
1 
 

“ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯಕ್ಯಯರ್ಥ” 

ಒಂದು ವಿಚಯರ ಸಂಕಿರಣ್ 

     --- ಜಿ.ಆರ್. ಪಯಟೋಲ, ಧಯರವಯಡ. 

ಶ್ರೋ ಸ್ಷೋಸಲ್-ವಯಯಸರಯಯ ಮಠದ ಇಂದಿನ ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳಯದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯಶ್ರೋಶ ತಿೋರ್ಥರು  ‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ 

ವಯದ’ವನುು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಚಯರ-ಸಂಕಿರಣ್ವನುು ಏಪಥಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲ ಿಮಷವರು ವಿದ್ಯವಂಸರಿಗ್ ಈ ವಿಷಯವನುು 

ಕುರಿತು ತಮಮ ತಮಮ ವಿಚಯರಗಳನುು ಮಂಡಿಸಲು ವಯವಸ್ ೆಮಯಡಿದದರು. ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರು, ಇನ್ಷುಬ್ಬರು 

ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು. ಮಷರನ್ಯವರು ಹ್ಷಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೋನಿವಯಸಯಚಯಯಥರು. ಲ್ೋಖನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಯಾಗಿ, 

ಇವರನುು ಹ್ಷ. ಶ್ರೋ ಎಂದು ಸಂಬ್ಷೋಧಿಸಿದ್್ದೋನ್.  

* * * * * 

ಈ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ಕ್್ಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನುು ನನಗ್ ಯಯರ್ಷೋಕಳ್ಳಸಿ, ಇದಕ್್ಾ ನಿೋವ್ೋನು ಹ್ೋಳುತಿತೋರಿ? ಎಂದು 

ಕ್್ೋಳ್ಳದದರಿಂದ, ಉಕತ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ ಿ“ಹ್ಷ. ಶ್ರೋ” ಇತ್ಯಯದಿ ಉಪನಯಯಸಕರು ಎತಿತದ ಪಶ್್ುಗಳ್ಳಗ್ ಉತತರಗಳ ೋ್ ಇಲ ಿಎಂಬ್ 

ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ ಿಬ್ರ್ದದದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬ್ಂಧ್ದಲ್ಲ,ಿ ಈ ಮಷವರಷ ವಿದ್ಯವಂಸರು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದದನುು ಈ ಲ್ೋಖನದಲ್ಲ ಿ

ವಿಮಶ್್ಥಗ್ಷಳಪಡಿಸುವ ಮಷಲಕ, ನನು ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್್ಷಳುಿತಿತದ್್ದೋನ್. ಈ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು ಹ್ಷಸವ್ೋನಲ.ಿ ಈ 

ಎಲ ಿಅಂಶಗಳೂ ಈಗಯಗಲ್ೋ “ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯವಿಭ್ರಮ ಹಯಗಷ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ವಿಜಯದುಂದುಭಿ”ಯಲ್ಲಿ ಪರಯಮೃಷ್ಟವಯಗಿ 

ಉತತರಿಸಲಪಟ್್ವುಗಳ ೋ್! ಅವುಗಳನ್ುೋ ಸಂದಭ್ಥಕ್್ಾ ತಕಾಂತ್್ ಈ ಲ್ೋಖನದಲ್ಲ ಿಪೋಣಿಸಿದ್್ದೋನ್. 

* * * * * * 

ಮೊದಲನ್ಯದ್ಯಗಿ, ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು:- 

  ಅ] ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಮುಳಬಯಗಿಲ್ಲಗ್ ಬ್ಂದಿದದರು, 

  ಆ] ವಯದ ಮಯಡಲ್ಂದ್್ೋ ಮುಳಬಯಗಿಲ್ಲಗ್ ಬ್ಂದಿದದರು. 

  ಇ] ವಯದ ಮಯಡಿ ಗ್ದದರು.  

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿನನು ಅಭಿಪಯರಯಗಳು- 

ಈ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಗಳನುು ಕುರಿತಂತ್್, ಮಯಧ್ವರಲ್ಲಿಯೋ ಭಿನಯುಭಿಪಯರಯಗಳುಂಟ್ು. ಅವುಗಳ್ಳಗ್ ಉತತರ ಕ್್ಷಡುವ ಉತತರ-ದ್ಯಯಿತವವು 

ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರದ್್ದೋ ಆಗಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಗಳ ಬ್ಗ್ ೆನಯನ್ೋನಷ ಹ್ೋಳಲಯರ್. ಅದನುವರು 

ನ್ಷೋಡಿಕ್್ಷಳುಿತ್ಯತರ್.  

ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರು, ಕಷಡ, ಈ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ ಿ“ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ವಯದವು ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಜಗದುೆರು ಶ್ರೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ,ಿ ಕಿಂತು, ಅವ್ೈದಿಕರಯದ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಯಡನ್ ನಡ್ಯಿತು”ಎಂಬ್ ಪಕ್ಷವನುು 



2 
 

ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ್ಯದರ್. ಆದದರಿಂದ, ಒಂದುವ್ೋಳ ,್ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳ ನಡುವ್ ವಯದನಡ್ದು, ಆ ವಯದದಲ್ಲ ಿ

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ್ೋ ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯಗಿದದರ್, ಅದರಿಂದ “ನಮಗ್ ಯಯವ ತ್್ಷಂದರ್ಯಷ ಇಲ”ಿ ಎಂಬ್ ಮಯತನುು 

ಸಪಷ್ಪಡಿಸಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್.  

* * * * * 

ಇನ್ಷುಂದು ಮಯತು.  

ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ “ಕಲುಿಮಠ”ಎಂಬ್ ಶಬ್ದಪರಯೋಗದಿಂದ, ಆ ಮಠವು ಒಂದುಕ್ಯಲದಲ್ಲ ಿ

ಶ್್ೈವಮಠವಯಗಿತ್್ತಂಬ್ುದರ ಗಮಕವಯಗಿದ್್” ಎಂಬ್ “ಉಪಸಿದ್ಯಧಂತವು’’ [Hypothesis] ಎಷು್ಮಟ್ಗ್ 

ಕ್ಯಯಥಸಯಧ್ುವಯಗಿದ್್ಯಂಬ್ುದನುು ಅವರ್ೋ ನಿಣ್ಥಯಿಸಬ್ೋಕು. ಈ ಉಪಸಿದ್ಯಧಂತವು ಕ್ಯಯಥಸಯಧ್ುವ್ೋ ಆಗಿದ್್ಯಂಬ್ುದು, 

ವಿಮಶ್್ಥಯ ನಂತರ, ಸಯೆಪತವಯದರ್, ಅದನುು ಉಪೋದಬಲ್ಲಸುವ, ಪರಮಯಣ್ವಂದನುು, [ನಯನು ಗಮನಿಸಿದುದ] 

ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರ ಗಮನಕ್್ಾ ತರಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್.  

ಈ ಮಠವನುು [ಕಷಡಲ್ಲ ಆಯಥ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮಠವನುು] EC VII ಶ್ವಮೊಗಯ ೆ84 [ಪುಟ್ 91] ಎಂಬ್ ಶ್ಯಸನದಲ್ಲ ಿಕಷಡಿ ಿ

ಆಯಥಮಠ [ಕಲುಿಮಠ]ಎಂದು ಕರ್ದಿದ್ಯದರ್. ಮಂತ್ಯರಲಯದ ಶ್ರೋ ರಯಘವ್ೋಂದರ ಸಯವಮಿಗಳ ಮಠದಿಂದ ಪರಕ್ಯಶ್ಸಲಪಟ್್ 

``ಮಯಧ್ವ ಮಠಗಳ ಶ್ಯಸನಗಳು ಸಂಪುಟ್-1’’ ಎಂಬ್ ಪುಸತಕದಲ್ಲ ಿಈ ಶ್ಯಸನವನುು ಪುಟ್ 45-49 ರಲ್ಲ ಿಸಂಗರಹಿಸಲಯಗಿದ್್. 

ಅದರಲ್ಲ ಿಇದು ಶ್ಯಸನಸಂಖ್್ಯ 15 ಆಗಿದ್್. ಅದರಲ್ಲ ಿ ಕಷಡ ಈ ಶ್ಯಸನವನುು `` ಇಅ EC VII ಶ್ವಮೊಗಯ ೆ84 ಕಷಡಿಿ ಆಯಥಮಠ 

[ಕಲುಿಮಠ] ಪುಟ್ 91’’ ಎಂದ್್ೋ ಹ್ಸರಿಸಲಯಗಿದ್್. ಈ ಅಂಶವು ಶ್ರೋರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಸಹಯಯಕವಯದಿೋತ್್ೋ ಎಂಬ್ುದನುು 

ಅವರ್ೋ ನಿಣ್ಥಯಿಸಲ್ಲ. ಅವಶಯವಿದದರ್, ಈ ಮಯಹಿತಿಯನುು ಅವರು ಧಯರಯಳವಯಗಿ ಬ್ಳಸಿಕ್್ಷಳಿಬ್ಹುದು. 

ಅಂತಷ, “ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಜಗದುರೆು ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಹಯಗಷ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ಮಧ್ಯ ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ,ಿ ಹಯಗಷ 

ಅದರಲ್ಲ ಿಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಸ್ಷೋಲುವ ಪರಶ್್ುಯೋ ಉದಭವಿಸುವದಿಲ”ಿ ಎಂಬ್ ನಮಮ ಪಕ್ಷವನ್ುೋ ಬ್ಲಗ್ಷಳ್ಳಸಿದ ಶ್ರೋ 

ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಕೃತಜ್ಞತ್್ಗಳು. 

* * * * * 

ಇನುು ಎರಡನ್ಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಗಳನುು ವಿಮಶ್ಥಸ್ಷೋಣ್. 

“ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ ಿಎಂಬ್ ಪಯಟೋಲರ ಅಭಿಪಯರಯವು ಸರಿಯಯದುದಲ,ಿ ವಯದ ನಡ್ಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು 

ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರ್ಂಬ್ುದ್್ೋ ಸತಯ” ಎಂದು ಶ್ರೋಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. 

ತಮಗ್, ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬ್ಗ್ೆ ಇದದ ಸಪಷ್ತ್್ ಬ್ೋರ್, ಈಗ ಬ್ಂದ ಸಪಷ್ತ್್ಯೋ ಬ್ೋರ್ ಎಂದು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ 

ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ನಯನು ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ ಿಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳದ್್ದೋನ್ ಎಂಬ್ುದು ಅವರ ಆರ್ಷೋಪ. ಈ ಬ್ಗ್ ೆ

ಅವರಿಗ್ ಇನ್ಷುಂದು ಸಪಷ್ತ್್ಯನುು ಕ್್ಷಡಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್. 
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“ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ”ಿ ಎಂದು ನಯನುಹ್ೋಳ್ಳದುದ “ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಸಯವಮಿಗಳ ೂ್ಡನ್ 

[ಸಯಯಣ್ಸಹ್ಷೋದರರಯದ, ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್] ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲಿ” ಎಂದ್್ೋ ಹ್ಷರತು ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ ಿ

ಎಂಬ್ುದು ಖಂಡಿತವಯಗಿಯಷ ನನು ವಿವಕ್ಯಲ.ಿ ಇದನುು ನಯನು “ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿಜಯ-ವಿಭ್ರಮ”ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿ[ಪುಟ್ 52] 

ಸಪಷ್ಪಡಿಸಿದ್್ದೋನ್. ಯಯರು ಬ್ೋಕ್ಯದರಷ ನ್ಷೋಡಿಕ್್ಷಳಿಬ್ಹುದು. ಅದು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿದ್್. 

“ಇನುು, ಅವ್ೈದಿಕ್್ಷೋತತಮಯರಣ್ಯಂ ಎಂಬ್ ಶಬ್ದಪರಯೋಗದಿಂದ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ವಿವಕ್ಷಿತರಯಗಿಲ,ಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು 

ಬ್ೋರ್ಯಯರನ್ಷುೋ ವಯದದಲ್ಲ ಿಸ್ಷೋಲ್ಲಸಿರಬ್ಹುದು, ಎಂಬ್ುದು ಈ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣ್ಯಯದರ್, ನಮಗ್ ಅಭ್ಯಂತರವ್ೋ ಇಲಿ. ಅಷ್್ೋ 

ಅಲ,ಿ ಶ್ರೋಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಅನ್ೋಕ ದುವಯಥದಿಗಳನುು ಸ್ಷೋಲ್ಲಸಿದರ್ಂದು ಜಯತಿೋರ್ಥರು ತತತವಪರಕ್ಯಶ್ಕ್ಯ ಟೋಕ್್ಯಲ್ಲ ಿ

[ದುವಯಥದಿವಯರಣ್ವಿದ್ಯರಣ್ದಕ್ಷದಿೋಕ್ಷಮಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥಮೃಗರಯಜ ಮಹಂ ನಮಯಮಿ] ಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳಯಷ ಇದ್ಯದರ್.” 

* * * * * * 

ಹನಸ್ಷೋಗ್ ಮಠದ ಶ್ರೋ ವಿಶವನಂದನತಿೋರ್ಥರ ಉಲ್ಿೋಖವನುು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಮಯಡಿದದರಿಂದ ಅವರ ಹಯಗಷ 

ನನು ನಡುವ್ ನಡ್ದ ಕ್್ಲವು ಚಚಯಥಂಶಗಳನುು ಓದುಗರ ಮುಂದ್್ ಇಡಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್.   

ಹನಸ್ಷೋಗ್ ಶ್ರೋಗಳು, “ಆಯಯ ಮಠಗಳ ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳ ಕ್ಯಲವನುು ನಿಧ್ಥರಿಸುವಯಗ, ಆಯಯ ಮಠಗಳ ಪರಂಪರ್ಯೋ 

ಮುಖಯವ್ೋ ಹ್ಷರತ್ಯಗಿ, ಯಯವದ್್ಷೋ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಗಳಲ”ಿ ಎಂದು ಖಚಿತವಯಗಿ ಹ್ೋಳುತತ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಶೃಂಗ್ೋರಿೋ 

ಮಠದ ಅಂತರ್ಯಥಲವನುು ಅಧಿಕೃತವ್ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನುು ಅವಲಂಬಿಸುತತ, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ವಿಷಯ ಬ್ಂದ್ಯಗ 

ಮಯತರ ಇತಿತೋಚಿನ `ವಿಕಿಪೋಡಿಯಯ’ಎಂಬ್ುದರ ಆಧಯರವನುು ಬ್ಳಸಿದ್ಯದರ್. ವಿಕಿಪೋಡಿಯಯದಲ್ಲ ಿಕ್್ಷಟ್ರುವ ದಿನಯಂಕಗಳು, 

ಅಧಿಕೃತ ಮಯಧ್ವ ಮಠಗಳು ಹ್ೋಳುವ ದಿನಯಂಕಗಳಲ,ಿ ಕಿಂತು ಸರಸವತಿೋ ಪರಿಣ್ಯ ಎಂಬ್ ಕ್ಯವಯದಲ್ಲ ಿಕ್್ಷಟ್್ ದಿನಯಂಕಗಳು. 

ಸರಸವತಿೋ ಪರಿಣ್ಯವು ತೃಣ್ಪುರದ [ಹುಲಷಿರು] ರಯಘವ್ೋಂದರ ಕವಿಯು ಬ್ರ್ದದುದ. 

ಹಯಗಯದರ್, ಮಯಧ್ವಮಠಗಳು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಹ್ೋಳುವ ಕ್ಯಲ ಯಯವುದು?  

ಬ್ನಿು, ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ಮಯಧ್ವ ಮಠಗಳಲ್ಲ ಿಪರಸಿದಧವಯದವುಗಳು ಘಟ್್ದಮೋಲ್ಲನ  

[1] ಶ್ರೋ ಉತತರಯದಿ ಮಠ,  

[2] ಶ್ರೋ ರಯಘವ್ೋಂದರ ಸಯವಮಿಗಳ ಮಠ,  

[3] ಶ್ರೋ ಸ್ಷೋಸಲ್ ವಯಯಸರಯಯರ ಮಠ,  

[4] ಉಡುಪಯ ಅಷ್ಮಠಗಳು. 

  



4 
 

1. ಶ್ರೋ ದ್್ೈವಜ್ಞ ಭಿೋಮಯಚಯಯಥ ಎಂಬ್ವರು ``ಪೂಣ್ಥಬ್ಷೋಧ್ಗುರುವಂಶ ಕಥಯಕಲಪತರು’’ ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವನುು 

ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. ಇದು ಶ್ರೋ ಉತತರಯದಿಮಠದ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಯಸವನುು ದ್ಯಖಲ್ಲಸುತತದ್್ ಎಂದು ಇಂದಿಗಷ 

ಪರತಿಪಯದಿಸಲಯಗುತಿತದ್್. ಈ ಪುಸತಕದಲ್ಲ ಿಆಚಯಯಥ ಶ್ರೋ ಮಧ್ವರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1118-1197 ರ ಕ್ಯಲಮಯನವನುು ಹ್ೋಳಲಯಗಿದ್್. ಶ್ರೋ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು, ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರ ನಂತರ 33 ವಷಥಗಳ್ಳಗ್ ಪೋಠಕ್್ಾಬ್ಂದರ್ಂದು ಮಯಧ್ವಪರಂಪರ್ಯು 

ಉದ್್ಷಘೋಷಿಸುತತದ್್. ಅಂದಮೋಲ್ ಶ್ರೋಮದುತತರಯದಿ ಮಠದ  ದ್ಯಖಲ್ಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ಕಿರ.ಶ. 1230 ರಿಂದ 

ಕಿರ.ಶ. 1245 ರ ವರ್ಗ್ ಮಯಧ್ವಪೋಠಯಧಿ ಪತಿಗಳಯಗಿದದರು ಎಂದು ನಿಶ್ಿತವಯಗಿಯಷ ನಿಷಪನುವಯಗುತತದ್್.  

ಈಗ ಹ್ೋಳ್ಳ- ಕಿರ.ಶ. 1230-1245 ರ ಹ್ಷತಿತಗ್ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು [ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು] ಇನಷು ಹುಟ್ಯೋ ಇರಲ್ಲಲ.ಿ 

ಅಂದ ಮೋಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವ್ ವಯದ ನಡ್ದದುದ ಹ್ೋಗ್?  

  

2. ಶ್ರೋ ರಯಘವ್ೋಂದರ ಸಯವಮಿಗಳ ಮಠದ ಪರಂಪರ್ಯ ಪರಕ್ಯರ, ಆ ಮಠದ `ಶ್ಯಮಲ್’ ಎಂಬ್ 

ಕ್್ಷೋರಿೋ ಕ್ಯಗದದ ಮೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಲಪಟ್್ ಹಳ್ಯ ಹ್ಷತಿತಗ್ಯಲ್ಲ ಿಮಧಯವಚಯಯಥರು ಶಕ 1095 [ಕಿರ.ಶ. 1173] ಆನಂದ 

ಸಂವತಸರದಲ್ಲ ಿಅವತರಿಸಿ, ರೌದಿರಯಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಯಡಿಕ್್ಷಂಡು, ಪರಭ್ವದಲ್ಲ ಿಸನಯಯಸ ತ್್ಗ್ದುಕ್್ಷಂಡು, 40 ವಷಥಗಳ 

ನಂತರ ಪಿವಂಗದಲ್ಲ ಿಮೊದಲು ಬ್ದರಿಕ್ಯಶರಮಕ್್ಾ ಹ್ಷೋದರ್ಂದು ಬ್ರ್ದಿದ್್. [ಶ್ರೋ ರಯ.ಶ್ರೋ.ಪಂಚಮುಖಿಯವರ `ಹರಿದ್ಯಸ 

ಸಯಹಿತಯ’ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದ ಪರಿಶ್ಷ್ 2-ಪುಟ್ 332 ನ್ಷೋಡಿ.] ಮಧ್ವರು ಒಟ್ು್ 79 ವಷಥ ದೃಶಯರಯಗಿದದರು. ನಂತರ ಅದೃಶಯರಯಗಿ 

ಬ್ದರಿಗ್ ಹ್ಷರಟ್ುಹ್ಷೋದರು ಎಂದು ಮಯಧ್ವ ಪರಂಪರ್ ಹ್ೋಳುತತದ್್. ಆ ಪರಕ್ಯರ, ಮಧ್ವರು ಅದೃಶಯರಯದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1252 ರಲ್ಲ ಿ

ಎಂಬ್ುದು ನಿಶ್ಿತ.  

ಮಧ್ವರ ನಿಯಯಥಣ್ದ ನಂತರ 33 ವಷಥಗಳ್ಳಗ್ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ಪಟ್್ಕ್್ಾ ಬ್ಂದಿದ್ಯದರ್. ಅಂದರ್, ಶ್ರೋ ರಯಘವ್ೋಂದರ 

ಸಯವಮಿಗಳ ಮಠದ ದ್ಯಖಲ್ಗಳ  ಪರಕ್ಯರವ್ೋ, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ಪೋಠಕ್್ಾ ಬ್ಂದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1285 ರಲ್ಲ ಿಎಂಬ್ುದು ಖಚಿತ. 

ಈ ದ್ಯಖಲ್ಯ ಪರಕ್ಯರ ಅವರು ಪೋಠದ ಮೋಲ್ಲದದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1285 ರಿಂದ ಕಿರ.ಶ. 1300 ರ ವರ್ಗ್. ಈ ಕ್ಯಲಖಂಡದಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋ 

ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಇನಷು ಬಯಲಕರಯಗಿದದರು, ಇನುು ಕ್್ಲವರ ಪರಕ್ಯರ ಅದ್್ೋ ಆಗ ಹುಟ್ದದರು. ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನತವ ಹ್ೋಗ್ 

ಸಯಧಿಸಿೋತು? ವಯದ ಹ್ೋಗ್ ನಡ್ದಿೋತು? ಪಯರಜ್ಞರ್ೋ ವಿಚಯರಿಸಲ್ಲ. 

 

3. ಶ್ರೋ ಸ್ಷೋಸಲ್ ವಯಯಸರಯಯರ ಮಠದ ಗುರುಪರಂಪರ್ಯ ಪರಕ್ಯರ, ಶ್ರೋ ಮಧಯವಚಯಯಥರ 

ಬ್ದರಿಕ್ಯಶರಮ ಪರವ್ೋಶ ಕ್ಯಲವು ಕಿರ.ಶ. 1278 ಮಯಘಶುದಧ ನವಮಿೋ ಎಂದು ದ್ಯಖಲಯಗಿದ್್. ಅಂದರ್ ಆ ಮಠವು ಮಧ್ವರ 

ಜನನವನುು ಕಿರ.ಶ. 1199 ಎಂದ್್ೋ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್್ ಎಂದ್್ೋ ಅರ್ಥ. ಮುಂದುವರಿದು ``ಪದಮನಯಭ್ ತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1285 ನುು, 

ನರಹರಿತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ.1294 ನಷು, ಮಯಧ್ವತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1310 ನಷು, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1320 ನಷು 

ವೃಂದ್ಯವನಪರವ್ೋಶದ ದಿನಗಳ್ಂದು ನಿಶ್ಿತಗ್ಷಳ್ಳಸಿದ್್. ಇಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವ ತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಸ್ಷೋಸಲ್ೋ ಮಠದ ಪರಂಪರ್ಯು 17 

ವಷಥಗಳ ಬ್ದಲಯಗಿ 16 ವಷಥಗಳನುು ನಿಶಿಯಿಸಿದ್್. ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಕ್್ೋವಲ 10 ವಷಥಗಳನುು ಕ್್ಷಟ್ದ್್. 
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ಜಯತಿೋರ್ಥರ ವೃಂದ್ಯವನ ಪರವ್ೋಶಕ್ಯಲವು ಕಿರ.ಶ. 1342 ಎಂದು ಹ್ೋಳಲಪಟ್ದ್್. [ಶ್ರೋವಿಕೃತಿನಯಮ ಸಂವತಸರದ [ಕಿರ.ಶ. 

2010-2011] ಸ್ಷಸಲ್ೋ ವಯಯಸರಯಯಮಠದ ಪಂಚಯಂಗದ ಪುಟ್ 4 ನ್ಷೋಡಿ.]  

ಈ ಪರಕ್ಯರ ನ್ಷೋಡಿದರ್, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಕಿರ.ಶ. 1320 ರಲ್ಲಿಯೋ ವೃಂದ್ಯವನಸೆರಯದರು. ಆಗ ವಿಜಯನಗರ 

ಸಯಮಯರಜಯ ಸಯೆಪನ್ಯೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಇನಷು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಷ ಆಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ, 

ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನತವವೂ ಇಲಿ, ವಯದವೂ ಇಲಿ. 

 

4.  ಇನುು ಉಡುಪಯ ಅಷ್ಮಠಗಳ ದ್ಯಖಲ್ಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ಎಲಿ ಎಂಟ್ಷ ಮಠಗಳ ಕ್್ೈಫಿಯತುತ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಯಯಥ ಶ್ರೋ ಮಧ್ವರ 

ಜನನವನುು ಕಿರ.ಶ. 1199 ಎಂದ್್ೋ ಏಕಮತದಿಂದ ಒಪಪಲಯಗಿದ್್. ಈ ಪರಕ್ಯರ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ಕಿರ.ಶ. 1311 ರಲ್ಲ ಿಪಟ್್ಕ್್ಾ 

ಬ್ಂದು, ಕಿರ.ಶ.1326 ರ ವರ್ಗ್ ಪೋಠದಲ್ಲಿರುತ್ಯತರ್. ಆದರ್ ಕಿರ.ಶ. 1326 ರಲ್ಲಿ ಇನಷು ವಿಜಯನಗರ ಸಯಮಯರಜಯವ್ೋ 

ಸಯೆಪತವಯಗಿರಲ್ಲಲ ಿಅಲಿದ್್, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಇನಷು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ, `ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಶ್ರೋಪಯದಂಗಳೂ’ 

ಆಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಅಂದ ಮೋಲ್ ``ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ’’ ನಡುವ್ ವಯದ ಹ್ೋಗ್ ನಡ್ದಿದಿದೋತು? 

* * * * * 

 ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಮಯತ್ಯಡುತತ, ಶ್ರೋ ರಯಮಯನುಜ ಮತಿೋಯ ವಿದ್ಯವಂಸರ್ಷಬ್ಬರನುು 

ಭ್ಟ್ ಮಯಡಿ, ಈ ವಯದದ ಬ್ಗ್ ೆಅವರ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಕ್್ೋಳ್ಳದರ್ಂದಷ, ಸುಮಯರು ಮಷರು ನಯಲುಾ ತ್ಯಸು ಅವರ್ಷಡನ್ 

ಚಚ್ಥ ನಡ್ಸಿದರ್ಂದಷ ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಆಗ, ಪರಕ್ಯಲ ಮಠದ “ತೃತಿೋಯ ಬ್ರಹಮತಂತರ ಸವತಂತರ ಜಿೋಯರ್” ಅವರು ಬ್ರ್ದ 

“ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪರಭಯವ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದದ ಬ್ಗ್ ೆದ್ಯಖಲ್              

ದ್್ಷರಕುವದ್್ಂದು, ಈ ವಿದ್ಯವಂಸರು ತಿಳ್ಳಸಿರುವದ್ಯಗಿಯಷ ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಹ್ೋಳ್ಳದರು.  

ಶ್ರೋ ಎನ್. ದ್್ೋಶ್ಕ್ಯಚಯಯಥ ಎಂಬ್ ವಿದ್ಯವಂಸರು ಕಿರ.ಶ. 1949 ರಲ್ಲ ಿಬ್ರ್ದ Origin and growth of Shri 

Brahmatantra Parakala Matha  ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲಿಯ Parakala Matha Guruparmpara [as 

authenticated by inscription No. 574 of 1919] ಎಂಬ್ ಲ್ೋಖನದ ಆಧಯರದಿಂದ ತೃತಿೋಯ ಬ್ರಹಮತಂತರ 

ಸವತಂತರಜಿೋಯರ್ ಅವರ ಪೋಠಯಧಿಪತಯ ಕ್ಯಲವು ಕಿರ.ಶ. 1394 - 1406 ಎಂದು ನಿಶ್ಿತವಯಗಿದ್್. ಈ ಕ್ಯಲದಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರ್ಯಲಪಟ್್ 

“ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪರಭಯವ”ದಲ್ಲ ಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದದ ಉಲ್ಿೋಖವಿರುವದರಿಂದಲಷ, ಆ 

ವಯದದಲ್ಲ ಿಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರ್ಂದು ದ್ಯಖಲ್ ಇರುವದರಿಂದಲಷ, ಮತುತ ಈ ಕ್ಯಲವು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ 

ಕ್ಯಲಕ್್ಾ ತಿೋರ ಸಮಿೋಪವತಿಥಯಯಗಿರುವದರಿಂದಲಷ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದ-ಘಟ್ನ್ಗ್ ವಿಶ್ಯವಸಯಹಥ 

ಪುರಯವ್ಯಯಗುತತದ್್” ಎಂಬ್ುದು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರ ಅಭಿಪಯರಯ. 

ಆದರ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿನನು ಪರತಿಕಿರಯಗಳ ೋ್ನು ಎಂಬ್ುದನುು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಮುಚಿಿಡುತಿತದ್ಯದರ್. ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ 

ವಿಜಯ ವಿಭ್ರಮ ಗರಂರ್ದ ಪುಟ್ 60 ರಿಂದ 72 ರ ವರ್ಗಿನ 13 ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಯನು ಈ ಗರಂರ್ವನುು ಕುರಿತು ವಿಮಶ್್ಥ 

ಮಯಡಿದ್್ದೋನ್. ಅವರು ಭ್ಟ್ಯಯಗಿ ಚಚಿಥಸಿದ ರಯಮಯನುಜಿೋಯ ಪಂಡಿತರ ಹತಿತರ, ನನು ಪರತಿಕಿರಯಗಳನುು ಕುರಿತು ಶ್ರೋ 
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ಪರದಿೋಪಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಚಚಿಥಸಿದಂತ್್ ಕ್ಯಣ್ಲ್ಲಲ.ಿ ಚಚಿಥಸಿದದರ್, ಆ ವಿದ್ಯವಂಸರ ಅಭಿಪಯರಯಗಳ ೋ್ನು ಎಂಬ್ುದು 

ತಿಳ್ಳಯುತಿತತುತ. ಈ ಶರಮವನುು ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ತ್್ಗ್ದುಕ್್ಷಂಡಂತ್್ ಕ್ಯಣ್ಲ್ಲಲ.ಿ 

ಇರಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನುು ಕುರಿತು ನನು ಪರತಿಕಿರಯಗಳನುು ಈ ಮುಂದಿನಂತ್್ ಸಂಕ್ೋಪವಯಗಿ ದ್ಯಖಲ್ಲಸುತಿತದ್್ದೋನ್. 

1.“ಅಪಯಪದು ವಿಜಯನಗರತಿತಲ್” ಎಂದು ಪಯರರಂಭ್ವಯಗುವ ಈ ಗರಂರ್ಭಯಗದಲ್ಲ,ಿ ವಯದವು 

ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲ ಿನಡ್ಯಿತ್್ಂದು ಹ್ೋಳಲಪಟ್ದ್್. ಆದರ್ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯವಂಸರು ವಯದವನುು ಮುಳಬಯಗಿಲ್ಲಗ್ ಸೆಳಯಂತರಿಸಿದ್ಯದರ್. 

ಯಯಕ್್ ? ಕ್ಯರಣ್ ತಿಳ್ಳಯಲ್ಲಲ.ಿ ಈಗ ತಿಳ್ಳಸಬ್ಹುದ್್ೋ? 

2.“ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪರಭಯವ”ದಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋ ವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕರು, ಅದ್್ವೈತ 

ಕವಿಯಯದ ಕೃಷಣಮಿಶರನನುು ಸ್ಷೋಲ್ಲಸಿದರ್ನುಲಯಗಿದ್್. ದ್್ೋಶ್ಕರ ಕ್ಯಲ ಕಿರ.ಶ. 1269-1370 ಎಂಬ್ುದು ಎಲಿರಷ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ 

ಸಂಗತಿಯಯಗಿದ್್.  

ಈ ವಿಷಯಕ್್ಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್್, ಸವತಃ ಶ್ರೋ ರಯಮಯನುಜ ಮತ್ಯನುಯಯಯಿಗಳ ೋ್ ಆದ, ಶ್ರೋ ಎಮ್.ಎನ್. ಶ್ರೋನಿವಯಸ 

ಐಯಯಂಗಯರರು ತಮಮ “ಸಂಸೃತ ಕವಿಚರಿತ್್ರ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲಿ- 

“ಕೃಷಣಮಿಶರನು ತನು ಪರಬ್ಷೋಧ್ಚಂದ್್ಷರೋದಯ ಎಂಬ್ ನಯಟ್ಕದಲ್ಲ,ಿ ಕಿೋತಿಥವಮಥನ್ಂಬ್ ರಯಜನನುು ಹ್ಷಗಳ್ಳದ್ಯದನ್. 

ಕೃಷಣಮಿಶರ-ಕಿೋತಿಥವಮಥರು ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನರು. ಕಿೋತಥವಮಥನು 11 ನ್ಯ ಶತಮಯನಯಂತಯ ದವನು. ಆದದರಿಂದ, ಕೃಷಣಮಿಶರನಷ 

11 ನ್ಯ ಶತಮಯನದ ಕ್್ಷನ್ಯಲ್ಲಿ ಜಿೋವಿಸಿದದನ್ಂದು ಸಿದಧವಯಗುತತದ್್.”  

ಎಂದು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರ್.  

ಈಗ ಹ್ೋಳ್ಳ. 13-14 ನ್ಯ ಶತಮಯನದಲ್ಲ ಿಜಿೋವಿಸಿದದ ಶ್ರೋ ವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕರು, 11 ನ್ಯ ಶತಮಯನದ ಅದ್್ವೈತ ಕವಿಯಯದ 

ಕೃಷಣಮಿಶರನ ರ್್ಷತ್್ ವಯದಿಸಿ, ತಮಗಿಂತ 300 ವಷಥ ಮೊದಲ್ೋ ಜಿೋವಿಸಿದದ ಅವನನುು ಗ್ದದದುದ ಹ್ೋಗ್?  

