ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ
[ShatprashnOpanishad in Kannada]
[ ೇಶದ ೇೆೇೆ ಕೆಯವಾದ ಆರು ಮಂ ತತ  ಾಸುಗಳ$, ತತವನು '(ಯುವ)ದ*ೊ,ೕಸ,ರ, ಒ.ೆ/ಯ ತತ ಾ
ಗುರುವನು ಹುಡುಕುತಾ, 3ಪ45ಾದರ 6ೕ'7ಯನು *ೇ( '(ದು, ಅವರ ಹ'ರ ತಮ9 ತಾ'ಕ  ಾ:ೆಯನು
ಪ;ಹ;<*ೊಳ/ೇ*ೆಂದು, 3ಪ45ಾದರ ಆಶಮದ=> ಒಟಾ@ಗುತಾೆ. ಈ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ ಆರು ಪEೆಗ(Fೆ 3ಪ45ಾದರು
*ೊಡುವ ಉತರGೇ ಈ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ .
ಪHಜJ ಬನಂಜೆ FೋMಂ ಾNಾಯ7ರು ತಮ9 ಉಪ ಷ

ಪವಚನದ=> ಒಬP :ಾQಾನJ ಗೂ ಅಥ7Gಾಗುವಂತೆ Mವ;<ದ

ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ ಅಥ7:ಾರವನು ಇ-ಪ)ಸಕ ರೂಪದ=> :ೆೆ VWದು ಆಸಕ ಭಕ;Fೆ ತಲು3ಸುವ ಒಂದು 6ರುಪಯತವನು
ಇ=> Qಾಡ5ಾZ ೆ.]

Visit us @: http://prashnopanishat-in-kannada.blogspot.in/
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ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ

Page 1

ಓದುವ \ದಲು

ಓದುವ \ದಲು
ಪHಜJ ಬನಂಜೆ FೋMಂ ಾNಾಯ7ರು
‘ಉಪ ಷ

ಒಬP :ಾQಾನJ ಮನುಷJ ಗೂ ಅಥ7Gಾಗುವಂತೆ Mವ;<ದ

ಪವಚನ’ವನು ಬಳ<*ೊಂಡು ಇ=> ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ Mವರhೆಯನು ಪಸುತಪWಸ5ಾZ ೆ.

ಓದುಗರು :ಾಧJGಾದೆ ಆNಾಯ7ರ ಪವಚನದ ಧj ಸುರು(ಯನು \ದಲು *ೇ(<*ೊಳ/ೇ*ಾZ ಇ=>
Mನಂ'<*ೊಳ$/' ೆkೕGೆ. ಧj ಸುರು(ಯನು *ೇಳಲು :ಾಧJGಾಗ ೇ ಇದkವ;Fೆ ಅನುಕೂಲGಾಗ5ೆಂದು ಈ
ಪ)ಸಕವನು ಬೆಯ5ಾZ ೆ. ಅlಾJತ9 ಬಂಧುಗಳ$ ಈ ಉಪ ಷ'ನಲ>ಡZರುವ ಅಪHವ7 ಅಥ7:ಾರವನು
ಅ;ತು ತಮ9 ೕವನವನು ^ಾವನFೊ(<*ೊಳ/ೇ*ಾZ ^ಾm7ಸುತೇGೆ.

M ಾಪ]ೆ
ಈ ಇ-ಪ)ಸಕವನು ಅlಾJತ9ದ=> ಆಸ6ಯುಳ/ವ;FಾZ

ೕಡ5ಾZ ೆ. ಆದk;ಂದ

ಇದನು nಾವ) ೇ

GಾJ^ಾರ*ಾ,Z(Commercial purpose) ಬಳಸಾರ ಾZ *ೋ;*ೆ. ಈ ಪ)ಸಕವನು ಆNಾಯ7ರ ಪವಚನ
*ೇ(<*ೊಂಡು ಬೆದkರೂ ಕೂಾ, ಬೆಯುGಾಗ ಅ]ೇಕ ತಪ)4ಗ.ಾZರಬಹುದು, ಬೆಯುವವರು ತಮFೆ
ಅಥ7Gಾದ ;ೕ'ಯ=> ಬೆದು*ೊಂWರಬಹುದು. ಇ=> }ಾFೆ ಏ]ಾದರೂ ತಪ)4 ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದೆ ಅದ*ೆ,
ಆNಾಯ7ರು }ೊhೆFಾರರಲ>. ಇದ*ಾ,Z ಓದುಗರು ]ೇರGಾZ ಆNಾಯ7ರ ಪವಚನದ ಧj ಸುರು(ಯನು
*ೇ(<*ೊಳ/ೇ*ಾZ Mನಂ'<*ೊಳ$/ತೇGೆ. ಈ ಪ)ಸಕದ ಮುಖ ಪ)ಟದ=> ಬಳಸ5ಾದ ತ ಅಂತಜಾ7ಲಂದ
ತೆFೆದು*ೊಂWದುk. ಒಂದು Gೇ.ೆ ಆ ಬFೆ nಾರ ಾkದರೂ ಆೇಪMದkೆ ದಯMಟು@ ನಮFೆ ಬೆದು '(<.
ಅದನು ತಣ ತೆFೆದು }ಾಕ5ಾಗುವ)ದು.

ಸಂಪಕ7 *ೊಂW: http://prashnopanishat-in-kannada.blogspot.in/
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ಪ:ಾವ]ೆ

ಪ:ಾವ]ೆ
ಆರು ಪEೆಗ(Fೆ ಉತರರೂಪGಾZರುವ ಈ ಉಪ ಷತು

ಅಥವ7 Gೇದ*ೆ, :ೇ;ದ ಉಪ ಷತು. ಈ

ಉಪ ಷ'Fೆ ತುಂಾ ಬಳ*ೆಯ=>ರುವ }ೆಸರು ‘ಪEೆSೕಪ ಷತು’. ಆದೆ ಇದರ ^ಾೕನ }ೆಸರು ‘ಷ ಪಶ
ಉಪ ಷ ’. ಆರು ಋDಗಳ$ *ೇಳ$ವ ಆರು ಪEೆಗ(Fೆ 3ಪ45ಾದರು *ೊಡುವ ಉತರವನು ಇ=> ಆರು ಅlಾJಯ
ರೂಪದ=> *ಾಣಬಹುದು.
ಉಪ ಷ'Fೆ ಪGೇcಸುವ ಮುನ ಉಪ ಷ'ನ Vನ5ೆಯನು '(ಯುವ)ದು ಬಹಳ ಮುಖJ. ಮೂಲಭೂತGಾZ
ಎ5ಾ> Gೇದಗ(Fೆ ಮೂಲ ಓಂ*ಾರ. ಓಂ*ಾರದ ಮೂರು ಅರಗ(ಂದ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸುವಃ ॥
ಎನುವ ಮೂರು GಾJಹೃ'ಗಳ$ ಸೃD@nಾದವ). ಈ GಾJಹೃ'ಂದ ಮೂರು ^ಾದದ Fಾಯ' ಸೃD@nಾತು.
ಮುಂ ೆ ಮೂರು ^ಾದದ Fಾಯ'ಂದ ಮೂರು ವಗ7ದ ಪ)ರುಷಸೂಕ ಸೃD@nಾತು.ಇದು ಋFೆaೕದದ
ಹ]ಾರು ಮಂತಗ(ರುವ ಪ)ರುಷಸೂಕ. ಇ=> \ದಲ ಐದು, ನಂತರದ ಐದು }ಾಗೂ *ೊ]ೇಯ ಆರು
ಮಂತಗಳನು ಮೂರು ವಗ7ಗ.ಾZ MಂಗWಸ5ಾZ ೆ. VೕFೆ ಸೃD@nಾದ ಪ)ರುಷಸೂಕದ \ದಲ ವಗ7
M:ಾರFೊಂಡು ಋFೆaೕದ, ಎರಡ]ೇ ವಗ7 M:ಾರGಾZ ಯಜುGೇ7ದ }ಾಗೂ ಮೂರ]ೇ ವಗ7 M:ಾರGಾZ
:ಾಮGೇದದ ಜನನGಾತು. ಮುಂ ೆ ಅಥವ7 ಮು ಂದ ]ಾಲ,]ೇ Gೇದದ ಆMಾ7ವGಾತು. ಇದು
ನಮ9 Gೈಕ Gಾಙ9ಯ ೆ.ೆದುಬಂದ ಬFೆ. ಓಂ*ಾರ ಎನುವ ೕಜಂದ ಮ}ಾವೃGಾZ, }ೆಮ9ರGಾZ
Gೈಕ :ಾVತJ ೆ.ೆ ೆ.
ಎ5ಾ> Gೇದಗ(ಗೂ ಸಂVತೆ, ಾಹ9ಣ, ಅರಣJಕ ಮತು ಉಪ ಷತು ಎನುವ ]ಾಲು, ಮುಖಗ(Gೆ. ‘ಸಂVತೆ’
ಅಂದೆ ಮೂಲ^ಾಠ(Text). ‘ಾಹ9ಣ’ Gೇದದ=> ಕಮ7 ಾಗವನು ಮತು ಅದರ ಅನುಾdನದ ಬFೆಯನು
Mವ;ಸುವ ಾಗ. :ಾQಾನJGಾZ ಬಹ9Nಾ;ಗ(Fೆ ‘ಸಂVತೆ’ಯ ಅಧJಯನGಾದೆ, ಮದುGೆnಾದ ನಂತರ
ಗಹಸ ೕವನ*ೆ, ೇ*ಾದ Mವರಗಳನು *ೊಡತಕ,ಂತಹ Gೇದದ ಾಗ ‘ಾಹ9ಣ’.
Vಂನ *ಾಲದ=> ಗಹಸ ೕವನದ ನಂತರ, ಮಕ,ಳ$

ೊಡವಾದ ೕ5ೆ, ತಂ ೆ-ತಾ ಸುQಾರು

ಐವತ;ಂದ ಅರವತರ ವಯ<ನ=> ಎಲ>ವನೂ ಮಕ,ಳ :ಾaೕನ ಟು@, *ಾWFೆ }ೋZ Gಾಸ Qಾಡು'ದkರು.
ಅದ]ೇ

Gಾನಪಸ

ಎನುತಾೆ.

:ಾಂ:ಾ;ಕ

ೕವನದ

ಬಹುಾಗವನು

ಕಳ*ೊಂಡು

*ಾWನ=>

GಾಸGಾZರುGಾಗ }ೆಚು ಉಪೕಗ*ೆ, ಬರುವ Gೇದದ ಾಗ ‘ಅರಣJಕ’Gಾದೆ, ಸಮಗವನೂ ತJ<ರುವ
ಸಂ]ಾJ<ಗ(Fೆ

ರಂತರ ಭಗವಂತನ ಂತ]ೆ Qಾಡಲು ೇ*ಾZರುವ Gೇದದ ಾಗGೇ ‘ಉಪ ಷತು’.

ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಸಂVತೆ- ಬಹ9Nಾ;ಗ(Fೆ, ಾಹ9ಣ-ಗಹಸ;Fೆ, ಅರಣJಕ-Gಾನಪಸ;Fೆ ಮತು
ಉಪ ಷತು-ಸಂ]ಾJ<ಗ(Fೆ. ಇದರಥ7 ಗಹಸರು ಉಪ ಷತನು ಓದಾರದು ಎಂದಥ7ವಲ>. ಎಲ>ರೂ
ಎಲ>ವನೂ ಓದೇಕು. ಆದೆ MEೇಷ ಒತು*ೊಟು@ ೕ=ನ MಾಗM ೆ ಅೆ@ೕ.
Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಪ'ಂದು Gೇದಗ(ಗೂ ಾಹ9ಣ, ಅರಣJಕ ಮತು ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ. ಐತೇಯ
ಾಹ9ಣ, ಐತೇಯ ಅರಣJಕ ಮತು ಐತೇಯ ಉಪ ಷತು ಋFೆaೕದ*ೆ, ಸಂಬಂಧಪ@ದುk. ಯಜುGೇ7ದದ=>
ಪಮುಖGಾZ ಎರಡು Eಾೆಗ(Gೆ ಮತು ಅ=> ಪ'ೕ Eಾೆಗೂ ಎರಡು ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ. ಶುಕ>ಯಜುGೇ7ದದ=>
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ಪ:ಾವ]ೆ
ಈEಾGಾಸJ ಮತು ಬೃಹ ಾರಣJಕ ಎನುವ ಎರಡು ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ. ಅ ೇ ;ೕ' ಕೃಷ ಯಜುGೇ7ದದ=>
ತೈ';ೕಯ ಮತು *ಾಠಕ ಎನುವ ಎರಡು ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ. ಇನು :ಾಮGೇದದ=> ಕೂಾ

ಎರಡು

ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ *ೇ]ೋಪ ಷತು ಮತು ಛಂ ೋಗ ಉಪ ಷತು.
ಅಥವ7Gೇದದ=>

ಮೂರು

ಉಪ ಷತುಗ(Gೆ.

ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ:

ಅಥವ7Gೇ ೊಪ ಷತು,

Qಾಂಡೂಕ

ಉಪ ಷತು ಮತು ಷ ಪಶ ಉಪ ಷತು. ಇ=> ]ಾವ) ]ೋಡು'ರುವ ಉಪ ಷತು ಈ ೕ=ನ
ದEೆSೕಪ ಷತುಗಳ=> ಒಂ ಾದ ಅಥವ7Gೇದದ “ಷ ಪಶ ಉಪ ಷತು”.
ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ=> ಪ'^ಾಧJGಾZರುವ ಮುಖJ ಸಂಗ'

^ಾಣತತ ಮತು ^ಾಣನನು

ಯಂ'ಸುವ

]ಾಾಯಣ. ಮುಖJGಾZ ಈ ಎರಡು ಉ^ಾಸ]ೆಯನು ‘ಪEೆSೕಪ ಷತು’ Mವ;ಸುತ ೆ.

ಉಪ ಷ'ನ

ಛಂದಸನು ]ೋWದೆ ಇ=> }ೆನ ಾಗ ಗದJರೂಪದ=> ೆ }ಾಗೂ ನಡುGೆ *ೆಲವ) ಪದJಗಳನೂ ]ಾವ)
]ೋಡಬಹುದು. }ೆಸೇ ಸೂಸುವಂತೆ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ 3ಪ45ಾದರನು ಪEೆ Qಾಡುತಾೆ }ಾಗೂ
3ಪ45ಾದರು ಅವರ ಪEೆFೆ *ೊಡುವ ಉತರ ಇ=> ಉಪ ಷ'ನ ರೂಪದ=> ಮೂWಬಂ ೆ. ಆದk;ಂದ ಈ
ಏಳ$ಮಂ ಋDಗಳ$ ಈ ‘ಉಪ ಷ'ನ ಋDಗಳ$’. [ಈ ಋDಗಳ ಪ;ಚಯ ಮುಂ ೆ ಉಪ ಷ'ನ5ೆ>ೕ
ಬರುತ ೆ].
ಎ5ಾ> ಉಪ ಷತುಗಳಲೂ> ]ಾವ) ಪEೆಗಳನು *ಾಣುತೇGೆ. ಆದೆ ಇ=> ಒಂದು MEೇಷM ೆ. ಇದು ಪEೆಯನು
}ೇಳ$ವ ಉಪ ಷತಲ>. ಇದು ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ }ಾ6ದ ಆರು ಪEೆFೆ ಉತರ*ೊಡುವ ಉಪ ಷತು.
ಆದk;ಂದ ಈ ಉಪ ಷತನು *ೇವಲ ‘ಪEೆSೕಪ ಷತು’ ಎಂದು }ೇಳ ೇ ‘ಷ ಪಶ ಉಪ ಷತು’ ಎಂದು
}ೇಳ$ವ)ದು }ೆಚು ಸಮಂಜಸ.
ೇಶದ ೇೆೇೆ ಕೆಯವಾದ ಆರು ಮಂ ತತ  ಾಸುಗಳ$, ತತವನು '(ಯುವ)ದ*ೊ,ೕಸ,ರ, ಒ.ೆ/ಯ
ತತ ಾ

ಗುರುವನು ಹುಡುಕುತಾ , 3ಪ45ಾದರ 6ೕ'7ಯನು *ೇ( '(ದು, ಅವರ ಹ'ರ ತಮ9 ತಾ'ಕ

 ಾ:ೆಯನು ಪ;ಹ;<*ೊಳ/ೇ*ೆಂದು, 3ಪ45ಾದರ ಆಶಮದ=> ಒಟಾ@ಗುತಾೆ. VೕFೆ ಆರು ಮಹತರGಾದ
ಪEೆಗಳನು }ೊತು ತಂದ ಆರು ಮಂ ಋDಗ(Fೆ ಉತರ *ೊಟ@ವರು 3ಪ45ಾದರು. ಬ , ಭಗವಂತನ
ಅನುಗಹ ೇW, ಈ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ ಜೊತೆ :ೇ;, ]ಾವH ಕೂಡ ನ¤9ಂದ :ಾಧJGಾದಷು@ ಾನವನು
3ಪ45ಾದ;ಂದ ಪೆದು ಕೃತಾಥ7ಾFೋಣ.

*******
Visit Us at : http://prashnopanishat-in-kannada.blogspot.in/
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Eಾಂ'^ಾಠ

Eಾಂ' ^ಾಠ
ಅಧJಯನ ^ಾರಂ§ಸುವ \ದಲು ೇವರನು ^ಾಥ7]ೆ QಾW, “ M7ಘGಾZ ನಮ9 ಅಧJಯನ ನೆಯ=”
ಎಂದು ^ಾm7ಸುವ :ೋತ Eಾಂ'ಮಂತ. ಇ=>

ಾ]ಾನಂದವನು *ೊಡು ಎನುವ ^ಾಥ7]ೆಯ ಜೊತೆFೆ,

MಶaEಾಂ'ಯ ^ಾಥ7]ೆ ಕೂಾ ಇ ೆ. VೕFಾZ nಾವ) ೇ ಒಂದು ಅಧJಯನ Qಾಡುವ \ದಲು ಮತು
*ೊ]ೆಯ=> Eಾಂ'ಮಂತ }ೇಳ$ವ ಕಮM ೆ. ಇದು ೕವನದ=> ಅEಾಂ' ಬರಾರದು, ಎಲ>;ಗೂ
ಒ.ೆ/ಯ ಾಗ= ಎಂದು Eಾಂ'ಯನು ^ಾm7ಸುವ ಮಂತ ಕೂಾ }ೌದು. ಒಂ ೊಂದು Gೇದ Eಾೆಯವ;ಗೂ
ಒಂ ೊಂದು Eಾಂ' ಮಂತM ೆ. ಇ=> ಬಂರುವ)ದು ಅಥವ7 Gೇದದ Eಾಂ' ಮಂತ.

ಓಂ ಭದಂ ಕhೇ7§ಃ ಶೃಣುnಾಮ ೇGಾಃ ಭದಂ ಪEೆJೕQಾ§ಯ7ಜತಾಃ ।
<ೈರಂFೈಸುಷು@Gಾಂಸಸನೂ§ವJ7Eೇಮ ೇವVತಂಯ ಾಯುಃ ॥
“ಭದಂ ಕhೇ7§ಃ ಶೃಣುnಾಮ

ೇGಾಃ

ಭದಂ ಪEೆJೕQಾ§ಯ7ಜತಾಃ”.

ಇ=> ‘ಯಜತಾಃ’ ಎಂದೆ

ನ¤9ಂದ ಪHಸಲ4ಡುವವರು, ನಮ9ನು ರªಸುವವರು ಎಂದಥ7. ಅ ೇ ;ೕ' ‘ ೇGಾಃ’ ಎಂದೆ ೇವತೆಗಳ$
ಮತು ಅವರ ಅಂತnಾ7¤nಾZರುವ ಭಗವಂತ. ಅಧJಯನ*ೆ, \ದಲು ಗುರು-cಷJರು ಪHಜಾಹ7ಾದ ತಮ9
ಇಂnಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ=> ಈ ;ೕ' ^ಾಥ7]ೆ Qಾಡು' ಾkೆ: “ ೕವ) ನಮ9 6M ಒ.ೆ/ಯದನು

*ೇಳ$ವಂತೆ, ನಮ9 ಕಣು ಒ.ೆ/ಯದನು ]ೋಡುವಂತೆ ಅನುಗV<” ಎಂದು.
ಎಲ>6,ಂತ ಒ.ೆ/ಯ ಸುk ಎಂದೆ ಅದು ೇವರ ಸುk. ಒ.ೆ/ಯದನು *ೇಳ$ವ)ದು ಎಂದೆ \ದಲು ಭಗವಂತನ
ಬFೆFೆ *ೇಳ$ವ)ದು. ನಂತರ 5ೋಕದ=>ನ ಒ.ೆ/ಯ ಸುkಯನು *ೇಳ$ವ)ದು. :ಾQಾನJGಾZ 5ೋಕದ=>ನ *ೆಟ@
Mಷಯ 6Mಯ ೕ5ೆ  ಾkಗ, *ೆಟ@ ದೃಶJವನು ]ೋW ಾಗ, ಮನಸು ಕದಡುತ ೆ. ಅದ;ಂದ *ೋಪ, ೆaೕಷ
ೆ.ೆಯುತಾ }ೋಗುತ ೆ. ಅದ*ಾ,Z ‘*ೆಟ@ Mಷಯ 6Mಯ ೕ5ೆ ೕಳರ=, *ೆಟ@ ದೃಶJ ಕ«Fೆ *ಾಣರ=’
ಎನುವ ^ಾಥ7]ೆ ಇ=> ೆ.
“<ೈರಂFೈಸುಷು@Gಾಂಸಸನೂ§ವJ7Eೇಮ

ೇವVತಂಯ ಾಯುಃ”.

“]ಾವ)

ಬದು6, ಾkಗ

ನಮFೆ

ಆೋಗJವಂತ ಮತು ಗ@ಮುಟಾ@ದ ಇಂಯ ಮತು ಶ;ೕರವನು *ೊಡು” ಎಂದು ಇ=> ^ಾm7ಸುತಾೆ.
ಬದು6ರುವಷು@ *ಾಲ ಇ]ೊಬP;Fೆ ಾರGಾZ ಬದು6ಸೇಡ, :ಾಯುವ ತನಕ ಭಗವಂತನ lಾJನ Qಾಡುತಾ,
ಜಾಗೃತGಾದ ಮನ<ನ=> ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂlಾನ Qಾಡುತಾ,
ಾಳೇಕು. ಅದ*ಾ,Z “ಓ ತತಾ§Qಾ

ೇವರು ಚುವ ಬದುಕನು

ೇವತೆಗ.ೇ, ನಮFೆ ಆೋಗJವಂತ ಶ;ೕರವನು *ೊಟು@

ಅನುಗV<” ಎಂದು ಇ=> ^ಾm7< ಾkೆ.
ಇ=> ಶ;ೕರಗಳ$(ತನೂ§ಃ) ಎಂದು ಬಹುವಚನ ಉಪೕZ< ^ಾm7<ರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. ಇದರ Vಂ ೆ
ಎರಡು ಅಥ7M ೆ. “ಜನ9ಜನ9ಗಳಲೂ> ಆೋಗJವಂತ ಶ;ೕರ *ೊಡು” ಎನುವ)ದು ಒಂದಥ7Gಾದೆ,
“^ಾm7ಸು'ರುವ ಎಲ>;ಗೂ ಆೋಗJವಂತ

ೇಹ *ೊಡು” ಎನುವ)ದು ಇ]ೊಂದು ಅಥ7.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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}ೇಳೇ*ೆಂದೆ: “ಒ.ೆ/ಯದನು *ೇ(ಸು, ಒ.ೆ/ಯದನು ]ೋಡುವಂತೆ Qಾಡು, ಉ<;ರುವಷು@ *ಾಲ ೇವರು
ಚುವ ಬದುಕನು ಪಾೕನ]ಾಗ ೇ ಬದುಕುವಂತೆ Qಾಡು” ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ ಮೂಲ ^ಾಥ7]ೆ.

ಸa< ನ ಇಂ ೋ ವೃದ¬ಶGಾಃ । ಸa< ನಃ ಪHಾ MಶaGೇ ಾಃ ।
ಸa< ನ:ಾೊJೕ7 ಅ;ಷ@]ೇ¤ಃ । ಸa< ]ೋ ಬೃಹಸ4'ದ7lಾತು ॥
ಓಂ Eಾಂ'ಃ Eಾಂ'ಃ Eಾಂ'ಃ ॥
ೕ5ೋಟದ=> ಈ Eಾಂ'ಮಂತವನು ]ೋWದೆ ಇ=> ಇಂದ, ಪHಾ, ತಾ ಮತು ಬೃಹಸ4' ಎನುವ
]ಾಲು, ೇವತೆಗಳನು ^ಾm7ಸು'ರುವಂತೆ *ಾಣುತ ೆ. ಆದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ]ಾಲು, ರೂಪಗಳನು :ೋತ
Qಾಡುವ ಮಂತ.

ಸೃD@, ^ಾಲ]ೆ, ಸಂ}ಾರ ಮತು \ೕ ಈ ]ಾಲು, <'ಯ=> ನಮ9ನು

ರಂತರ

ಯಂ'ಸುವ ಭಗವಂತನ ಚತುಮು7ಖ ಸು' ಇ ಾZ ೆ. ಸೃD@Fೆ *ಾರಣGಾದ ಭಗವಂತನ ಪದುJಮ ರೂಪ,
^ಾಲ]ೆFೆ *ಾರಣGಾದ ಅ ರುದ¬ ರೂಪ, ಸಂ}ಾರಕತ7 ಸಂಕಷ7ಣ ರೂಪ ಮತು \ೕಪದ Gಾಸು ೇವ ರೂಪ
ಇGೇ ಆ ಚತುಮೂ7'7 ರೂಪಗಳ$.
ಸa< ನ ಇಂ ೋ ವೃದ¬ಶGಾಃ : ‘ಪದುJಮಂಚ ಇಂದ ]ಾಮಕಃ’ ಎಂದು ತೈ';ೕಯ ಾಷJದ=> ಆNಾಯ7ರು
}ೇ( ಾkೆ. ಆದk;ಂದ ಇ=> ‘ಇಂದ’ ಎಂದೆ ಸೃD@Fೆ *ಾರಣ]ಾದ ಭಗವಂತನ ಪದುJಮರೂಪ. “ವೃದ¬ಶGಾಃ”
ಎಂದೆ ಎ5ಾ> ಕೆ ಹPದ 6ೕ'7 ಉಳ/ವನು ಎಂದಥ7. ಜಗತನು ಸೃD@ QಾWದ ಭಗವಂತನ 6ೕ'7Zಂತ
ಮಹತಾದ ಇ]ೊಂದು 6ೕ'7 nಾವ) ೆ? ಜಗ

ಸೃಾ@ ಎಂದು ]ಾವ) }ಾW }ೊಗಳ$ವ ೇವರು ಆ ಪದುJಮ

ೇವರು. ಅವರು ನಮ9 ೕವನದ=> ಾ]ಾನಂದವನು *ೊಟು@ ರªಸ= ಎನುವ ^ಾಥ7]ೆ ಇ=> ೆ.
ಸa< ನಃ ಪHಾ MಶaGೇ ಾಃ : ‘ಪHಾ’ ಎಂದೆ ¯ೕಷhೆ. ^ಾಲ]ೆ Qಾಡುವ ಅ ರುದ¬ರೂ3 ಭಗವಂತ
ಪHಾ. ‘MಶaGೇ ಾಃ’ ಎಂದೆ ಎಲ>ವನೂ '(ದವನು. “ಸವ7°]ಾZದುk, ಎಲ>ರನೂ ^ಾಲ]ೆ ¯ೕಷhೆ Qಾಡುವ
ಅ ರುದ¬ ನಮFೆ Qಾಂಗ=ಕGಾದ,

ಾ]ಾನಂದಮಯGಾದ ಬದುಕನು *ೊಡ=ೕ ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ

^ಾಥ7]ೆ.
ಸa< ನ:ಾೊJೕ7 ಅ;ಷ@]ೇ¤ಃ : ಇ=> ‘]ೇ¤’ ಎಂದೆ ಚಕ. ಅಧಮ7 ಮತು ಅ ಾನದ ]ಾಶ*ಾ,Z *ೈಯ=>
ಚಕವನು VWದವನು

‘ಅ;ಷ@]ೇ¤ಃ’. ಸಜ±ನರ ಮತು ಧಮ7ದ ರhೆFಾZ *ೈಯ=> ಆಯುಧ VWರುವ

ಸಂಕಷ7ಣರೂ3 ಭಗವಂತ, ನಮ9 ಸಂ:ಾರ ದುಃಖವನು ]ಾಶQಾW, ನಮ9ನು ಉ ಾ¬ರ Qಾಡ= ಎನುವ)ದು
ಇ=>ರುವ ^ಾಥ7]ೆ.
ಸa< ]ೋ ಬೃಹಸ4'ದ7lಾತು: ಸಂ:ಾರ ಬಂಧವನು ಕಳ*ೊಂಡು \ೕವನು :ೇ;ದ ೊಡವರ :ಾa¤,
‘\ೕಪದ Gಾಸು ೇವ’ ನಮ9ನು ಅತJಂತ Qಾಂಗ=ಕ <'ಯ=> lಾರhೆ QಾW ರªಸ=ೕ, \ೕಪದ]ಾದ
ಆತ ನಮFೆ \ೕವನು ಕರು«ಸ=ೕ ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ ^ಾಥ7]ೆ.
ಓಂ Eಾಂ'ಃ Eಾಂ'ಃ Eಾಂ'ಃ : ‘ಓಂ’ ಎನುವ)ದು ಅತJಂತ ಮೂಲಭೂತGಾದ ೕಜಾರ. ಇದು ಭಗವಂತನ
}ೆಸರು. ‘ಶಂ’ ಎಂದೆ ಆನಂದ; ‘ಇ’ ಎಂದೆ ಾನ; ‘ಅಂತ’ ಎಂದೆ ತುತತು. ಆದk;ಂದ ‘ಓಂ Eಾಂ'ಃ’ ಎಂದೆ:
‘ಭಗವಂತ ಾ]ಾನಂದಗಳ ತುತ ತುಯ=>ರುವವ’ ಎಂದಥ7. “ಮೂರು Gೇದಗಳ=> ಪ'^ಾಧJ]ಾZರುವ,
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಮೂರು *ಾಲಗಳ=>ರುವ, ಎ5ಾ>ಕೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ

ಾ]ಾನಂದಪHಣ7” ಎಂದು ಇ=> ಮೂರು ಾ;

}ೇಳ5ಾZ ೆ. “ಈ ಅನುಸಂlಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ9 ಬದು6ನ=> ಕೂಾ Eಾಂ'ಯನು *ೊಡು” ಎನುವ ^ಾಥ7]ೆ
ಇ ಾZ ೆ.

*******
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V]ೆ5ೆ
ಓಂ॥ ಸು*ೇEಾ ಚ ಾರ ಾaಜಃ, EೈಬJಶ ಸತJ*ಾಮಃ, :ೌnಾ7ಯ«ೕ ಚ FಾಗJ7ಃ, *ೌಸಲJEಾSಶa5ಾಯ]ೋ,
ಾಗ7´ೕ Gೈದ§7ಃ, ಕಬಂೕ *ಾತಾJಯನಃ । ತೇ }ೈತೇ ಬಹ9ಪಾ ಬಹ9 ಾdಃ ಪರಂ ಬ}ಾ9]ೆaೕಷQಾhಾಃ
ಏಷ ಹ Gೈ ತ

ಸವ7ಂ ವ'ೕ' ತೇ ಹ ಸ¤ತಾ4ಣೕ ಭಗವಂತಂ 3ಪ45ಾದಮುಪಸ]ಾಃ ॥೧॥

ೇಶದ ೇೆೇೆ ಕೆಂದ ಮ}ಾ M ಾaಂಸಾದ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ ಾನ 3^ಾ:ೆಂದ, ತಮ9
ಪEೆFೆ ಉತರ *ೊಡುವ ೕಗJ ಗುರುವನು ಅರಸುತಾ, ಎಲ>ರ Qಾಗ7ದಶ7ನದಂತೆ, ಮ}ಾµ ಾ , ಭಗವ¶
ದೃಾ@ರಾದ ‘3ಪ45ಾದ’ ಎನುವ Eೇಷd ಮಹD7ಯ ಬ( ಬಂದು :ೇ;ದರು. VೕFೆ 3ಪ45ಾದರ=>Fೆ ತಮ9
ಪEೆಯನು }ೊತು ತಂದ ಆ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ ಪ;ಚಯವನು ಇ=> Qಾಡ5ಾZ ೆ. ಈ ಆರು ಋDಗಳನು
ಅವರ ೕಗJತೆಯ ಕQಾಂಕದ=> ಇ=> Mವ;<ರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ.
ಇವರ=> \ದಲ]ೆಯ ಋDಯ }ೆಸರು ಸು*ೇಶ. ಈತ ಾರ ಾaಜನ ಮಗ. :ಾQಾನJGಾZ ನಮ9 ^ೌಾ«ಕ
ಇ'}ಾಸದ=> ಾರ ಾaಜ ಎನುವ }ೆಸರನು 'ಯ;Fೆ ಬಳ<ರುವ)ದು ಬಹಳ Mರಳ. }ಾFಾZ ಈತ ಒಬP
ಬಹ9D7 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ]ಾವ) '(ಯಬಹುದು. ಸು-*ೇಶ ಎಂದೆ ಸುಂದರGಾದ ವJ6ತa ಉಳ/ವನು
ಎನುವ)ದು ೕ5ೋಟದ ಅಥ7. ಇ]ೊಂದು ಮುಖದ=> ಈ }ೆಸ;ನ ಅಥ7ವನು ]ೋWದೆ: ದುಃಖ ರVತGಾದ
ಸುಖ*ೆ, ಅಹ7]ಾದವ ಅಥGಾ \ೕೕಗJ ಎನುವ ಅಥ7 *ಾಣುತ ೆ. ಆರು ಜನ ಋDಗಳ=> ಬಹಳ Eೇಷd
ಪEೆ *ೇ(ದವ ಈತ. ಆದk;ಂದ ಈತನ }ೆಸರನು ಇ=> \ದಲು }ೇಳ5ಾZ ೆ.
ಇ=> ]ಾವ) ಗಮ ಸೇ*ಾದ ಇ]ೊಂದು ಅಂಶGೆಂದೆ: \ದಲ ]ಾಲು, ಮಂ ಋDಗಳ ಕು;ತು }ೇಳ$Gಾಗ
‘ಚ-*ಾರ’ ಉಪೕZ< }ೇ( ಾkೆ[ಉ ಾ:ಸು*ೇEಾ ಚ]. ಸಂಸ·ತದ=> ಚ-*ಾರವನು ‘ಅಪHವ7, ದುಲ7ಭ’
ಇತಾJ ಅಥ7ದ=> ಬಳಸುತಾೆ. ಇ=> \ದಲ ]ಾಲು, ಮಂ ಋDಗಳ$ ಬಹಳ ಅಪHವ7Gಾದ ಪEೆಯನು
}ೊತು ತಂದ Eೇಷ@ರು. ಆದk;ಂದ ಅವರನು ಚ-*ಾರಂದ ಸಂೋಸ5ಾZ ೆ.
ಎರಡ]ೇ ಋDಯ }ೆಸರು ಸತJ*ಾಮಃ. ಈತ c(M)ಯ ಮಗ. c ಎನುವ }ೆಸರು :ಾQಾನJGಾZ
ಾಹ9ಣ;Zರುವ)ಲ>. ಆದk;ಂದ ಈತ 'ಯ(ಾಜD7) ಇರಬಹುದು. ‘ಸತJ*ಾಮಃ’ ಎನುವ=> ‘ಸತJ’
ಎನುವ)ದು ಮೂಲಭೂತGಾZ

ೇವರ }ೆಸರು. ಆದk;ಂದ ಸತJ*ಾಮಃ ಎಂದೆ

ೇವರನು 3ೕ'ಸುವವ

ಎಂದಥ7.
FಾಗJ7 Fೋತದವ]ಾದ ಮೂರ]ೇ ಋD ಸೂಯ7 ಎನುವವನ \ಮ9ಗ [:ೌnಾ7ಯ«ೕ ಎಂದೆ
:ೌnಾ7ಯಣನ ಮಗನ ಮಗ]. ಈತ ಕೂಾ ಾಜD7 ಇದkರೂ ಇರಬಹುದು. ]ಾಲ,]ೇ ಋD ಅಶa5ಾಯ
Fೋತದ, *ೋಸಲ ೇಶದ ಾಜನ ಮಗ.
ಐದ]ೆಯವ Mದಭ7 ೇಶದ ಾಜನ ಮಗ. ಈತ ಾಗ7ವ Fೋತದವನು. ಆರ]ೆಯ ಋD ಕತJನ ಮಗ]ಾದ
ಕಬಂೕ. ‘ಕಬಂೕ’ ಎಂದೆ ಇಂಯ ಗಹ QಾWದವ ಎಂದಥ7.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಇ=> “ತೇ ಹ ಏತೇ” ಎನುವ=> ‘ಹ-*ಾರ’*ೆ, ಬಹಳ ಮುಖJGಾದ ಅಥ7M ೆ. ಸಂಸ·ತದ=> ‘ಹ-*ಾರ’ ಸಂತೋಷ,
ಆಶಯ7, Mಸ9ಯ, ಆನಂದವನು ವJಕಪWಸುವ ಪದ. ಇ=> ಅದನು Mಸ9ಯ ಮತು ಆನಂದ*ಾರಕGಾZ
ಉಪೕZ< ಾkೆ. ಇಷು@ ೊಡ M ಾaಂಸರು, '(ದು*ೊಳ/ೇಕು ಎನುವ ಅ§5ಾೆಂದ ಗುರುವನು ಅರ<
ಬಂ ಾkರ5ಾ>, ಇ ೊಂದು Mಸ9ಯ ಮತು ಆನಂದ. ಈ ಋDಗಳ$ :ಾQಾನJರಲ>. ಇವರು Gೇದದ ಅಥ7ಂತ]ೆ
QಾW, Gೇ ೋಕ

ಕQಾ7ನುಾdನ QಾWದವರು. ಇ=> ಸಮಸ Gೇದದ ಭಗವ¶ ಪರತೆಯನು

'(ದು*ೊಳ/ೇಕು ಎನುವ ಆ:ೆಂದ ಗುರುವನು ಹುಡು6 ಬಂದ ಮ}ಾತ9;ವರು.
ಗುರುಗಳ ಬ( }ೋಗುGಾಗ nಾರೂ ಬ;Fೈಯ=> }ೋಗಾರದು. ಆದೆ ಎಲ>ವನೂ ತಾJಗ QಾW *ಾWನ=>
Gಾಸ Qಾಡು'ರುವ 3ಪ45ಾದರ=>Fೆ ಧನ-ಕನಕ VWದು*ೊಂಡು }ೋಗಲು :ಾಧJMಲ>. }ಾFಾZ ಈ ಆರು ಜನ
ಋDಗಳ$ ಯ°*ೆ, ೇ*ಾಗುವ

ಕ@Fೆಯನು VWದು*ೊಂಡು ಮ}ಾತ9ಾದ 3ಪ45ಾದರ=>Fೆ, ಬಹಳ

ಭಯಭ6ಂದ ಬಂದು FೌರವಪHವ7ಕGಾZ ನಮಸ,;<ದರು.
‘3ಪ45ಾದ’ ಎನುವ)ದು Gೇದ *ಾಲದ ಋDಗಳ }ೆಸರು. ಇಂದು ಇಂತಹ }ೆಸರು ಪಚ=ತದ=>ಲ.> 3ಪ4ಲಂ+ಆದ=
3ಪ45ಾದ. ಅಂದೆ ಕಮ7ವನು

ಾ

ಂತವರು ಎಂದಥ7. ಇ=> 3ಪ45ಾದರನು ‘ಭಗವಂತಂ’ ಎಂದು

ಸಂೋ<ರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. ಭಗGಾµ ಎನುವ)ದ*ೆ, MEೇಷ ಅಥ7M ೆ. “ಉತ4'ಂ ಪಳಯಂNೈವ
ಭೂತಾ]ಾಂ ಆಗ'ಂ ಗ'º | Gೇ' M ಾJಂ ಅM ಾJಂಚ ಸ GಾNೊJೕ ಭಗGಾµ ಇ' |” 3ಪ45ಾದರು ಹುಟು@:ಾMನ, ಭೂತ-ಭMಷJದ, ಾನ-ಅ ಾನದ ರಹಸJ '(ದವಾದk;ಂದ, ಅವರನು ಇ=> ‘ಭಗವಂತಂ 3ಪ45ಾದ’
ಎಂದು ಸಂೋ< ಾkೆ.

ತಾµ

ಹ ಸ ಋDರುGಾಚ । ಭೂಯ ಏವ ತಪ:ಾ ಬಹ9ಚ¼ೕ7ಣ ಶದ¬nಾ ಸಂವತರಂ ವತಥ ।

ಯ½ಾ*ಾಮಂ ಪEಾµ ಪೃಚ¾ತ । ಯ M ಾ:ಾJಮಃ ಸವ7ಂ ಹ ´ೕ ವಾಮ ಇ' ॥೨॥
ೇೆೇೆ ಾನ  ಾ:ೆಂದ ಬಂದ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$: “ನಮ9 ಪEೆFೆ
ಎಂದು '(ದು

ಮ9=>Fೆ ಬಂ ೆkೕGೆ, ನಮFೆ

ೕವ) ಉತರ *ೊಡಬ=>;

¤9ಂದ ಉತರ ೇಕು” ಎಂದು ^ಾm7ಸುತಾೆ. ಇ=> ಈ

ಆರುಮಂ ಋDಗಳ$ ತೋರು'ರುವ Fೌರವ }ಾಗೂ 3ಪ45ಾದರ Mನಯವನು ‘ಹ-*ಾರ’ ಂಸುತ ೆ. ತಮ9
ಬ( ಬಂದ ಈ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳನು ಉ ೆkೕc< 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಒಂದು ಸಂವತರ ನಮ9
ಆಶಮದ=> ಬಹ9ಚಯ7ಂದ, ತಪಸ]ಾಚ;<*ೊಂಡು, ಶ ೆ¬ಂದ, :ಾalಾJಯದ=> ತೊಡZ*ೊಂಡು
ಇ;(ಇರು'ೕ;). ಆ ನಂತರ ಮFೆ ಏನು ಪEೆ *ೇಳೇ*ೋ ಅದನು *ೇ(. ನನFೆ '(ದkೆ ಉತ;ಸುತೇ]ೆ”
ಎಂದು. ಇ=> ಒಂದು ವಷ7ಗಳ *ಾಲ ಆಶಮದ=> ಇರುವಂತೆ 3ಪ45ಾದರು ತಮ9 ಬ(Fೆ ಬಂದ cಷJರ=>
}ೇಳ$ತಾೆ. ಇದು ಗುರು cಷJರನು ಪ;ೕªಸುವ }ಾಗೂ cಷJ;Fೆ ತನನು ಪ;ೕªಸಲು ಅವ*ಾಶ QಾW*ೊಡುವ
ಒಂದು Mcಷd ನೆ. ನಂತರ “ನನFೆ '(ದkೆ }ೇಳ$ತೇ]ೆ” ಎಂದು }ೇ(ದುದರ Vಂ ೆ ಅಹಂ*ಾರ ರVತ
Mನಯ ಅಡZ ೆ. ಇದು ಾ ಗಳ Mಸ9ಯ ಮತು FೌರGಾ aತ ನೆ ಎನುವ)ದನು ಮರ( ಹ-*ಾರ ಂಸುತ ೆ.
VೕFೆ ಗುರುಗಳ$ }ೇ(ದಂತೆ, ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ ಶ ೆ¬ಂದ, Gೇ ಾಥ7 ಂತ]ೆ QಾW*ೊಂಡು, ಒಂದು
ವಷ7 ಕ.ೆಯುತಾೆ. ಒಂದು ವಷ7ದ ನಂತರ, 3ಪ45ಾದರ ಬ( ಆರ]ೆಯ ಋD ಕತJನ ಮಗ]ಾದ ಕಬಂೕ ತನ
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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\ದಲ ಪEೆಯನು

Gೇ<*ೊಳ$/ವ)ದೊಂFೆ ಈ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ಉಪ ೇಶ ಾಗ

^ಾರಂಭGಾಗುತ ೆ.
3ೕ'ಯ ಅlಾJತ9 ಬಂಧುಗ.ೇ, ಈ ಣದ=> ನಮFೆ ಈ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ *ೇಳ$ವ ಪEೆ nಾವ)ದು,
ಅದ*ೆ, 3ಪ45ಾದರು ಏನು ಉತರ *ೊಡುತಾೆ ಎನುವ Mಷಯ '(ಲ>. ಆದೆ ನಮFೆ ಒಂದು Mಷಯ Qಾತ
ಸ4ಷ@GಾZ '( ೆ. ಇ=> ಪEೆ }ಾಕು'ರುವ ಋDಗಳ$ :ಾQಾನJರಲ>. ಅವೆಲ>ರೂ ಮ}ಾ M ಾaಂಸರು.
VೕZರುGಾಗ ಅವರ ಪEೆ ಅ ೆಷು@ ಮಹತಾZರೇಕು? ಇ=> ಗುರುMನ :ಾನದ=>
‘3ಪ45ಾದರು’ ಕಮ7ವ]ೇ ಾ

ಂ'ರುವ Mನಯಮೂ'7

ಂತ ಮ}ಾµ ಾ . ಇವರ ನಡುGೆ ನೆಯ=ರುವ ಸಂGಾದವನು *ೇಳಲು

ನಮFೆ ಅವ*ಾಶ <6,ರುವ)ದು ನಮ9 ಪ)ಣJ. ಬ , ಈ ಅದುÀತ

ಾನವನು ಗVಸಲು ನಮFೆ ಶ6 *ೊಡು ಎಂದು

ಆ ಭಗವಂತನ=> ೇW, ಈ ಉಪ ೇಶವ]ಾ=:ೋಣ.

*******

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಅಥ ಪಥಮಃ ಪಶಃ
ಅಥ ಕಬಂೕ *ಾತಾJಯನ ಉ^ೇತJ ಪಪಚ¾ ಭಗವµ ಕುತೋ ಹ Gಾ ಇQಾಃ ಪಜಾಃ ಪಜಾಯಂತ ಇ' ॥೩॥
ಪEೆಯನು }ೊತುತಂದ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ=> *ೊ]ೆಯವ]ಾದ

ಕಬಂೕ *ಾತಾJಯನ ಗುರುಗ(Fೆ

FೌರವಪHವ7ಕ ನ¤<, ತನ ಪEೆಯನು ಅವರ ಮುಂಡುತಾ]ೆ. ಆತ *ೇಳ$ತಾ]ೆ: “ ಭಗವµ, ಈ ಸೃD@ }ೇFೆ
Qಾ7ಣGಾತು? nಾ;ಂದ ಸೃD@nಾತು? ಏ*ೆ ಸೃD@nಾತು?” ಎಂದು. ಇದು ಅತJಂತ ಮೂಲಭೂತ
ಪEೆ. ಈ ಜಗತು, ಸಮಸ ೕವ*ೋ ಎ=>ಂದ ಬಂರುವ)ದು? ಪಳಯ*ಾಲದ=> ಎಲ>ವH ]ಾಶGಾ ಾಗ
ಅದನು ಮರ( ಸೃD@ Qಾಡುವವರು nಾರು? ಈ ಪಪಂಚದ ಮುಖJ ಮತು ಅGಾಂತರ *ಾರಣ nಾರು?
ಏತ*ಾ,Z ಈ ಸೃD@ ? ಇದು ಇಂದು ಎಲ>ರನೂ *ಾಡುವ ಪEೆ. M ಾನದ=> ಈ ಪEೆFೆ ಉತರMಲ>. ಇಂತಹ
ಅಪHವ7 ಪEೆFೆ 3ಪ45ಾದರ ಉತರ ಈ ಅlಾJಯದ ಮುಂನ ಾಗ.

ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ ಪಜಾ*ಾ\ೕ Gೈ ಪಜಾಪ'ಃ ಸ ತ¯ೕಽತಪJತ ಸ ತಪಸ^ಾ । ¤ಥುನಮುತಾ4ದಯತೇ,
ರಂ ಚ ^ಾಣಂ Nೇ' ಏತೌ ೕ ಬಹುlಾ ಪಜಾಃ ಕ;ಷJತ ಇ' ॥೪॥
ಇ=> “ತ:ೆÂ ಸಃ ಹ ಉGಾಚ” ಎನುವ=> ಹ-*ಾರ ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ಅಂನ *ಾಲದ nಾವ M ಾaಂಸ;ಗೂ
'(ಯದ MNಾರವನು, 3ಪ45ಾದರು '(ರುವ)ದು ಒಂದು Mಸ9ಯ ಮತು

ಅದನು ಅವ;ಂದ ]ಾವ)

'(ದು*ೊಳ$/ವ)ದು ಒಂದು ಆನಂದ. ಈ Mಸ9nಾನಂದದ ಸಮನaಯವನು ಹ-*ಾರ ವJಕಪWಸುತ ೆ. ಇ=>
3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ ಸಮಸ ಪಪಂಚದ ರಕ, ಪಜಾ^ಾಲಕ, ಜಗ'ನ :ಾa¤, ಭಗವಂತ ಪ'ಂದು
ೕವದ ವJ6ತa Mಕಸನ*ಾ,Z, ೕವ

ಾನ ಪೆದು ಮು6 :ೇರ= ಎನುವ ಉ ೆkೕಶಂದ-ಸೃD@ Qಾಡಲು

ಬಯ<ದ” ಎಂದು. ಇ=> ‘Gೈ’ ಎನುವ ಪದ ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ‘ಇದು ಸಮಸ Gೇದ°;Fೆ,

ಾ ಗ(Fೆ '(ದ

Mಷಯ. ಇದರ=> FೊಂದಲMಲ> ಎನುವ)ದನು ‘Gೈ’ ಪ'ಂಸುತ ೆ.

ಆತೊJೕ ಹ Gೈ ^ಾhೋ ರೇವ ಚಂದQಾಃ । ರGಾ7 ಏತ

ಸವ7ಂ ಯನೂ9ತ7ಂ Nಾಮೂತ7ಂ ಚ

ತ:ಾ9ನೂ9'7ೇವ ರಃ ॥೫॥
ೕವಗಳ ಸೃD@FಾZ ಭಗವಂತ \ದಲು ಬಹ9-Gಾಯು(^ಾಣಃ) ಮತು ಸರಸa'-ಾರ'(ರ)ಯರನು ಸೃD@
QಾWದ. ^ಾಣ-ಾರ'ಯರ=> ಭಗವಂತ ಅಂತnಾ7¤nಾZ ಕು(ತು, ಸೃD@ M:ಾರ*ೆ, ಸೂಯ7-ಚಂದರನು
ಸೃD@QಾW, ಸೂಯ7-ಚಂದೊಳFೆ ಕು(ತ. ಇ ೇ *ಾಲದ ಸೃD@. [ಇ=> *ಾಲದ ಸೃD@ ಎಂದೆ *ಾಲದ ಘಟಕಗಳ
ಸೃD@. *ಾಲದ MಾಜಕGಾZ ಸೂಯ7-ಚಂದರ ಸೃD@]. VೕFೆ ಸೃD@nಾದ ಸೂಯ7ನ ಒಳFೆ ^ಾಣ, ಚಂದನ
ಒಳFೆ ಾರ'

ಂತು, ಹಗಲು ಾ'ಗಳ=> ಸೃD@ M:ಾರGಾತು. ^ಾಣ-ಾರ'ಯರ

ಒಳFೆ ಲªÆೕ-

]ಾಾಯಣರು ಂತು, ಈ ಸೃD@Fೆ ೇ*ಾದ ಶ6^ಾತ QಾWದರು.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಎರಡು Mಧ. ಒಂದು ಮೂತ7(ಆ*ಾರ ಉಳ/ದುk) ಮತು ಇ]ೊಂದು ಅಮೂತ7(No Form).
ಮಣು- ೕರು-ೆಂ6 ಮೂತ7 }ಾಗೂ Fಾ( ಮತು ಆ*ಾಶ ಅಮೂತ7. ಮಣು- ೕರು-ೆಂ6ಯ=> ಾರ' ತುಂ,
Fಾ(-ಆ*ಾಶದ=> ^ಾಣ ೇವರು ತುಂ, ಪಂಚಭೂತಗ(ಂದ ಈ ಪಪಂಚ ಸೃD@ QಾWದರು.
ಓದುಗರು ಇ=> ಒಂದು ಅಂಶವನು '(ರೇಕು. ನಮFೆ '(ದಂತೆ ಪಳಯ *ಾಲದ=> ಎಲ>ವH ಭಗವಂತನ
ಉದರದ=>ದುk, ಸೃD@*ಾಲದ=> ಭಗವಂತನ ]ಾ§ಂದ ಬ}ಾ9ಂಡ ಸೃD@nಾತು. ಇದು \ತ\ದಲ
ಸೂÆಸೃD@. ಆನಂತರ ಇನೂ ಅ]ೇಕ ಹಂತಗ(ಂದ ಸೂಲ ಸೃD@ಯ

Qಾ7ಣGಾತು. ಚತುಮು7ಖ

ಬಹ9ನನು ]ೋWದೆ, ಸೂÆಂದ ಸೂಲದ ತನಕ ಆತ Fೆ ಮೂರು ಹುಟು@. ಈ ;ೕ' ಅ]ೇಕ ಹಂತಗಳ=>
ಸೃD@

Qಾ7ಣ *ಾಯ7ವನು ಭಗವಂತ QಾWರುವ)ದ;ಂದ, ಅlಾJತ9 :ಾVತJದ=> ಒಂ ೊಂದು ಕೆ

ಒಂ ೊಂದು Mವರhೆಯನು *ಾಣುತೇGೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಒಂ ೆೆ ಚತುಮು7ಖ ಭಗವಂತನ ]ಾ§ಂದ
ಜ <ದ ಎಂದೆ, ಇ]ೊಂ ೆೆ ಚತುಮು7ಖನನು ]ಾನು ನನ ]ೆ'ಂದ }ೆತೆ ಎನುತಾ. ೆ ಲªÆ. ಒಂದು ಕೆ
ಚತುಮು7ಖ ಂದ ಈ ಸೃD@ M:ಾರGಾತು ಎಂದೆ, ಇ]ೊಂ ೆೆ cವ ಂದ ಈ ಸೃD@ M:ಾರGಾತು
ಎಂ ೆ. ಇದು ನಮFೆ ಅಥ7Gಾಗೇ*ಾದೆ ]ಾವ) ಭಗವಂತನ ಸೃD@ ಪ6¼ಯ MMಧ ಹಂತಗಳನು
(ಸೂÆಂದ-ಸೂಲದ ತನಕ) MವರGಾZ '(ಯೇಕು. ಇಲ>ದkೆ ಎಲ>ವH Fೊಂದಲ. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಒಂದು
ಮಗು ಹು@ತು ಎಂದೆ –ೕ5ೋಟ*ೆ, ಆ ಮಗುMನ ಸೃD@ಕತೃ7 ಮಗುMನ ತಂ ೆ-ತಾ. ಆದೆ ಆ ಸೃD@ಯ
Vಂ ೆ cವ-^ಾವ7'ಯ; ಾkೆ, ^ಾಣ-ಾರ'ಯ; ಾkೆ, ಬಹ9-ಸರಸa'ಯ; ಾkೆ, ಎಲ>ಕೂ, ಮೂಲದ=>
ಲªÆೕ-]ಾಾಯಣ; ಾkೆ. ಬ , ಈ V]ೆ5ೆಂFೆ 3ಪ45ಾದರ ಉಪ ೇಶವ]ಾ=:ೋಣ.

