तयुपभाेगसािनम् , तस्मात् 
विद्याकमाोदद शुभमेि समाचरेत् , यथा इष्टदेहसंयाेगाेपभाेगाै स्याताम् — इतत प्रकरणाथोः 
॥   ಬತಹದವರರ್ಯಕ ಭವಷ್ಯ 4.4.2 
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ಇದರ ಸವರ: ಒಬಿ ಯವವುದ್ೀ ಕಮಯ, ಮನ್ ೀವವಕವಕರ್ಗ್ಳಿಂದ, ಮವಡಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸವಕರವನ್ುು 
ಉಂಟ್ುಮವಡುತ್ತ. ಮತ್ ತಮಮ ತತಸಂಬಂಧಿ ಸಂದಭಯ ಉಂಟವದವಗ್ ಆ ಹಂದನ್ ವವಸನ್ ಅವನ್ನ್ುು ಅದರಲ್ಲ ಿ

ಪ್ರವತಿಯಸುತ್ತ. ಹೀಗ್ ವವಸನ್ ಎಂಬುದು ಒಬಿನ್ ಜನ್ಮವನ್ುು ನಿರ್ಯಯಿಸುತ್ತ. ಹವಗವಗ ಪ್ಡ್ರ್ುವ ಜ್ಞವನ್ರ್ೀ 
ಮವಡುವ ಕಮಯರ್ೀ ಶ್ುಭವವಗಯೀ, ಒಳ್ ಳ್ರ್ದವಗಯ, ಅಶ್ುಭವಲ್ಿದ್, ಇರಬ್ೀಕು.   
ಇವರು ಹ್ೀಗ್ ಉಗ್ರ ಕಮಯದವರವಗ್ುವರು?     

ಈ ಆಸುರ ಧ್ಮಯಗ್ಳು ಒಂದ್ೀ ಧ್ಮಿಯಗ್ ಇರಬ್ೀಕ್ಂದು ಭವವಿಸುವುದು ಬ್ೀಡ, ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ ಧ್ಮಿಯಗ್ಳಿಗ್ 
ಆಗ್ಬಹುದಲ್ ಿಎಂಬ ಪ್ರಶ್ು ಮವಡ ಬಹುದು. ಆದರ್ ಮಧ್ವರು ತಮಮ ತತ್ ತವೀದ್ ಯೀತದಲ್ಲ ಿಪವರರಂಭದಲ್ಿೀ 
ಅದ್ವೈತವನ್ುು ವಿಮಶ್ಯಸುವವಗ್ ಗೀತ್ರ್ ಈ 16ನ್ ಅಧ್ವಯರ್ದ 8,9 

(असत्यमप्रततष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम् ।   अपरस्परसम्भूतं वकमन्यत्कामहैतुकम् ॥८॥   

एतां दृधष्टमिष्टभ्य नष्टात्मानाेऽल्पबुद्धयः । प्रभिन्त्युग्रकमाोणः क्षयाय जगताेऽद्वहताः॥९||                     

     ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳನ್ುು ಉದಧರಿಸಿ 'ಇತವಯದ ಚ ಗೀತವಸು' ಎಂದು ನಿಃಸಂಶ್ರ್ವವಗ 'ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ...' ಮುಂತವದ 

ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳನ್ ು ಅದ್ವೈತಕ್ಕ ಹ್ೀಳಿದವಾರ್. ಹವಗವಗ ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ದಲ್ಲ ಿಇದಾವರು ಈ ಧ್ಮಯಗ್ಳನ್ುು ಹ್ ಂದದಾರು 
ಎಂಬುದು ಮಧ್ವರ ಅಭಪವರರ್. ಇದು ಹ್ೀಗ್ ಅದ್ವೈತ ಶವಸರಕ್ಕ ವಿರ್ ೀಧ್, ಎಂದರ್, ಈ ಧ್ಮಯಗ್ಳು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿ

ಲ್ಕ್ಷರ್ಸಮನ್ವರ್ ಹ್ ಂದುವುದಲ್ ಿಎಂಬುದನ್ುು ಈಗವಗ್ಲ್ೀ ಸಪಷ್ಿವವಗ ನ್ ೀಡಿ ಆಗದ್. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಯವವ 

ಸತರದಲ್ಲ ಿಜಗ್ತುತ ಪ್ರತಿಷ್್,ೆ ಈಶ್ವರ ನಿಯವಮಕತವ ಎಲ್ಿವನ್ ು ಒಪ್ಪಪದವಾರ್ ಎಂಬುದನ್ುು ಕವಣಿಸಿದ್.  

