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ಶಂಕರರು ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪಕರ ೇ? 
 

ಶಂಕರರು ಷಣ್ಮತಗಳಾದ ಶ ೈವ, ವ ೈಷಣವ, ಶಾಕತ, ಸೌರ, ಗಾಣ್ಪತಯ ಮತುತ ಸಾಕಂದ ಎಂಬ ಮತಗಳನ್ುು 
ಸಾಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪರಸಿದ್ಧ ಿಇದ . ಈ ಮತಗಳಲ್ಲ ಿಹ ೇಳಿರುವ ಆಯಾ ಶಿವ, ವಿಷುಣ, ದ ೇವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಗಣ್ಪತಿ ಮತುತ 
ಸಕಂದ – ಇವರುಗಳನ್ುು ಪರಬರಹ್ಮವಾಗಿ ಉಪಾಸನ  ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತತ ಹ ೂಂದುವರು ಎಂಬುದು ಇದರ ಆಂತರ್ಯ. 
ಶಂಕರರ ಅಷ ೂಟೇತತರದಲ್ಲ ಿ ಈ ನಾಮವಿದ . ಆದರ  ಇದಕ್ ಕ ಪಸಿದಿವಾದ ಯಾವುದ ೇ ಗರಂಥದಲ್ೂಿ ನ ೇರಾದ 
ಉಲ ಿೇಖವಿಲ್.ಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕೂಕ ಶಂಕರರಿಗೂ ಈ ಮತಗಳಿಗೂ ಏನ್ೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ ಿಎಂದು ಹ ೇಳುವರು ಇದಾಾರ .    

ಈ ಲ ೇಖನ್ದಲ್ಲ ಿ ಮುಖಯವಾಗಿ ಶಂಕರರ ಪರಸಾಾನ್ ತರರ್ ಭಾಷಯಗಳಿಂದ ಶಂಕರರ ಈ ಮತಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ುು 
ಪರತಿಪಾದನ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ ತ. 

ಶ ೈವ – 

ಶಂಕರರು ಅನ ೇಕ ಕಡ  ಶ ವೇತ್ಾಶವತರ ೂೇಪನಿಷತತನ್ುು ಉದಿರಿಸಿದಾಾರ : ಒಂದು ಉದಾಹ್ರಣ : 

 ‘ स कारण ं करणाधिपाधिपो न चास्य कधिज्जधनता न चाधिपः’ (श्व.े उ. ६ । ९) इधत च 
ब्रह्मणो जनधितारं वारिधत । ಬರಹ್ಮಸೂತರ ಭಾಷಯ 2.3.9 

 ಈ ವಾಕಯದಲ್ಲಿ ‘ಬರಹ್ಮಕ್ ಕ ಅದನ್ುು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ್ಾರಣ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್’ಿ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದ . ಈ ಉಪನಿಷತಿತನ್ಲ್ಲ ಿ
ರುದರನ್ನ ುೇ ಪರ ಬರಹ್ಮವಾಗಿ, ಜಗತ್ಾಕರಣ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ .   

https://adbhutam.wordpress.com/2021/03/09/the-advaitins-shanti-mantra-
shvetashvatara-up-and-a-glimple-of-the-shiva-purana/ ಇಲ್ಲ ಿ ಈ ಉಪನಿಷತಿತನ್ ಕುರಿತ್ಾದ 
ರುದರ ವಿಷರ್ಕ ಪರತಿಪಾದನ  ಇದ .  

ವ ೈಷಣವ: 

ಶಂಕರರು ಭಾಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕ ಕಡ  ವಿಷುಣ/ನಾರಾರ್ಣ್ ಪರ ಬರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಾರ : 

‘ अति सकं्षपेधिि ंशृणधु्व ंनारािणः सववधिद ं परुाणः । स सर् वकाले च करोधत सवं सहंारकाले च तदधि भिूः’ इधत 
परुाण े ; भर्वद्गीतास ुच — ‘ अहं कृत्स्नस्य जर्तः प्रभवः प्रलिस्तथा’ (भ. र्ी. ७ । ६) इधत ; ಬರಹ್ಮಸೂತರ ಭಾಷಯ 
2.1.1  ಇಲ್ಲ ಿಮಹಾಭಾರತ (िहा. भा.स.ं आ पनूा १२-२६०-११०) ಮತುತ ಭ.ಗಿೇತ್ ರ್ ವಾಕಯಗಳಿಂದ ನಾರಾರ್ಣ್ 
ಪರ ಬರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಾರ .  

