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ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧವ್? 

ಇಲ್ಲ ಿಖ್ಯಾತ ಮಯಧ್ವ ವಿದಯವಾಂಸರಯದ್ ಡಯ|| ಏ.ವಿ.ನಯಗಸಾಂಪಿಗ್ ಆಚಯರ್ಯರ ‘ಮತ ತರರ್ ಸಮೀಕ್ಷಯ’ ಗರಾಂಥದ್ ಕ್ಲವು 

ಪ್ುಟಗಳನ್ನನ ನ್ ೀಡಬಹನದ್ನ: 
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ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ: 
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ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ: 
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ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ: 
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  ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ
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ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ 
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 ಉಪ್ಸಾಂಹಯರ: 
ಹೀಗ್ ಸನಯತನ್ ವ್ೀದ್ಗಳಿಗ್ ಉಪ್ನಿಷತನುಗಳಿಗ್ ಪ್ಯರಚೀನ್ವಯದ್ ಗೌಡಪ್ಯದಯಚಯರ್ಯರ್ ಮೊದ್ಲಯದ್ ಚಾಂತನ್ಶೀಲರನ 
ನಿೀಡಿದ್ ವಯಾಖ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನನ ಮತುಷನು ಸನುಟವಯಗಿ ವಿವರಸಿದ್ ಶರೀಶಾಂಕರಯಚಯರ್ಯರನ ತಮಮ ’ಬರಹಯಮದ್ವೈತ ವಯದ್’ ವನ್ನನ 
ಮಾಂಡಿಸಿನದ್ರನ. 
ವಿಶವಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಅಪ್ಯರಸಾಂಖ್್ಾರ್ ಅನ್ನಯಯಯಿಗಳನ್ನನ ಹ್ ಾಂದಿದ್ ಶಯಾಂಕರದ್ಶಯನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ರ್ರ್ನ ದ್ೀಶ-ವಿದ್ೀಶಗಳಲ್ಲ ಿ

ವಯಾಪ್ುವಯಗಿದ್. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಯರ್ ಪ್ರಾಂಪ್ರ್ಗಳು ವಿಶವವಿಖ್ಯಾತ ವಿದಯವಾಂಸರನ್ನನ ಮತನು ತಪ್ಸಿವಗಳಯದ್ ಸಮಯಜದ್ 

ಡ್ ಾಂಕತಿದಿ ಿಮೆರ್ದ್ ಶರೀವಿದಯಾರಣ್ಾರಾಂತಹ ಅನ್ೀಕ ಸಾಂತರನ್ನನ ನಿೀಡಿದ್. ಸತಾಶ್ೊಧ್ನ್ರ್ ದ್ೃಷ್ಟುಯಿಾಂದ್ ಅದ್ವೈತದ್ ಕ್ ಡನಗ್ 
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ಅವಿಸಮರಣೀರ್ವಯದ್ನದ್ನ. ಬೌದ್ಧ-ಜ್ೈನ್ ಮೊದ್ಲಯದ್ ಅವ್ೈದಿಕಕರನ್ಗಳ ಮತನು ವ್ೈದಿಕವ್ನಿಸಿದ್ ಸಯಾಂಖ್ಾ-ಯೊಗ-ನಯಾರ್-

ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಟಕದ್ಶಯನ್ಗಳ ಅಸಯರತ್ರ್ನ್ನನ ಮನ್ಗಯಣಸನವುದ್ರ ಜ್ ತಗ್ ಉಪ್ನಿಷತಿುನ್ ಸಾಂದ್ೀಶಗಳನ್ನನ ತಮಮ ಸನಾಂದ್ರ-

ಸರಳ ಭಯಷ್ರ್ ಮ ಲಕ ಶರೀಶಾಂಕರಯಚಯರ್ಯರನ ಅಭಿವಾಕ್ತುಗ್ ಳಿಸಿದ್ರನ. ಬನದಿಧಜೀವಿಗಳು, ಇತರ ದಯಶಯನಿಕರನ ಅದ್ವೈತ 