ತವ.ನಿ.ದ ಶ್್ ಿೀಕದಲ್ಲ ಿಭೀಮ ಅವರುಗ್ಳನ್ುು ಏನ್ು ಹ್ೀಳಿ ವವದಸಿ/ಕ್ ಂದ ಎಂಬುದನ್ುು 'गुणान ्ववष्णोोः 
ख्यापयन ्वादतोऽजैत ्। २२.२८४ । [22.301] 

सिन्नां ववष्णुमधिकां  सववतश्च ब्रुवन ्प्रवीरान ्लक्षमेषाां ननजघ्ने । (ಭೀಮನ್ು ವಿಷ್ುುವಿನ್ ಗ್ುರ್ಗ್ಳನ್ುು 
ಸವರುತತ ವವದದಂದ ಜ್ಯಿಸಿ, ವಿಷ್ುುವು ಜೀವರಿಗಂತ ಭನ್ುನ್ು, ಎಲ್ಿಕ್ಕಂದ ಅಧಿಕನ್ು ಎಂದು ಹ್ೀಳುತತ ಆ ಲ್ಕ್ವಂತರ 

ಜನ್ರನ್ುು ಕ್ ಂದನ್ು.) ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದವಾರ್. ಇಲ್ಲ ಿಭೀಮ ಹ್ೀಳಿದ ಪ್ರಮೀಯವಂಶ್ಗ್ಳು:  ಪ್ರಮವತಮನ್ (ವಿಷ್ುುವಿನ್) 

ಗ್ುರ್ಪ್ೂರ್ಯತವ, ಜೀವ್ೀಶ್ವರ ಭ್ೀದ, ಸಕಲ್ ಜಗ್ತುತ ಜೀವಗ್ಳಿಗ್  ಪ್ರಮವತಮನ್ು ಅಧಿಕ, ಉತೃಷ್ಿ ಎಂಬುದು.  ಈ 

ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳು ಮಧ್ವ ಮತದಕ್ಕ ಮವತರ ಸಿೀಮಿತವಲ್.ಿ ನವಯರ್, ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಟಕ, ಪವತಂಜಲ್ ಯೀಗ್, ಶ್ೈವ, 

ಪವಂಚರವತರ, ಶ್ಂಕರ್ ೀತತರ ಭವಸಕರ (ಬಹುತ್ೀಕ), ಯವದವ ಪ್ರಕವಶ್, ಬ್ ೀಧ್ವರ್ನ್, ರವಮವನ್ುಜರ 

ಮತಗ್ಳಲ್ ಿ ಇರುವುದು. ಹವಗವಗ ಭೀಮನ್ು ಮಧ್ವರ / ಮಧ್ವಮತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವಗದುಾ ಹೀಗ್ ವವದಸಿ ಕ್ ಂದನ್ು 
ಎಂದು ಹ್ೀಳಲ್ು ಬರುವುದಲ್.ಿ ಆದಾರಿಂದ ಭೀಮ - ಸೌಗ್ಂಧಿಕವನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ - ಅಲ್ಲ ಿಅವನಿಂದ ಮತತರವದವರು 
(ಅವರುಗ್ಳು ಮತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಲ್ಲ ಿಭ ರಿವ್ೈರಿಗ್ಳ್ವಗ ಜನಿಸಿದುಾ ಎಂಬ ಕಥ್್) ಇವುಗ್ಳ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುು ಮಧ್ವರಿಗ್ 
ಮವತರ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ು ಬರುವುದಲ್.ಿ   ಇನ್ುು ಆ ಅಸುರರು ಹ್ ಂದದಾ ಭವವನ್ಗ್ಳು ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳ್್ೀ ಅಲ್ ಿ