ಶಾಕತ:  

 
ಕ್ ೇನ ೂೇಪನಿಷತಿತನ್ ಪದ ಭಾಷಯದಲ್ಲ ಿಹೇಗ  ಮಂತರಕ್ ಕ ವಿವರಣ  ಕ್ ೂಡುತ್ಾತರ : 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/svt?page=6&id=SV_C06_V09&hl=%20%E0%A4%B8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%83
https://adbhutam.wordpress.com/2021/03/09/the-advaitins-shanti-mantra-shvetashvatara-up-and-a-glimple-of-the-shiva-purana/
https://adbhutam.wordpress.com/2021/03/09/the-advaitins-shanti-mantra-shvetashvatara-up-and-a-glimple-of-the-shiva-purana/
https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Gita?page=7&id=BG_C07_V06&hl=%20%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%82%20%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%83%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%83%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE
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स तधिन्नवेाकाश ेधिििाजर्ाि बहु शोभिानाििुा ंहिैवतीं ता ंहोवाच धकितेद्यक्षधिधत ॥ १२ ॥   3.12  
 
Bhashya:  
 
 तस्यने्द्रस्य िक्ष ेभधतं बदु्ध्वा धवद्या उिारूधपणी प्रादुरभतू्स्त्रीरूपा । ....अथवा उिवै धहिवतो दुधहता हिैवती 
धनत्यिवे सववज्ञनेशे्वरेण सह वत वत इधत ज्ञात ु ंसिथधेत कृत्वा तािपुजर्ाि   .. 
 
ವಿದಾಯ ಉಮಾರೂಪಿಣೇ ಅಲ್ಲ ಿತ್ ೂೇರಿಕ್ ೂಂಡಳು…ಅವಳು ಹಮವಂತನ್ ಪುತಿರ ಸವಯಜ್ಞನಾದ ಈಶವರನ್ ಜ ೂತ್  
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಇರುವವಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತತ, ಒಂದ ೇ ವಾಕಯದಲ್ಲ ಿಶಿವನ್ನ್ೂು ಶಕ್ತತಯಾದ ಪಾವಯತಿರ್ನ್ೂು ಸವಯಜ್ಞ 
(ಪರ ಬರಹ್ಮ) ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ಾತರ . ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಮಾದ ೇವಿಯೇ ಇಂದರನಿಗ  ಪರ ಬರಹ್ಮ ಉಪದ ೇಶ ಮಾಡಿದಳು 
ಎಂದು ಹ ೇಳಿದ .  
 
ಸೌರ: 
 
ಈಶಾವಾಸಯ ಉಪನಿಷತಿತನ್ ಕ್ ೂನ ರ್ಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ೂೇಪಾಸನ , ಅದರ ಫಲ್ – ಇವುಗಳ ವಿಷರ್ವಿದ . ಇಲ್ಲ ಿ
ಸೂರ್ಯನ್ನ್ುು ಸಗುಣ್ ಬರಹ್ಮವಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ : 

‘तद्यित्सत्यिसौ स आधदत्यो ि एष एतधिन्मण्डले परुुषो ििाि ंदधक्षणऽेक्षन्परुुषः’ (ब.ृ उ. ५ । ५ । २) एतदुभि ं

सत्य ंब्रह्मोपासीनः िथोतकिवकृच्च िः, सोऽन्तकाले प्राप्त ेसत्यात्मानिात्मनः प्राधप्तद्वारं िाचत े— 
 व्याख्या  

धहरण्ििने पात्रणे सत्यस्याधपधहत ंिखुि ् । 

तत्त्व ंपषून्नपावणृ ुसत्यििा वि दृष्टि े॥ १५ ॥ 

धहरण्ििने पात्रणे धहरण्ििधिव धहरण्ििि ् , ज्योधति विधित्यतेत ् , तने पात्रणेवे अधपिानभतूने सत्यस्य 

आधदत्यिण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अधपधहति ् आच्छाधदत ंिखु ंद्वारि ् ; तत ् त्व ंह ेपषून ् अपावणृ ुअपसारि सत्यििा वि तव 

सत्यस्योपासनात्सत्य ंििो िस्य िि सोऽहं सत्यििा व ति ैिह्यि ् ; अथवा, िथाभतूस्य ििवस्यानषु्ठात्र,े दृष्टि ेतव 