ಅ½ಾSತJ ಉದಯµ ಯ
ದªhಾಂ ಯ

^ಾೕಂ ಶಂ ಪMಶ' ತೇನ ^ಾNಾJµ ^ಾhಾµ ರc9ಷು ಸ ಧತೇ । ಯ¶

ಪ'ೕೕಂ ಯದುೕೕಂ ಯದlೋ ಯದೂಧj7ಂ ಯದಂತಾ EೆSೕ ಯ

ಸವ7ಂ

ಪ*ಾಶಯ' ತೇನ ಸGಾ7µ ^ಾhಾµ ರc9ಷು ಸ ಧತೇ ॥೬॥
ಸ ಏಷ GೈEಾaನೋ Mಶaರೂಪಃ ^ಾhೋಽZರುದಯತೇ ॥೭॥
ಸೃD@

Qಾ7ಣ *ಾಯ7ದ=> ಕು,ಗಳ ೇವತೆಗಳ ^ಾತವನು ಇ=> Mವ;ಸ5ಾZ ೆ. ನಮFೆ '(ದಂತೆ ಇಂದ

ಪHವ7 6,ನ ೇವತೆ, ಅZ ಆFೇಯ 6,ನ ೇವತೆ, ಯಮ ದªಣ 6,ನ ೇವತೆ, ಋ7' ]ೈಋತJ 6,ನ
ೇವತೆ, ಪcಮ*ೆ, ವರುಣ, GಾಯುವJ*ೆ, ಪವಹGಾಯು, ಉತರ*ೆ, ಚಂದ, ಈEಾನJ*ೆ, ಈEಾನ(cವ) ೇವತೆ.
ಅlೋ5ೋಕ(*ೆಳFೆ)*ೆ,

Eೇಷ ಮತು ¤ತ

ೇವತೆಗ.ಾದೆ, ಊಧj7(ೕ5ೆ)6,Fೆ

ಗರುಡ-*ಾಮರು

ೇವತೆಗಳ$.
ಸೂಯ7ಮಂಡಲಂದ ದಶಕು,ಗ(ಗೂ ಸೂಯ7ಪ*ಾಶ ಹರW, ಆ 6,ನ
ಶ6^ಾತGಾಗುತ ೆ. ಇ=> }ೇ(ರುವ ಪ'ಬP

ೇವತಗಳ ೕ5ೆ ಭಗವಂತನ

ೇವತೆಗಳÍ ಪ' ಸೕತಾZ ತಮ9ತಮ9 ಕು,ಗಳ=>

ಂತು, ಭಗವಂತ ಂದ ಶ6ಪೆದು, ಭಗವಂತನ ಇNೆ¾ಗನುಗುಣGಾZ ಸೃD@ M:ಾರದ=> ^ಾ5ೊಳ$/ತಾೆ. ಇಂದಶ, ಅZ-:ಾaಹ, ಯಮ-EಾJಮಲ,

ಋ7'-ೕÎ7, ವರುಣ-ಗಂFಾ, ಪವಹGಾಯು-^ಾವVೕ, ಚಂದ-

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ೋV«, ಈEಾನ-^ಾವ7', Eೇಷ-Gಾರು«, ¤ತ-ೇವ', ಗರುಡ-ಸುಪ«7, ಮನ9ಥ-ರ' VೕFೆ ಇಪ4ತಾಲು,
ೇವತೆಗಳ=> ಭಗವಂತನ ಶ6^ಾತGಾZ, ಅವರ ಮುೇನ ಪಪಂಚ*ೆ, ಶ6 ಹ;ದುಬಂದು ಪಪಂಚ
Qಾ7ಣGಾತು. ಸವ7Nೇಷ@ಕ]ಾದ ಭಗವಂತ Mಶaರೂಪ]ಾZ ಬ}ಾ9ಂಡದಲೂ>, GೈEಾaನರ]ಾZ ಎ5ಾ>
3ಂಾಂಡದಲೂ>, ^ಾhಾಂತಗ7ತ]ಾZ ತುಂದ. Gೇದದ=> ಈ Mವರhೆ ಬಂರುವ)ದನು ಇ=> 3ಪ45ಾದರು
Mವ;ಸುತಾೆ.

ತ ೇತದೃNಾSಭುJಕºMಶaರೂಪಂ ಹ;ಣಂ ಜಾತGೇದಸಂ ಪಾಯಣಂ ಜೊJೕ'ೇಕಂ ತಪಂತº ।
ಸಹಸರc9ಃ ಶತlಾ ವತ7Qಾನಃ ^ಾಣಃ ಪಜಾ]ಾಮುದಯತೆJೕಷ ಸೂಯ7ಃ

॥೮॥

ಇದನು ಋFೆaೕದದ5ೆ>ೕ }ೇ( ಾkೆ [“ತ ೇತದೃNಾSಭುJಕº”]:
ಉದಯ' ಏಷ ಸೂಯ7ಃ ಎನುವ)ದರ ಅಥ7 ನಮFೆಲ>;ಗೂ '( ೆ. ಆದೆ ಇ=> “^ಾಣಃ ಪಜಾ]ಾº
ಉದಯ' ಏಷ ಸೂಯ7ಃ” ಎಂ ೆ. ಅಂದೆ ಸೂಯ7ನ ಮೂಲಕ :ೌರಶ6 ಹ;ದುಬರುವ)ದು ಆತನ
ಅಂತnಾ7¤nಾದ ^ಾಣ ಂದ. ಈ ^ಾಣ Fೆ NೈತನJ *ೊಡುವವನು ಆತನ ಅಂತnಾ7¤ ಭಗವಂತ.
ಆದk;ಂದ ಸೂೕ7ದಯ ಎಂದೆ ಸೂಯ7, ಆತನ ಒಳFೆ ^ಾಣ, ^ಾಣನ ಒಳFೆ ]ಾಾಯಣ. ಇ ೇ ಸಮಸ
ೕವಜಾತದ ^ಾಣಶ6, ಇWೕ Mಶaವನು ಬದು6ಸುವ ಶ6. VೕFಾZ ಮುಂಜಾ]ೆ ಎದುk ಸೂಯ7ನನು *ಾಣುವ)ದು
ಎಂದೆ ನಮ9 ^ಾಣಶ6 ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ)ದು. ಆದk;ಂದ ಸೂಯ7ನನು ಸೂಯ7]ಾಾಯಣ ಎಂದೂ
ಕೆಯುತಾೆ.

Fಾಯ'

ಸೂಯ7]ಾಾಯಣನನು.

ಜಪ

Qಾಡುವವರು

^ಾಥ7]ೆ

“ತತMತುವ7ೇಣJಂ

ಭFೋ7

Qಾಡುವ)ದು
ೇವಸJ

Fಾಯ'

ೕಮV

ೕ

ಪ'^ಾಧJ
ೕನಃ

ಪNೋದnಾ ” ಎಂದೆ: “ಸೂಯ7ನ=>ರುವ ಾ]ಾನಂದಮಯGಾದ ೆಳಕು ನಮFೆಲ>;ಗೂ ಒ.ೆ/ಯ ಬು¬
*ೊಟು@, ]ಾವ) ^ಾQಾ«ಕGಾZ ಬದುಕುವಂತೆ ನಮ9ನು ^ಾ=ಸ=” ಎನುವ ^ಾಥ7]ೆ”.
ಸೂಯ7ನ=>ರುವ ಭಗವ¶ ಶ6ಯನು “Mಶaರೂಪಂ ಹ;ಣಂ ಜಾತGೇದಸº” ಎಂ ಾkೆ. ಅಂದೆ: ಇದು ಇWೕ
Mಶa*ೆ, ರೂಪ*ೊಟ@ ಶ6. ಸೂಯ7 Zಂತ \ದಲು ಏನೂ ಇರ=ಲ>. ಸೂಯ7]ೊಳFೆ ತುಂದ ಭಗವಂತ ಈ
ಪಪಂಚ*ೆ, ಆ*ಾರ *ೊಟು@ ಂಬರೂಪ]ಾZ ಂತ.
ಇWೕ Mಶa*ೆ, *ೇಂದ :ಾ ೕಯ]ಾZ ಸೂಯ7

ಾk]ೆ. ಸೂಯ7ನ=> ^ಾಣ-]ಾಾಯಣ; ಾkೆ. ಈ ಶ6

*ೇಂದವನು ಇ=> ‘ಹ;ಣº’ ಎಂದು ಕೆ ಾkೆ. ಅಂದೆ: *ೊ.ೆಯ, ೋಷದ ಮತು ಕತ=ನ ಸ4ಶ7Gೇ ಇಲ>ದ,
ಸವ7;ಗೂ ಆಶಯGಾದ, ಸ´ೕ7ತಮ ೆಳಕು ಎಂದಥ7. ಇಂತಹ ೆಳಕು ಇ]ೊಂಲ>. ಇದು ಎ5ಾ> ೆಳಕುಗಳ
ಮೂಲ

ೆಳಕು.

VೕFೆ

Mಶaರೂಪ]ಾZ

ಸೂಯ7ಮಂಡಲದ=>

ಶ6nಾZ

ಂ'ರುವ

ಭಗವಂತ

“ಜಾತGೇದಸº”. ಅಂದೆ ಎಲ>ವನೂ '(ದ ಸವ7°.
ಎ5ಾ> ೆಳಕುಗಳ ಮೂಲ ೆಳ*ಾದ ಭಗವಂತ Fೆ :ಾMಾರು 6ರಣಗಳ$. ಭಗವಂತನ ಮುೇನ ^ಾಣಸೂಯ7;ಗೂ :ಾMಾರು 6ರಣಗಳ$. ಇದ*ಾ,Z ಸೂಯ7-^ಾಣರನೂ ‘ಸಹಸರc9ಃ’ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ.
ಇ=> “ಶತlಾ ವತ7Qಾನಃ” ಎಂ ೆ. ಇ ೊಂದು ಅಪHವ7 Mಷಯ. ^ಾೕನರು ಸೂಯ7 6ರಣವನು ನೂರು
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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Mಾಗವ]ಾZ QಾWದkರು. ಆದೆ ಆ Mಾಗದ ಬFೆ Mವರ ಎ=>ಯೂ ೊೆ'ಲ>. ಭಗವಂತ Fೆ ನೂಾರು
ರೂಪಗಳ$. ಮೂಲರೂಪ, ಭೂ¤ಯ=> ಅವತ;<ದ ರೂಪ, ಪ'ಬPರ ಅಂತnಾ7¤nಾZ ಂಬರೂಪ,
VೕFೆ ನೂಾರು ರೂಪಗಳ=> ಭಗವಂತ ತುಂ ಾk]ೆ. ಅ ೇ ;ೕ' ^ಾಣ ೇವರು ಎಲ>ರ ^ಾಣಶ6nಾZ ಅ]ೇಕ
ರೂಪಗ(ಂದ ತುಂದkೆ, ಸೂಯ7 ೇೆೇೆ *ಾಲಗಳ=> ೇೆೇೆ ರೂಪಗ(ಂದ *ಾ«<*ೊಳ$/ತಾ]ೆ.
ಇ=> ]ಾವ) ಗಮ ಸೇ*ಾದ ಒಂದು MNಾರGೇ]ೆಂದೆ: 3ಪ45ಾದರು “ಇದನು ಋFೆaೕದದ ಋDಗಳ$
}ೇ( ಾkೆ, ಅವರು ಕಂಡ ಸತJವನು ]ಾನು }ೇಳ$' ೆkೕ]ೆ” ಎಂ ಾkೆ. ಅlಾJತ9ದ=> nಾGಾಗಲೂ ನನ
ಅ <*ೆ ಎಂದು }ೇಳ$ವ) ಾಗ=ೕ, ನನFೆ ಇದು ಸ; *ಾ«ಸುತ ೆ ಎನುವ)ದು ಸ;ಯಲ>. ಏ*ೆಂದೆ ನಮ9
ಅ <*ೆಯೂ ಸತJವH ಒಂ ೇ ಆZರೇ*ೆಂ ೇನೂ ಇ5ಾ>. ನಮFೆ ಅಸತJವH ಇಷ@Gಾಗಬಹುದು. ಆದk;ಂದ
ಅlಾJತ9 :ಾಧ]ೆಯ=> ]ಾವ)

ಜGಾದ ಾ ಗಳ$ ಏನನು ಕಂW ಾkೆ, ಕಂಡು ಏನನು ಾಖ5ೆ QಾW ಾkೆ,

ಅದರ ಆlಾರದ=> ಸತJವನು *ಾಣಲು ಪಯ'ಸೇಕು.

ಸಂವತೋ Gೈ ಪಜಾಪ'ಸ:ಾJಯ]ೇ ದªಣಂ Nೋತರಂ ಚ । ತ¶ ¼ೕ ಹ Gೈ ತಾ@ಪHತೇ7
ಕೃತ¤ತುJ^ಾಸತೇ ತೇ Nಾಂದಮಸೕವ 5ೋಕಮ§ಜಯಂತೇ । ತ ಏವ ಪ)ನಾವತ7ಂತೇ ತ:ಾ9 ೇತ
ಋಷಯಃ ಪಜಾ*ಾQಾ ದªಣಂ ಪ'ಪದJಂತೇ । ಏಷ Gೈ ರಯ7ಃ 3ತೃnಾಣಃ ॥೯॥
ಸೂಯ7-ಚಂದ;ಂದ *ಾಲದ ಘಟಕಗಳ$

Qಾ7ಣGಾದವ). ಸೂಯ7 ೕಷಂದ ¤ೕನದ ತನಕ ಸಂಕಮಣ

QಾW ಾಗ ಅದು ಒಂದು ವಷ7Gಾತು. ಇದು ~೩೬೫.೨೫ ನಗ(ಂದ ಕೂWದ :ೌರವಷ7. ಇಂದು Mಶaದ=>
ಆಚರhೆಯ=>ರುವ ಸಂವತರ ಈ :ೌರಸಂವತರ. ಇ=> ೩೬೫ ನಗ(Fೆ ಒಂದು ವಷ7 }ಾಗೂ ]ಾಲು,
ವಷ7*ೊ,9 ಒಂದು ಅಕ ನ.
ಅ ೇ ;ೕ' NಾಂದQಾನದ ಪ*ಾರ Nೈತಂದ ^ಾಲುಣದ ತನಕ ೩೫೫ ನಗಳ$. ಇ=> ಕWnಾದ ಹತು
ನಗಳನು ಮೂರು ವಷ7*ೊ,9 ಒಂದು ಅಕ Qಾಸವ]ಾZ QಾW }ೊಂ ಾ«*ೆ Qಾಡುತಾೆ. ಒ@ನ=>
ಇWೕ ವಷ7ದ ಪ;ಗಣ]ೆFೆ ನಮFೆ ಮುಖJGಾದ ಶ6ಗಳ$ ಸೂಯ7 ಮತು ಚಂದ. ಎಲ>ವH ಸೂಯ7 ಚಂದರನು
ಆಧ;<*ೊಂW ೆ. ಆದk;ಂದ ಸೂಯ7ನ=> ಸ Vತ]ಾZರುವ ಭಗವಂತ *ಾಲಪ)ರುಷ]ಾZ ಸಂವತರದ=>
ಸ Vತ]ಾದ. ಒಂದು ಸಂವತರದ=> ಎರಡು ಅಯನಗಳ$. ಉತಾಯಣ ಮತು ದªhಾಯಣ. ಸೂಯ7ನ=>
ಸ VತಾZರುವ ^ಾಣ ೇವರು ಉತಾಯಣದ=> ಸ Vತಾದೆ, ಚಂದನ=> ಸ Vತ.ಾZರುವ ಾರ'
ದªhಾಯಣದ=> ಸ Vತ.ಾZ ಾk. ೆ.
ೕ5ೆ }ೇ(ದ ಎರಡು ಅಯನಗಳ=>, ದªhಾಯಣದ=> ,ಇಾ@-ಪHತಾ7ದ ಮೂಲಕ, ಐVಕ ಫಲ*ಾಮ]ೆಂದ
ಕQಾ7ನುಾdನ QಾWದವನು, ಚಂದ5ೋಕವನು ಪೆಯುತಾ]ೆ. ಇದು \ೕ :ಾಧನವಲ>. ಏ*ೆಂದೆ
ಚಂದ5ೋಕ

ೇವತೆಗಳ 5ೋಕ. ಅ=>ಂದ ]ಾವ) ನಮ9 ಪ)ಣJಫಲ ಮುZದ ೕ5ೆ ಮರ( ಈ ಸಂ:ಾರ*ೆ,

Vಂ'ರುಗೇ*ಾಗುತ ೆ. ಇದು ತಾ ಾರ'ಯ ಸೃD@ M:ಾರದ ಪNೋದ]ೆ. ಇ=> }ೇ(ರುವ ಚಂದ5ೋಕ
ಎಂದೆ ಚಂದ ಗಹವಲ>. ಇದು ೇವತೆಗ(ರುವ ಸೂÆ5ೋಕ.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಇ=> }ೇಳ5ಾದ 'ಇಾ@-ಪHತ7' ಅನುವ ಪದಗ(Fೆ Mcಷd ಅಥ7M ೆ. ಇಾ@ ಎಂದೆ ನಮ9 Gೈಯ6ಕ
ಅ§ವೃ¬Fೆ *ಾರಣGಾದ ಪ)ಣJಕಮ7. [ಜಪ, ಅನುಾdನ, ಯ°, ವತ, ಇತಾJ ನಮFೆ ಇಷ@GಾZ, ]ಾವ)
Qಾಡುವ Gೈಯ6ಕ :ಾಧ]ೆ] ಪHತಾ7 ಎಂದೆ: ಸQಾಜದ ಪHಣ7ತೆFೆ ಉಪೕಗೕಳ$ವ ಕಮ7. [ಆಸ4ತೆ,
ೇವ:ಾನ, Eಾ5ೆ, ಇತಾJಯನು :ಾವ7ಜ ಕರ ಉಪೕಗ*ಾ,Z ಕ@ಸುವ)ದು, :ಾವ7ಜ ಕ;FಾZ *ೆೆ
ಾM ತೋWಸುವ)ದು ಇತಾJ].

ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಪವೃ'Qಾಗ7ದ=> ಆಸ6 ಉಳ/ವರು

ದªhಾಯಣದ=> ಕಮ7 QಾW ಚಂದ5ೋಕವನು ಪೆಯುತಾೆ. ಈ Qಾಗ7ವನು 3ತೃಗಳ ಾ; ಎನುತಾೆ.

ಅ½ೋತೇಣ ತಪ:ಾ ಬಹ9ಚ¼ೕ7ಣ ಶದ¬nಾ MದJnಾಽಽತಾ9ನಮ aಾJSತJಮ§ಜಯಂತೇ । ಏತ¶
Gೈ

^ಾhಾ]ಾQಾಯತನೕತದಮೃತೕತದÀಯೕತ

ಪಾಯಣೕತ:ಾ9ನ

ಪ)ನಾವತ7ಂತ

ಇತೆJೕಷ ೋಧಃ ॥೧೦॥
ಉತಾಯಣದ=> ತಪಸು Qಾಡುವವರು
Qಾಡುತಾೆ.
ಯ½ಾಥ7

ಇಂಯ

ಾನ ಪೆದು,

ಗಹ,

ಬಹ9ಚಯ7^ಾಲ]ೆ Qಾಡುತಾ, ಸ ಾ ಸತJದ ಬFೆFೆ ಂತ]ೆ

ರಂತರ Gೇ ಾಧJಯನ Qಾಡುತಾ, ಶ ೆ¬ಂದ, ಆ<ಕJಪ ೆಂದ,

ಜGಾದ ಅ;M ಂದ, ಆತ9ನನು '(ದು, ಪರQಾತ9ನನು *ಾಣುತಾೆ. ]ಾವ)

\ದಲು ನಮ9ನು ]ಾವ) '(ದು*ೊಳ/ೇಕು. ಆಗ ನಮ9 ಅಂತnಾ7¤nಾದ ಭಗವಂತ '(ಯುತಾ]ೆ. ಇದು
ಎೊ@ೕ ಜನ9ಗಳ :ಾಧ]ೆಂದ :ಾಧJGಾಗುವ 6¼. ಒ9 ನಮ9 ಆತ9ದ ಅಂತಾತ9]ಾದ ಭಗವಂತನನು
'(ದೆ, ಅದ;ಂದ ಆತJ5ೋಕ ^ಾ3nಾಗುತ ೆ. ^ಾಣ ೇವರು ನಮ9ನು ಆತJ5ೋಕ*ೆ, ಕೆದು*ೊಂಡು
}ೋಗುತಾೆ. ಆತJ5ೋಕದ=> ಆತJನ=>ರುವ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ಮತೆ ಮರ( ಾರದ

ತJ5ೋಕ

^ಾ3nಾಗುತ ೆ. VೕFಾZ ಉತಾಯಣದ :ಾಧ]ೆ ಇ=>ಂದ ಡುಗೆಯ :ಾಧ]ೆ.
ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ದªhಾಯಣದ :ಾಧ]ೆ ಸಂ:ಾರದ ಚಕಭಮಣGಾದೆ, ಉತಾಯಣದ :ಾಧ]ೆ
\ೕಪದ :ಾಧ]ೆ. ಇದ]ೇ ದªಣ ಮತು ಉತರ ಧುವಗಳ$ ಸಂ*ೇ'ಸುತGೆ. ಉತರಂದ ಪHವ7ದ ತನಕದ
:ೆ.ೆತ ಊಧj7ಮುಖGಾದೆ, ದªಣಂದ ಪcಮದ :ೆ.ೆತ ಚಕಭಮಣ. ಇದ*ಾ,Z ^ಾೕನರು nಾವ) ೇ
ಅನುಾdನ, ಪHಜೆ Qಾಡುವ)ದkೆ, ಮಂತಜಪ Qಾಡುವ)ದkೆ, ಉತರ, ಈEಾನJ ಅಥGಾ ಪHವ7*ೆ, ಮುಖ
QಾW Qಾಡು'ದkರು. ದªಣ*ೆ, ಮುಖ QಾW ಪHಜೆ ಅನುಾdನ Qಾಡಾರದು. ಮಲಗುGಾಗ ಉತರ*ೆ, ತ5ೆ
}ಾ6 ಮಲಗಾರದು ಎನುವ)ದು ^ಾೕನರು ನಮFೆ *ೊಟ@ M ಾನ. ಮಲಗುGಾಗ ತ5ೆ ಉತರ*ೆ, ಇದkೆ
ಏಳ$Gಾಗ ]ಾವ) ದªಣ ಮುಖ QಾW ಏಳ$ತೇGೆ. }ಾFಾZ ಉತರ*ೆ, ತ5ೆ }ಾ6 ಮಲಗುವ)ದೂ Dದ¬.
ಎ5ಾ> ೕವ;ಗೂ *ೊ]ೇಯ ಆಶಯ ಆತಾJಂತಗ7ತ ಭಗವಂತ. ಆತ ಸಮಸ ೕವಜಾತಗ(Fೆ *ೊ]ೇಯ
]ೆ5ೆಮ]ೆ. ಆತನನು :ೇ;ದೆ :ಾMಲ>, ಭಯMಲ>. ಉತಾಯಣದ=> :ಾಧ]ೆ QಾW ಆತJ5ೋಕ
:ೇ;ದವರು ಎಂದೂ ಮರ( ಹುಟು@ವ)ಲ>. ಅವರು EಾಶaತGಾದ \ೕವನು ಪೆಯುತಾೆ. ಇದ*ೆ,
ಸಂGಾnಾZ Gೇದದ ಒಂದು ಮಂತವನು 3ಪ45ಾದರು ಮುಂ ೆ Mವ;ಸುತಾೆ:

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ತ ೇಷ EೆS>ೕಕಃ ಪಂಚ^ಾದಂ 3ತರಂ ಾaದEಾಕೃ'ಂ ವ ಆಹುಃ ಪೇ ಅlೇ7 ಪ);ೕDಣº ।
ಅ½ೇೕ ಅನJ ಉಪೇ Mಚಣಂ ಸಪಚ*ೇ ಷಡರ ಆಹುರ37ತ¤' ॥೧೧॥
ಈ ಮಂತ ಋFೆaೕದದ=> ಬಂ ೆ. (೧.೧೬೪.೧೨). ಋFೆaೕದದ=> ‘ಅಸJ GಾಮಸJ ಸೂಕ’ ಎಂ ೆ[೧.೧೬೪].
ಅ=> ಐವತೆರಡು ಮಂತಗ(Gೆ. ಎಲ>ವH ಒಗನಂ'ರುವ ಮಂತಗಳ$. ೕ5ೋಟದ=> ]ೋWದೆ ಏನೂ
ಅಥ7Gಾಗುವ)ಲ>. ಆ ಐವತೆರಡು ಮಂತಗಳ=> ಒಂದನು 3ಪ45ಾದರು ಇ=> ಪ:ಾ3< ಾkೆ. ಈ ಮಂತದ
ೕ5ೋಟದ ಅಥ7 VೕZ ೆ: ಐದು *ಾ=ನ ತಂ ೆಬP
ಸaಗ75ೋಕದ

ಆNೆZನ

ಬಂಗ5ೆಯ=>

ಪ)ಷ,ಳ

ಾk]ೆ. ಅವ Fೆ ಹ]ೆರಡು ರೂಪಗಳ$. ಅವನು

ೋಜನ

Qಾಡು' ಾk]ೆ/

ಆನಂದGಾZ ಾk]ೆ/

ಆಾಮGಾZ ಾk]ೆ/ ೕರು ಸು;ಸು' ಾk]ೆ. *ೆಲವ) ೇೆ ಜನ; ಾkೆ. ಅವರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಆತ ಾ;ೕ
ಬು¬ವಂತ, ಆತ ಆ ಬಂಗ5ೆಯ=>ರುವ)ದಲ>, ಆತ ಏಳ$ ಚಕಗಳ, ಆರು ಅರZಲ ಶ;ೕರದ=> ಾk]ೆ” ಎಂದು.
ಇದು ಪHಣ7 ಒಗನ ರೂಪದ=>ರುವ ಮಂತ. ಈ ಮಂತ ಸೂಯ7ನನು, ^ಾಣ ೇವರನು ಮತು
ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$ತ ೆ. ಇ=> ಒಂ ೊಂ ಾZ ಈ Mವರವನು ಹುಡುಕೇಕು.
ಈ ಮಂತವನು ಸೂಯ7ನ ಪರ ]ೋW ಾಗ:
'GಾJ3<*ೊಂWರುವ/M:ಾರGಾದ'

ಎನುವ

“ಪಂಚ^ಾದಂ 3ತರಂ” ಎನುವ=> ‘ಪಂಚ’ ಎನುವ ಪದ
ಅಥ7ವನು

*ೊಡುತ ೆ[ಉ ಾ:

ಪಂNಾಸJ=M:ಾರGಾದ

\ೕೆಯುಳ/ದುk=<ಂಹ]. ಸೂಯ7ನ 6ರಣಗಳ$ M:ಾರGಾZ ಭೂಮಂಡಲದ=> ತುಂ ೆ. ಇನು ‘ಪಂಚ’ ಎಂದೆ
ಐದು ಎನುವ ಅಥ7ದ=> ]ೋWದೆ: ಸೂಯ7ನನು ಉ^ಾಸ]ೆಯ=> ಐದು ಕು,ಗಳ=> [ಪHವ7, ಪcಮ,
ಉತರ, ದªಣ, ಊಧj7] }ೇಳ$ತಾೆ. VೕFೆ ಐದು ಕೆ Mcಷ@Gಾದ ಐದು 6ರಣಗಳ$ಳ/ವ ಮತು ಎ5ಾ> ಕೆ
MಸÖತGಾದ 6ರಣಗಳ$ಳ/ವ ಸೂಯ7. ಇ=> 3ತರಂ ಎನುವ=> ‘ತಪ’ ಎನುವ ಪದ ಅಡZ ೆ. ಅಂದೆ ಸುಡುವವ
ಎಂದಥ7. 6ರಣಗಳನು ಎ5ಾ> ಕೆ ಹP<, “ ಾaದEಾಕೃ'ಂ” – ಹ]ೆರಡು 'ಂಗಳ$ ಪಂಚಋತುಗಳ[ವಸಂತ,
Zೕಷ9, ವಾ7, ಶರ , }ೇಮಂತccರ(}ೇಮಂತ ಮತು ccರವನು ಚ(FಾಲGೆಂದು ಒಂ ೇ ಋತುGಾZ
ಪ;ಗ«ಸುವ)ದು Gೈಕ ಸಂಪ ಾಯ-‘ಪಂಚತ7ವಃ’ )]

nಾಮಕ]ಾZ ಸೂಯ7 ಆ*ಾಶದ[ವ)] ನಡು

]ೆ'ಯ=> ]ೆ5ೆ< ಾk]ೆ. ಆದೆ '(ದವರು }ೇಳ$ತಾೆ: ಆತ ನಮ9 ಶ;ೕರದ5ೆ>ೕ, ನಮ9 ಕ«ನ=> ]ೆ5ೆ< ಾk]ೆ
ಎಂದು.[ಚೋಃ ಸೂೕ7 ಅಜಾಯತ->ಪ)ರುಷಸೂಕ. ಭಗವಂತನ ಕ« ಂದ ಹು@ದ ಸೂಯ7 ನಮ9 ಕ«ನ
ಅ§Qಾ

ೇವತೆ]. ಎಂತಹ ಶ;ೕರ ಎಂದೆ - ಏಳ$ ಚಕಗಳ, ಆರು ಅರZಲ ಶ;ೕರ. [ಈ ಶ;ೕರದ

Mವರhೆಯನು ಮುಂ ೆ ]ೋೋಣ].
ಇ ೇ ಮಂತವನು ^ಾಣ ೇವರ ಪರ ]ೋW ಾಗ: “ಪಂಚ^ಾದಂ 3ತರಂ”

ಜಗ'ನ ತಂ ೆnಾದ

ಮುಖJ^ಾಣ ೇವರು ^ಾಣ, ಅ^ಾನ, GಾJನ, ಉ ಾನ ಮತು ಸQಾನ ಎನುವ ಐದು ರೂಪಗಳ=> ಈ ಜಗ'ನ=>
ತುಂ ಾkೆ. ಪಂಚ ಾ]ೇಂಯ, ಪಂಚಕೕ7ಂಯ, ಮನಸು ಮತು ಬು¬ ಈ ಹ]ೆರಡು[ ಾaದEಾಕೃ'ಂ]
ಇಂಯಗಳ

nಾಮಕ-^ಾಣ. ಇಂತಹ ^ಾಣ ೇವರು ತಮ9 ಪ)ರGಾದ ಸತJ5ೋಕದ=> ಾರ'ಯ(ವ))

ಬಲಬಯ=> ಾkೆ. ಆದೆ '(ದವರು }ೇಳ$ವಂತೆ ೕವ ಕ5ಾ§Qಾ nಾದ ^ಾಣ ೇವರು ನಮ9 ಶ;ೕರದ=>
ಅಂತnಾ7¤nಾZ ]ೆ5ೆ< ಾkೆ.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಈ ಮಂತವನು ಭಗವಂತನ ಪರ ]ೋW ಾಗ: ಸೂಯ7]ೊಳFೆ ಪಂಚರೂಪದ=>ದುk, ಪಂಚರೂಪಂದ,
ಪಂಚಋತು

nಾಮಕ]ಾZ ಭಗವಂತ

ಾk]ೆ. ಪಂಚ^ಾಣರ=> ಭಗವಂತ

ಾk]ೆ. ಸaಯಂ Gಾಸು ೇವ,

ಸಂಕಷ7ಣ, ಪದುJಮ, ಅ ರುದ¬ ಮತು ]ಾಾಯಣ ಎನುವ ಪಂಚರೂಪದ=> ಜಗ'ನ ತಂ ೆnಾದ ಭಗವಂತ
ತುಂ ಾk]ೆ. ಹ]ೆರಡು Qಾಸಗಳ=>, ಹ]ೆರಡು ಇಂಯಗಳ=> ಭಗವಂತ ತುಂ ಾk]ೆ. Qಾಗ7cರಂದ
*ಾ'7ಕದ ತನಕದ 'ಂಗಳ$ಗಳನು

ಯ¤ಸುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳÍ ಹ]ೆರಡು. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ: *ೇಶವ,

Qಾಧವ, FೋMಂದ, Mಷು, ಮಧುಸೂದನ, 'Mಕಮ, Gಾಮನ, cೕಧರ, ಹೃD*ೇಶ, ಪದ9]ಾಭ, ಾ\ೕದರ.
VೕFೆ ಅ]ೇ*ಾ]ೇಕ ರೂಪಗ(ಂದ ಜಗ'ನ ರhೆ Qಾಡು' ಾk]ೆ –ಜಗ'ನ ರಕ ಭಗವಂತ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ
ಏಳ$5ೋಕಗ(ಂ ಾNೆFೆ, ಎಲ>ವ)ದ6,ಂತ ಎತರದ=>ರುವ Gೈಕುಂಠದ=> ]ೆ5ೆ< ಾk]ೆ. ಭಗವಂತ ಭ6- ಾನಗಳ
ಮುೇನ ಎತರ*ೆ,ೕ;ದ ಾ ಯ :ಾಧ]ೆ ಪHಣ7Gಾ ಾಗ, ತನ ಪ)ರದ=> ಆತ Fೆ :ಾನವನು *ೊಡುತಾ]ೆ.
:ಾಧ]ೆ ಪHಣ7Gಾಗುವ ತನಕ ಭೂಮಂಡಲದ=> :ಾನವನು *ೊಡುವವನೂ ಅವ]ೇ. ಭಗವಂತನನು
ಹೃದಯದ=> ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ ಶತ7ಗಳ$ “ಭಗವಂತ ಎಲ>ವನು ಬಲ>ವ]ಾZ ನ\9ಳFೆ ನಮ9ನು ರhೆ
Qಾಡುವ)ದ*ಾ,Z ಕು(' ಾk]ೆ(ಉಪೇ)” ಎಂದು ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುತಾೆ. ಾ ಗಳ$ ಭಗವಂತನನು ತಮ9
ಹೃದಯದ=> ಕು(/;< ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುತಾೆ.
ಈ ;ೕ' ಸೂಯ7, ^ಾಣ ಮತು ಭಗವಂತ ]ೆ5ೆ<ರುವ ಶ;ೕರ ಏಳ$ ಚಕಗಳ ಶ;ೕರ. ನಮ9 ಶ;ೕರ ಏಳರ
ಗುಂಪ). ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ: ತaØ(}ೊರೖ), ಚಮ7(ಒಳೖ), Qಾಂಸ, ರಕ, *ೊಬುP, ಎಲುಬು ಮತು ಮಜೆ± (ಸಪ
lಾತುಗಳ$). nಾವ)ದ;ಂದ ]ಾವ) ನೆಯುತೇ´ೕ ಅದು ಚಕ. ಚಕ ಎಂದೆ ಪ;Qಾಣ. ನಮ9 ಶ;ೕರ ನಮ9
*ಾ=ನ ಏಳ$ಪಟು@ ಇರುತ ೆ. ಇಂತಹ ೇಹ*ೆ, ಆರು ಅರZಲು. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ: ಎರಡು *ೈ, ಎರಡು *ಾಲು, ೇಹ
ಮತು ತ5ೆ.
VೕFೆ ಈ EೆS>ೕಕ- ಸೂಯ7, ^ಾಣ ಮತು ]ಾಾಯಣ ಸಮಸ *ಾಲದ=> ತುಂ ಸೃD@ M:ಾರ Qಾಡುವ)ದ*ೆ,
ಸಂGಾnಾZ ೆ.

Qಾ:ೋ Gೈ ಪಜಾಪ'ಸಸJ ಕೃಷಪ ಏವ ರಃ ಶುಕ>ಃ ^ಾಣಃ । ತ:ಾ9 ೇತ ಋಷಯಃ ಶುಕ> ಇD@ೕº
ಕುವ7ಂ'ೕತರ ಇತರ<9µ ॥೧೨॥
ಮುಂದುವ;ದು 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಭಗವಂತ Qಾಸದ=> ತುಂದ, ಅದರ=> ಕೃಷಪದ=> ಾರ'
}ಾಗೂ ಶುಕ>ಪದ=> ^ಾಣ ೇವರು ತುಂದರು” ಎಂದು. ಶುಕ>ಪದ=> ^ಾಣಶ6ಯ ಪಾವ }ೆಚು. VೕFಾZ
^ಾಣತತ*ೆ, 3ಯGಾದಂತಹ *ೆಲಸವನು QಾಡುGಾಗ ಶುಕ>ಪದ=> Qಾಡೇಕು ಮತು ಐVಕ }ಾಗೂ
:ಾಂ:ಾ;ಕGಾದ nಾವ) ೇ 6¼ಯನು ಕೃಷಪದ=> Qಾಡೇಕು ಎನುತಾೆ. Vಂನ *ಾಲದ=> ಋDಗಳ$
nಾವ) ೇ ಯ° Qಾಡುವ)ದkರೂ ಅದನು ಶುಕ>ಪದ=> Qಾಡು'ದkರು. ಯ° ಅನುವ)ದು ಭಗವಂತನ
ಆಾಧ]ೆ. ]ಾವ) Qಾಡುವ ಕಮ7ವನು ಭಗವಂತ Fೆ ಅ37ಸುವವರು ^ಾಣ ೇವರು. ಆದk;ಂದ ಶುಕ>ಪದ=>
QಾWದ ಕಮ7 ]ೇರGಾZ ^ಾಣ ೇವರ ಮುೇನ ಭಗವಂತನನು :ೇರುತ ೆ.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಅ}ೋಾತೇ Gೈ ಪಜಾಪ'ಸ:ಾJಹೇವ ^ಾhೋ ಾ'ೇವ ರಃ । ^ಾಣಂ Gಾ ಏತೇ ಪಸ,ಂದಂ' ¼ೕ
Gಾ ರತಾJ ಸಂಯುಜJಂತೇ । ಬಹ9ಚಯ7ೕವ ತ¶ ಯ¶ ಾತೌ ರತಾJ ಸಂಯುಜJಂತೇ ॥೧೩॥
Qಾಸದ=> ತುಂದ ಭಗವಂತ ನದ ಅ}ೋಾ'ಗಳ=> ತುಂದ. ಅದರ=> ಹಗ=ನ=> ^ಾಣ ಮತು
ಾ'ಯ=> ಾರ' ತುಂದರು. VೕFಾZ nಾವ) ೇ ಪ)ಣJಕಮ7 Qಾಡುವ)ದkರೂ ಅದನು ಹಗ=ನ=>
Qಾಡುತಾೆ. ಅZಯ=> ಅ37<ದ ಹMಸು, ಅZಯ ಏಳ$ ಬಣಗಳ ಮುೇನ, ಸೂಯ7ನ ಏಳ$ ಬಣಗಳ=>
M=ೕನFೊಂಡು ಅ=> ಶ6^ಾತGಾZ Gಾತಾವರಣ ಶು¬nಾಗುತ ೆ.
ಹಗ=ನ=> ^ಾಣ ೇವರು ಮತು ಾ'ಯ=> ಾರ' ತುಂರುವ)ದ;ಂದ ^ಾಣ-ಾರ'ಯರ ಸQಾಗಮ
ಾ'ಯ=>. VೕFಾZ ಸಂತಾನ ಬಯಸುವ <ೕ-ಪ)ರುಷರು ಾ'ಯ5ೆ>ೕ ಸQಾಗಮGಾಗೇಕು. ಹಗ=ನ=> <ೕಪ)ರುಷರ ಸQಾಗಮGಾದೆ ಅ=> ^ಾಣಶ6 ವJಥ7Gಾಗುತ ೆ. ಹಗ=ನ=> ನೆಯುವ <ೕ-ಪ)ರುಷ ಸQಾಗಮ
ಭಗವಂತನ ತ*ೆ, ಾರದ ಸQಾಗಮ. ಇದ;ಂದ ವJ6 ^ಾಣಶ6ಯನು ಕ.ೆದು*ೊಳ$/ತಾ]ೆ ಮತು ಆತ ತಾಣ
ಕ.ೆದು*ೊಂಡು ದುಬ7ಲ]ಾಗುತಾ]ೆ

ಅನಂ Gೈ ಪಜಾಪ'ಸತೋ ಹ Gೈ ತ¶ ೇತಸ:ಾ9Qಾಃ ಪಜಾಃಪಜಾಯಂತ ಇ' ॥೧೪॥
]ಾವ) :ೇMಸುವ ಅನದ=> ಭಗವಂತ ]ೆ5ೆ<ದ. ಆ ಆ}ಾರದ=>ರುವ ೕGಾಣುMನ=> ^ಾಣ ೇವರು :ೇ; ಅದು
ಗಂWನ

ೇಹದ=> ೇತ:ಾZ ಪ;hಾಮ}ೊಂದುವಂತೆ Qಾಡುತಾೆ. ಅ ೇ ;ೕ' }ೆ«ನ ಆ}ಾರ ಆ*ೆಯ

ೇಹದ=> EೆSೕ«ತGಾZ ಪ;hಾಮ }ೊಂದುವಂತೆ ಾರ' Qಾಡುತಾ. ೆ. ಈ ಶುಕ>-EೆSೕ«ತಗಳ
ಸQಾಗಮಂದ ಸಂತಾನGಾಗುತ ೆ.

VೕFೆ ಭಗವಂತ ಂದ, ^ಾಣ-ಾರ'ಂದ, <ೕ-ಪ)ರುಷರ

ಸQಾಗಮಂದ, *ಾಲಕಮದ=>(ಸೂಯ7) ಸೃD@ ಮುಂದುವ;ಯುತ ೆ. ಎಲ>ವ)ದಕೂ, ಮೂಲ*ಾರಣGಾZ
ಲªÆೕ-]ಾಾಯಣರು ಂತು ಯ¤ಸುತಾೆ.
ಸೃD@ಯ ಬFೆ Mcಷ@Gಾದ Mವರವನು

ೕWದ 3ಪ45ಾದರು, ಮುಂ ೆ ಭಗವ¶ ತತaದ ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಒಂದು

Mcಷd MNಾರವನು }ೇಳ$ತಾೆ.

ತ¶ ಹ Gೈ ತ

ಪಜಾಪ'ವತಂ ಚರಂ' ತೇ ¤ಥುನಮುತಾ4ದಯಂತೇ । ತೇಾೕGೈಷ ಬಹ95ೋ*ೋ

¼ೕಾಂ ತ¯ೕ ಬಹ9ಚಯ7ಂ ¼ೕಷು ಸತJಂ ಪ'Ddತº ॥೧೫॥
3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: nಾಾದರು ಶ ೆ¬ಂದ ‘ಪಜಾಪ' ವತ’ವನು ಆಚ;<ದೆ ಒ.ೆ/ಯ ಮಕ,ಳ ತಂ ೆತಾಯಾಗುತಾೆ” ಎಂದು. ಇ=> }ೇ(ರುವ ‘ಪಜಾಪ' ವತ’ವನು ಋØ Mlಾನದ=> Mವ;< ಾkೆ. ಇದು
ಪ)ರುಷಸೂಕದ=> Qಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಪ'ೕ 'ಂಗಳ$ ಶುಕ>ಪದ=> ಪ)ರುಷಸೂಕ }ೋಮ- ಒಂದು
ವಷ7 QಾWದೆ ಅದು ಪಜಾಪ'ವತGೆ ಸುತ ೆ. ಏ*ಾದc ನದಂದು ಪ)ರುಷಸೂಕದ ಹ]ಾರು
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಮಂತಗ(ಂದ ೋಡEೆSೕಪNಾರ[ಆಸನ, :ಾaಗತ, ^ಾದJ(*ಾಲು ತೊ.ೆಯುವ ೕರು), ಅಘJ7(*ೈ ತೊ.ೆಯುವ
ೕರು), ಆಚಮನ, ಮಧುಪಕ7, ಪ)ನಾಚಮನ, :ಾನ, ವಸ, ಆಭರಣ, ಗಂಧ, ಪ)ಷ4, ಧೂಪ, ]ೈGೇದJ,
ೕಾಜನ ಅಥGಾ ಪದªಣನಮ:ಾ,ರ]ಪHಜೆ QಾW, ಪHಣ7 ಉಪGಾಸMರೇಕು. ಮರುನ( ಾaದc) ಆಹು'
*ೊಡಲು ಅ6,ಯನು }ಾ=ನ=> ೇಸೇಕು(ಚರು). ೇಸುGಾಗ ಅದನು ಪ)ರುಷಸೂಕಂದ ಅ§ಮಂತ
Qಾಡೇಕು. ತದನಂತರ ಅZಪ'ೆd QಾW }ೋಮ Qಾಡೇಕು. ಇ=> \ದಲು ಹ]ಾರು ಮಂತಗ(ಂದ
ೋಡಶಸಂ:ಾ,ರ Qಾಡೇಕು. ಆನಂತರ ಪ)ರುಷ ಸೂಕವನು }ೇ(*ೊಂಡು ಅZ ೇವತೆಯ=> ಸ Vತ]ಾದ
ಭಗವಂತನನು :ೋತ Qಾಡೇಕು. ಹ]ೆರಡು 'ಂಗ(Fೆ ಭಗವಂತನ ಹ]ೆರಡು ರೂಪಗಳ$. [Qಾಗ7cರ*ೇಶವ, ಪ)ಷJ-]ಾಾಯಣ,

Qಾಘ-Qಾಧವ, Ùಾಲುಣ-FೋMಂದ, Nೈತ-Mಷು, GೈEಾಖ-ಮಧುಸೂದನ,

ಜೆJೕಷd -'Mಕಮ, ಆಾಢ-Gಾಮನ, Eಾವಣ -cೕಧರ, ಾದಪದ-ಹೃD*ೇಶ, ಆcaೕಜ-ಪದ9]ಾಭ, *ಾ'7ಕಾ\ೕದರ] ಆnಾ 'ಂಗಳ

ಾaದcಯ=> ಆnಾ 'ಂಗಳ ಭಗವಂತನ Mcಷdರೂಪ*ೆ, ಆಹು'. }ೋಮದ

ನಂತರ ಹ]ಾರು ತುಪ4ದ ಆಹು'. ನಂತರ }ಾ=ನ=> ೇ<ದ ಅನದ ಹ]ಾರು ಆಹು'. *ೊ]ೆಯ=> ಪ)ನಃ
ಪ)ರುಷಸೂಕದ ಹ]ಾರು ಮಂತಗ(ಂದ, ಹ]ಾರು ಾ; ತುಪ4ದ ಆಹು'. VೕFೆ ಪ'ೕ ಶುಕ>ಪದ
ಏ*ಾದcಯಂದು ಉಪGಾಸMದುk,

ಾaದc ನ ಭಗವಂತನ ಪHಜೆ. ಇನು :ಾಧJGಾದೆ

ಾaದcಯಂದು

ಹ]ಾರು ಮಂ ೕಗJ ಮಂFೆ ೋಜನ }ಾಕುವ)ದು. *ೊ]ೆಯ=> ಆಹು' *ೊಟ@ ಅನದ Eೇಷ ಾಗವನು
}ೆಂಡ' “ತನ ಗಂಡನ=> ]ಾಾಯಣ

ಾk]ೆ’ ಎಂದು '(ದು, ಆತ Fೆ ಭ6ಪHವ7ಕ ನಮ:ಾ,ರ QಾW

:ೇMಸೇಕು. ನ\9ಳFೆ ಲªÆೕ ]ಾಾಯಣ; ಾkೆ ಎನುವ ಅನುಸಂlಾನಂದ ಪ)ರುಷಸೂಕ }ೇ(
ದಂಪ'ಗಳ$ ಊಟ Qಾಡೇಕು. ಈ ವತವನು ಹ]ೆರಡು 'ಂಗಳ$ ಪHಣ7ಭ6

ಮತು ನಂ*ೆಂದ

QಾWದೆ ಆಗ ದಂಪ'ಗ(Fೆ ಉತಮ ಸಂತಾನGಾಗುತ ೆ.
ಈ ವತ Qಾಡುವ)ದ;ಂದ ಮಕ,.ೇ ಇಲ>ದವ;Fೆ ಮಕ,.ಾಗುತಾೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಇಲ>ದವ;Fೆ ಗಂಡು
ಮಗುGಾಗುತ ೆ, ಮಕ,ಳ$ ಹು@ :ಾಯುವ ಪಸಂಗ ಇದkೆ ಅದು

ಲು>ತ ೆ. ಇದನು ಋಷJಶೃಂಗ ಮು ಗಳ$

}ೇ(ದರು ಎನುತಾೆ.
ಆಳGಾದ Eಾಸದ ಅನುಸಂlಾನಂದ, ಬಹ9ಚಯ7^ಾಲ]ೆಂದ[<ೕಸಂಗ ತೊೆಯುವ)ದು, Gೇ ಾಧJಯನ,
ರಂತರ ಭಗವಂತನ ಂತ]ೆ] ಮುಂ ೆ Mವ;ಸುವ ಪ)ರುಷಸೂಕ }ೋಮ QಾWದೆ, ಸತJ5ೋಕ
^ಾ3nಾಗುತ ೆ. ಇ=> Qಾಡುವ ಕಮ7ದ Vಂ ೆ ಸತJ ಶಬkGಾಚJ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂlಾನ ಬಹಳ ಮುಖJ.

ತೇಾಮ:ೌ Mರಜೋ ಬಹ95ೋ*ೋ ನ ¼ೕಷು ಹ9ಮನೃತಂ ನ Qಾnಾ Nೇ' ॥೧೬॥
ಮುಂದುವ;ದು 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: *ೇವಲ ಸತJ5ೋಕವೆ@ೕ ಅಲ>, ರಜೋಗುಣದ ಸ4ಶ7Gೇ ಇಲ>ದ
Mಷು5ೋಕ Gೈಕುಂಠವನು :ೇರಬಹುದು ಎಂದು. ಇ=> ತಪಸು, ಬಹ9ಚಯ7, ಪ)ರುಷ ಸೂಕಂದ ಅನುಾdನ,
ಎ5ಾ> ಕಮ7ಗಳಲೂ> ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂlಾನ, ಜೊತೆFೆ ^ಾQಾ«ಕತೆ, ಡಂಾNಾರ ಇಲ>ದ, Qಾಯ ಅಲ>ದ,
ಸaಚ¾, ^ಾQಾ«ಕ ಭ6 ಅತJಗತJ.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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\ೕ :ಾಧಕGಾದ ಪ)ರುಷಸೂಕ ಉ^ಾಸ]ೆ ಬಹಳ ಸುಂದರGಾZ ೆ. ಇ=> :ಾMಾರು ಾ;, ಅ]ೇಕ ವಷ7ಗಳ
ತನಕ, ಪ)ರುಷಸೂಕ nಾಗ Qಾಡೇ*ಾಗುತ ೆ.

ತJ ಪ)ರುಷಸೂಕ ಅನುಾdನ }ೇZರೇಕು ಅಂದೆ:

*ೈಂದ cರ<ನ ತನಕ ಹ]ಾರು ಅಂಗಗಳ=> ಪ)ರುಷಸೂಕದ ಹ]ಾರು ಮಂತಗ(ಂದ ಅಂಗ]ಾJಸ
Qಾಡುವ)ದು; 3ೕಠದ=>ನ ಪ'Fೆ ಹ]ಾರು ಮಂತಗ(ಂದ ಅಂಗ]ಾJಸ Qಾಡುವ)ದು; ಹೃದಯದ=>ರುವ
ಭಗವಂತ Fೆ ಪ)ರುಷಸೂಕಂದ ಅಚ7]ೆ Qಾಡುವ)ದು. ಅZಕುಂಡದ=> ಅZಪ'ೆd ಪ)ರುಷಸೂಕದ
ಮಂತಂದ QಾW, ‘ಓಂ ನ\ೕ ]ಾಾಯhಾಯ :ಾa}ಾ, ]ಾಾಯhಾಯ ಇದಂ ನಮಮ” ಎಂದು ತುಪ4
ಮತು ಸ¤ ೆಂದ ಆಹು'

ೕಡುವ)ದು. ನಂತರ “ತಂತೇ ಪ)ಂಡ;ೕ*ಾ ...." ಎನುವ :ೋತದ ಮೂಲಕ

ಪ)ರುಷಸೂಕ ಪ'^ಾಧJ ಭಗವಂತನನು :ೋತ Qಾಡುವ)ದು. VೕFೆ ]ಾಲೂ ಸGಾ7ಪ7ಣ ಾವಂದ ಈ
;ೕ' ಭಗವಂತನನು ಪ)ರುಷಸೂಕಂದ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, ಅ'Qಾನುಷ ಶ6 ^ಾ3nಾZ[ಉ ಾ:
ದೂರದಶ7ನ, ದೂರಶವಣ, ಇತಾJ] \ೕ ^ಾ3nಾಗುತ ೆ ಎನುತಾೆ.
ಋØ Mlಾನದ=> }ೇಳ$ವಂತೆ ಪ)ರುಷಸೂಕ*ೆ, ಸಮ]ಾದ ಇ]ೊಂದು ಸೂಕMಲ>. ಅದು ಮಕ,.ಾಗುವ)ದಕೂ,
:ಾಧನ, \ೕಕೂ, :ಾಧನ. ಇಹಂದ ಪರದ ತನಕ ಸಮಸ ಪ)ರುಾಥ7ಗ(Fೆ ಪ)ರುಷಸೂಕ*ೆ, ಸಮ]ಾದ
ಇ]ೊಂದು ಸೂಕMಲ>. }ೇFೆ ಅ^ೌರುೇಯ ಮಂತದ=> ಪ)ರುಷಸೂಕ*ೆ, ಇ]ೊಂದು ಮಂತ :ಾ ಇಲ>´ೕ,
}ಾFೇ ಇWೕ Gೈಕ :ಾVತJದ=> ^ೌರುೇಯ ಮಂತದ=> Mಷುಸಹಸ]ಾಮ*ೆ, ಸಮ]ಾದ ಇ]ೊಂದು
ಮಂತMಲ>. ಇGೆರಡು ಮಂತವನು nಾರು ತಮ9 ೕವನದ=>

ತJ ಅಳವW<*ೊಂಡೋ, ಅವರು ಭಗವಂತ

ಚುವ *ೆಲಸ Qಾಡುತಾೆ, QಾW ಭಗವಂತನನು :ೇರುತಾೆ.
ಇ' ಷ ಪEೆSೕಪ ಷ ಪಥಮಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ \ದಲ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು.

*******
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಅಥ a'ೕಯಃ ಪಶಃ
ಅಥ }ೈನಂ ಾಗ7´ೕ Gೈದ§7ಃ ಪಪಚ¾ । ಭಗವµ ಕತೆJೕವ ೇGಾಃ ಪಜಾ Mlಾರಯಂತೇ, ಕತರ ಏತ
ಪ*ಾಶಯಂತೇ, ಕಃ ಪ)ನೇಾಂ ವ;ಷd ಇ' ॥೧॥
ಪವೃ' ಮತು

ವೃ' Qಾಗ7ದ MEೆ>ೕಷhೆ QಾW, ಇWೕ ಸೃD@ಯ ತರವನು Mವ;<ದ 3ಪ45ಾದರ=>,

ಎರಡ]ೇ cಷJ ಾಗ7ವ Gೈದ§7ಃ ತನ ಪEೆಯನು *ೇಳ$ತಾ]ೆ. ಆತ *ೇಳ$ತಾ]ೆ: “ಈ

ೇಹ ಕು<ದು

ೕಳದಂತೆ, ತಾಣ *ೊಟು@ ನೆಸುವವರು nಾರು? 6¼ ಮತು ಾನ *ೊಡುವ ೇವತೆಗಳ$ nಾರು? ಈ
ೇಹವನು lಾರhೆ QಾW

ಾನ *ೊಡುವ

ೇವತೆಗಳ=> Eೇಷd

ೇವತೆ nಾರು? ಭಗವಂತನ ನಂತರ

ಸವ7Eೇಷd ೇವತೆ nಾರು?” ಇದು ಾಗ7ವ Gೈದ§7ಃ *ೇ(ದ ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ ಎರಡ]ೇ ಪEೆ.

ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ । ಆ*ಾEೆSೕ ಹGಾ ಏಷ ೇ´ೕ GಾಯುರZಾಪಃ ಪೃmMೕ Gಾಙ9ನಶುಃ EೆSೕತಂ ಚ ।
ತೇ ಪ*ಾEಾಯ ಅ§ವದಂ' ವಯೕತ ಾPಣಮವಷ@ಭJ Mlಾರnಾಮ ಇ' ॥ ೨ ॥
Vಂ ೆ ಸೃD@ಯ ಬFೆ 3ಪ45ಾದರು *ೊಟ@ ಉತರ ಎಷು@ Mಸ9ಯಕರ´ೕ, ಅೆ@ೕ Mಸ9ಯಕರGಾದುದು ಈ
lಾರhೆ, 6¼ ಮತು

ಾನಶ6 *ೊಡುವ

ೇವತೆಗಳ Mವರhೆ. ಏ*ೆ Mಸ9ಯ ಎಂದೆ: ನಮFೆ Fೊ'ರುವ

ಸಂಗ'ಗಳ=> ಅ]ೇಕ Fೊ'ಲದ
> ಸಂಗ'ಗಳ$ :ೇ;Gೆ. ]ಾವ) :ಾQಾನJGಾZ *ೇವಲ ಸೂಲ MNಾರಗಳನೆ@ೕ
'(ರುತೇGೆ. ಅದರ Vಂನ ಸೂÆ Mವರhೆ ನಮFೆ '(ರುವ)ಲ>. ಅಂತಹ ಸೂÆ MNಾರಗಳನು ಎ.ೆ
ಎ.ೆnಾZ  }ೇಳ$ವ 3ಪ45ಾದರ ಈ Mವರhೆ ಒಂದು Mಸ9ಯ*ಾ; Mವರhೆ.
3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ ೇವತೆಗಳ$ ನಮFೆ 6nಾಶ6 ಮತು

ಾನಶ6 *ೊಟು@, ನಮ9ನು

QಾW*ೊಂಡು, ಈ ನಮ9 ೇಹದ=> ]ೆ5ೆ< ಾkೆ” ಎಂದು. ಇಂತಹ

ೇವತೆಗಳ=> ಗಣಪ'ಯೂ ಒಬP. ಆತ

ಆ*ಾಶದ

ರಕಸಂNಾರ, ಉ<ಾಟ*ೆ, ೇ*ಾದ

ೇವತೆ. ಬ}ಾ9ಂಡದ=> ಆ*ಾಶ }ಾಗೂ 3ಂಾಂಡದ=>

ಯಮನ

ಅವ*ಾಶ(Space)ವನು ಒದZ< ಮನುಷJ ೕವಂತGಾZರಲು ಅವ*ಾಶವನು ಈತ ಕ=4<*ೊಡುತಾ]ೆ. ಈತ
ಅವ*ಾಶದ ೇವತೆnಾದk;ಂದ ಈತನನು Mಘ]ಾಶ ಎಂದೂ ಕೆಯುತಾೆ.
ಆ*ಾಶ ೇವತೆಯ ಸೃD@ಯ ನಂತರ, ಆ ಆ*ಾಶದ=> Fಾ( ಹು@ತು. ಅಂದೆ Fಾ(ಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಯ

ಸೃD@nಾತು. ಈತ ಪlಾನGಾಯುMನ ಮಗ]ಾದ ಭೂತGಾಯು. ಈತನನು ಮ;ೕ ಎಂದೂ
ಕೆಯುತಾೆ[ಈ ಕು;ತ Mವರhೆ Zೕತೆಯ=> ಬರುತ ೆ. ಅ-೧೦ EೆS>ೕಕ-೨೧]. ಮ;ೕಯ ನಂತರ ಅZಯ
ಜನನ. ಪlಾನ ಅZಯ ಮಗ ‘^ಾವಕ’ ಎನುವವನು ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಒಂ ಾದ ಅZಯ ೇವತೆ. ನಂತರ
ೕ;ನ ೇವತೆ ಬುಧ, ಪmMೕ ೇವತೆ ‘ಶ ’. VೕFೆ ಗಣಪ', ಮ;ೕ, ^ಾವಕ, ಬುಧ ಮತು ಶ
ಪಂಚಭೂತಗಳ

ೇವತೆಗ.ಾZ ಸೃD@nಾದರು. ನಮ9

ಇವರು

ೇಹ ಕೂಾ ಪಂಚಭೂತಗ(ಂ ಾZ ೆ. ಈ

ಪಂಚ ೇವತೆಗಳ$ ನಮ9 ೇಹlಾರhೆ QಾW ನಮFೆ 6nಾಶ6 *ೊಡುತಾೆ.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ನಮFೆ

ಾನ *ೊಡುವ ಶ6 nಾವ) ೆಂದೆ: ‘Gಾಙ9ನ’.

ಾನ ಹುಟು@ವ)ದು ಶಬkದ ಮೂಲಕ. Qಾ'ಲ> ೆ

nಾವ) ೇ ಅ;ವ) ಬರುವ)ಲ>. Qಾತು ಅನುವ)ದು ಜೊJೕ'. ಇದರ ಜೊತೆFೆ 6M, ಕಣು }ಾಗೂ ಎಲ>ವನೂ
ಗಹಣ Qಾಡುವ ಮನಸು. VೕFೆ ಮನಸು, Qಾತು, ಕಣು, 6M, ಇವ) ನಮ9

ೇಹದ=> ನಮFೆ

ಾನದ

M*ಾಸವನು *ೊಡತಕ,ಂತಹ ಇಂಯಗಳ$. ]ೋW-ಕ=ಯುವ)ದು, *ೇ(-'(ಯುವ)ದು. }ೇ(ದkನು,
*ೇ(ದkನು, ]ೋWದkನು ಗVಸುವ)ದು ಮನಸು. ಈ ]ಾಲು, ಇಂಯಗಳ$ ಇಲ>ದkೆ ಮನುಷJನ
ೆಳವ«Fೆ ಆಗುವ) ೇ ಇಲ>. ಇ=> Qಾ'ನ

ೇವತೆ ಅZ, ಕ«ನ

ಾನ

ೇವತೆ ಸೂಯ7, 6Mಯ ೇವತೆ ಚಂದ.

ಎಲ>ವನೂ ಗಹಣ Qಾಡುವ ಮನ<ನ ೇವತೆ ಇಂದ-ಗರುಡ-Eೇಷ-ರುದರು. MEೇಷGಾZ cವಶ6 ಮನ<ನ
ೇವತೆ. ರುದ ೇವರ ಅನುಗಹ ಇಲ> ೆ nಾವ) ೇ ಅ;ವ) ೆ.ೆಯದು. VೕFೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ೇವತೆಗ(ಂದ
ೇಹ lಾರhೆnಾದೆ, ಕಣು, 6M, Qಾತು ಮತು ಮನ<ನ ೇವತೆಗ(ಂದ ಅ;ವ) ೆ.ೆಯುತ ೆ.
ಈ ೕ=ನ Mವರhೆ

ೕWದ 3ಪ45ಾದರು ಮುಂ ೆ

ೇವತೆಗಳ ತಾರತಮJವನು }ಾಗೂ ^ಾಣ ೇವರ

V;ಯನು Mವ;ಸಲು ಒಂದು ಕ½ೆಯನು Mವ;ಸುತಾೆ: ಒ9 ೆಳಕು
6Mಯ, ಾಯ ಮತು ಮನ<ನ ಅ§Qಾ
ಅಪHವ7

ೕಡುವ

ೇವತೆಗಳ=> [ಕ«ನ,

ೇವತೆಗಳ=>] ಒಂದು ಚNೆ7 ಆರಂಭGಾತಂತೆ. [ಇದು ಒಂದು

ಾನವನು ನಮFೆ '(ಸುವ)ದ*ೊ,ೕಸ,ರ

ೇವತೆಗಳ$ ಆWದ ಒಂದು ]ಾಟಕ]. ಇ=> ಪ'ಬP

ೇವತೆಯೂ ‘ ೇಹlಾರhೆಯ=> ತಮ9 ^ಾತ ಮುಖJ ಎಂದು ಸಮm7< *ೊಳ$/'ದkರಂತೆ. ಕ«ನ
ಸೂಯ7: “]ಾ ಲ> ೆ ೕವ Fೆ ಬದು*ೇ ಇ5ಾ>” ಎಂದೆ, 6Mಯ

ೇವತೆ

ೇವತೆ ಚಂದ: “ಕ«Zಂತ 6M ಮುಖJ,

ಆದk;ಂದ ]ಾನು Eೇಷd” ಎಂದನಂತೆ. ಇದ*ೆ, ಾಯ ೇವತೆ “Qಾತೇ ಮುಖJ, Qಾ'ಲ> ೆ ಏನೂ ಇಲ>.
}ಾFಾZ ]ಾನು ಮುಖJ” ಎಂದನಂತೆ. ಆಗ ಮನ<ನ ೇವತೆ: “]ೋಡುವ)ದು, *ೇಳ$ವ)ದು, Qಾತ]ಾಡುವ)ದು,
ಇGೆಲ>ವ)ಗ(ಂದ ಮುಖJGಾZ ಗಹಣ Qಾಡುವ ಮನಸು. ಆದk;ಂದ ಎಲ>ವ)ದ6,ಂತ ಮುಖJ ]ಾನು” ಎಂದನಂತೆ.
VೕFೆ ಎ5ಾ> ೇವತೆಗಳ$ ತಾGೇ ಮುಖJ ಎಂದು ^ಾಣ ೇವರ ಮುಂ ೆ
ಾಣವನು

ಂತು ಚ7<ದರಂತೆ. ಎಲ>ರೂ “ಈ

ಧ;<ದವನು ]ಾನು” ಎನುವ ಅ§^ಾಯವನು ಮುಂಟ@ರಂತೆ. [ಇ=> ಾಣ ಎನುವ ಪದ

ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ^ಾೕನ ಸಂಸ·ತದ=> ಾಣ ಎಂದೆ ಶ;ೕರ. ಾ= ಬಯ*ೆ/*ಾಮ]ೆ; ಅಣ=ಈೇ;ಸುವ
:ಾಧನ. ನಮ9 ಬಯ*ೆಗಳನು ]ಾವ) ನಮ9 ೇಹದ ಮೂಲಕ ಈೇ;<*ೊಳ$/ತೇGೆ. ಆದk;ಂದ ೇಹವನು
ಾಣ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ].

ತಾµ ವ;ಷdಃ ^ಾಣ ಉGಾಚ ।

Qಾ \ೕಹQಾಪದJ

ಅಹೕGೈತ

ಪಂಚlಾಽತಾ9ನಂ

ಪMಭಜೆJೖತ ಾPಣಮವಷ@ಭJ Mlಾರnಾ¤ೕ' । ತೇಽಶದklಾ]ಾ ಬಭೂವ)ಃ ॥ ೩ ॥
ೇವತೆಗಳ ಚNೆ7ಯನು *ೇ(<*ೊಂಡ

ೇವತಾ ಸಮು ಾಯದ=> ವ;ಷd]ಾದ ^ಾಣ ೇವರು }ೇಳ$ತಾೆ:

“ಏ*ೆ ಸುಮ9]ೆ ವJಥ7 ಚNೆ7 Qಾಡು'ೕಾ? ಈ ೇಹ*ೆ, ಾನಶ6, 6nಾಶ6 *ೊಟು@ ಅದು ಕು<ಯದಂತೆ
ಧ;<ದವರು

ೕವಲ> ]ಾ]ೇ.

ಮ9 ಕಣಮುಂ ೆ *ಾಣುವ ನನ ಐದು ರೂಪಗ(ಂದ ಈ ಶ;ೕರವನು

ಪGೇಶQಾW, ಅದನು ]ಾನು ಧ;< ೆkೕ]ೆ }ಾಗೂ
ಈ Qಾ'Fೆ

ೕವ) ನನFೆ ಅೕನಾZkೕ;” ಎನುತಾೆ. ^ಾಣ ೇವರ

ೇವತೆಗಳ$ MEಾaಸ ತೋರುವ)ಲ>. ಆಗ ^ಾಣ ೇವರು ಒಂದು ಉ^ಾಯವನು ಸೂಸುತಾೆ.
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:ೋಽ§Qಾ]ಾದೂಧj7ಮುತಾ,Üಮತ ಇವ ತ<9ನುತಾ,ÜಮತJ½ೇತೇ ಸವ7 ಏ´ೕತ,Üಮಂತೇ ತ<9ಂಶ
ಪ'ಷdQಾ]ೇ ಸವ7 ಏವ ಪ'ಷdಂತೇ । ತದJ½ಾ ಮª*ಾ ಮಧುಕರಾಜಾನಮುತಾ,Üಮಂತಂ ಸವ7
ಏ´ೕತ,Üಮಂತೇ ತ<9ಂಶ ಪ'ಷdQಾ]ೇ ಸGಾ7 ಏವ ಪ'ಷdಂತೇ । ಏವಂ Gಾಙ9ನಷುಃ EೆSೕತಂ ಚ । ತೇ
3ೕತಾಃ ^ಾಣಂ ಸುನaಂ' ॥ ೪ ॥
^ಾಣ ೇವರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ನಮ9=> ಒೊPಬPಾZ ಈ
}ೋ ಾಗ ಈ ೇಹ ದುk }ೋಗುತ ೋ ಅವರು

ೇಹಂದ }ೊರ }ೋFೋಣ. nಾರು }ೊರ

ಜGಾದ lಾರಕ” ಎಂದು. VೕFೆ }ೇ( ೇಹಂದ ಆNೆ

}ೊರಟವರಂತೆ ^ಾಣ ೇವರು ಏಳ$ತಾೆ. ಆಗ ಅ=> ಇತರ ೇವತೆಗ(Fೆ
;ೕ'

ೇಹ ಪGೇಶ 6¼ಯ=> ಒೊPಬPಾZ ಇತರ

^ಾಣ ೇವರು. ಆದೆ ಎ5ಾ>

ೇವತೆಗಳನು

ಲ>ಲು :ಾಧJGಾಗುವ)ಲ>. ಅ ೇ
ೇಹ ಪGೇcಸುವಂತೆ }ೇಳ$ತಾೆ

ೇವತೆಗಳ$ ಪGೇc<ದರೂ ಕೂಾ, ^ಾಣ ೇವರ ಪGೇಶದ ತನಕ ಅ=>

nಾವ) ೇ ಚಟುವ*ೆ ಅವ;ಂದ :ಾಧJGಾಗ=ಲ>. ಆಗ

ೇವತೆಗ(Fೆ ^ಾಣ ೇವರ ^ಾಮುಖJತೆ

ಮನವ;*ೆnಾಗುತ ೆ ಮತು ಅವರು ^ಾಣ ೇವರನು ತ9ಲ>ರ ಮುಖಂಡ ಎಂದು ಒ34*ೊಳ$/ತಾೆ.
^ಾಣ ೇವರ ಮಹತaವನು ಇ=> 3ಪ45ಾದರು ಒಂದು ಅಪHವ7Gಾದ ಪಕೃ'ಯ ದೃಾ@ಂತ ೊಂFೆ
Mವ;< ಾkೆ. ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡು. ಅ=> ಒಂದು ಾ«ಹುಳ ಾಜನಂತೆ *ಾಯ7ಾರ Qಾಡು'ರುತ ೆ. ಎ5ಾ>
ಜೇನುಹುಳಗಳ ಚಲನವಲನ,

ಯಂತಣ ಆ ಪlಾನ ಾ«ಹುಳದ=>ರುತ ೆ. ಒಂದು Gೇ.ೆ ಈ ಾ«ಹುಳ

ಗೂಡನು ಟು@ }ೊರಟೆ ಇತರ ಎ5ಾ> ಹುಳಗಳ$ ಅದನು Vಂಾ=ಸುತGೆ. ನಮ9

ೇಹ ಒಂದು

ಜೇನುಗೂWನಂತೆ. ಇ=> ^ಾಣ ೇವರು ಮಧುಕರ ಾಜನಂತೆ. ಇತರ ೇವತೆಗಳ$ ಜೇನು ಹುಳಗಳಂತೆ. ನಮ9
ೇಹದ=> ಭಗವಂತನನು ಟ@ೆ ಎರಡ]ೇ ಸGಾ7ಕ, ಸ´ೕ7ತ·ಷ@ ಶ6 ^ಾಣ ೇವರು. ಅವರ ಅೕನGಾZ
ಇತರ ಇಂnಾ§Qಾ

ೇವತೆಗ(ರುತಾೆ.

^ಾಣ ೇವರ ಮಹತaವನು '(ದ ಎ5ಾ> ೇವತೆಗ(ಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷGಾತು. ಅವರು ^ಾಣ ೇವರನು
:ೋತ QಾWದರು.
ಈ ಅlಾJಯದ=> ಬರುವ ಮುಂನ ಒಂಬತು ಮಂತಗಳ$
'MಕಮಪಂWತರ Gಾಯುಸು'ಂFೆ

ತJ ಪÝ<ದೆ

ೇವತೆಗಳ$ QಾWದ ^ಾಣಸು'. ಇದನು
ಅ ೊಂದು ಅದುÀತ ಅನುಾdನ. ಪ)ರುಷಸೂಕ

ಭಗವಂತ Fೆ }ೇFೆ ಅತJಂತ 3ಯ´ೕ }ಾFೇ ^ಾಣ ೇವರ ಉ^ಾಸ]ೆಯ=> Gಾಯುಸು' ಅತJಂತ Eೇಷd.
ಇ=> *ೇವಲ Gಾಯುಸು' Qಾತವಲ>, ಹ;ಸು'ಯೂ ಇ ೆ. ಆದk;ಂದ ಇದು

ಜGಾದ ಹ;Gಾಯುಸು'.

['Mಕಮ ಪಂWತರು ಹ;ಸು' ಮತು Gಾಯುಸು'ಯನು ೇೆ ೇೆnಾZ ಬೆರುವ)ದ;ಂದ, ಅವರು
ಬೆರುವ Gಾಯುಸು'ಯನು ಹ;Gಾಯುಸು' ಎಂದು ಕೆಯುವ)ದು ಅಷು@ ಪಸುತವಲ>. ಅವರು Mಷುಸು'
ೇೆnಾZ ಬೆರುವ)ದ;ಂದ Gಾಯುಸು' ರಚ]ೆ Mಷುಪರ ಅನುಸಂlಾನಂದ ಬೆಲ> ಎನುವ)ದು
'(ಯುತ ೆ. ಆದೆ ಇ=> ಬರುವ ಒಂಬತು ಮಂತಗಳ ^ಾಣಸು'- Mಷು ಮತು GಾಯುಪರGಾZರುವ Gೈಕ
ಸು'].
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ಇ=> \ದಲ ಎರಡು ಮಂತಗಳ=> ಪೋ ಸಂೋಧ]ೆ ಇದkೆ ಉ(ದ ಏಳ$ ಮಂತಗಳ=> ]ೇರ ಸಂೋಧ]ೆ
ಇ ೆ. ಬ , ೇವತೆಗಳ$ QಾWದ ಈ EೇಷdGಾದ ಹ;Gಾಯು ಸು'ಯನು 3ಪ45ಾದರ ಾಂದ *ೇ.ೆÍ ೕಣ:

ಏೋಽZಸಪತೆJೕಷ ಸೂಯ7 ಏಷ ಪಜ7]ೊJೕ ಮಘGಾ]ೇಷ Gಾಯುಃ
ಏಷ ಪೃmMೕ ರ ೇ7ವಃ ಸದಸNಾಮೃತಂ ಚ ಯ
ಅZಳZದುk

॥ ೫ ॥ ೧॥

ಅZ ]ಾಮಕ]ಾZರುವವನು, ಸೂಯ7]ೊಳZದುk ಸೂಯ7 ]ಾಮಕ]ಾZರುವವನು,

\ೕಡ ೊಳZದುk ಮ.ೆ ಸು;ಸುವವನು, ಇಂದ]ೊಳZದುk ಮೂರು 5ೋಕಗಳ ರhೆ Qಾಡುವವನು,
Gಾಯು ೇವೊಳZದುk ಜಗತನು ಉ<ಾWಸುವವನು, ಭೂ¤ಳZದುk ಸಮಸ ಭೂ5ೋಕವನು lಾರhೆ
QಾWದವನು, ಾರ'ೕ ೇMಳZದುk ಸಮಸ ‘GಾØ’

ಯಂ'ಸುವವನು ಮತು ಸಮಸ ಚಾಚಾತ9ಕ

ಪಪಂಚವನು lಾರhೆ QಾWದವನು- ‘ಅವನು’.[ಇ=> ‘ಅವನು ಎಂದೆ \ದಲು ಭಗವಂತ ನಂತರ ಮುಖJ^ಾಣಈ ಎರಡೂ ಅಥ7ದ=> ಈ ಮಂತವನು ]ೋಡಬಹುದು ಎನುವ)ದು ಮುಂ ೆ ಬರುವ ಮಂತಗ(ಂದ '(ಯುತ ೆ].

ಅಾ ಇವ ರಥ]ಾೌ ^ಾhೇ ಸವ7ಂ ಪ'Ddತಂ ।
ಋNೋ ಯಜೂಂD :ಾQಾ ಯ°ಃ ತಂ ಬಹ9 ಚ ॥ ೬ ॥ ೨॥
nಾವ ;ೕ' ರಥದ ಚಕದ ]ಾ§(Axle) ಇWೕ ರಥವನು lಾರhೆ QಾW ೇ, }ಾFೇ ಭಗವಂತ ಮತು
^ಾಣ ೇವರು ಈ MಶaGೆಂಬ ರಥದ ಚಕದ ]ಾ§ ರೂಪದ=> MಶalಾರಕಾZ ಾkೆ. ಇವರು *ೇವಲ ರೂ^ಾತ9ಕ
ಜಗ'ನ lಾರಕರೆ@ೕ ಅಲ>, ]ಾQಾತ9ಕ ಪಪಂಚದ lಾರಕ ಶ6 ಕೂಾ ಇವೇ. [ಗದJ, ಪದJ ಮತು Fಾನ
ರೂಪದ ಮೂರು Gೇದಗಳನು lಾರhೆ QಾWದವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಸಮಸ Gೇದದ ಸಮಸ ಶಬkವH ಆ
ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$ತ ೆ ಎನುವ)ದನು ]ಾM=> '(ರೇಕು] ]ಾವ) Qಾಡುವ ಯ°[ಸಮಸ ಕಮ7]
ಭಗವಂತನ ಅೕನ. ಸQಾಜದ ರಕರು, ಸQಾಜ*ೆ,

ಾನವನು *ೊಟು@

ಾನಂದ ಸQಾಜವನು

cೕಮಂತFೊ(ಸುವವರು ಮತು ಎಲ>ರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಮತು ಭಗವಂತನ ನಂತರ ^ಾಣ ೇವರ ಅೕನ.

ಪಜಾಪ'ಶರ< ಗೇ7 ತaೕವ ಪ'ಜಾಯ:ೇ ।
ತುಭJಂ ^ಾಣ ಪಜಾ<Qಾ ಯ

ಪhೈಃ ಪ''ಷd< ॥ ೭ ॥ ೩॥

“ಪಜಾಪ'nಾZ ಗಭ7ದ ಒಳZರುವ ಪಜೆಯನು ರhೆ Qಾಡುವವನು ‘ ೕನು’ [ಇ=> ]ೇರGಾZ ‘ ೕನು’ ಎಂದು
^ಾಣ ೇವರನು ೇವತೆಗಳ$ ಸು'ಸುವ)ದನು ]ಾವ) ಗಮ ಸೇಕು. Vಂ ೆ ಪಜಾಪ' ಎಂದೆ ಭಗವಂತ
ಎನುವ)ದನು ]ೋW ೆkೕGೆ. ಭಗವಂತನ ನಂತರ ಪಜಾಪ': ಬಹ9-Gಾಯು] ಹುಟ@=ರುವ ಸಂತಾನದ
^ಾಲಕ]ಾZ, ಗಭ7ದ=>

ಂತು ಆ ೕವ*ೆ, ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪವನು *ೊಡುವ c=4

ಮಗುM]ೊಂFೆ ಹುಟು@ವವನು
ಅಂತnಾ7¤nಾZ

ೕನು; ಗಭ7ದ=>ರುವ

ೕನು; ಹು@ದ ಮಗುವನು ಆ ಮಗುMನ ಪHಣ7 ಆಯ<ನ ತನಕ

ರªಸುವವನು

ೕನು.

[ವಯ:ಾದಂತೆ
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ಟು@}ೋಗಬಹುದು. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಕಣು ಕುರುಾಗಬಹುದು, 6M-6ವ)ಾಗಬಹುದು. ಆದೆ ^ಾಣ ೇವರು
ಮತು ಭಗವಂತ *ೊ]ೇ ಣದ ತನಕ ೕವ]ೊಂZದುk ರhೆ Qಾಡುತಾೆ]. }ಾFಾZ ಸಮಸ ೕವಜಾತವH
ನ ಅೕನ. ಸಮಸ ಇಂnಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ ಮಧJದ=>

ಂತು ಎಲ>ವನು ^ಾ=ಸುವವನು

ೕನು”

ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣ ೇವರನು [ಮತು ಭಗವಂತನನು] ಸು'ಸುತಾೆ.

ೇGಾ]ಾಮ< ವVತಮಃ 3ತೃhಾಂ ಪಥQಾ ಸalಾ ।
ಋDೕhಾಂ ಚ;ತಂ ಸತJಮಥGಾ7Sßೀರ:ಾಮ3 ॥ ೮ ॥ ೪॥
Vಂನ ಮಂತದ=> ಅZ ಶಬkದ=> ^ಾಣನನು ಸಮನaಯ QಾWರುವ)ದನು ]ೋW ೆkೕGೆ. ಇ=> ವV ಎನುವ
ಶಬkದ=> ^ಾಣನನು ಸಮನaಯ QಾW ಸು'ಸುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. ‘ಅZ’ ಎಂದೆ ಚಲ]ೆ ಇಲ>ದ ವಸುMFೆ
ಚಲ]ೆ *ೊಡುವಂತಹದುk. ‘ವV’ ಎಂದೆ *ೊಂೊಯುJವಂತಹದುk. ಈ ಎರಡು ಶಬkಗಳ
ೇೆೇೆ. ]ಾವ) ಯ°ದ=> nಾವ

ವ7ಚನದ ಅಥ7

ೇವತೆಯ ಮಂತವನು ಜ3< ಆಹು' *ೊಡುತೇ´ೕ, ಅದನು ಆ

ೇವತೆFೆ ಮು@ಸುವವನು ‘ವV’. }ಾFಾZ ]ಾವ) *ೊಟ@ ಆಹು'ಯನು ೇವತೆಗ(Fೆ ತಲು3ಸುವವನು ಎನುವ
ಅಥ7ದ=> ೆಂ6ಯನು ವV ಎನುತಾೆ. ]ಾವ) Qಾಡುವ ಸಮಸ ಕಮ7ವನು ಭಗವಂತ Fೆ/ ೇವತೆಗ(Fೆ
*ೊಂಡು}ೋZ ಮು@ಸುವವರು ಮೂಲತಃ ^ಾಣ ೇವರು. ಆದk;ಂದ “ ೕನು ವVತಮಃ” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$
^ಾಣನನು ಸು'ಸುತಾೆ. *ೇವಲ

ೇವತೆಗ(Fೆ ಆಹು' ತಲು3ಸುವ)ದೆ@ೕ ಅಲ>, “3ತೃಪ'ಗಳ ಒಳZದುk

3ತೃಗ(Fೆ ಕವJವನು ಸ=>ಸುವ ‘ಪಥQಾ ಸalಾ’ ೕನು” ಎನುತಾೆ ೇವತೆಗಳ$.
[]ಾವ) ೇವತೆಗ(Fೆ ಹMಸನು ಅ37ಸುGಾಗ :ಾa}ಾ ಎಂದೂ, }ಾಗೂ 3ತೃಗ(Fೆ ಕವJವನು ಅ37ಸುGಾಗ
ಸalಾ ಎಂದು

}ೇ( ಅ37ಸುತೇGೆ. ಇದು ಒಂದು ;ೕ' ಅವರ M.ಾಸMದkಂತೆ. ಆದk;ಂದ

ೇವತೆಗ(Fೆ

ಹMಸನು ಅ37ಸುGಾಗ ಸalಾ ಎಂ ಾಗ=ೕ, 3ತೃಗ(Fೆ ಕವJವನು ಅ37ಸುGಾಗ :ಾa}ಾ ಎಂದು }ೇ(
ಅ37ಸುವ)ದು ತಪ)4. }ಾFೆ }ೇ( ಅ37<ದೆ ಅದು ತಲುಪೇ*ಾದವ;Fೆ ತಲುಪ ೇ,

ಾನವರ

^ಾ5ಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಂತದ=> ‘ಸalಾ’ ಎನುವ ಪದ MEೇಷ ಅಥ7ದ=> ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ಯಮ-:ೋಮಕವJGಾಹ ಇವರು 3ತೃಪ'ಗಳ$. ಇವರು ]ಾವ) ಅ37<ದ ಕವJವನು ಇತರ 3ತೃ ೇವತೆಗ(Fೆ ತಲು3ಸುವ
3ತೃಪ'ಗ.ಾದk;ಂದ, ಇವರನು ಸalಾ ಎಂದೂ ಕೆಯುತಾೆ. ಆದೆ 3ತೃಪ'ಗ(ಗೂ \ದ=ಗ]ಾZ,
ಅವೊಳZದುk ಆ *ೆಲಸವನು Qಾಡುವ ೕನು ‘ಪಥQಾ ಸalಾ’ ಎಂದು ಇ=> ೇವತೆಗಳ$ ಸು'< ಾkೆ.]
ಋDಗಳ ಬದುಕು, ೕವನ, :ಾ'aಕGಾZ ಭಗವಂತನನು ಒ=<*ೊಳ$/ವ)ದ*ಾ,Z ಅವರು Qಾಡುವ ಅನುಾdನ,
ಅವರ=>ರುವ ^ಾQಾ«ಕತೆ, ಭಗವಂತನ ಬFೆZರುವ ಕಳಕ(, ಇGೆಲ>ವನೂ “ಋDಗಳ ಒಳZದುk ನೆಸುವವನು
ೕನು” ಎನುತಾೆ ೇವತೆಗಳ$. [ಇ=> MEೇಷGಾZ ಅಥವ7 ಮತು ಅಂZೕರಸ ಋDಗಳನು }ೆಸ;ಸ5ಾZ ೆ.
ಚತುಮು7ಖ ಂದ Gೇದವನು ಉಪ ೇಶ ಪೆದವರು ಅಥವ7 ಮು ಗಳ$. ಅವರ ನಂತರ ಈ ಪರಂಪೆಯನು
ೆ.ೆ<*ೊಂಡು ಬಂದವರು ಅಂß áೕರಸರು].

ಇಂದಸಂ ^ಾಣ ತೇಜ:ಾ ರು ೋಽ< ಪ;ರªತಾ ।
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ತaಮಂತ;ೇ ಚರ< ಸೂಯ7ಸಂ ಜೊJೕ'ಾಂ ಪ'ಃ ॥ ೯ ॥ ೫॥
ಮುಂದುವ;ದು

ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “ ೕನು ಇಂದಸಂ” ಎಂದು. ಇಂದ- ೇವತೆಗಳ ಾಜ. ‘ಇಂದ’

ಎಂದೆ ಸವ7ಸಮಥ7.

ಜGಾದ ಸವ7ಸಮಥ7 ಭಗವಂತ]ೊಬP]ೆ. ಭಗವಂತನ ನಂತರ ಸವ7ಸಮಥ7

^ಾಣ ೇವರು. “ಎ5ಾ> ೕವಜಾತಗಳ=> ಸವ7ಸಮಥ7]ಾದ
ೕನು. ಏ*ೆಂದೆ ಇಂದನನು

ಯಂ'ಸುವ ತೇಜಸು

ನದು.

Gಾ7ಹಕ, ಒೆಯ,

ೇವತೆಗ(ಗೂ ಒೆಯ

ನ ತೇಜ< ಂದ ಇಂದ ಇಂದ]ಾZ ಾk]ೆ.

ೕ]ೇ ಇಂದ }ಾಗೂ ನಗೂ ಇಂದ ಆ ಭಗವಂತ” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣನನು ಸು'ಸುತಾೆ.
ಮನ<Fೆ ಮತು ೇಹ*ೆ, ಆೋಗJವನು *ೊಟು@, ನಮ9ನು ರhೆ Qಾಡುವವ ರುದ. cವ ಲ>ದ ೇಹ ಶವ.
ಆದೆ “ಆ ರುದಶ6ಯ ಒಳZದುk ಎಲ>ವನೂ Qಾಡುವ ರುದ ಶಬkGಾಚJ
ನ\9ಳFೆ ರಕ, Fಾ(, ಆ}ಾರ
ಅಂತ;ವನು

ೕ]ೇ” ಎನುತಾೆ

ೇವತೆಗಳ$.

ಸಂNಾರ*ೆ, ೇ*ಾದ ಅಂತ;(space, ಆ*ಾಶ/ಅವ*ಾಶ)M ೆ. “ಆ

ಯಂ'<, ಶು¬Fೊ(< ನಮFೆ ಬದುಕು *ೊಡುವವನು

ೕನು. ಅೆ@ೕ ಅಲ>,

ೇಹದ

}ೊರZರುವ ಆ*ಾಶದ=> Fಾ(nಾZ ತುಂ ನಮFೆ ಉ<ರು *ೊಡುವವನು ೕನು” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ :ೋತ
Qಾಡುತಾೆ.
Vಂ ೆ ಸೂಯ7ನ ಅಂತnಾ7¤nಾZ ^ಾಣ

ಾk]ೆ ಎಂದು }ೇ(ರುವ)ದನು ]ೋW ೆkೕGೆ. ಇ=> ಅದನು

Mವ;ಸುತಾ }ೇಳ$ತಾೆ: “ಸೂಯ7ನ ಒಳZರುವ

ಜGಾದ ಸೂಯ7

ೕನು” ಎಂದು. ಏ*ೆಂದೆ ‘ಸೂಯ7’

ಎಂದೆ ಸೂ;ಗ(Fೆ FೋಚರGಾಗುವವನು ಎಂದಥ7. ಸೂ;ಗಳ$ ಎಂದೆ
FೋಚರGಾಗುವವರು ^ಾಣ ಮತು ಭಗವಂತ. ಸೂಯ7]ೊಳFೆ cವ
ಮುಖJ^ಾಣ

ಾk]ೆ-ಅವನೂ

ಸೂಯ7;

ಮುಖJ^ಾಣನ=>

(ಸೂಯ7]ಾಾಯಣ). VೕFೆ “ೆಳಕುಗಳ5ೆ>5ಾ> ೊಡ ೆಳಕು

ಾ ಗಳ$.

ಾ ಗ(Fೆ

ಾk]ೆ-ಅವನೂ ಸೂಯ7; cವ]ೊಳFೆ
ಭಗವಂತ

ಾk]ೆ

ಅವನೂ

ಸೂಯ7

ೕನು” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣ ೇವರನು

ಮತು ಭಗವಂತನನು ಸು'ಸುತಾೆ.

ಯ ಾ ತaಮ§ವಷ7ಸJ½ೇQಾಃ ^ಾಣ ತೇ ಪಜಾಃ ।
ಆನಂದರೂ^ಾ<ಷಂ
d ' *ಾQಾnಾನಂ ಭMಷJ'ೕ' ॥ ೧೦ ॥ ೬॥
ಇ.ೆFೆ ಮ.ೆ ತ;ಸುವವನು ಪಜ7ನJ. ಆತನ

nಾಮಕ ಇಂದ. ಆದೆ ಇಂದನ

nಾಮಕ ಮುಖJ^ಾಣ.

ಾಹJGಾZ ]ೋWದೆ ಸೂಯ7ನ <= ಂದ ೕರು ಆMnಾZ \ೕಡGಾಗುತ ೆ. [ಇದನು ೕಘದೂತದ=>
VೕFೆ }ೇ( ಾkೆ : ಧೂಮಜೊJೕ'ಃಸ=ಲಮರುತಾಂ ಸ ^ಾತಃ ಕa ೕಘಃ]. \ೕಡ ಮತು Fಾ(ಯ
ಸಂಘಷ7ಂದ ಮ.ೆnಾಗುತ ೆ. }ಾFಾZ ಮ.ೆnಾಗುವ)ದು Gಾಯು ೇವ;ಂದ. ಇ=>

ೇವತೆಗಳ$

}ೇಳ$ತಾೆ: “ ೕನು ಮ.ೆ ಬ;< ಾಗ 5ೋಕದ ಜನ(ೕವಜಾತಗಳ$) ಸಂತೋಷಂದ ಕು« ಾಡುತಾೆ”
ಎಂದು. ಏ*ೆಂದೆ ಮ.ೆ ಬಂದೆ ೆ.ೆ, ಆ}ಾರ ಸಮೃ¬. }ಾFಾZ ೕವನ*ೆ, ಮುಖJGಾZ ೇ*ಾದ ಆ}ಾರ
<ಗುವ)ದು ಮ.ೆಂದ. ಆ ಮ.ೆಯನು *ೊಡುವವನು ಇಂದನ ಅಂತಗ7ತ, ಸೂಯ7ನ ಅಂತಗ7ತ
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Gಾಯು ೇವರು. ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಇಂಯಗಳ=>ರುವವರು, ೌ'ಕ ಪಪಂಚದ=>ದುk ಸಲಹುವವರು:
ಭಗವಂತ ಮತು ^ಾಣ ೇವರು.

GಾತJಸಂ ^ಾhೈಕತೃ7Dರತಾ MಶaಸJ ಸತ4'ಃ ।
ವಯQಾದJಸJ ಾತಾರಃ 3ತಾ ತaಂ Qಾತ;ಶa ನಃ ॥ ೧೧ ॥ ೭॥
ಇ=> ‘GಾತJಸಂ’ ಎನುವ ಪದ ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ]ಾವ) \ದಲು ಈ ಪದದ ಅಥ7 '(ದು*ೊಳ/ೇಕು.
ಅಥವ7Gೇದದ=> GಾತJ*ಾಂಡ ಎನುವ ಒಂದು ಾಗ ಕೂಾ ಇ ೆ. ಸಂಸ·ತದ=> GಾತJ ಎಂದೆ ಆNಾರVೕನ
ಎನುವ ಅಥ7M ೆ. ]ೇಮ- ೆd ಇಲ> ೆ ಾ;ತ34ದ ವJ6 ‘GಾತJ’. ಆದೆ ಈ ಪದ*ೆ, ಒಂದು MEೇಷ ಅಥ7M ೆ
ಮತು ಆ MEೇಷ ಅಥ7ದ=> ಇದನು Gೇದದ=> ಬಳ< ಾkೆ. ‘Gಾತ’ ಎಂದೆ ಸಮು ಾಯ. ಇಂnಾ§Qಾ
ೇವತೆಗಳ ಸಮು ಾಯ, ೕವಜಾತಗಳ ಸಮು ಾಯ, ಚಾಚರ ಪಪಂಚದ ಸಮು ಾಯ. ಅಂತಹ Gಾತದ
nಾಮಕ ‘GಾತJ’. ಇ=> ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “
ೕವಸಮು ಾಯದ

nಾಮಕ ಶ6

ೕನು GಾತJಸಂ ^ಾಣಃ” ಎಂದು. ಅಂದೆ “ಸಮಸ

ೕನು” ಎಂದಥ7. ಮುಂದುವ;ದು

ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “ ೕನು

ಏಕಋDಃ” ಎಂದು. ಏಕಋDಃ ಎಂದೆ ಾ ಗಳ=> ಮುಖJ ಎಂದಥ7. ಇನು ಅಥವ7 ಋDಗಳ$ ಬಳಸುವ ಅZFೆ
‘ಏಕಋD’ ಎಂದೂ ಕೆಯುತಾೆ. “ಅಥವ7Gೇಗಳ$ ಆಾಧ]ೆ Qಾಡತಕ,ಂತಹ ಏಕಋD ಎನುವ ಅZಯ
ಒಳZದುk, ಆಾಧJ]ಾಗುವವನು ೕನು” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣ ೇವರನು ಸು'ಸುತಾೆ.
“ಎಲ>ವನು ರhೆ Qಾಡುವವನು; }ಾFೇ ಪಳಯ*ಾಲದ=> ಇWೕ Mಶaವನು ಸಂ}ಾರQಾW ಕಬ(<

ಲು>ವ

ೕನು ಸತ4'” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ Gಾಯು ೇವರನು ಸು'ಸುತಾೆ. ಸತ4' ಎನುವ=> ‘ಸ ’ ಎಂದೆ ಾ ,
:ಾ'aಕ. ^ಾಣ ೇವರು ಅ'ಶಯ :ಾ'aಕಮೂ'7. :ಾ'aಕರ, ಾ ಗಳ ಮತು ಎಲ>ರ :ಾa¤ ^ಾಣ ೇವರು
ಮತು ಆ ಭಗವಂತ ಸತ4'ಃ.
ಭಗವಂತನ ಮತು ^ಾಣ ೇವರ ಮುಂ ೆ ತಮ9 ಅ<ತaದ ಮಹತaGೇನು ಎನುವ)ದನು
ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “ವಯQಾದJಸJ ಾತಾರಃ 3ತಾ ತaಂ Qಾತ;ಶa ನಃ” ಎಂದು.
ೕವಗಳ=> \ದಲ ೕವ]ಾದ
}ೇಳ$ತಾೆ: “ ಓ Qಾತ;ಶa]ೇ,

Mವ;ಸುತಾ
ಅಂದೆ “ ಸವ7

ನFೆ ]ಾವ) ಆ}ಾರವನು ತಂದು*ೊಡುವ :ೇವಕರು” ಎಂದಥ7. ೇವತೆಗಳ$
ೕನು ಸಮಸ ೇವತಾಗಣಗಳ ತಂ ೆ” ಎಂದು. [ಇ=> Qಾತ;ಶaµ ಎಂದು

}ೇಳ$ವ ಬದಲು, *ೇವಲ Qಾತ;ಶa ಎಂದು }ೇ( ಾkೆ. ಇದು ಾಾEಾಸ. ಒಂ ೇ ಅರ ಒ@Fೆ ಎರಡು ಾ;
ಬಂ ಾಗ ಅ=> ಒಂದನು 5ೋಪ Qಾಡಬಹುದು. }ಾFಾZ Qಾತ;ಶaµ ನಃ ಎನುವ)ದನು ಇ=> ‘Qಾತ;ಶa ನಃ’
ಎಂ ಾkೆ.] Qಾತ;ಶa ಎನುವ }ೆಸರು *ೇವಲ ^ಾಣ ೇವ;Fೆ ¤ೕಸ=ರುವ }ೆಸರು. ‘Qಾತ;+ಶa’ ಎಂದೆ:
ಆ*ಾಶ(Qಾತೃ)ದ=> ಸಂಚ;ಸುವವ(Fಾ() ಎಂದಥ7. Qಾತೃ ಎಂದೆ

Qಾ7ತೃ. ಈ ಜಗತನು

Qಾ7ಣ

QಾWದ ಭಗವಂತನ=> ಸ ಾ ಸಂಚ;ಸು'ರುವ ^ಾಣ ೇವರು Qಾತ;ಶa. Qಾತೃ ಎಂದೆ ತಾ. ತಾಯ
ಗಭ7ದ=> ಚ=< ಅ=> ೆ.ೆಯು'ರುವ ಮಗುವನು ^ಾ=ಸುವವ Qಾತ;ಶa.

Qಾತೃ ಎಂದೆ ‘Qಾತು’.

ಋFೆaೕದ, ಯಜುGೇ7ದ, :ಾಮGೇದಗ.ೇ \ದಲ Qಾತುಗಳ$. ಸ ಾ Gೇದಗಳ=> ಚ=ಸುವವ, ಸ ಾ
Gೇ ಾಥ7 ಂತನದ=> ತೊಡZದವ-Qಾತ;ಶa. VೕFೆ ]ಾ]ಾ ಬFೆಂದ ^ಾಣ ೇವರ 6¼ಗಳನು }ೇಳ$ವ
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ಅಪHವ7Gಾದ ಶಬk ‘Qಾತ;ಶa’. ಆದk;ಂದ ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “ಓ Qಾತ;ಶa]ೇ,
ತಂ ೆ. ತಾಯ ಗಭ7ದ=>ದುk ಮಗುವನು ೆ.ೆಸುವವನು
ೕನು; Gೇ ಾಥ7ಭೂತ]ಾದ ಭಗವಂತನನು '(ದವನು

ೕನು; Gೇದಗಳ

ೕನು ನಮFೆ5ಾ>

ಜGಾದ ಅಥ7ವನು ಬಲ>ವನು

ೕನು; ಎಲ>;ಗೂ ಉ<ರು

ೕಡುತಾ ಆ*ಾಶದ=>

ಚ=ಸುವವನು ೕನು” ಎಂದು.

nಾ ತೇ ತನೂGಾ7 ಪ'Ddತಾ nಾ EೆSೕತೇ nಾ ಚ ಚುD ।
nಾ ಚ ಮನ< ಸಂತತಾ cGಾಂ ತಾಂ ಕುರು \ೕತ,Ü¤ೕಃ ॥ ೧೨ ॥ ೮॥
ಈ MEೇಷGಾದ ಚNೆ7ಯ=> ^ಾ5ೊಂಡ ಪಮುಖ ೇವತೆಗ.ಾದ ಅZ(GಾFೆkೕವತೆ), ಇಂದ, ಗರುಡ, Eೇಷ,
ರುದ(ಮ]ೋ§Qಾ ಗಳ$), ಸೂಯ7(ಕ«ನ ಅ§Qಾ ) ಮತು ಚಂದ(6Mಯ ಅ§Qಾ ) ಈಗ }ೇಳ$ತಾೆ:
“ಅZಯ=> ಕೂತು ನುWಸುವವನು

ೕನು. ಆದk;ಂದ GಾFೇಂಯದ=>ರುವ

ನ ರೂಪವನು

ೇಹಂದ

}ೊರಕಳ$Vಸೇಡ. 6Mಯ=> ನ ^ಾಣಶ6 ಇ ೆ; ಕ«ನ=> ನ ಸ lಾನM ೆ. ೕ ಲ> ೆ ಸೂಯ7 ಚಂದರು
ಏನೂ Qಾಡಲು :ಾಧJMಲ>. ಮನಸನು

ಯಂ'ಸುವ

ನ ರೂಪವನು ಮನ<ನ=> ಇರFೊಡು. ಎ5ಾ>

ೇವತೆಗಳ ಒಳZದುk ಸಮಸ ಇಂಯಗಳ GಾJ^ಾರವನು ಯಂ'< ಈ ಜಗ'Fೆ ೆಳಕು ೕಡುವವನು ೕನು.
ನ Qಾಂಗ=ಕGಾದ ದೃD@ ಎ5ಾ> ಇಂಯಗಳ ೕ=ರ=. ಇದ;ಂದ ಕಣು ಒ.ೆ/ಯದನು ]ೋಡ=, 6M
ಒ.ೆ/ಯದನು *ೇಳ=, ಾ ಒ.ೆ/ಯದನು ನುWಯ=, ಮನಸು ಒ.ೆ/ಯದನು ಗVಸ=. ಎಲ>ವH
Qಾಂಗ=ಕGಾZ ಒ.ೆ/ಯ ಅನುಭವ ಬರುವಂತೆ Qಾಡು. ದಯMಟು@ ಈ ೇಹಂದ ೕನು }ೊರ }ೋಗೇಡ.
ನ\9ಳFೆ ಕು(ತು ನಮ9ನು ನೆಸು” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣ ೇವರನು ^ಾm7ಸುತಾೆ.
ಈ ೕ=ನ ಎಂಟು ಮಂತಗಳ=> ಬಂರುವ ಮ.ೆ, ಸುಡುವ)ದು, ಉ<ಾWಸುವ)ದು, ಗಭ7ರhೆ, ಇತಾJ
6¼ಗಳ$ ಮತು ಸೂಯ7, ಚಂದ, ಅZ, ವV, ಪಜ7ನJ, ಪಜಾಪ' ಇತಾJ ಶಬkಗಳ$ ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನನು
}ೇಳ$ತGೆ. ಭಗವಂತನ ಆನಂತರ ಇವ) Gಾಯು ೇವರನು }ೇಳ$ತGೆ. ಇದು ]ೇರGಾZ Gಾಯು ೇವರ ಮುಂ ೆ
ೇವತೆಗಳ$ QಾWದ EೆS>ೕಕGಾದk;ಂದ, ಇದು Gಾಯುಸು'. ಆದೆ ಇದು Mಷು:ೋತವH }ೌದು ಎನುವ)ದ*ೆ,
ಮುಂನ ಮಂತದ=> ನಮFೆ ಖತGಾದ QಾV'

ೊೆಯುತ ೆ. ಅ=>

ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣನ ಅಂತಗ7ತ

]ಾಾಯಣನನೂ ಕೂಾ :ೋತ QಾW ಾkೆ ಎನುವ)ದು ಖತGಾZ '(ಯುತ ೆ.

^ಾಣ:ೆJೕತ¶ ವEೇ ಸವ7ಂ 'Gೇ ಯ

ಪ'Ddತº ।

Qಾತೇವ ಪ)ತಾµ ರಸa cೕಶ ಪ ಾಂ ಚ MlೇV ನ ಇ' ॥ ೧೩ ॥ ೯॥
ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “ಓ ^ಾಣ ೇವ]ೇ, ಸವ7 ಜಗ

Nೇಷdಕ]ಾದ

ನ ವಶದ=> ಎಲ>ವH ಇ ೆ” ಎಂದು.

ಇ=> 'ವ ಎನುವ ಪದ ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. 'ವ ಎಂದೆ ೕ=ನ ಸaಗ75ೋಕ ಮತು ಅದ;ಂ ಾNೆFೆನ
ಸತJ5ೋಕದ ತನಕ ಇರುವ ಎ5ಾ> 5ೋಕಗಳ$[ೕ=ನ ಏಳ$ 5ೋಕಗಳ$: ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಸaಃ, ಮಹಃ, ಜನಃ,
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ತಪಃ ಮತು ಸತJ5ೋಕ] ^ಾಣ ೇವ;ರುವ :ಾನ ಸತJ5ೋಕ. ಇದು ಅತJಂತ ಉನತGಾZರುವ ‘'ವ’.
ಇ=>ಯ ತನಕ ಇರುವ ಸಮಸವH ^ಾಣ ೇವರ ಅೕನGಾZ ೆ.
ಜಡ*ೆ, ರೂಪ*ೊಡುವವರು ^ಾಣ ೇವರು. ೕವ*ೆ, ಉ<ರು*ೊಟು@ ಬದು6< ರhೆ Qಾಡುವವರು
^ಾಣ ೇವರು. ಆದk;ಂದ ಎಲ>ವH ^ಾಣ ೇವರ ವಶ. ಸಮಸ ೇವತೆಗಳÍ ^ಾಣ ೇವರ ಅೕನGಾZ, ಅವರ
ಯ'ಯ=> *ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾೆ. “ ೕನು

ಯ¤<ದ *ೆಲಸವನು

ನ ಆ ಾನು:ಾರ,

ೕನು *ೊಟ@

ಶ6ಂದ ]ಾವ) QಾಡುತೇGೆ” ಎನುತಾೆ ೇವತೆಗಳ$. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮತು ^ಾಣ ೇವರ ಶ6MEೇಷ.
*ೊ]ೆಯ ಾZ ೇವತೆಗಳ$ }ೇಳ$ತಾೆ: “Qಾತೇವ ಪ)ತಾµ ರಸa cೕಶ ಪ ಾಂ ಚ MlೇV ನಃ” ಎಂದು.
ಇ=> ನಮFೆ ಈ Gಾಯುಸು' *ೇವಲ Gಾಯುಸು'ಯೆ@ೕ ಅಲ>, ಹ;ಸು' ಕೂಾ }ೌದು ಎನುವ)ದು ಸ4ಷ@GಾZ
'(ಯುತ ೆ. ೇವತೆಗಳ$ *ೊ]ೆಯ ಾZ “ಓ cೕ ೇM¼ೕ” ಎಂದು ತಾಯನು ಸಂೋ< ಾkೆ. ನಮFೆ
'(ದಂತೆ ‘cೕ’ ಅಂದೆ ಲªÆ. ಇ]ೊಂದು ಅಥ7ದ=> ‘ಶಂ’ ಎಂದೆ ಆನಂದಸaರೂಪ]ಾZರುವ ^ಾಣ ೇವರು.
ಅವನ=> ರ¤ಸುವವಳ$ cೕಃ. ಅಂದೆ ^ಾಣ ೇವರ ಮಡ ಾರ'ೕ ೇM. [ಾರ'ೕ ೇMಯನೂ ಕೂಾ cೕ
ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ ಎನುವ)ದು ನಮFೆ ^ಾಂಡವರ ಸaFಾ7ೋಹಣದ ನಂತರ ಬರುವ ಕ½ೆಯ=> '(ಯುತ ೆ.
ಅ=> ಧಮ7ಾಯ ಾರ'ೕ ೇMಯನು ೌಪ ಎಂದು ತ^ಾ4Z '( ಾಗ, ಆತ Fೆ ಾರ'ೕ ೇMಯ ಪ;ಚಯ
QಾಡುGಾಗ ‘cೕಃ’ ಎಂದು ಪ;ಸುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ]
ೇವತೆಗಳ$ ತಮ9 ಸು'ಯನು ಲªÆೕ-ಾರ'ಯರ ಸು'ಂFೆ ಉಪಸಂ}ಾರ Qಾಡುತಾ }ೇಳ$ತಾೆ: “ ಓ
cೕ ೇM¼ೕ[ಓ ಲªÆೕ

ೇM¼ೕ, ಓ ಾರ'ೕ

ೇM¼ೕ]

ೕನು ನಮ9ನು ರªಸು. ]ಾವ)

ನ ಮಕ,ಳ$.

ಮಕ,ಳ$ ತಪ)4 QಾW ಾಗ ತಾ }ೇFೆ ¤ಸುತಾ. ೆÍ ೕ, }ಾFೆ ನಮ9 ತಪ4ನು ¤< ನಮ9ನು ಸಲಹು”
ಎಂದು. “]ಾವ)

ನ=> ೇಡುವ)ದು ಒಂದ]ೇ. ನಮFೆ ಒ.ೆ/ಯ ಬು¬*ೊಡು ಎಂದು. EೇಷdGಾದ

ಾನಂದ ^ಾಣ ಮತು ಭಗವಂತನ ಎಚರ, ಅದ;ಂದ ಭಗವಂತನ

ಾನ,

ಯ'Fೆ ತಕ,]ಾZ ನಮ9 ಕಮ7

ವ7ಹhೆ Qಾಡುವ ಶ6ಯನು ನಮFೆ *ೊಡು” ಎಂದು ೇವತೆಗಳ$ ೇಡುತಾೆ.
ಇ=>Fೆ ೇವತೆಗಳ$ ^ಾಣ ೇವರ ಮುಂ ೆ }ಾWದ ಒಂಬತು ಮಂತಗಳ ಅಪHವ7Gಾದ ಈ Gೈಕ ಹ;Gಾಯುಸು'ಯ ಜೊತೆFೆ ಎರಡ]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮು*ಾಯGಾತು(ಇ').
ಇ' ಷ ಪEೆSೕಪ ಷ a'ೕಯಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ಎರಡ]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು.