ದ್ಶಯನ್ದ್ ಬಗ್ ೆಭಿನ್ನ ನಿಲನವು ತಯಳಿರಬಹನದಯದ್ರ  ಶರೀಶಾಂಕರಯಚಯರ್ಯರ ಸಯಧ್ನ್-ಸತಾಶ್ೊಧ್ನ್ ಪ್ರರ್ತನವನ್ನನ 
ಗೌರವಿಸದಿರಲಯಗದ್ನ. ಈ ಹನ್ನಲ್ರ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಾಂದ್ನ ದ್ಶಯನ್ವು ತನ್ನದ್ೀ ಆದ್ ವ್ೈಚಯರಿಕ್ರ್ನ್ನನ ಹ್ ಾಂದಿ 

ಗೌರವಯಹಯವ್ನಿಸನವುದ್ನ. ಒಟ್ಯುರ್ ಅದ್ವೈತದ್ಶಯನ್ವು, ವ್ೀದ್ ಉಪ್ನಿಷತನುಗಳಲ್ಲರಿನವ, ಆದ್ರ್ ಸಯಾಂಖ್ಾರನ-ಮೀಮಯಾಂಸಕರನ 
ಮರ್ತ ಬರಹಮಸವರ ಪ್ದ್ ಬಗ್ ೆವಿನ್ ತನ್ವಯದ್ ವಶ್ಿೀಷಣ್ ನಿೀಡಿರನವುದ್ನ ದ್ಶಯನ್ ಕ್ಷ್ೀತರದ್ಲ್ಲ ಿಸದಯ ಗೌರವಯಹಯ 
ಸಾಂಗತಿಯಯಗಿದ್.  
 

ಶಾಂಕರರ ಜನ್ನ್, ಹರಿಮೆ ಮತನು ಅವರ ಮತದ್, ಸಾಂಪ್ರದಯರ್ದ್ ಮಹಮೆರ್ ಬಗ್ ೆಈ ಗರಾಂಥದ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೀಳಿರನವುದ್ನ 
ಪ್ರಶಾಂಸನಿೀರ್ವಯಗಿದ್:   
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ಇಲ್ಲಿಗ್ ಶರೀ ನಯಗಸಾಂಪಿಗ್ ಆಚಯರ್ಯರ ಗರಾಂಥದ್ ಉದಯಹರಣ್ ಮನಗಿಯಿತನ. 

ಇನ್ನನ, ಬೌದ್ಧರ್ೀ ತಮಮಲ್ಲ ಿಪ್ರಸಪರ ಮಯಡಿಕ್ ಾಂಡ ಒಾಂದ್ನ ಸಾಂವಯದ್/ವಿವಯದ್ ಹೀಗಿದ್: 

ಇಲ್ಲ ಿನ್ನ್ನ ಮತರರ ಒಾಂದ್ನ ಲ್ೀಖ್ನ್ವನ್ನನ ಅದ್ರ ವಿಷರ್ದ್ ಮನಖ್ಾತವಕಯಾಗಿ ಕಯಣಸಿರನವ್ನ್ನ: 

An interesting counterpoint can be found in the work mAdhyamakahridaya by Bhavya, a 

sixth century mAdhyamaka buddhist. Prof VV Gokhale in a paper titled "The Vedanta-

Philosophy described by Bhavya in his Madhyamakahrdaya" (Indo-Iranian Journal, Vol. 2, 

No. 3, 1958) presents a description of Vedanta (pre-Sankaran) that was available during 

Bhavya's time. He also refers to a situation where the mahAyAna school is criticised as being 

similar to vedAnta. In reply, Bhavya generously says that whatever is good in the upaniShads 

has also been taught by the Buddha. 

 

In one of the chapters of the Madhyamakahridaya dealing with the hInayAna objections to 

mahAyAna, the hInayAna-buddhist criticises the mahAyAna buddhist saying: 

 

न बुद्धोक्तिर्महायान ंसूत्रान्िादावसंग्रहाि ्| 

र्ार्ामन्िरोपदेषाि ्वा यथा वेदान्िदर्मनर् ्|| 

 

The mAhAyAna teaching was not spoken of by the Buddha, either because it is not included 

in the sUtrAntas, or because like the vedAnta darshana, it teaches heretic paths to salvation.  

