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ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿ‘ಅನುಭವ’ಕ್್ೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಿವ್? 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲ ಿದಿ|| ಶ್ರೀ ಬನನಂಜ್ ಗ್ ೀವಿಂದಥಚಥರ್ಶರು ‘ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿ‘ಅನುಭವ’ ಎಂಬುದಕ್್ೆ 

ಸ್ಥಾನವಿಲ್’ಿ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ವನುನ ತ್ಳಿಸಿರುವರು. ಇದರ ಮ್ತುತ ಇತರ ಕ್್ಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ಗಳನುನ 

ಕುರಿತಥದ ಒಂದು ವಿಮ್ರ್್ಶ ಇದು. 

ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೀ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGnQU9jV9Lo 

 

ಇದರಲ್ಲ ಿ22.22 ನಿಮಿಷ ಸಮ್ರ್ದಿಂದ ಅವರು ಹ್ೀಳುವುದು:  ಯಥವ ದಥರ್ಶನಿಕರ  ಕ ಡ ಅನುಭವಕ್್ೆ 

ಮ್ುಖ್ಯತವ ಕ್್ ಡಲ್ಲಲ್.ಿ  ಮ್ಧ್ಥವಚಥರ್ಶರು ‘ಯಥರು ಹ್ೀಳಿದದನ ನ ನಂಬಬ್ೀಡ, ರ್ಥಸರದಲ್ಲಿದದದದನ ನ ಸಹ, ನಿನಗ್ 

ಅದರ ಅನುಭವವಥದದ್ದ ಹ್ ರತು.’  ಮೊದಲ್ು ಅನುಭವ, ನಂತರವ್ ಅದು ನಿನಗ್ ಪ್ರಮಥಣವಥಗುವುದು. 

ವಥಕ್ಥಯರ್ಶವಲ್,ಿ ರ್ುಕ್ತತ/ತಕಶವಲ್,ಿ ಅನುಭವಮಥತರ ಮ್ನುಷಯನನನ ಸತಯದ ಕಡ್ಗ್ ಕ್್ ಂಡ್ ರ್ುಯತ್ತ. ….ವ್ೀದದಲ್ಲ ಿ

‘ತತತವಮ್ಸಿ’ ಎಂದಿದ್, ‘ಅದು ನಿೀನಥಗಿದಿದಯೆ’. ಹೌದಥ?  ‘ನಿನಗ್ ‘ನಥನ್ೀ ಬರಹಮ’ ಎಂಬ ಅನುಭವವಿದ್ಯಥ? 

ಅನುಭವಕ್್ೆ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಏಕ್್ ಅರ್ಶ ಮಥಡಿದಿದಯೆ?’  ‘ನಥನು ದ್ೀವರು ಎಂದು ನಿನಗ್ ಎಂದಥದರ  ಅನುಭವ 

ಆಗಿದ್ಯೆ? ಇಲ್ಿವ್ಂದರ್ ಸುಳುು ಸುಳುು ಏಕ್್ ಮಥತಥಡುತತ ತ್ರುಗುತ್ಯೆ?’  

ಇಷುು ಬನನಂಜ್ರ್ವರ ಮಥತು ‘ಅನುಭವ’ ವಿಷರ್ದಲ್ಲ.ಿ ಇಲ್ಲ ಿ‘ತತತವಮ್ಸಿ’ ವಥಕಯವನಿನಟ್ುುಕ್್ ಂಡು ಅವರ 

ಅಭಿಪ್ಥರರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಪಷುವಥಗಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನೀ, ರ್ಂಕರರನ್ನೀ ಕುರಿತ ಮ್ಧ್ವರ ಪ್ರರ್್ನ ಎಂಬುದು 

ಸಿದಧವಥಗುತ್ತ. ಈ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ಕ್್ೆ ಮ್ ಲ್ ಎಲ್ಥಿದರ  ಇರಬ್ೀಕ್್ಂದರ್ ಅದಕ್್ೆ ರ್ಂಕರರ ಭಥಷಯವನ್ನೀ 

ನ್ ೀಡಬ್ೀಕು.  ಮ್ಧ್ವರದುದ ಎಂದು ಹ್ೀಳಿರುವ ಈ ಮಥತಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷರ್ಗಳಿವ್: 1. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಅನುಭವಕ್್ೆ 

ಪ್ಥರಮ್ುಖ್ಯತ್ ಇಲ್,ಿ 2. ‘ತತತವಮ್ಸಿ’ ಎಂಬ ಉಪ್ದ್ೀರ್ ವಥಕಯಕ್್ೆ  ‘ನಥನ್ೀ ದ್ೀವರು’ ಎಂಬ ಅನುಭವ.  ಭಥಷಯದಲ್ಲಿ 

‘ಅನುಭವ’ ಎಂಬುದಕ್್ೆ ಎಷುು ಪ್ಥರಮ್ುಖ್ಯತ್ ಇದ್ ಎಂಬುದನುನ ಮೊದಲ್ು ಹಲ್ವಥರು ವಥಕಯಗಳಿಂದ ಮ್ನದಟ್ುು 

ಮಥಡಿಕ್್ ಳು ಬಹುದು: 

1.  BSB 1.1.2 किन्तु श्रुत्यादयाोऽनुभवादयश्च यथासम्भवमिह प्रिाणि् , 
अनुभवावसानत्वाद्भतूवस्तुकवषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य ।     

 

2. BSB 2.1.4  अनुभवावसानं च ब्रह्मकवज्ञानिकवद्याया ननवततिं िाोक्षसाधनं च दृष्टफलतयोष्यतो ; 
श्रुनतरकि — ‘ श्राोतवयाो िन्तवयः’ इनत श्रवणवयनतरोिो ण िननं कवदधती तित िप्यत्रादततवयं दर्तयनत ; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGnQU9jV9Lo
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3. BSB 3.3.32: ಇಲ್ಲ ಿಸ ರ್ಶನು ಕ್್ೈವಲ್ಯದ, ಮೊೀಕ್ಷದ ಅನುಭವ ಪ್ಡ್ರ್ುತಥತನ್. ಈಗಿರುವ 
ಬರಹಮವಿತುತಗಳು ಉತತರತರ ಕ್್ೈವಲ್ಯದ ಅನುಭವ ಹ್ ಂದುತಥತರ್, ಆಧಿಕ್ಥರಿಕ ಪ್ುರುಷರ  ಸಹ ಅವರ 
ಕ್ಥರ್ಶ/ಕಮ್ಶ ಮ್ುಗಿದನಂತರ ಮೊೀಕ್ಷಥನುಭವ ಪ್ಡ್ರ್ುವರು:    यथासाौ भगवान्सकवता सहस्रयुगियतन्तं 
जगताोऽधधिारं चररत्वा तदवसानो उदयास्तियवर्जततं िौ वल्यिनुभवनत — ‘अथ तत ऊर्धवत उदोत्य 
नौवाोदोता नास्तिोतौिल एव िर्धयो स्थाता’ (छा. उ. ३ । ११ । १) इनत श्रुतोः ; यथा च वततिाना 
ब्रह्मकवदः अारब्धभाोगक्षयो िौ वल्यिनुभवन्न्त — ‘तस्य तावदोव मचरं यावन्न कविाोक्ष्योऽथ सम्ित्स्यो’ 
(छा. उ. ६ । १४ । २) इनत श्रुतोः — एवि् अिान्तरतिःप्रभृतयाोऽिीश्वराः िरिोश्वरोण तोषु 
तोष्वधधिारोषु ननयुक्ाः सन्तः सत्यकि सम्यग्दर्तनो िौ वल्यहोताौ अक्षीणििातणाो यावदधधिारिवनतष्ठन्तो, 
तदवसानो च अिवृज्यन्त इत्यकवरुद्धि् ।  

 

4. BSB 3.3.32 ಕಮ್ಶದ ಫಲ್ವಥದ ಸವಗಶವನುನ ಹ್ ಂದುವ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲ ಿ'ಅನುಭವ ಆಗುತ್ ತೀ ಇಲ್ವಿೀ' 
ಎಂಬ ಸಂರ್ರ್ ಇರಬಹುದು ಆದರ್ ಬರಹಮ/ಆತಮ ಜ್ಞಥನ ಫಲ್ವಥದ ಮೊೀಕ್ಷ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂರ್ರ್ 
ಇರದು. ಅನ್ೀಕ ರ್ುರತ್ ವಥಕಯಗಳಿವ್ ಈ ಅನುಭವ ಜ್ಞಥನವಥದ ಸಮ್ಕ್ಥಲ್ವ್ೀ ಇರುತ್ತ ಎಂಬುದಕ್್ೆ. ತತತವಮ್ಸಿ 
ಎಂಬುದಕ್್ೆ 'ನಿೀನು ಸತತಮೀಲ್್ ಬರಹಮವಥಗುವ್' ಎಂದು ಬದಲ್ಥಯಿಸಲ್ು ಸ್ಥಧ್ಯವಿಲ್ಿ. ವಥಮ್ದ್ೀವನು ಜ್ಞಥನ 
ಸಮ್ಕ್ಥಲ್ದಲ್್ಿೀ 'ನಥನು ಮ್ನುವಥಗಿದ್ದ, ಸ ರ್ಶನಥಗಿದ್ದ' ಎಂದು ತನನ ಜ್ಞಥನಫಲ್ವಥದ ಸವಥಶತಮಭಥವವನುನ 
ಅನುಭವಿಸಿದ.   िितफलो हह स्वगातदावनुभवानारूढो स्यादार्ङ्का भवोद्वा न वोनत ; अनुभवारूढं तु 
ज्ञानफलि् — ‘यत्साक्षादिराोक्षाद्ब्रह्म’ (बृ. उ. ३ । ४ । १) इनत श्रुतोः, ‘तत्त्विसस’ (छा. उ. ६ । 
८ । ७) इनत ससद्धवदिुदोर्ात् ; न हह ‘तत्त्विसस’ इत्यस्य वाक्यस्य अथतः — तत् त्वं िृताो 
भकवष्यसीनत — एवं िररणोतुं र्क्यः । ‘तद्धौतत्िश्यनृ्नकषवातिदोवः प्रनतिोदोऽहं िनुरभवꣳ सूयतश्च’ (बृ. उ. 
१ । ४ । १०) इनत च सम्यग्दर्तनिालिोव तत्फलं सवातत्मत्वं दर्तयनत । तस्मात् एोिान्न्तिी कवदषुः 
िौ वल्यससद्द्धः ॥ ३२ ॥ 

 

5. BSB 2.1.6  श्रुत्यनुगृहीत एव ह्यत्र तिाोतऽनुभवाङ्गत्वोनाश्रीयतो — 

 

6. BSB 3.4.15 ಬರಹಮವಿದ್ಯರ್ ಫಲ್ವೂ ಯಥವಥಗಲ್  ಅನುಭವಥರ ಢವಥಗಿಯೆೀ ಇರುತ್ತ, ಕಮ್ಶದ 
ಫಲ್ದ ಹಥಗ್ ಕ್ಥಲ್ಥಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂರ್ಹುದದಲ್ ಿಎಂಬುದನುನ ಅನ್ೀಕ ಬಥರಿ ಹ್ೀಳಿದ್ದೀವ್ अनुभवारूढिोव 
च कवद्याफलं न कियाफलवत् िालान्तरभाकव — इत्यसिृदवाोचाि ।  

 

7.BSB 4.1.2   ಉತತಮಥಧಿಕ್ಥರಿಗ್ ಒಂದು ಸಲ್ ತತತವಮ್ಸಿ ಎಂದು ಉಪ್ದ್ೀರ್ವಥಗಲ್ು 
ಬರಹಥಮತಥಮನುಭವ ಆಗುತ್ತ. ಯಥರಿಗ್ ಹಥಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವಿೂ ಅವರಿಗ್ ಆವೃತ್ತ ಆವರ್ಯಕ. ಅವರಿಗ್ ಈ 
ಆವೃತ್ತಯಿಂದ ಅನುಭವವಥಗುತ್ತ.  ‘तत्त्विसस’ (छा. उ. ६ । ८ । ७) इनत सिृदकु्िोव 
ब्रह्मात्मत्विनुभकवतुं र्कु्नयात् ; यस्तु न र्क्नाोनत, तं प्रनत उियुज्यत एव अावृत्तः । तथा हह 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=3&id=BR_C03_S04_V01&hl=%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AE
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=6&id=Ch_C06_S08_V07&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=6&id=Ch_C06_S08_V07&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=1&id=BR_C01_S04_V10&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%83%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%BD%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%B5%EA%A3%B3%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=1&id=BR_C01_S04_V10&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%88%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%83%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%BD%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%B5%EA%A3%B3%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A
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च्छान्दाोग्यो — ‘तत्त्विसस श्वोतिो ताो’ (छा. उ. ६ । ८ । ७) इत्युिददश्य, ‘भूय एव िा 
भगवान्न्वज्ञाियतु’ (छा. उ. ६ । ८ । ७) इनत िुनः िुनः िररचाोद्यिानः ततदार्ङ्कािारणं ननरािृत्य, 
‘तत्त्विसस’ इत्योवासिृदिुददर्नत ; तथा च ‘श्राोतवयाो िन्तवयाो ननददर्धयाससतवयः’ (बृ. उ. ४ । ५ । 
६) इत्यादद दर्र्तति् ।......यस्य तु न एषाोऽनुभवाो द्रागगव जायतो, तं प्रनत अनुभवाथत एव 
अावृत्त्यभ्युिगिः । 
 

