ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹಿರಿಮೆ
I
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸದತಪಯೋಗವು ತ್ತ್ವಹಿತ್ ಪುರತಷಾರ್ಥಗಳ ನಿಷಕಷಷಥಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿರ್ಥಯಗಳನತು
ಪರಕಾಶಪಡಿಸತವ ಗರಿಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ್ ಪ್ಾರಚೋನವೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆದತವು ವಷೋದಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂವಥಭಾಗ ಮ್ತ್ತು
ಉತ್ುರಭಾಗ ಎಿಂದತ ಎರಡತ ಭಾಗಗಳು ಏಪಥಟ್ಟಿವಷ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಷಿಂದತ ಪರಸಿದಧವಾಗಿರತವ ಗರಿಂರ್ಗಳು ಉತ್ುರಭಾಗಕಷಕ
ಸಷೋರಿದತವು. ಅವುಗಳಿಗಷ ವಷೋದಾಿಂತ್, ಅಿಂದರಷ ವಷೋದಗಳ ಕಷೊನಷಯ ಭಾಗ ಎಿಂದೊ ಹಷಸರಾಗಿದಷ. ಕಷೋವಲ ಪೂವಥಕಾಿಂಡದ
ಅನಿಂತ್ರ ಉಪನಿಷದ್ರಿಂರ್ಗಳು ಅಧೋತ್ವಾಗಿವಷ ಎಿಂಬ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಷ ವಷೋದಾಿಂತ್ವಷಿಂಬತದಾಗಿ ಹಷಸರಾಯತಷಿಂದತ
ಭಾವಿಸತವುದತ

ಸರಿಯಾಗತವುದಲಿ.

ಮ್ಹತ್ುರವಾದ

ಕಾರರ್ಗಳಿಿಂದ

ಆ

ರಿೋತಿ

ನಾಮ್ನಿದಷೋಥಶವಾಗಿರಬಷೋಕತ.

ಆ

ಕಾರರ್ಗಳಿಿಂದಲಷೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಷ ಅನಾಯದೃಶವಾದ ಪ್ಾರಶಸಯವೂ ಶಿಷಿಪರಿಗರಹವೂ ಏಪಥಟ್ಟಿದಷ.
ಪೂವಥಕಾಿಂಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಿಂತ್ರಗಳು ಮ್ತ್ತು ಬಾರಹಮರ್ಗಳು ಎಿಂದತ ಎರಡತ ಭಾಗಗಳು ಇವಷ. ದಷೋವತಷಗಳ ಸಷೊುೋತ್ರರೊಪವಾದ
ಮ್ಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಯಜಷೊಯೋತಿ ವಿಶಷೋಷವಾಗಿ ಬಷಳಗತತಿುದದರೊ, ಮೊದಲತ ಮೊದಲತ ಆ ಜಷೊಯೋತಿಯಿಂದ ಜನರತ ಮೊೋಹದ
ಕತ್ುಲಷಯನತು ನಿವಾರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಬಾರಹಮರ್ಗಳಿಿಂದ ಪರಧಾನವಾಗಿ ಯಾಗಗಳು ಸಿಿರಪಟ್ಟಿದದರಿಿಂದ, ಮ್ಿಂತ್ರಗಳನತು ಯಾಗಾಿಂಗವಾಗಿ
ಋಷಿಗಳು ಬಳಷಸತತಿುದದಿಂತಷ ಕಿಂಡತಬರತತ್ುದಷ. ಅಗಿು, ಉಷಸತು, ಆದತ್ಯ ಮ್ತಿಂತಾದತವುಗಳ ಶಕ್ತುದೋಪ್ತುಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮ್ನಸುನತು
ಆಕಷಿಥಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಸಮಯವನೊು ಆನಿಂದವನೊು ತ್ತಿಂದುದತವು.

ಅದರ ಪರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ಅವರಿಗಷ ತ್ದಭಿಮಾನಿ

ದಷೋವತಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತು ವಿಶಾವಸಗಳುಿಂಟಾದತವು. ಆ ದಷೋವತಷಗಳ ಅನತಗರಹದಿಂದ ಋಷಿಗಳು ತ್ಮ್ಮ ಇಷಾಿರ್ಥಗಳನತು
ಹಷೊಿಂದತತಿುದದರತ.
ಈ ಜನಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಷ ದೊರಷಯಬಹತದಾದ ಶಾರಿೋರ ಸೌಖ್ಯವಷೋ ಪುರತಷಾರ್ಥವಷಿಂದತ ಮೊದಲತ ನಮ್ಗಷ ತಷೊೋರತತ್ುದಷ. ಅರ್ಥ
ಕಾಮ್ಗಳಷತಿ ಪರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಸನಿುಹಿತ್ವೂ ಆದ ಬಷೋರಷೊಿಂದತ ಪುರತಷಾರ್ಥವಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಷಾಿನತಸಾರವಾಗಿ