 

To this attack, the mahAyAnist replies: 

  

वेदान्िे च हह यि ्सूतिर् ्िि ्सव ंबुद्धभाषषिर् ्| 

दृष्टान्िन्यूनिा िस्र्ाि ्संहदग्धं वा परीक्ष्यिार् ्||   

 

Whatever is well said in the vedAnta (upaniShads) has been taught by the Buddha. The 

various examples cited by the hInayAna are faulty and what is doubtful must be examined.  

 

Here is an example of pre-Sankaran Buddhist work where the opponent criticises the 

mahAyAna school as being similar to vedAnta! The reply of the mahAyAna buddhist is even 

more remarkable - there is a concession that the best elements of the upaniShads have been 

taught by the Buddha himself.  

 

To argue that advaita borrowed from Buddhism, or Buddhism borrowed from advaita is 

missing the larger point - the two schools are similar in many respects, but different 

too. Similarity does not imply that one created and the other borrowed, nor does difference 

imply the absolute absence of common ground.   

 

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬ್ೀಕಯದ್ ವಿಷರ್ಗಳು: 
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ಶಾಂಕರಪ್ೂವಯ ಗರಾಂಥವಯದ್ ಭವಾನ್ ‘ಮಯಧ್ಾಮಕಹೃದ್ರ್’ ದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಂಭಯಷಣ್ ಹೀಗಿದ್: 
 
ಹೀನ್ಯಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಮಹಯಯಯನ್ ಬೌದ್ಧನ್ನ್ನನ ಖ್ಾಂಡಿಸನತಯುನ್: ಮಹಯಯಯನ್ವ್ಾಂಬನದ್ನ ಬನದ್ಧನ್ನ ಹ್ೀಳಿದ್ಿಲಿ, 
ಸ ತಯರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ನ್ನನ ಸಾಂಗರಹಸಿಲಿವಯದ್ಿರಿಾಂದ್. ಮತನು, ಅದ್ನ ವ್ೀದಯಾಂತ ದ್ಶಯನ್ದ್ಾಂತ್ ಬ್ೀರ್ (ತಪ್ುಪ) 
ದಯರಿಗ್ ಕ್ ಾಂಡ್ ರ್ನಾವದಯಗಿದ್. 
 
ಈ ಆಕ್ಷ್ೀಪ್/ಆರ್ ೀಪ್ಕ್ಾ ಮಹಯಯಯನ್ ಬೌದ್ಧನ್ ಉತುರ:  ವ್ೀದಯಾಂತದ್ಲ್ಲಿ ಯಯವ ಒಳ್ೆರ್ದಿದ್ಯೊೀ ಅದ್ನ್ನಲಿ 
ಬನದ್ಧ ಬ್ ೀಧಿಸಿದಯಿನ್ (ತನ್ನ ಮತದ್ಲ್ಲಿ).   
 