सत्यात्मन उपलब्धि े॥ 

पषून्नकेष ेिि सिू व प्राजापत्य व्यहू 

रश्िीन्सिहू तजेो िि ेरूप ंकल्याणति ं

ति ेपश्िाधि िोऽसावसौ परुुषः सोऽहिधि ॥ १६ ॥ 

https://advaitasharada.sringeri.net/display/bhashya/Brha?page=5&id=BR_C05_S05_V02&hl=%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8C%20%E0%A4%B8%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%20%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B7%20%E0%A4%8F%E0%A4%A4%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A5%87%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8B%20%E0%A4%AF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%82%20%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%BD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A4%83
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ह ेपषून ् जर्तः पोषणात्पषूा रधवः । तथा एक एव ऋषधत र्च्छतीत्यकेर्षः ह ेएकष े। तथा सव वस्य सिंिनाद्यिः ह ेिि । 

तथा रश्िीना ंप्राणाना ंरसाना ंच स्वीकरणात्सिू वः ह ेसिू व । प्रजापतरेपत्य ंप्राजापत्यः ह ेप्राजापत्य । व्यहू धवर्िि 

रश्िीन ् स्वान ् । सिहू एकीकुरु उपसहंर तजेः तावकं ज्योधतः । ित ् त ेतव रूप ंकल्याणतिि ् अत्यन्तशोभनि ् , तत ् त े

तवात्मनः प्रसादात ् पश्िाधि । धकञ्च, अहं न त ुत्वा ंभतृ्यवद्याच ेिोऽसौ आधदत्यिण्डलस्थः असौ व्याहृत्यविवः परुुषः 

परुुषाकारत्वात ् , पणंू वानने प्राणबदु्ध्यात्मना जर्त्सिस्तधिधत परुुषः ; पधुर शिनाद्वा परुुषः । सोऽहि ् अधि भवाधि ॥ 

ಭಗವದ್ಧಗೇತ್ ರ್ಲ್ಲ:ಿ 

इि ंधववस्वत ेिोर् ंप्रोतवानहिव्यिि ् । 
धववस्वान्मनव ेप्राह िनधुरक्ष्वाकवऽेब्रवीत ् ॥ १ ॥ 4.1 

इिि ् अध्यािद्विनेोतं िोर् ंधववस्वत ेआधदत्याि सर्ा वदौ प्रोतवान ् अहं.. 

ಪರಮಾತಮನ್ು ಆದ್ಧರ್ಲ್ಲ ಿಆದ್ಧತಯನಿಗ  ಈ ಬರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಉಪದ ೇಶಿಸಿದ. ಆದ್ಧತಯನ್ು ಮನ್ುವಿಗ  ಇದನ ುೇ 
ಉಪದ ೇಶಿಸಿದ  ಎಂದು ಪರಂಪರ .  ಈ ಪರಬರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪಡ ದವರು ಪರ ಬರಹ್ಮವ ೇ ಆದಾರಿಂದ ಆದ್ಧತಯನ್ೂ 
ಪರ ಬರಹ್ಮವ ೇ.  ಇದು ಶಂಕರರ ಒಪಿಿಗ  ಪಡ ದ್ಧದ . 

ಗಾಣ್ಪತಯ: 

ಇದರ ಬಗ ಗ ನ ೇರಾಗಿ ಪರಸಾಾನ್ ತರರ್ ಭಾಷಯದಲ್ಲಿಲ್ಿವಾದರೂ ಗಣ್ಪತಿರ್ನ್ುು ಪರಬರಹ್ಮವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವುದಲ್ಲ ಿ
ಶಂಕರರಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಆಕ್ ೇಪವಿಲ್.ಿ ಏಕ್ ? ತ್ ೈತಿತರಿೇಯಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲ ಿಪರಸಿದಿವಾದ ಅನ ೇಕ ‘ಗಾರ್ತಿರ’ 
ಮಂತರಗಳಿವ . ಇವುಗಳಲ್ಲ ಿ‘ತತುಿರುಷಾರ್ ವಿದಮಹ ೇ ವಕರತುಂಡಾರ್ ಧೇಮಹ | ತನ ೂುೇ ದಂತಿಿಃ 
ಪರಚ ೂೇದಯಾತ್’ ಎಂಬ ಮಂತರವಿದ . ಇದಕ್ ಕ ಸಾರ್ಣ್ರು ಗಣ್ಪತಿ, ಗಣ ೇಶ, ಎಂದ ೇ ಅಥಯ ಮಾಡಿದಾಾರ . ಅದರ 
ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿಮುಮುಕ್ಷುವಾದವನ್ು ಈ ಮಂತರಗಳನ್ುು ಜಪಿಸಬ ೇಕ್ ಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾರ . ಹಾಗಾಗಿ ಗಣ್ಪತಿರ್ು ಪರ 
ಬರಹ್ಮ. ಇದ ೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷುಣ, ಸಕಂದ, ದುಗ ಯ, ನ್ರಸಿಂಗ, ಹರಣ್ಯಗಭಯ (ಬರಹಾಮ), ಗರುಡ, ನ್ಂದ್ಧ, 
ಸೂರ್ಯ,ಅಗಿು ಇವರುಗಳಿಗೂ ಗಾರ್ತಿರಗಳಿವ .  