ಎಂಬುದು  ಅದ್ವೈತಶವಸರದ ಸರಿಯವದ (ಆಪವತತವವಗ ಅಲ್ದಿ್) ಪ್ಯವಯಲ್ ೀಚನ್ಯಿಂದ ಸಿಾರವವದಾರಿಂದ 

ತತ್ ತವೀದ್ ಯೀತ, ತವ.ನಿ. ಮುಂತವದವುಗ್ಳಲ್ಲ ಿಗೀತ್ರ್ ಆಸುರವಧ್ವಯರ್ದ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುು ಅದ್ವೈತಕ್ಕ ಕಲ್ಲಪಸಿದುಾ 
ಅದ್ವೈತ ಶವಸರದ ಪವರಜ್ಞರಿಗ್ ಕ ಡಲ್ ತಪ್ುಪ ಎಂದು ವ್ೀದಯವವಗ್ುತ್ತ. ಶವಸರ ಪ್ರಿಜ್ಞವನ್ ರಹತರು ಮವತರ ಈ 

ಸಂಬಂಧ್ಕಲ್ಪನ್ರ್ನ್ುು ಆನ್ುಮೀದಸುವರು.   
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'ಅಸತಯಂ' ಎಂದು ಜಗ್ತತನ್ುು ಹ್ೀಳುವ ಆ ಅಸುರರು ಆ ಜಗ್ತಿತಗ್ ಬರಹಮವನ್ುು ಅಧಿಷ್ವೆನ್ವವಗ ಹ್ೀಳಿದರ್? 

ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಮಿಥ್ವಯಭ ತವವದ ಜಗ್ತಿತಗ್ ಬರಹಮವನ್ುು ಅಧಿಷ್ವೆನ್ವವಗ ಹ್ೀಳಿದ್:  
 

 तेजसाेऽवप विनाशाेत्पत्तत्तमत्तिात् शुङ्गत्िक्तमतत तेजसा साेम्य शुङ्गे न सन्मूलम् एकमेिाद्वितीयं 
परमाथोसत्यम् । यस्स्मन्सिोक्तमदं िाचारम्भणं विकाराे नामिेयमनृतं रज्ज्वाक्तमि 
सपाोददविकल्पजातमध्यस्तमविद्यया, तदस्य जगताे मूलम् ;  ಛವಂದ್ ೀಗ್ಯ 6.8.4. ಭವಷ್ಯ.   
ಇಲ್ಲ ಿಭ ತಸತಷ್ಟ ೆಸದಿರಹಮದಂದ ಹ್ೀಳಿದ್. ಅದ್ೀ ಉಪ್ನಿಷ್ತಿತನ್ 'ವವಚವರಂಭರ್ಂ ವಿಕವರ್ ೀ ನವಮಧ್್ೀರ್ಂ 

ಮತತಿತಕ್ೀತ್ಯೀವ ಸತಯಂ' ಎಂಬ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ದಂತ್ ಸದಾರಹಮದ ಕವರ್ಯವವದ ತ್ೀಜ ಆದ ಭ ತಗ್ಳು ಮತುತ ಭೌತಿಕ 

ಪ್ರಪ್ಂಚವು ತನ್ು ಮ ಲ್ಕವರರ್ವವದ ಬರಹಮದಲ್ಲ ಿಅಧ್ಯಸತವವದವು, ಆ ಬರಹಮವ್ೀ ಈ ಜಗ್ತಿತಗ್ ಮ ಲ್, 

ಅಧಿಷ್ವೆನ್.  ಹವಗವಗ ಕವರ್ಯವವದ ಜಗ್ತುತ ಕವರರ್ ಬರಹವಮನ್ನ್ಯವವದರ  ಆ  ಜಗ್ತಿತಗ್ ಮ ಲ್ವವಗ ಬರಹಮವನ್ುು 
ಒಪ್ಪಪದ್ ಅದ್ವೈತ.   ಹೀಗ್ ಜಗ್ತತನ್ುು ಅಸತಯವ್ಂದ ಆ ಸೌಗ್ಂಧಿಕವನ್ದ ಅಸುರರು ಬರಹಮಮ ಲ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಪದರ್?    