ಹ್ೋಗಯದರಷ ಗ್ದಿದದ್ಯದರ್ಂದುಕ್್ಷಳ ೂ್ ಿೋಣ್. ಇದಕಿಾಂತ ಹ್ಚಿಿನ ಅಪದಧವಂದು “ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪರಭಯವ”

ದಲ್ಲ,ಿ ದ್ಯಖಲಯಗಿದ್್. “ಡಿಂಡಿಮ” ಕವಿಯು ತ್ಯನು ಬ್ರ್ದ “ರಯಮಯಭ್ುಯದಯ” ಎಂಬ್ ಕ್ಯವಯವನುು ಇದ್್ೋ ಶ್ರೋ ವ್ೋದ್ಯಂತ 

ದ್್ೋಶ್ಕರಿಗ್ ತ್್ಷೋರಿಸಿದನಂತ್್. ಶ್ರೋ ದ್್ೋಶ್ಕರು, ಡಿಂಡಿಮ ಕವಿಯ ಕ್ಯವಯದಲ್ಲಿಯ ಅನ್ೋಕ ತಪುಪಗಳನುು ತ್್ಷೋರಿಸಿ, ತ್ಯವು ಒಂದ್್ೋ 

ರಯತಿರಯಲ್ಲ,ಿ ಯಯದವಯಭ್ುಯದಯ ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ ಬ್ರ್ದರಂತ್್. ದ್್ೋಶ್ಕರು ಯಯದವಯಭ್ುಯದಯವನುು ಬ್ರ್ದದುದ ಹೌದು. 

ಅದನುವರು ಒಂದ್್ೋ ರಯತಿರ ಯಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರ್ದು ಮುಗಿಸಿರಲಷಬ್ಹುದು ಎಂದುಕ್್ಷಳ ೂ್ಿೋಣ್. ಆದರ್, ಡಿಂಡಿಮ ಕವಿಯು ಕಿರ.ಶ. 15 

ನ್ಯ ಶತಮಯನದಲ್ಲ ಿಜಿೋವಿಸಿದದನು. ಅವನು ರಯಮಯಭ್ುಯದಯ ಎಂಬ್ ಕ್ಯವಯವನುು ಸುಮಯರು ಕಿರ.ಶ. 1450 ರ ನಂತರವ್ೋ 

ಬ್ರ್ದನ್ಂದು ಸಿದಧವಯಗುತತದ್್. ವಿವರಗಳ್ಳಗ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಭ್ರಮ ಪುಟ್ 67-70 ನ್ಷೋಡಿ. 

ಕಿರ.ಶ.1406 ರಲ್ಲ ಿಜಿೋವನ ಮುಗಿಸಿದ ಈ ಮಷರನ್ಯ ಬ್ರಹಮತಂತರ ಸವತಂತರಜಿೋಯರ್ ಅವರಿಗ್, ತ್ಯವು ತಿೋರಿಕ್್ಷಂಡ ನಂತರ 

40-50 ವಷಥಗಳ ತರುವಯಯ ಬ್ಂದ ಡಿಂಡಿಮ ಕವಿಯ ಹ್ಸರು ಹ್ೋಗ್ ತಿಳ್ಳದಿದಿದೋತು? ಕಿರ.ಶ. 1370 ರಲ್ಲಿಯೋ ತಿೋರಿಹ್ಷೋದ 
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ವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕರಿಗಂತಷ ಇವನ ಕನಸು ಕಷಡ ಬಿದಿದರಲಯರದು. ಇನುು ಅವನ ಕ್ಯವಯವನುು ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯ ತಪುಪಗಳನುು 

ಕಂಡುಹಿಡಿದದುದ ಹ್ೋಗ್? “ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯಪರಭಯವ”ದಲ್ಲಿ, ಇಂರ್ ಕ್ಯಲ್ಲಕ-ವಿಸಂಗತಿಗಳು 

[anachronisms]  ನಷರಯರು ವಷಥಗಳ ನಂತರದ ಕ್ಯಲದಲ್ಲ ಿಆಸಕತರಿಂದ ಪರಕ್ಷಿಪತವಯಗಿವ್ [ತುರುಕಲಪಟ್ವ್] ಎಂಬ್ ಅಂಶವು 

ಈ ಎಲ ಿಉದ್ಯಹರಣ್ಗಳ್ಳಂದ ನಿಷಪನುವಯಗುತತದ್್. 

ಇನಷು ಒಂದು ಮಹತತವದ ಸಂಗತಿಯನುು ನ್ಷೋಡಿ. ಪರಸಿದಧ ಇತಿಹಯಸಕ್ಯರರಯದ, ನಿಷಯಾವಂತ ಮಯಧ್ವರ್ೋ ಆದ, ಶ್ರೋ ನಯ. ಶ್ರೋ 

ರಯಜಪುರ್ಷೋಹಿತರು, ತ್ಯವು ನ್ಷೋಡಿದ ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪರಭಯವ ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದದ ಉಲ್ಿೋಖವ್ೋ ಇಲ ಿಎಂದು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರ್. 

ಅಂದ ಮೋಲ್ ಈ ವಯದದ ಕಥ್ಯು ತದನಂತರ ಯಯರಿಂದಲ್ಷೋ ಈ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿಸ್ೋರಿಸಲಪಟ್ತು ಎಂದು ತ್ಯನ್ೋ ಅರ್ಥ? 

ಉಭ್ಯ ವ್ೋದ್ಯಂತ ಪರವಿೋಣ್, ಪರತಿವಯದಿ ಭ್ಯಂಕರ ಅಣ್ಣಂಗರಯಚಯಯಥರು, ಶ್ಯಯಮ ತಿರುಮಲ್ ತ್ಯತ್ಯಚಯಯಥರು, 

ತಿರುಪುಟ್ಕುಳ್ ಅಪಯಪಸಯವಮಿಗಳು, ರಯಮಯನುಜ ಸಂಪರದ್ಯಯಕ್್ಾೋ ಸ್ೋರಿದವರು. ಈ ಮಷವರು ವಿದ್ಯವಂಸರಷ, 

“ಮುವಯವಯಿರಪಪಡಿ ಗುರುಪರಂಪರಯಪರಭಯವ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದ ಬ್ಗ್ ೆಬ್ರ್ಯುತತ, “ಈ ಗರಂರ್ವು ನವಿೋನವಯದುದು. ಅದನುು 

20 ನ್ಯ ಶತಮಯನದಲ್ಲ ಿಬ್ರ್ದು, ತೃತಿೋಯ ಬ್ರಹಮತಂತರ ಸಯವಮಿಗಳು ಬ್ರ್ದರ್ಂದು ಪರಕ್ಯಲ ಮಠದಿಂದ ಮುದಿರಸಿದ್ಯದರ್” 

ಎಂದು ಅಭಿಪಯರಯಪಟ್ದ್ಯದರ್. 

ಡಯ. ವ್ಂಕಟ್ಸುಬ್ಬಯಯನವರು, ತಮಮ ‘’ಕಿರಯಯಶಕಿತ ರಯಜಗುರು” ಎಂಬ್ ಲ್ೋಖನದಲ್ಲ,ಿ [Quarterly Journal of Mythic 

Society Volume VIII page 121 ನ್ಷೋಡಿ]. ಈ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ- ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದದ ಘಟ್ನ್ಯು ಕ್್ೋವಲ 

ಉತ್್ರೋಕ್ಯಯಗಿದ್್ ಎಂದಿದ್ಯದರ್. ಈ ಬ್ಗ್ ೆಅವರ್ೋ ಬ್ರ್ದದದನುು ನ್ಷೋಡಿ.  

The facts, therefore, gleaned from these copper plates and presented to us by Mr. 

Narasimhacharya are not to be relied upon and must wholly be put out of consideration. The 

same, too, must be done with regard to the other incident related by Mr. Narasimhacharya 

concerning Vidyaranya -Akshobhya Tirtha and Vedanta Deshika. This incident is found 

related in the Guruparampara of the Vadagalai section of Vishishtadvaitins, a book whose 

reliability is repudiated even by the Tengalai Vishishtadvaitins, not to speak of Dvaitins and 

Advaitins. For the numerous anchronisms involved in this incident, as well as in other 

incidents of Vedanta Deshika’s life see pp 287, 290, 293 etc of the Bombay Branch of the 

Royal Asiatic Society vol. xxiv [1916] 

[ಈ ತ್ಯಮರಪತರಗಳ್ಳಂದ ಹ್ಕಾಲಪಟ್ು್, ನಮಮ ಮುಂದ್್ ಶ್ರೋ ನರಸಿಂಹಯಚಯಯಥರಿಂದ ಸಯದರಪಡಿಸಲಪಟ್್ ವಸುತಸಿೆತಿಗಳು 

ನಂಬ್ಲು ಅನಹಥವಯಗಿವ್, ಸಂಪೂಣ್ಥವಯಗಿ ನಿರಯಕರಣ್ಗ್ ಯೋಗಯವಯಗಿವ್. ನರಸಿಂಹಯಚಯಯಥರಿಂದ ನಿರಷಪಸಲಪಟ್್ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ-ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥ-ವ್ೋದ್ಯಂತದ್್ೋಶ್ಕರ ಘಟ್ನ್ಯು ಕಷಡ ಇದ್್ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲ ಿನಿರಯಕರಿಸಲಪಡಬ್ೋಕು. ವಡಗಲ್ೈ-

ವಿಶ್ಷಯ್ದ್್ವೈತಿಗಳ ಪರಂಪರ್ಯಲ್ಲ ಿಕ್ಯಣ್ುವ ಈ ಘಟ್ನ್ಯ ವಿಶ್ಯವಸಯಹಥತ್್ಯು, ದ್್ವೈತಿ, ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಒತತಟ್ಗಿರಲ್ಲ, ತ್್ಂಗಲ್ೈ 

ವಿಶ್ಷಯ್ದ್್ವೈತಿಗಳ್ಳಂದಲ್ೋ ನಿರಯಕರಿಸಲಪಟ್ದ್್. ವ್ೋದ್ಯಂತದ್್ೋಶ್ಕರ ಜಿೋವನದಲ್ಲ ಿಬ್ರುವ ಈ ಘಟ್ನ್ [ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ 

ವಯದದ ಘಟ್ನ್]  ಮತುತ ಇನಷು ಅನ್ೋಕ ಘಟ್ನ್ಗಳ ಕ್ಯಲನಿದ್್ೋಥಶ ಪರಮಯದಕ್್ಷಾೋಸಾರವಯಗಿ ಜನಥಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಷಂಬ್ 
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ಬಯರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ರಯಯಲ್ ಏಶ್ಯಯಟಕ್ ಸ್ಷಸ್ೈಟಯ xxiv  [1916] ಸಂಪುಟ್ದ 287, 290, 293, 295 ನ್ೋ ಪುಟ್ಗಳನುು 

ನ್ಷೋಡಿರಿ.]’’  

* * * * * 

ಇನುು ದ್್ಷಡಡಯಯಯಚಯಯಥರ ಬ್ಗ್ ೆನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ದ್್ಷಡಡಯಯಯಚಯಯಥರು [ಇವರ ನಿಜವಯದ ಹ್ಸರು ಶ್ರೋನಿವಯಸ ಮಹಯಸಷರಿಗಳು] ಇವರ ಕ್ಯಲ 17 ನ್ಯ ಶತಮಯನದ 

ಉತತರಯಧ್ಥ. ಇವರು ಬ್ರ್ದ “ವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕ ವ್ೈಭ್ವಪರಕ್ಯಶ್ಕ್ಯ ಸ್ಷತೋತರ”ದಲ್ಲ ಿಕಷಡ, ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ಕೃಷಣಮಿಶರ, 

ಡಿಂಡಿಮಕವಿಗಳ ಉಲ್ಿೋಖವು ದ್್ಷರಕುವದರಿಂದ, ಈ ಗರಂರ್ವೂ ಕಷಡ ಅನ್ೈತಿಹಯಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ್ಳಂದಲ್ೋ ತುಂಬಿದ್್ ಎಂದು 

ಸುಲಭ್ವಯಗಿ ಹ್ೋಳಬ್ಹುದು.  

* * * * * 

ಇನುು ಕ್ೌಶ್ಕ ಕವಿತ್ಯಕಿಥಕಸಿಂಹ ಪರಣಿೋತ “ವ್ೋದ್ಯಂತ್ಯಚಯಯಥ ವಿಜಯ ಚಂಪೂ” ಕ್ಯವಯವನಷು ಸವಲಪ ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. ಇದನುು 
ಕುರಿತು ನಯನು ಹ್ಷಸದ್ಯಗಿ ಹ್ೋಳುವದ್್ೋನಷ ಇಲಿ. ಇದ್್ಷು್ [ಅ]ಪಯರಮಯಣಿಕವಯಗಿದ್್ ಎಂಬ್ುದನುು ಈ ಗರಂರ್ಕ್್ಾ Foreword  

ಬ್ರ್ದ ಮದರಯಸಿನ [ಚ್ನ್ುೈನ] ನಯಯಯವಯದಿ, ಡಿ. ರಯಮಸಯವಮಿ ಐಯಯಂಗಯರ್ ಅವರ್ೋ ವಿಮಶ್ಥಸಿದ್ಯದರ್ ನ್ಷೋಡಿ.  

It has been rightly observed by the learned Editor - in this work, there are deviations from the  

traditional  versions of Deshika’s life………To me it appears that the poet was more intent 

upon enjoying the greatness of the Acharya to his heart’s content in melodious verse and 

prose than to follow the accepted versions.  

[“ವ್ೋದ್ಯಂತ್ಯಚಯಯಥವಿಜಯಚಂಪೂ” ಎಂಬ್ ಕೃತಿಯಿಂದ, ಈ ಕ್ಯವಯದಲ್ಲ,ಿ ಕವಿತ್ಯಕಿಥಕಸಿಂಹ ಕ್ೌಶ್ಕ 

ವ್ೋದ್ಯಂತ್ಯಚಯಯಥರು, ಸಂಪರದ್ಯಯವು ಸತಯವ್ಂದು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಮಯಗಥವನುು ದಷರಬಿಟ್ು್ ಬ್ೋರ್ ದ್ಯರಿ  ತುಳ್ಳದಿದ್ಯದರ್. 

ಅವರಿಗ್, ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಯಸಕಿಾಂತ, ಹೃದಯವಯದ ಮಧ್ುರವಯದ ಗದಯಪದಯಗಳ ಮಷಲಕ, ತಮಮ ಗುರುಗಳ 

ಮಹಿಮಯತಿಶಯಗಳನುು ವಣಿಥಸುವದ್್ೋ ಇಷ್ತಮವಯಗಿದ್್”] 

ಈ ಕ್ಯವಯದ ಸಂಪಯದಕರು ಸಹ ಇದ್್ೋ ಅಭಿಪಯರಯವುಳಿವರಯಗಿದದರ್ಂಬ್ುದು, ‘’It has been rightly observed by the 

learned Editor”ಎಂಬ್ ಮೋಲ್ಲನ ವಯಕಯಪರಯೋಗದಿಂದ ವಿದಿತವಯಗುತತದ್್. 

 

“ಕ್ೌಶ್ಕ ಕವಿತ್ಯಕಿಥಕ ಕ್್ೋಸರಿಯವರು, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದಪರಸಂಗ,  ಕೃಷಣಮಿಶರ-ಪರಸಂಗ ಹಯಗಷ ಡಿಂಡಿಮಕವಿ-

ಪರಸಂಗಯದಿಗಳು, ನಿಜವಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಿನಡ್ದ ಐತಿತಹಯಸಿಕ ಘಟ್ನ್ಗಳಲಿದಿದದರಷ, ಅವು, ತಮಮಗುರುಗಳಯದ ವ್ೋದ್ಯಂತ 

ದ್್ೋಶ್ಕರ ಮಹಿಮಯತಿಶಯಗಳನುು ವಣಿಥಸುತತವ್ಂಬ್ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ, ಅವುಗಳನುು ತಮಮ ಕ್ಯವಯದಲ್ಲ ಿಬ್ಳಸಿಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್ಂಬ್ುದು 

ಈ ಮೋಲ್ಲನ ವಿಮಶ್್ಥಯಿಂದ ನಿಷಪನುವಯಗುತತದ್್. 
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ಆದದರಿಂದ, ಇದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದವನುು ಕುರಿತು ಏನ್ೋ ಹ್ೋಳ್ಳದರಷ, ಅದು ಕ್್ೋವಲ ಉತ್್ರೋಕ್ 

ಮಯತರವಯಗುತತದ್್ಯೋ ಹ್ಷತರು, ಸತಯವಯಗಲಯರದು. 

ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಇಷು್ ವಿವರಗಳು ಸಯಕು ಎನಿುಸುತತದ್್. ಇವುಗಳ ಹಿನ್ುಯಲ್ಲ ಿಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು 

ತಮಮ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ರಷಪಸಿಕ್್ಷಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಷಚಿಸಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್.   

* * * * * 

ಇನುು ನಯವು, ಈ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ ಿಮಷರನ್ಯವರಯಗಿ ಮಯತನಯಡಿದ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ ವಿಚಯರಗಳನುು ಒರ್ಗ್ 

ಹಚ್ಷಿೋಣ್.  

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ವಿಷಯವನ್ುತಿತಕ್್ಷಳುಿತತ, ಜಯಸತಂಭ್ದ ಬ್ಗ್ ೆಹ್ೋಳುತತ, “ಇದರ ಬ್ಗ್ ೆನಮಗಷ ತಿಳ್ಳದಿಲಿ, ಆಧಯರಗಳು ಸಿಕಿಾಲಿ. 

ಯಯವ ದ್ಯಸವರ್ೋಣ್ಯರಷ ಜಯಸತಂಭ್ವನ್ುೋ ಕ್್ೋಂದರವಯಗಿಟ್ು್ಕ್್ಷಂಡು ಪದಗಳನುು ಬ್ರ್ದದುದ ಇಲ.ಿ ಅದದರಿಂದ ಅದರ ಬ್ಗ್ ೆ

ನಮಗ್ ಏನಷ ತಿಳ್ಳದಿಲಿ’’ ಎಂದು ಪಯರಂಜಲ ಮನಸಿಸನಿಂದ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡದದಕ್್ಾ ಅಭಿನಂದನ್ಗಳು. ಇದರಿಂದ “ಕ್್ಲವು ಆಸಕತ 

ಮಯಧ್ವರು, ಈ ರಿೋತಿಯ ಖ್್ಷಟ್ ಇತಿಹಯಸ ಸೃಷಿ್ಯಲ್ಲ ಿಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲಷ ತ್್ಷಡಗಿಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್”ಎಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ವಯಯಿತು.   

* * * * * 

ಮುಂದ್್ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರು, “ಶ್ರೋಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ಮುಳಬಯಗಿಲ್ಲಗ್ ಬ್ಂದಿದದರು, ವಯದಕ್ಯಾಗಿಯೋ ಬ್ಂದಿದದರು, ವಯದ ನಡ್ದು 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರು;” ಎಂಬ್ ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಒಪಪದ್ಯದರ್. ಆದರ್, “ಸ್ಷೋತ 

ಪರತಿವಯದಿಯು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಲ ಿಕಿಂತು ಅವರು ಕ್ಯಳಯಮುಖ-ಶ್್ೈವ ಸಂಪರದ್ಯಯದ ಶ್ರೋ 

ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು”ಎಂಬ್ುದನುು ತಿರಸಾರಿದ್ಯದರ್.  ಮತುತ ಸ್ಷೋತವರು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಹೌದು ಎಂದು 

ಬ್ಲವಯಗಿ ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ್ಯದರ್. 

ತಮಮ ಈ ನಿಲುವಿಗ್ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಕ್್ಷಡುವ ಕ್ಯರಣ್ / ಪರಮಯಣ್ಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವ್.  

““ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ೋ್ ಈ ಮಯತನುು ಒಪಪದ್ಯದರ್ ನ್ಷೋಡಿ” ಎನುುತತ, ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಮಯಣಿಕಯ ಮಂಜರಿ ಗರಂರ್ವನುು 

ಪರಮಯಣ್ವಯಗಿ ಉದ್ಯಹರಿಸಿದರು. 

ಈ ವಿಷಯವನುು ವಿಮಶ್್ಥಗ್ತಿತಕ್್ಷಳುಿವ ಮೊದಲು ಈ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಯಯರು ಎಂಬ್ ಕುತಷಹಲಜನಕ ವಿಷಯವನುು 

ತಿಳ್ಳದುಕ್್ಷಳುಿವದು ಒಳ್ಿಯದು.  

ಅದ್್ವೈತ ಸಯಂಪರದ್ಯಯಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತ್್ ಹ್ೋಳಲಯಗುತಿತದ್್. ಇವರು ಜನಮತಃ ಮಯಧ್ವರು. ಪವಥತ್್ 

ರಘುನಯಥಯಚಯರ್ಯ ಎಂಬ್ುದು ಇವರ ಹ್ಸರು. ಇವರು ಆಂಧ್ರದ್್ೋಶದವರು ಎಂದು ಕ್್ಲವರು, ಮಹಯರಯಷರದವರ್ಂದು 

ಕ್್ಲವರು ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್. ಇವರ ಕ್ಯಲ- ಕಿರ.ಶ. 1821-1859. ಇವರು, ಡಯ. ಬಿ.ಎನ್.ಕ್್ ಶಮಥರ ಮಯತೃಪರಪತ್ಯಮಹರಯದ ಕ್್ಷಚಿಿ 

ರಂಗಪಯಪಚಯಯಥರ ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನರ್ಂದು ಡಯ. ಶಮಯಥ ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. [ಮಯಧ್ವ ಇತಿಹಯಸ ಪುಟ್ 548.] ಆದರ್, ಇವರಿಗ್ 

ಅದ್್ವೈತ ಸಿದ್ಯಧಂತದಲ್ಲ ಿಅಪರತಿಮ ವಿದವತುತ, ಶರದ್್ಧ ಇದದವು. ಅವರು ಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯವಂಸರನುು ಕ್್ಣ್ಕಿ, ವಯದಕ್್ಾ ಆಹಯವನಿಸಿ, 



10 
 

ಅವರನುು “ತ್ಯರಹಿ-ತ್ಯರಹಿ”ಎನಿುಸುತಿತದದರು. ಇದಕ್್ಾ ತುಂಬ್ಬ್ೋಸತತ, ಉತತರಯದಿಮಠದ ಅಂದಿನ ಸಯವಮಿಗಳು, [ಶ್ರೋ 

ಸತಯಪರಯಯಣ್ ತಿೋರ್ಥರು-1848-1863] ಇವರನುು ಕರ್ಯಿಸಿ “ಹಯಗ್ ಮಯಡಬಯರದು; ಅದು ಶ್್ರೋಯಸಾರವಲ”ಿ ಎಂದು 

ಬ್ುದಿಧಹ್ೋಳ್ಳದರು. ಇವರು ಕ್್ೋಳಲ್ಲಲಿ. ಸಯವಮಿಗಳು ರಘುನಯಥಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಬ್ಹಿಷಯಾರ ಹಯಕಿದರು. ಈ ಘಟ್ನ್ಯಿಂದ ಇನುಷು್ 

ಉತ್್ತೋಜಿತರಯದ ಇವರು ಮತ್ಯಂತರ ಹ್ಷಂದಿ, ಪವಥತ್್ ರಘುನಯರ್ ಶ್ಯಸಿಿ ಎಂಬ್ ಹ್ಸರಿಟ್ು್ಕ್್ಷಂಡು, ಶಂಕರ ಪಯದಭ್ಷಷಣ್ 

ಎಂಬ್ ಖಂಡನ ಗರಂರ್ವನುು ಬ್ರ್ದರು. ಇದಿಷು್ ಅವರ ಚರಿತ್್ರಯ ಭಯಗ. 

ಇದು, ಕಣಯಥಕಣಿಥಯಯಗಿ ಪರಂಪರ್ಯಲ್ಲಿ ತ್್ೋಲ್ಲಬ್ಂದ ವಿಷಯವಯಗಿರುವದರಿಂದ, ಅದಕ್್ಾ ಎಷು್ ಮಹತತವಕ್್ಷಡಬ್ೋಕ್್ಂಬ್ುದನುು 

ಓದುಗರ್ೋ ನಿಧ್ಥರಿಸಬ್ೋಕು. ಇದು ಸತಯವಯಗಿದದರಷ, ಆಗದಿದದರಷ, ಅವರ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಗಳ್ಳಗ್ೋನಷ ಬಯಧ್ಕವಿಲಿ. 

ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ತಮಮ, ಮಯಣಿಕಯ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲ ಿದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ “ಚಯರಿತಿರಕ್ಯಂಶಗಳು” ತುಂಬ್  ಗ್ಷೋಜಲಯಗಿವ್. 

ಅವರು ಸವತಃಕ್್ಾ ತುಂಬ್ ಗ್ಷಂದಲದಲ್ಲಿದ್ಯದರ್. 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1228 ರಲ್ಲ ಿಜನಿಸಿದರ್ಂದು ಇವರು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರ್. ಅದು ಐತಿಹಯಸಿಕ ವಯಸತವವಲ.ಿ “ಜನಿಸಿದರು” 

ಎಂಬ್ ಪದಪರಯೋಗದಿಂದ, “ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು” ಎಂದರ್ಥ ಮಯಡಿದರ್, [ಹಯಗ್ ಅರ್ಥಮಯಡುವದು 

ಅಸಯವಭಯವಿಕವ್ೋನಲ.ಿ ಯಯಕ್್ಂದರ್ ಸನಯಯಸವು ಮರುಜನಮ ಎಂದ್್ೋ ನಂಬ್ುತ್ಯತರ್.] ಈ ದಿನಯಂಕವು ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥರ 

ಸನಯಯಸಗರಹಣ್ದ ದಿನಯಂಕವಯಗಿದ್್. ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಗುರುಪರಂಪರಯ ಪಟ್ಯ ಪರಕ್ಯರ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥರು ಕಿರ. ಶ. 1228 ರಿಂದ 

1333 ರ ವರ್ಗ್ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಪೋಠದಲ್ಲಿದ್ಯದರ್.  

ಇನುು, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ ಎಂದು ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳ್ಳದ ಕಿರ.ಶ. 1328 ಎಂಬ್ುದು, ಅವರ 

ಗುರುಗಳಯದ, ಶ್ರೋ ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ.  

ಹಿೋಗ್ ಅವರು ಬ್ೋರ್ಬ್ೋರ್ ದಿನಯಂಕಗಳನುು ಬ್ೋರ್ಬ್ೋರ್ಯವರಿಗ್ ಕ್್ಷಟ್ು್ ಗ್ಷಂದಲವನುುಂಟ್ು ಮಯಡಿಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. 

* * * * * 

ಮಯಣಿಕಯ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲ ಿಏನು ಹ್ೋಳ್ಳದ್್ ಎನುುವದನುು ನ್ಷೋಡುವ ಮೊದಲು ನಯವು ಇಲ್ಲ ಿಒಂದು ತಿದುದಪಡಿಯನುು 

ಮಯಡಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 

ಪರತಿವಯದಿಯು ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕ ಮತಿೋಯನು ಎಂಬ್ುದು ಈ ವಿದ್ಯವಂಸರ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್. ಆದರ್, ಅದು ಸರಿಯಯದುದಲ.ಿ 

ಮಯಧ್ಮಂತಿರಗಳನುು ಪರತಿವಯದಿಯಯಗಿ ಭಯವಿಸಿದರ್, ಅವರು ಕಪಯಲ್ಲಕರಲ.ಿ ಕಿಂತು “ಕ್ಯಳಯಮುಖ ಶ್್ೈವರು”, ಕ್ಯಶ್ೋವಿಲಯಸ 

ಕಿರಯಯಶಕಿತ ಎಂಬ್ ಆಚಯಯಥರ ಶ್ಷಯರು. ಅದನುು ಅವರ್ೋ ತಮಮ ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯ ವಯಯಖ್ಯಯನದಲ್ಲ ಿಸವಕಂಠ್ಷೋಕತವಯಗಿ 

ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. ನಯನು ಯಯಕ್್ ಈ ತಿದುದಪಡಿಯನುು ಸಷಚಿಸುತಿತದ್್ದೋನ್ಂದರ್, ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು, ಮಯಹ್ೋಶವರರು, ಶ್್ೈವರು, 

ಕ್ಯಳಯಮುಖರು ಪಯಶುಪತರು ಮುಂತ್ಯದವರ್ಲ ಿಶ್್ೈವರ್ೋ ಆಗಿದದರಷ, ಅವರಲ್ಲ,ಿ ವಿಭಿನು ಪರಮೋಯಗಳನುು ಕುರಿತು, 

ಅವಯಂತರ ಭ್ೋದಗಳ್ಳವ್, ಮಯಧ್ವರು, ಶ್ರೋವ್ೈಷಣವರು, ನಿಂಬಯಕಥ ಸಂಪರದ್ಯಯದವರು, ವಲಿಭ್ ಸಂಪರದ್ಯಯದವರು 

ಚ್ೈತನಯಯನುಯಯಯಿಗಳು ಎಲಿರಷ ವ್ೈಷಣವರ್ೋ ಆದರಷ, ಅವರಲ್ಲ,ಿ ವಿಭಿನು ಪರಮೋಯಗಳನುು ಕುರಿತು, ಪರಸಪರ ಅವಯಂತರ 

ಭ್ೋದಗಳ್ಳರುವ ಹಯಗ್. 
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ಆದದರಿಂದ, ವಿಷಯವಿವ್ೋಚನ್ಯ ಸಪಷ್ತ್್ಗಯಗಿ, ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳನುು, ಅವರು ಕ್ಯಳಯಮುಖ ಶ್್ೈವರು ಎಂಬ್ 

ಅಭಿಧಯನದಿಂದ, ಸರಿಯಯಗಿ ಗುರುತಿಸುವದು ಅವಶಯವಯಗಿದ್್. ಇರಲ್ಲ. 

* * * * * 

ಈಗ ನಯವು ಮಯಣಿಕಯ ಮಂಜರಿಯು ಈ ವಯದವಿಷಯ ಕುರಿತು ಏನು ಹ್ೋಳುತತದ್್ ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ಮಯಣಿಕಯಮಂಜರಿಯ ನಯಲಾನ್ಯ ಸಗಥದ 7 ನ್ಯ ಶ್್್ ಿೋಕದಿಂದ ಮುಂದ್್, ಈ ವಯದದ ಪರಸಯತಪ ಬ್ಂದಿದ್್. 

 

ಸ ಚ್ೈಕದ್ಯ ದಿಗಿವಜಯಯಯ ಗಚಛನ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಂ ಕಿಲ ಮಧ್ವಶ್ಷಯಮ್ | 

ವಿಲ್ಷೋಕಯ ತಂ ರ್್ೋತುಮನಯ ನಿತ್ಯಂತಂ ವಯದ್್ೋ ತತ್ಯನಯದರಮಯವಥವಯಥಃ || 4-7 || 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯನಯಮಯ ಖಲ ದ್ಯನವೋsಯಂ ಶ್ವೋತತಮತ್ಯವಸಹನ್ಷೋsಖಿಲಯನಯಮ್ |  

ಸಯಾಂದ್ಯದಿಕ್ಯನಯಂ ನಿಗಮಯನುಗಯನಯಂ ಇತೆಂ ಬ್ಭಯಷ್ೋ ಖಲು ತ್ಯಮಸತವಮ್ || 4-8 || 

ಕಲ್ಪೋಷವಯಂ ಕ್್ೋಷುಚಿದಬ್ಜಯೋನಿಃ ತಮಃ ಪರಧಯನಃ ಕಿಲ ತ್ಯಮಸಯನಿ | 

ಚಕ್್ರೋ ಪುರಯಣಯನಿ ಶ್ವೋತತಮತವಬ್ಷೋಧಿೋನಿ ಚ ಸಯಾಂದಮುಖ್ಯನಿ ದ್್ೋವಃ || 4-9 || 

ಬ್ುಧ್ೋಂದರಸಂಲಯಲ್ಲತಪಯದಪದಮಃ ಶ್ರೋಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥವರ್ಷೋsಖಿಲಜ್ಞಃ | 

ಪುರಯಣ್ನಿಂದ್ಯಂ ರಚಿತ್ಯಮಮೃಷಯನ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಭಿಕ್ಷುಂ ನಿಜಗಯದ ಚ್ೈವಮ್ || 4-10 ||  

ಸಯಾಂದ್ಯದಿಕ್ಯನಯಂ ಕಿಲ ತ್ಯಮಸತವಂ ಯತ್್ಷರೋಕ್ಷಮಕ್ಷೋಭ್ಯ ಯತ್್ೋ ತವಯಯಸಿೋತ್ | 

ಸಯೆನ್ೋ ನ ತತ್ ಸ್ಷವೋಕಿತವಿರ್ಷೋಧ್ಸತ್ಯತವತ್ ಮಧ್ವೋನ ತ್್ೋಷಯಂ ಗರಹಣಯತ್ ಪರಬ್ಂಧ್ೋ || 4-11 || 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಭಿಕ್ಷುಶಿರಣ್ಂ ಪವಿತರಮಿತ್ಯಯದಿ ತಪಯತರಿಧ್ೃತ್ೌ ಪರಮಯಣ್ಮ್ | 

ಕೃತ್ಯವ ಪವಿತರಂ ಚರಣ್ಂ ನಿಘಂಟ್ುಂ ಮತ್ಯವರಿಮುದ್ಯರವಿಧ್ೃತಿಂ ಜಗಯದ || 4-12 || 

ಸ ಸಷತರಕ್ಯರ್ೈವಿಥನಿಯೋಜಿತ್ಯಪಯಘೋಷೌ್ ನಿಘಂಟ್ಷರಚಿತಸತದದಿೋಯೈಃ | 

ದ್್ೋಯಂ ನ ತತ್್ೈತದಹ್ಷೋ ಪರಮಯಣ್ಂ ಇತಿೋರಯಂಸಯತಪಸಮಚಿಛನತ್ ಸಃ || 4-13 || 

ಪರಶ್ಿಷಯ ಚ್ೈಕಂ ನಞಮೋಷ ಮಯಧ್ವಸುತಲಯಯರ್ಥಕಂ ತತತವಮಸಿೋತಿ ವಯಕ್್ಯೋ | 

ಅಭ್ೋದವಯಚಯಂ ಶುರತಿಮಷಧ್ಥಗಯನಯಂ ಜಗಯದ ಸಯದೃಶಯಪರತವಮಯಸಮ್ || 4-14 || 
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ಕಿಂ ಚ್ೋತನತ್್ವೋನ ಪರಯತಮತ್ೌಲಯಂ ಕಿಂ ವಯಸಯ ಸಯವಥಜ್ಞಾಮುಖ್್ೈಗುಥಣೌಘೈಃ | 

ನಯದಯಃ ಪರಸಿದ್ಯಧನುಪದ್್ೋಶಯತ್ಯಯಯಃ ನಯಪ ದಿವತಿೋಯಃ ಸವಮತ್ಯರ್ಥಹಯನ್ೋಃ || 4-15 || 

ನಙ ್  ನಿಷ್ೋಧಯರ್ಥಕತ್ಯಂ ವಿದಿತ್ಯವ ಸಯವಥಜ್ಞಾಹಯನ್ೋರಸಿ ತನು ಚ ತವಮ್ | 

ಇತಯರ್ಥಮಕ್ಷೋಭ್ಯಯತ್್ೋರಭ್ೋತಿಸೋತ್ ನ್ೋಹ್ೋತಿ ವಯಚಯ ಗುರುಮಯಧ್ವಯಯಥಃ || 4-16 || 

ಇತೆಂ ತದ್ಯ ತತತವಮಸಿೋತಿ ವರ್್ರೋಣಯತಮಪರಭ್ೋದ್ಯಸಹನ್ೋನ ಧಿೋಮಯನ್ | 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಭ್ಷಮಿೋಧ್ರಭ್ೋಧ್ಪಕ್ಷಂ ಸ ಮಯಧ್ವ್ೋಂದ್್ಷರೋsಚಿಛನದ್ಯಶು ದುಷ್ಮ್ || 4-17 || 

ಶ್ರೋಮಯಧ್ವಃ ಕ್್ಷರೋಧಿನಿ ಷ್ಷೋಡಶ್್ೋಬ್ದೋ ತವಕ್ಷೋಭ್ಯಭಿಕಯವದಿಮದ್ಯನವಯಂಸಯತನ್ | 

ವಿಜಿತಯ ಮಧಿವೋಯಮತಂ ಕುಪೂಯಂ ನಯಮಯವಶ್್ೋಷಂ ವಯತನ್ಷೋನಮಹಯತ್ಯಮ || 4-18 || 

ಹೃದ್್ಷರೋಗತ್್ಷೋ ವತಸರಮೋಷ ಜಿೋವನ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಕಃ ಸಪತಷಡಿಂದು ಚಂದ್್ರೋ | 

ಶಕ್್ೋ ಚ ವಿಶ್ಯವವಸುಮಯಗಥಶ್ೋಷಥಶುಕ್್ಿೋಷು ತಿಥಯಯಂ ತನುಮತಯಜತ್ ಸಯವಮ್ || 

ಲ್ೋಖನವು ದಿೋಘಥವಯಗುವದ್್ಂಬ್ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ,  ನಯನು ಮೋಲ್ಲನ ಶ್್್ ಿೋಕಗಳ ಅನುವಯದವನುು ಕ್್ಷಡಲು ಹ್ಷೋಗಲಯರ್, ಅದು 

ಗರಂರ್ದಲಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿದ್್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಷೋಡಿಕ್್ಷಳಿಬ್ಹುದು. 