ಸತಖ್ವನತು

ಸಾಧಸಲತ, ಕಷೋವಲ ಸವಪರಯತ್ುದಿಂದ ‘ಸಿದಧಭಥವತಿ ವಾ ನಷೋತಿ’, ಸಿಂಶಯ ಉಿಂಟಾಗತತ್ುದಷ. ಇತ್ರ ವಿಧ್ವಾದ ಯಾವ
ಸಹಾಯವೂ ಇಲಿದಷ ಕಷೋವಲ ನಮ್ಮ ಯತ್ುದಿಂದಲಷೋ ಧಷಯೋಯವನತು ಸಾಧಸತತಷುೋವಷ ಎನತುವುದತ ಸಾಹಸದ ಮಾತ್ತ. ಆದ ಕಾರರ್
ಅತಿಮಾನತಷರಾದ ದಷೋವತಷಗಳ ಪ್ತರೋತಿ ಸಹಾಯಗಳಿಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಅಡಚಣಷಗಳನತು ಒಕಕಡಷಗಷೊತಿು ತ್ಮ್ಮ ಅಭಿೋಷಿಗಳನತು
ಸಿಂಪ್ಾದಸತತಿುದದರತ. ‘ಚತ್ರಯಾ ಯಜಷೋತ್ ಪಶತಕಾಮ್ಃ’, ‘ದಧಾು ಇಿಂದರಯ ಕಾಮ್ಸಯ ಜತಹತಯಾತ್’, ಶಷಶೋನಷೋನಾಭಿಚರನ್
ಯಜಷೋತ್’ ಎಿಂದುೋ ವಾಕಯಗಳಿಿಂದ ದಷೋವತಾಚಥನ ರೊಪವಾದ ಯಾಗಗಳನತು ಮಾಡಿದರಷ, ಜನರ ಆಶಷ ೋತ್ುರಗಳು
ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಕಷೈಗೊಡತವುದಷಿಂದತ ಏಪಥಡತತ್ುದಷ. ಶಾಸಷೊರೋಕುವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗಮಾಡಿದರಷ ಮಾತ್ರ ಫಲಪ್ಾರಪ್ತು.
ಇಲಿದದದರಷ, ‘ಅನಯಥಾ ಕೃತ್ಿಂ ಅಕೃತ್ಿಂ’ – ಪರಯತ್ುವಷಲಾಿ ವಯರ್ಥವಾಗತತ್ುದಷ. ಆದದರಿಿಂದ ಫಲ ಸಾಧ್ನ ಕಮ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಥ
ವಿಶಾವಸವಿಟ್ತಿ, ನಿಯಮ್ಗಳಿಗಷ ಅಧೋನರಾಗಿ, ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸತಖಾನತಭವದಲ್ಲಿ ಮ್ನಸುನತು ದುಡದಷ, ವಿಷಯಾಕಾಿಂಕ್ಷಷಯನತು
ಪರತಿಭಟ್ಟಸಿ ಜಯಸತವ ಸಿಂಯಮ್ವನತು ಯಾಗಾನತಷಾಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷಷಯತಳಳವರಷಲಿರೊ ತಷೊೋಪಥಡಿಸಬಷೋಕತ. ಆ
ಅಭಿನಿವಷೋಶವಷೋ