 

वकं तद्वहो ? नामरूपाद्यनात्माध्याराेपणतनिृत्तत्तरेि कायाो, अात्मचैतन्यविज्ञानं कायोम् , 
अविद्याध्याराेवपतसिोपदाथाोकारैः अविर्शष्टतया दृश्यमानत्िात् इतत । ... तस्मात् 
अविद्याध्याराेवपततनराकरणमातं्र ब्रह्मणण कतोव्यम् ,  ಭ.ಗೀ.ಭವ.18.50.  

 

[ ಸಕಲ್ ಭ್ೀದವತಮಕ ಪ್ರಪ್ಂಚವೂ ಬರಹಮದಲ್ಲ ಿಆರ್ ೀಪ್ಪತ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಭಪವರರ್.  ] 

 

ಭ.ಗೀತ್ರ್ಲ್ಲ ಿ'ಅಸತಯಮಪ್ರತಿಷ್ೆಂ..' ಎಂಬ ಶ್್ ಿೀಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ೀಳ್  ್ಅದ್ವೈತಿಗ್ಳ್್ೀ ಭಗ್ವದಭಪ್ರೀತರವದದಾರ್ 
ಜಗ್ತಿತಗ್ ಅನ್ೀಕ (ಐದು) ವಿಶ್ೀಷ್ರ್ಗ್ಳು ಹ್ೀಳುವವಗ್ 'ಅವರು - ಅಸುರರು - ಬರಹಮವನ್ುು ಅಧಿಷ್ವೆನ್ವವಗ 

ಹ್ೀಳುತವತರ್' ಎಂದು ಹ್ೀಳ ಬ್ೀಕವಗತುತ, 'ಅಪ್ರತಿಷ್ೆಂ' ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದಾರಿಂದ. ಆದರ್ ಈ ಮ ಲ್ಭ ತವವದ 

ಪ್ರಮೀರ್ವನ್ುು ಕ್ ಡದ ಕವರರ್ದಂದಲ್  ಈ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳು ಅದ್ವೈತಿರ್ನ್ುು ಕುರಿತವದದಾಲ್ ಿಎಂಬುದು 
ಸಿದಧವವಗ್ುತ್ತ.  
 

'ಈಶ್್ ೀಹಂ' ಎಂದು ಮಧ್ವವಭಪವರರ್ದ ಗ್ುರ್ಪ್ೂರ್ಯ ಈಶ್ವರನ್ನ್ುು ಇಲ್ಲ ಿಗ್ರಹಸುವುದು ಸರಿರ್ಲ್ಿ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಆ 

ಈಶ್ವರನ್ನ್ುು (ಸಗ್ುರ್ ಬರಹಮ) ಉಪವಸಯನವಗಯೀ ಹ್ೀಳಿದ್ ಹ್ ರತು 'ನವನ್ೀ ಅದು' ಎಂದು ಐಕಯವನ್ುಲ್.ಿ 

'ಬರಹವಮಹಂ' ಎಂಬ ಜ್ಞವನ್ವು ಜ್ಞ್ೀರ್ವವದ ನಿಗ್ುಯರ್ ಬರಹಮಕ್ಕ ಮವತರ ಒಪ್ಪಪದ್ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ.ಿ ಇದರ ಸಂವವದ 

ವವಕಯವನ್ುು ಹಂದ್ ಗೀತವ ಭವಷ್ಯದಂದ ಉದವಹರಿಸಿದ್. ಮತುತ ಯವರು ತನ್ುನ್ುು ಬರಹವಮಹಂ ಎಂದು 
ತಿಳಿರ್ುವನ್ ೀ ಅವನ್ು 'ಸಿದ್ ಧೀಹಂ ಬಲ್ವವನ್ ಸುಖೀ' ಮುಂತವದ ರಿೀತಿರ್ಲ್ಲ ಿತಿಳಿರ್ುವುದಲ್.ಿ ಈ ಎಲ್ ಿ

ವಿಶ್ೀಷ್ರ್ಗ್ಳೂ ಅನವತಮನವದ ಶ್ರಿೀರ್ೀಂದರರ್ಗ್ಳಿಗ್ ಸ್ೀರಿದುಾ ಎಂಬ ಕವರರ್.  