8. ..4.1.2 ಪ್ದಥರ್ಶಜ್ಞಥನವಿದದರ್ ಮಥತರ ವಥಕ್ಥಯರ್ಶಜ್ಞಥನ    एष वयावृतसवतसंसारधितिाोऽनुभवात्मिाो 
ब्रह्मसंज्ञिस्तत्िदाथाोत वोदान्तामभयुक्ानां प्रससद्धः ; तथा त्वंिदाथाोतऽकि प्रत्यगात्मा श्राोता दोहादारभ्य 
प्रत्यगात्मतया सम्भावयिानः चौतन्यियतन्तत्वोनावधाररतः ; तत्र योषाि् एताौ िदाथाौत 
अज्ञानसंर्यकवियतयप्रनतबद्धाौ, तोषां ‘तत्त्विसस’ इत्योतद्वाक्यं स्वाथोत प्रिां नाोत्िादगयतुं र्क्नाोनत, 
िदाथतज्ञानिूवतित्वाद्वाक्याथतज्ञानस्य — इत्यतः, तान्प्रनत एष्टवयः िदाथतकववोिप्रयाोजनः र्ास्त्रयुक्त्यभ्यासः 
।9. ..4.1.2   योषां िुनः ननिुणितीनां न अज्ञानसंर्यकवियतयलक्षणः िदाथतकवषयः प्रनतबन्धाोऽन्स्त, 
तो र्कु्नवन्न्त सिृदकु्िोव तत्त्विससवाक्याथति् अनुभकवतुमिनत, तान्प्रनत अावृत्त्यानथतक्यमिष्टिोव ; 
सिृदतु्िन्नौव हह अात्मप्रनतित्तः अकवद्यां ननवततयतीनत, नात्र िश्चश्चदकि ििाोऽभ्युिगम्यतो । 
 

10...4.1.2 ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಬರಹಥಮತಮದ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕ್ಥರ: 'ನಥನು ಸವಶದುುಃಖ್ಗಳಿಂದ ಮ್ುಕತನಥದ ಏಕ 
ಚ್ೈತನಥಯತಮಕನು' ಎಂದು ಆತಥಮನುಭವ. तस्मात् सवतदःुखकवननिुतक्ौ िचौतन्यात्मिाोऽहमित्योष 
अात्मानुभवः। ' 
 

11. BSB 4.3.12 ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನಿಗಳಿಗ್ ಆನಂದ/ತೃಪ್ತತರ್ ಅನುಭವ 
ಇದ್: िस्मात्िुनरुत्ित्त्याददश्रुतीनां कवर्ोषननरािरणश्रुनतर्ोषत्वि् , न िुनररतरर्ोषत्वमितरासामिनत, 
उच्यतो — कवर्ोषननरािरणश्रुतीनां ननरािाङ्षाथतत्वात् ; न हह अात्मन एित्वननत्यत्वर्ुद्धत्वाद्यवगताौ 
सत्यां भूयः िामचदािाङ्षा उिजायतो, िुरुषाथतसिानिबुद्ध्युत्ितोः, ‘तत्र िाो िाोहः िः र्ाोि 
एित्विनुिश्यतः’ (ई. उ. ७) ‘अभयं वौ जनि प्रािाोऽसस’ (बृ. उ. ४ । २ । ४) ‘कवद्वान्न कबभोनत 
िुतश्चन । एतꣳ ह वाव न तिनत । कििहꣳ साधु नािरवि् । कििहं िािििरवि्’ (तौ. उ. २ । 
९ । १) इत्याददश्रुनतभ्यः, तथौव च कवदषुां तुष्टयनुभवादददर्तनात् , कविारानृतामभसन्र्धयिवादाच्च — 
‘िृत्याोः स िृत्युिाप्ाोनत य इह नानोव िश्यनत’ इनत ; अताो न 
कवर्ोषननरािरणश्रुतीनािन्यर्ोषत्विवगन्तुं र्क्यि् । 
 

12. Bh.Gi.Bhashya: 3.41 'ಜ್ಞಥನ = ರ್ಥಸ್ಥರಚಥರ್ಶರಿಂದ ಆತಥಮ ಮ್ುಂತಥದವುಗಳ ತ್ಳಿವಳಿಕ್್. 
ವಿಜ್ಞಥನ = ಆ ಪ್ರ್ ೀಕ್ಷವಥಗಿ ತ್ಳಿದದದನುನ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷವಥಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು.'   ज्ञानं र्ास्त्रतः 
अाचायततश्च अात्मादीनाि् अवबाोधः, कवज्ञानं कवर्ोषतः तदनुभवः ...   

 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Isha?page=NaN&id=IS_V07&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%83%20%E0%A4%95%E0%A4%83%20%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%95%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%83
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Isha?page=NaN&id=IS_V07&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%83%20%E0%A4%95%E0%A4%83%20%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%95%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%83
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=4&id=BR_C04_S02_V04&hl=%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%AF%E0%A4%82%20%E0%A4%B5%E0%A5%88%20%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%BD%E0%A4%B8%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Taitiriya?page=2&id=T_C02_S09_V01&hl=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A8%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%A4%EA%A3%B3%20%E0%A4%B9%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B5%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%EA%A3%B3%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%81%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Taitiriya?page=2&id=T_C02_S09_V01&hl=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A8%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%A4%EA%A3%B3%20%E0%A4%B9%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B5%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%EA%A3%B3%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%81%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Taitiriya?page=2&id=T_C02_S09_V01&hl=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A8%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%A4%EA%A3%B3%20%E0%A4%B9%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B5%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%EA%A3%B3%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%81%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D
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13. BGB 4.22 ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನಿರ್ು ತಥನು ಅಕತಥಶ ಎಂಬುದನುನ ರ್ಥಸರಪ್ರಮಥಣದಿಂದ ಲ್ಭಯವಥದ 
ತನನ ಸ್ಥವನುಭವದಿಂದ ತ್ಳಿರ್ುತಥತನ್.  स्वानुभवोन तु र्ास्त्रप्रिाणाददजननतोन अितौतव । 
 

14 BGB 7.2 'ಸ್ಥವನುಭವದಿಂದ ಕ ಡಿದ ಜ್ಞಥನವನುನ ನಿನಗ್ ಸಂಪ್ೂಣಶವಥಗಿ ಹ್ೀಳುತ್ತೀನ್ ಎಂದು ಕೃಷಣ 
ಅರ್ುಶನನಿಗ್ ಪ್ರತ್ಜ್ಞ್ ಮಥಡುವುದು:  ज्ञानं तो तुभ्यि् अहं सकवज्ञानं कवज्ञानसहहतं स्वानुभवयुक्ि् इदं 
वक्ष्यामि िथगयष्यामि अर्ोषतः िात्नयोतन ।     

 

15  BGB 18.55 'ಪ್ರಥ ನಿಷ್ಥಾ' ಎಂದರ್ೀನು? ಜೀವ-ಪ್ರಮಥತಮ ಐಕಯಜ್ಞಥನ ಮ್ತುತ ಸವಶಕಮ್ಶ 
ಸನಥನಾಸದ್ ಡನ್ ಕ ಡಿದ ಸ್ಥವತಥಮನುಭವ ನಿಷಚರ್ರಿಂದ ಇರುವುದು.   ज्ञानस्य 
स्वात्माोत्ित्तिररिािहोतुयुक्स्य प्रनतिक्षकवहीनस्य यत् अात्मानुभवननश्चयावसानत्वं तस्य 
ननष्ठार्ब्दामभलािात् । र्ास्त्राचायाोतिदोर्ोन ज्ञानाोत्ित्तहोतुं सहिाररिारणं बुद्द्धकवर्ुद्धत्वादद 
अिाननत्वाददगुणं च अिोक्ष्य जननतस्य क्षोत्रज्ञिरिात्मौित्वज्ञानस्य 
ितृतत्वाददिारिभोदबुद्द्धननबन्धनसवतिितसंन्याससहहतस्य स्वात्मानुभवननश्चयरूिोण यत् अवस्थानि् , 
सा िरा ज्ञानननष्ठा इनत उच्यतो । 
 

16. ತ್ೈತ್ತರಿೀರ್ ಭಥಷಯ   अनुसञ्चरन् सवातत्मना इिान् लाोिानात्मत्वोन अनुभवन् 
।  'ಸವಥಶತಮಭಥವದಿಂದ ಈ ಎಲ್ ಿಲ್್ ೀಕಗಳನ ನ ತನನ ಆತಮವ್ೀ ಎಂಬ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತತ.... 
 

17. ಕಠ್ ೀಪ್ನಿಷದಥಾಷಯ 2.2.12  ಬರಹಮಸವರ ಪ್ವಥಗಿ ತನನನುನ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷವಥಗಿ 
ಅನುಭವಿಸುವನು...   तिोतिीश्वरिात्मानं यो ननवृतबाह्यवृतयः अनुिश्यन्न्त अाचायातगिाोिदोर्िनु 
साक्षादनुभवन्न्त धीराः कववोकिनः, तोषां िरिोश्वरभूतानां र्ाश्वतं ननत्यं सुखि् अात्मानन्दलक्षणं 
भवनत,  

 

18. ಕ್್ೀನ್ ೀಪ್ನಿಷದಥಾಷಯ 2.1 ಆಚಥರ್ಶರ ಉಪ್ದ್ೀರ್ವನುನ ಕ್್ೀಳಿ ಈ ಶ್ಷಯನು ಏಕ್ಥಂತಕ್್ೆ ತ್ರಳಿ ಅಲ್ಲ ಿ
ಸಮಥಧಿರ್ಲ್ಲಿದುದ, ಆಚಥರ್ಶರ ಮಥತ್ನಂತ್, ರ್ಥಸರ ತ್ಳಿಸಿದ ರಿೀತ್ರ್ಲ್ಲಿ ವಿಚಥರಮಥಡಿ, ತಕಶದಿಂದ 
ಮ್ನನ ಮಥಡಿ ತತತವವನುನ 'ಸ್ಥವನುಭವ' ಮಥಡಿಕ್್ ಂಡು ಆಚಥರ್ಶರಲ್ಲಿಗ್ ಮ್ರಳಿ ಬಂದು 'ಈಗ ನಥನು 
ಬರಹಮವನುನ ತ್ಳಿದಿದ್ದೀನ್ ಎಂದು ಎಣಿಸುವ್.' ಎನುನತಥತನ್:    एिान्तो उिकवष्टः सिाहहतः सन् , 
यथाोक्िाचायोतण अागििथतताो कवचायत, तित तश्च ननधातयत, स्वानुभव ंिृत्वा, अाचायतसिार्िुिगम्य, 
उवाच — िन्योऽहिथोदानीं कवददतं ब्रह्मोनत ॥ ………  

 

19. ಕ್್ೀನ್ ೀಪ್ನಿಷದಥಾಷಯ  2.2   ಆಚಥರ್ಶರು ಹ್ೀಳಿದ ರ್ುರತ್ಸಂಪ್ರದಥರ್ದ ಬಲ್ದಿಂದಲ್ , ತಕಶದ ಮ್ತುತ 
ಅನುಭವದ ಬಲ್ದಿಂದಲ್  ಬರಹಮವಿದ್ಯರ್ು ತನಗ್ ನಿಶ್ಚತವಥಗಿದ್ಯೆಂಬುದನುನ ಆಚಥರ್ಶರಲ್ಲಿ ಬಂದು 
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ಗಜಶಸಿದ....  इत्याचायाोतक्ागिसम्प्रदायबलात् उिित्त्यनुभवबलाच्च ; जगजत च ब्रह्मकवद्यायां 
दृढननश्चयतां दर्तयन्नात्मनः ।   

 

20. ಕ್್ೀನ್ ೀಪ್ನಿಷದಥಾಷಯ 2.1   ಎಲ್ಲಿರ್ವರ್ಗ  ನಿನಗ್ ತ್ಳಿದ ಮ್ತುತ ತ್ಳಿರ್ದ (ವಯಕತವಥದ ಮ್ತುತ ಅವಯಕತವಥದ) 

ಎಲ್ಿವನ ನ ನಿರಥಕರಿಸಿ ಉಪ್ನಿಷತುತ ತ್ ೀರಿಸಿದ ಆತಮನ ಅನುಭವ....  तो तव ब्रह्म कवचायतिोव 
यावहद्वददताकवददतप्रनतषोधागिाथातनुभव इत्यथतः   

 

21. ब्रह्मसूत्रभाष्यि् 4.1.23  ಇಲ್ಲ ಿಬರಹಮ ಜ್ಞಥನಿರ್ ಅನುಭವವನುನ ಅತ್ ಸಪಷುವಥಗಿ ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್:   

 

 पूर्वसिद्धकर्तवत्र्भोक्र्तत्र्वर्परीर् ंहि त्रिष्र्वप 

कालेष्र्कर्तवत्र्ाभोक्र्तत्र्वर्ूपं ब्रह्मािमस्वम,नेर्ः पूर्वमवप कर्ाव भोक्र्ा र्ा अिमािम,् नेदानीम,् नावप 

भवर्ष्यत्काले — इतर् ब्रह्मवर्दर्गच्छतर् ; एर्मेर् च मोक्ष उपपद्यर्े ; ४.१.२३. इतर् ।   
 

[ಮ್ುಂಚ್ ನಥನು ಕತೃಶತವ ಭ್ ೀಕೃತವಗಳನುನಳುವನು ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್್ೆ ವಿಪ್ರಿೀತವಥಗಿ ಈಗ ನಥನು 
ಮ್ ರ  ಕ್ಥಲ್ದಲ್ ಿ ಅಕತೃಶ-ಅಭ್ ೀಕೃವಥದ ಬರಹಮಸವರ ಪ್ವ್ೀ, ಹಂದ್ ಕತಥಶ ಭ್ ೀಕ್ಥತವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಈಗಲ್  
ಹಥಗಿಲ್ಿ, ಮ್ುಂದ್ರ್  ಹಥಗಿರುವುದಿಲ್ಿ – ಇದು ಬರಹಮಜ್ಞಥನಿರ್ ಅನುಭವ. ಹೀಗ್ಮಥತರ ಮೊೀಕ್ಷವನುನ ಉಪ್ಪ್ತ್ತ 
ಮಥಡಲ್ು ಸ್ಥಧ್ಯ,]    
 

22 Bh.Gi.5th ch. introduction: ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನಿಗ್ ಕತೃಶತವ ಬುದಿಧ ಇರುವುದಿಲ್ ಿಎಂಬ 

ಅನುಭವ:  र्रीरस्स्थनतिारणानतररक्स्य िितणाो ननवारणात् , ‘नौव किश्चञ्चत्िराोिीनत युक्ाो िन्योत 
तत्त्वकवत’् (भ. गी. ५ । ८) इत्यनोन च र्रीरस्स्थनतिात्रप्रयुक्ो ष्वकि दर्तनश्रवणाददिितसु 
अात्मयाथात्म्यकवदः ‘िराोमि’ इनत प्रत्ययस्य सिाहहतचोतस्तया सदा अिततवयत्वाोिदोर्ात् 
अात्मतत्त्वकवदः सम्यग्दर्तनकवरुद्धाो मिथ्याज्ञानहोतुिः िितयाोगः स्वप्ोऽकि न सम्भावगयतुं र्क्यतो.. 
 