ಇಲ್ಲ ಿಶಾಂಕರಪ್ೂವಯ ಬೌದ್ಧ ಗರಾಂಥದ್ಲ್ಲ ಿಬೌದ್ಧವನ್ನನ ವ್ೀದಯಾಂತ ಸದ್ೃಶವ್ಾಂದ್ನ ಆಪ್ಯದ್ನ್ ಮಯಡಲಯಗಿದ್.  ಮಹಯಯಯನ್ 
ಬೌದ್ಧನ್ ಉತುರವೂ ಸಯವರಸಾಕರವಯಗಿದ್: ವ್ೀದಯಾಂತದ್ಲ್ಲ ಿಎಷ್ ುೀ ಒಳ್ೆರ್ದಿದ್, ಅದ್ನ್ನನ ಬನದ್ಧ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ಎಾಂಬನದ್ನ. 
‘ವ್ೀದಯಾಂತ ಬೌದ್ಧದಿಾಂದ್ ಪ್ರಭಯವಿತವಯಗಿದ್’ ಮತನು ‘ಬೌದ್ಧವು ವ್ೀದಯಾಂತದಿಾಂದ್ ಪ್ರಭಯವಿತವಯಗಿದ್’ ಎಾಂಬ ಆಪ್ಯದ್ನ್ರ್ 
ಮಯತನಗಳು ಒಾಂದ್ನ ಉತೃಷು ಸತಾವನ್ನನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸನತುವ್: ಈ ಎರಡನ ಮತಗಳಲ್ಲ ಿಅನ್ೀಕ ಸಯಮಾತ್ ಇದ್. ಆದ್ರ್ 
ಮಹದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಾವೂ ಇದ್. ಇದ್ನ್ನನ ಅಲಿಗಳ್ರ್ನವಾಂತಿಲ.ಿ ಸಯಮಾತ್ ‘ಒಾಂದ್ನ ಮೊದ್ಲನ ಬಾಂತನ, ಇನ್ ನಾಂದ್ನ ಅದ್ರಿಾಂದ್ 
ತ್ಗ್ದ್ನಕ್ ಾಂಡಿತನ’ ಎಾಂಬನದ್ನ್ನನ ಸ ಚಸನವುದಿಲ.ಿ  ಹಯಗ್ಯೆ ಭಿನ್ನತ್ ಇದ್ ಎಾಂಬನದ್ನ ಮತಗಳಲ್ಲ ಿಸಮಯನ್ತ್ಗಳನ್ನನ 
ಅಲಿಗಳ್ರ್ನವುದಿಲ.ಿ  ಇದ್ಕ್ ಾಾಂದ್ನ ದ್ೃಷಯುಾಂತವನ್ನನ ಕಯಣ್ಬಹನದ್ನ: 
 
‘ಶರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತ್ೀ ಹರಿಿಃ ಪ್ರತರಿಃ, ಸತಾಾಂ ಜಗತ್…’ ಎಾಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಯದ್ ಮಧ್ವಮತದ್ ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳನ್ನನ ಸಾಂಗರಹಸನವ 
ಶ್ೊಿೀಕವಿದ್. ಇದ್ನ್ನನ ಅನ್ೀಕರನ ಶರೀ ವಯಾಸ ತಿೀಥಯರ ರಚ್ನ್ ಎಾಂದ್ನ ಭಯವಿಸನತಯುರ್. ಅಲಿ ಎಾಂಬ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ವೂ ಇದ್. 
ಏನ್ೀ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಶ್ೊಿೀಕದ್ಲ್ಲ ಿರಯಮಯನ್ನಜ ಮತದ್ ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳೂ ಎದ್ನ ಿಕಯಣ್ನತುವ್, ಹಯಗಯಗಿ ಮಧ್ವ ಮತವನ್ನನ 
ಅತಿವಯಾಪಿುಯಿಲಿದ್ ಬಾಂಬಸನತಿುಲ ಿಎಾಂಬ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ದಿಾಂದ್ ದಿ|| ಶರೀ ಬನ್ನಾಂಜ್ ಗ್ ೀವಿಾಂದಯಚಯರ್ಯರನ ತಯವ್ೀ ಒಾಂದ್ನ 
ಶ್ೊಿೀಕವನ್ನನ ರಚಸಿದಯಿರ್. ಇದ್ನ ಮಧ್ವ ಮತದ್ ವಿಶಷು ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳನ್ನನ ಎತಿು ತ್ ೀರಿಸನವ ಧಯಟಿರ್ಲ್ಲಿ ರಚತವಯಗಿದ್. 
ಶ್ೊಿೀಕವನ್ನನ ನ್ ತನ್ವಯಗಿ ರಚಸಿದ್ ಮಯತರಕ್ಾ ವಸನು ಸಿಿತಿ ಏನ್  ಬದ್ಲಯಗನವುದಿಲ.ಿ ಮಧ್ವ ಮತದ್ ‘ಪ್ಾಂಚ್ಭ್ೀದ್’ ಎಾಂಬ 
ಪ್ರಮೆೀರ್ವೂ ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತದ್ಲ್ಲಿದ್. ಅದ್ವೈತದ್ಲ  ಿವಯಾವಹಯರಿಕವಯಗಿ ಒಪಿಪದ್. ಅನ್ೀಕ ಸಯಮಾತ್ಗಳಿವ್ಯೆಾಂಬ 
ಕಯರಣ್ಕ್ಾ ಮಧ್ವ-ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತಗಳು ಒಾಂದ್ೀಯಯಗನವ್ಯೆೀ? ಹೌದ್ನ ಎಾಂಬನದ್ನ ಮ ಖ್ಯತನ್ವಲಿವ್ೀ? ಇತರ ಎಲ ಿ
ಮತಗಳಿಾಂದ್ಲ  ಸವಯಯಾಂಶಗಳಲ ಿ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯವಯಗಿ ಬ್ೀರಯಯಗಿ ಒಾಂದ್ನ ಮತ ಇರಲನ ಸಯಧ್ಾವ್ೀ ಇಲಿ. ಆದ್ರ್ 
ಒಾಂದ್ರಿಾಂದ್ ಒಾಂದ್ನ ಮತವನ್ನನ ಬ್ೀಪ್ಯಡಿಸಿ ತ್ ೀರಿಸನವ ವಿಶಷು ಅಾಂಶಗಳು ಇದ್ಿೀ ಇರನತುವ್. ಇಲಿವಯದ್ರ್ ಸವಯ ಮತಗಳ 
ಸಯಾಂಕರ್ಯವ್ೀ ಫಲವಯಗನತ್ು. ಇದ್ನ ಯಯರಿಗ  ಇಷುವಯಗದ್ನ.    
 
