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ಓದುವ Uದಲು

ಓದುವ Uದಲು
ಪೂಜ ಬನಂಜೆ &ೋBಂEಾ^ಾಯರು
‘ಉಪಷ

ಒಬo ಾಾನ ಮನುಷ&ೆ ಅಥ ಾಗುವಂತೆ Bವ%`ದ

ಪ5ವಚನ’ವನು ಬಳ`'ೊಂಡು ಇ ಪ5"ೕ 0ೆrೕಕದ Bವರsೆಯನು ಪ5ಸು)ತಪcಸ3ಾ!Eೆ.

ಓದುಗರು ಾಧ ಾದaೆ ಆ^ಾಯರ ಪ5ವಚನದ ಧuಸುರು#ಯನು Uದಲು 'ೇಳ*ೇ'ಾ! ಇ
Bನಂ"`'ೊಳ7K")Eೆvೕ ೆ. ಧuಸುರು#ಯನು 'ೇಳಲು ಾಧ ಾಗEೇ ಇದvವ%&ೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗ3ೆಂದು ಈ
ಪMಸ)ಕವನು ಬaೆಯ3ಾ!Eೆ. ಅjಾತT ಬಂಧುಗಳ7 ಇ ಪ5ಸು)ತಪcಸ3ಾದ ಅಪೂವ ಅಥಾರವನು "#ದು,
ತಮT ೕವನವನು iಾವನ&ೊ#`'ೊಳK*ೇ'ಾ! iಾ5wಸುತೆ)ೕ ೆ.

BOಾಪZೆ
ಈ ಇ-ಪMಸ)ಕವನು ಅjಾತTದ ಆಸf)ಯುಳKವ%&ಾ! ೕಡ3ಾ!Eೆ. ಆದv%ಂದ

ಇದನು xಾವMEೇ

ಾiಾರ'ಾP!(Commercial purpose) ಬಳಸ*ಾರEಾ! 'ೋ%'ೆ. ಈ ಪMಸ)ಕವನು ಆ^ಾಯರ ಪ5ವಚನ
'ೇ#`'ೊಂಡು ಬaೆ ದvರೂ ಸಹ, ಬaೆಯು ಾಗ ಅZೇಕ ತಪMಗIಾ!ರಬಹುದು. ಬaೆಯುವವರು ತಮ&ೆ
ಅಥ ಾದ %ೕ"ಯ ಬaೆದು'ೊಂcರಬಹುದು. ಇ +ಾ&ೆ ಏZಾದರೂ ತಪM ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದaೆ ಅದ'ೆP
ಆ^ಾಯರು +ೊsೆ&ಾರರಲ. ಇದ'ಾP! ಓದುಗರು Zೇರ ಾ! ಆ^ಾಯರ ಪ5ವಚನದ ಧuಸುರು#ಯನು
'ೇ#`'ೊಳK*ೇ'ಾ! Bನಂ"`'ೊಳ7Kತೆ)ೕ ೆ. ಈ ಪMಸ)ಕದ ಮುಖ ಪMಟದ ಬಳಸ3ಾದ ತ5 ಅಂತಜಾಲ ಂದ
ತೆ&ೆದು'ೊಂcದುv. ಒಂದು

ೇIೆ ಆ ಬ&ೆ xಾರEಾvದರೂ ಆೇಪBದvaೆ ದಯBಟುN ನಮ&ೆ ಬaೆದು "#`.

ಅದನು ತ<ಣ ತೆ&ೆದು +ಾಕ3ಾಗುವMದು.

ಸಂಪಕ 'ೊಂc: http://kathopanishat.blogspot.in/
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ಪ5ಾ)ವZೆ

ಪ5ಾ)ವZೆ
ಉಪಷ")ನ ಬಹಳ ಪ5`ದ ಾದ, ಕೃಷ: ಯಜು ೇದದ ಕಠ ಎನುವ 0ಾೆಂದ ಬಂ ರುವ, ‘ಕಠ’ ಎನುವ
ಋ ಪರಂಪaೆಯ ಅನುಾನ'ೆP ಬಂದ ಉಪಷತು) ಈ 'ಾಠ'ೋಪಷತು). ಈ ಉಪಷತ)ನು
ಉ#`'ೊಂಡು ಬಂದವರು ‘ಕಠ’ ಎನುವ ಋ ಮZೆತನ ಾದaೆ, ಈ ಉಪಷ")ನ ಜ ಾದ ಋ ಯಮ ಮತು)
ನ'ೇತ. ಷZಾ! ನ'ೇತ +ಾಕುವ ಪ50ೆ&ೆ ಯಮ 'ೊಡುವ ಉತ)ರ ೇ(ಉಪEೇಶ ೇ) ಕೋಪಷತು).
ಇಂದು ನಮ&ೆ 'ಕಠ' ಎನುವ +ೆಸರು ಬಹಳ Bತ5 ಾ! 'ಾ9ಸಬಹುದು. ಇದು ೇದ'ಾಲದ ಋಯ +ೆಸರು.
ಇಂದು ೇದ'ಾಲದ ಋಗಳ +ೆಸರು ರೂಯಲ. 'ೇಳ7ವMದ'ೆP Bತ5 ಾ!Eೆ ಎಸುವ ಈ +ೆಸರು ತುಂ*ಾ
ಅಥಪೂಣ ಾ!ದುv, ನಮ&ೆ ಆ Zಾಮದ bಂ ರುವ ಅಥ "#ಯEೇ ಇರುವMದ%ಂದ ಅದು Bತ5 ೆಸುತ)Eೆ.
ಸಂಸತದ ‘ಕಠ’ ಎನುವ jಾತುBಂದ ಈ ಶಬv ಷನ ಾ!Eೆ. ‘ಕಠ’ ಎಂದaೆ ೕವನದ ಪ%ಶ5ಮಪಟುN
ದುcಯುವವರು ಎಂದಥ.

ಈ ಉಪಷತು) ನಮ&ೆ ಅಥ ಾಗ*ೇ'ಾದaೆ Zಾವೂ ಕೂಾ ಸ/ಲ

‘ಕಠ’aಾಗ*ೇಕು. ಅಥ ಾc'ೊಳK3ೇ*ೇಕು ಎನುವ ಹಠ ಂದ ಪ%ಶ5ಮಪಟುN ಅಧಯನ ಾಡ*ೇಕು.
ಇಂ ನ ಾಾಕ ೕವನದ ಸತವನು ಯಾಥ ಾ! "#ಯಬಯಸುವವ%&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷತು)
ತುಂ*ಾ ಸ+ಾಯಕ. -ಾರ"ೕಯ ತತ/0ಾಸ1ದ +ೇಳ3ಾದ -ಅ"ೕಂ 5ಯ ಾದ ವಸು)ಗಳ7, ಕ9:&ೆ 'ಾಣದ
ಸೂ<=3ೋಕ, ಅನ ಸುಖ-ದುಃಖದ ಅನುಭವ, ಅದನು ಅನುಭBಸಲು ಭೂ3ೋಕ ಂದ ಅ&ೆ +ೋಗುವ ೕವ,
ಆ ೕವನನು ಯಂ"5ಸುವ Eೇವರು, ಇತಾ ಯನು ಇಂದು ಜHೕ ಸುIೆJ Kೕ ಎಂದು "#ದು'ೊಳ7KವMದು
ಕಷN ಾಗು")Eೆ. ಇದರ Oಾೆ&ೋಸPರ ೇ Qೕಸ3ಾದ ಉಪಷತು) ಕೋಪಷತು).
ಈ ಉಪಷ")ನ B0ೇಷ ೆಂದaೆ ಇ ಉತ)ರ 'ೊಡುವವ ಯಮ. ಪರ3ೋಕ ಅ`)ತ/Bದvaೆ ಾತ5 ಯಮ&ೆ
ಅ`)ತ/. ಸೂ<=3ೋಕದ ಅ`)ತ/, ಅನ ಸುಖ-ದುಃಖವನು ಅ%ತ ಯಮನ ಪ50ೆ 'ೇಳ7ವವ ಭೂ3ೋಕದ ಒಬo
ಪMಟN *ಾಲಕ. ಈ ಉಪಷ")ನ ಪ5"iಾದ Eೇವತೆ Uೕ< xಾಮಕZಾದ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ನಮTನು
ಸಂಾರದ ಾತ5 ಯQಸುವMEೋ ಅಥ ಾ Uೕ<ದಲೂ ಆತನ ಯಂತ5ಣBEೆVೕ? Uೕ<'ೆP +ೋದ
ೕವದ ಇರವM +ೇ!ರುತ)Eೆ? Uೕ<'ೆP +ೋದ Xೕ3ೆ ಏZಾಗುತ)Eೆ? ಇತಾ

ನ'ೇತನ ಮುಖ ಾದ

ಪ50ೆಗಳ7. ಮುಗ *ಾಲಕನ ಪ50ೆ&ೆ ಯಮನ ಉತ)ರ ೇ ಈ ಕೋಪಷತು).
ಇ ಪ50ೆ +ಾಕುವ *ಾಲಕನ +ೆಸರು ‘ನ'ೇತ’. ನ'ೇತ ಎನುವ ಶಬvದ ಅಥ – ನ fಂ

'ೇತಃ ಇ"

ನ'ೇತಃ. ಅಂದaೆ ಏನೂ ಾಡದವ ಎಂದಥ! ಈ ಅಥವನು 'ೇ# ಮ&ೆ ಆಶಯ ಾಗಬಹುದು. ಏನೂ
ಾಡದವ&ೆ ಯಮZೇ'ೆ ಉಪEೇಶ'ೊಟN? ಈ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ `ಗ*ೇ'ಾದaೆ ZಾವM ನ'ೇತನ
bZೆ3ೆಯನು "#ಯ*ೇ'ಾಗುತ)Eೆ. ಾಜಶ5ವ`ನ ಮಗಳ7 ಅರುsಾ. ಅರುsೆಯ ಮಗZಾದ ಉEಾಲಕ ಎನುವ
ಋ ಕುಟುಂಬದ ಹು Nದವ ನ'ೇತ. ಉEಾಲಕ ಮ+ಾOಾ. ಆದaೆ ಆತ ತನ ಮನ`ನ 'ಾಮ-'ೊ5ೕಧUೕಹವನು ಪೂ" ¡ಡ3ಾಗEೆ 3ೋ¢xಾ!ದv. ಈ 'ಾರಣ ಂದ ಆತ ತಪM ಾಡು")ದv. ಆತ&ೆ ಇಬoರು
ಮಕPಳ7. UದಲZೆಯವ 0ೆ/ೕತ'ೇತು +ಾಗೂ ಎರಡZೆಯವ ನ'ೇತ. ಕPವEಾvಗ ನ'ೇತ ಬಹಳ
ೌxಾ!ದv. +ಾ&ಾ! ಆತನ ತಂEೆ-ತಾ ಆತನ ಅಂತರಂಗದ *ೆಳವ9&ೆಯನು ಗುರು"ಸಲ. ಏನೂ
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ಪ5ಾ)ವZೆ
ಾಡದವZೆಂದು "#ದು ಆತನನು ಗುರುಕುಲ'ೆP ಕಳ7bಸEೇ, ಮZೆಯ3ೇ ಇ%`'ೊಂಡರು. <ಣ ಂದ
ವಂತZಾದ ನ'ೇತ ಮZೆಯ ತಂEೆ ತಾ ^ಾಕ% ಾc'ೊಂcದv. ಇಂತಹ ನ'ೇತZೇ ಈ
ಉಪಷ")ನ ಒಬo ಋ(ಷ) +ಾಗೂ ಯಮ ಉಪEೇಶ ಾcದ ಇZೊಬo ಋ(ಗುರು).
ಬ, Uೕ< xಾಮಕZಾದ ಭಗವಂತನ ಕು%ತಾ!ರುವ ಈ ಕೃ"ಯನು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ *ೇc
ನಮT Vೕಗತೆ ಇದvಷುN ಅ%ಯಲು ಪ5ಯ"ೋಣ.

*******
Visit Us at : http://kathopanishat.blogspot.in/
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0ಾಂ"iಾಠ

0ಾಂ" iಾಠ
ಓಂ ಸಹ Zಾವವತು । ಸಹ Zೌ ಭುನಕು) । ಸಹBೕಯಂ ಕರ ಾವ+ೈ ।
ತೇಜ`/ Zಾವ©ೕತಮಸು) । ಾ B©uಾವ+ೈ ॥ ಓಂ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ ॥

ಓ ಭಗವಂತ- ೕನು ಗುರುಷaಾದ ನಮTನು

ಜೊತೆಯ 'ಾiಾc «ೕಸು. ನಮ&ೆ ಈ ಅಧಯನ

ಾಡುವ ಾಮಥವನು 'ೊಡು. ಈ ಅಧಯನ ಂದ ZಾವM ತೇಜ`/ಗIಾಗುವಂತೆ ಾಡು. Zಾ ೆಂದೂ
ಪರಸರ Eೆ/ೕಷಾಡEೆ ಇರುವಂತೆ ರ¬ಸು. ಓಂ'ಾರ

ಾಚ ಮತು) Uೕ<xಾಮಕZಾದ ೕನು

OಾZಾನಂದಗಳ ತುತ)ತು .
(ಪೂಣ Bವರsೆಯನು 'ೊZೆಯ ವಯ ೕಡ3ಾ!Eೆ)
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ಅjಾಯ-೧ ಪ5ಥಾ ವೕ

ಅjಾಯ-೧
ವೕ-೧
ಉಶ ಹ ೈ ಾಜಶ5ವಸಃ ಸವ ೇದಸಂ ದEೌ ।
ತಸ ಹ ನ'ೇತಾ Zಾಮ ಪMತ5 ಆಸ

॥ ೧॥

ಾಜಶ5ವಸು ಎನುವ ಋಯ ಮಗಳ7 ಅರುsೆ. ಈ ಅರುsೆಯ ಮಗ ಉEಾಲಕ.(ಈತನನು ಔEಾಲf ಆರು9ೕ
ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ.) ಈತ&ೆ 0ೆ/ೕತ'ೇತು ಮತು) ನ'ೇತ ಎನುವ ಇಬoರು ಪMತ5%ದvರು.[ಈ 0ೆrೕಕದ
‘ ಾಜಶ5ವಸಃ’ ಎನುವMದನು ಅನು ಾದ'ಾರರು ಾಾನ ಾ! ‘ ಾಜಶ5ವ`ನ ಮಗ-ನ'ೇತ’ ಎಂದು ತiಾ!
ಅನು ಾ ಸುವMದನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. ಆದaೆ ಅದು ಸ%ಯಲ. ] ತತ/ಂತZೆ, Oಾೆ, ಅನEಾನ'ೆP +ೆಸaಾದ
ಾಜಶ5ವ`ನ ಕುಟುಂಬದ ಹು N*ೆIೆದ ಉEಾಲಕ, ಸಮಗ5 0ಾಸ1±Zಾ!ದv. Oಾxಾ!ದv ಈತ

ಸ/ಗದ

‘ಬಯ'ೆ’ಂದ ಒಂದು ಯ± ಾcದ. ಮ+ಾ OಾVಬo ಫ3ಾiೇೆಂದ ಕಮ ಾಡುವMದನು ಈ
0ೆrೕಕದ “ಹ ೈ” ಎನುವ ಆಶಯ ಸೂಚಕ ಾ! ಪ5ಸು)ತಪcಸ3ಾ!Eೆ. 0ಾಸ1'ಾರರು +ೇಳ7ವಂತೆ ZಾವM
xಾವMEೇ ಪೂಜೆಯZಾಗ ಅಲಫಲದ ಆೆಂದ ಾಡEೇ ಭಗವµ d5ೕತಥ ಾ! ಾಡ*ೇಕು. ಭಗವµ
d5ೕತಥ ಾ! ಾಡುವ ಕಮ ಎ3ಾ ಫಲಗಳZೊಳ&ೊಂಡ ‘ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ’ ಎನುವ ಮ+ಾಫಲವನು
'ೊಡು ಾಗ, ಅಲ ಫಲದ ಆೆಂದ ಪೂಜೆ ಾcದaೆ ಮ+ಾಫಲವನು ಕIೆದು'ೊಂಡಂತೆ. ಇ Oಾxಾ!ದv
ಉEಾಲಕ ಾPಮಕಮ ಾಡುವMದನು ¡ಟುN, ಆಶಯ ೆಂಬಂತೆ ಫಲವನು ಬಯ` ‘ಸವ ೇದ¶’ ಎನುವ
ಯ± ಾcದ. ' ೇದ¶' ಎಂದaೆ ‘ಸಂಪತು)’.

‘ಸವ ೇದ¶’ ಎಂದaೆ ತನರುವ ಸವಸ/ವನೂ Eಾನ

ಾಡುವMದು. ಉEಾಲಕ ಇಂತಹ ಮ+ಾ ಯ±ವನು ಾಡು ಾಗಲೂ ಕೂಾ 3ೋಭತನ ಂದ ಾcದ!
ತಂ ಹ ಕುಾರಂ ಸಂತಂ ದ¬sಾಸು ೕಯಾZಾಸು
ಶ5EಾSSB ೇಶ ೋSಮನತ

॥೨॥

dೕತೋದ'ಾ ಜಗತೃsಾ ದುಗEೋ+ಾ %ಂ 5xಾಃ ।
ಅನಂEಾ Zಾಮ ತೇ 3ೋ'ಾಾ) ಸ ಗಚ¸" ತಾ ದದ
ಾಾನ ಾ! 'ಾcನ

॥೩॥

ಾ`ಸುವ ಋಗಳ ಸಂಪತು)-ಹಸುಗಳ7. 3ೋಭ ಂEಾ! ಹಸುಗಳ ಒIೆKಯ

ಹಸುಗಳನು ¡ಟುN &ೊಡು¹ ಹಸುಗಳನು ಉEಾಲಕ Eಾನ ಾಡು")ದv. ಈ ದೃಶವನು +ೊರZೋಟ'ೆP ಮಂದ
ಬು ಯವನಂತೆ 'ಾಣುವ ಪMಣೕB-ಆತನ ಮಗ ನ'ೇತ Zೋಡು")ದv. ಮ+ಾತTZಾದ ಆತ&ೆ ತನ ತಂEೆ
ಾಡು")ರುವ ತdನ ಅ% ಾಗುತ)Eೆ. ಯ± ೆಂಬ ಮಹತಾPಯ ಾc ಅ ತನ 3ೋಭ'ೆP ವಶ ಾ!ರುವ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ತಂEೆ ಅZಾಯ ಾ! iಾಪ 'ಾಯವನು ಾಡುವMದನು ಕಂಡು ಆತ ಮರುಗುತಾ)Zೆ. ಕPವZಾದv%ಂದ
ಆತ&ೆ ತಂEೆ&ೆ ಬು  ಾದ +ೇಳಲು ಾಧ ಾಗುವM ಲ. ಈ %ೕ" Eಾನ ಾcದv%ಂದ iಾಪ ಬರುತ)Eೆ ಎಂದು
+ೇಳ7ವ ಬದಲು “ನನನು xಾ%&ಾದರೂ Eಾನ ಾಡು” ಎಂದು +ೇಳ7ವMದ'ಾP! ಆತ ತಂEೆಯ ಬ#
+ೋಗುತಾ)Zೆ.
ಸ +ೋ ಾಚ dತರಂ ತತ ಕೆº ಾಂ Eಾಸ`ೕ" ।
/"ೕಯಂ ತೃ"ೕಯಂ ತಂ +ೋ ಾಚ ಮೃತ ೇ ತಾ/ ದEಾQೕ"
ತಂEೆಯ

ಬ#

+ೋದ

ನ'ೇತ

+ೇಳ7ತಾ)Zೆ:

“ಅiಾ,

ಇದು

ಸವಸ/ವನೂ

॥೪॥
Eಾನ

ಾಡುವ

ಯ± ಾ!ರುವMದ%ಂದ ನನನು xಾ%&ಾದರೂ Eಾನ ಾಡು. Zಾನು ಅವರ ಮZೆಯ ^ಾಕ% ಾc'ೊಂಡು
ಇದುv ¡ಡುತೆ)ೕZೆ. ನನನು Eಾನ ಾcದುದರ ಫಲ ನ&ೆ ಬರುತ)Eೆ” ಎಂದು. ಈ bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ
ನ'ೇತನನು ಆತನ ತಂEೆ-ತಾ ಒಬo ಬು b
 ೕನ *ಾಲಕ ಎಂದು "# ದvರು. ಆದv%ಂದ ಇ ಆತನ
ಾತನು ಉEಾಲಕ fB&ೊಡEೆ-ಲ¬`ದ. ತನನು ಗಮಸದ ತಂEೆಯ ಬ# ನ'ೇತ: “ನನನು xಾ%&ೆ
'ೊಡು")ೕಯ ಅiಾ” ಎಂದು ಎರಡZೇ *ಾ% 'ೇಳ7ತಾ)Zೆ. ಇದನೂ ಉEಾಲಕ ಅಲ¬`Eಾಗ, ನ'ೇತ
ಮೂರZೇ *ಾ%: “ಅiಾ –ನನನು xಾ%&ೆ Eಾನ ಾಡು")ೕಯ” ಎಂದು 'ೇಳ7ತಾ)Zೆ. ಮಗ ಮೂರZೇ *ಾ% ಈ
%ೕ" 'ೇ#Eಾಗ ಉEಾಲಕ&ೆ 'ೋಪ ಬರುತ)Eೆ. 'ೋಪದ ಬರದ ಆತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಮೃತ ೇ ತಾ/
ದEಾQ” ಎಂದು. ಅಂದaೆ “ನನು ಮೃತುB&ೆ(ಯಮ&ೆ) 'ೊ NEೆvೕZೆ” ಎಂದು. ಮೃತುB&ೆ Eಾನ 'ೊಟNaೆ
ಅ&ೆ ಈ ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರ ಂದ +ೋಗಲು ಾಧBಲ. Eೇಹ ತ` ಸೂ<= ಶ%ೕ%xಾ! ಾತ5 ಸೂ<=3ೋಕ
ಪಯಣ ಾಧ. ನಮT ಪ5"Vಬoರ ಶ%ೕರEೊಳಗೂ ಒಂದು ಸೂ<= ಶ%ೕರBEೆ. ಅದನು ಅರುದ ಶ%ೕರ
ಎನುತಾ)aೆ. ಮನಃ0ಾಸ1±ರು ಇದನು Arial Body ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಸೂ¼ಲ Eೇಹ ಂದ ZಾವM
ಸೂ<=3ೋಕವನು 'ಾಣಲು ಾಧBಲ ಾದv%ಂದ ಇ ಉEಾಲಕ +ೇ#ರುವ ಾತು “ೕನು ಸತು) +ೋಗು”
ಎನುವ 0ಾಪ! ತಂEೆಯ *ಾಂದ ‘ಾಯ*ೇಕು’ ಎನುವ ಆEೇಶ ಬಂEಾಗ ನ'ೇತ ಅದನು iಾಸಲು
ತನ

ಸೂ¼ಲ

Eೇಹವನು

ತಾಗಾc

+ೊರಟು+ೋದ.

[BEೇಶದ

ಇ")ೕ^ೆ&ೆ

ಸಂUೕಹನ

BEೆಯನು(Hypnotism) ಪ5ದಸು")Eಾvಗ ನೆದ ಒಂದು ಘಟZೆ ಈ Xೕನ ಕೆ&ೆ ಪೂರಕ. ಪ5ದಶನದ
ಒಂದು ಹಂತದ ಸಂUೕಹನ ಾಡು")ದv ವf)ಯ(hypnotiser) ಾತನು ಸಂUೕಹನ'ೊPಳ&ಾದ
ವf)(person under hypnosis) ತ<ಣ iಾಸಲ. ಆಗ 'ೋಪ&ೊಂಡ ಆತ(hypnotiser) “Go to Hell” ಎಂದು
ಬಯುತಾ)Zೆ. ತ<ಣ ಸಂUೕಹನ'ೊPಳ&ಾದ ವf) ಅ3ೇ ¡ದುv iಾ5ಣ ಕIೆದು'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ].
ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕ'ೆP +ೋಗುವ ಮುನ ಇ ನ'ೇತನ ಕೆಯ ಬ&ೆ ಸ/ಲ B0ೇಷsೆ ಾೋಣ. ನ'ೇತನ
ಕೆ 'ೇವಲ ಕೋಪಷ")ನ ಾತ5ವಲEೆ ತೈ")%ೕಯ *ಾ5ಹTಣ[೩-೧-೮], ಮ+ಾ-ಾರತ[ಅನು0ಾಸನ
ಪವ] +ಾಗೂ ಪMaಾಣದ ಕೂಾ ಪ5ಾ)ಪ ಾ!Eೆ. ಒಂದZೊಂದು ತಾIೆ +ಾfEಾಗ ನಮ&ೆ ಅ 'ೆಲHಂದು
+ೊಸ Bಷಯಗಳ7, ಇನು 'ೆಲವM ವತಾಸಗಳ7 ಕಂಡು ಬರುತ) ೆ. ZಾವM ಎಲವನೂ ಸಮxಾ! ZೋcEಾಗ
ಾತ5 ನಮ&ೆ ಕೆ Bಾ)ರ ಾ! ಮತು) ಪೂಣ ಾ! "#ಯುತ)Eೆ. iಾ5ೕನರು xಾವ Bಷಯವನೂ ಒಂEೇ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಕೆ ¡c` +ೇಳ7")ರಲ. ಅವರು ತುಂ*ಾ &ೋಪ ಾದ B^ಾರ 'ೇವಲ Vೕಗaಾದವ%&ೆ ಾತ5 `ಗ*ೇಕು
ಎನುವ ಉEೆvೕಶ ಂದ ಒಂದು Bಷಯವನು ಅZೇಕ ಗ5ಂಥಗಳ ಹುದು!ಡು")ದvರು. +ಾ&ಾ! ZಾವM 'ೇವಲ
ಒಂದು ಅjಾತT ಗ5ಂಥವನು Zೋcದaೆ ನಮ&ೆ ಆ ಕೃ"ಯ ಆಳ ಪೂಣ ಾ! "#ಯುವM ಲ. +ೆಚು+ೆಚು
ಅಧಯನ ಾcEಾಗ, ಭಗವದನುಗ5ಹ ಇEಾvಗ ಾತ5 ಸತದ ಸುÇರಣ ಾಗುತ)Eೆ.
ಇ ಕೆ ಮುಂದುವ%ದು –ನ'ೇತ Eೇಹತಾಗ ಾc ಯಮ3ೋಕ'ೆP +ೋ! ಅ ಮೂರು

ನ ಆ+ಾರ

ೇBಸEೆ ಯಮ&ಾ! 'ಾದ, ಅ"wಯನು 'ಾ`ದv'ಾP! ಯಮ ನ'ೇತನ “ಮೂರು ವರವನು 'ೇಳ7”
ಎಂದು +ೇ#ದ ಎಂ Eೆ. ಆದaೆ ತೈ")%ೕಯ *ಾ5ಹTಣದ ಇEೇ ಕೆ ಸ/ಲ ¢ನ ಾ!Eೆ. Eೇಹತಾಗ ಾc
ಮೃತು3ೋಕ'ೆP +ೊರಟ ನ'ೇತ&ೆ Eಾ%ಯ ಾ&ೆvೕವತೆಯ ದಶನ ಾಗುತ)Eೆ. ಆ'ೆ “ನ&ೆ ಮೂರು ನ
ಯಮನ ದಶನ ಾಗುವM ಲ, ನನು 'ಾ`ದv'ಾP! ಯಮ ನ&ೆ ಮೂರು ವರವನು 'ೇಳ7 ಎಂದು
+ೇಳ7ತಾ)Zೆ, ಆಗ- ¡ಟುN ಬಂದ Eೇಹದ ಮರ# ಹುಟುNವಂತೆ, ಅ!BEೆ ಪರಾತTನ BEೆxಾ! Uೕ<
ಾಧನ ಾಗುವ ಅ%ವM 'ೊಡುವಂತೆ ಮತು) Uೕ<ದ ಇರBನ ಅ%ವM "#ಸುವಂತೆ ವರ 'ೇಳ7” ಎಂದು ತರ-ೇ"
'ೊಟುN ಕಳ7bಸುತಾ)I ೆ ಎಂ Eೆ. ಇEೇ ಕೆ ಮ+ಾ-ಾರತದ ಇನೂ ಸ/ಲ ¢ನ ಾ!Eೆ. ಒಂದು ನ ಉEಾಲಕ
ಮಗZೊಂ &ೆ ಾನ'ಾP! ನ "ೕರ'ೆP +ೋದ. ಅಂದ ಮರಳ7 ಾಗ ಆತ ತನ ಾನದ ಕಲಶವನು ಮaೆತು
ಬಂದ. ಮZೆ&ೆ ಬಂದ Xೕ3ೆ ಇದನು ಗಮ`ದ ಆತ ತನ ಮಗ ನ'ೇತನನು ಕaೆದು, ನ

"ೕರ'ೆP +ೋ!

ಮaೆತು ಬಂದ ಾನದ ಕಲಶವನು ತರುವಂತೆ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ. ಆದaೆ ನ'ೇತ ಕಲಶವನು ತರEೆ ಬ%&ೈಯ
bಂ ರುಗುತಾ)Zೆ. ಈ 'ಾರಣ ಂEಾ! “ಮಗನ ಸ/ಲವೂ ಜ ಾ*ಾv% ಇಲ” ಎನುವ ಅಸಮjಾನ
ಉEಾಲಕನ ಮೂಡುತ)Eೆ. ಇದಲEೆ ‘ಆ ಸಮಯದ ಆತ ಹ` ದv’ ಎನುತ)Eೆ ಪMaಾಣ. ಇಂತಹ ಸಂದಭದ
ನ'ೇತ

ಪEೇಪEೇ “ನನನು xಾ%&ೆ Eಾನ 'ೊಡು")ೕ” ಎಂದು 'ೇ#ದv%ಂದ ಉEಾಲಕ 'ೋಪ ಂದ

“ಮೃತುB&ೆ Eಾನ ಾcEೆvೕZೆ” ಎನುತಾ)Zೆ.
ಮ+ಾ-ಾರತದ +ೇಳ7ವಂತೆ: - ಯಮ3ೋಕ'ೆP ಬಂದ ಪMಣೕB ನ'ೇತನನು ಯಮ ಸತP%` Vೕಗೇಮ B^ಾ%`ದ. ‘ನ&ೇನು*ೇಕು’ ಎಂದು 'ೇ#ದv'ೆP “ಸೂ<=3ೋಕವZೊXT Zೋಡ*ೇಕು” ಎನುವ ತನ
ಅ¢3ಾೆಯನು ನ'ೇತ ಯಮನ ಮುಂ ಟN. ಆತನ ಬಯ'ೆಯನು ಪMರಸP%`ದ ಯಮ ಆತನನು ರಥದ
ಕು#K%`, ಸೂ<=3ೋಕ Bೕ<sೆ&ೆ ಕಳ7b`'ೊಟN. ಎಲವನೂ Zೋc ಬಂದ Xೕ3ೆ ಯಮ ನ'ೇತನ “ನ
ಆಯಸು ಇನೂ ಮು! ಲ, ತಂEೆಯ ಆOೆ iಾಸುವMದ'ೊPೕಸPರ ಬಂ ರುವ ೕನು, ಮರ# +ೋಗು” ಎಂದು
+ೇ# ಕಳ7b` 'ೊಟNನಂತೆ. bೕ&ೆ ಕಳ7bಸು ಾಗ ಯಮ “&ೋEಾನ ಬಹಳ B0ೇಷ ಾದದುv, ಅದನು
3ೋಭ ಂದ ಾc ವಥ ಾಡ*ೇಡ” ಎನುವ ಸಂEೇಶವನು ಉEಾಲಕ&ೆ ಕಳ7b`'ೊಟN ಎಂ Eೆ. –ಇದು
ಕೆ.
ಕೆಯ +ೇಳ3ಾದ ‘ಮೂರು ನಗಳ7’ 'ೇವಲ ನ'ೇತನ ಅಂತದೃNಯ ಮೂc ಬಂದ ಮೂರು ನಗIೇ
+ೊರತು, ಇದು Eೇವ3ೋಕದ ಅಥ ಾ ಭೂ3ೋಕದ ಮೂರು ನಗಳಲ. ಏ'ೆಂದaೆ Eೇವ3ೋಕದ ಮೂರು ನ
ಎಂದaೆ ನಮT ಮೂರು ವಷ. ಸತ) ಮಗನ ಶ%ೕರವನು ಮುಂ ಟುN'ೊಂಡು ಉEಾಲಕ aಾ"5È3ಾ
ಪ0ಾತಾ)ಪಪಟN, ಮುಂಜಾZೆ ಸತ) ಮಗ ೕವಂತ ಾ! ಎದುv ಂತ ಎಂದು ಒಂದು ಕೆ +ೇ#ರುವMದ%ಂದ,
ನ'ೇತನ ಸೂ<=3ೋಕದ ಪಯಣ 'ೇವಲ 'ೆಲವM ಘ#&ೆಯಾN!ತು) ಎನುವMದು ಇ ಸಷN. ನಮT ಒಳ!ನ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ

Page 8

ಅjಾಯ-೧ ಪ5ಥಾ ವೕ
Zೋಟ'ೆP ಸಮಯದ ಅiೇೆ ಇಲ. ಒಂದು <ಣದ ಹತಾ)ರು ನದ ಕೆಯನು ಅಂತದೃNಯ 'ಾಣಬಹುದು.
ಇ ನ'ೇತ&ಾ!ರುವMದು ಅಂತಃದಶನ. ಬ, ಈ ಎ3ಾ bZೆ3ೆಯನು ಗಮನದಟುN'ೊಂಡು ಮುಂ ನ
0ೆrೕಕಗಳನು Zೋೋಣ.
ಬಹೂZಾXೕQ ಪ5ಥUೕ ಬಹೂZಾXೕQ ಮಧಮಃ ।
fಂ `/ದಮಸ ಕತವಂ ಯನTxಾSದ ಕ%ಷ"

॥೫॥

“ನನು ಮೃತುB&ೆ Eಾನ ಾcEೆvೕZೆ-ಅ&ೆ +ೋಗು” ಎನುವ ತಂEೆಯ 'ೋಪದ ಾತನು ನ'ೇತ
ಆEೇಶ ಾ! `/ೕಕ%`, ಸೂ¼ಲ Eೇಹವನು ತೊaೆದು ಪರ3ೋಕದತ) ತನ ಸೂ<=ಶ%ೕರದ ಮೂಲಕ
ಪಯ9ಸುತಾ)Zೆ. bೕ&ೆ ಾಗು ಾಗ ಆತನ bಂEೆ ಆತನ ನಂತರ ಸತ)ವರು +ಾಗೂ ಆತ!ಂತ

ಮುಂEೆ

ಆತ!ಂತ Uದಲು ಸತ) ೕವಗಳ ಪ5 ಾಹ ೇ ಾಗು")ತು). ಆತನ bಂ ರುವ ೕವಗಳ ಮುಂEಾIಾ!,
ಆತ!ಂತ ಮುಂ ರುವ ೕವಗಳ ಗುಂdನ ಒಬoZಾ! ನ'ೇತ ಪರ3ೋಕದತ) ತೆರಳ7")ದv. bೕ&ೆ ಾಗು")ದv
ಆತ&ೆ ತನ ತಂEೆಯ Xೕ3ೆ xಾವMEೇ 'ೋಪBರಲ. ತಾನು ಕP ವಯ`ನ3ೇ ಾಯ*ೇ'ಾ! ಬಂತ3ಾ
ಎನುವ ದುಃಖವೂ ಇರಲ. ಆದaೆ ತಂEೆ ನನನು ಯಮ&ೆ Eಾನ ಾ! 'ೊಟುN, ಈ Eಾನವನೂ ವಥ
ಾcದನ3ಾ ಎನುವ *ೇಸರBತು). ಏ'ೆಂದaೆ ಒಂದು ೇIೆ ಇZಾ%&ೋ Eಾನ ಾಡು")ದvaೆ ನ'ೇತ ಅವರ
ೇ ೆ ಾc'ೊಂಡು ಬದುಕು")ದv ಮತು) ಅದರ ಪMಣ ತಂEೆ&ೆ ೇರು")ತು). ಆದaೆ ಇ ಯಮ&ೆ Eಾನ
ಾcರುವMದ%ಂದ- ಯಮ&ೆ ತಂದ xಾವ ಉಪVೕಗವೂ ಇಲ, ಆದv%ಂದ ಈ Eಾನವೂ
ವಥ ಾತ3ಾ ಎನುವMದು ಆತನ ಂತZೆ.
ಅನುಪಶ ಯಾ ಪೂ ೇ ಪ5"ಪಶ ತಾSಪaೇ ।
ಸಸQವ ಮತಃ ಪಚತೇ ಸಸQ ಾಜಾಯತೇ ಪMನಃ

॥೬॥

ಯಮ3ೋಕದತ) ಾಗು")ರುವ ನ'ೇತ ಯಮಧೂತರ ಾತುಗಳನೂ 'ೇ#`'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ. ಅವರು
+ೇಳ7ತಾ)aೆ: iಾdಗಳ7 ಯಮ3ೋಕದ xಾವ %ೕ" xಾತZೆ ಅನುಭBಸುತಾ)aೆ ಅನುವMದನು ಅನುಭB`
Zೋಡು” ಎಂದು. “bಂEೆ ಬಂದವರು ಅನುಭB`ದೂv ಇದZೇ, ಮುಂEೆ ಬರುವವರು ಅನುಭBಸುವMದೂ ಇದZೇ.
ಸಸವನು(ತರ'ಾ%ಯನು) +ೇ&ೆ iಾತೆ5ಯ +ಾf ಕು ಸುತಾ)aೋ, +ಾ&ೇ iಾdಗಳನು ನರಕದ ಕುಂಡದ
ಕು ಸುತಾ)aೆ. ಅವರು ಈ %ೕ" ದುಃಖದ *ೆಂದು, ದುಃಖವನು ಅನುಭB`, ಪಕ/ ಾ! ಪMನಃ ಭೂQಯ
ಹುಟುNತಾ)aೆ”.
ೈ0ಾ/ನರಃ ಪ5Bಶತ"w*ಾ5ಹTsೋ ಗೃ+ಾ ।
ತೈತಾಂ 0ಾಂ"ಂ ಕುವಂ" ಹರ ೈವಸ/ತೋದಕಂ

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ ಯಮ3ೋಕವನು ತಲುdದ ನ'ೇತ&ೆ ತ<ಣ ಯಮನ ದಶನ ಆಗುವM ಲ. Oಾxಾದ
ನ'ೇತನನು ಯಮನ ಪ" ಉಪಚ%ಸುತಾ)I ೆ. ಆದaೆ ನ'ೇತ ಯಮನ ದಶನ ಆಗುವ ತನಕ xಾವMEೇ
ಆ+ಾರವನು `/ೕಕ%ಸುವM ಲ. ಈ %ೕ" 'ಾಯು")ರು ಾಗ ಯಮನ ಆಗಮನ ಾಗುತ)Eೆ. bೕ&ೆ ಬಂದ ಯಮನ
ಯಮನ ಪ" +ೇಳ7ತಾ)I ೆ: “ಹ`ದು ಬಂದ ಒಬo ಬ5ಹT Oಾ ನಮT ಮZೆ ಮುಂEೆ ಉಪ ಾಸ ಕೂ"EಾvZೆ. ತನ
+ೊÌೆNಯ

ೈ0ಾ/ನರ(*ೆಂf, ಅ! Zಾaಾಯಣ)ನನು +ೊತು) ಬಂ ರುವ ಅ"wಯ ಹ`ವನು Uದಲು

bಂ!ಸು. ಇಲ ದvaೆ ನಮT ಇcೕ Eೇವ3ೋಕ ಭಸT ಾ ೕತು” ಎಂದು.
ಇ ಅ"w ಎಂದaೆ ಆಕ`Tಕ ಾ! ಹ`ದು ಆ+ಾರ ಬಯ` ಬರುವವರು. ಇವ%&ೆ "w( Zಾಂಕ ಅಥ ಾ
ಸಮಯ) ಇಲ. [ZಾವM ಕaೆEಾಗ ಬರುವವರು, Zೆಂಟ%ಷNರು, ಅ"wಗಳಲ-ಅವರು ಅ-ಾಗತರು]. bಂEೆ ಇಂ ನ
%ೕ" ವಸ"ಗೃಹ, ಉಪ+ಾರ ಗೃಹಗ#ರಲ. ಪ5"Vಂದು ಮZೆಯ ಹ`ದು ಬರುವವ&ೆ ಅನ-ೕರು
'ೊಡುವ ಅದುÍತ ಸಂಪ5Eಾಯ ಈ Eೇಶದತು). 0ಾಸ1'ಾರರ ಪ5'ಾರ xಾaೇ ಹ`ದವರು ಬಂದರೂ ZಾವM
ಅವರ +ೊÌೆN ತ9ಸEೆ ಕಳ7bಸ*ಾರದು. ಅವನ ಕುಲ-&ೋತ5 xಾವMದೂ ಇ ಪ5ಮುಖವಲ. ಹ`ದು ಬಂದವ
ಅ"w ಅೆNೕ. “ಹ`ದು ಬಂದವನ ಹ`ವನು ತ9ಸ ದvaೆ ಆತನ +ೊÌೆNಯನ *ೆಂf ನ ಮZೆಯನು
ಸುಡುತ)Eೆ” ಎನುವMದು ನಮT iಾ5ೕನರು ಕಂಡು'ೊಂಡ ಸತ ಾ!ತು). ಅ"w ರೂಪದ ಭಗವಂತ *ೆಂfxಾ!
ಮZೆ&ೆ ಬಂEಾಗ, Uದಲು ಮೂರು ಬ&ೆಯ ೕರನು 'ೊಟುN *ೆಂfಯನು 0ಾಂತ&ೊ#ಸ*ೇಕು. 'ೈ
ತೊIೆಯುವ ೕರು-ಅಘ, 'ಾಲು ತೊIೆಯುವ ೕರು-iಾದ ಮತು) ಕುcಯುವ ೕರು-ಆಚಮನ. ಇ ಒಬo
Oಾ ಅ"wxಾ! ಬಂದು ಯಮ&ಾ! 'ಾದು ಕು#"EಾvZೆ. ಅದ'ಾP! ಯಮನ +ೆಂಡ" 'ಾದು ಕು#"ರುವ
ಅ"wಯ ಸತಾPರ ಾc ಆತನ +ೊÌೆNಯನ ಅ!ಯನು ತ9ಸು” ಎಂದು Bವಸ/ತನ(ಸೂಯನ) ಮಗZಾದ
ಯಮ&ೆ +ೇಳ7ತಾ)I ೆ.['ೆಲವM ಅನು ಾದ'ಾರರು ಈ ಾತನು ಯಮನ ಮಂ"5ಗಳ7 +ೇ#ದರು ಎಂದು
ಬaೆಯುತಾ)aೆ. ಆದaೆ bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ ZಾವM ಮ+ಾ-ಾರತ, ತೈ")%ೕಯ *ಾ5ಹTಣ ಮತು) ಪMaಾಣದ ಬರುವ
ನ'ೇತನ ಕೆಯನು ಸಮxಾ! ZೋcEಾಗ- ಈ ಾತನು ಯಮನ ಪ"-0ಾಮಲ +ೇ#ರುವMದು
ಸಷN ಾಗುತ)Eೆ].
ಆ0ಾಪ5"ೕೇ ಸಂಗತಂ ಸೂನೃತಾಂ ^ೇಾNಪೂತೇ ಪMತ5ಪಶrಂಶ ಸ ಾ ।
ಏತದ/Îಂ'ೆ)ೕ ಪMರುಷಾಲXೕಧೋ ಯಾನಶ ವಸ" *ಾ5ಹTsೋ ಗೃ+ೇ

॥೮॥

ಹ`ದು ಬಂದ ಅ"wಯನು ಸತP%ಸEೆ "ರಸP%ಸುವMದರ ಪ%sಾಮ ಏನು ಎನುವMದನು ಈ 0ೆrೕಕದ
ಯಮನ ಪ" Bವ%ಸುತಾ)I ೆ. “ಒಂದು
ಮಣು:iಾ3ಾಗುತ) ೆ,

&ೆIೆಯರು

ೇIೆ ಅ"wಯನು *ೈದು ಕಳ7b`ದaೆ ಮT ಆ0ಾ ಪ5"ೕ<ಗಳ7

QTಂದ

ದೂರ ಾಗುತಾ)aೆ,

xಾರೂ

ನನು

Zೋc

ಒIೆKಯ

ಾತZಾಡುವM ಲ. ಮT ಇಾN-ಪೂತಾ-ಸವಸ/ವೂ Zಾಶ ಾಗುತ)Eೆ” ಎನುತಾ)I ೆ ಆ'ೆ. ಇ ‘ಇಾN’ ಎಂದaೆ
ನಮT *ೆಳವ9&ೆ&ಾ! ZಾವM ಾಡುವ f5È ಮತು) ‘ಪೂತಾ’ ಎಂದaೆ ಸಾಜದ ಋಣವನು
"ೕ%ಸುವMದ'ೊPೕಸPರ ಾಡುವ f5È. ಒಟುN ಆರು ಇಷNಗಳ7 +ಾಗೂ ಆರು ಪೂತಾಗಳನು 0ಾಸ1'ಾರರು ಪ N
ಾcEಾvaೆ. “ಅ!+ೋತ5ಂ ತಪಃ ಸತಂ ೇEಾZಾಂ^ಾನುiಾಲನಂ ಆ"ಥಂ ೈ0ಾ/Eೇವಂ ಚ ಇಷNಂ ಇ"
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಅ¢©ೕಯತೆ” – (೧) ತ ಅ! ಮುಖದ ಆaಾಧZೆ(ಅ!+ೋತ5), (೨) ಉಪ ಾಸ, ಬ5ಹTಚಯ, ಇತಾ
Zೈಕ ೕವನ ಬದುಕುವMದು(ತಪಃ), (೩) iಾ5ಾ9ಕ ಾದ ಬದುಕು(ಸತ), (೪) ರಂತರ

ೇEಾಧಯನ

+ಾಗೂ ೇEೋಕ) ಕಾನುಾನ, (೫) ಹ`ದವ%&ೆ ಅನ ೕc ಸತP%ಸುವMದು(ಆ"ಥ), (೬) Eೇವತೆಗಳ
ಆ"ಥ –ಇವM ಆರು ಇಷNಗಳ7.

+ಾ&ೇ (೧) ಸಾಜದ ಉಪVೕಗ'ಾP!

*ಾB ತೋcಸುವMದು, (೨)

ಇ#*ಾBಯನು ಕಟುNವMದು, (೩) ಾನದ 'ೆaೆಯನು ಕಟುNವMದು, (೪) ಊ%ನ ೇಮ'ೊPೕಸPರ Eೇವಾ¼ನ
ಕಟುNವMದು, (೫) ಾವಜಕ ಅನEಾನ ಮತು) (೬) !ಡ ಮರಗಳನು *ೆIೆಸುವMದು- ಇವM ಆರು ಪೂತಾಗಳ7.
ಇ ಯಮನ ಪ" +ೇಳ7ತಾ)I ೆ: “ಒಂದು ೇIೆ ಅ"wಯನು "ರಸP%`ದaೆ ಅದ%ಂದ ಇಾN ಮತು) ಪೂತಾದ
ಎ3ಾ ಪMಣ ಫಲಗಳJ ನಷN ಾಗುತ)Eೆ” ಎಂದು.
"ೊ5ೕ aಾ"5ೕಯದ ಾ"ೕಗೃ+ೇ XೕSನಶ ಬ5ಹTನ"wನಮಸಃ ।
ನಮೆ)ೕSಸು) ಬ5ಹT ಸ/`) XೕSಸು) ತಾTತÐ" "5ೕನ/aಾನ/Î9ೕಷ/ ॥೯॥
ತನ&ಾ! ಅನ-ೕರನು ¡ಟುN 'ಾಯು")ದv ನ'ೇತನನು ಕು%ತು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ತಂEೆಯ ಅಣ"ಯಂತೆ
ನನನು 'ಾಣಲು ಬಂದ ೕನು ನನ&ೆ ಅ"w. bೕ!ರು ಾಗ ಅ"wಯನು ಮೂರು ನ 'ಾ`ದ iಾಪ ನನ&ೆ
ಬಂತು” ಎಂದು. “ನನ ಗೃಹದ ನನ ಅ"wxಾ! ಉಪ ಾಸ ಕು#ತ ನಮಾPರ Vೕಗ Oಾ ೕನು.
ನQTಂದ ಅEೆಷುN Eೊಡ¹ ಅಪaಾಧ ಾ! +ೋ!Eೆ. ನ 'ಾ&ೆ ¡ದುv <X 'ೇಳ*ೇಕು ZಾವM. ನ&ೆ ನನ
ನಮಾPರ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಎಷುN Eೊಡ¹ ಾತು! ಪMಣ iಾಪಗಳ ಣಯ ಾc iಾdಗ#&ೆ ದುಃಖವನೂ
ಪMಣೕBಗ#&ೆ ಸುಖವನೂ 'ೊಡುವ, 3ೋಕದ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ xಾಮಕ Eೇವತೆ ಯಮ ಇ “ನನ
ಅಪaಾಧವನು <Qಸು, ನ&ೆ ನಮಾPರ” ಎನು")EಾvZೆ. ಇದು b%ಯರ Eೊಡ¹ ಗುಣ. ಶ5Eಾ ಾ ಲಭತೇ
Oಾನಂ(೪-೩೯) ಎಂದು ಕೃಷ: !ೕತೆಯ +ೇ#ರುವಂತೆ-Oಾಗ#&ೆ ಅಪಾನ ಾcದaೆ ಅದು ಭಗವಂತನನು
ಅಪಾನ ಾcದಂತೆ. Oಾಗಳ7 ಭಗವಂತ&ೆ ಪರಮ d5ಯರು. ಈ 'ಾರಣ ಂದ Oಾಯನು 'ಾ`ದv'ೆP
ಇ ಯಮ <X 'ೇಳ7")EಾvZೆ.

“ನನ&ೆ ಅಷN ಾಗದಂತೆ ಹರಸು; ಅೆNೕ ಅಲ, ನನು ಮೂರು

ನ

'ಾ`ದv'ಾP! ೕನು ಬಯ`ದ ಮೂರು ವರವನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ –ಏನು *ೇ'ಾದರೂ 'ೇಳ7” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
0ಾಂತಸಂಕಲಃ ಸುಮZಾ ಯಾ ಾµ Bೕತಮನು&ೌತUೕ ಾS¢ ಮೃತೋ ।
ತ/ತÐಸೃಷNಂ ಾS¢ವEೇತÐ"ೕತ ಏತ

ತ5xಾsಾಂ ಪ5ಥಮಂ ವರಂ ವೃsೇ ॥೧೦॥

ನ'ೇತ ಯಮನ 'ೇಳ7ವ Uದಲ ವರವನು ಈ 0ೆrೕಕದ ವ9ಸ3ಾ!Eೆ. “Zಾನು ಪMನಃ ನನ ತಂEೆ&ೆ
ಮಗZಾ! ಅEೇ Eೇಹದ ಹುಟN*ೇಕು; ನನ ತಂEೆ ಸತು) ಬದುfದ ನನನು ಗುರು"ಸ*ೇಕು; ನನನು Zೋc
ಸಂತೋಷಪಡ*ೇಕು; ಒIೆKಯ ಾತZಾc ಾ/ಗ"ಸ*ೇಕು; ನನ ತಂEೆ&ೆ ‘'ೆಟNದvನು ಾಡುವ’ ಬಯ'ೆ
ಎಂದೂ ಬರ*ಾರದು; ಆತನ ಮನಸು ಸEಾ ಒIೆKಯ 'ೆಲಸ ಾಡಲು ಚಡಪcಸ*ೇಕು ಮತು) ಆತ ಎಂದೂ
'ೋಪ ಾಡ*ಾರದು” ಎಂದು ನ'ೇತ ಯಮನನು 'ೇಳ7ತಾ)Zೆ. ಇದು ನ'ೇತ 'ೇಳ7ವ Uದಲ ವರ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಯಾ ಪMರಾ)µ ಭBತಾ ಪ5"ೕತಃ ಔEಾvಲfaಾರು9ಮತÐಸೃಷNಃ ।
ಸುಖಂ aಾ"5ೕಃ ಶತಾ Bೕತಮನುಃ ತಾ/ಂ ದದೃ ಾ ಮೃತುಮುಾ

ಪ5ಮುಕ)ಂ ॥೧೧॥

ನ'ೇತ 'ೇ#ದ ವರವನು ಯಮ ಪMರಸP%ಸುತಾ)Zೆ ಮತು) +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ೕನು bಂ ರು! +ೋEಾಗ ನ
ತಂEೆ ನನು ಅೆNೕ ಸಷN ಾ! ಗುರು"ಸುತಾ)Zೆ. ನನು d5ೕ"ಂದ ಾ/ಗ"ಸುತಾ)Zೆ. ಮರ# +ೋದ
ನನು ಕಂಡ Xೕ3ೆ ಆತನ 'ೋಪ Zಾಶ ಾ! ಆತ 0ಾಂತZಾಗುತಾ)Zೆ ಮತು) ಆತ aಾ"5 ಸುಖEೆvಯನು
ಪೆಯುತಾ)Zೆ” ಎಂದು.
ಇ ಉEಾvಲಕನನು ಔEಾvಲf ಆರು9 ಎಂದು ಕaೆ Eಾvaೆ. ಔEಾvಲf ಎಂದaೆ ಉEಾvಲಕನ UಮTಗ. bಂEೆ
ಅಜÓನ +ೆಸರನು UUTಗ&ೆ ಇಡುವMದು ಸಂಪ5Eಾಯ ಾ!ತು). ಇ ಉEಾvಲಕನ ತಾತನ +ೆಸರೂ
ಉEಾvಲಕ ಎನುವMದನು ZಾವM ಗಮಸ*ೇಕು. ಅರುsೆಯ ಮಗ +ಾಗೂ ಉEಾvಲಕನ UಮTಗZಾದ
ನ'ೇತನ ತಂEೆ- ಔEಾvಲf ಆರು9.
ಸ/&ೇ 3ೋ'ೇ ನ ಭಯಂ fಂಚZಾ`) ನ ತತ5 ತ/ಂ ನ ಜರxಾ ¡-ೇ" ।
ಉ-ೇ "ೕತಾ/ ಅಶZಾxಾdiಾೇ 0ೆrೕ'ಾ"&ೋ Uೕದತೇ ಸ/ಗ3ೋ'ೇ॥೧೨॥
ಸ ತ/ಮ!ಂ ಸ/ಗಮjೇ ಮೃತೋ ಪ5ಬೂ5b ತ/ಂ ಶ5ದjಾZಾಯ ಮಹಂ ।
ಸ/ಗ3ೋ'ಾ ಅಮೃತತ/ಂ ಭಜಂತ ಏತµ /"ೕÈೕನ ವೃsೇ ವaೇಣ ॥೧೩॥

ಇ “ಸ/&ೇ 3ೋ'ೇ ನ ಭಯಂ fಂಚZಾ`)” ಎನುವ ಬಂ ರುವ ‘ಸ/ಗ 3ೋಕ’ ಅಂದaೆ Eೇವತೆಗ#ರುವ
Eೇ ೇಂದ5ನ 3ೋಕವಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ಇ ‘ನ ಭಯಂ fಂಚZಾ`)’ ಎಂ Eಾvaೆ. ಅಂದaೆ ಇದು xಾವ ಭಯವೂ
ಇಲದ ಸ/ಗ3ೋಕ. Eೇ ೇಂದ5ನ 3ೋಕ 'ೇವಲ ತಾತಾPಕ ಸುಖವನು ಅನುಭB` ಭೂQ&ೆ ಮರಳ7ವ
3ೋಕ. ಅ Eೇವತೆಗ#ಗೂ ಕೂಾ ಪತನದ ಭಯBEೆ. ಆದv%ಂದ ಇ +ೇಳ7ವ ಸ/ಗ3ೋಕ-ಭಗವಂತನ
3ೋಕ ಾದ Uೕ<. Uೕ<ದ ಮೃತುBನ ಭಯBಲ, ಜaಾ- ಾ©ಯ ಭಯBಲ [ನ ತತ5 ತ/ಂ ನ ಜರxಾ
¡-ೇ"]. ಸಹಜ ಾ! ಸ/ಗ=ಸ/+ರ+ಗ. ಇ ‘ಸ/ಃ’ ಅಂದaೆ ಎ3ಾ ಸ/ರಗ#ಂದ ಾಚZಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ.
ಸ/ರಃ ಅಂದaೆ-ಸ/ಯXೕವ ರಮ" ಇ" ಸ/ರಃ. ಸ/ಯಂ ಆನಂದಸ/ರೂಪZಾದ ಭಗವಂತ. ಆತನ ಆನಂದ'ೆP
ಇZೊಂದು ಾಧನ ಅಥ ಾ ಅ©ಾನ *ೇಡ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಎ ಸEಾ ಗತZಾ!EಾvZೋ [ಸEಾ
ವಕ)Zಾ!ರುತಾ)Zೋ] ಅದು ಸ/ಗ3ೋಕ. ಅಂದaೆ ಮುಕ)ಾ¼ನ. ಇZೊಂದು %ೕ"ಯ ಈ ಪದವನು ¡c`ದaೆ
ಸು+ವ+ಗ=ಸ/ಗ. ಇ ಸುವಃ ಅಂದaೆ OಾZಾನಂದಸ/ರೂಪZಾದ ಭಗವಂತ. [ಈ Bವರsೆ &ಾಯ"1ಯEೆ].
ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಗತZಾದ 3ೋಕ ಸ/ಗ3ೋಕ-ಅದು Uೕ< ಾ¼ನ. ಈ bZೆ3ೆಯನು "#ದು ಈ 0ೆrೕಕವನು
B0ೇೋಣ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಯಮನ ಅನುಗ5ಹ'ೆP iಾತ5Zಾದ ನ'ೇತ ಮುಂದುವ%ದು +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “Uೕ<ದ ಾBನ ಭಯBಲ. ಅ
ಹುಟುN ಾBನ ನಡುBನ ತರಂಗಗIಾದ 0ೆrೕಕ, Uೕಹ, ಹ`ವM, *ಾxಾ%'ೆ, ಮುಪM, aೋಗ xಾವMದೂ
ಇಲEೆ ಎಲರೂ ಆನಂದ ಾ!ರುತಾ)aೆ ಎಂದು 'ೇ#EೆvೕZೆ. ಸ/ಗ3ೋಕ'ೆP +ೋ! ಅಂದ

ೈಕುಂಠ'ೆP

+ೋಗ*ೇ'ಾದaೆ ಸ/ಗ xಾಮಕZಾದ ಮತು) ಅ!ಸ¼Zಾದ ಭಗವಂತನನು "#ದು'ೊಳK*ೇಕು ಎನುವ
B^ಾರ &ೊ")Eೆ. ೕನು Uೕ<ಪ5ದZಾದ Zಾaಾಯಣನನು ಉiಾಸZೆ ಾc vೕಯ. ಈ ಅ!ಸ¼Zಾದ
ಭಗವಂತನನು Zಾನು +ೇ&ೆ ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು-ಅದನು +ೇಳ7. ನನ&ೆ ಶ5Eೆ ಇEೆ. Zಾನು ಶ5Eೆಂದ
'ೇಳ7")EೆvೕZೆ. ಭಗವಂತZೆಂಬ ಅಮೃತತ/ವನು ಉiಾಸZೆ ಾc, ಸ/ಗವನು ೇ% ಅ ಸ/ಲ 'ಾಲ ಇದುv,
ಆXೕ3ೆ ೈಕುಂಠವನು ೇರುತಾ)aೆ ಎನುವMದನು "#ದವರು +ೇಳ7ತಾ)aೆ. Uೕ< ಾಧZೆ&ಾ! ಉiಾಸZೆ
ಾಡ*ೇ'ಾದ ಭಗವಂತನನು ಅ! ಮುಖದ3ೇ ಏ'ೆ ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು ಮತು) +ೇ&ೆ ಾಡ*ೇಕು.
ಅ!ಮುಖದ ಆaಾಧZೆ ಾಡುವ, ಅದರ bಂ ನ BOಾನ ಮತು) ಉiಾಸZೆಯ ರಹಸವನು ನನ&ೆ +ೇಳ7”
ಎಂದು ನ'ೇತ ತನ ಎರಡZೇ ವರವನು ಯಮನ 'ೇಳ7ತಾ)Zೆ.
ಇ ನ'ೇತ ‘ನನ&ೆ ಶ5Eೆ ಇEೆ, Zಾನು ಶ5Eೆಂದ 'ೇಳ7")EೆvೕZೆ’ ಎಂ EಾvZೆ. ಸಂಸತದ ‘ಶ5Eಾ’ ಎನುವ
ಶಬv'ೆP ಅಪೂವ ಾದ ಅಥBEೆ. ‘ಶ5 ’ ಎಂದaೆ ಆ`)ಕ. ಆ`)ಕ ಅಂದaೆ ನಮ&ೆ &ೊ")ಲದ, ZಾವM 'ಾಣದ
ಸತವೂ ಇEೆ ಅನುವMದನು ನಂಬುವMದು. ನಮ&ೆ xಾವMದು &ೊ")ಲH
 ೕ, ZಾವM xಾವMದನು 'ಾಣಲHೕ
ಅದೂ ಕೂಾ ಈ ಬ5+ಾTಂಡದEೆ, ಇ ZಾವM ಕಂಡದvೆNೕ ಇರುವMದಲ ಅನುವ ನಂ¡'ೆ ಆ`)ಕ. ಇಂತಹ
ಆ`)ಕವನು +ೊಂ ರುವMದು ಶ5Eಾ. ಶ5Eೆ ಉಳKವರು ಪರ3ೋಕವನು, ಭಗವಂತನನು ಎಂದೂ aಾಕರsೆ
ಾಡುವM ಲ.
ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕ'ೆP +ೋಗುವ ಮುನ ಇ ಅ!ಯ ಪ5"ೕಕದ ಭಗವಂತನ ಆaಾಧZೆಯ ಕು%ತು B0ೇಷ ಾ!
ನ'ೇತ ಏ'ೆ ಪ50ೆ ಾcದ ಎನುವMದನು ಒXT B0ೇೋಣ. ೇದದ ಭಗವಂತನ ಆaಾಧZೆ&ೆ ಅತಂತ
ಮುಖ ಾದ ಪ5"ೕಕ ಅ! ಎನುತಾ)aೆ. ಅ! ಎಂದೂ ಅಪBತ5ವಲ. ಅ!ಸಶ ಂದ ಅಪBತ5 ಕೂಾ
ಪBತ5 ಾಗುತ)Eೆ. ನಮ&ೆ ಭಗವಂತ&ೆ ಏನZಾದರೂ "ಸ*ೇಕು ಎನುವ ಅ¢3ಾೆ ಇದvaೆ ಅದನು 'ೇವಲ
ಅ! ಮುೇನ ಅdಸ*ೇಕು. ನಮT ಕಣ: ಮುಂEೆ ಇರುವ ಎ3ಾ ಪ5"ೕಕಗಳ ಅ! ಅತಂತ 0ೆ5ೕಷ ಎನುವMದು
ೇದ'ಾಲದ ಋಗಳ "ೕಾನ. ಸುಡುವ ಅ!ಯ ಅ!Eೇವ, ಅವZೊಳ&ೆ iಾ5ಣ, iಾ5ಣZೊಳ&ೆ ಭಗವಂತ.
ಈ ಅನುಸಂjಾನದ ಅ!ಮುಖದ ಾಡುವ ಪೂಜೆ ಯ±. ಇದು ಯ± Zಾಮಕ ಭಗವಂತನನು, ಯ± ಂದ,
Oಾನ-ಭf)- ೈaಾಗ ಂದ ಕೂcದ ಉತಷN ಾದ ಆ+ಾ/ನ ಂದ ಾಡುವ ಆaಾಧZೆ. ಬದುfದvಷುN 'ಾಲ
ಭಗವಂತನನು ಅ! ಮುಖದ ಆaಾಧZೆ ಾಡುವMದು ನಮT iಾ5ೕನ ಸಂಪ5Eಾಯ ಾ!ತು). ಒ Nನ
ಭಗವಂತನನು ಅ! ಪ5"ೕಕದ ಆaಾಧZೆ ಾಡುವMದು ಬಹಳ 0ೆ5ೕಷ.

