
��ೕ ಶಂಕರರ ಅ�ಾ�ಾರಣ �ೊಡು�ೆ

“ಶಂಕರ �ೇ�ಾಂತ �ೌರಭ” ಎಂಬ, ��ೕ �ೇವ�ಾಯ ಕುಲ��� ಯವರ ಪ�ಸ�ಕ �ಂದ ಒಂದು ಆಯ� �ಾಗ

ತತ����ಾರ - ಎಂಬ �ೆಸ��ಂದ ನ�ೆಯುವ ��ಾರಸರ�ಗ��ೆಲ�ಕೂ� ��ೕಶಂಕ�ಾ�ಾಯ�ರು ಈ

``ಅ�ಾ�ಸ''ದ �ಷಯವನು� ��ೇಚ�ೆ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇ�ಯ ತತ����ಾರಪ�ಪಂಚ�ೆ�ೕ ಒಂದು �ೊಡ�

ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ೊಡು�ೆಯನು� �ೊ���ಾ��ೆನ�ಬಹುದು. ಈ �ೊಡು�ೆಯ ಅ�ಾ�ಾರಣ�ೆಯನು� ಕಂಡು�ೊಂಡು

����ೊಳ��ೇ�ಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಅ�ಾ�ಾರಣಬು��ಶ���ೕ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ತತ����ಾರಕರು

�ೊರ�ನ ವಸು�ಗಳನು� ಕು�ತು ��ೕ��ೆ, ಪ�ೕ��ೆ, ಸಂ�ಾ�ೕಕರಣ (Observation, Experimentation,

Verification) ಗಳ ಮೂಲಕ �ೌ�ಕ��ಾನವನು� �ೆ�ೆ� ಅದು�ತ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳನು� �ಾ��ಾ��ೆ. ಇನು� �ೆಲವ�

��ೇಷತತ����ಾರಕರು ನ��ಲ��ಗೂ ��ಾ�ಸಲು �ಾಧನ�ಾದ ಮನಸ��ೆ�ೕ ಕು�ತು ��ಾ�ಸುವ

ಒಳದೃ��ಯವ�ಾ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ (Psychology) ಮನ�ಾ�ಸ ಎನು��ಾ��ೆ. ಈ �ಾಸದಂ�ೆ ಮನ��ನ ವೃ��ಗಳ

�ಾಗೂ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ�ೆ� ಈ �ಾನಸ�ಾಸ�ರು �ೆ�ಾ�� ����� �ೋ�ಸಲು ಸಮಥ��ಾ��ಾ��ೆ.

ಆದ�ೆ ಮನಸ�ನು�ಪ�ೕ�� ��ಾ�ಸುವ ��ಾರಕನು �ಾರು? ��ಾರವ� (ಕಲ��ೆ-ವೃ��) �ೇ�ೆ

ಹುಟು�ತ��ೆ ? ಅದು ಹುಟು�ವ �ದಲು ಇರುವ ತತ���ಾವ�ದು? ಎಂಬುದನು� ಕು�ತು ��ಾ�ಸುವ ಽ◌ೕರ�ಾದ

ತತ����ಾರಕನ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರು�ಾಗ�ೇ ��ೕಶಂಕರರು ಉದ�� ಈ ��ಾರವನು� �ಾವ���ಕಪ��ಾ�ನುಭವದ

ಆ�ಾರ�ಂದ �ವ�� ಆ ಬ�ೆ� �ಣ�ಯವನು� �ೊ���ಾ��ೆ. ಆ ಪ��ಾರ �ೕ�ಸುವದು - ಎಂಬ ವ�ವ�ಾರವ�

ನ�ೆಯ�ೇ�ಾದ�ೆ �ೕಚ�ೆ�ಂತಲೂ �ದಲು ಅಥ�ಾ �ೕ�ಸುವದ�ೆ� �ಾಧ�ೆ�ಾದ ಮನ���ಂತಲೂ

(ಅಂತಃಕರಣ��ಂತಲೂ) �ದಲು ಆ�ೋಚಕನ ಅ��ತ�ವ� ಎಂದ�ೆ ��ಾರಕನ ಇರವ� ಸ�ತಂತ��ಾ�

ಇರ�ೇ�ೇ�ೆಂಬುದು ಅನುಭವ�ದ��ಾದ �ಾತು. `Descartes' ಎಂಬ ತತ����ಾರಕನು `�ಾನು ಇ�ೆ�ೕ�ೆ.

ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನು ಆ�ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ' ಎಂಬ ಒಂದು ಊ�ೆಯನು� �ಾ��ಾ��ೆ. ಈ �ಷಯ�ೆ� ��ೕಶಂಕ�ಾ�ಾಯ�ರು

�ೇಳ�ವ�ೇ�ೆಂದ�ೆ :- `�ಾನು ಇರು�ೆ�ಾದ��ಂದ �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ '. �ೕ�ಸ�, �ಡ�, ನನ� ಇರು��ೆ�ೆ ಏನೂ

ಚು���ಲ� ; �ೇ�ಾದ�ೆ �ೕ�ಸಬಹುದು, �ೇಡ�ಾದ�ೆ �ಡಬಹುದು. ಆದ��ಂದ �ೕಚ�ೆ�ಂತಲೂ �ೇ�ೆ�ಾ�,

�ೕ�ಸಲು �ಾಧ�ೆ�ಾದ ಮನ���ಂತಲೂ �ೇ�ೆ�ಾ� ಆ�ೋಚಕನ ಇರು��ೆಯು ಅ�ಾ��  �ಾನು

ಸ�ಯಂ�ದ��ಾ�, ಸ�ತಂತ��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ. ಈ ತನ� ಇರು��ೆಯನೂ� ತನ����ೕ �ೋ�ದ ಮನಸ�ನೂ�

(ಅಂತಃಕರಣವನೂ�) ಕಲ�ೆ��ೆ �ಾ��ೊಂ�ಾಗ�ೇ `�ಾನು ಇಂಥವನು' ಎಂಬುದು �ೊರ�ೋ��ೊಳ��ತ��ೆ.