23. ब्रह्मिूिभाष्यम ्4.1.15  ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನಿಗ್ 'ತಥನು ಬರಹಮಸವರ ಪ್ವ್ೀ ಎಂಬ ಅನುಭವ, 'ಸವಹೃದರ್ 

ಪ್ರತಯರ್', ಇರುತ್ತ, ಮ್ತುತ ತಥನು ರ್ರಿೀರವನುನ ಧ್ರಿಸಿದ್ದೀನ್ಂಬ ಅನುಭವವೂ ಇರುತ್ತ:   
   अकि च नौवात्र कववददतवयि् — ब्रह्मकवदा िश्चञ्चत्िालं र्रीरं धियतो न वा धियत इनत । िथं हह 
एिस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवोदनं दोहधारणं च अिरोण प्रनतक्षोिुं र्क्योत ? श्रुनतस्मृनतषु च 
स्स्थतप्रज्ञलक्षणननदोतर्ोन एतदोव ननरुच्यतो ।  ಇದು ಭ.ಗಿೀ.5.13 नवद्वारो िुरो दोही नौव िुवतन्न िारयन् 
॥ १३ ॥ ರ್ಲ್ಲಿ ಹ್ೀಳಿದ 'ಜ್ಞಥನಿರ್ು ರ್ರಿೀರದಲ್ಲರಿುವಥಗ ಯಥವುದ್ೀ ಕತೃಶತವ/ಕ್ಥರಯಿತೃತ ಭಥವವನುನ 
ಹ್ ಂದಿರುವುದಿಲ್'ಿ ಎಂಬ ಮಥತ್ನ ವಿವರಣ್.  

 

छान्दाोग्याोिननषद्भाष्यम्प्रथिाोऽर्धयायःप्रथिः खण्डः    उिाोद्घातः  

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=5&id=BG_C05_V08&hl=%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%B5%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%A4%20%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=5&id=BG_C05_V08&hl=%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%B5%20%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%A4%20%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D
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  द्वौतकवषयानृतामभसन्धस्य बन्धनि् , तस्िरस्योव तििरर्ुग्रहणो बन्धदाहभावः, संसारदःुखप्रानिश्च 
इत्युक्त्वा — अद्वौतात्मसत्यामभसन्धस्य, अतस्िरस्योव तििरर्ुग्रहणो बन्धदाहाभावः, 
संसारदःुखननवृत्तिाोतक्षश्च —   

 

ಇಲ್ಲ ಿಛಥಂದ್ ೀಗಯದ ಆರನ್ ಅಧ್ಥಯರ್ದಲ್ಲಿ (ತತತವಮ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣ) ಸತಯದ ಅನುಭವವಿರುವವನಿಗ್ ಮೊೀಕ್ಷ ಫಲ್, 

ದ್ವೈತ ವಿಷರ್ಕವಥದ ಅನೃತವನುನ ಸತಯ ಎಂದು ತ್ಳಿದವನಿಗ್ ಬಂಧ್ನದ ಅನುಭವ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್.  
 

स्वस्याकवद्याबन्धसम्बन्धिाोक्षा - 
त्सत्यज्ञानानन्दरूिात्मलब्धाौ । 
र्ास्त्रं युमक्दोतर्र्िाोमक्ः प्रिाणं 
चान्तःससद्धा स्वानुभूनतः प्रिाणि् ॥ ४७५ ॥  वर्र्ेकचूडामण ः  
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಥಣ ಎಂಬುದು ತಥರತಮಯೀನ ಯಥವುವು ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್: ರ್ಥಸರ, ರ್ುಕ್ತತ, ಗುರುಗಳು ಹ್ೀಳಿದುದ 
ಮ್ತುತ ಮ್ುಮ್ುಕ್ಷುವಿಗ್ ಇವುಗಳ ಸಹಥರ್ದಿಂದ ಆಂತರ್ಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ಥವನುಭ ತ್.  ಹಥಗಥಗಿ ಮ್ುಕ್ತತಗ್ 
ಬ್ೀಕ್ಥದದ ಅತಯಂತ ಹತ್ತರದ ಪ್ರಮಥಣವು ಸ್ಥವನುಭವ. [ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ‘ಅನುಭವ ಮಥತರ ಒಬಬನನುನ ಸತಯದ 
ಕಡ್ಗ್ ಕ್್ ಂಡ್ ರ್ುಯತ್ತ’ ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದದನುನ ನ್ನಪ್ು ಮಥಡಿಕ್್ ಳುಬಹುದು.] 
 
ಇನುನ ಎರಡನ್ರ್ದಥದ ‘ತತತವಮ್ಸಿ’ ವಥಕಯಕ್್ೆ ‘ನಥನ್ೀ ದ್ೀವರು’ ಎಂಬ ಅನುಭವದ ಕುರಿತ್ತಥದ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ದ 
ವಿಮ್ರ್್ಶ.  
 
ಅದ್ವೈತ ರ್ಥಸರವನುನ ಸರಿಯಥಗಿ ಅಧ್ಯರ್ನ ಮಥಡಿ ವಿಷರ್ದ ಆಂತರ್ಶವನುನ ಚ್ನಥನಗಿ ಅರಿತವರಿಗ್ 
ಬನನಂಜ್ರ್ವರ/ಮ್ಧ್ವರ ಅದ್ವೈತ ಕುರಿತಥದ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ಕ ೆ ಅದ್ವೈತ ರ್ಥಸರದ ರ್ಥಥರ್ಶಕ ೆ ಮ್ಹದ್ವೈಲ್ಕ್ಷಣಯ 
ಇರುವುದು ಕ ಡಲ್್ ವ್ೀದಯವಥಗುತ್ತ. ಆ ವ್ೈಲ್ಕ್ಷಣಯವನುನ ಸ್ಥರಿ ತ್ ೀರಿಸುವ ನ ರಥರು ರ್ಥಂಕರ ಮ್ತದ 

ಪ್ರಸ್ಥಾನತರರ್ ಭಥಷಯದ ವಥಕಯಗಳು ನ್ನಪ್ಥಗುತ್ತ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್್ಲ್ವನುನ ಇಲ್ಲ ಿಕ್ಥಣ ಬಹುದು: 
 

हद्वतीयार्धयायप्रभृनतषु कवभूत्यन्तोषु अर्धयायोषु िरिात्मनः ब्रह्मणः 
अक्षरस्य कवर्धवस्तसवाोतिाधधकवर्ोषस्य उिासनि् उक्ि् ; सवतयाोगौश्वयतसवतज्ञानर्मक्ित्सत्त्वाोिाधोः 
ईश्वरस्य तव च उिासनं तत्र तत्र उक्ि् ।   (ಭ.ಗಿೀತ್ರ್ 12ನ್ ಅಧ್ಥಯರ್ಕ್್ೆ ಅವತಥರಿಕ್್: 2ನ್ 
ಅಧ್ಥಯರ್ದಿಂದ 10ನ್ ಅಧ್ಥಯರ್ದ ವರ್ಗ್ ಸಕಲ್ ಉಪ್ಥಧಿಗಳೂ ರಹತವಥದ   ಪ್ರಮಥತಮನಥದ ಬರಹಮದ ಅಕ್ಷರದ 

ಉಪ್ಥಸನ್ರ್ು ಹ್ೀಳಲ್ಪಟ್ಟುತು, ಜ್ ತ್ಗ್ ಸವಶ ಯೀಗ್ೈರ್ವರ್ಶ ಸವಶ ಜ್ಞಥನ ರ್ಕ್ತತ ಸತ್ ತವೀಪ್ಥಧಿರ್ುಳು 
ಈರ್ವರನಥದ ನಿನನ ಕುರಿತಥದ ಉಪ್ಥಸನ್ರ್  ಅಲ್ಲಿ್ಲ ಿಉಕತವಥಗಿದ್.) 
 

भक्त्या िाि् अमभजानानत यावान् अहि् उिाधधिृतकवस्तरभोदः, यश्च अहि् 
अन्स्म कवर्धवस्तसवाोतिाधधभोदः उतिः िुरुषः अािार्िल्िः, तं िाि् अद्वौतं चौतन्यिात्रौिरसि् अजरि् 
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अभयि् अननधनं तत्त्वतः अमभजानानत । ततः िाि् एवं तत्त्वतः ज्ञात्वा कवर्तो तदनन्तरं िािोव 
ज्ञानानन्तरि् । (ಭ.ಗಿೀತ್ 18.55 ಭಥಷಯ: ಉಪ್ಥಧಿಯಿಂದಥದ ವಿಸತರ ಭ್ೀದಗಳುಳು ನನನನುನ ಭಕ್ತತಯಿಂದ 

ತ್ಳಿರ್ುತಥತನ್ ಮ್ತುತ ಸಕಲ್ ಉಪ್ಥಧಿಗಳೂ ರಹತನಥದ ಉತತಮ್ ಪ್ುರುಷನಥದ ಆಕ್ಥರ್ಸದೃರ್ವಥದ ನನನನುನ 
ಅದ್ವೈತವೂ ಕ್್ೀವಲ್ ಚ್ೈತನಯವ್ೀಯಥದ, ಮ್ುಪ್ತಪಲ್ಿದ, ಅಭರ್ವಥದ, ನಥರ್ವಿಲ್ಿದ ಸವರ ಪ್ವಥಗಿ ತಥತ್ತವಕವಥಗಿ 

ತ್ಳಿರ್ುತಥತನ್. ಹೀಗ್ ನನನನುನ ತಥತ್ತವಕವಥಗಿ ತ್ಳಿದು ಕ ಡಲ್್ (ಕ್ಥಲ್ಥಂತರವಿಲ್ಿದ್) ನನನನುನ  ಹ್ ಕುೆವನು.  
 
 
अस्य िुनकवतद्यावताो कवर्धवस्ताोिाधधिृतभोददर्तनस्य कवर्ुद्धकवज्ञानघनौिरसिद्वयिात्मानं िश्यताो 
कवजानताो िुनोितननर्ीलस्यात्मस्वरूिं िथं सम्भवतीनत, उच्यतो — यथा उदिं र्ुद्धो प्रसन्नो र्ुदं्ध 
प्रसन्नि् अाससकं् प्रसक्षिि् एिरसिोव नान्यथा, तादृगोव भवनत अात्माप्योविोव भवनत एित्वं 
कवजानताो िुनोः िननर्ीलस्य हो गाौति । (ಕಠ್ ೀಪ್ನಿಷದಥಾಷಯ 2.1.15: ಈ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನಿಗ್ 
ಆತಮಸವರ ಪ್ದ ಅರಿವು ಹ್ೀಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತ ಎಂಬುದನುನ ಹ್ೀಳಿದ್: ಉಪ್ಥಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಥದ ಸಕಲ್ ಭ್ೀದ 
ದರ್ಶನವೂ ನಿೀಗಿದ, ವಿರ್ುದದ ವಿಜ್ಞಥನಘನರಸವಥದ ಅದವರ್ವಥದ ತನನ ಆತಮನನುನ ನ್ೀರಥಗಿ 
ತ್ಳಿರ್ುವವನಿಗ್  ರ್ುದಧವಥದ ಪ್ರಸನನವಥದ ನಿೀರಿನಲ್ಲ ಿ ಸುರಿದ ರ್ುದಧವಥದ ಪ್ರಸನನವಥದ ನಿೀರು ಹ್ೀಗ್ 
ಏಕರಸವಥಗಿಯೆೀ, ಬ್ೀರಲ್ಿದಥಗಿ ಇರುತ್ ತೀ ಹಥಗ್.) 
 
 
एविोििकि ब्रह्मािोसक्षताोिाधधसम्बन्धं ननरस्ताोिाधधसम्बन्धं चाोिास्यत्वोन ज्ञोयत्वोन च वोदान्तोषूिददश्यत 
इनत प्रदर्तगयतुं िराो ग्रन्थ अारभ्यतो ।   ಬರಹಮಸ ತರದ ಆನಂದಮ್ಯಥಧಿಕರಣ 1.1.12 ಕ್್ೆ ಅವತಥರಿಕ್್: 
ಹೀಗ್ ಬರಹಮವು ಒಂದ್ೀಯಥದರ  ಅಪ್್ೀಕ್ಷಿತ ಉಪ್ಥಧಿ ಸಂಬಂಧ್ವುಳುದಥಗಿರ್ , ಯಥವ ಉಪ್ಥಧಿ ಸಂಬಂಧ್ವೂ 

ಇಲ್ಿದಥಗಿರ್ , ತನಿನಂದ ಬ್ೀರ್ಯಥಗಿ ಉಪ್ಥಸಯವಥಗಿರ್   (ಸ್್ ೀಪ್ಥಧಿಕ ಬರಹಮ), ತನಿನಂದ ಅಭಿನನವಥಗಿ 

ತ್ಳಿರ್ತತಕೆದಥದಗಿರ್  (ನಿರುಪ್ಥಧಿಕ ಬರಹಮ) ಉಪ್ನಿಷತುತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ದಿಷುವಥಗಿದ್ ಎಂಬುದನುನ ತ್ ೀರಿಸಲ್ು ಈ 

ಮ್ುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಪ್ರವೃತತವಥಗಿದ್.   
 