 

ಇನ್ುು ಅಲ್ಪಜ್ಞತವವದವಿಶ್ಷ್ಿ ಜೀವನ್ನ್ುು ಗ್ುರ್ಪ್ೂರ್ಯನವದ ಈಶ್ವರನ್ ಡನ್ ಐಕಯ ಹ್ೀಳ ಬವರದ್ಂದ್ೀ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿ

ಲ್ಕ್ಷಣವ (ಜಹದಜಹಲ್ಿಕ್ಷಣವ ಅಥವವ ಭವಗ್ತವಯಗ್ ಲ್ಕ್ಷಣವ)  ಆಶ್ರತವವಗದ್. 'ನಿರಸತ ಸರ್ೀಯಪವಧಿ...' ಎಂಬ ಅನ್ೀಕ 
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ಭವಷ್ಯವವಕಯಗ್ಳನ್ುು ಮೀಲ್ ತ್ ೀರಿಸಿದ್. ಹವಗವಗ 'ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ' ಎಂಬುದು ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಮೀರ್ಕ್ಕ 
ವಿರುದಧವವದದುಾ.   
 

ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಬರುವ ಮಹವಭವರತದಲ್ಲಿ (ವನ್ / ಆರರ್ಯಕ ಪ್ವಯ) ರ್ುದಾದ ಸುದೀಘಯ ವರ್ಯನ್ ಇದ್. 
ಆದರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ ಲ್ಕ್ವಂತರ ಜನ್ರು 'ಈಶ್್ ೀಹಂ, ಅಸತಯಂ ಜಗ್ತ್..' ಎಂಬ ಭವವನ್ರ್ುಳಳವರು ಎಂಬುದಕ್ಕ 
ಮ.ಭವ.ದಲ್ಲ ಿಉಲ್ಿೀಖ ಸಿಗ್ಲ್ಲಲ್.ಿ ಇನ್ುು ಯವವುದವದರು ನ್ಮಗ್ ಸಿಗ್ದ ಸಂಸಕರರ್ದಲ್ಲ ಿಉಲ್ಿೀಖವಿದಾರ  

ಅದ್ವೈತಿಗ್ಳಿಗ್ ಅದರಿಂದ ಚಿಂತ್ಯಿಲ್ ಿ(ಮಧ್ವರು ತವ.ನಿ.ದಲ್ಲ ಿಆ ಭವವನ್ಗ್ಳನ್ುು ಅನ್ುವವದ ಮವಡಿದವಾರ್) ಏಕ್ಂದರ್ 
ಆ ಭವವನ್ಗ್ಳು ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಪ್ರಮೀರ್ಗ್ಳಲ್.ಿ ಇನ್ುು ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ ಎಂದು ಅವರುಗ್ಳು ಭವವಿಸಿದಾರ್ 
ತಮಮನ್ುು ಕುಬ್ೀರನ್ ಭತತಯರು ಎಂದು ಹ್ೀಳುತಿತರಲ್ಲಲ್.ಿ ಕುಬ್ೀರನ್ನ್ುು ಒಡ್ರ್ನವಗ / ಸವವಮಿಯವಗ 

ತಿಳಿರ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್.ಿ ಇಡಿೀ ಜಗ್ತಿತಗ್ ಈಶ್ವರರವದರ್ ಅವರು ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ಕ ಕ ಈಶ್ವರರ್ೀ ಆಗ್ುವರು. ಅದು 
ಕುಬ್ೀರನಿಗ್ ಸ್ೀರಿದುಾ ಎನ್ುುತಿತರಲ್ಲಲ್.ಿ ಮತುತ ಲ್ಕ್ವಂತರ ಜನ್ ತಮಮನ್ುು ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ ಎಂದು ಭವವಿಸಲ್ು 
ಸವಧ್ಯವಿಲ್ಿ ಏಕಕವಲ್ದಲ್ಲ.ಿ ಅನ್ೀಕ್ೀಶ್ವರ ಪ್ರಸಂಗ್ ರ್ುಕತವವಗ್ದು. ಪ್ರಸಪರ ಈಶ್ವರತವ/ನಿಯವಮಕತವ ಒಪ್ಪಲವರದ್ 
ಸಹಸಲವರದ್ ತಮಮನ್ುು ತವವ್ೀ ಕ್ ಂದುಕ್ ಳುಳತಿತದಾರು. ಭೀಮನಿಗ್ ಅಲ್ಲ ಿಯವವ ಪವತರವೂ ಇರುತಿತರಲ್ಲಲ್.ಿ (ಈ 