ಇ ನ'ೇತ&ೆ ಭೂಸ)ರದ

ಅ!+ೋತ5ದ ಮಹತ/ "# ತು). ಅದ'ಾP! ಆತ ಅದರ bಂ ನ BOಾನವನು, ಅ!ಮುಖದ ಭಗವಂತನ
ಉiಾಸZೆ ಾಡುವ ಪೂಣ ರಹಸವನು +ೇ#'ೊಡು ಎಂದು ವರ'ೇ#ದ.
ZಾವM xಾವ f5Èಯನು ಾಡುವMEಾದರೂ "#ದು ಾಡುವMದು ಬಹಳ ಮುಖ. ಾಾನ ಾ! ಇಂದು
ನಮT ಮZೆಗಳ ನೆಯುವ jಾQಕ f5Èಗಳನು Zೋcದaೆ, ಅ "ಳ7ವ#'ೆ ಇದುv ಾಡುವವರು ತುಂ*ಾ
Bರಳ. "#ಯEೇ ಾಡುವ f5È ಮೂಢತನ ಾಗುವ ಾಧತೆ ಬಹಳ +ೆಚು.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಾc'ೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ5Eಾಯ ಎಂದು ಕಣುT ನೆ`'ೊಂಡು ಬರುವMದರ ಅiಾಯವನು ಒಂದು ಕೆಯ
ಈ %ೕ" ವ9`Eಾvaೆ: ಒಂದು ಊ%ನ ಒಬo ಯುವಕದv. ಆತನ ತಂEೆ ಒXT ತಮT b%ಯರ 0ಾ5ದ
ಾಡು")ದvರು. ಆ ಸಮಯದ ಮZೆಯದv *ೆಕುP ಅ-ಇ ಬಂದು ತೊಂದaೆ 'ೊಡು")ತು). ಇದನು ಗಮ`ದ
ಅವರು ಆ *ೆಕPನು ಕ N +ಾಕುವಂತೆ ಮZೆಯವ%&ೆ +ೇಳ7ತಾ)aೆ. ಈ %ೕ" ಅವರು *ೆಕPನು ಕ N+ಾf 0ಾ5ದ
ಾಡುತಾ)aೆ. 'ಾಲಕ5Xೕಣ ಯುವಕ Eೊಡ¹ವZಾದ +ಾಗೂ ಒಂದು

ನ ಆತ ತನ ತಂEೆಯ 0ಾ5ದ

ಾಡ*ೇ'ಾ! ಬಂತು. ಆಗ ಅವರ ಮZೆಯ *ೆಕುP ಇರಲ. ಅದ'ಾP! ಆತ ಎಂದ3ೋ ಒಂದು *ೆಕPನು
ತಂದು ಕ N+ಾf'ೊಂಡು 0ಾ5ದ ಾಡುತಾ)Zೆ. ಆತ&ೆ ತನ ತಂEೆ ಏ'ೆ *ೆಕPನು ಕ N +ಾfದvರು ಎನುವMದು
"# ರಲ. ಆತ "#ದು'ೊಂcದುv ‘0ಾ5ದ ಾಡ*ೇ'ಾದaೆ *ೆಕPನು ಕ N+ಾಕ*ೇಕು’ ಎಂದು!. ಇಂದು ನಮT
ಪ5"Vಂದು ಆಚರsೆಯ ಇಂತಹ ಮೂಢನಂ¡'ೆಗಳ7 ತುಂ¡+ೋ! ೆ. ಇದ'ಾP! bಂ ನವರು ಾcದvನು
ಏ'ೆ-ಏನು ಎಂದು &ೊ")ಲE
 ೆ ಾಡ*ಾರದು. ಪ5"Vಂದು f5Èಯ bಂ ನ

ೈಷN×ವನು "#ದು

ಾಡುವMದು ಬಹಳ ಮುಖ. ಈ 'ಾರಣ ಂದ3ೇ ನ'ೇತನ ಪ50ೆಯನು 'ೇ# ಯಮ&ೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾತು. ಕP ಹುಡುಗZಾದರೂ ಆತ ತಾನು "#ದು ಾಡ*ೇಕು ಮತು) ಜಗ")&ೆ "#ಸ*ೇಕು
ಎನುವ ಆೆಂದ 'ೇ#ದv%ಂದ, ಯಮ ಸಂತೋಷ ಂದ ಆತನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)%ಸುತಾ)Zೆ.
ಪ5 ತೇ ಬ5BೕQ ತದು Xೕ *ೋಧಃ ಸ/ಗಮ!ಂ ನ'ೇತಃ ಪ5ಜಾನ ।
ಅನಂತ3ೋ'ಾd)ಮೋ ಪ5"ಾಂ B  ತ/Xೕತಂ bತಂ ಗು+ಾxಾØ

॥೧೪॥

ನ'ೇತನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)%ಸುತಾ) ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಎ3ಾ Bವರವನು, ಎ3ಾ ರಹಸವನು ¡c`
+ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ-ಅದನು ನಂದ 'ೇಳ7” ಎಂದು. ನಮ&ೆ "#ದಂತೆ ZಾವM ಾಡುವ ಕಮದ iಾಪ-ಪMಣವನು
3ೆಕP +ಾf ಅದಕPನುಗುಣ ಾದ ಫಲವನು ಧ%ಸುವವ ಯಮ. ಆದv%ಂದ ಕಮ ಾಡುವMದು +ೇ&ೆ, ಅದರ
bಂ ನ ಅನುಸಂjಾನ +ೇ!ರ*ೇಕು, ZಾವM ಾಡುವ ಕಮ Uೕ<ಪ5ದ ಾಗ*ೇ'ಾದaೆ ಏನು ಾಡ*ೇಕುಇದನು ಖರ ಾ! +ೇಳಬಲವ ಯಮ. ಆದv%ಂದ “ಅದನು ನಂದ Zೇರ ಾ! 'ೇಳ7” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ.
ಈ 0ೆrೕಕದ ನ'ೇತ ಮತು) ಯಮ ಇಬo%ಗೂ ಅನ/ಯ ಾಗುವ ‘ಪ5ಜಾನ’

ಎನುವ B0ೇಷಣ

ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. “"ಳ7ವ#'ೆ ಇಲದ ಅಪ5ಬುದ-ೕನಲ, ಈ ‘ಸ/ಗ!’ ಬ&ೆ "#ದು ಅನುಾನ ಾಡುವ
Vೕಗತೆ ಇರುವವ(ಪ5ಜಾನ) ೕನು. ಆದರೂ B0ೇಷ "ಳ7ವ#'ೆ&ಾ! ನನ ಬ# 'ೇಳ7") vೕಯ. ನನ&ೆ ಈ
BEೆ ^ೆZಾ! "# Eೆ(ಪ5ಜಾನ ). ಅಂತಹ Uೕ<ಪ5ದ ಅ!BEೆಯನು Zಾನು ನ&ೆ +ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ”. ಎನುವ
ಧu ಈ B0ೇಷಣದ bಂ Eೆ.
ಮುಂದುವ%ದು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಈ ಅ! BEೆಯನು xಾರು "#ಯುತಾ)aೋ ಅವ%&ೆ ಬ%ಯ ಸ/ಗ
iಾ5d) ಾತ5ವಲ, ಅನಂತ 3ೋಕ iಾ5d)xಾಗುತ)Eೆ. ಆತ ಾBಲದ Uೕ<ವನು ೇರುತಾ)Zೆ” ಎಂದು.
ತ3ೋಕದ iಾ5d)&ೆ 'ಾರಣ ಾಗುವ ಈ BEೆಯ ಪ5"iಾಧ ಭಗವಂತನನು ಇ ‘ಅನಂತ3ೋ'ಾd)’ ಎಂದು
ಸಂ*ೋ©`Eಾvaೆ. ಭಗವಂತ ಅನಂತ 3ೋಕವನು 'ೊಡುವವನು ಮತು) ಆತ ಎ3ಾ 3ೋಕಗಳ
ಮೂ3ಾjಾರ(ಪ5"ಷ). ಾಂತ ಾದ 3ೋಕBರೕ, ಅನಂತ ಾದ 3ೋಕBರೕ ಆ 3ೋಕ'ೊPೕಸPರ ಾಧZೆ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಾಡುವ ೕವಜಾತBರೕ; ಎಲವMದರ ಮೂ3ಾjಾರZಾದ, ಅ!ಯರತಕPಂತಹ ಭಗವಂತನ BEೆಯನು
"#ದು, ಅ!ಯ ಆತನ ಉiಾಸZೆ ಾcದaೆ ಅನಂತ3ೋಕದ ಆd)xಾಗುತ)Eೆ ಮತು) ತ3ೋಕ
0ಾಶ/ತ ಾ! iಾ5d)xಾಗುತ)Eೆ.
ಭಗವಂತನ ಪ5"ೕಕದ ಅತಂತ 0ೆ5ೕಷ ಾದ ಈ ಅ! ಎEೆ ಎಂದaೆ- ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “B 
ತ/Xೕತಂ bತಂ ಗು+ಾxಾØ” ಎಂದು. ಭಗವಂತ ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ3ೇ ಇEಾvZೆ. ಕೃಷ: !ೕತೆಯ
ಇದZೇ bೕ&ೆ +ೇ#EಾvZೆ: “ಅಹಂ

ೈ0ಾ/ನaೋ ಭೂತಾ/ iಾ59Zಾಂ Eೇಹಾ5ತಃ” ಎಂದು.

ನಮT

Eೇಹದ ಅ! ಅಂತಗತZಾದ ೈ0ಾ/ನರ Zಾಮಕ ಭಗವಂತEಾvZೆ. ನUTಳ!ದುv ನಮ&ೆ ಬದುಕು'ೊಟುN
ರ<sೆ ಾಡುವ ಭಗವಂತ ನಮT ಹೃದಯದ ಾತ5ವಲ ನಮT ಸ/ರೂಪದ ಹೃದಯದಲೂ ಇEಾvZೆ. ಈ
'ಾರಣ ಂದ 0ಾಸ1'ಾರರು ಭಗವಂತನ ಎರಡು ರೂಪಗಳನು ಈ %ೕ" ವ9`Eಾvaೆ: “ಆತಾTಂತaಾತೆÙ" ಹ%ಃ
ಏಕ ಏವ

/Eಾ`¼ತಃ” ಎಂದು. Eೇಹದ ಹೃದಯದ ‘ಆತT’ ZಾಮಕZಾ!, Eೇಹದ ಹೃದಯದರುವ ೕವದ

ಹೃದಯದ ‘ಅಂತaಾತT’ ZಾಮಕZಾ! ಭಗವಂತEಾvZೆ. ಈ 'ಾರಣ ಂದ “ಭಗವಂತನನು *ೇaೆಲೂ
ಹುಡುಕುವMದು *ೇಡ, ಆತ ಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ3ೇ ಇEಾvZೆ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. bೕ&ಾ! ಭಗವಂತನನು
ಅ!ಯ ಉiಾಸZೆ ಾಡು ಾಗ ಎ3ೋ +ೊರ!ಂದ ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ಾರದು. “ಮµ ಹೃದಯ`¼ತಂ,
ೈ0ಾ/ನರ Zಾಮಂ, ಅ!ಯಂತಗತಂ, ಪರಶುaಾಮಂ, ಕುಂಡ ಮjೇ-ಆ ಾಹxಾQ” ಎಂದು ಹೃದಯದರುವ ಭಗವಂತನನು ಕುಂಡದ ಆ ಾಹZೆ ಾc ಆaಾಧZೆ ಾಡ*ೇಕು. ಅEೇ %ೕ"
ಪ5"Xಯಲೂ ಕೂಾ- “ಹೃತPಮಲ`¼ತಂ Zಾaಾಯಣಂ ಪ5"ಾxಾಂ ಆ ಾಹxಾQ” ಎಂದು ಆ ಾಹZೆ
ಾc ಆaಾಧZೆ ಾಡ*ೇಕು.
ಇ ನ'ೇತ&ೆ ಎ3ಾ Bವರವನೂ +ೇಳ7ವMEಾ! ಪ5"Oೆ ಾcದv ಯಮ ಮುಂEೇನು +ೇ#ದ ಎನುವMದನು
ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕಗಳ Zೋೋಣ.
3ೋ'ಾ ಮ!ಂ ತಮು ಾಚ ತೆº xಾ ಇಷN'ಾ xಾವ"ೕ ಾ ಯಾ ಾ ।
ಸ ^ಾd ತತÐತವದದೋಕ)ಂ ಅಾಸ ಮೃತುಃ ಪMನaೇ ಾಹ ತುಷNಃ
ತಮಬ5Bೕ

॥೧೫॥

d5ೕಯಾsೋ ಮ+ಾತಾT ವರಂ ತ ೇ+ಾದ ದEಾQ ಭೂಯಃ ।

ತ ೈವ Zಾಾ ಭBತಾSಯಮ!ಃ ಸೃಂ'ಾಂ ^ೇಾಮZೇಕರೂiಾಂ ಗೃ+ಾಣ॥೧೬॥
"5sಾ'ೇತ`1¢aೇತ ಸಂ©ಂ "5ಕಮಕೃತ)ರ" ಜನTಮೃತೂ ।
ಬ5ಹTಜ±ಂ EೇವQೕಡಂ B ತಾ/ ^ಾÈೕಾಂ 0ಾಂ"ಮತಂತXೕ"॥೧೭॥
"5sಾ'ೇತಸ1ಯXೕತ / ತಾ/ ಯ ಏವಂ BEಾ/ಂನುತೇ Zಾ'ೇತಂ ।
ಸ ಮೃತುiಾ0ಾ ಪMರತಃ ಪ5sೋದ 0ೆrೕ'ಾ"&ೋ Uೕದತೇ ಸ/ಗ3ೋ'ೇ॥೧೮॥

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಏಷ ತೇS!ನ'ೇತಃ ಸ/&ೋ ಯಮವೃ9ೕಾ /"ೕÈೕನ ವaೇಣ ।
ಏತಮ!ಂ ತ ೈವ ಪ5ವ<×ಂ" ಜZಾಸಃ ತೃ"ೕಯಂ ವರಂ ನ'ೇತೋ ವೃ9ೕಷ/॥೧೯॥
[ಉಪಷ")ನರುವ ಈ ಮಂತ5ಗಳ7 ಅಥ ಅನ/ಯ ಪ5'ಾರ ಸ/ಲ bಂEೆ ಮುಂEೆ ಇರುವMದ%ಂದ, ಮುಂEೆ ಈ
0ೆrೕಕಗಳ

ಅಥBವರsೆ

ಾಡು ಾಗ,

+ೆಚು

ಸಷNತೆ&ಾ!,

0ೆrೕಕಗಳ

ಅನುಕ5ಮವನು

ಬದ`

Bವ%`ರುವMದನು ಓದುಗರು ಗಮಸ*ೇಕು]
“3ೋ'ಾ ಮ!ಂ ತಮು ಾಚ ತೆº xಾ ಇಷN'ಾ xಾವ"ೕ ಾ ಯಾ ಾ(0ೆrೕ-೧೫_೧). ಇ “ಎ3ಾ
3ೋಕಗ#&ೆ 'ಾರಣಕತ, ಎ3ಾ 3ೋಕಗಳ ಆ , ಎ3ಾ ೕವಜಾತಕೂP 'ಾರಣZಾದ ಅ!Zಾaಾಯಣನನು
ನ'ೇತ&ೆ ಯಮ ಉಪEೇ`ದ” ಎಂ Eಾvaೆ. ಆದaೆ ಇ ಏನು ಉಪEೇ`ದ ಎಂದು ¡c` ಎಯೂ
+ೇ#ಲ. ಅದು ರಹಸ. ಅದನು ZಾವM ಗುರುಮುಖದ "#ದು'ೊಳK*ೇಕು. ಇ “xಾ ಇಷN'ಾ xಾವ"ೕ ಾ
ಯಾ

ಾ” ಎಂ Eಾvaೆ. ಅ!ಯನು +ೊರ!ನ ಕುಂಡದ ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇfದvaೆ ಅ ಎಷುN

ಇ N&ೆಗಳನು(ಇಷN'ಾ) ಬಳಸ*ೇಕು, ಆ ಇ N&ೆಗಳ ಏನು ಅನುಸಂjಾನBರ*ೇಕು, ಇ N&ೆಗಳನು +ೇ&ೆ
ಜೋcಸ*ೇಕು, ಇತಾ ಯನು ಯಮ ನ'ೇತ&ೆ Bವ%`ದ. ಇ ಈ ಕು%ತು Zೇರ ಾ! Bವರವನು
+ೇ#ಲ ಾದv%ಂದ ZಾವM ಇದರ bಂ ರುವ ಗ9ತವನು ಸ/ಲ B0ೇಸ*ೇ'ಾಗುತ)Eೆ.
ಅ!ಕುಂಡದ ಮಧದರುವ ಅ!ಯ ಾತ5 ZಾaಾಯಣರುವMದಲ, ಆ ಕುಂಡವನು ರಚZೆ ಾಡಲು ಇಟN
ಇ N&ೆಯಲೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಡ!Eೆ. ಇ ಅ!ಕುಂಡ ಎನುವMದು ನಮT dಂಾಂಡದ Eೋತಕ. ನಮ&ೆ
"#ದಂತೆ ನಮT ಹೃದಯದ ಾತ5 ಭಗವಂತರುವMದಲ, ನಮT ಇcೕ Eೇಹದ BBಧ ರೂಪದ
ಭಗವಂತEಾvZೆ.

ಆದv%ಂದ

ಅ!+ೋತ5

ಾಡು ಾಗ

ಅ!ಕುಂಡದ

ಒಂEೊಂದು

ಇ N&ೆಯಲೂ

ಭಗವಂತEಾvZೆ ಎನುವ ಅನುಸಂjಾನ ಬಹಳ ಮುಖ. Xೕನ 0ೆrೕಕದ ಬಳಸ3ಾದ ‘ಇಷN'ಾ’ ಎನುವ ಪದ
ಬಹಳ aೋಚಕ ಾದ ಪದ. Xೕ3ೋಟ'ೆP ಇ N&ೆ ಎನುವ ಅಥ 'ೊಡುವ ಈ ಪದ'ೆP B0ೇಷ ಅಥBEೆ. ನಮ&ೆ
ಅತಂತ d5ಯ ಾದ, ಆನಂದಮಯ ಾದ ವಸು)-ಇಷN'ಾ. ಆದv%ಂದ ಇ ‘ಇಷN'ಾ’ ಎನುವ ಪದ ಬ%ಯ
ಇ N&ೆಯನು +ೇಳ7ವMದಲ, ಆ ಇ N&ೆVಳ!ನ ಆನಂದಸ/ರೂಪ ಭಗವಂತನನು +ೇಳ7ತ)Eೆ.
ಇನು ‘xಾವ"ೕಃ’ ಅಂದaೆ ಎಷುN ಇ N&ೆಂದ ಕುಂಡ ಾಡ*ೇಕು ಮತು) xಾವ %ೕ"(ಯಾ ಾ) ಉiಾಸZೆ
ಾಡ*ೇಕು ಎನುವ ಪ50ೆ. 0ಾ`1ೕಯ ಾ! ಅ!ಕುಂಡವನು ೩೬೦ ಇ N&ೆಗ#ಂದ ಾಡ*ೇಕು. ೩೬೦
ಅನುವMದು ಒಂದು Bಷ ಾದ ಸಂೆ. ಇದರ bಂEೆ ಮೂರು Bಧದ ಉiಾಸZೆ ಇEೆ. ಅವMಗIೆಂದaೆ:
ಭಗವಂತನನು ಶ%ೕರದ ಉiಾಸZೆ, ಅ!ಕುಂಡದ ಉiಾಸZೆ ಮತು) 'ಾಲದ ಉiಾಸZೆ. 0ಾಸ1ದ ಪ5'ಾರ
ನಮT Eೇಹದ ೩೬೦ ಅ`¼ಗ# ೆ, ಅೆNೕ ಅ`¼ಮಜೆÓ[marrows] ಮತು) ಅ`¼ಸಂ©ಗ# ೆ. [ಆಧುಕ

ೈದ

BOಾನ ಸುಾರು ೩೦೦ ಅ`¼ಗಳನು ಗುರು"ಸುತ)Eೆ. ಆದaೆ iಾ5ೕನರು ಅ`¼ಸಂ©ಗಳZೆ3ಾ ಪ%ಗ9` ೩೬೦
ಎನುತಾ)aೆ]. ಇದರ ಭಗವಂತ ೩೬೦ ರೂಪದ Zೆ3ೆ` ನೆಸು")EಾvZೆ. ಇದZೇ ZಾವM +ೊರಪ5ಪಂಚದ
ಯ±ಕುಂಡದ ೩೬೦ ಇ N&ೆಯ 'ಾಣ*ೇಕು.

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಇನು 'ಾಲದ ಭಗವಂತನ ಉiಾಸZೆ. *ೇaೆ*ೇaೆ ಾನದ ಪ5'ಾರ ವಷದನ
ೌರಾನದ ಪ5'ಾರ ವಷ'ೆP ೩೬೫ ಮತು) ೮/೩೧

ನಗಳ ಸಂೆ *ೇaೆ*ೇaೆ.

ನಗಳ7; ^ಾಂದ5ಾನದ ಪ5'ಾರ ೩೬೫

ನಗಳ7;

ನ<ತ5ಾನದ ಪ5'ಾರ ೩೨೪

ನಗಳ7; ಬೃಹಸ"ಾನದ ಪ5'ಾರ ೩೯೦

ಒಂದು ವತರ ಎಂದaೆ ೩೬೦

ನಗಳ7. ಏ'ೆಂದaೆ ೩೬೦ c!5('ೋನ) ಅಂದaೆ ಒಂದು ಪೂಣವೃತ). bೕ&ೆ

ಅ!ಕುಂಡದ

೩೬೦

ಇ N&ೆಗಳ,

Eೇಹದ

೩೬೦

ಅ`¼ಗಳ,

ನಗಳ7. ಆದaೆ ಾವ"5ಕ ಾ!
ವಷದ

೩೬೦

ನಗಳ-

೧೦೮೦[೩೬೦+೩೬೦+೩೬೦] ರೂಪಗಳ ಭಗವಂತ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ZಾವM Bಷು:ಸಹಸ5Zಾಮದನ ‘ಚ’, ‘ಏವ’
ಇತಾ ಏ'ಾ<ರ Zಾಮಗಳನು 3ೆಕP'ೆP ತೆ&ೆದು'ೊಂಡು Zೋcದaೆ ಅ ೧೦೮೦ Zಾಮಗಳನು 'ಾಣಬಹುದು.
ಇದು ಭಗವಂತನ ಈ ೧೦೮೦ ರೂಪಗಳನು +ೇಳ7ವ BಷZಾಮಗಳ7. ಇದ'ಾP! Bಷು:ಸಹಸ5Zಾಮ ಅಷುN
0ೆ5ೕಷ. ಅದನು ಉಚ¸%`Eಾಗ ಅದರ ಕಂಪನ ಂದ ನಮT Eೇಹದ aೋಗ Zಾಶ ಾ! ಆaೋಗ
ಸುjಾರsೆxಾಗುತ)Eೆ ಮತು) ಬದುfನ ಸಮೆ ಇರುವM ಲ.
bೕ&ೆ ಇ ಯಮ- 'ಅ!ಯಂತಗತ ಭಗವಂತ-'ಾಲದ, ಕುಂಡದ ಮತು) dಂಡ(Eೇಹ)ದ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ
ಎಂದು "#ದು ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು' ಎನುವ Bಷಯವನು ನ'ೇತ&ೆ Bವ%`ದ. ಇದು Bಶ/ದರುವ
ಭಗವಂತನನು ೩೬೦ ಎನುವ ಸಂೆಯ ಅಳವc` ಾಡತಕPಂತಹ ಒಂದು ಅತದುÍತ ಾದ ಉiಾಸZೆ.
ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “"5sಾ'ೇತ`1¢aೇತ ಸಂ©ಂ "5ಕಮಕೃತ)ರ" ಜನTಮೃತೂ (0ೆrೕ:೧೭-೧)ಎಂದು.
ಇ ಪ5"Vಬoನೂ "5sಾ'ೇತZಾಗ*ೇಕು ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. ನ'ೇತನ ಮುೇನ ಭೂQ&ೆ
ಪ%ಚಸಲಟN

ಅ!Zಾaಾಯಣನನು

ಮೂರು

ಕೆ

[ಅ!ಕುಂಡದ-ಅ!ರೂಪ,

ಹೃದಯಕುಂಡದ-

ಾಯುರೂಪ, 'ಾಲಕುಂಡದ- ಆ ತರೂಪ] ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವರು, ಮೂರರ ಜೊತೆ&ೆ ಸಂjಾನ ("5aೇತ
ಸಂ©ಃ) ಾc'ೊಂಡು, ಮೂರು ಕಮಗಳನು ಾcದaೆ("5ಕಮಕೃ ), ಆಗ ಜನT-ಮೃತುವನು Eಾಟುತಾ)aೆಎನುವMದು ಯಮನ Bವರsೆ. ಇ ‘"5aೇತ ಸಂ©ಃ’ ಎನುವ ‘"5’ ಎಂದaೆ ಮೂರು ೇದಗಳ7.[ಗದರೂಪ,
ಪದರೂಪ ಮತು) &ಾನರೂಪದ ಮೂರು ೇದಗಳ7]. ೇದ 0ಾೆಗಳ7/ಸಂbತೆಗಳ7[ಋ&ೆ/ೕದ, ಯಜು ೇದ,
ಾಮ ೇದ, ಅಥವ ೇದ-ಒಟುN-೪] ಮತು)

ೇದದ ಉಪ0ಾೆಗಳ7[ಋ&ೆ/ೕದದ-೨೪, ಯಜು ೇದದ-

೧೦೧, ಾಮ ೇದದ-೧೦೦೦, ಅಥವ ೇದದ-೧೨. ಒಟುN-೧೧೩೭] ಅZೇಕ. ಆದaೆ ಅವMಗಳ
ಒಂದ'ೊPಂದು BaೋಧBಲ. ಪ5"Vಂದು

ೇದವೂ ಭಗವಂತನನು, ಆತನ ಮbXಯನು +ೇಳ7ತ)Eೆ.

ಅದರರುವ Bಷಯವನು ಒಂದ'ೊPಂದು ಸಮನ/ಯ ಾc "#ದು'ೊಳ7KವMದು ‘"5aೇತ ಸಂ©ಃ’. bೕ&ೆ
ೇದದ ಮೂ3ಾಥವನು "#ದು'ೊಂಡು,

ನವೂ ಯ±, Eಾನ, ತಪಃ ಎನುವ

ಮೂರು ಕಮವನು

ಾc'ೊಂಡು ಅ!'ಾಯ ಾcದaೆ ಭಗವಂತ ಒಯುತಾ)Zೆ.
ಇ ನಮ&ೆ ಒಂದು ಪ50ೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಅEೇZೆಂದaೆ-ಒಬo ಾಾನ ಮನುಷ&ೆ

ನವೂ ಯ±, Eಾನ,

ತಪಸನು ಾಡಲು ಾಧHೕ ಎನುವ ಪ50ೆ. ಈ ಪ50ೆ&ೆ 5ೕಕೃಷ: !ೕತೆಯ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾದ Bವರsೆ
'ೊ NEಾvZೆ(ಅ-೧೭). ZಾವM ಾಡುವ ಪ5"Vಂದು 'ೆಲಸವೂ ಒಂದು Eೇವರಪೂಜೆ, ಅದು ಭಗವಂತ&ೆ
ಅdತ ಾ! ಅವನು d5ೕತZಾಗ ಎಂದು ಾಡುವMದು ಯ±. Zಾನು ಆcದ ಾತೆಲವೂ ನ ೊ)ೕತ5 ಾಗ,
Zಾನು ನೆದ ನೆÈಲವೂ ನ ಪ5ದ¬sೆxಾಗ, Zಾನು ಮಲ!Eೆvಲವ
 ೂ ನ&ೆ ನಮಾPರ ಾಗ, Zಾನು
ಾಡುವ ಪ5"Vಂದು ಕಮವೂ ನ&ೆ ಪೂಜೆxಾಗ ಎನುವ ಅನುಸಂjಾನ ಂದ ಬದುfEಾಗ ಅದು
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಯ± ಾಗುತ)Eೆ. ಇನು ಎರಡZೇ ಕಮ-Eಾನ. ನಮTಲದ
 ನ
v ು ZಾವM ಇZೊಬo%&ೆ 'ೊಡಲು ಾಧBಲ. ಆದaೆ
xಾ%&ೆ xಾ ಾಗ xಾವMದರ ಅಗತBEೆVೕ, ಅದು ನಮTದvaೆ, ಅದನು ಾ/ಥ ಾ!, ಪ5^ಾರದ ಬಯ'ೆ
ಇಲEೇ 'ೊಡುವMದು Eಾನ. ಮೂರZೆಯ ಕಮ-ತಪಸು. Eೊಡ¹ವ%&ೆ &ೌರವ'ೊಡುವMದು, ಸ/ಚ¸ ಾ!ರುವMದು,
iಾ5ಾ9ಕ ಾದ Zೇರ ನೆ, ಸ/ಚ¸ಂದ'ಾಮ'ೆP ಕc ಾಣ(ಬ5ಹTಚಯ), ಇZೊಬo%&ೆ ತೊಂದaೆxಾಗದಂತೆ
ಬದುಕುವMದು, ಇತಾ - ZಾವM Eೈನಂ ನ ೕವನದ ಆಚ%ಸಬಹುEಾದ ತಪಸು.[ಈ ಮೂರು ಕಮದ ಕು%ತ
+ೆನ

Bವರsೆಯನು

!ೕತೆಯ

ಹ ZೇಳZೇ

ಅjಾಯದ

Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ.

Refer:

http://bhagavadgitakannada.blogspot.in].
ಮುಂದುವ%ದು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “"5sಾ'ೇತಸ1ಯXೕತ / ತಾ/

ಯ ಏವಂ BEಾ/ಂನುತೇ

Zಾ'ೇತಂ” ಎಂದು(0ೆrೕ-೧೮-೧). ಅ!ಕುಂಡ, 'ಾಲಕುಂಡ, Eೇಹಕುಂಡ ಎನುವ ಮೂರು Bಧವನು "#ದು,
ಮೂರು ಬ&ೆಯ Zಾ'ೇತಾ!ಯ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವನು, bಂEೆ +ೇ#ದ %ೕ"ಯ ಮೂರು ೇದಗಳನು
ಸಮನ/ಯಾc ಅಥ ಾc'ೊಂಡು, ‘"5ಕಮಕೃ ’ ಆ!, ಅ!ಯ `¼ತZಾದ ಅ!Zಾaಾಯಣನನು
ಉiಾಸZೆ ಾcದaೆ-ಅಂತವನು Uದಲು ಸ/ಗವನು ೇ%, ಅ 'ೆಲ'ಾಲ ಇದುv[0ಾಸ1'ಾರರ ಪ5'ಾರ
'ೆಲ'ಾಲ ಅಂದaೆ ಒಂದು ಮನ/ಂತರದಷುN

ೕಘ'ಾಲ], ಸ/ಗಸುಖವನು ಅನುಭB`, ಆನಂತರ ಅ!ಸ¼Zಾದ

ಭಗವಂತನನು ಉiಾಸZೆ ಾcದ ಫಲ ಾ!, ಹುಟುN-ಾವMಗಳ ಎ3ಾ ಬಂಧವನು ಕಳ'ೊಂಡು, ತಾನಂದ
ರೂಪ ಾದ, ಸ/ರೂಪಸುಖವನು 'ೊಡುವ Uೕ<ವನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ.
“ಬ5ಹTಜ±ಂ EೇವQೕಡಂ B ತಾ/ ^ಾÈೕಾಂ 0ಾಂ"ಮತಂತXೕ"”(0ೆrೕ-೧೭-೨). ಇ ಯಮ
ಭಗವಂತನನು ‘ಬ5ಹTಜ±’ ಎಂದು ಸಂ*ೋ©`EಾvZೆ. ಶಬvಗಳ ಬೃಹ
ೇದಗ#ಂದ ಅ¢ವಕ)Zಾಗುವ ಭಗವಂತ ‘ಬ5ಹTಜ’. ಇಂಥ ಭಗವಂತ

ಆದದುv ೇದ. ಆದv%ಂದ ಅದು ‘ಬ5ಹT’.
ೇದ ೇದ. ಎಲವನು ಬಲವನು ಆ

ಭಗವಂತZೊಬoZೇ. ಆದv%ಂದ ೇದ ೇದನೂ ಸವ±ನೂ ಆದ ಆ ಭಗವಂತ ‘ಬ5ಹTಜ±’. ಆತನನು ಎಲರೂ
ಜಾ" ಮತ *ೇಧBಲEೆ ‘Eೇವರು’ ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಪ5ಪಂಚದ ಒ*ೊoಬo%&ೆ ಒಂEೊಂದು Eೇವ%ಲ.
ಎಲ%ಗೂ Eೇವರು ಒಬoZೇ. ಇದನು ‘Eೇವರು’ ಎನುವ ಪದ ೇ Bವ%ಸುತ)Eೆ. ‘Eೇವರು’ ಎನುವ ಪದ ‘ ವM’
ಎನುವ jಾತುBಂದ ಬಂ ರುವMದು. iಾ5ೕನ jಾತು iಾಠದ ಈ jಾತುB&ೆ ಏಳ7 ಅಥವನು
Zೋಡಬಹುದು. ಅವMಗIೆಂದaೆ: ೧) ಧು" ೨) B!ೕಶ ೩) 'ಾಂ" ೪) ಸು)" ೫) ವವ+ಾರ ೬) f5ೕಾ ೭)
ಗ"ಶು.
೧) ಧು": ಧು" ಅಂದaೆ *ೆಳfನ ಸ/ರೂಪ. *ೆಳfನ ಪMಂಜ ಾದ ಸೂಯಚಂEಾ5 ಗ#&ೆ *ೆಳಕೕಯುವ
ಭಗವಂತ ನUTಳ&ೆ Oಾನದ *ೆಳಕನು ತುಂಬುತಾ)Zೆ.
೨) B!ೕಶ: ಭಗವಂತ ಎಲ%!ಂತ ಎತ)ರದರುವವನು +ಾಗೂ &ೆಲುBನ ಸ/ರೂಪ.
೩) 'ಾಂ": 'ೇವಲ ಇ^ೆ¸ಂದ ಸೃN ಾಡಬಲವ. ನಮ&ೆ ಇ^ೆ¸ಯನು 'ೊಟNವ +ಾಗೂ ಅದನು ಅವರವರ
Vೕಗತೆ&ೆ ತಕPಂತೆ ಪೂaೈಸುವವ.
೪) ಸು)": ಎಲ%ಂದ ಸು)ತZಾದವನು; ಎಲರೂ xಾರನು ಸು)"ಸುತಾ)aೋ ಅವನು ಸವಶಬv

ಾಚZಾದ

ಭಗವಂತ.
೫) ವವ+ಾರ: ಜಗ")ನ ಸಮಸ) ವವ+ಾರವನು ವbಸುವವ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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೬) f5ೕಾ: ೕ3ಾ ಾತ5 ಂದ ಸೃN-`¼"-ಸಂ+ಾರವನು -ಾಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಇದು ಆತ&ೊಂದು
f5ೕೆ.
೭) ಗ"ಶು: ಚಲZೆ ಮತು) Oಾನ 'ೊಟNವ. xಾರು ಎ3ಾ ಕೆ ಗತZಾ!EಾvZೋ; ಎಲವನೂ "# EಾvZೋ;
ಎಲaೊಳ&ೆ ¡ಂಬ ರೂಪದ Zೆ3ೆ`EಾvZೋ ಅವನು 'Eೇವ'.
bೕ&ೆ ಇ^ಾ¸ಾತ5 ಂದ ಸೃN ಾಡಬಲ, ಸತಸಂಕಲ, ಸವಗತ, ಸವ±, *ೆಳಕುಗಳ *ೆಳ'ಾ! ಜಗ")ನ
ಸವ ವವ+ಾರವನು ವbಸುವ, ಸವ0ೆ5ೕಷ ಭಗವಂತ 'Eೇವ'. ಈ %ೕ" ಅ!ಯರುವ ಭಗವಂತನನು
‘ಬ5ಹTಜ±ಂ EೇವQೕಡ’ ಎಂದು ಉiಾಸZೆ ಾcದaೆ- ಾBಲದ, ಸುಖದ ಪaಾ'ಾೆxಾದ Uೕ<ವನು
ಪೆಯಬಹುದು ಎಂದು Bವ%`ದ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಇEೇ ನ ಎರಡZೇ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ. ಎಲವನು ¡c`
+ೇ#EೆvೕZೆ” ಎಂದು [ “ಏಷ ತೇS!ನ'ೇತಃ ಸ/&ೋ ಯಮವೃ9ೕಾ /"ೕÈೕನ ವaೇಣ (0ೆrೕ-೧೯-೧)]
ಇಷುN +ೇ# ಯಮ ನ'ೇತನನು ಉEೆvೕ` 'ೇಳ7ತಾ)Zೆ- Zಾನು +ೇ#ದ B^ಾರ ನ&ೆ ಸ%xಾ!
"#ತೋ ಎಂದು. ಇದ'ೆP ಉತ)%`ದ ನ'ೇತ ಯಮಂದ ಪೆದ Oಾನದ ಉಪEೇಶವನು ಪೂಣ ಾ!
ಅನು ಾ `ದ. ಈ ಸಂದಭವನು ಇ Bವ%ಸುತಾ) +ೇಳ7ತಾ)aೆ: “ಸ ^ಾd ತತÐತವದದೋಕ)ಂ ಅಾಸ
ಮೃತುಃ ಪMನaೇ ಾಹ ತುಷNಃ”(0ೆrೕ-೧೫-೨) ಎಂದು. ತಾನು +ೇ#ದ ಎ3ಾ B^ಾರವನು ^ಾಚೂ ತಪEೆ
ನ'ೇತ ಗ5b`ದvನು ಕಂಡು ಯಮ&ೆ ಮಹEಾನಂದ ಾಗುತ)Eೆ. ಈ ಆನಂದದ ಆತ ತಾನು Uದಲು ಪ5"Oೆ
ಾcದv ಮೂರು ವರವಲEೆ ಇನೂ ಒಂದು ವರವನು 'ೊಡಲು ಮುಂEಾಗುತಾ)Zೆ. ಇದನು ವ9ಸುತಾ) ಇ
+ೇಳ7ತಾ)aೆ: “ತಮಬ5Bೕ

d5ೕಯಾsೋ ಮ+ಾತಾT ವರಂ ತ ೇ+ಾದ ದEಾQ ಭೂಯಃ”(0ೆrೕ-೧೬-೧)

ಎಂದು. ಸೂಯ-ಚಂದ5%&ೆ ಸಾನಸPಂದZಾದ,

ವOಾನದ *ೆಳಕನು ತುಂ¡'ೊಂcರುವ, ಮ+ಾತTZಾದ

ಯಮ ನ'ೇತನ ಗ5ಹಣ ಶf)ಯನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಟುN ಇZೊಂದು ವರವನು ಅEೇ <ಣದ ತಾZೇ
ಉಡು&ೊaೆxಾ! 'ೊಡುತಾ) +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಈ ಅ! BEೆ&ೆ ಭೂQಯ Xೕ3ೆ Zಾ'ೇತಾ! ಎಂದು +ೆಸರು
ಬರ; ನ +ೆಸ%ಂದ3ೇ ಈ ಅ! ಪ5` xಾಗ” ಎಂದು. bೕ&ೆ +ೇ# ಯಮ ತನ 'ೊರ#ಂದ ಒಂದು
ಬಂ&ಾರದ +ಾರವನು ನ'ೇತ&ೆ 'ೊಡಲು ಮುಂEಾಗುತಾ)Zೆ. [ತ ೈವ Zಾಾ ಭBತಾSಯಮ!ಃ ಸೃಂ'ಾಂ
^ೇಾಮZೇಕರೂiಾಂ ಗೃ+ಾಣ” (0ೆrೕ-೧೬-೨)]. ಇ ಬಂ&ಾರದ +ಾರವನು ‘ಸೃಂ'ಾಂ’ ಎಂದು ಕaೆ Eಾvaೆ.
ಈ ಪದ'ೆP ಸಂಸತದ ‘ಸಂ'ೋ3ೆ’ ಎನುವ ಅಥBEೆ. ಇದು ಯಮ ನ'ೇತನನು ಪ%ೕ¬ಸುವ %ೕ". ತಂದ
ಪ5ಶಂೆ ಜೊತೆ&ೆ ನದ +ಾರ Eೊaೆತಾಗ, ನ'ೇತ ನದ ಆೆ&ೆ ಬ¡ೕಳ7ತಾ)Zೋ ಎಂದು ಯಮ
ನ'ೇತನನು ಪ%ೕ¬ಸು")EಾvZೆ. ಇದ'ೆP ನ'ೇತ +ೇ#ದನಂತೆ: “ಭೂQ Xೕ3ೆ ಆaಾಧZೆ ಾಡತಕP
ಅ!BEೆ&ೆ ನನ +ೆಸರು ಬಂತೆಂದaೆ ಅದು ನನ -ಾಗ. ಆದaೆ ಬಂ&ಾರದ ಸರ ನನ&ೆ *ೇಡ. ಅದು ಮT3ೇ
ಇರ” ಎಂದು. [ನ'ೇತನ ಈ ಪ5"f5Èಯನು ಕಠ ಉಪಷ")ನ Bವ%`ಲ]. ಇದು Oಾಗಳರುವ Eೊಡ¹
ಗುಣ. ಏ'ೆಂದaೆ ಇ ಯಮ 'ೊ Nದುv ಸಂಾರ ಬಂಧದ ಸಂ'ೋ3ೆ ಎನುವ +ಾರ. ಆದv%ಂದ ಅದನು
Oಾxಾದ ನ'ೇತ `/ೕ'ಾರ ಾಡಲ. ಆಗ ಯಮ ನ'ೇತನ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ನ +ೆಸರು