*******
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಅಥ ತೃ'ೕಯಃ ಪಶಃ
ಅಥ }ೈನಂ *ೌಸಲJ ಆಶa5ಾಯನಃ ಪಪಚ¾ । ಭಗವµ ಕುತ ಏಷ ^ಾhೋ ಜಾಯತೇ । ಕಥQಾnಾ' ಅ<9µ
ಶ;ೕೇ । ಆತಾ9ನಂ

Gಾ ಪMಭಜJ ಕಥಂ ಪ'ಷdತೇ । *ೇ]ೋತ,Üಮತೇ ಕಥಂ ಾಹJಮ§ ಧತೇ

ಕಥಮlಾJತ9¤' ॥ ೧॥
ಎರಡು ಪEೆಗಳ Mವರhೆಯನು 3ಪ45ಾದ;ಂದ *ೇ( '(ದ ೕ5ೆ, ಮೂರ]ೇ ಋD *ೌಸಲJ ಆಶa5ಾಯನರು
ತನ ಪEೆಯನು ಗುರುಗಳ ಮುಂಡುತಾೆ. ಅವರು *ೇಳ$ತಾೆ: “ nಾವ *ಾರಣ*ೊ,ೕಸ,ರ ^ಾಣತತದ
ಆMಾ7ವGಾತು ಮತು ಅದು nಾ;ಂ ಾತು” ಎಂದು. Vಂ ೆ ಎಲ>ವH ಪಜಾಪ' ]ಾಮಕ ಭಗವಂತ ಂದ
ಸೃD@nಾತು ಎನುವ Mವರhೆಯನು 3ಪ45ಾದರು *ೊ@ರುವ)ದನು ]ಾವ) ]ೋW ೆkೕGೆ. ಇ=>
ಆಶa5ಾಯನರು MEೇಷGಾZ ^ಾಣತತದ ಬFೆ ಮತು ಅದರ ಆMಾ7ವದ V]ೆ5ೆಯನು 3ಪ45ಾದರ=>
ಪcಸು' ಾkೆ. “^ಾಣ ೇವರು }ೇFೆ ನಮ9
ರೂಪಗ(ಂದ ಏನನು

ೇಹವನು ಪGೇಶ Qಾಡುತಾೆ ಮತು

ೇಹದ=> ಅ]ೇಕ

ಯಂತಣ Qಾಡುತಾೆ ಎನುವ)ದು ಆಶa5ಾಯನರ ಪEೆ. ನಮFೆ '(ದಂತೆ

^ಾಣ ೇವರು ನ\9ಳFೆ ^ಾಣ, ಅ^ಾನ, GಾJನ, ಉ ಾನ, ಸQಾನ ಎನುವ ಐದು ರೂಪಗ(ಂದ *ಾಯ7
ವ7Vಸು' ಾkೆ. VೕFೆ ೇಹ ಪGೇc< ತನ]ೇ ತಾನು ಐದು Mಾಗ QಾW*ೊಂಡು ಅವರು

ವ7Vಸುವ

ಚಟುವ*ೆಗ.ೇನು ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ ಪEೆ.
^ಾಣ ೇವರು *ೇವಲ 3ಂಾಂಡದಲ>ೆ@ೕ ಅಲ>, ಬ}ಾ9ಂಡದಲೂ> ತುಂ *ಾಯ7
ಪGೇc< ೕವ ತುಂಬುವ ಅವರು,

ವ7Vಸು' ಾkೆ.

ೇಹ

ೇಹವನು ಟು@ nಾರ ಜೊತೆFೆ }ೊರಟು }ೋಗುತಾೆ ಮತು ಏ*ೆ

}ೊರಟು }ೋಗುತಾೆ? }ೊರFೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ತುಂರುವ ^ಾಣ ೇವರ ಚಟುವ*ೆಗ.ೇನು-ಎನುವ
ಬಹಳ ಮಹತaGಾದ ಪEೆಯನು ಆಶa5ಾಯನರು 3ಪ45ಾದರ ಮುಂಡುತಾೆ.
ಪEೆಂದ5ೇ '(ಯುವಂತೆ ಈ ಅlಾJಯ ಪHಣ7GಾZ ^ಾಣ ೇವರ ಮVಯನು }ೇಳ$ವ ಅlಾJಯ.
ಬ , ಆಶa5ಾಯನರ ಪEೆFೆ 3ಪ45ಾದರ ಉತರವನು ಭಗವಂತನ ಕೃ^ೆ ೇW ಆ=:ೋಣ.

ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ । ಅ'ಪEಾµ ಪೃಚ¾< ಬV9ೊdೕಽ<ೕ' ತ:ಾ9

ತೇಽಹಂ ಬMೕ¤ ॥ ೨॥

3ಪ45ಾದ;Fೆ ಆಶa5ಾಯನರ ಪEೆಯನು *ೇ( ಬಹಳ ಸಂತೋಷGಾತು. ಏ*ೆಂದೆ ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳ=>
ಮತು ೇಹದ=> Gಾಯು ೇವರ ಚಟುವ*ೆ ಏನು ಎಂದು '(ಯಬಯ< *ೇ(ದ ಪEೆ. :ಾQಾನJ;Fೆ ಇಂತಹ
ಪEೆ *ೇಳಲು :ಾಧJMಲ>. ಇಂತಹ ಪEೆಯನು *ೇವಲ Gೇ ಾಧJಯನ QಾWದ ಾ ಗಳೆ@ೕ *ೇಳಬಲ>ರು. ಈ
ಪEೆFೆ ಉತ;ಸೇ*ಾದೆ ೇಹEಾಸ, ಮನಃEಾಸ ಮತು ೌತEಾಸ ಪHಣ7 '(ರೇಕು. 3ಪ45ಾದರು
}ೇಳ$ತಾೆ: “ ೕನು Gೇ ಾಧJಯನ QಾW ಅ]ೇಕ ಸತJವನು '(ರುವ)ದ;ಂದ, ಒಬP :ಾQಾನJ Fೆ
}ೊ.ೆಯದ ಅಪHವ7Gಾದ ಈ ಪEೆಯನು *ೇ(kೕಯ. ನನFೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷGಾತು” ಎಂದು. ಪಪಂಚದ
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಎ5ಾ>  ಾಸುಗಳ$ '(ಯೇ*ಾದ, ಇWೕ Qಾನವ ಜ]ಾಂಗ*ೆ,

ಉಪ*ಾರGಾಗುವ, ಅತJಮೂಲJGಾದ

Mಷಯದ ೕ5ೆ *ೇ(ರುವ ಈ ಪEೆ ‘ಅ'ಪEೆ’ ಎಂದು 3ಪ45ಾದರು cಷJನ ಪEೆಯನು ಪಶಂ<ಸುತಾೆ.

ಆತ9ತ

ಏಷ ^ಾhೋ ಜಾಯತೇ ।

ಯ½ೈಾ ಪ)ರುೇ âಾಯ ಏತ<9]ೇತ ಾತತº ।

ಮ]ೋಕೃತೇ]ಾnಾತJ<9µ ಶ;ೕೇ ॥ ೩॥
3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಮುಖJ^ಾಣ ಆತ9 ಂದ ಹು@ದ” ಎಂದು.

ಇ=> ‘ಆತ9’ ಎಂದೆ ಪರQಾತ9.

nಾವ)ದನು '(ದೆ ಎಲ>ವH '(ಯುತ ೋ ಅ ೇ ಆತ9ತತ. ಉಪ ಷ'ನ=> }ೇಳ$ವಂತೆ: ಆತಾ9 Gಾ
ಅೇ ದೃಷ@ವJಃ EೆSೕತವJಃ ಮಂತವJಃ

lಾJ<ತaಃ ॥ ಬೃಹ ಾರಣJಕ-೪-೫-೬॥ ತೕGೈಕಂ ಜಾನಥ

ಆತಾ9ನಮ]ಾJ GಾNೋ Mಮುಂಚ½ಾ ॥ಮುಂಡಕ ಉಪ ಷ -೨-೨-೫॥ ಮನುಷJ '(ಯೇ*ಾದ ಸತJಗಳ=>
ಮೂಲಭೂತGಾದ ಸತJ ಎಂದೆ ಆತ9ನನು '(ಯುವ)ದು. ಆತ9 ಎನುವ)ದ*ೆ, ^ಾೕನ Gೈಕ :ಾVತJದ=>
ಅಂತnಾ7¤, :ಾa¤ ಎನುವ ಅಥ7M ೆ. ಎಲ>ೊಳಗೂ ತುಂ ಎಲ>ವನೂ

ಯಂ'ಸುವ ಪರಶ6 ಆತ9.

ಾಗವತದ=> }ೇಳ$ವಂತೆ: ಬ}ೆã' ಪರQಾತೆã' ಭಗGಾ ' ಶಬkತೇ ॥ಾಗವತ-೧-೨-೧೧॥ ೇವರನು
ಬಹ9, ಪರಬಹ9, ಆತಾ9, ಪರQಾತ9, ಭಗವಂತ, ಇತಾJnಾZ ಕೆಯುತಾೆ. 3ಪ45ಾದರು ಇ=> ಎಲ>ರ
ಅಂತnಾ7¤, ಎಲ>ರ nಾಮಕ ಭಗವಂತ ಎನುವ ಅಥ7ದ=> ಆತ9 ಶಬkವನು ಬಳ< ಾkೆ.
ನಮFೆ '(ದಂತೆ ಎಲ>ವH ಆ ಭಗವಂತ ಂದ ಹು@ ೆ. VೕZರುGಾಗ ಇ=> ‘^ಾಣ ಭಗವಂತ ಂದ ಹು@ದ’
ಎನುವ=>ನ MEೇಷತೆ ಏನು-ಎನುವ ಪEೆ

ಮ9=> ಮೂಡಬಹುದು. ಇ=> ಒಂದು MEೇಷM ೆ. ಇತರ

ೇವತೆಗ(Fೆ ಒಂದು ಕಲ4ದ=> ಅ]ೇಕ ಹು@ ೆ. ಆದೆ ಬಹ9-Gಾಯು ಎ5ಾ>

ೇವತೆಗ(Zಂತ \ದಲು

ಭಗವತ ಂದ ಸೃD@nಾಗುವ ತತ. ಇವ;Fೆ ಪ)ನಃ nಾ;ಂದಲೂ ಮರು ಸೃD@ ಇಲ>. ಭಗವಂತ ಂದ :ಾಾ
ಹುಟು@ವ)ದ;ಂದ ಮತು ಕ5ಾ4ಂತದ ತನಕ ಮರು ಹುಟು@ ಇಲ>Gಾದk;ಂದ ^ಾಣ ೇವರನು ಭಗವಂತನ :ಾಾ
ಪ)ತ ಎನುತಾೆ. }ೇFೆ ನಮ9 ]ೆರಳ$ ನಮ9ನು ಸ ಾ ಡ ೆ ಅನುಸ;ಸುತ ೋ }ಾFೆ ಇWೕ Mಶa
ಭಗವಂತನನು ಆಶ< ೆ. ಇ ೇ ;ೕ' ಲªÆೕ-]ಾಾಯಣ ಮತು ಬಹ9 ೇವರನು ಟ@ೆ, ಇತರ ಸಮಸ
MಶaವH ]ೆರ(ನಂತೆ ^ಾಣ ೇವರನು ಆಶ<*ೊಂW ೆ. VೕFೆ ಇWೕ Mಶaದ=> ತುಂರುವ ^ಾಣ ೇವರು
ಭಗವಂತನ ಆ ೇಶದಂತೆ ಪ'ಂದು ೕವದ ೕವಕ5ಾ§Qಾ nಾZ, ಸಮಸ ೕವರ ಒಳFೆ ಪGೇc<
]ೆ5ೆ< ಾkೆ ಮತು ನಮ9 ಒಳಗೂ }ೊರಗೂ

ಂತು ಭಗವಂತನ

ಯ'ಗನುಗುಣGಾZ ನಮ9ನು ರª<

ನೆಸು' ಾkೆ.
ೇಹವನು ಪGೇcಸುವ ^ಾಣ ೇವರು ತಮ9ನು ತಾವ) ಎಷು@ Mಾಗವ]ಾZ QಾW*ೊಳ$/ತಾೆ ಮತು ಆ
Mಾಗದ ಉ ೆkೕಶGೇನು, nಾವnಾವ Mಾಗದ=> ಏ]ೇನು 6¼ ನೆಯುತ ೆ ಎನುವ)ದನು 3ಪ45ಾದರು
‘ಒಂದು ೇಶದ ಆಡ(ತದ’ ಉ ಾಹರhೆಂFೆ Mವ;ಸುತಾೆ.,

ಯ½ಾ ಸQಾೇGಾಕೃತಾµ M ಯುಙ*ೇ

ಏತಾµ FಾQಾನ'ಷd:ೆaೕತಾµ FಾQಾನ'ಷd:ೆaೕ'

ಏವೕGೈಷ ^ಾಣ ಇತಾµ ^ಾhಾµ ಪೃಥØ ಪೃಥFೇವ ಸ ಧತೇ ॥ ೪॥
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಇ=> 3ಪ45ಾದರು “ಒಬP ಚಕವ'7 ತನ ೇಶದ=> MMಧ ಆಡ(ತಾ*ಾ;ಗಳನು ]ೇ¤< }ೇFೆ ಸಮಸGಾZ
ಆಡ(ತ

ವ7ಹhೆ Qಾಡುತಾ]ೋ, }ಾFೆ ^ಾಣ ೇವರು ೇಹದ=> *ಾಯ7 ವ7Vಸುತಾೆ” ಎಂ ಾkೆ. ಈ

Qಾತು ನಮFೆ ಅಥ7Gಾಗೇ*ಾದೆ ]ಾವ) ನಮ9 Vಂನ ೇEಾಡ(ತ ಕಮವನು '(ರೇಕು. *ೌಲJನ
ಅಥ7Eಾಸದ=> ಒಂದು ೇಶದ ಆಡ(ತವನು nಾವ ;ೕ' ವ7Vಸೇಕು ಎನುವ)ದನು ಬಹಳ ಸುಂದರGಾZ
Mವ;ಸ5ಾZ ೆ. Vಂ ೆ ಒಂದು Fಾಮವನು ]ಾಲು, Mಾಗಗ.ಾZ MಂಗWಸು'ದkರು. ಈ ]ಾಲು, Mಾಗದ=>
ಒಂದು ಅಂಶ ಜನವಸ'Fೆ, ಒಂದು ಅಂಶ ೇ:ಾಯ*ೆ,, ಒಂದು ಅಂಶ ಹುಲು>Fಾವಲು ಮತು ಉ(ದ ಒಂದು ಅಂಶ
*ಾಡು-VೕFೆ ಅ§ವೃ¬ಪWಸು'ದkರು. ಇ=> ಪ'ಂದು FಾಮವH ತಮFೆ ೇ*ಾದ ಆ}ಾರ ೆ.ೆದು
ಸaತಂತGಾZ *ಾಯ7
ಆಡ(ತವನು

ವ7Vಸುವಂತೆ ಅ§ವೃ¬ಪWಸ5ಾಗು'ತು. ಇಂತಹ ಹತು Fಾಮಗಳ(ತಾ5ೋಕು)

ವ7Vಸಲು

ೇಶದ

ಚಕವ'7

ಒಬP

ಸಮಥ7

ವJ6ಯನು

ಯ¤ಸು'ದ.k

ಈ

ಆಡ(ತಾ*ಾ;ಯನು ‘ದಶಪ’ ಎಂದು ಕೆಯು'ದರ
k ು. ಆತ Fೆ ಈ ಹತು Fಾಮದ ಒಟು@ ಕಂ ಾಯದ ಹತ]ೇ
ಒಂದು ಾಗವನು ಸಂಬಳGಾZ *ೊಡು'ದkರು. ದಶಪನ ನಂತರ ‘Mಂಶತಪ’. ಈತ ಇಬPರು ದಶಪರ
ೕ5ಾ*ಾ;(5ಾ>*ಾ;). ಈತನ ನಂತರ ‘ಶತಪ’. ಈತನ ಆಡ(ತ GಾJ3 ನೂರು Fಾಮಗಳ$. ಇದನು
ಒಂದು ಾಜJ ಎನಬಹುದು(ಾಜJ^ಾಲ). ಚಕವ'7nಾದವನು ಈ ಎ5ಾ> ಅ*ಾ;ಗಳ ]ೆರವ) ಪೆದು ೇಶದ
ಪHhಾ7ಡ(ತವನು ನೆಸು'ದk. ಇ ೇ ;ೕ' ಇ=> ]ಾವ) ನಮ9

ೇಹವನು ಒಂದು

ೇಶ ಎಂದು*ೊಂಡೆ,

ೇಹದ ೇೆೇೆ ಾಗಗ.ೇ ತಾ5ೋಕು, 5ೆ> ಮತು ಾಜJಗಳ$. ಅದ*ೆ, ೇೆೇೆ ಅ*ಾ;ಗಳ$. ಆ ಎ5ಾ>
ಅ*ಾ;ಗಳ ಮೂಲಕ ೇಹದ

ಯಂತಣ Qಾಡುವ ಚಕವ'7 ^ಾಣ ೇವರು. ^ಾಣ ೇವರ ಾಜJ^ಾಲರು-

^ಾಣ, ಅ^ಾನ, GಾJನ, ಉ ಾನ ಮತು ಸQಾನ. ಇವರನು 'ಅGಾಂತರ ^ಾಣರು' ಎನುತಾೆ. ಭಗವಂತನ
:ಾಾ

ಪ)ತ]ಾದ ‘^ಾಣ’ ಅGಾಂತರ ^ಾಣರನು

ೇಹದ ೇೆೇೆ Mಾಗದ ಆಡ(ತ ನೆಸಲು

ಕಳ$Vಸುತಾ]ೆ. ಇ=> ಒಂದು MEೇಷGೇ]ೆಂದೆ ಒಬP ಚಕವ'7ಯಂತೆ ^ಾಣ ಮತು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕೆ
]ೆಲ< ಆಡ(ತ

ವ7Vಸುವ)ಲ>. ಬದ5ಾZ ಅವರು ಅGಾಂತರ ಅ*ಾ;ಗಳ ಅಂತnಾ7¤nಾZ :ೇ;

ಶ6^ಾತ QಾW *ಾಯ7 ವ7ಹhೆ QಾWಸುತಾೆ.

^ಾಯೂಪ:ೇಽ^ಾನಂ ಚುಃEೆSೕತೇ ಮುಖ]ಾ<*ಾಾJಂ ^ಾಣಃ ಸaಯಂ ಪ'ಷdತೇ । ಮlೆJೕ ತು ಸQಾನಃ।
ಏಷ }ೆJೕತದು¬Üತಮನಂ ಸಮಂ ನಯ' ತ:ಾ9 ೇತಾಃ ಸ^ಾ7ೋ ಭವಂ' ಹೃ }ೆJೕಷ ಆತಾ9 ॥ ೫॥
ಇ=> 3ಪ45ಾದರು ಪ'ಬP ಅGಾಂತರ ^ಾಣರ ಆಡ(ತ GಾJ3ಯನು Mವ;< ಾkೆ. ನಮ9 ೇಹದ ಒಳFೆ
ಪ'ಂದು 6¼ಯನು

ರಂತರGಾZ ಒಂದು ವJವ<ತ ;ೕ'ಯ=> ^ಾಣ ೇವರು ತನ ಐದು ರೂಪಗ(ಂದ

ನೆಸು' ಾkೆ. \ದಲ]ೆಯ ಾZ ೇಹದ *ೆಳಾಗ. ಈ ಾಗದ ಅ*ಾರ GಾJ3 ಅ^ಾನ Fೆ :ೇ; ೆ. ಈತ
ನಮ9 ^ಾಯು(ಮಲ Mಸಜ7]ೆ) ಮತು ಉಪಸ(ಮೂತ ಮತು ಸಂತಾನ 6¼)ದ=>

ಂತು *ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾ]ೆ. ಎರಡ]ೆಯ ಾZ ೇಹದ ೕ5ಾÀಗ. ನಮ9 ಕಣು, 6M, ಾ, ಉ<ರು. ಈ 6¼ಯನು
ಸaಯಂ ^ಾಣ ೇವರು

ವ7Vಸುತಾೆ. ಅವರು ನಮFೆ ಕ« ಂದ ]ೋWಸುತಾೆ, 6Mಂದ *ೇ(ಸುತಾೆ,

ಾಂದ Qಾತ]ಾWಸುತಾೆ, ಮೂZ ಂದ ಉ<ಾW< ಬದು6ಸುತಾೆ. ಮೂರ]ೆಯದು
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಮಧJಾಗ. ]ಾವ) :ೇMಸುವ ಆ}ಾರವನು ೕಣ7Fೊ(<, ಅದ;ಂದ ೇಡGಾದ ಸೂಲಾಗವನು MಾZ<,
ೇಹ*ೆ, ೇ*ಾದ ಆ}ಾರದ ಅಂಶವನು ೇಹದ MMಧ ಾಗ*ೆ, ತಲು3<, ಶ6ಯನು
ೇಹದ ಮಧJಾಗದ=> ಕು(ತ ‘ಸQಾನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ

ೕಡುವ 6¼ಯನು-

ವ7Vಸುತಾ]ೆ. [ಇದ*ಾ,Z ಊಟ Qಾಡುವ

\ದಲು ^ಾಣ Fೆ ಮತು ^ಾಣನ ಅಂತnಾ7¤ ಭಗವಂತ Fೆ ಆಹು' *ೊಟು@ ಊಟ Qಾಡುವ)ದು ಪದ¬'].
ಇ=> ೇಹದ ಮಧJಾಗ ಎಂದೆ
ಮಧJಾಗ ಎನುತಾೆ.

]ಾ§ಂದ ಹೃದಯದ ತನಕದ ಾಗ. Eಾಸದ=> }ೊಟೆ@ಯನೂ ಕೂಾ

ೇಹದ ಮಧJಾಗದ *ೇಂದಂದು ಹೃದಯ. ಇದು

ೇಹದ=> ಭಗವಂತನ

ಪ'ಂಬGಾZರುವ ೕವ ರುವ :ಾನ. ಂಬMರುವ5ೆ>ೕ ಪ'ಂಬMರುವ)ದು :ಾಧJ. ಆದk;ಂದ ಇದು
ೇಹದ=> ಂಬರೂ3 ಭಗವಂತ ರುವ :ಾನ ಕೂಾ }ೌದು. ನಮFೆ '(ದಂತೆ ^ಾಣ ೇವರು ಭಗವಂತನ
ತJಸಂFಾ'. ಅವರು ಎಂದೂ ಭಗವಂತನನು @ರ5ಾರರು. }ಾFಾZ ಹೃತ,ಮಲದ=> ೕವ-^ಾಣ ಮತು
ಂಬರೂ3 ಭಗವಂತ ಜೊತೆnಾZ ]ೆ5ೆ<ರುತಾೆ.
ೕವ ಅನುವ)ದು ಅ'ಸೂÆGಾದ ವಸು. ಅದು ಹೃತ,ಮಲ ಮಧJದ=> ಅ]ಾಹತಚಕ(thymus gland)Gೆಂಬ ಶ6
*ೇಂದದ=> ೆ. ಈ ೕವ ಎನುವ)ದು *ೋhೆಯ=> ಹದ ಪ)ಟ@ ೕಪದಂತೆ. ೕಪ ಇWೕ *ೋhೆಯನು
ೆಳZಸುವಂತೆ ೕವ ಅ'ಸೂÆGಾದರೂ ಕೂಾ ಅದರ ೆಳಕು ಇWೕ ೇಹವನು GಾJ3<ರುತ ೆ. ಇ5ೆ>ೕ
ಭಗವಂತ ಮತು ^ಾಣ ೕವನನು ಧ;< ]ೆ5ೆ<ರುತಾೆ. ]ಾಾಯಣ ಸೂಕದ=> }ೇಳ$ವಂತೆ: “ಪದ9*ೋಶಪ’'ೕ*ಾಶéಂ ಹೃದಯಂ’ NಾಪJlೋಮು’ಖº” *ೆಳಮುಖGಾZರುವ *ೆಂ ಾವೆಯ \Zನಂ'ರುವ ಶ6
*ೇಂದದ=>ರುವ ಅತJಂತ ಸೂÆ ]ೆ5ೆಮ]ೆಯ=> ೕವನನು ^ಾhಾಂತಗ7ತ ಭಗವಂತ ಧ;<

ಂ' ಾk]ೆ.

ೇಹದ ಸಮಸ ಚಟುವ*ೆಗಳ$ ನೆಯುವ)ದು ಈ ಶ6 *ೇಂದಂದ.
ೇಹದ ಮಧJಾಗದ=> ]ೆ5ೆ<ರುವ ‘ಸQಾನ’ ]ಾಮಕ ಅGಾಂತರ ^ಾಣನ ಅಂತnಾ7¤nಾZ
^ಾಣ ೇವರು ]ಾವ) ಆಹು' ರೂಪದ=> :ೇMಸುವ ಆ}ಾರವನು ಸಮ]ಾZ(ಸಮº-ನಯ') ೇಹದ ಆnಾ
ಾಗಗ(Fೆ ತಲು3ಸುತಾೆ. ೇಹದ=> ಆ}ಾರ Mತರhೆ Qಾಡುವ ‘ಸQಾನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ ಂ ಾZ ನಮFೆ
ಏಳ$ ಬFೆಯ ಅ;ವ)( ಾನ) ಮೂಡುತ ೆ. ಕ« ಂದ ರೂಪದ ಅ;ವ), 6Mಂದ ಶಬkದ ಅ;ವ), ಮೂZ ಂದ
ಗಂಧದ ಅ;ವ), ]ಾ=Fೆಂದ ರಸದ ಅ;ವ), ಚಮ7ಂದ ಸ4ಶ7ದ ಅ;ವ), ಮನ<ನ=> ಬಯ*ೆ, ಬು¬ಂದ
ೇಕು ೇಡಗಳ 'ೕQಾ7ನ-ಇGೇ ಆ ಏಳ$ ಬFೆಯ ೆಳಕುಗಳ$. VೕFೆ ಎ5ಾ> ಇಂಯಗ(Fೆ ಶ6 ಆlಾನ
QಾW, ಾನಪHಣ7Gಾದ ಸಮಸ ಚಟುವ*ೆಗಳನು ಹೃದಯದ=> ]ೆಲ<ರುವ ‘ಸQಾನ’ ವ7Vಸುತಾ]ೆ.

ಅತೆêತ ೇಕಶತಂ

]ಾWೕ]ಾಂ

ತಾ:ಾಂ

ಶತಂಶತೕ*ೈಕ:ಾJಂ

ಾaಸಪ'ಂ ಾaಸಪ'º

ಪ'Eಾಾ]ಾWೕಸಹ:ಾ« ಭವಂತಾJಸು GಾJನಶರ' ॥ ೬॥
^ಾಣ, ಅ^ಾನ ಮತು ಸQಾನರ *ಾಯ7GಾJ3ಯನು Mವ;<ದ 3ಪ45ಾದರು ಇ=> ‘GಾJನ’ ನ
*ಾಯ7GಾJ3ಯನು Mವ;ಸುತಾೆ. ಇ ೊಂದು ಅಪHವ7Gಾದ Mಷಯ. ಈ Mಷಯ ಅlಾJತ9 Eಾಸದ=>
ಇ]ೆ=>ಯೂ *ಾಣ<ಗುವ)ಲ>. ನಮ9 ಹೃದಯದ *ೇಂದ ಾಗಂದ ೧೦೧ ]ಾWಗಳ$ ಕವ5ೊೆGೆ. [ಐವತು
ಎಡ ಾಗದ=>, ಐವತು ಬಲಾಗದ=> ಮತು ನಡುGೆ ಸುಷುQಾ ]ಾW]. ಇ=>ರುವ ಪ'ಂದು ]ಾWಗ(ಗೂ
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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೧೦೦ ಉಪ]ಾWಗ(Gೆ. }ಾFಾZ ಒಟು@ ೧೦,೧೦೦ ಉಪ]ಾWಗಳ$. ಪ'ಂದು ಉಪ]ಾWಗ(ಗೂ ಕೂಾ
೭೨,೦೦೦ ಪ']ಾWಗ(Gೆ. ಆದk;ಂದ ನಮ9 ೇಹದ=>ರುವ ಒಟು@ ]ಾWಗಳ ಸಂೆJ: ೭೨ *ೋ ೭೨ ಲ!
ಇದು ಇಂನ GೈದJEಾಸ*ೆ, '(ಯದ MNಾರ. ಏ*ೆಂದೆ ಇದರ=> ಕ«Fೆ *ಾಣುವ ಮತು *ಾಣದ
ಸೂಾÆ'ಸೂÆ ಶ6 ಸಂಪಕ7ಗಳ$ :ೇ;Gೆ. ಈ ಎ5ಾ> ]ಾWಗಳ=>, *ಾ=ನ ೆರ( ಂದ VWದು, ತ5ೆಕೂದ=ನ
ತನಕ ‘GಾJನ’ ೇೆ ೇೆ ಶ6ಯನು ಹ;ಸುತಾ]ೆ. ನಮ9 ೇಹದ=> GಾJನ ಶ6 ೇಹದ ಎ5ಾ> ಾಗದ=>
ಹ;ಯು'ದkೆ ಆಗ

ೇಹ ಗ@ಮುಟಾ@Zರುತ ೆ. ಎ=> GಾJನ ಶ6 ಕWnಾತೋ ಅ=> ]ೋವ)

*ಾ«<*ೊಳ$/ತ ೆ. ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ

ೇಹದ=>ನ ಪ']ಾWಯಲೂ> MEೇಷ ಶ6ಯನು ತುಂಬುವ,

Mcಷ@Gಾದ *ಾಯ7ವನು GಾJನ ]ಾಮಕ GಾಯುMನ ಅಂತnಾ7¤nಾZ ಕು(ತು ^ಾಣ ೇವರು
QಾWಸು'ರುತಾೆ.

ಅ½ೈಕೕಧj7

ಉ ಾನಃ

ಪ)hೆJೕನ

ಪ)ಣJಂ

5ೋಕಂ

ನಯ'

^ಾ^ೇನ

^ಾಪಮುಾಾJೕವ

ಮನುಷJ5ೋಕº ॥೭॥
ಕಂಠದ=> 6ರು]ಾ=Fೆಯ *ೆಳFೆ ಸೂ \]ೆಯಷು@ ಸೂÆGಾZರುವ Mಶು¬ಚಕದ ಮೂಲಕ ನಮFೆ ಕನ<ನ
ಅನುಭವವನು *ೊಡುವವನು ಉ ಾನ. ೕವನನು

ೇಹದ nಾವ) ಾದೊಂದು ]ಾWಯ ಮೂಲಕ }ೊರ

ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋZ, ೕವ :ೇರೇ*ಾದ 5ೋಕ*ೆ, :ೇ;ಸುವವನೂ ಅವ]ೇ. ೕವ ೇಹಂದ nಾವ) ೇ
ಾಗಂದ ಕೂಾ }ೊರ }ೋಗಬಹುದು. *ೇವಲ ನವ ಾaರದಲ>ೆ@ೕ ಅಲ>, ೋಮಕೂಪದ=> ಕೂಾ ೕವ
}ೊರ }ೋಗಬಹುದು. :ಾQಾನJGಾZ ಪ)ಣJ QಾWದ ೕವ ೇಹದ ಊಧj7ಾಗಂದ }ೊರ }ೋಗುತ ೆ.
ಇಂತಹ ೕವರನು ಉ ಾನನ ಅಂತnಾ7¤ ^ಾಣ ಸುಖವನು ಅನುಭMಸುವ ಸaಗ7ದಂತಹ ಪ)ಣJ5ೋಕ*ೆ,
ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುತಾ]ೆ. ^ಾಪ QಾWದ ೕವ ೇಹದ :ೊಂಟದ *ೆಳZನ ಾಗಂದ }ೊರ }ೋಗುತ ೆ.
ಅಂತಹ ೕವರನು ^ಾಣ ೇವರು ದುಃಖವನು ಅನುಭMಸುವ ನರ*ಾ 5ೋಕ*ೆ, ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುತಾೆ.
ಪ)ಣJ-^ಾಪಗ.ೆರಡೂ ಸಮ]ಾZ ಾkಗ ಅಂತಹ ೕವ ]ೇರGಾZ ಮನುಷJ 5ೋಕದ=> ಹುಟು@ತ ೆ. *ೆಲ´9
ಪಸವ*ಾಲದ=> ೕವ ೇಹವನು ಟು@ }ೋಗುವ)ದುಂಟು. ಅಂತಹ ಸಮಯದ=> ]ೇರ ಮನುಷJ5ೋಕದ=>
ಹುಟ@ೇ*ಾದ ೕವ ಆ

ೇಹವನು ಪGೇc< ಹುಟ@ಬಹುದು. ಇದು ಅತJಂತ Mರಳ. ಆದೆ ಈ ;ೕ' ೕವ

ಇ]ೊಂದು ಶ;ೕರವನು ತಣ ಪGೇc<ದೆ ಆಗ ಆ ೕವ Fೆ ತನ Vಂನ ಜನ9ದ ಸ9ರhೆ ಇರುತ ೆ.
ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಗಭ7ದ=>ರುವ ಒಂಬತು 'ಂಗ( ಂದ VWದು, ಹು@ :ಾಯುವ ತನಕ, ಸತ ನಂತರ
5ೋ*ಾಂತರ }ೋZ ಮತೆ ಹುಟು@ವ ತನಕ, ಪ'ಂದು ೕವರ 6¼ ಪಂಚ^ಾಣರ ಅೕನGಾZ
ನೆಯು'ರುತ ೆ. ಈ ^ಾಣತತವನು '(ದೆ ಪಪಂಚದ ರಹಸJವನು '(ದಂತೆ.

ಆತೊJೕ ಹ Gೈ ಾಹJಃ ^ಾಣಃ ಉದಯತೆJೕಷ }ೆJೕನಂ Nಾುಷಂ ^ಾಣಮನುಗೃ}ಾನಃ । ಪೃmGಾJಂ nಾ
ೇವತಾ :ೌಾ ಪ)ರುಷ:ಾJ^ಾನಮವಷ@ಾJಂತಾ ಯ ಾ*ಾಶಃ ಸ ಸQಾ]ೋ GಾಯುGಾJ7ನಃ ॥೮॥
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ನಮ9 ಅಂತರಂಗ ಪಪಂಚ(3ಂಾಂಡ)ದ=> ^ಾಣ ೇವರ *ಾಯ7GಾJ3ಯನು Mವ;<ದ 3ಪ45ಾದರು,
ಮುಂ ೆ ಬ}ಾ9ಂಡದ=> ^ಾಣ ೇವರ ಐದು ರೂಪಗಳ *ಾಯ7ೇತವನು Mವ;ಸುತಾೆ. ಇ=> ೇಹದ ಒಳFೆ
ಮತು ೇಹದ }ೊರFೆ ^ಾಣ ೇವರ 6¼ಯನು ಸಮನaಯ QಾW Mವ;ಸ5ಾZ ೆ. ಪಂಚ^ಾಣ;ಗೂ ಮತು
ಪಂಚಭೂತಗ(ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು ಇ=> 3ಪ45ಾದರು Mವ;< ಾkೆ.
}ೇFೆ ನಮ9 ೇಹದ ಊಧj7ಾಗದ=>ದುk ^ಾಣ ೇವರು ಾನದೆಳಕು ೕಡುತಾೋ, }ಾFೇ ೇಹದ }ೊರFೆ
ಸೂಯ7ನ=>ದುk, ಇWೕ Mಶaವನು ೆಳಗುವ ಶ6 ^ಾಣ ೇವರು. ಸೂಯ7 ಗೂ ನಮ9 ಕ«ಗೂ ]ೇರ ಸಂಬಂಧ.
ಬ}ಾ9ಂಡದ=>ರುವ ಸೂಯ7]ೇ 3ಂಾಂಡದ=> ಕhಾZ ಾk]ೆ. ಐತೇಯ ಉಪ ಷ'ನ=> }ೇಳ$ವಂತೆ:
ಆತJಶುಭೂ7ತಾaSª«ೕ ^ಾMಶ¶ ॥ಐ-ಉ-೨-೪ ॥ ಸೂಯ7ಶ6ಂದ5ೇ ನಮFೆ ಕಣು *ಾಣುವ)ದು. ಇ=>
MEೇಷGೇ]ೆಂದೆ ^ಾಣ ೇವೇ ಸೂಯ7ನ=>

ಂತು ೆಳಕು

ನಮFೆ ]ೋಡುವ ಶ6 *ೊಡುವವರು. ಎ5ಾ> ಇಂಯಗಳನು

ೕಡುವವರು }ಾಗೂ ನಮ9 ಕ«ನ=>

ಂತು

ಯಂ'ಸುವ ಶ6 ^ಾಣ ಶ6nಾದರೂ ಸಹ,

ಇ ೊಂದು ^ಾಣ ೇವರ MEೇಷ ಸ lಾನ.
^ಾಣ ೇವರು ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಒಂ ಾದ ೕ;ನ=> ಸ VತಾZ ಾkೆ. ]ಾವ) ಒಂದು Gೇ.ೆ ಊಟ Qಾಡ ೇ
*ೆಲವ) ನ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದೆ

ೕ;ಲ> ೇ ಬದುಕಲು :ಾಧJMಲ>.

ೕ;ನ=> ಮತು ಕ«ನ=> ^ಾಣ ೇವರ

MEೇಷ ಸ lಾನM ೆ. }ಾFಾZ ನಮFೆ ಬಹಳ ಆನಂದGಾ ಾಗ ಅಥGಾ ಬಹಳ ದುಃಖGಾ ಾಗ ಕ« ಂದ
ೕರು ಬರುತ ೆ. ಅ ೇ ;ೕ' }ೊರFೆ

ೕರನು ಆMnಾZ< ಮ.ೆ ಸು;ಸುವವರೂ ಸೂಯ7ನ

ಅಂತnಾ7¤nಾZರುವ ^ಾಣ ೇವರು. ‘ೕìೕ ಭೂತಾa ^ಾವಸJ'’ ಎನುವ ಒಂದು Qಾ' ೆ. ಇದು
^ಾಣ ೇವರ ಒಂದು MEೇಷ 6¼ಯನು }ೇಳ$ತ ೆ. ^ಾಣ ೇವರು ಸಮುದ*ೆ, :ೇರುವ ಎ5ಾ> ನ ೕರನು
ಸಮುದದ ಲವಣ ೕ; ಂದ ೇಪ7W< ಮ.ೆ ಬ;ಸುತಾೆ. VೕFೆ ಆ*ಾಶಂದ ಮ.ೆ ಸು;ಯುವ)ದೂ
^ಾಣ ೇವ;ಂದ ಮತು ಕ« ಂದ

ೕರು ಸು;ಯುವ)ದೂ ^ಾಣ ೇವ;ಂದ.

^ಾಣ ೇವರು ಕ«ನ=> ಸ VತಾZ ಅ;Mನ ೆಳಕು
*ೊಡುತಾೆ; ಸೂಯ7ನ ಅಂತnಾ7¤nಾZ

ೕಡುತಾೆ;

ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ:

ೕ;ನ=> ಸ VತಾZ ೕವನವನು

ಂತು, ಆತJ]ಾಮಕಾZ, ಉದಸುವ ಸೂಯ7ನ=>ದುk,

:ೌರಶ6 ಹ;ಸುತಾ, ನಮFೆ *ಾ«<*ೊಳ$/ತಾೆ. ಇದು ನಮ9 ^ಾೕನ ಋDಗಳ$ ಕಂಡು*ೊಂಡ ೈವM ಾನ.
ೇಹದ=> ಅ^ಾನ]ಾಮಕ]ಾZ ನಮ9 ಮಲ-ಮೂತ Mಸಜ7]ೆFೆ *ಾರಣGಾZರುವ ಶ6¼ೕ, ಭೂ¤ಯ=>
ೕ= ಂದ *ೆಳ*ೆ,.ೆಯುವ ಶ6nಾZ ೆ. ಇ ೇ ಭೂ¤ಯ ಗುರುತಾaಕಷ7ಣ ಶ6. [3ಪ45ಾದರ ಈ Qಾ' ಂದ
ಇ=> ನಮFೆ ಸ4ಷ@GಾZ '(ಯುವ) ೇ]ೆಂದೆ: ನಮ9 ^ಾೕನ ಋDಗ(Fೆ ಭೂ¤ಯ ಗುರುತಾaಕಷ7ಣ ಶ6ಯ
ಬFೆ ಪHಣ7 'ಳ$ವ(*ೆ ಇತು; ಅದು ಇಂನ ^ಾEಾತJರು ಕಂಡು*ೊಂಡ }ೊಸ MNಾರGೇನೂ ಅಲ> ಎನುವ)ದು.
ಸುQಾರು ಎರಡು :ಾMರ ವಷ7ಗಳ Vಂ ೆ ಆಯ7ಭಟ@ “ಆಕೃD@ ಶ6ಶ ಮVೕ” ಎಂದು ಭೂ¤ಯ
ಗುರುತಾaಕಷ7ಣ ಶ6ಯ ಬFೆ }ೇ(ರುವ)ದನು ಇ=> ]ಾವ) ]ೆನ3<*ೊಳ/ೇಕು. ಭೂ¤ಯನು ‘ಭೂFೋಲ’
ಎಂದು ಕೆದk ನಮ9 ^ಾೕನ ಋDಗಳ$, ಭೂ¤ ದುಂಡZ ೆ ಎಂದು '(ದkರು ಎನುವ)ದು ಅವರು ಬಳ<ರುವ
‘Fೋಲ’ ಎನುವ ಪದಂದ5ೇ '(ಯುತ ೆ. ದುಾದೃಷ@ವEಾ

ಇಂದು ನಮFೆ ನಮ9 ಪHM7ಕರು *ೊಟ@

ಅಪHವ7 M ಾನದ ಬFೆ nಾವ) ೇ 'ಳ$ವ(*ೆ/Fೌರವ ಇ5ಾ> ]. ಭೂ¤ಯ=> ಅ^ಾನಶ6 ಇರುವ)ದ;ಂದ ಅದು
ತನ

ಕೆಯ=>,

ೌ'ಕGಾZ

ಾಲಂಭGಾZ

ಂ' ೆ.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಸುíರಣGಾಗು'ತು. ನೂJಟµ ಕೂಾ ಈ ಸತJವನು ಕಂಡು*ೊಂWದುk nಾವ) ೇ ಸಂEೆSೕಧ]ೆಂದಲ>,
ಬದ5ಾZ :ೇಬುಹ«ನ ಮರಂದ :ೇಬು *ೆಳ*ೆ,  ಾkಗ ಅದು ಅವ Fೆ ಸುíರಣGಾತು.
^ಾಣ ಮತು ಅ^ಾನರು ಮಣು- ೕ;ನ=> ತುಂ ಈ Mಶaದ ೌ'ಕ ರೂಪ*ೆ, *ಾರಣಾದರು. ಅವೇ ನಮ9
3ಂಾಂದ=>ದುk, ನಮ9 ಅನಮಯ*ೋಶ*ೆ, ಆ*ಾರ *ೊಟ@ವರು. ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಮಣು ಮತು

ೕ;ನ=>

ತುಂರುವ ^ಾಣಶ6ಯನು Mವ;<ದ 3ಪ45ಾದರು, ಮುಂ ೆ ಆ*ಾಶದ=>ರುವ ^ಾಣಶ6ಯನು Mವ;ಸುತಾೆ.
ಅವರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಅಂತಾ ಯ ಾ*ಾಶಃ ಸ ಸQಾನಃ” ಎಂದು. Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ನಮ9 ಹೃದnಾ*ಾಶದ=>
}ೇFೆ ‘ಸQಾನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ ತುಂ ಂತು ನೆಸು' ಾk]ೋ, }ಾFೇ }ೊರFೆ ಭೂ¤ ಮತು ಸaಗ75ೋಕದ
ನಡುGೆ ಇರುವ ಆ*ಾಶದ=>, ‘ಅವ*ಾಶGಾZ’, ^ಾಣ ೇವರು ಆ*ಾಶದ

ೇವತೆnಾದ ಗಣಪ'ಯ

ಅಂತnಾ7¤nಾZ ]ೆಲ<, *ಾಯ7 ವ7Vಸು' ಾkೆ. ಪಪಂಚದ ಸಮಸ ಚಟುವ*ೆಗಳ$ ನೆಯುವ)ದು
ಆ*ಾಶದ=>.

ಆ*ಾಶGೇ

ಇಲ>ದkೆ

nಾವ

ಚಟುವ*ೆಗೂ

ಅವ*ಾಶMಲ>.

Mಶaದ=>

ಪ'ಂದು

ಚಟುವ*ೆಗ(Fೆ ಅವ*ಾಶ QಾW*ೊಡುವವರು ‘ಸQಾನನ’ ಅಂತnಾ7¤ ಮುಖJ^ಾಣ

ೇವರು.

ೇಹದ=>ರುವ ೭೨*ೋ ೭೨ಲ ]ಾWಗಳ=> ೕವGಾZ ತುಂರುವ ‘GಾJನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ, }ೊರFೆ
ಆ*ಾಶದ=> GಾಯುGಾZ ನಮFೆ ೕವGಾಯುGಾದ ಆಮ>ಜನಕವನು

ೕಡುತಾೆ. ಆ*ಾಶದ=> Fಾ(

ಇರುವ)ದ;ಂದ ನಮFೆ ಶಬkದ ಅನುಭವGಾಗುತ ೆ. Fಾ(ಯ=>, ಹತು ಕು,ಗಳ=>, ನಮ9 ಗಹhೇಂಯದ=>
ತುಂ ನಮFೆ ಶಬk *ೇಳ$ವಂತೆ Qಾಡುವವರು ‘GಾJನ’ ಅಂತಗ7ತ ಮುಖJ^ಾಣ
MNಾರಗಳÍ ಬಹಳ ಅದುÀತGಾದ M ಾನ. ಇದು nಾವ) ೇ ಸಂEೆSೕಧ]ೆFೆ

ೇವರು.

ಈ ಎ5ಾ>

ಲುಕದ Mಷಯ. ಇದು ನಮ9

^ಾೕನ ಋDಗಳ$ ಭಗವದನುಗಹಂದ ಅಂತದ7ಶ7ನದ=> ಕಂಡು*ೊಂಡ ಸತJ.

ತೇಜೋ

ಹGಾ

ಉ ಾನಃ

।

ತ:ಾ9ದುಪEಾಂತತೇಜಾಃ

।

ಪ)ನಭ7ವ¤ಂ¼ೖಮ7ನ<

ಸಂಪಧJQಾ]ೈಯ7ತ:ೇ]ೈಷ ^ಾಣ ಆಯ' ॥೯॥
^ಾಣ:ೇಜ:ಾ ಯುಕಃ ಸ }ಾSತ9]ಾ ಯ½ಾಸಂಕ=4ತಂ 5ೋಕಂ ನಯ' ॥೧೦॥
ಈ Vಂ ೆ Mವ;<ದಂತೆ: ‘ಉ ಾನ’ ೕವನನು

ೇಹದ=>ನ nಾವ) ೋ ಒಂದು ]ಾWಯ ಮುೇನ ೇಹಂದ

}ೊರ ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುತಾ]ೆ. ^ಾಣ ೇವರು ೕವ]ೊಂFೆ

ೇಹವನು ಟ@ ತಣ,

ೇಹ

ಶವGಾಗುತ ೆ ಮತು ತಣFಾಗುತ ೆ. }ೇFೆ ನಮ9 ೇಹದ ಒಳFೆ ^ಾhಾZnಾZ ತೇಜ<ನ ೇವತೆ ‘ಉ ಾನ’
ಸ Vತ]ಾZ ಾk]ೋ, }ಾFೇ

ೇಹದ }ೊರFೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ‘ಉ ಾನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ ಅZಯ=>

ಸ Vತ]ಾZ ಾk]ೆ.
VೕFೆ ಸಮಸ ಬ}ಾ9ಂಡ ಮತು 3ಂಾಂಡದ=>ರುವ ಒಂ ೊಂದು ಶ6ಯ Vಂರುವ ಮೂಲಶ6 ^ಾಣ ೇವರು.
ಪಪಂಚದ=> ^ಾಣ ೇವರ ಪGೇಶMಲ> ೇ ಒಂದು ಹುಲು>ಕWಗೂ ಅ<ತaMಲ>. ಇWೕ ಬ}ಾ9ಂಡದ=>
ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಳFೆ, ಪಂNೇಂಯದ ಒಳFೆ, ಪಂಚ^ಾಣ]ಾZ ತುಂ, ಇWೕ ಪಪಂಚವನು
ಈ ಪಂಚ^ಾಣರ ಮV¼ೕ ಇD@ರುGಾಗ, ಇನು ಈ ^ಾಣ ೇವರನೂ

ಯಂ'ಸುವ

ಯಂ'ಸುವ ಭಗವಂತನ ಮV

ಅ ೆD@ರಬಹುದು? ಅದು ನಮ9 ಮನಸು ಗVಸಲು ಅ:ಾಧJGಾದ ಅಗ«ತ ಶ6!
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ೇಹಂದ ೕವನನು ಆNೆ ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುವ ^ಾಣ ೇವರು, ಆ ೕವದ ಮುಂನ ಗ'ಯನು ೕವದ
ಕಮ7ಕ,ನು:ಾರGಾZ

ಧ7;ಸುತಾೆ. ೕವ*ೆ, ಮರುಹುಟು@ ತಣ ಆಗಬಹುದು ಅಥGಾ ಸೂÆ5ೋಕದ=>

ಸುಖವ]ೋ ಅಥGಾ ದುಃಖವ]ೋ ಅನುಭM<ದ ನಂತರ ಆಗಬಹುದು. ೕವ
}ೋ ಾಗ, ಆ ೕವ*ೆ, ಸಂಬಂ<ದ ಚುಾ ಇಂಯಗಳ$

ೇಹವನು ಟು@ }ೊರ

ಮನ<ನ ಜೊತೆFೆ ೕವದ ಸೂÆ

ಶ;ೕರ ೊಂZರುತGೆ.
ಮೂಲತಃ ಎ5ಾ> ಇಂಯಗಳ$ ಇರುವ)ದು ಸೂÆ ಶ;ೕರದ5ೆ>ೕ. ಸೂಲ ಶ;ೕರದ ೌ'ಕ ಇಂಯ *ೆಲಸ
Qಾಡ ೇ ಇರಬಹುದು, ಆದೆ ಸೂÆ ಶ;ೕರದ=>ನ ಎ5ಾ> ಇಂಯಗಳ$ ಸುಸೂತGಾZರುತGೆ. ಆದk;ಂದ ಒಬP
ವJ6 ಕುರುಡ]ಾZದkೆ, ಆತನ ಸೂÆ ಶ;ೕರದ ಇಂಯ ಕುರುಾZರುವ)ಲ>. [ಈ ಕು;ತು *ೆಲವ) ]ೈಜ
ಘಟ]ೆಗಳ]ೊಳFೊಂಡ Mಷಯವನು ]ಾವ) Raymond moody ಬೆರುವ Life after life ಎನುವ ಪ)ಸಕದ=>
*ಾಣಬಹುದು]. ೕವ ಮರುಹುಟು@ ಪೆ ಾಗ ಇ ೇ ಇಂಯಗ.ೆÍ ಂFೆ ಮರ( ಹುಟು@ತಾ]ೆ.
ೕವದ ಮರುಜನ9*ೆ,

hಾ7ಯಕ ‘ ೇಹತಾJಗ Qಾಡುವ *ೊ]ೇ ಣದ=> ೕವ Qಾಡುವ ಂತ]ೆ’. ಇದ]ೇ

ಕೃಷ Zೕತೆಯ=> VೕFೆ }ೇ( ಾk]ೆ: ಯಂ ಯಂ GಾS3 ಸ9ರµ ಾವಂ ತJಜತJಂತೇ ಕ.ೇಬರº । ತನೕGೈ'
*ೌಂತೇಯ ಸ ಾ ತ¶ ಾವಾMತಃ ॥ಭಗವೕತಾ-೮-೬॥ ಕೃಷ }ೇಳ$ತಾ]ೆ: “*ೊ]ೆಯ=> nಾವ nಾವ
Mಷಯವನು ]ೆ]ೆಯುತಾ

ೇಹವನು ತೊೆಯುತಾ]ೋ, ಅದರ5ೆ>ೕ ಅನುFಾಲ ೇರೂ;ದ ಸಂ:ಾ,ರಂದ

ಅದ]ೆ ಪೆಯುತಾ]ೆ” ಎಂದು. [ಇದ*ೆ, ಉತಮ ದೃಾ@ಂತ ಭರತ ಚಕವ'7 ಂ*ೆnಾZ ಹುಟು@ವ ಕ½ೆ
(ಾಗವತ-೫-೮)]. ಇ=> 3ಪ45ಾದರು ಇದ]ೇ ‘ಯತಃ’ ಎಂದು Mವ;< ಾkೆ. ^ಾಣ ೇವರು ೕವದ *ೊ]ೇ
ಣದ ಇNೆ¾ಗನುಗುಣGಾZ ಮತು ೕವದ ಕಮ7ಕ,ನುಗುಣGಾZ, ಆ ೕವ ಎ=> ಮರ( ಹುಟ@ೇ*ೋ ಅ=>Fೆ
ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋZ ಹು@ಸುತಾೆ.[ಇ=> ಎಲ>ವH ಪಾಬ¬ ಕಮ7ಕ,ನುಗುಣGಾZ ಭಗವಂತನ ಇNೆ¾ಯಂತೆ¼ೕ
ನೆಯುತ ೆ. ತದ

ೇವತೆ ಕೂಾ ^ಾಣ]ಾZರುವ)ದ;ಂದ ೕವದ *ೊ]ೇ ಇNೆ¾ ಕೂಾ ^ಾಣ ೇವರ

ಅೕನ!]
ಇ=>ಯ ತನಕ 3ಪ45ಾದರು ಒಂದು ಅದುÀತGಾದ ^ಾಣತತದ ಮVಯನು Mವ;<ದರು. ಈ ^ಾಣತತದ
ಮಹತaವನು ]ಾGೆಲ>ರೂ ಎ5ಾ> ಸಮಯದಲೂ> '(ರೇಕು. ಉ ಾಹರhೆFೆ ]ಾವ)

ೇವ:ಾನ*ೆ,

}ೋಗುತೇGೆ, ಅಥGಾ ಮ]ೆಯ=> ^ಾಣ ೇವರ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾಡುತೇGೆ. ಈ ;ೕ' ಪHಜೆ QಾಡುGಾಗ ನಮFೆ
^ಾಣ ೇವರ ಈ ಮVಯ ಎಚರ ಇರೇಕು. '(ದು ಉ^ಾಸ]ೆ QಾW ಾಗ ಅ=> <ಗುವ ಆನಂದ
ಅಪರಂ^ಾರGಾದುದು. ಆ ಆನಂದವನು Mವ;ಸಲು :ಾಧJMಲ>, *ೇವಲ ಅನುಭMಸೇಕು! ಇ=> ಮುಂದುವ;ದು
3ಪ45ಾದರು ^ಾಣ ೇವರ ಬZZನ ಈ

ಾನವನು ಅ;ತು ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ)ದರ ಫಲಶು'ಯನು

Mವ;ಸುತಾೆ.