 
अकि च, यत्र त ुननरस्तसवतकवर्ोषं िारिोश्वरं रूििुिददश्यतो, भवनत तत्र 
र्ास्त्रि् ‘अर्ब्दिस्िर्तिरूििवययि्’ (ि. उ. १ । ३ । १५) इत्यादद । ಬರಹಮಸ ತರ ಭಥಷಯ 
1.1.20  ಉಪ್ನಿಷತುತಗಳಲ್ಲ ಿಎಲ್ಲ ಿಸವಶವಿರ್್ೀಷ ರಹತವಥದ ಪ್ರಮೀರ್ವರ ರ ಪ್ದ ಉಪ್ದ್ೀರ್ವಿದ್ಯೀ ಅಲ್ಲ ಿ

ವಥಕ್ರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತ 'ಅರ್ಬದಮ್ಸಪರ್ಶಮ್ರ ಪ್ಮ್ವಯರ್ಮ್' ರ್ಬದ ಸಪರ್ಶ ರ ಪ್ ಗಂಧ್ ರಸಗಳಿಲ್ಿದ ನಥರ್ವಿಲ್ಿದ 

ವಸುತ ಎಂದು (ಕಠ್ ೀಪ್ನಿಷತುತ 1.3.15) 

 

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
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यत्र हह ननरस्तसवतकवर्ोषसम्बन्धं िरं ब्रह्मात्मत्वोनाोिददश्यतो, तत्रौिरूििोव फलं िाोक्ष इत्यवगम्यतो । 
यत्र तु गुणकवर्ोषसम्बन्धं प्रतीिकवर्ोषसम्बन्धं वा ब्रह्माोिददश्यतो, तत्र ससंारगाोचराण्योवाोच्चावचानन 
फलानन दृश्यन्तो — ‘अन्नादाो वसुदानाो कवन्दतो वसु य एवं वोद’ (बृ. उ. ४ । ४ । २४) इत्याद्यासु 
श्रुनतष ु।  ಬರಹಮಸ ತರ 1.1.24: ಪ್ರ ಬರಹಮವನುನ ಸವಶವಿರ್್ೀಷಸಂಬಂಧ್ ರಹತವಥಗಿ (ಜೀವನ) ಆತಮವ್ಂದು 
ಉಪ್ನಿಷತುತ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸುತ್ ತೀ ಅಲ್ಲ ಿಒಂದ್ೀ ರ ಪ್ವಥದ ಫಲ್ವಥಗಿ ಮೊೀಕ್ಷ ಹ್ೀಳಲ್ಥಗಿದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿರ್ಬ್ೀಕು. 
ಆದರ್ ಎಲ್ಲ ಿಗುಣವಿರ್್ೀಷ ಸಂಬಂಧ್ ಅರ್ವಥ ಪ್ರತ್ೀಕವಿರ್್ೀಷ ಸಂಬಂಧ್ವಥಗಿ ಬರಹಮವನುನ ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸುತ್ ತೀ ಅಲ್ಲಿ 
ಸಂಸ್ಥರಸಂಬಂಧಿ ಫಲ್ವನ್ನೀ ತಥರತಮ್ಯದಿಂದ ಹ್ೀಳಲ್ಥಗಿದ್ ಎಂದು ತ್ಳಿರ್ಬ್ೀಕು. (ಈ ಎರಡನ್ರ್ ಕಡ್ 
ಜೀವನನುನ ಬರಹಮದ್ ಡನ್ ಅಭಿನನವಥಗಿ ಉಪ್ದ್ೀರ್ವಿರುವುದಿಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಗಮ್ನಥಹಶ).  
 
 
अकि च एनिात्मानं ननरस्तसिस्तप्रिञ्चिवयकं् संराधनिालो िश्यन्न्त याोगगनः; सरंाधनं च 
भमक्र्धयानप्रद्णधानाद्यनुष्ठानि् । ಬರಹಮಸ ತರ 3.2.24. ಈ ಆತಮನನುನ ಸಕಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸಂಬಂಧ್ 
ರಹತನಥಗಿ ಅಳವಥದ ಭಕ್ತತ, ಧ್ಥಯನ, ಪ್ೂಜ್ಗಳ ಅನುಷ್ಥಾನದಲ್ಲ ಿಸ್ಥಕ್ಷಥತೆರಿಸುತಥತರ್ ಯೀಗಿಗಳು. (ಇಲ್ಲಿ 
ಜೀವನು ಬರಹಮವನುನ ಎಂತಹದಥದಗಿ ಸ್ಥಕ್ಷಥತೆರಿಸುತಥತನ್ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್. ಹಥಗಥಗಿ ಮೊೀಕ್ಷಕ್್ೆ 
ಬ್ೀಕ್ಥದ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲ ಿಬರಹಮವು ಸಕಲ್ ವಿರ್್ೀಷ ರಹತವಥಗಿಯೆೀ ಅರಿರ್ಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದು ಗಮ್ನಥಹಶ) 
 
 
 यो चान्योऽकि त्यक्सवौतषणाः संन्यस्तसवतििातणः यथाकवर्ोकषतं ब्रह्म 
अक्षरं ननरस्तसवाोतिाधधत्वात् अवयक्ि् अिरणगाोचरि् । ಭ.ಗಿೀತಥ 12.1 ಭಥಷಯ. ಸಕಲ್ ಆರ್್ಗಳನ ನ 
(ಅವುಗಳನುನ ಹ್ ಂದಿಸುವ) ಸಕಲ್ ಕಮ್ಶಗಳನ ನ ಸನಥನಾಸ ಮಥಡಿರುವವರು ಅಕ್ಷರವ್ಂಬ ಬರಹಮವನುನ ಸವಶ 
ಉಪ್ಥಧಿ ರಹತವಥದದರಿಂದ ಅವಯಕತವಥಗಿ ಇಂದಿರರ್ ಅಗ್ ೀಚರವಥಗಿ (ತ್ಳಿರ್ುತಥತರ್). 
सवतक्षोत्रोषु यः क्षोत्रज्ञः ब्रह्माददस्तम्बियतन्तानोिक्षोत्राोिाधधप्रकवभक्ः, तं ननरस्तसवाोतिाधधभोदं 
सदसदाददर्ब्दप्रत्ययागाोचरं कवद्द्ध इनत अमभप्रायः । ಭ.ಗಿೀತಥ 13.2: ಎಲ್ ಿರ್ರಿೀರಗಳಲ್ ಿ ಯಥವ 
ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞನು ಬರಹಥಮದಿ ಸತಂಬಪ್ರ್ಶಂತ ಅನ್ೀಕ ರ್ರಿೀರ್ ೀಪ್ಥಧಿಗಳಿಂದ ಬ್ೀರ್ ಬ್ೀರ್ಯಥಗಿ ತ್ ೀರುವನ್ ೀ 
ಅವನನುನ ಸವೀಶಪ್ಥಧಿ ರಹತನಥಗಿ ಸತ್, ಅಸತ್ ಎಂಬ ರ್ಂದಗಳಿಗ  ಅವುಗಳ ಪ್ರತಯರ್ಗಳಿಗ  
ಗ್ ೀಚರನಥಗದವನಥಗಿ ನಿೀನು (ಅರ್ುಶನ) ತ್ಳಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಥರರ್.  (ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಮೊೀಕ್ಷಕ್ಥರಕ ಜ್ಞಥನವು 
ಯಥವ ನಿಗುಶಣ ಬರಹಮದ ವಿಷರ್ಕವಥಗಿರಬ್ೀಕ್್ಂಬುದನುನ ತ್ಳಿಸುತತವ್ ಈ ಭಥಷಯ ವಥಕಯಗಳು.) 
 
 

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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यथार्ास्त्रं क्षोत्रक्षोत्रज्ञलक्षणभोदिररज्ञानिूवतिं प्राि् दर्र्ततरूिात् क्षोत्रात् िुञ्जाददव इषीिां यथाोक्लक्षणं 
क्षोत्रज्ञं प्रकवभज्य ‘न सतन्नासदचु्यतो’ (भ. गी. १३ । १२) इत्यनोन ननरस्तसवाोतिाधधकवर्ोषं ज्ञोयं 
ब्रह्मस्वरूिोण यः िश्यनत, क्षोत्रं च िायाननमिततहन्स्तस्वप्दृष्टवस्तुगन्धवतनगराददवत् ‘असदोव सददव 
अवभासतो’ इनत एवं ननश्चश्चतकवज्ञानः यः, तस्य यथाोक्सम्यग्दर्तनकवराोधात् अिगच्छनत मिथ्याज्ञानि् । 
तस्य जन्महोताोः अिगिात् ‘य एवं वोत्त िुरुषं प्रिृनतं च गुणौः सह’ (भ. गी. १३ । २३) इत्यनोन 
‘कवद्वान् भूयः न अमभजायतो’ इनत यत् उक्ि् , तत् उििन्निुक्ि् ॥ २६ ॥  ಭ.ಗಿೀ.13.26 ಭಥಷಯ. 
(ಈ ಒಂದು ವಥಕಯದ್ ಡನ್ ತ್ಳಿರ್ಬ್ೀಕ್ಥದ  ಬರಹಮ ಎಂತಹದುದ ಎಂಬುದನುನ ಹ್ೀಳಿ ಮ್ುಗಿಸಿ ಮ್ುಂದಿನ ಅಂರ್ಕ್್ೆ 
ಸ್ಥಗುವ್ವು.)  ಕ್ಷ್ೀತರ (ರ್ಡವಥದ ಅನಥತಮನಥದ ರ್ರಿೀರ್ೀಂದಿರರ್ಗಳನುನ) ಚ್ೈತನಯವಥದ ಆತಮನಥದ ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞನಿಂದ 

ಬ್ೀರ್ಯಥಗಿ ರ್ಥಸರ ಬ್ ೀಧಿಸಿದ ರಿೀತ್ರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಳಿದು, ರ್ರಿೀರ್ೀಂದಿರರ್ಗಳಿಂದ ಆತಮನನುನ ಬ್ೀಪ್ಶಡಿಸಿ ಅದು 
ಸವೀಶಪ್ಥಧಿವಿರ್್ೀಷ ರಹತವಥದ ಜ್ಞ್ೀರ್ ಬರಹಮ (ಸಗುಣ ಉಪ್ಥಸಯ ಬರಹಮವಲ್)ಿ ವನುನ ತನನ ಸವರ ಪ್ವ್ೀ ಎಂದು 
ಯಥರು ಕ್ಥಣುವನ್ ೀ, ಕ್ಷ್ೀತರವಥದ ರ್ರಿೀರ್ೀಂದಿರರ್ಗಳನುನ ಮಥಯಥನಿಮಿಶತವಥದ ಆನ್ (ಮಥಯಥಜಥಲ್ದಲ್ಲಿ), 
ಸವಪ್ನದಲ್ಲ ಿಕಂಡ ವಸುತಗಳು, ಗಂಧ್ವಶನಗರ ಮ್ುಂತಥದವುಗಳ ಹಥಗ್ 'ಇಲ್ದಿಿರುವುದ್ೀ ಇರುವ ಹಥಗ್ ತ್ ೀರುತ್ತ' 
ಎಂದು ನಿರ್ಚರ್ ಜ್ಞಥನ ಉಳುವನು, ಅವನಿಗ್ ಈ ಸರಿಯಥದ ಅರಿವು ಮಿಥಥಯಜ್ಞಥನಕ್್ೆ ವಿರ್ ೀಧಿಯಥದದರಿಂದ ಆ 

ಅಜ್ಞಥನವನುನ ನಥರ್ಮಥಡುತ್ತ. ಅವನಿಗ್ ಪ್ುನುಃ ರ್ನಮಕ್್ೆ ಕ್ಥರಣವಥದ ಅಜ್ಞಥನ ಇಲ್ಿವಥಗಿ 'ಜ್ಞಥನಿರ್ು ಮ್ತ್ತ 
ಹುಟ್ುುವುದಿಲ್'ಿ ಎಂದು ಯಥವುದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಹ್ೀಳಲ್ಥಗಿತ್ ತೀ ಅದು ಎಲ್ಿವೂ ಸಮ್ಂರ್ಸವಥಗಿಯೆೀ ಇದ್.  
 

ಇನುನ ಜೀವನ ವಥಸತವವಥದ ಸವರ ಪ್ವನುನ ಹೀಗ್ ಹ್ೀಳಿದಥದರ್: ಬರಹಮಸ ತರ 1.3.19: 

 

 यदा तु दोहोन्न्द्रयिनाोबुद्द्धसङ्घाताद्व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रनतबाोर्धयतो नासस त्वं दोहोन्न्द्रयिनाोबुद्द्धसङ्घातः, नासस 
संसारी — किं तहहत ? — तद्यत्सत्यं स अात्मा चौतन्यिात्रस्वरूिस्तत्त्विसीनत ; तदा 
िूटस्थननत्यदृक्सस्वरूििात्मानं प्रनतबुर्धय अस्माच्छरीराद्यमभिानात्सिुत्तष्ठन् स एव 
िूटस्थननत्यदृक्सस्वरूि अात्मा भवनत — ‘स याो ह वौ तत्िरिं ब्रह्म वोद ब्रह्मौव भवनत’ (िु. उ. ३ । 
२ । ९) इत्याददश्रुनतभ्यः । तदोव चास्य िारिामथतिं स्वरूिि् , योन र्रीरात्सिुत्थाय स्वोन 
रूिोणामभननष्िद्यतो ।  ಯಥವಥಗ ದ್ೀಹ್ೀಂದಿರರ್ ಮ್ನಸುು ಬುದಿಧ ಎಂಬ ಗುಂಪ್ತನಿಂದ ಎಬ್ಬಬಸಿ ರ್ುರತ್ರ್ು 
'ನಿೀನು ದ್ೀಹ್ೀಂದಿರಯಥದಿಗಳ ಕ ಟ್ ಅಲ್,ಿ ನಿೀನು ಸಂಸ್ಥರಿರ್ಲ್ಿ. ಮ್ತ್ತೀನು? ಯಥವುದು ಸತಯವೀ 
ಆತಮವೀ ಚ್ೈತನಯಮಥತರಸವರ ಪ್ವೀ ಅದು ನಿೀನು (ತತತವಮ್ಸಿ) ಎಂದು, ಆಗ ಜೀವನು ತನನನುನ 
ಕ ಟ್ಸಾವಥದ ನಿತಯ ದೃಕ್ ಸವರ ಪ್ನು ಎಂದು ತ್ಳಿದು ಈ ರ್ರಿೀರಥದಿ ಅಭಿಮಥನದಿಂದ ಎದುದ 
(ಅಭಿಮಥನವನುನ ಬ್ಬಟ್ುು) ಅದ್ೀ ಕ ಟ್ಸಾ ನಿತಯ ದೃಕ್ ಸವರ ಪ್ ಆತಮನಥಗಿ ಆಗುತಥತನ್ 'ಯಥವಥತನು ಆ 
ಪ್ರ ಬರಹಮವನುನ ತ್ಳಿರ್ುವನ್ ೀ ಅವನು ಬರಹಮವ್ೀ ಆಗುವನು' ಎಂಬ ಮ್ುಂಡಕ ರ್ುರತ್ ಮ್ುಂತಥದ 
ಪ್ರಮಥಣಗಳಿಂದ.  ಇದ್ೀ ಜೀವನ ಪ್ಥರಮಥರ್ಥಶಕವಥದ ರ ಪ್ವು. ಈ ರ ಪ್ದಿಂದಲ್್ೀ ಜೀವನು ರ್ರಿೀರದಿಂದ 
ಎದುದ (ಅಭಿಮಥನವನುನ ಬ್ಬಟ್ುು) ತನನ ಸವರ ಪ್ವಥಗಿ ನಿಷಪನನವಥಗುವನು. (ಇಲ್ಲ ಿಛಥಂದ್ ೀಗಯ ಮ್ಂತರ ‘अथ 
य एष सम्प्रसादाोऽस्माच्छरीरात्सिुत्थाय िरं ज्याोनतरुिसम्िद्य स्वोन रूिोणामभननष्िद्यत एष अात्मोनत 