ಆಸುರ ಧ್ಮಯಗ್ಳು ಒಂದ್ೀ ಧ್ಮಿಯರ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು ಬ್ೀಡ, ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ರ್ವರಲ್ಲ ಿಇರಬಹುದಲ್ ಿಎಂಬ 

ಪ್ರಶ್ುರ್ನ್ುು ಈ ಹಂದ್ಯೀ ತತ್ ತವೀದ್ ಯೀತದ ಮತುತ ತವ.ನಿ.ರ್ಗ್ಳ ಉಲ್ಿೀಖದಂದ ಪ್ರಿಹರಿಸಿದ್.) 
 

ಅದ್ವೈತ/ಅದ್ವೈತಿ ವಿಷ್ುುದ್ವೀಷ್ಟಯ?  ಬರಹಮ ಸ ತರದ ಉತಪತಯಸಂಭವವಧಿಕರರ್ಮ್ 2.2.42 ಭವಷ್ಯ: 
 

तत्र भागिता मन्यन्ते — भगिानेिैकाे िासुदेिाे तनरञ्जनज्ञानस्िरूपः परमाथोतत्तिम् ; स चतुिाोत्मानं 
प्रविभज्य प्रततधष्ठतः — िासुदेिव्यूहरूपेण, सङ्कषोणव्यूहरूपेण, प्रद्युम्नव्यूहरूपेण, अतनरुद्धव्यूहरूपेण च 
; िासुदेिाे नाम परमात्मा उच्यते ; सङ्कषोणाे नाम जीिः ; प्रद्युम्नाे नाम मनः ; अतनरुद्धाे नाम 
अहंकारः ; तेषां िासुदेिः परा प्रकृततः, इतरे सङ्कषोणादयः कायोम् ; तक्तमत्थंभूतं परमेश्वरं 
भगिन्तमक्तभगमनाेपादानेज्यास्िाध्याययाेगैिोषोशतक्तमष्ट्वा क्षीणके्लशाे भगिन्तमेि प्रततपद्यत इतत । तत्र 
यत्तािदचु्यते — याेऽसाै नारायणः पराेऽव्यक्तात्प्रससद्धः परमात्मा सिाोत्मा, स अात्मनात्मानमनेकिा 
व्यूह्यािस्स्थत इतत — तन्न तनरावियत,े ‘ स एकिा भितत तत्रिा भितत’ (छा. उ. ७ । २६ । 
२) इत्याददश्रुततभ्यः परमात्मनाेऽनेकिाभािस्याधिगतत्िात् ; यदवप तस्य 
भगिताेऽक्तभगमनाददलक्षणमारािनमजस्रमनन्यक्तचत्ततयाक्तभप्रेयते, तदवप न प्रततवषध्यते, 
श्रुततस्मृत्याेरीश्वरप्रणणिानस्य प्रससद्धत्िात् ।   

 

ಇದರಲ್ಲ ಿಪ್ರಮವತಮನ್ನ್ುು ಅನ್ವರತ ಧ್ವಯನ್ ಭಕ್ತಗ್ಳಿಂದ ದೀಘಯಕವಲ್ ಆರವಧಿಸಿ ನಿದ್ ೀಯಷ್ಟಯವಗ ಭಗ್ವತವಾಪ್ಪತ 
ಪ್ಡ್ರ್ುವನ್ು ಎಂದದವಾರ್. ಇದನ್ುು ಸೌಗ್ಂಧಿಕ ವನ್ದ ಅಸುರರು ಒಪ್ಪಪದರ್? ಭ.ಗೀತ್ರ್ಲ್ಲಿ 
'ಜಗ್ದವಹುರನಿೀಶ್ವರಂ....ಈಶ್ವರ್ ೀಹಂ' ಎಂಬುದು ಹ್ೀಗ್ ಅದ್ವೈತಕ್ಕ ಅನ್ವರ್ವವಗ್ುತ್ತ? ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಸಗ್ುರ್ 