ೈ ಕ

ಇ"+ಾಸದ ಅಜaಾಮರ ಾ! ಉ#ಯುವಂತೆ ನ&ೆ ವರವನು 'ೊ NEೆvೕZೆ. ಈಗ ೕನು ನ ಮೂರZೇ
ವರವನು 'ೇಳ7” ಎಂದು [ಏತಮ!ಂ ತ ೈವ ಪ5ವ<×ಂ" ಜZಾಸಃ
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ವೃ9ೕಷ/(0ೆrೕ-೧೯-೨)]. ಮೂರZೇ ವರ ಾ! ನ'ೇತ ಏನನು 'ೇ#ದ ಎನುವMದನು ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕಗಳ
Zೋೋಣ.
Èೕಯಂ iೆ5ೕತೇ Bfತಾ ಮನುೇS`)ೕತೇ'ೇ Zಾಯಮ`)ೕ" ^ೈ'ೇ ।
ಏತ /EಾಮನುಷNಸ)ãxಾSಹಂವaಾsಾXೕಷ ವರಸä"ೕಯಃ॥೨೦॥
ಮೂರZೇ ವರ ಾ! ನ'ೇತ ಇcೕ ಮನುಕುಲವನು xಾ ಾಗಲೂ 'ಾಡು")ರುವ ಒಂದು Bಷ ಾದ
ಪ50ೆಯನು ಯಮನ ಮುಂ ಡುತಾ)Zೆ. ಇcೕ ೈ ಕ ಂತZೆಯ ಈ Bಷಯ ಇZೆಲೂ `ಗುವM ಲ. ಅಂತಹ
ಅಪೂವ Bಷಯದ ಬ&ೆ ಇ ಯಮನ ಪ50ೆ +ಾಕು")EಾvZೆ ನ'ೇತ. Xೕ3ೋಟದ ಈ 0ೆrೕಕವನು ZಾವM
Zೋcದaೆ ನಮ&ೆ ನ'ೇತನ ಪ50ೆ ತುಂ*ಾ ಸರಳ ಎಸುತ)Eೆ. ಆದaೆ ಈ ಪ50ೆ&ೆ ಯಮನ ಉತ)ರವನು
ZೋcEಾಗ ಇ 'ಾಣುವ Xೕ3ೋಟದ ಅಥ ನ'ೇತನ ಮೂಲ ಪ50ೆ ಅಲ ಎನುವMದು ಸಷN ಾಗುತ)Eೆ.
Xೕ3ೋಟ'ೆP ಈ 0ೆrೕಕವನು Zೋcದaೆ: ‘Èೕಯಂ iೆ5ೕತೇ Bfತಾ ಮನುೇ’ – ಸತ) ಮನುಷನ ಬ&ೆ&ೆ
ಒಂದು ಸಂEೇಹBEೆ; ‘ಅ`)ೕತೇ'ೇ Zಾಯಮ`)ೕ" ^ೈ'ೇ’-'ೆಲವರು +ೇಳ7ತಾ)aೆ ಸತ) Xೕ3ೆ ಅ`)ತ/ ಇEೆ
ಎಂದು, ಇನು 'ೆಲವರು ಇ3ಾ ಎಂದು; ‘ಏತ /EಾಮನುಷNಸ)ãxಾSಹಂ’- ಇದರ ಕು%ತು 0ಾಸ1ಕPನುಗುಣ ಾ!
Zಾನು ಂದ 'ೇ# "#ದು'ೊಳK*ೇಕು’-ಇದು Xೕ3ೋಟದ ಅಥ. ಆದaೆ ಈ %ೕ" ಈ 0ೆrೕಕವನು
¡cಸುವMದು ತಪM. ಏ'ೆಂದaೆ ಇ ನ'ೇತ ಸತು) ಯಮ3ೋಕದEಾvZೆ. ಆದv%ಂದ ಸತ) Xೕ3ೆ
ಅ`)ತ/BEೆVೕ ಅನುವ ಪ50ೆÈೕ ಇ ಅಸಂಗತ. ಯಮ3ೋಕ ಪಯಣದ ೕವಗಳ ಪ5 ಾಹವನು ನ'ೇತ
ZೋcEಾvZೆ. +ಾ!ರು ಾಗ EೇಹfPಂತ *ೇaೆxಾದ ಅತTBEೆVೕ ಎಂದು ಆತ ಪ50ೆ +ಾಕುವ ಾಧತೆÈೕ
ಇಲ. +ಾ&ಾ! ಇರುವ ಜ ಾದ ಮೂಲ ಅಥ "#ಯಲು ZಾವM ಈ 0ೆrೕಕವನು *ೇaೆ ಆxಾಮದ
Zೋಡ*ೇಕು.
‘Èೕಯಂ iೆ5ೕತೇ Bfತಾ ಮನುೇ’ ಎನುವ ‘iೆ5ೕತ’ ಎನುವ ಪದದ ಅಥ ಸತ) ೕವವಲ. ಸಂಸತದ
iೆ5ೕತ ಎಂದaೆ ಎತ)ರ'ೆP ಏ%ದವನು(ಪ5ಕೃಷNಂ ಏತಃ-iೆ5ೕತಃ) ಅಥ ಾ Xೕಲ'ೆP +ೋದವನು ಎಂದಥ. Xೕಲ'ೆP
ಅಂದaೆ ಪMಣ3ೋಕ'ೆP +ೋಗುವMದು. ಪMಣ3ೋಕದ 'ೊZೆಯ ಎತ)ರ-Uೕ<. ಆದv%ಂದ ಇ iೆ5ೕತಃ ಅಂದaೆ
Uೕ<ವನು ಪೆ ರತಕPವ. ಇನು ‘ಮನುಷ’ ಎಂದaೆ 'ೇವಲ ಾನವ ಅಲ. ಮನನೕಲ ಾದ ೕವಮನುಷ[ಾನವರು, Eೇವತಗಳ7, ಇತಾ ] . Bfತೆ- ಎಂದaೆ B^ಾರsೆ ಅಥ ಾ ಚ^ೆ. ‘ಅ`)ೕತೇ'ೇ
Zಾಯಮ`)ೕ" ^ೈ'ೇ’ ಎನುವ ‘ಅ`)’ ಅನುವMದ'ೆP B0ೇಷ ಅಥBEೆ. ಅ`) ಅಂದaೆ ಎಲfPಂತ 0ೆ5ೕಷ ಾದ
ವಸು)- ಅಂದaೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಎ3ಾ ಅಥEೊಂ &ೆ ಈ 0ೆrೕಕವನು Zೋcದaೆ ಆಗ ನಮ&ೆ ನ'ೇತನ ಮೂಲ
ಪ50ೆ ಏನು ಎನುವMದು ಅಥ ಾಗುತ)Eೆ.
“ಸತ) ೕವ'ೆP ಭಗವಂತನ ಯಮನ +ೇ&ೆ? ಭಗವಂತ Uೕ<ದಲೂ xಾಮಕZಾ!ರುತಾ)Zೆ ಎನುತಾ)aೆ
Oಾಗಳ7, ಇ3ಾ ಎನುತಾ)aೆ ಇನು 'ೆಲವರು. bೕ!ರು ಾಗ Uೕ<ದ ಭಗವಂತ ೕವನನು ಯಂ"5ಸುವ
ಬ&ೆ ಎಂತಹದುv? Uೕ<ದ ಭಗವಂತನ iೆ5ೕರsೆ +ೇ!ರುತ)Eೆ? ಭಗವಂತನ jಾರಕಶf)ಯನು ^ೆZಾ! "#ದ,
ಧಮxಾಮಕZಾದ ೕನು, ಇದನು 0ಾಸ1'ೆP ಅನುಗುಣ ಾ! ನನ&ೆ ಅನುಭವ ಾಗುವಂತೆ ಅನುಭB`
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+ೇಳ7. ಇದು Zಾನು 'ೇಳ*ೇ'ಾದ ಮೂರZೆಯ +ಾಗೂ 'ೊZೇಯ ವರ.” ಎಂದು ನ'ೇತ ತನ ಪ50ೆಯನು
ಯಮನ ಮುಂ ಡುತಾ)Zೆ.
ಅjಾತT BEೆಯ ಮನುಷ "#ಯ*ೇ'ಾದ ಅತಂತ 0ೆ5ೕಷ B^ಾರBದು. ಸತ) ನಂತರ ೕವ ಮತು)
ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ, ಮುf)ಯ ಭಗವಂತ ೕವನನು ಯQಸುವ ನೆ –ಎಲವೂ ಬಹಳ ಗೂಢ.
Uೕ<ವನು 'ಾಣದವ ಇದನು Bವ%ಸ3ಾರ, Uೕ<ವನು ೇ%ದವ ಮರ# ಬಂದು +ೇಳ3ಾರ. bೕ!ರು ಾಗ
ಈ B^ಾರ ಬಹಳ ರಹಸ. ಇಂತಹ ಗೂಢ ಾದ Bಷಯವನು Vೕಗರಲದವ%&ೆ xಾರೂ +ೇಳ7ವM ಲ.
ಆದv%ಂದ ಇ ಯಮ Zೇರ ಾ! ನ'ೇತನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)%ಸEೆ, ಆತನ Vೕಗತೆಯನು ಮತೆ) BBಧ
%ೕ"ಂದ ಪ%ೕ¬ಸುವMದನು ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕಗಳ 'ಾಣಬಹುದು.
Eೇ ೈರತಾ5d Bf"ತಂ ಪMaಾ ನ b ಸುBOೇಯಮಣುaೇಷ ಧಮಃ ।
ಅನಂ ವರಂ ನ'ೇತೋ ವೃ9ೕಷ/ ಾ Uೕಪaೋ"ೕರ" ಾ ಸೃಜೈನಂ ॥೨೧॥
ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ೕನು 'ೇ#ದ B^ಾರ Eೇವತೆಗ#ಗೂ ಪೂಣ ಾ! "# ಲ. ಈ ಬ&ೆ Eೇವ3ೋಕದ
ರಂತರ ಚ^ೆ ನೆ Eೆ” ಎಂದು. ಇ ‘ನ b ಸುBOೇಯಮಣುaೇಷ ಧಮಃ’ ಎನುವ ‘ಧಮಃ’ ಅನುವMದನು
Eೇವರು ಎನುವ ಅಥದ ಬಳಸ3ಾ!Eೆ. ‘jಾರಯ" ಇ" ಧಮಃ’. xಾವMದು ನಮTನು jಾರsೆ
ಾಡುತ)Eೋ ಅದು ಧಮ. ನಮT iಾ5ಾ9ಕ ಬದುಕು ನಮTನು jಾರsೆ ಾc *ಾ#ನ ಕು`ಯದಂತೆ
ಎತ)ರ'ೆPೕರಲು ಸ+ಾಯ ಾಡುತ)Eೆ. ಅದು ಧಮ. ಎಲವನೂ(ಇcೕ Bಶ/ವನು) jಾರsೆ ಾcದ ಆ
ಭಗವಂತನನು 0ಾಸ1'ಾರರು ಧಮಃ ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ. Bಷು:ಸಹಸ5Zಾಮದ ಭಗವಂತನನು ‘ಧUೕ
ಧಮBದುತ)ಮಃ’ ಎಂದು ಕaೆ Eಾvaೆ. ಇಂತಹ ಸೂ¼ಲ ಪ5ಪಂಚವನು jಾರsೆ ಾcದ ಭಗವಂತ ಸೂಾ="ಸೂ<=. ಅದು ನಮT ಬು & ೆ ಲುಕ3ಾರದ ಸಂಗ". “ಇದನು EೇವತೆಗಳJ ಪೂಣ ಗ5bಸ3ಾರರು.
bೕ!ರು ಾಗ ೕನು "#ಯುವMದು ಕಷN. +ಾ&ಾ! ಈ ವರವನು ¡ಟುN *ೇaೆ ಏZಾದರೂ ವರವನು 'ೇಳ7”
ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. “ನನನು ಬಲವಂತ ಾಡ*ೇಡ, ನನ&ಾ! ಈ ಪ50ೆಯನು ¡ಟುN¡ಡು-*ೇaೆ ಏZಾದರೂ
ವರವನು 'ೇಳ7” ಎಂದು ಯಮ +ೇ#Eಾಗ ನ'ೇತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
Eೇ ೈರತಾ5d Bf"ತಂ fಲ ತ/ಂ ಚ ಮೃತೋ ಯನ ಸುOೇಯಾತ¼ ।
ವ'ಾ) ^ಾಸ ತಾ/ದೃಗZೋ ನ ಲ-ೋ ZಾZೋ ವರಸು)ಲ ಏತಸ ಕ ॥೨೨॥
Eೇವತೆಗ#ಗೂ ಪೂಣ "#ಯದ BಷಯHಂದನು Zಾನು ನ 'ೇ#EೆvೕZೆ. ೕನು 3ೋಕದ
ಧಾಧಮವನು "ೕಾನ ಾಡುವ Eೊಡ¹ Eೇವತೆ. +ಾ!ರು ಾಗ ಇಂತಹ ಗೂಢ Bಷಯವನು "#ದ
ನ ಬ# ಬಂದ Zಾನು ಈ Bಷಯವನು "#ದು'ೊಳKEೇ +ೋದaೆ ಮೂಖZಾದಂತೆ. ಜ ಾ! ಭಗವಂತನನು
ಕಂಡು ಾಾತಾPರ ಪೆದ ಒಬo ಉiಾjಾಯ ಇಂದು ನನ&ೆ `fPEಾvZೆ. +ಾ!ರು ಾಗ ಈ Oಾನ ಂದ Zಾನು
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ವಂತZಾಗ3ಾaೆ. ಇದ'ೆP ಸಮZಾದ ಇZೊಂದು ವರ ೇ ಇಲ. ಆದv%ಂದ Zಾನು *ೇaೆ ವರ 'ೇಳ3ಾಗದುಎನುತಾ)Zೆ ನ'ೇತ.
ಶತಾಯುಷಃ ಪMತ5iೌತಾ5 ವೃ9ೕಾ/ ಬಹೂ ಪಶr ಹ`)bರಣಮ0ಾ/ ।
ಭೂXೕಮಹEಾಯತನಂ ವೃ9ೕಷ/ ಸ/ಯಂ ಚ ೕವ ಶರEೋ xಾವ ಚ¸`॥೨೩॥
ನ'ೇತ ತಾನು 'ೇ#ದ ಈ ಮೂರZೇ ವರ'ೆP ಸಮZಾದ *ೇaೊಂದು ವರ ೇ ಇ3ಾ ಎಂದು +ೇ#Eಾಗ ಯಮ
+ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಒಂದಲ ದvaೆ ಅZೇಕ ವರವನು 'ೇಳ7” ಎಂದು. ಇ ನ'ೇತ&ೆ ಯಮ 3ೌfಕ ಾದ
ಪ53ೋಭZೆ ಾಡು")ರುವMದನು ZಾವM ಗಮಸ*ೇಕು. ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ನ&ೆ ©ೕåಯಸು ಪೆದ
ಮಕPಳ7, UಮTಕPಳ7 *ೇfದvaೆ 'ೇಳ7; ಮZೆ ತುಂ*ಾ +ಾಲು Uಸರು 'ೊಡುವಂತಹ &ೋವMಗಳನು 'ೇಳ7;
ಅಶ/, ಆZೆ, ಬಂ&ಾರದ aಾಯನು 'ೇಳ7; ನ&ೆಷುN ಭೂQ *ೇ'ೋ ಅದನು 'ೇಳ7; ನ&ೆ ಎಷುN ಸಮಯ
ಬದುಕ*ೇ'ೋ ಅಷುN ಆಯಸನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ. ೕವನದ ಒಬo ಸಂಾ% ಬಯಸುವ ಎಲವನೂ 'ೇಳ7'ೊಡುತೆ)ೕZೆ, ಆದaೆ ಈ ಪ50ೆಯನು ¡ಟುN¡ಡು.
ಏತತು)ಲಂ ಯ ಮನೇ ವರಂ ವೃ9ೕಷ/ Bತ)ಂ ರೕB'ಾಂ ಚ ।
ಮ+ಾಭೂೌ ನ'ೇತಸ)ãXೕ© 'ಾಾZಾಂ ತಾ/ 'ಾಮ-ಾಜಂ ಕaೋQ॥೨೪॥
ಮುಂದುವ%ದು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ೕನು 'ೇ#ದ ಒಂದು ವರ'ೆP 3ೌfಕ ಾ! ಒಬo ಮನುಷ ಎಷುN
ಬಯಸುತಾ)Zೋ ಅಷNನು *ೇc'ೋ. ಇ3ಾ ಇದೂ ಕcX ಎ`ದaೆ- ಇcೕ ಬ5ಹT ಕಲದ ಪೂ" ೕBಸಲು
ಬಯಸು-ಅದನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ; ಇcೕ ಭೂಮಂಡಲದ ಚಕ5ವ"xಾಗಬಯಸುವMEಾದaೆ ಅದನು 'ೇಳ7. xಾವ
ಚಕ5ವ"ಯೂ ೇರದ ಎತ)ರವನು ೕನು ೇರುವಂತೆ ಾಡುತೆ)ೕZೆ. xಾವxಾವ 'ಾಮZೆಗ# ೆ ಅ ೆಲವೂ
ಬಯ`Eಾಗ 'ೈೇರುವಂತೆ ಾಡುತೆ)ೕZೆ.
Èೕ Èೕ 'ಾಾ ದುಲ-ಾ ಮತ3ೋ'ೇ ಸ ಾ 'ಾಾಂಶ¸ಂದತಃ iಾ5ಥಯಸ/ ।
ಇಾ aಾಾಃ ಸರಾಃ ಸತೂxಾ ನ bೕದೃ0ಾ ಲಂಭೕxಾ ಮನುೈಃ ।
ಆ¢ಮತÐತಾ)¢ಃ ಪ%^ಾರಯಸ/ ನ'ೇತೋ ಮರಣಂ ಾಽನುiಾ5¬ೕಃ ॥೨೫॥
ಮನುಷ 3ೋಕದ ೕನು ಕಂಡು 'ೇಳ%ಯದ Eೇವ3ೋಕದ ಅಪೂವ ಸಂಪತ)ನು ಬಯಸು-ಅದನು
'ೊಡುತೆ)ೕZೆ. Eೇವ3ೋಕದ -ೋಗ ಾದ, ಮನುಷ 3ೋಕದವರು ಎಂದೂ ಕಂಡು 'ೇಳ%ಯದ ೌಂದಯ ಾದ
ಅಪರ `1ೕಯರನು Zೊಂ &ೆ ಕaೆದು'ೊಂಡು +ೋಗು, ಅವರು ನ ಮZೆಯ ^ಾಕ% ಾc'ೊಂcರುವಂತೆ
ಬಯಸು, ಎ *ೇ'ಾದರೂ ಸಂಚ%ಸಬಲ Eೇವ3ೋಕದ

ಾಹನ *ೇfದvaೆ ತೆ&ೆದು'ೊಂಡು +ೋಗು, ಭೂ

3ೋಕದ ಇಲEೇ ಇರುವ Bಷ ತಾಳ ಾದಗಳನು Eೇವ3ೋಕ ಂದ ಪೆ. bೕ&ೆ ಏನು *ೇ'ಾದರೂ 'ೇಳ7.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಆದaೆ ಾBನ ಆ^ೆ&ೆ ೕವನನು ಯಂ"5ಸುವ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ +ೇಳ7 ಎಂದು 'ೇಳ*ೇಡ. ಎಂದು ಯಮ
ಒತ)ಡದ ಪ53ೋಭZೆ ಾಡುತಾ)Zೆ. ಇದ'ೆP ನ'ೇತ ಉತ)%ಸುತಾ) +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
0ೆr/ೕ-ಾ ಾ ಮತಸ ಯದಂತ'ೈತ

ಸ ೇಂ 5xಾsಾಂ ಜರಯಂ" ತೇಜಃ ।

ಅd ಸವಂ ೕBತಮಲXೕವ ತ ೈವ ಾ+ಾಸ)ವ ನೃತ!ೕತೇ ॥೨೬॥
ನ Bತೆ)ೕನ ತಪ9ೕVೕ ಮನುೋ ಲiಾ×ಮ+ೇ Bತ)ಮEಾ5<= ^ೇತಾ)ã ।
ೕBಾUೕ xಾವ ೕಷ` ತ/ಂ ವರಸು) Xೕ ವರ9ೕಯಃ ಸ ಏವ ॥೨೭॥
ಅೕಯತಾಮಮೃತಾZಾಮುiೇತ ೕಯ ಮತಃ ಕ/ಥಸ¼ಃ ಪ5ಜಾನ ।
ಅ¢jಾಯ ವಣರ"ಪ5UೕEಾ ಅ" ೕçೕ ೕBತೇ 'ೋ ರXೕತ ॥೨೮॥
ಯ`Tದಂ Bfತಂ" ಮೃತೋ ಯತಾಂಪaಾÈೕ ಮಹ" ಬೂ5b ನಸ)

।

Vೕಽಯಂ ವaೋ ಗೂಢಮನುಪ5BೊNೕ Zಾನಂ ತಾTನ'ೇತಾ ವೃ9ೕತೇ ॥೨೯॥
ಇ ನ'ೇತ ಯಮ&ೆ 'ೊಟN ಉತ)ರ ಬಹಳ aೋಚಕ ಾದುದುv. ನ'ೇತನ Oಾನ ಎಷುN ಎತ)ರದುv ಎನುವMದು
ಈ 0ೆrೕಕಗಳ "#ಯುತ)Eೆ. ನ'ೇತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ- ೕನು ಏನನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ ಎಂದು +ೇ#EೆVೕ
ಅ ೆಲವೂ ನಶ/ರ. ಈ ಪ5ಪಂಚ 0ೆrೕ--ಾವಃ ಮತು) 0ೆrೕ-ಅ-ಾವಃ. ಇಂದು ಇದvಂತೆ ZಾIೆ ಇರತ)Eೆ ಎನುವ
ಭರವೆ ಇಲ. ಇಂತಹ ಪ5ಪಂಚದ ಬದುಕುವ ZಾವM ಮತರು. ಇ ಾBಲದನ
v ು ೕನು 'ೊಡ3ಾaೆ.
bೕ!ರು ಾಗ ಈ 3ೌfಕ ಪ5ಪಂಚವನು ಬಯ` ಪ5Vೕಜನ ೇನು? ಇ ZಾವM ಅನುಭBಸುವ ಎ3ಾ -ೋಗವೂ
ನಮT ಇಂ 5ಯಗಳ ತೇಜಸನು bೕ% ನಮTನು ಮುdನತ) 'ೊಂೊಯುತ)Eೆ. ಮುdಂದ ಾವM.
bೕ!ರು ಾಗ xಾವ ಪMರುಾಥ'ಾP! ಈ 3ೌfಕ -ೋಗ? bೕ&ಾ! ಆಯಸು, -ೋಗದ5ವ xಾವMದೂ ನನ&ೆ
*ೇಡ. ನನ ಬಯ'ೆಯನು ಇEಾವMದೂ ತ9ಸ3ಾರದು. ಆದv%ಂದ ಇ ೆಲವೂ ನ3ೇ ಇರ. ನನ&ೆ *ೇಡ.
ಮನುಷ&ೆ ಎಷುN *ೇ'ೋ ಅಷುN ಹಣವನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ ಎಂದaೆ ಅದು ಮೂಖತನ ಾಗುತ)Eೆ. ಏ'ೆಂದaೆ
ಮನುಷನ ಧನ ಆೆಯನು ಪೂaೈಸುವMದು xಾ%ಂದಲೂ ಾಧBಲ. ನಮ&ೆಷುN `fPದರೂ ಅದು ಾಕು
ಎಂEೆಸುವM ಲ. ನನ&ೆ ನಂತಹ Oಾಯ ದಶನ ಾ!ರು ಾಗ ಬದುfನ ಂತೆ ನನ!ಲ. ಅದ'ಾP! ಈ
xಾವ ಅiೇೆಯೂ ನನ!ಲ. ನನ&ೆ *ೇ'ಾ!ರುವMದು Oಾನ.
ಮುಪM-ಾವನು &ೆದv ೕವM ಅಮೃತರು. ಮT ಬ# ಬಂದ Zಾನು ಒಂದು

ನ ಮುದುಕZಾ! ಾಯುವವ.

bೕ&ಾ! ಾಯುವ Uದಲು ಮTಂತವ%ಂದ Oಾನ ಪೆಯ ದvaೆ ZಾZೆಂತಹ "#&ೇcxಾಗುತೆ)ೕZೆ?
ನನ&ೊದ!ದ ಇಂತಹ ಅವ'ಾಶದ Zಾನು Oಾನವನು ಪೆದು'ೊಳK ದvaೆ ಅದು Eೊಡ¹ ನಷN-ಎನುತಾ)Zೆ
ನ'ೇತ. ಮjಾ/^ಾಯರು +ೇ#ದಂತೆ: “ಜ ಾ! ಅjಾತTದ ರಹಸವನು +ೇಳಬಲ Oಾ `'ಾPಗ
ಅವನನು ಉಪVೕ!`'ೊಳKEೇ ಇರುವವರು ಾಯಂ ಆ! ನರಕ ಾಸ ಾಡುತಾ)aೆ. ಅವ%&ೆ ಉEಾರದ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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Eಾ%Èೕ ಇಲ.” bೕ&ಾ! ಮುಂದುವ%ದು ನ'ೇತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಮTಂತಹ OಾVಂ &ೆ ಾತZಾಡುವ
-ಾಗ `fPEೆ, +ಾ!ರು ಾಗ ನನ&ೆ ಾಧ ಾದಷುN "#ದು'ೊಳ7Kವ ಪ5ಯತ ಾಡ ದvaೆ ಎಂತಹ ನಷN. ಏನೂ
Oಾನ ಾಧZೆ ಾಡEೆ 'ೇವಲ "ಂದುಂಡು ೕವನ ಕIೆಯುವMದರ xಾವ ಸುಖBEೆ? 'ೇವಲ ಬಂಧದ
ಬದುಕು, -ೋಗದ ಆಸf)ಯದುv, ಅದaಾ^ೆ!ನ ಅ% ೇ ಇಲEೆ ಬದುಕುವMದ%ಂದ ಮನುಷ ೕವನ ವಥ. ಈ
%ೕ" ಬದುfದaೆ ಮನುಷ ಜನT ಪೆದೂ iಾ59xಾ! ಬದುfದಂತೆ. +ಾ&ಾ! 'ೇವಲ "ಂದುಂಡು ಬದುಕುವ
©ೕಘ ೕವನ ನನ&ೆ *ೇಡ-ಎನುತಾ)Zೆ ನ'ೇತ. ಇ ‘ೕಯ ಮತಃ ಕ/ಥಸ¼ಃ ಪ5ಜಾನ’ ಎನುವ
ಕ/ಥಸ¼ಃ ಎನುವ B0ೇಷ ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಇದು ಸತು) ನರಕ'ೆP +ೋದ ಮನುಷನ iಾಡನು +ೇಳ7ವ ಪದ.
ಕ/ಥನ ೕ3ೇ ನರ'ೇ `¼ತಃ. ಕ/ದ ಅಂದaೆ ದುಃಖದ ಮಡುBನ ¡ದುv *ೇಯುವMದು[ಥ-'ಾರದ ಬದಲು ಮೂರZೇ
ಪದ ಾದ ದ-'ಾರ ಬಳಸುತಾ)aೆ]-ತುಂ*ಾ ಕಷNವನು ಅನುಭBಸುವ ನರಕ3ೋಕ.
ಮುಂದುವ%ದು ನ'ೇತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಮರ# *ಾರದ ಮುf)ಯ ಭಗವಂತ +ೇ&ೆ ಯQಸುತಾ)Zೆ ಎಂದು
ಪೂ" "#ಯEೆ, ಅದನು "#ಯುವMದ'ೊPೕಸPರ Eೇವತೆಗಳ7 ಏನು ಚ^ೆ ಾಡುತಾ)aೋ, ಅಂತಹ
ಭಗವಂತನ Oಾನವನು ನನ&ೆ 'ೊಡು. ಭೂQಯ `ಗದ ಈ ಅಪೂವ ತತ/Oಾನ ನನ&ೆ *ೇಕು. ಈ
ಸಂಪ")!ಂತ Q!3ಾದ ಸಂಪತು) ಇZಾವMದೂ ಇಲ. ನಮT ಹೃದಯಗು+ೆಯ3ೇ ಇದvರೂ, ನಮT ಪ5Oೆ&ೆ
ಲುಕದ ತತ/Oಾನ ನನ&ೆ *ೇಕು. xಾ%ಗೂ "#ಯದ ಈ ಗುಟNನು ಇಂದು ಂದ ಪೆಯುವ -ಾಗ ನನ&ೆ
ಬಂ Eೆ. ಆ ಅjಾತTದ ರಹಸ ಾದ ಮುಕ)xಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಮbXಯನು +ೇಳ7. ಇದನು ¡ಟುN
ನ'ೇತ ಇZೇನನೂ ಬಯಸುವM ಲ. ಎಂದು ನ'ೇತ ಗ Nxಾ! ಕು#ತು¡ಟN.
d5ೕ"ಯ ಅjಾತT ಬಂಧುಗIೇ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೆಯ ರೂಪದ Oಾನjಾaೆಯನು
ಉಪಷ")ನ Uದಲ ಅjಾಯದ Uದಲ ಬ#Kಯನು ಇ ZಾವM

ಹ%ಸುವ ಈ

ನಮT ಾಮಥಕPನುಗುಣ ಾ!

ZೋcEೆವM. ಇ ಬರುವ ಒಂEೊಂದು 0ೆrೕಕದನ ಒಂEೊಂದು ಪದದಲೂ ಅZೇಕ ಗು+ಾಥಗಳ7 ಅಡ! ೆ.
ಕಾ ರೂಪದ ಹ%ಯು ಾಗ ಕೆಯ iಾತ5jಾ%ಗಳ ನಡವ#'ೆಯ ಕೂಾ ZಾವM "#ಯುವMದು ಬಹಳNEೆ.
Xೕ3ೋಟದ Zೋcದaೆ ಒಬo ಮ+ಾ Oಾxಾದ ಉEಾಲಕ 'ೋಪವನು, 3ೋಭವನು &ೆ ರ
v ಲ
ಎಂದು 'ಾ9`ದರೂ, ನಂತರ ಆತನ 'ೋಪ ಇಂತಹ ಮ+ಾ Oಾನ ಭೂQ!#ದು ಬರುವಂತೆ ಾಡಲು
ಭಗವಂತ ಾcದ ವವೆ¼ ಇEಾ!ತು) ಎನುವMದು "#ಯುತ)Eೆ. ಇನು ಯಮ ಧಮaಾಯ. ಈತನ iಾತ5ದ
ಮುೇನ ಭಗವಂತ ನಮ&ೆ ಅEೆಷುN ಸಂEೇಶವನು ಕರು9`EಾvZೆ? ಅ"w ಸತಾPರ +ೇ!ರ*ೇಕು, Oಾಯನು
+ೇ&ೆ &ೌರBಸ*ೇಕು, ಮಹತಾ)ದ Oಾನವನು 'ೊಡು ಾಗ ವf)ಯ Vೕಗತೆಯನು +ೇ&ೆ ಪ%ೕ¬ಸ*ೇಕು
ಇತಾ . ಇ ಮ&ೊಂದು ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. “ಎಲವನೂ "#ದ ಯಮಧಮ&ೆ ನ'ೇತನ Vೕಗತೆ
"# ರಲ ೇ? &ೊ") vದvaೆ ಮತೆ) ಆತನನು 3ೌfಕ ಾದ ಪ53ೋಭZೆ ಾಡುವ ಅಗತ ೇತು)?” ಎಂದು.
ಜ, ಯಮ&ೆ ಎಲವೂ "# ತು). ಆದರೂ ಕೂಾ ಆತ ನ'ೇತನನು ಪ%ೕ¬`ದ. ಇದ'ೆP 'ಾರಣ ೇZೆಂದaೆಮ+ಾತTaಾದವರು xಾ ಾಗಲೂ 3ೋಕಯಮದಂತೆÈೕ Zೆೆದು'ೊಳ7Kತಾ)aೆ. ಏ'ೆಂದaೆ ಮ+ಾತTರ
ನೆಯನು ಪ5ಪಂಚ ಸEಾ ಪ5ಾಣ ಾ!%`'ೊಂಡು ಅನುಸ%ಸುತ)Eೆ. +ಾ!ರು ಾಗ ಮ+ಾತTರ ನೆ
¢ನ ಾ!ದvaೆ ಇcೕ 3ೋಕ ಕಮ ಪ5Oೆಯನು ಕIೆದು'ೊಂಡು Eಾ%ತd¡ಡುತ)Eೆ, ಸ/ಚ¸ಂದತೆ ಬಂದು ©ಷN
ವವೆ¼ +ೊರಟು +ೋಗುತ)Eೆ. [5ೕಕೃಷ:

ಸಂjಾವಂದZೆ ಇತಾ

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಾಡು")ದುvದನು ಇ ZಾವM Zೆನd`'ೊಳKಬಹುದು. ಇದು ಆತ&ೋಸPರವಲ, ಆತನನು bಂ*ಾಸುವ
ಜನ%&ೆ ಾಗದಶನ'ೊPೕಸPರ].

bೕ&ಾ! Eೇವತೆಗಳ7 ತಮT ಕಮವನು 3ೋಕಯಮದಂತೆ ಾc

ತೋ%ಸುತಾ)aೆ. ಇದು ಅವರ <ಣ ಕ5ಮ. ಇ ಯಮ ನ'ೇತನನು ಪ%ೕ¬ಸುವ ಮುೇನ ಆತನ
Vೕಗತೆಯನು

ನಮT ಮುಂEೆ ತೆaೆ

NEಾvZೆ. ಇನು ಈ ಕೆಯ ZಾಯಕZಾದ ನ'ೇತ. ಈತ Oಾನ

ಸಂಪ")ನ ಮುಂEೆ ಇತರ 3ೌfಕ ಸಂಪತು) ನಶ/ರ ಎನುವMದನು 3ೋಕ'ೆP ತೋ%`'ೊಟN. ಯಮ ಮೂರು
ವರವನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ ಎಂEಾಗ ನ'ೇತ ಧನ-ಕನಕವನು *ೇಡEೆ, xಾವMEೇ ಪ53ೋಭZೆ&ೊಳ&ಾಗEೆ,
ಗ Nxಾ! ಂತು-3ೋ'ೋEಾರ'ಾP! ಗುರುBಂದ Oಾನವನು *ೇcದ. bೕ&ೆ ಉಪಷ")ನ ಪ5"Vಂದು
ನೆಯ bಂEೆ ಕೂಾ ಅಪೂವ ಾದ ಸಂEೇಶವಡ!ರುವMದನು ZಾವM ಗಮಸ*ೇಕು. ಬ ನ'ೇತನ
ಮೂರZೇ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ಾ! ಬಂ ರುವ ಉಪEೇಶವನು ಮುಂ ನ -ಾಗದ

ಧಮaಾಯಂದ3ೇ

Zೇರ ಾ! ಆೋಣ.
॥ ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ ಪ5ಥಾjಾÈೕ ಪ5ಥಾ ವೕ ॥
ಇ&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ Uದಲ ಅjಾಯದ Uದಲ ಬ#K(ವೕ) ಮು!ತು.

*******

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ವೕ-೨
ನ'ೇತನ ಅjಾತTೆ, "#ಯ3ೇ*ೇಕು ಎನುವ ಛಲವನು ಕಂಡು ಯಮ&ೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾತು.
ಇಷುN ಸÐಹತೆಂದ 'ೇವಲ ‘Oಾನ'ೊPೕಸPರ Oಾನ *ೇಕು', ಇZೇನೂ *ೇಡ ಎನುವ ಇಂತಹ BEಾwಯನು
ಕಂಡ ಯಮ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾದ ಾತೊಂದನು +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
ಅನ^ೆ¸éೕVೕಽನದುತೈವ iೆ5ೕಯೆ)ೕ ಉ-ೇ ZಾZಾೇ ಪMರುಷಂ `ೕತಃ ।
ತVೕಃ 0ೆ5ೕಯ ಆದEಾನಸ ಾಧು ಭವ" bೕಯತೇಽಾದ ಉ iೆ5ೕVೕ ವೃ9ೕತೇ ॥೧॥
ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಮನುಷನನು ಮುಖ ಾ! 'ಾಡುವ ಸಂಗ"ಗಳ7 ಎರಡು. ಒಂದು 0ೆ5ೕಯಸು +ಾಗೂ
ಇZೊಂದು iೆ5ೕಯಸು. ನಮ&ೆ ಒ#ತನುಂಟುಾಡುವMದು ಮತು) bತ ಾದುದುv 0ೆ5ೕಯಸು. ನಮ&ೆ
d5ಯ ಾದುದುv ಆದaೆ ನಶ/ರ ಾದುದುv iೆ5ೕಯಸು. ಉEಾಹರsೆ&ೆ ಒಬo ಸಕPaೆ ಾ3ೆಯುಳK aೋ!&ೆ ಕb
ಮದುv 0ೆ5ೕಯಸು, ಆದaೆ `b "ಂc iೆ5ೕಯಸು. ಈ 0ೆ5ೕಯಸು ಮತು) iೆ5ೕಯಸು ಮನುಷನನು ಕ N+ಾಕುತ) ೆ.
ಮನುಷ xಾವMದನು ಆÈP ಾc'ೊಳK*ೇಕು ಎನುವ ದ/ಂದ/ದ ಬದುಕುತಾ)Zೆ. 'ೆಲವರು 0ೆ5ೕಯ`ನ
Eಾ%ಯನು ಆÈP ಾc'ೊಳ7Kತಾ)aೆ. ಅವ%&ೆ ಸುಖಮಯ ಾದ Uೕಾಂತ ಾದ ಫಲ `ಗುತ)Eೆ. ಇದನು
¡ಟುN ಚಪಲ'ೆP ¡ದುv 0ೆ5ೕಯ`ನ ಬದಲು iೆ5ೕಯ`ನ ಾಗವನು ತು#ದವನು ತನ ೕವನದ ಅಥವನು
ಕIೆದು'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ ಮತು) ಇcೕ ೕವನವನು ವಥ ಾc'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ.
0ೆ5ೕಯಶ iೆ5ೕಯಶ ಮನುಷXೕತೌ) ಸಂಪ%ೕತ BBನf) ©ೕರಃ ।
0ೆ5ೕVೕ b ©ೕaೋಽ¢iೆ5ೕಯೋ ವೃ9ೕತೇ iೆ5ೕVೕ ಮಂEೋ Vೕಗೇಾದ/Î9ೕತೇ ॥೨॥
ಾಾನ ಾ! ಈ 0ೆ5ೕಯಸು ಮತು) iೆ5ೕಯಸು ಮನುಷನ ತ3ೆಯ ಕೂತು ಆತನನು 'ಾಡುತ) ೆ. ಆಗ
ಬು ವಂತZಾದವನು, xಾವMದು *ೇಕು, xಾವMದು *ೇಡ ಎಂದು ^ೆZಾ! B0ೇಷsೆ ಾc B ೇಕ ಂದ
"ೕಾನ ತೆ&ೆದು'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ. ಈತ jೈಯ0ಾxಾ!ರುತಾ)Zೆ. ನನ&ೆ bತ ಾದುದುv *ೇಕು, ಇಷN ಾದುದುv
*ೇಡ, Zಾನು ಈ ಆಕಷsೆ&ೆ ಒಳ&ಾಗ*ಾರದು ಎನುವ

B ೇಕ ಈತನರುತ)Eೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷN.

ಾಾನ ಾ! ಮನುಷ&ೆ 'ೆಟNದುv xಾವMದು ಎನುವMದು &ೊ")ರುತ)Eೆ. ಆದaೆ &ೊ")ದೂv ಆ Eಾ%ಯ
+ೋ! ಬ ¡ೕಳ7ವವaೇ +ೆಚು. ಇದ'ೆP 'ಾರಣ iೆ5ೕಯ`ನ ೆIೆತ. Oಾxಾದವನು ಇಂತಹ ೆIೆತವನು
Qೕ% Zಾನು ಒIೆKಯ Eಾ% bcಯ*ೇಕು ಎಂದು "ೕಾನ ಾc, jೈಯ ಂದ 0ೆ5ೕಯ`ನ ಾಗದ
ಾಗುತಾ)Zೆ. ಆದaೆ ಬು &ೇc(ಮಂದ) iೆ5ೕಯ`ನ ತಾತಾPಕ ೆIೆತ'ೆP ಒಳ&ಾ! ತನ *ಾಳನು +ಾಳ7
ಾc'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ. ಆತ ೕವನ ೆಂದaೆ ಆEಾಯ-ವಯ, ಗ#ಸುವMದು-ಗ#`ದvನು ಉ#ಸುವMದು-ಇೆNೕ ಎಂದು
"#ದು bತ ಾದದvನು ¡ಟುN d5ಯ ಾದುದರ *ೆನು ಹತು)ತಾ)Zೆ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಇ Vೕಗ-ೇಮ ಎನುವ ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಇಲದvನು ಗ#ಸುವMದು Vೕಗ, ಗ#`ದvನು ಉ#ಸುವMದು
ೇಮ. ಅiಾ5ಪ)ಸ iಾ5d)ಃ Vೕಗಃ, iಾ5ಪ)ಸ ಪ%ರ<ಣಂ ೇಮಃ. ZಾವM ‘ಗ#`ದaೆ ಗ#ಸ*ೇಕು Oಾನವನು.
ಉ#`ದaೆ ಉ#ಸ*ೇಕು Vೕಗ BEೆಯನು’. ಇದನು ¡ಟುN 'ೇವಲ ಹಣವನು ಗ#ಸುವMದು ಮತು) ಅದನು
ಉ#ಸುವMದೂ ಾಡುತಾ), ಇದv ಸುಖವನು ಮaೆತು, ಸುಖದ %ೕೆಯ3ೇ ಬದುfದaೆ ೕವನ ವಥ. ಇ
ನ'ೇತ ಈ ಎ3ಾ B^ಾರವನೂ "# ದv. ಆದv%ಂದ ಆತ xಾವMEೇ ಪ53ೋಭZೆ&ೆ ಒಳ&ಾಗಲ.
ಸ ತ/ಂ d5xಾ d5ಯರೂiಾಂಶ 'ಾಾ ಅ¢jಾಯ ನ'ೇತೋಽತಾ5¬ೕಃ ।
Zೈತಾಂ ಸೃಂ'ಾಂ Bತ)ಮೕಮ ಾ«)ೕ ಯಾಂ ಮಜÓಂ" ಬಹHೕ ಮನುಾಃ

॥೩॥

ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: +ೇ&ೆ +ೆನ ಮನುಷರು d5ಯ ಾದುದರ bಂEೆ +ೋಗುತಾ)aೋ +ಾ&ೇ ೕನು
+ೋಗಲ. d5ಯರೂಪ ಾದ 'ಾಮZೆಗಳನು ಒಳ-+ೊರಗೂ VೕಚZೆ ಾc, ಅದರರುವ ಗುಣEೋಷವನು
jಾನ ಾc, iೆ5ೕಯಸನು ಗುರು"` ಅದನು ತೊaೆದು¡ÌೆN. Zಾನು 'ೊಟN ಬಂ&ಾರದ +ಾರವನೂ ಕೂಾ
ೕನು *ೇಡ ೆಂEೆ. XಚತಕPಂತಹ b%X ನದು-ಎಂದು ಯಮ ನ'ೇತನನು ಪ5ಶಂ`ಸುತಾ)Zೆ.
ದೂರXೕತೇ Bಪ%ೕತೇ Bಷೂೕ ಅBEಾ xಾ ಚ BEೇ" Oಾತಾ ।
BEಾ¢ೕdನಂ ನ'ೇತಸಂ ಮZೇ ನ ತಾ/ 'ಾಾ ಬಹHೕಽ3ೋಲುಪಂತ ॥೪॥
ಬಹಳ ಮಂ

ತತಾPಲದ ಚಪಲ'ೆP ¡ದುv 0ೆ5ೕಯ`ನ Eಾ%ಯನು ¡ಟುN iೆ5ೕಯ`ನ Eಾ%ಯZೇ'ೆ

bcಯುತಾ)aೆ ಎನುವMದನು ಇ ಯಮ Bವ%`EಾvZೆ. ಮುಖ ಾ! ಾನವ!ರುವMದು ಎರಡು Eಾ%ಗಳ7.
ಒಂದು 0ೆ5ೕಯ`ನ ಕೆ&ೆ +ೋಗುವ Oಾನದ Eಾ% +ಾಗೂ ಇZೊಂದು ತತಾPಲದ ೆಳತ'ೆP ಬxಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವ ಅOಾನದ Eಾ%. ಜಗ")ನ ಾd`ರುವMದು OಾನfPಂತ +ೆಚು ಅOಾನ. ಅOಾಗ#&ೆ ತಮ&ೆ ಏನೂ
"ಳ7ವ#'ೆ ಇ3ಾ ಎನುವ Bಷಯವೂ "# ರುವM ಲ. +ಾ&ಾ! ಅOಾ ಸುಲಭ ಾ! iೆ5ೕಯ`ನ ೆಳತ'ೆP
ಬxಾಗುತಾ)Zೆ. ಆದaೆ "ಳ7ವ#'ೆಯುಳKವ ಎೆNೕ ಆಕಷsೆ ಇದvರೂ, ಅದ'ೆP ಬxಾಗEೆ, ಗ Nxಾ!
ಂತು¡ಡುತಾ)Zೆ. ಆದv%ಂದ ಮೂಲಭೂತ ಾ! 0ೆ5ೕಯಸು-iೆ5ೕಯಸು ಎನುವMದರ ಆÈP
BEೆ-ಅBEೆ&ೆ ಸಂಬಂಧಪ Nದುv.

Oಾನ-ಅOಾನ,

ಇವM ಪರಸರ Bರುದ ಸ/-ಾವವMಳK +ಾಗೂ Bರುದ ಫಲವನು 'ೊಡುವ,

Bರುದ fP&ೆ ಾಗುವಂತವM. ಇ ಯಮ ನ'ೇತನನು ಪ5ಶಂ`ಸುತಾ) +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ೕನು ಅBEೆಯ *ೆನು
ಹ")ದvaೆ iೆ5ೕಯ`ನ ಕೆ ಾಗು")Eೆv, ಆದaೆ ೕನು +ಾ&ೆ ಾಡEೇ BEೆಯ *ೆನು ಹ")ದುvದ%ಂದ ನ&ೆ
0ೆ5ೕಯಸು ಇಷN ಾತು. ಈ 'ಾರಣ ಂದ xಾವ 'ಾಮZೆಗಳJ ನನು ಮರಳ7&ೊ#ಸಲ” ಎಂದು
ಅBEಾxಾಮಂತaೇ ೇಷN×ಾZಾಃ ಸ/ಯಂ ©ೕaಾಃ ಪಂcತಂಮನಾZಾಃ ।
ದಂದ5ಮಾsಾಃ ಪ%ಯಂ" ಮೂêಾ ಅಂjೇZೈವ ೕಯಾZಾ ಯಾಂjಾಃ
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[ಇ")ೕ^ೆ&ೆ ಪ5ಕಟ ಾಗು")ರುವ +ೆನ ಪMಸ)ಕಗಳ ಈ 0ೆrೕಕದ Uದಲ ಾಲು “ಅBEಾxಾಮಂತaೇ
ವತಾZಾಃ” ಎಂದು ಮುದ5ಣ ಾ!ರುವMದನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. ಆದaೆ ಇದು ಕೋಪಷ")ನ iಾಠವಲ. ಇದು
ಮುಂಡಕ

ಉಪಷ")ನ

iಾಠ[೧-೨-೮].

“ಅBEಾxಾಮಂತaೇ

ೇಷN×ಾZಾಃ”

ಎನುವMದು

ಕೋಪಷ")ನ iಾಠ. ಅEೇ %ೕ" “ದಂದ5ಮಾsಾಃ ಪ%ಯಂ" ಮೂêಾ” ಎನುವMದು ಕೋಪಷ")ನ
iಾಠ ಾದaೆ “ಜಂಘನಾZಾಃ ಪ%ಯಂ" ಮೂêಾ” ಎನುವMದು ಮುಂಡಕ ಉಪಷ")ನ iಾಠ.]
ಮನುಷನ ವf)ತ/ವನು ಸುಂದರ ಾ! ಮತು) ಕaಾರುವ'ಾP! ಯಮ ಇ "5`EಾvZೆ. ಇಂದು ಪ5"Vಬoನೂ
ಕೂಾ ಅOಾನದ ಮುಳ7!EಾvZೆ. ಸತದ Oಾನ xಾ%ಗೂ ಇಲ. ZಾವM ಎೆNೕ ಓ ದvರೂ ಕೂಾ, ಜಗ")ನ
ಮೂಲ ರಹಸ ಅ%ಯುವMದು ನQTಂದ ಾಧBಲ. ಅX%'ಾದ -ೌತ0ಾಸ1± ಮತು) BOಾ Fritjof
Capra[author of 'The Tao of Physics']+ೇಳ7ವಂತೆ: “ಜಗ")ನ ಮೂಲ ಸತ ಎಂದೂ BOಾನ'ೆP
"#ಯುವM ಲ. ಅದು ಎಂEೆಂದೂ ಅ ೇದ ಾ!Èೕ ಉ#ಯುತ)Eೆ.” ಮ+ಾ-ಾರತದ Eೌ5ಪ ೕ ವಾ1ಪಹರಣ
ಇEೇ ಸಂEೇಶವನು 'ೊಡುತ)Eೆ. ಅ ದುVೕಧನ ಮತು) ದು0ಾಸನ ಸತವನು aಾಕರsೆ ಾc ಪ5ಕೃ"
[Eೌ5ಪ ] ಯನು ಬತ)3ೆ ಾಡ*ೇ'ೆಂದು ಪ5ಯ"`ದರೂ, ರಹಸ -ೇಧZೆ ಅವ%ಂದ ಅಾಧ ಾತು.
ಆದv%ಂದ ZಾವM "#ಯ*ೇ'ಾದ ಮೂಲ ಸತ ಏZೆಂದaೆ: “ಜಗ")ನ ಮೂಲ ಸತ ನಮ&ೆ "# ಲ” ಎನುವ
ಸತ. ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಇಂದು ಪ5"Vಬoರೂ ಅOಾನದ *ೇ +ಾf'ೊಂಡು ತಾವM ಸುಭದ5ರು ಎಂದು
"#ದು ಕು#"Eಾvaೆ. ಆದaೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಅOಾನ ೆಂಬ *ೇಂದ ತಮTZೇ ತಾವM ಸು")'ೊಂಡವರು”
ಎಂದು. ಈ %ೕ" ಬದುಕುವವರನು ಇ “ದಂದ5ಮಾsಾಃ” ಎಂದು ವ9ಸ3ಾ!Eೆ. ಅಂದaೆ ಮರದಂತೆ
ಬದುಕುವವರು ಎಂದಥ. ಮರ ಾ! ಹುಟುNವ ೕವ ಇZೊಬo%&ೆ ಆಸaೆxಾ!ರಬಹುದು. ಆದaೆ ಅ ಆ ೕವ'ೆP
ನೂaಾರು ವಷ xಾವ -ೌ ಕ
 B'ಾಸವೂ ಇಲ. +ಾ&ೇ ಏನೂ &ೊ")ಲ ದvರೂ ಕೂಾ ಎ3ಾ &ೊ")Eೆ ಎಂದು
"#ಯುವ ಜನರು ಕುರುಡರ *ೆನು ಹ")ದ ಕುರುಡರ ಸಂತೆಯಂತೆ. bಂ ನವರು ‘ಕಂಡವರ *ೆನು ಹತು)’ ಎಂದaೆ
–ಇಂದು ZಾವM 'ಕಂಡವರು' xಾರು ಎಂದು ಅ%ಯEೇ ಕಂಡಕಂಡವರ *ೆನುಹ") ಅಧಃiಾತವನು
+ೊಂದು")Eೆvೕ ೆ. bೕ&ೆ ಈ 0ೆrೕಕದ ಬಹಳ aೋಚಕ ಾ! ಮನುಷ ಸ/-ಾವದ ದುರಂತವನು ಯಮ
Bವ%`EಾvZೆ.
ನ ಾಂಪaಾಯಃ ಪ5"-ಾ" *ಾಲಂ ಪ5ಾದಂತಂ Bತ)Uೕ+ೇನ ಮೂಢØ ।
ಅಯಂ 3ೋ'ೋ Zಾ`) ಪರ ಇ" ಾೕ ಪMನಃ ಪMನವಶಾಪದತೇ Xೕ

॥೬॥

ಮುಂದುವ%ದು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: xಾರು *ಾಷaೋ ಅವ%&ೆ ಸತ "#ಯುವM ಲ. ಅವರು ಸEಾ 'ೆಳ'ೆP
ಜಾರು")ರುತಾ)aೆ. ದುc¹ನ ಆೆಂದ ಸEಾ ತಪM ಾಡು")ರುತಾ)aೆ. xಾ%&ೆ

ೇEಾಂತ bcಸುವM 3ಾ

ಅವರು *ಾಷ%ರುತಾ)aೆ ಮತು) *ಾಷaಾದವ%&ೆ ೇEಾಂತ bcಸುವM ಲ. ಇವರು Eೇವರನು ಒdದರೂ
ಕೂಾ, Eೇವರ ಬ&ೆ 'ಾಳ +ೊಂ ರುವM ಲ. ಇವರು ದುc¹ನ ಆೆಂದ ಪರ3ೋಕ, ಭಗವಂತ, Uೕ<
ಇತಾ

ನಂ¡'ೆಯನು ಕIೆದು'ೊಂಡು, ಭ5X&ೆ ಬ¡ದುv, ನನ&ೆ 'ಾಣುವMದೆNೕ ಪ5ಪಂಚ, ಅದ%ಂEಾ^ೆ&ೆ
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ಏನೂ ಇ3ಾ ಎಂದು "# ರುತಾ)aೆ[ಅಥ ಾ ಈ 3ೋಕವೂ Qಥ, ಪರ3ೋಕವೂ Qಥ, ZಾZೊಬoZೇ ಸತ
ಎಂದು "# ರುತಾ)aೆ]. ಇದರ ಪ%sಾಮ ಇವರು ಹುಟುN ಾBನ ಚಕ5ಭ5ಮಣದ ಸEಾ ಸುತು)ವಂತಾಗುತ)Eೆ.
ಶ5ವsಾxಾd ಬಹು¢Vೕ ನ ಲಭಃ ಶೃಣ/ಂತೋಽd ಬಹHೕ ಯಂ ನ Bದುಃ ।
ಆಶVೕ ವ'ಾ) ಕುಶ3ೋಽಸ ಲ*ಾ ಆಶVೕ Oಾತಾ ಕುಶ3ಾನುಷNಃ

॥೭॥

ೇEಾಂತ 'ೇ# ಾಧZೆ ಾಧ ಎಂದು'ೊಂಡaೆ ಅದು ಅಷುN ಸುಲಭದ Bಷಯವಲ. ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
“ಬಹಳ ಸಂದಭದ ಅjಾತTವನು "#ಯ*ೇಕು ಎಂದು'ೊಂಡರೂ +ೇಳ7ವವರು `ಗುವM ಲ ಮತು)
+ೇಳ7ವವ%Eಾvಗ 'ೇಳ*ೇಕು ಎಸುವM ಲ” ಎಂದು. bೕ&ಾ! 'ೇಳ7ವ ಅವ'ಾಶ ೇ ಬಹಳ ಮಂ &ೆ ಇcೕ
ೕವಾನದ3ೇ

`ಗುವM ಲ.

'ೆಲವ%&ೆ 'ೇಳ7ವ VೕಗBರುವM ಲ, ಇನು 'ೆಲವ%&ೆ 'ೇ#ದರೂ

ಅಥ ಾಗುವM ಲ. xಾaಾದaೊಬoರು ಆjಾತTದ ಬ&ೆ, ೇEೋಪಷತು)ಗಳ ಬ&ೆ ಾತZಾಡುತಾ)aೆ ಅಂದaೆ
ಅEೊಂದು BಸTಯ. ಅಂತಹ ಶf) Eೇವರು xಾ%&ಾದರೂ 'ೊ Nದvaೆ ಅದು ಅವನ -ಾಗ. +ೇ#ದvನು
'ೇ#`'ೊಳ7KವMದೂ ಒಂದು -ಾಗ, 'ೇ#ದುv ಅಥ ಾದaೆ ಅದು ಅದುÍತ. ಒಬo ನು%ತ 0ಾಸ1±ಂದ 'ೇ#
"#ದು'ೊಳ7KವMದು ಇZೊಂದು ಆಶಯ.
ನ ನaೇsಾವaೇಣ «5ೕಕ) ಏಷ ಸುBOೇVೕ ಬಹುjಾ ಂತಾನಃ ।
ಅನನ«5ೕ'ೆ)ೕ ಗ"ರತ5 Zಾ`) ಅ9ೕxಾ ಹತಕಮಣುಪ5ಾsಾ

॥೮॥

Eೇವರ ಬ&ೆ ಏನೂ "ಳ7ವ#'ೆ ಇಲEೇ ಾತZಾಡುವ ಅZೇಕ ಮಂ ಯನು ZಾವM ಪ5ಪಂಚದ 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ.
ಇವ%&ೆ Eೇವರ ಬ&ೆ ಅನುಭೂ" ಇರುವM ಲ. Eೇವರ ಎತ)ರವನು "#ಯದ ಇವರು Eೇವರನು

ಅವನ

ಎತ)ರfPಂತ 'ೆಳ&ೆIೆದು ತiಾ! "#ಸುತಾ)aೆ. ಪ5ಪಂಚದ Eೇವರ ಬ&ೆ ಒ*ೊoಬoರು ಒಂEೊಂದು %ೕ"
ಾತZಾಡುವMದನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. 'ಾರಣ ೇZೆಂದaೆ ಅವರು Eೇವರನು ಕಂಡು ಾತZಾಡುವವರಲ. ಇವರು
Eೇವರ ವf)ತ/ವನು ಕು!` Eೇವರನು ತಮT `ೕXಯ ಕ N+ಾf Bವ%ಸುತಾ)aೆ. ಇಂಥವ%ಂದ
ಭಗವಂತನನು ಅ%ಯಲು ಾಧBಲ. Eೇವರ ಬ&ೆ ಸ%xಾದ "ಳ7ವ#'ೆ ಇಲEೇ ‘ನಂದ ಭಗವಂತ ಅನನಲ’
ಎಂದು +ೇಳ7ವವ%ಂದ iಾಠ 'ೇ#ದaೆ "ಳ7ವ#'ೆ ಬರುವM ಲ. ಮಹತೋಮಯZಾದ ಭಗವಂತ
ಅsೋರ9ೕಯನೂ +ೌದು. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮT ತಕ'ೆP ಎಟುಕುವವನಲ.
Zೈಾ ತ'ೇಣ ಮ"aಾಪZೇxಾ «5ೕ'ಾ)ಽZೇZೈವ ಸುOಾZಾಯ iೆ5ೕಷ ।
xಾಂ ತ/ಾಪಃ ಸತಧೃ"ಬತಾ` ತಾ/ದೃï ðrೕ ಭೂxಾನ'ೇತಃ ಪ5ಾN

॥೯॥

ಭಗವಂತನನು ತಕ ಂದ 'ಇ3ಾ' ಎಂದು aಾಕರsೆ ಾಡುವMEಾಗೕ, 'ಇEಾvZೆ' ಎಂದು ಾ©`
ತೋ%ಸುವMEಾಗೕ ಾಧBಲ. ಆತTOಾನವನು ತಕ ಂದ ಪೆಯುವMದು ಅಾಧ. ಇದು ಭಗವಂತನ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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b%Xಯನ%ತ

Oಾಗ#ಂದ "#ಯಲಡುವಂತಹದುv ಮತು) ಅನುಭವ ಂದ "#ಯುವಂತಹದುv. ಓ

ನ'ೇತಾ, ೕನು ತಕದ *ೆನು ಹ")ದವನಲ. ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ಭರವೆ ಉಳKವನು ೕನು. ನಂತೆ
ಅನುಭವ ಂದ ಆjಾತT "#ಯ*ೇಕು ಎನುವ ಅ¢3ಾೆಯುಳK BEಾwಗಳ7 ನಮ&ೆ `ಗ ಎಂದು ಯಮ
ನ'ೇತನನು ಪ5ಶಂ`ತಾ)Zೆ.
ಜಾZಾಮಹಂ 0ೇವ©%ತತಂ ನ ಹಧು5 ೈಃ iಾ5ಪತೇ b ಧು5ವಂ ತ

।

ತತೋ ಮxಾ Zಾ'ೇತತೋಽ!ಃ ಅತೈದ5 ೈಃ iಾ5ಪ) ಾನ`T ತØ ॥೧೦॥
“ಹಣದ aಾ Eೊಡ¹ ಸಂಪತ)ಲ. ಅದು ನಮTನು ಾವ'ಾಕ ಾ! ರ<sೆ ಾಡುವM ಲ. ಇZೊಬo%&ೆ 'ೊಟುN
ಕರಗದ ತ ಾದ, ರಂತರ ಾದ 0ಾಶ/ತ ಾದ ಸಂಪತೆ)ಂದaೆ ಭಗವಂತನ Oಾನ. ಅದು ಾತ5 ತಾರಕ
ಅನುವMದು ನನ&ೆ "# Eೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ತZಾದ ಭಗವಂತನನು ಮaೆತವರು, ಭಗವಂತನ ನಂ¡'ೆ
ಇಲEೇ ಇದvವ%&ೆ ಎಷುN 0ಾಸ1 ಓ ದರೂ ಭಗವಂತನ ಅ%ವM ಬರುವM ಲ. Eೇವರನು "#ದು'ೊಳK*ೇಕು
ಅನುವ ಕಳಕ# ಇಲದ Zಾ`)ಕರು xಾವ ಧಮಗ5ಂಥ ಓ ದರೂ ಭಗವಂತ ಅವ%&ೆ "#ಯುವM ಲ. Eೇವaೇ
ಇ3ಾ ಎಂದು `Eಾಂತ ಾc'ೊಂಡು xಾವ ಅಧಯನ ಾcದರೂ ಅದನು ಗ5bಸಲು ಾಧBಲ. ತ ಾದ
ಸತ ಭಗವಂತ. ಅವನನು "#ದು'ೊಳK*ೇಕು ಎನುವ ಎಚರ ಇಲ ದvaೆ ಆ ತಸತದ ಅ%ವM ಮೂಡುವM ಲ.
ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತನ ಶ5Eೆ ಇದvವ&ೆ ಾತ5 ಭಗವಂತ ಅಥ ಾಗುವMದು ಾಧ. +ಾ&ಾ! ನಮ&ೆ Uದಲು
ನಂ¡'ೆ *ೇಕು, ಅದ%ಂದ "#ದು'ೊಳK*ೇಕು ಎನುವ ಅ¢3ಾೆ, "#Eಾಗ ನಮT ನಂ¡'ೆ ಗ Nxಾಗುತ)Eೆ.
ಇದ%ಂದ ಇನಷುN "#ಯಲು ಾಧ ಾಗುತ)Eೆ. “Zಾನೂ ಕೂಾ ನ&ೆ ಉಪEೇಶ ಾcದ ಅ! BEೆಂದ
ಭಗವಂತನನು ಆaಾ©`Eೆ. ‘ಅ’-'ಾರ ಾಚZಾದ ಭಗವಂತನನು ಸEಾ ನನ ಮನ`ನ ತುಂ¡'ೊಂಡು, ನನ
ಇಂ 5ಯಗಳನು ಭಗವಂತನ ೇ ೆ&ೆ QೕಸÌೆN. ಇದ%ಂEಾ! ನನ ಇಂ 5ಯಗಳ7 ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ
ಾ!ದವM. bೕ&ೆ ಅತ ಾದ ರಥದ ಕು#ತು Zಾನು ತದತ) ಾ!, ಭಗವಂತನ ಅ%ವನು ಪೆEೆ”
ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
'ಾಮಾd)ಂ ಜಗತಃ ಪ5"ಾಂ ಕ5ತೋaಾನಂತಮಭಯಸ iಾರØ ।
ೊ)ೕಮಂ ಮಹದುರು&ಾಯಂ ಪ5"ಾಂ ದೃಾNã ಧೃತಾ ©ೕaೋ ನ'ೇತೋಽತಾ5¬ೕಃ ॥೧೧॥
“ಸತವನು ಪೆಯಲು *ೇ'ಾ!ರುವMದು ‘OಾನವಲEೆ ಇZೇನೂ *ೇಡ’ ಎನುವ ತನTಯತೆ. ಅದು ನEೆ.
ನ&ೆ ಏನು *ೇ'ೋ ಅದನು 'ೊಡುತೆ)ೕZೆ ಎಂEಾಗ, ನ 'ಾಲ ಬುಡದ ಎ3ಾ -ೋಗಗಳ7 `ಗುವಂ"ದvರೂ
ಸಹ, ಜಗತ)ನು jಾರsೆ ಾcದ ಆ ಮೂಲಶf) ಭಗವಂತನನು "#ದು'ೊಳ7KವMದ'ೊPೕಸPರ, ಎ3ಾ
ಬಯ'ೆಗಳನು ತೊaೆEೆ ೕನು” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ೕವನ ೆಂದaೆ ಭಯದ ಸರಾ3ೆ. ಪ5"Vಬo ಾನುಷನೂ ಭಯ ಂದ ಮುf) ಪೆಯಲು ಬಯಸುತಾ)Zೆ.
ಆದaೆ ಆತ ೕವನಪಯಂತ ಭಯದ3ೇ ಬದುಕು")ರುತಾ)Zೆ. ಭಗವµ Bಷಯಕ ಾದ Oಾನ ಾತ5 ನಮ&ೆ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಭಯ ಂದ ಮುf) 'ೊಡಬಲದು. ZಾವM ಎೆNೕ

ೇEಾಧಯನ ಾcದರೂ ಭಗವಂತನನು ಪೂಣ ಾ!

