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ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವರೂಪ 

 
 
ಛ ಾಂದ ೂೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸನತ್ುುಮ ರ - ನ ರದ ಸಾಂವ ದದಲ್ಲಿ ನ ರದರಿಗ  ಭೂಮ ವಿದ ಯಯನುು ಉಪದ ೋಶಿದ ಗ್ುರು ಮಹ್ರ್ಷಿ 

ಸನತ್ುುಮ ರರನುು ಉಪನಿಷತ್ುಿ ಹೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ ಿ:   
 

 भगवान्सनात्कुमारस्तꣳ स्कन्द इत्याचक्षते तꣳ स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

 

ಭಗ್ವ ನ್ ಸನತ್ುುಮ ರರನುು 'ಸುಾಂದ' ಎಾಂದು ಹ ೋಳುವರು.  

 

ಇದಕ್ ು ಶಾಂಕರರು ಹೋಗ  ವ ಯಖ್ ಯನ ಮ ಡಿದ ಾರ :  काेऽसाौ? भगवान् ‘उत्पत्तिं प्रलयिं चौव भूतानामागततिं गततम् । वेत्त 
ववद्यामववद्यािं च स वाचयाे भगवातनतत’ एविंधमाा सनत्कुमारः । तमेव सनत्कुमारिं देविं स्कन्द इतत आाचक्षते कथयन्न्त 
तद्विदः । 
 

ಭಗ್ವ ನ್ = 'ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪರಲಯ ಮತ್ುಿ ಜೋವರುಗ್ಳ ಗ್ತ್ತ, ಆಗ್ತ್ತ, ವಿದ ಯ ಮತ್ುಿ ಅವಿದ ಯ ಎಲಿವನೂು ತ್ತಳಿದವರನುು ಭಗ್ವ ನ್ 
ಎನಲ ಗ್ುತ್ ಿ' ಎಾಂಬ್ ಸೃತ್ತ ವ ಕಯದಾಂದ ಸನತ್ುುಮ ರರು ಅಾಂಥಹ್ದಾವರು ಎಾಂದು ತ್ತಳಿದವರು ಹ ೋಳುತ್ ಿರ . 
 

ಶಾಂಕರರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭ ಷಯದಲ್ಲಿ 3.3.32 'ಸನತ್ುುಮ ರರ ೋ ರುದರನ ಕ್ ೂೋರಿಕ್ ಯಾಂದ ಸುಾಂದನ ಗಿ ಅವತ್ರಿಸಿದರು' 
सनत्कुमाराेऽवप ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वयिं रुद्राय वरप्रदानात् स्कन्दत्वेन प्रादरु्ाभूव ಎಾಂಬ್ುದನುು ತ್ತಳಿಸಿದ ಾರ . ಹ ಗ ಗಿ 
ಸುಾಂದ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, 'ಭಗ್ವ ನ್', ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ.  ಮತ್ುಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪರಕ್ ರ ‘ब्रह्म वेद ब्रह्मौव भवतत’ (मु. उ. ३ । २ । 
९) ಬ್ರಹ್ಮವನುು ತ್ತಳಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಆದಾರಿಾಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞ ನಿಗ್ಳ ದ ಸನತ್ುುಮ ರರು, ಸುಾಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ. 
 

ಮುಾಂಡಕ್ ೂೋಪನಿಷತ್ತಿನ 3.1.10 ನ  ಈ ಮಾಂತ್ರ: 
यिं यिं लाेकिं  मनसा सिंववभातत ववशुद्धसत्त्वः कामयते यािंश्च कामान् । 
तिं तिं लाेकिं  जयते तािंश्च कामािंस्तस्मादात्मज्ञिं ह्यचायेद्भतूतकामः ॥ १० ॥ 

 

ತ್ತಳಿಸುವುದು - ಯ ವೊಬ್ಬ ಇಹ್ ಪರ ಲ ೂೋಕಗ್ಳಲ್ಲಿ ಐಶವಯಿ ಭ ೂೋಗ್ ಬ್ಯಸುವನ ೂೋ ಅವನು ಅಪರ ೂೋಕ್ಷ ತ್ಮ ಜ್ಞ ನಿಯನುು 
ಪೂಜಸಿದರ  ಅವನಿಗ  ಅವನ ಬ್ಯಕ್  ಸಿದಾಸುತ್ಿದ  ಎಾಂದು.  ಮುಾಂದನ ಮಾಂತ್ರ 3.2.1: 
 

स वेदौतत्परमिं ब्रह्म धाम यत्र ववश्विं तनद्वितिं भातत शुभ्रम् । 
उपासते पुरुषिं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदततवतान्न्त धीराः ॥ १ ॥ 

 

ತ್ತಳಿಸುವುದು: ಯ ರು ಕ್ ೋವಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ ಮನ ಗಿರುವನ ೂೋ ಅವನು ಇಡಿೋ ವಿಶವವೂ ನ ಲ ಗ ೂಾಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಪರ ೂೋಕ್ಷ 
ಜ್ಞ ನಿಯನುು ಪೂಜಸಿದರ  ಮುಕ್ತಿ ಫಲವ ೋ ಸಿಗ್ುತ್ ಿ ಎಾಂದು.   

 

ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಮನಿಸಬ ೋಕ್ ದದುಾ: ಉಪನಿಷತ್ುಿ ಎಲುಿ 'ಮುಕ್ತಿ ಕ್ ೂಡುಬ್ವ ವಿಷುುವ ೋ' ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿಲಿ. ಅಪರ ೂೋಕ್ಷ ತ್ಮ ಜ್ಞ ನಿಯು, ಈ 
ಉಪನಿಷತ್ುಿ ತ್ತಳಿಸುವ ಹ ಗ ಯೋ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವರೂಪವ ೋ ಆಗಿದುಾ, ಮೋಕ್ಷವೊಳಗ ೂಾಂಡ ಚತ್ುವಿಿಧ ಪುರುಷ ಥಿಗ್ಳನೂು 
ಕ್ ೂಡಬ್ಲಿ. ಹ ಗ  ಸನತ್ುುಮ ರರು ಅಪರ ೂೋಕ್ಷ ಜ್ಞ ನಿಗ್ಳ ಗಿದುಾ, ಅವರ ೋ ಸುಾಂದನ ಗಿರುವುದರಿಾಂದಲೂ, ಮಕ್ಷ ಸಹತ್ ಸಕಲ 
ಫಲಗ್ಳನೂು ಕ್ ೂಡಬ್ಲಿರು.  ಹ ಗ ಗಿ ಒಾಂದು ದ ೋವಸ್ ಾನದಲ್ಲಿ ಸುಾಂದ ಪರತ್ತರ್ಷಿತ್ನ ಗಿದಾರ  ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರುವ ಭಕಿರು ಸಕಲ 
ಪುರುಷ ಥಿಗ್ಳನುು ಪ್ ರರ್ಥಿಸಿ ಪಡ ಯಬ್ಲಿರು. ಇದಕ್ ು ಬ ೋರ  ಯ ವ ದ ೋವತ್ ಯ ಶಿಫ ರಿಸು/ಹ್ಸಿಕ್ಷ ೋಪವೂ ಬ ೋಕ್ತರುವುದಲಿ.  
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ಇನುು, ತ್ ೈತ್ತಿರಿೋಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಲವ ರು ಗ ಯತ್ತರಗ್ಳಿವ . ಅದರಲ ೂಿಾಂದು ಷಣ್ುಮಖ ಗ ಯತ್ತರ - 
 

ತ್ತ್ುಪರುಷ ಯ ವಿದಮಹ ೋ ಮಹ ಸ್ ೋನ ಯ ಧೋಮಹ | ತ್ನುಃ ಷಣ್ುಮಖಃ ಪರಚ ೂೋದಯ ತ್ || 

 

ಸ್ ಯಣ ಚ ಯಿರು ಈ 12 ಗ ಯತ್ತರಗ್ಳ ಭ ಗ್ಕ್ ು ಭ ಷಯ ಬ್ರ ಯುವ ಗ್ ಹ ೋಳಿರುವುದು: ಈ ಗ ಯತ್ತರಗ್ಳನುು ಮುಮುಕ್ಷುವು 
ಜಪಿಸಬ ೋಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ ುಗಿ ಎಾಂದು.  ಹ ಗ ಗಿ ಪರತ್ ೂಯಾಂದು ಗ ಯತ್ತರಗ್ೂ ಈ ಮೋಕ್ಷಫಲವನುು ಕ್ ೂಡುವ ಸ್ ಮಥಯಿವಿರುತ್ ಿ.  ಸುಾಂದ 

ಗ ಯತ್ತರಗ್ೂ ಇದು ಇದ ಯಾಂಬ್ುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ ತ್ತಲಿ.  
 

ಭಗ್ವದಗೋತ್ ಯ ವಿಭೂತ್ತಯೋಗ್ದಲ್ಲಿ  सेनानीनामििं स्कन्दः  10.25.  ಈ ಅಧ್ ಯಯದ ಈ ಶ ್ ಿೋಕಕ್ ು: 
 

आिमात्मा गुडाकेश सवाभूताशयस्स्थतः । 
आिमाददश्च मध्यिं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 

'ಎಲಿರ ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಗಿರುವುದು ನ ನು. ನ ನು ಎಲಿರ ಆದ, ಮಧ್ ಯ ಮತ್ುಿ ಅಾಂತ್.  

ಶಾಂಕರರು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾರ : 

आिम् आात्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश, ….। सवाभूताशयस्स्थतः सवेाषािं भूतानाम् आाशये आन्तर्हादद स्स्थतः आिम् आात्मा प्रत्य
गात्मा तनत्यिं ध्येयः ।  

तदशके्तन च उतरेषु भावेषु चचन्त्यः आिम् ; यस्मात् आिम् एव आाददः भूतानािं कारणिं तथा मध्यिं च स्स्थततः आन्तः प्रलय
श्च ॥ २० ॥ 

ಎಲಿರ ಪರತ್ಯಗ ತ್ ಮ, ಆತ್ಮಸವರೂಪ, ಅಾಂದರ , ಪಾಂಚ ಭೂತ್ಗ್ಳಿಾಂದ ದ ಪಾಂಚ ಕ್ ೂೋಶಗ್ಳನುು ಬಿಟ್ುು ಕ್ ೋವಲ ಚ ೈತ್ನಯವ ಗಿರುವುದು 
ಆತ್ ಮ. ಆ ಆತ್ ಮ ನ ನು. ಇದನುು ಒಬ್ಬ ಮುಮುಕ್ಷುವು ನಿತ್ಯವೂ ಧ್ ಯನಿಸಬ ೋಕು. ಇದು ಸ್ ಧಯವ ಗ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಶ ್ ಿೋಕದ 
ನಾಂತ್ರ ಹ ೋಳಿದ ಅನ ೋಕ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳನುು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಚಾಂತ್ತಸ ಬ ೋಕು. ಏಕ್ ಾಂದರ , ಈ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳ ಆದ, ಮಧ್ ಯ ಮತ್ುಿ 
ಅಾಂತ್ ಪರಮ ತ್ಮನ ೋ. 