ಯ ಏವಂ M ಾaµ ^ಾಣಂ Gೇದ ನ }ಾಸJ ಪಜಾ Vೕಯತೇಽಮೃತೋ ಭವ' ॥೧೧॥
^ಾಣ ೇವರು ಒಳZ ಂದ ಪಂಚ^ಾಣಾZ ಾkೆ; }ೊರFೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಾkೆ; ಸೂಯ7ನ=> ಾkೆ;
ಇಂಯಗಳ=> ಾkೆ; ಹುಟು@-:ಾವ)ಗಳ=> ಾkೆ; ಪಂಚ*ೋಶಗಳ=> ತುಂ ನಮ9ನು ನೆಸು' ಾkೆ; ನಮ9
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಬದು6ನ ಒಂ ೊಂದು ಣವH ^ಾಣ ೇವ;ಂದ

ಯಂ'ಸಲ4ಡುತ ೆ. VೕFೆ '(ದು nಾರು ಉ^ಾಸ]ೆ

Qಾಡುತಾೋ: ಅವರು ೕವನದ=> ಎಂದೂ ದುರಂತವನು[ಕ,ವರು ತಮ9 ಕಣ ಮುಂ ೆ :ಾಯುವ ದುರಂತ]
*ಾಣುವ)ಲ>; ಅವರ ಬು¬ಶ6 ಎಂದೂ ಕುಂದುವ)ಲ>; ಅವರು ಬು¬ವಂತ ಾ nಾZ ೆ.ೆಯುತಾೆ; ಬಂದ
ಾನ ಅವರ=> *ೊ]ೇ ತನಕ ಸ9ರಣಶ6nಾZ ಉ(ಯುತ ೆ. ಮುಖJGಾZ ^ಾಣ ೇವರ ಉ^ಾಸ]ೆ
Qಾಡುವ)ದ;ಂದ ಅವರು ಸಂ:ಾರಂದ ^ಾಾZ, EಾಶaತGಾZ \ೕದ=> ಭಗವಂತನನು :ೇರುತಾೆ.
\ೕ :ಾಧ]ೆಯ=> ಅತJಂತ Eೇಷd :ಾಧ]ೆ –ಭಗವಂತನನು ^ಾಣ ೇವರ ಮೂಲಕ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ)ದು.
ಇದ]ೇ

Gೇದದ=> ಈ ;ೕ' }ೇಳ5ಾZ ೆ ಎಂದು 3ಪ45ಾದರು Gೇದದ ಒಂದು ಮಂತವನು ಇ=>

ಉ5ೆ>ೕñಸುತಾೆ:

ತ ೇಷ EೆS>ೕಕಃ ಉತ4'Qಾಗ'ಂ :ಾನಂ Mಭುತaಂ Nೈವ ಪಂಚlಾ ।
ಅlಾJತ9ಂ Nೈವ ^ಾಣಸJ M ಾnಾಮೃತಮಶುತೇ M ಾnಾಮೃತಮಶುತ ಇ' ॥ ೧೨॥
]ಾವ) '(ಯೇ*ಾದುದು: ^ಾಣ ೇವರ ಹು@ನ ಮVಯನು; ಇWೕ Mಶaದ=> ತುಂರುವ ^ಾಣಶ6ಯ
ಮVಯನು; ಪಂಚಭೂತಗಳ=> ಮತು ಪಂಚ^ಾಣಾZ ನಮ9 ೇಹದ=> ತುಂರುವ ಅವರ ಮVಯನು.
]ಾವ) ಬ}ಾ9ಂಡ ಮತು 3ಂಾಂಡದ=> ^ಾಣ ೇವರ Gೈಭವವನು ಅ;'ರೇಕು. ಇದ]ೆಲ>ವನು '(ದೆ
Qಾತ ಭಗವಂತನನು *ಾಣಲು :ಾಧJ. ^ಾಣ ೇವರನು '(ಯ ೇ ಭಗವಂತನನು '(ಯಲು :ಾಧJMಲ>.
ಇ=> ಬಳ*ೆnಾದ ‘ಚ’-*ಾರ ಅlಾJತ9ದ=> ^ಾಣ ೇವರ ಮV ಅತJಂತ ಮುಖJGಾದುದು ಎನುವ)ದನು
ಸೂಸುತ ೆ. ಅ ೇ ;ೕ' ]ಾವ) ಅlಾJತ9ದ=> ^ಾಣ ೇವರ ಮVಯನು '(ರ5ೇೇಕು ಎನುವ)ದನು
‘ಏವ’-*ಾರ ಸೂಸುತ ೆ. ^ಾಣ ೇವರ ಈ ಮVಯನು ಅ;ತವನು :ಾMಲ>ದ, ಆನಂದಮಯGಾದ
\ೕವನು :ೇರುತಾ]ೆ ಎನುತ ೆ Gೇದ.
ಇ=> *ೊ]ೆಯ=> ‘M ಾnಾಮೃತಮಶುತ’ ಎನುವ ಪದವನು ಎರಡು ಾ; ಬಳಸ5ಾZ ೆ. ಸಂಸ·ತ
:ಾVತJದ=> ಒಂದು ಅlಾJಯ ಮುZತು ಎನುವ)ದನು ಸೂಸಲು ಈ ;ೕ' *ೊ]ೆಯ=> ಒಂದು ಪದವನು
ಎರಡು ಾ; ಬಳಸುತಾೆ. ಅ ೇ ;ೕ'

ಇ=> ಬಳಸ5ಾದ ‘ಇ'’ ಎನುವ ಪದ ಇ=>Fೆ ಮೂರ]ೇ ಪEೆFೆ

ಉತರರೂಪGಾದ ಗಂಥ ಸQಾ3nಾತು ಎನುವ)ದನು ಸೂಸುತ ೆ.

ಇ' ಪEೆSೕಪ ಷ ತೃ'ೕಯಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ಮೂರ]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು.

*******
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ಅಥ ಚತುಥ7ಃ ಪಶಃ
ಇ=>ಯ ತನಕ ^ಾಣ ೇವರು ೌ'ಕGಾZ, ^ಾಪಂಕGಾZ, ಆlಾJ'9ಕGಾZ, ಹು@ನ=>, :ಾMನ=> ಮತು
ಬದು6ನ=> nಾವ ;ೕ' *ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾೆ ಮತು ಎಲ>ವನೂ }ೇFೆ

ಯಂ'ಸುತಾೆ ಎನುವ)ದನು

3ಪ45ಾದರು Mವ;<ದರು. ಈ ಎ5ಾ> Mವರhೆಯನು *ೇ(ದ ‘:ೌnಾ7ಯ« FಾಗJ7ಃರು’ ನಮ9

ೆk }ಾಗೂ

ಕನ<ನ ಮನಃEಾಸ ಮತು ಅದರ Vಂನ M ಾನವನು '(ಯಬಯ< ಮುಂನ ಪEೆ *ೇಳ$ವ)ದೊಂFೆ
ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ ]ಾಲ,]ೇ ಅlಾJಯ ಆರಂಭGಾಗುತ ೆ. 3ೕ'ಯ ಅlಾJತ9 ಬಂಧುಗ.ೇ, ಬ , ಎ=>ಯೂ
*ಾಣ<ಗದ ಈ ಅಪHವ7 Mಷಯವನು ^ಾಣ ೇವರ ಮತು ^ಾhಾಂತಗ7ತ ಭಗವಂತನ ಕೃ^ೆ ೇW, ಆರು
ಋDಗಳ ಜೊತೆ :ೇ; 3ಪ45ಾದ;ಂದ *ೇ( '(ೕಣ.

ಅಥ }ೈನಂ :ೌnಾ7ಯ« FಾಗJ7ಃ ಪಪಚ¾ । ಭಗವ]ೇತ<9µ ಪ)ರುೇ *ಾ ಸaಪಂ' *ಾನJ<9µ ಜಾಗ'
ಕತರ ಏಷ ೇವಃ ಸa^ಾµ ಪಶJ' । ಕ:ೆJೖತ

ಸುಖಂ ಭವ' । ಕ<9ನು ಸGೇ7 ಸಂಪ'Ddತಾ ಭವಂ'ೕ' ॥೧॥

:ೌnಾ7ಯ« FಾಗJ7ರು’ 3ಪ45ಾದರ ಮುಂ ೆ ತಮ9 ಪEೆಯನು Gೇ<*ೊಳ$/ತಾೆ. ಅವರು *ೇಳ$ವ ಪEೆ
VೕZ ೆ: ಎಚರ-ಕನಸುಇಂಯಗಳನು
ೇವತೆಗಳ$
ಪHಣ7

ೆk ಇವ) ]ಾವ) ಅನುಭMಸುವ ಮೂರು ಅವ:ೆಗಳ$. ನಮ9

ಯಂ'ಸುವ ತತಾ§Qಾ
ತಮ9

*ಾಯ7 ವ7V<

ೇವತೆಗ( ಾkೆ. ]ಾವ) ಎಚರGಾZ ಾkಗ ಈ ತತಾ§Qಾ
ನಮFೆ

ಾವ:ೆಯ=> ಾkಗ[Deep Sleep] ನಮ9

MEಾಂ' ತೆFೆದು*ೊಳ$/ತಾೆ? ]ಾವ)
ೇವತೆಗಳ$ nಾರು?

ೇಹದ=> ನಮ9

ಇಂnಾನುಭವವನು
ೇಹವನು

*ೊಡುತಾೆ.

ಯಂ'ಸುವವರ=> nಾವ

ೆk QಾW ಾಗಲೂ ಎಚರGಾZದುk ಈ

ೇಹವನು

]ಾವ)

ೇವತೆಗಳ$
ಯಂ'ಸುವ

ೆkಯಲೂ> ೕವನನು ಬದು6< ೕವ ಾನ Qಾಡುವ ಶ6 nಾವ)ದು? ಇದು FಾಗJ7ರ

ಪEೆ.
ಮುಂದುವ;ದು FಾಗJ7ರು ಕನ<ನ <'ಯ ಬFೆ ತಮ9 ಪEೆಯನು 3ಪ45ಾದರ ಮುಂ ೆ ಪ:ಾ3ಸುತಾೆ.
ಎಚರವH ಅಲ>ದ,

ೆkಯೂ ಅಲ>ದ ಮೂರ]ೇ <' ‘ಕನ<ನ’ <'. ಈ ಕನ<ನ ಪಪಂಚ ಬಹಳ Mಸ9ಯ. ]ಾವ)

ಎಚರದ=> *ಾಣಲು :ಾಧJGೇ ಇಲ>ದ Mಷಯವನು ಕನ<ನ=> *ಾಣುತೇGೆ. ]ಾವ) ಬಯ<ದಂತೆ ನಮ9
ಕನ<ರುವ)ಲ>. ನಮFೆ ನಮ9 ಕನ<ನ ೕ5ೆ

ಯಂತಣMಲ>. *ೆಲ´9 ನಮ9 ೕವನದ=> ಮುಂ ೆ

ನೆಯಬಹು ಾದ Mಷಯವನು ಮುನೂಚ]ೆnಾZ ಕನ<ನರೂಪದ=> *ಾಣುತೇGೆ. ಇನು *ೆಲ´9
ಅಥ7ಶSನJ ಕನಸುಗಳನೂ *ಾಣುತೇGೆ. ಈ *ಾಣದ ಪಪಂಚವನು ನಮFೆ *ಾ«ಸುವವರು nಾರು? nಾವ
ೇವತಾ ಶ6 ನಮFೆ ಕನ<ನ ಅನುಭವವನು *ೊಡುತ ೆ?
:ಾQಾನJGಾZ ]ಾವ) ಒ.ೆ/ಯ
ದುಃಖಪಡಬಹುದು, ಆದೆ

ೆk QಾW ಎ ಾkಗ “ಬಹಳ ಆನಂದGಾZ

< ೆ” ಎನುತೇGೆ. ಕನ<ನ=>

ೆkಯ=> nಾರೂ ದುಃಖ ಪಡುವ)ಲ>. ೕವ Fೆ ಸುಖದ ಅನುಭವGಾಗುವ)ದು

ಇಂnಾನುಭವಂದ. []ೋಡುವ)ದು, *ೇಳ$ವ)ದು, ಮುಟು@ವ)ದು, 'ನುವ)ದು, ಇತಾJ]
ಇಂnಾನುಭವ ಇರುವ)ಲ>.

ೆkಯ=> ಇಂಯ ಮತು ಮನಸು ಎರಡೂ *ಾಯ7

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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VೕZರುGಾಗ ಆನಂದ ಆಗುವ)ದು }ೇFೆ? ಈ ಆನಂದವನು ೕಡುವವರು nಾರು? ]ಾವ)
ಇಂnಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$ ಏ]ಾಗುತಾೆ? ಅವೇ*ೆ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>?

ಅ]ೇಕ 6¼ಗಳ$ ನೆಯುತGೆ [ಉ ಾಹರhೆFೆ: ೕಣ76¼, ಉ<ಾಟ]. ]ಾವ)

ೆk QಾW ಾಗ ನಮ9

ೆkಯ=> ನಮFೆ '(ಯ ೇ
< ಾಗ ಎಚರGಾZದುk

ಈ 6¼ಗಳನು QಾW ನಮ9ನು ರªಸುವ ಶ6 nಾವ)ದು? ಇದು ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ ]ಾಲ,]ೇ ಪEೆ. ಈ ಪEೆ
ಅಪHವ7Gಾದುದು ಮತು

ಈ ಪEೆಯ ಉತರ ಆನಂದ ತರುವಂತಹದುk ಎನುವ)ದನು ಇ=> ಬಳ<ರುವ[ಅಥ

}ೈನಂ ಎನುವ=>] ‘ಹ’*ಾರ ಸೂಸುತ ೆ.

ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ । ಯಥ FಾಗJ7 ಮ;ೕಚೕಽಕ7:ಾJಸಂ ಗಚ¾ತಃ ಸGಾ7 ಏತ<9ಂ:ೇಜೋಮಂಡಲ
ಏ6ೕಭವಂ' । ತಾಃ ಪ)ನರುದಯತಃ ಪಚರಂತೆJೕವಂ ಹ Gೈ ತ

ಸವ7ಂ ಪೇ ೇGೇ ಮನ:ೆJೕ6ೕಭವ' ।

ತೇನ ತ}ೆJೕ7ಷ ಪ)ರುೋ ನ ಶೃhೋ' ನ ಪಶJ' ನ ಘ' ನ ರಸಯತೇ ನ ಸ4óಶತೇ ]ಾ§ವದತೇ
]ಾSದತೇ ]ಾSನಂದಯತೇ ನ Mಸೃಜತೇ ]ೇnಾಯತೇ ಸa3'ೕತಾJಚತೇ ॥೨॥
FಾಗJ7ರ ಪEೆFೆ ಇ=> 3ಪ45ಾದರು *ೊಡುವ ಉತರ ಅಪHವ7Gಾದುದು. ]ಾವ)

ತJವH ಅನುಭMಸುವ,

ಆದರೂ ನಮFೆ '(ಯದ; ಎಂದೂ ೕಸದ; ]ಾವ) ೕಸ5ೇ ಇಲ>ವ5ಾ> ಎಂದು Fಾಬ;Fೊ(ಸುವ ಮತು
ಕಣುತೆೆಸುವ; ೋಚಕGಾದ ಉತರವನು ಒಂದು ದೃಾ@ಂತದ ಮುೇನ 3ಪ45ಾದರು ಇ=> Mವ;< ಾkೆ.
ಸಂಜೆnಾ ಾಗ ಸೂಯ7 ಮುಳ$ಗುತಾ]ೆ. ಆಗ ನಮFೆ ಆತನ 6ರಣಗಳ$ ಆತನ ಒಳFೆ :ೇ;*ೊಂಡಂತೆ
*ಾಣುತ ೆ. ಆದೆ GಾಸವGಾZ ಸೂಯ7 ಮುಳ$ಗುವ)ಲ>, ಆತನ 6ರಣಗಳ$ ಆತನ ಒಳ :ೇರುವ)ಲ>. ಸೂಯ7
ಮುಳ$Zದಂತೆ ಮತು ಆತನ 6ರಣಗಳ$ ಆತನ ಒಳ :ೇ;ದಂತೆ ಭೂ¤ಯ=>ರುವ ನಮFೆ *ಾ«ಸುತ ೆ ಅೆ@ೕ.
ಅ ೇ ;ೕ' ಮುಂಜಾ]ೆ ಸೂಯ7 ಉದಸುತಾ]ೆ ಮತು ಆತನ ಪಖರGಾದ
}ೊರಬಂದಂತೆ *ಾಣುತGೆ. ಇ ೇ ;ೕ' ]ಾವ) ಮಲZ ಾಗ ನ\9ಳZರುವ

6ರಣಗಳ$ ಆತ ಂದ
ೇವತಾಶ6ಗಳ$

ತಮ9

ಪರಶ6nಾದ, ನಮ9 ಮನ<ನ=> ಸ ಾ ಸ Vತ]ಾZರುವ, ಾನಸaರೂಪ ಭಗವಂತನನು }ೋZ :ೇರುತGೆ
ಮತು ಮುಂಜಾ]ೆ ಎ ಾkಗ, ಭಗವಂತ ಂದ }ೊರಬಂದು *ಾಯ7

ವ7VಸುತGೆ. GಾಸವGಾZ ೇವತೆಗಳ$

ಭಗವಂತನ=> ಐಕJ }ೊಂದುವ)ಲ>. ಆದೆ ನಮFೆ ಆ ;ೕ' ಅನುಭವGಾಗುತ ೆ.
ಭಗವಂತ

ಾನಸaರೂಪ. }ೇFೆ ಸೂಯ7 Fೆ ೆಳ6ನ 5ೋಪMಲ>´ೕ }ಾFೇ ಭಗವಂತ Fೆ

ಾನದ

5ೋಪMಲ>. ಸೂಯ7 ೆಳ6ನ ಉಂೆnಾದೆ ಭಗವಂತ ಾನ:ಾಗರ. ಈ ಾನಸaರೂಪ ಭಗವಂತ ಮತು
^ಾಣ ೇವರು

ೆkಯ=> ನಮ9ನು ಯಂ'ಸುತಾೆ. ಅವರು

ೆkಯಲೂ> ಸ ಾ ನಮ9ನು ಉ<ಾW<, ]ಾವ)

:ೇM<ದ ಆ}ಾರವನು ಪಚನ QಾW, ನಮ9ನು ರªಸುತಾೆ. ಇತರ

ೇವತಾಶ6ಗಳ$ ಈ ಸಮಯದ=>

^ಾಣ ೇವರು ಮತು ಭಗವಂತನ=> :ೇ;*ೊಂWರುತಾೆ. }ೇFೆ ಭಗವಂತ ^ಾಣ ೇವರ ಅಂತnಾ7¤nಾZ
]ೆಲ< ]ಾವ) ಉಂಡ ಆ}ಾರವನು ೕಣ7Fೊ(ಸುತಾ]ೆ ಎನುವ)ದನು ಕೃಷ Zೕತೆಯ=> ಸುಂದರGಾZ
Mವ;< ಾk]ೆ. ಕೃಷ }ೇಳ$ತಾ]ೆ : ಅಹಂ GೈEಾaನೋ ಭೂತಾa ^ಾ«]ಾಂ

ೇಹQಾcತಃ ।

^ಾhಾ^ಾನಸQಾಯುಕಃ ಪNಾಮJನಂ ಚತುM7ಧº ॥ಭಗವೕತಾ-೧೫-೧೪॥ “]ಾನು ‘GೈEಾaನರ’]ಾZ
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ೕMಗಳ

ೇಹ ೊಳZದುk, ^ಾಣ-ಅ^ಾನ;ಂ ೊಡಗೂW ['ನುವ, ೕಪ)ವ, ]ೆಕು,ವ, ಕುWಯುವ] ]ಾಲು,

ಬFೆಯ ಆ}ಾರವನು ಕರZಸುತೇ]ೆ” ಎಂದು.
ಇಂnಾ§Qಾ

ೇವತೆಗ.ೆಲ>ರೂ ಭಗವಂತನ=> :ೇ;*ೊಂಾಗ, ೕವ Fೆ(ಪ)ರುಷಃ) nಾವ) ೇ

ಇಂnಾನುಭವ ಆಗುವ)ಲ>. ಆತ Fೆ Qಾತು *ೇಳದು, ಕಣು *ಾಣದು, Gಾಸ]ೆ ಗಹಣGಾಗದು, ರು
'(ಯದು, ಸ4ಶ7 ಾನMಲ>, Qಾತ]ಾಡ5ಾಗುವ)ಲ>, *ೊಟ@ೆ *ೈ ತೆFೆದು*ೊಳ$/ವ)ಲ>, ಆನಂದ*ೊಡುವ
ಜನ]ೇಂಯ *ೆಲಸ Qಾಡದು, Mಸಜ7]ೆ 6¼ ಇಲ>, ನೆಯಲು :ಾಧJMಲ>. VೕFೆ
ಮತು

ೆkಯ=> ಕೕ7ಂಯ

ಾ]ೇಂಯಗ.ೆರಡೂ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>. ಈ <'ಯನು ‘ಸa3ೕ'’ ಎನುತಾೆ. ೕ5ೋಟ*ೆ,

ಸa3ೕ' ಎಂದೆ

< ಾk]ೆ ಎಂದಥ7. ಆದೆ ಸa3ೕ' ಎಂದೆ ಸaತಂತ]ಾದ ಭಗವಂತನನು :ೇ; ಾk]ೆ

ಎಂದಥ7.
ಓದುಗರು ಇ=> ಒಂದು ಅಪHವ7Gಾದ ಾಾ MEೇಷವನು ಗಮ ಸೇಕು. ಇ=> ಇಂಯಗಳ 6¼ಯನು
}ೇಳ$Gಾಗ *ೆಲವ) ‘ಪರ:ೆÂಪದ’ ಮತೆ *ೆಲವ) ‘ಆತ9]ೇಪದ’ವನು ಬಳಸ5ಾZ ೆ. ^ಾೕನ ಸಂಸ·ತದ=> ಈ
;ೕ' ಪೕಗMದkೆ ಅದ*ೆ, ಅ=> ಒಂದು MEೇಷ ಅಥ7M ೆ ಎಂದಥ7. ಇದನು ]ಾವ) '(ಯೇ*ಾದೆ
\ದಲು ನಮFೆ ಪರ:ೆÂಪದ ಮತು ಆತ9]ೇಪದ ಅಂದೆ ಏನು ಎನುವ)ದು '(ರೇಕು. ಉ ಾಹರhೆFೆ
ಅWFೆ Qಾಡುವ)ದನು ಸಂಸ·ತದ=> ‘ಪಚ'’ ಅಥGಾ ‘ಪಚತೇ’ ಎನುತಾೆ. ಇ=> ‘ಪಚ'’ ಪರ:ೆÂಪದ ಮತು
‘ಪಚತೇ’ ಆತ9]ೇಪದ. ಅWFೆಯನು ೇೆಯವ;FಾZ Qಾಡು'ದkೆ ಅದು ಪಚ'. ತನFಾZ ತಾನು ಅWFೆ
QಾW*ೊಂಡೆ ಅದು ಪಚತೇ.
ಇ=> \ದಲ ಮೂರು 6nಾಪದಗಳ$(ಶೃhೋ', ಪಶJ' ಮತು ಘ') ಪರ:ೆÂಪದದ=>Gೆ. ಉ(ದ ಎ5ಾ>
6¼ಗಳÍ ಆತ9]ೇಪದಗಳ$. ಇದನು MEೆ>ೕD< ಾಗ ನಮFೆ ಇದರ Vಂನ *ಾರಣ '(ಯುತ ೆ. ಶೃhೋ',
ಪಶJ' ಮತು ಘ' ಅಂದೆ *ೇಳ$ವ)ದು, ]ೋಡುವ)ದು ಮತು ಆÎಣ Qಾಡುವ)ದು. ಈ ಮೂರೂ 6¼ಗಳ$
}ೊರZ ಂದ ಬರುವಂತವ). ಇವ) ಏಕ*ಾಲದ=> ಎಲ>;ಗೂ ಅನaಯGಾಗುವ 6¼. ಏಕ*ಾಲದ=> ಒಂದು
ವಸುವನು ಅ]ೇಕ ಮಂ ]ೋW, *ೇ(, ಮೂ< ಅನುಭMಸಬಹುದು. ಆದk;ಂದ ಈ ಮೂರು 6¼ಗಳನು
}ೇಳ$Gಾಗ ಪರ:ೆÂಪದ ಬಳ< ಾkೆ. ಇತರ 6¼ಗಳನು ]ೋWದೆ ಅವ) :ಾವ7'ಕವಲ>. ಅವ)
ಇಂಯದ=>ದುk ಅನುಭವ *ೊಡುವಂತವ). ಉ ಾಹರhೆFೆ ‘ರಸಯತೇ’ . ಇ=> ‘ರುಯನು’ nಾರು
'ನು' ಾk]ೋ ಅವನೆ@ೕ ಅನುಭMಸಬಲ>. ಅದು :ಾವ7'ಕವಲ>. ಅ ೇ ;ೕ' ಸ4óಶತೇ-ಸ4ಶ7, ]ಾ§ವದತೇQಾತ]ಾಡುವ)ದು,

]ಾSದತೇ-<aೕಕ;ಸುವ)ದು,

]ಾSನಂದಯತೇ-ಆನಂದ

}ೊಂದುವ)ದು[ಗಂಡು-}ೆಣು

ಪರಸ4ರ, ಆದೆ ಅದು :ಾವ7'ಕವಲ>] , Mಸೃಜತೇ-Mಸ7ಸುವ)ದು ಮತು ]ೇnಾಯತೇ-ನೆಯುವ)ದು. ಇದು
ಸಂಸ·ತ ಾೆಯ Nೆಲುವ). ಈ :ೊಗಸು ಇ]ಾವ) ೇ ಾೆಯ=> *ಾಣ<ಗುವ)ಲ>.

^ಾhಾಗಯ

ಏGೈತ<9µ

ಪ)ೇ

ಜಾಗ'

GಾJ]ೋಽ]ಾa}ಾಯ7ಪಚ]ೋ ಯ¶ Fಾಹ7ಪತಾJ

Fಾಹ7ಪತೊJೕ

ಹGಾ

ಏೋಽ^ಾ]ೋ

ಪ«ೕಯತೇ ಪಣಯ]ಾ ಾಹವ ೕಯಃ ^ಾಣಃ ॥೩॥
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]ಾವ) Fಾಢ

ೆk QಾW ಾಗಲೂ ಎಚರGಾZದುk *ಾಯ7

ವ7Vಸುವವರು ‘^ಾಣ ೇವರು ಎನುವ ೆಂ6’

ಎನುತಾೆ 3ಪ45ಾದರು. ^ಾಣ ೇವರು ಎಂದೂ MEಾಂ' ತೆFೆದು*ೊಳ$/ವ)ಲ>. ಏ*ೆಂದೆ ಆnಾಸGಾದೆ
Qಾತ MEಾಂ'ಯ ಅವಶJಕತೆ. ಆದೆ ^ಾಣ ೇವ;Fೆ ಎಂದೂ ಆnಾಸMಲ>. ಇದನು ಮ}ಾಾರತ
ತಾತ4ಯ7

ಣ7ಯದ=>

VೕFೆ

Mವ;< ಾkೆ:

]ೈGಾತ

Mಶಮhಾೖಚ¾ತ

ಃಶ\ೕS:ೌ

ಃ<ೕಮ^ೌರುಷಗುಣಸ ಕುತಃ ಶ\ೕSಸJ । ಆc>ಷJ ಪವ7ತವರಂ ಸ ದದಶ7 ಗಚ¾µ ೇGೈಸು ]ಾಗಜನ
ೕಂ ಪVತಾ ವೇಣ ॥ಮ}ಾಾರತ ತಾತ4ಯ7

ಣ7ಯ ೭.೪॥

^ಾಣ ೇವ;Fೆ ಆnಾಸವH ಇಲ>,

MEಾಂ'ಯೂ ಇಲ>. “ಪಳ¼ೕ ಅ3 ಪ'ಾತ ಪಾ-ವಾಹ”-ಅವರು ಪಳಯ*ಾಲದ=> ಕೂಾ ಎಚರGಾZದುk,
ಸ ಾ ಭಗವಂತನನು ]ೆ]ೆಯು'ರುತಾೆ ಮತು ಪ'ಬPನ ಒಳZದುk ಉ<ಾWಸು'ರುತಾೆ.
VೕFೆ ^ಾಣ ೇವರು ಅ]ಾ ಅನಂತ *ಾಲದ=> MEಾಂ' ಇಲ> ೆ *ಾಯ7ಪವೃತಾZರುವ, ನಮ9ನು
ಉ<ಾWಸುವ ತತ. ಅವರು Qಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಪHಜೆ ಅ' ೊಡದು. ಉ<ಾWಸುವ)ದು ಎಂದೆ ಅದು
ಅವರು Qಾಡುವ ಹಂಸಮಂತ ಜಪ. }ಾFಾZ ^ಾಣ ೇವರು Qಾಡುವ ತಪ<Fೆ ತು ಬುಡMಲ> }ಾಗೂ
ಅ'EೇಷdGಾದ ಇಂತಹ ತಪಸನು ^ಾಣತತವಲ> ೆ ಇ]ಾJ;ಂದಲೂ Qಾಡಲು :ಾಧJMಲ>. }ಾFಾZ ^ಾಣ
ಎಂದೆ ೆಂ6. ಅದು ೆಳಕು.

ಾನದ ಪ)ಂಜ.

ೇಹದ=> ^ಾಣ ೇವರ ಐದು ರೂಪಗಳ$ ಸ ಾ

ಎಚರGಾZರುತGೆ. ^ಾಣ ೇವರು ೇಹದ ಒಳFೆ ಅZಯ *ಾಯ7ವನು Qಾಡುವ)ದ;ಂದ ಅವರನು ಇ=> ಅZ
ಎಂದು ಕೆ ಾkೆ. “]ಾನು GೈEಾaನರ ಅZnಾZ ೇಹದ=> ೆkೕ]ೆ, ನನFೆ ಸ}ಾಯಕಾZ ^ಾhಾ^ಾನರು
*ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾೆ”

ಎಂದು ಕೃಷ Zೕತೆಯ=> }ೇ(ರುವ)ದನು ]ಾM=> ]ೆನ3<*ೊಳ/ೇಕು.-

॥ಭಗವೕತಾ-೧೫.೧೪॥. [ಅZಯ *ಾಯ7ವನು ^ಾಣ ೇವರು Qಾಡುತಾೆ ಎಂದು ಮುಂ ೆ ಉಪ ಷ'ನ5ೆ>ೕ
}ೇಳ5ಾZ ೆ].
ಇ=> ನಮFೆ 3ಪ45ಾದರ Qಾತು ಅಥ7Gಾಗೇ*ಾದೆ, ನಮFೆ ಪಂNಾZಯ ಪ;ಚಯMರೇ*ಾಗುತ ೆ. Vಂ ೆ
ಯ° QಾಡುGಾಗ ಐದು ಕುಂಡಗಳನು QಾW ಆಾಧ]ೆ Qಾಡು'ದkರು. Fಾಹ7ಪತJ, ಆಹವ ೕಯ, ದªhಾZಇವ) ತೇತಾZಗಳ$. ಇದೊಂFೆ ಸಭJ ಮತು ಆವಸಥJ ಎನುವ ಎರಡು ಉಪ ಅZ :ೇ; ಾಗ ಅದು ಪಂNಾZ.
ಗಹಸಾದವರು ಮ]ೆಯ=> ತಪ4 ೇ ಅZ}ೋತ

Qಾಡುವ)ದು Vಂನ ಕಮGಾZತು.[Vಂನವರ

ಅZ*ಾಯ7 ಉಪನಯನ ಆದ ತಣ ಆರಂಭGಾಗು'ತು. ಅವರು ಪnಾಣ *ಾಲದ=> ಸಹ ಅZ ಸೕತಾZ
ಪnಾ«ಸು'ದkರು. ಾQಾಯಣದ=> “*ಾWFೆ }ೋದ cೕಾಮಚಂದನನು ಮರ( ಕೆತರಲು ಎ5ಾ>
ಪ)ರುಷರು

ಅZಸೕತಾZ

}ೊರಟರು”

ಎಂದು

Gಾ=ã6

ಉ5ೆ>ೕಖ

QಾWರುವ)ದನು

]ಾM=>

]ೆನ3<*ೊಳ/ಬಹುದು. ಸ]ಾJ<ಗ(Fೆ ಅZ*ಾಯ7Mಲ>. ಅವರು ಅZತಾJZಗಳ$. ಾ]ಾZ¼ೕ ಅವರ ಅZ ].
ಮ]ೆಯ=>

ತJಪHಜೆಯ }ೋಮ*ೆ, ಬಳಸುವ ಅZ Fಾಹ7ಪತJ. ಇದು ನಂದ ೇ

ತJ ಉ;ಯುವ ೆಂ6.

MEೇಷಯ° QಾಡುGಾಗ Fಾಹ7ಪತJಂದ ಪಜa=ಸುವ ೆಂ6ಯನು ತಂದು ಇ]ೊಂದು ಕುಂಡದ=> ಅZ
:ಾಪ]ೆ Qಾಡುತಾೆ. ಅದನು MEೇಷ ಆಹವ ೕಯ ಅZ ಎನುತಾೆ. ಪ'ಂದು ಶುಭಕಮ7 QಾಡುGಾಗ
ೇವತೆಗಳ ಆಾಧ]ೆಯ ಜೊತೆFೆ 3ತೃಆಾಧ]ೆ Qಾಡೇಕು. ಅದ*ೆ, ]ಾಂ ಅಥGಾ ]ಾಂEಾದ¬ ಎಂದೂ
ಕೆಯುತಾೆ. }ಾFಾZ ಪ'ಂದು ಯ°ದಲೂ> ಕೂಾ 3ತೃ ೇವತೆಗಳ ಆಾಧ]ೆ Qಾಡುವ)ದು ಕಮ.
3ತೃಗ(Fೆ ಆಹು' *ೊಡಲು Fಾಹ7ಪತJಂದ ತುಂಡು ೆಂ6ಯನು(*ೆಂಡವನು) ತಂದು, ತೆಂಕುಬಯ
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ಕುಂಡದ=> ಅZ :ಾಪ]ೆ Qಾಡುತಾೆ. ಅದನು ದªhಾZ ಅಥGಾ ಅ]ಾa}ಾಯ7ಪಚನ ಎನುತಾೆ. VೕFೆ

ತJ

ಆಾಧ]ೆFೆ ಒಂದು ಅZ [Fಾಹ7ಪತJ], ೇವತೆಗಳ ಯ°*ೊ,ೕಸ,ರ ಒಂದು ಅZ [ಆಹವ ೕಯ] ಮತು 3ತೃಗಳ
ಯ°*ೊ,ೕಸ,ರ ಒಂದು ಅZ [ದªhಾZ ಅಥGಾ ಅ]ಾa}ಾಯ7ಪಚನ] ಇವ) ತೇತಾZಗಳ$.
^ಾಣ ೇವರು ಪಂಚರೂಪಂದ

ೇಹವನು ರhೆ Qಾಡುವ ಅZ. ಆದk;ಂದ ಐದು ^ಾhಾZ

ೇಹದ

ಒಳFಾದೆ ಐದು ಅZ (ಪಂNಾZ) ೇಹಂದ }ೊರFೆ. ನಮ9 ಮೂ5ಾlಾರದ=>ರುವ ಅ^ಾನGಾಯು ಇWೕ
ೇಹದ ವJವ:ೆFೆ ಮೂಲಶ6. ಆದk;ಂದ ಅವ]ೇ Fಾಹ7ಪತಾJZ. ಆತನ ನಂತರ ನಮ9 ನರ]ಾWಗಳ=> ಹ;ದು
ನಮ9 ]ೆತರನು ಶುದ¬Fೊ(< ಆೋಗJ *ಾ^ಾಡುವ GಾJನ]ೇ ದªhಾZ. ದªhಾZಯನು Fಾಹ7ಪತಾJZಯ
ತುಂಡು ೆಂ6ಂದ :ಾಪ]ೆ Qಾಡುವ)ದ;ಂದ ಆತ MಭಜJ(M)+ಆನಯ'(ಆ)->GಾJನಃ. Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಈ
ಅZಯನು ಅ]ಾa}ಾಯ7ಪಚನ ಎಂದೂ ಕೆಯುತಾೆ. ಅನು+ಆ}ಾಯ7+ಪಚನ= ೇಹದ MMಧ ಾಗದ=>
ಏ]ೇನು 6¼ ನೆಯೇ*ೋ ಅದ*ೆ, ಅನುಗುಣGಾZ ಆೋಗJವನು ಒದZ<, ಆ}ಾರವನು ಪಚನ
Qಾಡುವವ]ಾZ ]ಾWಗಳ=> ತುಂರುವವ. ಇದಲ> ೆ GಾJನ ಹೃದಯದ ದªಣ ಾaರಂದ }ೊರಬರುತಾ]ೆ
ಎಂದು Eಾಸ }ೇಳ$ತ ೆ. ಆದk;ಂದ ಆತ ದªhಾZFೆ ಸQಾನ.
ನಮ9 ಊಧj7ಾಗದ

ಯಂತಣ Qಾಡುವ ^ಾಣಃ ಆಹವ ೕnಾZ.

Fಾಹ7ಪತJಂದ ಪಜa=ಸುತಾ

ತರಲ4ಡುವ ಆಹವ ೕಯ->ಪಜaಲಂತº(ಪ)+ಆನಯ'(ಆ)->^ಾಣಃ. Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ನಮ9

ೇಹದ=>

^ಾಣGಾಯು ಮುಖJGಾZ ಮುಖದ=>ನ ಇಂಯ ವ7ಹhೆ Qಾಡುತಾ]ೆ. ನಮ9 ೇಹದ=> ಮುಖJGಾZ ಎ5ಾ>
Mಷಯಗಳ }ೋಮ ನೆಯುವ)ದು ಮುಖದ=>. ಕ«ನ=>-ರೂಪದ}ೋಮ, 6Mಯ=>-ಶಬkದ}ೋಮ, ಮೂZನ=>ಗಂಧದ}ೋಮ, ಾಯ=>-ಅನದ}ೋಮ. ಇ ೇ ;ೕ' ಾಹJ ಯ°ದ=> ಆಹು' *ೊಡುವಂತಹ ಜaಲನಶ6
ಇರುವ)ದು ^ಾಣ Fೆ. ಆದk;ಂದ ಪlಾನ }ೋಮ ನೆಯುವ)ದು ಆಹವ ೕnಾZಯ=>. VೕFೆ ಇ=>
3ಪ45ಾದರು ತೇತಾZ ಮತು ಅದ*ೆ, ಸಂಬಂ<ದ ಅಂತರಂಗದ ಮುಖJ^ಾಣ ೇವರ ಮೂರು ರೂಪಗಳನು
Mವ;<ದರು. ಮುಂ ೆ 3ಪ45ಾದರು ಮುಖJ^ಾಣ

ೇವರ ಇ]ೆರಡು ರೂಪವನು §ನ ಮುಖದ=>

Mವ;ಸುವ)ದನು *ಾಣಬಹುದು.

ಯದುNಾ¾ಸ ಃ Eಾa:ಾGೇತಾGಾಹು' ಸಮಂ ನಯ'ೕ' ಸ ಸQಾ]ೋ ಮ]ೋ ಹ Gಾವ ಯಜQಾನ
ಇಷ@ಫಲೕ´ೕ ಾನಃ । ಸ ಏನಂ ಯಜQಾನಮಹರಹಬ7ಹ9 ಗಮಯ' ॥೪॥
ಉNಾ¾ಸ ಮತು

Eಾaಸ ಕೂಾ ^ಾಣ ೇವರ ಎರಡು ಆಹು'. ಈ ಆಹು'

ೇಹದ=>ರುವ ಸಮಸ

ಅಂFಾಂಗಗ(ಗೂ ಅನaಯಪಡುವ)ದ;ಂದ ಮತು ಅದನು ^ಾಣ ೇವರು ಸಮGಾZ ಹಂಚುವ)ದ;ಂದ, ಅವ;Fೆ
ಸQಾನ ಎಂದು }ೆಸರು. ಅZ}ೊತದ=> ಅZ¼ೕ ಸQಾನ]ಾZ *ೆಲಸ Qಾಡುವ ಒಂದು MlಾನM ೆ. ಇದನು
'(ಯಲು ]ಾವ) ಅZ}ೋತದ ಒಂದು ಅದುÀತ MNಾರವನು '(ರೇಕು. ಬ , ಅZ}ೊತದ ೋಡಶ
ಕ5ೆಗಳ ಕು;ತು '(ದು, ‘ಸQಾನ’ ]ಾಮಕ ^ಾಣ ೇವರ *ಾಯ7GಾJ3ಯನ;ೕಣ.
ಅZ}ೊತದ=> ಪlಾನ ಆಹು' ‘ಹಸುMನ }ಾಲು’. ಇ=> ಮ]ೆಯ=> :ಾ6ದ ಹಸುMನ }ಾಲನು ಕೆದು *ಾ<
ಅಪ7hೆ Qಾಡುತಾೆ. ಈ ;ೕ' ಅಪ7hೆ Qಾಡಲು ಒಟು@ ಹ]ಾರು ಹಂತಗಳನು ಅನುಸ;ಸ5ಾಗುತ ೆ ಮತು
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ಪ'ೕ ಹಂತಕೂ, ಒಬP ೇವತೆ ಇರುತಾ]ೆ. \ದಲು }ಾಲು ದನದ *ೆಚ=ನ=>ರುತ ೆ. ಐತೇಯ ಆರಣJಕದ=>
}ೇಳ$ವಂತೆ ‘ೌದಂ ಗMಸ ’. *ೆಚಲ=>ರುವ }ಾ=Fೆ ರುದ ೇವರು

ೇವತೆ. ನಂತರ }ಾಲನು

ಕೆಯುವ)ದ*ಾ,Z ಕರುವನು ಡುತೇGೆ. *ೆಚ=Fೆ ಕರು ಾ }ಾಕುGಾಗ ಅದರ ೇವತೆ Gಾಯು. ನಂತರ
}ಾಲು ಕೆಯುವ)ದು; *ೆಚ= ಂದ ^ಾತೆFೆ }ಾಲು ೕಳ$ವ ಹಂತದ

ೇವತೆ ಅca ೕ ೇವತೆಗಳ$. ಆನಂತರ

^ಾತೆಯ=> }ಾಲು ತುಂಬುತ ೆ. ‘:ೌಮJಂ ದುಗ¬ಂ’ – }ಾಲುತುಂದ ^ಾತೆಯ ೇವತೆ ಚಂದ. ಈ }ಾಲನು
ಒ5ೆಯ ೕ5ೆ ಇಟೆ@ವ); ಈ ಹಂತದ
}ಾ=ನ

ೇವತೆ ವರುಣ. ಒ5ೆಯ ೕ=@ರುವ }ಾಲು ಉಕು,ತ ೆ. ಉಕು,ವ

ೇವತೆ ಆತJ(ಪHಾ). }ಾಲು ಉ6, *ೆಳ*ೆ, ಹ;ತು; ಈ ಉ6, ಹ;ಯುವ }ಾ=ನ

ೇವತೆ

ಮರುತು. [}ಾಲು ಉ6, ಹ;ಯೇಕು, ಅದು ಪರಮ Qಾಂಗ=ಕ. ಇದ*ಾ,Z ಗೃಹ ಪGೇಶ*ಾಲದ=> }ಾಲನು
ಉ6,ಸುತಾೆ]. }ಾಲು ಉ6,ದೕ5ೆ ೆಂ6 ಕW QಾಡುತೇGೆ. ಆಗ }ಾ=ನ ೕ5ೆ ಸಣಸಣ ಂದುಗಳ$
*ಾ«<*ೊಳ$/ತGೆ. ಈ ;ೕ' ಚು*ೆ,ದk }ಾ=Fೆ

ೇವತೆ MEೆaೕ ೇವತೆಗಳ$. ಆ ನಂತರ ಚು*ೆ, }ೋZ *ೆ]ೆ

*ಾ«<*ೊಳ$/ತ ೆ. *ೆ]ೆ ಕ@ದ }ಾ=Fೆ ¤ತ ]ಾಮಕ ಆತJ
*ೆಳZ(ಸುತೇGೆ. VೕFೆ *ೆಳ6,ಟ@ }ಾ=Fೆ

ಾJGಾ-ಪmjೕ

ೇವತೆ. ಇಂತಹ }ಾಲನು ಒ5ೆಂದ

ೇವತೆಗಳ$. }ಾಲು ತಣFಾದ ೕ5ೆ ಅದನು

ಎ'*ೊಂಡು }ೋಗುತೇGೆ. ಆ ಹಂತದ=> ಸMತ ಅದರ ೇವತೆ. ಈ }ಾಲನು ಯ°Eಾ5ೆಳFೆ ಒಯುJತೇGೆ.
ಆಗ ಸaಯಂ Mಷು ಅದರ ೇವತೆ. ಇಂತಹ }ಾಲನು ಪ)ೋVತರ ಪಕ,ದ=> ಇಟೆ@ವ). ಆಗ ಅದ*ೆ, ಬೃಹಸ4'
ೇವತೆ. ನಂತರ \ದಲ]ೇ ಆಹು'. ಆ ಆಹು'ಯ ೇವತೆ ಅZ [ಅಗ¼ೕ ಪHGಾ7ಹು'ಃ]. ‘ಅಗ¼ೕ :ಾa}ಾಅಗಯ ಇದಂ ನ ಮಮ’ ಎಂದು ಆಹು' *ೊಡುವ)ದು. ನಂತರ - ಪಜಾಪತೆ¼ೕ :ಾaಹ ಪಜಾಪತಯ ಇದಂ ನ
ಮಮ ಎಂದು ಆಹು' *ೊಡುತಾೆ. *ೊ]ೆಯ ಾZ ‘ಇಂದº ಹುತº’- ಎಂದು ಇಂದ Fೆ ಆಹು' *ೊಡುತಾೆ.
ಈತ ಹ]ಾರ]ೇ ೇವತೆ. ಇMಷು@ ಅZ}ೊತದ ೋಡಶ ಕ5ೆಗಳ$. ಏತ ಾa ಅZ}ೋತಂ GೈEೆaೕ ೇವಂ
ೋಡಶಕಲº ಎಂದು ಐತೇಯ }ೇಳ$ತ ೆ. ಈ ಹ]ಾರು ಕ5ೆಗಳ=> ಸQಾನGಾZ ಎ5ಾ> ಕ5ಾ
ೇವತೆಗ(ಗೂ ಆಹು'ಯನು ಮು@ಸುವವ ಅZ. ಆತನನು ಹುತವಃ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ. ಇ ೇ ;ೕ'
ೇಹದ=> ಉNಾ¾ಸ ಮತು

Eಾaಸ ಪHGಾ7ಪರ ಆಹು'ಗಳ$. ಈ ಆಹು'ಯನು ಸಮ]ಾZ

ೇಹದ

ಅಂFಾಂಗಗ(Fೆ ತಲು3ಸುವವರು ಸQಾನ ]ಾಮಕ ಮುಖJ^ಾಣ ೇವರು.
ಸQಾನನ ನಂತರ ಉ ಾನನ ಕು;ತು Mವ;ಸುತಾ 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಇಷ@ಫಲೕ´ೕ ಾನಃ”
ಎಂದು. ]ಾವ) *ೊಡುವ ಆಹು'ಂದ ಬರುವ ಪ)ಣJಫಲವನು *ೊಡುವವ ಉ ಾನ. [ಉ +ಆನಯ'=ೕಲ*ೆ,
ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುವವ ಉ ಾನ]. ಪ)ಣJದ ಸುಖವನು ಅನುಭMಸುವ)ದ*ೊ,ಸ,ರ ಊಧj75ೋಕ*ೆ,
*ೊಂೊಯುJವವನು ಉ ಾನ. ಾಹJGಾZ ಅZಯೂ ಕೂಾ ಪ)ಣJಫಲವನು *ೊಡುವ)ದ*ೊ,ಸ,ರ ನಮ9ನು
ಊಧj75ೋಕ*ೆ, ಒಯುJತಾ]ೆ.
ಉ ಾನ ನಮ9ನು ಎ=>Fೆ ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋಗುತಾ]ೆ ಎಂದೆ-“*ೊ]ೆFೆ Gೈಕುಂಠ 5ೋಕ*ೆ, ಕೆದು*ೊಂಡು
}ೋಗಬಹುದು” ಎಂದು*ೊಂಡೆ, ಇ=> 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಸ ಏನಂ ಯಜQಾನಮಹರಹಬ7ಹ9
ಗಮಯ'” - ಪ' ನವH ^ಾಣ ೇವರು
ೕವ

ಮ9ನು ೇವರ ಬ( *ೊಂೊಯುJತಾೆ” ಎಂದು. ಪ' ನವH

ೆಯ=> ತನ ಹೃದಯದ=>ರುವ ಭಗವಂತನನು :ೇರುತಾ]ೆ. ಆತನನು ಅ=>Fೆ ಕೆದು*ೊಂಡು

}ೋಗುವವರು ಉ ಾನ ]ಾಮಕ ^ಾಣ ೇವರು. VೕFೆ ಪ'ನವH
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಭಗವಂತನ ಬ( ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋZ,

ೆಯ ಸುಖವನು *ೊಡುವವರು ^ಾಣ ೇವರು. ಇ ೇ ಅವರು ನಮFೆ

*ೊಡುವ ಇಷ@ಫಲ. VೕFೆ ಎಚರ ಅನುವ) ೇ ಒಂದು ಯ° }ಾಗೂ
ಎಚರದ=> QಾWದ ಯ°ದ ಫಲGಾZ ೕವ

ೆಯ=> ಭಗವಂತನ ಸ¤ೕಪದ=> ಕು(ತು ಆನಂ ಾನುಭವವನು

ಪೆಯುತ ೆ. ಇ ೊಂದು ಅತJಂತ ಅಪHವ7Gಾದ
ನ\9ಳFೆ ಪಂಚರೂಪದ=>ದುk

ೆk ಎನುವ) ೇ ಆ ಯ°ದ ಇಷ@ಫಲ.

ೕವನಯ°. ಈ ಯ°ವನು

ನೆಸುವವರು ]ಾವಲ>,

ರಂತರ ಎಚರ-ಕನಸುಗಳ=> ೕವನಯ° ನೆಸುವವರು ಉ ಾನ ]ಾಮಕ

^ಾಣತತ.
ಎ5ಾ> ಸ;, ಇ=> ಯ°ದ ಯಜQಾನ nಾರು ಎನುವ)ದು

ಮ9 ಪEೆnಾZದkೆ ಅದ*ೆ, 3ಪ45ಾದರು ಇ=>

ಉತ;< ಾkೆ. 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಮ]ೋ ಹ Gಾವ ಯಜQಾನಃ ಎಂದು. ಇ=> ಮನಸು ಎಂದೆ
ಮನನcೕಲGಾದ ೕವ. ಆ ೕವ]ೇ ಯಜQಾನ. ಈ ‘ೕವ’ನ ಮೂಲಕ
QಾWಸುತಾೆ. QಾWದ ಯ°ದ ಫಲGಾZ
ಕೆದು*ೊಂಡು}ೋZ ಆನಂದದ ಅನುಭವನು

ೇವತಾಶ6ಗಳ$ ಯ°

ಉ ಾನ ‘ೕವ’ನನು ಪ'ನ ಭಗವಂತನ ಬ(

ೕಡುತಾ]ೆ. VೕFೆ ನ\9ಳFೆ ಪಂಚರೂಪದ=> ಪಂNಾZnಾZ

^ಾಣ ೇವರು ರಂತರ *ಾಯ7 ವ7Vಸು'ರುತಾೆ.

ಅತೆêಷ

ೇವಃ

ಸa^ೇ

ಶುತೕGಾಥ7ಮನುಶೃhೋ'

ಮVQಾನಮನುಭವ'

।

ಯ¶

ದೃಷ@ನkóಷ@ಮನುಪಶJ'

ಶುತಂ-

ೇಶಗಂತೈಶ ಪತJನುಭೂತಂ ಪ)ನಃ ಪ)ನಃ ಪತJನುಭವ' ದೃಷ@ಂ

Nಾದೃಷ@ಂ ಚ ಶುತಂ Nಾಶುತಂ Nಾನುಭೂತಂ Nಾನನುಭೂತಂ ಚ :ಾôಸಚ ಸವ7ಂ ಪಶJ' ಸವ7ಃ ಪಶJ' ॥೫॥
FಾಗJ7ರ ಪEೆಯ ಮುಂನ ಾಗ “ಕತರ ಏಷ

ೇವಃ ಸa^ಾµ ಪಶJ'” – ಕನಸು *ಾಣುವವನು ಮತು

*ಾ«ಸುವವನು nಾರು ಎನುವ)ದು. ಈ ಪEೆFೆ 3ಪ45ಾದರು ಉತ;ಸುತಾ ಕನ<ನ MMಧ ಮುಖಗಳನು ಇ=>
Mವ;< ಾkೆ. Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಕನ<ನ ಪಪಂಚ ಅತJಂತ Mಸ9ಯ. ಇಂತಹ ಅಂತರಂಗದ Mಸ9ಯವನು
^ಾಣ ೇವರು ಭಗವಂತ]ೊಂFೆ ]ೋಡುತಾೆ ಮತು ಸaಪದ=> ನಮFೆ ತೋ;ಸುತಾೆ. ]ಾವ) ಅ]ೇಕ
V]ೆ5ೆಯ=> ಕನಸನು *ಾಣುತೇGೆ. :ಾQಾನJGಾZ ]ಾವ) ಕಂWರುವ ಅಥGಾ *ೇ(ರುವ ವಸು ನಮ9 ೕ5ೆ
FಾಢGಾದ ಪ;hಾಮ ೕ;ದkೆ ಅದು ಾ' ಕನ:ಾZ *ಾಣಬಹುದು. }ಾFೆ ಕನಸು  ಾkಗ ಅ=> ಯ½ಾ<'Zಂತ
§ನGಾದದkನು ]ಾವ) *ಾಣಬಹುದು. *ೆಲ´9 ಕು,- ೇಶಗಳ ಹಂZಲ> ೆ, nಾವ) ೋ ಒಂದು ೇಶದ=>
nಾವ) ೋ *ಾಲದ=> ನೆದ ಅಥGಾ ನೆಯ ೇ ಇರುವ ಘಟ]ೆ ಕನ:ಾZ *ಾಣಬಹುದು. ಈ ಜನ9ದ=> ]ಾವ)
*ಾಣದುk ಅಥGಾ *ೇಳ;ಯದುk ನಮFೆ ಕನ<ನ=> *ಾಣಬಹುದು. nಾವ)ದು ಎಚರದ=> ಅಸಂಭವ´ೕ ಅದು
ಕನ:ಾZ *ಾಣಬಹುದು. [ಉ ಾಹರhೆFೆ *ೊಂರುವ \ಲ, ( ಆ]ೆ ಇತಾJ]. ಈ ;ೕ'ಯ ಎ5ಾ>
ಅದುÀತವನು ಕನ<ನ=> *ಾಣಬಹುದು. ಏ*ೆಂದೆ ಈ ಕನಸನು *ಾ«ಸುವವ ಎಲ>ವನು ಬಲ>ವನು.
ನಮ9=> *ೆಲವ;Fೆ ಕನ<ನ ಅನುಭವ ಕW, ಇನು *ೆಲವ;Fೆ ಕನಸು ]ೆನ3ರುವ)ಲ>, ಮತೆ *ೆಲವ;Fೆ
ಾ'ಂದ ೆಳZನ ತನಕ

ೆk¼ೕ ಇಲ>ದ ಕನ<ನ ಪಪಂಚ. ]ಾವ) *ಾಣುವ ಕನಸು ಅಥ7ಪHಣ7GಾZದುk

ಅದರ=> nಾವ) ೋ ಒಂದು ಸಂ ೇಶMರಬಹುದು. ಕನ<ನ ಪಪಂಚದ=>ನ ಸಂ ೇಶವನು ಅ=>ನ ಬಣ, ಕು,,
ವಸುಗಳ ಆlಾರದೕ5ೆ '(ಯ5ಾಗುತ ೆ. ಇದನು ಕನ<ನ ಮನಃEಾಸ[dream psychology] ಎನುತಾೆ.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಕನ<ನ=> ( ಬಣ ಬಹಳ ಶುಭಸೂಚಕGಾದೆ, *ೆಂಪ) ಬಣ –*ೆಲಸ *ೈಗೂಡದ ಮುನೂಚ]ೆnಾZರುತ ೆ.
<ೕತೆಯನು ಲಂ*ೆFೆ ಅಪಹ;<*ೊಂಡು }ೋದ ಾವಣ ಆ*ೆಯ=> ತನನು ಮದುGೆnಾಗು ಎಂದು ಪ ೇಪ ೇ
ಒತಡ ತರು'ರುವ ಸಮಯದ=> ಅ=>ದk 'ಜಟೆ ಎನುವ ಒಬP ಾಸ ವೃ ೆ¬Fೆ ಒಂದು ಕನಸು ೕಳ$ತ ೆ. ಅ=> ಆ*ೆ
( ಬಣದ ವಸವನು ತೊಟ@ ಾಮ-ಲÆಣರು <ೕತೆಯನು (ಬಣದ ಆ]ೆಯ ೕ5ೆ ಕು(/;<*ೊಂಡು
ಕೆದು*ೊಂಡು }ೋದಂತೆ, ಾವಣ *ೆಂಪ) ಬಣದ ಬಟೆ@ಯನು ತೊಟು@, ೖತುಂಾ ಎhೆಯನು ಸವ;*ೊಂಡು,
ದªhಾ§ಮುಖGಾZ ಕತೆಯೕ5ೆ ಸGಾ; QಾW*ೊಂಡು }ೋದಂತೆ ಕನಸು *ಾಣುತಾ. ೆ. ತಣ ಆ*ೆ
}ೇಳ$ತಾ. ೆ: <ೕತೆFೆಂದೂ ಅ^ಾಯMಲ>, ಅ^ಾಯMರುವ)ದು ಲಂ*ೆFೆ ಎಂದು. VೕFೆ ಭಗವಂತ ತೋ;ಸುವ
ಕನ<ನ ಪಪಂಚ ಬಹಳ Mತ. ಅ=> ಬರುವ ^ಾತಗ(Fೆ, ಬಣ*ೆ,, ವಸುMFೆ MEೇಷ ಅಥ7Mರುತ ೆ. ಆದೆ ಅದು
ನಮFೆ '(ಯ5ಾಗದ (ದುಃ)ಸaಪವH ಆZರಬಹುದು!
[ಪ ೇಪ ೇ ದುಃಸaಪ ದkೆ ಆ ಬFೆ ಎಂದೂ ಭಯಪಡೇ*ಾZಲ>. ಏ*ೆಂದೆ ಇದು ಭಗವಂತ ನಮFೆ *ೊಟ@
ಮುನೂಚ]ೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧಭ7ದ=> ಆ ಭಗವಂತನ=> ಸಂಪHಣ7 ಶರhಾದೆ ಆತ ಖಂWತGಾZ ನಮFೆ
ಪ;}ಾರವನು ತೋ;ಸುತಾ]ೆ. ಮುಂ ೆ ಆಗತಕ,ಂತಹ ಅ ಷ@ಂದ ನಮ9ನು ^ಾರು Qಾಡುತಾ]ೆ.
Mಷುಸಹಸ]ಾಮದ=> ಬರುವ ಭಗವಂತನ “ದುಃಸaಪ]ಾಶನಃ” ]ಾಮವನು ಶ ಾ¬-ಭ6ಂದ

ರಂತರ

^ಾಾಯಣ QಾWದೆ ದುಃಸaಪ ಮು6 :ಾಧJ.]