ಬರಹಮದ ಬಕ್ತರ್ು ನಿಗ್ುಯರ್ ಬರಹಮದ ಜ್ಞವನ್ಕ್ಕ ಅಗ್ತಯವವದ ಸವಧ್ನ್. ಕ್ಲ್ವು ವಷ್ಯಗ್ಳ ಹಂದ್ 'ವಿವ್ೀಕಚ ಡವಮಣಿ' 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=7&id=Ch_C07_S26_V02&hl=%20%E0%A4%B8%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=7&id=Ch_C07_S26_V02&hl=%20%E0%A4%B8%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%BF
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ಕುರಿತವದ 10 ದನ್ದ ಕವರ್ಯಶವಲವ ಆಯೀಜತವವಗತುತ ಬ್ಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಪ್ೂರ್ಯಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶ್್ ೀಧ್ನ್ 

ಮಂದರದಲ್ಲ.ಿ  ಅದರ ಸಮವರ್ ೀಪ್ದಲ್ಲ ಿಆಗನ್ ಪ್ೀಜವವರ ಶ್ರೀಗ್ಳು ಹ್ೀಳಿದುಾ: 'ಮ ರ  ಆಚವರ್ಯರ  

ಭಗ್ವದಾಕ್ತರ್ನ್ುು ಒತಿತ ಹ್ೀಳಿದವಾರ್' ಎಂದು.   
 

ಉಪ್ಸಂಹವರ: 

 

1. ಭ.ಗೀತ್ರ್ ಆಸುರಿೀ ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳನ್ುು ಅದ್ವೈತಕ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಮುಂದಕ್ಕ ಮಣಿಮದವದಗ್ಳಿಗ್  ಅವನ್ುು 
ಕಲ್ಲಪಸಿದರಿಂದ ಮಹತಾಯೀಜನ್ ಏನ್ು, ಯವರಿಗ್? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ುಗ್ಳಿಗ್ ಉತತರ ವಯಕತವವಗ ಹ್ೀಳಬ್ೀಕ್ಲ್.ಿ    

2. ಆದರ್ ಆ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳನ್ುು ಅದ್ವೈತಕ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅದ್ವೈತ ಶವಸರದತಷ್ವಿಾ ಅನ್ುಕತ, ಅನ್ಭುಯಪ್ಗ್ತವವದದಾನ್ುು 
(ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಪ್ರಮೀರ್ವವಗ ಹ್ೀಳದ, ಒಪ್ಪದ) ಹ್ೀಳಿದ/ಖಂಡಿಸಿದ ದ್ ೀಷ್ ಅಪ್ರಿಹವರ್ಯ.   

3. ಆ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳಿಗ್ ಅದ್ವೈತವು ವಿಷ್ರ್ಭ ತವಲ್ ಿಎಂದು ಒಪ್ಪಪದರ್ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣವಮ ಏನ್ು, ಯವರಿಗ್? ಎಂಬ 

ಪ್ರಶ್ುಗ್ಳೂ ಸಪಷ್್ ಿೀತತರಗ್ಳ್ .್ 

4. ಅದ್ವೈತ ಶವಸರವನ್ುು ಚ್ನವುಗ ಅರಿತ ಕ್ಲ್ವರು ಮವಧ್ವ ವಿದವವಂಸರು ಇದವಾರ್. ಅವರಿಗ್ ವ್ೀದಯವವಗ್ುತ್ತ ಪ್ರಕತತ 

ಗೀತವ ಶ್್ ಿೀಕಗ್ಳಿಗ್ ಅದ್ವೈತವಿಷ್ರ್ತವ ಹ್ೀಳಲ್ು ಬರುವುದಲ್ಿ ಎಂಬುದು.  
 

ಓಂ ತತ್ ಸತ್ 

 