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
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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हाोवाच’ (छा. उ. ८ । ३ । ४) ಎಂಬ ಪ್ರಜಥಪ್ತ್ ವಿದ್ಯರ್ ಪ್ರಮಥಣದಿಂದ ಜೀವನು ತನನ 
ಚ್ೈತನಯಮಥತರವಥದ ಸವರ ಪ್ವನುನ ತ್ಳಿರ್ುತಥತನ್ ಎಂದು ಉಪ್ದ್ೀಶ್ಸಿದ್). 
याोऽत्र अमभननष्िद्यत इत्युक्ः, स सवतबन्धकवननिुतक्ः र्ुद्धोनौव अात्मना अवनतष्ठतो  ಬರಹಮಸ ತರ ಭಥಷಯ 
4.4.2 ಯಥರು ಮೀಲ್ಲನ ರ್ುರತ್ರ್ಲ್ಲ ಿಅಭಿನಿಷಪನನನಥಗುವನು ಎಂದು ಹ್ೀಳಿದ್ಯೀ ಅವನು 
ಸವಶಬಂಧ್ವಿನಿಮ್ುಶಕತನು ತನುನ ರ್ುದಧ ಸವರ ಪ್ವಥಗಿ ಇದುದಬ್ಬಡುತಥತನ್.  
 
ಈ ಮೀಲ್್ ಕ್ಥಣಿಸಿದ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಸ್ಥಾನತರರ್ ಭಥಷಯದ ನಿಣಶರ್ವ್ೀನು?   
ಜೀವ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನವನುನ ಪ್ಡ್ದು 'ಅಹಂ ಬರಹಥಮಸಿಮ' ಅನುಭವವನುನ ಹ್ ಂದಿದವನು ಯಥವುದ್ೀ 
ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸಂಬಂಧ್ದಿಂದ ತನನನುನ ಗುರುತ್ಸಿಕ್್ ಳುುವುದಿಲ್.ಿ ಏಕ್್ಂದರ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಪ್ಥರಮಥರ್ಥಶಕ ಸತಯವಲ್ ಿ
ಎಂದು ತ್ಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಬರಹಮವು ಜೀವ-ರ್ಗತುತ ಎರಡನ ನ ಸತಯವಲ್ ಿಎಂದು 'ಪ್ರಪ್ಂಚ್ ೀಪ್ರ್ಮ್ಂ 
ರ್ಥಂತಂ ಶ್ವಮ್ದ್ವೈತಂ ಚತುರ್ಶಂ ಮ್ನಯಂತ್ೀ ಸ ಆತಥಮ ಸ ವಿಜ್ಞ್ೀರ್ುಃ' ಎಂದು ಮಥಂಡ ಕಯದಲ್ಲ ಿ
ತ್ಳಿಸಿರುವದರಿಂದ ಕ್್ೀವಲ್ ಚಿನಥಮತರ ಸವರ ಪ್ವಥಗಿರುತ್ತ. ಈ ಬರಹಮವನ್ನೀ ಜೀವ ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನದಿಂದ 
ತನನ ಸವರ ಪ್ವಥಗಿ ತ್ಳಿರ್ುವುದು.  
योन ज्ञानोन भूतानन अर्ोषोण ब्रह्मादीनन स्तम्बियतन्तानन द्रक्ष्यसस साक्षात् अात्मनन प्रत्यगात्मनन 
‘ित्संस्थानन इिानन भूतानन’ इनत अथाो अकि िगय वासुदोवो ‘िरिोश्वरो च इिानन’ इनत 
; क्षोत्रज्ञोश्वरौित्व ंसवाोतिननषत्प्रससदं्ध द्रक्ष्यसस इत्यथतः ॥ ३५ ॥  ಭಗವದಿಗೀತಥ 14.35 ಭಥಷಯ: ಇಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರ್ ೀಕ್ಷ ಜ್ಞಥನದ ಪ್ರಕ್ಥರವನುನ ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್: ತನನ ಆತಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಯಗಥತಮನಲ್ಲ ಿ(ಪ್ಂಚ ಕ್್ ೀರ್ಗಳಿಂದ 

ಬ್ೀರ್ಯಥದ ಕ್್ೀವಲ್ ಚ್ೈತನಯದಲ್ಲ)ಿ 'ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವು ನನನಲ್ಲಿದ್' ಎಂದ  ವಥಸುದ್ೀವನಥದ ಪ್ರಮರ್ವರನಲ್ ಿ ಇವು 
ಇದ್' ಎಂದು ಕ್ಷ್ೀತರಜ್ಞ (ಜೀವಥತಥಮ) ಮ್ತುತ ಈರ್ವರ ಪ್ರಮಥತಮರ ಏಕತವವನುನ, ಸವೀಶಪ್ನಿಷತುತಗಳಲ್ ಿ 

ಪ್ರಸಿದಧವಥದದದನುನ ತ್ಳಿರ್ುವ್.   

ननु अहिीश्वर एवाोक्ः श्रुत्या — यद्योवं प्रनतबुद्धाोऽसस, नान्स्त िस्यमचदप्रबाोधः । ಬರಹಮ ಸ ತರ ಭಥಷಯ 
4.1.3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ೂವಶವಥದಿ ಹ್ೀಳುತಥತನ್ 'ನನನನು ಈರ್ವರನ್ಂದ್ೀ ರ್ುರತ್ರ್ು ಹ್ೀಳುತತಲ್?ಿ' ಇದಕ್್ೆ ಉತತರ 
ಸಿದಥಧಂತ್ೀ ಕ್್ ಡುವುದು: ಹೀಗ್ ನಿನಗ್ ಜ್ಞಥನವಿದದರ್ ಆಗ ಅಜ್ಞಥನವು ಯಥರಿಗ  ಇಲ್'ಿ. ಇಲ್ಲ ಿರ್ದಯಪ್ತ 
ಈರ್ವರರ್ಬದ ಪ್ರರ್ುಕತವಥಗಿದದರ , ಭಥಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ೀಕ ಕಡ್ 'ಈರ್ವರ, ಪ್ರಮೀರ್ವರ' ರ್ಬದಗಳು ನಿಗುಶಣ 
ಬರಹಮವನುನ ಸ ಚಿಸುತತವ್. ಉದಥಹರಣ್: ಈರ್ಥವಥಸಯ ಉಪ್ನಿಷತ್ತನ ಪ್ರರ್ಮ್ ಮ್ಂತರ ಭಥಷಯ: ईर्र्ता 
िरिोश्वरः िरिात्मा सवतस्य । स हह सवतिीष्टो सवतजन्तूनािात्मा सन् प्रत्यगात्मतया । तोन स्वोन 
रूिोणात्मना ईर्ा वास्यि् अाच्छादनीयि् । किि्? इदं सवं यन्त्िं च यन्त्िश्चञ्चत् जगत्यां िृमथवयां 
जगत् तत्सवति् । स्वोनात्मना ईर्ोन प्रत्यगात्मतया अहिोवोदं सवतमिनत िरिाथतसत्यरूिोणानृतमिदं सवं 
चराचरिाच्छादनीयं िरिात्मना । यथा चन्दनागवातदोरुदिाददसम्बन्धजक्लो दाददजिाौिाधधिं दाौगतन्र्धयं 
तत्स्वरूिननघषतणोनाच्छाद्यतो स्वोन िारिामथतिो न गन्धोन, तद्वदोव हह स्वात्मन्यर्धयस्तं स्वाभाकविं 
ितृतत्वभाोकृ्त्वाददलक्षणं जगद्द्वौतरूिं िृमथवयाि् ....  

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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[ಪ್ರಮೀರ್ವರನಥದ ಪ್ರಮಥತಮನು ಎಲ್ಿರ ನಿಯಥಮ್ಕ. ಅವನು ಎಲ್ಿರ ಪ್ರತಯಗಥತಮವಥಗಿಯೆೀ ಇದುದಕ್್ ಂಡು 
ನಿರ್ಮಿಸುತಥತನ್.]  ಹೀಗ್ ಈರ್ವರ/ಪ್ರಮೀರ್ವರ ಜೀವನ ಆತಮವ್ೀ, .. ಜೀವನು (ಸ್ಥಧ್ಕನು) ತನನ 
ಸವರ ಪ್ಭ ತವಥದ ಈರ್ವರನಿಂದ 'ಇದ್ಲ್ಿವೂ ನಥನ್ೀ, ಪ್ರಮಥರ್ಶ ಸತಯ ರ ಪ್ದಿಂದ ಈ ಚರಥಚರ ರ್ಗತುತ 
ಸತಯವಲ್.ಿ ಈ ಈರ್ವರ (ಚ್ೈತನಥಯತಮ)ನಿಂದ ಈ ಇಡಿೀ ಪ್ರಪ್ಂಚವೂ ಆಚಥಾದಿಸಲ್ಪಡಬ್ೀಕು.  ಹ್ೀಗ್ ಗಂಧ್ದ ಚ್ಕ್್ೆ 
ಬಹು ಕ್ಥಲ್ ತಥಯವದಿಂದ ದುಗಶಂಧ್ವಥಗಿರುತ್ ತೀ, ಅದನುನ ರ್ುದಧಮಥಡಿ ತ್ೀರ್ಲ್ು ತನನ ಸವರ ಪ್ಭ ತ 

ಸುಗಂಧ್ದಿಂದ ಆಚಥಾದಿತವಥಗುವುದ್ ೀ ಹಥಗ್...] 
 

ಮೀಲ್್ ಉಪ್ಲ್ಕ್ಷಣವಥಗಿ ಕ್ಥಣಿಸಿದ ಅನ್ೀಕ ವಥಕಯಗಳಿಂದ ತ್ಳಿದು ಬರುವುದು ಬನನಂಜ್ರ್ವರ ಅದ್ವೈತದ 
ಕುರಿತಥದ ಗರಹಕ್್ ಅನಯಥಥ ಪ್ರತ್ಪ್ತ್ತ, ಅಂದರ್, ವಸುತಸಿಾತ್ಗ್ ವಿರುದಧವಥದದುದ ಎಂಬುದನುನ ಯಥರ  ಕ ಡ 
ಒಪ್ುಪವರು. ಈ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ ಯಥವ ಕ್ಥರಣದಿಂದ ಆಯಿತು?  ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ತಥವ್ೀ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಹ್ೀಳಿದಥದರ್:  ತಥವು ಸುಮಥರು 16 ವರ್ಸಿುನವರಥಗಿದಥದಗ ಅದ್ವೈತಥದಿ ಮ್ ರ  ದರ್ಶನಗಳನ ನ ತಥವ್ೀ ಓದಿ 
ತ್ಳಿರ್ಲ್ು ಬರ್ಸಿದರು. ಇದಕ್್ೆ ಅವರು ಕ್್ ಡುವ ಕ್ಥರಣ: ಈ ದರ್ಶನಗಳನುನ ಆಯಥ ಮ್ತದ ವಿದಥವಂಸರಿಂದ 
ಪ್ಥಠ ಕ್್ೀಳಿದರ್, ಅವರುಗಳ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಥತಕ್್ೆ ಒಳಗಥಗುತ್ತ ತಮ್ಮ ಗರಹಕ್್, ಆದದರಿಂದ ನಿಷಪಕ್ಷಪ್ಥತ್ಯಥಗಿ ತಥವು ಆ 
ದರ್ಶನಗಳನುನ ತ್ಳಿರ್ಲ್ು ಮ್ುಂದಥದರು.   
 
ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ವೈತದ ಕುರಿತಥದ ಅಭಿಪ್ಥರರ್ಗಳನುನ ನ್ ೀಡಿದಥಗ ಅವರ ಈ ಯೀರ್ನ್ ಸಫಲ್ವಥಗದ್ 
ಹ್ ೀದದುದ ಮಥತರವಲ್ಿ, ವಿಪ್ರಿೀತ ಫಲ್ವನ ನ ಅವರಿಗ್ ಕ್್ ಟ್ಟುದ್ ಎಂಬುದು ತ್ಳಿಯಥಗುತ್ತ. ಒಂದು ವ್ೀಳ  ್
ವಿದಥವಂಸರಿಂದ ಅದ್ವೈತವನುನ ಕ್್ೀಳಿದದರ್ ಈ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ರ್ನುನ ತಪ್ತಪಸಲ್ಥಗುತ್ತತುತ.  ಇವರು ಇದ್ೀ 
ವಿಡಿಯೀದಲ್ಲಿ ರ್ಂಕರರನುನ ‘childish’ ‘ಬಥಲ್ಲರ್’ ಎಂದ  ‘immature’ ‘ಅಪ್ಕವ’ ಎಂದ  ಹೀಯಥಳಿಸಿದಥದರ್. ಮ್ತುತ 
‘ರ್ಂಕರರು ತಮ್ಮ 16 ವರ್ಸಿುನಲ್ಲಿ ಭಥಷಯ ಬರ್ರ್ಲ್ಥರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಸಿುನಲ್್ಿೀ ತಥವು ಅದ್ವೈತವನುನ 
ಓದಲ್ಥರಂಭಿಸಿದರು. ತಥವು ಆಗ ಅಪ್ಕವವಥಗಿದದದದನುನ ಹ್ೀಳಿದಥದರ್. ರ್ಂಕರರು ಬ್ಳ್ರ್ುತತ ಅವರ 
ಆಲ್್ ೀಚನ್ಗಳೂ ಬದಲ್ಥಗುತತ ಕ್್ ನ್ರ್ಲ್ಲಿ ಸ್್ ವೀಕ್ತತವಿರುದಧವಥಗಿ ಹ್ೀಳಿದರು ಎಂದಿದಥದರ್. ಆದರ್ ಇದಕ್್ೆ 
ಯಥವುದ್ೀ ಉದಥಹರಣ್ರ್ನ ನ ಕ್್ ಟ್ಟುಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ನಿಸಬ್ೀಕದದುದ ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ತಮ್ಮ ಎಳ್ರ್ 
ವರ್ಸಿುನಲ್ಲಿ ಯಥವ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ರ್ನುನ ಹ್ ಂದಿದರ್ ೀ ಅದನುನ ತಮ್ಮ ನಂತರದ ಸುಮಥರು ಏಳು ದರ್ಕದ 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕ್್ ಳುಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದು. ಅಂದರ್, ಆ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಕವತ್ರ್ನುನ ಪ್ಡ್ರ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ತಪ್ುಪ 
ಗರಹಕ್್ರ್ನ್ನೀ ಈಗಲ್  ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಶ್ಷಯರ್ ಂದಿಗ್, ಅದು ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಿದ್, 
ಹಂಚಿಕ್್ ಂಡಿದಥದರ್. ಅಷುು ಮಥತರವಲ್ಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ಗ್ ಮ್ಧ್ವರನ ನ ಸಂವಥದಿಯಥಗಿ ಮಥಡಿದಥದರ್.  
 
ಮ್ಧ್ವರ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ಗ್ ಉದಥಹರಣ್ಗಳು: 
 
ತಮ್ಮ ತತ್ ತವೀದ್ ಯೀತದಲ್ಲ ಿಪ್ಥರರಂಭದಲ್್ಿೀ ಅದ್ವೈತವನುನ ವಿಮ್ಶ್ಶಸುವಥಗ ಗಿೀತ್ರ್ ಈ 16ನ್ ಅಧ್ಥಯರ್ದ 8,9 

(असत्यिप्रनतष्ठं तो जगदाहुरनीश्वरि् ।   अिरस्िरसम्भूतं कििन्यत्िािहौतुिि् ॥८॥   
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एतां दृधष्टिवष्टभ्य नष्टात्मानाोऽल्िबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रििातणः क्षयाय जगताोऽहहताः॥९||                     

     ರ್್್ ಿೀಕಗಳನುನ ಉದಧರಿಸಿ 'ಇತಥಯದಿ ಚ ಗಿೀತಥಸು' ಎಂದು ನಿುಃಸಂರ್ರ್ವಥಗಿ 'ಈರ್ವರ್ ೀಹಂ...' ಮ್ುಂತಥದ 

ರ್್್ ಿೀಕಗಳನ ನ ಅದ್ವೈತಕ್್ೆ ಹ್ೀಳಿದಥದರ್.  
ತಮ್ಮ ಮ್ಹಥಭಥರತ ತಥತಪರ್ಶ ನಿಣಶರ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿಈ ರ್್್ ಿೀಕವನುನ ರಚಿಸಿದಥದರ್: 
 

र्िापरांश्चरै् बिूनित्य ंतनरीश्र्रं चाप्रतर्ष्ठं च लोकम ्।  
सिद्धोऽिमीशोऽिसमतर् ब्रुर्ा ान ्गु ान ्वर्ष् ोः ख्यापयन ्र्ादर्ोऽजैर् ्। २२.२८४ । [22.301] 

सभन्नं वर्ष् ुमधिकं िर्वर्श्च ब्रुर्न ्प्रर्ीरान ्लक्षमेषा ंतनजघ्ने ।   
 

ಇದರ ಅರ್ಶ: ಅಲ್ಲ ಿ(ಸ್ೌಗಂಧಿಕ ವನದಲ್ಲ)ಿ ಬ್ೀರ್ ಅನ್ೀಕರನುನ, ಹೀಗ್ ಹ್ೀಳುವವರನುನ - 'ಈ ಲ್್ ೀಕವು ಅಸತಯ, 
ಪ್ರತ್ಷ್್ಾ ಇಲ್ಿದುದ, ಕತೃಶ ನಿಯಥಮ್ಕನಥದ ಈರ್ವರನಿಲ್ಿದುದ, ನಥನು ಸಿದಧನು, ನಥನು ಈರ್ವರನು' - ಭಿೀಮ್ನು ವಿಷುಣವಿನ 

ಗುಣಗಳನುನ ಸ್ಥರುತತ ವಥದದಿಂದ ಜ್ಯಿಸಿ, ವಿಷುಣ ಜೀವರಿಗಿಂತ ಭಿನನನು, ಎಲ್ಿಕ್ತೆಂತ ಅಧಿಕನು ಎಂದು ಹ್ೀಳುತತ ಆ 

ಲ್ಕ್ಷಥಂತರ ಯೀದಧರನುನ ಕ್್ ಂದನು. 
 
ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅಷುು ದಿೀಘಶಕ್ಥಲ್ದ ಆಚಥರ್ಶತವದಲ್ಲಿ ಅನ್ೀಕ್ಥನ್ೀಕರಿಗ್ ಪ್ಥಠ ಮಥಡಿದಥದರ್. 
ಅವರಿಗ್ಲ್ಿ ಅದ್ವೈತದ ಕುರಿತಥದ ಈ ತಮ್ಮ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ರ್ನ್ನೀ ವಿತರಣ್ ಮಥಡಿರುತಥತರ್ ಎಂಬುದು 
ಸುುಟ್ವಥಗುತ್ತ. ಈ ತಪ್ುಪ ಗರಹಕ್್ ಇಂದು ಅನ್ೀಕ (ಬನನಂಜ್ರ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಠ ಮಥಡಿಕ್್ ಳುದ) ಮಥಧ್ವ 
ವಿದಥವಂಸರಲ್ ಿ ಸಹ ವಥಯಪ್ತಸಿ ಬ್ೀರ ರಿಬ್ಬಟ್ಟುದ್.  
 
ಅವರು ರ್ಂಕರರ ಮೀಲ್್ ಮಥಡಿದ ನಿಂದಥವಚನಗಳು ವಿನಥಕ್ಥರಣ ಎಂಬುದು ಯಥರಿಗ  ವ್ೀದಯವಥಗುವುದು.  
https://www.youtube.com/watch?v=ei1ha9nZ9P8&feature=youtu.be 
ಈ ವಿಡಿಯೀದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಥಗಸಂಪ್ತಗ್ ಆಚಥರ್ಶರು ಅದ್ವೈತಮ್ತವನುನ ಪ್ೂವಶಪ್ಕ್ಷವಥಗಿ ಮ್ಂಡಿಸುವಥಗ 
‘ತತತವಮ್ಸಿ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಶವನುನ ಸರಿಯಥಗಿ ತ್ಳಿಸಿದಥದರ್: ಚಿತ್ ಮ್ತುತ ಚಿತ್ ಐಕಯ ಎಂಬುದಥಗಿ.   
  
(25.48) ಭರಮಥತಮಕವಥದ ರ್ಗತ್ತಗ್ ಪ್ರಮಥಣು ಏಕ್್? ಎಂದು ಅದ್ವೈತದ ನಿಲ್ುವನುನ ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ಪ್ರರ್್ನ 
ಮಥಡಿದಥದರ್. 
 
ಪ್ರಮಥಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಸೃಷ್ಟು ಎಂಬುದು ವ್ೈರ್್ೀಷ್ಟಕರ ಮ್ತ. ಈ ಮ್ತವನುನ ವ್ೀದ ವಥಯಸರು ಬರಹಮ 
ಸ ತರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಂಡಿಸಿದಥದರ್.  ವ್ೀದಥಂತ್ಗಳು ಬರಹಮವನುನ ರ್ಗತ್ತಗ್ ಕ್ಥರಣವಥಗಿ ಒಪ್ುಪವರು, ಪ್ರಮಥಣುವನನಲ್ಿ. 
ತ್ರಗುಣಥತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತ್ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುನ ರಚಿಸುತ್ತ ಎಂಬುದನುನ ಉದಥಹರಣ್ಗ್ ಉಪ್ನಿಷತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೀಗ್ ಹ್ೀಳಿದ್: 
 
ತ್ೈತ್ತರಿೀರ್ ಉಪ್ನಿಷತುತ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ei1ha9nZ9P8&feature=youtu.be
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तस्माद्वा एतस्मादात्मन अािार्ः सम्भूतः । अािार्ाद्वायःु । वायाोरगनः । अनोरािः । अद्भ्यः िृमथवी । 
िृमथवया अाोषधयः ।  
 
ಭ.ಗಿೀತ್ರ್ಲ್ಲಿ –  
 
7ನ್ ಅಧ್ಥಯರ್: 

भूमिरािाोऽनलाो वायुः खं िनाो बुद्द्धरोव च । 
अहङ्कार इतीयं िो मभन्ना प्रिृनतरष्टधा ॥ ४ ॥ 
 
13ನ್ ಅಧ್ಥಯರ್: 
िहाभूतान्यहङ्काराो बुद्द्धरवयक्िोव च । 
इन्न्द्रयाद्ण दर्ौिं च िञ्च चोन्न्द्रयगाोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वोषः सुखं दःुखं सङ्घातश्चोतना धृनतः । 
एतत्क्षोत्र ंसिासोन सकविारिुदाहृति् ॥ ६ ॥ 
 
ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ/ವಿಶ್ಷ್ಥುದ್ವೈತ ಬರಹಮವನುನ ಉಪ್ಥದಥನ ಕ್ಥರಣವಥಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿದಥದರ್, ಮ್ಧ್ವಮ್ತದಲ್ಲಿ ಬರಹಮ 
ಕ್್ೀವಲ್ ನಿಮಿತತ ಕ್ಥರಣ, ಪ್ರಕೃತ್ ಉಪ್ಥದಥನ.  ಯಥರ  ಸಹ ಪ್ರಮಥಣುಕ್ಥರಣವನುನ ಒಪ್ತಪಲ್ಿ: 
 
ಮ್ಧ್ವ ಸ ತರ ಭಥಷಯ:  

परमाण्र्ारम्भर्ादमपाकरोतर् – 

ॐ मिद्दीर्वर्द्र्ा ह्रवर्पररमण्डलाभ्याम ्ॐ ॥ 11-184 ॥ 
 
ಇನುನ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಪ್ರಪ್ಂಚ ಅವಿದಥಯ ಕಲ್ಲಪತ ಎಂಬುದರ ವಿಷರ್: 
ಶ್ರೀಮ್ದಥಾಗವತ: https://sa.wikisource.org/s/pdx   5.12:  
 

एर्ं तनरुक्र् ंक्षक्षतर्शब्दर्तत्र्मिस्न्निानात्परमा र्ो ये 

अवर्द्यया मनिा कस्पपर्ावर्े येषां िमूिेन कत र्ो वर्शेषः ९ 
एर्ं कत श ंवथलूम ुबतविद्यदिच्च िज्जीर्मजीर्मन्यर् ्

द्रव्यवर्भार्ाशयकालकमव नाम्नाजयार्ेहि कत र् ंद्वर्र्ीयम ्१० 
 ಇಲ್ಲ ಿಪ್ರಮಥಣು ಎಂದಿರುವುದನುನ ಅದ್ವೈತ, ವಿಶ್ಷ್ಥುದ್ವೈತ ಮ್ತುತ ದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿಹೀಗ್ ಅರ್ಶ ಮಥಡಿದಥದರ್: 
 

https://sa.wikisource.org/s/pdx
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ಪ್ರಮಥಣು ಎಂಬುದನುನ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಸೃಷ್ಟುಗ್ ಮ್ ಲ್ಭ ತ ವಸುತ ಎಂದು ಒಪ್ತಪದರ , ಅದು ಕಲ್ಲಪತವಥದದದರಿಂದ 
ಅದರಿಂದ ಉತಪನನವಥದ ರ್ಗತ ತ ಮಿಥಥಯ. 
 
ವಿಶ್ಷ್ಥುದ್ವೈತದ ಶ್ರೀ ವಿೀರರಥಘವಥಚಥರ್ಶರು: 

 
 
ಇವರು ತ್ಳಿ ಹ್ೀಳಿದುದ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಥಣು ಎಂಬ ರ್ಬದದಿಂದ ಪ್ಂಚ ಭ ತ ಸ ಕ್ಷಮಗಳು ಎಂದರ್ಶ. (ಇದು 
ಅದ್ವೈತ್ಗಳ ಒಪ್ತಪಗ್ಯಥದದುದ.) ಇವರು ಕ್್ ಡುವ ಇನ್ ನಂದು ಸಪಷ್ಟುೀಕರಣ: ಭಥಗವತದ ಈ ರ್್್ ಿೀಕಗಳು 
ವ್ೀದಥಂತಥರ್ಶವನುನ ಹ್ೀಳಲ್ು ಬಂದದುದ. ಇಲ್ಲ ಿವ್ೈರ್್ೀಷ್ಟಕರ/ಬೌದಧರ ಪ್ರಮಥಣು ಕ್ಥರಣ ವಥದವನುನ ಒಪ್ತಪಲ್.ಿ 
ಅವರುಗಳು ‘ಅವಿದಥಯ ಕಲ್ಲಪತ’ ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ುಪವುದಿಲ್.ಿ ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಿಪ್ರಮಥಣುರ್ಬದಕ್ತೆ ಭ ತಸ ಕ್ಷಮ 
(ಸ ಕ್ಷಮ ಪ್ಂಚಭ ತಗಳು, ಪ್ಂಚಿೀಕರಣವಥಗುವ ಮ್ುನನ ಇದದ ಸಿಾತ್) ಎಂಬರ್ಶ.  
 