ಮೋಲ್ಲನ, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥ–ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ಚಚ್ಥಯಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳನಯುಧ್ರಿಸಿ, ಮಷರು ವಿಭಯಗಗಳನುು 

ಮಯಡಬ್ಹುದು.  

1. ಸಯಾಂದ್ಯದಿ ಪುರಯಣ್ಗಳಲ್ಲ ಿಉಕತವಯದ ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವ ವಿಚಯರ. 

2. ಮಯಧ್ವರ ತಪತಮುದ್ಯರಧಯರಣ್ ವಿಚಯರ. 

3. “ತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ಶುರತಿವಯಕಯಕ್್ಾ ಅಕ್ಯರ ಪರಶ್್ಿೋಷಮಯಡಿ ಅದನುು “ಅತತತವಮಸಿ” ಎಂದು ಪಠಿಸುವ ವಿಚಯರ. 

ಈ ಮಷರಷ ವಿಚಯರಗಳಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ಗ್ದದರ್ಂದು ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್. 

   ನನು ಸದಯದ ವಿವ್ೋಚನ್ಗ್ ಯಯರು ಗ್ದದರ್ಂಬ್ುದು ಮುಖಯವಯಗುವದಿಲಿ. ಆದರ್, ಈ ಚಚ್ಥಯಲ್ಲಿ,  

ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವದ ಚಚ್ಥ ನಡ್ದದುದ, ಹಯಗಷ ತಪತಮುದ್ಯರಧಯರಣ್ದ ಚಚ್ಥ ನಡ್ದದುದ, ನನಗ್ ಅತಿೋವ ಮುಖಯವಯಗಿದ್್. 

ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಅದರಿಂದ, ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥ/ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರ ಮತ-ಸಂಪರದ್ಯಯವು 

ಯಯವದ್ಯಗಿತ್್ತಂಬ್ುದು, ಮತುತ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ವಯದಿಸಿದವರು ಅವ್ೈದಿಕ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ಅರ್ವಯ ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ 

ವ್ೈದಿಕ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ಎಂಬ್ುದು ಕಷಡ ನಿಣಿೋಥತವಯಗುತತದ್್.  
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* * * * * 

ಸರಿಯಯಗಿ ಇದ್್ೋ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಬ್ಹಳ ರ್ಯಗರಷಕತ್್ಯಿಂದ, ತಮಮ 

ಪಕ್ಷವನುು ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಿನಂತ್್ ಸಲಹ್ ನಿೋಡಿದ್ಯದರ್. “ಒಂದು ವ್ೋಳ ,್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ವಯದ ಮಯಡಿದವರು ಶೃಂಗ್ೋರಿ 

ಜಗದುೆರು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಲ,ಿ ಕಿಂತು, ಅವ್ೈದಿಕರ್ಂದು ಕರ್ಯಲಪಡುವ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಎಂದು ನಿೋವು ಹ್ೋಳ್ಳದಂತ್್, ನಯವು 

ಒಪಪಕ್್ಷಂಡರ್, ಆಗ, ಪರಮಯಣ್ ವಿರ್ಷೋಧ್ ಬ್ರುತತದ್್. ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ೋ್ ಆದ, ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು, ವಯದದಲ್ಲ ಿ

ಭಯಗಿಗಳಯದವರು ತಮಮ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಎಂದು ಖಡಯಖಂಡಿತವಯಗಿ ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅವರ್ೋನಷ ತಿೋರ ಅವಯಥಚಿೋನರಲ,ಿ 

ಇನಷುರು ವಷಥಗಳ್ಳಗಷ ಮಿಕಿಾ ಹಳಬ್ರು. ಆದದರಿಂದ, ಅವ್ೈದಿಕ ಶಬ್ದವನಿುಟ್ು್ಕ್್ಷಂಡು, ನಯವು ಅತಿ-ಅವಸರದಿಂದ, ವಯದದಲ್ಲ ಿ

ಪರಯಜಿತರಯದವರು ಅವ್ೈದಿಕ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಅಥಯಥತ್ ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳ ೋ್ ಎಂದು ನಿಣ್ಥಯಿಸುವದು ನಮಗ್ 

ತ್್ಷಂದರ್ಯನುು ತರುತತದ್್.”  

ಆದದರಿಂದ, ಸ್ಷೋತವರು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಎಂದು ನಿಣ್ಥಯಿಸುವದು ಉಚಿತ “ ಎಂಬ್ುದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ ಖಚಿತ 

ಅಭಿಮತ. 

* * * * * 

ಮುಂದುವರಿದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರು “ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಸನಯುಾಸವಯದದುದ 1390 [thirteen ninety] 

ಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅದಕ್್ಾ ಅವರಿಗ್ ಎಲ್ಲ ಿಆಧಯರ ದ್್ಷರಕಿತ್್ಷೋ ತಿಳ್ಳಯದು. ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟನಲ್ಲಯಿಂತಷ ಅವರಿಗ್ 

ಆಶರಮವಯದುದ ಕಿರ.ಶ. 1331 ಎಂದಷ, ಪೋಠಕ್್ಾ ಬ್ಂದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1380 ರಲ್ಲ ಿಎಂಬ್ುದಷ ಸಪಷ್ವಯಗಿ ದ್ಯಖಲಯಗಿದ್್.  

ಇನುು ರಘಷನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ - ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಜನಿಸಿದುದ ಕಿರ.ಶ. 1228 ರಲ್ಲ.ಿ ತಮಮ ವಯಸಿಸನ ನಷರನ್ಯ 

ವಷಥದಲ್ಲ ಿಅಂದರ್, ಕಿರ.ಶ. 1328 ರಲ್ಲ ಿ[ಆತುರ] ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಕಿರ.ಶ. 1335 ರಲ್ಲ,ಿ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಜಗದುೆರು ಶ್ರೋ 

ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥರಿಂದ, ಕರಮ-ಸನಯಯಸ ಪಡ್ದರು. ಅಂದಮೋಲ್ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1390 ರಲ್ಲ ಿಯತ್ಯಯಶರಮ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು 

ಎಂಬ್ ಮಯತಿಗ್ ಯಯವ ಬ್ಲ್?  

ಅಲಿದ್್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರು ಸವತಃ ತ್ಯವ್ೋ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್ನುು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿ, ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಆಶರಮ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು. ಅದ್್ೋ ಕ್ಯಲಕ್್ಾೋನ್ೋ ಅವರಿಗ್ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಎಂಬ್ ಸನಯುಾಸನಯಮವೂ ಪಯರಪತವಯಯಿತು; ಕಿರ.ಶ. 

1380 ರಲ್ಲ ಿಶ್ರೋ ಭಯರತಿೋ ತಿೋರ್ಥರು ವಿದ್್ೋಹಮುಕಿತ ಪಡ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ದಕ್ಷಿಣಯಮಯುಯ ವಯಯಖ್ಯಯನ 

ಸಿಂಹಯಸನವನ್ುೋರಿ, ಕಿರ.ಶ. 1386 ರಲ್ಲ ಿವಿದ್್ೋಹಮುಕಿತ ಪಡ್ದರು ಎಂಬ್ ವಿವರಗಳನುು ತ್ಯವ್ೋ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. ಅಂದ ಮೋಲ್ 

ಕಿರ.ಶ. 1386 ರಲ್ಲಿಯೋ ಮುಕತರಯದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1390 ರಲ್ಲ ಿಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕ್ಯರಮಯಡಿದುದ ಹ್ೋಗ್ ಸಂಗತ 

ವಯಗುತತದ್್? ತ್ಯವು ಮುಕತರಯದ ನಂತರ ನಯಲುಾ ವಷಥಗಳ ಮೋಲ್ ಯಯರಯದರಷ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕ್ಯರ ಮಯಡುತ್ಯತರ್ಯೋ? ಇದು 

ಲ್ಷೋಕದಲ್ಲ ಿಎಲ್ಲಿಯಷ ಕಂಡರಿಯದ ಕ್್ೋಳರಿಯದ ಸಂಗತಿ.  

ಇಂರ್ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರು “ ---ಇಲಿ ಇಲ—ಿ1390 ರಲ್ಲಿ ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕ್ಯರ ಮಯಡಿದ ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು 

ಬ್ೋರ್ಯೋ ವಯಕಿತ ಎಂಬ್ ರಯಗ ತ್್ಗ್ಯಬ್ಹುದು. ಅದನುು ಚಚ್ಥಗಯಗಿ ಒಪಪೋಣ್. ಆಗಲಷ ಕಷಡ, “ಹಯಗಿದದರ್, ಅಥಯಥತ್ ನಿೋವು 
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ಹ್ೋಳುವ ಆ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಕಿರ.ಶ. 1390 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ‘ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ’ರಯಗಿದದರ್, ಕಿರ.ಶ. 1365 ರಲ್ಲಿಯೋ 

ಹರಿಪದ ಸ್ೋರಿದ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು, ಕಿರ.ಶ. 1390 ರ ನಂತರ ಸ್ಷೋಲ್ಲಸಿದುದ ಹ್ೋಗ್? ಎಂಬ್ ವಿಸಂಗತಿಗ್ ಸುಸಂಗತ 

ಉತತರ ಕ್್ಷಡಬ್ೋಕ್ಯಗುತತದ್್. ಇದು ಕಷಡ ಅಶುರತ ಕಲಪನ್ಯೋ ಸರಿ. 

ಇಂರ್ದ್್ೋ ಇನ್ಷುಂದು ವಿಸಂಗತಿಯನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಎಸಗಿದ್ಯದರ್. ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್ನುು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿ, [ಅದರಲ್ಲ ಿಕಿರ.ಶ. 

1386 ಎಂದು ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ವಯಗಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿದದರಷ], ಅದರ ಪರಕ್ಯರ, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಮುಕತರಯದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1387 

ಎನುುತ್ಯತರ್. ತ್ಯವ್ೋ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟನ ವಿರುದಧವಯಗಿ ಯಯಕ್್ ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್ಷೋ! ಯಯಕಿಂರ್ ಎಡವಟ್ು್ 

ಮಯಡಿಕ್್ಷಳುಿತ್ಯತರ್ಷೋ ತಿಳ್ಳಯದು. 

* * * * * 

ಇಲ್ಲ ಿಇನಷು ಒಂದು ಮಯತನುು ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ ಮನಸುಸ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಗ್ಷಂಲದ ಗಷಡಯಗಿದ್್. ಅದಕ್್ಾ ಮಷಲ ಕ್ಯರಣ್ವ್ಂದರ್, ಅವರು ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ 

ದ್ಯಖಲ್ಗಳನುು ಪೂಣ್ಥವಯಗಿ ಓದದಿರುವದು. ಕ್್ೋವಲ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟನಲ್ಲಿ ಕ್್ಷಟ್್ಷ್ನುು ಮಯತರ ಓದಿಕ್್ಷಂಡು, ಅದ್್ೋ ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ 

ಪೂಣ್ಥ ದ್ಯಖಲ್ ಎಂದುಕ್್ಷಂಡದ್್ದೋ ಇಷ್್ಲ ಿಗ್ಷಂದಲಗಳ್ಳಗ್ ಕ್ಯರಣ್.  

ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟನಲ್ಲ ಿಕ್್ಷಟ್್ ಪೂಣ್ಥ ದ್ಯಖಲ್ಯು ಮುಂದಿನಂತಿದ್್. 

Tradition has it that Madhava [ the generally accepted pre-ascetic name of  

Shri Vidyarnya] was the elder of two Brahmachari brothers belonging to a 

poor but learned Brahmin family of Ekshila Nagari [present day Warrangal]. 

The younger of the two wandering South in search of true knowledge reached 

Sringeri where the great Vidyashankara Tirtha was the reigning pontiff. On 

seeing the innate greatness of the young Brahmachari, Sri Vidyatirtha readily 

gave him sanyasa Diksha with the ascetic name Bharati Krshna Tirtha in 1328 

A.D.  

In the meanwhile, Madhava left home in search of his younger brother. 

After much wandering, he finally reached Shringeri, where he found his 

brother as the junior pontiff Bharti Krishna Tirtha. At the junior pontiff’s 

request, Shri Vidyatirtha, readily gave Madhava sanyasa diksha in 1331 A.D. 

under the ascetic name of Shri Vidyaranya, in other words, verily a great 

forest of knowledge. Shri BharatiKrishna Tirtha, though younger than 

Vidyaranya, became his senior, by virtue of his earlier ordainment in Sanyasa 

Ashrama and came to be known as senior Shipada andVidyaranya the 

junior…………… Returning south, he [Shri Vidyaranya] retired to Matanga 

hill, near Hampi, where he immersed himself in intense meditation. It was at 

this time that the two brothers, Madhava and Sayana, the sons of Mayana of 

Bharadwaja Gotra approached Shri Vidyaranya and sought his 

blessings.......Later, both the brothers served as ministers in the Vijayanagara 

empire under Bukkaraya and Harihar I and II.....” 
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[ಪರಂಪರ್ಯಲ್ಲ ಿಮುಂದಿನಂತ್್ ಹ್ೋಳಲಯಗುತಿತದ್್. ಮಯಧ್ವನು [ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಪೂವಯಥಶರಮ ನಯಮ] ಏಕಶ್ಲಯನಗರದ 

[ಇಂದಿನ ವಯರಂಗಲ್] ಬ್ಡ ಆದರ್ ವಿದ್ಯಯಸಂಪನು ಕುಟ್ುಂಬ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹಮಚಯರಿ-ಸ್ಷೋದರರಲ್ಲ ಿಹಿರಿಯನು. ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಚಿಕಾವನು, ನಿಜವಯದ ಜ್ಞಯನಸಂಪಯದನ್ಗಯಗಿ ಗುರುವನುು ಹುಡುಕುತತ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಯರತದಲ್ಲ ಿಸಂಚರಿಸುತತ, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯನುು 

ತಲುಪದನು. ಆಗ, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯಶಂಕರತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳು ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳಯಗಿದದರು. ಈ ಚಿಕಾ ಬ್ರಹಮಚಯರಿಯ 

ಆಂತರಿಕ ತ್್ೋಜಸಸನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯಶಂಕರತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳು, ಅವನಿಗ್ ಕಷಡಲ್ೋ ಸನಯಯಸದಿೋಕ್ಯನುು ಕ್್ಷಟ್ು್ 

“ಭಯರತಿೋ ಕೃಷಣತಿೋರ್ಥ” ಎಂಬ್ ಯತಿ-ನಯಮವನುು ಅನುಗರಹಿಸಿದರು. [ಕಿರಶ. 1328 ರಲ್ಲ]ಿ.  

ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ,ಿ ಮಯಧ್ವನು ತನು ತಮಮನನುು ಹುಡುಕಿಕ್್ಷಂಡು ಮನ್ಬಿಟ್ು್ ಹ್ಷರಟ್ನು. ಬ್ಹಳ ಕಡ್ಗ್ ತಿರುಗಯಡಿ, ಕ್್ಷನ್ಗ್ 

ಅವನಷ ಶೃಂಗ್ೋರಿಯನುು ತಲುಪದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನು ತಮಮನನುು ಭಯರತಿೋಕೃಷಣತಿೋರ್ಥ ಎಂಬ್ ಹ್ಸರಿನ, ಚಿಕಾ 

ಸನಯಯಸಿಯ ರಷಪದಲ್ಲ ಿಕಂಡನು. ಶ್ರೋ ಭಯರತಿೋಕೃಷಣ ತಿೋರ್ಥರ ಪಯರರ್ಥನ್ಯಂತ್್, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳು, ಕಿರ.ಶ. 1331 

ರಲ್ಲ,ಿ ಮಯಧ್ವನಿಗ್ ಸನಯುಾಸ ದಿೋಕ್ ನಿೋಡಿ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ [ವಿದ್್ಯಗಳ ಅಭ್ೋದಯ-ಅರಣ್ಯ] ಎಂಬ್ [ಯಥಯರ್ಥ] ಯತಿನಯಮವನುು 

ಅನುಗರಹಿಸಿದರು. ಶ್ರೋ ಭಯರತಿೋಕೃಷಣ ತಿೋರ್ಥರು, ವಯಸಿಸನಿಂದ ಚಿಕಾವರಯದರಷ ಕಷಡ, ಅವರು ಮೊದಲು ಸನಯುಾಸ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿದದ ಕ್ಯರಣ್, ಹಿರಿಯ ಸಯವಮಿಗಳಯದರು. ಹಯಗಷ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರಿಯ ಸಯವಮಿಗಳಯದರು. 

ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ್ಕ್್ಾ ತಿರುಗಿಬ್ಂದು, ಹಂಪಯಸಮಿೋಪದ ಮತಂಗ ಪವಥತ ವನಯುಶರಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿೋವರತರ ಧಯಯನದಲ್ಲ ಿ

ತ್್ಷಡಗಿದರು. ಇದ್್ೋ ಕ್ಯಲಕ್್ಾ, ಭಯರದ್ಯವಜ ಗ್ಷೋತರದ ಮಯಯಣ್ನ ಮಕಾಳಯದ ಮಯಧ್ವ ಸಯಯಣ್ರ್ಂಬ್ ಸ್ಷೋದರರು ಶ್ರೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಬ್ಳ್ಳಗ್ ಬ್ಂದು ನಮಸಾರಿಸಿ ಅವರ ಆಶ್ೋವಯಥದ ಗಳನುು ಬ್ಯಸಿದರು....ಅನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರಷ ಸ್ಷೋದರರು 

[ಮಯಧ್ವ-ಸಯಯಣ್ರು] ವಿಜಯನಗರ ಸಯಮಯರಜಯದ ಪರರ್ಮ ಹರಿಹರ, ಬ್ುಕಾ, ಇಮಮಡಿ ಹರಿಹರ ಇವರ್ಲಿರಿಗಷ ಮಂತಿರಗಳಯಗಿ 

ಕ್್ಲಸಮಯಡಿದರು.]”  

* * * * 

ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ದ್ಯಖಲ್ಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ಮಯಧ್ವರು, ಸಯಯಣ್ರು ಕ್್ಷನ್ವರ್ಗಷ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಲಲ,ಿ 

ಗೃಹಸೆರಯಗಿಯೋ ಉಳ್ಳದರು. ಆದರ್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ ಪರಕ್ಯರ, ಸಯಯಣ್ರು ಮೊದಲು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು; ಆಮೋಲ್ 

ಮಷರು ವಷಥಗಳ ನಂತರ ಮಯಧ್ವರು ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು. ಇದನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ವಯಗಿ, 

ಘಂಟಯಘಷೋಷವಯಗಿ ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್.  

ಆದದರಿಂದ, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್, ತ್ಯವ್ೋ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟನ ವಿವರಗಳ್ಳಗಷ, ಎಲ ಿ

ಇತಿಹಯಸಕ್ಯರರಷ ಒಕ್್ಷಾರಲ್ಲನಿಂದ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಯಸಕಷಾ ವಿರುದಧವಯಗಿದ್್ಯಂದು ಖ್್ೋದದಿಂದ 

ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 

ವ್ೋದಭಯಷಯಗಳ ಹದಿನ್ಂಟ್ಷ ಗರಂರ್ಗಳ ಉಪೋದ್ಯಘತಗಳಲ್ಲ,ಿ [ಅಂದರ್. ಕಿರ.ಶ. 1380 ರ ವರ್ಗಷ, ಅಂದರ್ ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥ 

ಮಹಯಸಯವಮಿಗಳು ವಿದ್್ೋಹ-ಕ್್ೈವಲಯ ಪಡ್ಯುವವರ್ಗಷ,] ಬ್ುಕಾ ಮಹಯರಯಜನು ಅರ್ವಯ ಇಮಮಡಿ ಹರಿಹರ ಮಹಯರಯಜನು, 

“ಆದಿಶತ್ ಸಯಯಣಯಚಯಯಥಂ ವ್ೋದ್ಯರ್ಥಸಯ ಪರಕ್ಯಶನ್ೋ’’ ಎಂದು ಹ್ೋಳಲಯಗಿದ್್. ಹಯಗಷ ‘’ಕೃಪಯಲುಃ ಸಯಯಣಯಚಯಯೋಥ 
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ವ್ೋದ್ಯರ್ಥಂ ವಕುತಮುದಯತಃ” ಎಂದಷ ಸಪಷ್ವಯಗಿ “ಸಯಯಣಯಚಯಯಥ” ಎಂಬ್ ಗೃಹಸ ೆನಯಮನಿದ್್ೋಥಶನವ್ೋ ಇದ್್. 

ಆಚಯಯಥ ಸಯಯಣ್ರು ಕ್್ಷನ್ವರ್ಗಷ ಗೃಹಸೆರಯಗಿಯೋ ಉಳ್ಳದಿದದರ್ಂಬ್ುದಕ್್ಾ ಇದು ಹ್ಗುೆರುತ್ಯಗಿದ್್.  

ಹಳ್ಯ ತಲ್ಮಯರಿನ ಕ್್ಲವರು, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ ಮತ್್ಷತಬ್ಬ ತಮಮನಯದ ಭ್ಷೋಗನಯರ್ನು, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರಿಗಿಂತಲಷ 

ಮೊದಲ್ೋ ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥರ್ಂದು ಪರಸಿದಧನಯದನ್ಂದು ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್. ಅದಷ ತಪುಪ. ಭ್ಷೋಗನಯರ್ನು ಕಷಡ 

ಯತ್ಯಯಶರಮವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ೋ ಇಲ.ಿ ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಕಿರ. ಶ. 1356 ನ್ ಇಸವಿಯ ಹ್ಷತಿತಗಷ ಅವನು ಭ್ಷೋಗನಯರ್ ಎಂಬ್ 

ಗೃಹಸೆನಯಮದಿಂದಲ್ೋ ಪರಸಿದಧನಯಗಿದದನು. ಕಿರ.ಶ. 1356 ರ ಬಿತರಗುಂಟಯ-ಶ್ಯಸನ-ಪದಯಗಳನುು ತ್ಯನ್ೋ ಬ್ರ್ದದ್್ದಂದು ಇದ್್ೋ 

ಭ್ಷೋಗನಯರ್ನ್ೋ ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದನ್. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಅದ್್ೋ ಶ್ಯಸನದ ಸಮಯಪತಪದಯದಿಂದ ಸಪಷ್ಪಡುತತದ್್. ಅದರಲ್ಲ ಿಅವನು 

ತನುನುು “ಭ್ಷೋಗನಯರ್ಸುಧಿೋ” ಎಂದ್್ೋ ಕರ್ದುಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದನ್. ಆ ಪದಯ ಮುಂದಿನಂತಿದ್್. 

ಇತಿ ಭ್ಷೋಗನಯರ್ಸುಧಿಯಯ ಸಂಗಮಭ್ಷಪಯಲನಮಥಸಚಿವ್ೋನ | 

ಶ್ರೋಕಂಠಪುರಸಮೃದ್್ಧಾೈ ಶ್ಯಸನಪತ್್ರೋಷು ವಿಲ್ಲಖಿತ್ಯಃ ಶ್್್ ಿೋಕ್ಯಃ ||    ]]] 

ಅಂದಮೋಲ್ ಅವನು ಕಿರ.ಶ. 1328 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ “ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥ”ರಯದದುದ ಹ್ೋಗ್? 

  

ಆದದರಿಂದ, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟನಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳ್ಳದ ಕಿರ.ಶ. 1331 ಎಂಬ್ ಇಸಿವಯು ಸಯಯಣ್ ಸ್ಷೋದರರಿಗಿಂತ ಭಿನುರಯದ 

ಮಯಧ್ವರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಕ್ಯಲ. ಈ ಮಯಧ್ವರನುು, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಂದು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿಲ.ಿ ಸಯಯಣ್ರ 

ಸನಯುಾಸದ ನಂತರ ಮಷರು ವಷಥಗಳ್ಳಗ್, ಸಯಯಣ್ರ ವಿನಂತಿಯ recommendation  ಪರಕ್ಯರವ್ೋ ಮಯಧ್ವರಿಗ್ ಸನಯುಾಸ 

ದಿೋಕ್ ದ್್ಷರಕಿತು ಎಂದು ಹ್ೋಳುವ ಮಷಲಕ, ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರ ಸನಯುಾಸವನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಪರಕಟ್ವಯಗಿಯೋ 

ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಆದರಷ, ತ್ಯವು ಒಪಪದ ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ-ಮಯಧ್ವರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸವಯಯಿತ್್ಂದು, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ 

ಯವರು ತಪುಪತಪಯಪಗಿ, ಪರತಿಪಯದಿಸುತಿತದ್ಯದರ್. ಅದನುುಬಿಟ್ು್, ತ್ಯವು ಒಪಪದ ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರಿಗ್ ಯಯವಯಗ 

ಸನಯುಾಸವಯಯಿತ್್ಂಬ್ುದಷ್ನುು ಮಯತರ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಹ್ೋಳಬ್ೋಕು, ಸಯಯಣ್ ಸ್ಷೋದರರಿಂದ ಭಿನುರಯದ ಮಯಧ್ವರು 

ಯಯವಯಗ ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರ್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ೋನು ಸಂಬ್ಂಧ್? ತ್ಯವು ಹ್ೋಳುವ ಮಯಧ್ವರು ಯಯವಯಗ  ಸನಯುಾಸ 

ತ್್ಗ್ದುಕ್್ಷಂಡರು? ಹಯಗಷ ಆವಯಗ, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಬ್ದುಕಿದದರ್ೋ? ಇಲಿವ್ೋ? ಅಷ್ನುು ತಿಳ್ಳಯುವದು ಮಯತರ 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ ಕತಥವಯ. ಇದನುು ತಿಳ್ಳದರ್, ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರು ಕಿರ.ಶ. 1376-77 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿದರ್ಂಬ್ ಮಯತನುು ಅವರು ಒಪಪಲ್ೋಬ್ೋಕ್ಯಗುತತದ್್. ಇದ್್ೋ ವಿಷಯವನ್ುೋ ಕುರಿತು, ಹದಿನ್ಂಟ್ಷ ವ್ೋದಭಯಷಯ 

ಗರಂರ್ಗಳ ಉಪೋದ್ಯಘತಗಳನಷು, ಸಮಯಪತಪುಷಿಪಕ್್ಗಳನಷು ಉದಧರಿಸಿ, ಸವಥಸಂಶಯಯತಿೋತವಯಗಿ, ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ 

ಮಯಧ್ವರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದುದ ಕಿರ.ಶ. 1376-77 ಎಂದು ನಯನು ಸಿದಧಮಯಡಿದ್್ದೋನ್. ಇದರ ವಿವರಗಳ ಬ್ಗ್ಗ್ ಹ್ಚಿಿನ ಆಸಕಿತ 

ಇದದವರು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿಯ 8 ನ್ಯ ಅಧಯಯಯ ಪುಟ್ 58-68 [ವ್ೋದ ಭಯಷಯಗಳ ಸಯಕ್ಷಾ] ನ್ಷೋಡಿ. 

* * * * * 

ಶ್ರೋಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಜಿೋವಿತ ಕ್ಯಲವನುು ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಪಷಿ್ೋಕರಣ್ ಕ್್ಷಡಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್.  
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ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದ ದ್ಯಖಲ್ಗಳ ಪರಕ್ಯರ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಜನಿಸಿದುದ ಕಿರ.ಶ. 1267-68 ರಲ್ಲ.ಿ 

ತಮಮ ವಯಸಿಸನ ಸುಮಯರು 64 ನ್ಯ ವಷಥದಲ್ಲ,ಿ ಅಂದರ್ ಕಿರ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಅವರು ಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಒಟ್ು್ 

ಆಯುಷಯ ಸುಮಯರು 120 ವಷಥಗಳು. 

ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಬ್ರ್ದದ್್ದಂದು ನಂಬ್ಲಯದ ಶ್ರೋ ದ್್ೋವಿ ಅಪರಯಧ್ಕ್ಷಮಯಪನ ಸ್ಷತೋತರದಲ್ಲಿಯ  

ಪರಿತಯಕ್ಯತವ ದ್್ೋವಯನ್ ವಿವಿಧ್ವಿಧ್ ಸ್ೋವಯಕುಲತಯಯ | 

ಮಯಯ ಪಂಚಯಶ್ೋತ್್ೋರಧಿಕಮಪನಿೋತ್್ೋ ತು ವಯಸಿ || 

ಎಂಬ್ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಯನಯುಧ್ರಿಸಿ, ಕೃಷಣಸಯವಮಿ ಐಯಯಂಗಯರ ಮುಂತ್ಯದ ಕಳ್ದಶತಮಯನದ ಕ್್ಲವು  ವಿದ್ಯವಂಸರು ಅವರ 

ಜಿೋವಿತ್ಯವಧಿಯನುು ನಿಧ್ಥರಿಸುವ ಪರಯತು ಮಯಡಿದ್ಯದರ್. ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1387 ರಲ್ಲ ಿವಿದ್್ೋಹಮುಕಿತಪಡ್ದರು 

ಎಂಬ್ುದನುು ಮೊದಲು ನಿಧ್ಥರಿಸಿ, ನಂತರ ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ದ್್ೋವಿ ಅಪರಯಧ್ ಕ್ಷಮಯಪನ ಸ್ಷತೋತರದಲ್ಲಯಿ 85 ವಷಥ ಎಂಬ್ 

ಉಲ್ಿೋಖವನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, 1387 ರಲ್ಲಿ 85 ನುು ಕಳ್ದು ಅವರು ಜನಿಸಿದುದ ಕಿರ.ಶ. 1302 ರಲ್ಲ ಿಎಂದು ಗ್ಷತುತಪಡಿಸಿದ್ಯದರ್. 

ಅಲ್ಲಿಯಷ ಕಷಡ, 85 ವಷಥಕಷಾ ಮಿಕಿಾ ಎಂಬ್ ಪದಪರಯೋಗವಿರುವದನುು [ಪಂಚಯಶ್ೋತ್್ೋರಧಿಕಮಪನಿೋತ್್ೋ ತು ವಯಸಿ] 

ಅವರು ಗಮನಿಸದ್್ ಬಿಟ್ದ್ಯದರ್.  