"#ಯುವMದು ಾಧBಲ. ಅಂತಹ ಜಗ")&ೆ3ಾ ಆಸaೆxಾ!ರುವ ಭಗವಂತ ನನ&ೆ ಆಸaೆxಾ! ನZೊಳ!EಾvZೆ
ಎಂದು "#Eಾಗ ಭಯ ದೂರ ಾ! jೈಯ ಬರುತ)Eೆ. ZಾವM ಾಡುವ ಪ5"Vಂದು ಕಮವನು ಭಗವಂತನ
ಅ%Bಂದ ಾcEಾಗ, ಆ ಕಮ ಅನಂತ ಫಲವನು 'ೊಡುತ)Eೆ. “ಈ ಸತವನು ಅ%ತುದ%ಂದ ನ&ೆ
ಇಂತಹ jೈಯ ಬಂತು” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ತಂ ದುದಶಂ ಗೂಢಮನುಪ5BಷNಂ ಗು+ಾbತಂ ಗಹ/aೇಷಂ ಪMaಾಣØ ।
ಅjಾತTVೕ&ಾ©ಗXೕನ Eೇವಂ ಮತಾ/ ©ೕaೋ ಹಷ0ೆrೕ'ೌ ಜ+ಾ" ॥೧೨॥
ಭಗವಂತ OಾZಾನಂದಗಳ Uತ). ಅವನನು ನಮT +ೊರಗ9:ಂದ 'ಾಣಲು ಅಾಧ. ಆತ ಸಮಸ) ೕವಗಳ
ಹೃದಯಗು+ೆಯ ಗೂಢ ಾ! Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಅತಂತ ಪMaಾತನ(ಪMaಾಣ). ಅಂದaೆ
ಎಲfPಂತ iಾ5ೕನ. ಎಲವೂ ಇಲ Eಾvಗ ಅವದv +ಾಗೂ ಈ ಸೃNxಾದ Xೕ3ೆ ಬ5+ಾTಂಡdಂಾಂಡEೊಳ&ೆ ಅಂತxಾQxಾ! ಆತ ತುಂ¡ದ. ಇಂತಹ ಅಂತxಾQ ಭಗವಂತನನು "#ಯಲು
ಇರುವ ಒಂEೇ ಒಂದು ಉiಾಯ ೆಂದaೆ ಅjಾತTದ ಅ%ವM. ಒXT ಭಗವಂತನ ಅ%ವM ಬಂತೆಂದaೆ ಆಗ ZಾವM
3ೌfಕ ಹಷ-0ೆrೕಕವನು Qೕ% ಲಬಹುದು. ಇಂತಹ `¼"ಯ ಸ/ರೂiಾನಂದದ ಸುಖ `ಗುತ)Eೆ. “ಅಂತಹ
`¼"ಯನು ೕನು ಪೆ

vೕಯ” ಎಂದು ನ'ೇತನನು ಯಮ ಪ5ಶಂ`ಸುತಾ)Zೆ.

ಏತಚು¸éತಾ/ ಸಂಪ%ಗೃಹ ಮತಃ ಪ5ವೃಹ ಧಮಮಣುXೕತಾಪ ।
ಸ Uೕದತೇ Uೕದೕಯಂ b ಲ*ಾã Bವೃತಂ ಸದT ನ'ೇತಸಂ ಮZೇ

॥೧೩॥

ಈ 0ೆrೕಕದ ‘ಸಂಪ%ಗೃಹ’ ಎನುವ ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಪ%ಗ5ಹ ಎಂದaೆ ‘ಆತTಾ ’ ಾc'ೊಳ7KವMದು.
ಎಲವನೂ 'ೇ# "#ದು'ೊಂಡು, ಜ ಾದ Eಾ% xಾವMEೆಂದು ಗುರು"`'ೊಂಡು, ಆ Eಾ%ಯ
+ೋಗುವMದು. xಾವMದು ಸQೕೕನ ಾದದುv ಅದನು ಗ5ಹಣ ಾಡುವMದು ಸಂಪ%ಗ5ಹ. ಇEೇ %ೕ" ಇ
‘ಪ5ವೃಹ’ ಎನುವ ಇZೊಂದು ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಪ5ವೃಹ ಎಂದaೆ *ೇಪc` "#ಯುವMದು. ನಮ&ೆ
&ೊ")ರುವ ಪ5ಪಂಚfPಂತ *ೇaೆxಾದ ಸತವನು ಅರಸುವ ಪ5ಯತ; ೕವfPಂತ *ೇaೆxಾದ, ೕವನನು
ಯಂ"5ಸುವ ಒಂದು ಶf) ಇEೆ ಎಂದು ಗುರು"ಸುವMದು ಪ5ವೃಹ.
ಅjಾತTದ ಸಂಗ"ಯನು 'ೇ# "#ದು, ಜ ಾದ Eಾ%ಯನು ಗುರು"`, ನಮT ಮನಸು ಗ5bಸಬಲಂತಹ
ಎ3ಾ -ೌ"ಕ ಪ5ಪಂಚವನು *ೇಪc`, ಅiಾ5ಕೃತ ಾದ, ಅ-ೌ"ಕ ಾದ, ನನ ೕವ ಸ/ರೂಪfPಂತಲೂ
Bಲ<ಣ ಾದ ಒಂದು ಶf)ಯನು, ಇcೕ ಪ5ಪಂಚವನು jಾರsೆ ಾcರುವ ಭಗವಂತನನು, Oಾಗಳ ಒಡZಾಟ
ಮತು) ೇ ೆಂದ "#Eಾಗ-ಭಗವಂತನ ಾಾತಾPರ ಾಗುತ)Eೆ. ಇದು ಜ ಾದ ಆನಂದದ ಅನುಭವ.
“ನ'ೇತ&ೆ ಇಂತಹ ಆನಂದದ ಮZೆಯ *ಾ!ಲು ತೆaೆ Eೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
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ಅನತ5 ಧಾದನತಾ5ಧಾ ದನತಾ5ಾTತತಾಕೃತಾ
ಅನತ5 ಭೂತಾಚ ಭ ಾಚ ಯತ)ತಶ` ತದ/ದ

।

॥೧೪॥

ಇಯ ತನಕ ಯಮನ +ೊಗ#'ೆಯ ಾತನು 'ೇ#ದ ನ'ೇತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ನನ&ೆ ನ xಾವ +ೊಗ#'ೆಯ
ಾತೂ *ೇ'ಾ!ಲ. ನನ&ೆ Zಾನು 'ೇ#ದ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ*ೇಕು. ಪ5ಪಂಚದ ಧಮ ಮತು) ಅಧಮವನು
Qೕ%ಂತ, iಾಪ ಪMಣಗಳ &ೊಂದಲ ೇ ಇಲದ `¼"ಯನು ನನ&ೆ Bವ%ಸು. ಕೃತಾಕೃತಗ#ಂದ ಅ"ೕತ ಾದ,
ಧಾಧಮಗ#ಂದ ಅ"ೕತ ಾದ, ೕನು ಕಂcರುವ ತತ/ದ ಬ&ೆ +ೇಳ7 ಎನುತಾ)Zೆ ನ'ೇತ. ಇ ನ'ೇತ
ಯಮನ +ೊಗ#'ೆಂದ xಾವMEೇ %ೕ" BಚತZಾಗEೆ, ತನ Oಾನ diಾಸುವನು Zೇರ ಾ! ಯಮನ
ತೋc'ೊಳ7KವMದು ನಮ&ೆ ಸಷN ಾ! 'ಾಣುತ)Eೆ. ನ'ೇತನ ಈ ಧೃಡ ಮನಸನು ಕಂಡ ಯಮ Zೇರ ಾ!
ಆತನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)%ಸುವMದನು ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕದ 'ಾಣಬಹುದು.
ಸ ೇ ೇEಾ ಯತದಾಮನಂ" ತiಾಂ` ಸ ಾ9 ಚ ಯದ/ದಂ" ।
ಯ ಚ¸ಂತೋ ಬ5ಹTಚಯಂ ಚರಂ" ತತೆ)ೕ ಪದಂ ಸಂಗ5+ೇಣ ಬ5BೕUೕQತೇತ

॥೧೫॥

ನ'ೇತನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)%ಸುತಾ) ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಸವ ೇದಗಳ7 xಾರನು ಪ5"iಾ ಸುತ)Hೕ, ಎ3ಾ
ತಕಗಳ7 xಾರ ಅಂತ ಾಗುತ)Hೕ, xಾರನು ಇ¸ಸುತಾ) ಬ5ಹTಚಯವನು ಆಚ%ಸುತಾ)aೋ-ಆ
ಪದವನು ಅಡಕ ಾ! ನ&ೆ +ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ: ಅದು ೇ ‘ಓಂ’ ” ಎಂದು.
ಇ ಯಮ “ಸವ ೇದಗಳJ ಅಂತತಃ +ೇಳ7ವMದು ಸHೕತ)ಮZಾದ ಭಗವಂತನನಲEೇ ಇZೇನನೂ ಅಲ”
ಎಂ EಾvZೆ.

ೇದದ ಬರುವ ‘ಅ!, ವರುಣ, Qತ5,

ಾಯು, ಇತಾ

Zಾಮಗಳ7 ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನ

Zಾಮಗಳ7. ಇದನು ನಮ&ೆ "#ಸುವMದ'ೊPೕಸPರ ೇ ೇದ ಾಸರು ಸಹಸ5Zಾಮ ಗ5ಂಥ ರಚZೆ ಾcದರು.
Eೇವರ ಕು%ತು ಅZೆ/ೕಷsೆ&ೆ +ೊರಟ ಎ3ಾ -ಾೆಯ, ಎ3ಾ ಜಾ"ಯ, ಎ3ಾ ಗ5ಂಥಗಳJ ಕೂಾ, ಒಬoZೇ ಒಬo
Eೇವರನು +ೇಳ7ತ) ೆ. ಪ5ಪಂಚದ ಎ3ಾ ಬು 
 ೕBಗಳ, ಎ3ಾ ತಕಗಳJ ಕೂಾ Eೇವರ ಅ`)ತ/ವZೇ
ರುಜು ಾತು ಾಡುತ) ೆ. ತಕದ ಪ%ಸಾd) 'ೇವಲ ಭಗವಂತ. ಈ 'ಾರಣ ಂದ “ಭಗವಂತನನು ಬಯ`
ಬ5ಹTಚಯ ಂದ ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ ಾಗು” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. [ಇ ಬ5ಹTಚಯ ಎಂದaೆ: (೧) Eೈbಕ ಾ!
ಇಂ 5ಯ ಗ5ಹ; (೨) ಭಗವಂತನನು "#ಸುವ ೇEಾಧಯನ'ಾP! ಇಂ 5ಯ ಗ5ಹ (೩) ಅಧಯನ ಂದ
ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ ಾಗುವMದು. ಇತಾ .]
ಇ ಯಮ “ಸಮಸ) ೈ ಕ ಾಙTಯ +ೇಳ7ವ, ಭಗವಂತನ ಮbXಯ ¡ತ)ರವನು +ೇಳ7ವ ¡ೕಜಾ<ರವನು
ನ&ೆ

+ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ:

ಅದು ೇ

‘ಓಂ’

”

ಎಂ EಾvZೆ.

‘ಓಂ’

ಅನುವMದು

'ೇವಲ

ಭಗವಂತ&ೆ

Qೕಸ3ಾದ(exclusive) +ೆಸರು. ಇದನು xಾವ ವf)&ಾಗೕ, Eೇವತೆಗ#&ಾಗೕ ಬಳಸುವM ಲ.

ಇದು

ಭಗವಂತನ Bಷ Zಾಮjೇಯ. ‘ಓಂ’ ಸವ ೇದ ಾಙTಯದ ¡ೕಜಾ<ರ. ಅದರ ಸಮಸ) ೇದದ ಸಮಸ)
ಅಥಗಳJ ೇ%'ೊಂcEೆ. ಜೈನ, *ೌದ ಧಮದವ%&ೆ, bಂದೂ ಧಮದ BBಧ ಕವನವ%ಗೂ ಕೂಾ ‘ಓಂ’
ಮೂಲ ¡ೕಜಾ<ರ. BEೇಶದವರು ಬಳಸುವ ‘ಆQ, ಓQ’, ಇತಾ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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B'ಾರ ರೂಪ. bೕ&ೆ Bಶ/ ಾd ಓಂ'ಾರ ಎ3ಾ ರೂಪದಲೂ ಭಗವಂತನನು +ೇಳ7ವ ಶಬv. Eೇವರನು ಕು%ತು
jಾನ ಾಡಲು ಒಂದು ಮಂತ5 *ೇಕು ಎಂದaೆ ಅದರ ಅತಂತ 0ೆ5ೕಷ ಾದ ಮಂತ5/¡ೕಜಾ<ರ ಓಂ'ಾರ.
ಇ ಮ&ೊಂದು ಪ50ೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಭಗವಂತನ B0ೇಷ Zಾಮ ಾದ ಓಂ'ಾರವನು `1ೕಯರು ಏ'ೆ
+ೇಳ*ಾರದು ಎಂದು. `1ೕಯರು ಓಂ'ಾರ +ೇಳ*ಾರದು ಎನುವMದು ಪೂಣ ಅ ೈOಾಕ. ಓಂ ಎನುವMದು ಅ<ರ
ಾ'ೆಯ ಒಂದು ಅ<ರ ಕೂಾ +ೌದು. xಾವ ಅ<ರ ಾ'ೆಯೂ xಾ%ಗೂ ದವಲ. ಆದv%ಂದ
‘ಓಂ'ಾರವನು ಎಲರೂ +ೇಳಬಹುದು. ಆದaೆ ಓಂ'ಾರ ಜಪ ಾತ5 ಎಲರೂ ಾಡುವಂ"ಲ. 'ಾರಣ:
ಓಂ'ಾರದ bಂ ರುವ ಎ3ಾ ಅಾನುಸಂjಾನEೊಂ &ೆ ಜಪ ಾcದaೆ ಅದು ಅತಂತ ಪ%sಾಮ'ಾ%.
ಾಾನ ಾ! ಸZಾ`ಗಳ7 ಓಂ'ಾರ ಜಪವನು ಾಡುತಾ)aೆ. ಗ5ಹಸ¼Zಾದವನು ರಂತರ ಓಂ'ಾರ ಜಪ
ಾಡುವMದು ಅಷುN ಸೂಕ)ವಲ. ಗಂಡಸರು ಗ%ಷ ಹತು) *ಾ% ಾಡಬಹುEಾದaೆ, ಸಂಾರ ೕವನ ನೆಸುವ
+ೆಂಗಸರು ಓಂ'ಾರ ಜಪ ಾಡ ರುವMದು ಒIೆKಯದು. ಏ'ೆಂದaೆ ಓಂ'ಾರವನು ಪೂಣ ತೊಡ!`'ೊಂಡು,
ಅಾನುಸಂjಾನ ಂದ ಜಪ

ಾಡುವMದ%ಂದ ಅದು ಮನ`ನ Xೕ3ೆ ಮಹತ)ರ ಾದ ಪ%sಾಮವನು

¡ೕರುತ)Eೆ. ಇದು ಒಂದು %ೕ"ಯ jಾನBದvಂತೆ. ಇದ%ಂದ ಮನಸು ಮಗ ಾ!, ಾಂಾ%ಕ ೕವನದ
ೈaಾಗ ಬರುವ ಅiಾಯBEೆ. ಆದaೆ ಸZಾ`&ೆ ಈ %ೕ"ಯ xಾವ ಸಮೆಯೂ ಇಲ. ಆತ ತನ Eೇಹ
ತೆದು'ೊಳ7KವಷುN(೧೨,೦೦೦) *ಾ% ಓಂ'ಾರ ಜಪ ಾಡಬಹುದು.
ಏತEೆ×ೕ ಾ<ರಂ ಬ5ಹT ಏತEೆ×ೕ ಾ<ರಂ ಪರØ ।
ಏತEೆ×ೕ ಾ<ರಂ Oಾತಾ/ Vೕ ಯ ಚ¸" ತಸ ತ

॥೧೬॥

ಅಥಗಳ3ೇ ಮ+ಾ ಅಥ ಾದ, ಅ<ರ ಶಬv ಾಚZಾದ, ಆ ಪರಬ5ಹT ಭಗವಂತನನು +ೇಳ7ವ ಓಂ'ಾರ
ಅ<ರಗಳ3ೇ 0ೆ5ೕಷ ಅ<ರ. ಈ 0ೆrೕಕದ ಬಂದ 'ಅ<ರ' ಪದ'ೆP B0ೇಷ ಅಥBEೆ. ಭಗವµ ಪರ ಾ!
ZೋcEಾಗ: ಅಶುತೇ ಇ" ಅ<ರಃ. ಅಂದaೆ ಎ3ಾ ಕೆ ಾd`ರುವವ; ಅ+<ರ-ಅ<ರ. ಅಂದaೆ ZಾಶBಲದ
ತತ/;

ಅ©ಕಂ

<ರ"

ಇ"

ಅ<ರಃ.

ಅಂದaೆ

ಸ ಾ¢ೕಷಪ5ದ;

ಅ<+ರ-ಅ<ರ.

ಅಂದaೆ

ಅ<ಗಳ(ಇಂ 5ಯಗಳ)ದುv, ಅವMಗಳನು ಯಂ"5ಸುತಾ) ರQಸುವವ; ಅ+<+ರ-ಅ<ರ. ಇ ಅ ಅಂದaೆ
ಅಲ/ಇಲ. ಭಗವಂತನ xಾವMEೇ EೋಷBಲ. ಅವನು ಈ ಜಗ")ನ 'ಾಣುವ xಾವ ವಸು)Bನಂತೆಯೂ ಇಲ(
ಸವBಲ<ಣ +ಾಗೂ ಸವEೋಷ ದೂರ); ‘<’ ಅಂದaೆ <" ಅಥ ಾ ಆಶ5ಯEಾತ. ಭಗವಂತ ಎಲವMದಕೂP
ಆಶ5ಯEಾತ; ‘ರ’ ಅಂದaೆ ರQಸುವMದು. ಸೃN ಮತು) ಸಂ+ಾರ ಕತZಾದ ಭಗವಂತ ಸEಾ ಆನಂದಮಯ.
ಇಂತಹ ಓಂ'ಾರ ಾಚ ಭಗವಂತನನು "#ದು ತನTಯತೆಂದ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವರು ಬಯ`ದvನು
ಪೆಯುತಾ)aೆ.
ಓಂ'ಾರ ಬಯ`ದvನು 'ೊಡುವ ಕಲವೃ<. ಮಂತ5ಗಳ ಇದ'ೆP ಸಮZಾದ ಇZೊಂದು ಪದBಲ. ಆದaೆ ಇ
ಶುದ ಮನಸು, ಏ'ಾಗ5ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ. ಫಲ 'ೊಡುವMದು ತು ಯ ಉ^ಾ¸ರವಲ, ಮನ`ನ ತನTಯತೆ. ಇ
ಒಂದು ಮುಖ ಾದ B^ಾರ ೆಂದaೆ: ಅನಂತ ಫಲವನು 'ೊಡುವ ಕಲವೃ< ಾದ ಓಂ'ಾರವನು ಅಲ ಫಲ
ಬಯ` ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದು ಸ%ಯಲ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಏತEಾಲಂಬನಂ 0ೆ5ೕಷXೕತEಾಲಂಬನಂ ಪರØ ।
ಏತEಾಲಂಬನಂ Oಾತಾ/ ಬ5ಹT3ೋ'ೇ ಮbೕಯತೇ

॥೧೭॥

ಸವ0ೆ5ೕಷZಾದ ಭಗವಂತZೇ ಜಗ")&ೆ ಎಲವMದfPಂತ Bಲ<ಣ ಾದ, ಸವ0ೆ5ೕಷ ಆjಾರ. ಓಂ'ಾರ ಂದ
ಉiಾಸZೆ ಾc, ಈ ಜಗ")ನ ಆjಾರಭೂತZಾದ ಭಗವಂತನನು ಕೃತ±ತೆಂದ "#ದaೆ “Zೆ3ಾ ಸಂಾರ
ಬಂಧವನು ಕಳ'ೊಂಡು ೈಕುಂಠದ ಭಗವಂತನನು ೇರು")ೕಯ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ.
ನ ಜಾಯತೇ Q5ಯತೇ ಾ BಪZಾಯಂ ಕುತನ ಬಭೂವ ಕ

।

ಅಜೋ ತಃ 0ಾಶ/ತೋಽಯಂ ಪMaಾsೋ ನ ಹನತೇ ಹನಾZೇ ಶ%ೕaೇ ॥೧೮॥
ಭಗವಂತನನು Oಾನದ ಕ9:ಂದ ಕಂಡ ಅಪaೋ< Oಾ ಹುಟುN ಾBಂದ ಮುಕ)Zಾಗುತಾ)Zೆ. Uೕ<ವನು
ಪೆದ ೕವ ಮುಂEೆಂದೂ Eೈbಕ ಾ! ಹುಟುN-ಾB&ೊಳ&ಾಗುವM ಲ. ನಮT ಹೃತPಮಲದ Zೆ3ೆ`ರುವ
ಭಗವಂತ&ೆ ಹುಟುN-ಾವMಗ#ಲ. ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತನನು ಾಾತP%`'ೊಂಡವನೂ ಕೂಾ, Eೇಹ ಂದಲೂ
ಹುಟುN-ಾವM +ೊಂದುವM ಲ. ಅಾjಾರಣ ಾದ ಈ `¼" `ಗುವMದು -ೌ"ಕ Eೇಹ ತಾಗ ಾc Uೕ<ವನು
ೇ%Eಾಗ ಾತ5.
ವಸು)ತಃ ೕವಸ/ರೂಪ'ೆP ಎಂದೂ ಹುಟುN-ಾವMಗ#ಲ. ZಾವM 'ಾಣುವ ಹುಟುN-ಾವM 'ೇವಲ -ೌ"ಕ ಶ%ೕರ'ೆP
ಸಂಬಂಧಪ Nದುv. ಹುಟುNವMದು ಒಂದು B'ಾರ, ಾಯುವMದು ಇZೊಂದು ಬದ3ಾವsೆ ಅೆNೕ. ಒಬo ವf) ಸತಾ)ಗ
ಅವನ Eೇಹ Zಾಶ ಾಗುವMEೇ +ೊರತು ಆತನ ೕವ Zಾಶ ಾಗುವM ಲ. ಅZಾ -ಅನಂತ ಾ!ರುವ ೕವ ತನ
ಪMರವನು(Eೇಹವನು) ಬದಸುವMEೇ ZಾವM 'ಾಣುವ ಹುಟುN-ಾವM.

Uೕ<ದ ಇಂತಹ Zಾಶ ಾಗುವ

EೇಹBಲ. ಆದv%ಂದ Eೇಹ Zಾಶವೂ ಇಲದ `¼" Uೕ<.
ಹಂತಾ ^ೇನTನತೇ ಹಂತುಂ ಹತ0ೇನTನತೇ ಹತØ ।
ಉ-ೌ ತೌ ನ Bಜಾೕತೋ Zಾಯಂ ಹಂ" ನ ಹನತೇ

॥೧೯॥

ಒಬo 'ೊ3ೆಗಡುಕ ಇZೊಬoನನು 'ೊಂEೆ ಎಂದು'ೊಂಡaೆ, xಾaೋ ಒಬo ಸತಾ)ಗ ಇZೊಬo ಇವನು ಸತ)
ಎಂದು "#ದು'ೊಂಡaೆ- ಇವaೆಲರನೂ ಭ5X&ೊಳ&ಾದವರು ಎನಬಹುದು. 'ೇವಲ Eೇಹ Zಾಶ ಾEಾಗ ಆ
ೕವ ೇ Zಾಶ ಾತು ಎಂದು "#ದು'ೊಳ7KವMದು ನಮT ಭ5X. Eೇಹ Zಾಶ ಕೂಾ ಭಗವಂತನ ಇ^ೆ¸ ಇಲEೇ
ಾಧBಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ನಮT ೕವಸ/ರೂಪEೊಳ&ೆ ಭಗವಂತEಾvZೆ.
ಅsೋರ9ೕxಾ ಮಹತೋ ಮbೕxಾ ಆತಾTಽಸ ಜಂತೋbತೋ ಗು+ಾxಾØ ।
ತಮಕ5ತುಃ ಪಶ" Bೕತ0ೆrೕ'ೋ jಾತುಪ5ಾEಾನTbಾನಾತTನಃ

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಮಹತೋಮಯZಾದ ಭಗವಂತ ಅsೋರ9ೕಯZಾ! ೕವ ಸ/ರೂಪದ ಹೃದಯಗು+ೆಯ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
Eೈbಕ ಾ! ಪEೇ ಪEೇ ಹು N ಾಯುವ ೕವ, ಾವನು &ೆಲ*ೇ'ಾದaೆ Uದಲು ತನ ಅಂತaಾತTದರುವ ಆ
ಪರಾತTನನು

'ಾಣ*ೇಕು.

xಾರ

ಮನಸು

ಶಯ ಾ!

ಅ-'ಾರ ಾಚZಾದ

ಭಗವಂತನ

Zೆ3ೆ&ೊಳ7Kತ)Eೋ ಅವನು ಎ3ಾ 0ೆrೕಕಗ#ಂದಲೂ ಮುಕ)Zಾಗುತಾ)Zೆ. ಆದv%ಂದ iಾ5ಪಂಕ Bಷಯದ
ಮನಸನು ZೆಟುN ದುಃóಸುವMದfPಂತ, ಭಗವಂತನ ಮನಸನು Zೆ3ೆ&ೊ#` ಂತೆಂದ iಾaಾಗಬಹುದು.
ನUTಳ!ದುv ನಮTನು jಾರsೆ ಾcರುವ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ5b`ದaೆ ಾತ5 ZಾವM ಅವನನು "#ಯಲು
ಾಧ. ಈ %ೕ" ಭಗವಂತನನು "#ದವನು ಭಗವಂತನನು ೇರಬಲ. “ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ ಂದ
ಒಳಗ9:ಂದ ಆತನನು Zೋಡು, ಅದ%ಂದ ದುಃಖರbತ Uೕ< `ಗುತ)Eೆ” ಎಂದು ಯಮ ನ'ೇತ&ೆ
ಉಪEೇಶ ಾಡುತಾ)Zೆ.
ಆ`ೕZೋ ದೂರಂ ವ5ಜ" ಶxಾZೋ xಾ" ಸವತಃ ।
ಕಸ)ಂ ಮEಾಮದಂ Eೇವಂ ಮದZೋ Oಾತುಮಹ"

॥೨೧॥

ಭಗವಂತ ಎVೕ ಒಂದು ಕೆ ಇರುತಾ)Zೆ. ಆದaೆ ಅರುವMದು ಾತ5ವಲ, ಅಂದ ದೂರ +ೋದaೆ ಅಯೂ
ಇರುತಾ)Zೆ. ಸೂ¼ಲ ಾ! Zೋcದaೆ ಆ'ಾಶದಂತೆ. ಮೂಲರೂಪದ ತ ದೃಷNZಾ! ೈಕುಂಾ

ಾ¼ನಗಳ

ಆ`ೕನ. ಆದaೆ ಅದುv'ೊಂೇ ಇZೊಂದು ಕೆ +ೋಗುತಾ)Zೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸವಶಕ), ಮತು)
ಸವ ಾಪ) ಗುಣವನು +ೇಳ7ತ)Eೆ.[ಇ ಆ'ಾಶ 'ೇವಲ ಸೂ¼ಲ ದೃಾNಂತ ಅೆNೕ. ಆ'ಾಶ 'ೇವಲ ಸವ ಾಪ)
ಆದaೆ ಸವಸಮಥವಲ]. ನಮT ಹೃದಯಗು+ೆVಳ&ೆ ಅsೋರ9ೕಯZಾ! ಮಲ!ರುವ ಭಗವಂತ,
ಮಹತೋಮಯZಾ! ಎ3ೆೆ ತುಂ¡EಾvZೆ. ೕವಜಾತಗ#&ೆ ೕವಸ/-ಾವದ Vೕಗತೆ&ೆ ತಕPಂತೆ ಆನಂದ
ಮತು) ದುಃಖ 'ೊಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಈ B0ೇಷ ಗುಣವನು ನಂದ 'ೆಳ!ರುವ xಾವ
ಾನವನೂ "# ರಲು ಾಧBಲ. [ಇ ಬಂ ರುವ ‘ಕಃ’ ಪದ ಬ5ಹT, ಾಯುವನು ಸೂಸುತ)Eೆ. “ನಂದ
ಎತ)ರದರುವ EೇವತೆಗಳೆNೕ "# ರಲು ಾಧ” ಎನುವMದು ಇ 'ಾಣುವ ಇZೊಂದು ಅಥ]. “ನ&ೆ ಈ
Oಾನವನು "#ಯುವ -ಾಗBತು) ಆದv%ಂದ ೕನು ನನ ಬ# ಬಂEೆ. ೕನು -ಾಗ0ಾ. ಮನುಷ 3ೋಕದ
ಇದfPಂತ +ೆನ ರಹಸವನು ಅಥ ಾc'ೊಳ7KವMದು ಾಧBಲ. ಾಾನ ಾ! xಾ%ಗೂ ಅ% ಾಗದ
ರಹಸವನು Zಾನು "#ದು'ೊಂೆ +ಾಗೂ ನ&ೆ 'ೊÌೆN. ಮನುಷ3ೋಕದ ಇಂತಹ ಅ%ವನು Uದಲು
"#ದವನು ೕನು, 'ೊಟNವನು Zಾನು ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಅಶ%ೕರಂ ಶ%ೕaೇಷ/ನವೆ¼ೕಷ/ವ`¼ತØ ।
ಮ+ಾಂತಂ BಭುಾತಾTನಂ ಮತಾ/ ©ೕaೋ ನ 0ೆrೕಚ"

॥೨೨॥

ಎಲರನೂ 'ಾಡುವ ಒಂದು ಸ ೇ ಾಾನ ಾದ ಪ50ೆ ಎಂದaೆ: Eೇವ%&ೆ ಶ%ೕರ/ಆ'ಾರBEೆVೕ
ಎನುವMದು. ಈ 0ೆrೕಕ ನಮT ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ರೂಪದEೆ:
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಅjಾಯ-೧ /"ೕxಾ ವೕ
Eೇವ%&ೆ ಶ%ೕರBಲ, ಆ'ಾರBಲ. ಆದaೆ ಆತ ಎಲರ ಶ%ೕರEೊಳಗೂ ಇEಾvZೆ. ನಮ&ೆ ಒಂದು ಶ%ೕರ ಾದaೆ –
ಎ3ಾ ಶ%ೕರವೂ ಅವನ ಶ%ೕರ! ಈ %ೕ" ಎ3ಾ ಶ%ೕರದಲೂ ಇರುವ ಭಗವಂತ&ೆ ಆ ಶ%ೕರದ
3ೋಪ ಾಗೕ, ದುಃಾನುಭವ ಾಗೕ, ಅ¢ಾನ ಾಗೕ ಇಲ. ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತ ಅಶ%ೕರ. ನಮT
ಶ%ೕರ'ೆP Zೆ3ೆ ಇಲ. ಒಂದು ನ ¡ದುv +ೋಗುವ ಈ ಶ%ೕರ ಗ Nxಾ! ಲುವಂತಹುದಲ. ಇಂತಹ Zೆ3ೆ ಇಲದ
ಶ%ೕರದ Zೆ3ೆ`, ಅದ'ೊPಂದು Zೆ3ೆ 'ೊಟುN, ಲ3ಾಗದ Eೇಹವನು ಲುವಂತೆ ಾc, ಚಸ3ಾಗದ
Eೇಹವನು ಚಸುವಂತೆ ಾಡುವವ ಆ ಭಗವಂತ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ Eೇಹ ಂದ +ೊರಟು +ೋEಾಗ ಈ
ಶ%ೕರ ¡ದುv +ೋಗುತ)Eೆ.
ಶ%ೕರದ ಾ`ಸುವ ಭಗವಂತ ಶ%ೕರದ ಪ%Q"ಯಲ. ಅವನು ‘ಮ+ಾಂತ’. EೇಹEೊಳ!ರುವ ಭಗವಂತ
Eೇಹ ¡ದುv +ೋEಾಗ ¡ದುv +ೋಗುವM ಲ. ಏ'ೆಂದaೆ Eೇಹ ¡ದುv +ೋEಾಗ Eೇಹದ ಒಳ!ರುವ ಭಗವಂತ
ಮತು) +ೊರ!ರುವ ಭಗವಂತ ಏಕರೂಪZಾಗುತಾ)Zೆ ಅೆNೕ. “ಇಂತಹ ಭಗವಂತ Bಭುಃ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಅಂದaೆ ಆತ ಸವಗತ, ಸವಸಮಥ ಮತು) ಅZೇಕ ರೂಪ(BBEೋ ಭವ"). ಆತ ಎ3ಾ ೕವ ಜಂತುಗಳಲೂ
ಂತು ನೆಸು")EಾvZೆ. ನUTಳ&ೆ ಅಂತxಾQxಾ!ದುv, ನಮTನು ಯQಸುವ ನಮT ಾ/Q ಆ
ಭಗವಂತನ ಅ%ವM xಾ%!EೆVೕ, ಅವ&ೆ ಎಂದೂ ಭಯ-0ೆrೕಕBರುವM ಲ.
ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು ಾಾನ ಾನವ +ೇ&ೆ "#ಯ*ೇಕು ಎನುವMದನು ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕದ ಯಮ
ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾ! ವ9`EಾvZೆ.
ZಾಯಾತಾT ಪ5ವಚZೇನ ಲ-ೋ ನ Xೕಧxಾ ನ ಬಹುZಾ ಶು5ತೇನ ।
ಯXೕ ೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭಃ ತೈಷ ಆತಾT Bವೃಣುತೇ ತನುಂ ಾ/Ø ॥೨೩॥
'ೇವಲ ಪ5ವಚನ ಾಡುವMದ%ಂದ, ಪ5ವಚನ 'ೇಳ7ವMದ%ಂದ, ಅಾjಾರಣ ಸTರಣಶf) +ೊಂ ರುವMದ%ಂದ
ಭಗವಂತನ ಾಾತಾPರ ಾಗುವM ಲ. ಅಧಯನದ ಅಹಂ'ಾರBದv ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ತೆaೆದು'ೊಳ7KವM ಲ.
xಾರನು ಭಗವಂತ “ಇವನು ನನ ಭಕ), ನನ ಆ"Ùಯ, ಇವ&ೆ ತತ/Oಾನದ ಅ%ವM ಬರ” ಎಂದು `/ೕ'ಾರ
ಾಡುವM ಲHೕ,

ಅಯ

ತನಕ

ಭಗವಂತ

ಅವ%&ೆ

"#ಯ3ಾರ.

xಾ ಾಗ

ಭಗವಂತ

ಪ5ಸನZಾಗುತಾ)Zೋ, ಆಗ ಆತ ನಮT ತ3ೆಯ ಬಂದು ಕೂರುತಾ)Zೆ. ಅಹಂ'ಾರBಲದ ತನTಯತೆ, ಭf)&ೆ
ಭಗವಂತ

ತೆaೆದು'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ.

ಆಗ

ಆತನ

OಾZಾನಂದಮಯ ಾದ

ಸ/ರೂಪ

ದಶನ

ನಮT

ಆತTಸ/ರೂಪ'ಾPಗುತ)Eೆ.
ZಾBರತೋ ದುಶ%ತಾZಾ0ಾಂತೋ Zಾಸಾbತಃ ।
Zಾ0ಾಂತಾನೋ ಾಽd ಪ5OಾZೇZೈನಾಪMxಾ

॥೨೪॥

ಇ Bವ%`ದ ಈ BEೆಯನು ನಮT ೕವನದ ಅಳವc`'ೊಂಡು, ಉiಾಸZೆ ಾc ಎತ)ರ'ೆPೕರ*ೇ'ಾದaೆ
ನಮTರ*ೇ'ಾದ ಅಹತೆಗIೇನು ಎನುವMದನು ಯಮ ಇ Bವ%`EಾvZೆ. ಒಬo ಮನುಷ Oಾನವನು ಗ#`,
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Eೊಡ¹ BOಾ(Bಷ

Oಾ)xಾ!, Oಾನದ ಎತ)ರ'ೆPೕ%ದರೂ(ಪ5Oಾನ) ಕೂಾ, ಅ ಭf) ಇಲ ದvaೆ

ಭಗವಂತನನು ೇರಲು ಾಧBಲ. ಎೆNೕ 0ಾಸ1 iಾaಾಂಗತaಾದರೂ ಕೂಾ, ನಮT ೕವನದ 'ೆಲವM
ಯತು)/ಸ)ನು ಅಳವc`'ೊಳKEೇ ZಾವM ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ'ೆP iಾತ5aಾಗಲು ಾಧBಲ. xಾವMದು
ಾಾಕ ಾ! ಅZಾಯHೕ, xಾವMದನು 0ಾಸ1ಗಳ7 ಅಧಮ ಎಂದು ಕaೆಯುತ)Hೕ, ಅದನು ZಾವM
Uದಲು ¡ಡ*ೇಕು. ನಮT ನಡತೆ ಸ/ಚ¸Bಲ ದvaೆ ನಮT xಾವ iಾಂcತವೂ ನಮTನು ಉEಾರ
ಾಡುವM ಲ. ೕವನದ ZಾವM ತಪM ಾcರಬಹುದು, ಆದaೆ ಆ ತdನ ಅ% ಾEಾಗ, bಂ ನ ಘಟZೆಗಳನು
Xಲುಕು +ಾಕುತಾ) ಕು#ತು'ೊಳ7Kವ ಬದಲು, ಮುಂEೆ ನQTಂದ ಅಂತಹ ತಪM ಘ ಸದಂತೆ ಎಚರವb`
ಬದುಕ*ೇಕು. ಎಯ ತನಕ ZಾವM ನಮT ನಡತೆಯನ Eೋಷವನು " v'ೊಳ7KವM ಲHೕ, ಅಯ ತನಕ
ಭಗವಂತ ಅನುಗ5bಸುವM ಲ.
ಎಲಕೂP Q!3ಾ! ನಮ&ೆ Eೇವರ Xೕ3ೆ ನಂ¡'ೆ ಇರ*ೇಕು. Uದಲು ZಾವM

ಭಗವಂತನನು

iಾ5ಾ9ಕ ಾ! ಒd'ೊಳK*ೇಕು. iಾ5ಾ9ಕ ನೆ, ಅಂತರಂಗದ ಶಲ ಾದ ಭಗವ ೆ - ಇವM
ಅjಾತT ಾಧZೆ ಾಡುವವರ ಇರ*ೇ'ಾದ ಮೂಲ ಅಹತೆ.
0ಾಂತ ಾದ, ದೃಡ ಾದ, &ೊಂದಲ'ೊPಳ&ಾಗದ, `¼ರ ಾದ ಮನಸು; ಅಚಲ ಾದ ಭಗವ ೆ; iಾ5ಾ9ಕ
ನಡತೆ-ಇವM ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ ಪೆಯಲು *ೇ'ಾದ ಅಹತೆಗಳ7. ಇ ಲ ದvaೆ ಅjಾತTದ ತತ/Oಾನ
` ಸುವM ಲ.
ಯಸ ಬ5ಹT ಚ <ತ5ಂ ಚ ಉ-ೇ ಭವತ ಓದನಃ ।
ಮೃತುಯೋಪೇಚನಂ ಕಃ ಇತಾ¼ ೇದ ಯತ5 ಸಃ

॥೨೫॥

ಭಗವಂತ&ೆ ಇcೕ Bಶ/ ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಒಂದು ತುತು) ಅನBದvಂತೆ. *ಾ5ಹTಣ ವಣದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ
ಚತುಮುಖ

ಬ5ಹT,

<"5ೕಯ

ವಣದ

ಅ¢ಾ

Eೇವತೆxಾದ

ಾಯುEೇವರು

ಭಗವಂತ&ೆ

ಪ5ಳಯ'ಾಲದ ಒಂದು ತುತು) ಅನ. ಮೃತು(ಗರುಡ-0ೇಷ-ರುದ5ರು), ಭೂ3ೋಕದರುವ ಎ3ಾ ೕವ%ಗೂ
ಮೃತು ಾ!ರುವ ಯಮ-

ಪ5ಳಯ'ಾಲದ

ಭಗವಂತ&ೆ

ಊಟ'ೆP ಕಲ`'ೊಳ7Kವ ವಂಜನBದvಂತೆ.

“ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಎತ)ರವನು ಅ%ತವರು xಾ%Eಾvaೆ ?” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಭಗವಂತನ ಸಮಗ5 ದಶನದ
fಂ

ಅ%ವM ಇರುವMEಾದaೆ ಆ ಬ5ಹT- ಾಯುB&ೆ(ಕಃ) ಾತ5.

“ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ನನ&ೆ

"# ರುವMದನು ನ&ೆ +ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ” ಎನುವ -ಾವ ಈ 0ೆrೕಕದ ವಕ) ಾ!Eೆ.
॥ ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ ಪ5ಥಾjಾÈೕ /"ೕxಾ ವೕ ॥
ಇ&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ Uದಲ ಅjಾಯದ ಎರಡZೇ ಬ#K(ವೕ) ಮು!ತು.

*******
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ

Page 37

ಅjಾಯ-೧ ತೃ"ೕಯವೕ

ವೕ-೩
ಋತಂ dಬಂತೌ ಸುಕೃತಸ 3ೋ'ೇ ಗು+ಾಂ ಪ5BೌN ಪರXೕ ಪaಾjೇ ।
ôಾxಾತiೌ ಬ5ಹTBEೋ ವದಂ" ಪಂ^ಾಗVೕ Èೕ ಚ "5sಾ'ೇತಾಃ
ಈ 0ೆrೕಕದ “ಗು+ಾಂ ಪ5BೌN” ಎಂದaೆ ಗು+ೆಯ ಒಳ&ೆ

॥೧॥

ಇಬo%Eಾvaೆ ಎಂದಥ. ಈ ಇಬoರು xಾರು

ಎನುವMದನು ಉಪಷತು) ಎಲೂ ಸಷN ಾ! +ೇಳ7ವM ಲ. +ಾ&ಾ! +ೆನವರು ಈ 0ೆrೕಕವನು &ೊಂದಲ
ಾc'ೊಳ7Kತಾ)aೆ. ಈ ಮಂತ5 ಣಯ'ಾP!

ೇದ ಾಸರು ಒಂದು ಸೂತ5ವನು ರ`Eಾvaೆ. ಅ bೕ&ೆ

+ೇಳ3ಾ!Eೆ : ಗು+ಾಂ ಪ5BೌN ಆತಾTZೌ ತµ ದಶZಾ

( ೇEಾಂತ ಸೂತ5 ೧.೨.೧೧). ಇದ%ಂದ ನಮ&ೆ

ಸಷN ಾಗುವMEೇZೆಂದaೆ: ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ ಭಗವಂತ ಎರಡು ರೂಪದ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ ಎಂದು. 0ಾಸ1'ಾರರು
+ೇಳ7ವಂತೆ: ಆತಾTಂತaಾತೆÙ" ಹ%ಃ ಏಕ ಏವ

/Eಾ`¼ತಃ. ಅಂದaೆ ಭಗವಂತ ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ

'ಆತT' ಮತು) 'ಅಂತaಾತT' ZಾಮಕZಾ! ಎರಡು ರೂಪದ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
ಇ ಗು+ೆ ಎಂದaೆ ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆ. ಅದು ಹೃತPಮಲ ಮಧದನ ಅZಾಹತ ಚಕ5(thymus gland) ೆಂಬ
ಶf) 'ೇಂದ5. ಅ ೕವಸ/ರೂಪವನು jಾರsೆ ಾc'ೊಂಡು ೕವಸ/ರೂಪದ +ೊರ&ೆ ಆತT ZಾಮಕZಾ!,
ಮತು) ೕವ ಸ/ರೂಪದ ಒಳ&ೆ ಅಂತaಾತT ZಾಮಕZಾ! ಭಗವಂತ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ಆತ ಎ3ಾ ಯಾಥ
f5Èಗ#ಂದ ಬರುವ ಪMಣಫಲ ಮತು) ಆನಂದವನು iಾನ ಾc'ೊಂಡು, ಇಂ 5ಯಗಳ ಅನುಭವವನು
ಸುಖಮಯZಾ! ಆಾ/ `'ೊಂಡು, ಆ ಆನಂದದ -ಾಗವನು ನಮಗೂ iಾನ ಾcಸುತಾ) Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ಪMಣ
ಫಲ ಾ! ಬಂ ರುವ ಮನುಷ ಶ%ೕರ ಭಗವಂತನ ಮZೆ. ಅ Eೇಹದ ಮಧ-ಾಗ ಾದ ಹೃತPಮಲ ಭಗವಂತನ
ಅಂತಃಪMರ. ಅದು ಆತನ ಾಸಾ¼ನ.
ಈ 0ೆrೕಕವನು ಉiಾಸZೆಯ ಇZೊಂದು ಮುಖದ Zೋಡಬಹುದು. ಪMಣ ಂದ Qತ ಾದ ಶ%ೕರ
ಎಂದaೆ iಾ5ಣEೇವರು. ೕವನ ಜೊತೆ&ೆ iಾ5ಣ ತತ/BEೆ. ಆ iಾ5ಣತತ/ದ ಒಳ&ೆ ಭಗವಂತ ಎರಡು ರೂಪದ
Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ರೂಪಗಳನು Oಾಗಳ7 ‘ôಾಯ’ ಮತು) ‘ಆತಪ’ ಎಂದು ಕaೆ Eಾvaೆ.
ಅಂದaೆ Zೆರಳ7 ಮತು) ¡`ಲು

ಅಥ ಾ ಕತ)ಲು ಮತು) *ೆಳಕು. ಭಗವಂತ Oಾಗ#&ೆ *ೆಳಕು, ಸಂಾರ

ತಾಪ ಂದ ಒEಾvಡು")ರುವವ%&ೆ Zೆರಳ7. ಆತ ಭಕ)%&ೆ *ೆಳಕು, ಅಭಕ)%&ೆ ಕತ)ಲು.
ನಮT Eೇಹದ iಾ5ಣ, ಅiಾನ, ಾನ, ಉEಾನ ಮತು) ಸಾನ ZಾಮಕZಾ!ರುವ iಾ5ಣತತ/ದ ಭಗವಂತ
ಪಂ^ಾತTಕ ( ಾಸುEೇವ, ಸಂಕಷಣ, ಪ5ದುಮ, ಅರುದ, Zಾaಾಯಣ) ರೂಪZಾ! Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. Eೇಹದ
+ೊರ&ೆ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವ ಪಂಚ xಾ&ಾ! (&ಾಹಪತ, ಆಹವೕಯ, ದ¬sಾ!, ಸಭ, ಅವಸಥ)ಯ
ಪಂಚರೂಪZಾ! ಭಗವಂತ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ Zೆ3ೆ`ರುವ ಭಗವಂತZೇ ಅ!ಮುಖದ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವ%&ೆ +ಾಗೂ
ಎಲ%ಗೂ ಆಶ5ಯjಾತ. ಅದು ೇ ಎ3ೆೆ ತುಂ¡ರುವ ZಾಶBಲದ ಪರತತ/. ಅಂತಹ ಪರತತ/ದ ಬ&ೆ&ೆ “ನನ&ೆ
"# ರುವMದರ ನ&ೆ ಗ5ಹಣ ಾಡಲು ಾಧ ಾಗುವಷNನು +ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಯಃ ೇತು%ೕಜಾZಾZಾಮ<ರಂ ಬ5ಹTಯ

ಪರØ ।

ಅಭಯಂ ""ೕಷತಾಂ iಾರಂ Zಾ'ೇತಂ ಶ'ೇಮb

॥೨॥

xಾರು ಸಂಾರ ಾಗರದ ೇತು ೆVೕ, xಾರನು ‘ಅ<ರ’, ‘ಪರಬ5ಹT’ ಎಂದು ಶು5"ಗಳ7 +ೇಳ7ತ)Hೕ,
ಅವZೇ ಎರಡು ರೂಪದ ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ Zೆ3ೆ`ರುವವನು. ನಮT ಭಯವನು ಪ%ಹ%ಸುವವ ಆ
ಭಗವಂತZೊಬoZೇ. ಅವನನು Uೕ<ದ ೇ%Eಾಗ ೕವ 'ಅಭಯ'ವನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ. ಭಯ'ಾರಕ ಾದ,
ಅOಾನ ಂದ ತುಂ¡ದ ಈ ಸಂಾರ ೆಂಬ ಕಡಲನು Eಾಟಬಯಸುವವ%&ೆ ಆ^ೆಯ ದಡ ಆ ಭಗವಂತ.
xಾರು ನUTಳ&ೆ ಆತT-ಅಂತaಾತT ZಾಮಕZಾ! ಎರಡು ರೂಪದ Zೆ3ೆ`EಾvZೋ, xಾರು ಪಂ^ಾ!ಯ
ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವ%&ೆ ಸbತZಾಗುತಾ)Zೋ, xಾರು Zಾ'ೇತಾ!ಯ ಹವನ ಾಡುವವರ
ಉiಾಸZಾ!EಾvZೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ನ&ೆ ಎಷುN ೕ9`'ೊಳKಲು ಾಧHೕ ಅಷNನು
+ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಆತಾTನಂ ರwನಂ B  ಶ%ೕರಂ ರಥXೕವ ಚ ।
ಬು ಂ ತು ಾರwಂ B  ಮನಃ ಪ5ಗ5ಹXೕವ ಚ

॥೩॥

ಇಂ 5xಾ9 ಹxಾZಾಹುBಷxಾಂೆ)ೕಷು &ೋಚaಾ ।
ಆತೆÙಂ 5ಯಮZೋಯುಕ)ಂ -ೋ'ೆ)ೕತಾಹುಮೕಣಃ

॥೪॥

ಭಗವಂತನ ಸ/ರೂಪದ ತ5ಣವನು 'ೊಟN ಯಮ, ಇ ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ ಾಗುವ ಬ&ೆಯನು ಸುಂದರ ಾ!
Bವ%`EಾvZೆ. “ ‘ೕವ’ ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ ಾಗುವ ಪಯ9ಗ. ಾಧZಾ ಶ%ೕರ ೇ ಅವನ ರಥ” ಎನುತಾ)Zೆ
ಯಮ. ಇ ಾಧZಾ ಶ%ೕರ ಎಂದaೆ ಮನುಷ ಶ%ೕರ. ಾನವ ಜನT *ಾರEೇ, ಮರHೕ, iಾ59Vೕ ಆ!
ಹು Nದaೆ ಆ ಶ%ೕರ ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ ಾಗುವ ರಥ ಾಗುವM ಲ. ಆ ಶ%ೕರದ ಮೂಲಕ ೕವ'ೆP ಾಧZೆ
ಾಧBಲ. +ಾ&ಾ! ಮನುಷ ಜನT ಬಹಳ 0ೆ5ೕಷ ಜನT. ಈ ಅ%ವM ಇಲದ ZಾವM ಇಂದು ನಮ&ೆ ಭಗವಂತ
ೕcದ 0ೆ5ೕಷ ಜನTವನು xಾವMEೋ 3ೌfಕ BZೋದದ ಕIೆಯುತಾ) ವಥ ಾc'ೊಳ7K")Eೆvೕ ೆ.
ಇದ%ಂEಾ! ನಮ&ೆ ಭಗವಂತ ೕcದ ರಥವನು ZಾವM ಸ%xಾದ

fPನ ಬಳಸು")ಲ. bೕ&ೆ

*ೇಜ ಾ*ಾ%ಯುತ ಾ! ಾಗುವ ಮನುಷನ ೕವನ iಾ59 ೕವನfPಂತ ಕೆ. ಭಗವಂತ ‘ನZೆೆ&ೆ *ಾ’
ಎಂದು ಕಳ7b`'ೊಟN ಈ ಶ%ೕರ ೆಂಬ ರಥದ ಕೂತು, ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ ಾಗ*ೇಕು ಎನುವ ಸಂEೇಶವನು
ಯಮ ನ'ೇತನ ಮೂಲಕ ನಮ&ೆ ೕcEಾvZೆ.
ನಮT ರಥ Eಾ% ತಪEೇ ೇರ*ೇ'ಾದ ಗು%ಯನು ತಲುಪಲು ನಮ&ೆ ಒಬo ಾರw *ೇಕು. ನಮ&ೆ ಆ
ಾರwಯನೂ ಕೂಾ ಭಗವಂತ 'ೊ NEಾvZೆ. "xಾವMದು ಸ%, xಾವMದು ತಪM ಎಂದು ಣಸುವ B ೇಕ
ಪ5OೆÈೕ ಾರw +ಾಗೂ ಮನೇ ಕc ಾಣ" ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ 'ೕವ' ಾಗಲು ಭಗವಂತ 'ೊಟN ರಥ'ೆP ಐದು ಕುದುaೆಗಳ7. ಎರಡು fB, ಎರಡು ಕಣು: +ಾಗೂ
ಒಂದು *ಾ-ಇ ೇ ಆ ಐದು ಕುದುaೆಗಳ7. ಶಬv, ರೂಪ ಮತು) ಾತು ಈ ಕುದುaೆಗಳ7 Xೕಯುವ
ಹುಲು&ಾವಲು. +ಾ&ಾ! ZಾವM ನಮT ಕಣ:ನು ಭಗವಂತನ ೇತ5ವನು ZೋಡುವMದ'ೆP ಉಪVೕ!ಸ*ೇಕು,
fBಯನು ಭಗವಂತನ ಮbXಯನು 'ೇ# "#ದು'ೊಳ7KವMದ'ಾP! +ಾಗೂ ಾತು ಭಗವಂತನ
ಮbXಯನು ಇZೊಬo%&ೆ +ೇಳ7ವMದ'ಾP! ಉಪVೕ!ಸ*ೇಕು.
ಈ 0ೆrೕಕದ ZಾವM ಗಮಸ*ೇ'ಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ೆಂದaೆ ಇ Bವ%`ದ ಇಂ 5ಯಗಳ7, ಮನಸು, ಬು 
ಎಂದaೆ ಅದರ ಅ¢ಾ Eೇವತೆಗಳ7 ಕೂಾ +ೌದು. ಉEಾಹರsೆ&ೆ ನಮT ಮನಸು. ಮZೋ¢ಾxಾದ
ವನ ಅನುಗ5ಹ ಇಲEೇ ಏ'ಾಗ5ತೆ ಾಧBಲ. ಇಂ 5xಾ¢ಾಗIಾದ ಸೂಯ ಚಂದ5ರ ZೆರBಲEೇ
ಭಗವಂತನತ) ಪಯಣ ಾಧBಲ. +ಾ&ಾ! Eೇವತೆಗಳ ZೆರBಂದ, ಾಧZಾ ಶ%ೕರವನು ಬಳ`,
ಭಗವಂತನತ) ಪಯ9ಸ*ೇಕು ಎನುವMದು ಈ 0ೆrೕಕದ ಅಂತರಂಗದ ಇZೊಂದು ಅಥ.
ನಮ&ೆ "#ದಂತೆ ಸಶ%ೕರ ಾ! ಭಗವಂತನನು ೇರಲು ಾಧBಲ. +ಾ&ಾ! ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
ಭಗವಂತನ ಒಳಮZೆಯನು ೇರಲು ZಾವM ನಮT ಆತTಸ/ರೂಪವZೇ ರಥವZಾ! ಬಳಸ*ೇಕು ಎಂದು. ಇದು
ZಾವM jಾನದ "# ರ*ೇ'ಾದ ಬಹಳ ಮುಖ B^ಾರ. ಇಂ 5ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ರಂತರ
ಂತZೆ, ಬು Èಂಬ ಾರwಂದ ಮನಸನು ಏ'ಾಗ5&ೊ#`, ಾಧನ ಶ%ೕರದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ
jಾನ ಾಡುತಾ), 'ೊZೆ&ೆ -ೌ"ಕ ಾದ ಶ%ೕರ ಂEಾ^ೆ&ೆ ಬಂದು, OಾZಾನಂದಸ/ರೂಪಭೂತ ಾದ
ಇಂ 5ಯ ಂದ,

OಾZಾನಂದಸ/ರೂಪಭೂತZಾದ ಭಗವಂತನನು ಕಂಡು, ಆತನನು ೇರ*ೇಕು. ಮನಸು-

ಬು ಯನು Eಾ , ತು%xಾವೆ¼ಯ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣುವMEೇ ಜ ಾದ ಾಾತಾPರ. ಆತTಸ/ರೂಪ ಂದ
ಭಗವಂತನ ಸ/ರೂiಾನಂದವನು ಅನುಭBಸುವವZೇ ಜ ಾದ -ೋಕ). ಆದv%ಂದ ಜ ಾದ ಆನಂದದ -ೋಗ
`ಗುವMದು ಭಗವಂತನ ಾಾತಾPರ ಾEಾಗ ಮತು) Uೕ< `¼"ಯ ಾತ5.
ಯಮನ ಈ ಎ3ಾ Bವರsೆಯನು 'ೇ#Eಾಗ ನಮT ಒಂದು ಪ50ೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಅEೇZೆಂದaೆ: ಈ bಂEೆ
+ೇ#ದ ರಥ, ಾರw, ಕುದುaೆ, ಲ&ಾಮು ಎಲವೂ ಎಲರಲೂ ಇದvರೂ ಕೂಾ, ಏ'ೆ ಎಲ%ಗೂ ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ
ಾಗಲು ಾಧ ಾಗುವM ಲ? ಅದನು ಏ'ೆ ZಾವM *ೇaೆ ವವ+ಾರ'ಾP! ಉಪVೕ!` ಭಗವಂತನನು
ಮaೆತು¡ಡುತೆ)ೕ ೆ? ಈ ಪ50ೆ&ೆ ಯಮ ಮುಂ ನ ಎರಡು 0ೆrೕಕಗಳ ಉತ)%`EಾvZೆ.
ಯಸ)ãBOಾನ ಾ ಭವತಯು'ೆ)ೕನ ಮನಾ ಸEಾ ।
ತೇಂ 5xಾಣವ0ಾ ದುಾN0ಾ/ ಇವ ಾರೇಃ

॥೫॥

xಾರ ಮನಸು ಬು ಯ bcತದಲHೕ, xಾ%&ೆ ಸ%xಾದ ಬು Èೕ ಇಲHೕ, ಅಂತವನ ಇಂ 5ಯಗಳ7
ಯಂತ5ಣದರುವM ಲ. ಅವMಗಳ ನೆ ಪಳಗದ 'ೆಟN ಕುದುaೆಗಳನು ರಥ'ೆP ಕ N ಓc`Eಾಗ +ೇ&ೆ
ಓಡುತ)Hೕ

'ೆPಟುN

+ಾ!ರುತ)Eೆ. ಕುದುaೆಗಳನು ಯಂ"5ಸ*ೇಕು ಎನುವ ಅ%ವM, ಅದ'ೆP *ೇ'ಾದ ಸ%xಾದ

ಕc ಾಣ ಇಲEೇ ಭಗವಂತನೆ&ೆ ಪಯಣ ಅಾಧ.