ಸಾಕಂದ: 

ಛಾಂದ ೂೇಗಯ ಉಪನಿಷತಿತನ್ಲ್ಲ ಿಸನ್ತುಕಮಾರ - ನಾರದ ಸಂವಾದದಲ್ಲ ಿನಾರದರಿಗ  ಭೂಮ ವಿದ ಯರ್ನ್ುು 
ಉಪದ ೇಶಿದ ಗುರು ಮಹ್ರ್ಷಯ ಸನ್ತುಕಮಾರರನ್ುು ಉಪನಿಷತುತ ಹೇಗ  ಹ ೇಳುತ್ ತ:   
 
 भर्वान्सनातु्किारस्तꣳ स्कन्द  इत्याचक्षत ेतꣳ स्कन्द  इत्याचक्षत े॥ २ ॥ 
 
ಭಗವಾನ್ ಸನ್ತುಕಮಾರರನ್ುು 'ಸಕಂದ' ಎಂದು ಹ ೇಳುವರು.  
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ಇದಕ್ ಕ ಶಂಕರರು ಹೇಗ  ವಾಯಖ್ಾಯನ್ ಮಾಡಿದಾಾರ :  कोऽसौ ? भर्वान ् ‘उत्पधि ंप्रलि ंचवै भतूानािार्तत र्धति ् । वधेि 
धवद्यािधवद्या ंच स वाच्यो भर्वाधनधत’ एविंिा व सनतु्किारः । तिवे सनतु्किारं दवे ंस्कन्द  इधत आचक्षत ेकथिधन्त 
तधद्वदः । 
 
ಭಗವಾನ್ = 'ಉತಿತಿತ ಪರಲ್ರ್ ಮತುತ ಜೇವರುಗಳ ಗತಿ, ಆಗತಿ, ವಿದ ಯ ಮತುತ ಅವಿದ ಯ ಎಲ್ಿವನ್ೂು ತಿಳಿದವರನ್ುು 
ಭಗವಾನ್ ಎನ್ಲಾಗುತ್ ತ' ಎಂಬ ಸೃತಿ ವಾಕಯದ್ಧಂದ ಸನ್ತುಕಮಾರರು ಅಂಥದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದವರು 
ಹ ೇಳುತ್ಾತರ . 
 
ಶಂಕರರು ಬರಹ್ಮಸೂತರ ಭಾಷಯದಲ್ಲ ಿ'ಸನ್ತುಕಮಾರರ ೇ ರುದರನ್ ಕ್ ೂೇರಿಕ್ ಯಂದ ಸಕಂದನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು' 
ಎಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿಸಿದಾಾರ . ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಂದ, ಸುಬರಹ್ಮಣ್ಯ, 'ಭಗವಾನ್', ಪರ ಬರಹ್ಮ.  ಮತುತ ಉಪನಿಷತಿತನ್ 
ಪರಕ್ಾರ ‘ब्रह्म वदे ब्रह्मवै भवधत’ (ि.ु उ. ३ । २ । ९) ಬರಹ್ಮವನ್ುು ತಿಳಿದವರು ಬರಹ್ಮವ ೇ ಆದಾರಿಂದ, ಬರಹ್ಮ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸನ್ತುಕಮಾರರು, ಸಕಂದ, ಬರಹ್ಮವ ೇ. 
 