ರ್್್ ಿೀಕದ ‘ಅವಿದಯಯಥ ಮ್ನಸ್ಥ ಕಲ್ಲಪತಥುಃ’ ಎಂಬುದಕ್್ೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿರ್ಥಥರ್ುರತಥರ್ಶವಥಗಿ ಕ್ಥಲ್ಪನಿಕ ಎಂದರ್, 
ವಿಶ್ಷ್ಥುದ್ವೈತದಲ್ಲ ಿ‘ಅನಿತಯ’ ಈರ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತಪನನವಥದದುದ, ಎಂದರ್ಶ.  
ಶ್ರೀ ವಿರ್ರ್ಧ್ವರರ್ರ ಅಭಿಪ್ಥರರ್: 
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ಕ್ಥಣಥದ (ವ್ೈರ್್ೀಷ್ಟಕ) ರ ಪ್ರಮಥಣುವ, ಬೌದಧರ ಅದರ ಸಮ್ ಹವೀ, ಅವಿದಥಯಕಲ್ಲಪತ ಪ್ರಮಥಣುಗಳೂ್ೀ 
(ಅದ್ವೈತ), ಈ ಎಲ್ ಿಪ್ಕ್ಷಗಳಲ್ ಿ ಪ್ರಮಥಣುಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಕ್ಥರಣಭ ತವಥದ ವಸುತವು ಪ್ರಪ್ಂಚಕ್್ೆ 
ಆಧ್ಥರ ಎಂದು ಆಗದು.  
 
ಹಥಗಥಗಿ ಪ್ರಮಥಣುಗಳು ಎಂಬುದನುನ ರ್ಥಥರ್ುರತಥರ್ಶವಥಗಿ ಯಥವ ವ್ೈದಿಕ ಮ್ತದಲ್ ಿ ಒಪ್ತಪಲ್.ಿ ಆಧ್ುನಿಕ 
ವಿಜ್ಞಥನಿಗಳು ಒಪ್ುಪವರಲ್ ಿಎಂದರ್, ಅವರ ಕಲ್ಪನ್ ಬ್ೀರ್. ಅವರಿಗ್ ಈರ್ವರ, ರ್ಕ್ತತ, ಹದಿನಥಲ್ುೆ ಲ್್ ೀಕ, 
ಧ್ಮಥಶಧ್ಮ್ಶ, ಅದೃಷು, ಪ್ುನರ್ಶನಮ, ಭಂಧ್-ಮೊೀಕ್ಷ, ವ್ೈಕುಂಠಥದಿ ಮ್ುಕ್ತತಲ್್ ೀಕಗಳು, ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನ್ ಇಲ್.ಿ 
ಕ್್ೀವಲ್ ಪ್ರತಯಕ್ಷ/ಅನುಮಥನಗಳನುನ ಅವಲ್ಂಬ್ಬಸಿ ಸಂರ್್್ ೀಧ್ನ್ ಮಥಡಿ ಬೌದಿಧಕವಥಗಿ ಸಿದಥಧಂತ ಮಥಡುತಥತರ್. 
ಇದ  ನಿರ್ತವಥದ ಒಪ್ತಪಗ್ ಅಲ್ಿ; ತಥತಥೆಲ್ಲಕವಥದದುದ. ಉತತರ್ ೀತತರ ಬ್ೀರ್ ಸಿದಥಧಂತಗಳು ಬಂದಲ್ಲ ಿಇವು ಬ್ಬದುದ 
ಹ್ ೀಗುವವು.  ವ್ೀದಥಂತ್ಗಳಿಗ್ ಇವರ ಕಲ್ಪನ್ರ್ನುನ ಒಪ್ಪಬ್ೀಕ್್ಂಬ ನಿಬಶಂಧ್ವಿಲ್.ಿ ವ್ೀದ/ಸೃತಥಯಧ್ಥರಿತ 
ಒಪ್ತಪಗ್ಗಳೂ್ಡನ್ ವ್ೀದಥಂತ್ಗಳಿಗ್ ಪ್ುರುಷ್ಥರ್ಶಸಿದಿಧಯಥಗುತ್ತ. ಹಥಗಥಗಿ ಪ್ರಮಥಣುವನುನ ಪ್ಥರಮಥರ್ಥಶಕವಥಗಿ 
ಒಪ್ಪಲ್ಲಲ್ ಿಎಂಬ ಕ್ಥರಣಕ್್ೆ ವ್ೀದಥಂತ್ಗಳಿಗ್ ಯಥವ ನಷುವೂ ಇಲ್.ಿ 
 
(25.58) ಇನುನ ಪ್ರಮಥಣುಗಳ ವಿಭರ್ನ್/ಸ್ಥಂರ್ತವವನುನ ರ್ಂಕರರ ಅನುಯಥಯಿಗಳು ಒಪ್ತಪಲ್ಿವ್ಂದು 
ಬನನಂಜ್ರ್ವರು ಹ್ೀಳಿದಥದರ್. ಇದಕ್್ೆ ಉತತರ: 
 
िरिाणूनां िररन्च्छन्नत्वात्, यावत्याो ददर्ः — षट् अष्टाौ दर् वा — तावत्द्भरवयवौः सावयवास्तो 
स्यःु, सावयवत्वादननत्याश्च — इनत ननत्यत्वननरवयवत्वाभ्युिगिाो बार्धयोत । ಬರಹಮಸ ತರ ಭಥಷಯ 2.2.17 
ಎಂಬಲ್ಲ ಿಪ್ರಮಥಣುಗಳಿಗ್ ಅವರ್ವಗಳಿವ್ಯೆಂಬುದನುನ ರ್ಂಕರರು ಒಪ್ತಪದಥದರ್.  ಅತಯಂತ ಪ್ಥರಚಿೀನರಥದ 

ವ್ೈರ್್ೀಷ್ಟಕ, ಬೌದಧ, ಜ್ೈನರ ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲ ಿಈ ರ್್್ ಿೀಕವಿದ್: षट्केन युगपद्योगार् ्परमा ोः षडशंर्ा । षण् ां 
िमानदेशत्र्ार् ्वपण्डः वयाद ुमािकः ॥ 
 
ಇನ್ನು ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಗ್ಗ ೆಬನ್ುಂಜಗಯವರನ ಹಗೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಗ ೇಣ. 
 
(24.31) ‘ಪ್ಾಪ್ಂಚ ಭ್ಾಮೆಯಯದರಗ ಅದನ ಜೇವನ್ ಕಲ್ಪನಗ, ಭ್ಗವಂತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಯಡಿದದಲ್ಲ. ದಗೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲವಯಗಿ 
ನ್ಮೇವು ನಯಸ್ತಿಕರನ’ – ಇರನ ಬನ್ುಂಜಗಯವರ ಅಭಿಪ್ಯಾಯ. 
 
ಮಹಯಭಯರತ್ದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಣ ನಯರದರಿಗ್ಗ ತ್ನ್ು ವಿಶ್ವರ ಪ್ವನ್ನು ತಗ ೇರಿಸ್ತ ಹಗೇಳಿದನದ: 
https://sa.wikisource.org/s/3ij 

माया ह्येषा मया ितष्टा यन्मां पश्यसि नारद।। 
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44b 

सर्वभूतगुणैर्ुवक्त ंनैर्ं त्र्ं ज्ञातु्हसव।स  
 
[ಈ ನ್ನ್ು ಯಯವ ವಿಶ್ವರ ಪ್ವನ್ನು ನ್ಮೇನ್ನ ನಗ ೇಡನತ್ತಿರನವಗಯೇ ಅದನ ನ್ನ್ಮುಂದ ಮಯಯೆಯಂದ 
ಸೃಷ್ಿವಯದದನದ. ಈ ವಿಶ್ವರ ಪ್ದಲ್ಲಲರನವ ಎಲ್ಲರ/ಎಲ್ಲದರ ಗನಣಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದವನಗಂದನ ನ್ನ್ುನ್ನ 
ತ್ತಳಿಯಬಯರದನ.] 
 
ಈ ಶಗ್ ಲೇಕವನ್ನು ಶ್ಂಕರರನ ಎರಡನ ಬಯರಿ ತ್ಮಿ ಬಾಹ್ಿಸ ತ್ಾ ಭಯಷ್ಾದಲ್ಲಲ ಉದಧರಿಸ್ತದಯದರಗ: 
दर्तयनत चाथाो अकि स्मयततो ॥ १७ ॥ 3.2.17 
 
दर्तयनत च श्रुनतः िररूिप्रनतषोधोनौव ब्रह्म — ननकवतर्ोषत्वात् — ‘अथात अादोर्ाो नोनत नोनत’ 
(बृ. उ. २ । ३ । ६) ‘अन्यदोव तहद्वददतादथाो अकवददतादधध’ (िो . उ. १ । ४) ‘यताो वाचाो 
ननवततन्तो अप्राप्य िनसा सह’ (तौ. उ. २ । ४ । १) इत्योविाद्या । बाष्िमलना च बार्धवः 
िृष्टः सन् अवचनोनौव ब्रह्म प्राोवाचोनत श्रूयतो — ‘स हाोवाचाधीहह भाो इनत स तूष्णीं बभूव तं ह 
हद्वतीयो तृतीयो वा वचन उवाच बू्रिः खलु त्वं तु न कवजानासस । उिर्ान्ताोऽयिात्मा’ इनत । 
तथा स्मृनतष्वकि िरप्रनतषोधोनौवाोिददश्यतो — ‘ज्ञोयं यतत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वािृतिश्नुतो । 
अनाददित्िरं ब्रह्म न सतन्नासदचु्यतो’ (भ. गी. १३ । १२) इत्योविाद्यासु । तथा कवश्वरूिधराो 
नारायणाो नारदिुवाचोनत स्मयततो — ‘िाया ह्योषा िया सृष्टा यन्मां िश्यसस नारद ।’ (ि. भा. 
१२ । ३३९  । ४५) ‘सवतभूतगुणौयुतकं् नौवं िां ज्ञातुिहतसस’ (ि. भा. १२ । ३३९ । ४६) 
इनत ॥ १७ ॥ 

अन्तस्तद्धिाोतिदोर्ात् ॥ २० ॥  1..120: 
स्यात्िरिोश्वरस्यािीच्छावर्ान्मायाियं रूिं साधिानुग्रहाथति् , ‘िाया ह्योषा िया सृष्टा यन्मां 
िश्यसस नारद । सवतभूतगुणौयुतकं् िौवं िां ज्ञातुिहतसस’ इनत स्मरणात् । 
 
 
ಇಲ್ಲಲ ಪ್ರಮಯತ್ಿನ್ನ ತಯನ್ನ ಮಯಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಯಯಕವಗಂದನ ಸಪಷ್ಿವಯಗಿ ಹಗೇಳಿದಯದನಗ. ಇದರ ಮತ್ನಿ 
ಇನ್ಮುತ್ರ ಅಲ್ಲಲಯ ಕಗಲ್ ಶಗ್ ಲೇಕಗಳಿಗ್ಗ ನ್ಮೇಲ್ಕಂಠರ ವಯಾಖ್ಯಾನ್ (339ನಗ ಅಧ್ಯಾಯ) ಕಗಳಗ್ಗ ಕಗ ಟ್ಟಿದಗ:   

 

ಈ ಭಥಗದಲ್ಲಿ ಗಮ್ನಿಸಬಹುದಥದ ಅಂರ್ಗಳು: 
ಜೀವರ ಪ್ವಥಗಿ ಬರಹಮವ್ೀ ಇರುವುದು. 
ಪ್ಪ್ಶಂಚ, ವಿರ್ವ, ಸತಯವಲ್,ಿ ಮಥಯಿಕ. 
ಬರಹಮ ನಿಷೆಲ್, ನಿಗುಶಣ, ನಿಷ್ಟೆಿರ್.  ನಿಷೆಲ್ನಥದ ಪ್ರಮಥತಮನಿಗ್ ಪ್ರಪ್ಂಚರ ಪ್ ಮಥಯಿಕ.  

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=2&id=BR_C02_S03_V06&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=2&id=BR_C02_S03_V06&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Kena_pada?page=1&id=KP_C01_V04&hl=%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%20%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A5%E0%A5%8B%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Taitiriya?page=2&id=T_C02_S04_V01&hl=%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Taitiriya?page=2&id=T_C02_S04_V01&hl=%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=13&id=BG_C13_V12&hl=%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%82%20%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%20%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%87%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%82%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AE%20%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_V12&hl=%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%82%20%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%20%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%87%C2%A0%E0%A5%A4%20%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%82%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AE%20%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
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ಬೃಹದಥರಣಯಕದಲ್ಲ ಿ2.5.19  - 
 रूि ंरूि ंप्रनतरूिाो बभूव तदस्य रूिं प्रनतचक्षणाय । इन्द्राो िायामभः िुरुरूि ईयतो युक्ा ह्यस्य 
हरयः र्ता दर्ोनत । अयं वौ हरयाोऽय ंवौ दर् च सहस्राद्ण बहूनन चानन्तानन च 
तदोतद्ब्रह्मािूवतिनिरिनन्तरिबाह्यियिात्मा ब्रह्म सवातनुभूररत्यनुर्ासनि ्॥ १९ ॥ 
ರ್ಂಕರರ ಭಥಷಯ: 
 
स एव हह िरिोश्वराो नािरूिो वयािुवातणः रूि ंरूि ंप्रनतरूिाो बभूव । कििथं िुनः प्रनतरूििागिनं 
तस्योत्युच्यतो — तत् अस्य अात्मनः रूिं प्रनतचक्षणाय प्रनतख्यािनाय ; यदद हह नािरूिो न 
वयाकियोतो, तदा अस्य अात्मनाो ननरुिाधधिं रूि ंप्रज्ञानघनाख्यं न प्रनतख्यायोत ; यदा िुनः 
िायतिरणात्मना नािरूिो वयािृतो भवतः, तदा अस्य रूिं प्रनतख्यायोत । इन्द्रः 
िरिोश्वरः िायामभः प्रज्ञामभः नािरूिभूतिृतमिथ्यामभिानौवात न तु िरिाथततः, िुरुरूिः बहुरूिः, ईयतो 
गम्यतो — एिरूि एव प्रज्ञानघनः सन ्अकवद्याप्रज्ञामभः ।  
 
ಪ್ರಮಥತಮನು ಮಥಯಿಕವಥದ ನಥನಥ ರ ಪ್ಗಳನುನ ಹ್ ಂದಿದ.  ಪ್ರಮಥತಥಮ ಏಕ್್ ನಥನಥ ರ ಪ್ಗಳನುನ 
ಹ್ ಂದಿದುದ? ತಥನು ನಿಗುಶಣ, ನಿರುಪ್ಥಧಿಕನಥದದರಿಂದ ಅದನುನ ತ್ಳಿರ್ಲ್ು ಸ್ಥಧ್ಯವಿಲ್ಿದರಿಂದ, ನಥಮ್ರ ಪ್ಗಳ 
ಮ್ ಲ್ಕ ತನನನುನ ತ್ಳಿರ್ಲ್ು ಸ್ಥಧ್ಯವಥಗುತತದ್ಂಬ ಕ್ಥರಣ ನಥನಥ ರ ಪ್ಗಳನುನ ಹ್ ಂದಿದ. ಈ ರ ಪ್ಗಳು 
ಮಥಯಿಕವು, ಪ್ರಮಥರ್ಶವಲ್.ಿ  
 
ಇದು ಮ್ಹಥಭಥರತದ ಮಥತ್ಗ್ ಸಂವಥದಿಯಥಗಿದ್.  
 