ಮಧ್ವಮತ ಕ್ೈಸು, ಜ್ೈನ್ ಮತಗಳಿಾಂದ್ ಪ್ರಭಯವಿತವಯಗಿದ್ ಎಾಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಯದ್ವಿದ್.  ಶರೀ ಬ.ಎನ್.ಕ್.ಶಮಯಯ ಅವರನ, 
ಅನ್ೀಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಯಧ್ವ ಮಠಗಳಿಾಂದ್ ಸನಯಮನಿತರನ, ಶರೀ ಸತಾಧಯಾನ್ತಿೀಥಯರ್ೀ ಮನಾಂತಯದ್ ಅನ್ೀಕ ರ್ತಿಗಳ 
ನಿಕಟವತಿಯಯಯಗಿದ್ಿವರನ ತಮಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಯದ್ ಗರಾಂಥದ್ಲ್ಲ ಿಹ್ೀಳಿರನವುದ್ನ: 
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ಇದ್ರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನವಯದ್:  ಶೀ ಚದ್ಾಂಬರಯನ್ಾಂದ್ (ಧಯರವಯಡ) ಅವರ ‘ಅದ್ವೈತ ದ್ಶಯನ್’ ಎಾಂಬ ಪ್ುಸುಕದ್ಲ್ಲ ಿಲ್ೀಖ್ಕರನ 
ಮಯಡಿದ್ ಅನ್ನವಯದ್:   
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ಕ್ೈಸು ಮತದ್ ಪ್ರಭಯವದ್ ಬಗ್ ೆಹಲವು ಅಭಿಪ್ಯರರ್ಗಳಿವ್:  https://www.britannica.com/biography/Madhva 
 

https://www.britannica.com/biography/Madhva
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The belief of Madhvaachaarya that only a few attain salvation while the rest cannot, and some 

even suffer damnation, is contrary to the teachings of all other Indian religious schools. 

Madhvaachaarya may possibly have been influenced by certain Christian missioneries who 

during his time had penetrated to India.(see 'The spiritual heritage of India'- Swami 

PrabhavAnanda). 

 

 

 
ಮಧ್ವ ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತಗಳಲ್ಲ ಿವ್ೈಶ್ೀಷ್ಟಕ ಮತದ್ ಪ್ರಭಯವ ಇದ್ ಎಾಂಬನದ್ನ್ನನ ದಯಸ ಗನಪ್ು ಅವರನ ತ್ ೀರಿಸಿದಯಿರ್: 
History of Indian Philosophy, Vol.2, Das Gupta says on p.192: 