ಅಂದaೆ ಮನಸು ಮತು) ಬು  ನಮT

ಯಂತ5ಣದಲ ದvaೆ ಇಂ 5ಯಗಳ7 Eಾ% ತಪMತ) ೆ. +ಾ&ಾ! ರಥ ಇದvರೂ ಕೂಾ, ಆ ರಥದ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ ಾಗಲು ಾಧ ಾಗುವM ಲ. ಾರw, ಕc ಾಣ ಸ% ಇಲದ ರಥವMಳKವನು ಅjಾತT
ಾಧZೆಯ ಮುಂEೆ ಾಗ3ಾರ.
ಯಸು) BOಾನ ಾ ಭವ" ಯು'ೆ)ೕನ ಮನಾ ಸEಾ ।
ತೇಂ 5xಾ9 ವ0ಾ ಸದ0ಾ/ ಇವ ಾರೇಃ

॥೬॥

Uದಲು ನಮT ಸ%xಾದ ಅ%ವM ಇರ*ೇಕು. BಷN ಾದ OಾನBದುv, xಾವMದು ಸ% xಾವMದು ತಪM
ಎಂದು ಅಥ ಾc'ೊಂಡು ನೆಸುವಂತಹ ಒಬo ಾರw xಾರEಾvZೋ ಮತು) ಮನಸು ಎನುವ ಕc ಾಣದ
ಯಂತ5ಣ xಾರEೆVೕ, ಅವರು ಾಧZಾ ಾಗದ ಉತ)ಮ ಾದ ಪಳ!ದ ಕುದುaೆಗಳನು +ೊಂ ದ
ರwಕನಂತೆ ಮುZೆೆಯಬಲರು. +ಾ&ಾ! ಅjಾತTದ ಾಧZೆ&ೆ Uದಲು *ೇ'ಾ!ರುವMದು B ೇಕ
Oಾನ(BOಾನ). xಾವMದು ಸ% xಾವMದು ತಪM ಎಂದು "#ದು ಸ%xಾದ Eಾ%ಯ3ೇ ಾಗ*ೇಕು ಎನುವ
"ೕಾನ ಾcEಾಗ, ಪಳ!ದ ಕುದುaೆಗಳಂತೆ ನಮT ಇಂ 5ಯ ನಮT ಯಂತ5ಣದರುತ) ೆ.
ಯಸ)ãBOಾನ ಾ ಭವತಮನಸPಃ ಸEಾಽಶುಃ ।
ನ ಸ ತತದಾ«ೕ" ಸಂಾರಂ ^ಾ©ಗಚ¸"

॥೭॥

xಾರ B ೇಕಪ5Oೆ ಇಲ, ಶುದ ಾದ ಮನ`ಲ, ಅವರು ಸEಾ ‘ಅಶು’ ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ZಾವM ನಮT
ಮನ`ನ 'ೊIೆ ತುಂ¡`'ೊಂಡು xಾವMEೇ *ಾಹ ಶುತ/ iಾ`ದರೂ, ಅದ%ಂದ ಮcxಾಗಲು
ಾಧBಲ. ಇಂತವರು ಎೆNೕ ಅನುಾನ ಾcದರೂ, xಾವ ಪMಣೇತ5 xಾತೆ5 ಾcದರೂ, ಅದ%ಂದ
ಉಪVೕಗBಲ. ಅಂತವರು ಈ ಸಂಾರ ಚಕ5ದ3ೇ ಸುತು)")ರುತಾ)aೆÈೕ +ೊರತು ಮರ#*ಾರದ ಭಗವಂತನ
ಬ# ಾಗುವM ಲ.
ಯಸು) BOಾನ ಾ ಭವ" ಸಮನಸPಃ ಸEಾ ಶುಃ ।
ಸ ತು ತತದಾ«ೕ" ಯಾTದೂÍVೕ ನ ಜಾಯತೇ

॥೮॥

xಾರ ಒIೆKಯEಾವMದು, 'ೆಟNEಾv×ವMದು ಎಂದು jಾರ ಾc ಮುZೆೆಯುವ B ೇಕಪ5Oೆ ಇರುತ)Eೋ,
xಾರ ಮನಸು ಬು ಯ ಅ©ೕನದದುv ಏ'ಾಗ5 ಾ!ರುತ)Eೋ, ಅವರು ಸEಾ ಶು(ಮc). ಇಂತವರು ಎ&ೆ
+ೋದaೆ ಮರ# ಹುಟುNವ ಅಗತBಲHೕ ಅಂತಹ ತಾಣವನು ೇರುತಾ)aೆ.
ಈ Xೕನ ಎರಡು 0ೆrೕಕಗಳ ಜ ಾದ ಮc ಎಂದaೇನು ಎನುವMದರ ಸಷN Bವರsೆ 'ಾಣಬಹುದು. ಮc
ಎಂದaೆ ಅದು ನಮT ಅಂತರಂಗ ಶು  +ೊರತು *ಾಹಶು  ಅಲ. *ಾಹ ಶು  'ೇವಲ ಅಂತರಂಗ ಶು &ೆ
ಪೂರಕ. ಮನಃ ಶು  ಇಲEೇ ಾಡುವ xಾವ *ಾಹ ಶು ಯ
 ೂ ಶು ಎಸ3ಾರದು.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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BOಾನಾರwಯಸು) ಮನಃ ಪ5ಗ5ಹ ಾ ನರಃ ।
ೋಽಧuನಃ iಾರಾ«ೕ" ತ /ೊ:ೕಃ ಪರಮಂ ಪದØ
ZಾವM ಎಚರ ಂದ ಯಂ"5ಸ*ೇ'ಾದದುv

॥೯॥

ಮನಸು ಮತು) ಬು ಯನು. ಈ ಎರಡು bcತದEಾvಗ

ಇಂ 5ಯಗಳ7 ತಾZೇ ತಾZಾ! bcತ'ೆP ಬರುತ) ೆ. ಈ bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ, ಮನ`ನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ವ.
ಆದv%ಂದ ZಾವM “ನಮT ಮನಸು Eಾ% ತಪದಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ವನ iಾ5wಸ*ೇಕು. ನಂತರ “ನನ&ೆ
B ೇಕಪ5Oೆಯನು 'ೊಡು ತಾÈೕ” ಎಂದು ಸರಸ/"ಯನು iಾ5wಸ*ೇಕು. ಇದ%ಂದ ನಮT ಮನಸು ಮತು)
ಬು  bcತ'ೆP ಬರುತ)Eೆ. ಒXT ಮನಸು-ಬು v bcತ'ೆP ಬಂ ತೆಂದaೆ ಮತೆ) ಇZೇನೂ ಸಮೆ ಇಲ. ಇದ%ಂದ
ZಾವM ನಮT ಪಯಣದ 'ೊZೇಯ ಗು%xಾದ Bಷು:Bನ ಪರಮಪದವನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಇ ‘Bಷು:ಃ’ ಎನುವ ಭಗವಂತನ Zಾಮವನು ಬಳಸ3ಾ!Eೆ. ಾಾನ ಾ! Bಷು:ಃ ಅನುವ Zಾಮ ಒಬo ವf)&ೆ
ಸಂಬಂ©`ದುv ಎಂದು "#ಯುವವaೇ +ೆಚು. ಆದaೆ bಂದೂ-ಮು`ಂ-'ೆ÷ಸ) ಧಮದ Eೇವರು ಎನುವMದ'ೆP
xಾವ B0ೇಷsೆ ಇEೆVೕ, ಅದರ ಸಂಸತ ಪದ Bಷು:. Bಷು: ಎಂದaೆ ಸವಶಬv ಾಚZಾದ, ಸವಗತZಾದ
ಭಗವಂತ (omnipotent and omnipresent) ಎಂದಥ. ಇದು ಜಾ" ಧಮವನು Qೕ% ಎಲರೂ ಒಪMವಂತಹ
ಅಥ. ಇನು ಈ ಪದವನು ಒೆದು Zೋcದaೆ B-ಷ-ಣು ಆಗುತ)Eೆ. Bಷಣು ಎಂದaೆ-BಷN ಾದ Oಾನ(B)
'ೊಡುವವನು. ಒಳ&ೆ ಇದುv, ಸಂಾರ Bಷವನು ಪ%ಹ%`, ನಮT f5Èಯನು ಯಂ"5ಸುವ ಪ%ಪೂಣ ಾದ
(ಷ) iಾ5ಣಶf) . ಎಲರನೂ ರ¬ಸುವ ಬಲ ಇರುವ (ಣ)ಸವಶಕ) ಭಗವಂತ Bಷು:ಃ.
ಇಂ 5Èೕಭಃ ಪaಾ ಹಾ ಅೇಭಶ ಪರಂ ಮನಃ ।
ಮನಸಸು) ಪaಾ ಬು ಬ
 ುEೇaಾತಾT ಮ+ಾ ಪರಃ
ಮಹತಃ ಪರಮವಕ)ಮವ'ಾ)
ಪMರುಾನ ಪರಂ fಂ

॥೧೦॥

ಪMರುಷಃ ಪರಃ ।

ಾ 'ಾಾ ಾ ಪaಾ ಗ"ಃ

॥೧೧॥

ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ ಪಯ9ಸುವ ಕು%ತ ಉಪEೇಶದ ಉಪಸಂ+ಾರ ರೂಪದ ಈ ಎರಡು 0ೆrೕಕಗ# ೆ. ಇ
ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ ಪಯ9ಸಲು Uದಲು *ೇ'ಾ!ರುವMದು ಾಧನ ಶ%ೕರ. ಾಧZಾ
ಶ%ೕರfPಂತ ಇಂ 5ಯಗಳ7 ಮುಖ, ಇಂ 5ಯಗ#!ಂತ

ಇಂ 5ಯ Bಷಯಗಳ7 ಮುಖ, Bಷಯಗ#!ಂತ

ಅದನು ಗ5bಸುವ ಮನಸು ಮುಖ, ಮನ`!ಂತ ಬು  ಮುಖ, ಬು !ಂತ ಆತT ಮುಖ. ಈ ಎ3ಾ
ಪ%ಕರಗIೆJ ಂ &ೆ ಭಗವಂತನನು ೇರಲು ತಾ-ತಂEೆಯ ಅನುಗ5ಹ ಬಹಳ ಮುಖ. ಪ5ಕೃ" ಾತೆxಾದ
ಲ¬=, ಪMರುಷZಾದ Zಾaಾಯಣ –ಇವರ ಅನುಗ5ಹ ಇ^ೆ¸ ಇಲEೇ ನಮT ರಥ ಗು%ಯನು ೇರುವM ಲ.
ಈ 0ೆrೕಕಗಳ Eೇವತಾತಾರತಮ Bವರsೆ ಕೂಾ ಅಡ!Eೆ. ಇ +ೇ#ರುವ ಪ5"Vಂದು Bಷಯದ
ಅ¢ಾ Eೇವತೆಗಳನು Zೋcದaೆ ಈ B^ಾರ "#ಯುತ)Eೆ. Uದ&ೆ ಇಂ 5ಯಗಳ7. ಇಂ 5ಯಗಳ
ಮುಖ ಾ! ಎರಡು ಗುಂಪM. OಾZೇಂ 5ಯ ಮತು) ಕXೕಂ 5ಯ. ಕಣು:, fB, ಮೂಗು, Zಾ&ೆ ಮತು) ಚಮ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಐದು OಾZೇಂ 5ಯಗಳ7. *ಾ, 'ೈ, 'ಾಲು, iಾಯು ಮತು) ಉಪಸ¼ ಐದು ಕXೕಂ 5ಯಗಳ7. fBಯ
ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಚಂದ5 (೧೨Zೇ ಕೆ); ತ/ø ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಕು*ೇರ(೧೮Zೇ ಕೆ); ಕ9:ನ ಅ¢ಾ
Eೇವತೆ ಸೂಯ(೧೨Zೇ ಕೆ); Zಾ&ೆಯ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ವರುಣ (೧೩Zೇ ಕೆ); ಮೂ!ನ ಅ¢ಾ
Eೇವತೆಯರು ಅ/ಗಳ7(೧೮Zೇ ಕೆ); ಾ"ನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಅ! (೧೫Zೇ ಕೆ); 'ೈ ಯ ಅ¢ಾ
Eೇವತೆ ಇಂದ5(೮Zೇ ಕೆ); 'ಾನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಇಂದ5 ಪMತ5 ಜಯಂತ(೧೯Zೇ ಕೆ); iಾಯು ಅ¢ಾ
Eೇವತೆ ಯಮ(೧೨Zೇ ಕೆ); ಉಪಸ¼ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ದ< ಪ5ಜಾಪ"(೧೦Zೇ ಕೆ). ಒ Nನ ಇ ೮Zೇ
ಕೆಂದ ೧೯Zೇ ಕೆಯ ತನಕದ Eೇವತೆಗಳ ಗುಂಪನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ.
ಇಂ 5ಯಗಳ ನಂತರ ಇಂ 5ಯ Bಷಯಗಳ7. ಇಂ 5ಯ Bಷಯಗಳ7 ಹತು). ಗಂಧ, ರಸ, ರೂಪ, ಸಶ, ಶಬv,
ಾø, iಾ9, iಾದ, iಾಯು(Bಸಗ) ಮತು) ಉಪಸ¼(ಸಂತಾನ). ಶಬv ಮತು) ಸಶದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಗರುಡ
ಪ" ಸುಪ9, ರೂಪ ಮತು) ಸಶದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ 0ೇಷ ಪ" ಾರು9, ಗಂಧದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ವ
ಪ" iಾವ". ಅEೇ %ೕ" ಾø ಮತು) iಾ9 ಅ¢ಾ ಸುಪ9, iಾದ ಮತು) Bಸಗ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ
ಾರು9, ಸಂತಾನದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ iಾವ". ಈ ಮೂವರೂ ೭Zೇ ಕೆಯ Eೇವತೆಗಳ7.
ಇಂ 5ಯ Bಷಯಗಳ ನಂತರ ೇದ BEೆಯ ಅ%Bನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಗರುಡ; ಇತರ BEೆಯ ಅ%Bನ
ಅ¢ಾ Eೇವತೆ 0ೇಷ ಮತು) ಮZೋ¢ಾ Eೇವತೆ ವ. ಈ ಮೂವರೂ ಕೂಾ ೫Zೇ ಕೆಯ
Eೇವತೆಗಳ7. ಮನ`ನ ನಂತರ ಬು v. ಸರಸ/" ಮತು) -ಾರ"ಯರು ಬು ಯ ಅ¢ಾ Eೇವತೆಗಳ7. ಇವರು
ZಾಲPZೇ ಕೆಯ Eೇವತೆಗಳ7. ಬು ಯ ನಂತರ ಆತT. ೕವ ಸ/ರೂiಾ¢ಾಯaಾದ ಬ5ಹT- ಾಯು ಆತTದ
ಅ¢ಾ EೇವತೆಗIಾ! ಮೂರZೇ ಕೆಯEಾvaೆ. ಇವ%!ಂತ Xೕ3ೆ ಅವಕ) ತತ/, ಪ5ಕೃ" ಾತೆ 5ೕಲ¬=.
ಲ¬=ೕಪ" ಭಗವಂತ ಸHೕತ)ಮ ತತ/. “ಅದfPಂತ ಎತ)ರದ ಇZೊಂದು ತತ/Bಲ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. ಅದು
ಎತ)ರದ ತುತ)ತು . ಈ ತಾರತಮ'ೆP ಅನುಗುಣ ಾ! ಭಗವಂತನ ಪ% ಾರದ ಂತZೆ ಾc,
ತುತ)ತು ಯರುವ ಭಗವಂತನ ಉiಾಸZೆÈೕ ನಮT jಾನ ಾಗ*ೇಕು.
ಏಷ ಸ ೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂêೋಽಽತಾT ನ ಪ5'ಾಶತೇ ।
ದೃಶತೇ ತ/ಗ5×xಾ ಬುEಾ× ಸೂ<=xಾ ಸೂ<=ದ¢ಃ

॥೧೨॥

ಭಗವಂತ ಪ5"Vಬoನ ಒಳಗೂ, ೕವಸ/ರೂಪದ ಅತಂತ ಸQೕಪದ, ಗೂಢ ಾ! Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ನXTಲರ
ಾ/Q, ಅಂತxಾQ ಭಗವಂತನನು -ೌ"ಕ ಾದ xಾವMEೇ ಾಧನಗ#ಂದ 'ಾಣಲು ಾಧBಲ.
ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇ'ಾದaೆ Uದಲು ZಾವM ನಮT ೕವಸ/ರೂಪವನು "#ಯ*ೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮT
ೕವಸ/ರೂಪದ

ಸ/ರೂಪಭೂತ ಾದ

ಬು &ೆ

ಾತ5

&ೋಚರ ಾಗುತಾ)Zೆ.

ನಮT

ಸ/ರೂಪOಾನ

ತೆaೆದು'ೊಂಾಗ, ಆ ಸ/ರೂಪದ "#Bಂದ ಭಗವಂತನನು "#ಯಬಹುದು. “ಸೂ<=fPಂತ ಸೂ<=Zಾದ
ಅಂತxಾQ ಭಗವಂತನನು, ಆತTಸ/ರೂಪಭೂತ ಾದ ಬು  ತೆaೆದು'ೊಂಾಗ 'ಾಣಬಹುದು” ಎಂ EಾvZೆ
ಯಮ.

ಎಲfPಂತ

ಸೂ<= ಾದ

ೕವಸ/ರೂಪವನು

ಕಂಡವ%&ೆ,

ೕವಸ/ರೂಪದರುವ

Oಾನ

ಆB-ಾವ ಾಗುತ)Eೆ +ಾಗೂ ಆ Oಾನದ ಕ9:ಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನನು 'ಾಣಬಲರು. ಇದ'ಾP! Uದಲು
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ZಾವM ನಮT ೕವಸ/ರೂಪದ ಗ5ಹಣ ಾಡ*ೇಕು. ೕವಸ/ರೂಪದ ದಶನ ಾದaೆ, ೕವಸ/ರೂಪದ
OಾZಾನಂದಮಯ ಾದ ಕ9:ಂದ, OಾZಾನಂದಮಯZಾದ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣಬಹುದು.
ಯ^ೆ¸ೕEಾ/ಙTನ`ೕ iಾ5±ಸ)ದ^ೆ¸ೕಜಾÓùನ ಆತT ।
OಾನಾತT ಮಹ" ಯ^ೆ¸ೕ

ತದ^ೆ¸ೕ^ಾ¸ಂತ ಆತT

॥೧೩॥

ಒQTಂEೊXT&ೆ ಭಗವಂತನ ದಶನ ಾಗ*ೇಕು ಎಂದaೆ ಅದು ಾಧBಲ. ಅದ'ಾP! ಇ ಯಮ 'ೆಲವM
ಹಂತಗಳನು Bವ%`EಾvZೆ. Uದಲು ನಮTನು ಯಂ"5ಸತಕP ಉಚ¸ ಶf)ಗಳನು ಅಂತರಂಗದ jಾನ
ಾಡ*ೇಕು. ಇಂದ5ನ ತನಕ ಇರುವ ನಮT ಎ3ಾ ಇಂ 5xಾ¢ಾ EೇವತೆಗಳJ ಕೂಾ
iಾವ"&ೆ ಅ©ೕನ Eೇವತೆಗಳ7. +ಾ&ಾ! ಇಂ 5xಾ¢ಾ Eೇವತೆಗಳನು

ಾ&ೆvೕವತೆ

ಾ&ೆvೕವತೆ iಾವ"ಯ

ಂತZೆ ಾಡ*ೇಕು. iಾವ" ಮZೋ¢ಾ Eೇವತೆ ವನ ಅ©ೕನ Eೇವತೆ. ವ ಮತು) iಾವ"
ದಂಪ"ಗಳ7. ಇವರದುv ಅZೋನ Eಾಂಪತ. ಮನಸು ಏನನು Vೕಸುತ)Eೋ ಅದZೇ *ಾ
ನುcಯುತ)Eೆ. ಆದv%ಂದ ಅjಾತT ಾಧZೆಯ UಟNUದಲು ನQTಂದ 'ನುcಸುವ' iಾವ" ಮತು) ಅದನು
iೆ5ೕರsೆ ಾಡುವ ವನ jಾನ ಬಹಳ ಮುಖ. ವ-iಾವ"ಯರ ಅನುಗ5ಹBಲEೇ ಮುಂ ನ ಪಯಣ
ಾಧBಲ. [ಈ 0ೆrೕಕದ ಾø ನು ಮನ`ನ ಯಂತ5ಣ ಾಡ*ೇಕು ಎಂದು +ೇಳ3ಾ!Eೆ. ಇದರ ಅಥ
Xೕ3ೆ Bವ%`ದ ಅ¢ಾ Eೇವತೆಯರ ತಾರತಮ ಂತZೆ.]
ಮZೋ¢ಾxಾದ
-ಾರ"ಯ%Eಾvaೆ.

ವ!ಂತ

ಅವರು

ಎತ)ರದ

ನUTಳ!ರುವ,

ಬು ಯ

ನಮT

ಅ¢ಾ

xಾಮಕ

Eೇವತೆಯaಾದ

ಶf)ಗIಾದ

ಸರಸ/"-

OಾZಾತTರು.

Oಾನ

ಸ/ರೂಪಭೂತaಾ!ರುವ ಸರಸ/"--ಾರ"ಯರನು ಮಹತತ/ದ EೇವತೆಗIಾದ ಬ5ಹT- ಾಯುBನ ಂತZೆ
ಾಡ*ೇಕು. ಸರಸ/"--ಾರ"ಯರು Oಾನವನು 'ೊಡ*ೇಕು, ಬ5ಹT- ಾಯು ಭf)ಯನು 'ೊಡ*ೇಕು. ಇಂತಹ
ಬ5ಹT- ಾಯುವನು ಸ/ರೂಪಸುಖದ ಪaಾ'ಾೆxಾದ ಭಗವಂತನ ಂತZೆ ಾಡ*ೇಕು. bೕ&ೆ ಭಗವµ
ಂತZೆ ಾಡುತಾ) ಭಗವಂತZೆೆ&ೆ +ೆಜೆÓ ಇಡ*ೇಕು.
ಉ")ಷತ ಜಾಗ5ತ iಾ5ಪ ವaಾ *ೋಧತ ।
<ುರಸ jಾaಾ ತಾ ದುರತxಾ ದುಗಂ ಪಥಸ)

ಕವVೕ ವದಂ" ॥೧೪॥

ಯಮನ ಉಪEೇಶವನು ನ'ೇತನ ಜೊತೆ&ೆ 'ೇಳ7")ರುವ ಎಲರನು ಉEೆvೕ` ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಏ#,
ಎEೆvೕ#, ಅOಾನ ೆಂಬ +ೊ 'ೆಯನು +ೊದುv'ೊಂಡು ಮT ೕವನವನು +ಾಳ7 ಾc'ೊಳK*ೇc;
Oಾಗಳ "ಳ7ವ#'ೆಯ ವರವನು 'ೇ# ಪೆ%” ಎಂದು. ಭಗವಂತನ ಕೆ&ೆ ಾಗುವ ಾಗ ಬಹಳ
ದುಗಮ. ಅದು ಕ")ಯ ಅಲು!ನ Xೕನ ನೆಯಂತೆ. “ಇಂತಹ ಾಗದನ ಕಷNಗಳನು ಸb`'ೊಂಡು
ಮುZೆೆಯಬಲವರು ಭಗವಂತನನು ೇರಬಲರು ಎಂದು Oಾಗಳ7 +ೇಳ7ತಾ)aೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. [ಈ
0ೆrೕಕದ ಕBಗಳ7 ಎನುವ ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಇ ಕBಗಳ7 ಎಂದaೆ: ಎ3ಾ ಶಬvಗಳ ಅಥವನು "#ದು
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ಪ5Vೕ!ಸಬಲ Oಾಗಳ7 ಎಂದಥ]. ಆದv%ಂದ “ಅOಾನದ Eೆ5 ಾಕು, Xೖ'ೊಡB ಎEೆvೕ#, +ೋಗುವ
ಾಗ ದುಗಮ ಾದರೂ +ೋ! ೇರ3ೇ*ೇ'ಾದ ಆನಂದಾಗರ ಂದ ವಂತaಾಗ %” ಎಂದು ಇ ಯಮ
ಇcೕ ಾನವ ಜZಾಂಗವನು ಎಚ%`EಾvZೆ.
ಅಶಬvಮಸಶಮರೂಪಮವಯಂ ತಾಽರಸಂ ತಮಗಂಧವಚ ಯ
ಅZಾದನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧು5ವಂ ^ಾಯ ತನúತುಮುಾ

।

ಪ5ಮುಚತೇ ॥೧೫॥

ಈ 0ೆrೕಕ Uದಲ ಅjಾಯದ ಉಪಸಂ+ಾರ ರೂಪದEೆ. ಭಗವಂತನನು ಂ"ಸಲು iಾ5ಕೃತ ಾದ
ಪ5ಪಂಚ ಂದ ಸ/ಲ *ೇaೆxಾದ ದೃN'ೋನ *ೇಕು ಎನುವMದನು ಈ 0ೆrೕಕದ Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ. ಈ
ಪ5ಪಂಚದ ನಮ&ೆ "# ರುವMದು ಪಂಚಭೂತಗಳ7 ಮತು) ಪಂಚತZಾTತೆ5ಗಳ7(ಗಂಧ, ರಸ, ರೂಪ, ಸಶ,
ಶಬv). ನಮT ಎ3ಾ ಅನುಭವಗಳJ ಕೂಾ ಈ ಐದು Bಷಯಗಳ ಸುತ) ೇ ಸುತು)")ರುತ) ೆ. ZಾವM ಈ ಐದು
Bಷಯಗಳನು Eಾ

+ೋಗEೇ ಭಗವಂತ "#ಯುವM ಲ. ಭಗವಂತ -ೌ"ಕ ಾ! ಮೂಸುವ, ರುಸುವ,

'ಾಣುವ, ಮುಟುNವ ಮತು) 'ೇಳ7ವ xಾವ ಬ&ೆಯಲೂ ಇಲ. ZಾವM -ೌ"ಕ ಾ! 'ಾಣುವ ಎ3ಾ ವಸು)ಗ#ಗೂ
ಹುಟುN-ಾBEೆ. ಆದaೆ ಭಗವಂತ ತ-ಸತ. ಆತ&ೆ ತು -Uದಲ. ನXTಲರ ತಂEೆ ಆತ, ಆದaೆ ಆತನನು
ಸೃN ಾcದ b%Eಾದ ಶf) ಇZೊಂ ಲ. ಇದ'ಾP! ಪMರಂದರEಾಸರು “ನನ&ೆ ನಂತಹ ಅಪನುಂಟು, ನ
ಅಪನ ತೋaೋ” ಎಂದು +ಾcರುವMದು. ೕವಗಳ3ೇ 0ೆ5ೕಷತತ/ ಾದ ಬ5ಹT- ಾಯುB!ಂತಲೂ ಆ^ೆ!ರುವ,
ಎಂದೂ ಬದ3ಾಗದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನು ಶಯ ಾ! ಅಥಾc'ೊಂಡು, ಾಾತP%`'ೊಂಡು,
ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವರು ಎಂದೂ ಮೃತುBನ ಸು#&ೆ `ಗುವM ಲ. ಭಗವµ ಭಕ)ರನು ತೆಯುವ ಅ©'ಾರ
ನನಗೂ ಇಲ ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. -ಾಗವತದ ಬರುವ ಅಜಾQಳನ ಕೆ ಇದ'ೆP 0ೆ5ೕಷ ದೃಾNಂತ.
Uದಲ ಅjಾಯದ 'ೊZೆಯ ಯಮ ಇ Bವ%`ದ ಭಗವಂತನ Oಾನವನು "#ದು ಉiಾಸZೆ
ಾಡುವMದರ ಫಲವನು Bವ%`EಾvZೆ. ಮುಂ ನ ಎರಡು 0ೆrೕಕ ಈ ಅjಾಯದ ಫಲಶು5" ರೂಪದEೆ.
Zಾ'ೇತಮುiಾಾನಂ ಮೃತು«5ೕಕ)ಂ ಸZಾತನØ ।
ಉ'ಾ)ã ಶು5ತಾ/ ಚ XೕjಾBೕ ಬ5ಹT3ೋ'ೇ ಮbೕಯತೇ

॥೧೬॥

ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಇದು ನ'ೇತ&ೆ ಉಪEೇಶ ಾcರುವ, Zಾ'ೇತಾ!ಯ ಸbತZಾ!ರುವ
ಭಗವಂತನ ಉiಾಾನ(0ೆ5ೕಷ ಾದ Bವರsೆ). ಮೃತು Eೇವತೆxಾದ Zಾನು +ೇ#ರುವ ಈ ಉiಾಾನ
ಸZಾತನ ಾದುದುv.

ಅZಾ -ಅನಂತ 'ಾಲದಲೂ Oಾಗಳ7 ಈ ಉiಾಸZೆಂದ3ೇ ಭಗವಂತನನು

ಪೆದರು. ಎಂEೆಂದೂ ಇರುವ ಈ ಉiಾಾನದ, ಈ ಉiಾಸZೆಯ ಬದ3ಾವsೆ ಇಲ. ಎ3ಾ 'ಾಲದಲೂ
ಭಗವಂತನನು ಪೆಯಲು ಇರುವ ಏಕಾತ5 BjಾನBದು. ಇದನು +ೇ# ಮತು) 'ೇ# xಾರು Oಾನವನು
*ೆIೆ`'ೊಳ7Kತಾ)aೋ ಅವ%&ೆ ಭಗವµ 3ೋಕ iಾ5d)xಾಗುತ)Eೆ.
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ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗುಹಂ 0ಾ5ವÈೕµ ಬ5ಹTಸಂಸ ।
ಪ5ಯತಃ 0ಾ5ದ'ಾ3ೇ ಾ ತEಾನಂತಾಯ ಕಲತೇ ।
ತEಾನಂತಾಯ ಕಲತ ಇ"

॥೧೭॥

ಪರಮ ಗುಹ ಾದ ಈ BEೆ Vೕಗತೆ ಇಲದವ%&ೆ ಮತು) ದುರುಪVೕಗ ಾc'ೊಳ7Kವವ%&ೆ
+ೇಳ7ವಂತಹದvಲ. “Oಾಗಳ ಸ-ೆಯ ಈ BEೆಯ ಪ5ವಚನ ಾcದaೆ ಅನಂತ ಫಲ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
0ಾ5ದ 'ಾಲದ Oಾಗಳ ಸಮುTಖದ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ ಪ5ವಚನ ಬಹಳ 0ೆ5ೕಷ.
ಇ ಎರಡು *ಾ% “ತEಾನಂತಾಯ ಕಲತ” ಎನುವ

ಾಕವನು ಬಳಸ3ಾ!Eೆ. ಇದು bಂ ನ 'ಾಲದ

ಸಂಪ5Eಾಯ. ಒಂದು ಅjಾಯ ಮು!ತು ಎಂದು ತೋ%ಸಲು 'ೊZೇಯ

ಾಕವನು ಎರಡು ಸಲ

+ೇಳ7ತಾ)aೆ. Uದಲ ಅjಾಯ ಇ&ೆ ಮು!ತು ಎನುವMದು ಇದರ ಅಥ. ಇ&ೆ ಯಮನ ಉಪEೇಶದ
ಒಂದು ಘಟN ಮು!ತು.
॥ ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ ಪ5ಥಾjಾÈೕ ತೃ"ೕxಾ ವೕ ॥
ಇ&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ Uದಲ ಅjಾಯ ಮು!ತು

*******
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ಅjಾಯ-೨
ವೕ-೦೧
ಪaಾಂ ಾ ವತೃಣ

ಸ/ಯಂಭೂಸ)ಾTತaಾಙಶ" ZಾಂತaಾತT ।

ಕ ೕರಃ ಪ5ತ&ಾತಾTನXೖ<Eಾವೃತ)ಚ<ುರಮೃತತ/Qಚ¸
ಸ/ತಂತ5 ಾ!/ತ^ೆ¸ಯಂತೆ

ತಾರುವ

ಭಗವಂತ(ಸ/ಯಂಭೂಃ),

Uದಲು

॥೧॥
ಇಂ 5ಯಗಳನು

ಸೃN

ಾcದನಂತೆ. bೕ&ೆ ಸೃN ಾಡು ಾಗ ಆತ ಬಹಳ "ರಾPರ ಂದ ಬbಮುಖ ಾ! ಸೃN`ದನಂತೆ. ಈ
'ಾರಣ ಂEಾ! ನಮT xಾವ ಇಂ 5ಯಗಳJ ಅಂತರಂಗದ ಸತವನು ಗ5bಸ3ಾರEಾದವM. ಭಗವಂತ
ಇಂ 5ಯಗಳನು ಈ %ೕ" ಸೃN ಾಡಲು 'ಾರಣ ೇZೆಂದaೆ: xಾ%&ೆ ಜ ಾದ ಅಹತೆ ಇEೆVೕ ಅವರೆNೕ
ಅಂತರಂಗವನು "#ಯ*ೇಕು ಎನುವMದು. ©ೕರZಾದವ&ೆ ಅಂತರಂಗವನು 'ಾಣುವ ಅವ'ಾಶವನು ಭಗವಂತ
ಕ`EಾvZೆ. ಈ bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ ಭಗವಂತನತ) ಪಯಣ ಾಡುವ ಾಗ ಬಹಳ ದುಗಮ. ಅದು ಕ")ಯ
ಅಲು!ನ ನೆ. ಅ%Bನ ಹ`ವMಳKವರ, ಅಧಮ ಬಯ'ೆಯುಳKವರ, ಏZೇ ಬರ ಭಗವಂತನನು ೇ%Èೕ
ೇರುತೆ)ೕZೆ ಎನುವ ಛಲ ಉಳKವರ xಾaೋ ಒಬo(©ೕರ) ಹಠ ಂದ ಮುಂದುವ%ದು ತನ ಅಂತaಾತTZಾದ
ಭಗವಂತನನು 'ಾಣುತಾ)Zೆ.
ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇ'ಾದaೆ Uದಲು ZಾವM ನಮT +ೊರಗಣ:ನು ಮು ನಮT ಒಳಗಣ:ನು ತೆaೆಯ*ೇಕು.
ಇ ಮರ# ಹುಟN*ಾರದು ಎನುವ ಅಧಮ ಬಯ'ೆ ಬಹಳ ಮುಖ. Oಾನ ಂದ ಬರುವ ಸ/ರೂiಾನಂದವನು
ಬಯಸುವವನು ಅಂತಮುಖZಾ! ಕು#ತು ತZೊಳ!ರುವ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣಬಲ. ಈ 0ೆrೕಕದ
ಮುಖ ಾ! ಮೂರು B^ಾರಗಳನು ಸಷN ಾ! +ೇಳ3ಾ!Eೆ. (೧) ನಮT *ಾಹ ಇಂ 5ಯಗ#ಂದ Eೇವರನು
ಒ`'ೊಳ7Kವ ಪ5ಯತ ವಥ. (೨) ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇ'ಾದaೆ +ೊರ!ನ ಇಂ 5ಯಗಳನು ಮು ಒಳ!ನ
ಇಂ 5ಯವನು ತೆaೆಯ*ೇಕು. (೩) Oಾನದ ಹ`ವM ಮತು) ಾಧZೆಯ +ಾ ಯ xಾವMEೇ Bಘ ಬಂದರೂ,
BಚತZಾಗEೇ ಮುZೆೆಯುವ jೈಯ ನಮTರ*ೇಕು.
ಇ ನಮ&ೊಂದು ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. ಾಧZೆಯ +ಾ ಯ ಅZೇಕ Bಘಗಳ7 ಏ'ೆ ಬರುತ) ೆ ಎಂದು.
ಾಧZೆಯ +ಾ ಯ ಾಾನ ಾ! Bಘ ತಂEೊಡು¹ವವರು Eೇವತೆಗಳ7! ಇದು xಾವMEೋ
ಹ&ೆತನ ಂದಲ.

'ೇವಲ ನಮT ಪ%ೕೆ&ಾ! ಅವರು ತಂEೊಡು¹ವ ಸ ಾಲುಗ#ವM. ZಾವM ಪ%ೕೆಯ

ಉ")ೕಣaಾ! ಮುಂEೆ ಾಗ*ೇಕು ಎನುವMದು ಅವರ +ಾaೈ'ೆxಾ!ರುತ)Eೆ. ಇದ'ಾP! ZಾವM ಅjಾತT
ಾಧZೆಯ ಎಂದೂ jೈಯ&ೆಡ*ಾರದು. ಇದ'ೆP ಉತ)ಮ ಉEಾಹರsೆ ಧು5ವ. ಐದು ವಷದ ಮಗು
ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇಕು ಎನುವ ಅದಮ ಬಯ'ೆಂದ 'ಾcನ ತಪಸZಾಚ%ಸು")ರು ಾಗ ಆತ&ೆ
ಬ5ಹTaಾ<ಸರಂತಹ ¢ೕಕರ ದೃಶ ಎದುaಾಗುತ)Eೆ. ಆದaೆ ಆತ BಚತZಾಗಲ. jೈಯ ಂದ ಹಠ bcದು
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ಕು#"ದv%ಂದ ಆತ&ೆ ಭಗವಂತನ ದಶನ ಾತು. bೕ&ೆ ನಮT ಮುಂEೆ ಎಂತಹ ಪ%ೕೆ ಎದುaಾದರೂ
ಕೂಾ, ZಾವM ಕಂ&ೆಡEೆ ಮುಂEೆ ಾ!ದaೆ ಆಗ ಭಗವಂತನ ದಶನ ಾಧ.
ಪaಾಚಃ 'ಾಾನನುಯಂ" *ಾ3ಾ ೆ)ೕ ಮೃತೋಯಂ" Bತತಸ iಾಶØ ।
ಅಥ ©ೕaಾ ಅಮೃತತ/ಂ B ತಾ/ ಧು5ವಮಧು5 ೇ/ಹ ನ iಾ5ಥಯಂತೇ ॥೨॥
ಾಧZೆಯ +ಾ ಯ *ಾಷರು ಬbಮುóಗIಾ! Eಾ% ತಪMತಾ)aೆ. B0ಾ/Qತ5ರಂತಹ ಮ+ಾಮುಗಳJ
ಇದ'ೆP +ೊರತಲ. ಾಾನ ಾ! *ಾಲಕರು *ಾಹ 'ಾಮZೆಯ *ೆನು ಹ") +ೋಗುವMದು ಸಹಜ. ಆದaೆ
ನ'ೇತನನು xಾವ ಪ53ೋಭZೆಯೂ 'ಾಡಲ. 'ೇವಲ *ಾಹ 'ಾಮZೆಯ *ೆನುಹತು)ವ ಮಂ ಸುಲಭ ಾ!
ಮೃತುBನ iಾಶ'ೆP ಬxಾಗುತಾ)aೆ. ಅವaೆಂದೂ ಅಮೃತತ/ವನು ಪೆಯುವM ಲ.

©ೕರZಾದವನು

ಚಂಚಲ ಾದ ಈ ಪ5ಪಂಚದದುv'ೊಂೇ, ಅ`¼ರ, ನಶ/ರ ಮತು) ಅ0ಾಶ/ತ ಾದ *ಾಹ Bಷಯಗ#&ೆ
ಬ¡ೕಳEೇ, jೈಯ ಂದ ಮುZೆೆಯುತಾ)Zೆ.
[ಈ ವಯನ ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕ'ೆP +ೋಗುವ ಮುನ, ಅಾನುಸಂjಾನ'ೆP ಇ +ೆಚು ಅ/ತ ಾಗುವ, ಈ
ಅjಾಯದ ಎರಡZೇ ವಯ ಬರುವ ಮೂರು ಮಂತ5ಗಳ B0ೇಷsೆ ಈ 'ೆಳ&ೆ ೕಡ3ಾ!Eೆ. Uದಲು ಪ5"Oೆ
ಾc ಆ ನಂತರ ಉಪEೇಶ ಾಡುವMದು ಾಾನ ಾದುದ%ಂದ, ಈ ಮೂರು 0ೆrೕಕಗಳ B0ೇಷsೆಯನು
ಇ ೕಡ3ಾ!Eೆ.]
ಹಂತ ತ ಇದಂ ಪ5ವಾ×Q ಗುಹಂ ಬ5ಹT ಸZಾತನØ ।
ಯಾ ಚ ಮರಣಂ iಾ5ಪ ಆತಾT ಭವ" &ೌತಮ

॥೨-೨-೬॥

ಯಮ ನ'ೇತನ ಅjಾತT ಆಸf)ಯನು X +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ ಈ ಕP ವಯ`ನ ಅjಾತT ೇ *ೇಕು ಎಂದು
ೕನು ಬಯಸು")ರುವMದು ಬಹಳ ಆಶಯ(ಹಂತ). ನ ಇೊNಂದು ಆಸf) ಇರುವMದ%ಂದ, ಪರಮ ಗುಹವೂ,
ಸZಾತನವೂ ಆದ ಈ BEೆಯನು ನ&ೆ ಪ5ವಚನ ಾಡುತೆ)ೕZೆ” ಎಂದು. ಇ ‘ಪ5ವಾ×Q’ ಎನುವ ಪದ
ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಪ5ವಾ×Q ಎಂದaೆ ಪ5ವಚನ ಾಡುವMದು. ‘ಪ5ವಚನ ಎನುವ ಪದ'ೆP ಬಹಳ b%Eಾದ
ಅಥBEೆ. ಸHೕತಷNZಾದ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ!ನ ಾತು –ಪ5ವಚನ(ಪ5ಕೃಷNಂ ವಚನØ); iಾ5ೕನರು ಕಂಡ
ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ!ನ ಮಂತ5ಗಳನು ಇಂ ನ ಜನ%&ೆ ಅಥ ಾಗುವಂತೆ +ೇಳ7ವMದು-ಪ5ವಚನ(ಪ5ಥನಂ
ವಚನØ). “ಸವ'ಾಲದಲೂ ಇರತಕPಂತಹ, ಸವxಾಮಕZಾದ, ಎಲfPಂತಲೂ b%Eಾದ, ಗುಣಪೂಣ
ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ +ೇಳ7ತೆ)ೕZೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
Uದಲ ಅjಾಯದ ZಾವM ಈ&ಾಗ3ೇ Zೋcದಂತೆ 'ೕವ 'ೊZೆಯEಾ! ಸತ) Xೕ3ೆ ಏZಾಗುತಾ)Zೆ,
Uೕ<ದ ೕವನ `¼" ಏನು' ಎಂದು "#ಯುವ Oಾೆಯನು ನ'ೇತ ಯಮನ ಮುಂEೆ ಇ Nದv. ಆತನ
ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ರೂಪ ಾ! ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ ಒಬo ಮನುಷ ಸತ) ನಂತರ ಏZಾಗುತಾ)Zೆ, ಸಂಾರ ಚಕ5ದ
ಸು") 'ೊZೇಯ ಾವM ಬಂEಾಗ Uೕ<ದ ೕವನ `¼" ಏನು ಎನುವMದನು ನ&ೆ Bವ%ಸುತೆ)ೕZೆ” ಎಂದು.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಈ 0ೆrೕಕದ ಯಮ ನ'ೇತನನು ‘&ೌತಮZೇ’ ಎಂದು ಸಂ*ೋ©`EಾvZೆ.

ನ'ೇತ &ೌತಮ

&ೋತ5ದವZಾದv%ಂದ ಈ ಸಂ*ೋಧZೆ. “ಒIೆKಯ ಋ ಪರಂಪaೆಯ ಬಂ ರುವ ನ&ೆ ಅನುವಂೕಯ ಾ!
Bಷಯವನು ಗ5ಹಣ ಾಡುವ ಶf) ಇEೆ. +ಾ&ಾ! ನ&ೆ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ +ಾಗೂ ಸತ) ನಂತರ ೕವದ ಗ"
ಏನು ಎನುವMದನು Bವ%ಸುತೆ)ೕZೆ” ಎನುವMದು ಈ ಸಂ*ೋಧZೆಯ bಂ ರುವ ಧu.
VೕಮZೇ ಪ5ಪದಂತೇ ಶ%ೕರತಾ/ಯ Eೇbನಃ ।
ಾ¼ಣುಮZೇಽನುಸಂಯಂ" ಯಾಕಮ ಯಾಶು5ತØ

॥೨-೨-೭॥

ಸತ)Xೕ3ೆ ೕವ ತನ ಪMಣ-iಾಪ ಫಲಕPನುಗುಣ ಾ! ಪMಣ3ೋಕದ3ೋ ಅಥ ಾ ನರಕ 3ೋಕದ3ೋ
ತಾನು ಪೆದ ಫಲವನು ಅನುಭBಸುತಾ)Zೆ. ಆನಂತರ ಪಜನ 3ೋಕ ಂದ ಾತಾವರಣವನು ೇ% ಅಂದ
ಮIೆVಂ &ೆ ಭೂQ!#ದು, ಭೂQಯ ಮರ# ಹುಟುNತಾ)Zೆ. ಈ %ೕ" ಹು Nನ ಮುಖ ಾ! ಎರಡು ಬ&ೆ.
ಒಂದು ZಾವM "ನುವ !ಡ ಬ#Kಯ ೇ%'ೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಗಂcನ Eೇಹವನು ಪ5 ೇ`, ಅಂದ
+ೆ9:ನ ಗಭವನು ೇ%, ಅ Eೇಹವನು ಪೆದು ಹುಟುNವMದು; ಇZೊಂದು Zೇರ ಾ! !ಡ ಬ#Kxಾ!
ಹುಟುNವMದು. ಅವರವರ ಕಮ ಮತು) OಾನಕPನುಗುಣ ಾ! ಅವರವರ ಜನನ jಾರ ಾಗುತ)Eೆ. 'ೆಲHXT
ೕವ ತಾಯ ಗಭವನು ೇರಲು ಅZೇಕ ಯುಗಗಳZೇ 'ಾಯ*ೇ'ಾಗಬಹುದು. ನೂaಾರು ೕ ಾಣುಗಳ
'ೇವಲ ಒಂದು ೕ ಾಣು ಾತ5 ತಾಯ ಗಭವನು ೇರುವMದರ ಯಶ`/xಾಗುತ)Eೆ +ಾಗೂ ಉ#ದ
ೕ ಾಣುಗಳ7 ಮರ# ಪ5ಯ"ಸ*ೇ'ಾಗುತ)Eೆ. ಎಲವೂ ನಮT ಕಮಫಲಕPನುಗುಣ ಾ!Èೕ ನೆಯುತ)Eೆ.
ಯ ಏಷ ಸುiೆ)ೕಷು ಜಾಗ" 'ಾಮಂ 'ಾಮಂ ಪMರುೋ Qಾಣಃ ।
ತEೇವ ಶುಕ5ಂ ತದoéಹT ತEೇ ಾಮೃತಮುಚತೇ ।
ತ`Tಂ3ೋ'ಾಃ 5ತಾಃ ಸ ೇ ತದು Zಾತೇ" ಕಶನ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೨-೨-೮॥

ಭಗವಂತನ ಕು%ತು Bವ%ಸುತಾ) ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಭಗವಂತ ಎಲರೂ ಮಲ!Eಾvಗಲೂ ತಾನು
ಎಚರ ಾ!ದುv, ಪ5ಪಂಚದ ಎ3ಾ ಕೆ ಇರುವ ಎ3ಾ ೕವರನು ಯಂ"5ಸು")ರುತಾ)Zೆ” ಎಂದು. ಎಲರೂ
 5ಸುವ ಸಮಯ ಪ5ಳಯ 'ಾಲ ಕೂಾ +ೌದು. ಪ5ಳಯ 'ಾಲದಲೂ ಕೂಾ ಎಚರ ಾ!ರುವ ಭಗವಂತ,
ರಂತರ ಸೃN f5Èಯ ತೊಡ! ಎಂದೂ Eೆv ಾಡದ ತ ^ೈತನ.

ಇ ಯಮ ಭಗವಂತನನು

‘ಪMರುಷಃ’ ಎಂದು ಸಂ*ೋ©`EಾvZೆ. ಶ%ೕರ ಎನುವ ಪMರದರುವವ, ಬ5+ಾTಂಡ ೆನುವ ಪMರದರುವವ, ಇcೕ
Bಶ/ವನು ಾd` ಂತವ-ಪMರುಷಃ Zಾಮಕ ಭಗವಂತ.
ದುಃಖBಲದ, xಾವ Eೋಷದ ಸಶವೂ ಇಲದ ವಸು) ಆ ಭಗವಂತZೊಬoZೇ. “ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು ‘ಬ5ಹT’
ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಬ5ಹT ಎಂದaೆ ಎ3ಾ Bಷಯಗಳ ಪ%ಪೂಣ ಾದದುv. ಗುಣ ಂದ,
'ಾಲ ಂದ, Eೇಶ ಂದ ಪ%ಪೂಣZಾದ ಭಗವಂತ ‘ಬ5ಹTಃ’.

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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Zಾಶರbತ ಆನಂದಮಯ ಆ ಭಗವಂತZೊಬoZೇ. ಇcೕ ಪ5ಪಂಚದ ಚತುಮುಖಂದ bcದು ಒಂದು
ಹುಲುಗ%ಯ

ತನಕ

ಸಮಸ)

ೕವಜಾತವೂ

ಕೂಾ

ಆ

ಅZಾ©

ಅನಂತ ಾದ

ತ-ತತ/ವನು

ಆಶ5`'ೊಂc ೆ. xಾರೂ ಕೂಾ ಭಗವಂತನನು Qೕ% +ೋಗುವMದು ಾಧBಲ. ಇcೕ Bಶ/
ಭಗವಂತಂದ ಯತ ಾ!Eೆ ಮತು) ಅವನ ಅ©ೕನದEೆ. “ೕನು "#ಯ*ೇಕು ಎಂ ರುವ ಬ5ಹTತತ/
ಇವZೇ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
Èೕನ ರೂಪಂ ರಸಂ ಗಂಧಂ ಶ*ಾv ಸ0ಾಂಶ XೖಥುZಾ ।
ಏತೇZೈವ BಜಾZಾ" fಮತ5 ಪ%ಷತೇ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೩॥

ಮುಂದುವ%ದು ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ನ ಒಂEೊಂದು ಇಂ 5ಯಗಳ bಂ ರುವ ಶf)ಯ ಬ&ೆ Vೕಸು. ಆಗ
ಅದು ಅನಂತಶಕ) ಭಗವಂತನ ೕ3ೆ ಎಂದು "#ಯುತ)Eೆ” ಎಂದು. ನಮT ಕಣು: ರೂಪವನು ಗ5bಸುವ ಇಂ 5ಯ.
ಪ5ಪಂಚದರುವ ಅನಂತ ರೂಪವನು *ೇaೆ*ೇaೆxಾ! ಪ5ತೇf` ಗ5bಸುವ ಶf) ಕ9:!Eೆ. Zಾ&ೆ ರಸವನು
ಗ5bಸುವ ಇಂ 5ಯ. Xೕ3ೋಟದ Zೋcದaೆ ಒಂದು ಪMಟN ಾಂಸದ ತುಂಡು. ಆದaೆ ಈ Zಾ&ೆಯ
bಂ ರುವ ರಸಗ5ಹಣ ಶf) ಅದುÍತ ಾದದುv. ಒಂEೊಂದು ರಸವನೂ ಪ5ತೇf` ಗ5bಸುವ ಶf) ಈ Zಾ&ೆ!Eೆ.
ಮೂಗು ಗಂಧವನು ಗ5bಸುವ ಇಂ 5ಯ. ಪ%ಮಳಗಳ ಅZೇ'ಾZೇಕ Bಧ. ಈ ಪ5ಪಂಚದ BಧBಧ ಾದ
ಹೂವMಗ# ೆ ಮತು) ಅವMಗ#&ೆ ಬ&ೆಬ&ೆಯ ಕಂಪM. ಎಲವನೂ *ೇaೆxಾ! ಗ5bಸುವ ಶf) ನಮT ಮೂ!!Eೆ.
ಕಣು:, Zಾ&ೆ ಮತು) ಮೂ!ನ ಬ&ೆ +ೇ#ದ Xೕ3ೆ ಇ fBಯ ಬ&ೆ +ೇಳ7 ಾಗ ‘ಶಬvಗಳ7’ ಎಂದು
ಬಹುವಚನದ +ೇ#Eಾvaೆ. 'ಾರಣ ಏZೆಂದaೆ ಪದ ಒಂEೇ ಆದರೂ ಕೂಾ ಅದನು ಉಚ¸%`Eಾಗ
+ೊರ+ೊಮುTವ ಶಬvದ ಬ&ೆ ಒಂEೇ ಅಲ. ಒ*ೊoಬoರು ಒಂEೊಂದು ಬ&ೆಯ ಒಂEೇ ಪದವನು ಅZೇಕ
%ೕ"ಯ ಉಚ¸%ಸುತಾ)aೆ. ಇದನು fB ಪ5ತೇf` ಗುರು"ಸಬಲದು.
ಶಬvದ ನಂತರ ಸಶ. ನಮT ಚಮ ಪ5"Vಂದು ಸಷವನು *ೇaೆ*ೇaೆxಾ! ಗ5b` ನಮ&ೆ ಆ
ಅನುಭವವನು 'ೊಡುತ)Eೆ. ಸಶದ ಪaಾ'ಾೆ ಗಂಡು +ೆ9:ನ ಪರಸರ ಸಶಸುಖ. ಇದು ಇಂ 5ಯಗಳ3ೇ
ಅತಂತ ಗ%ಷ ಅನುಭವ 'ೊಡುವಂತಹದುv. ಆದv%ಂದ ಅದನು ಸಶ ಂದ ಪ5ತೇf` ‘Xೖಥುನ’ ಎಂದು
B0ೇಷ ಾ! ಇ ಉ3ೇó`Eಾvaೆ.
xಾ%ಂದ ಈ ಇಂ 5ಯಗಳ7 ನಮ&ೆ ಅನಂತ ಅನುಭವಗಳನು 'ೊಡುತ) ೆ? ಎಂದ ಬಂತು ಈ ಇಂ 5ಯಗ#&ೆ
ಈ ಶf)? ಇ ೆಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನ 'ೊಡು&ೆ. xಾರು ಎಲರೂ  5ಸು ಾಗ ಎಚರ ಾ!ರುತಾ)Zೋ ಅEೇ
ಭಗವಂತZೇ ಇ ಇಂ 5ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವವನು 'ೊಡುತಾ)Zೆ. ಅವZೇ Uೕ<ದ ನಮT
ಸ/ರೂiೇಂ 5ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದುಃಖದ ಸಶ ೇ ಇಲದ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನು 'ೊಡುತಾ)Zೆ. ೕವ ಸಂಾರ
ಬಂಧವನು ಕಳ'ೊಂಡು +ೋದ Xೕ3ೆ ೕವZೊಂ &ೆ ಉ#ಯುವವನು ‘ಆ ಭಗವಂತ’.
ಸ/iಾಂತಂ ಜಾಗ%ತಾಂತಂ ^ೋ-ೌ ÈೕZಾನುಪಶ" ।
ಮ+ಾಂತಂ BಭುಾತಾTನಂ ಮತಾ/ ©ೕaೋ ನ 0ೆrೕಚ"
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಎಚರ, ಕನಸು ಮತು) ಎಚರ-ಕನ`ನ ಉಭಯ`¼", ಈ ಎ3ಾ ಅವೆ¼ಗಳJ ಭಗವದ©ೕನ. ಈ Bಶ/ದನ 'ೋ 'ೋ

ೕವಗಳ ಅವೆ¼ಯನು ಯಂ"5ಸುವವ ಒಬoZೇ ಒಬo ಭಗವಂತ. ಈ %ೕ" ಎಲವನೂ

ಯಂ"5ಸ*ೇ'ಾದaೆ ಆತ ಎ3ಾ ಕೆ ಇರ*ೇಕು ಮತು) ಎಲ%!ಂತ ಸಮಥZಾ!ರ*ೇಕು. ಅದ'ಾP! ಯಮ
ಇ ಭಗವಂತನನು “ಮ+ಾಂತಂ Bಭುಃ” ಎಂದು ಸಂ*ೋ©`EಾvZೆ. ಸವಸಮಥನೂ, ಸHೕತಷNನೂ,
ಸವ ಾಪಕನೂ ಆ!ರುವ ಇಂತಹ ಆತTತತ/ ಭಗವಂತನನು xಾರು "#ದು'ೊಳ7Kತಾ)Zೋ, ಅವನು ಎಂದೂ
ೕವನದ ದುಃಖ'ೊPಳ&ಾಗುವM ಲ. ಅವ&ೆ ೕವನದ ಎ3ಾ ಸಮೆಯನು ಎದು%ಸುವ jೈಯ ಬರುತ)Eೆ.
ಭಗವಂತ ದುಃಖ 'ೊಟNರೂ ಕೂಾ ಅದು ನನ ಉEಾರ'ಾP! ಎನುವ ಮನವ%'ೆ(Conviction) ಆತನರುತ)Eೆ.
ಭಗವಂತನ Xೕ3ೆ ಭರವೆ ಇರುವMದ%ಂದ ಅವನು ಎಂದೂ ದುಃóತZಾಗುವM ಲ.
ಯ ಇಮಂ ಮಧuದಂ ೇದ ಆತಾTನಂ ೕವಮಂ"'ಾ

।

ಈ0ಾನಂ ಭೂತಭವಸ ನ ತತೋ Bಜುಗುಪತೇ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೫॥

ಭಗವಂತ ನಮT ಅಂತxಾQxಾ! ನಮTನು ಯQಸುವ ಾ/Q. ೕವದ ಸQೕಪದ3ೇ ಭಗವಂತದvರೂ
ಸಹ ಆತ&ೆ xಾವMEೇ ದುಃಖದ 3ೇಪBಲ. ಆತ ಎ3ಾ ಇಂ 5ಯಗಳದುv, ಸEಾ ಆನಂದ ರಸವನು(ಮಧು)
ಅನುಭBಸು")ರುತಾ)Zೆ. ಭಗವಂತ bಂEೆ, ಇಂದು +ಾಗೂ ಮುಂEೆ ಎಂEೆಂ ಗೂ ೕವದ ಜೊತೆ&ೇ
ತಸಂ&ಾ"xಾ!ದುv, ೕವನನು ರ¬ಸು")ರುತಾ)Zೆ. ಈ ಸತವನು "#ದವನು ತನನು ತಾನು ಮುಡಲು
ಬಯಸುವM ಲ. ನಮTನು Zಾ ೇ ರ<sೆ ಾc'ೊಳK*ೇಕು ಎಂದು ಭಯ ಂದ ಬದುಕುವMದು ಅOಾನ. ಭಗವಂತ
ಸEಾ ನZೊಂ !EಾvZೆ, ಅವನು ನನನು ರ¬ಸುತಾ)Zೆ ಎನುವ ಸತ "#Eಾಗ xಾವ ಭಯವೂ ಇಲ. “xಾವ
ಮುf) xಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ ೕನು "#ಯ ಬಯ` V
v ೕ-ಅವZೇ ಇವನು” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಯಃ ಪೂವಂ ತಪೋ ಜಾತಮದÍ×ಃ ಪೂವಮಜಾಯತ ।
ಗು+ಾಂ ಪ5Bಶ "ಷಂತಂ Vೕ ಭೂತೇ¢ವಪಶತ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೬॥

ಸೃNಯ ಆ ಯ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃN!ಂತಲೂ Uದಲು, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅ¢ಾ ವ!ಂತಲೂ
Uದಲು, ೕವಜಾತದ3ೇ ಸವ0ೆ5ೕಷZಾದ ಚತುಮುಖನನು ಸೃN ಾcದವ ಆ ಭಗವಂತ. [ಉಪಷತು)
ಮತು) ಪMaಾಣಗಳ ವನನು ತಪಸು ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ]. ಭಗವಂತ ತಾನು ಸೃNಾcದ ಸವ
ೕವಜಾತಗಳ ಹೃದಯಗು+ೆಯ Zೆ3ೆ`ದ. ಈ %ೕ" Zೆ3ೆ`ರುವ ಭಗವಂತ ತನZೇ ತಾನು 'ಾಣುತಾ)Zೆ, ಆದaೆ
ಇZೊಬo%&ೆ 'ಾಣ`ಗುವM ಲ.