ಛ ಾಂದ ೂೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ುಿ 6.1.4 ತ್ತಳಿಸುತ್ ಿ: यथा साेम्यौकेन मृन्त्पण्डेन सवं मृन्मयिं ववज्ञातꣳ स्यािाचारम्भणिं ववकाराे 
नामधेयिं मृत्तकेत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥ ಮೃತ್ತಿನ ಉತ್ ಪದನ ಗ್ಳು ಅವುಗ್ಳ ಘಟ ದ ಹ ಸರುಗ್ಳ ಗಿ ಸತ್ಯವಲಿ; ಅವುಗ್ಳ 
ಉಪ್ ದ ನ ಕ್ ರಣ್ವ ಗಿ ಮೃತ್ ಿಗಿ ಮ ತ್ರ ಸತ್ಯ ಎಾಂದು.  ಈ ಭ ವವನುು ಮುಾಂದುವರ ಸಿ ಇಡಿೋ ಸೃರ್ಷುಯನುು ಹ ೋಳಿ ಕ್ ೂನ ಯಲ್ಲಿ 
ತ್ತ್ಿವಮಸಿ ಉಪದ ೋಶ ಮ ಡುವ ಗ್: स य एषाेऽणणमौतदात्म्यचमदꣳ सवाꣳ तत्सत्यिं स आात्मा तत्त्वमसस शे्वतकेताे  ಎಾಂಬ್ಲ್ಲ ಿ
'ಈ ಇಡಿೋ ಪರಪಾಂಚವೂ ಸತ್ ಎಾಂಬ್ ಬ್ರಹ್ಮವನುು ಉಪ್ ದ ನ ಕ್ ರಣ್ವ ಗಿ, ಆತ್ಮನ ಗಿ, ಉಳಳದುಾ. ನಿೋನು ಅದ ೋ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹ ೋ 
ಶ ವೋತ್ಕ್ ೋತ್ ೂೋ' ಎಾಂದು ಶ ವೋತ್ಕ್ ೋತ್ುವಿನ ಶರಿೋರ ಮನ ಆದಗ್ಳನುು ಮೃತ್ತಿನ ಉದ ಹ್ರಣ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದ ಹ ಗ  ಸತ್ತಿನ ಕ್ ಯಿಗ್ಳ ೋ 
ಎಾಂದು ಮಿಥ್ ಯ ಎಾಂದು ನಿರ ಕರಿಸಿ ಅವುಗ್ಳ ಉಪ್ ದ ನ ಕ್ ರಣ್ವ ದ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಸತ್ಯ, ಆ ಸತ್ಯ ಸವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿೋನು 
ಎಾಂದು ಉಪದ ೋಶ ಮ ಡುತ್ ಿ.  

ಹೋಗ  ಗಿೋತ್ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂದ ಅಷೂು ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕ್ ಯಿವ ೋ ಆಗಿ ಸವರೂಪತ್ಃ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ. ಪರಮ ತ್ಮನ ವಿಭೂತ್ತಯ ಗಿ 
ಹ ೋಳಿದ ಸುಾಂದನು, ಅದ ೋ ಅಧ್ ಯದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿರುವ ಇತ್ರ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳ ದ ರ ಮ, ವ ಸುದ ೋವ, ಪರಹ ಿದ, ಇತ್ ಯದ ಎಲಿರ ಹ ಗ , 
ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ. ರ ಮ, ವ ಸುದ ೋವ (ಕೃಷು) ಎಾಂಬ್ ಕ್ ಲ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳು ಮ ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದಾಂದ ಅಭಿನು, ಇತ್ರ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳು ಭಿನು 
ಎಾಂದು ಹ ೋಳಲ ಗ್ದು. ಎಲಿದರ ಸೃರ್ಷು, ಸಿಾತ್ತ, ಪರಲಯ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಆದಾರಿಾಂದ, ಎಲಿವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನುವ ೋ.  
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कथिं ववद्यामििं याेगगिंस्त्वािं सदा पररचचन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चचन्त्याेऽसस भगवन्मया ॥ १७ ॥ 10.17 

वृष्णीनािं वासुदेवाेऽन्स्म 10.37 

रामः शस्त्रभृतामिम् । 10.31 

ಈ ಅಧ್ ಯಯದಲ್ಲಿ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಭೂತ್ತಯ ಗಿ ದ ೋವ, ಋರ್ಷ, ಪ್ ರಣಿ, ಜಡ ವಸುಿಗ್ಳೂ ಇವ .  ವ ಸುದ ೋವ, ರ ಮ ಎಾಂಬ್ುದು ಮ ತ್ರ 
ವಿಷುುವಿಾಂದ ಅಭಿನು, ಇತ್ರ ಎಲಿವೂ ಭಿನು ಎಾಂಬ್ುದಕ್ ು ಯ ವುದ ೋ ಗ್ಮಕವೂ ಇಲಿ. ಎಲಿವನೂು ಸವಿ ಸ್ ಧ್ ರಣ ಯೋನ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳ ಗ ೋ 
ಹ ೋಳಿದ  ಈ ಅಧ್ ಯಯದಲ್ಲಿ. ಈ ರೂಪಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ತ್ಮನನುು ಚಾಂತ್ತಸುವುದು ಶ ೋಯಸಿಿಗ  ಸ್ ಧನವ ಗ್ುತ್ ಿ ಎಾಂಬ್ುದು ಸಪಷು. ಹ ಗ ಗಿ 
ಸುಾಂದ ಎಾಂಬ್ ವಿಭೂತ್ತಯೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದಾಂದ ಅಭಿನುವ ೋ. ಅವನಿಗ  ವಿಷುು ಅಾಂತ್ಯ ಿಮಿ ಎಾಂದರ , ಕೃಷು, ರ ಮರಿಗ್ೂ ಅಾಂತ್ಯ ಿಮಿ 
ಎಾಂದ ಗ್ಬ ೋಕು. ವಿಷುು ಪುರ ಣ್ದ ಪರಕ್ ರ ತ್ತರಮೂತ್ತಿಗ್ಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷುುವೂ ವಿಭೂತ್ತಯೋ ಸರಿ.  

विष्णुर्म्मन्िादयः कालः सिमभूतानि च द्विज । 
स्थितनेिमम्त्तभूतथय विष्णोरेता विभूतयः || 1.22.31 

ಜಗ್ತ್ತಿನ ಸಿಾತ್ತಗ  ಕ್ ರಣ್ಭೂತ್ನ ದ ವಿಷುುವಿನ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳು ಇವು: ವಿಷುು, ಮನು ಮುಾಂತ್ ದವರು, ಕ್ ಲ, ಸಕಲ ಭೂತ್ಗ್ಳೂ, ಜೋವರೂ.  

https://advocatetanmoy.com/2019/07/10/vishnu-puran/  ವಿಷುು ಪುರ ಣ್ದ ಈ ಭ ಗ್ದಲ್ಲಿ, ಸೃರ್ಷು ಮ ಡುವವನೂ, ಮ ಡಲಪಡುವ 
ಸೃರ್ಷುಯೂ ಸಕಲವೂ ವಿಷುುವ ೋ ಎಾಂದದ :  

थरष्टा सजृनत चात््ािं विष्णुः पाल्यं च पानत च । 
उपसंह्रियत ेचान्ते संहताम च थियं प्रभुः ॥ 1.2.67॥ 

पथृिव्यापथतिा तजेो िायुराकाश एि च । 
सिेस्न्ियान्तःकरणं पुरुषाख्यं ह्रह यज्जगत ्॥ 1.2.68 ॥ 

स एि सिमभूतात््ा विश्िरूपो यतोऽव्ययः । 
सगामह्रदकं तु तथयैि भूतथि्ुपकारक् ्॥ 1.2.69॥ 

स एि सजृ्यः स च सगमकताम स एि पात्यस्त्त च पाल्यते च । 
ब्रह््ाद्यिथिामभरशेष्ूनतमविमष्णुिमररष्ठो िरदो िरेण्यः ॥ 1.2.70 ॥ 

 

इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽश ेद्वििीयोऽध्यायः (2)  

ಇದು ಮುಾಂಡಕ್ ೂೋಪನಿಷತ್ತಿನ ब्रह्मौवेदममृतिं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दसक्षणतश्चाेतरेण । आधश्चाेध्वं च प्रसृतिं ब्रह्मौवेदिं ववश्वचमदिं 
वररष्ठम् ॥ १२ ॥ 2.2.12 ಮಾಂತ್ರದ ಉಪಬ್ೃಾಂಹ್ಣ್ವ ಗಿದ :  ಎಲಿ ಕಡ ಯೂ ಕಾಂಡುಬ್ರುವ ಈ ಇಡಿೋ ವಿಶವವೂ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ.  

ಹ ಗ ಗಿ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳ ಲಿವೂ ಈ ಜಗ್ತ್ ಿೋ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ತುಾಂತ್ ಬ ೋರಲಿ. ಸುಾಂದ ರೂಪವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರಿದ , ಕೃಷು, ರ ಮ 
ರೂಪಗ್ಳ ಹ ಗ ಯೋ.  

ಶಾಂಕರರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ ಾಂಚರ ತ್ ರಧಕರಣ್ ಭ ಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾರ : 
2.2.44:  वासुदेवा एव द्वि सवेा व्यूिा तनववाशेषा इष्यन्ते । न चौते भगवदू्व्यिाश्चतुःसिंख्यायामेवावततष्ठेरन्, .. 

ब्रह्माददस्तम्र्पयान्तस्य समस्तस्यौव जगताे भगवदू्व्यित्वावगमात् ॥ ४४ ॥  (ವ ಸುದ ೋವ, ಸಾಂಕಷಿಣ್, ಪರದುಯಮು, ಅನಿರುದಧ - 
ಈ ನ ಲುು ವೂಯಹ್ಗ್ಳನೂು ಅಭಿನುರು ಎಾಂದು ಪ್ ಾಂಚರ ತ್ರರು ಒಪಿಪದ ಾರ . ಆದರ  ಭಗ್ವಾಂತ್ನ ವೂಯಹ್ಗ್ಳು ಈ ನ ಲುಕ್ ು ಮ ತ್ರ 
ಸಿೋಮಿತ್ವಲ;ಿ ಬ್ರಹ ಮದ ಸಣ್ು ಕ್ತೋಟ್ದವರ ಗಿನ ಸಮಸಿ ಜಗ್ತ್ೂಿ ಭಗ್ವಾಂತ್ನ ವೂಯಹ್ಗ್ಳ ೋ ಎಾಂದು (ಶುರತ್ತಯಾಂದ) ತ್ತಳಿದುಬ್ರುತ್ ಿ. 

https://advocatetanmoy.com/2019/07/10/vishnu-puran/
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ಇದ ೋ ಅಧಕರಣ್ದ ಭ ಷಯದಲ್ಲಿ  ‘ स एकधा भवतत तत्रधा भवतत’ (छा. उ. ७ । २६ । २) इत्याददश्रुततभ्यः 
परमात्मनाेऽनेकधाभावस्याधधगतत्वात् ; - ಅವನು ಒಾಂದ ಗಿ, ಮೂರ ಗಿ...ಇರುತ್ ಿನ  ಎಾಂಬ್ ಛ ಾಂದ ೂೋಗ್ಯ ಮಾಂತ್ರದಾಂದ ಒಾಂದ ೋ 
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸುಿ ಅನ ೋಕ ಭ ವಗ್ಳನುು ಹ ೂಾಂದುತ್ ಿ ಎಾಂಬ್ುದು ತ್ತಳಿಯುತ್ ಿ) ಎಾಂದು ಶಾಂಕರರು ಶುರತ್ತ ಪರಮ ಣ್ದಾಂದ ಕ್ ಯಿ-
ಕ್ ರಣ್ಗ್ಳ ಅಭ ೋದವನುು ತ್ತಳಿಸಿದ ಾರ .  