ಅಪರ ೂೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿರ್ು ಉಪನಿಷತಿತನ್ ಮತುತ ಶಂಕರರ ಅಭಿಪಾರರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ ಬರಹ್ಮವ ೇ: 
 
ಮುಂಡಕ್ ೂೇಪನಿಷತಿತನ್ 3.1.10 ನ  ಈ ಮಂತರ: 
ि ंि ंलोकं िनसा सधंवभाधत धवशदु्धसत्त्वः कािित ेिािं कािान ् । 
त ंत ंलोकं जित ेतािं कािासं्तिादात्मज्ञ ंह्यच विदूे्भधतकािः ॥ १० ॥ 
 
ತಿಳಿಸುವುದು - ಯಾವೊಬಬ ಇಹ್ ಪರ ಲ ೂೇಕಗಳಲ್ಲ ಿಐಶವರ್ಯ ಭ ೂೇಗ ಬರ್ಸುವನ ೂೇ ಅವನ್ು ಅಪರ ೂೇಕ್ಾತಮ 
ಜ್ಞಾನಿರ್ನ್ುು ಪೂಜಸಿದರ  ಅವನಿಗ  ಅವನ್ ಬರ್ಕ್  ಸಿದ್ಧಾಸುತತದ  ಎಂದು.   
 
ಮುಂದ್ಧನ್ ಮಂತರ 3.2.1: 
 
स वदेतैत्परि ंब्रह्म िाि ित्र धवश्व ंधनधहत ंभाधत शभु्रि ् । 
उपासत ेपरुुष ंि ेह्यकािास्त ेशकु्रितेदधतवत वधन्त िीराः ॥ १ ॥ 
 
ತಿಳಿಸುವುದು: ಯಾರು ಕ್ ೇವಲ್ ಮೇಕ್ಷಕ್ಾಮನಾಗಿರುವನ ೂೇ ಅವನ್ು ಅಪರ ೂೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿರ್ ಪೂಜಸಿದರ  ಮುಕ್ತತ 
ಫಲ್ವ ೇ ಸಿಗುತ್ ತ ಎಂದು.   
 

Mundakopanishad 3.1.10: 

ि ं ि ं लोकं िनसा सधंवभाधत धवशदु्धसत्त्वः कािित े िािं कािान ् ।  
त ंत ंलोकं जित ेतािं कािासं्तिादात्मज्ञ ंह्यच विदूे्भधतकािः ॥ १० ॥ 
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The man of pure mind wins those worlds which he mentally wishes for and those 
enjoyable things which he covets. Therefore one, desirous of prosperity, should 
adore the knower of the Self. 

ಹೇಗ  ಶಂಕರರಿಗ  ಪರಬರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿರ್ೂ ಪರಬರಹ್ಮವ ೇ. ಈ ಮೇಲ  ಹೇಳಿದ 6 ದ ೇವತ್ಾ ರೂಪಗಳು ಪರ ಬರಹ್ಮ 

ಎಂಬುದು ಶುರತಿ, ಸೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ್ಗಳಲ್ಲ ಿಪರಸಿದಿವಾಗಿದ .  

ಶಂಕರರು ಹ್ರಿ ಮತುತ ಹ್ರ, ಪಾರಣ್, ಇಂದರರನ್ುು ಬರಹ್ಮವ ಂದು ಒಂದ ೇ ಕಡ  ಒಪಿಿರುವ ವಾಕಯ: 

In the Kenopanishad Pada Bhashyam 1.5: 
 
आत्मा धह नािाधिकृतः कि वण्िपुासन ेच ससंारी किोपासन ंवा सािनिनषु्ठाि ब्रह्माधददवेान्स्वर् ंवा प्राप्तधुिच्छधत । 
तििादन्य उपास्यो धवष्णरुीश्वर इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म भधवतिुहवधत, न त्वात्मा ; लोकप्रत्यिधवरोिात ् । िथान्य ेतार्कका 
ईश्वरादन्य आत्मते्याचक्षत,े तथा कर्िणोऽि ु ंिजाि ु ंिजते्यन्या एव दवेता उपासत े। तिाद्यतंु िधद्वधदतिपुास्य ंतद्ब्रह्म 
भवते ् , ततोऽन्य उपासक इधत । 
 

A samsari by karma-upasana desires to attain Deva-s such as Brahmaa, or 
svarga. Thus the upasya Brahman can be Vishnu, Ishwara (Shiva), Indra, 
Prana, that is something which is different from the aspirant. 