 ಮಹಯಭಯರತ್ದ ಶಗ್ ಲೇಕ ಮತ್ನಿ ನ್ಮೇಲ್ಕಂಠರ ವಯಾಖ್ಯಾನ್: 
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ಇದಲ್ಲದಗ ಅನಗೇಕ ಕಡಗ ಪ್ುರಯಣಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ಾಪ್ಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಉಲಗಲೇಖಗಳಿವಗ. ಪ್ಾಪ್ಂಚವನ್ನು, ಅವಸಯಾತ್ಾಯವನ್ನು, 
ರಜನು-ಸಪ್ಿದಂತಗ ಎಂದನ ತ್ತಳಿಸ್ತದಗ. ಭಯಗವತ್ದಲಗಲೇ ಇದನ ಅವಿದಯಾ ಕಲ್ಲಪತ್, ಮನ್ಃ ಕಲ್ಲಪತ್ ಎಂದನ ಹಗೇಳಿದಗ. ರಜನು-
ಸಪ್ವಿ ದೃಷಯಿಂತ್ವನ್ನು ಭಯಗವತ್ದಲಗಲೇ ಕಗ ಟ್ಟಿದಗ. ಹಯಗ್ಯಗಿ ಮಯಯಕ/ಕಯಲ್ಪನ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬನದನ ಪ್ರಮಯತ್ಿನ್ನ 
ಮಯಡಿದಗದೇ, ಇದನ ನಯಸ್ತಿಕವಯದವಲ್ಲ. 
 
ಇನ್ನು ಬನ್ುಂಜಗಯವರನ ಅಲಗಲೇ ‘ಪ್ಾಪ್ಂಚ ಅಸತ್ಾ ಎಂದರಗ, ಭ್ಾಮೆಯಲ್ಲಲ ತಗ ೇರನವುದಕಗೆ ಅದರಂತಗಯೆೇ ಇನಗ ುಂದನ 
ಸತ್ಾವಯದದನದ ಇರಬಗೇಕನ. ಭ್ಾಮೆಯಲ್ಲಲ ಹಯವು ತಗ ೇರಬಗೇಕಗಂದರಗ ಬಗೇರಗ ಕಡಗ ಸತ್ಾವಯದ ಹ್ಗೆ ಮತ್ನಿ ಸತ್ಾವಯದ 
ಹಯವು ಇರಬಗೇಕನ…’ ಎಂದನ ಹಗೇಳಿದಯದರಗ. ಇದಕಗೆ ಸಮಯಧ್ಯನ್: 
 
ಮ ಲ್ತ್ಃ ಈ ಪ್ಾಶಗುಯನ್ನು ಕಗೇಳಬಯರದಿತ್ನಿ. ಅನಯದಿ ಸಂಸಯರವನ್ನು ಒಪ್ಪಪರನವವರಿಗ್ಗ ಈ ಪ್ಾಶಗು ಅಪ್ಾಸನಿತ್. 
ಭ್ಾಮೆಯಲ್ಲಲ ತಗ ೇರಿದ ವಸನಿ (ಬಗೇರಗ ಕಡಗ) ಸತ್ಾವಯದದಯದಗಿರಬಗೇಕಗಂಬ ನ್ಮಯಮವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಾ ಎಂದನ ನ್ಂಬಿದದರಗ ಮಯತ್ಾ 
ಸಯಕನ. ಉಪ್ನ್ಮಷ್ತ್ನಿ ಅನಯದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದಗವೈತ್ವನ್ನು ಹಗೇಳುತ್:ಿ  ಬೃಹ್ದಯರಣಾಕ 2.4.14: 
 
यत्र हह द्वौतमिव भवनत तददतर इतरं र्जघ्रनत तददतर इतरं िश्यनत तददतर इतरं 
शृणाोनत तददतर इतरिमभवदनत तददतर इतरं िनुतो िददतर इतरं कवजानानत यत्र वा अस्य 
सवतिात्मौवाभूतत्िो न िं र्जघ्रोतत्िो न िं िश्योतत्िो न िं शृणुयातत्िो न ििमभवदोतत्िो न िं िन्वीत 
तत्िो न िं कवजानीयात् । 
 
‘ದ್ವೈತಮಿವ’ = ಎಲ್ಲ ಿನಥನಥತವದ ಹಥಗ್ ತ್ ೀರುತ್ ತೀ ಅಲ್ಲ/ಿಆಗ ನ್ ೀಡುವವ, ನ್ ೀಡುವುದು, 
ನ್ ೀಡಲ್ಪಡುವುದು ಮ್ುಂತಥದ ಅನುಭವಗಳು ಆಗುತ್ತ. ಆದರ್ ಯಥವಥಗ ಎಲ್ವಿೂ ಒಂದ್ೀ ಆತಥಮ, ಬರಹಮ, ಎಂದು 
ತ್ಳಿದುಬರುವುದ್ ೀ ಆ ದ್ಸ್್ರ್ಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಪ್ುಟ್ಟೀ ಭಥವ ಇರುವುದಿಲ್.ಿ   
 

ಭಥಷಯ:  िथं तहहत प्रोत्य संज्ञा नास्तीत्युच्यतो शृण ु; यत्र यन्स्मन् अकवद्यािन्ल्ितो 
िायतिरणसङ्घाताोिाधधजननतो कवर्ोषात्मनन न्खल्यभावो, हह यस्मात् , द्वौतमिव — िरिाथतताोऽद्वौतो 
ब्रह्मद्ण द्वौतमिव मभन्नमिव वस्त्वन्तरिात्मनः — उिलक्ष्यतो — ननु द्वौतोनाोििीयिानत्वात् द्वौतस्य 
िारिामथतित्वमिनत ; न, ‘वाचारम्भणं कविाराो नािधोयि्’ (छा. उ. ६ । १ । ४) इनत 
श्रुत्यन्तरात् ‘एििोवाहद्वतीयि्’ (छा. उ. ६ । २ । १) ‘अात्मौवोदं सवति्’ (छा. उ. ७ । २५ । 
२) इनत च — तत् तत्र यस्माद्द्वौतमिव तस्मादोव इतराोऽसाौ िरिात्मनः न्खल्यभूत अात्मा अिरिाथतः, 
चन्द्रादोररव उदिचन्द्राददप्रनतकबम्बः, इतराो घ्राता इतरोण घ्राणोन इतरं घ्रातवयं र्जघ्रनत  
 
ಅನಥದಿ ಸಂಸ್ಥರಥನುಭವ ಅನಥದಿಯಥದ ಅಧ್ಥಯಸದಿಂದಥಗುತ್ತ. एवियिनाददरनन्ताो नौसगगतिाोऽर्धयासाो 
मिथ्याप्रत्ययरूिः ितृतत्वभाोकृ्त्वप्रवततिः सवतलाोिप्रत्यक्षः । (अर्धयासभाष्यि्)   

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=6&id=Ch_C06_S01_V04&hl=%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%A3%E0%A4%82%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=6&id=Ch_C06_S02_V01&hl=%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=7&id=Ch_C07_S25_V02&hl=%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%82%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Chandogya?page=7&id=Ch_C07_S25_V02&hl=%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%82%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AE%E0%A5%8D
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उतराोतरभ्रिो िूवतिूवतभ्रिस्य ननमितत्वोनोष्टाितोः । (अदौतससद्द्धः) ಈಗಿನ ಭರಮಗ್ ಹಂದಿನ ಭರಮ ಕ್ಥರಣ. 
ಹೀಗ್ ಅನಥದಿಯಥಗಿ ಕಲ್ಲಪತವಥದ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಭರಮ ಅನುಭ ತವಥಗಿದ್. ಪ್ರಪ್ರರ್ಮ್ ಭರಮ ಯಥವಥಗಥಯಿತು, 
ಹ್ೀಗ್? ಎಂಬ ಪ್ರರ್್ನಗಳು ಅನಥದಿ ಸಂಸ್ಥರವನ್ ನಪ್ತಪರುವವರಿಗ್ ಅಪ್ರಸುತತ.  
ಮ್ಧ್ವ ಮ್ತದಲ್ಲ ಿಜೀವ ವಸುತತುಃ ‘ಜ್ಞಥನಥನಂದ ಸವರ ಪ್ನು’ ಎಂದು ಒಪ್ತಪದಥದರ್ (ಕ್್ಳಗ್ ಶ್ರೀ ನಥಗಸಂಪ್ತಗ್ 
ಆಚಥರ್ಶರ ಗರಂರ್ ‘ಮ್ತತರರ್ ಸಮಿೀಕ್ಷಥ’ ದ ‘ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ’ದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ುಟ್ ಇದ್). ಅಂತಹ ಜೀವನು 
ಅನಥದಿ, ಅನಂತನು. ಇವನಿಗ್ ಸಂಸ್ಥರ ಅನಥದಿಯಥಗಿದ್. ಆದರ್ ಸವರ ಪ್ಜ್ಞಥನವನುನ ಪ್ಡ್ದಥಗ ಮ್ುಕ್ತತ. ಹಥಗ್ 
ಸಂಸ್ಥರಕ್್ೆ ಮ್ುಕ್ಥತರ್ವಿದ್. ಆದರ್ ಯಥವಥಗ, ಹ್ೀಗ್, ಏಕ್್ ಸಂಸ್ಥರ ಈ ಆನಂದಮ್ರ್ವಥದ ಜೀವನಿಗ್ 
ಪ್ಥರರಂಭವಥಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರರ್್ನ ಅಪ್ರಸುತತ. ಈರ್ವರ್ೀಚ್ಚಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥರ, ಅದರಿಂದಲ್್ೀ ಮೊೀಕ್ಷ 
ಎನುನವುದಥದರ್, ಜ್ಞಥನಥನಂದ ಸವರ ಪ್ನಥದ ಜೀವನಿಗ್ ನಿನಿಶಮಿತತವಥಗಿ ಸಂಸ್ಥರವನುನ ಕ್್ ಡುವುದು 
ಈರ್ವರನಿಗ್ ಸಲ್ದಿು.  
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ಉಪ್ಸಂಹಯರ: 
ಅದಗವೈತ್ದಲ್ಲಲ ಅನ್ನಭ್ವಕಗೆ ಪ್ಯಾಮನಖಾತಗ ಇದಗ ಎಂಬನದನ್ ು ‘ತ್ತ್ಿವಮಸ್ತ/ಅಹ್ಂ ಬಾಹಯಿಸ್ತಿ’ ಎಂಬನದಕಗೆ ಅದಗವೈತ್ದಲ್ಲಲ 
‘ನಯನಗೇ ದಗೇವರನ’ ಎಂಬ ಅರ್ಿವಲ್ಲ ಎಂಬನದನ್ ು ಸಯಧ್ಯರ ತಗ ೇರಿಸಲಯಗಿದಗ. ಬನ್ುಂಜಗಯವರನ ತಯವಗೇ 
ಓದಿಕಗ ಂಡ ಅದಗವೈತ್ ಭಯಷ್ಾದಲ್ಲಲ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ಇಷಗ ಿಂದನ ಪ್ಾಮಯಣವಯಕಾಗಳಿರನವಯಗ ಇವು ಅವರ ಪ್ಾಜ್ಞಗಗ್ಗ 
ಗ್ಗ ೇಚರವಯಗದಗೇ ಹಗ ೇದದನದ ಆಶ್ಚಯಿವಗೇ ಸರಿ. ಒಬಬ ತ್ತ್ಿವಚಂತ್ಕ ಒಂದನ ಸ್ತದಯಧಂತ್ವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರನವುದನ ನಯನಯ 
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ಕಯರಣಗಳಿಂದ ಇರಬಹ್ನದನ. ಆದರಗ ಆ ಸ್ತದಯಧಂತ್ವನ್ನು ಸರಿಯಯಗಿ ಗಾಹಿಸದಗ ಅದನ್ನು ನ್ಮರಯಕರಿಸನವುದನ 
ಪ್ಾಜ್ಞಯವಂತ್ರನ ಒಪ್ುಪವ ಕಯರಣವಲ್ಲ. ತ್ಪ್ುಪ ಗಾಹಿಕಗ ತ್ನ್ಗ  ಅದನ್ನು ವಿತ್ರಣಗ ಮಯಡನವುದರಿಂದ ಇತ್ರರಿಗ  ಏನ್ನ 
ಹಯನ್ಮ ಮಯಡನತಗಿ ಎಂಬನದನ್ನು ವಿಚಯರರ್ಶೇಲ್ರನ ತ್ತಳಿದಿರನತಯಿರಗ.  
 
ಓಂ ತ್ತ್ ಸತ್ 
 
  
 
 

 
  