ಸ ಯ ಾ ತೇಜ:ಾಽ§ಭೂತೋ ಭವತJತೆêಷ ೇವಃ ಸa^ಾµ ನ ಪಶJ' । ಅಥ ಯ ೇತದ<9µ ಶ;ೕೇ ಸುಖಂ
ಭವ' ॥೬॥
ಕನ<ನ ಪಪಂಚಂದ

ೆkಯ ಪಪಂಚ*ೆ, ನಮ9ನು *ೊಂೊಯುJವವ ಉ ಾನ. ಉ ಾನನ ತೇಜ<]ೊಂFೆ

ಭಗವಂತನ ತೇಜಸು :ೇ; ಾಗ ೕವ ಭಗವಂತನ ಮWಲ=> ಆನಂದವನು ಪೆಯುತಾ]ೆ. ನಮFೆ

ೆkಯ=>

nಾವ ಎಚರವH ಇರುವ)ಲ>Gಾದರೂ ಸಹ, ಅ=> ಆನಂದದ ಅ;ವ)(Awareness of bliss), *ಾಲದ ಅ;ವ)
(Awareness of time), ನಮ9 ಅ ಾನದ ಅ;ವ) (Awareness of ignorance)

ಮತು ಆತ9ದ

ಅ;Mರುತ ೆ(Awareness of self). ನಮFೆ '(ದಂತೆ ೕವ ಸುಖವನು ಅನುಭMಸೇ*ಾದೆ ಅದರ ಶ;ೕರ,
ಇಂಯ, ಮನಸು *ಾಯ7 ವ7Vಸು'ರೇಕು. ೕವ Fೆ ಾಹJ ವಸುMನ ಸಂಪಕ7 ಇಂಯ ಮತು
ಮನ<ನ ಮೂಲಕGಾಗುತ ೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಒಂದು ಸುಂದರGಾದ ವಸುವನು ]ೋW ಾಗ, ಒಂದು ಸುಂದರ
]ಾದವನು *ೇ( ಾಗ, ಒ.ೆ/ಯ ಸುಗಂಧ ಮೂ< ಾಗ, ರುnಾದ ಆ}ಾರವನು :ೇM< ಾಗ, *ೋಮಲGಾದ
ವಸುವನು ಮು@ ಾಗ ಸುಖದ ಅನುಭವGಾಗುತ ೆ. ಇಂಯಗ(ಂದ ಬಂದ ಸಂ ೇಶವನು ಮನಸು <aೕಕ;<
ಒಳZರುವ ಆತ9*ೆ, ತಲು3< ಾಗ ೕವ*ೆ, ಆನಂದದ ಅನುಭವGಾಗುತ ೆ. ಇದು ೕವ*ೆ, ಆನಂದದ
ಅನುಭವGಾಗುವ ಸಹಜ Mlಾನ.
ಕನ<ನ=> ನಮ9 nಾವ ಇಂಯಗಳÍ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>. ಆದೆ *ೇವಲ ಮನಸು *ೆಲಸ Qಾಡು'ರುತ ೆ.
ಅದು ತಾನು Vಂ ೆ ಕಂWರುವ, *ೇ(ರುವ Mಷಯಗಳ ಸಂ:ಾ,ರಂದ ತನFೆ ೇ*ಾZರುವ ತ W<, ಆ
ತವನು ಆತ9 ]ೋಡುವಂತೆ Qಾಡುತ ೆ.

ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ನಮ9 ಮನಸು *ಾಯ7

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ವ7Vಸುವ)ದ;ಂದ ನಮFೆ ಎಚರ ಮತು ಕನ<ನ=> ಆನಂದದ ಅನುಭವGಾಗುತ ೆ. ಆದೆ ]ಾವ)

ೆk(Deep

Sleep) QಾW ಾಗ ನಮ9 nಾವ ಇಂಯಗಳÍ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>; ಮನಸೂ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>.
}ಾZರುGಾಗ ದುಃಖ ಸ4ಶ7Mಲ>ದ ಆನಂದವನು ೕವ }ೇFೆ ಪೆಯುತಾ]ೆ ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ ಪEೆ.[ಕಸJ
ಏತ

ಸುಖಂ ಭವ'].

3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಅಥ ಏತ¶ ತ<9µ ಶ;ೕೇ ಸುಖಂ ಭವ'” ಎಂದು. ಅಂದೆ ಸುಖ ಆಗುವ)ದು
ಶ;ೕರದ ಮೂಲಕ ಎಂದು. ಇ=> ]ಾವ) 3ಪ45ಾದರು }ೇ(ರುವ ‘ಶ;ೕರ’ nಾವ)ದು ಎನುವ)ದನು '(ಯೇಕು.
ಮನಸು ಇಂಯಗಳ$ ಸುGಾಗ ಈ ಸೂಲGಾದ ಶ;ೕರ ಕೂಾ ಸು'ರುತ ೆ. ಆದೆ ಸ ೇ ಸುಖದ
ಅನುಭವವನು ಪೆಯುವ ಶ;ೕರ nಾವ)ದು? ನಮFೆ '(ದಂತೆ ೕವ Fೆ ಒಟು@ ]ಾಲು, ಶ;ೕರ. ಒಂದು
ಾಹJGಾZ *ಾಣುವ ಸೂಲಶ;ೕರ. ಇದು ವJ6 ಸತಾಗ ದುk }ೋಗುವ ಶ;ೕರ. ಸೂಲಶ;ೕರದ ಒಳFೆ ಸaFಾ7
ಸೂÆ5ೋಕದ ಅನುಭವವನು ಪೆಯುವ ಸೂÆಶ;ೕರM ೆ. ಇದು ಪಳಯ *ಾಲದ=> ದುk }ೋಗುವ ಶ;ೕರ.
ಸೂÆಶ;ೕರದ

ಒಳFೆ ಅ]ಾ *ಾಲಂದಲೂ ಪೆದು ಬಂರುವ =ಂಗಶ;ೕರM ೆ. ಇದು ಮು6

^ಾ3nಾ ಾಗ ದುk }ೋಗುವ ಶ;ೕರ. ಈ =ಂಗ ಶ;ೕರದ ಒಳFೆ ^ಾಣ-]ಾಾಯಣ;Fೆ ಶ;ೕರ
:ಾ ೕಯGಾZರುವ ಸaರೂಪಭೂತ ಶ;ೕರM ೆ. ಈ ಶ;ೕರಂದ ಸaರೂಪಭೂತ]ಾದ ಭಗವಂತನನು *ಾಣಲು
ಮತು :ೇರಲು :ಾಧJ. ಈ ಸaರೂಪಭೂತGಾದ ಶ;ೕರ

ೆkಯ=> ಸaರೂಪಭೂತ]ಾದ ಭಗವಂತ ಂದ ಆನಂದದ

ಅನುಭವವನು ಪೆಯುತ ೆ.
\ೕದ=> ಮತು

ೆkಯ=> ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ)ದರ=> ಇರುವ ವJತಾJಸGೇ]ೆಂದೆ \ೕದ=> ೕವ Fೆ

ಭಗವಂತ]ೊಂZ ೆkೕ]ೆ ಎನುವ ಎಚರMರುತ ೆ, ಆದೆ

ೆkಯ=> ಆ ಎಚರ ಇರುವ)ಲ>.

Gೇದ ಉಪ ಷತುಗಳ=> ಬಂರುವ ಈ Mವರhೆ ಇಂನ M ಾನ*ೆ, '(ಯದ MNಾರ. ಇಂನ M ಾನ ಅಂದೆ
ಅದು

ರಂತರ ಸಂEೆSೕಧ]ೆ. M ಾ ಗಳ$ ಇಂದು

ಜGೆಂದು ]ಾವ) ಾM<ರುವ)ದನು ]ಾ.ೆ ತಪ)4 ಎಂದು

}ೊಸ ಸಂEೆSೕಧ]ೆಂದ 'ದkಬಹುದು. ಆದೆ ಉಪ ಷ'ನ=> }ೇ(ರುವ Mಷಯಗ(Fೆ ಎಂದೂ nಾವ) ೇ
'ದುkಪW ಇಲ>. ಅದು ಸತJವನು[ಭಗವತನನು] :ಾಾತ,;<*ೊಂಡ ಋDಗಳ$ ಕಂಡ ಸತJ.

ೆkಯ ಈ Mಸ9ಯ

ಮತು ಸQಾ<'(ತು;nಾವ:ೆ ಅಥGಾ ಉನ9 ೕಾವ)ಯ=>ನ ಆನಂದ*ೆ, *ಾರಣ ಏ]ೆಂಬುದನು ಇಂನ
M ಾನ Mವ;ಸುವ)ಲ>.
ೆkಯ=> ನಮ9

ೇಹದ=>ರುವ

ಪಂಚಭೂತಗಳ$, ಪಂಚ ಾ]ೇಂಯಗಳ$, ಪಂಚಕೕ7ಂಯಗಳ$,

ಪಂಚತ]ಾ9ತೆಗಳ$, ಮನಸು, ಬು¬, ಅಹಂ*ಾರ, ತ, Nೇತನ nಾವ)ದೂ *ೆಲಸ Qಾಡುವ)ಲ>; *ೇವಲ
ಪಂಚ^ಾಣರು ಮತು ಪಂಚರೂ3 ಭಗವಂತ[Gಾಸು ೇವ, ಸಂಕಷ7ಣ, ಪದುJಮ, ಅ ರುದ¬, ]ಾಾಯಣ] ಸ ಾ
ಎಚರGಾZದುk,

ರಂತರ *ಾಯ7

ಉ(ದ ತತಾ§Qಾ

ವ7Vಸು'ರುತಾೆ. VೕZರುGಾಗ

ೆkಯ ಸಮಯದ=>

ೇಹದ=>ರುವ

ೇವತೆಗಳ$ ಎ=> }ೋಗುತಾೆ ಎನುವ)ದು ನಮ9 ಮುಂನ ಪEೆ. [“ಕ<9ನು ಸGೇ7

ಸಂಪ'Ddತಾ ಭವಂ'”]. ಬ , ಈ ಪEೆFೆ ಉತರ ರೂಪGಾZರುವ 3ಪ45ಾದರ ಉಪ ೇಶವ]ಾ=:ೋಣ.

ಸ ಯ½ಾ :ೋಮJ ವnಾಂ< Gಾ:ೋವೃಂ ಸಂಪ'ಷdಂತೇ । ಏವಂ ಹ Gೈ ತ

ಸವ7ಂ ಪರ ಆತ9

ಸಂಪ'ಷdತೇ ॥೭॥
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ಇ=> 3ಪ45ಾದರು ತನ cಷJನನು ‘:ೋಮJ’ ಎಂದು ಸಂೋ< ಾkೆ. ಈ ಪದ ಕನಡದ=> ಬಳ*ೆಯ=>ಲ>.
:ೋಮJ

ಎನುವ)ದ*ೆ,

ಎರಡು

ಅಥ7M ೆ.

:ೋಮnಾಗ

ಕQಾ7ನುಾdನದ=> ಪ;ಣತ]ಾZ, ಆ ಕಮ7ದ ಆNೆZರುವ

QಾW,

Gೇದದ=>

}ೇ(ರುವ

ಎ5ಾ>

ಾನದ ಮುಖವನು '(ಯ ಬಂದವ :ೋಮJ;

ಭ6ಂದ ಭಗವ¶ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದವ :ೋಮJ.
ಇ=> 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “}ೇFೆ ಪªಗಳ$ ಸಂಜೆ }ೊತು ತಮ9 Gಾಸ:ಾನGಾದ ವೃ*ೆ, ಬಂದು
:ೇರುತ´ೕ, }ಾFೇ ೕವ

< ಾಗ ಎ5ಾ> ತತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$ ತಮ9 Gಾಸದ ]ೆ5ೆMೕಾದ

^ಾhಾಂತಗ7ತ ಭಗವಂತನನು }ೋZ :ೇರುತಾೆ” ಎಂದು. ಇ=> 3ಪ45ಾದರು ಬಳ<ರುವ ದೃಾ@ಂತ ಅ ೆಷು@
ಸುಂದರGಾZ ೆ. ಈ ;ೕ' ಒಬP :ಾQಾನJ ಗೂ ಅಥ7Gಾಗುವ }ಾFೆ ಸರಳ ದೃಾ@ಂತವನು ಬಳ< ಾನ
lಾೆಯನು ಹ;<ರುವ 3ಪ45ಾದ;Fೆ ]ಾವ) ರಋ«ಗಳ$.

ಪೃmMೕ ಚ ಪೃmMೕQಾತಾ NಾSಪEಾS¯ೕQಾತಾ ಚ ತೇಜಶ ತೇಜೋQಾತಾ ಚ Gಾಯುಶ
GಾಯುQಾತಾ NಾS*ಾಶEಾS*ಾಶQಾತಾ ಚ ಚುಶ ದಷ@ವJಂ ಚ EೆSೕತಂ ಚ EೆSೕತವJಂ ಚ Fಾಣಂ ಚ
ÎತವJಂ ಚ ರಸಶ ರಸತವJಂ ಚ ತaØ ಚ ಸ4ಶ7ತವJಂ ಚ GಾØ ಚ ವಕವJಂ ಚ ಹ:ೌ NಾS ಾತವJಂ ಚ
^ಾ ೌ ಚ ಗಂತವJಂ ಚ ^ಾಯುಶ Mಸಜ7ತವJಂ NೋಪಸEಾSನಂದತವJಂ ಮನಶ ಮಂತವJಂ ಚ
ಬು¬ಶ ೋ¬ವJಂ Nಾಹಂ*ಾರEಾಹಂಕತ7ವJಂ ಚ ತಂ ಚ NೇತತವJಂ ಚ ತೇಜಶ M ೊJೕತತವJಂ ಚ
^ಾಣಶ MlಾರತವJಂ ಚ ॥೮॥
nಾವ nಾವ ೇವತೆಗಳ$ ಭಗವಂತ]ೆಂಬ ಗೂಡನು :ೇರುತಾೆ ಎನುವ)ದನು ಈ ಗದJದ=> Mವ;ಸ5ಾZ ೆ.
ಈ 3ಂಾಂಡದ=> ಮುಖJGಾZ *ಾಯ7 ವ7Vಸುವ ತತಗಳ[ತತಾ§Qಾ
ಇ=>

ೇವತೆಗಳ] ಒಂದು ಪ@ಯನು

ೕಡ5ಾZ ೆ. \ದಲು ಇ=> ಪಂಚಭೂತಗ(ಂ ಾದ ಅನಮಯ ಮತು ^ಾಣಮಯ *ೋಶದ Mವರವನು

}ೇಳ$ತಾ 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ: “ಪೃmMೕ ಚ ಪೃmMೕQಾತಾ ಚ; ಆಪಶ ಆ¯ೕQಾತಾ ಚ” ಎಂದು.
ನಮFೆ *ಾಣುವ ಸೂಲಶ;ೕರ ಅನಮಯ*ೋಶ. ಅದು ಮಣು ಮತು

ೕ; ಂ ಾZ ೆ. ಇ=> ಪೃmM ಮತು

ಪೃmMೕQಾತೆ ಎಂ ಾkೆ. ‘ಪೃmM’ ಎಂದೆ ಮಣು, ‘ಪೃmMೕQಾತೆ’ ಎಂದೆ ಮ«ನ ಅತJಂತ ಸೂಾÆವ:ೆ.
ಮ«ನ ಅತJಂತ ಸೂಾÆವ:ೆ ಎಂದೆ ಅದು ಪರQಾಣು. ಅದು *ೇವಲ ಗಂಧ. ನಂತರ
ಮೂಲದವJGಾದ ಜಲಪರQಾಣು(ರಸ). ಒ@ನ=> ಮಣು ಮತು

ೕರು ಮತು

ೕ;ನ

ೕರು :ೇ; *ಾಣುವ ಅನಮಯ*ೋಶ

Qಾ7ಣGಾತು.
ಅನಮಯ*ೋಶದ ನಂತರ ಅನಮಯ*ೋಶದ ಒಳZರುವ ^ಾಣಮಯ*ೋಶ. ಅದು ೆಂ6, Fಾ( ಮತು
ಆ*ಾಶಂ ಾZ ೆ. ೇಹದ=> ^ಾhಾZ ಇರುವ)ದ;ಂದ ಅ=> ಉಷತೆ ಇ ೆ. Fಾ( ಇರುವ)ದ;ಂದ ಉ<ಾಟM ೆ,
ಉ<ಾಟ*ೆ, ೇ*ಾದ ಅವ*ಾಶGಾZ ಆ*ಾಶMರುವ)ದ;ಂದ ಈ

ೇಹದ ಒಳFೆ Fಾ( ಸಂNಾರGಾಗುತ ೆ.

}ಾFಾZ ಪಂಚಭೂತಗ(ಂದ ಅನಮಯ ಮತು ^ಾಣಮಯ*ೋಶ Qಾ7ಣGಾZ ೆ.
ಪಂಚಭೂತ*ೆ, ಸಂಬಂ<ದ ತ]ಾ9ತೆಗಳ$ ಐದು. ಮ«ನ ತ]ಾ9ತೆ ಗಂಧ,

ೕ;ನ ತ]ಾ9ತೆ ರಸ, ೆಂ6ಯ

ತ]ಾ9ತೆ ರೂಪ, Fಾ(ಯ ತ]ಾ9ತೆ ಸ4ಶ7 ಮತು ಆ*ಾಶದ ತ]ಾ9ತೆ ಶಬk. ಈ ಪಂಚ ತ]ಾ9ತೆಗಳನು ಗಹಣ
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Qಾಡುವ ಇಂಯಗಳ$ ಐದು. ಚುಶ ದಷ@ವJಂ ಚ -ಕಣು ಮತು ಕ«ನ ಮುಂರುವ ರೂಪ; EೆSೕತಂ ಚ
EೆSೕತವJಂ ಚ - 6M ಮತು ಶಬk; Fಾಣಂ ಚ ÎತವJಂ ಚ - ಮೂಗು ಮತು ಕಂಪ); ರಸಶ ರಸತವJಂ ಚ ]ಾ=Fೆ ಮತು ರು; ತaಕ ಸ4ಶ7ತವJಂ ಚ - ತaFೇಂಯ ಮತು ಅದರ ಗುಣGಾದ ಸ4ಶ7. ಇMಷು@
ಪಂಚ ಾ]ೇಂಯಗಳ$ ಮತು ಅವ)ಗಳ ಮುೇನ ಆಗುವ 6¼ಗಳ$. ನಂತರ ಪಂಚ ಕೕ7ಂಯಗಳ$: Gಾಕ
ವಕವJಂ ಚ- ಾ ಮತು Qಾತು; ಹ:ೌ Nಾ ಾತವJಂಚ - *ೈ ಮತು <aೕಕ;ಸುವ 6¼; nಾ ೌ ಚ
ಗಂತವJಂಚ - *ಾಲು }ಾಗೂ ನೆಯುವ 6¼. ಈ ಮೂರು ಕೕ7ಂಯಗಳ$ ಮುಖJGಾZ ಮನುಷJನ=> ಾನ
:ಾಧನಗ.ಾZGೆ. ಾ ಇರುವ)ದು ನಮ9 ಾನದ ಅ;ವನು ಇ]ೊಬP;Fೆ ಮು@ಸಲು; *ಾಲು ಪ)ಣJೇತಗ(Fೆ
}ೋಗಲು ಅಥGಾ ಎ=>

ಾನM ೆ ಅ=>Fೆ }ೋಗಲು; *ೈ-

ಾನ :ಾಧನGಾದ ಕುಸು; *ೆಲಸ, cಲ4ಕ5ೆ,

ಇತಾJಂFೆ ಮುಖJGಾZ <aೕಕ;ಸುವ 6¼Fೆ. VೕFೆ ಈ ಮೂರು ಕೕ7ಂಯಗಳ$ ಮನುಷJನ ಾನ
:ಾಧನಗ.ಾZGೆ. ಇದಲ> ೆ ಆೋಗJ :ಾಧನGಾZ ^ಾಯು ಮತು ಉಪಸಗ(Gೆ. ಇ=> ^ಾಯು Mಸಜ7ನ
6¼FಾZ

ಎಂದು

}ೇ(ದೆ,

“ಉಪಸಚ

ಆನಂದತವJಂ

ಚ”

ಎಂದು

}ೇ( ಾkೆ.

ಏ*ೆಂದೆ

ಉಪಸದ[ಜನ]ೇಂಯದ] ಪlಾನ 6¼ <ೕ-ಪ)ರುಷ ಸQಾಗಮಂದ ಆನಂದವನನುಭMಸುವ)ದು. VೕFೆ
ಪಂಚಭೂತಗಳ$, ಪಂಚತ]ಾ9ತೆಗಳ$, ಪಂಚ ಾ]ೇಂಯಗಳ$ }ಾಗೂ ಪಂಚಕೕ7ಂಯದ Mವರhೆ ೕWದ
ನಂತರ ಇ=> ಮುಂ ೆ ಪಂಚMಧ ಅಂತಃಕರಣದ ಪ@ QಾWರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ.
ಮನಸು, ಬು¬, ಅಹಂ*ಾರ, ತ ಮತು Nೇತನ ಇವ) ಐದು Mಧದ ಅಂತಃಕರಣಗಳ$. ]ಾವ) ಒಂದು ವಸುವನು
]ೋWದ ತಣ ಅದು ೇಕು ಅ ಸುವ)ದು ನಮ9 ಮನ< ಂದ. ಆದೆ ಅದು ೇ*ೋ ೇಡ´ೕ ಅನುವ
'ೕQಾ7ನ Qಾಡುವ)ದು ಬು¬. }ೊರZನ ಪಪಂಚಕೂ, ತನಗೂ ಸಂಬಂಧವನು ಕ=4ಸುವ ಅಂತರಂಗ ಪಪಂಚ
‘ಅಹಂ*ಾರ’. [ಇ=> ಅಹಂ*ಾರ ಎಂದೆ }ೆ9(Ego), ಭೂಟಾ*ೆ

ಅಲ>, ಬದ=Fೆ ‘]ಾನು ಎನುವ ಅ;ವ)’

(Awareness of self)]. ]ೋWದkನು *ೇ(ದkನು ]ೆನ3ಟು@*ೊಳ$/ವ)ದು ನಮ9 ತ. ತMಲ> ೆ ನಮFೆ ಬದು*ೇ
ಇಲ>. ತ M:ಾರGಾದೆ ಅದು ತೇಜಸು. ಅದು ನಮFೆ ಜ]ಾ9ಂತರದ ]ೆನಪ) *ೊಡುವ ೆಳಕು. ಭೂತ ಮತು
ಭMಷJತಾ,ಲ ವತ7QಾನGಾZ *ಾಣುವ)ದು ‘Nೇತನ’ಂದ.
ಪಂಚಭೂತಗಳ$, ಪಂಚತ]ಾ9ತೆಗಳ$, ಪಂಚ ಾ]ೇಂಯ, ಪಂಚಕೕ7ಂಯ ಮತು ಪಂಚMಧ ಅಂತಃಕರಣ
ಈ ಇಪ4ತೆøದು ತತಗಳನು[ಅದರ ಅ§Qಾ

ೇವತಗಳನು] ಇ=> ಭಗವಂತ]ೆಂಬ ಗೂಡು :ೇರುವ ಹ6,ಗಳ$

ಎಂದು ಕೆ ಾkೆ. ಈ ಎಲ>ವನೂ lಾರhೆ QಾWರುವ ಶ6 ^ಾಣ ೇವರು. ಈ ಶ6ಯ]ೇ ]ಾವ) ‘ಮುಖJ^ಾಣ’
ಎಂದು ಉ^ಾಸ]ೆ QಾಡುತೇGೆ.
ಭಗವಂತ ತಾಯಂತೆ ಎ5ಾ> ತತಾa§Qಾ

ೇವತೆಗಳನು

ೆkಯ *ಾಲದ=> ತ]ೊಳFೆ ಹುದುZ<*ೊಂಡು

ಮತೆ ಎಚರGಾ ಾಗ ಮರ( ಅವರವರ ಕತ7ವJ*ೆ, ಕಳ$V< *ೊಡುತಾ]ೆ. 3ಂಾಂಡ ಬ}ಾ9ಂಡವನು lಾರhೆ
QಾW ಅ}ೋಾ' *ಾಯ7 ವ7Vಸುವ ^ಾಣ ೇವರೂ ಸಹ, ಭಗವಂತನ ಮWಲ=> ಪ)ಟ@ ಮಗುMದkಂತೆ.
ನಮFೆ ಇWೕ ಪಪಂಚವನು lಾರhೆ QಾWರುವ ^ಾಣಶ6¼ೕ ಒಂದು ಅದುÀತ. }ಾZರುGಾಗ ಈ
^ಾಣಶ6ಯನೂ lಾರhೆ QಾWರುವ ಆ ಭಗವಂತನನು ]ಾವ) ಕ=4ಸುವ)ದೂ ಅ:ಾಧJ!
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ೕ5ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಇ=> }ೇ(ರುವ)ದು *ೇವಲ ತತವನೆ@ೕ ಅಲ>, ತತಾ§Qಾ
}ೌದು. ಈ V]ೆ5ೆಯ=> ]ಾವ) ತತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳನೂ ಕೂಾ

ೇವತೆಗಳ$ nಾರು ಮತು ಅವರು nಾವ ಕೆಯ=> ಾkೆ

ಎನುವ)ದನು ಅ;ತು ಮುಂದುವ;ೕಣ.
\ದಲ]ೆಯ ಾZ ಮ«ನ ೇವತೆ. ಇಪ4ತಾಲ,]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ‘ಶ ’ ]ೇರGಾZ ಮ«ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ.

ಶ ಯ ನಂತರ ಶ Zಂತ ಎತರದ=> ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಪmMೕ Qಾತೆ, ಹತ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ
ಅ ರುದ¬ ಕೂಾ ಮ«ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$. ಎಲ>6,ಂತ ಎತರದ=> ಎರಡ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ :ಾಾ

cೕಲªÆಯ ಭೂ ]ಾಮಕ ರೂಪವH ಕೂಾ ಮ«ನ ೇವತೆ.
ಶಬk, ಸ4ಶ7, ರೂಪ, ರಸ ಮತು ಗಂಧದ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$ ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ^ಾಣ ೇವರ

ಪ)ತಾದ ^ಾಣ, ಅ^ಾನ, GಾJನ, ಉ ಾನ ಮತು ಸQಾನ. }ೇFೆ ಪmMಯ ೇವತೆ cೕಲªÆೕ }ಾFೇ
ಗಂಧದ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ ಏಳ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ^ಾವ7'.

ೕ;ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ ]ೇರGಾZ

ಇಪ4ತೆರಡ]ೇ @ಲ=>ರುವ ಬುಧ. ಇದಕೂ, ೕಲ*ೆ, ಹಮೂರ]ೇ @ಲ=>ರುವ ವರುಣ ಮತು ಒಂಬತ]ೇ
@ಲ=>ರುವ ಅಹಂ*ಾ;ಕ ^ಾಣ ಕೂಾ

ೕ;ನ ಅ§Qಾ

@ಲ=>ರುವ Eೇಷಪ' Gಾರು«. ಸೂಲGಾZ ತೇಜ<ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಯರು. ರಸದ

ೇವತೆ ಏಳ]ೇ

ೇವತೆ ಹತೊಂಬತ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ

ಅZಯ ಜೇಷdಪ)ತ ^ಾವಕ. ಇದಕೂ, ಎತರದ=> ಹ]ೈದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಅZ ಮತು ಎಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ
ಇಂದ ತೇಜ<ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ. ಏಳ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ Eೇಷಪ' Gಾರು« ರೂಪ ರಸಗಳ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ. ಹತೊಂಬತ]ೇ @ಲ=>ರುವ Gಾಯುಪ)ತ ಮ;ೕ ಮತು ಹ]ೊಂದ]ೇ @ಲ=>ರುವ
ಪವಹGಾಯು Fಾ(ಯ ಅ§Qಾ
Fಾ(ಯ ಪlಾನ ಅ§Qಾ
ಅ§Qಾ

ೇವತೆಯರು. ಎಲ>ಕೂ, ಮುಖJGಾZ ಮೂರ]ೇ @ಲ=>ರುವ ಮುಖJ^ಾಣ
ೇವತೆ. ಏಳ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಗರುಡಪ' ಸುಪ«7 ಶಬk ಮತು ಸ4ಶ7ದ

ೇವತೆ. ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ M]ಾಯಕ ]ೇರGಾZ ಆ*ಾಶದ ಅ§Qಾ

ೇವತೆnಾದೆ,

ಆತ Zಂತ ಎತರದ=>ರುವ ಐದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ cವ, ಮೂರ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಮುಖJ^ಾಣ }ಾಗೂ ಎರಡ]ೇ
ಕೆಯ=>ರುವ cೕಲªÆ ಕೂಾ ಆ*ಾಶದ ಅ§Qಾ
ಕೆಯ=>ರುವ ಸೂಯ7. 6Mಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಯರು. ಕ«ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ ಹ]ೆರಡ]ೇ

ೇವತೆ ಮುಖJGಾZ ಹ]ೆರಡ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಚಂದ. ಇದಲ> ೆ

ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಕುೇರ, ಹ]ೇಳ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ¤ತ, ಹಮೂರ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ವರುಣ
}ಾಗೂ ಹ]ೆರಡ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಯಮ ಕೂಾ 6Mಯ ಅ§Qಾ
ಕೂಾ }ೌದು. ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಅca ೕ

ೇವತೆಯರು. ಇವರು Fೆkೕವತೆಯರು

ೇವತೆಗಳ$ ಮೂZನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಯರು.

ಹಮೂರ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ವರುಣ ]ಾ=Fೆಯ ಅ§Qಾ nಾದೆ, ಹ]ೆಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಕುೇರ
ಮತು ಹ]ೊಂದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಪವಹGಾಯು ತaZೕಂಯದ ಅ§Qಾ
ೇವತೆ ಹ]ೈದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಅZ. Qಾತ]ಾಡುವ 6¼ಯ ಅ§Qಾ
ಗರುಡಪ' ಸುಪ«7. *ೈಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$. GಾFೇಂಯ
ೇವತೆ ಏಳ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ

ೇವತೆ ಎಂಟ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಇಂದ }ಾಗೂ ಅGಾಂತರ

ೇವತೆnಾZ ಹತ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ದಪಜಾಪ'. *ೈಂದ ನೆಯುವ 6¼ಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ

ಗರುಡಪ' ಸುಪ«7. ಹತೊಂಬತ]ೇ @ಲ=>ರುವ ಇಂದಪ)ತ ಜಯಂತ *ಾ=ನ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ.

ಗಮನ6¼ಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ

ೇವತೆ Eೇಷಪ' Gಾರು«. Mಸಜ7]ಾಂಗ ^ಾಯುMನ ಅ§Qಾ
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¤ತ(೧೭]ೇ ಕೆ), ಯಮ(೧೨]ೇ ಕೆ) ಮತು

ಋ7'(೧೭]ೇ ಕೆ). Mಸಜ7ನ 6¼ಯ ೇವತೆ Gಾರು«.

ಹತ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಧಪಜಾಪ' ಮತು :ಾaಯಂಭುವ ಮನು ಉಪಸದ ೇವತೆಗ.ಾದೆ ಸಂತಾನ6¼ಯ
ಅ§Qಾ

ೇವತೆ cವ ಪ' ^ಾವ7'(೭]ೇ ಕೆ). ಮನಸು-ಬು¬ ಮತು ಅಹಂ*ಾರದ ೇವತೆಗಳ$ ಎಂಟ]ೇ

ಕೆಯ=>ರುವ ಇಂದ-*ಾಮಾದರೂ ಕೂಾ, ಮೂಲಭೂತGಾZ ಇದರ ಅ§Qಾ
ಕೆಯ=>ರುವ ಗರುಡ-Eೇಷ-ರುದರು. MEೇಷGಾZ ಬು¬ಯ ಅ§Qಾ
ಾರ'ಯರು. ಇವರು ]ಾಲ,]ೇ ಕೆಯ=>ನ ೇವತೆಗಳ$. ತದ

ೇವತೆಗಳ$ ಐದ]ೇ

ೇವತೆಯರು ಸರಸa' ಮತು

ೇವತೆ ಮೂರ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಬಹ9-

Gಾಯು. ಕಮ7ದ ೇವತೆ ಇಪ4ತೆøದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಪ)ಷ,ರ. ತೇಜ<ನ ಅಥGಾ Nೇತನದ ೇವತೆ ಎರಡ]ೇ
ಕೆಯ=>ರುವ cೕಲªÆ. VೕFೆ ಎರಡ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ cಲªÆಂದ ಇಪ4ತೈದ]ೇ ಕೆಯ=>ರುವ ಪ)ಷ,ರನ
ತನಕ ಎ5ಾ>

ೇವತೆಗಳ$, \ತ\ದ=ಗ]ಾZ \ದಲ ಕೆಯ=>ರುವ ಭಗವಂತನ ಅೕನGಾZ *ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾೆ ಮತು ಹ6,ಗಳ$ ಗೂಡು :ೇರುವಂತೆ ಭಗವಂತ]ೆಂಬ ಗೂಡನು :ೇ; Mಶ¤ಸುತಾೆ.

ಏಷ V ದಷ@ ಸùಾ@ EೆSೕತಾ Îತಾ ರಸತಾ ಮಂತಾ ೋ ಾ¬ ಕತಾ7 M ಾ]ಾತಾ9 ಪ)ರುಷಃ ॥೯॥
ಭಗವಂತ Mಶaದ=> ಎಲ>ವನೂ :ಾಾ
:ಾಾ

]ೋಡಬಲ>, *ೇಳಬಲ>. ಅಂತnಾ7¤nಾZದುk, ಸವ7ಗತ]ಾZದುk

ಎಲ>ವನೂ ಮುಟ@ಬಲ>. ಆತ ಎಲ>ವನೂ ಆÎ«ಸಬಲ>; ಎ5ಾ> ೕವೊಳZರುವ ಭಗವಂತ :ಾಾ

ಎ5ಾ> ರುಯನೂ ಸMಯಬಲ>. ಎಲ>ವನೂ ಮನನQಾಡಬಲ>. ಎಲ>ವನೂ '(ಯಬಲ>ವ ಮತು ಎಲ>6,ಂತ
}ೆNಾZ ಎಲ>ವನೂ ಸೃD@<ದ ಸೃಾ@ರ. ಎ5ಾ> ಾನಗ(Zಂತಲೂ Mcಷd ಾನ ಉಳ/ವ ಆ ‘ಪ)ರುಷಃ’ ]ಾಮಕ
ಭಗವಂತ. [ಎ5ಾ> ಪ)ರ( ೇಹ) ೊಳZದುk ಎ5ಾ> 6¼ಗಳನು ಯಂ'ಸುವವ ಪ)ರುಷಃ]. ಎ5ಾ> ೇಹ ೊಳZದುk
ಎ5ಾ> ಇಂಯಗಳ GಾJ^ಾರವನು ಆ:ಾa<, ಇWೕ Mಶaವನು GಾJ3<ರುವ ಶ6 ಆ ಭಗವಂತ-‘ಆತ9ಃ’.
ಎಲ>;ಗೂ

ಆಶಯ]ಾZರುವ

ಭಗವಂತನನು

ಇ=>

ಹತು

ಶಬkಗಳ=>

Mವ;<ರುವ)ದನು

]ಾವ)

ಗಮ ಸೇಕು[ದಷ@, ಸùಾ@, EೆSೕತಾ, Îತಾ, ರಸತಾ, ಮಂತಾ, ೋ ಾ¬ ,ಕತಾ7, M ಾ]ಾತಾ9 ಮತು
ಪ)ರುಷಃ]. ಇವ) ಹತು ರೂಪದ ಭಗವಂತನನು ವ«7ಸುವ ಹತು ಶಬkಗಳ$. ಇ=> ಇ]ೊಂದು MEೇಷತೆ ಇ ೆ. Vಂ ೆ
ಾ]ೇಂಯದ Mವರhೆ ಬಂ ೆ }ಾಗೂ ಕೕ7ಂಯದ Mವರhೆಯೂ ಬಂ ೆ. ನಂತರ
ಕೕ7ಂಯ, ಮನಸು, ಅಂತಃಕರಣದ ಅ§Qಾ

ಾ]ೇಂಯ,

ೇವತೆಗ.ೆಲ>ರೂ ಭಗವಂತನ=> }ೋZ :ೇರುತಾೆ

ಎಂದೂ }ೇ(ದkರು. ಈಗ ಇ=> ಭಗವಂತನ ಕು;ತು }ೇಳ$Gಾಗ \ದಲು ಐದು ಾ]ೇಂಯದ ಕು;ತು [ದಷ@,
ಸùಾ@, EೆSೕತಾ, Îತಾ ಮತು ರಸತಾ] }ೇಳ$ವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. ಇ ೇ Mವರhೆ Zೕತೆಯ=> ಕೂಾ
ಬಂ ೆ:

EೆSೕತಂ

ಚುಃ

ಸ4ಶ7ನಂ

ಚ

ರಸನಂ

Îಣೕವ

ಚ।

Mಷnಾನುಪ:ೇವತೇ ॥ಭಗವೕತಾ-ಅ-೧೫-೯॥. ಎರಡೂ ಕೆ *ೇವಲ
}ೊರತು ಕೕ7ಂಯವನು }ೇ(ಲ>. ಇದರಥ7 ಭಗವಂತ *ೇವಲ
Qಾಡುತಾ]ೆ ಆದೆ ಕ7ಂಯಂದ Qಾಡುವ)ಲ> ಎಂದಲ>.

ಅಾdಯ

ಮನEಾಯಂ

ಾ]ೇಂಯವನು }ೇ( ಾkೆ

ಾ]ೇಂಯದ=>ದುk ಆನಂದ ^ಾನ

ಾನಸaರೂಪ]ಾದ ಭಗವಂತ Fೆ ಎ5ಾ>

ಇಂಯಗಳÍ ಾ]ೇಂಯಗ.ೇ. ಆದk;ಂದ ಇ=> ಕೕ7ಂಯವನು ಪತೆJೕಕGಾZ }ೇ(ಲ> ಅೆ@ೕ. ನಂತರ
‘ಬಯ*ೆ’ ಮತು ‘ ಶಯ’ ಎರಡನೂ ಮಂತಾ ಮತು ೋ ಾ¬ ಎಂದು ಇ=> }ೇ( ಾkೆ [Zೕತೆಯ=> ಅಾdಯ
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ಮನEಾಯ ಎಂ ಾkೆ]. ಭಗವಂತ ಬಯ*ೆ ಮತು
[ಉ ಾಹರhೆFೆ: ಭಗವಂತ ಸೃD@

ಶಯ ಈ ಎರಡು ಮುಖಂದ *ಾಯ7

ವ7Vಸುತಾ]ೆ.

Qಾ7ಣ Qಾಡೇ*ೆಂದು ಬಯ<ದ ಮತು ಸೃD@ QಾWದ].

Vಂ ೆ

ೇವತೆಗಳನು }ೇಳ$Gಾಗ ಅಹಂಕತಾ7 ಎಂದು }ೇ(ದkೆ ಇ=> ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$Gಾಗ *ೇವಲ ‘ಕತಾ7’
ಎಂ ಾkೆ. *ಾರಣ ಏ]ೆಂದೆ ಭಗವಂತ Fೆ ]ಾನು ನನದು ಎನುವ ಅಹಂ*ಾರMಲ>. ಆತ nಾವ)ದರ
ಅ§Qಾ ಯೂ ಅಲ>.
ಸಮಸ Mಶaದ ಸಮಸ 6¼ಯನು

ವ7Vಸುವ, ಸಮಸ ಪ ಾಥ7ವನು

Qಾ7ಣ QಾWದ ಭಗವಂತನನು

ಇ=> ‘M ಾ]ಾತಾ9’ ಎಂದು ಸಂೋ< ಾkೆ. ಒಂದು ದೃD@ಂದ M ಾ]ಾತಾ9 ಎನುವ)ದು Mಷುಃ ಶಬkದ
GಾJಾJನ. Mಷುಃ ಎನುವ)ದ*ೆ, ಸಂಸ·ತದ=> ಒಂದು Mcಷd ಅಥ7M ೆ. Mಷು ಎನುವ ಶಬkದ=> ಒಟು@ ]ಾಲು,
ಅರಗ(Gೆ. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ M, ಶ, ಣ ಮತು ಉ. ಇ=> ‘M’-ಎಲ>6,ಂತ Mcಷd ಮತು MಲಣGಾದ ಶ6 ಎನುವ
ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. ‘ಉ’ ಸಹಜ ಸaಾವGಾZ ಉಳ/ವನು ಅಥGಾ ಸaರೂಪ ಎನುವ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ.
[ಉ ಾಹರhೆFೆ:ದnಾಳ$: ದ¼¼ೕ ಸಹಜ ಸaಾವGಾZ ಉಳ/ವನು-ದnಾಳ$]. ಐತೆಯ ಉಪ ಷ'ನ=>
}ೇಳ$ವಂತೆ: ಣ-*ಾೋ ಬಲಂ ಶ-*ಾರಃ ^ಾhೋ ಆತಾ9. ಆದk;ಂದ ‘ಣ’ ಎಂದೆ ಬಲ ಸaರೂಪ. ‘ಶ’ ಎಂದೆ
ಸವ7Nಾಲಕ ಶ6. ಇದನು ‘Nೇೆ@’ ಅಥGಾ ‘6¼’ ಎನಬಹುದು. ಸತJಸಂಕಲ4]ಾದ ಭಗವಂತನ 6¼
ಇರುವ)ದು *ೇವಲ

ಾನ ಮತು ಆನಂದದ=>. ಆದk;ಂದ Mಷುಃ ಎಂದೆ ‘Mcಷ@Gಾದ

ಾ]ಾನಂದ ಬಲ

ಸaರೂಪ]ಾದ ಭಗವಂತ’ ಎಂದಥ7. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಎಲ>ರ ಇಂಯದ=>ದುk, ಎ5ಾ>-ಪ)ರದ=>ದುk, ದುಃಖ ಮತು
ಅ ಾನದ ಸ4ಶ7Gೇ ಇಲ>ದ *ೇವಲ ಾ]ಾನಂದವನು ಅನುಭMಸುವ ‘ಪ)ರುಷಃ’.

ಸೕ ಹ Gೈ ತದNಾ¾ಯಮಶ;ೕರ\>ೕVತಂ ಶುಭಮರಂ Gೇದಯತೇ ಯಸು :ೋಮJ ಸ ಸವ7°ಃ ಸ´ೕ7
ಭವ' ॥೧೦॥
ಭಗವಂತ ]ೆರ(ಲ>ದ ಪ)ರುಷಃ. ಅಂದೆ ೆಳ6ನ ಪ)ಂಜGಾದ ಭಗವಂತ Fೆ ]ೆರ(ನ ಸ4ಶ7Mಲ> ಎನುವ)ದು
ಒಂದು ಅಥ7Gಾದೆ, ಭಗವಂತ ಾ]ಾನಂದ ಸaರೂಪ; ತಮ<ನ(ಕತ5ೆಯ) ಮತು ಅ ಾನದ ಸ4ಶ7 ಆತ Zಲ>
ಎನುವ)ದು ಇದರ ಇ]ೊಂದು ಅಥ7.

ಇದ]ೇ Fಾಯ'ಯ=> ‘ಭಗ7’ ಎಂ ಾkೆ. ಭ+ರ+ಗ=ಭಗ7. ಇ=>

ಭ=ೆಳಕು; ರ=ಆನಂದ; ಗ= ಾನ. ಭಗವಂತ ಕತ=ನ ಅಥGಾ ಅ ಾನದ âಾ¼ ಇಲ>ದ, ಶುದ¬ ಾನದ ೆಳ6ನ
ಸaರೂಪ.
ಭಗವಂತ ಅಶ;ೕರ. ಅಂದೆ ಅವ Fೆ ನಮ9ಂತೆ ^ಾಂಚೌ'ಕGಾದ, ಒಂದುನ ದುk}ೋಗುವ, ವೃ¬ಯಗ(Fೆ ಒಳಪಡುವ ಸೂಲ/ಸೂÆ/=ಂಗ ಶ;ೕರMಲ>. ಆದೆ ಭಗವಂತ ಅಹಃ-ಶ;ೕರ. ಅಂದೆ ಆತನ ಶ;ೕರ
ಾ]ಾನಂದಮಯಸaರೂಪGಾದುದು. ಇ=> ಭಗವಂತನ ಶ;ೕರ ‘ಅ5ೋVತಂ’ ಎಂ ಾkೆ. 5ೋVತಂ ಅಂದೆ
]ೆತರು. ]ೆತರು ನಮ9

ೇಹದ=>ನ ಸಪlಾತುಗಳ=> ಒಂದು. ]ೆತ; ಂದ ಕೂWದ ಶ;ೕರ ಭಗವಂತ Zಲ>.

ಅವತಾರ ರೂಪದ=> ಕೂಾ ಭಗವಂತನ

ೇಹ

ಾ]ಾನಂದಸaರೂಪGಾZ¼ೕ ಇರುತ ೆ. ಆದೆ ನಮFೆ

ಸaರೂಪಭೂತGಾದ ಭಗವಂತನ ಶ;ೕರವನು ನಮ9 ೌ'ಕGಾದ ಕ« ಂದ *ಾಣಲು :ಾಧJMಲ>Gಾದk;ಂದ ಆತ
ನಮFೆ ^ಾಂಚೌ'ಕ ಶ;ೕ;nಾZ *ಾ«<*ೊಳ$/ತಾ]ೆ ಅೆ@ೕ. ಮ}ಾಾರತದ=> ತನ ಅಜ± §ೕಾ9Nಾಯ7ರ
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಜೊತೆFೆ ಯುದ¬ QಾಡುGಾಗ ಅಜು7ನ ಸಂ*ೋಚಂದ ತುಂಾ

lಾನGಾZ ಯುದ¬ Qಾಡುತಾ]ೆ. ಇದನು

ಗಮ <ದ §ೕಾ9Nಾಯ7ರು ಅಜು7ನನನು *ೆಣಕಲು ಒಂದು ತಂತವನು Qಾಡುತಾೆ. ಅವರು ಅಜು7ನನ
:ಾರmnಾZರುವ ಕೃಷನ ೕ5ೆ ಾಣ ಪೕಗ Qಾಡುತಾೆ. ಆ ಾಣ ಪೕಗಂದ ಕೃಷನ ಕವಚ
ತುಂಾZ ಕೃಷನ

ೇಹಂದ ರಕ lಾಾ*ಾರGಾZ ಹ;ತು ಎನುವ ವಣ7]ೆ ಾರತ ಮತು ಾಗವತ

ಎರಡರಲೂ> ಬಂರುವ)ದನು *ಾಣಬಹುದು. ಈ ವಣ7]ೆFೆ ಉತರ ರೂಪGಾZ ಇ=> ‘ಅ5ೋVತಂ’ ಎಂ ಾkೆ.
ಅಂದೆ ಭಗವಂತ Fೆ ^ಾಂಚೌ'ಕGಾದ, ]ೆತ; ಂದ ಕೂWದ, 'ಗುhಾತ9ಕGಾದ ಶ;ೕರMಲ>. ಅವತಾರ
ರೂ3 ಭಗವಂತ ನಮFೆ ಆ ;ೕ' ತನ =ೕ5ೆಯನು ತೋರುತಾ]ೆ ಅೆ@ೕ. ಭಗವಂತ ಸaಚ¾Gಾದ ೆಳಕು.
ಪ;ಶುದ¬Gಾದ ಾ]ಾನಂದಮಯGಾದ ರೂಪ ಆತನದು. ಭಗವಂತ ಅ-ರ. ಅಂದೆ ಎಂದೂ ]ಾಶMಲ>ದ ಶ;ೕರ
ಉಳ/ವನು. ಅ(ಇಂಯ)ಗಳ=>ದುk ರ¤ಸುವ, ಸaತಂತGಾZ ಎ5ಾ> ೇಶ *ಾಲದಲೂ> GಾJ3<ರುವ ಇಂತಹ
ಓಂ*ಾರGಾಚJ ಭಗವಂತನನು nಾರು '(ದು, ಕQಾ7ನುಾdನ QಾW, ಕಮ7ಂದ

ಾನವನು ಪೆದು

ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುತಾೋ, ಅವರು ಭಗವಂತನನು *ಾಣಬಲ>ರು ಎಂ ಾkೆ 3ಪ45ಾದರು.
ಇ=> ಸವ7°ಃ ಎಂದೆ ಸವ7ಂ ಪ;ಪHಣ7ಂ ಭಗವಂತಂ ಾ]ಾ'ೕ' ಸವ7°ಃ. ಮೂಲತಃ ಪ;ಪHಣ7]ಾದ,
ಸವ7ಶಕ ಭಗವಂತನನು '(ದವನು ಎಂದಥ7. ಎಲ>ವನೂ '(ದವನು *ೇವಲ ಭಗವಂತ Qಾತ.
ಅಪೋ ಾ ಗೂ ಕೂಾ *ೇವಲ ಭಗವಂತನ ದಶ7ನ :ಾಧJGೇ }ೊರತು, ಆತ Fೆ ಎ5ಾ> *ಾಲದ=>
ಎಲ>ವನೂ '(ರಲು :ಾಧJMಲ>.
ಈ ;ೕ' ಭಗವಂತನ ಅನುಗಹ*ೆ, ^ಾತಾದವರು ಬಯ<ದkನು ಪೆಯಬಲ>ರು }ಾಗೂ

ಎಲ>ವ)ದಕೂ,

ಮುಖJGಾZ ಸವ7ಶಕ ಭಗವಂತನನು :ೇರಬಲ>ರು. ಇಷು@ Mವರhೆ *ೊಟ@ 3ಪ45ಾದರು ಈ ಇWೕ ಪHವ7ಪ*ೆ,
ಉತರರೂಪGಾZ, ತಾನು *ೊಟ@ MವರhೆFೆ ಸಂGಾnಾZ ಒಂದು Gೇದ ಮಂತವನು ಇ=> ಉ5ೆ>ೕñಸುತಾೆ.
ಆ EೆS>ೕಕ VೕZ ೆ:

ತ ೇಷ EೆS>ೕಕಃ
M ಾ]ಾತಾ9 ಸಹ ೇGೈಶ ಸGೈ7ಃ ^ಾhಾ ಭೂತಾ ಸಂಪ'ಷdಂ' ಯತ ।
ತದರಂ Gೇದಯತೇ ಯಸು :ೋಮJ ಸ ಸವ7°ಃ ಸವ7ೕGಾSMGೇEೇ' ॥೧೧॥
3ಪ45ಾದರು nಾವ ಅನುಭವವನು :ೌnಾ7ಯ« FಾಗJ7;Fೆ }ೇ(ದೋ ಅ ೇ ಅನುಭವವನು ಈ ಮಂತ
}ೇಳ$ತ ೆ. ಇ=> ‘M ಾ]ಾತಾ9’ ಎಂದೆ ಾ]ಾನಂದಸaರೂಪ]ಾದ ಪರQಾತ9. ಇ=> ಬಳ*ೆnಾದ ‘ಸಹ’ ಶಬk
ಬಹಳ MEೇಷ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. ಇದು ಎ5ಾ> ೇವತಗ.ೆÍ ಂFೆ ಎನುವ ಅಥ7 ೊಂFೆ ೋಷರVತ
ಮತು ಗುಣಸaರೂಪ ಭಗವಂತ ಎನುವ ಅಥ7ವನೂ *ೊಡುತ ೆ. [ಎ5ಾ> ಗುಣಗಳ :ಾರ ಸaರೂಪ]ಾದ ಾಗವತ
ಸ-*ಾರ GಾಚJ; ಎ5ಾ> ೋಷಗಳ }ಾನ ಹ-*ಾರ GಾಚJ]
ಈ Vಂ ೆ }ೇ(ದ ತತಗಳ$ ಮತು ತತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$ nಾವ ಭಗವಂತನ=> ಆcತGಾZರುತ´ೕ,

ಅವನು ಎ5ಾ> *ಾಲ ೇಶದ=> ತುಂರುವವನು. ಆತ ಸವ7ಗುಣಪHಣ7; ಎಲ>ವನೂ ಸೃD@ Qಾಡುವವನು ಆತ;
ಸGಾ7§ೕಷ@ವನು *ೊಡುವವನು ಆ ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ಪೆದು(:ೋಮJ) nಾರು ಪತJ ಅನುಭMಸುತಾೋ ಅವರು ಸವ7ಶಕ]ಾದ ಭಗವಂತನನು '(ಯುತಾೆ
ಮತು ಸವ7ಶಕ]ಾದ ಭಗವಂತನನು \ೕದ=> }ೋZ :ೇರುತಾೆ.

ಇ' ಪEೆSೕಪ ಷ ಚತುಥ7ಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ]ಾಲ,]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು.

*******
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ಅಥ ಪಂಚಮಃ ಪಶಃ
Vಂನ ]ಾಲು, ಅlಾJಯಗಳ=>, ]ಾಲು, ಪEೆಗ(Fೆ 3ಪ45ಾದರು *ೊಟ@ ಉತರದ=>, ಭಗವಂತ ಮತು
ಮುಖJ^ಾಣ ೇವರ ಮಹತa; ಅವರ ಸೃD@ 6¼; ಎಚರ ಕನಸು

ೆk ಎನುವ ಮೂರು ಅವ:ೆಗಳ=> ನಮ9ನು

ಯಂ'ಸುವ ಶ6ಗಳ Mವರವನು '( ೆವ). ಈ ಅlಾJಯ ಐದ]ೇ ಋD ತನ ಪEೆಯನು 3ಪ45ಾದರ
ಮುಂಡುವ)ದೊಂFೆ ^ಾರಂಭGಾಗುತ ೆ. ಇ=> ಮುಖJGಾZ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ, ಉ^ಾಸ]ೆಯ
ೕಜಮಂತ ಮತು ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲದ ಕು;ತಾದ Mವರhೆಯನು *ಾಣಬಹುದು.