ಹೋಗ  ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳು ಬ್ರಹ್ಮದಾಂದ ಅಭಿನು. ಈ ಮ ತ್ನುು ವಿಷುು ಸಹ್ಸರ ನ ಮ ಭ ಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ ರರಾಂಭದಲ ಿೋ ಹ ೋಳಿದ ಾರ  ಶಾಂಕರರು. 
ವಿಷುು ಪುರ ಣ್ವು ವಿಷುುವನೂು ಸಹ್ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ ರದಗ್ಳಾಂತ್  ವಿಭೂತ್ತಯ ಗ ಯೋ ಹ ೋಳಿರುವುದನುು ಹಾಂದ ಯ ಕ್ ಣಿಸಿದ . 

ಹ ಗ ಗಿ ಈ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದ ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸುಾಂದ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಸರಿ. ಆ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳ ಲಿಕೂು, ಗಿೋತ್ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದ ರ ಮ, 
ವ ಸುದ ೋವ ಕೃಷು, ಮುಾಂತ್ ದ ಎಲಿಕೂು ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಕ್ ರಣ್ವ ದಾರಿಾಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನುರ ೋ ಸಕಲ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳೂ. ಯ ವೊಾಂದು 
ವಿಭೂತ್ತಯ 'ಅಾಂತ್ಗ್ಿತ್' ವಿಷುು ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿದಲ್ಲಿ ರ ಮ ಕೃಷುರುಗ್ಳ ಅಾಂತ್ಗ್ಿತ್ನೂ ವಿಷುು ಎಾಂದು ಹ ೋಳಲ ೋ ಬ ೋಕ್ ಗ್ುತ್ ಿ. 
ವಿಷುುವಿನ ರೂಪಗ್ಳಿಗ್ೂ ವಿಷುುವಿಗ್ೂ ಅಭ ೋದ; ಭ ೋದ ಮ ಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ ರ ಎಾಂದರ , ಸಕಲ ರೂಪಗ್ಳೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ದ 'ವಿಷುು' 
ವಿನ ರೂಪಗ್ಳ ೋ ಆಗಿ, ಅವನುು ವಿಷುುಭಿನು ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಯುವುದು ಶುರತ್ತವಿರುದಧವ ಗ್ುತ್ ಿ.   ಈ ಪರಸಿದಧ ಶ ್ ಿೋಕವು ವಿಷುು ಸಹ್ಸರ 
ನ ಮದ ಧ್ ಯನ ಶ ್ ಿೋಕಗ್ಳಲ ೂಿಾಂದ ಗಿ ಪಠಿಸಲ ಗ್ುತ್ ಿ: 

ಭೂಃ ಪ್ ದೌ ಯಸಯ ನ ಭಿವಿಿಯದಸುರನಿಲಶಚಾಂದರ ಸೂಯೌಿ ಚ ನ ೋತ್ ರೋ 

ಕಣ ಿವ ಶ ಃ ಶಿರ ೂೋದೌಯಮುಿಖಮಪಿ ದಹ್ನ ೂೋ ಯಸಯ ವ ಸ್ ಿೋಯಮಬಿಧಃ । 
ಅಾಂತ್ಃಸಾಾಂ ಯಸಯ ವಿಶವಾಂ ಸುರ ನರಖಗ್ಗ ೂೋಭ ೂೋಗಿಗ್ಾಂಧವಿದ ೈತ್ ಯೈಃ 

ಚತ್ರಾಂ ರಾಂ ರಮಯತ್ ೋ ತ್ಾಂ ತ್ತರಭುವನ ವಪುಷಾಂ ವಿಷುುಮಿೋಶಾಂ ನಮ ಮಿ ॥ 2 ॥ 

ಈ ಶ ್ ಿೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿರ ಟ್ ಶರಿೋರದ ದವಯ ವಣ್ಿನ  ಇದ . ಸೃರ್ಷುಯ ಎಲಿವೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಶರಿೋರವ ೋ ಎಾಂಬ್ುದನುು ‘ತ್ತರಭುವನ ವಪುಷಾಂ’ 
ಎಾಂಬ್ ಶಬ್ಾದಾಂದ ತ್ತಳಿಸಲ ಗಿದ . ಆ ಸವಿವ ಯಪಕ ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಲ ೂೋಕಗ್ಳು, ಚರ ಚರ ಭೂತ್ಗ್ಳೂ ಇವ  ಎಾಂಬ್ುದು ಗ್ಮನ ಹ್ಿ. 
ಇವುಗ್ಳ ಲಿ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಶರಿೋರಕ್ ು ಹ ೂರಗ್ಡ  ಇಲ ಿಎಾಂಬ್ುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪಷುವ ಗ್ುತ್ ಿ. ಹ ಗ ಗಿ ಈ ಸಮರ್ಷು ರೂಪವನುು ಬಿಟ್ುು ಬ್ರಹ್ಮದ 
ರೂಪ ಬ ೋರ  ಇಲಿ.  ಇದು ರಹತ್ವ ದರ  ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಗ್ುಿಣ್ ಕ್ ೋವಲ ಚನ ಮತ್ರವ ನಿಸುತ್ ಿ. ಈ ಪರ ರೂಪವನುು ತ್ತಳಿಯಲ ಗ್ದವರಿಗ  ಮೋಲ  
ಕ್ ಣಿಸಿದ ವಿರ ಡೂರಪದ ಚಾಂತ್ನ  ಎಾಂಬ್ುದು ಎಲ ಿಕಡ ಯೂ ಇರುವ ಪರಕ್ತರಯ. ಭ.ಗಿೋತ್ ಯ ವಿಭೂತ್ತ ಯೋಗ್ವ ಗ್ಲ್ಲ, ಯಜುವ ೋಿದದ ಶಿರೋ 
ರುದರ ಪರಶುವ ಗ್ಲ್ಲ, ಗಿೋತ್ ಯದ ಾೋಯ ದ ವಿಶವರೂಪದಶಿನವ ಗ್ಲ್ಲ ಎಲಿವೂ ಇದನ ುೋ ತ್ ೂೋರಿಸುತ್ ಿ.    

ಮುಾಂಡಕ್ ೂೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಮಾಂತ್ರವು 2.1.4: 

आगिमूाधाा चक्षुषी चन्द्रसूयाौा ददशः श्राेत्रे वान्वववृताश्च वेदाः । 
वायःु प्राणाे र्हदयिं ववश्वमस्य पद्भ्ािं पृचथवी ह्येष सवाभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 

ಇದ ೋ ಭ ವವನುು ಬಿಾಂಬಿಸುತ್ ಿ: ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿರ ಟ್ ಶರಿೋರದ ತ್ಲ  ದುಯಲ ೂೋಕ (ಅಗಿು), ಕಣ್ುುಗ್ಳು ಚಾಂದರ ಸೂಯಿರು, ದಕುುಗ್ಳ ೋ ಅವನ 
ಕ್ತವಿಗ್ಳು, ಅವನ ವ ಕ್ ವ ೋದವು, ಅವನ ಪ್ ರಣ್ವು ವ ಯು, ಹ್ೃದಯ (ಮನಸು) ವಿಶವವ ೋ (ಇಡಿೋ ಪರಪಾಂಚವೂ ಸುಷುಪಿಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸಿಲ್ಲಿ 
ಲಯವ ಗ್ುತ್ ಿ). ಕ್ ಲುಗ್ಳಿಾಂದ ಭೂಮಿ ಉಾಂಟ ದದುಾ.  ಮತ್ ಿ ಈ ಮಾಂತ್ರ ಪುರುಷಸೂಕಿವನುು ನ ನಪು ಮ ಡುತ್ ಿ.  

ಭ.ಗಿೋತ್ ಯ ವಿಶವರೂಪ ದಶಿನದ ಈ ಶ ್ ಿೋಕವು ಮೋಲ್ಲನದಕ್ ು ಸಾಂವ ದಯ ಗಿದ : ಸಕಲವಿಧವ ದ ಜೋವ ರ ಶಿಗ್ಳೂ, ಅಸುರರು (ಮೋಲ  
ಶ ್ ಿೋಕದಲ್ಲಿ ದ ೈತ್ಯ) ಸ್ ೋರಿದಾಂತ್  ಪರಮ ತ್ಮನ ವಿರ ಟ್ ಶರಿೋರ:   

रुद्राददत्या वसवाे ये च साध्या 
ववशे्वऽश्वश्वनाौ मरुतश्चाेष्मपाश्च । 
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गन्धवायक्षासुरससद्धसङ्घा 
वीक्षन्ते त्वािं ववन्स्मताश्चौव सवेा ॥11.22 ॥ 

 

ಮಧವವಿಜಯದ ಈ ಶ ್ ಿೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಾಂದನನುು ಜಗ್ತ್ ುರಣ್ವ ಗಿ ಒಪಿಪದ ಮತ್ ಇತ್ುಿ ಎಾಂಬ್ುದಕ್ ು ಆಧ್ ರವಿದ : 

ि विश्िकृत ्पशुपनतः शू्रय्ाणागुणत्ितः | 
चैरित ्ककं पुिविमध्िब्रध्िाद्या बालशंककताः || 15.15 

 

[ರುದರನು ಜಗ್ತ್ ುರಣ್ವ ಗ್ನು, ಶುರತ್ತಯಲ್ಲಿರುವ/ಹ ೋಳಲ ಗ್ುವ ಗ್ುಣ್ಗ್ಳಿಲಿವ ದಾರಿಾಂದ. ಚ ೈತ್ರ ಎಾಂಬ್ ಸ್ ಮ ನಯ ಮನುಷಯನಾಂತ್ . 
ಹೋಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗ್ಣ್ಪತ್ತ, ಸೂಯಿ ಮುಾಂತ್ ದವರು ಜಗ್ತ್ ುರಣ್ವ ಗ್ುವರ ೋ?] 
 

ಇದಕ್ ು ಛಲ ರಿ ಶ ೋಷ ಚ ಯಿರ ವ ಯಖ್ ಯನದಲ್ಲಿ ‘ಆದಪದದಾಂದ ಸುಾಂದ ದಗ್ಳ ಗ್ರಹ್ಣ್’ ಎಾಂದದ ಾರ .  ಹ ಗ ಗಿ ಸುಾಂದನನುು 
ಜಗ್ತ್ ುರಣ್ವ ಗಿ ಒಪಿಪದ ಮತ್ ಹಾಂದನ ಕ್ ಲದಲ ಿೋ ಇತ್ುಿ ಎಾಂಬ್ುದು ಸಪಷುವ ಗ್ುತ್ ಿ.  
 