ಇತಿತೋಚ್ಗ್, ಪರಫ್ಸರ್ ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ಯಸಿಿ ಮತುತ ಗುಂಟ್ಷರಿನ ಅಭಿನವ ವಿರಷಪಯಕ್ಷ ಪೋಠಯಧಿೋಶವರ ಶ್ರೋ ಕಲಯಯಣಯನಂದಭಯರತಿೋ 

ಸಯವಮಿಗಳವರು ಅನ್ೋಕ ಸಂಶ್್್ ೋಧ್ನ್ ನಡ್ಯಿಸಿ, ಶ್ರ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಸಯಕಯತ್ ಶ್ಷಯರಯದ, ಮಲಯಯಳ ಮಯಧ್ವ ಯೋಗಿೋಂದರ, 

ಅರ್ವಯ ಮಲಯಯೋಗಿೋಂದರರು ಬ್ರ್ದ ರ್ೋಣ್ುಕ್ಯತಂತರಮು ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದ ಆಧಯರದಿಂದ, ಸರಿಯಯದ 

ಕ್ಯಲವನುುನಿಣ್ಥಯಿಸಿ, ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ ರ್ಯತಕವನುು [ಜನಮಕುಂಡಲ್ಲ] ತಯಯರಿಸಿದ್ಯದರ್. ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ 

ಸಯಕಯತ್ಶ್ಷಯ ಮಲಯಯಳದ ಮಯಧ್ವರ್ಂಬ್ವರು ರಚಿಸಿದ್ಯದರ್ಂದರ್, “ರ್ೋಣ್ುಕ್ಯ ತಂತರಮು” ಎಂಬ್ುದು ಅತಯಂತ 

ಪಯರಮಯಣಿಕ ಗರಂರ್ವ್ಂದ್್ೋ ಲ್ಕಾ. ಪರಸಿದಧ ರ್್ಷಯೋತಿಷಿಗಳಯಗಿದದ, ಶ್ರೋ. ಬಿ.ವಿ.ರಯಮನ್ರವರು, ಶ್ರ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಜನನವನುು 

ಕಿರ.ಶ.1296 ಎಂದು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡು, ಅನ್ೋಕ ದೃಷಿ್ಕ್್ಷೋನಗಳ್ಳಂದ ಅವರ ರ್ಯತಕವನುು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯ 

ಗರಹಗತಿಗಳನುು, ಅವರ ಜಿೋವನ ಚರಿತ್್ರಯಂದಿಗ್ ಹ್ಷೋಲ್ಲಸಿನ್ಷೋಡಿ, ಅದ್್ೋ ಸರಿಯಯದದ್್ದಂದು ದೃಢೋಕರಿಸಿದ್ಯದರ್.  

ಚತುರಬ್ದ ಸಹಸ್ರೋಷು ಚತುರಬ್ದ ಶತ್್ೋಷು ಚ |  

ತಿರಭಿರಷನ್ೋಷು ವಷ್ೋಥಷು ಗತ್್ೋ ಚಯಸಿಮನ್ ಕಲೌ ಯುಗ್ೋ ||  

ದುಮುಥಖಯಬ್ದೋ ರಯಧ್ಮಯಸ್ೋ ಸಪತಮಯಯಂ ಸೌಮಯವಯಸರ್ೋ |  

ರವಿ ಭಯಗ್ೋ........... ಸಂಸಿೆತ್್ೋ ವ್ೋಷಗ್ೋತವಗೌ ||  

ಪುಷಯಕ್್ೋ ಚಂದರ ಸಂಯುಕ್್ತೋ ಸೌಮಯೋ ರ್ಯತಸುತ ಮಯಧ್ವಃ |      
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[ಮಯಧ್ವನು ಗತಕಲ್ಲ ಶಕ್್ೋ 4397 ದುಮುಥಖಿ ಸಂವತಸರ ವ್ೈಶ್ಯಖ ಶುದಧ ಸಪತಮಿ ಬ್ುಧ್ವಯರ ಪುಷಯ ಧ್ನುಲಥಗುದಲ್ಲ ಿ

ಜನಿಸಿದನು].  

 ಈ ತಿಥಿಯನುು ಆಂಗ ಿದಿನಯಂಕಗಳ್ಳಗ್ ಪರಿವತಿಥಸಿದರ್, ಕಿರ.ಶ. 1296 ನ್ೋ ಇಸಿವ, ಎಪರಲ್ 11 ನ್ಯ ತ್ಯರಿೋಖು 

ಬ್ುಧ್ವಯರ ರಯತಿರ 10-56 ಕ್್ಾ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ ಜನನ.  

 ಈ ದಿನಯಂಕವನ್ುೋ ಈಗ ಎಲಿರಷ ಒಪಪದ್ಯದರ್. 

* * * * * 

 ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಿದ್್ೋಹಮುಕಿತಯನುು ಕುರಿತು ಭಿನುಭಿಪಯರಯಗಳ್ಳಲಿ.  

 ಕಿರ.ಶ. 1386 ನ್ಯ ವಷಥಕ್್ಾ ಸಂವಯದಿಯಯದ ಶ್ಯಲ್ಲ.ಶಕ್್ೋ 1309 ಕ್ಷಯ ಸಂವತಸರ ರ್್ಯೋಷಾ ಕೃಷಣ ತರಯೋದಶ್ೋ 

ಶನಿವಯರ ಪಂಪಯ ಕ್್ೋತರದಲ್ಲ ಿಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ತಮಮ ಅವತ್ಯರ ಸಮಯಪತಮಯಡಿದರು ಎಂದು ಶ್ಯಸನಗಳ್ಳಂದ 

ತಿಳ್ಳದುಬ್ರುತತದ್್. ಹಿೋಗಯಗಿ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಸಯವಮಿಗಳ ಒಟ್ು್ ಜಿೋವಿತ್ಯವಧಿಯು 91 ವಷಥ, 1 ತಿಂಗಳು, 21 ದಿವಸ 

ಆಗಿತುತ.  

 ಹಳ್ಯತಲ್ಮಯರಿನ ಕೃಷಣಸಯವಮಿ ಐಯಯಂಗಯರ ಮೊದಲಯದವರು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ, ಕಿರ.ಶ. 1302-1387 ಎಂಬ್ 

ಕ್ಯಲಯವಧಿಗಷ, ಈಗ ಪರತಿಪಯದಿಸಲಯಗುತಿತರುವ ಕಿರ.ಶ. 1296-1386 ಎಂಬ್ ಕ್ಯಲಯವಧಿಗಷ ಕ್್ೋವಲ ಆರು ವಷಥಗಳ 

ಅಂತರವಿರುವದರಿಂದ ಹಳಬ್ರ ಪರತಿಪಯದನ್ಯು ಅಂರ್ ಪರಮಯದವ್ೋನಷ ಅಲಿ. 

   ವಿವರಗಳ್ಳಗ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಭ್ರಮ ರಕಯಪುಟ್ 3 ನ್ಷೋಡಿ. 

* * * * * 

ಈಗ, ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು, ಈ ವಯದದ ಬ್ಗ್ ೆಏನು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್ ಎಂಬ್ುದನುು, ಓದುಗರ ಸದಯಃಪರಯಂಬ್ರಿಕ್್ಗಯಗಿ ಈ 

ಮುಂದ್್ ಪರತಿಮಯಡಿದ್್ದೋನ್. 

‘ನನು, ಕ್್ೋನಚಿನಯಮಧ್ಯಸೆಾಂ ತನವತ್ಯ ವಿದುಷಯ....ಅಸಿನಯ-ಅಚಿಛನತ್ | ಇತಿ ಪದಯಂ ಪಠತ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಸಯ ಜಯಃ ಪಯರಕ್ಯಶ್ೋತಿ 

ಚ್ೋತ್, ನ | ತಸಯ ಮಧ್ಯಸ್ಷೆೋಕಿತತವ ಕಲಪನಯನುಪಪತ್್ತೋಃ| ಪಂಚಯಶದುತತರ್ೈಕ್ಯದಶಶತಿೋ (1150) ಮಿತಗತ ಶ್ಯಲ್ಲವಯಹ 

ಸಮಯೋ ಪರವೃತತ ಸವಥಧಯರಿ ವತಸರ್ೋ [ಕಿರ.ಶ.1228] ಸಂಭ್ಷಯ, ಜನಮತಃ ಷ್ಷೋಡಶ್್ೋ ಕ್್ಷರೋಧ್ಯಬ್ದೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಂ ಜಿತವತ್್ಷೋ 

ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥಸಯ ತದ್ಯನಿೋಂ ವಿದ್ಯಯರಣಯಯಭಿಧಯಯಯಃ ಅಭಯವಯತ್ | ಸಪತಪಂಚಯಶದುತತರ ದ್ಯವದಶಶತಿೋಮಿತ 

[1257]ಗತ ಶ್ಯಲ್ಲವಯಹ ಸಮಯೋ ಪರವೃತತ ಯುವಯಬ್ದೋ ಕರಮಸನಯಯಸಂ ಸಿವೋಕೃತವತ್್ಷೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥಸಯ 

ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥ ಗುವಥನುಗರಹತ್್ಷೋ ವಿದ್ಯಯರಣಯಯಭಿಧಯನ ಲಯಭ್ಸಯ ಪರಮಯಣ್ಪರಬ್ಂಧ್ೋಷು ಅಭಿಧಯನಯತ್ | ಇತೆಂ ಚ 

ಮಯಧ್ವಕತೃಥಕ್ಯಕ್ಷೋಭ್ಯಜಯಕ್ಯಲ-ವಿದ್ಯಯರಣಯಯಭಿಧಯನಲಯಭ್ಕ್ಯಲಯೋಃ ಏಕನವತಿವತಸರವಯವಧಯನಸಯ ಸತ್ಯವತ್, 

‘ಅಸಿನಯ ತತತವಮಸಿನಯ’ಇತಯಸಯ ಮಧ್ಯಸ್ಷೆೋಕಿತತವಂ ಕರ್ಂ ಸಂಘಟ್ತ್ಯಂ ಇತ್ಯಯಯುಷಮತ್ಯ ಭ್ವತ್್ೈವ ವಿಚಯರಣಿೋಯಮ್ 

|.......ತಸಯಮತ್ ‘‘ಅಸಿನಯ ತತತವಮಸಿನಯ’’ ಇತಿ ವಚನಂ ಕ್್ೋನಚಿದ್ಯಧ್ುನಿಕ್್ೋನ ಕಲ್ಲಪತಮಿತಿ ಸಪಷ್ಮವಭಯಸತ್್ೋ | ಪಯರಚಿೋನ 
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ವಿದ್ಯಯರಣಯಯಕ್ಷೋಭ್ಯ-ಚರಿತರ-ಪರತಿಪಯದಕ ಗರಂಥ್ೋಷು ‘ಅಸಿನಯ’ ಇತಿ ಶ್್್ ಿೋಕಸಯ ಉಭ್ಯೋವಯಥದ ವಿಷಯಸಯಯಪ 

ಅದಶಥನಯತ್ | ಅಸುತ ವಯ ಮಧ್ಯಸ್ಷೆೋಕಿತಃ | ತಥಯಪ ನ್ೋದಂ ಪದಯಂ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯಪರಯಭ್ವಮಭಿಧ್ತ್್ತೋ, ಕಿಂತು 

ತತಾತೃಥಕ್ಯಕ್ಷೋಭ್ಯಕಮಥಕಜಯಂ ಯೋನ ಭ್ವದಿೋಯಯಭಿಮತಂ ಸಿಧ್ಯೋತ್ | ತಥಯ ಹಿ-      

ಅಸಿನಯ ತತತವಮಸಿನಯ„ಪರಜಿೋವಪರಭ್ೋದಿನಯ | 

     ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯಮಹಯರಣ್ಯಮಕ್ಷೋಭ್ಯಮುನಿರಚಿಛನತ್ || ಇತಿ || 

ಅತರ ‘‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮ್+ಉ+ನಿರಚಿಛನತ್’’ ಇತಿ ಪದಚ್ಛೋದಃ |--ತತತವಮಸಿನಯ ಅಸಿನಯ ಕರಣ್ೋನ ಹ್ೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಭ್ವಯನ್, 

ಮಹಯರಣ್ಯಮಿವ ದುರಯಸದತ್ಯವತ್ ಮಹಯರಣ್ಯತ್್ಷವೋಕಿತಃ ಸಿಂಹ್ಷೋ ಮಯಣ್ವಕ ಇತಿವತ್, ಮಹಯ ರಣ್ಯಂ, ಉ ಅವಧಯರಣ್ೋ | 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮೋವ ನಿರಚಿಛನತ್ ನಿತರಯಂ ಚಿಚ್ಛೋದ | ಅಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ದುರಯಸದತ್್ಷವೋಕಿತಃ ತರ್್ಜೋತರಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯೋ ಸಂಕ್ಯರಮತಿೋತಿ 

ಜ್ಞ್ೋಯಮ್ | 

ಇತೆಂ ತದ್ಯ ತತತವಮಸಿೋತಿವರ್್ರೋಣಯತಮಪರಭ್ೋದ್ಯಸಹನ್ೋನ ಧಿೋಮಯನ್ | 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಭ್ಷಮಿೋಧ್ರಭ್ೋದಪಕ್ಷಂ ಸ ಮಯಧ್ವ್ೋಂದ್್ಷರೋSಚಿಛನದ್ಯಶುದುಷ್ಮ್ ||  

ಮೋಲ್ಲನ ಕಂಡಿಕ್್ಯಲ್ಲ,ಿ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ‘ಅಸಿನಯ’ದ ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವನುು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ್ಯದರ್. ಕಿರ.ಶ. 1228 ರಲ್ಲ ಿ

ಜನಿಸಿ, ತಮಮ ವಯಸಿಸನ 16 ನ್ಯ ವಷಥದಲ್ಲಿಯೋ [ಕಿರ.ಶ. 1244 ರಲ್ಲಿಯೋ] ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರನುು ಗ್ದದ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಆ 

ಕ್ಯಲದಲ್ಲ ಿಇನಷು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಎಂಬ್ ಹ್ಸರ್ೋ ಪಯರಪತ ವಯಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಕಿರ.ಶ. 1335 ರಲ್ಲ ಿಭಯರತಿೋಕೃಷಣತಿೋರ್ಥರಿಂದ ಸನಯಯಸ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಕ್ಯಲಕ್್ಾ, ಅವರಿಗ್ ‘ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ’ ಎಂಬ್ ಹ್ಸರು ಪಯರಪತವಯಯಿತು. ಈ ರಿೋತಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರನುು ಜಯಿಸಿದ 1244 

ಹಯಗಷ ‘ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ’ ನಯಮಪಯರಪತಯಯದ 1335 ಈ ಎರಡಷ ಘಟ್ನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಿ91 ವಷಥಗಳ ಅಂತರವಿರುವದರಿಂದ 

ಅಸಿನಯ ಶ್್್ ಿೋಕದಲ್ಲ ಿವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಶಬ್ದದ ಬ್ಳಕ್್ಯಯದದುದ ಯಯರ್ಷೋ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ುನಿಕನಿಂದ ಎಂದು ಸಯವಭಯವಿಕವಯಗಿ 

ಏಪಥಡುತತದ್್. ಅಲಿದ್್, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಹಯಗಷ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರಿಗ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಯರಚಿೋನತಮ-ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲ,ಿ ಅಸಿನಯ ಶ್್್ ಿೋಕದ 

ಹಯಗಷ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯಷ ನಡ್ಯಿತ್್ನುಲಯದ ವಯದದ ಬ್ಗ್ ೆಉಲ್ಿೋಖವ್ೋ ಇಲಿವ್ಂಬ್ ಸಂಗತಿಯು ಕಷಡ ಈ ಶ್್್ ಿೋಕವು 

ಆಧ್ುನಿಕರಿಂದ ಪರಕ್ೋಪ ಮಯಡಲಪಟ್ದ್್ ಎಂಬ್ ವಯಸತವವನ್ುೋ ಸಿದಧಪಡಿಸುತತದ್್. 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದ ನಡ್ಯಲ್ೋ ಇಲಿವ್ಂದಷ ‘‘ಅಸಿನಯ’’ ಶ್್್ ಿೋಕವು ಆಧ್ುನಿಕರಿಂದ ಪರಕ್ಷಿಪತವಯದಡದ್್ದಂದಷ, 

ನಮಮಪಕ್ಷವನುು ಸಬ್ಲಗ್ಷಳ್ಳಸುವ ಸತಯವನುು ಹ್ೋಳ್ಳದದಕ್್ಾ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳನುು ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ೋ ಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 

‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮುನಿರಚಿಛನತ್’ ಎಂಬ್ುದನುು, ‘‘ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮ್+ಉ+ನಿರಚಿಛನತ್’’ ಎಂದು ಪದಚ್ಛೋದ ಮಯಡಿ, 

ಒಂದಕ್ಷರವನಷು ಬ್ದಲ್ಲಸದ್್, ಇಡಿೋ ಶ್್್ ಿೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ುೋ ತಲ್ಕ್್ಳಗ್ಮಯಡಿದ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಪರತಿಭ್ ಅತಯಂತ 

ಶ್ಯಿಘನಿೋಯವಯದದ್್ದೋ. ಅದರಲ್ಿೋನಷ ಸಂಶಯವ್ೋ ಇಲ.ಿ ಆದರ್, ಅವರ್ೋ ಈ ಹಿಂದ್್ ಬ್ರ್ದ ‘‘ಪಯರಚಿೋನ ವಿದ್ಯಯರಣಯಯಕ್ಷೋಭ್ಯ 

ಚರಿತರಪರತಿಪಯದಕ ಗರಂಥ್ೋಷು ಅಸಿನಯ ಇತಿ ಶ್್್ ಿೋಕಸಯ ಉಭ್ಯೋಃ ವಯದ ವಿಷಯಸಯಯಪ ಅದಶಥನಯತ್’’ ಎಂಬ್ುದನುು ನಯವು 
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ಮರ್ಯಬಯರದಲ!ಿ ಇದಕ್ಯಾಗಿ ಹಯಗಷ ಇಂರ್ ಅನ್ೋಕ ಕ್ಯಲ್ಲಕ-ವಿಸಂಗತಿಗಳ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ, ವಯದ ನಡ್ಯಿತ್್ಂಬ್ುದನಷು, ಶ್ರೋ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಸ್ಷೋತರ್ಂಬ್ ಮಯತನಷು ನಯನು ಪುರಸಾರಿಸಿಲ.ಿ 

* * * * * 

ಈಗ ನಯವು ಮುಂದ್್ ಹ್ಷೋಗ್ಷೋಣ್. 

ದ್್ೋಶ್ಕರು 87 ವಷಥದವರಿದ್ಯದಗ ಈ ವಯದ ನಡ್ಯಿತು ಎಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅದಕ್್ಾ ಆಧಯರ ಎಲ್ಲಿದ್್? 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಹ್ೋಳ್ಳದ ಮಯತರಕ್್ಾ ಅದು ಸಯಧ್ುವಯಗುವದಿಲ.ಿ ಎರಡಷ ಪಕ್ಷದವರು ಒಪುಪವ ಪರಮಯಣ್ಗಳನುು ಅವರು 

ತ್್ಷೋರಿಸಬ್ೋಕು. 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಂತ್್, ದ್್ೋಶ್ಕರು ಜನಿಸಿದುದ, ಕಿರ.ಶ. 1269 ರಲ್ಲಿ. ಅವರ್ೋ ಹ್ೋಳ್ಳದ ಪರಕ್ಯರ, ದ್್ೋಶ್ಕರು 87 

ವಷಥದವರಿದ್ಯದಗ ವಯದ ನಡ್ಯಿತ್್ಂದರ್, ಆ ವಯದವು ಕಿರ.ಶ. 1356 ರಲ್ಲ ಿ ನಡ್ಯಿತ್್ಂದರ್ಥ. ಸಯಯಣ್ ಮಯಧ್ವರ ಜಿೋವನದಲ್ಲ,ಿ 

ಅಷ್್ೋ ಯಯಕ್್, ವಿಜಯನಗರದ ರಯಜಕ್ಯರಣ್ದಲ್ಲಿಯಷ ಈ ಕಿರ.ಶ. 1356 ಎಂಬ್ ವಷಥವು ಸಂಕರಮಣ್ಕ್ಯಲ. ಬ್ಹು ಮಹತತವದ 

ಕ್ಯಲಘಟ್್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ,ಿ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು, ಕ್ಯಶ್ಗ್ ಹ್ಷೋಗಿದದರ್ಂದು ಶ್ಯಸನಿೋಯ ಆಧಯರಗಳನುುಲ್ಿೋಖಿಸಿ ಎಲಿ 

ಇತಿಹಯಸ ಕ್ಯರರಷ, ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಒಪಪದ್ಯದರ್.  

1356 ರ ಆಸುಪಯಸಿನಲ್ಲ ಿಈ ವಯದವು ಜರುಗಿರಲ್ಲಕ್್ಾೋ ಸಯಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ ಇನ್ಷುಂದು ತುಂಬ್ ಮಹತತವದ ಆಧಯರವು 

ಇತಿಹಯಸದಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳ್ಳದುಬ್ರುತತದ್್. ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಕಡತದಿಂದಲಷ, ಇನಿುತರ ಐತಿಹಯಸಿಕ ದ್ಯಖಲ್ಗಳ್ಳಂದಲಷ, ಎಲ ಿ

ಅಗರಗಣ್ಯ ಇತಿಹಯಸಕ್ಯರರು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಂತ್್, ಇದ್್ೋ ಕಿರ.ಶ.1356 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಶ್ಗ್ ಹ್ಷೋಗಿದದ ವಿದ್ಯರಣ್ಯರನುು ತಿರುಗಿ 

ಕರ್ಯಿಸಿಕ್್ಷಳಿಲು ಬ್ುಕಾ ಭ್ಷಪಯಲನು ತ್ಯನ್ೋ  ಸವತಃ ಶೃಂಗ್ೋರಿಗ್ ಹ್ಷೋಗಿ, ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥರನುು ಕಂಡು, ವಿಜಯನಗರದ 

ಇಕಾಟ್ನ ಸಂದಭ್ಥವನುು ವಿವರಿಸಿ, ಇಂರ್ ಇಕಾಟ್ನ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲ,ಿ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲಷ ರಯಜಯದ ಒಳಹ್ಷರಗುಗಳನುು ಬ್ಲಿ, ಆ 

ಎಲ ಿಆಗುಹ್ಷೋಗುಗಳ್ಳಗ್ ನ್ೋರ-ಸಯಕ್ಷಿಗಳಯದ, ಎಲ ಿಪರರ್ಯಜನರ ಪರೋತಿ ಗೌರವ ವಿಶ್ಯವಸಗಳ್ಳಗ್ ಪಯತರರಯದ, ರಯಜಯಸಯೆಪನ್ಗ್ 

ಒಬ್ಬ ಮಷಲ ಕ್ಯರಣ್ಕತಥರಯದ, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ ಅನುಪಸಿತೆಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂರ್ ಇಕಾಟ್ನ ಪರಸಂಗವನುು ನಿಭಯಯಿಸುವದು 

ಬ್ೋರ್ ಯಯರಿಂದಲಷ ಸಯಧ್ಯವಿಲ ಿಎಂಬ್ ಅಂಶವನುು ಶ್ರೋ ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಮನವರಿಕ್್ ಮಯಡಿಕ್್ಷಟ್ು್, ಅವರಿಂದ ಶ್ರೋಮುಖ, 

ನಿರ್ಷೋಪ ಪಡ್ದು, ತನು ಅತಯಂತ ವಿಶ್ಯವಸಿಕರನುು ಕಳ್ಳಸಿ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರನುು [ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು] ಬ್ರಮಯಡಿಕ್್ಷಂಡು, 

ಅವರಿಗ್ ಪರಧಯನಯಮಯತಯ ಪದವಿಯನುು ಒಪಪಸುತ್ಯತನ್. ಈ ರಿೋತಿ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು [ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು] ಕ್ಯಶ್ಗ್ 

ಹ್ಷೋದದುದ ತಿರುಗಿ ಬ್ಂದು ಪುನಃ ರಯಜಯದ ಪರಧಯನಯಮಯತಯರಯಗಿ ಕ್ಯಯಥಭಯರ ವಹಿಸಿಕ್್ಷಂಡದುದ ಇದ್್ಲಿ 1356-57 ರ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಿನಡ್ದದ್್ದಂಬ್ುದು ಸವಥಸುವಿದಿತ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು [ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು] ವಿಜಯನಗರದಿಂದ 

ಹ್ಷರಗಡ್ ಇದದದದರಿಂದ ವಯದ ನಡ್ದಿರುವದು ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲ.ಿ ತಿರುಗಿ ಬ್ಂದನಂತರ ಪರಧಯನಯಮಯತಯರಯಗಿ ಪರರ್ಯಹಿತ 

ಕ್ಯಯಥ ಮಯಡುವದನುು ಬಿಟ್ು್, ಬ್ುಕಾರಯಜನ ಆಸಯೆನದಲ್ಲ ಿಅರ್ವಯ ಮತ್್ತಲ್ಲಿಯೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ್ಷಡನ್ ದ್್ವೈತ್ಯದ್್ವೈತ ಚಚ್ಥಯಲ್ಲ ಿ

ತ್್ಷಡಗಿದರ್ಂದರ್, ಎಂರ್ ಆಭಯಸ? ಬ್ುಕಾರಯಜನಯದರಷ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿರಬ್ಹುದ್್?  
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ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕ್ಯಶ್ಗ್ ಯಯಕ್್ ಹ್ಷೋಗಿರಬ್ಹುದು? ಈ ಬ್ಗ್ ೆಬ್ೋರ್ಬ್ೋರ್ಯವರು ಭಿನುಭಿನು ಊಹ್ ಮಯಡಿದ್ಯದರ್. ನನಗ್ 

ಅನಿುಸುವದು ಇಷು್. ಅವರು ಕ್ಯಶ್ಗ್ ಹ್ಷೋಗಲು ಒಂದು ಮುಖಯಕ್ಯರಣ್ ಮೊದಲನ್ಯ ಹರಿಹರನ ಸಯವು. ಅದು ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಮಷಡಿಸಿದ ಕಡುತರ-ವ್ೈರಯಗಯಭಯವ. ಡಯ.ವ್ೋಣಿೋಮಯಧ್ವಶ್ಯಸಿಿಗಳೂ ಇದ್್ೋ ಅಭಿಪಯರಯ ವಯಕತಪಡಿಸಿದ್ಯದರ್. ಇನ್ಷುಂದು 

ಕ್ಯರಣ್ವ್ಂದರ್, ವ್ೋದಭಯಷಯಗಳ ರಚನ್ಯ ಪೂವಥ ತಯಯರಿ. [ಇದರ ವಿವರಗಳನುು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಭ್ರಮ ಪುಟ್ 106-

108 ನ್ಷೋಡಿ] 

ಆದರ್ ಅವರು ರಯಜಯವನುು ಬಿಟ್್ರ್ ರಯಜಯ ಅವರನುು ಬಿಡಬ್ೋಕಲ?ಿ ತಿರುಗಿ ಬ್ರಲು ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಆಳುವ ಜಗದುರೆುಗಳಯದ, ಶ್ರೋ 

ಭಯರತಿೋತಿೋರ್ಥ ಮಹಯಸಯವಮಿಗಳ್ಳಂದ, ಶ್ರೋಮುಖ ಬ್ಂತು. ತಿರುಗಿ ಬ್ರಲ್ೋ ಬ್ೋಕ್ಯಯಿತು. ಬ್ಂದರು. ಮತ್್ತ 

‘ಬ್ುಕಾರಯಜಯಧ್ುರಂಧ್ರ’ ರಯಗಲ್ೋಬ್ೋಕ್ಯಯಿತು. ಆದರು. 

ಈ ಎಲ ಿಗದದಲ ನಡ್ದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1356 ರ ಆಸುಪಯಸಿನಲ್ಲ.ಿ ಅಂರ್ ಆಂತರಿಕ ಹಯಗಷ ಬಯಹಯ ತುಮುಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ತ್್ಷಳಲಯಡುತಿತದದ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ್ಷಡನ್ ವಯದಮಯಡಲು ಪುರಸ್ಷತುತ, ಬಿಡುವು ಹ್ೋಗ್ ದ್್ಷರ್ತಿದಿದೋತು?  

ಇದಕಿಾಂತ ಹ್ಚಿಿನ ಕ್ಯರಣ್ವ್ಂದರ್, ಕಿರ.ಶ. 1356 ರಲ್ಲ,ಿ ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಇನಷು ಸನಯಯಸವನ್ುೋ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಲಖಂಡದಲ್ಲ ಿವಯದ ನಡ್ದಿರಲ್ಲಕ್್ಾ ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲ.ಿ  

* * * * * 

ನಯವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ್.  

ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವ-–ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ವಯದ ನಡ್ದಿರಲು ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲ ಿಎಂಬ್ ಆಂಶಕ್್ಾ ಪೂರಕವಯದ ಇನಷು 

ಬ್ೋರ್ಬ್ೋರ್ ಕ್ಯರಣ್ಗಳನುು ನಯವು ಈಗ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ಷೋಣ್. 

ಇಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಮಯಣಿಕಯಮಂಜರಿಯನ್ುೋ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅದನ್ುೋ ಆಧ್ರಿಸಿ, ತಮಮ ವಯದವನುು 

ಮಂಡಿಸುತಿತರುವದರಿಂದ, ನಯವೂ ಅದನ್ುೋ ಅನುಸರಿಸ್ಷೋಣ್.  ಈ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲ,ಿ ನಯವು ಪರಪರರ್ಮವಯಗಿ ಗಮನಿಸಬ್ೋಕ್ಯದ 

ಅಂಶವ್ಂದರ್, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದ ನಡ್ಯುವಯಗ, ಎಲಿಕಷಾ ಮುಂಚ್, ಅವರ ಮಧ್ಯ ನಡ್ದದುದ ತತತವಮಸಿ 

ವಯಕ್ಯಯರ್ಥವಲ;ಿ ಪರಂತು ಅದು ಶ್ವೋತಾಷಥ-ವಿಚಯರ, ತಪತಮುದ್ಯರಧಯರಣ್-ವಿಚಯರ, ಹಯಗಷ ಕ್್ಷನ್ಗ್ ಆ ತತತವಮಸಿ-ವಿಚಯರ.  

ಈ ಅಂಶಗಳ್ಳಂದ ಸಪಷ್ವಯಗಿ ತಿಳ್ಳದುಬ್ರುವದ್್ೋನ್ಂದರ್, ಅದ್್ವೈತ ವ್ೋದ್ಯಂತದ ಯಯವ ಪರಮೋಯಗಳೂ ಈ ಚಚ್ಥಯಲ್ಲ ಿ

ಪರಯಮೃಷ್ವಯಗಲ್ೋ ಇಲಿ ಎಂಬ್ುದು.  

ಮಯಣಿಕಯಮಂಜರಿಯ ಪರಕ್ಯರ, ಮಯಧ್ವ-ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ನಡುವ್ ಮೊದಲ್ಲಗ್ ವಯದ ನಡ್ದದುದ ಶ್ವ-ಸವೋಥತತಮವನುು ಕುರಿತು.  

ಶ್ವೋತಾಷಥವನುು ಕುರಿತು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಇಬ್ಬರ್ಷಡನ್ ವಯದಮಯಡಿರಲು ಸಯಧ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಶ್ೋ ವಿಳಯಸ ಕಿರಯಯಶಕಿತಗಳು; 

ಇನ್ಷುಬ್ಬರು ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು. ಕ್ಯಶ್ೋವಿಳಯಸ ಕಿರಯಯಶಕಿತಗಳೂ್ ಡನ್ ವಯದ ನಡ್ದಿರಲು ಸಯಧ್ಯವಿಲ.ಿ ಯಯಕ್್ಂದರ್,  

ಮಯಣಿಕಯ ಮಂಜರಿೋಕ್ಯರರು ವಯದ ನಡ್ದದುದ ಮಯಧ್ವನ್ಷಡನ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಆದದರಿಂದ ವಯದವು ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ 

ಅರ್ವಯ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಷಡನ್ ನಡ್ದಿರಬ್ೋಕು. ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ವಯದ ನಡ್ದಿರಲು 
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ಸಯಧ್ಯವಿಲ.ಿ ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಅವರು ಶ್ವೋತಾಷಥವಯದಿಗಳಲ.ಿ ಇನುುಳ್ಳದವರು ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಮಯತರ. ಆದದರಿಂದ ಈ 

ವಯದ ನಡ್ದಿದದರ್, ಅದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳ ಮಧ್ಯಯೋ ನಡ್ದಿರಬ್ೋಕು. ಅದರಲ್ಲ ಿಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಸ್ಷೋತರು, 

ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಗ್ದದರ್ಂಬ್ುದು ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್. 

* * * * * 

ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಶ್ವೋತಾಷಥವಯದಿಗಳಯಗಿದದರ್ನುಲು ಸಯಕಷು್ ಸಯಕ್ಷಾಗಳು ದ್್ಷರಕುತತವ್. ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ 

1. ಅವರು ಕ್ಯಳಯಮುಖ ಸಂಪರದ್ಯಯಕ್್ಾ ಸ್ೋರಿದದರ್ಂಬ್ ಅಂಶ. 

2  ಅವರು “ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯ’’ ಕ್್ಾ ಬ್ರ್ದ “ತ್ಯತಪಯಥದಿೋಪಕ್ಯ” ಎಂಬ್ ವಯಯಖ್ಯಯನವನುು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್ಂಬ್ ಅಂಶ.  

3  ಅವರು ಮಯರಪಪನಿಗ್ “ಶ್್ೈವಯಗಮಸಯರ”ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವನುು ಬ್ರ್ಯಲು ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದರ್ಂಬ್ ಅಂಶ. 

ಈಗ ನಯವು ಸಷತಸಂಹಿತ್್ಯನುು ಕುರಿತು ಕ್್ಲವು ಅಂಶಗಳನುು ಸಂಕ್ಷಿಪತವಯಗಿ ಗಮನಿಸ್ಷೋಣ್.  

ಸಷತ ಸಂಹಿತ್್ಯು ಸಾಂದಪುರಯಣ್ದ ಒಂದು ಭಯಗ. ಈ ಗರಂರ್ಕ್್ಾ ಕ್ಯಶ್ೋವಿಳಯಸ ಕಿರಯಯಶಕಿತ ಎಂಬ್ ಶ್್ೈವಯಚಯಯಥರ 

ಶ್ಷಯರಯದ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು “ತ್ಯತಪಯಥದಿೋಪಕ್ಯ” ಎಂಬ್ ವಯಯಖ್ಯಯನವನುು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. ಇದರ ಮಂಗಲಯಚರಣ್ದಲ್ಲ,ಿ 

ಶ್ರೋಮತ್ಯಾಶ್ೋವಿಲಯಸಯಖಯ ಕಿರಯಯಶಕಿತೋಶ ಸ್ೋವಿನಯ |  

ಶ್ರೋಮತ್-ತರಾಂಬ್ಕಪಯದ್ಯಬ್ಜ ಸ್ೋವಯನಿಷಯಣತ ಚ್ೋತಸಯ || 

ವ್ೋದಶ್ಯಸಿ-ಪರತಿಷಯಾತ್ಯರ ಶ್ರೋಮನಯಮಧ್ವ ಮಂತಿರಣಯ |  

ತ್ಯತಪಯಥದಿೋಪಕ್ಯ ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯಯಯ ವಿಧಿೋಯತ್್ೋ || 

ಎಂದುಬ್ರ್ದಿರುವದರಿಂದ, ಇದನುು ಕ್ಯಶ್ೋವಿಲಯಸಕಿರಯಯಶಕಿತಗಳ ಶ್ಷಯರಷ ತರಾಂಬ್ಕ್್ಷೋಪಯಸಕರಷ ಆದ, ಮಯಧ್ವ 

ಮಂತಿರಗಳು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್ಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ಪಡುತತದ್್. 