ಅಥ }ೈನಂ EೈಬJಃ ಸತJ*ಾಮಃ ಪಪಚ¾ ।

ಸ ೕ ಹ Gೈ ತ¶ ಭಗವµ ಮನುೆJೕಷು

^ಾಯhಾಂತ\ೕಂ*ಾರಮ§lಾJೕತ ಕತಮಂ Gಾವ ಸ ತೇನ 5ೋಕಂ ಜಯ'ೕ' ॥೧॥
EೈಬJಃ ಸತJ*ಾಮಃ ಎನುವ ಋD ಐದ]ೇ ಪEೆ }ಾ6ದ cಷJ. ಇ=> ‘EೈಬJ’ ಎಂದೆ cಯ ಮಗ ಅಥGಾ cಯ
ವಂಶಸ ಎನುವ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. [^ಾೕನ ಸಂಸ·ತ ^ಾಠಗಳ=> ‘EೈವJ’ ಎನುವ ಪದ
ಬಳ*ೆnಾZರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. EೈವJ ಎಂದೆ cMಯ ಮಗ ಅಥGಾ cMಯ ವಂಶಸ ಎಂದಥ7.] ಇ=>
c(M)

3ಪ45ಾದರ=>

*ೇ(ದ

ಪEೆ

VೕZ ೆ:

“ಗುರುಗ.ೇ,

ಭೂ¤ಯ=>

:ಾಧ]ೆ

Qಾಡುವ

ಮನನcೕಲ(ಮನುಷJ), ಓಂ*ಾರGಾಚJ ಭಗವಂತನನು, ‘ಓಂ’ ಎನುವ ೕಜಾರದ ಮೂಲಕ, ಅಂತರಂಗ ಮತು
ಬVರಂಗ ಭಗವದಪ7hಾ ಾವಂದ, ತನ ಪ'ಂದು 6¼ಯನೂ ಭಗವಂತನ ಪHಜೆ ಎಂದು(ಅ§lಾJನ),
:ಾಯುವ ತನಕ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, ಅಂತಹ ವJ6, ಓಂ*ಾರGಾಚJ ಭಗವಂತನ ಅನುಗಹಂದ, ಭೂ5ೋಕಸaಗ75ೋಕ-Gೈಕುಂಠ5ೋಕ ಇವ)ಗಳ=> nಾವ 5ೋಕವನು ಪೆಯುತಾ]ೆ?”.
ಈ ಪEೆ,

ರಂತರ ಆಳGಾದ ಂತ]ೆ Qಾಡುವ ಮನುಷJರ :ಾಧ]ೆಯ ಕು;ತಾZ *ೇ(ರುವ ಪEೆ. ಇ=>

ಅ§lಾJನ ಎಂದೆ: ಎ5ಾ> Mಧಂದಲೂ ಅಥGಾ ಎ5ಾ> 6¼ಯನು ಭಗವಂತನ ಪHಜೆnಾZ Qಾಡುವ)ದು
ಮತು ಉಭಯತಃ [ಅ§ತಃ=ಉಭಯತಃ=ಅಂತರಂಗ ಮತು ಬVರಂಗ.] ಭಗವದಪ7hೆ ಾವಂದ ಉ^ಾಸ]ೆ
Qಾಡುವ)ದು ಎಂದಥ7. ಇನು ‘^ಾnಾಣ’ ಎಂದೆ: ಪ+ಅಯನ; ಪಕೃಷ@ವನು }ೊಂದುವ)ದು ಅಥGಾ ಎತರದ
5ೋಕ*ೆ, }ೋಗುವ)ದು ಎಂದಥ7. ಎತರದ 5ೋಕಗಳ$ ಮೂರು: :ಾಧ]ೆ Qಾಡುವ ಭೂ5ೋಕ,
ಸaಗ7ಸುಖವನು ಅನುಭMಸುವ ಸaಗ75ೋಕ }ಾಗೂ *ೊ]ೆಯ ಾZ \ೕ5ೋಕGಾದ Gೈಕುಂಠ. ಓಂ*ಾರ
ಉ^ಾಸ]ೆಂದ ಈ ಮೂರು 5ೋಕಗಳ=> nಾವ 5ೋಕ ^ಾ3nಾಗುತ ೆ ಎನುವ)ದು cMಯ ಪEೆ.
3ೕ'ಯ ಅlಾJತ9 ಬಂಧುಗ.ೇ, ಈ ಅಪHವ7Gಾದ ಪEೆFೆ 3ಪ45ಾದರ ಉಪ ೇಶGೇ ಈ ಅlಾJಯದ
ಮುಂನ ಾಗ. ಬ , ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃ^ೆ *ೋ;, ಮುಖJ^ಾಣ ೇವ;Fೆ ನ¤<, ಅತJದುÀತGಾದ ಈ
ಗುರುcಷJರ ಸಂಾಷhೆಯ]ಾ=:ೋಣ.
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ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ: ।
ಏತ¶ Gೈ ಸತJ*ಾಮ ಪರಂ Nಾಪರಂ ಚ ಬಹ9 ಯ ೋಂ*ಾರಸ:ಾ9¶ M ಾa]ೇತೇ]ೈGಾಯ]ೇ]ೈಕತರಮ]ೆaೕ' ॥೨॥
ಉ^ಾಸ]ೆಯ5ೆ>ೕ ಅ'Eೇಷd ಉ^ಾಸ]ೆnಾದ ಓಂ*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ ಕು;ತಾದ EೈಬJಃ ಸತJ*ಾಮರ
ಪEೆಯನು *ೇ( 3ಪ45ಾದ;Fೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷGಾತು. ಓಂ*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ ೊಡ :ಾಧಕ;Fೆ Qಾತ
ದಕು,ವಂತಹ ಉ^ಾಸ]ೆ. :ಾQಾನJGಾZ ಓಂ*ಾರಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆಯನು Qಾಡುವವರು
ಯ'ಗಳ$. ಗಹಸಾದವರು ಹತ6,ಂತ }ೆಚು ಾ; ಓಂ*ಾರ ಜಪ Qಾಡುವ)ದ;ಂದ ಅವ;Fೆ ಸಂ:ಾ;ಕ
ೕವನದ=> ಗು^ೆ ಬರಬಹುದು ಎನುತಾೆ. ಆದೆ ಓಂ*ಾರದ ಅ½ಾ7ನುಸಂlಾನ nಾರು ೇ*ಾದರೂ
Qಾಡಬಹುದು. ಓಂ*ಾರದ ಅಥ7ಂತ]ೆ QಾW ಎತರ*ೆ,ೕರಲು nಾವ) ೇ ಅW ಇಲ>.
‘ಓಂ-*ಾರ’ ಅಂದೆ ‘ಓಂ’ ಎನುವ ಅರಂದ ಕೆಯಲ4ಡುವ ಪರತತ. ಇ=> 3ಪ45ಾದರು }ೇಳ$ತಾೆ:
“ಪರಬಹ9 ಮತು ಅಪರಬಹ9 ಎರಡೂ ಆ ಓಂ*ಾರ GಾಚJ ಭಗವಂತ” ಎಂದು. *ಾಲತಃ, ೇಶತಃ ದೂರMರುವ
ಭಗವಂತ ‘ಪರ’; *ಾಲ ಮತು

ೇಶತಃ ಸ¤ೕಪMರುವ ಭಗವಂತ ‘ಅಪರ’. ಉ ಾಹರhೆFೆ: :ಾaಯಂಭುವ

ಮನaಂತರದ=>ನ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರGಾದ: ಕ3ಲ, ದತಾತಯ, ಇತಾJ ರೂಪಗಳ$ ಭಗವಂತನ ಬಹಳ
Vಂನ ರೂಪGಾದುದ;ಂದ, ಇಂದು ಅದು ನಮFೆ ಆತನ ‘ಪರ-ರೂಪಗಳ$’. ಈ ಮನaಂತರದ=> ಆದ ‘ಾಮ,
ಕೃಷ, GೇದGಾJಸ’-ಇGೆಲ>ವH ಅಪರ ರೂಪಗಳ$. ನ]ೊಳZರುವ ಭಗವಂತ ನನFೆ ‘ಅಪರ’,

ಮFೆ ‘ಪರ’; ಅ ೇ

;ೕ' \9ಳZರುವ ಭಗವಂತ ನನFೆ ಪರ ಆದೆ ಮFೆ ಅಪರ. VೕFಾZ ಓಂ*ಾರ }ೇಳ$ವ)ದು ಒಬP]ೇ ಒಬP
ಭಗವಂತನನು. ಅವ]ೇ *ಾಲತಃ, ೇಶತಃ ದೂರದ=>ರುವವ; ಅವ]ೇ *ಾಲತಃ ೇಶತಃ ಸ¤ೕಪMರುವ ೇವರು.
ಓಂ*ಾರ ಭಗವಂತನ nಾವ) ೋ ಒಂದು ರೂಪವನೆ@ೕ }ೇಳ$ವ ]ಾಮವಲ>. ಇದು ಆತನ ಅನಂತ ‘ಪರಅಪರ’ ರೂಪಗಳನು }ೇಳತಕ,ಂತಹ ಏಕQಾತ ೕಜಾರ.
ಓಂ*ಾರದ ಮೂರು ಅರಗ.ಾದ ಅ-*ಾರ, ಉ-*ಾರ ಮತು ಮ-*ಾರ ಶಬkಂದ GಾಚJ]ಾದ ಭಗವಂತನ
ಗುಣMEೇಷಗಳನು '(ದು, ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ :ಾಧಕ, ಭಗವಂತನ Qಾಗ7ದ=> ನೆದು, ಭಗವಂತನನು
:ೇರುತಾ]ೆ. ‘ಓಂ’ ಎನುವ)ದು ಎ5ಾ> ರೂಪಗಳ }ೆಸಾದರೂ ಕೂಾ, ಇದರ=>ರುವ ಪ'ೕ ಅರವH ಕೂಾ
MEೇಷGಾZ ಜಯ-Mಜಯರು lೈತJಾZ ಹು@ ಾಗ ಅವರನು ಸಂ}ಾರ QಾW Eಾಪ M\ೕಚ]ೆ QಾWದ
ರೂಪಗಳನು }ೇಳ$ತGೆ. ಅ-*ಾರ cಶು^ಾಲ-ದಂತವಕರನು ಸಂ}ಾರ QಾWದ ಕೃಷ ರೂಪವನು }ೇ(ದೆ,
ಉ-*ಾರ ಾವಣ-ಕುಂಭಕಣ7ರನು ಸಂ}ಾರ QಾWದ ಾಮ ರೂಪವನೂ }ಾಗೂ ಮ-*ಾರ VರಣJಕDಪ)ವನು
ಸಂ}ಾರ QಾWದ ನರ<ಂಹ ರೂಪವನೂ }ೇಳ$ತ ೆ. ಇದಲ> ೆ, ಓಂ*ಾರದ=>ರುವ ‘]ಾದ’ VರhಾJನನು
*ೊಂದ ಭಗವಂತನ ವಾಹ ರೂಪವನು }ೇಳ$ತ ೆ.
ಓಂ*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆಯ=> ಮೂರು ಮುಖ. \ದಲು ಅ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ, ನಂತರ ಅ-*ಾರದ ಜೊತೆFೆ ಉ*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ[ಅಂದೆ ಓ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ]. ನಂತರ ಅ-ಉ ಮತು ಮ-*ಾರಂದ ಭಗವಂತನ
ಉ^ಾಸ]ೆ. ಈ ;ೕ' ಓಂ*ಾರಂದ ಭಗವಂತನನು ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ

ಾ , ೕ5ೆ }ೇ(ದ ಮೂರು

5ೋಕಗಳ=> ಒಂದು 5ೋಕವನು :ೇರುತಾ]ೆ ಎನುತಾೆ 3ಪ45ಾದರು. ಅ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆಂದ
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}ೋಗತಕ, 5ೋಕ ಭೂ-5ೋಕ; ಉ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆಂದ :ೇರತಕ, 5ೋಕ ಸaಗ75ೋಕ ಮತು ಮ-*ಾರದ
ಉ^ಾಸ]ೆಂದ \ೕ5ೋಕ <¬nಾಗುತ ೆ.
ಇನು ಉ^ಾಸ]ೆಯ ದೃD@ಯ=> ]ೋWದೆ: ಓಂ*ಾರ ಉ^ಾಸ]ೆಯ=> ಕೂಾ ಮೂರು Mಧ. ಅ-*ಾರಂದ
ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವವ;Fೆ ಾಹJ ಪ'ಯ=> ಭಗವಂತನ ಪHಜೆ; ಉ-*ಾರದ=> ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವವ;Fೆ
ಮನ<ನ=> ಭಗವಂತನ ಪHಜೆ; ಮ-*ಾರದ=> ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವವ;Fೆ ಸaರೂಪಂದ ಭಗವಂತನ ದಶ7ನ.
ಈ ಉ^ಾಸ]ೆಗನುಗುಣGಾZ ಭೂ5ೋಕ, ಸaಗ75ೋಕ ಮತು \ೕ5ೋಕದ=> ಅದರ ಫಲ <ಗುತ ೆ.
[ಓಂ*ಾರದ MEೇಷ ಅಥ7 Mವರhೆಯನು ಈ ಅlಾJಯದ *ೊ]ೆಯ=> MEೇಷ ಪ;cಷdದWಯ=> ಸಂªಪGಾZ
ೕಡ5ಾZ ೆ. ಆಸಕ ಓದುಗರು \ದಲು ಈ ಪ;cಷdವನು ಓ*ೊಂಡು ಮುಂದುವ;ಯೇ*ಾZ Mನಂ'].

ಸ ಯlೆJೕಕQಾತಮ§lಾJೕತ ಸ ತೇ]ೈವ ಸಂGೇತಸೂಣ7ೕವ ಜಗತಾJಮ§ಸಂಪಧJತೇ । ತಮೃNೋ
ಮನುಷJ5ೋಕಮುಪನಯಂತೇ । ಸ ತತ ತಪ:ಾ ಬಹ9ಚ¼ೕ7ಣ ಶದ¬nಾ ಸಂಪ]ೋ ಮVQಾನಮನುಭವ' ॥೩॥
ಓಂ*ಾರದ=> ಒಂದು Qಾತೆಯ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ)ದರ ಫಲGೇನು ಎನುವ)ದನು ಇ=> Mವ;ಸ5ಾZ ೆ. ಇ=>
ಒಂದು Qಾತೆ ಎಂದೆ ಓಂ*ಾರದ=> ಅ-*ಾರ GಾಚJ]ಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಒಂದು Qಾತೆಯ
ಉ^ಾಸ]ೆಯ=> ಜಪ QಾಡುGಾಗ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಜಪ Qಾಡುವ) ೇ }ೊರತು, ‘ಅ’ ಎಂದಲ>. }ಾFೆ ಓಂ*ಾರ ಜಪ
QಾಡುGಾಗ ಅ=> ಉ(ದ ಅಥ7ದ ಅನುಸಂlಾನ Qಾಡ ೇ, *ೇವಲ ಅ-*ಾರ*ೆ, ಒತು*ೊಟು@ ಉ^ಾಸ]ೆ
Qಾಡುವ)ದ;ಂದ, ಇದನು ಒಂದು Qಾತೆಯ ಉ^ಾಸ]ೆ ಎನುತಾೆ. ಈ ;ೕ' ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದವರು, ತಮ9
ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲGಾZ, ಮುಂನ ಜನ9ದ=> ಋFೆaೕದದ ಮಂತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ ಆcೕGಾ7ದ ೊಂFೆ,

ಭೂ5ೋಕದ=>, ಮನನQಾಡುವ ಾ ಗಳ ಸಮು ಾಯದ=>, ಬಹಳ ಎತರದ ವJ6nಾZ ಹುಟು@ತಾೆ. ಅಂದೆ
ಅತJಂತ EೇಷdGಾದ ಭಗವಂತನ ಾಹJ ಪ'ೕಕದ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ ಾಗJ ಅ-*ಾರ ಉ^ಾಸಕ;Fೆ
<ಗುತ ೆ.
ಅ-*ಾರ ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲGಾZ, ಭೂ5ೋಕದ=> ಮತೆ ಹು@ಬಂದವರು ತಪಸು, ಬಹ9ಚಯ7 ಮತು ಶ ೆk
ಎನುವ ಮ}ಾµ ಸಂಪ']ೊಂFೆ, ಬಹಳ ಎತರದ :ಾನದ=>, FೌರGಾ aತ ವJ6nಾZ ಬದುಕುತಾೆ.
[ಉ ಾಹರhೆFೆ ಉಡು3ಯ ಕೃಷನನು ಪHಸುವ ಯ'ಗಳ$. ಅವರು ತಮ9 Vಂನ ಜನ9ದ=> ಅ-*ಾರ ಂದ
ಭಗವಂತನನು ಆಾ<, ಇಂದು ಅಂತಹ ಪರಮ ಪMತ :ಾನವನು ಪೆ ಾkೆ ಎನಬಹುದು. ಅ-*ಾರ
ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲವನು ಪHಣ7ಪQಾಣದ=> ಆಚರhೆFೆ ತರೇಕು ಎನುವ ಸಂಕಲ4ಂದ ಆNಾಯ7ರು
ಉಡು3ಯ=> ಕೃಷನನು ಪ'ಾdಪ]ೆ QಾWದರು ಎಂದೆ ತ^ಾ4ಗ5ಾರದು].
ಇ=> ತಪಸು, ಬಹ9ಚಯ7 ಮತು ಶ ೆk ಎನುವ ಸಂಪತು ಎಂ ಾkೆ. ತಪಸು ಎಂದೆ *ಾWFೆ }ೋZ lಾJನ
Qಾಡುವ)ದು ಎಂದಥ7ವಲ>.

ರಂತರ Eಾಸ ಂತ]ೆ QಾW, Eಾಸವನು '(ದು, ^ಾಠಪವಚನದ ಮೂಲಕ,

ಾನವನು ಇ]ೊಬP;Fೆ ಹಂಚುವ)ದು ತಪಸು. ಅ ೇ ;ೕ' ಬಹ9ಚಯ7 ಎಂದೆ: ಇಂಯ

ಗಹದ ಮೂಲಕ

Gೇ ಾಧJಯನ, }ಾಗೂ Gೇ ಾಧJಯನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಾನ. ತಪಸು ಮತು ಬಹ9ಚಯ7ದ Vಂ ೆ
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ಅತJಂತ ಮುಖJGಾZ ೇ*ಾZರುವ ಸಂಪತು ಶ ೆ¬. ಶ ೆ¬ ಇಲ> ೆ Qಾಡುವ 6¼ *ೇವಲ ಭೂಟಾ*ೆnಾಗುತ ೆ.
ಶ ೆ¬ ಅಂದೆ ಆ<ಕJ(ಶ )ದ lಾರhೆ. ]ಾವ) ಏನನು }ೇಳ$ತೇGೆ, \ದಲು ಅದನು ನಂಬೇಕು. ನಂ
}ೇಳೇಕು. VೕFೆ ನಂಬುವ ಮತು ನಂಸುವ 6¼ ಶ ೆ¬. nಾ;Fೆ ಶ ೆ¬ ಇಲ>´ೕ ಅವರು Gೇ ಾಂತ }ೇ(ದೆ
ಅದು ವJಥ7!

ಅಥ ಯ aQಾತೇಣ ಮನ< ಸಂಪಧJತೇ :ೋಽನ;ಂ ಯಜು§7ರು ೕಯತೇ :ೋಮ5ೋಕಂ

ಸ

:ೋಮ5ೋ*ೇ Mಭೂ'ಮನುಭೂಯಪ)ನಾವತ7ತೇ ॥೪॥
ಏಕ Qಾತೆಯ ನಂತರ aQಾತೆ. ಅ-*ಾರ ಮತು ಉ-*ಾರ ಅಥGಾ ಓ-*ಾರಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ.
ಸವ7Mಲಣ, ಸವ7 ೋಷದೂರ, ಸವ7ಗುಣಪ;ಪHಣ7 ಎನುವ)ದು ಅ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಒಂದು ಮುಖ.
ಇದು ಎಚಾವ:ೆಯ ಪ'ಂದು ಹಂತದ=>, ಎಚರದ ಅನುಭವ *ೊಡತಕ,ಂತಹ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ.
ಇನು ಉ-*ಾರ ಎಂದೆ ಉತ,ಷ7. }ೊರZನ ಪಪಂಚದ=> ಕಂಡ ಅನುಭವವನು ಒಳFೆ ಎ.ೆದು*ೊಳ$/ವ)ದು.
ಅಂದೆ ಕನ<ನ ಅವ:ೆಯ=> ನಮ9ನು

ಯ¤ಸುವ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ. VೕFೆ ಅ-*ಾರ ಮತು ಉ-*ಾರ

ಎರಡ;ಂದಲೂ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, ಆಗ ನಮ9 Qಾನಸ5ೋಕದ=> ಭಗವಂತನ ರೂಪ
*ಾಣ5ಾರಂ§ಸುತ ೆ. ಆದೆ ಇದು ಮನ:ೇ ಕೆದ ಭಗವಂತನ Qಾನಸ ಪ'ೕಕGೇ }ೊರತು, ಭಗವಂತನ
ಸaರೂಪರೂಪವಲ>. ಈ ;ೕ' aQಾತೆಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವವರನು, ಯಜುGೇ7ದದ
ಮಂತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$,

ಸaಗ75ೋಕದ=> ಅತುJನತ :ಾನGಾದ, ಚಂದ5ೋಕ*ೆ, ಕೆದು*ೊಂಡು

}ೋಗುತಾೆ. ಚಂದ5ೋಕವನು :ೇ;ದ ‘ೕವ’ ಅ=> ಹಲವ) *ಾಲ ವJ ಸುಖವನು ಅನುಭM<, ಮರ(
ಭೂ¤ಯ=> ಹು@, ಭೂ5ೋಕದ=> ತನ :ಾಧ]ೆ ಮುಂದುವ;ಸುತಾ]ೆ.
ಏಕQಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ ಅಂದೆ: ಋFೆaೕದಂದ ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ)ದು. [“ಅZ¤ೕ.ೇ ಪ)ೋVತಂ
ಯ°ಸJ

ೇವಮೃ'aಜಂ” ಎಂದು ಆರಂಭGಾಗುವ ಋFೆaೕದದ ಸಂªಪ ಅರ(abbreviation) ‘ಅ-*ಾರ].

ಋFೆaೕದದ=> ಅ]ೇಕ ಸು'ಗ(Gೆ. ಅವ) ಅ]ೇಕ ೇವತೆಗಳ }ೆಸರನು }ೇಳ$ತGೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಅZ, Gಾಯು
ಇತಾJ. ಇ=> ಈ ಶಬkಗಳನು ಭಗವಂತನ ಪರ ಅಥ7QಾW*ೊಂಾಗ, ಇWೕ ಋFೆaೕದ ಭಗವಂತನ ಪರGಾZ
ಅಥ7Gಾಗುತ ೆ. ಅZ= ಅ+ಗ+ . ಚಲ]ೆ ಇಲ>ದ ವಸುMFೆ(ಅಗ) ಚಲ]ೆ *ೊಡುವವನು-ಅಗ- . ಭಗವಂತ ಇWೕ
Mಶa*ೆ, ಚಲ]ೆ *ೊಡುವವ. ಆದk;ಂದ ಆತ ಅZ. VೕFೆ ಋFೆaೕದದ=> ಬರುವ ಪ'ೕ

ೇವತಗಳ }ೆಸರನು

ಭಗವಂತನ ಪರ QಾW, ಉ^ಾಸ]ೆ QಾW ಾಗ, ಅದು ಏಕQಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆnಾಗುತ ೆ.
aQಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ ಎಂದೆ ಅದು ಯಜುGೇ7ದಂದ ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ)ದು. ಇದು ಏಕQಾತೆ
ಉ^ಾಸ]ೆZಂತ ಕಷ@ದ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಏ*ೆಂದೆ ಯಜುGೇ7ದ ಋFೆaದದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸು' ಅಲ>. ಅ=> }ೆNಾZ
‘ಕಮ7*ಾಂಡ’ವನು *ಾಣುತೇGೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ: “ವಸಂತೇ ವಸಂತೇ ಜೊJೕ'ಾ ಯಜೇತಾ”: ಇದರ ]ೇರ
ಅಥ7: “ಪ'ಂದು ವಸಂತದಲೂ> ಜೊJೕ'ೊ@ೕಮnಾಗ Qಾಡು” ಎಂದಥ7. ಇದನು ಭಗವಂತನ ಪರ
Qಾಡುವ)ದು }ೇFೆಂದೆ: ಇ=> ಬರುವ ಪ'ಂದು ಪದವನೂ ಭಗವಂತನ ಪರ QಾW ಅಥ7 Qಾಡೇಕು.
}ಾFೆ QಾW ಾಗ: ವಸಂತೇ ಅಂದೆ: ಎಲ>ವ)ದರ ಒಳಗೂ Gಾಸ Qಾಡುವವನು, ಎ5ೆ>ೆ ತುಂರುವವನು
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ಎನುವ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. ಅ ೇ ;ೕ'

‘ಜೊJೕ'ಾ’. ಇ=> ಷ-*ಾೋ ^ಾhೋ ಆತಾ9. ಅಂದೆ

ಸವ7Nೇಷdಕತa. ಆದk;ಂದ ಸaಯಂ ಪ*ಾಶಸaರೂಪನೂ ಸವ7Nೇಷdಕನೂ ಆದವ ಜೊJೕ'ಾ. ಇನು
‘ಆಯುಜೇತಾ’ ಎಂದೆ: ಎ5ಾ> ಯ°ಗ(ಂದ ಪHತ]ಾದವನು ಎಂದಥ7. ಈ ಎ5ಾ> ಅಥ7ಗ(ಂದ ]ೋW ಾಗ,
ೕ=ನ ಮಂತ ಸಂಪHಣ7 ಭಗವ¶ ಪರ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. ಇದು aQಾತೆಂದ ಭಗವಂತನ
ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವವರು ಯಜುGೇ7ದದ=> ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ Mlಾನ.
ಎಲ>6,ಂತ 6>ಷ@ಕರGಾದುದು 'Qಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಇದು ಮ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ ಅಥGಾ :ಾಮGೇದಂದ
ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ ಉ^ಾಸ]ೆ. :ಾಮGೇದದ=> nಾವ) ೇ ಸaತಂತGಾದ MEೇಷ ಮಂತಗ(ಲ>.
ಅ=>ರುವ)ದು ಋFೆaೕದದ ಮಂತಗಳ$ ಮತು *ೆಲವ) ಯಜುGೇ7ದದ ಮಂತಗಳ$. :ಾಮGೇದದ MEೇಷತೆ
‘]ಾದ’. *ೇವಲ ಶಬkಗಳಲ>ೆ@ೕ ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$ವ)ದಲ>, ಈ ಪಪಂಚದ=>ನ ಎ5ಾ> ]ಾದಗಳÍ
ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$ತGೆ- ಎಂದು ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ)ದು 'Qಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ. “ಸGೈ7ಃ ಶಬkಃ ìೂೕಷJಸJ
ೕಯತೇ ಇ' ಮಃ”. ಅಂದೆ ಎ5ಾ> ]ಾದಗ(ಂದ GಾಚJ]ಾದವನು ಮ-*ಾರ GಾಚJ ಭಗವಂತ ಎಂದಥ7.
]ಾದಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ ಬಹಳ ಕಷ@ದ *ೆಲಸ! ಇದನು ಅಥ7 QಾW*ೊಳ/ಲು ಆNಾಯ7ರು *ೊಟ@
ಒಂದು ಉ ಾಹರhೆಯನು ]ೋWದೆ, ನಮFೆ ]ಾದದ=> ಭಗವಂತನನು }ೇFೆ *ಾಣಬಹುದು ಎನುವ)ದು
6ಂ

ಅಥ7Gಾಗಬಹುದು. ನಮFೆ '(ದಂತೆ ಆFಾಗ ನಮ9 ಮ]ೆಗಳ=> ಹ=> 5ೊಚಗುಟು@'ರುತ ೆ. ಇದನು

]ಾವ) ಸೂÆGಾZ ಗಮ <ದೆ, ]ಾವH ಕೂಾ ನಮFೆ ಬಹಳ ಆಶಯ7Gಾ ಾಗ ‘ಅದುÀತ’ ಎನುವ)ದನು
ವJಕಪWಸಲು ನಮ9 ಾಂದ ಹ=>ಯಂತೆ ಶಬk QಾಡುತೇGೆ. ಈ ;ೕ' ಸಂಬಂಧಕ=4< ೕ<ದೆ:
“ಭಗವಂತ ಅದುÀತ” ಎನುವ)ದು ಹ=>ಯ ]ಾದದ ಅಥ7! VೕFೆ ಭಗವಂತನನು }ೇಳ ೇ ಇರುವ ಒಂದು ಶಬk,
ಒಂದು ]ಾದ ಈ ಪಪಂಚದ=>ಲ>. ಮೂರು Qಾತೆಯ ಉ^ಾಸಕರು ]ಾ ೋ^ಾಸ]ೆಂದ ತಮ9 ಸaರೂಪದ=>
ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು, nಾವ ಫಲವನು ಪೆಯುತಾೆ ಎನುವ)ದನು ಮುಂನ ಗದJ ಾಗದ=> 3ಪ45ಾದರು
Mವ;ಸುತಾೆ.

ಯಃ ಪ)ನೇತಂ 'Qಾತೇhೋ¤ತೆJೕತೇ]ೈGಾೇಣ ಪರಂ ಪ)ರುಷಮ§lಾJೕತ ಸ ತೇಜ< ಸೂ¼ೕ7
ಸಂಪ]ೋ ಯ½ಾ ^ಾ ೋದರಸಚ M ಮು7ಚJತೇ ಏವಂ ಹ Gೈ ಸ ^ಾಪ9]ಾ M ಮು7ಕಃ ಸ
:ಾಮ§ರು ೕಯತೇ ಬಹ95ೋಕº ॥೫॥
ೕ5ೆ Mವ;<ದಂತೆ 'Qಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ ಅಂದೆ ‘ಮ’ *ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ; ]ಾದ ಅಥGಾ ಸಂZೕತಂದ
ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ; :ಾಮGೇದಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಈ ಪಪಂಚದ=>ರುವ ಎ5ಾ> ]ಾದಗಳÍ,
ಎ5ಾ> ಾೆಗಳÍ, ಭಗವಂತನ]ೇ }ೇಳ$ತGೆ. ಪªಗಳ =3=, ^ಾ«ಗಳ ಕೂಗು,

ೕ;ನ ಝುಳ$-ಝುಳ$,

ಸಮುದದ \ೆತ, Fಾ(ಯ ಸುಲು, ಎ5ೆಗಳ ಮಮ7ರ, ಎ5ಾ> ಸಮಸ ]ಾದದಲೂ> ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು
ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ)ದು 'Qಾತೆಯ ಉ^ಾಸ]ೆ.
ಋFೆaೕದದ ಮಂತಗಳ=> ಬರುವ ಶಬkಗಳನು ಒೆದು, ಅದರ=> ]ಾದವನು ತುಂ, ]ಾದದ ಅಥ7ವನು
ಹುಡುಕತಕ, ಉ^ಾಸ]ೆ :ಾಮGೇದದ ಉ^ಾಸ]ೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ: ಋFೆaೕದದ=> ಅZ¤ೕ.ೇ... ಎಂದು
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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}ೇ(ದೆ, :ಾಮGೇದದ=> ಅZ ಪದವನು ಒೆದು “ಅಗಆnಾVೕ” ಎಂದು ]ಾದ ತುಂ }ೇಳ$ತಾೆ. ಇದು
ಸಂZೕತದ ಉ^ಾಸ]ೆ.
ಒಂದು ಕೆ nಾ°ವಲ,ರು }ೇಳ$ತಾೆ: “MೕhಾGಾದನ ತತ°ಃ ಪರº ಬ}ಾ9ಗಚ¾'” ಎಂದು. ಅಂದೆ
“Mೕhೆ ಾ;ಸಲು ಬಂದೆ ಭಗವಂತನನು *ಾಣುವ)ದು ಸುಲಭ” ಎಂದಥ7! ಏ*ೆಂದೆ Mೕhೆ ಾ;ಸಲು ]ಾದ
ಾನ ೇಕು. ಶು', ಲಯದ ಜೊತೆFೆ ತನ9ಯತೆ, ಏ*ಾಗತೆ ೇಕು. ಅದು ಬಂದೆ ಭಗವಂತನನು '(ಯುವ)ದು
ಸುಲಭ. ]ಾದದ ಬFೆ Vಂನ Gೈಕ ಪರಂಪೆಯ=> ಅ^ಾರ *ಾಳ ಇತು. MೕhಾGಾದನ '(ದವರು
Gೇದವನು ಸ4ಷ@GಾZ ಶು'ಬದ¬GಾZ }ೇಳಬಲ>ರು. 'Qಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆ ಅಂದೆ ಮಂತಗಳನು, ಪದಗಳನು,
ಅರಗಳನು ಮತು ]ಾದವನೂ ಕೂಾ ಭಗವಂತನಪರ Qಾಡುವಂತಹ ‘ಮ’-*ಾರ GಾಚJ ಭಗವಂತನ
ಉ^ಾಸ]ೆ. ಇದು

ೆಯಲೂ> ಕೂಾ ಭಗವಂತ ನಮFೆ ಆನಂದವ ತು ರªಸುತಾ]ೆ ಎನುವ ಉ^ಾಸ]ೆ.

ಈ Vಂ ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಮ-*ಾರ ನರ<ಂಹ ರೂಪದ=> ಪ'^ಾದJ]ಾದ ಭಗವಂತನನು }ೇಳ$ತ ೆ. ಇದು
ದುಷ@ರನು

]ಾ7ಮ Qಾಡತಕ, ಮ}ಾಶ6. ನ95ಾ> ೋಷಗಳನು ಕ.ೆದು*ೊಂಡು, ಪ)ಟ6,ಟ@ ನದಂತೆ

ಅಪ4ಟ ಬಂFಾರGಾಗುವ)ದು ‘ಮ’*ಾರ ಉ^ಾಸ]ೆಂದ. ಈ ;ೕ' ಒಳಗೂ }ೊರಗೂ ಮ-*ಾರಂದ ಓಂ*ಾರ
GಾಚJ]ಾದ ಭಗವಂತನನು ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, ಸೂಯ75ೋಕವನು :ೇ;, ಅ=>ಂದ ಭಗವಂತ]ೆಂಬ
ಮ}ಾಜೊJೕ'ಕೆFೆ ]ಾವ) :ಾಗಬಹುದು. ಇ=> ಸೂಯ75ೋಕ ಎಂದೆ ನಮFೆ *ಾಣುವ ಸೂಯ7ಗಹವಲ>.
ಇದು

ೇವತೆಗ(ರುವ ಸೂÆ5ೋಕ. ಇ=> ]ಾವ) }ಾವ) ತನ ¯ೆಯನು ಕಳ*ೊಂಡಂತೆ ನ95ಾ>

^ಾಪಗಳನು ಕಳ*ೊಂಡು, ಪ;ಶುದ¬ಾಗುತೇGೆ. ಇ=>ಂದ :ಾಮGೇದದ ಮಂತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$

ೕವನನು ಸತJ5ೋಕ*ೆ, *ೊಂೊಯುJತಾೆ. ಇದು ಈ Mಶaದ=>ರುವ 5ೋಕಗಳ5ೆ>5ಾ> ಅತುJನತGಾದ 5ೋಕ.
ಇ=>Fೆ ತಲು3ದ ೕವ ಎಂದೂ ಮರ( ಭೂ5ೋಕದ=> ಹುಟು@ವ)ಲ>.

ಸ ಏತ:ಾ9±ೕವಘ]ಾ

ಪಾತ4ರಂ ಪ);ಶಯಂ ಪ)ರುಷ¤ೕತೇ ॥೬॥

'Qಾತೆ ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲGಾZ ಸತJ5ೋಕವನು :ೇ;ದ ೕವ, ಸತJ5ೋಕದ=>, ೕವಕ5ಾ§Qಾ nಾದ
ಚತುಮು7ಖನ ಉಪ ೇಶ ಪೆದು, ತನ =ಂಗಶ;ೕರವನೂ ಕಳ*ೊಂಡು, :ಾಾ
*ಾಣುತಾ]ೆ ಮತು ಚತುಮು7ಖ]ೊಂFೆ \ೕವನು :ೇರುತಾ]ೆ.

ಭಗವಂತನನು

[ಇ=> ಭಗವಂತನನು ‘ಪ;ಶಯ’

ಎಂ ಾkೆ. ಪ;ಶಯ ಎಂದೆ ನಮ9 ಹೃದಯGೆಂಬ ಪ)ರದ=>ರುವ ಭಗವಂತ ಎಂದಥ7].

ತ ೇತೌ EೆS>ೕ*ೌ ಭವತಃ ':ೋ Qಾತಾ ಮೃತುJಮತJಃ ಪಯು*ಾ ಅ]ೊJೕನJಸ*ಾ ಅನMಪಯು*ಾಃ ।
6nಾಸು ಾ}ಾJಂತರಮಧJQಾಸು ಸಮJØ ಪಯು*ಾಸು ನ ಕಂಪತೇ °ಃ ॥೭॥
ಋZÀೇತಂ ಯಜು§7ರಂತ;ಂ :ಾಮ§ಯ7

ತ

ತ\ೕಂ*ಾೇಣಯ]ೇ]ಾ]ೆaೕ' M ಾaµ ಯ

ತNಾ¾ಂತಮಜರಮಮೃತಮಭಯಂ ಪರಂ Nೇ' ॥೮॥
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ೕ5ೆ Mವ;ಸ5ಾದ Mಷಯಗ(Fೆ ಸಂGಾnಾZ/ಪHರಕGಾZ 3ಪ45ಾದರು ಎರಡು Gೇದ ಮಂತಗಳನು
ಉ5ೆ>ೕಖ Qಾಡುತಾೆ. ಇ=> “ತ ೇತೌ EೆS>ೕ*ೌ ಭವತಃ” ಎನುವ=> ‘EೆS>ೕಕ’ ಅಂದೆ ೩೨ ಅರ ಎಂದಥ7ವಲ>.
ಭಗವಂತನ ಗುಣFಾನ Qಾಡುವ ಮಂತ ಎಂದಥ7. EೆS>ೕಕ ಎಂದೆ 6ೕ'7 ಅಥGಾ 6ೕತ7ನ ಎನುವ ಅಥ7
ಸಂಸ·ತದ=> ೆ. ಅ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆnಾಗ=ೕ, ಓ-*ಾರದ (ಅ ಮತು ಉ *ಾರದ) ಉ^ಾಸ]ೆnಾಗ=ೕ, ಅವ)
\ೕವನು *ೊಡುವ ಉ^ಾಸ]ೆಗಳಲ>. ಆದೆ ಮೂರು ಅರಗಳನು ಜೋW<, ಓಂ*ಾರಂದ ಭಗವಂತನ
ಮೂರು ರೂಪಗಳ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, [ಮೂರು ರೂಪಗಳ$ ಎಂದೆ: ಕೃಷ, ಾಮ, ನರ<ಂಹ ಅಥGಾ Mಶa,
ತೈಜಸ, ^ಾ° ಅಥGಾ ಸಂಕಷ7ಣ, ಪದುJಮ, ಅ ರುದ¬ರೂಪ ಇತಾJ] ಆ ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಫಲಂದ ]ಾವ)
ಮೃತುJವನು

ಾಟಬಹುದು. ಆದk;ಂದ ಮೃತುJವನು

ಾ< \ೕವನು *ೊಡುವ M ೆJ ಈ 'Qಾತಾ

ಉ^ಾಸ]ೆ.
ಉ^ಾಸ]ೆ QಾಡುGಾಗ ಓಂ*ಾರವನು ಉNಾ¾ರ }ೇFೆ Qಾಡೇಕು ಎನುವ)ದನು Mವ;ಸುತಾ, ಇ=> “ಅನMಪಯು*ಾಃ” ಎಂ ಾkೆ. ಅಂದೆ ಉNಾ¾ರ QಾಡುGಾಗ ^ಾಣಶ6ಯನು ತುಂ ಉNಾ¾ರ Qಾಡೇಕು. ಆ
ಉNಾ¾ರದ=> Fಾಂ§ೕಯ7Mರೇಕು. [ಒಂದು ಅರವನು ಉಚ¾;ಸುGಾಗ ಎಷು@

Fಾ ಇರೇಕು ಎನುವ)ದು

ನಮFೆ ಈ Mವರhೆಂದ '(ಯುತ ೆ. Vಂನ *ಾಲದ=> ಜೊJೕ'ಷJ ಮತು ಆಯುGೇ7ದ*ೆ, ವJ6ಯ
ಾಂದ ಬರುವ ಉNಾ¾ರವನು ಆlಾರGಾZ ಬಳಸು'ದರ
k ು ಎನುವ)ದನು ]ಾM=> ]ೆನ3<*ೊಳ/ಬಹುದು].
“ಓಂ*ಾರದ ಮೂರು ಅರಗಳನು ಒ@Fೆ :ೇ;<, }ೊಸ ]ಾದವನು ಸೃD@QಾW, ಾಹJGಾZ, Qಾನ<ಕGಾZ,
ಅಂತಃಪ ೆಂದ, ತನ9ಯತೆಂದ, ಓಂ*ಾರಂದ ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ, ಭಗವಂತನ ರೆಯ=>
]ಾವ) ಸುರ” ಎನುತ ೆ ಈ Gೇದಮಂತ.
ಋFೆaೕದದ

ೇವತೆಗಳ ಸ}ಾಯಂದ ಅ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದವರು, ಭೂ5ೋಕದ=> ಭಗವಂತನ

EೇಷdGಾದ ಪ'ೕಕದ ಆಾದಕಾZ ಹುಟು@ತಾೆ. ಶತQಾನಗ(ಂದ

ಾ ಗಳ$ ಪHಜೆQಾW, MEೇಷ

ಸ lಾನ ತುಂರುವ, ಪ)ಣJಸಳದ=>ನ ಭಗವಂತನ ಪ'ಯ ಆಾದಕಾZ, ಇವರು ತಮ9 :ಾಧ]ೆಯನು
ಮುಂದುವ;ಸುತಾೆ. ಅ-*ಾರ ಮತು ಉ-*ಾರದ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದವ;Fೆ ಹೃದnಾ*ಾಶದ=> ಭಗವಂತನ
ಪ'ೕಕದ ದಶ7ನGಾಗುತ ೆ. ಮತು ಅಂತ;ದ=>ನ ಊಧj75ೋಕ ^ಾ3nಾಗುತ ೆ. ಅವ;Fೆ ಯಜುGೇ7ದದ
ೇವತೆಗಳ$ ಇಂತಹ ಾಗJವನು ಒದZ<*ೊಡುತಾೆ. ಇನು ಮೂರೂ ಅರಳನು :ೇ;<, ಓಂ*ಾರಂದ
ಭಗವಂತನ ಉ^ಾಸ]ೆ QಾWದೆ: “ನಮ9 ಹೃತ,ಮಲ ಮಧJದ=> ಮತು ªೕರ:ಾಗರದ=> ]ೆ5ೆ<ರುವ
ಭಗವಂತನ :ಾನGಾದ \ೕ ^ಾ3nಾಗುತ ೆ.
ಇ=> ಭಗವಂತನನು Eಾಂತಃ, ಅಜರಃ, ಅಮೃತಃ, ಅಭಯಃ ಮತು ಪರº ಎಂದು MEೇಷGಾದ }ೆಸ; ಂದ
ಸಂೋ<ರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ.

ಇವ) ಭಗವಂತನ ಗುಣGಾಚಕ ]ಾಮಗಳ$. Eಾಂತಃ ಎನುವ=> ‘ಶ’

ಎಂದೆ ಆನಂದ. ಅಂತಹ ಆನಂದದ ತುತತು Eಾಂ'. ಆನಂದದ ಪಾ*ಾೆdಯ=>ರುವ ಭಗವಂತ ‘Eಾಂತಃ’.
ಸಂ:ಾರ :ಾಗರದ=>ರುವ ]ಾವ) ಒಂದ5ಾ> ಒಂದು ಭಯದ=> ಬದುಕುತೇGೆ. ಆದೆ ದುಃಖದ ಸ4ಶ7Gೇ ಇಲ>ದ
ಪHhಾ7ನಂದ ಸaರೂಪ ಭಗವಂತ ಅಭಯಃ. ಮುಪ)4 ಮತು :ಾMFೆ ಒಳFಾಗದ ಭಗವಂತ ‘ಅಮೃತಃ ಮತು
ಅಜರಃ’. ಎಲ>6,ಂತ V; ಾದ ಮತು ಪ;ಪHಣ7]ಾದ ಭಗವಂತ ‘ಪರº’.
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M.ಸೂ: ಭಗವಂತನ ಗುಣGಾಚಕ ]ಾಮಗಳ ಸುಂದರ Mವರhೆಯನು ಆಸಕ ಓದುಗರು ‘Mಷುಸಹಸ]ಾಮ
ಅಥ7ಸVತ’ ಪ)ಸಕದ=> *ಾಣಬಹುದು.

ಇ' ಪEೆSೕಪ ಷ ಪಂಚಮಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ಐದ]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು.

ಪಂಚಮಃ ಪಶಃ ಪ;cಷd-೧
ॐ-ಓಂ*ಾರ ಎನುವ ೕಜಾರ
ಓಂ*ಾರ ಒಂದು ೕಜಾರ. ಈ ೕಜಾರವನು W<ದೆ ಅದು ಸಮಸ ಾರ'ೕಯ ತತ Eಾಸವನು ತನ
ಗಭ7ದ=> ಧ;< ೆ ಎನುವ)ದು ನಮFೆ '(ಯುತ ೆ. Gೇದದ :ಾರ 'ಓಂ*ಾರ'-ಅ ೇ ಪಣವಃ.
Gೇದಗಳ$ ಅ]ೇಕ. ಋFೆaೕದದ=> 24 Eಾೆ, ಯಜುGೇ7ದದ=> 101 Eಾೆ, :ಾಮGೇದದ=> 1000 Eಾೆ,
ಅಥವ7Gೇದದ=> 12 Eಾೆ. VೕFೆ ಒಟು@ 1137 ಸಂVತೆಗಳ$. ಅದ*ೆ, ಅೆ@ೕ ಾಹ9ಣಗಳ$, ಅರಣJಕಗಳ$,
ಉಪ ಷತುಗಳ$. VೕFೆ GೇದGೆಂದೆ Mಪ)ಲGಾದ Gೈಕ Gಾಙ9ಯ. ಎೆ@ೕ Gೇದಗ(ದkರೂ ಕೂಾ, ಮೂಲತಃ
Gೇದದ=> ಪಮುಖGಾದ ಮೂರು MಾಗM ೆ. ಪದJರೂಪ(ಋFೆaೕದ), ಗದJರೂಪ(ಯಜುGೇ7ದ) ಮತು
Fಾನರೂಪ(:ಾಮGೇದ). ಈ ಮೂರು Gೇದಗಳ, ಮೂರು ಅರಗಳನು ತೆFೆದು*ೊಂಡು Qಾ7ಣGಾZರುವ)ದು
ಓಂ*ಾರ.
“ಓಂ*ಾರ*ೆ, :ಾರತaವನು *ೊಟು@ :ಾರಭೂತ]ಾZ ‘ಪಣವಃ’ ಶಬkGಾಚJ]ಾZ ]ಾನು ಓಂ*ಾರದ=> ]ೆ5ೆ< ೆkೕ]ೆ”
ಎಂದು Zೕತೆಯ=> ಸaಯಂ ಭಗವಂತ]ೇ }ೇ( ಾk]ೆ(Zೕತಾ-೭-೦೮). ಇದು ಬಹಳ MNಾರಗ§7ತ ಸಂಗ'.
^ಾೕನರು ಮೂರು Gೇದಗಳನು ಭ@ ಇ(<, ಅದರ :ಾರGಾದ ಮೂರು ವಗ7ಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ QಾWದರು.
ಅ ೇ ಪ)ರುಷಸೂಕ. ಈ *ಾರಣಂದ Gೇದಸೂಕಗಳ5ೆ>ೕ ಪ)ರುಷಸೂಕ ಅತJಂತ EೇಷdGಾದ ಸೂಕ. ಈ
ಸೂಕವನು ಮತೆ ಭ@ಇ(<, ಮೂರು ^ಾದಗಳ Fಾಯ' ಮಂತ(ತತMತುವ7ೇಣJಂ ಭFೋ7
ೕಮV ೕ ೕನಃ ಪNೋದnಾ )
ಸಂಬಂಧಪ@ದುk,

‘ಭFೋ7

ಪNೋದnಾ ’

:ಾಮGೇದ*ೆ,

Qಾ7ಣGಾತು. ಇ=> ‘ತ

ೇವಸJ

ಸMತು ವೇಣJಂ’ ಋFೆaೕದ*ೆ,

ೇವಸJ ೕಮV’ ಯಜುGೇ7ದ*ೆ, ಸಂಬಂಧಪ@ದುk, ‘ೕ  ನಃ
ಸಂಬಂಧಪ@ದುk.

VೕFೆ

ಮೂರು

Gೇದಗಳ

:ಾರ

Fಾಯ'ಯ

ಮೂರು^ಾದಗಳ$ಳ/ ಒಂದು ಮಂತದ=> ೆ. ಇದ*ಾ,Z Fಾಯ' ಮಂತವನು ‘GೇದQಾತಾ’ ಎನುತಾೆ. ಈ
Fಾಯ'ಂದ ರಸ ತೆFೆ ಾಗ ಮೂರು ^ಾದಗ(ಂದ ಮೂರು ಪದಗಳ$ಳ/ GಾJಹೃ': “ಭೂಃ ಭುವಃ ಸaಃ”. ಈ
ಮೂರು ಪದಗಳ :ಾರ ಮೂರು ಅರದ(ಅ, ಉ, ಮ) ಓಂ*ಾರ-ॐ.
ಓಂ*ಾರದ=> ‘ಅ’*ಾರ ಋFೆaೕದ*ೆ,, ‘ಉ’*ಾರ ಯಜುGೇ7ದ*ೆ, ಮತು ‘ಮ’*ಾರ :ಾಮGೇದ*ೆ, ಸಂಬಂಧಪ@ದುk.
ಋFೆaೕದ " ಅZ¤ೕ”.ೇ ಪ)ೋVತಂ ಯ°ಸJ ೇವಂ-ಋ'aಜಂ” | }ೋತಾ”ರಂ ರತ lಾತಮಂ |..." ಎಂದು
‘ಅ’ *ಾರಂದ ^ಾರಂಭGಾಗುತ ೆ. ಮತು “....ಸQಾ ೕ ವ ಆಕೂ'ಃ ಸQಾ]ಾ ಹೃದnಾ

ಹಃ: |

ಸQಾನಮಸು ´ೕ ಮ]ೋ ಯ½ಾ ವಃ ಸುಸ}ಾಸ' ॥” ಎಂದು ‘ಇ’*ಾರದ=> *ೊ]ೆFೊಳ$/ತ ೆ. ಅ=>ಂದ
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ಮುಂದುವ;ದು ಯಜುGೇ7ದ “ಇೇ ತೊaೕಜೆ7 ತಾa …” ಎಂದು ‘ಇ’*ಾರಂದ ^ಾರಂಭGಾZ “……..ಸಮು ೋ
ಬಂಧುಃ” ಎಂದು ‘ಉ’*ಾರದ=> *ೊ]ೆFೊಳ$/ತ ೆ. VೕFೆ ಓಂ*ಾರದ=>ನ ‘ಅ’*ಾರ ಮತು ‘ಉ’*ಾರ ಋFೆaೕದ ಮತು
ಯಜುGೇ7ದವನು ಪHಣ7GಾZ ಸೂಸುವ ಸಂೇಪhಾ(abbreviation)ರೂಪ. ಇ=>ಂದ ಮುಂ ೆ :ಾಮGೇದ.
:ಾಮGೇದ “ಅಗ ಆ nಾV ………” ಎಂದು ‘ಅ’*ಾರಂದ ಆರಂಭGಾZ “……ಬಸ4'ದ7lಾತು” ಎಂದು
‘ಉ’*ಾರದ=> *ೊ]ೆFೊಳ$/ತ ೆ. ಆದk;ಂದ ಇ=> ‘ಮ’ *ಾರ ಬಂಲ>. ಆದೆ ನಮFೆ '(ದಂತೆ :ಾಮGೇದ ]ಾದ
ರೂಪದ=> ೆ. ಓಂ*ಾರದ=> ಕೂಾ ‘ಮ’ ಎನುವ)ದು ]ಾದರೂಪದ=> }ೊರ }ೊಮು9ವ ಅರ- ಅದು ಸಂZೕತ.
VೕFೆ ಓಂ*ಾರ Gೇದದ ಸಂೇಪhಾರೂಪGಾದ ೕಜಾರ. ಇದು ನಮFೆ Gೇದವನು ಗುರು'ಸುವ Qಾಗ7ದc7.
ಆದk;ಂದ ಇದು ಭಗವಂತನನು :ೋತ Qಾಡುವ ಮಂತಗಳ=> ಅತJಂತ ಪಕೃಷ@Gಾದುದುk. ಇದ6,ಂತ ೊಡ
:ೋತQಾಡುವ ಶಬk ಈ ಪಪಂಚದ=> ಇ]ೊಂಲ>.
ಒಂದು ಮಂತದ *ೊ]ೆಯ=> }ೇಳ$ವ ಓಂ*ಾರ*ೆ, GಾJಕರಣದ ಪ;ಾೆಯ=> ‘ಪಣವಃ’ ಎನುತಾೆ. ಆಂದ
ಅಂತದ ತನಕ ಸಮಸ]ಾಮ ಪ'^ಾದJ ‘ಭಗವಂತ’ ಎಂದು ತೋ;ಸುವ)ದ*ೆ, ಓಂ*ಾರವನು ಆ-ಅಂತದ=>
ಉNಾ¾ರ Qಾಡುತಾೆ. ಈ *ಾರಣ*ಾ,Z ಮಂತದ ಆಯ=> ಮತು ಅಂತದ=> ಬಳಸುವ ಓಂ*ಾರವನು ಎಂದೂ
ಪತೆJೕಕGಾZ }ೇಳಾರದು. ಉ ಾಹರhೆFೆ Mಷು ಸಹಸ]ಾಮದ *ೊ]ೆಯ=> “ಸವ7ಪಹರhಾಯುಧಃ ಓಂ
ನಮಃ ಇ'” ಎಂದು }ೇಳ ೇ,

“ಸವ7ಪಹರhಾಯುlೋಂ ನಮಃ ಇ'” ಎಂದು }ೇಳೇಕು. ಆಯುಧಃ

ಎನುವ=>ನ Mಸಗ7(◌ಃ)ವನು ತೆFೆದು ಅ=> ‘ಓಂ’ :ೇ;< ಅದನು ಸಮಸGಾZ }ೇಳೇಕು.
ಪಣವಃ MಸÖತGಾ ಾಗ GಾJಹೃ', GಾJಹೃ' M:ಾರGಾZ Fಾಯ', Fಾಯ' M:ಾರGಾZ ಕುರುಡ ಸೂಕ,
ನಂತರ ಮೂರು Gೇದಗಳ$, ಅ=>ಂದ ಸಮಸ Gೇದಗಳ$. VೕFೆ ಪಣವದ=>, GಾJಹೃ'ಯ=>, ಪ)ರುಷ ಸೂಕದ=>,
ಸಮಸGೇದಗಳ=> ಭಗವಂತ ]ೆ5ೆ< ಾk]ೆ.
Gೇದಗ(ಂದ5ೇ ಹು@ ಬಂದ ಪಪಂಚದ ಎ5ಾ> ಶಬkದಲೂ>, ಎ5ಾ> 5ೌ6ಕ ]ಾದದಲೂ> ಭಗವಂತ ತುಂದ. ಆತ
ಆ*ಾಶದ=> ಅನಂತ ಶಬkಗಳನೂ, ಅನಂತ ]ಾದಗಳನೂ ಸೃD@ QಾWದ. ನಮFೆ ಶಬkಂದ ಅನಂತ
ಅನುಭವವನು *ೊಟು@, ಆ ಶಬkವನು ಗVಸುವ ಮತು ಗV< ಪ)ನರುಚ¾;ಸುವ MEೇಷ ಶ6ಯನು ಕರು«<ದ.
ಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಬk ]ಾಮಕ ಭಗವಂತನನು '(ಯುವ MEೇಷ ಶ6 Qಾನವ Fೆ ಭಗವಂತನ MEೇಷ
*ೊಡುFೆ.
ೕ5ೆ }ೇ(ದಂತೆ ಸಮಸ Gೇದದ=> ]ಾವ) ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಎ5ಾ> ಗುಣಗಳನು ಓಂ*ಾರ
}ೇಳ$ತ ೆ. ಓಂ(ॐ) ಎನುವ)ದ*ೆ, ಒಂದು ಅಖಂಡ ಅಥ7M ೆ. ಓಂ*ಾರ ‘ಅವ’ ಅಥGಾ ‘ಉ’ ಎನುವ ಎರಡು
lಾತುM ಂದ ಷ4ನGಾತು. ‘ಅವ' ಇ' ಓಂ’-ಇ=> ‘ಅವ'’ ಪದ*ೆ, ಅ]ೇಕ ಅಥ7MEೇಷಗ(Gೆ.
•

‘ಅವ GಾJ¯ೕ’ lಾತು; ಅವ'

ಎಂದೆ ಎ5ಾ> ಕೆ ತುಂರುವ ಎಂದಥ7. ಆದk;ಂದ ಓಂ ಎಂದೆ

ಸವ7ಗತ(Omnipresent).
•

‘ಅವ’

ಎಂದೆ

ಾನ.