ಮಹ ಭ ರತ್ದಲ್ಲಿ ಯುಧರ್ಷಿರ ಅಕ್ಷಯ ಪ್ ತ್ರವನುು ಪಡ ದದುಾ ಸೂಯಿನ ಆರ ಧನ ಯಾಂದ ಎಾಂಬ್ ಕಥ್  ಇದ . ಅವನು ಸೂಯಿನನುು 
ಸುಿತ್ತ ಮ ಡಿರುವುದು ಹೋಗಿದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಯಿನನುು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ಗಿ ಸುಿತ್ತಸಿದ ಾನ :    
 
https://sa.wikisource.org/s/1u8 
 

त्िाम्न्ि्ाहुथत्िं रुिथत्िं विष्णुथत्िं प्रजापनतः। 
त्ि्स्निथत्िं ्िः सूक्ष््ं प्रभुथत्िं ब्रह्् शाश्ित् ्।। 

3-3-41a 
3-3-41b 

 

ನಿೋನು ಇಾಂದರ, ರುದರ, ವಿಷುು, ಪರಜ ಪತ್ತ, ಅಗಿು, ಸೂಕ್ಷಮವ ದ ಮನಸುಿ, ಪರಭು, ಶ ಶವತ್ವ ದ ಬ್ರಹ್ಮ. 
 

ಇದ ೋ ಅಧ್ ಯಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸುಿತ್ತಯ ನಾಂತ್ರ, ಸೂಯಿನ ಅಷ ೂುೋತ್ಿರ ನ ಮಗ್ಳ ಪಟ್ಟು ಇದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಯಿನನುು ಬ್ರಹ ಮ ವಿಷುು ರುದರ 
ಸುಾಂದ ಮುಾಂತ್ ದ ನ ಮಗ್ಳಿಾಂದ ಸಾಂಬ ೂೋಧನ  ಇದ : 
   
ब्रह््ा विष्णुश्च रुिश्च थकन्दो िैश्रिणो य्ः ।।  
 
 

ಶಾಂಕರರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭ ಷಯದಲ್ಲಿ 1.4.6 ಈ ಕ್ ಳಗಿನ ಮಾಂತ್ರಗ್ಳನುು ‘ಒಾಂದ ೋ ಬ್ರಹ್ಮವ ೋ ಎಲಿ ದ ೋವತ್ ವಿಶ ೋಷಗ್ಳ ಗಿ ಇರುವುದು’ 
ಎಾಂಬ್ುದಕ್ ು ಪರಮ ಣ್ವ ಗಿ ತ್ ೂೋರಿಸಿದ ಾರ : 
 

‘इन्िं म्र ंिरुण्स्नि्ाहुः’ (ऋ. १ । १९४ । ४६) इनत शु्रतःे; ‘एष ब्रह््ैष इन्ि एष प्रजापनतरेते सिे देिाः’ (ऐ. उ. ३ । १ । ३) 

इनत च शु्रतःे; थ्तृशे्च — ‘एत्ेके िदन्त्यस्निं ्िु्न्ये प्रजापनत्’् (्िु. १२ । १२३) इनत,   

 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆನ ಮಂತ್ರ इन्िं म्रं िरुण्स्नि्ाहुरिो ह्रदव्य: स सुपणो गरुत््ाि।् एकं सद् विप्रा बहुधा िदंत्यस्निं य्ं 
्ातररश्िाि्ाहु:   ಮಹ ಭ ರತ್ದ ಮೋಲ  ಕ್ ಣಿಸಿದ ಈ ಶ ್ ಿೋಕದಲ್ಲಿ ನ ನಪ್ ಗ್ುತ್ ಿ (ಉಪಬ್ೃಹ್ಮಣ್): 

त्िाम्न्ि्ाहुथत्िं रुिथत्िं विष्णुथत्िं प्रजापनतः। 
त्ि्स्निथत्िं ्िः सूक्ष््ं प्रभुथत्िं ब्रह्् शाश्ितं ।। 

3-3-41a 
3-3-41b 

 
 

ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪುರ ಣ್ದಲ್ಲಿ ರುದರನ ಕುರಿತ್ ದ ಒಾಂದು ಸುಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ದ ೋವತ್ ಗ್ಳು ಹ ೋಳುವುದು: ಈ ಸುಿತ್ತಯು ಅಥವಿ ಶಿರ  ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 
ಉಪಬ್ೃಹ್ಮಣ್ ಎಾಂಬ್ುದು ಸಪಷುವ ಗಿದ :   

https://sa.wikisource.org/s/1u8


6 
 

 
https://sa.wikisource.org/s/4k3 
 

देिा ऊचुः।। 
य एष भगिाि ्रुिो ब्रह््विष्णु्हेश्िराः।। 
थकंदश्चावप तिा चने्िो भुििानि चतुदमश।। 
अस्श्ििौ ग्रहताराथच िक्षराणण च खं ह्रदशः।। १८.१ ।। 
 
ಈ ರುದರನ ೋ ತ್ತರಮೂತ್ತಿಗ್ಳು, ಸ್ಕಂದ, ಚಾಂದರ, 14 ಲ ೂೋಕಗ್ಳು…ಎಾಂದು ಸಕಲ ಚರ ಚರ ಜಗ್ತ್ೂಿ ರುದರ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿದ . ಮತ್ ಿ ಮತ್ ಿ 
ವಿಶವರೂಪ, ವಿಭೂತ್ತ ಯೋಗ್ಗ್ಳ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗ್ುತ್ ಿಲ ೋ ಇದ  ಸಕಲ ವ ೋದ ಇತ್ತಹ ಸ ಪುರ ಣ್ ಸೃತ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ.  
 
 

भूतानि च तिा सूयमः सो्श्चाष्टौ ग्रहाथतिा।। 
प्राणः कालो य्ो ्तृ्युर्तृः पर्ेश्िरः।। १८.२ ।। 
 

भूतं भव्यं भविष्यच्च ितम् ािं ्हेश्िरः।। 
विश्िं कृत्थिं जगत्सि ंसत्यं तथ्ै ि्ोि्ः।। १८.३ ।। 
 

त्ि्ादौ च तिा भूतो भूभुमिः थिथतिैि च।। 
अंते त्िं विश्िरूपोऽमस शीष ंतु जगतः संदा।। १८.४ ।। 
 

ब्रह््ैकथत्िं द्वित्ररधािम् धश्च त्िं सुरेश्िरः।। 
शांनतश्च त्िं तिा पुस्ष्टथतुस्ष्टश्चाप्यहुतं हुत्।्। १८.५ ।। 
 

विश्िं चैि तिाविश्िं दत्तं िादत्त्ीश्िर्।्। 
कृतं चाप्यकृतं देिं पर्प्यपरं धु्रि्।्। 
परायणं सतां चैि ह्यसता्वप शंकर्।्। १८.६ ।। 
 

अपा्सो्््तृा अभू्ागन्् ज्योनत रविदा् देिाि।्। 
ककं िूि्थ्ान्कृणिदरानतः कक्ु धूनतमर्तंृ ्त्यमथय।। १८.७ ।। 

एतज्जगवितं ह्रदव्य्क्षरं सूक्ष्््व्यय्।्। १८.८ ।। 
 
ಅಥವಿ ಶಿರ  ಉಪನಿಷತ್ುಿ: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/atharvashira.html 
 
ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಿೋ ಒಾಂದು ವಿಭೂತ್ತ ಯೋಗ್ವನುು ಬ ೂೋಧಸುತ್ ಿ:  ರುದರನ ೋ ಎಲಿ ದ ೋವತ್ ರೂಪಗ್ಳ ಗ್ೂ ಇರುವುದು. ಗಿೋತ್ ಯಲ್ಲಿ 
ತ್ ೂೋರಿಸಿದುಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶವರೂಪ/ವಿಭೂತ್ತ ಯೋಗ್. ಇದ ೋ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶವರೂಪ/ವಿಭೂತ್ತ ಯೋಗ  ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ.   
 

ॐ यो व ैरुद्रः स भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मै वै नमोनमः ॥ १॥ 

यो वै रुद्रः स भगवान ्यश्च ववष्णुस्तस्मै वै नमोनमः ॥  २॥ 

यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च स्कन्दस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ३॥ 

यो वै रुद्रः स भगवान्यश्चने्द्रस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ४॥ 

https://sa.wikisource.org/s/4k3
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यो वै रुद्रः स भगवान्यश्चाग्ननस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ५॥ 

यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च वायुस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ६॥ 

यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च सूययस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ७॥ 

  
ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗ  13ನ  ಶತ್ಕದ ಅದ ವೈತ್ ಚ ಯಿರ ದ ನ ರ ಯಣ ಶರಮರ ದೋಪಿದ  ಇದ .  ಈ ಉಪನಿಷತ್ಿನುು ರ ಮ ನುಜ 
ಮತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಮಶ ಿ ಮ ಡಿದ ಾರ . 
 
‘ಅನಾಂತ್ರೂಪ’ ಎಾಂದು ವಿಷುು ಸಹ್ಸರ ನ ಮದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು. ಬ್ಹ್ಮದ ರೂಪಗ್ಳಿಗ  ಇಷ ು ಎಾಂದು ಇತ್ತಮಿತ್ತ ಹ ೋಳಲು ಸ್ ಧಯವಿಲಿ. 
ಯ ವೊಾಂದರನೂು ಅದರ ರೂಪವಲಿ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಲ ಗ್ದು; ಅನಾಂತ್ತ್ವಕ್ ು ಧಕ್ ು ಬ್ರುವುದು.  
 

ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆೇಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಕಂದ ಸ್ುುತಿ:  ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಸ್ಹ್ಸ್ರ ಶಿರ, ಸ್ಹ್ಸ್ರ ಪಾದ, ಸ್ಹ್ಸ್ರ 
ನೆೇತ್ರ, ಸ್ವಕವ್ಾಾಪಿತ್ವ, ಪರಾವರವ್ಾಗಿರುವುದು, ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ, ಜಗದ್ವಾವಾಪಿತ್ವ - ಎಲಿ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ 
ಹೆೇಳಲಾಗಿದ್ವೆ. https://sa.wikisource.org/s/215   ಅರಣ್ಯಪವಿ (ವನಪವಿ) 233 ನ  ಅಧ್ ಯಯ. ಕ್ ಲವು ಕಡ  ಅಧ್ ಯಯ ಸಾಂಖ್ ಯ 
ವಯತ್ ಯಸವಿರಬ್ಹ್ುದು.   
 