“bೕ&ೆ ಬ5+ಾT

Eೇವತೆಗ#ಂದ bcದು, ಒಂದು ಹುಲುಗ%ಯತನಕ

ಸಮಸ)ವನೂ ಸೃNಾc, ೕವದ ಹೃದಯಗು+ೆಯ ಅಂತxಾQxಾ! ಪ5 ೇಶಾc, ತನ ೈಭವವನು
ತಾZೇ Zೋಡು")ರುವ ಭಗವಂತZೇ ೕನು 'ೇ#ರುವ ಪರತತ/.” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
xಾ iಾ5sೇನ ಸಂಭವತ "Eೇವತಾಮೕ ।
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಗು+ಾಂ ಪ5Bಶ "ಷಂ"ೕಂ xಾ ಭೂತೇ¢ವಜಾಯತ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೭॥

ಭಗವಂತ ಸೃN ಾಡುವMದು ಾತ5ವಲ, ಸಂ+ಾರ ಾಡುವವನೂ ಅವZೇ. ಇದು 3ೋಕ ರೂಗೂ
ಭಗವಂತಗೂ ಇರುವ ವತಾಸ. 3ೋಕದ ZಾವM ZೆಟN ಒಂದು !ಡವನು ನಮT 'ೈxಾaೆ Zಾಶ ಾಡಲು
ನಮ&ೆ ಇಷN ಾಗುವM ಲ. ಆದaೆ ಭಗವಂತ xಾವMEೇ UೕಹBಲEೆ ತಾನು ಸೃN`ದvನು ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ
ತಾZೇ Zಾಶಾಡುತಾ)Zೆ. ಇದ'ಾP! ಇ ಭಗವಂತನನು ‘ಅ "’ ಎಂದು `1ೕ ರೂಪದ +ೇ#Eಾvaೆ.
ಅ " ಎಂದaೆ ಎಲವನೂ "ನುವವ ಎಂದಥ. ನUTಳ!ದುv, ಸಮಸ) Bಷಯಗಳನು ಅನುಭBಸುವವ ಮತು)
ಸಮಸ) Bಶ/ವನು ಸಂ+ಾರ ಾಡುವ ಭಗವಂತ ‘ಅ "’. ಇ ಗಮಸ*ೇ'ಾದ ಇZೊಂದು ಅಂಶ ೆಂದaೆಭಗವಂತನನು

`1ೕಂಗ ಂದ ಸಂ*ೋ©`ರುವMದು. 3ೋಕದ 'ೆಲHXT ಪMಂಗ ಂದ +ೆಣ:ನೂ,

`1ೕಂಗ ಂದ ಗಂಡನೂ ಸಂ*ೋ©ಸುತಾ)aೆ. ಉEಾಹರsೆ&ೆ ಸಂಸತದ +ೆಂಡ"ಯನು ‘Eಾaಾ’ ಎಂದು
ಪMಂಗ ಮತು) ಬಹುವಚನ ಂದ ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಇದು 'ೇವಲ ಶಬvದ ಸ/-ಾವ ಮತು) ಾಕರಣ'ೆP ಸಂಬಂ©`ದ
B^ಾರ. ಆದaೆ ಎ3ಾ ಂಗಗಳJ ಾಥಕ ಾಗುವMದು 'ೇವಲ ಭಗವಂತನ ಾತ5. ಏ'ೆಂದaೆ ಭಗವಂತ
ಪMರುಷರೂಪನೂ +ೌದು, `1ೕ ರೂಪನೂ +ೌದು. +ಾ&ಾ! ಪMಂಗ-`1ೕಂಗ ಶಬv ಅವನ ಅನ/ಯ ಾಗುತ)Eೆ.
ಧನ/ಂತ%ೕಯೂ ಅವZೇ, Uೕbಯೂ ಅವZೇ. `1ೕಯರ ಅಂತxಾQxಾ! ¡ಂಬರೂಪದ `1ೕರೂಪ,
ಪMರುಷರ ಅಂತxಾQxಾ! ¡ಂಬರೂಪದ ಪMರುಷ ರೂಪZಾ!EಾvZೆ ಭಗವಂತ. ಇ ‘ಅ "’ ಎನುವ
ಪದ `1ೕ ಂಗ. ಇದ'ೆP 'ಾರಣ ಭಗವಂತ ಸಂ+ಾರ ಾಡಲು ಾಧಮ ಾ! ಬಳಸುವMದು ತಾ
ದು&ೆಯನು. ಸಂ+ಾರಶf)xಾ! ದು&ೆಯ ಸbತ ಾದ ರೂಪ ಾದv%ಂದ ಇ `1ೕ ಂಗ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ.
ಭಗವಂತನನು ನಪMಂಸಕ ಂಗ ಂದಲೂ

ಾಸುತಾ)aೆ. ಅಂದaೆ ಭಗವಂತ `1ೕ-ಪMರುಷ ಅಲದವನು

ಎಂದಥವಲ. `1ೕ-ಪMರುಷರರುವ xಾವ Eೋಷವೂ ಭಗವಂತನಲ ಎನುವMದನು ನಪMಂಸಕ ಾಚಕ ಪದ
ಸೂಸುತ)Eೆ. bೕ&ೆ ಮೂರೂ ಂಗಗಳನು ಭಗವಂತನ ಪರ ಾ! ಾತ5 ಅನ/ಸಬಹುದು. ಉEಾಹರsೆ&ೆ:
&ಾಯ"1 ಮಂತ5ದ `1ೕರೂಪದ ಭಗವಂತEಾvZೆ. xಾವMದು `1ೕಂಗ ಶಬvBEೆVೕ ಅದು ಭಗವಂತನ
`1ೕರೂಪ, ಪMಂಗ ಶಬv ಭಗವಂತನ ಪMರುಷರೂಪ. ಇದನು ಸಷNಪcಸುವMದ'ೊPೕಸPರ ೇ bಂ ನ 0ೆrೕಕದ
“ಗು+ಾಂ ಪ5Bಶ "ಷಂತಂ” ಎಂದು ಪMಂಗದ +ೇ#, ಇ “ಗು+ಾಂ ಪ5Bಶ "ಷಂ"ೕಂ” ಎಂದು `1ೕಂಗ
ಪ5Vೕ!` +ೇ#Eಾvaೆ.
ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಸೃN –ಸಂ+ಾರದ ಭಗವಂತನ ತ ಸಂ&ಾ"xಾ! iಾ5ಣEೇವ%ರುತಾ)aೆ” ಎಂದು.
Bಷು:ಸಹಸ5Zಾಮದ ಭಗವಂತನನು

ಾಯು

ಾಹನಃ ಎಂದು ಕaೆ ರುವMದು ಇದ'ಾP!. iಾ5ಣ Eೇವರು

ಭಗವಂತನ ಾರw ಇದvಂತೆ.
`1ೕಯರ `1ೕರೂಪದ, ಪMರುಷರ ಪMರುಷ ರೂಪದರುವ ಭಗವಂತ, ಪಂಚಭೂತಗಳನು ಸೃN ಾc,
ಪಂಚಭೂತಾತTಕ ಾದ ಪ5ಪಂಚದ ತಾನು ಅವತಾರ ಾc, ZಾZಾ Bಧದ ೕ3ೆಗಳನು ತೋ%ಸುತಾ)Zೆ.
xಾವMದು ಭೂQಯ ಅವತ%` ZಾZಾ ೕ3ೆಗಳನು ತೋ%ಸುತ)Eೋ, xಾವMದು ಜಗ")ನ ಸೃN-`¼"ಸಂ+ಾರಗ#&ೆ 'ಾರಣHೕ, xಾವMದು `1ೕರೂಪದ `1ೕಯರ, ಪMರುಷರೂಪದ ಪMರುಷaೊಳ&ೆ
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ಅಂತxಾQxಾ!EೆVೕ, ಅEೇ ತತ/ ಮುf) xಾಮಕ ಾದದುv. “ನ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ರೂಪ ಾದ
ಭಗವµ ತತ/ ಇEೇ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಅರsೋbತೋ ಜಾತ ೇEಾ ಗಭ ಇವ ಸುಭೃತೋ ಗ¢9ೕ¢ಃ ।
ೇ

ೇ ಈೋ ಜಾಗೃವ ÍಹBಷT Íಮನುೇ¢ರ!ಃ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೮॥

ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ಅಪೂವ ಾದ Bಷಯಗಳನು +ೇ#ದ ಯಮ, ಇ ಒಂದು B0ೇಷ ಾದ ಸಂಗ"ಯನು
ಒಂದು ದೃಾNಂತದ ಮೂಲಕ Bವ%`EಾvZೆ. bಂ ನ 'ಾಲದ ಯ± ಾಡು ಾಗ ಅರ9ೕ 'ಾಷವನು
B0ೇಷ ಾ! ಮಥನ ಾc ಅದ%ಂದ *ೆಂfಯನು ತೆ&ೆದು ಅ!ಪ5"ೆ ಾಡು")ದರ
v ು. ಈ B^ಾರವನು
ಸೂ<= ಾ! Zೋcದaೆ: ಅರ9ೕ 'ಾಷದ ಅ! ಇEೆ, ಆದaೆ ಅದು ಮಥನ ಾಡEೇ ನಮ&ೆ
&ೋಚರ ಾಗುವM ಲ. ಅEೇ %ೕ" ಭಗವಂತ. ಗುರು ಮತು) ಷರು ರಂತರ 0ಾಾ1ಥ ಮಥನ ಾಡEೇ ಆತ
&ೋಚರZಾಗುವM ಲ.

ಸವ±Zಾದ

ಷರ(ರಣ=ಶಬv= ೇದಮಂತ5ಗಳ7;

ಭಗವಂತ

ೇದ

ಆಯರು=ಬಲವರು;

ಮಂತ5ಗಳ

ಅಥವನು

ಅರ9ೕಗಳ7= ೇದ

ಬಲ

ಮಂತ5ವನು

ಗುರು

ಬಲವರು)

0ಾಾ1ಥ ಮಥನ ಂದ ಮೂcಬರುತಾ)Zೆ.
*ೆಂf ಉತ")xಾಗು ಾಗ +ೇ&ೆ Uದಲು +ೊ&ೆ, ನಂತರ fc, ಆನಂತರ *ೆಂfVೕ, ಅEೇ %ೕ"
ಒQTಂEೊXT&ೆ ಭಗವಂತ ಪ5ತ<Zಾ! 'ಾಣ3ಾರ. ಆದaೆ ಆತನ ಇರವM "#ಯುತ)Eೆ. ಉEಾಹರsೆ&ೆ +ೇ&ೆ
ಒಬo ಗ¢9 +ೆ9:ನ +ೊÌೆNಯನು *ಾಹ ಾ! Zೋc ಅ *ೆIೆಯು")ರುವ ಮಗುವನು ಗುರು"ಸಬಹುEೋ
+ಾ&ೇ 0ಾಸ1 ಮಥನ ಂದ ಭಗವಂತನ ಇರBನ ಅ%ವM ಗ N&ೊಳ7Kತ)Eೆ ಮತು) ಖತ ಾಗುತ)Eೆ.
ಂತನೕಲaಾದ ೕವರು(ಮನುಷ/ಮನನೕಲ) ಅನು ನವೂ Oಾನ ಾಗದ ಉiಾಸZೆಯ ಮೂಲಕ ಮತು)
ಯ±ರೂಪ ಾದ ಕಮದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು ಆaಾ©ಸ*ೇಕು. ಒಂದು Oಾನಯ± +ಾಗೂ ಇZೊಂದು
ಕಮಯ±.
ಇ B0ೇಷ ಾ! Oಾನಯ± ಮತು) ಕಮಯ±ವನು ಜೊತೆ-ಜೊತೆxಾ! +ೇ#ರುವMದನು ZಾವM
ಗಮಸ*ೇಕು. ನಮT ಅZೇಕ ಾದಗ# ೆ. 'ೇವಲ ಕಾನುಾನ ಂದ3ೇ ಭಗವಂತನನು ಒಸಬಹುದು
ಎನುವMದು ಒಂದು ಾದ; OಾನBಲEೆ ಕಮ ಂದ Eೇವರು ಒಯುವM ಲ ಎನುವMದು ಇZೊಂದು ಾದ. Oಾನ
ಒಂEೇ ಾಕು, ಕಮ *ೇಡ ೇ *ೇಡ ಅಥ ಾ Oಾಗ#&ೆ ಕಮ ಾಡಲು ಾಧBಲ ಎನುವMದು ಮತೊ)ಂದು
ಾದ. ಕೃಷ: ಈ %ೕ"ಯ ಾದಗ#&ೆ !ೕತೆಯ ಸಷN ಾದ ಉತ)ರ 'ೊ NEಾvZೆ. Oಾನಪೂವಕ ಾದ ಕಮ ೇಕಮ. ZಾವM ಏZೇ ಾಡುವM ದvರೂ "#ದು ಾಡ*ೇಕು. Oಾನ ಬಂದ Xೕ3ೆ ಕಮ *ೇಡ ಎನುವMದು
ಅಸಂಗತ. Oಾಗಳ7 ಾಡುವ ಕಮ ೇ +ೆಚು ಾಥಕ. Oಾಗಳ7 ಕಮ ಾಡ ದvaೆ ಅವರನು
ಅನುಸ%ಸುವ ಸಾಜ ತಪM Eಾ% bcಯುವ ಅiಾಯ ಕೂಾ ಇEೆ. ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ಎಚರ ಾದವರು,
ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ!ನ ಎಚರದ ಪ5Oೆಂದ ಕಮ ಾಡುವವರು, ಕಮ ೆಲವೂ ಭಗವµ ಅdತ ಎಂದು ಕಮ
ಾಡುವವರು, ಎಲರೂ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದು ಈ ‘ಅ!ಃ’ Zಾಮಕ ಭಗವಂತನನು.
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ಇ ಭಗವಂತನನು ‘ಅ!ಃ’ ಎನುವ Zಾಮ ಂದ ಸಂ*ೋ©`Eಾvaೆ. ಇದು bಂ ನ 0ೆrೕಕದ +ೇ#ರುವ
‘ಅ "’ ಎನುವ ಅಥವನೂ 'ೊಡುತ)Eೆ. ಅ! ಎಂದaೆ : ಎಲfPಂತ ಎತ)ರದರುವವನು, ಎಲfPಂತ Uದಲು
ಪೂಸಲಡುವವನು,

ಎಲfPಂತ

ಎತ)ರ'ೆP

ನಮTನು

'ೊಂೊಯುವವನು,

ಇಂ 5ಯಗಳನು

ಯಂ"5ಸುವವನು(ಅಗ), ಚಸ3ಾಗದ ಇcೕ Bಶ/'ೆP ^ಾಲನ ಶf) 'ೊಟುN ನೆಸುವವನು, ಎಲfPಂತ
Uದನವನು, ಇತಾ . “ೕನು xಾವMದನು "#ಯ*ೇಕು ಎಂದು ಪ50ೆ +ಾfEೆVೕ ಆ ಭಗವµ ತತ/
ಇEೇ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಯತ0ೆrೕEೇ" ಸೂVೕಽಸ)ಂ ಯತ5 ಚ ಗಚ¸" ।
ತಂ Eೇ ಾಃ ಸ ೇ ಅdತಾಸ)ದು Zಾತೇ" ಕಶನ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೯॥

bಂ ನ 0ೆrೕಕದ ‘ಮನುಷ’ ಎನುವ ಪದವನು ಬಳ`ರುವMದನು ZೋcEೆvೕ ೆ. ಈ bಂEೆ Bವ%`ದಂತೆ ಇ
ಮನುಷರು ಎಂದaೆ ಮನನ ಂದ ಭಗವಂತನನು "#ದವರು. ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತ Eೇವತೆಗಳ7, ಾನವರು,
ಎಲ%ಂದಲೂ ಸು)ತZಾದವನು. ಇ ನಮ&ೆ “ಏ'ೆ Eೇವತೆಗಳ7 ಭಗವಂತನನು ೊ)ೕತ5 ಾಡುತಾ)aೆ” ಎನುವ
ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ರೂಪ ಾ! ಯಮ ತನ ತಂEೆxಾದ ಸೂಯನನು ದೃಾNಂತ ಾ!
ಬಳ`, ಭಗವಂತನ ಮಹತ/ವನು Bವ%`EಾvZೆ.
ZಾವM ಪ5" ನ ಸೂVೕದಯ ಮತು) ಸೂxಾಸ)ವನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. xಾರು ಈ ಪ5ಪಂಚ'ೆP ಇಂತಹ  ಷN
ಚಲZೆ 'ೊಟNವರು? ಗ5ಹ-&ೋಲಗಳ7 ಇೊNಂದು ಗ9ತಬದ ಾ! ಚಸುವಂತೆ ವವೆ¼ ಾcದವನು xಾರು?
ಅವZೇ ಸವ xಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಪMರುಷಸೂಕ)ದ +ೇಳ7ವಂತೆ: ಚೋಃ ಸೂVೕ ಅಜಾಯತ(೧೩)ಅಂದaೆ

ಸೃN 'ಾಲದ ಸೂಯ ಭಗವಂತನ ಕ9:ಂದ ಹು Nದ. ಅEೇ %ೕ" ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಆತ

ಭಗವಂತನ ಉದರವನು ೇರುತಾ)Zೆ. 'ೇವಲ ಸೂಯನೆNೕ ಅಲ, ಸಮಸ) EೇವತೆಗಳJ ಕೂಾ ಭಗವಂತನ
ಯ"&ೊಳಪ NEಾvaೆ. ಆತನ ಯ"ಯನು xಾರೂ Qೕರಲು ಾಧBಲ. “ಈ Bಶ/ದ ಚಲZೆ&ೆ xಾರು
'ಾರಣZೋ, ಎ3ಾ Eೇವತೆಗಳ7 xಾರನು ಆಶ5`'ೊಂcEಾvaೋ, ಅವZೇ ೕನು "#ಯಲು ಬಯ`ರುವ
ಪರತತ/” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಯEೇ ೇಹ ತದಮುತ5 ಯದಮುತ5 ತದ/ಹ ।
ಮೃತೋಃ ಸ ಮೃತುಾ«ೕ" ಯ ಇಹ ZಾZೇವ ಪಶ"

॥೧೦॥

ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪ ಮತು) ಆತನ ಮೂಲರೂಪದ ಬ&ೆ ಯಮ ಈ 0ೆrೕಕದ ಒಂದು ಉತ)ಮ
Bವರsೆಯನು 'ೊ NEಾvZೆ. ಾಾನ ಾ! ಭಗವಂತ ಅವತಾರರೂdxಾ! ಭೂQ!#ದು ಬಂEಾಗ ಒಬo
ಾಾನ ಮನುಷನಂತೆ 'ಾಣುತಾ)Zೆ. ಉEಾಹರsೆ&ೆ 5ೕaಾಮಚಂದ5. aಾಾಯಣದ ಒಂದು ಕೆ
“ZಾZೊಬo ಾಾನ ಮನುಷ” ಎಂದು 5ೕaಾಮZೇ +ೇಳ7ವMದನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. ಇEೆಲವನು ZೋcEಾಗ
ನಮ&ೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲರೂಪಕೂP ಮತು) ಅವತಾರರೂಪಕೂP ವತಾಸBEೆ ಎಸಬಹುದು. ಆದaೆ ಅದು
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ಸ%ಯಲ. ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಭಗವಂತನ ಮೂಲರೂಪ ಎಷುN ಪೂಣHೕ ಅೆNೕ ಪೂಣ ಆತನ
ಅವತಾರ ರೂಪ” ಎಂದು. ಆದv%ಂದ ಮೂಲರೂಪಕೂP ಅವತಾರ ರೂಪಕೂP *ೇಧ ಂತZೆ ತಪM. “ಭಗವಂತನ
ರೂಪಗಳ fಂ

ವತಾಸBEೆ ಎಂದು ಂತZೆ ಾಡುವವರು ಸತ) Xೕ3ೆ ದುಃಖಮಯ ಾದ ತಮಸನು

ೇರುತಾ)aೆ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ತಪM ಕಲZೆ ಾಡುವMದ%ಂದ ಎಂದೂ 0ೆ5ೕಯ`ಲ.
ಅವತಾರ ರೂಪದ ಭಗವಂತ ಕಷNಪಟNಂತೆ ನಮ&ೆ 'ಾಣುವMದು(ಉEಾ: 5ೕ aಾಮ) ಅವನ ೕ3ೆಯ ಒಂದು
ಅಂಗ. ೕವನ ಎನುವMದು ಒಂದು Zಾಟಕ. ಇ ZಾವM iಾತ5jಾ%ಗಳ7 +ಾಗೂ ಭಗವಂತ Eೇಶಕ.
'ೆಲHXT ಈ Zಾಟಕದ ಭಗವಂತZೇ Zೇರ ಾ! ಬಂದು ಅ¢ನಸುತಾ)Zೆ. ಆಗ ಆ iಾತ5ಕPನುಗುಣ ಾ!
ಭಗವಂತ ತನ ೕ3ೆಗಳನು ತೋ%ಸುತಾ)Zೆ.

ಅದನು ZಾವM ತiಾ! "#ದು'ೊಂಡು *ೇಧ ಂತZೆ

ಾಡುವMದು ತಪM. ಭಗವಂತನ ೕ3ೆಯನು ಅಥ ಾc'ೊಳKEೇ ಆತಗೂ ನಮTಂತೆ iಾಂಚ-ೌ"ಕ
ಶ%ೕರBEೆ, ಆತಗೂ ಹುಟುN-ಾವMಗ# ೆ, ಅವತಾರ ರೂಪದ ಆತಗೂ ಕಷNಗಳ7 ಬರುತ) ೆ, ಆತನೂ
ದುಃಖವನು ಅನುಭBಸುತಾ)Zೆ, ಇತಾ

ಂತZೆ ಅ<ಮ ಅಪaಾಧ. ಅವತಾರ ರೂಪದ ಆರು ಅc ಎತ)ರದ

iಾಂಚ-ೌ"ಕ ಶ%ೕರದಂತೆ ನಮ&ೆ 'ಾ9`'ೊಳ7Kವ ಭಗವಂತನನು, ನಮT ಪ%Q"ಯ ಅIೆಯುವMದು ನಮT
ಅOಾನದ ಪರಾವ©. ೈಕುಂಾ ಗಳ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಎಷುN ಪ%ಪೂಣHೕ, ಆತನ ಎ3ಾ ರೂಪಗಳ7
ಅೆNೕ ಪ%ಪೂಣ. ಇ *ೇಧ ಂತZೆ ಾಡುವMದು ತಮ`&ೆ ಆ+ಾ/ನ. ಇದನು ಇನೂ Bವರ ಾ! ಮುಂ ನ
0ೆrೕಕದ ಯಮ Bವ%ಸುತಾ)Zೆ.
ಮನೈ ೇದಾಪ)ವಂ Zೇಹ ZಾZಾ`) fಂಚನ ।
ಮೃತೋಃ ಸ ಮೃತುಂ ಗಚ¸" ಯ ಇಹ ZಾZೇವ ಪಶ"

॥೧೧॥

ತಕ ಾಡುವMದನು ¡ಟುN, ಮನ`ನ ಮನನ ಾಡುತಾ), ೇEಾಥ ಂತZೆ ಾಡುವMದ%ಂದ ಭಗವಂತನ
Eೇಹ, ಅವನ ಅವಯವ, ಅವನ f5È ಇEಾವMದೂ ¢ನ ಾ!ಲ, ಎಲವೂ ಅಖಂಡ, xಾವMದೂ ಆತನ
ಸ/ರೂಪfPಂತ ¢ನವಲ +ಾಗೂ ಎಲವೂ OಾZಾನಂದಮಯ ಎನುವ ಸತ ಸುÇರಣ ಾಗುತ)Eೆ. ಇದನು ¡ಟುN
ಭಗವಂತನ Eೇಹ, ಗುಣ, f5È, ರೂಪಗಳ ¢ನ ಂತZೆ ಾcದaೆ ಾBನ ಸು#ಯ `ಲುಕ*ೇ'ಾಗುತ)Eೆ
ಎಂದು ಎಚ%ಸುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಇ ZಾವM "#ಯ*ೇ'ಾದ ಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದaೆ: ಭಗವಂತನ *ೇaೆ*ೇaೆ ರೂಪಗಳ xಾವ ವತಾಸವೂ
ಇಲ. ZಾವM ಭಗವಂತನನು aಾಮZಾ!, ಕೃಷ:Zಾ!, ನರ`ಂಹZಾ! ಅಥ ಾ ನಮ&ೆ ಇಷN ಾಗುವ ಮತು)
bcಸುವ ಇತರ xಾವMEೇ ರೂಪದ

ಉiಾಸZೆ ಾಡಬಹುದು. ಸವಸಮಥನೂ, ಸವ±ನೂ ಆದ

ಭಗವಂತ ಏಕ. ಆದv%ಂದ ¢ನ ಮತು) *ೇಧ ಂತZೆ ಸ%ಯಲ.
ಅಂಗುಷಾತ5ಃ ಪMರುೋ ಮಧ ಆತT "ಷ" ।
ಈ0ಾZೋ ಭೂತಭವಸ ನ ತತೋ Bಜುಗುಪತೇ । ಏತEೆ/ೖ ತ
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ಭಗವಂತನನು ಒಳಗ9:ಂದ jಾನದ Zೋcದaೆ ಆತ ನಮT ಅಂಗುಷದ ಆ'ಾರದ ನಮT ಹೃದಯದ
'ಾ9`'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ) Bಶ/ದ ಾ/Qxಾದ ಭಗವಂತನನು "#ದaೆ ನಮTನು ZಾವM ರ<sೆ
ಾc'ೊಳK*ೇಕು ಎನುವ ಭಯ, ಅOಾನ +ೊರಟು +ೋಗುತ)Eೆ. “ೕನು "#ಯಲು ಬಯ`ರುವ ಜಗ")ನ
ಾ/Q ಇವZೇ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಅಂಗುಷಾತ5ಃ ಪMರುೋ ಜೋ"% ಾಧೂಮಕಃ ।
ಈ0ಾZೋ ಭೂತಭವಸ ಸ ಏ ಾದ ಸ ಉ ಶ/ಃ । ಏತEೆ/ೖ ತ
ನಮT ಹೃದಯದ 'ಾಣುವ ಅಂಗುಾ'ಾರದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ +ೊ&ೆ ಇರದ

॥೧೩॥

ೕಪದ ೆಯಂತೆ. ಅತಂತ

ಪ%ಶುದ ಾದ, Eೋಷದ ಸಶ ೇ ಇಲದ ಭಗವಂತZೆಂಬ *ೆಳಕನು ಅಂತರಂಗದ ಮನನ ಾಡುವMದ%ಂದ
'ಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಂಾರದರು ಾಗ +ಾಗೂ ZಾIೆ ಈ ಸಂಾರ ಂದ iಾaಾ! Uೕ<ವನು ೇ%Eಾಗಲೂ,
ಎಲ%ಗೂ ಆತZೇ ಗ". “ೕನು "#ಯಲು ಬಯ`ರುವ ನXTಲರ ಾ/Q-ಈ ಭಗವಂತ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಯೋದಕಂ ದು&ೇ ವೃಷNಂ ಪವತೇಷು Bjಾವ" ।
ಏವಂ ಧಾ ಪೃಥø ಪಶಂಾ)Zೇ ಾನುBjಾವ"

॥೧೪॥

ಭಗವಂತನ ಗುಣಧಮವನು *ೇaೆ*ೇaೆxಾ! ಂತZೆ ಾಡ*ಾರದು ಎನುವMದನು ಇನೂ ಒತು)'ೊಟುN ಈ
0ೆrೕಕದ ಯಮ Bವ%`EಾvZೆ.

OಾZಾನಂEಾ ಗಳನು ಭಗವಂತಂದ ¢ನ ಎಂದು ಉiಾಸZೆ

ಾಡುವವರು +ೇ&ೆ ಎತ)ರ ಾದ +ಾಗೂ ದುಗಮ ಾದ ಪವತದ ತು ಯ ಸು%ದ ೕರು ಹ%ದು 'ೆಳ&ೆ
ಬರುತ)Eೋ, +ಾ&ೇ ಭಗವಂತನ Bರುದ fPನ ಚ` ತಮಸನು ೇರುತಾ)aೆ ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ.
ಭಗವಂತ OಾZಾನಂದಸ/ರೂಪ. ಆದv%ಂದ ಅವನ xಾವ %ೕ"ಯ ತಾರತಮ ಂತZೆ ಾಡ*ಾರದು. ZಾವM
ಒಂದು f5È ಾಡ*ೇfದvaೆ Uದಲು ಅದರ ಬ&ೆ "#ದು'ೊಳ7Kತೆ)ೕ ೆ. ನಂತರ "#ದು'ೊಂಡು ಾಡುತೆ)ೕ ೆ.
ನಮT ಇ^ೆ¸-Oಾನ-f5È ಇವM ಮೂರನು "5Zೇತ5 ಎನುತಾ)aೆ. ಆದaೆ ಭಗವಂತನ ಇವM ಮೂರು *ೇaೆ*ೇaೆ
ಅಲ. ಆತನ Oಾನ-ಇ^ೆ¸-f5È ಎಲವೂ ಅಖಂಡ. ಇೆNೕ ಅಲEೇ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳJ ಕೂಾ
ಸ/ರೂಪಭೂತ ಾ! ಅಖಂಡ ಾದದುv. ಅವನ 'ೈ-'ಾಲು-ಕಣು: ಎಲವೂ *ೇaೆ*ೇaೆ ಅಲ. ಅEೊಂದು ಅಖಂಡ ಾದ
Bಲ<ಣ ಾದ ಶf). ಆತ 'ಾಲ ಂದ ಅಂತBಲದವನು; Eೇಶ ಂದ ಅಂತBಲದವನು; ಗುಣಗ#ಂದ
ಅಂತBಲದವನು +ಾಗೂ ಶf)ಯ ಅಂತBಲದವನು. ಇದು ZಾವM Vೕಸಲೂ ಾಧ ಾಗದ ಭಗವಂತನ
ಗುಣಧಮ.
ಯೋದಕಂ ಶುEೇ ಶುದಾ`ಕ)ಂ ತಾದೃ&ೇವ ಭವ" ।
ಏವಂ ಮುZೇBಜಾನತ ಆತಾT ಭವ" &ೌತಮ
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+ೇ&ೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಧಮಗಳನು *ೇaೆ*ೇaೆxಾ! ಂತZೆ ಾಡ*ಾರEೋ, +ಾ&ೇ ಎಲವೂ ಭಗವಂತನ
ಸ/ರೂಪ ಎಂದೂ ಂತZೆ ಾಡ*ಾರದು. ಭಗವಂತನ ಉiಾಸZೆ ಾಡುವವರು ಭಗವಂತZೇ ಆ!¡ಡುತಾ)aೆ
ಎನುವ ಂತZೆ ಸಲದು. OಾZಾನಂದಮಯZಾದ ೕವ Uೕ<ದ OಾZಾನಂದಮಯZಾದ ಭಗವಂತನನು
ೇರುತಾ)Zೆ. ಅ ೕವ ಮತು) ಭಗವಂತ ಒಂEಾಗುತಾ)aೆ. ಇ ಒಂEಾಗುವMದು ಎಂದaೆ ಒÌಾNಗುವMದು, ಒಂEೇ
ಆಗುವMದಲ. ಶುದ ಾದ ಎರಡು 3ೋಟ ೕರನು *ೆaೆ`ದaೆ +ೇ&ೆ *ೇಪcಸಲು ಾಧBಲHೕ +ಾ&ೆ
ಒಂEಾಗುವMದು. ಭಗವಂತನನು ಕಂಡ Oಾಯ ಸ/ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ&ೆ ೇ%'ೊಳ7KವMEೇ +ೊರತು
ಭಗವಂತZೇ ಆಗುವMದಲ.
Uೕ<ವನು ೇ%ದ ೕವರು ಾನ`ಕ ಾ!ಯೂ ಕೂಾ ಭಗವಂತZೊಡZೆ ಒಂEಾ!ರುತಾ)aೆ. ಅಂದaೆ
ಭಗವಂತಗೂ +ಾಗೂ ಅವನ ಭಕ)%ಗೂ ಅ ಅ¢iಾ5ಯ *ೇಧBರುವM ಲ. Uೕ<ದ `1ೕಯ%Eಾvaೆ,
ಪMರುಷ%Eಾvaೆ. ಅ ಅOಾನ-ದುಃಖBಲ. ಎಲರೂ OಾZಾನಂದ `¼"ಯ ಭಗವಂತZೊಂ !ರುತಾ)aೆ.
“ಇವaೆಲರನೂ ಯQಸುವ ಾ/Q ೕನು "#ಯ ಬಯ`ರುವ ಆ ಭಗವಂತ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
॥ ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ

/"ೕxಾjಾÈೕ ಪ5ಥಾ ವೕ ॥

ಇ&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ ಎರಡZೇ ಅjಾಯದ Uದಲ ವೕ ಮು!ತು

*******
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ವೕ-೦೨
ಪMರXೕ'ಾದಶEಾ/ರಮಜಾವಕ5^ೇತಸಃ ।
ಅನುಾಯ ನ 0ೆrೕಚ" Bಮುಕ)ಶ Bಮುಚತೇ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೧॥

ZಾವM ಈ Eೇಹದರು ಾಗ ನಮT ಅನುಾನ +ೇ!ರ*ೇಕು ಎನುವMದನು ಯಮ ಇ Bವ%`EಾvZೆ. ಾನವ
ಶ%ೕರವನು ‘ಪMರ’ ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಇತರ ಎ3ಾ iಾ59ಗಳ ಶ%ೕರfPಂತ ಮನುಷ ಶ%ೕರ ಪೂಣ Bಕಸನ
+ೊಂ ರುವ ಶ%ೕರ ಾ!ರುವMದ%ಂದ ಇದನು ‘ಪMರ’ ಎನುತಾ)aೆ. ಈ ಶ%ೕರ ೕವ ಾಸ ಾಡುವ ಮZೆ. ಈ
ಶ%ೕರವನು ಯಮ ‘ಹZೊಂದು Eಾ/ರಗಳ ಪMರ’ ಎಂ EಾvZೆ. !ೕತೆಯ ಕೃಷ: “ನವEಾ/aೇ ಪMaೇ Eೇbೕ”
ಎಂದು Bವ%`ರುವMದು ನಮ&ೆ "# Eೆ(!ೕತಾ: ೫-೧೩). ಈ ನವ Eಾ/ರಗಳಲEೇ[ಎರಡು fBಗಳ7, ಎರಡು
ಕಣು:ಗಳ7, ಎರಡು ಮೂ!ನ +ೊರIೆಗಳ7, *ಾ, iಾಯು ಮತು) ಉಪಸ¼] ೕವ'ೆP ಸಂಬಂ©`ದ ಇನೂ ಎರಡು
Eಾ/ರಗ# ೆ. (೧) ಹುಟುNವ ತನಕ ತಾಯ +ೊÌೆNಯ ಆ+ಾರವನು ೇBಸುವ Zಾ¢, (೨) ಸತ)
Xೕ3ೆ('ೊZೇಯ ಾವM) ಊಧu 3ೋಕ'ೆP +ೋಗುವ ಸುಷುಮ Zಾcಯ ತು -ಸಹಾ5ರ. ಈ ಎರಡು
Eಾ/ರಗಳನು ೇ%`ದaೆ ನಮT Eೇಹ'ೆP ಹZೊಂದು Eಾ/ರಗಳ7. ಇಂತಹ ಶ%ೕರ ಆ ಭಗವಂತ&ೆ ೇ%ದುv.
xಾ%&ೆ ಹು NಲHೕ(ಅಜ) ಮತು) xಾರು ಅವಕ5^ೇತನHೕ(ಎಲವನೂ ಸಹಜ ಾ! ಗ5bಸುವವ) ಅಂತಹ
ಭಗವಂತ ನಮ&ೆ 'ೊಟN ಾಧZಾ ಶ%ೕರBದು. ಈ ಅಂಶವನು "#ದು ತಾನುಾನ ಾಡುವವರು ಎಂದೂ
ದುಃಖ'ೊPಳ&ಾಗುವM ಲ. ಈ %ೕ" ಭಗವಂತನನು 'ಾಣುವವ&ೆ ೕವನುTf) Eೊaೆಯುತ)Eೆ +ಾಗೂ
'ೊZೇಯEಾ! Eೇಹ ¡ಟುN +ೊರಬಂದ Xೕ3ೆ ಆತ ಆನಂದಸ/ರೂಪZಾ! ಭಗವಂತನನು ೇರುತಾ)Zೆ. “ೕನು
'ೇ#ದ ಮು'ಾ)ಮುಕ) ಭಗವµ ತತ/ ಇEೇ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಇ ZಾವM ಒಂದು Bಷಯವನು ಗಮಸ*ೇಕು. +ೆಜೆÓ+ೆಜೆÓಗೂ ಯಮ ಭಗವಂತನನು "#ದು ಅನುಾನ
ಾcದaೆ ದುಃಖರbತZಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಒ") +ೇ#EಾvZೆ. ZಾವM ಭಗವಂತನನು "#Eಾಗ, "#ದು
ಅನುಾನ ಾcEಾಗ ನಮT ಆತTಬಲ ಗ N&ೊಳ7Kತ)Eೆ. ಆಗ ೕವನದ ಏZೇ ಕಷN ಬಂದರೂ ನಮ&ೆ
Zೋ ಾಗುವM ಲ. “ನZೊಳ&ೆ ಭಗವಂತEಾvZೆ, ಅವನು ನೆಸುತಾ)Zೆ” ಎನುವ ಆತTಬಲ ನಮT ದುಃಖವನು
ಪ%ಹ%ಸುತ)Eೆ. Oಾಗಳ7 +ೇಳ7ವಂತೆ: ಎಂದೂ Eೇವರ ಹ")ರ ZಾವM ಕಷN ಬರ*ಾರದು ಎಂದು
'ೇ#'ೊಳK*ಾರದು ಮತು) ಕಷN ಬಂEಾಗ ‘ಅVೕ’ ಎನ*ಾರದು. ಭಗವಂತನ Xೕ3ೆ ನಂ¡'ೆಟುN ಬಂದದvನು
ಬಂದಂತೆ jೈಯ ಂದ ಎದು%ಸ*ೇಕು. ZಾವM ಎಷುN +ೆಚು ಕಷN ಅನುಭBಸುತೆ)ೕHೕ ಅೆNೕ +ೆಚು ಪೂವ
ಜನTದ iಾಪವನು ಕIೆದು'ೊಳ7Kತೆ)ೕ ೆ. ಈ ೕವ ಎಷುN ಾ!ತೋ ಅಷುN iಾಪ <ಯ ಾಗುತ)Eೆ. ಕಷNಗಳ7
ZಾವM "ನುವ ಔಷಧದಂತೆ. ಅದು xಾ ಾಗಲೂ ಕb. +ೇ&ೆ ಕb ಔಷಧ ಂದ aೋಗ ಗುಣ ಾಗುತ)Eೋ, +ಾ&ೇ
ಕಷNಗಳ7 ನಮT iಾಪವನು ತೊIೆದು ನಮTನು ಭಗವಂತನತ) 'ೊಂೊಯುತ) ೆ.
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ಹಂಸಃ ಶುಷದ/ಸುaಾಂತ%<ಸµ +ೋತಾ ೇ ಷದ"wದುaೋಣಸ

।

ನೃಷದ/ರಸದೃತಸEೊ/×ೕಮಸµ ಅ*ಾÓ &ೋಜಾ ಅ 5ಜಾ ಋತಜಾ ಋತಂ ಬೃಹ

॥೨॥

ಇದು ಬಹಳ ಪ5`ದ ಾದ ಹಂಸ &ಾಯ"1 ಮಂತ5. ಇ ಎರಡು &ಾಯ"1ಗ# ೆ. ಎರಡೂ ಒ N&ೆ ೇ%Eಾಗ ಇದು
ಜಗ"ೕ ಛಂದಾಗುತ)Eೆ. [&ಾಯ"1ಯ ೨೪ ಅ<ರ, ಜಗ"ೕಯ ೪೮ ಅ<ರ. ಇ ಎರಡು ಅ©ಕ ಅ<ರಗ# ೆ]
ಇದನು ತೋiಾಸZೆ&ೆ ಬಳಸುತಾ)aೆ. ಪ5`ದ ಾದ B0ಾ/Qತ5 &ಾಯ"1ಯ ೨೪ ಅ<ರಗಳ ಹತು)
ಶಬvಗ#ದvaೆ, ಇ ಒಟುN ಹ Zೆಂಟು ಶಬvಗ#ದುv, Uದಲ &ಾಯ"1ಯ ಎಂಟು ಶಬvಗಳ7[ಹಂಸಃ, ಶುಷ ,
ವಸುಃ, ಅಂತ%<ಸ , +ೋತಾ, ೇ ಷ , ಅ"wಃ, ದುaೋಣಸ ] +ಾಗೂ ಎರಡZೇ &ಾಯ"1ಯ ಹತು)
ಶಬvಗ# ೆ[ನೃಷ , ವರಸ , ಋತಸ , Hೕಮಸ , ಅ*ಾÓಃ, &ೋಜಾಃ, ಅ 5ಜಾಃ, ಋತಜಾಃ, ಋತØ,
ಬೃಹ ].
ಈವaೆ&ೆ ಯಮ ನಮT ಹೃದಯ ಗು+ೆಯ ಭಗವಂತEಾvZೆ ಎಂದು +ೇ#ದ. ಈ ಶ%ೕರ ನಮ&ೆ ಭಗವಂತ
'ೊಟN

ಾಹನ, ಈ

ಾಹನವನು ಉಪVೕ!`'ೊಂಡು ಾಧZೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನತ) ಪಯಣ

ಾಡ*ೇಕು ಎಂತಲೂ ಯಮ +ೇ#ದ. ಾಧZೆ ಮೂಲಕ ಪಯಣ ಅಂದaೆ ರಂತರ ಉiಾಸZೆ. ಅಂತಹ
ಉiಾಸZೆ&ಾ!Èೕ ಅಪೂವ BಷಯಗಳZೊಳ&ೊಂಡ ಈ ಹಂಸ &ಾಯ"1ಯನು ಇ Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ. ಈ
ಮಂತ5ದ ಪೂ ಾಧ ಒಂದು %ೕ"ಂದ +ಾಗೂ ಉತ)aಾಧ ಇZೊಂದು %ೕ"ಂದ ಉiಾಸZೆಯನು
+ೇಳ7ತ)Eೆ.
ಇ ಭಗವಂತನನು ಹಂಸಃ ಎಂದು ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು ಎಂ Eಾvaೆ. ಹಂಸ ಎಂದaೆ ಹಂಸಪ¬ಯಲ. ಹಂಸಃ
ಎಂದaೆ: xಾವ Eೋಷವೂ ಇಲದ +ಾಗೂ ಎ3ಾ ಗುಣಗಳ ಾರ ಸಂಗ5ಹZಾದ ಭಗವಂತ. ಇ ZಾವM
ಉ^ಾ¸ರ'ೆP ಸಂಬಂ©`ದ ಒಂದು ಮುಖ B^ಾರವನು ಗಮಸ*ೇಕು. ಯಜು ೇದದ ‘ಸ’ ಅಥ ಾ ಶ-'ಾರ
ಇEಾvಗ Uದನ ಅನುಾ/ರವನು ಮ-'ಾರ ಾ! ಉ^ಾ¸ರ ಾಡುವM ಲ/ಾಡ*ಾರದು. ಆದv%ಂದ ಹಂಸಃ
ಎನುವ Ø-'ಾರದ ಬದಲು ಕ-ವಗದ ಅನುZಾ`ಕವನು[ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಙ] ಉಪVೕ!ಸ*ೇಕು. ಆದv%ಂದ
ಉ^ಾ¸ರ ಹಙಸಃ ಎಂEಾಗುತ)Eೆ. [ಇದನು 'ೆಲವರು ಹಗುಂಸಃ ಎಂದು ಉಚ¸%ಸುತಾ)aೆ. ಆದaೆ ಅದು ಸ%xಾದ
ಉ^ಾ¸ರವಲ].
‘ಹಂಸಃ ಶುಷ ’ ಅಂದaೆ: ಹಂಸಃ Zಾಮಕ ಭಗವಂತ ಶುxಾದ ^ೇತನದEಾvZೆ ಎಂದಥ. ^ೇತನಗಳ
ಸEಾ ಶುxಾ!ರುವವರು iಾ5ಣEೇವರು. ಉಪಷ")ನ +ೇಳ7ವಂತೆ ಅಸುರರು Eೇವತೆಗಳ ಒಳ&ೆ ೇ%
ಅವರ ಬು  'ೆc` ಅವ%&ೆ ಅಸುaಾ ೇಶ ಬರುವಂತೆ ಾಡಬಲರು.[ಉEಾಹರsೆ&ೆ: ತನ&ೆ ಪೂಜೆ ಸಸಲ
ಎಂದು ಇಂದ5 ಅಸುaಾ ೇಶ ಂದ ಮIೆ ಬ%`ದುv-ಕೃಷ: &ೋವಧನ !% *ೆಟNವನು ಎ") ರ<sೆ ಾcದ ಕೆ]
ಇಂEಾ5

Eೇವತೆಗ#&ೆ ಅಸುaಾ ೇಶ ಬರಬಹುದು ಆದaೆ iಾ5ಣEೇವ%&ೆ ಎಂದೂ ಅಸುaಾ ೇಶ ಇಲವಂತೆ.

iಾ5ಣEೇವರ Xೕ3ೆ ಆಕ5Qಸ*ೇಕು ಎಂದು ಪ5ಯ"ಸುವ ಅಸುರರು ಕಲು ಬಂೆ&ೆ ತ3ೆ ಚ'ೊಂಡಂತೆ
ಚ'ೊಂಡು Zಾಶ ಾ! +ೋಗುತಾ)aೆ. bೕ&ೆ xಾವ ಆಸು%ೕ ಶf)ಯ ಪ5-ಾವಕೂP ಒಳ&ಾಗದ ಶುದತತ/ ‘iಾ5ಣ
Eೇವರು’. ಇಂತಹ ಶುxಾದ iಾ5ಣEೇವರ ಸbತZಾ! ಹಂಸಃ Zಾಮಕ ಭಗವಂತEಾvZೆ.