ಸೂತರಭಾಷಯದಲ ಿೇ ಇಂದರ ಅಪರ ೂೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿರ್ು, ಪರತದಯನ್ನ ಂಬವನಿಗ  ಪರ ತತತವವನ್ುು 
ಉಪದ ೇಶಿಸುತ್ಾತನ . ಹಾಗ ಯೇ ರ್ಮ ನ್ಚಿಕ್ ೇತಸಿಿಗ  ಉಪದ ೇಶಿಸುವುದು. ಮೇಲ  ತ್ ೂೇರಿಸಿದ 
ಮುಂಡಕ್ ೂೇಪನಿಷತಿತನ್ ಪರಮಾಣ್ದ್ಧಂದ ‘ಬರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿರ್ು ಮೇಕ್ಷಕ್ಾಕಗಿ ಉಪಾಸಯ’ ಎಂದ್ಧರುವುದರಿಂದ 
ಶಂಕರರ ಅಭಿಪಾರರ್ ಸಿಷಟವಿದ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಷಣ್ಮತಗಳ ಪರ ಬರಹ್ಮ ದ ೇವತ್ಾ ರೂಪಗಳು ಶಂಕರರ ಅಭಿಮತ ಪರ ಬರಹ್ಮವ ೇ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಅವರನ್ುು ಷಣ್ಮತ ಸಾಾಪಕರು ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರ ೇನ್ೂ ತಪಾಿಗದು. ಯಾವಾಗ ಹ ೇಗ  ಇದನ್ುು ಮಾಡಿದರು 
ಎಂಬುದು ನ್ಮಗ  ಮುಖಯವಲ್ಿ. ಅವರಿಗ  ಈ ಪರಮೇರ್ ವಿರ ೂೇಧವಲ್ ಿಎಂಬುದು ಮಾತರ ನಾವು 
ತಿಳಿರ್ತತಕಕದುಾ. ವ ೇದ ೂೇಪನಿಷತುತಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವ ಯಾವ ದ ೇವತ್ಾರೂಪಗಳನ್ುು ಪರ ಬರಹ್ಮವಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದ ಯೇ ಅವ ಲ್ ಿಶಂಕರರಿಗ  ವ ೇದಪರಮಾಣ್ದ್ಧಂದ ಅಭಿಮತವ ೇ. 

 

The Uttara Khanda of Padma Purana has a beautiful reference to Panchayatana puja. Bhagavan 

Krishna says the following to Satyabhama in the 88th Chapter : 

शैव ाः सौर श्च ग णेश  वैष्णव ाः शक्तिपूजक ाः । 

म मेव प्र प्नुवंिीह वर् ांभाः स गरं यथ  ॥ ४३ ॥ 
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एकोऽहं पंचध  ज िाः क्रीडयन्न मभभाः ककल । 

देवदत्िो यथ  कक्श्चत्पुत्र द्य ह्व नन मभभाः ॥ ४४ ॥ ( 6.88.43-44) 

Bhagvan says to Satyabhama , "As rain-water reaches the ocean, so also, the worshippers of 

Shiva,Surya,Ganesha,Vishnu and Shakti attain me. I am one, yet manifest in five ways. As one 

Devadatta is addressed in many ways, so also, I am called variously owing to my play. " 

 

 

The first line directly and the second line implicitly form the basis for this shloka of Sri 

Madhusudana Saraswati in his Gudhartha dipika commentary to the 

Bh.Gita:                           शैव ाः सौर श्च ग णेश  वैष्णव ाः शक्तिपूजक ाः। 

भवक्न्ि यन्मय ाः सव ेसोहमक्मम पराः भशवाः।।3। 

I am that Supreme Consciousness that Shaivas, Sauras, Gaaneshas, Vaishnavas and Shaakta hold 

to be their upasya devataa. It is well known that the Ishta Devataa of Madhusudana Saraswati is 

Balakrishna. So, we have the authority of the Padma purana that the five sects such as Shaiva, 

Saura, etc. are authentic. I had once shown the Narada purana reference too to a similar mention. 

 

ತ್ ೈತಿತರಿೇಯಾರಣ್ಯಕದ 10ನ  ಪರಪಾಠಕ:  ನಾನಾ ದ ೇವತ್ ಗಳ ಗಾರ್ತಿರೇ ಮಂತರಗಳು ಸಾರ್ಣ್ 
ಭಾಷಯದ ೂಂದ್ಧಗ : 

 

Contd… 
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  Om Tat Sat 