मार्क ण्डये उिाच। 3-233-10x 

थतोष्याम् देिैऋम वषमभश्च जुष्टं 

शक्तत्या गुहं िा्मभरप्र्ेय्।् 
षडाििं शस्क्ततधरं सुिीरं 
निबोध चैतानि कुरुप्रिीर ।। 

3-233-10a 
3-233-10b 
3-233-10c 
3-233-10d 

ब्रह््ण्यो िै ब्रह्जो ब्रह््विच्च 

ब्रह््ेशयो ब्रह््ितांिररष्ठः। 
ब्रह््वप्रयो ब्राह््णसिम् न्री 
त्िं ब्रह््णां ब्राह््णािां च िेता ।। 

3-233-11a 
3-233-11b 
3-233-11c 
3-233-11d 

थिाहा थिधा त्िं पर्ं पविरं 
्न्रथतुतथत्िं प्रथितः षडथचमः। 
संित्सरथत्ि्तृिश्च षड्िै 
्ासाधम् ासाश्च ह्रदिं ह्रदशश्च ।। (ಕ್ ಲ ರೂಪ) 

3-233-12a 
3-233-12b 
3-233-12c 
3-233-12d 

त्िं पुष्कराक्षथत्िरविन्दिक्रः (ಕಮಲ ಕ್ಷ, ಕಮಲವದನ) 

सहस्रचक्षोऽमस सहस्रबाहुः। 
त्िं लोकपालः पर्ं हविश्च 

त्िं भाििः सिमसुरासुराणा् ्।। 

3-233-13a 
3-233-13b 
3-233-13c 
3-233-13d 

त्ि्ेि सेिाथधपनतः प्रचण्डः 
प्रभुविमभुश्चाप्यि शक्रजेता। 
सहस्रपात्त्िं धरणी त्ि्ेि 

सहस्रतुस्ष्टश्च सहस्रभुक्ति ।। 

3-233-14a 
3-233-14b 
3-233-14c 
3-233-14d 

सहस्रशीषमथत्ि्िन्तरूपः। 3-233-15a 
3-233-15b 

https://sa.wikisource.org/s/215
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सहस्रपात्त्िं दशशस्क्ततधारी। 
गङ्गासुतथत्िं थि्तिे देि 

थिाहा्हीकृस्त्तकािां तिैि ।। 

3-233-15c 
3-233-15d 

त्िं क्रीडसे षण््ुख कुक्तकुटेि 

यिेष्टिािाविधका्रूपी। 
दीक्षाऽमस सो्ो ्रुतः सदैि 

ध्ोऽमस िायुरचलेन्ि इन्िः ।। 

3-233-16a 
3-233-16b 
3-233-16c 
3-233-16d 

सिातिािा्वप शाश्ितथत्िं 
प्रभुः प्रभूणा्वप चोग्रधन्िा। 
ऋतथय कताम ह्रदनतजान्तकथत्िं 
जता ररपूणां प्रिरः सुराणा् ्।। 

3-233-17a 
3-233-17b 
3-233-17c 
3-233-17d 

सूक्ष््ं तपथतत्पर्ं त्ि्ेि 

परािरज्ञोमस परािरथत्ि्।् 
ध्मथय का्थय परथय चैि 

त्ित्तजेसा कृत्थिम्दं ्हात््ि ्।। 

3-233-18a 
3-233-18b 
3-233-18c 
3-233-18d 

व्याप्तं जगत्सिमसुरप्रिीर 
शक्तत्या ्या संथतुत लोकिाि। 
ि्ोथतु त ेद्िादशिेरबाहो 
अतः परं िेनि गनत ंि तऽेह् ्।। 

3-233-19a 
3-233-19b 
3-233-19c 
3-233-19d 

थकन्दथय य इदं विप्रः पठेज्जन्् स्ाह्रहतः। 
श्राियेद्ब्राह््णेभ्यो यः शणुृयाद्िा द्विजेररत् ्।। 

3-233-20a 
3-233-20b 

धि्ायुयमशो दीप्तं पुराञ्शरुजयं तिा। 
स पुस्ष्टतुष्टी संप्राप्य थकन्दसालोक्तय्ाप्िुयात ्।। 

3-233-21a 
3-233-21b 

।। इनत श्री्न््हाभारते अरण्यपिमणण 

्ाकम ण्डयेस्ाथयापिमणण रयस्थरंशदथधकद्विशतत्ोऽध्यायः ।। 233 ।।  

ಹೋಗ ಯೋ ಶಿವಪುರ ಣ್ದ ರುದರಸಾಂಹತ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂದನ ಸುಿತ್ತ ಇದ . ಇದರಲೂಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವ ಗಿ ಹ ೋಳಿದ  ಎಾಂದು ಒಬ್ಬರು ತ್ತಳಿಸಿದ ಾರ .  

 

ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದ ಅಾಂಬಿಕ್  ಕ್ ಾಂಡದಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ ಿಾಂತ್:  https://sa.wikisource.org/s/fbt 

 
 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಾಂದ ಇಾಂದರನ ಮೋಲ  ಕ್ ೂೋಪದಾಂದ ತ್ನು ಶಕ್ ಾಯುಧವನುು ಭೂಮಿಯ ಮೋಲ  ಹ ಕ್ತ ಇದನುು ಇಾಂದರನು ಎತ್ಿಲ್ಲ ಎಾಂದು 
ಸವ ಲು ಹ ಕ್ತದ. ಇಾಂದರನಿಾಂದ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಬ್ಳಿಕ ವಿಷುುವೂ ಪರಯತ್ು ಮ ಡಿ ಆಗ್ಲ್ಲಲಿ. ಶಿರೋಹ್ರಿಯು ಈ ತ್ತ್ಿವವನುು ತ್ತಳಿದು ಭಕ್ತಿಯಾಂದ 

ಸುಿತ್ತಸಿ ಷಣ್ುಮಖನನುು ಪೂಜಸಿದ ಕಥ್ ಯದ : 
  

्हांथत्ित्तोहम्त्येि तर ्ा ं्न्युराविशत ्। 
तन््यैषा ्हाशस्क्ततनिमखाता िसुधातले ।।५७ । । 
उित्तु ंयो्रः शक्ततो ्ुक्तत्िा देि ंवपिाककि् ्। 
उत्पाटयतु स ह्येतां३८ ्हान््त्तथततो ह्रह सः । ।५८। । 
एि्ुक्तत्िा ततो देिो बालाकम सदृशप्रभः । 
तूष्णीं बभूि हृष्टात््ा तथिौ च वपतपृाश्िमतः ।५९। । 
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अिेन्िो देिता्ध्ये राज्यदपामस्न्ितो्रः३९ । 
उत्पाटनयतु्ुत्सेहे तां शस्क्ततं िसुधां गता् ्। ।8.171.६० ।। 
ि च चालनयतंु शक्ततो यत्िादवप सुराथधपः । 
अि लज्जास्न्ितोत्यिं तथ्ाद्देशादपाक्र्त ्। ।६१ ।। 
ततोन्ये दैितशे्रष्ठा४० ये य्ानिलपुरथसराः । 
्नत ंचकु्रः स्ुितु ंयत्िं शक्तत्याश्च दंमशताः (?) ।। ६२ ।। 
ि च चालनयतंु शेकुथतां शस्क्तत््रोत्त्ाः । 
ततो विष्णुर्ेयात््ा देिाि ्दृष््िा हतौजसः । ।६३ ।। 
- - - - - - - - -- - - 

शस्क्तत्ुितुम् ुत्सेहे स्क्षं त्ररह्रदिौकसा् ्। 
तिेासौ चाल्य्ािावप यथ्ाच्छस्क्ततधमरातले । । ६४। । 
ि चचाल ्हािीयाम थकन्दतजेोबलास्न्िता । 
ततो विष्णुर्ेयात््ा ज्ञात्िा तत्त्िािम् ादृतः४१ । । ६५ ।। 
कु्ारं पूजयि ्भक्तत्या शक्तत्युत्क्षेपान्न्यितमत । 
अि सिे्रा व्यास विष्णुश्च सुरसत्त्ः । ।६६ । । 
संथतुत्य षड््ुखदेिम्द्ाहु्महौजसः । 
- - - - - देिािा ं्हादेिसुतःप्रभुः । । ६७। । 
िािः पालनयता स्रष्टा आनतमघ्िः प्रिरो ्हाि ्। 
त्िया िािेि देिेश ियं सि ेसुनििृमताः । । ६८। । 
नतष्ठा्ः सह्रहताः सिे त्ि्थ्ाि४्२ पाह्रह सिमतः । 
शक्रव्यनतक्र्ं चैि बामलश्यान््ोहकाररत् ्। ।६९। । 
प्रणयाद्याथचतोथ्ामभः क्षन्तु्हममस सिमदा । 
एिं स भगिाि ्सिवः कु्ारः संथतुतो्रैः । ।8.171.७० ।। 
 

ಈ ಅಧ್ ಯಯದಲ್ಲಿ (ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್) ಸುಾಂದನು ವಿಷುುವಿನ ವರ ಹ್ ರೂಪವನುು ನಿಗ್ರಹ್ಮ ಡಿದ ಉಲ ಿೋಖವಿದ . ಬ್ಳಿಕ ವಿಷುು ಶಿವ ಸನಿುಧಗ  
ಹ ೂೋಗಿ ಶಿವ ಸುಿತ್ತ ಮ ದುವುದು: 
https://sa.wikisource.org/s/fc4 

 

सित्कु्ार उिाच 

विनिगमर्मय कु्ारोवप रर्मयात ्थिभििात्तदा । 
ररा् गणपैः१ साधं क्रीडिैबमहुमभः शुभैः । । १ । । 
आिया्ास तञ्चावप िराहथय सुतं प्रभुः । 
िकंृ वि्ुच्य पाशेभ्य२ उत्ससजम हसि ्विभुः३।। २। । 
 

उत्सषृ्टं धाि्ािञ्च पुिजमग्राह िेथगत् ्। 
पुिरेिोत्सजृच्चैिं४ जग्राह च पुिः पुिः । 
एिं ररा्५ तिेासौ िराहोभ्याग्च्च६ त् ्। ।३ ।। 
मशला ंगहृीत्िा ्हतीं संकु्रिोन्तकसस्न्िभः । 
थचक्षेप कास्त्तमकेयाय७ िादयि ्जलदो यिा ।।४। । 
ता्ापतन्तीं बहुधा िदन्तीं विहायसा ्तृ्युस्ािरूपा् ्। 
जग्राह िेगेि ्हानतिेगां८ कोका्ुखः प्रज्िमलताम्िोल्का् ्।।५। । 
ततश्चकं्र सहस्रारं युगान्तास्निस्प्रभ् ्। 
वििायकथयाव्यग्राय गणाय व्यसजृत ्प्रभुः । ।६ । । 

https://sa.wikisource.org/s/fc4
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तदन्तकप्रतीकाशं९ चकं्र सिमसुराररह्१्० । 
वििेश (?) सगणथतूणम११ ततथतद् विन्यितमत । ।७। । 
तस्न्िितृ्तं पुिश्चक्र्कृत्िा कायम् ुज्ज्िल् ्। 
ि जग्राह तदा विष्णुरि्ेिे च तत्तदा । ।८। । 
तत्तदािथचतं तिे चक्र दाििघानतिा । 
विष्णुिा प्रययौ क्षक्षप्रं थि्ेि भििं प्रनत ।।९।। 
तस्थ्ञ्चके्र तदा याते भगिान्िस्न्दिधमिः । 
िकृ्ष्ुत्पा्य िेगेि कु्ार्मभजस्घ्ििाि ्। । 8.110.१० ।। 
अगण्य तं प्रहारन्तु भगिाििलात््जः । 
शस्क्तत ंसंिस्त्तमकां१२ क्रोधास्च्चक्षेप च ििाद च । । ११ ।। 
सा दहन्तीि१३ तजेांमस िदन्ती बहुधा तदा । 
हन्तंु िराहं प्रययौ शस्क्ततह्रदमव्य इिाशुगः । । १२।। 
ता्ाप्न्तीं िेगेि भगिान्न्िस्न्दिधमिः । 
जघािाथरैबमहुविधैिामदयि ्मसहंराडडि ।। १३ ।। 
तानि सा भथ्सात ्कृत्िा शस्क्ततः संिस्त्तमका शुभा । 
वििेश हृदयं तथय काम्िीि दृढं वप्रया१४ । । १४।। 
 