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಹೃತPಮಲದ ೕವEಾvZೆ. ಆ ೕವZೊಳ&ೆ ೕವ ಕ3ಾ¢ಾxಾ! iಾ5ಣEೇವ%Eಾvaೆ. iಾ5ಣEೇವರ
ಒಳ&ೆ ಹಂಸಃ Zಾಮಕ ಭಗವಂತEಾvZೆ. ಈ 'ಾರಣ'ಾP! iಾ5ಣEೇವ%ಗೂ ಕೂಾ ಹಂಸಃ ಎನುವ +ೆಸ%Eೆ.
ಒ Nನ +ೇಳ*ೇ'ೆಂದaೆ ಭಗವಂತ ಎಲರ ಒಳಗೂ ¡ಂಬರೂಪZಾ! Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
‘ವಸುಃ ಅಂತ%<ಸ ’ ಅಂದaೆ ಅಂತ%<ದ ವಸುಃ ZಾಮಕZಾ! ಭಗವಂತEಾvZೆ ಎಂದಥ. ವಸುಃ ಎಂದaೆ
0ೆ5ೕಷ ಾದ ಆನಂದಸ/ರೂಪ.[ವ=ವರ=0ೆ5ೕಷ; ಸು= ಸುಖ=ಆನಂದ]. bೕ&ೆ ೕವ ಜಾತTಕ ಾದ ಪ5ಪಂಚದ
ಎ3ಾ ಕೆ ಆನಂದ ಸ/ರೂಪZಾ! ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ.
‘+ೋತಾ ೇ ಷ ’ : ಇ ‘ ೇ ’ ಎಂದaೆ ಯ± ೇ 'ೆ. ಅಂದaೆ ಯ±ಕುಂಡ. ೇ ಯರುವವನು ಅ!.
ಅ!ಯ ಅ! ಅಂತಗತZಾ! ಅ!Zಾaಾಯಣ ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ. ಅ!ಯದುv ZಾವM ಅdಸುವ
ಹBಸುಗಳನು "ನುವವ ಆ ಭಗವಂತ. ಯ± ಾಡು ಾಗ ಹವನ ಮಂತ5ಗಳನು +ೇಳ7ವವರನು ‘+ೋತೃ’
ಎಂದು ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಇವರು ಹವನ ಾಡು ಾಗ ‘ಶಸ1’ ಮಂತ5ಗಳನು +ೇಳ7ವವರು. ಇಂತಹ +ೋತೃಗಳ
ಒಳ&ೆ +ೋತಾಃ ZಾಮಕZಾ! ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ. ನಮT ಇಂ 5ಯಗಳ ರಂತರ Bಷಯಗಳ +ೋಮ
ನೆಯು")ರುತ)Eೆ. ಅ!ಯದುv ಆಹು"ಯನು `/ೕಕ%ಸುವ ಭಗವಂತZೇ ನಮT ಇಂ 5ಯಗಳದುv ಅವMಗಳನು
ಯQಸುವ ಸ ಾಂತxಾQ.
‘ಅ"wಃ ದುaೋಣಸ ’: ದುaೋಣ ಎಂದaೆ ೋಮರಸ iಾತೆ5 ಅಥ ಾ ಮರದ EೊZೆ. ಭಗವಂತ&ೆ
ಅdಸುವ ೋಮರಸದಲೂ +ಾಗೂ ಎ3ಾ ಹBಸುಗಳಲೂ ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ. xಾಗ0ಾ3ೆಯ ಬಂದು
ಕು#"ರುವ ಅ"wVಳ&ೆ ಕೂಾ ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ.[ಅ"w ಪದದ ಅಥವನು Uದಲ ಅjಾಯದ(೧೧-೭) Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ].
ಹಂಸ &ಾಯ"1ಯ ಉತ)aಾಧ bೕ&ೆ +ೇಳ7ತ)Eೆ: “ನೃಷದ/ರಸದೃತಸEೊ/×ೕಮಸµ ಅ*ಾÓ &ೋಜಾ ಅ 5ಜಾ
ಋತಜಾ ಋತಂ ಬೃಹ ”. ಈಗ ಮುದ5ಣ ಾ!ರುವ ಎ3ಾ ಪMಸ)ಕಗಳಲೂ “ಅ*ಾÓ &ೋಜಾ ಋತಜಾ ಅ 5ಜಾ
ಋತಂ ಬೃಹ ” ಎಂದು ಮುದ5ಣ ಾ!ರುವMದನು 'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. ಆದaೆ ಇದು ಋ&ೆ/ೕದದ ಮಂತ5. [ಋ&ೆ/ೕದದ“ಅ*ಾÓ &ೋಜಾ ಋತಜಾ ಅ 5ಜಾ ಋತØ” ಎಂ Eೆ(ಋ&ೆ/ೕದ- ೪-೦೪೦-೦೫). ಅ ‘ಬೃಹ ’ ಪದ ಬಳ`ಲ].
iಾ5ೕನ

ಾಾನಗಳ ಪ5'ಾರ ಮತು) ಅಥ ಔತ ಂದ ಕಠ ಉಪಷ")ನ “ಅ*ಾÓ &ೋಜಾ ಅ 5ಜಾ

ಋತಜಾ ಋತಂ ಬೃಹ ” ಸ%xಾದ iಾಠ ಎಸುತ)Eೆ.
ನೃಷ : ಪ5"Vಬo ಮನುಷನಯೂ ಆ ಭಗವಂತEಾvZೆ. ಆದv%ಂದ xಾರೂ xಾರನು Zೋcಯೂ
ಅಸಹಪಡುವಂ"ಲ. ಆದv%ಂದ ZಾವM ತ ವವ+ಾರದ ಸಂಪfಸುವ ಪ5"Vಬoನಲೂ ಭಗವಂತನನು
'ಾಣ*ೇಕು.
ವರಸ : ಮನುಷ!ಂತ Xೕರುವವರು Eೇವತೆಗಳ7. ಬ5+ಾT ಸಮಸ) Eೇವತೆಗಳಲೂ ಆ ಭಗವಂತEಾvZೆ.
ಋತಸ , Hೕಮಸ : ಬ5ಹT!ಂತ ಎತ)ರದ ಮೂಲ ಪ5ಕೃ"ಾ ಲ¬= ಇEಾvI ೆ. ಮೂಲ ಪ5ಕೃ"&ೆ
ಎರಡು ಮುಖ. ಜಡಪ5ಕೃ" ಮತು) ^ೇತನ ಪ5ಕೃ". ಇದZೇ ಇ ಋತಸ

Hೕಮಸ

ಎಂ Eಾvaೆ. ಋತ

ಎಂದaೆ ಎಂದೂ ಬದ3ಾವsೆ +ೊಂದEೆ ಏಕರೂಪ ಾ!ರುವ ಮೂಲಪ5ಕೃ". Hೕಮ ಎಂದaೆ ಎ3ಾ ಕೆ
ತುಂ¡ರುವ ಶf). bೕ&ೆ ^ೇತZಾ^ೇತZಾತTಕ ಪ5ಪಂಚದ ಮತು) ಅದ'ೆP xಾಮಕIಾದ 

ಪ5ಕೃ"

ಲ¬=ಯ ಸbತZಾ!EಾvZೆ ಆ ಭಗವಂತ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಅ*ಾÓಃ: ೕ%ನ ಹು Nದವನು ಅ*ಾÓಃ. ಇದು ಚತುಮುಖನ +ೆಸರು. ಭಗವಂತ ಚತುಮುಖನ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
&ೋಜಾಃ: &ೌಃ ಎಂದaೆ ಸರಸ/". ಸರಸ/"ಯ ಮಕPIಾದ ಗರುಡ-0ೇಷ-ರುದ5ರ Zೆ3ೆ`ರುವ ಭಗವಂತ
&ೋಜಾಃ.
ಅ 5ಜಾಃ: ಅ 5 ಎಂದaೆ ಎಲರೂ ಆದ%ಸ*ೇ'ಾದ ವತತ/. ವಂದ ಹು Nದ ಇಂEಾ5 ಸಮಸ) Eೇವತೆಗಳ
Zೆ3ೆ`ರುವ ಭಗವಂತ ಅ 5ಜಾಃ.
ಋತಜಾಃ: Oಾನವನು ಪೆದು ಮುf)ಯನು ಪೆದವರ ಸbತZಾ!ರುವ ಭಗವಂತ ಋತಜಾಃ.
ಋತØ, ಬೃಹ : ಎಂದೂ ಬದ3ಾಗದ Oಾನ ಸ/ರೂಪ ಭಗವಂತ ಋತØ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತ&ೆ ಾ xಾದ
ಇZೊಂದು ವಸು)Bಲ. ಆದv%ಂದ ಆತ ಬೃಹ .
ಈ ಮಂತ5'ೆP ಇZೊಂದು ಮುಖBEೆ. ಅದು ೇದದ3ೇ ಬಂದ ಅಥ Bವರsೆ. ತೈ")%ೕಯ ಅರಣಕದ ಈ
ಮಂತ5'ೆP ಅಥ ಬaೆ Eಾvaೆ. ಆ bZೆ3ೆಯ ಈ ಮಂತ5ದ ಅಥ Bವರsೆಯನು Zೋೋಣ.
ಈ ಮಂತ5ದ ‘ಋತ’ ಎನುವ ಶಬv ಮೂರು *ಾ% ಬಂ Eೆ +ಾಗೂ ಮೂರಕೂP *ೇaೆ *ೇaೆ ಅಥBEೆ. ಆದaೆ
ಸಂಸತದ ಒಂದು ಯಮBEೆ. ಅEೇZೆಂದaೆ: ಒಂದು ಶಬvವನು ಒಂದು ಸಂದಭದ ಒಂದು ಪ5ಕರಣದ
ಅZೇಕ *ಾ% ಉ^ಾ¸ರ ಾcದaೆ ಅದು ಒಂEೇ ಅಥವನು +ೇಳ*ೇ'ೇ +ೊರತು ಅಾಂತರ ಾಡ*ಾರದು
ಎಂದು. ಇದು -ಾಾ0ಾಸ1ದ ಯಮ. ಆದaೆ ಈ ಯಮ ಇ ಅನ/ಸುವM ಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ಇ ಋತ ಎನುವ
ಶಬv ಮೂರು *ಾ% ಬಂ ದvಲ, ಬದ&ೆ ಋತಸ , ಋತಜಾಃ, ಋತØ ಎನುವ *ೇaೆ *ೇaೆ ಶಬvಗಳ7
ಬಳ'ೆxಾ!ರುವMದು. +ಾ&ಾ! ಈ ಮೂರು ಶಬvಗ#ಗೂ ಇ *ೇaೆ *ೇaೆ ಅಥಗ# ೆ.
ಋತಸ

ಎಂದaೆ ಋತಗಳ ಇರುವವನು. ಸಮಸ) ೇದಗಳ ಪ5"iಾಧZಾದ ಭಗವಂತ ಋತಸ . ೇದ

ಎಂದೂ ಅiಾಥ'ೆP ಎೆ ಾc'ೊಡುವM ಲ. ಯಾಥ Oಾನವನು 'ೊಡುವMದ%ಂದ

ೇದವನು ‘ಋತ’

ಎನುತಾ)aೆ. ಭಗವಂತ ಸವ ೇದ ಪ5"iಾದZಾ!, ಸಮಸ) ಶಬv ಾಚZಾ!, ಸಮಸ) ಅ<ರ

ಾಚZಾ!

ೇದದ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
ಸಂಸತ -ಾಾ0ಾಸ1ದ ಇZೊಂದು ಯಮBEೆ. xಾವ ಅಥ ಒಂದು ಶಬv'ೆP ಪ5`ದHೕ, ಅದನು ¡ಟುN
ಅಪ5`ದ ಅಥವನು +ೇಳ*ಾರದು ಎಂದು. ‘Hೕಮ’ ಎನುವ ಪ5`ದ ಅಥ ಆ'ಾಶ. ಆದaೆ ಇ ಆ ಅಥವನು
ಬಳ`ಲ. ಇದ'ೆP 'ಾರಣ: ಪ5`ದ ಅಥ *ಾಧಕ ಾ!ದv ಅಪ5`ದ ಅಥವನು +ೇಳಬಹುದು ಎಂದು -ಾಾ0ಾಸ1
+ೇಳ7ತ)Eೆ. ಇ ಪೂ ಾಧದ ‘ಅಂತ%<’ ಎನುವ ಶಬv ಬಂ ರುವMದ%ಂದ, ಅದು ಉತ)aಾಧದ ಪMನರುf)
ಆಗುವM ಲ. ಆದv%ಂದ Hೕಮ ಎನುವ ಶಬv'ೆP ಎ3ಾ ಕೆ
'ೊಡ3ಾ!Eೆ. ಎ3ಾ ಕೆ

ಾಪ) ಾ!ರುವ ತತ/ ಎನುವ ಅಥ Bವರsೆ

ಾಪ) ಾ!ರುವ ತತ/ ಎರೇ. ಲ¬=ೕ ಮತು) Zಾaಾಯಣ. ಇ ‘Hೕಮದ

Zೆ3ೆ`ರುವ ಭಗವಂತ’ ಎಂದು +ೇ#ರುವMದ%ಂದ Hೕಮ ಎಂದaೆ 5ೕಲ¬=[Bಷು:Bನ ಜೊತೆ&ೆ ಓತIಾದವಳ7].
ಹಂಸ &ಾಯ"1ಯನು ಸೂVೕಪಾ¼ನ'ಾP! ಉಪVೕ!ಸುತಾ)aೆ. +ೇ&ೆ &ಾಯ"1ಯನು ಜಪ ಾಡು ಾಗ
ಸೂVೕಪಾ¼ನHೕ +ಾ&ೇ ಹಂಸ &ಾಯ"1ಗೂ Eೇವತೆ ಸೂಯ ಎಂದು ಆaಾಧZೆ ಾಡುವ ಕ5ಮBEೆ.
bೕ&ಾ! ತೈ")%ೕಯ ಅರಣಕದ ಅಥBವರsೆಯನು ಸೂಯZಾaಾಯಣನ ಪರ ಾ! +ೇಳ3ಾ!Eೆ.
ಮುಂಜಾZೆ ಪೂವ ಸಮುದ5ದ ಕು#ತು ಸೂಯನನು Zೋcದaೆ ಆತ ೕ%ಂದ Xೕ3ೆದುv ಬಂದಂತೆ
'ಾಣುತಾ)Zೆ. bೕ&ೆ ೕ%ಂದ Xೕ3ೆದುv ಬಂದಂತೆ 'ಾಣುವ ಸೂಯZಾaಾಯಣ ಅ*ಾÓಃ. ಾBರ fರಣ +ೊತು)
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಬರುವZಾದv%ಂದ ಆತ &ೋಜಾಃ. ಸತ ಸ/ರೂಪZಾ! ಆB-ಾವZಾಗುವ +ಾಗೂ ಮುಕ)ರ Zೆ3ೆ`ರುವ
ಭಗವಂತ ಋತಜಾಃ. ಸEಾ ಒಂEೇ %ೕ" ಇರುವ Bೕ'ಾರ ಬ5ಹTತತ/ ಭಗವಂತ ಋತØ. bೕ&ೆ ಎ3ಾ
ಗುಣಗಳನೂ +ೊಂ ರುವ, ಎಲfPಂತ b%Eಾದ ತತ/ ಭಗವಂತ ‘ಬೃಹ ’.
ಊಧuಂ iಾ5ಣಮುನಯತiಾನಂ ಪ5ತಗಸ" ।
ಮjೇ ಾಮನಾ`ೕನಂ B0ೆ/ೕ Eೇ ಾ ಉiಾಸತೇ

॥೩॥

ZಾವM ಬದುಕಲು 'ಾರಣ ಉ`aಾಟ. ನXT3ಾ ಚಟುವ 'ೆಗ#&ೆ, ಅ`)ತ/'ೆP 'ಾರಣ ನUTಳ&ೆ ನೆಯು")ರುವ
iಾ5sಾiಾನರ ಉ`aಾಟ f5È. ಉ`ರು ಒಳ'ೆP ತೆ&ೆದು'ೊಳ7KವMದು ಅiಾನ +ಾಗೂ ಉ`ರು +ೊರ'ೆP
¡ಡುವMದು iಾ5ಣ. iಾ5ಣ-ಅiಾನ ಎನುವMದು iಾ5ಣEೇವರ ಎರಡು ಸ/ರೂಪಭೂತ ರೂಪಗಳ7. ಇಂತಹ
iಾ5ಣತತ/ ಕೂಾ ಸ/ತಂತ5ನಲ ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ನಮT ಹೃದಯ ಮಧದ ಭಗವಂತ ‘ ಾಮನ’ ರೂdxಾ!
ಕು#"EಾvZೆ +ಾಗೂ ಆತನ ಆ"Ùಯ ಸಖZಾ! iಾ5ಣEೇವರು ಂತು ಉ`aಾcಸು")Eಾvaೆ. ಹೃದಯದ
ಕು#ತು, iಾ5sಾiಾನರಂತೆ ಎ3ಾ ತತಾ/¢ಾ Eೇವತೆಗಳನು ಭಗವಂತ ಯಂ"5ಸು")EಾvZೆ. ಅವನ ಸುತ)
ಸಮಸ) EೇವತೆಗಳJ ಅವನನು ಉiಾಸZೆ ಾಡು")Eಾvaೆ.
ಅಸ Bಸ5ಂಸಾನಸ ಶ%ೕರಸ¼ಸ Eೇbನಃ ।
Eೇ+ಾ /ಮುಚಾನಸ fಮತ5 ಪ%ಷತೇ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೪॥

ಈ 0ೆrೕಕವನು Xೕ3ೋಟದ Zೋcದaೆ ಇ 'ೆಲವM ಪದಗಳ ಪMನರುf)xಾ!Eೆ ಎನುವಂ"Eೆ. “ಶ%ೕರಸ¼ಸ
Eೇbನಃ” ಎನುವ ಎರಡೂ ಪದಗಳ7 ಒಂEೇ ಅಥವನು 'ೊಟNಂತೆ 'ಾಣುತ)Eೆ. ಅEೇ %ೕ" ‘Bಸ5ಂಸಾನಸ’
ಎಂದರೂ ‘Eೇ+ಾ /ಮುಚಾನಸ’ ಎಂದರೂ ಅಥ ಒಂEೇ- ‘Eೇಹ ಂದ ಕಳ'ೊಳ7KವMದು’ ಎಸುತ)Eೆ.
ಆದaೆ ಇದು ಪMನರುf) ಅಲ. ಇ ಅದುÍತ ಾದ Bಷಯ ಅಡ!Eೆ.
ಸ/ರೂಪಭೂತ ಾದ ೕವ'ೆP ಮೂರು ಶ%ೕರಗಳ7. ಅವMಗIೆಂದaೆ: +ೊರ&ೆ 'ಾಣುವ ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರ, ಸೂ<=ಶ%ೕರ
ಮತು) ಂಗಶ%ೕರ. ೕವ ಸೂ< ಶ%ೕ%xಾ! ತಾಯ ಗಭವನು ೇ%, ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರವನು ಪೆದು ಮರ#
ಹುಟುNತಾ)Zೆ. ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರವನು ¡ಟುN ಸೂ< ಶ%ೕ%xಾ! +ೊರ +ೋಗುವMದನು ZಾವM ಾವM ಎನುತೆ)ೕ ೆ. ಈ
ಮೂರೂ ಶ%ೕರಗಳನು ಕಳ'ೊಳKEೇ ೕವ&ೆ Uೕ<Bಲ.
ಈ ಮಂತ5ದ ‘ಶ%ೕರ’ ಎಂದaೆ ‘ಸತಾ)ಗ xಾವMದು ¡ದುv +ೋಗುತ)Eೋ ಆ ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರ’. xಾವMದು ಒಂದು
ಜನT ಂದ ಇZೊಂದು ಜನT'ೆP ಹ%ಯುತಾ) Uೕ<ದ ತನಕ ೕವದ ಜೊತೆ!ರುತ)Eೋ ಅದನು ಇ ‘Eೇಹ’
ಎಂ Eಾvaೆ.

ಅEೇ

ಂಗಶ%ೕರ.

ೕವ

ಬದುfನ

'ಾಲದ

ಈ

ಸೂ¼ಲ

ಶ%ೕರEೊಳ!ನ

ಂಗ

ಶ%ೕರEೊಳ!ರುತಾ)Zೆ. ಸಂಾರ ಚಕ5ದ ಸು"), ಅನುಭವ ಪೆದು, Uೕ<Vೕಗ ಾದ ೕವ, ತನ ಸೂ¼ಲ
ಶ%ೕರವನೆNೕ ಅಲ, ತನ ಂಗ ಶ%ೕರವನೂ ಕಳ'ೊಂಡು ಸ/ರೂಪಭೂತZಾ! ಭಗವಂತನನು ೇರುತಾ)Zೆ.
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ಈ `¼"ಯ ೕವZೊಂ &ೆ ಉ#ಯುವMದು 'ೇವಲ ಭಗವಂತ ಾತ5. “Uೕ<ದ ೕವನನು ಯQಸುವ ಆ
ಭಗವಂತZೇ-ೕನು "#ಯಬಯ`ದ ಪರತತ/” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
iಾ5sೇನ ZಾiಾZೇನ ಮತೋ ೕವ" ಕಶನ ।
ಇತaೇಣ ತು ೕವಂ" ಯ`TZೇತಾವMiಾ5ತೌ ॥೫॥
bಂEೆ +ೇ#ರುವ Bಷಯವನು ಇ ಉಪಸಂ+ಾರ ಾಡುತಾ) ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “'ೇವಲ iಾ5sಾiಾನರು
ಉ`aಾcಸುವMದ%ಂದ ZಾವM ಬದುಕುವMದಲ. ಸವ Eೇವತೆಗಳನೂ ಯQಸುತಾ), ನಮT ಹೃದಯದ
ಮಧದ ಕು#"ರುವ ಭಗವಂತಂEಾ! ZಾವM ಬದುfEೆvೕ ೆ. ಅವನ ಯ"ಯಂತೆÈೕ iಾ5sಾiಾನರು
ಉ`aಾಟ f5È ನೆಸು")Eಾvaೆ” ಎಂದು. “ಭಗವಂತನ ಆOೆಯಂತೆ ಉ`aಾcಸುವ iಾ5ಣ Eೇವaೇ, ನನ&ೆ
ಉ`ರು 'ೊಟುN ಬದುfಸುವ ಓ ಭಗವಂತZೇ, ನ&ೆ 'ೋ -'ೋ

ವಂದZೆ ಎನುವMದು ನಮT

ಂತZೆxಾಗ*ೇಕು.
[ಮುಂ ನ ಮೂರು 0ೆrೕಕಗಳನು ಎರಡZೇ ಅjಾಯದ Uದಲ ವೕಯ3ೇ Bವ%`ರುವMದ%ಂದ ಇ
Zೇರ ಾ! ಈ ವೕಯ ಒಂಬತ)Zೇ 0ೆrೕಕ B0ೇಷsೆ ೕcರುವMದನು ಓದುಗರು ಗಮಸ*ೇಕು.]
ಕ9:&ೆ 'ಾಣದ ಭಗವಂತನನು bಂ ನವರು ಮೂರು ಪ5"ೕಕಗಳ ಉiಾಸZೆ ಾಡು")ದvರು. ಭೂQಯ
ಅ!ಪ5"ೕಕ, ಅಂತ%<ದ ಾಯು ಪ5"ೕಕ ಮತು) ಸ/ಗದ ಸೂಯನ ಪ5"ೕಕ. ಭಗವಂತನ ಪ5"ೕಕದ ಈ
ಉiಾಸZೆ +ಾಗೂ ಅದರ bಂ ರುವ Bಷ Oಾನವನು ಯಮ ಮುಂ ನ ಮೂರು 0ೆrೕಕಗಳ Bವ%`EಾvZೆ.
ಅ!ಯೈ'ೋ ಭುವನಂ ಪ5BೊNೕ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ5"ರೂ«ೕ ಬಭೂವ ।
ಏಕಸ)ಾ ಸವಭೂತಾಂತaಾತಾT ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ5"ರೂ«ೕ ಬbಶ ॥೯॥
ನಮ&ೆ "#ದಂತೆ *ೆಂf ಅಥ ಾ ಅ! 'ೇವಲ ಜಡವಲ. ಅದರ bಂEೆ ಅ! Eೇವತೆ ಇEಾvZೆ. ಪ5"Vಂದು
ಮZೆಯ ಉ%ಯುವ *ೆಂfಯ bಂEೆ ಇರುವ Eೇವತೆ ಒಬoZೇ. ಎ3ೆೆ ಇರುವ ಅ!ಯ ರೂಪ *ೇaೆ*ೇaೆ ಆದaೆ
xಾಮಕ ಶf)xಾದ ಅ!Eೇವತೆಯ ರೂಪ ಒಂEೇ. ಅ! *ೆಳಕು ೕಡುತಾ)Zೆ, *ೇಸುತಾ)Zೆ, ಸುಡುತಾ)Zೆ.
ಇEೇ %ೕ" ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ Oಾನದ *ೆಳಕನು 'ೊಡುತಾ)Zೆ, ನUTಳ!ದುv ನಮTನು ಪಕ/ಾಡುತಾ)Zೆ,
ನಮT iಾಪ ಮತು) Eೋಷಗಳನು ಸುಡುತಾ)Zೆ. +ೇ&ೆ ಅ! ಎ3ಾ ಕೆ ಇEಾvZೋ, +ಾ&ೆ ಭಗವಂತ. ಆತ ಎ3ೆೆ
ಇEಾvZೆ, ಆದaೆ ಆತ ಏಕ. +ೇ&ೆ ಮZೆ ಮZೆಯ ಾBaಾರು

ೕಪಗIೆJ ೕ +ಾ&ೇ ಪ5ಪಂಚದ ಾBaಾರು

ೕವ%Eಾvaೆ. *ೆಂfVಳ&ೆ ಅ!Eೇವದvಂತೆ ಭಗವಂತ ಸಮಸ) ೕವರ ಅಂತxಾQxಾ!EಾvZೆ.
ಈ 0ೆrೕಕದ ‘ಏಕಃ’ ಎನುವ ಪದ ಬಳ'ೆxಾ!Eೆ. ಏಕಃ ಎಂದaೆ: ಒಬoZೇ, ಇZೊಬoಲ ಎಂದಥ. ಎ3ಾ ಕೆ
ಇರುವವನೂ ಒಬoZೇ ಒಬo ಭಗವಂತ. ಎ3ಾ ಪ5"ೕಕದ ಒಳಗೂ, ಎ3ಾ ೕವರ ಒಳಗೂ ಇರುವ ಭಗವಂತ
ಒಬoZೇ. ಏಕಃ ಎನುವMದ'ೆP ಇZೊಂದು ಅಥ: ‘ಏಷ ಏವ ಕaೋ"’ ಅಂದaೆ ಎಲವನೂ ಾಡುವವ,
ಸವಕತಾ.

ಇದು

0ಾ`1ೕಯ

ವಚನ.

ನಮT
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ಅಂತxಾQxಾ! ಸಮಸ) ೕವರಲೂ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.

ಎ3ಾ ರೂಪಗಳ ಒಳಗೂ ¡ಂಬರೂಪZಾ!

ತುಂ¡EಾvZೆ, ಆದaೆ xಾವMದರ 3ೇಪವೂ ಇಲEೆ *ೇaೆxಾ!EಾvZೆ. ಅವರವರ ಕಮಕPನುಗುಣ ಾ! ಏನು
ಕಮ ಆಗ*ೇ'ೋ ಅದನು ಆ EೇಹEೊಳ&ೆ ಂತು ಾಡುವ ಭಗವಂತ ಪ).
ಾಯುಯೈ'ೋ ಭುವನಂ ಪ5BೊNೕ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ5"ರೂ«ೕ ಬಭೂವ ।
ಏಕಸ)ಾ ಸವಭೂತಾಂತaಾತಾT ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ5"ರೂ«ೕ ಬbಶ

॥೧೦॥

&ಾ# ಅ¢ವಕ) ಾಗುವ ಪ5"ೕಕಗಳ7 ಅZೇಕ. ಆದaೆ ಅದರ ಒಳ!ದುv ಸಶ ಸುಖವನು 'ೊಡುವವ ಒಬoZೇ ಒಬo
Eೇವತೆ-ಅವZೇ ಾಯು. &ಾ# 'ಾಣ ದvರೂ +ೇ&ೆ ಅನುಭವ'ೆP &ೋಚರ ಾಗುತ)Eೋ, +ಾ&ೇ ಭಗವಂತ. +ೇ&ೆ
iಾ5ಣಶf) ಸಮಸ) ಾಯುBನ ತುಂ¡EೆVೕ, ಅEೇ %ೕ" ಅನಂತ'ೋ

ೕವರ ¡ಂಬರೂಪZಾ!

ಭಗವಂತEಾvZೆ. ಆತ ಎಲರ ಒಳ!ದುv ಎಲವನೂ ಾಡು")ದvರೂ ಎಲfPಂತ ¢ನ ಾ!EಾvZೆ.
ಸೂVೕ ಯಾ ಸವ3ೋಕಸ ಚ<ುಃ ನ ಪತೇ ^ಾ<ುೈ*ಾಹEೋೈಃ ।
ಏಕಸ)ಾ ಸವಭೂತಾಂತaಾತಾT ನ ಪತೇ 3ೋಕದುಃೇನ *ಾಹಃ

॥೧೧॥

ಆ'ಾಶದ ಭಗವಂತ ಹದ, ಎಂದೂ ನಂದದ ೕಪ ಸೂಯ. ಜಗ")ನ ಎಷುN ಕಣು:ಗ# ೆ ಅಷೂN ಕಣು:ಗಳಲೂ
ಕ9:ನ ಅ¢ಾ ಸೂಯEಾvZೆ. ಆತ ಒಂEೊಂದು ಕ9:ನ ಒಂEೊಂದು ಶf)xಾ! ತುಂ¡EಾvZೆ. ಆತನ
ಶf)ಯ ಪ5"ೕಕ ಅZೇಕ. +ೇ&ೆ ನಮT ಕ9:ನ Eೋಷ ಸೂಯ&ೆ ಅಂಟುವM ಲHೕ, +ಾ&ೇ ಭಗವಂತ. ಆತ
ಎಲರ ಒಳಗೂ ಇEಾvZೆ. ಆದaೆ ನಮT Eೋಷಗಳ7 ಅವ&ೆ ಅಂಟುವM ಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ಆತ ಒಳ!ದೂv ಪ).
ಭಗವಂತ OಾZಾನಂದಪೂಣ, OಾZಾನಂದಪ5ದ. ಪ5"ೕಕ ಅದೃಷ ಾ!ದvರೂ, ಅದೃಶ ಾದ ಪ5"ೕಕದ ಒಳಗೂ
ಅದೃಷZಾ! ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ. ಈ %ೕ" ಅ!,

ಾಯು ಮತು) ಸೂಯನ ಪ5"ೕಕದ ಭಗವಂತನ

ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದು ೈ ಕ ಸಂಪ5Eಾಯ. ಪ5"ೕಕದ ಂತZೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೂಲ'ೆP +ೋ! ಮೂಲ
ಂತZೆ ಾಡ*ೇಕು ಎನುವ ಮೂಲ ತತ/ವನು ಕೋಪಷತು) ನಮT ಮುಂ

NEೆ.

ಏ'ೋ ವೕ ಸವಭೂತಾಂತaಾತಾT ಏಕಂ ರೂಪಂ ಬಹುjಾ ಯಃ ಕaೋ" ।
ತಾತTಸ¼ಂ Èೕಽನುಪಶಂ" ©ೕaಾಃ ತೇಾಂ ಸುಖಂ 0ಾಶ/ತಂ Zೇತaೇಾಂ ॥೧೨॥
ಈ ಪ5ಪಂಚದ ಪ5"Vಬo ಮನುಷನ ಬಯ'ೆ ‘ತಾನು ಸುಖ ಪಡ*ೇಕು’ ಎನುವMದು. ನಮ&ೆ "#ದಂತೆ ಈ
-ೌ"ಕ ಪ5ಪಂಚದ 'ೇವಲ ಸುಖ ಎನುವMEೊಂ ಲ. ಇ ಸುಖ ಮತು) ದುಃಖ ಒಂEೇ Zಾಣದ ಎರಡು
ಮುಖBದvಂತೆ. ಆದv%ಂದ ಾಸ)ವ ಪ5ಪಂಚದ 'ೇವಲ ಸುಖ ಒಂದು ಮ%ೕ'ೆ. bೕ!ದvರೂ ಕೂಾ, ಪ5"Vಬo
ಾನವನೂ ಪೂಣ Eಾ5ವೆ¼ಯ ದುಃಖBಲದ ಸುಖವನು ಅನುಭBಸುತಾ)Zೆ. ಈ %ೕ" Eೆvಯ `ಗುವ,
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ದುಃಖದ 3ೇಪ ೇ ಇಲದ ಸುಖವನು 0ಾಶ/ತ ಾ! ಪೆಯುವMದು +ೇ&ೆ ಎನುವ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ರೂಪದEೆ ಈ
0ೆrೕಕ.
ಾಾನ ಾ! ZಾವM ಎಚರದ ‘Zಾನು’ ಎನುವ ಅಹಂ'ಾರ ಮತು) ‘ನನದು’ ಎನುವ ಮಮ'ಾರದ Eಾಸaಾ!
ಬದುಕು")ರುತೆ)ೕ ೆ. ಇEೇ ನXT3ಾ ದುಃಖಗ#&ೆ ಮೂಲ 'ಾರಣ. ಈ ಪ5ಪಂಚದ ಸಮಸ) ಜಗತ)ನು ತನ
ವಶದ%`'ೊಂಡ ಭಗವಂತನ ಇ^ೆ¸ಯಂತೆÈೕ ಎಲವೂ ನೆಯುತ)Eೆ. ಒಬoZೇ ಒಬo ಭಗವಂತ ಎಲರ ಒಳಗೂ
*ೇaೆ*ೇaೆ ರೂಪZಾ! ಅ¢ವಕ)Zಾಗುತಾ)Zೆ. bೕ&ೆ ಏಕರೂಪZಾದ ಆತ, ಅನಂತ ರೂಪದ ಪ5ಪಂಚದ ತುಂ¡
iೆ5ೕರsೆ ಾಡು")EಾvZೆ. ಇದು ಅವನ ೕ3ೆ.
“xಾರು Bಶ/ದ ಎಲರ ಒಳಗೂ +ೊರಗೂ ತುಂ¡EಾvZೋ, ಅವZೇ ನZೊಳಗೂ ಇEಾvZೆ” ಎಂದು
jೈಯ ಂದ ತನನು ತಾನು ಭಗವಂತ&ೆ ಅd`'ೊಂಡು ಬದುಕುವವ 0ಾಶ/ತ ಸುಖವನು 'ಾಣಬಲ
ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. 0ಾಶ/ತ ಸುಖ'ೆP ಇEೊಂEೇ ಾಗ
ZಾವM ಭಗವಂತನನು ಪ5"Xಯ ಪ5"ೕಕದ ಪೂಸುತೆ)ೕ ೆ. bೕ&ೆ ಪೂಜೆ ಾಡು ಾಗ ಈ ಪ5ಪಂಚದ ಎ3ಾ
ಪMಣೇತ5ಗಳ ಸbತZಾ!ರುವ ಭಗವಂತ ಒಬoZೇ, ಅವZೇ ಈ Bಗ5ಹದ ಸbತZಾ!EಾvZೆ ಎಂದು
ಆ ಾಹZೆ ಾಡ*ೇಕು. ಎ3ಾ ಪ5"Xಯರುವ ಭಗವಂತ ಈ ಪ5"Xಯಲೂ ಇEಾvZೆ, ಎ3ಾ ಕೆ ಇರುವ
ಭಗವಂತ ನZೊಳಗೂ ಇEಾvZೆ. bೕ&ೆ ನZೊಳ!ರುವ ಭಗವಂತ ಈ ಪ5"Xಯರುವ ಭಗವಂತ&ೆ ನನನು
ಪ5"ೕಕ ಾ!%`'ೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಸು")EಾvZೆ ಎನುವ ಅನುಸಂjಾನ 0ಾ`1ೕಯ.
ಸಮಸ) ಜಗತ)ನು ತನ ವಶದಟುN'ೊಂಡ ಭಗವಂತನ ಇ^ೆ¸ಯಂತೆÈೕ ಎಲವೂ ನೆಯುತ)Eೆ. ಅವZೊಬoZೇ
ಎಲವನೂ ಾಡುವ ಪರಶf) ಎನುವ ಸತ "#Eಾಗ, ನಮT ೕವನದ ನೆಯುವ ಎ3ಾ ಘಟZೆಗಳJ ಸಹ
ಎಸುತ)Eೆ. ಈ OಾನEೊಂ &ೆ +ಾಗೂ ಪೂಣ ಶರsಾಗ"Vಂ &ೆ xಾರು ಮುಂದುವ%ಯುತಾ)aೋ ಅವರು
0ಾಶ/ತ ಸುಖವನು +ೊಂದುತಾ)aೆ.
ತೋಽತಾZಾಂ ^ೇತನ0ೇತZಾZಾಂ ಏ'ೋ ಬಹೂZಾಂ Vೕ Bದjಾ" 'ಾಾ ।
ತಾತTಸ¼ಂ Èೕಽನುಪಶಂ" ©ೕaಾಃ ತೇಾಂ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಶ/"ೕ Zೇತaೇಾಂ ॥೧೩॥
ನXT3ಾ ಅiೇೆಗಳನೂ ಈೇ%ಸುವ ಭಗವಂತ ZಾವM ಬಯ`ದvನು ಕರು9ಸುವ ಭಕ)ವತಲ. ಅನಂತ
ೕವ%&ೆ ಭಗವಂತ ಒಬoZೇ

+ಾಗೂ ಅವZೇ ಎಲರ ಬಯ'ೆಗಳನು ಈೇ%ಸುವ ಕರುsಾ`ಂಧು. ಎ3ಾ

ತಗ#&ೆ ತತ/ವನು 'ೊಟN, ತಗಳ ತ, ^ೇತನಗಳ ^ೇತನ, ಆ ಭಗವಂತ. ಸಮಸ) ೕವಗ#&ೆ
ಬು ಶf)ಯನು 'ೊಟುN ಅವMಗಳ *ೆಳವ9&ೆ&ೆ 'ಾರಣZಾದವ ಆ ಭಗವಂತ. “Oಾನಪ5ದZಾ! ನZೊಳ&ೆ
ಭಗವಂತEಾvZೆ, ಅವZೇ ನZೊಳ&ೆ ^ೈತನ ತುಂ¡ ನನ Oಾನ ಶf) *ೆIೆಸು")EಾvZೆ ಎಂದು "#ದವನು
0ಾಶ/ತ ಾದ 0ಾಂ"ಯನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಸುಖಕೂP ಮತು) 0ಾಂ"ಗೂ ಸ/ಲ ವತಾಸBEೆ. 0ಾಂ" ಎನುವ ಪದ'ೆP 3ೋಕದ ರೂಯರುವ ಅಥ
‘ZೆಮT ’. ದುಃಖರbತ ಾದ ಆನಂದ 0ಾಂ". 0ಾಂ" ಸುಖದ 'ೊZೇಯ `¼". ಅEೇ Uೕ<. “ಭಗವಂತ
ನZೊಳ!ದುv ಎಲವನೂ ಾಡು")EಾvZೆ, ಅವನು ಸHೕತ)ಮ, ಸವxಾಮಕ, ಸವಕತಾ, ಸವ±,
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ಪೂsಾನಂದ ಎಂದು xಾರು "#ಯುತಾ)aೋ, ಅವರು ಪೂsಾನಂದವನು ಪೆಯುತಾ)aೆ. ಇತರ xಾವ
ಾಗದಲೂ ಪೂsಾನಂದ ಾಧBಲ.
ತEೇತ " ಮನಂತೇಽEೇಶಂ ಪರಮಂ ಸುಖØ ।
ಕಥಂ ನು ತ /ಜಾೕxಾಂ fಮು -ಾ" B-ಾ" ಾ

॥೧೪॥

ಭಗವಂತನ ಅ%ವM ಅEೆಷುN ಗೂಢ ಎನುವMದನು ಇ ಯಮ Bವ%`EಾvZೆ. ಭಗವಂತನನು ಾಾತಾPರ
ಾc'ೊಂಡವ%&ೇ 'ಭಗವಂತನನು ಕಂcEೆvೕZೆ' ಎಂದು +ೇಳ7ವಷುN jೈಯBಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ಭಗವಂತ
ಅನಂತ. ಈ ಅನಂತದ ZಾವM ಗ5bಸಲು ಾಧ ಾಗುವMದು ಅತಂತ ಕP ಅಂಶ ಾತ5. ಆದv%ಂದ ZಾವM
'ಾಣುವ ಭಗವಂತ ಕುರುಡ ಕಂಡ ಆZೆಯಂತೆ. ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: Zಾನು jಾನದ Eೇವರನು ಕಂೆZೋ
ಅಥ ಾ ಇಲHೕ ನನ&ೇ "#ಯದು. ಅವನು 'ಾ9`'ೊಳ7Kತಾ)Zೋ ಇಲHೕ ನನ&ೇ "#ಯದು. bೕ!ರು ಾಗ
ಅವನ ವಣZೆಯನು ನ&ೆಂತು +ೇಳ” ಎಂದು. ಭಗವಂತನ ತನTಯತೆ ಬರುವ <ಣ ಅತಂತ ಆನಂದದ
<ಣ. 3ೋಕದ ಆ ಆನಂದ'ೆP ಾ xಾದ ಆನಂದ ಇZೊಂ ಲ. ಇಂತಹ ಆನಂದವನು ಅನುಭBಸ*ೇ'ೇ
+ೊರತು Bವ%ಸಲು ಾಧBಲ ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಭಗವಂತ ಅIೆಯ3ಾಗದ ಅನಂತ ಾದ ಸುಖದ ಕಡಲು. "ಇದು ನನEೇ ಆದ ಾನ`ಕ ಭ5X ಅಲ.
ಪ5ಪಂಚದ ಭಗವಂತನನು ಾಾತP%`'ೊಂಡ ಪ5"Vಬo Oಾಯ ಅನುಭವವೂ ಇEೇ" ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ.
ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತZೆಂದaೆ ಅಪರಂiಾರ ಾದ, OಾZಾನಂದಸ/ರೂಪ ಾದ, xಾ%ಂದಲೂ ಪೂಣ ಗ5bಸಲು
ಾಧ ಾಗದ ಸವ±ತತ/ ಎಂದು ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದು 0ಾಸ1ಸಮTತ.
ನ ತತ5 ಸೂVೕ -ಾ" ನ ಚಂದ5ತಾರಕಂ Zೇಾ Bದುತೋ -ಾಂ" ಕುತೋಽಯಮ!ಃ ।
ತXೕವ -ಾಂತಮನು-ಾ" ಸವಂ ತಸ -ಾಾ ಸವQದಂ B-ಾ"
ಭಗವಂತನನು

ಸೂಯZಾಗೕ,

ಚಂದ5Zಾಗೕ,

Qಂಚು-ನ<ತ5 ಾಗೕ,

॥೧೫॥
ಅ!xಾಗೕ

*ೆಳ!`

ತೋ%ಸ3ಾರವM. ಏ'ೆಂದaೆ ಈ ಎ3ಾ *ೆಳfನ ಪMಂಜಗ#&ೆ *ೆಳಕೕಯುವ ಮೂಲ *ೆಳಕು ಆ ಭಗವಂತ.
ಭಗವಂತನ *ೆಳf&ೆ ಅನುಗುಣ ಾ! ಕ9:&ೆ 'ಾಣುವ ಈ *ೆಳಕುಗ# ೆ. ಎ3ಾ *ೆಳಕುಗಳ ಒಳ&ೆ *ೆಳ'ಾ!
ಭಗವಂತ ತುಂ¡EಾvZೆ. ಎ3ಾ *ೆಳಕುಗಳJ ಭಗವಂತನ *ೆಳfನ ಪ5"ಫಲನ. ಭಗವಂತನಲದ, ಸ/ತಂತ5 ಾದ
*ೆಳಕು ಈ ಪ5ಪಂಚದಲ. ಇದZೇ ಕೃಷ: !ೕತೆಯ bೕ&ೆ +ೇ#EಾvZೆ:
ನ ತµ -ಾಸಯತೇ ಸೂVೕ ನ ಶ0ಾಂ'ೋ ನ iಾವಕಃ ।
ಯµ ಗತಾ/ ನ ವತಂತೇ ತµ jಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ ॥೧೫-೬॥
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ಅದನು ಸೂಯ *ೆಳ!ಸ3ಾರ; ಚಂದ5 *ೆಳ!ಸ3ಾರ; *ೆಂf ಕೂಾ. ಅದರತ) ತೆರ#ದವರು ಮತೆ)
ಮರಳ7ವM ಲ. ಅದು ನನ b%ಯ ರೂಪ.
॥ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ

/"ೕxಾjಾÈೕ /"ೕxಾ ವೕ ॥

ಇ&ೆ 'ಾಠ'ೋಪಷ")ನ ಎರಡZೇ ಅjಾಯದ ಎರಡZೇ ವೕ ಮು!ತು

*******
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ವೕ-೦೩
ಊಧuಮೂ3ೋಽ ಾ'ಾûಖ ಏೋಽಶ/ತ¼ಃ ಸZಾತನಃ ।
ತEೇವ ಶುಕ5ಂ ತದoéಹT ತEೇ ಾಮೃತಮುಚತೇ ।
ತ`Tಂ3ೋ'ಾಃ 5ತಾಃ ಸ ೇ ತದು Zಾತೇ" ಕಶನ । ಏತEೆ/ೖ ತ

॥೧॥

ZಾವM ಭಗವಂತನನು "#ದು'ೊಳK*ೇ'ಾದaೆ Uದಲು ಅವನು ಸೃN ಾcದ ಈ Bಶ/ವನು
"#ದು'ೊಳK*ೇಕು. ಒXT ಈ ಸೃN "#ದaೆ ಆ ಸೃNಯ bಂ ರುವ ಸೃNಕತ ತಂದ ತಾZೇ
"#ಯುತಾ)Zೆ. ಇ ಯಮ ಭಗವಂತ Q`ದ ಈ ಸೃNಯನು ಒಂದು ಮರದ ರೂಪದ Bವ%`EಾvZೆ.
ಇ ಬಂ ರುವ BವರsೆಯZೇ ಕೃಷ: !ೕತೆಯ ಹ ZೈದZೇ ಅjಾಯದ Bವ%` +ೇ#ರುವMದನು
'ಾಣುತೆ)ೕ ೆ. ಇ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: ಈ ಪ5ಪಂಚ ಒಂದು ಅಶ/ತ¼ ವೃ<ದಂತೆ ಎಂದು. ‘ಅಶ/ತ¼’ ಎನುವ ಪದ
ಈ ಪ5ಪಂಚದ Bಷ ಾದ ಸ/-ಾವವನು ಅZೇಕ %ೕ"ಯ ಎ") +ೇಳ7ತ)Eೆ.
(೧) ‘ಅಶ/ತ¼’ ಎನುವMದರ ಸೂ¼ಲ ಅಥ ಅರ# ಮರ. ಇದನು dಪಲ ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಪ5ಪಂಚದರುವ
ಎ3ಾ ಮರಗ#!ಂತ ಈ ಮರ ¢ನ. &ಾ#ಯ ಸು#Èೕ ಇಲEೆ ಎ3ಾ ಮರಗಳJ ಸ¼ಬ ಾ!ರು ಾಗ, ಸಣ:
&ಾ#ಯ ಎIೆ ಬಂದaೆ xಾವ ಮರವೂ ಅ3ಾಡುವM ಲ. ಆದaೆ ಅಶ/ತ¼ಮರದ ಎ3ೆಗಳ7 !-! ಎಂದು
ಹಂEಾಡಲು ಆರಂ¢ಸುತ) ೆ. ಅಶ/ತ¼'ೆP ಸಂಸತದ ‘ಚಲದಲಃ’ ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಅಂದaೆ
xಾ ಾಗಲೂ ಚಲನೕಲ ಾದ ಎ3ೆಗಳ7ಳK ಮರ ಎಂದಥ. ಇEೇ ಪ5ಪಂಚಕೂP ಮತು) ಅಶ/ತ¼ಮರಕೂP
ಇರುವ ಾಮ. ಪ5ಪಂಚ ಕೂಾ xಾ ಾಗಲೂ ಚಲನೕಲ. ಅದು ಸEಾ ಚಸುತಾ) ಬದ3ಾಗುತಾ)
ಇರುತ)Eೆ.
(೨) ಅಶ/+ತ¼: ಇ ಅಶ/ ಎಂದaೆ ಕುದುaೆ. ಪ5ಪಂಚ ಅಶ/ದ +ಾ&ೆ ಇರುವಂತಹದುv. ಕುದುaೆಯನು
ಗಮ`ದaೆ ನಮ&ೆ ಈ ಅಥ "#ಯುತ)Eೆ. ಇತರ iಾ59ಗ#ಗೂ ಕುದುaೆಗೂ ಒಂದು ವತಾಸBEೆ. ಎ3ಾ
iಾ59ಗಳJ B0ಾ5ಮದ 'ಾಲದ ಶಲ ಾ! ಲಬಲವM. ಆದaೆ ಕುದುaೆ ಒಂದು <ಣವೂ ಶಲ ಾ!
ಲದು. ಈ ಜಗತೂ) ಕೂಾ ಅಶ/ದಂತೆ. ಇದು ಎಂದೂ `¼ರ ಾ! ಲುವM ಲ.
(೩) ಅ+ಶ/ಃ+ತ¼ –ಇ ‘ಶ/ಃ’ ಅಂದaೆ ZಾIೆ, ‘ತ¼’ ಅಂದaೆ ಇರುವಂಥದುv. ಅಶ/ತ¼ ಅಂದaೆ “ನ ಶ/ಃ "ಷ"”.
ಇಂದು ಇEೆ ಆದaೆ ZಾIೆ ಇರುತ)Eೆ ಎನುವ ಾತ% ಇಲ. ಅಂದaೆ ಈ ಪ5ಪಂಚ <9ಕ. ಬದ3ಾವsೆÈೕ
ಜಗದ ಯಮ. ಸೃNxಾದ ಈ ಪ5ಪಂಚ ಒಂದು ನ Zಾಶ ಾಗುತ)Eೆ.
(೪) ಅಶ/ತ¼ದ 0ಾ`1ೕಯ ವಚನ ಅಥವನು Zೋcದaೆ(etymologicaly)- ಅಶು+ ಾ+ತ+ಥ. ಇ
ಅಶು+ ಾ ಎಂದaೆ ಎಲfPಂತ

ೇಗ ಾ! +ೋಗುವಂತಹದುv-ಅದು ಭಗವಂತ. ಅದ'ಾP! ಭಗವಂತನನು

‘ಅಶ/’ ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಕುದುaೆ ಮುಖದ ಹಯ!5ೕವ ರೂಪದ ಭಗವಂತ ಸಮಸ) ೇದ BEೆಯನು
ಪ5ಪಂಚ'ೆP 'ೊಟN. ಎಲವನೂ ಎಲfPಂತ Uದಲು "#ದ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗ")ನ, ಇದರ ಒಳಗೂ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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+ೊರಗೂ ಯಮನ ಾಡುವMದ'ೊPೕಸPರ ‘ಅಶ/’ ZಾಮಕZಾ! ಕೂ"EಾvZೆ(ತ¼). ಈತ ಇcೕ ಪ5ಪಂಚದ
‘ತತ’(ತುಂ¡EಾvZೆ) ಮತು) 'ೊZೆ&ೆ ಇcೕ ಜಗತು) ಆತ&ೆ ಥಂ.(ಥಂ =ಆ+ಾರ -ಇcೕ ಜಗತ)ನು ಕಬ#ಸುವ
ಶf), ಇದು ಪ5ಳಯದ Bವರsೆ).
ಇಂತಹ ಈ ಪ5ಪಂಚ ಸZಾತನ ಾದುದು ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಏ'ೆಂದaೆ ಭಗವಂತನ ಸೃN ಮತು) ಸಂ+ಾರ
f5È ರಂತರ. ಈ %ೕ" ಭಗವಂತಂದ ಸೃNxಾಗುವ ಈ ಪ5ಪಂಚ ಅಶ/ತ¼ ಮರದಂ"Eೆ. +ೇ&ೆ ¡ೕಜ,
ಅದaೊಳ!ನ ^ೈತನ, ಭೂQ, *ೇರುಗಳ7 ಮರ'ೆP ಮೂಲHೕ +ಾ&ೇ ಈ ಪ5ಪಂಚ ೆಂಬ ಮರದ ಮೂಲ
ಅದರ Ìೊಂ&ೆ- `ಲುಗIಾವMದು ಎನುವMದನು ಇ Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ. ಇ “ಈ ಮರದ ಮೂಲ
XೕEೆ(ಊಧuಮೂಲ)” ಎಂ Eಾvaೆ. Xೕ3ೆ ಅಂದaೆ ಎಲfPಂತ b%Eಾದ ಭಗವಂತ. ಈ ಪ5ಪಂಚ ಎನುವ
ಮರ'ೆP ಮೂಲ ಆ ಭಗವಂತ. ಪ5ಪಂಚದ ಮೂಲದ ಎಲfPಂತ ಎತ)ರದ ತಂEೆ-ತಾxಾ! ಲ¬=ೕZಾaಾಯಣ%Eಾvaೆ.

ಜಡಪ5ಕೃ"ಂದ

ಈ

ಮರ

Bಕಸನ ಾಗುತ)Eೆ.

ಭಗವಂತನ

ನಂತರ

ಚತುಮುಖಬ5ಹT iಾ5ಣEೇವರು. ಇವaೇ ಈ ಮರದ ಪ5jಾನ 'ಾಂಡ. ಗರುಡ-0ೇಷ-ರುದ5ರು, ಇಂEಾ5
Eೇವತೆಗಳ7 ಈ ಮರದ Ìೊಂ&ೆಗಳ7. ನಂತರ ಅ ಾಂತರ Eೇವತೆಗಳ7, ಗಂಧವರು, ಮನುಷರು,
iಾ59ಗಳ7, ಪ¬ಗಳ7, bೕ&ೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು 0ಾೆಗಳ7. ಇ ೆಲವೂ ೇ% ಒಂದು ಮರ ಾತು.
ಇ ‘ಅ ಾ'ಾûಖ’ ಅಂದaೆ

Xೕಂದ 'ೆಳ'ೆP *ೆIೆಯುವMದು. ಇದು Eೇವತಾ ತಾರತಮವನು

ಸೂಸುತ)Eೆ. ಆದv%ಂದ ಭಗವಂತನನು ಉiಾಸZೆ ಾಡು ಾಗ ಆತ ಈ ಇcೕ Bಶ/'ೆP ಆjಾರಸ)ಂಭ
ಎನುವ ಸತವನು "#ದು ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು.
ಎಲ%ಗೂ ಅjಾರZಾ!ರುವ ಭಗವಂತ 0ೆrೕಕರbತ. ಆತ ಮಲ ಮತು) ಷPಳಂಕ. ಎಲfPಂತ
Eೊಡ¹Eಾ!ರುವ ಮತು) ತನನು ಆಶ5`ದವರನು ಎತ)ರ'ೆP 'ೊಂೊಯುವ ಭಗವಂತನನು ಬ5ಹTಃ
ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನು xಾರೂ "ರಸP%` ಬದುಕಲು ಾಧBಲ. xಾರು ಈ
ಸಂಾರ ವೃ<ದದುv ನಮTನು 'ಾiಾಡುತಾ)Zೋ ಅವZೇ ಸಂಾರ ಂದ iಾaಾ! Uೕ<'ೆP
+ೋEಾಗಲೂ ನಮTನು ರ<sೆ ಾಡುವ ಾ/Q .
ಈ 0ೆrೕಕದ ZಾವM ಗಮಸ*ೇ'ಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ೆಂದaೆ ಇ ಮರದ ಎ3ೆಗಳನು Bವ%`ಲ. ಆದaೆ
ಈ Bವರsೆಯನು ಕೃಷ: !ೕತೆಯ ¡c` +ೇ#EಾvZೆ. ಅ Bವ%`ರುವಂತೆ ೇದಗIೇ ಮರದ ಎ3ೆಗಳ7.
ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಭಗವಂತ ಈ

ೇದ ೆಂಬ ಎ3ೆಯ Xೕ3ೆ ಮಲ!ರುತಾ)Zೆ. ಆ 'ಾಲದ ಸಂಪೂಣ

ಪ5ಪಂಚ ಸೂ<ರೂಪದ ಪ5ಳಯ ಜಲ ರೂಪದರುತ)Eೆ. ಸೃNxಾದ ಪ5ಪಂಚ ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಪ5ಳಯ
ಜಲ ಾ! ರೂiಾಂತರ +ೊಂದುತ)Eೆ. ಆದaೆ

ೇದಗಳ7 ಾತ5 ಎಂದೂ Zಾಶ ಾಗುವM ಲ. +ಾ&ಾ!

ಪ5ಳಯ ಜಲದ ಎ3ೆಯ Xೕ3ೆ ಮಲ!ರುವ ಭಗವಂತನ ಕಲZೆಯನು 0ಾಸ1 "5ಸುತ)Eೆ.
ಯ ದಂ fಂ ಚ ಜಗ

ಸವಂ iಾ5ಣ ಏಜ" ಃಸೃತØ ।

ಮಹದÍಯಂ ವಜ5ಮುದತಂ ಯ ಏತ /ದುರಮೃತಾೆ)ೕ ಭವಂ"
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ಭಗವಂತಂದ Qತ ಾದ ಈ ಸಮಸ) ಜಗತೂ) ಕೂಾ ಚಲನೕಲ ಾ!Eೆ. ಆ'ಾಶದ ಗ5ಹ&ೋಲಗಳ7 ©ಷ ಾ! ಂತು ಯQತ ಾ! ಚಸು") ೆ. xಾರು ಇದನು ಧ%`ದವನು? xಾ%ಂದ
ಈ ಜಡ3ೋಕ'ೆP ಚಲZೆ ಬಂತು? ಈ ಪ50ೆ&ೆ ಉತ)ರ ಈ 0ೆrೕಕದEೆ. ಇcೕ ಪ5ಪಂಚದ f5xಾಕ3ಾಪಗಳನು

ವbಸುವವನು

iಾ5sಾಂತಗತ

ಭಗವಂತ.

iಾ5ೕನರು

+ೇಳ7ವಂತೆ:

ಇcೕ

ಬ5+ಾTಂಡವನು 0ೇಷ(ಸಂಕಷಣ) jಾರsೆ ಾcEಾvZೆ. ಇಂತಹ 0ೇಷನನು iಾ5ಣ jಾರsೆ ಾcEಾvZೆ.
iಾ5ಣನನು ಭಗವಂತ jಾರsೆ ಾcEಾvZೆ.