ಇದದರಷ,

ಇಹಲಷೊೋಕ

ಸತಖ್ಗಳಿಗಿಿಂತ್

ಅಧಕವೂ

ಶಾಶವತ್ವೂ

ಆದ

ಪ್ಾರಲೌಕ್ತಕ

ಸತಖ್ಗಳನತು

ಅನತಭವಿಸಬಷೋಕಷಿಂಬ ಆಸಷಯತ ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಿಂಟಾಗತತ್ುದಷ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಪರಲಷೊೋಕ ಭಷೊೋಗವು ವಿಹತ್ಕಮ್ಥಪರರಿಗಷ
ದಷೊರಷಯತತ್ುದಷಿಂದತ ‘ಜಷೊಯೋತಿಷಷೊಿೋಮೆೋನ ಸವಗಥಕಾಮೊೋ ಯಜಷೋತ್’, ಇತಾಯದ ವಾಕಯಗಳು ಘೊೋಷಿಸತತ್ುವಷ. ಅಿಂರ್
ಉಪದಷೋಶಗಳನತು ನಿಂದು ಯಾಗಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಿಂದತ ವಷೈಶಿಷಿಯವು ಕಿಂಡತಬರತತ್ುದಷ. ಆತ್ಮನತ ಸಿಿರಪದಾರ್ಥ ಎಿಂಬ
ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ; ಚ ತ್ತ ತ್ಪಪದಷ ಶರದಷಧಯಿಂದ ಮಾಡಬಷೋಕಾದ ವಿಹಿತ್ ಕಮ್ಥಗಳಷೋ ಫಲಸಾಧ್ನವಷಿಂಬ ಹಿತ್ಜ್ಞಾನ; ಇಹಲಷೊೋಕ
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ಸತಖ್ಕ್ತಕಿಂತ್ ಪರಲಷೊೋಕದ ಸತಖ್ ಉತ್ಕರಷಿ ಎಿಂಬ ಪುರತಷಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ – ಈ ಮ್ೊರತ ರಿೋತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಥಠರ ವಷೈಲಕ್ಷರ್ಯವನತು
ತಷೊೋಪಥಡಿಸತತ್ುದಷ.
ಮೆೋಲಷ ವಿವರಿಸಿದ ಸತಖ್ಕ್ತಕಿಂತ್ಲೊ ಹಿರಿದಾದ ಆನಿಂದವುಿಂಟಷಿಂಬತದತ ವಷೋದಾಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷ

ದವಾಗಿ ತಷೊೋರತತ್ುದಷ.