ಎಚ�ರ, ಸ�ಪ�ಗಳ�� ಅಂತಃಕರಣವ� �ೋ��ಾಗ (ಮನಸು� - ಇಂ��ಯ - �ಾ�ಣ - ಶ�ೕರಗಳ� �ೊರ�ನ

ಜಗ���ೊಂ��ೆ �ೊರ�ೋ� �ೊಂ�ಾಗ) `�ಾನು ಇಂಥವನು (ಳ�)' ಎಂಬ �ಾವವ� �ೋರುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ೇ

ಅಹಂ�ಾರ, ಅಹಂಪ�ತ�ಯ�ೇ (Ego - I - notion) ಎಲ� ವ�ವ�ಾರಕೂ� ಮೂಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆ�ೋ�ಸುವದು,

�ಾ�ಾಡುವದು, ��� �ಾಡುವ�ೆಲ�ವ� ವ�ವ�ಾರ�ೆ�ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಈ ವ�ವ�ಾರ�ೆಲ�ವ� �ಜ�ಾದ

�ಾನು, �ಾನಲ�ದ ಅಂತಃಕರ�ಾ�ಗಳ ಕಲ�ೆರ�ೆ�ಂದ�ೇ ಆ�ರುವ�ೆಂಬುದು ಇ�� ��ಾ�ಂತವ�.



ಇದರ�� ಅಂತಃಕರ�ಾ�ಗಳ� ಒಂ�ೊಂದು ಅವ�ೆ�ಯ��ಯೂ �ೋ��ಾರುವವ�ಗ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ತನ�

ಇರ��ೆಯು ಎಂ�ಗೂ ಬದ�ಾಗದ ಸತ�ತತ���ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ ಸತ��ಾದದ�ನೂ� �ಜ�ಾ� ಸತ��ಾ�ರ�ೆ

�ೋ��ಾರುವ ಹು��ೋ�ಕಯನೂ� �ಂಗ�� ��ಯ�ರುವ�ೆಂಬ ಈ ಅ�ಾ�ಸರೂಪದ ಅ��ೆ�ಯ���ೕ

(�ಾನು ಇಂಥವನು (ಳ�) ಎಂಬ ತಪ�� ����ೆಯ ಅ�ಗ��ನ �ೕ�ೆ�ೕ) ಎಲ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� ನ�ೆ��ೆ. �ೌ�ಕ,

�ಾ��ಕ ತತ����ಾರಪರ�ಾದ ಎಲ� ಬ�ೆಯ ವ�ವ�ಾರವ� ಈ ಅ��ೆ�ಯ���ೕ ಇ�ೆ - ಎಂಬುದನು�

�ೈಯ��ಂದ ಆ�ನ �ಾಲ�ೆ� �ೋ���ೊಟ� ��ೕಶಂಕರರ �ರೂಪ�ೆಯು ಈ �ಾಲಕೂ� ಅನ��ಸತಕ��ಾ���ೆ.

��ೕಶಂಕರರು ��ೇ��ರುವ �ೕವನ �ಾಗೂ ಅನುಭವದ ಈ �ಮ�ೆ�ಯು �ಾವ��ಾ�ಕ,

�ಾವ�ಜ�ೕನ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾವ�ೇ ಒಂದು ಮತ, ಧಮ�ದವರ �ೊತ�ಲ� . `�ಾನು ಇಂಥವನು' ಎಂದು

ವ�ವಹ�ಸುವದು �ಾಗೂ ಈ ವ�ವ�ಾರದ �ೋಂ�ೇ ಇಲ�ದ ತನ� ಇರು��ೆಯು �ಾ�ೇ�ಾ�ಾ�ದು��ೊಂ�ರುವದೂ

ಸಹ ಸ�ಾ�ನುಭವ ಸಮ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾಗೂ ಇ�ೕ �ೕವನವನು� ಪ�ಣ�ದೃ���ಂದ �ೋ� �ೆ�ೆ�ರುವ

�ತ�ಸತ��ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ ಸತ� , ಅನೃತ (ಹು�) ಗಳನು� ����ೊಳ��ೆ `�ಾನು ಇಂಥವನು' ಎಂದು ಪರ�ಾಡುವ�ೇ

ಅ��ೆ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ಸ. ��ೇಕ�ಂದ ಸತ�ವನು� ಅನುಭವದ�� ಕಂಡು�ೊಳ��ವ�ೇ ��ೆ� ಅಥ�ಾ �ಾನ - ಎಂಬ

��ೕಶಂಕರರ �ರೂಪ�ೆಗಳ� �ಾವ�ಜ�ೕನ �ಾಗೂ �ಾವ��ಾ�ಕ�ಾ��ೆ - ಎಂಬುದರ�� ಸಂಶಯ�ಲ�.