 
ಇನ್ನನ ಮಧ್ವ ರಯಮಯನ್ನಜರನ್ನನ ‘ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ತಯಕ್ತಯಕ’ ಎಾಂಬ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ವೂ ಕಯಣ್ಬಹನದಯಗಿದ್:                         
ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ: 
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ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ: 
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ಹಾಂದಿನ್ ಕಯಲದ್ ವಿದಯವಾಂಸರಯದ್ ಮ.ಮ.ಶರೀ ಪೀಲಗಾಂ ರಯಮ ಶಯಸಿಿಗಳು ಮತಗಳಲ್ಲಿರನವ ಸಯಮಾಗಳನ್ನನ ಪ್ಟಿು 
ಮಯಡಿದಯಿರ್: (Chaturmata Saara sangrahah of Srimat Appayya Dikshitendra):   ಇದ್ರಲ್ಲ ಿಅದ್ವೈತ, ಶರೀಕಾಂಠರ 
ಶವಯದ್ವೈತ (ಶವ-ವಿಶಷಯುದ್ವೈತ), ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತನು ಮಧ್ವ ಮತಗಳು ‘ಚ್ತನಮಯತಗಳು’.  ಮನಾಂದಿನ್ ಪ್ುಟ ನ್ ೀಡಿ:  
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ಇಷನು ಶರೀ ಪೀಲಗಾಂ ರಯಮ ಶಯಸಿಿಗಳ ಚ್ತನಮಯತ ಸಯಮರಸಾ ವಿಷರ್. ಇವರನ ನಯಲನಾ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸಯಮಯನ್ಾ 
ವಿಷರ್ಗಳು’ ಎಾಂದ್ನ 51 ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳ ಪ್ಟಿು ಮಯಡಿದಯಿರ್. ಇದ್ನ ಬಟನು ಅವಯಾಂತರವಯಗಿ ಇವ್ೀ ಮತಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ರಸಪರ ಕ್ಲ 
ವಿಶಷು ವಿಷರ್ಗಳನ್ ನ ಸಾಂಗರಹಸಿದಯಿರ್.  ಮನಾಂದ್ನವರ್ದ್ನ… 
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ಶಾಂಕರರನ ತಮಮ ಮಯಾಂಡ ಕಾ ಗೌಡಪ್ಯದ್ ಕಯರಿಕಯ 3.17 ಭಯಷಾದ್ಲ್ಲಿ कषपलकणादबदु्धाहमिाहददृष््यनुसाररणो द्वतैिनो 
तनक्चचिााः ಸಯಾಂಖ್ಾ, ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಟಕ, ಬೌದ್ಧ, ಜ್ೈನ್ ಮನಾಂತಯದ್ವರನ್ನನ ಎಲಿರನ್ ನ ‘ದ್ವೈತಿಗಳು’ ಎಾಂದ್ನ ಕರ್ದಿದಯಿರ್. ಅವರನ 
ಸ ತರ ಭಯಷಾದ್ಲ್ಲ ಿವಿಮಶ್ಯ ಮಯಡಿ ವ್ೀದಯಾಂತ ಮತವಲದಿ್ವರ್ಾಂದ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ನ:ಿ ಸಯಾಂಖ್ಾ, ಪ್ಯತಾಂಜಲ ಯೊೀಗ, ನಯಾರ್-