ಅನತಭವದಿಂದಾಗಲ್ಲ ವಿಮ್ಷಷಥಯಿಂದಾಗಲ್ಲ ಆಮ್ತಷಿಮಕ ಸತಖ್ವೂ ಇಹಲಷೊೋಕದ ಸತಖ್ದಿಂತಷ ಭಿಂಗತರವಾದದಷದಿಂದತ ತಷೊೋರಿ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಜತಗತಪ್ಷು ಹತಟ್ತಿತ್ುದಷ. ‘ಕ್ಷೋಣಷೋ ಪುಣಷಯೋ ಮ್ತ್ಯಥ ಲಷೊೋಕಿಂ ವಿಶಿಂತಿ’, ‘ತ್ದಯಥಷೋಹ ಕಮ್ಥಚತಷೊೋ ಲಷೊೋಕಃ ಕ್ಷೋಯತಷೋ’,
‘ಏವಮೆೋವಾ ಮ್ತತ್ರ ಪುರ್ಯಚತಷೊೋ ಲಷೊೋಕಃ ಕ್ಷೋಯತಷೋ‘. ಆಮ್ತಷಿಮಕ ಸತಖ್ವನತು ನಿತ್ಯ ಮ್ತ್ತು ಅನಿಂತ್ ಎನತುವುದತ ಕಷೋವಲ
ಔಪಚಾರಿಕವಾದದರಿಿಂದ, ಆಸಷಯತ ಆ ಗತರಿಯನತು ದುಟ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅನಿಂತ್ವೂ ಸಿಿರವೂ ಆದ ಸತಖ್ವನತು ಅನತಭವಿಸಬಷೋಕಷಿಂದತ
ತ್ವಕ ಪಡತತ್ುದಷ. ಅಿಂರ್ ಸತಖ್ದ ಸವರೊಪ ಮ್ತ್ತು ಅದನತು ಹೊಿಂದತವ ಬಗಷ – ಇವುಗಳು ವಷೋದಾಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಯಕುವಾಗಿವಷ.
ದಷೋವತಷಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೊ ಅಭಿಪ್ಾರಯವು ಬದಲಾಯಸಿದಷ. ಉದಾಸಿೋನರಾದ ದಷೋವತಷಗಳಿಗಷ ಪೂಜಷಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಷೊೋಮ್
ಮ್ತಿಂತಾದ ಅವರ ಆಹಾರವನತು ಅಪ್ತಥಸಿದರಷ, ಅವರತ ತ್ೃಪುರಾಗಿ, ಶಕುರಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ತರೋತ್ರಾಗಿ ಸಹಾಯವನತು
ಮಾಡತತಾುರಷ. ಇಿಂತ್ಹ ದಷೋವತಷಗಳ ಸಿಂಖಷಯ ಅನಿಂತ್, ಮ್ೊವತ್ತು ಮ್ೊರತ ಕಷೊೋಟ್ಟ ದಷೋವತಷಗಳಷಿಂದರಷ, ಭಾರತ್ದ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ
ಜನಗರ್ನಷಯೊ ದಷೋವತಾ ಗರ್ನಷಯೊ ಸರಿತ್ೊಗತವಿಂತಿದಷ.
ನಮ್ಮಿಂತಷಯೋ ದಷೋವತಷಗಳೂ ಆಹಾರ ಸಷೋವನಷಯಿಂದ ತ್ೃಪುರಾಗತತಾುರಷ. ನಮ್ಗೊ ಅವರಿಗೊ ವಾಸುವವಾದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಷೋನೊ
ಇಲಿ. ನಮ್ಮ ಉಪಹಾರಕಷಕ ಪರತ್ತಯಪಕಾರ ಮಾಡತತಾುರಷ. ಅಷಷಿೋ ಅಲಿದಷ ಎಲಿ ಫಲವನೊು ಒಿಂದಷೋ ದಷೋವತಷ ಕರತಣಿಸತವಿಂತಿಲಿ.
ಈ ಸಿಂದಭಥಗಳನಷುಲಿ ವಿಮ್ಶಷಥ ಮಾಡಿದರಷ, ಆ ದಷೋವತಷಗಳಷಲಿರಿಗೊ ಒಡಷಯನಾಗಿ, ಸವಥಫಲಪರದನಾಗಿ, ಅವಾಪು ಸಮ್ಸು
ಕಾಮ್ನಾಗಿ, ಸವಥಮ್ಿಂಗಳ ಗತಣಾಕರನಾದ ಸವಷೋಥಶವರನಷೊಬಬನಿದದರಬಷೋಕತ. ಉಳಿದ ದಷೋವತಷಗಳಷಲಿ ಅವನ ಅಿಂಶಭೊತ್ರಷೊೋ,
ಅಧೋನರಷೊೋ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆ ಸವಷೋಥಶವರನೊ ದಷೋವತಷಗಳ ಮ್ೊಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಯಭೊತ್ರಾದ ಜನರ ಮ್ನಷೊೋರರ್ವನತು
ನಷರವಷೋರಿಸತತಾುನಷ ಎಿಂಬತದಾಗಿ ದಷೋವತಾದಷವೈತ್ ದೃಷಿಿಯತ ವಷೋದಾಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡತಬರತತ್ುದಷ.
ಹಿತ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೊ ನಾವು ಮೆೋಲತಮೆಟ್ಿಲನತು ಕಾರ್ಬಹತದತ. ದಷೋವತಷ ಅಪೂರ್ಥವಾದದರಿಿಂದ ನಮಿಮಿಂದ ಹವಿಸುನತು
ಅಪ್ಷೋಕ್ಷಸತತ್ುದಷ. ಅದತ ಪೂರ್ಥವಾಗಿದದರಷ ಉಪಹಾರ ಅವಶಯಕವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಷೊಟಷಿ ತ್ತಿಂದುದವನಿಗಷ ಹಸಿವಷಯಲ್ಲಿಯದತ?
ಸವಥರಕ್ಷಕನೊ, ಪರಿಪೂರ್ಥನೊ, ಸವಥಸಾವಮಿಯೊ ಆದ ದಷೋವತಷೊೋತ್ುಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಗ ಸಲ್ಲಿಸತವ ರಿೋತಿಯೋ ಬಷೋರಷ.
ನಾವು ಆಚರಿಸತವ ಕಮ್ಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಗಶಿೋಲವನತು ತಷೊೋರಿಸತತ್ುದಷ; ದಷೋವತಷಗಳ ಪರತಿಗರಹಶಿೋಲವನುಲಿ. ಕಮ್ಥದಿಂದ
ಮ್ಮ್ತಾಭಿಮಾನವು ಹಷೊೋಗಿ ಮ್ನಸತು ನಿಷಕಲಮಶವಾಗತತ್ುದಷ. ಆಗ ಭಕ್ತುಮ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಿಂತ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕರ
ಮಾಡಿ, ಪರಕೃತಿ ಸಾಯತಜಯಯದಿಂದತಿಂಟಾದ ದತಃಖ್ಪರಿಂಪರಷಗಳನುಳಿದತ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಯತಜಯಯದಿಂದತಿಂಟಾದ
ಅಪರಿಮಿತಾನಿಂದವನತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅನತಭವಿಸಬಹತದಷಿಂಬ ವಿಷಯವನತು ‘ಸಾಯತಜಯಮ್ವಾ್ುೋತಿ’ ‘ಬರಹಮವಷೋದ ಬರಹಷೇವ
ಭವತಿ’, ‘ಲಬಾಧಾ ಆನಿಂದೋ ಭವತಿ’, ಎಿಂಬ ಶತರತಿಗಳು ತಷೊೋರಿಸಿಕಷೊಡತತ್ುವಷ.
ಪೂವಥಕಾಿಂಡದಲ್ಲಿ ಪರತಿಪ್ಾದತ್ವಾದ ತ್ತ್ವಹಿತ್ ಪುರತಷಾರ್ಥಗಳು ಮೊದಲತ ನಷೊೋಟ್ಕಷಕ ಸಿಕ್ತಕದ ವಸತುಗಳಷಿಂದೊ, ಒಳಹಷೊಕತಕ
ನಷೊೋಡಿದರಷ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೋಳಿರತವ ‘ಪುರತಷನಷೋ’ ಸವಷೋಥಶವರನಷಿಂದೊ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲಷೋ ಮೊೋಕ್ಷಪ್ಾರಪ್ತುಯಿಂದೊ,
ಸಿಂದಷೋಹಕಷಕ ಎಡಷಗಷೊಡದ ನಿರ್ಥಯ ತಷೊೋರತವುದರಿಿಂದ ಉತ್ುರ ಭಾಗಕಷಕ ವಷೋದಾರ್ಥದ ಅಿಂತ್ವಷಿಂದೊ, ರಹಸಯ ಪರಕಾಶಕವಾದ
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಷಿಂದೊ ಹಷಸರತ ಬಿಂದರತತ್ುದಷ.
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II
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹಿರಿಮೆಯತ ಮ್ತಷೊುಿಂದತ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ವಿಶಷೋಷವಾಗಿ ತಷೊೋರತತ್ುದಷ. ಈ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ನಷೊೋಡಿದರಷ ಎರಡತ
ಕಾಿಂಡಗಳಿಗೊ