स तया मभन्िहृदयो योगेि पर्ेण ह । 
योगीि देहं तं त्यक्तत्िा१५ देहेिान्येि तस्थििाि ्।।१ ५।। 
सोन्यद्देहं१६ स्ाथिाय पौराणं सुरसत्त्ः । 
देिैः सिवः पररितृो जगा् भि्स्न्दर् ्। ।१ ६। । 
तरापश्यन््हादेिं जटा्ुकुटधाररण् ्। 
चन्िलेखांशुजालौघनिरथतनतम्रोत्कर् ्।।१७।। 
भिपीठे१७ स्ासीिं काञ्चिे ्णणभूषणे१८ । 
भ्राज्ािं थश्रयात्यिं पािमत्या पाश्िमसंथिया ।।१८।। 
गणैश्च विविधाकारैबमहुमभःका्रूवपमभः । 
ितृ्तगीतवप्रयैनिमत्यं स्न्तात ्पररिाररत् ्।।१९।। 
तं दृष्टिा शंकरं विष्णुः प्रसन्िेिान्तरात््िा । 
तुष्टाि विविधैः थतोरैररदञ्चोिाच सुथिर् ्। ।8.110.२०।। 
िाराहं१९ रूप्ाथिाय त्ित्तजेोबृंह्रहतेि ्े । 
रणे विक्रर्मय भगिि ्ह्रहरण्याक्षो निषूह्रदतः ।।२१।। 
त्िं देि कारणं नित्यं संभूतःे प्रलयथय च । 
त्िया सिमम्दं व्याप्तं जगदव्यक्तत्ूस्त्तमिा ।।२२।। 
त्ित्प्रसादेि देिेश ब्रह््ाहं शक्र एि च । 
पूज्याः थ् लोके सततं तिैिान्ये ह्रदिौकसः । ।२३।। 
त्िनय प्रीत े्हादेि सिे प्रीता िय ंप्रभो । 
त्िनय कु्रिे वििाशो२० िो भविता िार संशयः ।।२४।। 
थतुिन्त्ेिं भगिाि ्विष्णंु चन्िाधमशेखरः । 
सहस्रसूयमतजेथकः प्रीतः प्रोिाच शंकरः ।।२५।। 
भक्तत्या तुष्टोस्थ्२१ त ेविष्णो देिकायोद्य्ेि च । 
िरं िरय भिन्त ेयथत े्िमस ितमते ।।२६।। 
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विष्णुरुिाच 

यह्रद तुष्टोमस िो देि यह्रद देयो िरश्च िः । 
यत्तत ्पापहरं२२ ह्रदव्यं व्रत्ादेष्टु्हममस ।।२७।। 
यदाथश्रत्य ियं सि ेसशक्राथसािमकाम्क्२्३ । 
युिे जेष्या् दैतयेाि ्दःुखशोकवििस्जमताः ।।२८।। 
देिदेि उिाच 

हन्त िः किनयष्याम् गुह्य्ेतत ्सिाति् ्। 
व्रतं पाशुपतं ह्रदव्यं येि का्ाििाप्थयि । ।२९।। 
 

ಸುಾಂದ ತ್ನು ವಿಶವರೂಪವನುು ಪರದಶಿಿಸಿದ ಕಥ್  ದ ಕ್ಷ್ಣಿಣ ತ್ಯ ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದ ಶಾಂಕರ ಸಾಂಹತ್ ಯಲ್ಲಿದ . ಈ ಸಾಂಹತ್ ಯನುು 13ನ  
ಶತ್ಕದಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಳಿಗ  ಅನುವ ದ ಮ ಡಲ ಗಿತ್ುಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಶ್ರಪದಮ' ಎಾಂಬ್ ಅಸುರನ ೂಡನ  ಮಹ ನ್ ಯುದಧವ ಗ್ುತ್ ಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಾಂದ 

ವಿಶವರೂಪವನುು ತ್ ಳುತ್ ಿನ . ಈ ಕಥ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ರಹಸಲ ಗಿದ : http://murugan.org/research/kannan2009.htm   

 

The fierce battle was fought in various Brahmandas. Skanda destroyed all of Surapadma's army and brought his 

own entire army back to life. The lonely Surapadma was advised by his mother Maya to get the Sudhamandara 

hill from across the ocean. Once the hill was brought, by the very contact of its breeze, all the dead warriors 

including Simhamukha, Agnimukha and Bhanukopa came back to life as if from sleep. The battle fought 

fiercely for five days came to nought. The devas were nonplussed. Skanda then used Pasupatastra and destroyed 

all the warriors in one stroke. Surapadma adopted different forms through his great powers of maya – forms of 

Brahma, Vishnu, Rudra, Asura, terrible animals like bull and lion, birds like chakravaka, wind, fire, darkness, 

ocean. Skanda extinguished all those forms. He then graced devas by showing his own Viswarupa, which 

included devas, Vedas, asuras, humans etc. Brahmandas were seen hanging at the ends of hairs on his body. 

Surapadma, who also had this unique darshan, temporarily developed intense devotion towards Skanda, the son 

of Siva at that time. 

 

ब्रह्मदृधिरुत्कषाात् ॥ ५ ॥  4.1.5. 
 
ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಪರತ್ತೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃರ್ಷುಯನುು ಮ ಡತ್ಿಕುದುಾ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಸಿದ .  
 
 

ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ ವಮಿತ್ರರು ಸುಾಂದನಿಗ  ಅಷ ೂುೋತ್ಿರ ಶತ್ ನ ಮಗ್ಳಿಾಂದ ಸುತ್ತ 

ಮ ಡುತ್ ಿರ :    https://sa.wikisource.org/s/ggw 

 

थकन्दपुराण्/्खण्डः १ (्ाहेश्िरखण्डः)/कौ्ाररकाखण्डः/अध्यायः २९ 

 

ಈ ಸುಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸುಾಂದನನುು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ಗಿ ಸಾಂಬ ೂೋಧಸಿದ ಾರ . ಕ್ ಲ ನ ಮಗ್ಳು ವಿಷುು ಸಹ್ಸರನ ಮದಲ್ಲಿರುವುದ ಗಿವ . ಈ 

ಸ್ ೂಿೋತ್ರವನುು ಪಠಿಸುವುದರಿಾಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಯಿಾಂತ್ದ ಫಲವಿದ  ಎಾಂದು ಇಲ ಿೋ ಹ ೋಳಿದ , ಎರಡು ಕಡ : 
 

विश्िाम्रथतु भगिान्कु्ारं शरणं गतः॥ 

थतिं ह्रदव्यं संप्रचके्र ्हासेिथय चावप सः॥ २९.१२३ ॥ 

अष्टोत्तरशतं िार्मिां श्रणुृ त्िं तानि फाल्गुि॥ 

जपेि येषां पापानि यांनत ज्ञाि्िाप्िुयात॥् २९.१२४ ॥ 

त्िं ब्रह््िादी त्िं ब्रह््ा ब्राह््णित्सलः॥ 

ब्रह््ण्यो ब्रह््देिश्च ब्रह््दो ब्रह््संग्रहः॥ २९.१२५ ॥ 

त्िं परं पर्ं तजेो ्ंगलािा ंच ्ंगल्॥् 

अप्र्ेयगुणश्चैि ्ंराणां ्ंरगो भिाि॥् २९.१२६ ॥ 

https://sa.wikisource.org/s/ggw
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त्िं साविरी्यो देि सिमरैिापरास्जतः॥ 

्ंर शिामत््को देिः षडक्षरितां िरः॥ २९.१२७ ॥ 

्ाली ्ौली पताकी च जटी ्ुंडी मशखंड्यवप॥ 

कुण्डली लांगली बालः कु्ारः प्रिरो िरः॥ २९.१२८ ॥ 

गिांपुरः सुराररघ्िः संभिो भिभाििः॥ 

वपिाकी शरुहा श्िेतो गूढः थकन्दः कराग्रणीः॥ २९.१२९ ॥ 

द्िादशो भूभुमिो भािी भुिः पुरो ि्थकृतः॥ 

िागराजः सुध्ामत््ा िाकपषृ्ठः सिातिः॥ २९.१३० ॥ 

त्िं भताम सिमभूतात््ा त्िं राता त्िं सुखािहः॥ 

शरदक्षः मशखी जेता षड्िक्तरो भयिाशिः॥ २९.१३१ ॥ 

हे्गभो ्हागभो जयश्च विजयेश्िरः॥ 

त्िं कताम त्िं विधाता च नित्यो नित्यारर्दमिः॥ २९.१३२ ॥ 

्हासेिो ्हातजे िीरसेिश्च भूपनतः॥ 

मसिासिः सुराध्यक्षो भी्सेिो निरा्यः॥ २९.१३३ ॥ 

शौररयमदु् महातजेा िीयमिान्सत्यविक्र्ः॥ 

तजेोगभोऽसुरररपुः सुर्ूनतमः सुरोस्ज्जमतः॥ २९.१३४ ॥ 

कृतज्ञो िरदः सत्यः शरण्यः साधुित्सलः॥ 

सुव्रतः सूयमसंकाशो िस्ह्िगभमः कणो भुिः॥ २९.१३५ ॥ 

वपप्पली शीघ्रगो रौिी गांगेयो ररपुदारणः॥ 

कास्त्तमकेयः प्रभुः क्षंता िीलदंष्रो ्हा्िाः॥ २९.१३६ ॥ 

निग्रहो निग्रहाणां च िेता त्िं सुरिंदिः॥ 

प्रग्रहः पर्ािंदः क्रोधघ्िथतार उस्च्ितः॥ २९.१३७ ॥ 

कुक्तकुटी बहुली ह्रदव्यः का्दो भूररिधमिः॥ 

अ्ोघोऽ्तृदो ह्यस्निः शरुघ्िः सिम् ोदिः॥ २९.१३८ ॥ 

अव्ययो ह्य्रः श्री्ािुन्ितो ह्यस्निसंभिः॥ 

वपशाचराजः सूयामभः मशिात््ा मशििंदिः॥ २९.१३९ ॥ 

अपारपारो दजेु्ञयः सिमभूतह्रहते रतः॥ 

अग्राह्यः कारणं कताम पर्ेष्ठी परं पद्॥् २९.१४० ॥ 

अथचतं्यः सिमभूतात््ा सिामत््ा त्िं सिातिः॥ 

एिं स सिमभूतािा ंसंथतुतः पर्ेश्िरः॥ २९.१४१ ॥ 

िार्मिा्ष्टशतिेायं विश्िाम्र्हवषमणा॥ 

प्रसन्ि्ूनतमराहेदं ्ुिींिं वव्रयताम्नत॥ २९.१४२ ॥ 

्् त्िया द्विजशे्रष्ठ थतुनतरेषा निरूवपता॥ 

भविष्यनत ्िोऽभीष्टप्राप्तये प्राणणिां भुवि॥ २९.१४३ ॥ 

वििधमते कुले लक्ष््ीथतथय यः प्रपठेह्रद््॥् 

ि राक्षसाः वपशाचा िा ि भूतानि ि चापदः॥ २९.१४४ ॥ 

विघ्िकारीणण तद्गेहे यरैि संथतुिंनत ्ा्॥् 

दःुथिप्िं च ि पश्येत्स बिो ्ुच्यते बंधिात॥् २९.१४५ ॥ 

थतिथयाथय प्रभािेण ह्रदव्यभािः पु्ान्भिेत॥् 

त्िं च ्ा ंशु्रनतसंथकारैः सिवः संथकतुम् हममस॥ २९.१४६ ॥   
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ಈ ಅಷ ೂುೋತ್ಿರ ಶತ್ ನ ಮ ಸುಿತ್ತಯಾಂದ ಸುಾಂದನು ಚತ್ುವಿಿಧ ಪುರುಷ ಥಿವನೂು ಕ್ ೂಡುವನು ಎಾಂದು ಅವನ ೋ ಹ ೋಳುತ್ ಿನ .  ಈ 
ಮತ್ುಿ ಮೋಲ  ಕ್ ಣಿಸಿದ ಮಹ ಭ ರತ್ ಸುಾಂದ ಸುಿತ್ತಯನುು ಅವನ ದ ೋವಸ್ ಾನದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವರಿಗ  ಉಕಿ ಸಕಲ ಫಲಗ್ಳೂ ಸಿಗ್ುತ್ ಿ 
ಎಾಂಬ್ುದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಶಯಕ್ ು ಎಡ  ಇಲಿ ಎಾಂಬ್ುದು ಸಪಷು. 