ವ್ೈಶ್ೀಷ್ಟಕ, ಪ್ೂವಯ ಮೀಮಯಾಂಸಯ, ಚಯವಯಯಕ, ಪ್ಯಶನಪ್ತ, ಪ್ಯಾಂಚ್ರಯತರ, ಬೌದ್ಧ, ಜ್ೈನ್.  ಈ ಎಲಿ ಮತಗಳಲ ಿ ಇರನವ 
ಸಮಯನ್ ಅಾಂಶಗಳು: ಜೀವ ನಯನಯತವ (ಜೀವ-ಜೀವ ಭ್ೀದ್) ಮತನು ಪ್ರಪ್ಾಂಚ್ ಸತಾತವ (ಬೌದ್ಧರಲ್ಲ ಿಸೌತಯರಾಂತಿಕ ಮತನು 
ವ್ೈಭಯಷ್ಟಕರನ ಪ್ರಪ್ಾಂಚ್ವನ್ನನ ಸತಾವ್ಾಂದ್ನ ಒಪ್ುಪವರನ). ಈ ಎರಡನ ಪ್ರಮನಖ್ ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳು ಮಧ್ವ ರಯಮಯನ್ನಜ 
ಮತಗಳಲ  ಿಇವ್.  ಆ ಕಯರಣ್ಕ್ಾ ಮಧ್ವ ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತಗಳು ಚಯವಯಯಕಯದಿ ಅನ್ೀಕ ಮತಗಳ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ರ ಪ್ ಎಾಂದ್ನ 
ಹ್ೀಳಲನ ಅವಕಯಶವಿದ್. ಆದ್ರ್ ಈ ರಿೀತಿಯಯದ್ ಗಣ್ನ್ ಸರಿಯೆಾಂದ್ನ ಮಧ್ವ ರಯಮಯನ್ನಜ ಮತಿೀರ್ರನ ಒಪ್ುಪವರಯ? ಇದ್ೀ 
ದ್ ೀಷವ್ೀ ಅದ್ವೈತ-ಬೌದ್ಧ ಸಯಮಾ ಹ್ೀಳುವವರ ಮೆೀಲ  ಅನಿವಯರ್ಯವಯಗಿ ಬರನತ್ು. ಇದ್ನ ಮೆೀಲ್ ಕಯಣಸಿದ್ ‘ಮತಗಳಲ್ಲ ಿ
ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳ ಸಯಮಾತ್/ಸಯಾಂಕರ್ಯ ಇರನವುದ್ನ್ನನ ತಪಿಪಸಲನ ಸಯಧ್ಾವಿಲ’ಿ ಎಾಂಬ ಸತಾವನ್ನನ ದ್ೃಢಪ್ಡಿಸನತ್ುರ್ಷ್ು. 
ಪ್ಯರಜ್ಞರನ ಮಯತರವ್ೀ ಈ ಸತಾವನ್ನನ ಮನ್ಗಯಣ್ನವರನ. ಇತರರನ ಇದ್ನ್ನನ ತಳಿೆ ಹಯಕ್ತ ವೃಥಯ ಆಗರಹಕ್ಾ ಒಳಗಯಗನವರನ.  
 
 

Advaita and Buddhism – A study by SSS 

 Here is a pdf on the above topic. Sri Satchidanandendra Sarswati Swamina (SSS) has studied the 

Mādhyamika Kārikā-s of Nagarjuna along with the commentary of Chandrakirti and also the Kārikā-s of 

Gaudapada and given an account of how Advaita and Buddhism differ. 

I thank my friend Sri Pramod Bharadwaj for his effort in making this document in a convenient pdf 

format from a larger book of the author. 

regards 

   
ಶರೀ ಸಚಿದಯನ್ಾಂದ್ೀಾಂದ್ರ ಸರಸವತಿಗಳು (ಹ್ ಳ್ನ್ರಸಿೀಪ್ುರ) (1880 – 1975) ನಯಗಯಜನಯನ್ನ್ ಮಯಧ್ಾಮಕ 
ಕಯರಿಕ್ಗಳನ್ನನ ಚ್ಾಂದ್ರಕ್ತೀತಿಯರ್ ವಯಾಖ್ಯಾನ್ದ್ ಾಂದಿಗ್ ಮತನು ಗೌಡಪ್ಯದ್ ಕಯರಿಕ್ಗಳ ಅಧ್ಾರ್ನ್ ಮಯಡಿ ಅದ್ವೈತ 
ಹ್ೀಗ್ ಬೌದ್ಧದಿಾಂದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ್ವಯದ್ದ್ನಿ ಎಾಂಬನದ್ನ್ನನ ತಮಮ ಈ ಲ್ೀಖ್ನ್ದ್ಲ್ಲ ಿತಿಳಿಸಿದಯಿರ್: 
 
ಇದ್ನ್ನನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಡ್ರ್ಬಹನದ್ನ:   https://adbhutam.files.wordpress.com/2021/01/advaita-and-buddhism-
sss.pdf 
 