ಮೈಸಷರು ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದ, ನಿವೃತತ ತತತವಶ್ಯಸಿ ಪಯರಧಯಯಪಕ ಪರ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಯಘವಯಚಯರ್ ರವರು, ಈ ಗರಂರ್ವನುು 

ಆಮಷಲಯಗರವಯಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಅದರ ವಿಮಶ್್ಥಯನುು ಮಯಡಿದ್ಯದರ್. ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿಕ್್ಲವು ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಮುಂದ್್ 

ಕ್್ಷಡಲಯಗಿದ್್. 

In its philosophy it is definitely an Advaitic work The traditional termi-

nology of Advait is fully utilized in it and its extensive interpretations of the 

principal passages in the great Upanishads faithfully reflect Shankara’s 

commen taries….. But the work can not be regarded as an Advaitic work 

1 The work, in sipte of its Advaitic affirmations, adopts and 

promulgates a strong  version of Shaivism both in respect of the exaltation of 

Shiva to the stastus of Brahman of Vedanta, and in respect of rituals and 
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symbols of Shaivism. This is a tendency not found in any of the undisputedly 

authentic works of Shankara. 

[a] It goes further and denounces Vaishnavism in very strong terms. 

Some instances may be cited 

[b] It is asserted that he who regards Vishnu as equal to Shiva is 

destined to eternal bondage.  

[d] It is said that only the pure will see the superiority of Shiva over 

Vishnu, while only the spiritually degraded do exalt Vishnu over Shiva. As a 

matter of fact, Vishnu appears Sattvic from outside, while in his inner nature, 

he is full of Tamas. 

[e]  It is said that he, who, instead of applying names like Shiva and 

Mahadeva to the Supreme Being, applies names like Narayana, heading 

towards completre ruin. 

[f[ We learn that Vishnu is to Shiva, what a glow-worm is to The sun. 

Only the worst of men, entertain the cursed idea of equality. 

[g] We learn that Vishnu is subject to birth and death as ordained by 

Shiva.    

 

[ಅನುವಯದ:-ತತತವಶ್ಯಸಿಿೋಯ ದೃಷಿ್ಯಿಂದ ಈ ಗರಂರ್ವು ಖಂಡಿತವಯಗಿಯಷ ಅದ್್ವೈತ-ಕೃತಿಯೋ ಹೌದು. ಗರಂರ್ದುದದಕಷಾ, 

ಅದ್್ವೈತದ ಸಯಂಪರದ್ಯಯಿಕ ಪಯರಿಭಯಷಿಕ ಪದಗಳು ಹ್ೋರಳವಯಗಿ ಪರಯುಕತವಯಗಿವ್. ಇದರಲ್ಲ ಿಉದಧರಿಸಲಯದ ಪರಧಯನವಯದ 

ಉಪನಿಷನಮಂತರಗಳ ವಯಯಖ್ಯಯನವು ಶ್ಯಂಕರಭಯಷಯಗಳನುು ನಿಷ್ಾಯಿಂದ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತದ್್. 

ಆದರ್, ಸಗುಣ್ಬ್ರಹಮದ ವಿಷಯ ಬ್ಂದ್ಯಗ ಮಯತರ ಈ ಗರಂರ್ವು ಸಪಷ್ವಯಗಿ ಹಯಗಷ ಉಗರವಯಗಿ ಶ್ವಪಯರಮಯವನುು 

ಪರತಿಪಯದಿಸುತತದ್್. ಉದ್ಯಹರಣ್ಗ್, 

1.  ವಿಷುಣವು ಶ್ವನಿಗ್ ಸಮಯನನ್ಂದು ಭಯವಿಸುವವನು, ಎಂದಿಗಷ ಸಂಸಯರದಿಂದ ಮುಕತನಯಗಲಯರನು. 

2.  ಶುದ್ಯಧಂತಃಕರಣ್ವುಳಿವರು ಶ್ವನು ವಿಷುಣವಿಗಿಂತಲಷ ಶ್್ರೋಷಾನ್ಂಬ್ುದನುು ಅರಿತುಕ್್ಷಳುಿತ್ಯತರ್. 

3.  ಪತಿತ್ಯಂತಃಕರಣ್ವುಳಿವರು ಮಯತರ ವಿಷುಣವು ಶ್ವನಿಗಿಂತ ಶ್್ರೋಷಾನ್ಂದು ಭಯವಿಸುತ್ಯತರ್.   

4.  ವಿಷುಣವು ಹ್ಷರಗಿನಿಂದ ಸಯತಿತವಕನಂತ್್ ಕಂಡರಷ, ಅವನ ಅಂತರಂಗವು ಅಂಧ್ತಮಸಿಸನಿಂದ ತುಂಬಿದ್್. 

5.  ಪರಬ್ರಹಮವನುು ಶ್ವ, ಮಹಯದ್್ೋವ ಎಂದು ಕರ್ಯದ್್, ನಯರಯಯಣ್ ಎಂದು ಕರ್ದರ್, ಅಂರ್ವರು     

ಪೂಣ್ಥವಯಗಿ ನಯಶಹ್ಷಂದುತ್ಯತರ್. 

6. ವಿಷುಣವನುು ಶ್ವನಿಗ್ ಹ್ಷೋಲ್ಲಸುವದು, ದಿೋಪದಹುಳುವನುು ಸಷಯಥನಿಗ್ ಹ್ಷೋಲ್ಲಸಿದಂತ್್.           
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  ಮಯನವಯಧ್ಮರಿಗ್ ಮಯತರ, ಶ್ವ ಮತುತ ವಿಷುಣ ಸಮಯನರ್ಂಬ್ ಹ್ೋಯ ಭಯವನ್ ಉಂಟಯಗುವದು. 

7. ಶ್ವನ ಆಜ್ಞ್ಯಂತ್್ ವಿಷುಣವು ಜನನ ಮರಣ್ಗಳನುನುಭ್ವಿಸುತ್ಯತನ್. 

ಈ ಮೋಲ್ಲನ ವಿವರಗಳ್ಳಂದ ತಿಳ್ಳಯುವದ್್ೋನ್ಂದರ್, “ಸಷತಸಂಹಿತ್್”ಯು ಅದ್್ವೈತ ತತತವವನುು ಪರತಿಪಯದಿಸುವ 

ಗರಂರ್ವಯದರಷ, ಶ್ವಪಯರಮಯವನುು ಉಗರವಯಗಿ ಪರತಿಪಯದಿಸುವ ಗರಂರ್ವಯಗಿದ್್. 

ಆದದರಿಂದ, ಈ ಗರಂರ್ಕ್್ಾ ಅತಯಂತ ಸಮರ್ಥವಯದ ವಯಯಖ್ಯಯನವನುು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್ಂಬ್ ಹ್ಗೆಳ್ಳಕ್್ಗ್ ಪಯತರರಯದ 

ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು ಉಗರ-ಶ್ವಯದ್್ವೈತಿಗಳ ೋ್ ಹ್ಷರತು ವ್ೈದಿಕ್ಯದ್್ವೈತಿಗಳಲ.ಿ 

ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳನುು ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನ ಸಯಹಿತಯದಲ್ಲ,ಿ ಶ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ “ಉಪನಿಷನಯಮಗ್ಷೋಥಪದ್್ೋಶಕ-ಗುರು” 

ಎಂದ್್ೋ ಬಿಂಬಿಸಲಯಗಿದ್್. “...... was  praised by the wise as the Guru, who established the path of the                   

upanishads]   ಎಂದು ವಣಿಥಸಲಯಗಿದ್್. [ಕಿರ.ಶ. 1353 ರ ಶ್ಕ್ಯರಿಪುರ ಶ್ಯಸನ 

ನ್ಷೋಡಿ- ಈ ಭಯಗವನುು Mysore Gazetteer Edi by C Hayavadana Rao  

Volume II - Part II -- page 1443]  ದಿಂದ ಉದಧರಿಸಲಯಗಿದ್್. 

ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯ ವಯಯಖ್ಯಯನವಯದ “ತ್ಯತಪಯಥ ದಿೋಪಕ್ಯ”ದಲ್ಲ ಿಕಷಡ ಇವರನುು “ವ್ೋದಶ್ಯಸಿ-ಪರತಿಷಯಾತ್ಯರ 

ಶ್ರೋಮನಯಮಧ್ವ ಮಂತಿರಣಯ” ಎಂದು ವಣಿಥಸಿಲಯಗಿದ್್.  

ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ದ್್ೋವತ್ಯ-ಪಯರಮಯವಯದಿಗಳಲ.ಿ ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವವನಯುಗಲ್ಲ, ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವ ವನ್ುೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು 

ಸಯಧಿಸುವದಿಲ.ಿ ಅಲಿದ್್, ಶ್ರೋಶಂಕರರಿಗ್ ದ್್ೋವತ್ಯ ತ್ಯರತಮಯದಲ್ಲ ಿವಿಶ್ಯವಸವಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಅಲಿದ್್, ಸಷತಸಂಹಿತ್್ಯ ಈ 

ವಿಚಯರಗಳು ವ್ೋದವಿಹಿತವಯಗಿಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚಯರಗಳು ಆಚಯಯಥ ಶ್ರೋ ಶಂಕರರಿಗ್ ಒಪಪತವಯಗಿಲಿ. ಅದರಂತ್್ಯೋ ಶ್ರೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಿಗಷ ಈ ವಿಚಯರಗಳು ಖಂಡಿತವಯಗಿಯಷ ಒಪಪತವಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚಯರಗಳನುು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವ್ೈದಿಕ-

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಮುಂದ್್ ಪರಸಯತಪಸಿರುವುದು ಅಸಂಭ್ವವ್ೋ ಸರಿ! ಅಕಸಯಮತ್ ಪರಸಯತಪಸಿದದರ್, ಅದು ಅವ್ೈದಿಕ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ 

ಹತಿತರ ಮಯತರ. 

ಆದದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವು ಅದ್್ವೈತಿಗಳ್ಳಗ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್್, ಅಸಂಬ್ದ್ಧ್ ವಿಷಯ. ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ್ೋ ಒಪಪದಂತ್್, ಅಸಂಬ್ದಧ 

ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿವಯದ ಹ್ೋಗ್ ನಡ್ದಿೋತು? ಆದದರಿಂದ ಈ ವಯದವು ಆದ್್ವೈತಿಗಳಯದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ನಡ್ದಿರಲು ಸಯಧ್ಯವ್ೋ 

ಇಲ ಿಎಂಬ್ುದು ಸಪಷ್.  

   

* * * * * 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ಮಯಧ್ವರ ಮಧ್ಯ ನಡ್ಯಿತ್್ಂದು ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳ್ಳದ ತಪತಮುದ್ಯರಧಯರಣ್ ವಿಚಯರವೂ ಅಷ್್ೋ! ಅದು 

ಮಯಧ್ವರ ಆಚಯರಸಂಹಿತ್್ಗ್ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಟ್್ ವಿಚಯರ. ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ ಅದು ಅವ್ೈದಿಕ ಆಚಯರ. ಆದದರಿಂದ, ಅದಕ್್ಾ 
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ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ತಲ್ಕ್್ಡಿಸಿಕ್್ಷಳುಿವ ಕ್ಯರಣ್ವಿಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ ಇಂರ್ ವಯದವನುು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಪುರಸಿಾರಿಸಿರುವುದು 

ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲ.ಿ 

ಇನುು ಮಷರನ್ಯದು ತತತವಮಸಿ ವಿಚಯರ. ಇದು ಅದ್್ವೈತಿಗಳ್ಳಗ್ ತಿೋರನಿಕಟ್ವಯಗಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಚಯರ. ಆದರ್, ಅಲ್ಲ ಿ

ನಡ್ದದುದ “ಅತತತವಮಸಿ”ಯನುು ಕುರಿತ ವಿಚಯರ. ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚಯರವೂ ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ವಯದ ಮಯಡುವಯಗ 

ಅಪರಸುತತವ್ೋ! ಇದರ ವಿವರ ಚಚ್ಥ ಮುಂದಿನ ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್್. 

ಹಯಗಯದರ್, ಇದ್್ೋ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಯದ ನಡ್ಯಿತ್್ಂದು ಶ್ರೋ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳ್ಳದದರ ಕತ್್ ಏನು? ಎಂದರ್, ಆಗ, 

“ವಯದ ನಡ್ದದುದ ನಿಜ, ಆದರ್, ವ್ೈದಿಕ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ಗಲ”ಿ ಎಂಬ್ುದು ಇದರಿಂದ ನಿಷಪನುವಯಗುತತದ್್. ಹಯಗಯದರ್, 

ಯಯರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ವಯದ ನಡ್ಯಿತು ಎಂದರ್, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ಎಂಬ್ುದು ರಘುನಯರ್ಸಷರಿಗಳ ಉತತರ. ಯಯವ 

ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಎಂಬ್ುದನುು ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳ್ಳಲ.ಿ ಈಗ ನಯವು ನಿಣ್ಥಯಿಸಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್.  

* * * * * 

ವಿಜಯನಗರ ಸಯಮಯರಜಯದ ಆಡಳ್ಳತದಲ್ಲ,ಿ ಅದಕ್್ಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್್, ಇಬ್ಬರು ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರಿದದರ್ಂಬ್ ವಯಸತವವು ತಿೋರ-

ತಿೋರ ಇತಿತೋಚಿನವರ್ಗಷ, ಎಂದರ್, ಕಿರ.ಶ.1916 ರ ವರ್ಗಷ, ಸಯಂಪರದ್ಯಯಿಕ-ವಿದ್ಯವಂಸರಿಗಯಗಲ್ಲ, ಆಧ್ುನಿಕ ವಿದ್ಯವಂಸರಿಗ್ೋ 

ಆಗಲ್ಲ, ನಿಖರವಯಗಿ  ತಿಳ್ಳದಿರಲ್ಲಲ.ಿ 

1916 ನ್ಯ ಇಸಿವಯ Indian Antiqury ಯಲ್ಲಿ, ಪಯರಕತನ ವಿಮಶ್ಯಥವಿಚಕ್ಷಣ್, ರಯವ್ ಬ್ಹಯದಷದರ್ ಆರ್ 

ನರಸಿಂಹಯಚಯಯಥರು ಈ ಬ್ಗ್ ೆವಿವರವಯಗಿ ಬ್ರ್ದು, ಆಂಗಿರಸ ಮಯಧ್ವ [ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರ] ಹಯಗಷ ಭಯರದ್ಯವಜ ಮಯಧ್ವ 

[ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವ] ಇವರಿಬ್ಬರಷ ವಿಭಿನು ವಯಕಿತಗಳ್ಂದು ಸಿದಧಮಯಡಿದ ಬ್ಳ್ಳಕವಷ್್ೋ ಈ ಗ್ಷಂದಲ ದಷರವಯದದುದ. 

ಇನಷು ಅಲಿಲ್ಲ ಿಇದು ಮುಂದುವರಿದಿದ್್. 

 

ಆದದರಿಂದ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಕಷಡ ಇತರರಂತ್್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಷಂದಲಕಿಾೋಡಯಗಿದ್ಯದರ್. 

ಆದದರಿಂದಲ್ೋ, ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳು ಹ್ೋಳ್ಳದ ಮಯಧ್ವರ್ಂದರ್, ಅವರು ಅವ್ೈದಿಕ ಮಯಧ್ವ ರ್ಂದ್್ೋ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡಬ್ೋಕು. 

ಯಯಕ್್ಂದರ್ ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ವಯದವು ಪಯರರಂಭ್ವಯದದ್್ದೋ, ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವವನುು ಕುರಿತು ಎಂದು ಈ 

ಹಿಂದ್್ಯೋ ನ್ಷೋಡಲಯಗಿದ್್. ಅದು ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳ್ಳಗ್ ಅತಯಂತ ಶ್ರ್ಷೋಧಯಯಥವಯದ ವಿಷಯ.  

ರಘುನಯರ್ ಸಷರಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ, ಈ ವಯದದಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳ ೋ್ ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರ್ಂಬ್ದಷ ಅಷ್್ೋ ಸತಯ. 

* * * * * 

   ಇಲ್ಲ ಿಇನಷು ಒಂದು ವಿಷಯವನುು ವಿವ್ೋಚಿಸಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 
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 ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರು ಹ್ೋಳ್ಳದಂತ್್, ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಅವ್ೈದಿಕರ್ೋ ಎಂಬ್ುದ್್ೋ ಆ ವಿಚಯರ. ಪುನಃ ನಯವು, 

ಸುತಿತಬ್ಳಸಿ, ಅವ್ೈದಿಕ ಶಬ್ದದ ನಿವಥಚನ ಏನು? ಯಯರಿಗ್ ಅವ್ೈದಿಕರ್ನುಬ್ೋಕು? ಎಂಬ್ ಮಷಲಭ್ಷತ ಪರಶ್್ುಗ್ೋ ಬ್ರುತ್್ತೋವ್.  

“ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು ಅಥಯಥತ್ ಅವ್ೈದಿಕರು, ಅಥಯಥತ್ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯ ವಯದಿಗಳು. ಅಂದಮೋಲ್ 

ಅವರು ತತತವಮಸಿಯನುು ಕುರಿತು ವಯದ ಮಯಡಲು ಹ್ೋಗ್ ಸಯಧ್ಯ?” ಎಂಬ್ುದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ ಆಕ್ೋಪ. [ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು 

ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರಲ,ಿ ಪರತುಯತ ಕ್ಯಳಯಮುಖರು ಎಂಬ್ುದನುು ಈ ಹಿಂದ್್ಯೋ ನ್ಷೋಡಲಯಗಿದ್್.] ಆದರ್, ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳ್ಳಗ್ 

“ಉಪನಿಷನಯಮಗಥ-ಪರತಿಷಯಾಪನಯಚಯಯಥ”ಎಂಬ್ ಬಿರುದಿತುತ ಎಂಬ್ ಅಂಶವು ಒಪಪಕ್್ಷಳಿಲಪಟ್ದ್್. ಇದ್್ೋ 

ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳ ೋ್ ತ್ಯವು ಬ್ರ್ದ “ತತತವಪರದಿೋಪಕ್ಯ” ಎಂಬ್ ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯ ವಯಯಖ್ಯಯನದಲ್ಲ ಿತಮಮನುು “ವ್ೋದಶ್ಯಸಿ 

ಪರತಿಷಯಾತ್ಯ”ಎಂದು ಕರ್ದುಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. ಅದರ ವಿವರಗಳನುು ಇದ್್ೋ ಲ್ೋಖನದ ಇತರ್ಡ್ಗ್ ಕ್್ಷಡಲಯಗಿದ್್. ಅಂದಮೋಲ್, 

ಅವರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ “ತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ಛಯಂದ್್ಷೋಗಯದ ವಯಕಯವನುು ಕುರಿತು ವಯದಮಯಡಿದದರ್, ಅದರಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ 

ಯವರಿಗ್ ವಿಪರತಿಪತಿತ ಏನು ಕಂಡಿತು? ಅವರಿಗ್ ‘ತತತವಮಸಿ’ಯನುು ಕುರಿತು ವಯಕ್ಯಯರ್ಥಮಯಡುವ ಎಲಿ ಅಹಥತ್್ಗಳೂ 

ಇದದವು. ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಅವರು, ಚಯವಯಥಕ ರ್್ೈನ ಬೌದ್ಯಧದಿಗಳಂತ್್ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯ ವಯದಿಗಳಲ,ಿ ಅವ್ೈದಿಕರಲ,ಿ ಕಿಂತು 

ಶ್್ೈವಯಗಮಗಳ್ಳಗ್ ವ್ೋದಗಳ್ಳಗಿಂತ ಹ್ಚಿಿನ ಪಯರಧಯನಯಕ್್ಷಡುವವರು ಎಂಬ್ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ ಅವರನುು ಅವ್ೈದಿಕ, ವ್ೋದಬಯಹಯ 

ಎನುಲಯಗಿದ್್. ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಪರಕ್ಯರ, ವ್ೋದಗಳ ನಿರ್ಯರ್ಥವಯದ ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು ನಿರಯಕರಿಸಿ, 

ತಮಗನುಕಷಲವಯಗುವಂತ್್ ಅದನುು ತಿರುಚಿ, ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವ ವನುು ಸಯೆಪಸಿದದಕ್ಯಾಗಿ, ಅವರನುು 

ಅವ್ೈದಿಕರ್ನುುತ್ಯತರ್ಂಬ್ುದನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ ನ್ನಪಸಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್. 

* * * * * 

ಆದದರಿಂದ, ಇವರು ರ್್ೈನ ಬೌದ್ಯಧದಿಗಳಂತ್್ ವ್ೋದವಿರ್ಷೋಧಿಗಳಲ,ಿ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯಪರತಿಪಯದಕರಲ,ಿ 

ವ್ೋದಪಯರಮಯಣ್ಯವನುು ಒಪಪಕ್್ಷಳುಿವವರು. 

ಅಧಿಕೃತವಯಗಿ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದಿಂದಲ್ೋ ಪರಕಟಸಲಪಟ್್ “ಪುಣ್ಯಕ್ೋತರ ಶೃಂಗ್ೋರಿ”ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ,ಿ [ಪುಟ್ 107] ಈ ಮಯಧ್ವ 

ಮಂತಿರಗಳನುು “ವ್ೈದಿಕ ವಿದ್ಯವಂಸ”ಎಂದ್್ೋ ಸಂಬ್ಷೋಧಿಸಲಯಗಿದ್್. 

ಹಯಗಯದರ್, ಇವರನುು “ಅವ್ೈದಿಕ”ಎಂದು ಸಂಬ್ಷೋಧಿಸಿದದನುು ಹ್ೋಗ್ ಸಮಥಿಥಸಿಕ್್ಷಳುಿವದು? 

ಈ ಸಮಸ್ಯಗ್ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಉತತರಕ್್ಷಟ್ದ್ಯದರ್. 

ಅವ್ೈದಿಕರಲ್ಲ ಿಮಯಧ್ವರ ದೃಷಿ್ಯಿಂದ ಎರಡುಬ್ಗ್. ಒಬ್ಬರು “ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯ” ವಯದಿಗಳಯದರ್, [ರ್್ೈನ-ಬೌದಧ-

ಚಯವಯಥಕರಂತ್್] ಮತ್್ಷತಬ್ಬರು ವ್ೋದನಿರ್ಯರ್ಥ ದಷಷಕರು; ವ್ೋದನಿರ್ಯರ್ಥ ಅಪಲಯಪಕರು; ವ್ೋದಗಳನುು ಅಪಯರ್ಥ 

ಮಯಡುವವರು. ವ್ೋದಗಳ ನಿಜವಯದ ಅರ್ಥವನುು ಮುಚಿಿಹಯಕಿ, ತಮಗ್ ತಿಳ್ಳದಂತ್್, ತಮಗ್ ಅನುಕಷಲವಯಗುವಂತ್್, ವ್ೋದ 

ಮಂತರಗಳ್ಳಗ್ ಅಪಯರ್ಥಮಯಡುವವರು, ಅರ್ಥಗಳನುು ಹ್ೋಳುವವರು.  
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ಅಂರ್ವರನುು “ವ್ೋದ-ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕವಯದಿಗಳು”ಎಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಶ್್ರೋಣಿೋಕರಿಸುತ್ಯತರ್. ಈ ಭಯವದಿಂದಲ್ೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು “ಅವ್ೈದಿಕ”ಎಂಬ್ ಗುಂಪಗ್ ಸ್ೋರುತ್ಯತರ್ಯೋ ಹ್ಷರತು, ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯ ವಯದಿಗಳು”ಎಂಬ್ರ್ಥದಲ್ಲ ಿ

ಅಲ ಿಎಂದಷ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ವಯಗಿ ಈ ಪದವನುು ವಯಯಖ್ಯಯನಿಸಿದ್ಯದರ್.  

ಈಗ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಯಯವ ವಗಥಕ್್ಾ ಸ್ೋರುತ್ಯತರ್ಂದು ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು ಕ್ಯಳಯಮುಖ ಬಯರಹಮಣ್ರು. ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳಲ.ಿ “ವ್ೋದಶ್ಯಸಿ-ಪರತಿಷಯಾತ್ಯ” ಎಂಬ್ 

ಬಿರುದ್್ೋ ಇದನುು ಪರಮಯಣಿೋಕರಿಸುತತದ್್. ಆದರ್, ಅವರು, ಮಯಧ್ವರಿಗ್ ಅತಯಂತ ಅನಭಿಮತವಯದ “ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವ” 

ಪರತಿಪಯದಕರು. ಮಯಧ್ವರ ಪರಕ್ಯರ, ವ್ೋದವಯಕಯಗಳನುು ತಮಗನುಕಷಲವಯಗುವಂತ್್ ತಿರುಚಿ ಅಪಯರ್ಥಮಯಡುವ ಗುಂಪಗ್ 

ಸ್ೋರಿದವರು. ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಮಯತಿನಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್್ಂದರ್, “ವ್ೋದ-ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕವಯದಿಗಳು.” ಇಂರ್ವರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯದಿಸಲು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರಿಗ್ ಯಯವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಕ್ಯಣ್ಬಯರದು. ಯಯಕ್್ಂದರ್, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ವ್ೋದ-

ಅತತ್ಯತವವಯವ್ೋದಕ ವಯದಿಗಳಯಗಿದದರಷ, ಅವರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ವಯದಿಸಿದರ್ಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡು 

ಬಿಟ್ದ್ಯದರ್. 

ವ್ೈದಿಕ ಅವ್ೈದಿಕ್ಯದಿ ವಿಚಯರ ಕುರಿತು ಆಚಯಯಥಪಯದ ಶ್ರೋ ಶಂಕರರ ಅಭಿಪಯರಯಗಳು ಏನಿದದವು ಎಂಬ್ುದನುು ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ಆಚಯಯಥ ಶಂಕರರು ಕಷಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಎರಡು ಭಯಗ ಮಯಡಿದ್ಯದರ್. [ವಿವರಗಳ್ಳಗ್ ಬ್ರಹಮಸಷತರ ಶ್ಯಂಕರ ಭಯಷಯ 2 ನ್ಯ 

ಅಧಯಯಯ ಎರಡನ್ಯ ಪಯದ ನ್ಷೋಡಿ].  

ಬೌದಧ, ರ್್ೈನ ಚಯವಯಥಕ್ಯದಿ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳನುು [ವ್ೋದವಿರ್ಷೋಧಿಗಳನುು] ಅವರು “ಅವ್ೈದಿಕ” ಎಂದು 

ಸಂಬ್ಷೋಧಿಸಿದ್ಯದರ್. ಆದರ್, ಮಯಹ್ೋಶವರ, ಪಯಂಚರಯತ್ಯರದಿ ಮತ್ಯವಲಂಬಿಗಳನುು “ವ್ೋದಬಯಹಯರು” ಎಂದಿದ್ಯದರ್. 

ಮಯಹ್ೋಶವರ, ಪಯಂಚರಯತ್ಯರದಿ ಮತಗಳವರು ಯದಯಪ ವ್ೋದಪಯರಮಯಣ್ಯವನುು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡರಷ, ಅವರು ತಮಮ ತಮಮ 

ಆಗಮಗಳ್ಳಗ್ ಅಥಯಥತ್ ಶ್್ೈವರು ಶ್್ೈವಯಗಮಗಳ್ಳಗ್, ಪಯಂಚರಯತರರು ಪಯಂಚರಯತ್ಯರಗಮಕ್್ಾ ವ್ೋದಕಿಾಂತ ಹ್ಚಿಿನ 

ಮನುಣ್ಯನುು ಕ್್ಷಡುತ್ಯತರ್. ಆದದರಿಂದ, ಅವರು ವ್ೋದಬಯಹಯರು ಎಂಬ್ುದು ಆಚಯಯಥ ಶಂಕರರ ವಿವರಣ್. ಇಂರ್ವರನ್ುಲ ಿ

ನಯವು “ಆಗಮಿಕ ಶ್್ೈವರು, ಆಗಮಿಕ ವ್ೈಷಣವರು”ಎಂದು ಹ್ಸರಿಸಬ್ಹುದು. ಶುದಧವ್ೈದಿಕ ಅದ್್ವೈತಿಗಳನುು ಇಂದು 

“ಸಯಮತಥರು’’ ಎಂಬ್ ಸಂಜ್ಞ್ಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ಯತರ್. 

“ಸಯ ಚ ಇಯಂ ವ್ೋದಬಯಹ್ಯೋಶವರಕಲಪನಯ ಅನ್ೋಕಪರಕ್ಯರಯ” [ಈ ವ್ೋದಬಯಹಯಕಲಪನ್ಯು ಅನ್ೋಕ ಪರಕ್ಯರದ್ಯದಗಿದ್್] ಎಂದು 

ಬ್ರ್ಯುತತ, ಇದರಲ್ಲ ಿಕ್್ೋವಲ ಮಯಹ್ೋಶವರರಲ,ಿ ಕಿಂತು ಪಯಶುಪತ, ಕ್ಯಶ್ೀರ ಶ್್ೈವ, ಕ್ಯಳಯಮುಖ ಇತ್ಯಯದಿಗಳೂ 

ಸ್ೋರಿರುತ್ಯತರ್ಂದು ಆಚಯಯಥ ಶಂಕರರು ಧ್ವನಿಸಿದ್ಯದರ್. ಇವರಲ್ಲ ಿಪರಮುಖರಯದ ನಕುಲ್ಲೋಶ ಪಯಶುಪತ [ಲಯಕುಳ-ಶ್್ೈವ] 

ದಶಥನ, ಶ್್ೈವ ದಶಥನ ಹಯಗಷ ಪರತಯಭಿಜ್ಞಯ [ಕ್ಯಶ್ೀರ-ಶ್್ೈವ=ತಿರಕ-ಸಿದ್ಯಧಂತ] ದಶಥನಗಳನುು ಕುರಿತು, 

ಸವಥದಶಥನಸಂಗರಹದಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ವಿವರಿಸಿದ್ಯದರ್. ಆಸದಕತರು ಅದನುು ಅವಲ್ಷೋಕಿಸಬ್ಹುದು. 
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ಮಯಹ್ೋಶವರ, ಪಯಶುಪತ್ಯದಿ ಶ್್ೈವ ಮತಗಳವರು, ಯದಯಪ ವ್ೋದಪರಮಯಣ್ಯವನುು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದದರಷ, ಜಗತ್-ಸೃಷಿ್ಗ್ 

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್್, ಈಶವರನನುು ಕ್್ೋವಲ ನಿಮಿತತಕ್ಯರಣ್ ಎನುುತ್ಯತರ್, ಎಂಬ್ ಒಂದ್್ೋ ಒಂದು ಚಿಕಾ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ, ಅವರನುು 

“ವ್ೋದಬಯಹಯರು” ಎಂದು ಆಚಯಯಥ ಶಂಕರರು, ವಗಿೋಥಕರಿಸಿದ್ಯದರ್.  

ಅದರಂತ್್ಯೋ ಭಯಗವತ ಮತವನುು, ಯದಯಪ ಅದರಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳ್ಳದ ಈಶವರ ಪರಣಿಧಯನಯದಿಗಳು, ತಮಗ್ 

ಸವಥಮಯನಯವಯಗಿದದರಷ, ಈ ಮತದವರು, ವ್ೋದಗಳು ಪರಮಶ್್ರೋಯಸಿಸಗ್ ಕ್ಯರಣ್ವಯಗಲಯರವು ಎಂದು ಪರತಿಪಯದಿಸುತತ, 

ಭಯಗವತ ಮತವು ವ್ೋದಗಳ್ಳಗಿಂತಲಷ ಶ್್ರೋಷಾವಯದದುದ ಎಂದು ನಂಬ್ುತ್ಯತರ್. ಆದದರಿಂದ ಅವರಷ ವ್ೋದಬಯಹಿರರ್ೋ! 

[ಬ್ರಹಮಸಷತರ ಭಯಷಯ ಎರಡನ್ಯ ಅಧಯಯಯ ಎರಡನ್ಯ ಪಯದದ ”ವಿಪರತಿಷ್ೋಧಯಚಿ’’ 2.2.45 ಸಷತರದ ಭಯಷಯ ನ್ಷೋಡಿ]. 

“ಚತುಷುಥ ವ್ೋದ್್ೋಷು ಪರಂ ಶ್್ರೋಯೋ ಅಲಬಯಧವ ಶ್ಯಂಡಿಲಯಃ ಇದಂ ಶ್ಯಸತಂ [ಭಯಗವತಶ್ಯಸಿಂ] ಅಧಿಗತವಯನ್ ಇತ್ಯಯದಿ 

ವ್ೋದನಿಂದ್ಯ ದಶಥನಯತ್” [ನಯಲುಾ ವ್ೋದಗಳಲ್ಲಿಯಷ ಪರಮಶ್್ರೋಯಸಸನುು ಹ್ಷಂದದ್್ ಇದದದದರಿಂದ ಶ್ಯಂಡಿಲಯನು ಈ 

ಶ್ಯಸಿವನುು [ಭಯಗವತ ಮತವನುು] ಸಂಪಯದಿಸಿಕ್್ಷಂಡನು”ಎಂಬ್ ರಿೋತಿಯ ವ್ೋದನಿಂದ್್ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಣ್ುವದರಿಂದ ಅದು 

ಅದ್್ವೈತಿಗಳ್ಳಗ್ ವ್ೋದಬಯಹಯವಯದ ಶ್ಯಸಿವ್ೋ ಹೌದು].  

ಆದದರಿಂದ, ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ದೃಷಿ್ಯಲಿಯಷ, ಪಯಶುಪತ ಕ್ಯಳಯಮುಖ್ಯದಿ ಶ್್ೈವಯಗಮಯನುಸಯರಿಗಳು, ವ್ೋದಬಯಹಯರ್ೋ. 

* * * * * 

ಈ ಸಂಬ್ಂಧ್ದಲ್ಲ ಿನಯನು ಇನಷು ಒಂದು ಮಯತನುು ಓದುಗರ ಗಮನಕ್್ಾ ತರಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್. 

ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು “ಆಗಮಿಕ-ಶ್್ೈವ”ರ್ೋ ಹ್ಷರತು, ಶುದಧವ್ೈದಿಕ-ಅದ್್ವೈತಿಯಲ,ಿ [ಸಯಮತಥರಲ]ಿ ಎಂಬ್ುದಕ್್ಾ ಇನಷು ಒಂದು 

ಪರಮಯಣ್ವಿದ್್. ಇದ್್ೋ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರ ಮಯರಪಪನಿಗ್ “ಶ್್ೈವಯಗಮ ಸಯರಸಂಗರಹ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವನುು ಬ್ರ್ಯಲು ಸಹಯಯ 

ಮಯಡಿದ್ಯದಗಿ ಶ್ಯಸನಗಳ್ಳಂದ ತಿಳ್ಳದು ಬ್ರುತತದ್್. [ನ್ಷೋಡಿ- EC VIII, Sorab 375, [Mysore Gazetteer, edited by 

C. Hayavadana Rao, Volume II part III page 1444] [ಉಪಯುಥಕತ ಮಯರಪಪನು ಬ್ುಕಾರಯಯನ ತಮಮ; 

ಚಂದರಗುತಿತಯನುು ರಯಜಧಯನಿ ಮಯಡಿಕ್್ಷಂಡು, ಬ್ನವಯಸಿ ಪಯರಂತವನುು ಆಳುತಿತದದನು]  

ಅಂದಮೋಲ್ ಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು ಕ್ಯಳಯಮುಖ=[ವ್ೋದಬಯಹಯ] ಮತ್ಯವಲಂಬಿಗಳಯಗಿದದರ್ಂದು ತಿಳ್ಳಯಲು ಯಯವ ಅಡಿಡ ಇದ್್?  

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರಿಗ್ ಕ್್ಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪುಪ ಗರಹಿಕ್್ಗಳ್ಳವ್. ಅವನುು ಹ್ಷೋಗಲಯಡಿಸುವುದು ಅತಯಂತ ಅವಶಯವಯಗಿದ್್.  

ಮೊದಲನ್ಯದು- ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕ ಮತಿೋಯರ್ಂಬ್ ಗರಹಿಕ್್. ಅದು ಸವಥಥಯ ತಪುಪ. ಅವರು ಕ್ಯಳಯಮುಖ-

ಶ್್ೈವ ಸಂಪರದ್ಯಯಕ್್ಾ ಸ್ೋರಿದವರು. ಸಷತಸಂಹಿತ್ಯ ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ಕ್್ಾ ತ್ಯವು ಬ್ರ್ದ “ತ್ಯತಪಯಥದಿೋಪಕ್ಯ”ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿ

ಅವರ್ೋ ಅದನುು ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. 

ಶ್ರೋಮತ್ಯಾಶ್ೋವಿಲಯಸಯಖಯ ಕಿರಯಯಶಕಿತೋಶ ಸ್ೋವಿನಯ | ಎಂಬ್ುದನುು ನ್ಷೋಡಿ. 
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ಮಯಧ್ವರು ಹಯಗಷ ರಯಮಯನುಜಿೋಯರು ಇಬ್ಬರಷ ವ್ೈಷಣವರ್ೋ ಆದರಷ, “ಮಯಧ್ವರು ಮಯಧ್ವರ್ೋ! ರಯಮಯನುಜಿೋಯರು 

ರಯಮಯನುಜಿೋಯರ್ೋ!” ಹ್ೋಗ್ಷೋ ಹಯಗ್, ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರಷ ಶ್್ೈವರ್ೋ! ಕ್ಯಳಯಮುಖರಷ ಶ್್ೈವರ್ೋ ಆದರಷ, ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು 

ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರ್ೋ, ಕ್ಯಳಯಮುಖರು ಕ್ಯಳಯಮುಖರ್ೋ! ಅವರಲ್ಲ ಿಸಯಕಷು್ ಅವಯಂತರ ಭ್ೋದಗಳ್ಳವ್.  

ಎರಡನ್ಯದು ಕ್ಯಳಯಮುಖರು ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳು ಎಂಬ್ ಗರಹಿಕ್್. ಇದಷ ತಪುಪ. ರ್್ೈನ ಬೌದ್ಯಧದಿಗಳಂತ್್ ವ್ೋದ-

ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳಲ.ಿ “ವ್ೋದಶ್ಯಸಿ-ಪರತಿಷಯಾತ್ಯ” ಎಂಬ್ ಅವರ ಬಿರುದ್್ೋ ಇದಕ್್ಾ ಪರಮಯಣ್. ಈ ಸಂಪರದ್ಯಯಕ್್ಾ ಸ್ೋರಿದ 

ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು, ಸಿೋಮಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲ,ಿ ಅವ್ೈದಿಕರು, ಹಿಂದ್್ ಹ್ೋಳ್ಳದಂತ್್, ಆಗಮಿಕ ಶ್್ೈವರು, ಅಥಯಥತ್ ವ್ೋದಬಯಹಯರು. 

ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಅವರು, ಮಯಧ್ವರಿಗ್ ಅತಯಂತ ಅನಭಿಮತವಯದ “ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವ” ಪರತಿಪಯದಕರು. 

ಈ ದೃಷಿ್ಯಿಂದ ನ್ಷೋಡಿದರ್, ಮಯಧ್ವರಿಗ್, ವ್ೈದಿಕ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಲ್ಲ ಿಮತುತ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳಲ್ಲ ಿಭ್ೋದವ್ೋ ಇಲಿ. ಅವರ 

ದೃಷಿ್ಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಷ ಅವ್ೈದಿಕರ್ೋ! “ವ್ೋದ-ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕವಯದಿ”ಗಳ ೋ್! 

ಮೊೋಜಿನಸಂಗತಿಯಂದರ್, “ವ್ೋದ-ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕವಯದಿ”ಗಳಯದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರ್ಷಡನ್ ವಯದಿಸಲು 

ಅಹಥರ್ನುುತ್ಯತರ್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು. ಆದರ್, ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು ಕಷಡ “ವ್ೋದ-ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕವಯದಿ”ಗಳಯಗಿದದರಷ, 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ್ಷಡನ್ ವಯದಿಸಲು ಅನಹಥನ್ಂದು ಅದ್್ೋ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ್ೋ ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್. ಆಶಿಯಥವಲವಿ್ೋ? 

* * * * * 

ಪರಕೃತದಲ್ಲ,ಿ ಆನುಷಂಗಿಕವಯಗಿ, “ತತತವಮಸಿ”ಯನುುಕುರಿತು ಸವಲಪ ವಿಚಯರಿಸಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. ಈ ಶುರತಿಪಯಠವು “ತತತವಮಸಿ”

ಯೋ ಅರ್ವಯ “ಅತತತವಮಸಿ”ಯೋ ಎಂಬ್ುದು ಸಂದ್್ೋಹ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಯ. ಬಿ.ಎನ್.ಕ್್. ಶಮಥರು ದ್್ವೈತ ವಯಙ್ಮಯದ 

ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲ ಿಕ್್ಷಟ್್ ವಿವರಗಳನುು ಓದುಗರ ಅವಗಯಹನ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸುತತ, ಪಯರಚಿೋನ ಮತುತ ಅಧಿಕೃತ ಪಯಠವು “ತತತವಮಸಿ”

ಯೋ ಆಗಿತ್್ತಂಬ್ುದನುು ತ್್ಷೋರಿಸಲಯಗುತಿತದ್್. ಓದಿ:- 

It is no argument against Madhva’s interpretation of the text that none 

of his predecessors had split the text as “Atat Tvam Asi” --------It is true that 

Madhva’s interpretation is a new one and stands alone without support or 

acceptance from any other school ancient or modern. That simply means that 

he has given a fresh thought to the question and has been bold enough to  

express dissatisfaction with the received interpretations  He is the first to draw 

attention to the glaring inconsistency of the illustrative  instances used in the 

text with the thesis of identity supposed to be conveyed  by Uddalaka. 

This by itself, is  a remarkable achievement and discovery of Madhva,  

for which he deserves credit, even if we do not accept his new Padccheda, 

“Atat Tvam Asi” It is not with a view to escaping the accepted reading of Tat 

Tvam Asi that Madva has suggested the new reading Atat Tvam Asi.-----But he 

seems to have felt that the other Padccheda  would be more clearly and 

directly expressive of the natural trend of the illustrations of Uddalaka which 

indisputably favour the idea of the reality of the difference between Jivas and 

Brahman, and bring it out more prominently than the other reading, from 

which, it has to be elicited by interpretation. ----It would be uncritical for 

ancient or modern scholers alike, to reject it simply because it is not 
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“traditional” [foot note 1]or fashionable.” [from The History of Dvaita 

Vedanta and its Philosophy –by Dr.B.N.K.Sharma--Third Revised Edition 

2000--page 373 ]   
 

ಅನುವಯದ:-ಹಿಂದಿನವರಯರಷ “ಅತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ಪಯಠವನುು ಹಿಡಿದಿಲಿವ್ಂದ ಮಯತರಕ್್ಾ ಮಧಯವಚಯಯಥರು ಕಷಡ ಹಯಗ್ೋ 

ಮಯಡಬ್ೋಕ್್ಂದ್್ೋನಿಲ.ಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನವರ ಪದಚಿಹ್ುಯನುು ಅನುಸರಿಸ ಬ್ೋಕ್್ಂಬ್ ನಿಯಮವಯಗಲ್ಲ, ಶ್ಯಸಿವಯಗಲ್ಲ ಇಲಿ. 

ಅಂಧಯನುಕರಣ್ಯನುು ಅನುಮೊೋದಿಸುವುದರಿಂದ, ತತತವಶ್ಯಸಿದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ ಕುಂಠಿತವಯಗುವದು. ಯಯವ ಪ್ರೋಕಯವಂತನಷ 

ಈ ಬ್ಗ್ಯ ಅನುಕರಣ್ಯನಯುಗಲ್ಲ, ಪರಂಪರಯಪಯರಪತ ಅರ್ಥವನುು ಅವಿಮಶ್ಥತವಯಗಿ ಗಿಳ್ಳಪಯಠ ಒಪಪಸುವದನ್ುೋ ಆಗಲ್ಲ, 

ಪುರುಷಯರ್ಥವ್ಂದು ಬ್ಗ್ಯಲಯರ. ಮಧಯವಚಯಯಥರ ವಯಯಖ್ಯಯನವನುು ಹಿಂದಿನವರು ಒಪಪಲಿದಿದದರಷ, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯವಂಸರಲ್ಲ ಿ

ಅನ್ೋಕರು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಸಿದಧರಿಲಿದಿದದರಷ, ಏನಷ ಹಯನಿ ಇಲಿ. ಅವರು ಒಂದು ಹ್ಷಸ ಪಂರ್ವನುು ತ್್ಷೋರಿದ್ಯದರ್ಂಬ್ುದು ಸತಯ. 

ಪಯರಚಿೋನರ ವಯಯಖ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯ ಅಸಯವರಸಯವನುು ಕಂಡು, ಹ್ಷಸಪಯಠವನುು ಹಿಡಿಯಲು ಮಯಡಿದ ಧ್ೈಯಥ ಮಚಿತಕಾದ್್ದೋ! 

ಉದ್ಯದಲಕರ ಉಪದ್್ೋಶದ ತ್ಯತಪಯಥವ್ೋನ್ಂದು ಸಹ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸದ್್, ದೃಷಯ್ಂತ-ದ್ಯಷಯ್ಥಂತಿಕಗಳ್ಳಗ್ ಸಮಮತವಲಿದ 

ಅರ್ಥವನ್ುೋ ಎಲಿರಷ ಒಪಪ ಕ್್ಷಂಡುಬ್ಂದುದನುು ಸಪಷ್ಪಡಿಸಿ, ಆ ನಿಲುವನುು ಖಂಡಿಸಿ, ಜಿೋವ-ಬ್ರಹಮರ ಐಕಯವನುು 

ಪರತಿಪಯದಿಸುವಲ್ಲ ಿಉದ್ಯದಲಕರು ಎಂದ್್ಂದಿಗಷ ತ್ಯತಪಯಥವನುು ಹ್ಷಂದಿರಲ್ಲಲಿವ್ಂದು ಪರರ್ಮತಃ ತ್್ಷೋರಿಸಿದ ಧಿೋಮಂತರು 

ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರು. “ಅತತ್ ತವಂ ಅಸಿ” ಎಂಬ್ ಪದಚ್ಛೋದವನುು ಒಪುಪವ ಅರ್ವಯ ಬಿಡುವ ವಿಷಯ ಬ್ೋರ್. ಅವರ ಸವತಂತರ 

ಚಿಂತನ ಪದಧತಿಯನಯುದರಷ ಮಚಿಬ್ೋಕಲಿವ್ೋ? “ತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ಪಯರಚಿೋನರ ಪಯಠಕ್್ಾ ಸರಿಯಯದ [ಪಯರಮಯಣಿಕವಯದ] 

ಅರ್ಥವನುು ಹ್ೋಳ್ಳದರ್, ತಮಮ ಸಿದ್ಯಧಂತಕ್್ಾ ವಿರುದಧವಯಗುತತದ್್ಂಬ್ ಕ್ಯರಣ್ದಿಂದ, “ಅತತ್ ತವಂ ಅಸಿ” ಎಂದು ಪದಚ್ಛೋದ 

ಮಯಡುವ ನವಯಪಂರ್ವನುು ಮಧ್ವರು ಹಿಡಿದರು ಎಂದು ಲಘವವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವದು ತಪುಪ. ಜಿೋವ-ಬ್ರಹಮರ ಆಶರಯ-

ಆಶರಯಿೋಭಯವವನುು ಪರಂಪರಯ ಪಯರಪತ “ತತ್-ತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ಪಯಠವನ್ುೋ ಹಿಡಿದು ಅನ್ೋಕ ಗರಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ್ವಯಗಿ 

ಭ್ೋದಪರವಯಗಿಯೋ ಅಥ್ೈಥಸಿದ್ಯದರ್. ಆದರ್ ಈ ಹ್ಷಸ ಪದಚ್ಛೋದ “ತತ್+ತವಂ+ಅಸಿ” ಎಂಬ್ ಪಯಠಕಿಾಂತ ಸುಲಭ್ವಯಗಿಯೋ 

ಉದ್ಯದಲಕರ ಅಭಿಪಯರಯವಯದ ಜಿೋವ-ಬ್ರಹಮರ ಭ್ೋದ ಸಂಬ್ಂಧ್ವನುು ಮನವರಿಕ್್ ಮಯಡಿಕ್್ಷಡಬ್ಹುದ್್ಂಬ್ುದನುು 

ತ್್ಷೋರಿಸಿದ್ಯದರಷ್್ೋ!  

“ತತ್ ತವಂ ಅಸಿ” ಎಂದು ಪದಚ್ಛೋದ ಮಯಡಿದರ್, ನ್ೋರವಯಗಿ, ಉದ್ಯದಲಕರ [ಭ್ೋದಪರ] ಅಭಿಪಯರಯವಯಗುವದಿಲ.ಿ ಅದ್್ವೈತ 

ರಿೋತ್ಯಯ ಲಯಕ್ಷಣಿಕ್ಯರ್ಥವನುು ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಯಗುವದು. 

ಸಯಂಪರದ್ಯಯಿಕವಲ,ಿ ನಷತನವ್ಂದ ಮಯತರಕ್್ಾ ಪಯರಚಿೋನ ಅರ್ವಯ ಆಧ್ುನಿಕ ವಿದ್ಯವಂಸರು ಅದನುು ತಿರಸಾರಿಸುವದು 

ಸರಿಯಲ-ಿ-----ಮಧಯವಚಯಯಥರು “ಅತತ್ ತವಂ ಅಸಿ” ಎಂದು ಪದಚ್ಛೋದ ಮಯಡಿದುದ ತತತವಶ್ಯಸಿದ ಮುನುಡ್ಗ್ ಅವರು ಕ್್ಷಟ್್ 

ಅಮಷಲಯ ಕ್್ಷಡುಗ್.” [ಭಯರತಿೋರಮಣಯಚಯಯಥರ ಕನುಡ ಅನುವಯದ ಸಂಪುಟ್ 2, ಪಟ್ 239-41 ] 

Under the foot note shown above,  Dr.Sharma writes:- 

It may be mentioned that Madhva has cited the authority of certain 

Post-Upanishadic interpretative source like the Sama Samhita in his 

Chandogya Bhashya in support of his new Padaccheda as Atat Tvam asi 
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ಇಲ್ಲ ಿಒಂದು ಅಡಿ ಟಪಪಣಿಯಿದುದ ಅದು--“ಅತತ್ ತವಂ ಅಸಿ” ಎಂಬ್ ಪಯಠವನುು ಸಯಮಸಂಹಿತ್ಯ ಎಂಬ್, ಉಪನಿಷದುತತರ-

ವಯಯಖ್ಯಯನಮಷಲದಿಂದ ಪಡ್ದರ್ಂದು, ಶ್ರೋಮಧಯವಚಯಯಥರು ತಮಮ ಛಯಂದ್್ಷೋಗಯ ಉಪನಿಷದ್ ಭಯಷಯದಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್.  

But One Mr. Roque Mesquita, a German Indologist, and Professor of 

Sansakrit in the University of Vienna [Germany] in his Madhva’s Unknown Literary 

Sources, [pub. By Aditya Prakashana NewDelhi-2000] has enlisted this Sama Samhita 

as a fictitious work. See page 190 of his above book.  

 

ಆದರ್, ಜಮಥನ್ ದ್್ೋಶದ ವಿಯನಯು ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯದಲ್ಲ,ಿ ಭಯರತಶ್ಯಸಿ ಹಯಗಷ ಸಂಸೃತದ ಪಯರಧಯಯಪಕರಯದ, ರಯಕ್ 

ಮಸಿಾವಟಯ ಎಂಬ್ವರು ತಮ್ಮ “ಮಧ್ವರ ಅಜ್ಞಯತ ಆಕರಗಳು” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿ[ಆದಿತಯ ಪರಕ್ಯಶನ ದಿಲ್ಲ ಿ2000] ಈ 

ಮುಂದಿನಂತ್್ ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. 

ಅತತ್ ತವಮಸಿ ಪುತ್್ರೋತಿ ಯ ಉಕ್್ಷತೋ ಗೌತಮೋನ ತು | 

ನವಕೃತ್ಯವ ಸದೃಷಯ್ಂತಂ ಸವಥಭ್ೋದ್್ೋನ ಕ್್ೋಶವಃ || 

ತಸ್ೈ ನಮೊೋ ಭ್ಗವತ್್ೋ ಚಿದಚಿತರಮಯಯ ತ್್ೋ |  

ಪುರುಷ್ಷೋತತಮಯಯ ದ್್ೋವಯಯ ಪೂಣಯಥನಂದ್್ೈಕರಷಪಣ್ೋ | 

ಇತಿ ಸಯಮಸಂಹಿತ್ಯಯಯಮ್ ---- see Madhva’s ChUBh p-437 18 f 445; 13-17 

 

ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರು ಒಂದು ಆಕರ ಗರಂರ್ವ್ಂದು ಉದಧರಿಸಿದ ಈ ಸಯಮಸಂಹಿತ್್ಯು ಕ್್ೋವಲ ಒಂದು ಕ್ಯಲಪನಿಕ ಗರಂರ್ವಯಗಿದ್್. 

“ಆತತ್ ತವಮ್ ಅಸಿ” ಎಂಬ್ ಪಯಠವು ಶುರತಿಯಂತಷ ಅಲ.ಿ ಅದು ಕ್್ೋವಲ ಕ್ಯಲಪನಿಕವಯಗಿದ್್ಯಂಬ್ುದಂತಷ ಸತಯ. 

ಆದದರಿಂದಲ್ೋ ಇತರ ಯಯವ ಆಚಯಯಥರಷ, ಯಯವ  ವ್ೈದಿಕ ಪಂಡಿತರಷ ಇದನುು ಪುರಸಾರಿಸಿಲ.ಿ ಅವರ್ಲ ಿಶುದಧಶುರತಿಯಯದ 

“ತತತವಮಸಿ”ಯನ್ುೋ ಗರಹಿಸಿದ್ಯದರ್. 

* * * * * 

ಮಯಧ್ವರು ತತತವಮಸಿ ಎಂಬ್ ಪಯಠವನಷು ಅಧಿಕೃತ ಎಂದ್್ೋ ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ಯತರ್ ಎಂದು ಇತಿತೋಚಿನ ಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯವಂಸರು 

ಹ್ೋಳತ್್ಷಡಗಿದ್ಯದರ್.  

ಆಗಲ್ಲ, ಹ್ೋಳುತಿತರಬ್ಹುದು. ಆದರ್, ಇದನುು ಅಥಯಥತ್ “ತತತವಮಸಿ”ಯು ಕಷಡ ಅಧಿಕೃತಪಯಠ ಎಂದು ಒಪುಪವದನುು” ಶ್ರೋ 

ವಯಯಸತಿೋರ್ಥರಿಂದ ಈಚ್ಗ್ ಪಯರರಂಭ್ಮಯಡಿದ್ಯದರ್. ಶ್ರೋವಯಯಸತಿೋರ್ಥರು ಎರಡಷ ಪಯಠಗಳ್ಳಂದಲಷ ಜಿೋವಬ್ರಹಮರ ಭ್ೋದವನುು 

ಸಯಧಿಸಲು ಸಯಧ್ಯ ಎಂಬ್ುದನುು ತ್್ಷೋರಿಸಿಕ್್ಷಟ್್ಮೋಲ್ ಮಯತರ” ಎಂದು ಡಯ. ಶಮಯಥ ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. ನ್ಷೋಡಿ: 

page 373 of History of Dvaita Phiilosophy –by Dr.B.N.K. Sharma--

Third Revised Edition 2000--]  
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ಮೋಲ್ಲನ ಚಚ್ಥಯಿಂದ, “ಅತತ್ ತವಂ ಅಸಿ’’ ಎಂಬ್ುದ್್ೋ ಮಧ್ವರ / ಮಯಧ್ವರ ಅಧಿಕೃತ ಪಯಠ ಎಂಬ್ುದು ನಿಶ್ಿತವಯಯಿತು. ಅದ್್ೋ 

ಅವತರಣಿಕ್್ಯಿಂದ, ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ೋ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ಷಯ್ದ್್ವೈತಿಗಳ ೋ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಧ್ವರ “ಅತತ್ ತವಮ್ ಅಸಿ” ಎಂವ ಪಯಠವನುು 

[ಪದಚ್ಛೋದವನುು] ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿಲ ಿಎಂಬ್ುದಷ ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ವಯಯಿತು. “ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ” ಇಬ್ಬರ ನಡುವ್ ಈ ರಿೋತಿಯ 

ಪೂವಥ-ಪಶ್ಿಮ ಎಂಬ್ಂರ್ ಪರಸಪರ ವಿರುದಧ ಪಯಠಗಳನಿುಟ್ು್ಕ್್ಷಂಡು ವಯದ ಹ್ೋಗ್ ನಡ್ದಿದಿದೋತು? ಪರಮಯಣ್ಗಳ ೋ್ 

ಭಿನುವಯಗಿರುವಯಗ ವಯದ ನಡ್ಡಯಲು ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲಿ ಎಂಬ್ ಮಯತನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್ಂಬ್ುದನುು ಅವರಿಗ್ 

ನ್ನಪಸಬ್ಯಸುತ್್ತೋನ್. 

ಇನಷು ಒಂದು ಮಯತು. ವಯದ ನಡ್ದದುದ “ತತತವಮಸಿ”ಯನುು ಕುರಿತ್್ಷೋ, ಅರ್ವಯ “ಅತತತವಮಸಿ”ಯನುು ಕುರಿತ್್ಷೋ ಎಂಬ್ 

ಜಿಜ್ಞಯಸ್ಗ್ ಅವಕ್ಯಶವಿಲ.ಿ ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ಅಧಿಕೃತ ಮಠದ ಇಂದಿನ ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳಯದ ಶ್ರೋ 

ರಘುವಿಜಯ ತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳವರು ತಮಮ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ ವ್ೈಭ್ವ ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದ ಮುನುುಡಿ ಪುಟ್ i ರಲ್ಲ ಿಮಷರನ್ಯ 

ಕಂಡಿಕ್್ಯಲ್ಲ,ಿ “ಇಂರ್ ಒಂದು ವಯದ [ವಯದಕಥಯ] ಶ್ರೋ ಅಕ್್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಮತುತ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಲ್ಲಿ, ಛಯಂದ್್ಷೋಗಯ 

ಉಪನಿಷತಿತನಲ್ಲ,ಿ ಶ್್ವೋತಕ್್ೋತು-ಉದ್ಯದಲಕರ ಸಂವಯದದಲ್ಲ ಿಬ್ರುವ “ಸ ಆತ್ಯಮs ತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ವಯಕಯದ ಬ್ಗ್ ೆನಡ್ಯಿತು’’ 

ಎಂದು ದ್ಯಖಲ್ಲಸುತತ, ವಯದ ನಡ್ದದುದ “ಅತತತವಮಸಿ”ಯನ್ುೋ ಕುರಿತು ಎಂಬ್ುದನುು ದೃಢೋಕರಿಸಿದ್ಯದರ್. ಅದ್್ೋ ಗರಂರ್ದ ಪುಟ್ 

viii ರಲ್ಲ ಿ‘ಪರಕ್ಯಶಕರ ಎರಡು ಮಯತು’ ಎಂಬ್ಲ್ಲ,ಿ ಎರಡನ್ಯ ಕಂಡಿಕ್್ಯಲ್ಲಿ, ಪುನಃ “ಸ ಆತ್ಯಮs ತತತವಮಸಿ” ಎಂಬ್ ವಯಕಯದ 

ಬ್ಗ್ೆಯೋ ವಯದನಡ್ಯಿತ್್ಂದು ದ್ಯಖಲಯಗಿದ್್. ಇಂರ್ ಅತಯಂತ-ಅಧಿಕೃತ ದ್ಯಖಲ್ಗಳು ಸಯವಭಯವಿಕ ವಯಗಿಯೋ 

ಅವಲಂಬ್ನಿೋಯವ್ೋ ಆಗಿರುತತವಲವಿ್ೋ? 

ಅಂದಮೋಲ್, ವಯದ ನಡ್ದದುದ “ಅತತತವಮಸಿ”ಯನುು ಕುರಿತ್ಯಗಿಯೋ ಎಂಬ್ುದಂತಷ ನಿಶ್ಿತ. 

ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ಅವತರಣಿಕ್್ಯಲ್ಲ ಿಡಯ. ಶಮಯಥರು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಂತ್್, ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಈ ವಯಕಯವನುು [``ಅ’’

ಕ್ಯರ ಪರಶ್್ಿೋಷವಿಲಿದ್್] ``ಸ ಆತ್ಯಮ ತತತವಮಸಿ’’ ಎಂದು ಪರತಿಪಯದಿಸುವ ಪಕ್ಷಕ್್ಾ ಸ್ೋರಿದವರು. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಿವಯದದ 

``ವಿಷಯ ವಯಕಯ-ಶರಿೋರವ್ೋ ಭಿನುಭಿನುವಯಗಿರುವಯಗ’’ ಅವರಲ್ಲ ಿವಯದ ನಡ್ದದುದ ಹ್ೋಗ್? ``ಸ ಆತ್ಯಮSತತತವಮಸಿ’’ ಎಂಬ್ 

ಪಯಠವನುು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡು ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ವಯದಿಸಿರಲು ಸಯಧ್ಯವ್ೋ? ಅಂದ ಮೋಲ್ ವಯದದ ಪರಸಕಿತ ಎಲ್ಲ ಿಬ್ಂತು? 

ವಿಷಯವಯಕಯಗಳ ೋ್ ಭಿನುವಯಗಿರುವಯಗ ವಯದ ನಡ್ಯುವದು ಹ್ಷ. ಶ್ರೋಯವರ ಅಭಿಪಯರಯದಂತ್್ಯೋ ಅಸಯಧ್ಯವಲಿವ್ೋ? 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ ತಕಥವನ್ುೋ ಮುಂದುವರಿಸಿದರ್, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ,ಿ ತತತವಮಸಿ ಹಯಗಷ ಅತತತವಮಸಿ 

ಇವ್ರಡರಲ್ಲ ಿಯಯವುದು ಅಧಿಕೃತ ಪಯಠ ಎಂಬ್ ಬ್ಗ್ೆಯೋ ಚಚ್ಥಯಯಗಬ್ೋಕ್ಯಗಿತುತ.  

ಇಲ್ಲ ಿಇನಷುಒಂದು ವಿಷಯವು ಪಯರಮುಖಯತ್್ಯನುು ಪಡ್ಯುತತದ್್. ಶ್ರೋ ರಯಮಯನುಜಿೋಯರಯದ ಶ್ರೋವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕರು ಕಷಡ 

``ಸ ಆತ್ಯಮ ತತತವಮಸಿ’’ ಎಂಬ್ [``ಅ’’ ಕ್ಯರ ಪರಶ್್ಿೋಷವಿಲಿದ] ಶುರತಿವಯಕಯವನ್ುೋ ಪರಮಯಣ್ವ್ಂದು ಗರಹಿಸಿದವರು. ಅವರು ಹ್ೋಗ್ 

ತ್ಯನ್ೋ ತಮಮ ಮತಕ್್ಾ ವಿರುದಧವಯದ ``ಸ ಆತ್ಯಮSತತತವಮಸಿ’’ ಎಂಬ್ ಶುರತಿವಯಕಯವನುು ಪರಮಯಣ್ವ್ಂದು ಗರಹಿಸಿದ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ವಯದವನುು ಮನಿುಸಿರಲು ಸಯಧ್ಯ? ಆಗ ಅವರು ತಮಮ ಪರಮಗುರುಗಳಯದ ಶ್ರೋ ರಯಮಯನುಜರ 

ವಿರುದಧವಯಗಿಯೋ ನಿಣ್ಥಯಕ್್ಷಟ್್ಂತ್್ ಆಗುವದಿಲಿವ್ೋ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಮುಂದ್್ ಕ್್ಷಟ್್ ಅಂತರ್ಯಥಲ ತ್ಯಣ್ದ ವಿವರಗಳನುು 

ನ್ಷೋಡಿ. 
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Vidyatirtha Vilasa-2 

It is claimed that the debate was regarding the Mahavakya “Tat-tvam-

asi”, and that Shri Vedanta Deshika declared Akshobhya Tirtha as the winner. 

Madhvacharya explains this Mahavakya as “a-tat-tvam-asi”, whereas Shrimad 

Acharya Shankara and Shri Ramanuja explain the same as tat-tvam asi 

Assuming that Shri Vedanta Deshika, a great scholar and an ardent devotee of 

Shri Ramanuja would accept the views opposing those of his own Guru is 

foolish.[http//webache.googleuser content.com/search?q=cache: OPPW-

Gi1614J :www.kamakotim ........24/2/2011] 
 

[ಅನುವಯದ- ಈ ವಯದವು ``ತತ್-ತವಮಸಿ’’ ಮಹಯವಯಕಯವನುು ಕುರಿತು ನಡ್ಯಿತ್್ಂದಷ, ಈ ವಯದದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು 

ವಿಜಯಿಗಳಯದರ್ಂದು ಶ್ರೋವ್ೋದ್ಯಂತದ್್ೋಶ್ಕರು ನಿಣ್ಥಯಕ್್ಷಟ್್ರ್ಂದಷ ಹ್ೋಳಲಯಗುತಿತದ್್. ಶ್ರೋ ಶಂಕರರು ಮತುತ ಶ್ರೋ 

ರಯಮಯನುಜರು ಇಬ್ಬರಷ ಈ ಮಹಯವಯಕಯದ ಪಯಠವನುು ``ತತ್-ತವಮಸಿ’’ ಎಂದು ಗರಹಿಸಿದರ್, ಮಧಯವಚಯಯಥರು ಈ 

ಮಹಯವಯಕಯದ ಪಯಠವನುು ``ಅತತ್-ತವಮಸಿ’’ ಎಂದು ಗರಹಿಸಿದ್ಯದರ್. ಮಹಯವಿದ್ಯವಂಸರಷ, ಶ್ರೋರಯಮಯನುಜರ ಶರದ್್ಧೋಯ 

ಅನುಯಯಯಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೋ ವ್ೋದ್ಯಂತ ದ್್ೋಶ್ಕರು, ತಮಮ ಗುರುವಯಥರ ಅಭಿಮತಕ್್ಾ ವಿರುದಧವಯದ ಅಭಿಪಯರಯವನುು 

ಬ್ಂಬ್ಲ್ಲಸಿದರ್ಂದು ನಿಣ್ಥಯಿಸುವದು ಪ್ದುದತನವ್ೋ ಸರಿ!]  

* * * * * 

   ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನುು ನ್ಷೋಡ್ಷೋಣ್. 

ಪರಕೃತದಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶೃಂಗ್ೋರಿಮಠದ ಅಂತರ್ಯಥಲತ್ಯಣ್ವನುು ಅತಯಂತ ಅಧಿಕೃತ, ಪಯರಮಯಣಿಕ ದ್ಯಖಲ್ ಎಂದು, 

ಅದರ ಮುದಿರತಪರತಿಯನ್ುೋ ಎತಿತತ್್ಷೋರಿಸುತತ, ಅದನುು ಸರಿಯಯಗಿಯೋ ಓದಿ ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅದರ ಪರಕ್ಯರ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ 

ಸನಯುಾಸವಯದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲಿ. ಆದದರಿಂದ ವಯದ ನಡ್ಯಲು ಕ್ಯಲದ ಸಮಸ್ಯಯಂತಷ ಬ್ರುವದಿಲಿ” ಎಂದು 

ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್.  

ಆದರ್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಅಂತರ್ಯಥಲತ್ಯಣ್ದ ವಿವರಗಳನುು ಅಧ್ಥಂಬ್ಧ್ಥ ಪರಸುತತಪಡಿಸುತತ, 

ತಿಳುವಳ್ಳಕ್್ಯಿಲಿದ ಓದುಗರ ದ್ಯರಿತಪಪಸುವ ಪರಯತುಮಯಡಲು ಹ್ಷೋಗಿ ತ್ಯವ್ೋ ದ್ಯರಿ ತಪಪದ್ಯದರ್ಂದು ಖ್್ೋದದಿಂದ 

ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್.  