ಎಲವೂ ಸವ^ೇಷNಕZಾದ ಭಗವಂತನನು ಅವಲಂ¡`

ಂ" ೆ.
ಜಡ ತಾZೇ ತಾZಾ! ಚಸುವM ಲ. ಅದು ಚಸ*ೇ'ಾದaೆ ಅದ'ೆP ಚಲನಶf) 'ೊಡುವ ^ೇತನ
ಒಂ ರ*ೇಕು. ^ೇತನBಲEೇ xಾವMEೇ f5È ಷÇನ ಾಗುವM ಲ. ಇಂ ನ BOಾನದ ಭೂQ ಅಥ ಾ
ಇತರ ಗ5ಹ &ೋಲಗಳ7 ಏ'ೆ ಯQತ ಾ! ತಮT ಕೆಯ ಂತು "ರುಗು") ೆ ಎನುವMದ'ೆP ಉತ)ರBಲ.
‘ಪ5"Vಂದು ವಸು)Bನ bಂEೆ ಒಂದು ^ೈತನ ಶf) ಅಡ!Eೆ. ಅದZೇ ಆ ವಸು)Bನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ
ಎನುತಾ)aೆ. ಆ ^ೈತನ ೇ ಜಡ ವಸು)B&ೆ ಚಲZೆ 'ೊಡುವ ಶf)’. ಇದು ನಮT iಾ5ೕನರು ಬಹಳ bಂEೆ
ಕಂಡು'ೊಂಡ ಸತ. ಉEಾಹರsೆ&ೆ *ೆಂfಯ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಅ!, ಮIೆಯ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ
ಪಜನ ಇತಾ . ಇಂತಹ ಅZೇಕ ^ೇತನಗ#&ೆ ಶf) 'ೊಡುವ ಮೂಲ ^ೇತನ ಆ ಭಗವಂತ.
ಎ3ಾ Eೇವತೆಗಳ7 B© ಯ"ಯ ಭಯದ ಬದತೆಂದ ತಮT 'ಾಯ ವbಸುತಾ)aೆ. ಇ ಭಯ
ಎಂದaೆ ಭಗವಂತನ ಮbXಯನ%ತು ಬದತೆಂದ 'ಾಯ ವbಸುವMದು. ತಮT ಕತವ ಕಮವನು
iಾ5ಾ9ಕ ಾ! ಾಡುವವ%&ೆ ಭಗವಂತ ಕರುsಾಳ7. ಆದaೆ ದುಜನ%&ೆ ಆತ ಮ+ಾ ಭಯಂಕರ. ತಪM
ಾಡುವವರನು ಆತ ಸಂ'ೋಚ ಾ! ¬ಸುತಾ)Zೆ. ಇದ'ೆP ಮ+ಾ-ಾರತದ 'ೆಲವM ಘಟZೆಗIೇ ಾ¬.
ದುಷN ದುVೕಧನನ *ೆಂಬಲ'ೆP ಂತು, ಒಂ ಅ¢ಮನುವನು ದಯ ಾ! *ೆನ bಂEೆ ಬಂದು ಬcದು
'ೊಂದ ಕಣನನು ಕೃಷ: ಅEೇ %ೕ"ಯ ¬ಸುತಾ)Zೆ. ಅEೇ %ೕ" ದುVೕಧನ. ತುಂ¡ದ ಸ-ೆಯ
ತನ ತೊೆಯ Xೕ3ೆ ಬಂದು ಕೂರುವಂತೆ Eೌ5ಪ ಯನು ಆಗ5b`ದ ತd&ಾ!, ¢ೕಮನ ಮೂಲಕ ಆತನ
ತೊೆಯನು ಮು%ಸುತಾ)Zೆ ಕೃಷ:. Xೕ3ೋಟ'ೆP ಇ ೆಲವೂ ಅಧಮ ಎಸುತ)Eೆ. ಆಳ ಾ! Zೋcದaೆ
Bಶ/ದ ಮೂಲ ಯಮ ಒಂ Eೆ. xಾರು ಅಧಮ ಾcEಾvaೋ ಅವ%&ೆ ಧಮದ ಾವM ಅiೇ¬ಸುವ
ಹಕುP ಇರುವM ಲ. ಅಂತವರನು ದಯ ಾ! ಸಂ+ಾರ ಾಡುವMEೇ ಧಮ.
ಭಗವಂತ ದುಷN%&ೆ ಎಷುN ಭxಾನಕ ಎಂದaೆ: ಆತ ಎ") bcದ ವಜಾ5ಯುಧ. 3ೋಕದ ವಜಾ5ಯುಧ
ಎಂದaೆ `cಲು. ಶತು5ಗಳ iಾ&ೆ `ದ ಾ! ಂತ ಬರ`cಲು ಆ ಭಗವಂತ. ‘ವಜ5’ ಎನುವMದರ ಶಬv
ಷÇ") ‘ವೃಜ" ಇ" ವಜ5ಃ’. ಅಂದaೆ ಶತು5ಗಳ7 ಎ3ೇ ಇರ, ಅವರನು ಹುಡುf ಸಂ+ಾರ ಾಡುವ ಶf).
ತತ/0ಾಸ1ದ ವಜ5 ಎನುವ ಪದ'ೆP ಇZೊಂದು ಅಥBEೆ. ‘ವಜಯ"ೕ" ವಜ5ಃ’. ಅಂದaೆ

ಸಜÓನರನು

'ಾiಾಡುವ, ದುಷN ಾದ, ಸ/ಯಂ Eೋಷಗ#ಂದ ದೂರZಾದ, ದುಜನರ iಾ&ೆ ಅತಂತ
ಭxಾನಕ ಾದ ಶf) ಆ ಭಗವಂತ.
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ಇ ನಮ&ೊಂದು ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. Eೇವರು ಭxಾನಕ ಎಂದು ಏ'ೆ +ೇ#Eಾvaೆ ಎಂದು. ಏ'ೆಂದaೆ ತಪM
ಾcದವ&ೆ ಭಗವಂತನ 3ೋಕದ ಎಂದೂ <X ಇಲ. ಅವನು ೆ ಅನುಭBಸ3ೇ *ೇಕು. Zಾನು
¡")ದvನು Zಾನು ಅನುಭBಸ3ೇ *ೇಕು ಎನುವ ಎಚರ'ಾP! ಇ bೕ&ೆ +ೇ#Eಾvaೆ. ಈ 0ೆrೕಕ –
ಒIೆKಯದನು ಾಡ*ೇಕು, ಾc Oಾನ ಾಗದ ಮುಂEೆ ಾಗ*ೇಕು ಎನುವ ಸಂEೇಶವನು
'ೊಡುತ)Eೆ. ಇದನು xಾರು "#ಯುತಾ)aೋ, "#ದು ಭಗವಂತನ ಾಗದ ಾಗುತಾ)aೋ, ಅವರು
ಾBಲದ `¼"ಯನು ಪೆಯುತಾ)aೆ.
bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ ಎ3ಾ EೇವತೆಗಳJ ಭಗವಂತನ ಯ"&ೆ +ೆದ% ತಮT ಕತವವನು ಯಮಬದ ಾ!
ಾಡುತಾ)aೆ. ಇದನು ಇನೂ ಸಷN ಾ! ಮುಂ ನ 0ೆrೕಕದ ಯಮ Bವ%ಸುತಾ)Zೆ.
ಭxಾದಾ!ಸ)ಪ" ಭxಾತ)ಪ" ಸೂಯಃ ।
ಭxಾ ಂದ5ಶ ಾಯುಶ ಮೃತುjಾವ" ಪಂಚಮಃ

॥೩॥

ಇEೇ ಅಥವನು 'ೊಡುವ 0ೆrೕಕ ತೈ")%ೕಯ ಉಪಷ")ನ ಕೂಾ ಬರುತ)Eೆ. ಅ +ೇಳ7ತಾ)aೆ:
¢ೕಾSಾTEಾ/ತಃ ಪವತೇ । ¢ೕೋEೇ" ಸೂಯಃ । ¢ೕಾSಾTದ!0ೇಂದ5ಶ । ಮೃತುjಾವ"
ಪಂಚಮ ಇ" । [ಬ5+ಾTನಂದವ ಎಂಟZೇ ಅನು ಾಕ]. “ಭಗವಂತನ ಭಯ ಂದ3ೇ ಅ!, ಸೂಯ,
ಇಂದ5, ಾಯು, ಯಮ, ಎಲರೂ ಯಮಬದ ಾ! 'ಾಯ ವbಸುತಾ)aೆ” ಎನುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಇEೇ
Bವರsೆ !ೕತೆಯ ಕೂಾ ಬಂ Eೆ. ತiಾಮಹಮಹಂ ವಷಂ ಗೃ+ಾ:ಮುತÎಜಾQ ಚ । ಅಮೃತಂ
^ೈವ ಮೃತುಶ ಸದಸ^ಾಹಮಜುನ ॥ [ಅ-೯ 0ೆrೕ-೧೯]. ಅ ಭಗವಂತ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “Zಾನು
ಸುಡುತೆ)ೕZೆ. Zಾನು ಮIೆ ಬರದಂತೆ ತೆಯುತೆ)ೕZೆ; ಮIೆಗaೆಸುತೆ)ೕZೆ. ಾವM ಬರದಂತೆ ಾಡುತೆ)ೕZೆ;
ಾಸುತೆ)ೕZೆ. ಓ ಅಜುನ, 'ಾಣುವ 'ಾಯ, 'ಾಣದ 'ಾರಣ ಎಲವೂ ನಂದ” ಎಂದು. bೕ&ೆ ಬ5+ಾT
ಸಮಸ) EೇವತೆಗಳJ ಭಗವಂತನ ಯ"&ೆ ಬದaಾ!, ಎಚರ ಂದ 'ಾಯ ವbಸುತಾ)aೆ. ಎಲರ
jಾರಕಶf)xಾ! ಭಗವಂತ ಈ ಪ5ಪಂಚ ೆಂಬ ವೃ<ವನು ಯQಸುತಾ)Zೆ.
ಇಹ ^ೇದಶಕEೊoೕದುಂ iಾ5<%ೕರಸ Bಸ5ಸಃ ।
ತತಃ ಸ&ೇಷು 3ೋ'ೇಷು ಶ%ೕರತಾ/ಯ ಕಲತೇ

॥೪॥

ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ!ನ ಾಧZೆಯನು ಅ¢ರು ಇಲEೇ B©ಬದತೆಯ ಭಯ ಂದ ಾcದರೂ ಅದು
ಷÇಲ ಾಗುವM ಲ. ಏ'ೆಂದaೆ ಭಗವಂತನ ಅ%ವM ಅಷುN ತು"ನ 'ೆಲಸವಲ. Uದಲು ಭಯ ಂದ
ಾcದರೂ, ಮುಂEೆ ಅದು ಅEೆಷುN ಅಗತ ಎಂದು "#Eಾಗ, ಸಹಜ ಪ5ವೃ")&ೆ ಅದು ಪೂರಕ ಾಗುತ)Eೆ.
ಭಗವಂತನ ಅ%ವM ಒಂEೇ ಜನTದ ಾಧBಲ. ಎೊNೕ ಜನTಗಳ ಾಧZೆಂದ ಆತನ ದಶನ ಾಧ.
ಆದaೆ ZಾವM ‘ಈ ಜನTದ3ೇ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇಕು’ ಎನುವ ಗು% +ೊಂ ರ*ೇಕು. ಆದv%ಂದ ಈ
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ

Page 71

ಅjಾಯ-೨ ತೃ"ೕxಾವೕ
0ೆrೕಕದ ‘ಇಹ’ ಎಂದು ಒ") +ೇಳ3ಾ!Eೆ. ಈ %ೕ" ಹಠ ಇದvaೆ xಾವMEೋ ಒಂದು ಜನTದ
ಭಗವಂತನನು 'ಾಣಲು ಾಧ.
ಭಗವಂತನನು "#ಯಲು 'ೇವಲ ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರHಂEೇ ಾಧನ. ಈ ಶ%ೕರವನು ಕಳ'ೊಂಡು ಸೂ<=
ಶ%ೕರದ ಸ/ಗದದvರೂ ಕೂಾ, ಅ ಾಧZೆ ಾಧBಲ. ಅದ'ಾP! ಾನವ ಶ%ೕರವನು ‘ಬ5ಹTಣಂ
ಾ¼ನØ’ ಎಂ Eಾvaೆ. ಅದ'ೊPೕಸPರ ಈ ಸೂ¼ಲ ಶ%ೕರ ¡ದುv +ೋಗುವ Uದ3ೇ ಭಗವಂತನನು
"#ದು'ೊಳ7Kವ ಪ5ಯತ ಾಡ*ೇಕು. ಮುಂ ನ ಜನT ಎಂದು 'ಾದaೆ ಆಗ ಾನವ ಶ%ೕರ *ಾರEೇ
+ೋದaೆ? ಆದv%ಂದ ಈ ಶ%ೕರ ¡ದುv+ೋಗುವ Uದಲು ಆದಷುN ಭಗವಂತನ ಕು%ತು ಾಧZೆ ಾc,
ಆತನ ಅ%Bನ Eಾ%ಯ ಾಗ*ೇಕು. ಮನುಷ ಶ%ೕರ ಬರುವMEೇ ಒಂದು -ಾಗ. ಬಂEಾಗ ಅದನು ವಥ
ಾc'ೊಳK*ಾರದು. ಆದv%ಂದ “ಇEೇ ಜನTದ ನ&ೆ `ಕP ಒಂEೊಂದು <ಣವನೂ ವಥ ಾc'ೊಳKEೆ
ಉಪVೕ!`'ೋ” ಎಂ EಾvZೆ ಯಮ. ನಮT ಾಧZೆ +ೇ!ರ*ೇಕು ಎಂದaೆ: ZಾವM ನಮT ಈ ಸೂ¼ಲ
ಶ%ೕರ ಂದ ಆ^ೆ ಬಂದು, ನಮT ಸ/ರೂಪದ ಮೂಲಕ, ಸ/ರೂಪ ಇಂ 5ಯದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು
'ಾಣ*ೇಕು. bೕ&ೆ ಾcEಾಗ ಬ5ಹT3ೋಕ iಾ5d)xಾಗುತ)Eೆ. ಅ ಕಲದ ಅಂತದ ತನಕ ಇದುv, ನಂತರ
ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಭಗವಂತನ ಉದರವನು ೇ%, ಮುಂEೆ 3ೋಕಗಳ ಸೃN iಾ5ರಂಭ ಾಗು ಾಗ
ೕವ&ೆ Uೕ< iಾ5d)xಾಗುತ)Eೆ.
ಯಾಽಽದ0ೇ ತಾಽಽತT ಯಾ ಸ/iೇ ತಾ dತೃ3ೋ'ೇ ।
ಯಾಽಪM ಪ%ೕವ ದದೃ0ೇ ತಾ ಗಂಧವ3ೋ'ೇ
ôಾxಾತಪVೕ%ವ ಬ5ಹT3ೋ'ೇ

॥೫॥

Eೇವರನು ZೋಡುವMದು +ೇ&ೆ ಮತು) ಆತ ಎಎ +ೇ&ೆ 'ಾ9ಸುತಾ)Zೆ ಎನುವMದನು ಈ 0ೆrೕಕದ
ಯಮ Bವ%`EಾvZೆ. Uದಲು ZಾವM jಾನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು ನಮT ಅಂತರಂಗದ 'ಾಣ*ೇಕು.
jಾನದ ಭಗವಂತ ಕನcಯನ ಪ5"¡ಂಬದಂತೆ 'ಾ9`'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ. ಮೃತaಾದ ೕವರನು
ಯQಸುವ Eೇವತಾಗಣಗ#ರುವ dತೃ3ೋಕದ ಭಗವಂತ ‘ಕನ`ನ ಕಂಡಂತೆ 'ಾ9`'ೊಳ7Kತಾ)Zೆ’.
ಇದು ಭೂ-3ೋಕದಷುN ಸಷNವಲ. ಗಂಧವ 3ೋಕದ ಭಗವಂತ ೕ%ನ 'ಾಣುವ ಪ5"¡ಂಬದಂತೆ
'ಾಣುತಾ)Zೆ. ಎಲವMದfPಂತ ಸಷN ಾ! ಭಗವಂತನನು ಚತುಮುಖನ 3ೋಕ ಾದ ಸತ3ೋಕದ
'ಾಣಬಹುದು. ಅ ಆತ bತ ಾದ *ೆಳfನ ನXTದುರು ಇರುವ ವಸು) +ೇ&ೆ 'ಾ9ಸುತ)Eೋ, +ಾ&ೇ
'ಾ9ಸುತಾ)Zೆ.

ಇEೊಂದು ಅದುÍತ Bವರsೆ. ಇಂತಹ Bವರsೆ ಅjಾತT ಾbತದ ಇZೆಲೂ

'ಾಣ`ಗುವM ಲ. ಈ Bವರsೆಯ ZಾವM ಕಂಡು'ೊಳ7Kವ ಸತ ೇZೆಂದaೆ: ಮನುಷ3ೋಕದ
ಾನವaಾ! ಹು Nದ ZಾವM -ಾಗ0ಾಗಳ7. ಇ ನಮ&ೆ jಾನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನು ಸಷN ಾ!
'ಾಣುವ ಅವ'ಾಶವನು ಭಗವಂತ ಕ`'ೊ NEಾvZೆ.
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ಇಂ 5xಾsಾಂ ಪೃಥ&ಾÍವಮುದxಾಸ)ಮxೌ ಚ ಯ

।

ಪೃಥಗುತದಾZಾZಾಂ ಮತಾ/ ©ೕaೋ ನ 0ೆrೕಚ"

॥೬॥

ಭಗವಂತನನು "#ಯುವ Uದಲು ZಾವM ನಮT ಇಂ 5ಯಗಳನು, ಅದರ bಂ ರುವ ಇಂ 5xಾ¢ಾ
Eೇವತೆಗಳನು "#ದು'ೊಳK*ೇಕು. ಈ ಇಂ 5xಾ¢ಾ Eೇವತೆಗಳ7 ಎಂದ xಾವ ಕ5ಮದ
ಹು Nದರು ಎನುವMದನು ZಾವM "#ಯ*ೇಕು. ಪMರುಷಸೂಕ)ದ +ೇಳ7ವಂತೆ: ಚಂದ5ಾ ಮನೋ
ಜಾತಶೋಃ ಸೂVೕ ಅಜಾಯತ । ಮುಾ ಂದ50ಾ!ಶ iಾ5sಾEಾ/ಯುರಜಾಯತ ॥ [೧೩] ಅಂದaೆ:
ಚಂದ5ನು ಭಗವಂತನ ಮನ`ನ ಮಗನು, ಸೂಯನು ಭಗವಂತನ ಕ9:ಂದ ಹು Nದ, ಆತನ *ಾಂದ
ಇಂEಾ5!ಗಳ ಜನನ ಾತು. iಾ5ಣ ಂದ

ಾಯುEೇವನ ಜನನ ಾತು. bೕ&ೆ Uದಲು ZಾವM

Eೇವತೆಗಳ ಕು%ತು ಮತು) ಅವರ ತಾರತಮದ ಕು%ತು "#ದು'ೊಳK*ೇಕು. bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ: ಕ9:ನ
ಅ¢ಾ Eೇವತೆ-ಸೂಯ, fBಯ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಚಂದ5, ಮೂ!ನ ಅ¢ಾ Eೇವತೆ ಾಯು,
ಾ"ನ ಅ¢ಾ ಅ!, 'ೈಯ ಅ¢ಾ ಇಂದ5, 'ಾನ ಅ¢ಾ ಯ±, bೕ&ೆ ಪ5"Vಂದು
ಇಂ 5ಯಗಳಲೂ *ೇaೆ*ೇaೆ Eೇವತಾ ಶf) 'ೆಲಸ ಾಡು")Eೆ. ಎ3ಾ Eೇವತೆಗಳ7 ಭಗವಂತನ ಯ"&ೆ
ಬದaಾ! ಆತನ ಅ©ೕನaಾ! 'ಾಯ ವbಸು")Eಾvaೆ. ಈ ಎ3ಾ ಶf)ಗಳನು ಯಂ"5ಸುವ ಪರಶf) ಆ
ಭಗವಂತ. !ೕತೆಯ +ೇಳ7ವಂತೆ: ಅಹಂ b ಸವಯOಾZಾಂ -ೋ'ಾ) ಚ ಪ5ಭುaೇವ ಚ [೯-೨೪] ನಮT
ಒಂEೊಂದು ಇಂ 5ಯಗಳಲೂ ಯ± ನೆಯು")Eೆ. ಇಂ 5ಯಗಳ ಯ± ಾಡುವ Eೇವತೆಗ#Eಾvaೆ. ಈ
ಎ3ಾ ಯ±ಗಳನೂ `/ೕ'ಾರ ಾಡುವ ಸವ-ೋ'ಾ)ರ, ಸ ಾಧ< ಆ ಭಗವಂತ.
ಭಗವಂತ ಎ3ಾ Eೇವತೆಗಳನೂ ಒXT3ೇ ಸೃN ಾcಲ. ಪ5"Vಬo ತತಾ/¢ಾ Eೇವತೆಗ#ಗೂ
ಪ5ತೇಕ ಹು NEೆ. ಎಲ%!ಂತ Uದಲು ಭಗವಂತ ಚತುಮುಖ ಬ5ಹTನನು ಸೃN ಾcದ.
ಚತುಮುಖಂದ ಗರುಡ-0ೇಷ-ರುದ5ರ ಸೃNxಾತು. ವಂದ ಇಂದ5-'ಾಮರ ಸೃNxಾತು. bೕ&ೆ
ಪ5"Vಬo Eೇವತೆಯೂ ತಮT ಸ/ರೂಪVೕಗತೆ&ೆ ತಕPಂತೆ ಸೃNxಾದರು. bೕ&ೆ ಸೃNxಾದ
Eೇವತೆಗಳ7 ಪ5ಳಯ 'ಾಲದ ಹು Nದ ಕ5ಮ'ೆP Bರುದ ಕ5ಮದ ಸಂ+ಾರ ಾಗುತಾ)aೆ.
ZಾವM ಭಗವಂತನನು "#ಯ*ೇ'ಾದaೆ Uದಲು ಅವನ ಪ% ಾರ Eೇವತೆಗಳನು "#ಯ*ೇಕು. ಎ3ಾ
Eೇವತೆಗಳ ಂತZೆ ಾc, ಆ ಎ3ಾ Eೇವತೆಗಳನು ಯಂ"5ಸುವ ಪರEೇವತೆxಾದ ಭಗವಂತನನು
'ಾಣ*ೇಕು. ಇದು ಉiಾಸZೆಯ ಕ5ಮ. bೕ&ೆ ZಾವM ಭಗವಂತನನು "#Eಾಗ ನಮT jೈಯ ಹುಟುNತ)Eೆ.
ಇದ%ಂEಾ! Zಾ ೆಂದೂ ದುಃಖ 0ೆrೕಕವನು ಅನುಭBಸುವM ಲ.
ಇಂ 5Èೕಭಃ ಪರಂ ಮZೋ ಮನಸಃ ಸತ)ãಮುತ)ಮØ ।
ಸತಾ)ãದ© ಮ+ಾZಾತಾT ಮಹತೋಽವಕ)ಮುತ)ಮØ

॥೭॥

ಅವ'ಾ)ತು) ಪರಃ ಪMರುೋ ಾಪ'ೋಽಂಗ ಏವ ಚ ।
ಯಂ Oಾತಾ/ ಮುಚತೇ ಜಂತುರಮೃತತ/ಂ ಚ ಗಚ¸"
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ

॥೮॥
Page 73

ಅjಾಯ-೨ ತೃ"ೕxಾವೕ
Eೇವರನು ಉiಾಸZೆ ಾಡು ಾಗ ಅವನ ಪ% ಾರ ಸXೕತ ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು ಎಂದು bಂEೆ
+ೇ#ದvನು ಇನೂ ಸಷN ಾ!, ತಾರತಮ ಪೂವಕ ಇ Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ. ಭಗವಂತನ ಪ% ಾರ ಎಂದaೆ
ಅ ಎಲರೂ ಸಾನ ಸPಂದರಲ. ಈ B^ಾರವನು ಯಮ bಂEೆÈೕ Bವ%`EಾvZೆ. ಅದ'ೆP ಒತು) 'ೊಟುN
ಪMನಃ ಇ Bವ%ಸುತಾ)Zೆ ಯಮ. Eೇವತೆಗಳ7 ನಮT ಮತು) ಭಗವಂತನ ನಡುBನ X Nಲುಗ#ದvಂತೆ.
ಅವರನು ತರತಮ -ಾವ ಂದ ಅನುಸಂjಾನ ಾc 'ೊZೇ X Nನ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣ*ೇಕು.
Eೇವತಾ ತಾರತಮ ಎನುವMದು ಅjಾತTದ ಅತಂತ ಮುಖ Bಷಯ. ನಮT EೇಹfPಂತ ನಮT
ಇಂ 5ಯಗಳ7 0ೆ5ೕಷ. ಇಂ 5ಯಗ#!ಂತ ಮನಸು 0ೆ5ೕಷ, ಮನ`!ಂತ ಸತ/(ಬು ) 0ೆ5ೕಷ, ಸತ/fPಂತ
ಆತT 0ೆ5ೕಷ, ಆತT!ಂತ 0ೆ5ೕಷ ಅವಕ), ಅವಕ)fPಂತ ಪರಮ ಪMರುಷ ಭಗವಂತ 0ೆ5ೕಷ. ಇ 'ೊZೆಯ
ಅವಕ)ತತ/(5ೕಲ¬=) ಮತು) ಪರಮಪMರುಷ ಭಗವಂತನನು +ೇ#ರುವMದ%ಂದ, ಈ 0ೆrೕಕದ +ೇಳ3ಾದ
ಇಂ 5ಯ, ಮನಸು, ಬು , ಇತಾ

ಮೂಲತಃ ಅದರ ಅ¢ಾ Eೇವತೆಗಳನು +ೇಳ7ತ) ೆ ಎನುವMದು

"#ಯುತ)Eೆ. bಂEೆ +ೇ#ದಂತೆ, ಇಂEಾ5

ಸಮಸ) Eೇವತೆಗ#!ಂತ ಮZೋ¢ಾಗIಾದ ಗರುಡ-

0ೇಷ-ರುದ5ರು 0ೆ5ೕಷ; ಮZೋ¢ಾ Eೇವತೆಗ#!ಂತ ಬು ಯ Eೇವತೆಯaಾದ ಸರಸ/"--ಾರ"ಯರು
0ೆ5ೕಷ;

ಬು ಯ Eೇವತೆಗ#!ಂತ 0ೆ5ೕಷ ಮಹತತ/ ಮತು) ೕವಕ3ಾ¢ಾಗIಾದ ಬ5ಹT- ಾಯು.

ಎಲ%!ಂತ 0ೆ5ೕಷ ಅವಕ)ತತ/ 5ೕಲ¬= ಮತು) ಪರಮಪMರುಷ ಭಗವಂತ.
ಭಗವಂತ ಎಲವನೂ ಾd` ಂ"EಾvZೆ. ಅವನನು ಾdಸುವ ಇZೊಂದು ಶf) ಇಲ. ಎಲವೂ ಅವನ
ಅ©ೕನ.

ಇಂತಹ

ಭಗವಂತನನು

ತಕ/ಯುf)ಂದ

ಅIೆಯಲು

ಾಧBಲ.

+ಾ&ಾ!

ತಾರತಮಪೂವಕ ಾ! Eೇವತೆಗಳನು "#ದು, ತಾರತಮ ಅಂತಗತZಾ!ರುವ ಭಗವಂತನನು
"#ಯುವ ಪ5ಯತ ಾಡ*ೇಕು. ಭಗವಂತನ OಾನBಲದ ZಾವM 'ೇವಲ ಹು N-ಾಯುವ ಜಂತುಗ#ದvಂತೆ.
ಎ3ಾ ತಾರತಮವನು ಮತು) ಅದರ ತುತ)ತು ಯರುವ ಸHೕತ)ಮ ತತ/ ಭಗವಂತನನು "#Eಾಗ
ZಾವM ಾBಲದ Uೕ< ಾಗವನು 'ಾಣಬಹುದು.
ನ ಸಂದೃ0ೇ "ಷ" ರೂಪಮಸ ನ ಚ<ುಾ ಪಶ" ಕಶZೈನØ ।
ಹೃEಾ ಮೕಾ ಮನಾಽ¢øÎ«)ೕ ಯ ಏತ /ದುರಮೃತಾೆ)ೕ ಭವಂ"

॥೯॥

ಭಗವಂತ ನಮT *ಾಹ ಇಂ 5ಯಗ#&ೆ &ೋಚರZಾಗುವM ಲ. ಆತನನು 'ಾಣ*ೇ'ೆಂದaೆ ZಾವM ನಮT
ಒಳಗ9:ಂದ 'ಾಣ*ೇಕು. ಇ ಒಂದು ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. ಅEೇZೆಂದaೆ: ಅವತಾರ ರೂd ಭಗವಂತನನು ಆ
'ಾಲದ ಎಲರೂ ಕಂcದvರು. ಆದaೆ 0ಾಸ1 ಆತ +ೊರಗ9:&ೆ ಅ&ೋಚರ ಎನುತ)Eೆ. ಇದನು +ೇ&ೆ ಅಥ
ಾc'ೊಳ7KವMದು ಎಂದು. ಜ, ಅವತಾರ ರೂd ಭಗವಂತನನು ಎಲರೂ 'ಾಣು")ದvರು. 'ೇವಲ
ಾ"/ಕರೆNೕ ಅಲ, aಾ<ಸರೂ ಕೂಾ! ಆದaೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಾಾತಾPರವಲ. ಭಗವಂತನ
ಾಾತಾPರ

'ೇವಲ

OಾನದೃNಯ

ಾತ5

ಾಧ.

OಾನದೃN

ಇಲEೇ

ಭಗವಂತನನು

ಾಾತP%`'ೊಳKಲು ಾಧBಲ.
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ಭಗವಂತನನು ZಾವM ನಮT ಶುದ ಾದ ಮನ`ಂದ ನUTಳ&ೇ 'ಾಣ*ೇಕು. ಈ %ೕ" ಆತನನು
'ಾಣ*ೇ'ಾದaೆ ನಮ&ೆ ಶುದ, ಾ"/ಕ ಾದ, ರಂತರ ಭಗವಂತನನು d5ೕ"ಸುವ, ಭf)ಂದ ತುಂ¡ರುವ
ಮನ`ರ*ೇಕು. ಇಂತಹ ಶುದ ಮನ`ಂದ ಭಗವಂತನ ಬ&ೆ&ೆ ರಂತರ ಅಂತರಂಗ ಮಥನ ಾಡ*ೇಕು.
ಆಗ ಭಗವಂತನ ತ ಾದ ಅನುಭೂ" ಬರುತ)Eೆ.
ಯEಾ ಪಂ^ಾವ"ಷಂತೇ OಾZಾ ಮನಾ ಸಹ ।
ಬು ಶ ನ B^ೇಷNತೇ ತಾಾಹುಃ ಪರಾಂ ಗ"Ø

॥೧೦॥

ನಮT ಮನಸು ಭಗವಂತನ ಸಂVೕಗ +ೊಂದುವMದ'ೆP Vೕಗ`  ಎನುತಾ)aೆ. ಇದ'ಾP! ZಾವM ನಮT
*ಾ+ೇಂ 5ಯಗಳನು ಸ¼ಬ ಾಡ*ೇಕು. ಐದು ಇಂ 5ಯಗಳನು ಸ¼ಗನ&ೊ#`ದ Xೕ3ೆ, ಮನಸನು
ಸ¼ಬ&ೊ#ಸ*ೇಕು. ಇದನು ಉನTೕ-ಾವ ಎನುತಾ)aೆ. ಈ `¼"ಯ 'ೇವಲ ನಮT ಆತTಸ/ರೂಪ 'ೆಲಸ
ಾಡುತ)Eೆ. 'ೇವಲ ಆತTಸ/ರೂಪ ಂದ ಸ/ರೂಪಭೂತZಾದ ಆ ಭಗವಂತನನು 'ಾಣಲು ಾಧ. ಇದು ಒಬo
ಮನುಷ jಾನದ ಾ©ಸಬಹುEಾದ ಅತಂತ ಉನತ `¼".
ತಾಂ VೕಗQ" ಮನಂತೇ `¼aಾQಂ 5ಯjಾರsಾØ ।
ಅಪ5ಮತ)ಸ)Eಾ ಭವ" Vೕ&ೋ b ಪ5ಭ ಾಪxೌ
OಾZೇಂ 5ಯ

ಮತು)

ಕXೕಂ 5ಯಗಳನು

ಪೂಣ ಾ!

ನಮT

bcತದಟುN

॥೧೧॥
ಭಗವಂತನನು

'ಾಣುವMದನು jಾನVೕಗ ಎನುತಾ)aೆ. ಈ `¼"ಯರುವ ೕವ ಎಲೂ ಪ5ಾದ(ಎಚರ ತಪMವMದು,
"#ಯEೇ ತಪM ಾಡುವMದು) ಾಡುವM ಲ ಮತು) ಆತ ದುಃಖದ ಸಶ ೇ ಇಲದ ಸುಖವನು
ಅನುಭBಸುತಾ)Zೆ. ಇದು ಆನಂದ ಸಮುದ5ದ ಮುಳ7ಗುವ ಅನುಭವ. ಇಂತಹ ಸುಖ 'ೇವಲ
jಾನVೕಗ ಂದ ಾತ5 ಪೆಯಲು ಾಧ. ಜಗ")ನ ಸೃN-ಸಂ+ಾರ'ೆP 'ಾರಣZಾದ ಆ ಭಗವಂತನನು
ನಮT ಒಳಗ9:ಂದ ಕಂಾಗ ಆನಂದದ ಸೃNxಾಗುತ)Eೆ ಮತು) ದುಃಖದ ಸಂ+ಾರ ಾಗುತ)Eೆ. ಇದನು
ZಾಲPZೇ `¼" ಅಥ ಾ ತು%xಾವೆ¼ ಎಂದೂ ಕaೆಯುತಾ)aೆ.
Zೈವ ಾ^ಾ ನ ಮನಾ iಾ5ಪM)ಂ ಶ'ೋ ನ ಚ<ುಾ ।
ಅ`)ೕ" ಬು5ವತೋಽನತ5 ಕಥಂ ತದುಪಲಭತೇ

॥೧೨॥

ಒಂದು B0ೇಷ ಾದ ಉiಾಸZೆಯನು ಇ Bವ%ಸ3ಾ!Eೆ. !ೕತೆಯ ಒಂದು ಾತು ಬಂ Eೆ: ಓಂ ತ
ಸ " Eೇ0ೆrೕ ಬ5ಹTಣ`1Bಧಃ ಸúತಃ । [೧೭-೨೩]. ಇದು ಭಗವಂತನ ಉiಾಸZೆಯ ಅವನನು

ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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‘ಸ ’ ಎಂದು ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದನು Bವ%ಸುತ)Eೆ. ಇ ‘ಸ ’ ಎನುವ ಉiಾಸZೆಯ ಒಂದು B0ೇಷ
ಮುಖವನು Bವ%`EಾvZೆ ಯಮ.
ಭಗವಂತನನು ಾ"ನ ಮೂಲಕ "#ಯಲು ಾಧBಲ. ಗುರುಗಳ ಉಪEೇಶ ಕೂಾ Zೇರ ಾ!
ಭಗವಂತನನು ತೋ%ಸ3ಾರದು. ಪ5ವಚನ 'ೇ#Eಾಗ ಅದ%ಂದ ಭಗವಂತನನು +ೇ&ೆ ಉiಾಸZೆ
ಾಡ*ೇಕು ಎನುವ ಾಗದಶನವೆNೕ `ಗುತ)Eೆ +ೊರತು, ಅದ%ಂದ Eೇವರು 'ಾ9`'ೊಳ7KವM ಲ.
ಾಂತ ಾದ ಾತು ಮತು) ಮನಸುಗ#&ೆ ಅನಂತ ಾದ ಭಗವಂತನನು ಗ5bಸಲು ಾಧBಲ.
bೕ!ರು ಾಗ ನಮT ಕ9:ಂದ ಅವನನು 'ಾಣುವMದು ಾಧ ೇ? ಎಂದು ಪ5ಸುತಾ)Zೆ ಯಮ. ಇಂತಹ
ಭಗವಂತನನು xಾರು 'ಾಣಬಲರು ಎಂದaೆ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಅ`)ೕ" ಬು5ವತಃ” ಎಂದು. ಅಂದaೆ:
‘ಭಗವಂತ ಇEಾvZೆ’ ಎಂದು +ೇಳ7ವವರು 'ಾಣಬಲರು ಎಂದಥ. xಾರು Eೇವರು ಇಲ ಎನುತಾ)Zೋ,
ಅವನ iಾ&ೆ Eೇವರು ಖಂcತಾ &ೋಚರZಾಗುವM ಲ. Eೇವರು ಇEಾvZೆ ಎನುವ -ಾವ ಒಳ!ಂದ
ದೃಢ ಾಗುವ ತನಕ ಏZೇ ಾಧZೆ ಾcದರೂ ಭಗವಂತನ ಾಾತಾPರ ಾಗುವM ಲ. +ಾ&ಾ! Uದಲು
Eೇವರು ಇEಾvZೆ ಎನುವMದು ನಮT ಮನ`ನ ಗ Nxಾಗ*ೇಕು. ಗ Nxಾದ ನಂತರ ಅವನನು "#ಯಲು
ಪ5ಯತ ಾಡ*ೇಕು.
ಭಗವಂತ ‘ಅ`)ಃ=ಅ+ಸ +ಇ’ ಇ ‘ಅ’ ಎನುವMದು ‘ಅ©ಕ’ ಎನುವMದರ ಸಂ¬ಪ)ರೂಪ(Abbreviations).
ಅ©ಕ ಎಂದaೆ Eೊಡ¹ವನು, Xೕನವನು, ಎತ)ರದರುವವನು, ಇತಾ . ಆದv%ಂದ ಇ ಅ`)ಃ ಎಂದaೆ: ಈ
ಜಗ")ನ ನಮ&ೆ "# ರುವ/"#ಯ ರುವ xಾವ xಾವ ವಸು)ಗ# ೆVೕ, ಆ ಎ3ಾ ವಸು)ಗ#!ಂತ
ಭಗವಂತ ಅ©ಕ ಎಂದಥ. xಾರು ಭಗವಂತನನು ‘ಅ`)ಃ’ ಎಂದು "# Eಾvaೋ, ಅವರು ಭಗವಂತನನು
'ಾಣಬಲರು.
ಅ`)ೕತೇHೕಪಲಬವಸ)ತ)ã-ಾ ೇನ ^ೋಭVೕಃ ।
ಅ`)ೕತೇHೕಪಲಬಸ ತತ)ã-ಾವಃ ಪ5`ೕದ"

॥೧೩॥

ಅನಂತZಾದ ಭಗವಂತನನು ಾಂತaಾದ ZಾವM "#ಯುವMದು +ೇ&ೆ ಎಂದaೆ ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ:
“ಭಗವಂತ ಎಲfPಂತ Bಲ<ಣ ಮತು) ಎಲfPಂತ ಅ©ಕ ಎಂದು ಗ5ಹಣ ಾಡ*ೇಕು” ಎಂದು. ಈ ಜಗ")ನ
ಇರುವ ತತ/ ಎರೇ. ಒಂದು ಜಡ ಮತು) ಒಂದು ^ೇತನ ಅಥ ಾ ಒಂದು <ರ ಒಂದು ಅ<ರ ಅಥ ಾ ಒಂದು
ಚರ ಒಂದು ಅಚರ. ಈ ಎರಡು ತತ/ವನು ಯಂ"5ಸುವ ಮ+ಾತತ/ ಆ ಪರಮ ಪMರುಷ ಭಗವಂತ. bೕ&ಾ!
ಆತ ಎಲfPಂತ ಅ©ಕ. ಭಗವಂತZೊಬoZೇ ಸ/ತಂತ5ತತ/. ಉ#ದEೆvಲವೂ ಆತ&ೆ ಅ©ೕನ.
‘ಭಗವಂತ ಚaಾಚರಗ#!ಂತ ಅ©ಕZಾ!, ಚaಾಚರ ಪ5ಪಂಚವನು ಸೃN-`¼"-ಸಂ+ಾರ-ಯಮನ-OಾನಅOಾನ-ಬಂಧ-Uೕ<ಗ#ಂದ ಯಂ"5ಸುತಾ)Zೆ’ ಎನುವ Oಾನ xಾ%&ೆ ಬಂತೋ, ಅವ%&ೆ ಭಗವಂತ
ಪ5ಸನZಾಗುತಾ)Zೆ. +ಾ&ಾ! ‘ಭಗವಂತ ಸಮಸ) ಪ5ಪಂಚವನು ಯQ`'ೊಂಡು ಎಲವMದfPಂತ Xೕ3ೆ
ಸHೕತ)ಮZಾ!EಾvZೆ’ ಎನುವ ಎಚರ ೇ ಭಗವಂತನ ಕೃiೆ&ೆ iಾತ5aಾಗಲು ಇರುವ ಏಕಾತ5 ಾಗ.
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ಯEಾ ಸ ೇ ಪ5ಮುಚಂತೇ 'ಾಾ Èೕಽಸ ಹೃ 5ತಾಃ ।
ಅಥ ಮತೋಽಮೃತೋ ಭವತತ5 ಬ5ಹT ಸಮಶುತೇ

॥೧೪॥

bಂ ನ 0ೆrೕಕದ ಯಮ +ೇ#ದ: ZಾವM ಭಗವಂತನ ಸHೕತ)ಮತ)ãವನು "#Eಾಗ ಆತ
ಪ5ಸನZಾಗುತಾ)Zೆ” ಎಂದು. ಇ ನಮ&ೊಂದು ಪ50ೆ ಬರಬಹುದು. “ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ ನಮT Xೕ3ೆ
ಆಗುವMದು ನಮ&ೆ "#ಯುವMದು +ೇ&ೆ” ಎಂದು. ಈ ನಮT ಪ50ೆ&ೆ ಈ 0ೆrೕಕ ೇ ಉತ)ರ. ಯಮ
+ೇಳ7ತಾ)Zೆ: “ಭಗವಂತ ನಮT Xೕ3ೆ ಪ5ಸನZಾEಾಗ ನಮT 3ೌfಕ ಾದ ಎ3ಾ <ುದ5 'ಾಮZೆಗಳ7
+ೊರಟು +ೋಗುತ) ೆ” ಎಂದು. ಈ `¼"ಯ ನಮ&ೆ 'ೇವಲ ನಮT ಆತTಸ/ರೂಪದ ಬಯ'ೆಗIಾದ Oಾನ,
ಭf), ೈaಾಗ, ಭಗವಂತ ಇೆNೕ ಇರುತ) ೆ. ಇಂತಹ `¼"ಯನು ತಲುdದ ೕವ ಾBಲದ ಪೂsಾನಂದ
`¼"ಯನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ.
ಯEಾ ಸ ೇ ಪ5¢ದಂತೇ ಹೃದಯೇಹ ಗ5ಂಥಯಃ ।
ಅಥ ಮತೋಽಮೃತೋ ಭವತೇತಾವದ×ನು0ಾಸನØ

॥೧೫॥

ಭಗವಂತನ ಅನುಗ5ಹ ಂದ +ೇ&ೆ ನಮT ಬಯ'ೆಗIೆ3ಾ ಕರ! +ೋಗುತ) ೆVೕ, +ಾ&ೇ ನಮT
ಹೃದಯದ ಹುದು!ರುವ ಅOಾನದ ಗಂಟುಗಳJ ಕರ! +ೋಗುತ) ೆ ಮತು) ನUTಳ&ೆ Oಾನದ *ೆಳಕು
*ೆಳಗುತ)Eೆ. ಈ `¼"ಯ ಏನZಾದರೂ ಬಯಸ*ೇಕು ಅಸುವMEೇ ಇಲ. 'ೋಪ ಇಲ ಾಗುತ)Eೆ, 3ೋಭ
'ಾsೆxಾಗುತ)Eೆ. bೕ&ೆ ಎ3ಾ ಾನ`ಕ Eೌಬಲಗಳನು ಕIೆದು'ೊಂಡ ಮನುಷ ಭಗವಂತನ
ಾಾತಾPರವನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ. ಈ `¼"ಯನು ತಲುdದ `ದ&ೆ xಾವ 0ಾಸ1ದ ಅನು0ಾಸನಗಳJ
ಇಲ. ಅವನು Uೕ<ವನು ಪೆಯುತಾ)Zೆ.
ಶತಂ ^ೈ'ಾ ಚ ಹೃದಯಸ Zಾಡಾ)ಾಂ ಮೂjಾನಮ¢ಃಸೃತೈ'ಾ ।
ತVೕಧuಾಯನಮೃತತ/Xೕ" Bಷ/ಙüZಾ ಉತPéಮsೇ ಭವಂ"

॥೧೬॥

ೕವ ತನ Eೇಹವನು ಕಳ Uೕ<'ೆP +ೋಗುವ ಪ5f5Èಯನು ಯಮ ಇ Bವ%`EಾvZೆ. ನಮT Eೇಹದ
ಎಡ-ಾಗದ ಐವತು) ಮತು) ಬಲ-ಾಗದ ಐವತು) ಮುಖ Zಾcಗ# ೆ. ನಡುBನ ಹೃದಯ ಂದ Xೕ3ೆ
+ೋಗುವ ಸುಷುಾ ಅಥ ಾ ಬ5ಹTZಾc ಇEೆ. ಅದರ ತು

ನಮT Zೆ")ಯEೆ. ಅದZೇ ಸಹಾ5ರ

ಎನುತಾ)aೆ. ಈ Zಾcಯ ಮೂಲಕ, ಸಹಾ5ರ ಂದ ೕವ Eೇಹ ಂದ +ೊರ +ೋದaೆ, ಆ ೕವ ಮತೆ)
ಮರ# ಹುಟುNವM ಲ. ಇದು ೕವ ಹುಟುN ಾBನ ಚಕ5 ಂದ ಕಳ'ೊಂಡು Uೕ<ವನು ೇರುವ ಾಗ.
Eೇಹದನ ಇತರ Zಾcಗಳ7 ಸಂಾರ'ೆP 'ಾರಣ ಾ!ರುತ) ೆ. ಅಂದaೆ ಸಹಾ5ರವಲEೇ Eೇಹದ ಇತರ
xಾವMEೇ Eಾ/ರದ ಮೂಲಕ ೕವ +ೊರ +ೋದರೂ, ಮರ# ಸಂಾರ ಚಕ5ದ `ಲುಕುತಾ)Zೆ.
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ಅಂಗುಷಾತ5ಃ ಪMರುೋಽನ)aಾತಾT ಸEಾ ಜZಾZಾಂ ಹೃದÈೕ ಸಂBಷNಃ ।
ತಂ ಾ/ಚ¸%ೕaಾತÐವೃ+ೇನುTಂಜಾ

ೇೕ'ಾಂ jೈÈೕಣ ।

ತಂ BEಾಚು¸ಕ5ಮಮೃತಂ ತಂ BEಾಚು¸ಕ5ಮಮೃತQ"

॥೧೭॥

ನUTಳ&ೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಾದ ಎರಡು ರೂಪಗ# ೆ. ನಮT ಅಂಗುಷದಷುN &ಾತ5ದ ನಮT
ಹೃದಯದ ಮತು) ನಮT ೕವಸ/ರೂಪದ ಅಂಗುಷದಷುN &ಾತ5ದ ೕವಸ/ರೂಪದ ಹೃದಯದ ಆತ
Zೆ3ೆ`EಾvZೆ. ಇದನು ZಾವM ಗ5bಸುವMದು ಬಹಳ ಕಷN. ಏ'ೆಂದaೆ ನಮT ೕವಸ/ರೂಪ ೇ ಒಂದು ಅಣುBನ
&ಾತ5ದುv. ಅದರ +ೆ*ೆoರ#ನ &ಾತ5ದ ಅಂತxಾQxಾ! ಅsೋರ9ೕಯZಾ! ಪ5"Vಬo ೕವರ
ಹೃದಯದ ಭಗವಂತ Zೆ3ೆ`EಾvZೆ.
ನಮT Eೇಹದ ಒಳ&ೆ ನಮT ೕವಸ/ರೂಪBEೆ. ೕವ ಸ/ರೂಪದ ಒಳ&ೆ ಭಗವಂತEಾvZೆ. ಇ
ೕವಸ/ರೂಪ ಮತು) ಭಗವಂತನನು *ೇಪc` "#ದು ಉiಾಸZೆ ಾಡುವMದು ಬಹಳ ಮುಖ.
ಭಗವಂತನನು jಾನದ ಈ %ೕ" 'ಾಣಲು ಅ%Bನ ಆನಂದ *ೇಕು ಮತು) ಛಲ *ೇಕು. ೕವಸ/ರೂಪ
ಮತು) ಭಗವಂತನನು +ೇ&ೆ *ೇಪc` 'ಾಣ*ೇಕು ಎನುವMದನು ಯಮ ಇ ಒಂದು ದೃಾNಂತದ ಮೂಲಕ
Bವ%`EಾvZೆ. ಯಮ +ೇಳ7ತಾ)Zೆ: +ೇ&ೆ ‘ಮುಂಜಾ’ ವನು ‘ಇೕ'ಾ’ ಂದ *ೇಪcಸುತೆ)ೕHೕ +ಾ&ೇ
ಭಗವಂತ ಮತು) ೕವಸ/ರೂಪವನು *ೇಪc` 'ಾಣ*ೇಕು ಎಂದು. ಇ ಮುಂಜಾ ಮತು) ಇೕಕ
ಎನುವMದು ದ-ೆ ಜಾ"&ೆ ೇ%ದ ಹುನ !ಡ. ಇವM ದೂರ ಂದ Zೋಡಲು ಒಂEೇ ತರZಾ!ರುತ) ೆ.
ಮುಂಜಾ ಮೃದು ಾ!ದvaೆ, ಇೕಕ ಆಯುಧದಂತೆ ಗಡಾ!ರುತ)Eೆ. [ಮುಂಜಾವನು ಉಡುEಾರ'ಾP!
ಬಳಸುತಾ)aೆ. xಾದವರು ಇೕಕ ಂದ ಒಬoರZೊಬoರು ಚು'ೊಂಡು Zಾಶ ಾದರು].
ZಾವM ಉiಾಸZೆ ಾಡು ಾಗ ಭಗವಂತನನು ನQTಂದ *ೇಪc` ಉiಾಸZೆ ಾಡ*ೇಕು. ನಮTದು
ದುಃಖಮಯ ಾದ *ಾಳ7. ಆದaೆ ಭಗವಂತ ದುಃಖದ ಸಶ ೇ ಇಲದವನು. ೕವಸ/ರೂಪ ಆನಂದ
ಸ/ರೂಪ ಾದರೂ ಕೂಾ Eೇಹ ಮತು) ಮನ`ನ ಮೂಲಕ ಅದು ದುಃಖ ಮತು) 'ೊIೆಯನು
ಅಂ `'ೊಳ7Kತ)Eೆ. ಆದaೆ ಭಗವಂತ ದುಃಖರbತ, ಸ/ಚ¸, ಮಲ ಮತು) ಆನಂದಮಯ.
ಇ&ೆ ನ'ೇತ ಯಮಂದ 'ೇ# ಪೆದ ಅjಾತT BEೆಯ ಉಪEೇಶದ -ಾಗ ಮು!ತು(ಇ").
ಮೃತು«5ೕ'ಾ)ಂ ನ'ೇತೋಽಥ ಲ*ಾã BEಾXೕತಾಂ VೕಗB©ಂ ಚ ಕೃತýØ ।
ಬ5ಹTiಾ5«)ೕ Bರಜೋಽಭೂ /ಮೃತು ರZೋಽiೇವಂ Vೕ BದjಾತTXೕವ

॥೧೮॥

ಕೋಪಷ")ನ ಈ 'ೊZೇಯ 0ೆrೕಕದ ಉಪಸಂ+ಾರದ ಾ"Eೆ. ಮೃತುEೇವತೆxಾದ ಯಮಂದ
ಅತಂತ ಾಂಗಕ ಾದ ಈ ಭಗವµ Oಾನವನು "#ದ ನ'ೇತ, ಮುಂEೆ ಪೂsಾನಂದ ಾದ
ಮುf)ಯನು ಪೆದ. xಾರು ಇ ಯಮ ನ'ೇತ&ೆ +ೇ#ರುವ ಈ Oಾನವನು ಪೆದು ಅದನು
ಅನುಾನ'ೆP ತರುತಾ)aೋ, ಅವರೂ ಕೂಾ ನ'ೇತನಂತೆ Bರಜನೂ, Bಮುಕ)ನೂ ಆ! ಭಗವಂತನನು
ಆಾರ: ಬನ#ಂೆ $ೋ'ಂ(ಾ)ಾಯರ ಉಪ-ಷ/ ಪವಚನ
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ೇರಬಲರು. Uೕ< ಾಧನ ಾದ ಈ BEೆಯನು ಅಹತೆಯುಳK ಾ"/ಕರು ಬಳ` Uೕ< ಾಗವನು
'ಾಣಬಹುದು.

0ಾಂ"ಮಂತ5
ಸಹ Zಾವವತು । ಸಹ Zೌ ಭುನಕು) । ಸಹ Bೕಯಂ ಕರ ಾವ+ೈ ।
ತೇಜ`/Zಾವ©ೕತಮಸು) ಾ B©uಾವ+ೈ

॥*॥

ಓಂ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ ॥
ಇದು ಯಜು ೇದದ 0ಾಂ" ಮಂತ5. ಯಜು ೇದದ, ತೈ")%ೕಯ 0ಾೆಯ ಮತು) 'ಾಠಕ0ಾೆ
ಮೂರರಲೂ ಒಂEೇ 0ಾಂ" ಮಂತ5BEೆ ಮತು) ಅದು ಕೋಪಷ")ನ 'ೊZೆ&ೆ ಬಂ Eೆ. [ಯಜು ೇದದ
ತೈ")%ೕಯ0ಾೆಯವ%&ೆ “ಶಂ Zೋ Qತ5ಃ ಶಂ ವರುಣಃ...” ಎನುವ ಎರಡZೇ 0ಾಂ" ಮಂತ5ವೂ ಇEೆ,
ಆದaೆ ಕಠ 0ಾೆಯ ಯಜು ೇ ಗ#&ೆ ಇEೊಂEೇ 0ಾಂ" ಮಂತ5]. ಇದು iಾಠ iಾ5ರಂಭದ ಷರು
ಾಡುವ iಾ5ಥZೆ. ಇದ'ೆP ಗುರುಗಳJ ಧuಗೂcಸಬಹುದು.
ಸಹ Zಾವವತು: ಇ ‘ಅವತು’ ಎನುವ ‘ಅವ’ ಎಂದaೆ ಪ5 ೇಶ. “ಓ ಭಗವಂತ,

ೕನು ನನ

ಗುರುBZೊಳ&ೆ ಕು#ತು, ಅವ%&ೆ BEೆಯನು +ೇಳ7ವ ಶf) ತುಂಬು. ನZೊಳ&ೆ ಕು#ತು ಗುರುಗಳ7 +ೇಳ7ವ
ಾತು ನನ&ೆ ಅಥ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು”.
ಸಹ Zೌ ಭುನಕು): ‘ಭುನಕು)’ ಎಂದaೆ iಾಸುವMದು ಅಥ ಾ "ನುವMದು. “ಓ ಭಗವಂತ, ನಮT ಅಧಯನ
'ಾಲದ xಾವMEೇ Bಘ *ಾರದಂತೆ ನಮTನು 'ೊZೇಯತನಕ iಾಸು. ನ ರೆ ಸEಾ
ನUTಂ !ರ. ನQTಬo%ಗೂ ಉಣು:ವMದಕೂP "ನುವMದಕೂP *ೇ'ಾ!ರುವ ಸಮೃ ಯನು ಕರು9ಸು”.
ಸಹ Bೕಯಂ ಕರ ಾವ+ೈ: “ಗುರುಗ#&ೆ ಈ ಅjಾತT BEೆಯನು ನಮ&ೆ 'ೊಟುN ನಮTನು
ಉದ%ಸುವಂತೆ ಾಡುವ ಾಮಥವನು 'ೊಡು. ನಮT ಅಧಯನ ಶf)0ಾxಾ!ರ. ನಮ&ೆ ಈ
BEೆಯನು ಗ5bಸುವ ಮತು) ಗ5b` 3ೋಕ'ೆP ಉಪVೕಗ ಾಗುವಂತೆ ಬಳಸುವ ಾಮಥವನು 'ೊಡು”.
ತೇಜ`/Zಾವ©ೕತಮಸು)

ಾ

B©uಾವ+ೈ:

“ನQTಬoರ

ಕೂಡುB'ೆಂದ

ನೆಯುವ

ಈ

0ಾಾ1ಧಯನ ಂದ 0ಾಸ1ದ ವಚಸು ನಮT ವಕ) ಾಗ. ಷ ಪರಂಪaೆಂದ ಊತ ಾ! BEೆ
ಮುಂದುವ%ಯಲು *ೇ'ಾ!ರುವ ತೇಜಸು ನಮT ಬರ. ಗುರುಗಳ7 +ೇ#ದvನು Zಾನು ನನ ಮುಂ ನ
ತ3ೆಾ%&ೆ 'ೊಡುವ ಶf) ಕರು9ಸು. 'ೊZೇಯತನಕ ZಾವM ಒಬoರZೊಬoರು Eೆ/ೕಸEೇ, &ೌರವ ಮತು)
d5ೕ"ಂ ರುವಂತೆ ಾಡು. ZಾವM ಎಂEೆಂದೂ xಾರನೂ Eೆ/ೕಸEೇ, ಎಲರನೂ d5ೕ"ಸುತಾ)
ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು”.
ಓಂ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ 0ಾಂ"ಃ :

‘ಓಂ’ ಎನುವMದು ಅತಂತ ಮೂಲಭೂತ ಾದ ¡ೕಜಾ<ರ. ಇದು

ಭಗವಂತನ +ೆಸರು. ‘ಶಂ’ ಎಂದaೆ ಆನಂದ; ‘ಇ’ ಎಂದaೆ Oಾನ; ‘ಅಂತ’ ಎಂದaೆ ತುತ)ತು . ಆದv%ಂದ ‘ಓಂ
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0ಾಂ"ಃ’ ಎಂದaೆ: ‘ಭಗವಂತ OಾZಾನಂದಗಳ ತುತ) ತು ಯರುವವ’ ಎಂದಥ. ಮೂರು ೇದಗಳ
ಪ5"iಾದZಾ!ರುವ, ಮೂರು 'ಾಲಗಳರುವ, ಎ3ಾಕೆ ಇರುವ ಭಗವಂತ OಾZಾನಂದಪೂಣ ಎಂದು
ಇ ಮೂರು *ಾ% +ೇಳ3ಾ!Eೆ. “ಈ ಅನುಸಂjಾನದ ಮೂಲಕ ನಮT ಬದುfನ ಕೂಾ 0ಾಂ"ಯನು
'ೊಡು” ಎನುವ iಾ5ಥZೆ ಇEೆ.
“ನಮ&ೆ OಾZಾನಂದದ ಪೂಣತೆಯನು 'ೊಡು; ನಮ&ೆ

ಆ Uೕ<ದ `¼"ಯನು 'ೊಡು; ಸEಾ

Zೊಂ !ರುವ OಾZಾನಂದದ ಅನುಭವವನು 'ೊಡು; ಅಯ ತನಕ ನಮT ಬದುfನ ಇZೊಬoರನು
Eೆ/ೕಸEೇ ZೆಮT ಂದ ಬದುಕುವ 0ಾಂ"ಮಯ ಾದ ಬದುಕನು 'ೊಡು; ಎಲರೂ 0ಾಂ"ZೆಮT ಂದ ಬದುಕಲು ¡ೋಣ ಮತು) ZಾವM ZೆಮT ಂದ ಬದು'ೋಣ; xಾರೂ xಾರನೂ
Eೆ/ೕಸುವMದು *ೇಡ” ಎನುವMದು ಈ 0ಾಂ" ಮಂತ5ದ ಮೂಲ ಸಂEೇಶ.

ಇ" 'ಾಠ'ೋಪಷ

/"ೕxಾjಾÈೕ ತೃ"ೕxಾ ವೕ ॥

ಇ&ೆ ಕೋಪಷ")ನ ಎರಡZೇ ಅjಾಯದ ಮೂರZೇ ವೕ ಮು!ತು

*******
|| ಸ ೇ ಜZಾಃ ಸುóZೋ ಭವಂತು ||
|| 5ೕ ಕೃಾ:ಪಣಮಸು) ||
ಮT ಅ`'ೆಗಳನು ನಮ&ೆ ತಲುdಸಲು ಈ 'ೆಳ!ನ ೆ ೈ ಸಂದ`%:
http://kathopanishat.blogspot.in/
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