ವ ೈಕುಾಂಠ ಲ ೂೋಕಕ್ತುಾಂತ್ಲೂ ಉಚಚ ಸ್ ಾನದಲ್ಲಿ ಸುಾಂದ ಲ ೂೋಕ: 

https://sa.wikisource.org/s/fuf  थकन्दपुराण्/्खण्डः ४ (काशीखण्डः)/अध्यायः ००२ 

ಬ್ರಹ ಮ ಹ ೋಳುವುದು: 

्् लोकात्परो लोको िैकंुठ इनत गीयत।े। 
तथयोपररष्टात्कौ्ार उ्ालोकथततः पर्।्।९१।। 

ಶಿವ ಧಮೋಿತ್ಿರ ಉಪಪುರ ಣ್ 12 – ಶ ್ ಿೋಕ 220, 221 ಇದ ೋ ಮೋಲ  ಹ ೋಳಿದ ಅಭಿಪ್ ರಯವನ ುೋ ತ್ತಳಿಸುತ್ ಿ.  

ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪುರ ಣ್ ಪೂವ ಿಥಿ, ಅಧ್ ಯಯ 23 ಶ ್ ಿೋಕ: 35: 

विष्णुलोकः थ्तंृ थिािं पुिरािसृ्त्तदलुमभ्।्। 
थकांद्ौ् ंतिा थिािं सिममसविस्स्न्ित्।्। २३.३५ ।। 

ಶಿವ ಪುರ ಣ್ದ ಉಮ  ಸಾಂಹತ್ ಯಲ್ಲಿ: ಅಧ್ ಯಯ 19:   

विराजत े्हादीप्त्या यर विष्णुः प्रनतस्ष्ठतः ।। ३४ ।। 
तथयोपररष्टात्कौ्ारो लोको ह्रह पर्ाद्भतुः ।। 
सेिािीः शंभुतियो राजते यर सुप्रभः ।।३५।। 

ಇಲ ಿಲಿ ಸುಾಂದ ಲ ೂೋಕಕ್ತುಾಂತ್ಲೂ ಮೋಲ  ಉಮ  ಲ ೂೋಕ ಮತ್ುಿ ಶಿವ ಲ ೂೋಕ ಇರುವುದು ಹ ೋಳಿದ . ಇವುಗ್ಳನುು ಉದಧರಿಸುವುದರ ವಿವಕ್ಷ  
‘ಸುಾಂದ ಲ ೂೋಕ ವ ೈಕುಾಂಠಕ್ತುಾಂತ್ಲೂ ಮೋಲ ’ ಎಾಂಬ್ ವಿಷಯಕ್ ು ಅಷ ು.  

ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದಲ್ಲಿ ರುದರ ಇಾಂದ ರದ ದ ೋವತ್ ಗ್ಳಿಗ  ಹೋಳುವುದು: ‘ಈ ಸುಾಂದ ಸ್ ೋನ ನಿಯನುು ನ ನ ಗಿಯೋ (ರುದರನ ಗಿಯೋ) ಕ್ ಣಿರಿ’ 
ಎಾಂದು.  

ಸುಾಂದನ ನ ಮಗ್ಳೂ ವ ೈಭವಗ್ಳೂ ವಿಷುು ಲ ೂೋಕದಲೂಿ ಕ್ತೋತ್ತಿಸಲ ಗ್ುತ್ ಿ ಎಾಂಬ್ ಮ ತ್ತದ . ಇದರ ಆಕರ ಸಿಕ್ತುಲಿ.  

ತ್ಮಿಳು ಸ್ ಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಾಂದ: 

2000 ಕ್ತುಾಂತ್ಲೂ ಹ ಚುಚ ವಷಿಗ್ಳ ಹಾಂದ  ‘ತ್ಮಿಳು ಸಾಂಗ್ಾಂ’ ಸ್ ಹತ್ಯದ ಇತ್ತಹ ಸದಲ್ಲಿ ಸುಾಂದನಿಗ  ಪರಮುಖ ಸ್ ಾನವಿತ್ುಿ.  ಆಗಿಾಂದ ಈ 
ವರ ಗ್ೂ ಅವನು ‘ತ್ಮಿಳರ ದ ೋವರು’ ಎನಿಸಿಕ್ ೂಾಂಡಿದ ಾನ . 13ನ  ಶತ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಚಚಯಪಪ ಶಿವ ಚ ಯಿರು ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದ ಶಾಂಕರ 
ಸಾಂಹತ್ ಯನುು ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಾಂದ ಕುರಿತ್ ದ ಅನ ೋಕ ವಿಷಯಗ್ಳಿರುವ ಕ್ ರಣ್, ತ್ಮಿಳಿಗ  ‘ಕಾಂದ ಪುರ ಣ್ಾಂ’ ಎಾಂದು ಅನುವ ದ 
ಮ ಡಿದರು. ನಾಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ಗಿರಿನ ಥರ್ ಎಾಂಬ್ವರು ‘ತ್ತರುಪುಪಗ್ಳ್’, ‘ಕಾಂದರಲಾಂಕ್ ರಾಂ’ ಮುಾಂತ್ ದ ಅನ ೋಕ ಅತ್ತ ಮುಖಯ 
ಕೃತ್ತಗ್ಳನುು ಮ ಡಿದರು. ಇವುಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕಾಂದನನುು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ಗಿ ಕ್ ೂಾಂಡ ಡಿದ ಾರ . ತ್ತರುಪುಪಗ್ಳ್ ಇಾಂದಗ್ೂ ಅತ್ಯಾಂತ್ ವ ಯಪಕವ ಗಿ 
(ಬ ರಹ್ಮಣ್ರು ಒಳಪಟ್ು) ತ್ಮಿಳರ ಅಧಯಯನ, ಪರವಚನ, ಗ ಯನ, ಉಪ್ ಸನ  ರೂಪಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪರಸಿದಧವ ಗಿದ .  ಬ ಲನ್ ದ ೋವರ ಯನ್ 
ಎಾಂಬ್ವರು ‘ಕಾಂದ ಷರ್ಷು ಕವಚಾಂ’ ಎಾಂಬ್ ಪದ ಯತ್ಮಕ ಗ್ರಾಂಥವನುು (ಹ್ನುಮ ನ್ ಚ ಲ್ಲಸ್  ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ) ರಚಸಿ ಅದು ಇಾಂದು 
ಕ್ ೂೋಟ ಯಾಂತ್ರ ತ್ಮಿಳರು ಪರತ್ತ ದನ ಪಠಿಸುವ ಪದಧತ್ತಯಲ್ಲಿದ . ಅನ ೋಕ ತ್ಮಿಳು ಕೃತ್ತಗ್ಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸುಿತ್ತಯ ಗಿ ಪಠನ, ಗ ಯನ 
ರೂಪಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪರಸಿದಧವ ಗಿವ . ಇವ ಲಿವೂ ಸುಾಂದನನುು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವ ಗಿಯೋ ಕ್ ಣ್ುತ್ಿವ . ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷುುವಿನ ಅಳಿಯ, ಸ್ ೂೋದರಿ 
ಪ್ ವಿತ್ತಯ ಮಗ್. ಸುಾಂದನಿಗ  ಅನ ೋಕ ಪರಮುಖ ದ ೋವ ಲಯಗ್ಳಿವ  ತ್ಮಿಳು ಪರದ ೋಶದಲ್ಲಿ. ಪಳನಿ, ತ್ತರುತ್ಿಣಿ, ತ್ತರುಚ ಚಾಂದೂರ್, 

https://sa.wikisource.org/s/fuf
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ತ್ತರುಪಪರಾಂಗ್ುಾಂಡರಾಂ, ಪಳಮುದಶ ್ ೋಿಲ ೈ ಮತ್ುಿ ಸ್ ವಮಿಮಲ ೈ. ಇವುಗ್ಳ ಉಲ ಿೋಖ ಪುರ ತ್ನ ಸಾಂಗ್ಾಂ ಸ್ ಹತ್ಯದಲೂಿ ಇದ . ಈ ಆರು 
ಸಾಳಗ್ಳು ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪರಸಿದಾ ಹ ೂಾಂದವ . ಈ ಸಾಳಗ್ಳಿಗ  ತ್ತೋಥಿ ಯ ತ್ ರಯ ಗಿ ಹ್ರಿಕ್  ಮ ಡಿಕ್ ೂಾಂಡು ವರತ್ದ ೂಡನ  ಹ ೂೋಗ್ುವರು 
ಅನ ೋಕರಿದ ಾರ . ಇದರ ಬ್ಹ್ು ಪರಭ ವ ಕ್ ೋರಳದಲೂಿ ಇದ .  ಈ ದ ೋವ ಲಯಗ್ಳ ಲಿ ಸುಾಂದನನ ುೋ ಪೂಜಸುವರು, ಅವನಿಗ ೋ ಪೂಜ , 
ಅವನದ ೋ ಪರಸ್ ದ. ಅವನನುು ಬ ೋರ  ಯ ರಿಗ್ೂ ಅಧೋನವ ಗಿ ಎಣಿಸುವುದಲಿ. ಈ ಭ ವನ  ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ.   