 
ಇಲ್ಲ ಿಇಾಂಗಿಿೀಷ್ಟನ್ಲ್ಲ ಿರಚತವಯದ್ 6 ಲ್ೀಖ್ನ್ಗಳಿವ್. ಇವು ಶರೀ ಮಧಯವಚಯರ್ಯರನ ತಮಮ ‘ತತ್ ುವೀದ್ ಾೀತ’ ದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಲ್ಿೀಖಿಸಿರನವ ‘ಬೌದ್ಧ ಕಯರಿಕ್ಗಳ’ ವಿಮಶ್ಯ:  
 
https://adbhutam.wordpress.com/2011/05/14/buddhism-advaita-and-dvaita-1/ 
https://adbhutam.wordpress.com/2011/06/10/buddhism-advaita-and-dvaita-2/ 
https://adbhutam.wordpress.com/2011/06/10/buddhism-advaita-and-dvaita-3/ 

https://adbhutam.files.wordpress.com/2021/01/advaita-and-buddhism-sss.pdf
https://adbhutam.files.wordpress.com/2021/01/advaita-and-buddhism-sss.pdf
https://adbhutam.wordpress.com/2011/06/10/buddhism-advaita-and-dvaita-3/
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https://adbhutam.wordpress.com/2011/07/11/buddhism-advaita-and-dvaita-4/ 
https://adbhutam.wordpress.com/2011/07/21/buddhism-advaita-and-dvaita-5/ 

          https://adbhutam.wordpress.com/2011/08/30/buddhism-advaita-and-dvaita-6-concluded/ 
 
ಉಪ್ಸಾಂಹಯರ: 
 
‘ಅದ್ವೈತವು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧ’ ಎಾಂಬ ಚರಕಯಲದ್ ಮಯತನ್ನನ ಪ್ಯರಜ್ಞರನ ಹ್ೀಗ್ ಕಯಣ್ಬ್ೀಕನ ಎಾಂಬನದ್ನ ಈ ಲ್ೀಖ್ನ್ದ್ಲ್ಲ ಿ
ವಿಚಯರಿತವಯಗಿದ್. ಆ ಪ್ಯರಚೀನ್ ಕಯಲದ್ ಮಯತನ ಅದ್ವೈತವನ್ನನ ಮಯತರ ಟಿೀಕ್ತಸನತಿುಲ,ಿ ಅದ್ರ ಹನ್ನಲ್ರ್ಲ್ಲಿ ‘ಬೌದ್ಧವು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ 
ಔಪ್ನಿಷದ್ ಮತ’ ಎಾಂಬ ಸಯಧಯರ ಟಿೀಕ್ರ್  ಇದ್ ಎಾಂಬನದ್ನ ತ್ ೀರಿಸಲಯಗಿದ್. ಮತಗಳ ಮಧ್ಾ  ಕ್ಲವು ಅಥವಯ ಅನ್ೀಕ 
ಪ್ರಮೆೀರ್ಗಳ ಸಯಮಾತ್ (ಸಯಾಂಕರ್ಯ) ಇರನವುದ್ನ ಸಹಜ; ಇದ್ನ್ನನ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯವಯಗಿ ತಪಿಪಸಲನ ಯಯರಿಾಂದ್ಲ  ಸಯಧ್ಾವಿಲ ಿ
ಎಾಂಬನದ್ನ್ನನ ಮನ್ಗಯಣ್ಬ್ೀಕಯದ್ ಅವಶಾಕತ್ ಇದ್. ಇದ್ನ್ನನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿದ್ರ್ ಪ್ಯರಜ್ಞರನ ಒಪ್ಪದ್ ಅಭಿಪ್ಯರರ್ವನ್ನನ ನಯವು 
ತಯಳುತ್ುೀವ್ ಎಾಂದಯಗನತ್ು. ಪ್ೂವಯಯಗರಹಕ್ಾ ಎಡ್ ಕ್ ಡದ್ ಇರಬ್ೀಕನ ಎಾಂಬನದ್  ಸಿದ್ಧವಯಗನತ್ು.  
 
ಓಾಂ ತತ್ ಸತ್ 
 
    
 

 

 

https://adbhutam.wordpress.com/2011/07/21/buddhism-advaita-and-dvaita-5/
https://adbhutam.wordpress.com/2011/08/30/buddhism-advaita-and-dvaita-6-concluded/