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಓದದ್್ಬಿಟ್್, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಯಗವನುು ಓದುಗರ ಅವಗಯಹನ್ಗಯಗಿ, ಇಲ್ಲ,ಿ 

ಪರಸುತತಪಡಿಸುತಿತದ್್ದೋನ್. ಈ ಲ್ೋಖನವನುು ಯಯರು ಬ್ೋಕ್ಯದರಷ, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವ್ಬ್-ಸ್ೈಟ್ನುು ಪರಯಂಬ್ರಿಸಿ, ನನು ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಯ 

ಸತ್ಯಯಸತಯತ್್ಯನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬ್ಹುದು. ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಕ್್ೈಬಿಟ್್ ಶೃಂಗ್ೋರಿಮಠದ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದ ಭಯಗವು ಮುಂದಿನಂತಿದ್್.  

Returning south, he [Shri Vidyaranya] retired to Matanga hill, near Hampi, 

where he immersed himself in intense meditation. It was at this time that the two 

brothers, Madhava and Sayana, the sons of Mayana of Bharadwaja Gotra approached 

Shri Vidyaranya and sought his blessings.......Later, both the brothers served as 

ministers in the Vijayanagara empire under Bukkaraya and Harihar I and II.....” 
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[ಅನುವಯದ:-ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ್ಕ್್ಾ ತಿರುಗಿಬ್ಂದು, ಹಂಪಯ ಸಮಿೋಪದ ಮತಂಗ ಪವಥತವನಯುಶರಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲ ಿ

ತಿೋವರತರ ಧಯಯನದಲ್ಲ ಿತ್್ಷಡಗಿದರು. ಇದ್್ೋ ಕ್ಯಲಕ್್ಾ, ಭಯರದ್ಯವಜ ಗ್ಷೋತರದ ಮಯಯಣ್ನ ಮಕಾಳಯದ ಮಯಧ್ವ ಸಯಯಣ್ರ್ಂಬ್ 

ಸ್ಷೋದರರಿಬ್ಬರು ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಬ್ಳ್ಳಗ್ ಬ್ಂದು ನಮಸಾರಿಸಿ ಅವರ ಆಶ್ೋವಯಥದಗಳನುು ಬ್ಯಸಿದರು....ಅನಂತರ, ಈ 

ಇಬ್ಬರಷ ಸ್ಷೋದರರು [ಮಯಧ್ವ ಹಯಗಷ ಸಯಯಣ್ರು] ವಿಜಯನಗರ ಸಯಮಯರಜಯದ ಪರರ್ಮ ಹರಿಹರ, ಬ್ುಕಾ, ಇಮಮಡಿ ಹರಿಹರ 

ಇವರ್ಲಿರಿಗಷ ಮಂತಿರಗಳಯಗಿ ಕ್್ಲಸಮಯಡಿದರು.]”  

ಮೋಲಯಾಣಿಸಿದ ವಯಕಯಪುಂಜದಲ್ಲ,ಿ “ಮಯಧ್ವ ಸಯಯಣ್ರು, ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಿಂದ ಆಶ್ೋವಯಥದ ಬ್ಯಸಿದರು” ಎಂದು 

ದ್ಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದ್್. ಇದರಿಂದ, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದ ಪರಕ್ಯರ, ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಮಯಧ್ವ ಸಯಯಣ್ರಿಗಿಂತ 

ಭಿನುವಯಕಿತಗಳ್ಂದ್್ೋ ಸಿದಧವಯಯಿತಲಿವ್ೋ?  

ಆದರ್, ಇದ್್ೋ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ತಮಮ ಇದ್್ೋ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ,ಿ “ಸಯಯಣ್ರು ಕಿರ.ಶ. 1328 ರಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥ 

ಸಯವಮಿಗಳ್ಳಂದ ಯತ್ಯಯಶರಮ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು. ಮುಂದ್್ ಮಷರುವಷಥಗಳ ನಂತರ, ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಶ್ರೋ 

ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು, ಅದ್್ೋ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥಸಯವಮಿಗಳ್ಳಂದ, ತಮಮ ಅನುಜ ಸಯಯಣ್ರ recommendation ಪರಕ್ಯರವ್ೋ 

ಯತ್ಯಯಶರಮಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು. ಸಯಯಣ್ರು ಯದಯಪ ಕಿರಿಯರಯದರಷ ಮೊದಲು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದದರಿಂದ 

ಅವರಿಗ್ ಆಶರಮ ರ್್ಯೋಷಾತವ ಬ್ಂದಿತು” ಎಂದು ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ವಯಗಿ ಒತಿತ ಒತಿತ  ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್.  

ಅಲಿದ್್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿಬ್ರ್ದದದನುು ತಪುಪತಪಯಪಗಿ ಅನುವಯದ ಮಯಡುತಿತದುದದನುು ಕಂಡು, ನನಗ್ 

ಆಶಿಯಥವಯಗುತತದ್್. “ಸಯಯಣ್ರು ಕಿರ.ಶ. 1328 ರಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳ್ಳಂದ ಯತ್ಯಯಶರಮ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು.” ಎಂಬ್ 

ಮಯತನುು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿಎಲ್ಲಿ ಹ್ೋಳ್ಳದ್್? ಆಚಯಯಥರು ಇನ್ಷುಮಮ ಓದಿನ್ಷೋಡಲ್ಲ. ““The younger of the 

two” [ಸ್ಷೋದರರಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಿಕಿರಿಯನು] ಎಂದಷ್್ೋ ಹ್ೋಳ್ಳದ್್. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಷೋದರರಲ್ಲ ಿಕಿರಿಯನು ಎಂದರ್ “ಸಯಯಣ್”ಎಂದ್್ೋ ಏಕ್್ 

ಅಥ್ೈಥಸಬ್ೋಕು? ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿಹಿರಿಯನ ಹ್ಸರು “ಮಯಧ್ವ”ಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳದದರಿಂದ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ದಿಕುಾತಪಪದ್ಯದರ್. 

ಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ವು ಹ್ೋಳುವ ಮಯಧ್ವನು ಖಂಡಿತವಯಗಿಯಷ ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವನಲ.ಿ ಅವನು ಬ್ೋರ್ ಮಯಧ್ವ. 

ಈ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ವು ಗುರುವಂಶಕ್ಯವಯವನುು ಆಧ್ರಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಲಪಟ್್ದದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ವಿವರಗಳು ದ್್ಷರ್ಯುತತವ್. ಕಿರಿಯನ 

ಹ್ಸರು ಗುರುವಂಶ ಕ್ಯವಯದಲ್ಲಿಯಷ ಇಲ.ಿ ಕ್್ಲವರು ಅವನನುು ಸ್ಷೋಮನಯರ್ ಎಂದು ಕರ್ದಿದ್ಯದರ್ಂದು ಮೈಸಷರಿನ ವಿದ್ಯವನ್ 

ಶ್ರೋ ಲ. ನ. ಶ್ಯಸಿಿಗಳು ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್.  ಅದಕಷಾ ಆಧಯರವಿಲ.ಿ   

ಇತಿತೋಚ್ಗ್, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದಿಂದ ಪರಕ್ಯಶ್ಸಲಪಟ್್ “ಪುಣ್ಯಕ್ೋತರ-ಶೃಂಗ್ೋರಿ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವು ಈ ಬ್ಗ್ ೆ ವಿವರಗಳನುು 

ನಿೋಡುತತದ್್. [ಪುಟ್ 107] ಅದರಲ್ಲ ಿಬ್ರ್ದುದನುು ಈ ಮುಂದ್್ ಪರತಿಮಯಡಿದ್್ದೋನ್ ನ್ಷೋಡಿ. 

“ಭಯರದ್ಯವಜ ಗ್ಷೋತರದ ಮಯಯಣ್ ಮತುತ ಶ್ರೋಮತಿಯವರ ಪುತರನ ಹ್ಸರಷ “ಮಯಧ್ವ” ಎಂದ್್ೋ ಆಗಿತುತ. ಇವರನುು 

“ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥ”ಎಂದು ಕರ್ಯಲಯಗುತಿತತುತ. ಇವರಿಗ್ ಸಯಯಣ್, ಭ್ಷೋಗನಯರ್ ಎಂಬ್ ಇಬ್ಬರು 

ಸಹ್ಷೋದರರಿದದರು............ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಪೂವಯಥಶರಮದ ಹ್ಸರಷ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥ ಎಂದು. ಇವರಷ ಭಯರದ್ಯವಜ ಗ್ಷೋತರ, 

ಯಜುಃಶ್ಯಖ್್ಯವರು. ಇವರು, ಪೂವಯಥಶರಮದಲ್ಲ,ಿ ಮಯಯಣ್ ಪುತರರಯದ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥ ಹಯಗಷ ಸಯಯಣಯಚಯಯಥರ 
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ಬ್ಂಧ್ುವಗಥಕ್್ಾ ಸ್ೋರಿದವರು. ಸಯಯಣ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹ್ಸರಷ “ಮಯಧ್ವ” ಎಂದ್್ೋ ಇರುವದರಿಂದ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಯಧ್ವರ 

ಹ್ಸರಿನ ಸಯಮಯದಿಂದ, ಗ್ಷೋತರಸಷತ್ರಗಳ ಸಯಮಯದಿಂದ, ವಿದ್ಯವಂಸರಲ್ಲ ಿಗ್ಷಂದಲವುಂಟಯಗಿದ್್........”. 

* * * * * 

ಈ ಚಚ್ಥಯಿಂದ, “ಶೃಂಗ್ೋರಿಮಠದ ಅಂತರ್ಯಥಲತ್ಯಣ್ವು ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಬ್ೋರ್, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಬ್ೋರ್” ಎಂಬ್ ಅಂಶವು ಅತಯಂತ ಸುುಟ್ವಯಗಿ ನಿಷಪನುವಯಗುತತದ್್. ಇದನುು ನಯವು ಮರ್ಯಲ್ೋಬಯರದು.  

ಚ್ಷೋದಯವ್ಂದರ್, ‘ಸಯಯಣ್-ಸ್ಷೋದರ-ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು’ಎಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಈ 

ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ,ಿ ಖಚಿತ-ಉಚಿ-ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಪರತಿಪಯದಿಸುತ್ಯತರ್. ಇದ್್ೋ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ,ಿ ಅವರ್ೋ, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದ 

ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳ್ಳದುದ ಅತಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಮಯಹಿತಿ ಎಂದಷ ಸಯರುತ್ಯತರ್.  

“ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಮಯಧ್ವ-ಸಯಯಣ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನುರು” ಎಂಬ್ ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ ಹಯಗಷ, 

“ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ-ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ಸನಯಯಸಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು” ಎಂಬ್ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಯವರ ಹ್ೋಳ್ಳಕ್್, 

ಇವ್ರಡಷ ಪರಸಪರ ಮುಖ್ಯಮುಖಿ-ವಿರುದಧವಯಗಿವ್ಯಂಬ್ುದು [diagonally opposed to each other] ಸಪಷ್ವ್ೋ ಇದ್್. 

ಇವುಗಳನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಹ್ೋಗ್ ಸಮನವಯ ಮಯಡುತ್ಯತರ್?  

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು ಒಪಪದರ್ ಮಯತರ ಇದು ಸಯಧ್ಯ. 

* * * * * 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ವು ಹ್ೋಳುವ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನಷು ಒಪಪದ್ಯದರ್. ಸಯಯಣ್ ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರು ಸನಯುಾಸ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು ಎಂದಷ ಇದ್್ೋ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲಿಯೋ ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ್ಯದರ್.  ಹಿೋಗ್ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, ಒಪಪದ್ಯದರ್. ತಮಮದ್್ೋ ಆದ ಈ ಅಭಿಪಯರಯದಿಂದ ಅವರು ಈಗ, ಹಿಂದ್್ ಹ್ಷೋಗಲಯರರು. 

ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಿಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ವು ಹ್ೋಳುವ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು ಎಂಬ್ುದನುು ತ್ಯವ್ೋ 

ಒಪಪದ್ಯದರ್. ಹಯಗಯದರ್, ತ್ಯವು ಹ್ೋಳುವ ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರು ಯಯವಯಗ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು ಎಂಬ್ುದನುು 

ಅವರು ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಯಗುತತದ್್.  

ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಮಠದ ಅಂತರ್ಯಥಲತ್ಯಣ್ದ ಪರಕ್ಯರ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನಯಂಕ ಕಿರ.ಶ. 1331. ಈ ಮಿತಿಯನುು 

ತ್ಯವು ಒಪಪದ, ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಿಗ್ ತಪುಪತಪಯಪಗಿ ಆರ್ಷೋಪಸುತತ,  “ನ್ಷೋಡಿ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲಿಯೋ 

ಸನಯುಾಸಯಶರಮ ಸಿವೋಕರಿಸಿದದರಿಂದ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದಕ್್ಾ [ಪಯಟೋಲರು ಹ್ೋಳುವಂತ್್] ಕ್ಯಲದ ಸಮಸ್ಯಯೋನಷ 

ಬ್ರಲಯರದು. ಆಶರಮನಯಮದ ಸಮಸ್ಯಯಷ ಬ್ರಲಯರದು, ಯಯಕ್್ಂದರ್ ಕಿರ.ಶ.1331 ರಲಿಯೋ ಅವರಿಗ್ “ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ” ಎಂಬ್ 

ಆಶರಮನಯಮವೂ ಕ್್ಷಡಲಪಟ್ತುತ. ಆದದರಿಂದ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದ ನಡ್ದದಷದ ನಿಜ ಮತುತ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಪರಯಭ್ವ 

ಗ್ಷಂಡದಷದ ನಿಜ” ಎಂದು ಏಕಮುಖವಯಗಿ, ಸಯಧ್ಕ-ಬಯಧ್ಕಗಳನುು ವಿಚಯರಿಸದ್್ಯೋ, ತ್ಯವ್ೋ ನಿಣ್ಥಯ ಕ್್ಷಟ್ು್ಬಿಟ್ದ್ಯದರ್. 
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ನಿಜವಯಗಿ ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್್ಂದರ್, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ವು ಹ್ೋಳುವ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು, ಹಯಗಷ ತ್ಯವು ಹ್ೋಳುವ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು 

ವಿಭಿನು ವಯಕಿತಗಳು ಎಂದು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಯದ ನಂತರ, ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿ ಉಲ್ಲಿಖಿತರಯದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಯಯವಯಗ  

ಸನಯುಾಸಸಿವೋಕರಿಸಿದರ್ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ೋನಯಗಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್? ಅವರು ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲಿಯೋ ಸನಯುಾಸಿಗಳಯಗಿರಲ್ಲ, ಅರ್ವಯ 

ಮತ್್ತ ಯಯವಯಗಲಯದರಷ ಸನಯುಾಸಿಗಳಯಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಡದಿರುವ ವಿಷಯ. ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಈ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯದಿಸಿದರ್ಂದು ಯಯರಷ ಹ್ೋಳ್ಳಲಿ. ಇತರರಿರಲ್ಲ, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಅದನುು ಒಪಪಲ.ಿ ಹಯಗ್ 

ಒಪಪದದರ್, ಅವರು ಮತ್್ಷತಬ್ಬ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು [ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ-ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು] ತಮಮ ಈ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ,ಿ 

ಉಲ್ಿೋಖಿಸುವ ಪರಮೋಯವ್ೋ ಇರುತಿತರಲ್ಲಲ.ಿ  

“ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯವ್ೈಭ್ವ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವನುು ಬ್ರ್ದ, ಕಷಡಲ್ಲ ಆಯಥ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮಠದ  ಶ್ರೋ ರಘುವಿಜಯತಿೋರ್ಥ 

ಶ್ರೋಪಯದಂಗಳು, “ಪರಯಶರಮಯಧ್ವಿೋಯವನುು ಬ್ರ್ದ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ, ಮುಂದ್್ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು. ಅವರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ೋನ್ೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು ವಯಕ್ಯಯರ್ಥನಡ್ಸಿದುದ” ಎಂದು ತಮಮ ಗರಂರ್ದಲ್ಲ ಿ

ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. 

ಹನಸ್ಷೋಗ್ ಮಠದ ಶ್ರೋ ವಿಶವನಂದನ ತಿೋರ್ಥರು ಕಷಡ, ತಮಮ ಲ್ೋಖನದ 1 ನ್ಯ ಕಂಡಿಕ್್ಯ ಕ್್ಷನ್ಯಲ್ಲಿ, “ನಯವು ವಿಚಯರ 

ಮಯಡುತಿತರುವದು ಪರಸಿದಧ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಕ್ಯಲವನುು. ಬ್ೋರ್ಯವರನುು ಮಧ್ಯ ತಂದು ಓದುಗರ ದ್ಯರಿತಪಪಸ ಬ್ೋಡಿ” ಎಂದು 

ಬ್ರ್ಯುತತ, ಈ ಪರಸಿದಧ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಯಯರು ಎಂಬ್ುದನುು ತಮಮ ಲ್ೋಖನದ ಕಂಡಿಕ್್ 6 ರಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸುತತ, 

“ಕ್ಯಲಮಯಧ್ವಿೋಯದಂರ್ ಧ್ಮಥಶ್ಯಸಿಗರಂರ್, ರ್್ೈಮಿನಿೋಯ ನಯಯಯಮಯಲಯದಂರ್ ಮಿೋಮಯಂಸಯ ಗರಂರ್’ಗಳನುು ರಚಿಸಿದ, 

[ಸಯಯಣ್-ಸ್ಷೋದರ] ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರ್ೋ ಉತತರ ವಯಸಿಸನಲ್ಲ ಿವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರು ಎಂದು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. 

ಈಗ, ಈ ವಿಚಯರ ಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಕಷಡ, ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರು ಸಯಯಣ್ರ ನಂತರ ಸನಯುಾಸ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು ಎಂದ ಹ್ೋಳುತತ, ಈ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ ವಯಕ್ಯಯರ್ಥ ಮಯಡಿದವರು ಎಂದು ಸವಸಂತ್್ಷೋಷದಿಂದ 

ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್. 

ಆದದರಿಂದ, ಶೃಂಗ್ೋರಿ-ಅಂತರ್ಯಥಲತ್ಯಣ್ದಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳಲಪಟ್್ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಯಯವಯಗ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರ್ಂಬ್ುದು 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ ಸಂಬ್ಂಧ್ಪಡದ್್ ಇರುವ ವಿಷಯ. ತ್ಯವು ಒಪಪ ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ ಸಯಯಣ್ ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು 

ಯಯವಯಗ ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು, ಹಯಗಷ ಆ ಕ್ಯಲಕ್್ಾ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದ ನಡ್ಯಲು ಸಯಧ್ಯವಿತ್್ತೋ ಎಂಬ್ುದು 

ಮಯತರ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರಿಗ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ. 

* * * * * 

ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬ್ಗ್ ೆನಮಮ ಮುಂದ್್ ಎರಡು ದಿನಯಂಕಗಳ್ಳವ್. ಒಂದು ಕಿರ.ಶ. 1331; ಇನ್ಷುಂದು ಕಿರ.ಶ. 

1376-77. ಈ ಎರಡು ದಿನಯಂಕಗಳನುು ಬಿಟ್ು್ ಬ್ೋರ್ ಯಯವ ದಿನಯಂಕಗಳನಷು ಇದುವರ್ಗಷ ಯಯವ ವಿದ್ಯವಂಸರಷ 

ಪರತಿಪಯದಿಸಿಲ;ಿ ಪರತಿಪಯದಿಸಲಯರರು.  
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ಈ ಎರಡರಲ್ಲ ಿಶೃಂಗ್ೋರಿ ರ್ಯಲತ್ಯಣ್ದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಿರ.ಶ. 1331 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಈಗಯಗಲ್ೋ 

ದ್ಯಖಲಯಗಿದ್್. ಇನುುಳ್ಳದದುದ ಕಿರ.ಶ. 1376-77.  

ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವರು ಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದರ್ಂದು ಸವಸಂತ್್ಷೋಷದಿಂದ [suo-moto]  

] ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ತಮಗ್ ಬ್ೋಕ್ಯಗಿರಲ್ಲ, ಬ್ೋಡವಯಗಿರಲ್ಲ, ಕಿರ.ಶ. 1376/77 ನ್ುೋ ತ್ಯವು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ ಶ್ರೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಿಗ್ ಕ್್ಷಡಬ್ೋಕು. ಹಯಗ್ ಕ್್ಷಟ್್ರ್, ನಯನು ಪರತಿಪಯದಿಸಿದಂತಯೋ, ಕಿರ.ಶ. 1365 ರಲ್ಲಿಯೋ ವ್ೈಕುಂಠಗಮನ 

ಮಯಡಿದ ಶ್ರೋಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರು, 1376/77 ರಲ್ಲ ಿಸನಯಯಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರನುು ಸ್ಷೋಲ್ಲಸುವದು ಹ್ೋಗ್ ಸಯಧ್ಯ? 

ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಹ್ೋಳಬ್ೋಕು. ಅವರಿಗ್ ಬ್ೋರ್ ಯಯವ ದ್ಯರಿಯಷ ಇಲ.ಿ ಹಯಗ್ ಒಪಪದರ್, ಕಿರ.ಶ. 1376-77 ರ ಹ್ಷತಿತಗ್ ಶ್ರೋ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಹರಿಪದ ಸ್ೋರಿ ದಶಕಕಷಾ ಮಿಕಾ ಕ್ಯಲವು ಕಳ್ದಿರುವದರಿಂದ, ಕ್ಯಲದ ಸಮಸ್ಯ ಬ್ಂದ್್ೋ ಬ್ರುತತದ್್. ಕಿರ.ಶ. 

1376-77 ರಲ್ಲ ಿಸನಯುಾಸ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರಿಗ್ ಕಿರ.ಶ. 1350-65 ರ ಕ್ಯಲಖಂಡದಲ್ಲ ಿವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಎಂಬ್ ಆಶರಮ 

ನಯಮವೂ ಇರಲ್ಲಲ ಿಎಂಬ್ುದು ಸವತಃಸಿದಧವಿದ್್. ಆದದರಿಂದ ಆಶರಮನಯಮದ ಸಮಸ್ಯಯಷ ಬ್ಂದ್್ೋ ಬ್ರುತತದ್್. 

ಇಂರ್ ಅಕ್ಯಲದಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಇನಷು ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಆಗದಿರುವಯಗ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದವು 

ನಡ್ಯಲ್ೋ ಇಲಿ ಎಂಬ್, ಡಯ. ಶತ್ಯವಧಯನಿ ಆರ್ ಗಣ್ೋಶರವರ ಮಯತು ತಂತ್ಯನ್ೋ ಸಿದಧವಯಗುತತದ್್.  

ನಯವೂ ಅದನ್ುೋ ಪರತಿಪಯದಿಸಿದ್್ದೋವ್. ಸಯಯಣ್ಸ್ಷೋದರ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು ಸನಯುಾಸಸಿವೋಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಯದದುದ ಕಿರ.ಶ. 

1376-77 ಎಂದು ಒಪಪದ್್ದೋವ್. ಅದಕ್ಯಾಗಿ ವ್ೋದಭಯಷಯಗಳ ಹದಿನ್ಂಟ್ಷ ಗರಂರ್ಗಳ್ಳಂದ ಸಮಯಪತಪುಷಿಪಕ್್ಗಳನುು ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿ, 

ಸಿದಧಮಯಡಿದ್್ದೋವ್. ಹಿೋಗ್, ಕ್ಯಲ ಹಯಗಷ ನಯಮ ವ್ೈಷಮಯಗಳ್ಳಂದ, “ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ವಯದವು” ನಡ್ಯಲ್ೋ ಇಲಿ” 

ಎಂಬ್ ವಯಸತವವನುು ಮಂಡಿಸಿದ್್ದೋವ್.  

ಇದರಲ್ಲ ಿಪರಮಯಣ್ವಿರುದಧವಯದುದು, ತಕಥವಿರುದಧವಯದುದು, ಯುಕಿತವಿರುದಧವಯದುದು ಏನಿದ್್?  

* * * * 

ಇನುು ಮುಳಬಯಗಿಲ ಜಯಸತಂಭ್ದ ಬ್ಗ್ ೆಒಂದು ಮಯತು. ಉಕ್ತ ಜಯಸತಂಭ್ವು ಅಧಿಕೃತವಯದದದಲಿವ್ೋ ಅಲ ಿಎಂದು 

ಮಷವರಷ ಉಪನಯಯಸದಕರು ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡದದಕ್್ಾ ಧ್ನಯವಯದದಗಳು.  

* * * * * 

ಇನಷು ಒಂದು ಮಯತು. “ಶೃಂಗ್ೋರಿಯ ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ವಯದ ನಡ್ಯಲ್ೋ ಇಲ”ಿ ಎಂಬ್ುದನುು ಸಮಥಿಥಸಲು ನಮಮ 

ಹತತರ, ಮಯಧ್ವಮಠದ ಸಯವಮಿಗಳ ೋ್ ಪಯರಂಜಲಮನಸಿಸನಿಂದ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡ, ಇನಷು ಒಂದು ಪುರಯವ್ ಇದ್್. 

``ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವಂ ತು ಸವಥದ್ಯ ಪರತಿಪಯದಯ’’ ಎಂಬ್ುದು ಶ್ರೋ ಮಧಯವಚಯಯಥರ ಪರಧಯನ ಪರತಿಜ್ಞಯವಯಕಯ. 

ತಮಮಶ್ಷಯರಿಗ್ ಮಧ್ವರು ಒಪಪಸಿದ ಒಂದ್್ೋ ಒಂದು ಕತಥವಯವ್ಂದರ್, ಸದ್ಯಕ್ಯಲ ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು 

ಪರತಿಪಯದಿಸುವದು. ಅವರು ಉಡುಪಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್್ೋಶವರನ ಸನಿುಧಯನದಲ್ಲ ಿಅದೃಶಯರಯಗುವಯಗಲಷ ಕಷಡ, ತಮಮಶ್ಷಯರಿಗ್ 

ತಮಮ ಚರಮಯದ್್ೋಶ [parting message] ಎಂಬ್ರ್ಥದಲ್ಲ ಿಇದನ್ುೋ ಹ್ೋಳ್ಳದುದ ಎಂಬ್ುದು ಸಕಲ ಮಯಧ್ವರ ಅಭಿಮತ. 
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ಯಯಕ್್ಂದರ್, ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವ್ೋ ಮಯಧ್ವಮತದ ಜಿೋವಯಳ. ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು ಸಯೆಪಸಿದರ್, ಜಗತಸತಯತವ, 

ಮೊೋಕ್ಷಪರದತವ, ಪಂಚಭ್ೋದ, ತ್ಯರತಮಯಗಳ್ಲಿವೂ ತಮಮಷ್ಕ್್ಾ ತ್ಯವ್ೋ ಸಿದಿಧಸುತತವ್ ಎಂಬ್ುದು ಮಯಧ್ವರ ನಿಲುವು. [ದ್್ವೈತ 

ವಯಙ್ಮಯದ ಇತಿಹಯಸ ಕನುಡಯನುವಯದ ಸಂಪುಟ್-2 ಪುಟ್2 ನ್ಷೋಡಿ.] 

ಇದು ಶ್ರೋ ಮಧ್ವರು-ಮಯಧ್ವರು ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವದ ಬ್ಗ್ ೆಹ್ಷಂದಿದ ಖಚಿತನಿಲುವು. 

ಅತ ಏವ, ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು ವಿರ್ಷೋಧಿಸುವ ಎಲಿರನಷು, ಮುಖತಃ ವಯದಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ಈ ಪರಮೋಯವನುು ಮನದಟ್ು್ 

ಮಯಡಿಕ್್ಷಡುವದು ಎಲ ಿಮಧ್ವಶ್ಷಯರ ಆದಯಕತಥವಯವ್ೋ ಆಗಿತುತ. 

ಈ ದೃಷಿ್ಯಿಂದ ವಿಚಯರಿಸಿದರ್, ಶೃಂಗ್ೋರಿ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯದಮಯಡುವದು ವಯರ್ಥವ್ೋ ಆಗುತಿತತುತ. 

ಯಯಕ್್ಂದರ್, ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವದ ವಿರ್ಷೋಧಿಗಳಲಿ.   

ಕಷಡಲ್ಲ ಆಯಥ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮಠದ ಇಂದಿನ ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳಯದ ಶ್ರೋ ರಘುವಿಜಯ ತಿೋರ್ಥರು ತಮಮ “ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ 

ವ್ೈಭ್ವ” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ದ ಪುಟ್ 87 ರಲ್ಲ,ಿ “ವಿಷುಣವಿನ ಪಯರಮಯವನುು ಕ್್ೋವಲ ಮಯಧ್ವರಷ್್ೋ ಅಲಿ, ಸವತಃ ರುದರ 

ಅವತ್ಯರವ್ಂದು, ಶ್ರೋ ಪಯಟೋಲರಯದಿಯಯಗಿ ಎಲ ಿಅದ್್ವೈತಗಳು ನಂಬಿದ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಯಚಯಯಥರು ಕಷಡ ಸಯೆಪಸಿದ್ಯದರ್” 

ಎಂದು ಬ್ರ್ಯುತತ, ಶ್ಯಂತ್ಯಕ್ಯರಂ ಭ್ುಜಗಶಯನಂ ಪದಮನಯಭ್ಂ ಸುರ್ೋಶಂ | ಎಂಬ್ ವಿಷುಣಧಯಯನ ಸ್ಷತೋತರವನಷು, ಶ್ರೋ 

ಲಕ್ಷಿಮೋನೃಸಿಂಹ ಕರಯವಲಂಬ್ನ ಸ್ಷತೋತರದಲ್ಲ ಿಬ್ರುವ -    

ಬ್ರಹ್ೀಂದರರುದರಮರುದಕಥಕಿರಿೋಟ್ಕ್್ಷೋಟ | ಸಂಘಟ್ತ್ಯಂಘ್ರರಕಮಲಯಮಲಕ್ಯಂತಿಕ್ಯಂತ || 

ಎಂಬ್ ದಿವತಿೋಯ ಶ್್್ ಿೋಕವನಷು ಉದ್ಯಹರಿಸಿದ್ಯದರ್. 

ಅದ್್ೋ ಆಚಯಯಥ ಶ್ರೋಶಂಕರ-ಸಯೆಪತ ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಪೋಠಯಧಿಪತಿಗಳಯದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಕಷಡ, ಮಯಧ್ವರ ದೃಷಿ್ಯಲ್ಲ ಿ

ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವದ ಕಟಯ್ ಪರತಿಪಯದಕರ್ೋ ಆಗಿರಲ್ೋಬ್ೋಕಲಿವ್ೋ? ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರಿಗ್ ಅತಯಂತ ಪರಯವಯದ ಈ ಕ್್ಲಸ 

ಮಯಡಿದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಪರತಿಕಕ್ಷಿಯಯಗುದಂತಷ ಸಯಧ್ಯವ್ೋ ಇಲ.ಿ ಇನಷು ಹ್ಚಿಿನ ವಿವರಗಳ್ಳಗ್ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿ ಪುಟ್ 223-227 ನ್ಷೋಡಿ. 

* * * * * 

ಈಗ ನ್ಷೋಡಿ- ಶ್ರೋಮಯಧ್ವಮಂತಿರಗಳು ಶತಪರತಿಶತ ಶ್್ೈವರು. “ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವ”ಪರತಿಪಯದಕರು. ಅವರನುು ವಯದದಲ್ಲ ಿ

ಎದುರಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು ಮನಗಯಣಿಸಿಕ್್ಷಡುವದು ಶ್ರೋ ಮಧ್ವರ ಚರಮಯದ್್ೋಶದಂತ್್ಯೋ, 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ಆದಯಕತಥವಯವ್ೋ ಆಗಿತುತ. ಶ್ವಸವೋಥತತಮತವವನುು ನಿರಯಕರಿಸಿ, ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು 

ಎತಿತಹಿಡಿಯುವ ಇಂರ್ ಸುವಣಯಥವಕ್ಯಶವಂದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರಿಗ್ ಅಯಯಚಿತವಯಗಿ ಬ್ಂದ್ಯಗ, ಅದನುು 

ಕ್್ೈರ್ಯರಿಹ್ಷೋಗಬಿಟ್ು್, ವಿಷುಣಸವೋಥತತಮತವವನುು ವಿರ್ಷೋಧಿಸದ್್, ಅದನುು ಪರತಿಪಯದಿಸುವ ಗುಂಪಗ್ ಸ್ೋರಿದ 

ವ್ೈದಿಕ್್ಷೋತತಮಶ್ಖ್ಯಮಣಿಗಳಯದ, ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರನುು ವಯದಕ್್ಾ ಕರ್ದರು ಎಂಬ್ುದು ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರ ಚರಮಯದ್್ೋಶದ 

ಸಪಷ್ ಉಲಿಂಘನ್ಯೋ ಅಲಿವ್ೋ? ಪಯರಜ್ಞರ್ೋ ವಿಚಯರಿಸಲ್ಲ. 
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* * * * 

ನಯನು, ಇಲ್ಲಿ ಇನಷು ಒಂದು ಮಯತನುು ಸಪಷ್ಪಡಿಸಲು ಇಚಿಛಸುತ್್ತೋನ್. ಭಯರದ್ಯವಜ ಮಯಧ್ವಯಚಯಯಥರು, ಅಥಯಥತ್ ಶೃಂಗ್ೋರಿ 

ಜಗದುೆರು ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ಹಯಗಷ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತಿೋರ್ಥರ ಮಧ್ಯ ವಯದವ್ೋ ನಡ್ಯಲ್ಲಲ್ಲ, ಶ್ರೋವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಸ್ಷೋಲಲ್ೋ ಇಲ ಿ

ಎಂಬ್ುದಂತಷ ನಿವಿಥವಯದವ್ೋ. ಅದರಲ್ಲ ಿಪುನವಿಥಚಯರದ ಪರಶ್್ುಯೋ ಇಲ.ಿ ಈ ವಿಷಯವು ಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯವಂಸರಿಗಷ 

ಮನದಟಯ್ಗಿ, ಇದನುು ಒಬ್ಷಬಬ್ಬರ್ೋ ಒಪಪಕ್್ಷಳಿ ತ್್ಷಡಗಿದ್ಯದರ್.  

ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗಷ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ಚರಮಶ್್್ ಿೋಕವಯಗಲ್ಲ, ಅರ್ವಯ ಮುಳಬಯಗಿಲ್ಲನ ಜಯಸತಂಭ್ವ್ೋ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಖಚಿತ 

ಹಯಗಷ ನಿರವಕ್ಯಶ ಪರಮಯಣ್ಗಳ ೋ್ ಹೌದು ಎಂದು ವಯದಿಸುತಿತದದ ಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯವಂಸರು ಈಗ, ಹಿಮುಮಖವಯಗಿ ಚಲ್ಲಸುತತ, 

ಅವುಗಳು ಪರಮಯಣ್ವಲ ಿಎಂಬ್ ನಿಷಾಷ್ಥಗ್ ಬ್ಂದಿದ್ಯದರ್.    

ಇನುು ಈ ಕುರಿತಂತ್್ ಶ್ರೋ ರಘಷತತಮಯಚಯಯಥರು ಮಂಡಿಸಿದ ಮತ್್ಷತಂದು ಪಯಯಥಯ, ಅಥಯಥತ್ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳನ್ುೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತ, ಅವರ್ೋ ಅವ್ೈದಿಕ್ಯಗರಾರು, ಅವ್ೈದಿಕ್್ಷೋತತಮರು. ಅವರ ರ್್ಷತ್್ಗ್ೋ ವಯದನಡ್ದು 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರು ಎಂಬ್ುದನುು ಸಯೆಪಸಲು ತ್್ಷಡಗಿದ್ಯದರ್. ಆದರ್, ಹಿೋಗ್ ಸಯಧಿಸಲು ಸದಯಕ್್ಾ ಪರಮಯಣ್ಗಳು 

ಸಯಲವು. ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳ ೋ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ ಗುರುಗಳಯದ ಕ್ಯಶ್ೋವಿಳಯಸಕಿರಯಯಶಕಿತಗಳ ೋ್ ಆಗಲ್ಲ, ಶ್ರೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ 

ತಿೋರ್ಥರ ಸಮಕ್ಯಲ್ಲೋನರ್ೋ ಆಗಿದದರು ಎಂದು ಸಿದಧವಯದ ಮಯತರಕ್್ಾ, ಅರ್ವಯ, ಮಯಧ್ವರ ಹಯಗಷ ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ಪರಕ್ಯರ ಅವರು 

ಸಿೋಮಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಿ“ಅವ್ೈದಿಕರು” [ವ್ೋದಬಯಹಯರು] ಎಂಬ್ುದು ಸಿದಧವಯದ ಮಯತರಕ್್ಾ, ಅವರ ಹಯಗಷ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರ 

ಮಧ್ಯ ವಯದನಡ್ಯಿತು ಮತುತ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಜಯಶ್ಯಲ್ಲಗಳಯದರು ಎಂದು ಸಯೆಪಸಿದಂತ್್ ಆಗುವದಿಲ.ಿ ಹಯಗಷ ಒಬ್ಬರ 

ಗ್ಲವು ಇನ್ಷುಬ್ಬರ ಸ್ಷೋಲನುು ನಯನು ಒಪಪದ್್ದೋನ್ ಎಂದಷ ಅರ್ಥವಲಿ.   

* * * * * 

   ಇಲ್ಲ,ಿ ಇನಷು ಒಂದು ಪರಮುಖ ವಿಚಯರವನುು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್.  

  

“ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕ” ಎಂಬ್ ಪದದ ಜಿಜ್ಞಯಸ್ಯನುು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಪರಸಯತಪಸಿದದರಿಂದ, ಆ ಬ್ಗ್ ೆಸವಲಪ ಬ್ರ್ಯಬ್ೋಕ್ಯಗಿದ್್. 

“ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕ”ಎಂದರ್, ತತತವವನುು ಸರಿಯಯಗಿ ತಿಳ್ಳಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಯದದುದ ಎಂದರ್ಥ. 

ಕಮಥಕ್ಯಂಡವನಷು, ಉಪನಿಷತುತಗಳನಷು ಒಳಗ್ಷಂಡಂತ್್, ಅತಯಂತ ವಿಸಯತರವಯದ ಅಖಂಡ ವ್ೋದರಯಶ್ಯು, 

“ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕ”ಎಂದು ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಪರತಿಪಯದಿಸುತ್ಯತರ್ಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು  ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅವರಷ್್ೋ ಏಕ್್ ಎಲಿ 

ಮಯಧ್ವರಷ ಇದ್್ೋ ಆರ್ಷೋಪವನುು ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ಮೋಲ್ ಮಯಡುತ್ಯತರ್.  

ಇಲ್ಲ ಿನಯನಷ ಈ ವಿಷಯಕ್್ಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ್್ ತ್ಯತಿತವಕ ವಿವ್ೋಚನ್ಗ್ ತ್್ಷಡಗುವದಿಲ.ಿ ಅದಕ್್ಾ ಇಲ್ಲ ಿರ್ಯಗವಿಲ.ಿ  

ಆದರ್, ಈ ನಿಲುವು ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ತಳ್ದಿದದಲ.ಿ ಸವತಃ ವ್ೋದಗಳ ೋ್ ತ್ಯವು “ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕ”ಎಂದು ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿವ್. ಆದದರಿಂದ 

ಮಯಧ್ವರ ಆಕ್ೋಪವ್ೋನಯದರಷ ಇದದರ್ ಅದು ಅದ್್ವೈತಿಗಳ ಮೋಲ್ ಇರಬಯರದು, ಕಿಂತು ವ್ೋದಗಳ ಮೋಲ್ಯೋ ಇರಬ್ೋಕು. 
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ನ ಕಮಥಣಯ ನ ಪರಜಯಯ ಧ್ನ್ೋನ ತ್ಯಯಗ್ೋನ್ೈಕ್್ೋ ಅಮೃತತತವಮಯನಶುಃ 

“ಯಜ್ಞಯಯಗಯದಿ ಕಮಥಗಳ್ಳಂದ್ಯಗಲ್ಲ, ಧ್ನಯದಿ ಸಂಪತುತಗಳ್ಳಂದ್ಯಗಲ್ಲ, ಮೊೋಕ್ಷ ದ್್ಷರಕಲಯರದು. ಅದು ದ್್ಷರಕುವದು 

ಕ್್ೋವಲ ತ್ಯಯಗದಿಂದಮಯತರ” ಎಂದು ಮಹಯನಯರಯಯಣ್ಷೋಪನಿಷತುತ ಉದ್್ಷಘೋಷಿಸುತತ, ವ್ೋದಗಳ ಕಮಥಕ್ಯಂಡವು 

ಪರತತತವವನುು ದ್್ಷರಕಿಸಿಕ್್ಷಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಯಗಿದ್್ ಎಂದು ತ್ಯನ್ೋ ಸವತಃ ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್್. 

“ಯತರ ವ್ೋದ್ಯ ಅವ್ೋದ್ಯ ಭ್ವಂತಿ” ಎಂಬ್ ಮಯತಿನಿಂದ, ಪರತತತವದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿವ್ೋದಗಳು ಅವ್ೋದಗಳಯಗುತತವ್, 

ಅಥಯಥತ್ ಅವು ಪರತತತವವನುು ಯಥಯರ್ಥವಯಗಿ ತಿಳ್ಳಸಿಕ್್ಷಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಯಗಿವ್ ಎಂಬ್ುದು ವ್ೋದಗಳದ್್ದೋ ಖಚಿತ ನಿಲುವು. 

ಇನುು, ಉಪನಿಷತುತಗಳ್ಳಗ್ ಬ್ಂದರ್, “ಯತ್್ಷೋ ವಯಚ್ಷೋ ನಿವತಥಂತ್್ೋ ಅಪಯರಪಯ ಮನಸಯ ಸಹ” [ಪರತತತವವನುು 

ಮುಟ್್ಲಯರದ್್ ಅಥಯಥತ್ ತಿಳ್ಳಯಲಯರದ್್ ವ್ೋದಗಳು ಮನಃಸಮೋತ ತಿರುಗಿ ಬ್ಂದವು] ಎಂದು ತ್್ೈತಿತರಿೋಯ ಉಪನಿಷತುತ 

ಒಪಪಕ್್ಷಂಡಿದ್್. 

ವಿಷುಣಸಹಸರನಯಮವು ಶ್ರೋಮಹಯವಿಷುಣವನುು ಶಬಯದತಿಗಃ (ವ್ೋದಗಳ ತಿಳುವಳ್ಳಯನಷು ಮಿೋರಿ, ಆಚ್ ಇರುವವನು) ಎಂಬ್ 

ಶ್ರೋನಯಮದಿಂದ ವಣಿಥಸುತತ, ಪರತತತವವು ಶಬಯದತಿೋತವಯಗಿದ್್ ಎನುುತತದ್್.  ವಿಷುಣ ಪುರಯಣ್ವು – ‘ನ ಶಬ್ದಗ್ಷೋಚರಂ ಯಸಯ 

ಯಗಿಧ್ಯೋಯಂ ಪರಂ ಪದಮ್’ (1.17.22) ಎಂದು ಇದನ್ುೋ ಹ್ೋಳುತ್್ತ.  

ಈ ಉದ್ಯಹರಣ್ಗಳ್ಳಂದ, ವ್ೋದಗಳು “ಅತತ್ಯತವವ್ೋದಕ”ವಯಗಿವ್ ಎಂಬ್ುದು ವ್ೋದಗಳದ್್ದೋ ನಿಲುವು ಎಂಬ್ುದು ಸಪಷ್ವಯಗಿದ್್. 

ಅದರಲ್ಲ ಿಅದ್್ವೈತಿಗಳನುು ಆರ್ಷೋಪಸುವದು ಏನಷ ಇಲ.ಿ ವ್ೋದಗಳ ೋ್ ಹ್ೋಳ್ಳದದನುು ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಪಯರಮಯಣಿಕವಯಗಿ ಅನುವಯದ 

ಮಯಡುತ್ಯತರಷ್್ೋ! 

* * * * * 

   ಈಗ, ಮತ್್ಷತಂದು ವಿಷಯಕ್್ಾ ಬ್ರ್ಷೋಣ್. 

  ತಮಮ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ,ಿ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು — ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳು. ಅವರ್ಷಡನ್ 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯದಮಯಡಿರಲು ಸಯಧ್ಯವಿಲ.ಿ ಅಕಸಯಮತ್ ವಯದ ಮಯಡಿದದರ್, ಆಗ, ವ್ೋದಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದವನುು ಕುರಿತು 

ಚಚ್ಥಯಯಗಬ್ೋಕ್ಯಗಿತ್್ತೋ ಹ್ಷರತು “ತತತವಮಸಿ”ಯನುು ಕುರಿತು ಅಲ.ಿ ವ್ೋದಗಳನ್ುೋ ನಂಬ್ದ ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು “ತತತವಮಸಿ”

ಯನುು ಕುರಿತು ಹ್ೋಗ್ ವಯದ ಮಯಡಿಯಯರು? ಎಂಬ್ ಯುಕಿತಯನುು ಮುಂಚಯಚಿದ್ಯದರ್.  

ಸರಿ. ಸದಯಕ್್ಾ ಅಂಗಿೋಕ್ಯರವಯದರಷಪವಯಗಿ, ಅದನುು ಒಪಪೋಣ್. ಆದರ್, ಆಗ, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಇನ್ಷುಂದು ಪರಶ್್ುಗ್ 

ಉತತರಿಸಬ್ೋಕ್ಯಗುತತದ್್. ತಮಮ ಉಪನಯಯಸದಲ್ಲ ಿಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು, “ಬೌದಧರು ವ್ೋದ- ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳ್ಂಬ್ುದು ಜಗತಿತಗ್ೋ 

ತಿಳ್ಳದಿದ್್. ಅದರಂತ್್ಯೋ, ಕ್ಯಪಯಲ್ಲಕರು ಕಷಡ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯ ವಯದಿಗಳ ೋ್”ಎಂದಿದ್ಯದರ್. ಅಷ್್ೋ ಆಗಿದದರ್ ಪರಶ್್ು 

ಇರುತಿತರಲ್ಲಲ.ಿ ಅವರು ಮುಂದ್್ ಹ್ಷೋಗಿ, ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರ “ತತ್್ಷತವೋದ್್ಷಯೋತ”ವನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಬೌದಧರು ಹಯಗಷ 

ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಡಿಟ್ಷ್ೋ [Ditto] ಎಂದು ಅಪಪಣ್ಕ್್ಷಡಿಸಿದ್ಯದರ್. ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರು ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್ಷೋ ಇಲವಿೋ, ಇವರಂತಷ 

ಹ್ೋಳ್ಳದ್ಯದರ್. ಅಂದರ್, ಇವರ ಪರಕ್ಯರ, ಅದ್್ವೈತಿಗಳೂ ವ್ೋದ-ಅಪಯರಮಯಣ್ಯವಯದಿಗಳ ೋ್ ಆದರಲ.ಿ ಅದ್್ೋ ಕ್ಯರಣ್ಕ್ಯಾಗಿ, 
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ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ಯಷ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯಕ್ಯಯರ್ಥ ಮಯಡಬಯರದ್ಯಗಿತತಲ?ಿ ಆದರ್, ವಯದ ಮಯಡಿದ್ಯದರ್, ಗ್ದಿದದ್ಯದರ್ ಎಂದಷ 

ಇದ್್ೋ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರ್ೋ ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್. ಎಂರ್ ಸವವಯಯಹತಿ! ತ್ಯವು ಏನು ಹ್ೋಳ್ಳದ್್ದೋವ್ಂಬ್ ನ್ನಪೂ ಈ ಆಚಯಯಥರಿಗ್ ಇರುವದಿಲ.ಿ 

ಆಶಿಯಥ! 

ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಹಯಗಷ ಬೌದಧರು “ಡಿಟ್ಷ್ೋ” ಹೌದ್್ೋ ಎಂಬ್ುದನುು ಕುರಿತು ನಡ್ದ ಜಿಜ್ಞಯಸ್ಯನುು  ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಯತು. 

ಕ್್ಲವ್ೋ ಕ್್ಲ ವಷಥಗಳ ಹಿಂದ್್, ಮಹಯಬ್ಷೋಧಿ ಸ್ಷಸ್ೈಟೋ ಹಯಗಷ ಕನಯಥಟ್ಕ ಸಂಸೃತ ವಿಶವವಿದ್ಯಯಲಯಗಳ 

ಸಂಯುಕ್ಯತಶರಯದಲ್ಲ,ಿ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಸವನಗುಡಿಯ, ಬಿ.ಪ.ವಯಡಿಯಯ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿರುವ [Institute of World 

Culture] ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ ನಡ್ಯಿತು. ಆ ಸಂದಭ್ಥದಲ್ಲ ಿಈ ನಯಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯವಂಸ ಡಯ. ಡಿ. 

ಪರಹಿದ್ಯಚಯಯಥರು [ಈಗ ಅದ್್ೋ ಮಯನಯರ್ೋ ಇದ್್ೋ ಸ್ಷೋಸಲ್ ವಯಯಸರಯಯ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಯಗಿದ್ಯದರ್] ಉಕತ 

ವಿಚಯರ ಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ ಿಭಯಗವಹಿಸಿ, ತಮಮ ಅಮಷಲಯವಯದ ಅಭಿಪಯರಯಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್್ಷಂಡರು. “ಅದ್್ವೈತಿಗಳು 

ಹಯಗಷ ಬೌದಧರು ಇಬ್ಬರಷ ಜಗತಿತನ ಮಿಥಯಯತವವನುು ಒಪಪಕ್್ಷಳುಿತ್ಯತರ್. ಅದ್್ವೈತಿಗಳು - ಜಗತುತ ಬ್ರಹಮದಮೋಲ್ 

ಆರ್ಷೋಪಸಲಪಟ್ದ್್.  ಆದದರಿಂದ, ಪರಬ್ರಹಮ ತತತವವ್ೋ ಜಗತಿತಗ್ ಆಧಯರಭ್ಷತವಯಗಿದ್್-ಎಂದು ಪರತಿಪಯದಿಸುತ್ಯತರ್, 

ಆದರ್, ಬೌದಧರು ಇಂರ್ ಯಯವದ್್ೋ ಆಧಯರವನಷು ಒಪಪಕ್್ಷಳುಿವದಿಲ.ಿ [ಇದ್್ೋ ಆ ಎರಡಷ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯ 

ವ್ೈಷಮಯ]”ಎಂದು ಹ್ೋಳುತತ, ಅದ್್ವೈತಿಗಳು ಹಯಗಷ ಬೌದಧರು ‘ಡಿಟ್ಷ್ೋ’ಎನುುವದು ತಪುಪ ಕಲಪನ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳ್ಳದರು. 

ಈ ವಿಚಯರ ಸಂಕಿರಣ್ವು ಅದ್್ೋ ಸ್ಷೋಸಲ್ ವಯಯಸರಯಯ ಮಠದಲ್ಲ ಿನಡ್ದಿರುವದರಿಂದ, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಶ್ರೋಗಳನುು 

ಈ ಸಂಬ್ಂಧ್ದಲ್ಲ ಿಇನ್ಷುಮಮ ವಿಚಯರಿಸಬ್ಹುದು. ಆಚಯಯಥ ಮಧ್ವರ ತತ್್ಷತವೋದ್್ಷಯೋತವನುು ಸ್ಷೋಸಲ್ ಮಠದ 

ಶ್ರೋಗಳು ಸರಿಯಯಗಿ ತಿಳ್ಳದುಕ್್ಷಂಡಿಲಿವ್ಂದು ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು ಹ್ೋಳುತ್ಯತರ್ಯೋ? 

* * * * * 

ಇನುು, ಈ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದ ಸಯನಿುಧ್ಯವಹಿಸಿದದ ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯಶ್ರೋಶತಿೋರ್ಥರು, ಉಪಸಂಹಯರ ಭಯಷಣ್ದಲ್ಲ,ಿ “ಶ್ರೋ 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ಷಡನ್ಯೋ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರು ವಯದಮಯಡಿ ಗ್ದದರ್ಂದು ನಯವು ನಂಬ್ಷೋಣ್. ಆದರ್, ವಿಮತಿೋಯರು, [ಜಿ.ಆರ್.ಪಯಟೋಲ 

ಇತ್ಯಯದಿ] ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿಎತಿತದ ಆಕ್ೋಪಗಳ್ಳಗ್ ಸರಿಯಯದ, ಪರಮಯಣ್ ಪರಮಿತವಯದ ಉತತರಗಳನುು ನಯವು 

ಕ್್ಷಡಲ್ೋಬ್ೋಕ್ಯಗುತತದ್್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನಷು ಹ್ಚಿಿನ ಸಂಶ್್್ ೋಧ್ನ್, ಅಭಯಯಸ ನಡ್ಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಪಪಣ್ಕ್್ಷಡುವ 

ಮಷಲಕ, ಹ್ಷ.ಶ್ರೋ ಇತ್ಯಯದಿ ವಿದ್ಯವಂಸರು, ಹ್ೋಳ್ಳದುದ ಪಯಯಥಪತವಯಗಿಲಿವ್ಂದು ಧ್ವನಿಸಿದರು.  

“ಮುಂದಿನ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂರ್ ತಕಥ, ಯುಕಿತ, ಪರಮಯಣ್ಗಳು ಪರಸಯತಪಸಲಪಡಲ್ಲ” ಎಂದರು. 

ನಯನು ಕಷಡ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಯರಸಂಕಿರಣ್ದ ವಿವರಗಳ್ಳಗಯಗಿ ಕ್ಯಯುತ್್ತೋನ್.  

* * * * * * 

   ಒಂದು ಸಮಯಧಯನದ ಸಂಗತಿಯು ನನಗ್ ಎದುದಕ್ಯಣ್ುತಿತದ್್. 

“ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಜಯವಿಭ್ರಮ”ವು ಪರಕ್ಯಶ್ತವಯದ ಕ್್ಲವ್ೋ ದಿನಗಳಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೋ ಭಿೋಮಯಚಯಯಥ ಕರಜಗಿ ಎಂಬ್ ಮಹನಿೋಯರು, 

ನಂತರ, ಬಯಳಗಯರು ಶ್ರೋನಿವಯಸಯಚಯಯಥರ್ಂಬ್ ಮಯಧ್ವ ವಿದ್ಯವಂಸರು, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರ ಚರಮ-ಶ್್್ ಿೋಕವನಿುಟ್ು್ಕ್್ಷಂಡು 
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ತುಂಬ್ ಚಚ್ಥನಡ್ಸಿದರು. ಅದಕ್್ಾ ನಯನು ಆ ಚರಮ-ಶ್್್ ಿೋಕಗಳ ಬ್ುಡವನ್ುೋ ಹ್ಷಕುಾನ್ಷೋಡಿ, ಅದು ಪರಮಯಣ್ವಯಗಲಯರದ್್ಂದು 

ಪರಮಯಣ್-ಪರಮಿತವಯಗಿ ಉತತರಿಸಿದ್್. ಅವರಿಬ್ಬರಷ ಸುಮಮನಯದರು. ಮುಂದ್್ ಈಬ್ಗ್ೆ ಬ್ರ್ದ ಮಯಧ್ವವಿದ್ಯವಂಸರು, ಶ್ರೋ 

ರಘುವಿಜಯ ತಿೋರ್ಥ ಸಯವಮಿಗಳನಷು ಒಳಗ್ಷಂಡಂತ್್, ಮಯಧ್ವರು ಚರಮ-ಶ್್್ ಿೋಕವನುು ತ್್ಪಪಗ್ ಕ್್ೈಬಿಟ್್ರು.  

ಚರಮ-ಶ್್್ ಿೋಕದ ನಂತರ ಈಗ, ಮುಳಬಯಗಿಲ ಜಯಸತಂಭ್ದ ಸರದಿ ಬ್ಂದಿದ್್. ಇಲ್ಲಿಯವರ್ಗಷ, ಆ ಸತಂಭ್ವು ಅತಯಂತ-

ಅಧಿಕೃತ ಐತಿಹಯಸಿಕ-ದ್ಯಖಲ್ಯಂದ್್ೋ ಉಗರವಯಗಿ, ಪರತಿಪಯದಿಸಲಯಗುತಿತತುತ. ಆದರ್ ಈ ವಿಚಯರ ಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲ ಿಭಯಗವಹಿಸಿದ 

ಮಷವರಷ ವಿದ್ಯವಂಸರು, ಆ ಸತಂಭ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಐತಿಹಯಸಿಕತ್್ಯನುು ತಳ್ಳಿಹಯಕುತತ, ಅದನುು ಅಲಿಗಳ್ದಿದ್ಯದರ್.  

ಜಯಸತಂಭ್ವು ಅನಧಿಕೃತವ್ಂದ್್ಷಪಪಕ್್ಷಂಡರ್, ವ್ೈದಿಕ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಒತತಟ್ಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ೈದಿಕ -ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ ರ್್ಷತ್್ಗಷ 

ವಯದ ನಡ್ಯಲ್ಲಲಿ, ಅವರಷ ಸ್ಷೋಲಲ್ಲಲ ಿಎಂಬ್ುದು ಕಷಡ ಸಿದಧವ್ೋ ಆಗುತತದ್್. 

ಈ ಜಯಸತಂಭ್ದ ಬ್ಗ್ ೆಇನಷು ಒಂದು ವಿಚಿತರವನುು, ನನಗ್ ಬ್ರ್ದ ಪತರದಲ್ಲ,ಿ ಹನಸ್ಷೋಗ್ ಶ್ರೋ ವಿಶವನಂದನ ತಿೋರ್ಥರು 

ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿದ್ಯದರ್. 

“ಹಿಂದ್್ ಈ ವಿಜಯಸತಂಭ್ದ ಬ್ಗ್ ೆಚಚ್ಥ ಬ್ಂದ್ಯಗ, ಅಂದಿನ ಮುಳಬಯಗಿಲ ಶ್ರೋಪಯದರಯಜ ಮಠಯಧಿೋಶರಯಗಿದದ 

ಶ್ರೋವಿಜ್ಞಯನನಿಧಿತಿೋರ್ಥರು “ಕ್್ಷೋಲಯರವಯಣಿ”ಎಂಬ್ ಪತಿರಕ್್ಯಲ್ಲ ಿಹ್ೋಳ್ಳಕ್್ಯನುು ಕ್್ಷಟ್ು್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರ 

ದ್್ವೈತವಯದವನುು ಮಚಿಿಕ್್ಷಂಡ, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಈ ವಿಜಯ ಸತಂಭ್ವನುು ಸಯೆಪಸಿದರು ಎಂದು ಸಪಷ್ಪಡಿಸಿದದರು.” 

ಇದು ಎಂದ್ಯದರಷ ಸಯಧ್ಯವ್ೋ? ಸ್ಷೋತವರು “ಜಯಸತಂಭ್ [?]” ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದ ಅಶುರತಪೂವಥ ಆಘಾತಕರ ಅಂಶ. ಇದು ನಿಜವ್ೋ 

ಆಗಿದದರ್, ಸುಮಯರು ಎರಡು ಶತಕಗಳ ಹಿಂದ್್, ವಯಯಸತಿೋರ್ಥ ಪೂಜಯ ಚರಣ್ರು ತಮಮ ಬ್ೃಹಜಜಯತಿೋರ್ಥ ವಿಜಯದಲ್ಲ,ಿ [2-69]  

ಸತಂಭ್ಂ ಪರತಿಷಯಾಪಯ ಜಯಯಂಕಮಶಮನಃ | ತತ್್ಷೋ ಯಯೌ ಭಿೋಮರಥಿೋ ತಟ್ಂ ಸಃ || 

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತಿೋರ್ಥರು ಕಲ್ಲಿನ ಜಯಸತಂಭ್ವನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಭಿೋಮರಥಿೋ ತಿೋರಕ್್ಾ ಹ್ಷರಟ್ು ಹ್ಷೋದರು ಎಂದು ಬ್ರ್ದದುದ, ಮಯಧ್ವರ 

ಪರಕ್ಯರವ್ೋ ಅಪಯರಮಯಣಿಕ ಎಂದ್್ೋ ಸಿದಧವಯಯಿತಲ?ಿ [ವಿವರಗಳ್ಳಗಯಗಿ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಭ್ರಮ ಪು. 293, ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ 

ವಿಜಯ ದುಂದುಭಿ ಭಯಗ 2, ಪು. 8 ನ್ಷೋಡಿ]. [ಈಗ ಎಲಿರಷ ಜಯಸತಂಭ್ದ ಅಧಿಕೃತತ್್ಯನುು ತಳ್ಳಿ ಹಯಕಿದದರಿಂದ, ಆ ಬ್ಗ್ ೆ

ಹ್ಚಿಿನ ಚಚ್ಥ ಬ್ೋಕ್ಯಗಿಲ.ಿ] 

ಮಯಧ್ವರು, ಸಂದಭ್ಥಕ್್ಾ ತಕಾಂತ್್, ತತಷಣ್ ಹ್ೋಗ್ ರಯಗ ಬ್ದಲಯಯಿಸುತ್ಯತರ್ ನ್ಷೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ಗ್, ಈ ಸತಂಭ್ವು ಮಯಧ್ವರಿಗ್ 

ಪರಮ-ಅಭಿಮಯನದ ಕುರುಹಯಗಿ ಕ್ಯಣ್ುತಿತತುತ. ಈಗ ಅದು ಖ್್ಷಟ್ ಎಂದು ತಿಳ್ಳದ್ಯಕ್ಷಣ್, ಈಗ ಹ್ಷ.ಶ್ರೋಯವರು “ಅದ್್ೋನಷ 

ದ್್ಷಡಡಮಯತಲ ಿಬಿಡಿ, ಅದಿಲಿದಿದದರ್ೋನಂತ್್? ನಯವ್ಲ ಿಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಜನ ಜಿೋವಂತ ಜಯಸತಂಭ್ವ್ೋ ಆಗಿದ್್ದೋವಲ”ಿ ಎಂದು 

ಸಮಯಧಯನ ಮಯಡಿಕ್್ಷಂಡಿದ್ಯದರ್.   

ಅಷ್್ೋ ಯಯಕ್್? “ವಯದ ನಡ್ದದಷದ ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲ ಿಶೃಂಗ್ೋರಿ ಜಗದುರೆು ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರ್ೋ ಸ್ಷೋತದಷದ ಅಷ್್ೋ ನಿಜ” ಎಂದು 

ಅತಯಂತ ಜಿಗುಟನಿಂದ, ಭಯವಯವ್ೋಶಪೂಣ್ಥವಯಗಿ, [vehemently] ವಯದಿಸಲಯಗುತಿತತುತ. ಅದು ಈಗ, “ವಯದ ನಡ್ದದ್್ದೋನ್ಷೋ 
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ನಿಜ, ಆದರ್ ಸ್ಷೋತವರು ಶೃಂಗ್ೋರಿ ಜಗದುೆರು ಶ್ರೋ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರಲ,ಿ ಕಿಂತು ಅವ್ೈದಿಕರಯದ ಮಯಧ್ವ ಮಂತಿರಗಳು”ಎಂಬ್ಲ್ಲ ಿ

ವರ್ಗ್ ಬ್ಂದು ನಿಂತಿದ್್.  

ಮಧಯವಚಯಯಥರ ಚರಿತ್್ರಯನುು ಕುರಿತು ಮಧ್ವವಿಜಯವಂದ್್ೋ ಅಧಿಕೃತಕೃತಿ ಎಂದು ನಯನು ಈ ವರ್ಗಷ ತಿಳ್ಳದುಕ್್ಷಂಡಿದ್್ದ. 

ಆದರ್, ನನು ಸನಿಮತರ ಶ್ರೋ ಆನಂದ ಝುಂಜರವಯಡ ಅವರು, ಅಲ ಿಎಂದರು. ಝುಂಜರವಯಡರು ಜನಮದಿಂದಲಷ, 

ಶರದ್್ಧಯಿಂದಲಷ ನಿಷಯಾವಂತ ಮಯಧ್ವರ್ೋ! ಮಧಯವಚಯಯಥರ ಸಯಕಯತ್ ಶ್ಷಯರಯದ ಸತಯನಯರ್ ತಿೋರ್ಥರ್ೋ ಬ್ರ್ದ “ಮಧ್ವ ವಿಲಯಸ

” ಎಂಬ್ ಗರಂರ್ವಂದಿದ್್ಯಂತ್್. ಅದು ಇತಿತೋಚ್ಗ್ ಕನುಡಕ್್ಾ ಅನುವಯದವಯಗಿದ್್, ಅದರ ಪರತಿಯನುು ತಂದು ಕ್್ಷಡುವದ್ಯಗಿ 

ಅವರು ನನಗ್ ತಿಳ್ಳಸಿದ್ಯದರ್. ಅವರು ಈ ರಿೋತಿ ಬ್ರ್ದಿದ್ಯದರ್. “ಮಧ್ವವಿಲಯಸದ ಕನುಡ ಆವೃತಿತ ದ್್ಷರಕಿದ್್. ತಂದು ಕ್್ಷಡುವ್. 

ಮಯಧ್ವ ಮಠ, ಪೋಠ, ಸನಯುಾಸಿ, ಗುರು, ಶ್ಷಯ, ಎಲ ಿವಿಷಯ ಎಷು್ ಗ್ಷಂದಲದ ಗಷಡು ಆಗಿವ್ ಎನ್ಷುೋದು ನ್ಷೋಡಿದರ್, 

ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ನಡುವ್ ವಯದ ನಡ್ಯಿತು ಅನ್ಷುೋದು ಕಷಡ, ಹ್ೋಗ್ ಒಂದು “ಕಿಯೋಟ್ಡ್” [created] ದ್ಯಖಲ್ 

[ಕಟ್ು್ಕಥ್] ಎನಿಸಿಬಿಡುತತದ್್”ಎನುುತತ, ಈ ವಯದವು ಕ್್ೋವಲ ಕಪೋಲಕಲ್ಲಪತ ಗುಮಮವಯಗಿದ್್ ಎಂದು ಅಭಿಪಯರಯಪಡಟ್ದ್ಯದರ್. 

ಹಿೋಗ್ ಮಯಧ್ವರು ಒಬ್ಷಬಬ್ಬರಯಗಿ ಸರದಿಯಂತ್್, “ಕ್್ೈಚ್ಲುಿತಿತದ್ಯದರ್’’, ನಮಮ ಕ್್ೈ ಬ್ಲಪಡಿಸುತಿತದ್ಯದರ್.  

“ಕ್್ಿೋಶಃ ಫಲ್ೋನ ಹಿ ಪುನನಥವತ್ಯಂ ವಿಧ್ತ್್ತೋ” ಎಂಬ್ ಕ್ಯಲ್ಲದ್ಯಸ್ಷೋಕಿತಯಂತ್್, ನನು ಶರಮವು ಸಯರ್ಥಕಯವನುು ಕಂಡಿದ್್. 

ನನುಲ್ಲ ಿಹ್ಷಸ ಚ್ೈತನಯವನುು ತಂದಿದ್್.  

ಶ್ರೋ ಮಯಧ್ವ-ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಮಹಯಸಯವಮಿಗಳ ರ್್ಷತ್್ಗ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ವಯದವು ನಡ್ಯಲ್ೋ ಇಲ ಿಎಂಬ್ ಸತಯವು ಸಯವಕ್ಯಶವಯಗಿ 

(slowly), “ಹ್ರ್್ಜಯ ಮೋಲ್ ಹ್ರ್್ಜಯನಿಕುಾತ…----ಮಜಿಜಗ್ಯಳಗಿನ ಬ್ಣ್ಣಯಂತ್್” ಮತತಗ್ ಮತತಗ್, ಮಲಿಮಲಿನ್ 

ಮಯಧ್ವಮಷಲಗಳ್ಳಂದಲ್ೋ ಹ್ಷರಬ್ರುತಿತದ್್.  

ಅದರ ಪೂಣ್ಷೋಥದಯಕ್ಯಾಗಿ, ನಯವು ಕ್ಯಯುತಿತದ್್ದೋವ್. 

--- ಗ.ರಯ.ಪಯಟೋಲ, ಧಯರವಯಡ. 

|| ಮಂಗಲ ವಿದ್ಯಯರಣ್ಯ ಗುರುವರಗ್ ಮಂಗಲಂ ಜಯಮಂಗಲಮ್  || 

 

 

 

 

 

 

 

 