 ಒಾಂದು ದ ೋವರಿಗ  ಒಾಂದು ದ ೋವ ಲಯವಿರುವುದು, ಅಲ್ಲ ಿಬ್ರುವವರು ತ್ಮಮ ಇಷ ುಥಿಗ್ಳ ಪೂರ ೈಕ್ ಗ  ಪ್ ರಥಿನ  ಮ ಡಲು. 'ಈ 
ಪ್ ರಥಿನ ಯೋ ಮ ಡಬ ೋಕು, ಇದಕ್ತುಾಂತ್ ಹ ಚುಚ ಪ್ ರಥಿನ  ಈ ದ ೋವತ್ ಯಲ್ಲಿ ಮ ಡ ಬ ರದು' ಎಾಂದು ಎಲೂಿ ಯ ರೂ ಕಡ ಾಯ 
ಮ ಡಿಲಿ, ಮ ಡುವಹ ಗಿಲಿ. ಹ ಗ ಗಿ ಶಿವ, ಸುಾಂದ ಮುಾಂತ್ ದ ಯ ವುದ ೋ ದ ೋಗ್ುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚತ್ುವಿಿಧ, ಮೋಕ್ಷ ಪಯಿಾಂತ್ದ 
ಪ್ ರಥಿನ ಯನುು ಮ ಡಬ್ಹ್ುದು. ಅದನುು ಆ ದ ೋವತ್  ಅವನಿಗ  ಕ್ ೂಡುತ್ ಿನ . 'ಇಲ,ಿ ಈ ದ ೋವತ್ ಗ  ಆ ಸ್ ಮಥಯಿವಿಲಿ' ಎನಲ ಗ್ದು. 
ಇದು ದ ೋವಸ್ ಾನ ಎಾಂಬ್ concept ಗ  ವಿರುದಧವ ದದುಾ.  

 

ವಿಶವರೂಪ ಸುಾಂದ 

ಮಯೂರ ಧರೂಢಾಂ ಮಹ ವ ಕಯಗ್ೂಢಾಂ 
ಮನ ೂೋಹ ರಿದ ೋಹ್ಾಂ ಮಹ್ಚಚತ್ಿಗ ೋಹ್ಮ್.  

ಮಹೋದ ೋವದ ೋವಾಂ ಮಹ ವ ೋದಭ ವಾಂ  

ಮಹ ದ ೋವಬ ಲಾಂ ಭಜ ೋ ಲ ೂೋಕಪ್ ಲಮ್৷৷3৷৷ 
 

ಶಾಂಕರ ಚ ಯಿವಿರಚತ್ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ುಜಾಂಗ್ಪರಯ ತ್ ಸಿವ’ ಇಲ್ಲಿ ಕನುಡದಲ್ಲಿ: http://savigannada-shankaracharya-
stotra.blogspot.com/2018/06/blog-post_48.html 

 

http://savigannada-shankaracharya-stotra.blogspot.com/2018/06/blog-post_48.html
http://savigannada-shankaracharya-stotra.blogspot.com/2018/06/blog-post_48.html
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ಮ ಕಿಾಂಡ ೋಯ ಕೃತ್ ಸುಾಂದ ಸಹ್ಸರನ ಮ ಸ್ ೂಿೋತ್ರ: https://sanskritdocuments.org/doc_subrahmanya/subra1000naama.itx  

ಇದು ಸುಾಂದ ಪುರ ಣ್ದುಾ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಲ ಗಿದ .  

ಉಪಸಾಂಹ ರ – 

ಸುಾಂದ ಎಾಂಬ್ ತ್ತ್ಿವ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ತ್ಿವದ ಅನ ೋಕ್ ನ ೋಕ ಆವಿಷ ುರಗ್ಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದು.   ಎಲಿ ಆವಿಷ ುರಗ್ಳೂ ಸಮ ನವ ಗಿಯೋ 

ಮುಖಯತ್ವವನುು ಹ ೂಾಂದರುತ್ಿವ . ಏಕ್ ಾಂದರ , ಅವುಗ್ಳಲ್ಲಿ ಒಾಂದ ೋ ಒಾಂದು ಇಲಿದದಾರೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಪಾಂಚ ಸಾಂಬ್ಾಂಧತ್ ಕ್ ಯಿಗ್ಳ ದ 

ಸೃರ್ಷು, ಸಿಾತ್ತ ಮತ್ುಿ ಸಾಂಹ ರಗ್ಳು ಆಗ್ುವುದಲಿ. ಬ್ಾಂಧ-ಮೋಕ್ಷ ವಯವಹ ರವೂ ಕೂಡ ಇದ ೋ ಸಿಾತ್ತ ಕ್ ಯಿದಲ್ಲ ಿಅಡಕವ ಗ್ುತ್ ಿ. 

ಆದಾರಿಾಂದಲ ೋ ಪರತ್ ೂಯಾಂದು ಅವತ್ ರದಲೂಿ ಆ ಅವತ್ ರ ಕ್ ಯಿವ ಗ್ಬ ೋಕ್ ಾಂದರ  ಭಗ್ವಾಂತ್ ಅನ ೋಕ ದ ೋವತ್ ಗ್ಳ ಸಹ ಯವನುು 

ಹ ೂಾಂದುತ್ ಿನ . ರ ಮ, ಕೃಷು ಅವತ್ ರಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಪಷುವ ಗಿ ಇದನುು ಭಗ್ವಾಂತ್ನ ೋ ಆದ ೋಶ ಮ ಡಿರುವುದನುು ಕ್ ಣ್ುತ್ ಿೋವ .  ನರಸಿಾಂಹ ದ 

ಅವತ್ ರಗ್ಳಲೂಿ ಕೂಡ ತ್ನು ವ ೈಭವವನುು ತ್ ೂೋರಿಸಲು ಭಕಿ ಪರಹ ಿದನ ಉಪಕ್ ರ ಬ ೋಕ್ತತ್ುಿ, ನ ರದ ದಗ್ಳು ಬ ೋಕ್ತದಾರು.  ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ 

ನ ಶ ಮ ಡುವ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಪರಮೋಶವರ ತ್ನಿುಾಂದ ವಿೋರಭದರ ಎಾಂಬ್ವನನುು ಸೃರ್ಷು ಮ ಡಿದ.  ‘ನನನ ತ್ ೂೋಷ ಕ್ ೂೋಪಗ್ಳಿಾಂದ 

ಉಾಂಟ ದವರು ಬ್ರಹ ಮ ರುದರರು’ ಎಾಂಬ್ ಕೃಷುನ ಮ ತ್ತನಿಾಂದ ತ್ತಳಿಯತ್ಿಕುದುಾ: ಈ ತ್ ೂೋಷ = ಸೃರ್ಷು, ಕ್ ೂೋಪ = ಸಾಂಹ ರ. ಈ ಎರಡೂ 

ಕ್ ಲಸಗ್ಳಿಗ್ೂ ತ್ನುದ ೋಯ ದ ಶಕ್ತಿಗ್ಳು ತ್ನಗ  ಬ ೋಕ್ತರುತ್ ಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಗ್ಳ ಆವಿಷ ುರ ಈ ಬ್ರಹ ಮ ರುದರರು, ಈ ಪರಕ್ತರಯಯ ಪರಕ್ ರ. 

ಹೋಗ ಯೋ ಪುರ ಣ ಾಂತ್ರ/ಸಾಂದಭ ಿಾಂತ್ರಗ್ಳಲ್ಲಿ ರುದರನ ಶಕ್ತಿಗ್ಳ ಗಿ ಬ್ರಹ ಮ-ವಿಷುುಗ್ಳ ಆವಿಭ ಿವವನೂು ಅನ ೋಕ ಕಡ  ನ ೂೋಡುತ್ ಿೋವ .  

ಹೋಗ  ಅಸುರ ಸಾಂಹ ರ, ದ ೋವತ್ ಗ್ಳ ರಕ್ಷಣ  ಎಾಂಬ್ ಕ್ ಯಿದಲ್ಲ ಿಸುಾಂದನ ಆವಿಭ ಿವ.  ಅದೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲ ೂೋಕ ಸಾಂಬ್ದಧ ಕ್ ಲಸಕ್ ು 

ಅನಿವ ಯಿವ ದ ಶಕ್ತಯಿ ದಾರಿಾಂದ ಅದೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಾಂದ ಅಭಿನುವ ೋ, ಹ ೋಗ  ಬ್ರಹ್ಮದ ತ್ ೂೋಷ-ಕ್ ೂೋಪಗ್ಳು ತ್ನುದ ೋ 

ಶಕ್ ಾವಿಭ ಿವಗ್ಳ ಗಿದುಾ ತ್ನಿುಾಂದ ಭಿನುವಲಿವೊೋ ಹ ಗ . ಹ ೋಗ  ನರಸಿಾಂಹ ದ ರೂಪಗ್ಳು ಬ್ರಹ್ಮದ ಾೋ ಆಗಿದುಾ ಅದರಿಾಂದ ಅಭಿನುವೊೋ 

ಹ ಗ . ಹೋಗ  ಸುಾಂದ ತ್ತ್ಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತ್ತ್ಿವವ ೋ ಹ ೂರತ್ು ಭಿನುವಲಿ. ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ತ್ಿವಕ್ತುಾಂತ್ ಭಿನು ತ್ತ್ಿವ ಇದಾಲ್ಲಿ ಆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವು 

ವಸುಿಪರಿಚ ಛೋದ ಎಾಂಬ್ ದ ೂೋಷಯುಕಿವ ಗಿ ನಿತ್ಯ ಅಪೂಣ್ಿವ ಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತ್ ಿ. ಎಕ್ ಾಂದರ  ಅದರ ಅಭ ವ ತ್ದರದಲ್ಲಿ, ತ್ದತ್ರದ 

ಅಭ ವ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲ ಿಎಾಂದು ಅನ ೂಯೋನ ಯಭ ವದಾಂದ ನಿತ್ಯ ಅಪೂಣ್ಿವ ಗಿರುತ್ ಿ ಬ್ರಹ್ಮ.  ಆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಕಲ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳಿಗ್ೂ ಪರ 

ಬ್ರಹ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಈ ವಿಭೂತ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಚತ್ುವಿಿಧ ಪುರುಷ ಥಿಗ್ಳ ಪ್ ರಥಿನ  ಮ ಡ ಬ್ಹ್ುದು, ಮ ಡಿ ಹ ೂಾಂದ ಬ್ಹ್ುದು. 

ಒಾಂದು ಅಶವತ್ಾ ವೃಕ್ಷವೂ ಪರಮ ತ್ಮನ ವಿಭೂತ್ತಯ ದಾರಿಾಂದ, आश्वत्थः सवावृक्षाणािं ಅದನೂು ಪೂಜಸಿ ಪ್ ರರ್ಥಿಸುವ ಪದಧತ್ತ ನಮಮದು. 

ಸುಾಂದನ ವಿಷಯದಲಿಾಂತ್ೂ ಮೋಲ  ಕ್ ಣಿಸಿದ ಅಧಕೃತ್ ಸುಿತ್ತಗ್ಳನುು ಯ ರೂ ಸಹ್ ಪಠಿಸಿ, ಅನುಸಾಂಧ್ ನ ಮ ಡಿ ಸಕಲ 

ಪುರುಷ ಥಿಗ್ಳನೂು ಹ ೂಾಂದ ಬ್ಹ್ುದು ಎಾಂಬ್ುದು ನಿವಿಿವ ದ. ಇದಕ್ ುಗಿಯೋ ಆ ಸುಿತ್ತಗ್ಳನುು ಈ ಗ್ರಾಂಥಗ್ಳಲ್ಲಿ ರಚಸಿರುವುದು.  

ಓಾಂ ತ್ತ್ ಸತ್       

 

https://sanskritdocuments.org/doc_subrahmanya/subra1000naama.itx