‘ಅವ'’

ಎಂದೆ

ಎಲ>ವನೂ

'(ದವನು;

ಆದk;ಂದ

ಓಂ

ಎಂದೆ

ಸವ7°(Omniscient).
•

‘ಅವ :ಾಮ½ೆJೕ7’ lಾತು; ಆದk;ಂದ ಅವ' ಎಂದೆ ಸವ7ಸಮಥ7(Omnipotent).
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VೕFೆ ೇವರು ಸವ7ಸಮಥ7, ಸವ7ಗತ, ಸವ7° ಎನುವ ಪಮುಖ ಮೂರು ಮುಖವನು ಓಂ*ಾರ '(ಸುತ ೆ.
ಇದು ಭಗವಂತನನು ಗುರು'ಸುವ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳ$. ೕವ ‘ಅಣು’Gಾದೆ ಭಗವಂತ ಸವ7ಗತ;
ೕವ ಅಲ4°]ಾದೆ ಭಗವಂತ ಸವ7°; ೕವ ಅಲ4 :ಾಮಥJ7 ಉಳ/ವ]ಾದೆ ಭಗವಂತ ಸವ7ಸಮಥ7. VೕFೆ
ೕವ Zಂತ §ನGಾZರುವ ಆ ಶ6 ಎಷು@ §ನ ಎನುವ)ದನು ಓಂ*ಾರ '(ಸುತ ೆ.
‘ಅವ ಪGೇEೇ’ ಎನುವ lಾತುವನು ]ೋWದೆ- ಇ=> ಅವ' ಎಂದೆ ‘ಪGೇಶ Qಾಡುತಾ]ೆ’ ಎಂದಥ7.
ಭಗವಂತ ಸವ7ಗತ. ಆದk;ಂದ ಆತ ಎಲ>ರ ಒಳಗೂ(Indweller) }ೊರಗೂ ಇ ಾk]ೆ. ಇದನು ]ಾಾಯಣ
ಸೂಕದ=> “ಅಂತ ಬVಶ ತ

ಸವ7ಂ GಾJಪJ ]ಾಾಯಣ <ತಃ” ಎಂ ಾkೆ. ‘ಅವ ವ ೇ’ ಅನುವ

ಇ]ೊಂದು lಾತುM ೆ. ಅ=> ಅವ' ಎಂದೆ ರhೆ Qಾಡುವವ ಎನುವ)ದು ಒಂದು ಅಥ7, ಸಂ}ಾರ Qಾಡುವವ
ಎನುವ)ದು ಇ]ೊಂದು ಅಥ7. ಆದk;ಂದ ಓಂ ಎಂದೆ ಸವ7ರಕ, ಸವ7ಸಂ}ಾರಕ ಶ6. “ಭಗವಂತ
ನಮ9=>ರುವ ಅ ಾನವನು, ನಮ9=>ರುವ ದುಃಖವನು, ನಮ9=>ರುವ ೋಷವನು ಸಂ}ಾರ Qಾಡುವ ಸವ7
ೋಷ ]ಾಶಕ”. ಇದು ]ಾವ) ಓಂ*ಾರದ=> ‘ಸಂ}ಾರಕಶ6’ ಭಗವಂತನನು ಉ^ಾಸ]ೆ QಾಡುGಾಗ
'(ರೇ*ಾದ MNಾರ.
ಸಮD@nಾZ }ೇಳೇ*ೆಂದೆ: ‘ಅವ’ lಾತುM ಂದ ಹು@ದ ಓಂ- ಭಗವಂತ ಸವ7 ಸಂ}ಾರಕ, ಸವ7
ೋಷ Gಾರಕ, ಸGಾ7ಂತnಾ7¤, ಸGಾ7ಂತ 7nಾಮಕ, ಸವ7°, ಸವ7ಸಮಥ7, VೕFೆ ]ಾವ)
ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡೇ*ಾದ ಭಗವಂತನ ಮುಖJ ಗುಣಗ.ೆಲ>ವನು }ೇಳ$ತ ೆ. ಸಮಸ Gೇದಗಳ$ }ೇಳ$ವ)ದು
ಭಗವಂತನ ಈ ಗುಣಗಳ Mವರವನು.
ಎರಡ]ೇ lಾತು ‘ಊಯತೇ ಇ'ೕ ಓಂ’. ಜಗತು nಾರ=> ಓತGಾZ ೇ ಅವನು ಓಂ. ಅಂದೆ ಇWೕ ಜಗತು
nಾರ=> ಆcತGಾZ ೇ ಅವನು ‘ಓಂ*ಾರ’ GಾಚJ ಭಗವಂತ. ಅ ೇ ;ೕ' ಎ5ಾ> ಗುಣಗಳ$ nಾರ=>
ಓತGಾZ ೇ(}ೆhೆದು*ೊಂW ೇ) ಅವನು ಓಂ. ಅಂದೆ ಭಗವಂತ ಸGಾ7lಾರ-ಸವ7ಗುಣಪHಣ7.
ಓಂ*ಾರವನು ಸಮD@nಾZ ]ೋWದ ೕ5ೆ ಅದನು ೇೆೇೆ ಅರGಾZ MಂಗW<*ೊಂಡು, ಅದರ=>ರುವ
ಮೂರು ಅರ(ಅ, ಉ, ಮ)ಏನನು }ೇಳ$ತ ೆ ಎನುವ)ದನು ]ೋೋಣ. ಪಣವ ಪದದ ಒಂ ೊಂದು ಅರ
ಓಂ*ಾರದ ಒಂ ೊಂದು ಅರದ Mವರhಾರೂಪದ=> ೆ. ಓಂ*ಾರದ \ದಲ]ೇ ಅರ ‘ಅ’. ‘ಅ’ ಅಂದೆ ಅಕ.
ಎಲ>6,ಂತ ಅಕ]ಾದ ಭಗವಂತ ‘ಅ’. ಇದನು ಪಣವದ ‘ಪ’ ಅರ Mವ;ಸುತ ೆ. ’ಪ’ ಎಂದೆ ಪಕೃಷ@Gಾದ
ಎಂದಥ7. ಎಲ>6,ಂತ ಪಕೃಷ@Gಾದ ಅನಂತ ಶ6 ಭಗವಂತ ‘ಅ’. ಓಂ*ಾರದ ಎರಡ]ೇ ಅರ ‘ಉ’. ‘ಉ’ ಅಂದೆ
ಉತಮGಾದ, ಾ]ಾನಂದಗ(ಂದ ತುಂ ಉನತGಾದದುk. ಇದನು ^ಾಣವದ ‘ಣ’ ಅರ Mವ;ಸುತ ೆ. ‘ಣ’
ಎಂದೆ

ಾ]ಾನಂದದ ಆತ9ಬಲ. ಭಗವಂತ ಸವ7ಸಮ7ಥ7- ಆದk;ಂದ ಾ]ಾನಂದ ಸaರೂಪ ಭಗವಂತ ‘ಉ’.

ಓಂ*ಾರದ ಮೂರ]ೇ ಅರ ‘ಮ’. ‘ಮ’ ಎಂದೆ ಾನಸaರೂಪ. ಇದನು ಪಣವದ ‘ವ’ ಅರ Mವ;ಸುತ ೆ. ‘ವ’
ಎಂದೆ ಾನ-ಅದು ಸವ7° ಎನುವ ಅಥ7ವನು *ೊಡುತ ೆ. VೕFೆ ಓಂ*ಾರದ ಒಂದು ಮುಖವನು ‘ಪಣವಃ’
Mವ;ಸುತ ೆ.
ಉಪ ಷ'ನ=> }ೇಳ$ವಂತೆ: “]ೇ' ]ೇ' ಆತಾ9 ಅಗಹJಃ ನ V ಗಹJತೆ”-ಅಂದೆ ಭಗವಂತನನು \ದಲು
'(ಯುವ) ೇ]ೆಂದೆ “ಭಗವಂತ ಪHಣ7GಾZ '(ಯ=*ಾ,ಗುವ ವಸುವಲ>” ಎಂದು! ಅವನನು ಪHಣ7GಾZ
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'(ಯುವ)ದು ಅ:ಾಧJ ಎಂದು '(ಯುವ) ೇ \ದಲು ]ಾವ) ಭಗವಂತನ ಬFೆ '(ಯೇ*ಾದ Mಷಯ.
ಇದನು ಓಂ*ಾರ Mವ;ಸುತ ೆ. ಇ=> 'ಅ' ಎಂದೆ ಅಲ> ಅಥGಾ ಇಲ> . ಭಗವಂತ ಅಲ>, ಭಗವಂತ ಇಲ>! ಅಂದೆ
ಭಗವಂತ ಪHಣ7GಾZ '(ಯಲು ಆಗುವ ಸಂಗ'ಯಲ>; ಏ*ೆಂದೆ ]ಾವ) '(ರುವ ವಸುMನ=> ಏ

ೇ

ಅದು ಅವನ=>ಲ.> ನಮFೆ 'ಗುhಾತ9ಕ ಪಪಂಚದ ಪ;ಚಯ Qಾತ ಇ ೆ, ಆದೆ ಭಗವಂತ 'ಗುhಾ'ೕತ.
'ಗುhಾತ9ಕGಾದ ನಮ9 ಮನಸು 'ಗುhಾ'ೕತವನು ಗVಸ5ಾರದು. ಭಗವಂತನ=> nಾವ ೋಷವH ಇಲ>.
ಆತ ಸವ7ಗುಣಪHಣ7. ಭಗವಂತ ನಮ9 ಲುM ಂದ ಅ'ೕತ.
ಭಗವಂತ ‘ಉ’. ಆತ ನಮ9 ಮನಸು ಏರಬಹು ಾದ ಎತರ6,ಂತಲೂ ಉನತGಾZರುವ ವಸು. ನಮ9 ಮನಸು
ಆ ಎತರ*ೆ, ಏರಲು :ಾಧJMಲ>. ಆದರೂ ಆತ ‘ಮ’-ಅಂದೆ ಆತನನು '(ಯಬಹುದು! ಅಂದೆ ಭಗವಂತ
ಸಮುದದಂತೆ. ]ಾವ) ಪHಣ7 ಸಮುದವನು ತಂದು ನಮ9 ಮ]ೆಯ ^ಾತೆಯ=> ತುಂಡಲು :ಾಧJMಲ>. ಆದೆ
ನಮ9 ^ಾತೆಯ=> ಎಷು@ ತುಂಬಬಹು ೋ ಅಷು@

ೕರನು ತುಂ ತರಬಹುದು. ಅ ೇ ;ೕ' ಭಗವಂತನನು

]ಾವ) ಪHಣ7 ಗVಸಲು ಅ:ಾಧJ, ಆದೆ ನಮ9 ನಮ9 :ಾಮಥJ7ಕ,ನುಗುಣGಾZ ಆತನನು '(ಯಬಹುದು.
ಓಂ*ಾರ “ಭಗವಂತನನು ಪHಣ7 '(ಯಲು ಅ:ಾಧJ, ಆದೆ ಮ9 ಮ9 ೕಗJತೆFೆ ತಕ,ಂತೆ ಭಗವಂತನನು
'(ಯಲು ಪಯ'<” ಎನುವ Gೇದದ ಸಂ ೇಶವನು ನಮFೆ '(ಸುತ ೆ.
ಭಗವಂತನನು nಾವ ;ೕ' ಅನುಸಂlಾನ Qಾಡೇಕು ಎನುವ)ದನು ಓಂ*ಾರ }ೇಳ$ತ ೆ. ಭಗವಂತ ‘ಅ’
ಅಂದೆ ಆತ ಅ'ೕತ. nಾವ)ದು ಸೃD@ಯ ಪHವ7ದ=> ಇತೋ ಅದು ‘ಅ’. ]ಾವ) ಉತ4ನಾದ ನಂತರ ಇರುವ
ಭಗವಂತ ‘ಉ’; ಎಲ>ವH ]ಾಶGಾದ ೕ5ೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ ‘ಮ’. '*ಾಲದ=> ಏಕರೂಪGಾZರುವ ಭಗವಂತ
ಓಂ.
ಭಗವಂತ ‘ಅ’ ಅಂದೆ ಭೂಃ (ಭೂ¤); ಆತ ‘ಉ’ –ಭೂ¤ಯ ಉಪ;ಯ=>ರುವ ಅಂತ;(ಭುವಃ); ಆತ ‘ಮ’
ಅಂದೆ ಾನಪದGಾದ ಸaಗ7(ಸaಃ). ಮೂರು 5ೋಕವನು
ಅವ:ೆಗ.ಾದ ‘ಅ’-ಎಚರ, ‘ಉ’-ಕನಸು; ‘ಮ’-

ಯ¤ಸುವ ಶ6 ಭಗವಂತ ಓಂ. ನಮ9 ಮೂರು

ೆkಯನು ಯಂ'ಸುವ ಅನಂತ ಶ6 ಭಗವಂತ ಓಂ.

VೕFೆ ಸಮಸ Gೈಕ Gಾಙ9ಯ nಾವ ಗುಣವನು ಭಗವಂತನ=> ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡೇ*ೆಂದು }ೇಳ$ತ ೋ;
ಸವ7]ಾಮ GಾಚJ]ಾದ ಭಗವಂತನ=> ಸವ7 ]ಾಮಗಳ$ nಾವ ಗುಣವನು }ೇಳ$ತ´ೕ- ಅGೆಲ>ವನೂ
ಸಂಗಹ QಾW ಭ@ ಇ(< :ಾರಯುಕGಾZ }ೇಳತಕ,ಂತಹ ೕಜಾರ ಓಂ*ಾರ. ಇದು ಭಗವಂತನ
:ೋತದ5ೆ>ೕ ಅತJಂತ EೇಷdGಾದ ಸು'. ಭಗವಂತನನಲ> ೆ ಇ]ಾJರನೂ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಕೆಯಲು :ಾಧJMಲ>.
ಈ *ಾರಣ*ಾ,Z :ಾQಾನJGಾZ 'ಓಂ' ನು nಾರೂ ತಮ9 }ೆಸಾZ ಬಳಸುವ)ಲ>, ಬಳಸಾರದು.
ಓಂ*ಾರ ಜಪ ಅತJಂತ ಪ;hಾಮ*ಾ;. :ಾQಾನJGಾZ ಓಂ*ಾರ ಜಪವನು
ಅವ;Fೆ nಾವ ;ೕ'ಯ ಸಮ:ೆJಯೂ ಇಲ>. ಆತ ತನ

ಸ]ಾJ<ಗಳ$ Qಾಡುತಾೆ.

ೇಹ ತೆದು*ೊಳ$/ವಷು@(೧೨,೦೦೦) ಾ; ಓಂ*ಾರ

ಜಪ Qಾಡಬಹುದು. ಗೃಹಸ]ಾದವನು ರಂತರ ಓಂ*ಾರ ಜಪ Qಾಡುವ)ದು ಅಷು@ ಸೂಕವಲ>. ಗ;ಷd ಹತುಾ;
Qಾಡಬಹುದು. ಸಂ:ಾರ ೕವನ ನೆಸುವ }ೆಂಗಸರು ಓಂ*ಾರ ಜಪ Qಾಡರುವ)ದು ಒ.ೆ/ಯದು. ಏ*ೆಂದೆ
ಓಂ*ಾರವನು ಪHಣ7 ತೊಡZ<*ೊಂಡು, ಅ½ಾ7ನುಸಂlಾನಂದ ಜಪ Qಾಡುವ)ದ;ಂದ, ಅದು ಮನ<ನ
ೕ5ೆ ಮಹತರGಾದ ಪ;hಾಮವನು ೕರುತ ೆ. ಇದು ಒಂದು ;ೕ'ಯ lಾJನMದkಂತೆ. ಇದ;ಂದ ಮನಸು
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ಮಗGಾZ, ಸಂ:ಾ;ಕ ೕವನದ=> GೈಾಗJ ಬರುವ ಅ^ಾಯM ೆ. ಆದೆ ಓಂ*ಾರದ ಅ½ಾ7ನುಸಂlಾನ
nಾರು ೇ*ಾದರೂ Qಾಡಬಹುದು. ಓಂ*ಾರದ ಅಥ7ಂತ]ೆ QಾW ಎತರ*ೆ,ೕರಲು nಾವ) ೇ ಅW ಇಲ>.

*******
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ಅಥ ಷಷdಃ ಪಶಃ
ಅಥ }ೈನಂ ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜಃ ಪಪಚ¾ । ಭಗವµ VರಣJ]ಾಭಃ *ೌಸ5ೊJೕ ಾಜಪ)ತೋ
Qಾಮು^ೇತೆJೖತಂ ಪಶಮಪೃಚ¾ತ । ೋಡಶಕಲಂ ಾರ ಾaಜ ಪ)ರುಷಂ Gೇತ । ತಮಹಂ ಕುQಾರಂಬುವಂ ।
]ಾಹ¤ಮಂ Gೇದ ಯಧJಹ¤ಮಮGೇಷJಂ ಕಥಂ ತೇ ]ಾವ¤' । ಸಮೂ5ೋ Gಾ ಏಷ ಪ;ಶುಷJ'
ೕSನೃತಮ§ವದ' ತ:ಾ9]ಾಹ7ಮJನೃತಂ ವಕುಂ । ಸ ತೂDೕಂ ರಥQಾರುಹJ ಪವGಾಜ । ತಂ ತಾa
ಪೃNಾ¾¤ *ಾa:ೌಪ)ರುಷ ಇ' ॥೧॥
ಆರು ಜನ ಋDಗಳ=> Eೇಷdಾದ ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರು ತಮ9 ಪEೆಯನು *ೇಳ$ವ)ದೊಂFೆ ಈ ಅlಾJಯ
ಆರಂಭGಾಗುತ ೆ. ಅವರು ತಮ9 ಪEೆಯ ಮಹತaವನು Mವ;ಸುವ)ದ*ೊ,ಸ,ರ, ತಮ9 ಪEೆFೆ ಸಂಬಂ<ದ,
ಅವರ ೕವನದ=> ನೆದ ಒಂದು ಘಟ]ೆಯನು \ದಲು Mವ;ಸುತಾೆ. ಅವರು }ೇಳ$ತಾೆ: “]ಾನು ಇ=>
*ೇಳ$ವ ಪEೆ ನನ=> Vಂ ೆ ಒಬPರು *ೇ(ದ ಪEೆ” ಎಂದು. ಒ9 *ೋಸಲ ೇಶದ ಾಜಕುQಾರ ‘VರಣJ]ಾಭ’
ನನ ಬ( ಬಂದು, ನನ=> ಈ ;ೕ' ಪEೆ }ಾ6ದ: “ಹ]ಾರು ಕ5ೆಯ ಒೆಯ]ಾದ ಒಬP ಪರಮಪ)ರುಷನ
ಉ^ಾಸ]ೆ }ೇFೆ Qಾಡೇಕು” ಎಂದು. ]ಾವ) ಪ)ರುಷಸೂಕವನು ]ೋW ಾಗ ಅ=> “ಸಹಸcೕಾ7 ಪ)ರುಷಃ”
ಎಂದು ]ಾಾಯಣನನು ಸು'<ರುವ)ದನು *ಾಣುತೇGೆ. ಆದk;ಂದ ಪ)ರುಷಃ ಎಂದೆ ]ಾಾಯಣ. ಆದೆ
ಹ]ಾರು ಕ5ೆಗಳ$ nಾವ)ದು? ಅವ)ಗಳನು ಯಂ'ಸುವ ಭಗವಂತನನು ಎ=> }ೇFೆ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡೇಕು
ಎನುವ)ದು ಇ=>ರುವ ಪEೆ. “ಈ ಪEೆFೆ ಉತರ ನನFೆ '(ಯದು” ಎಂದು ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರು }ೇ( ಾಗ,
VರಣJ]ಾಭ ಪ)ನಃ “ ಮFೆ ಖಂWತGಾZ '( ೆ. ಅದನು ನನFೆ }ೇ(” ಎಂದು ಒತಾಸುತಾ]ೆ.[ಇ=>
ಅಬವಂ ಎನುವ ಪದವನು ‘ಅಬುವº’ ಎಂದು ಬಳ< ಾkೆ. ಇದು ತಾತ4ಯ7ಪHವ7ಕ ಅಥGಾ ಒತು*ೊಟು@
}ೇಳ$ವ)ದನು ಸೂಸುತ ೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ: ಬಹಳ
ಬ}ಾಳ]

ಆಗ ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರು }ೇಳ$ತಾೆ:

“ನನFೆ ಈ ಾನ '(ಲ>. ]ಾನು ಸುಳ$/ }ೇಳ$'ಲ.> nಾರು ಸುಳ$/}ೇಳ$ತಾ]ೋ ಅವನ ಬದುಕು ೇರುಸVತ
ಒಣZದ ಮರದಂತೆ ವJಥ7 ಎನುವ)ದು ನನFೆ '( ೆ. ಆದk;ಂದ ನನFೆ '(ಯದkನು

ನFೆ }ೇFೆ }ೇಳ=”

ಎಂದು. ಇ=> ‘ಅ§ವದ'’ ಎನುವ ಪದ ಬಳ*ೆnಾZ ೆ. ಅವದ' ಅಂದೆ ಒಳZ ಂದ ಮತು }ೊರZ ಂದ
ಸುಳ$/ }ೇಳ$ವ)ದು. \ೕಸQಾಡೇ*ೆನುವ ಉ ೆkೕಶಂದ }ೇಳ$ವ ಸುಳ$/-ಅ§ವದ'. ಇ]ೊಬPರ
Eೇಯ<FಾZ }ೇಳ$ವ ಸುಳ$/ ಸುಳ/ಲ>.

ಇ=> ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರು ಮುಂದುವ;ದು: “]ಾನು

ಅ^ಾQಾ«ಕತೆಂದ ಸುಳ$/ }ೇ(ದೆ, ನನ ಎ5ಾ> ಪ)ಣJಗಳ$ ]ಾಶGಾZ, ]ಾನು

]ಾ7ಮGಾZ

}ೋಗುತೇ]ೆ. ಸುಳ$/ }ೇಳ$ವ)ದ;ಂದ ಇWೕ ಮನುಷJನ ವJ6ತa ]ಾಶGಾZ }ೋಗುತ ೆ. ಅವನು QಾWದ
ಪ)ಣJಕಮ7ಗಳ$ ಕರZ }ೋಗುತGೆ. VೕFಾZ ಸುಳ$/ }ೇಳ$ವ)ದರ ಅ^ಾಯದ ಅ;ವ) ನನZ ೆ.
^ಾQಾ«ಕGಾZ ನನFೆ

ನ ಪEೆFೆ ಉತರ '(ಲ>” ಎನುತಾೆ. ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರು ಈ ;ೕ'

ನುW ಾಗ VರಣJ]ಾಭ ತನ ಪEೆFೆ ಉತರ <ಗ=ಲ>ವ5ಾ> ಎಂದು ೇಸರಂದ ತನ ರಥವನು ಏ; ಅ=>ಂದ
}ೊರಟು}ೋಗುತಾ]ೆ.
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“ಆ ಾಜಕುQಾರ *ೇ(ರುವ ಪEೆFೆ ಉತರ
ೋಡಶ ಕ5ೆಗಳ$ nಾವ)ದು?

ಮFೆ '( ೆ. ಆದk;ಂದ ]ಾನು

ಮ9ನು *ೇಳ$' ೆkೕ]ೆ. ಆ

ೋಡಶ ಕ5ೆಗ(ಗೂ ಭಗವಂತ ಗೂ nಾವ ಸಂಬಂಧ? ೋಡಶಕ5ಾ

ಪ)ರುಷನನು ಎ=> }ೇFೆ ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡೇಕು?” ಇದು ಈ ಉಪ ಷ'ನ=>ರುವ ಆರ]ೆಯ ಮತು *ೊ]ೇಯ
ಪEೆ. ಬ , ಆರುಮಂ ಋDಗ.ೆÍ ಂFೆ :ೇ;, ]ಾವH ಈ ಪEೆFೆ ಉತರ ರೂಪGಾZರುವ ಅತJದುÀತ ಾನ
ಸಂ ೇಶವನು ಭಗವಂತನ ಕೃ^ೆೇW, 3ಪ45ಾದ;ಂದ *ೇ( '(ದು ಧನJಾFೋಣ.

ತ:ೆÂ ಸ }ೋGಾಚ ।

ಇ}ೈGಾಂತಃ ಶ;ೕೇ :ೋಮJ ಸ ಪ)ರುೇ ಯ<9]ೇತಾಃ ೋಡಶಕ5ಾಃ

ಪಭವಂ'ೕ' ॥೨॥
ಒಬP :ಾಧಕ '(ಯ5ೇೇ*ಾZರುವ ಅತುJತಮ ಪEೆ ಇ ಾZರುವ)ದ;ಂದ, 3ಪ45ಾದ;Fೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷGಾತು[ಹ-*ಾರ ಇದನು ಸೂಸುತ ೆ]. ಅವರು }ೇಳ$ತಾೆ: ಭಗವಂತನನು ]ಾವ) ನಮ9
ೇಹ ೊಳFೇ ಕಂಡು ಉ^ಾಸ]ೆ Qಾಡೇ*ೇ }ೊರತು, ಆತನನು ಎ5ೆ>5ೊ>ೕ ಹುಡುಕುವ)ದಲ>” ಎಂದು. ಇ=>
3ಪ45ಾದರು ಸು*ೇEಾ ಾರ ಾaಜರನು ‘:ೋಮJ’ ಎಂದು ಸಂೋ< ಾkೆ. :ೋಮ+ಇವ=:ೋಮJ.
ಅಂದೆ ಚಂದನಂತೆ ತುಂಾ ತಂ^ಾದ ಸaಾವ ಉಳ/ವನು, nಾರ ಮನ<ಗೂ ]ೋGಾಗದಂತೆ 3ೕ'ಂದ
Qಾತ]ಾಡುವವನು, ಮೃದು ಸaಾವದವನು ಎಂದಥ7. ಒಬP Eಾಸ° ಎಷು@ :ೌಮJ]ಾZರೇ*ೆಂದೆ: ಆತ
nಾರನೂ
Eಾಸದ

ೆaೕಷ Qಾಡುವಂ'ಲ>, ಇ]ೊಬPರನು ಅವQಾನFೊ(ಸುವ *ೆಟ@ Qಾತ]ಾಡುವಂ'ಲ>. ಇದು
ಯಮ. “ಇದ]ೇ M ಾJ ದ ಾ' Mನಯº” ಎನುತಾೆ. ಇದು ಅlಾJತ9ದ Qಾಗ7ದ=> \ದಲು

ಗ(ಸೇ*ಾದಂತಹ

ಅಹ7ತೆ.

‘:ೋಮJ’

ಎಂದೆ

:ೋಮnಾಗ

ಮುಂತಾದಂತಹ

Gೇ ೋಕGಾದ

ಕQಾ7ನುಾdನ Qಾಡುತಾ, ಕಮ7ದ=> ಪ;ಣ' ಪೆದವ ಎನುವ)ದು ಇ]ೊಂದು ಅಥ7.
ಎಲ>ರ ಒಳಗೂ ಅಂತnಾ7¤nಾZರುವ ಭಗವಂತ ‘ಪ)ರುಷಃ’. ನಮ9 ಹೃತ,ಮಲ ಮಧJದ=>ರುವ ಂಬರೂ3
ಪರಮಪ)ರುಷನನು, ಅಂತಃದೃD@ಂದ ಕಂಡು Qಾಡುವ

ಉ^ಾಸ]ೆ¼ೕ ೋಡಶಕ5ಾ ಉ^ಾಸ]ೆ.

ಪರಮಪ)ರುಷ ಭಗವಂತ ೋಡಶಕ5ೆಯ ಒೆಯ ಮತು ಆತ ಈ ಹ]ಾರು ಕ5ೆಗ(ಂದ ಈ ಪಪಂಚವನು
Qಾ7ಣ QಾW ಾk]ೆ.

ಸ ಈಾಚ*ೇ । ಕ<9µ ನaಹಮುತಾ,Üಂತ ಉತಾ,Üಂತೋ ಭMಾJ¤ ಕ<9µ Gಾ ಪ'D@ತೇ ಪ'ಷ@:ಾJ¤ೕ'
॥೩॥
ಸೃD@ಯ ಆರಂಭದ=> ಭಗವಂತ ತನ ಸೃD@ಯ ಕು;ತು VೕFೆ ಆ5ೋ<ದ: “]ಾನು ಸೃD@QಾWದ ೕ5ೆ
ಪ'ಂದು ವಸುMನ ಒಳಗೂ ]ಾನು ತುಂಬುತೇ]ೆ. ೕವನನು lಾರhೆ QಾW ]ಾನು

ೇಹವನು

ಪGೇcಸುತೇ]ೆ ಮತು ಆ ೕವದ ಆಯುಸು ಮುZ ಾಗ }ೊರಬರುತೇ]ೆ” ಎಂದು. ಆದk;ಂದ ಹುಟು@ವ)ದು
ಎಂದೆ ೕವನ ಜೊತೆFೆ ಭಗವಂತ

ೇಹ ಪGೇಶ Qಾಡುವ)ದು }ಾಗೂ :ಾಯುವ)ದು ಎಂದೆ ೕವನನು

VWದು*ೊಂಡು ೇಹಂದ }ೊರಬರುವ)ದು. ಇ ೇ *ಾರಣ*ಾ,Z ಭಗವಂತನನು ‘ಶತ7’ ಎಂದು ಕೆಯುತಾೆ.
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ

Page 68

ಅlಾJಯ-೬ ಆರ]ೇ ಪEೆ

ಸ ^ಾಣಮಸೃಜತ । ^ಾhಾಚ¾Ü ಾ¬ಂ ಖಂ GಾಯುಜೊJೕ7'ಾಪಃ ಪೃmMೕಂಯಂ ಮ]ೋSನಮ]ಾ¶
Mೕಯ7ಂ ತ¯ೕ ಮಂತಾಃ ಕಮ7 5ೋ*ಾ 5ೋ*ೇಷು ]ಾಮ ಚ ॥೪॥
ಸೃD@ ^ಾರಂಭದ=> ಭಗವಂತ ತ]ೊಂFೆ ಸ ಾ ಇರುವ ಒಬP ಒಡ]ಾW ೇಕು ಎಂದು ಇNೆ¾ಪಟು@
^ಾಣ ೇವರನು ಸೃD@ QಾWದ. ಪಪಂಚ ಸೃD@ಯ=> ^ಾಣದಸೃD@ ಎಂದೆ ೕವಕ5ೆಯ ಸೃD@. ಅಂದೆ
ೕವರುಗಳ ಸೃD@. ಈ ಸಮಸ ೕವರುಗ(Fೆ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ ^ಾಣ ೇವರು. ೋಡಶಕ5ೆಗಳ=> ‘ೕವ’

ಹ]ಾರ]ೇ ಕ5ೆ }ಾಗೂ ಇ ೊಂ ೇ Nೇತನ. ಇದಲ> ೆ ಇನು ಹ]ೈದು ಕ5ೆಗಳ$. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ: ಶ ೆ¬, ಖಂ,
Gಾಯು, ಜೊJೕ', ಆಪಃ, ಪmMೕ, ಇಂಯ, ಮನಃ, ಅನ, Mೕಯ7, ತಪಃ, ಮಂತಾಃ, ಕಮ7, 5ೋ*ಾಃ ಮತು
]ಾಮ.
\ದಲು ಭಗವಂತ ೕವ Fೆ ಶ ೆ¬ಯನು ಸೃD@QಾWದ. ಇದು Qಾನ<ಕ <'; ೕವದ ಅಂತರಂಗದ <'.
ಪ'ಂದು ೕವ*ೆ, ಅದರ ೆkೕ ಆದ ಸaಾವM ೆ. ಅದು ಶ ೆ¬. ನಮ9ನಮ9 ಶ ೆ¬ ನಮನಮFೆ. ]ಾವ) ಏನನು
ನಂಬುತೆ´ೕ ಅದು ನಮFೆ ಸತJ. ]ಾವ) ಏನನು ನಂಬುವ)ಲ>´ೕ ಅದು ನಮ9 ^ಾ=Fೆ ಇಲ>. ಆದk;ಂದ ೕವದ
ಇWಯ ೆಳವ«FೆFೆ ಮೂಲಭೂತGಾZರತಕ,ಂತಹದುk ‘ನಂ*ೆ’. ನಂ*ೆ

ಜGಾದೆ ಏ(Fೆ. ಇಲ>ದkೆ ಇಲ>!

}ಾFಾZ ನಮ9 ಇWೕ ೕವನದ ಏ;(ತಗ(Fೆ ಮೂಲಭೂತGಾZರುವ)ದು ನಮ9 ನಂ*ೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ
*ೆಲವರು

ೇವೇ ಇ5ಾ> ಎಂದು ಗ@nಾZ ನಂರುತಾೆ. ಆಗ ಅವರು \ೕQಾಗ7ದ=> :ಾಗಲು

:ಾಧJGಾಗುವ)ಲ>. VೕFಾZ ‘ಶ ೆ¬’ ಹುಟು@ವ)ದಕೂ, \ದಲು ಇರುವ \ಳ*ೆ. ಆನಂತರ ಹು@ದೕ5ೆ ಆ
\ಳ*ೆಯ ೕ5ೆ ಅನುವಂcೕಯ ಮತು ಪ;ಸರದ ಪಾವ ಇತಾJ ನಂ*ೆಗಳ$ ಮುಚಳGಾZ
:ೇ;*ೊಳ$/ತGೆ.
‘ೕವ ಮತು ಅದ*ೊ,ಂದು ನಂ*ೆ’. ಇಂತಹ ೕವ ತಾಯ }ೊಟೆ@ಯನು ಪGೇcಸುತ ೆ. ಅ=> ಆ ೕವ*ೆ,
ಪಂಚಭೂತಗ(ಂದ ಕೂWದ ಶ;ೕರ ಬರುತ ೆ. ಇ=> ಖಂ ಅಂದೆ ಆ*ಾಶ, Gಾಯು ಅಂದೆ Fಾ(, ಜೊJೕ'
ಅಂದೆ ೆಂ6, ಆಪಃ ಎಂದೆ

ೕರು, ಪmMೕ ಎಂದೆ ಮಣು. VೕFೆ ಮಣು- ೕರು-ೆಂ6-Fಾ(-ಆ*ಾಶ ಎನುವ

ಐದು ಕ5ೆಗಳ$ :ೇ; ಶ;ೕರ Qಾ7ಣGಾಗುತ ೆ. ಇದನು ಅನಮಯ*ೋಶ ಎನುತಾೆ. ಪಂಚಭೂತಗ(ಂ ಾದ
ಶ;ೕರ ಪಪಂಚದ=>ರುವ)ದನು ಅನುಭMಸಲು ಇಂಯಗಳ$ ೇಕು. ಪಪಂಚದ=>ರುವ ರೂಪವನು ]ೋಡಲು
ಕಣು, ]ಾದವನು *ೇಳಲು 6M, ಸುಗಂಧ ಮೂಸಲು ಮೂಗು, ರು ]ೋಡಲು ]ಾ=Fೆ, ಸ4ಶ7ದ ಅನುಭವ*ೆ,
ತaZೕಂಯ. VೕFೆ ಪಂNೇಂಯಗಳ ಸೃD@nಾತು. ನಂತರ ಕುಸು;*ೆಲಸ, cಲ4ಕ5ೆ ಇತಾJ ಕಮ7ವನು
Qಾಡಲು *ೈ, ಒಂದುಕೆಂದ ಇ]ೊಂದು ಕೆFೆ }ೋZ ತನ ಅನುಭವವನು Mಸ;<*ೊಳ/ಲು *ಾಲು,
ನುWಯಲು ಾ, ೇಹ*ೆ, ೇಡGಾದುದkನು }ೊರ}ಾಕಲು ^ಾಯು ಮತು ಉಪಸ; ಸೃD@ M:ಾರ*ೆ,, ಸಂತಾನ
ವೃ¬Fೆ-ಜನ]ೇಂಯ. VೕFೆ ಪಂಚಕೕ7ಂಯದ ಸೃD@nಾತು.

ಆನಂತರ ಇಂnಾನುಭವಗಳನು

ಗVಸಲು ಮನಸು, ಬು¬, ಅಹಂ*ಾರ, ತ, Nೇತನ ಎನುವ ಐದು ಅಂತಃಕರಣಗಳ]ೊಳFೊಂಡ
ಮ]ೋಮಯ*ೋಶ ಸೃD@nಾತು. VೕFೆ ಶ ೆ¬, ಪಂಚಭೂತಗಳ$, ಇಂಯಗಳ$(ಐದು ಾ]ೇಂಯ ಮತು
ಐದು ಕೕ7ಂಯ) ಮತು
ೆಳವ«Fೆnಾತು.

VೕFೆ

ಮ]ೋಮಯ*ೋಶ ಎನುವ ಎಂಟು ಕ5ೆಗ(ಂದ ವJ6ತaದ ಪHಣ7
ರೂಪ)Fೊಂಡ

ೇಹದ

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ

ೋಗ*ಾ,Z

ಜಡಪಪಂಚದ

ಸೃD@nಾತು.
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ಜಡಪ ಾಥ7ವನು ಆ}ಾರGಾZ :ೇM< ಾಗ ಅದ;ಂದ ೇಹದ=> ಶ6 ೆ.ೆಯುತ ೆ. ಅದ;ಂದ ಮುಂನ
ಸಂತಾನ*ೆ, *ಾರಣಭೂತGಾZರುವ Mೕಯ7 ೇಹದ=> ಷ4ನGಾಗುತ ೆ. ಇದು ಹತ]ೇ ಕ5ೆ.
ೕವ ೇಹಂದ ೆ.ೆಯುGಾಗ ೕವನದ ನೆಯ=> ಮೂರು ಕ5ೆಗ(Gೆ. ಅವ)ಗ.ೆಂದೆ ತಪಃ, ಮಂತ ಮತು
ಕಮ7. ಮನ<ನ=> ತಾನು ಏನುQಾಡೇಕು, ಏ]ಾಗೇಕು, ಇತಾJ ಆ5ೋಚ]ೆ Qಾಡುವ)ದು ತಪಃ. }ಾFೆ
ೕ<ರುವ)ದನು

ಇ]ೊಬPೊಂFೆ

ಮಂತಾ5ೋಚ]ೆ

Qಾಡುವ)ದು

ಮಂತ.

ನಂತರ

ತಾನು

ಆ5ೋ<ರುವ)ದನು, }ೇ(ರುವ)ದನು Qಾಡುವ)ದು ಕಮ7. ಇವ) ೆಳವ«Fೆಯ=>ರುವ ಮೂರು ಕ5ೆಗಳ$.
ಕಮ7ವನು Qಾಡುತಾ ]ಾವ) 5ೋಕವನು ಗ(ಸುತೇGೆ. ಇ=> 5ೋಕ ಅಂದೆ <ರ-ಚರ :ೊತುಗಳ$. ಇನು
ಹ]ೈದ]ೇ ಕ5ೆ ]ಾಮ. ಇ=> ]ಾಮ ಅಂದೆ ಹು@ ಾಗ ಇಟ@ }ೆಸರು, ೕವನದ=> ಪೆದ 6ೕ'7, ಅಪ6ೕ'7
ಇತಾJ.
ಒ@ನ=> }ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಶ ೆ¬, ಪಂಚಭೂತಗಳ$, ಇಂಯಗಳ$, ಮ]ೋಮಯ*ೋಶ, ಆ}ಾರ, Mೕಯ7,
ಆ5ೋಚ]ೆ, Qಾತು, ಕಮ7, 5ೋಕ ಮತು ]ಾಮ ಇವ) ೕವದ ಮುಂರುವ ಹ]ೈದು ೇ=ಗಳ$. ಈ
ಹ]ೈದು ೇ=ಗ.ೆÍ ಳFೆ <6,}ಾ6*ೊಂWರುವ ೕವ ಹ]ಾರ]ೆ ಕ5ೆ.
ಇ=>

ಮFೊಂದು ಪEೆ ಬರಬಹುದು. ಅ ೇ]ೆಂದೆ: ಇಂಯ, ಮನಸು, ಇತಾJ ನಮFೆ ೇ=nಾಗುವ)ದು

}ೇFೆ ಎಂದು.

ಇಂಯಗ(ಂದ ಮನುಷJ

ಾನಗ(ಸುತಾ]ೆ, ಎತರ*ೆ,ೕರುತಾ]ೆ. ಮನ< ಂದ ಉಚ¾

MNಾರಗಳನು ಂತ]ೆ Qಾಡುತಾ]ೆ. VೕZರುGಾಗ ಇದು ೇ=nಾಗುವ)ದು }ೇFೆ? ಈ ಪEೆFೆ ಉತರ
ಕಂಡು*ೊಳ/ಲು ]ಾವ) ಸaಲ4 ಅಂತರಂಗದ MNಾರವನು MEೆ>ೕDಸೇ*ಾಗುತ ೆ. ಉ ಾಹರhೆFೆ ಕಣು. ಕ« ಂದ
]ಾವ) ]ೋಡುತೇGೆ. ಆದೆ ಈ ಕಣು ನಮ9 ಅಂತರಂಗವನು, ಸೂÆಪಪಂಚವನು ಗVಸ5ಾರದು.
ಇದ;ಂ ಾZ ]ಾವ) ನಮ9 ಒಳಗಣನು ಮೆತು }ೊರಪಪಂಚದ5ೆ>ೕ ಬದು6ಡುತೇGೆ. ಅ ೇ ;ೕ' ಮನಸು.
ಮನಸು ನಮFೆ ಸತJವನು '(ಯದಂತೆ ನಮ9ನು }ೊರFೆ.ೆದು ನಮ9 ಕ,ನು ಬದ=ಸುತ ೆ. ಎಲ>ವ)ದಕೂ,
\ದಲು ನಮ9 ನಂ*ೆ. ಒಂದು Gೇ.ೆ ನಮ9 ನಂ*ೆ ತ^ಾ4Zದkೆ ನಮ9 ಇWೕ ೕವನGೇ ವJಥ7Gಾಗುತ ೆ.
VೕFೆ ಈ ಎ5ಾ> ಹ]ೈದು ಕ5ೆಗಳÍ ಕೂಾ ೕವನನು ೇ=ಯಂತೆ ಸುತುವ;ರುತGೆ. ಈ ಹ]ೈದು
ೇ=ಗಳನು ಹ]ಾರ]ೇ ೕವ Fೆ *ೊಟ@ವಳ$ ಹ]ೇಳ]ೇ ಪಕೃ'. ಅದ;ಂದ ಡುಗೆFೊ(<
\ೕ*ೊಡುವವ ಹ]ೆಂಟ]ೇ ]ಾಾಯಣ. }ಾFಾZ Gೇ ಾಂತದ=>ರುವ ಒಟು@ Mಷಯಗಳ$ ಹ]ೆಂಟೇ.
ೕ5ೆ }ೇ(ದ ಹ]ಾರು ಕ5ೆಗಳ=> ಹ]ೈದು ಜಡಕ5ೆ. ನಮFೆ '(ದಂತೆ ಅlಾJತ9ದ=> ಎಲೂ> *ೇವಲ
ಜಡವನು }ೇಳ$ವ ಪದ¬' ಇಲ>. ಆದk;ಂದ ಈ ಹ]ೈದು ಕ5ೆಗಳ$ ಅದರ ತತಾ§Qಾ
}ೇಳ$ತGೆ. ಈ ತತಾ§Qಾ
@ಲುಗಳ$. ಈ

ೇವತೆಗಳನು

ೇವತೆಗಳ$ ೕವದ :ಾಧ]ೆಯ }ಾಯ=>ನ MMಧ ಹಂತದ=>ರುವ

ೇವತೆಗಳನು ]ಾವ) ಅವರ ತಾರತಮJಕ,ನುಗುಣGಾZ MMಧ ಹಂತದ=> *ಾಣೇಕು.

\ದ=Fೆ ಪ)ಷ,ರ. ಈತ ಕಮ7ದ ಅ§Qಾ
ನಂತರ ಶ . ಈತ ಭೂ¤ಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ. ಈತ ನಮFೆ :ಾಧ]ೆಯ }ಾಯ=> \ದಲ @ಲು.
ೇವತೆ. }ಾFೇ ಉಾ ೇM ]ಾಮದ ೇವತೆ; ಅZಪ' :ಾa}ಾ-

ಮಂತದ ೇವತೆ; ಬುಧ ೕ;ನ ೇವತೆ; ಅZ ಪ)ತ ^ಾವಕ ೆಂ6ಯ ೇವತೆ; Gಾಯುಪ)ತ ಮ;ೕ Fಾ(ಯ
ೇವತೆ; ಗಣಪ' ಆ*ಾಶದ ೇವತೆ; ವರುಣ Mೕಯ7ದ ೇವತೆ; ಚಂದ ಅನದ ಅ§Qಾ
ಇಂಯಗಳ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ; ಗರುಡ-Eೇಷ ರುದರು ಮನ<ನ ಅ§Qಾ

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ

ೇವತೆ; ಇಂದ-

ೇವತೆಯರು. ನಂತರ ಾರ'
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ಅಥGಾ ಶ ಾ¬ ೇM ಶ ೆ¬ಯ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ. ^ಾಣ ೇವರು ^ಾಣದ ಅ§Qಾ

ೇವತೆ. ಇದು ನಮ9

:ಾಧ]ೆಯ }ಾಯ=>ನ ಅತJಂತ ಎತರದ @ಲು. ಈ @=ನ ನಂತರ ನಮFೆ ]ೇರGಾZ ಲªÆೕ]ಾಾಯಣರ ದಶ7ನ. ಈ ಎ5ಾ> ಅ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ/ಕ5ೆಗಳ :ಾa¤ ಆ ಭಗವಂತ. ಒ@ನ=>

}ೇಳೇ*ೆಂದೆ ಇದು ನಮ9 ಉ^ಾಸ]ೆಯ ಹ]ೆಂಟು ಮಜಲುಗಳನು }ೇಳ$ತ ೆ. ಹ]ೆಂಟು ಾರ'ೕಯ
ತತEಾಸದ ಅಪHವ7 ಸಂೆJ. ಇದು ‘ಜಯ’ವನು }ೇಳ$ತ ೆ. ಇ=> ಈ ಹ]ೆಂಟು @ಲುಗಳ$ ಸಂ:ಾರಂದ
ಜಯಪೆಯ=*ಾ,Z ಇರುವ :ಾಧ]ೆಯ @ಲುಗಳ$.

ಸ ಯ½ೇQಾ ನಧJಃ ಸJಂದQಾ]ಾಃ ಸಮು ಾಯhಾಃ ಸಮುದಂ ^ಾ^ಾJಸಂ ಗಚ¾ಂ' §lೆJೕತೇ ತಾ:ಾಂ
]ಾಮರು^ೇ ಸಮುದ ಇತೆJೕವಂ ¯ೕಚJತೇ । ಏವೕGಾಸJ ಪ;ದಷು@;Qಾಃ ೋಡಶಕ5ಾಃ ಪ)ರುಾಯhಾಃ
ಪ)ರುಷಂ ^ಾ^ಾJಸಂ ಗಚ¾ಂ' §lೆJೕತೇ NಾS:ಾಂ ]ಾಮರು^ೇ ಪ)ರುಷ ಇತೆJೕವಂ ¯ೕಚJತೇ ಸ
ಏೋSಕ5ೋSಮೃತೋ ಭವ' ॥೫॥
}ೇFೆ ಹ;ಯುವ ನಯ *ೊ]ೆಯ ಗು; ಸಮುದ´ೕ }ಾFೇ, ಪ'ಬP \ೕೕಗJ ೕವ }ಾಗೂ ಸಕಲ
ತತಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ *ೊ]ೆಯ ಗು; ಆ ಭಗವಂತ. \ೕವನು :ೇ;ದ ಎ5ಾ> ೕವರು ಭಗವಂತನನು

:ೇರುತಾೆ. ಈ ;ೕ' \ೕವನು :ೇ;ದ ೕ5ೆ ಅವರ ಸaರೂಪರೂಪ, =ಂಗ ಬದ5ಾಗುವ)ಲ>. ಆದೆ ಅವರು
5ೋಕದ=> ಕಂಡಂತೆ ೇೆnಾZ *ಾ«<*ೊಳ/ ೇ ಆ ಪರಮ ಪ)ರುಷ]ೊಂZರುತಾೆ. ಇ=> ಆ ಪರಮಪ)ರುಷ
ಭಗವಂತನನು 3ಪ45ಾದರು ‘ಅಕಲಃ, ಅಮೃತಃ’ ಎಂದು ಸಂೋ< ಾkೆ. ಅಕಲಃ ಎಂದೆ nಾವ ಕ5ೆಗಳ
ಸ4ಶ7ವH ಇಲ>ದವ ಎಂದಥ7. :ಾMಲ>ದ

ತJಮುಕ ಭಗವಂತ ಅಮೃತಃ. \ೕೕಗJ ೕವ ಭಗವಂತನ

ಅನುಗಹಂದ ಹ]ೈದು ೇ=ಗಳನು ಕಳ*ೊಂಡು ಸಕಲ ಕ5ಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ ]ೆರM ಂದ

\ೕವನು ಪೆಯುತಾ]ೆ.

ತ ೇಷ EೆS>ೕಕಃ
ಅಾ ಇವ ರಥ]ಾೌ ಕ5ಾ ಯ<9µ ಪ'D@ತಾಃ ।
ತಂ GೇಧJಂ ಪ)ರುಷಂ Gೇದಯ½ಾ Qಾ ´ೕ ಮೃತುJಃ ಪ;ವJ½ಾ ಇ' ॥೬॥
ೕ5ೆ Mವ;ಸ5ಾದ Mಷಯಗ(Fೆ ಸಂGಾnಾZ/ಪHರಕGಾZ 3ಪ45ಾದರು ಈ Gೇದ ಮಂತವನು ಉ5ೆ>ೕಖ
Qಾಡುತಾೆ. “ಎ5ಾ> ಕ5ೆಗಳ$, ಕ5ಾ§Qಾ

ೇವತೆಗಳ$ nಾರ=> ಆಶಯಾZ ಾkೋ ‘ಅವನು ಭಗವಂತ’.

}ೇFೆ ರಥದ ಚಕದ ಅರZಲುಗಳ$ ಮದJದ ]ಾ§ಯ=> ]ೆ5ೆFೊಂW ಾk´ೕ }ಾFೇ, ಇWೕ Mಶa ಭಗವಂತನ=>
]ೆ5ೆFೊಂW ೆ. ಸಮಸ Gೇದಗ(ಂದ GೇದJ]ಾದವ, :ಾಧ]ೆಂದ '(ದು*ೊಳ/5ೇೇ*ಾದ ಪರಮಪ)ರುಷ ಆ
ಭಗವಂತ. ಇಂಥಹ ಪರಮಪ)ರುಷ ಭಗವಂತನನು '(ದು*ೊಂಡವ Fೆ :ಾವ) ದುಃಖGಾZ *ಾಡುವ)ಲ> ಮತು
ಆತ ಸತ ೕ5ೆ ಅಮೃತತವನು ಪೆಯುತಾ]ೆ”.

ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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ತಾµ }ೋGಾಚ । Nೈತಾವ ೇGಾಹೕತ
ಇಂಥಹ ಅತJದುÀತ

ಪರಂ ಬಹ9 Gೇದ ]ಾತಃ ಪರಮ<ೕ' ॥೭॥

ಾನ ಸಂ ೇಶವನು ತನ ಆರುಮಂ cಷJ;Fೆ

ೕWದ 3ಪ45ಾದರು *ೊ]ೆಯ=>

}ೇಳ$ತಾೆ: “ನನFೆ '(ರುವ ಎ5ಾ> ಅlಾJತ9ದ ರಹಸJವನು ]ಾನು ಮ9 ಮುಂ ೆ ತೆೆಟೆ@. ಇದ;ಂ ಾNೆFೆ
ನನFೆ ಏನೂ '(ಲ>.” ಎಂದು. 3ಪ45ಾದರ ಈ Qಾ'ನ Vಂನ :ೌಜನJ ಅಪHವ7Gಾದುದು.

ತೇ ತಮಚ7ಯಂತಸಂ V ನಃ 3ತಾ ೕS:ಾ9ಕಮMlಾJnಾಃ ಪರಂ ^ಾರಂ ತಾರಯ<ೕ' ।ನಮಃ
ಪರಮಋDೊJೕ ನಮಃ ಪರಮಋDಭJಃ ॥೮॥
3ಪ45ಾದರ ಉಪ ೇಶವನು *ೇ(ದ ಆರು ಮಂ ಋDಗಳ$ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಂದ }ೇಳ$ತಾೆ: “ಗುರುಗ.ೇ,
ನಮ9 ಾಳ$ ಧನJGಾತು.

¤9ಂದ ನಮFೆ ಸತJದ ದಶ7ನGಾತು.

ೕವ) ನಮFೆ ಾನದ ೇಹವನು

*ೊಟ@ ತಂ ೆ. ಅ ಾನದ ಕಡಲ=>ದk ನಮFೆ ೕವ) ಾನದ ತWಯನು ತೋ;;. ನಮZ]ೇನು ೇಕು” ಎಂದು.
ಮನುಷJಜನ9ದ ಏಕQಾತ :ಾಥ7ಕJ ಎಂದೆ ಅ ಾನಂದ

ಾನದ ಕೆFೆ, ಕತ= ಂದ ೆಳ6ನ ಕೆFೆ

ಪಯ«<, :ಾM ಂದ ಅಮೃತತaವನು ಪೆಯುವ)ದು. “ ೕವ) ನಮ9ನು ಸಂ:ಾರದ ಗW ಾ< \ೕದತ
}ಾ<;” ಎಂದು }ೇ(ದ ಋDಗಳ$, *ೊ]ೆಯ=> }ೇಳ$ತಾೆ: “ಪರಮಋDೊJೕ ನಮಃ ಪರಮಋDಭJಃ”
ಎಂದು. ಅಂದೆ “ಪರಮಋDಗ(Fೆ ನಮ:ಾ,ರ, ಪರಮ ಋDಗ(Fೆ ನಮ:ಾ,ರ” ಎಂದಥ7. ಋD ಎಂದೆ ಾ .
ಪರಮಋD

ಎಂದೆ

ಪHಣ7 ಾ .

ಭಗವಂತ

ಒಬP]ೇ

ಪHಣ7 ಾ .

“ಸವ7°]ಾದ

ಭಗವಂತನ

ಅನಂತರೂಪಗ(Fೆ ನಮ9 ನಮ:ಾ,ರ; ಭಗವಂತನನು '(ದ ಎ5ಾ> ಾ Eೇಷd;Fೆ ನಮ:ಾ,ರ; MEೇಷGಾZ
ನಮFೆ ಾನವನು *ೊಟ@ 3ಪ45ಾದ;Fೆ ನಮ:ಾ,ರ” ಎಂದು ನಮಸ,;<ದರು ಎನುವ=>Fೆ ಪEೆSೕಪ ಷ'ನ
ಈ ಅತJದುÀತ ಉಪ ೇಶ *ೊ]ೆFೊಳ$/ತ ೆ.

ಇ' ಪEೆSೕಪ ಷ ಷಷdಃ ಪಶಃ ॥
ಇ=>Fೆ ಷ ಪಶ ಉಪ ಷ'ನ ಆರ]ೇ ಪEೆ/ಅlಾJಯ ಮುZತು

*******
|| ಸGೇ7 ಜ]ಾಃ ಸುñ]ೋ ಭವಂತು - cೕ ಕೃಾಪ7ಣಮಸು ||
ಮ9 ಅ <*ೆಗಳನು ನಮFೆ ತಲು3ಸಲು ಈ *ೆಳZನ Gೆ

:ೈ ಸಂದc7<;:

http://prashnopanishat-in-kannada.blogspot.in
ಆಾರ: ಬನಂೆ ೋ"ಂ#ಾ$ಾಯರ ಉಪ(ಷ* ಪವಚನ
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