ಹಷಚತು

ಕಡಿಮೆ

ಹಷೊಿಂದಕಷಯೋ

ಇಲಿವಷನುಬಷೋಕಾಗತತ್ುದಷ.

ಈ

ಸಿಂದಭಥದಲ್ಲಿ

ಪೂವಥಕಾಿಂಡವನತು

ಕಮ್ಥಕಾಿಂಡವಷಿಂದೊ, ಉತ್ುರಕಾಿಂಡವನತು ಜ್ಞಾನಕಾಿಂಡವಷಿಂದೊ ವಯವಹರಿಸತವುದತ ವಾಡಿಕಷಯಾಗಿದಷ. ಫಲಾಪ್ಷೋಕ್ಷಷಯಿಂದ
ಹಲಕಷಲವು ಕಮ್ಥಗಳನತು ಆಚರಿಸಿ, ಕಾಯಥಸಿದಧಗಾಗಿ ರಷೊೋಗಿಯತ ವಷೈದಯನನತು ಬಯಸತವಿಂತಷ, ದಷೋವತಷಗಳನತು ಪೂಜಿಸತವ
ಕಮ್ಥಠನಿಗಷ ದಷೋವತಷಗಳು ಕಾಯಾಥಿಂತಷೋ ಅಪರಯೋಜಕರಾಗತತಾುರಷ. ಆದರಷ ವಿದಾವಿಂಸನತ ಜ್ಞಾನಕಷಕ ಬಷಲಷಯನತು ಕಟ್ತಿತಾುನಷ.
ಜ್ಞಾನದ ತ್ಳಹದಯ ಮೆೋಲಷ ನಿಿಂತ್ತ ವಸತು ಸವರೊಪವನತು ಕೊಲಿಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಸತವುದರ ಮ್ೊಲಕ ಉಿಂಟಾಗತವ
ನಷಮ್ಮದಯತ

ವರ್ಥನಾತಿೋತ್ವಾದದತದ.

ಆದದರಿಿಂದ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ

ಕಿಂಡತಬರತವ

ಸಿದಾಧಿಂತ್ವನತು

ದಾಶಥನಿಕ

ಸಿದಾಧಿಂತ್ವಷನುಬಷೋಕತ. ಬತಭತಕ್ಷತವು ಹಾಕ್ತರತವ ವಿಶಾವಸಪ್ತೋಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ದಷೋವತಷಗಳು ಅವನ ಅಿಂಧ್ಶರದಷಧಗಷ ಮೆಚು ಅವನಿಗಷ
ಫಲವನತು ಮಾತ್ರ ಕರತಣಿಸಿದರಷ,

ಮ್ತಮ್ತಕ್ಷತವು ರಚಸಿದ

ಜ್ಞಾನಸಿಿಂಹಾಸನವನತು ಮ್ಿಂಡಿಸಿ

ಆತ್ಮನತ

ಅವನಿಗಷ

ಸವಥವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯೊ ನಷರವಾಗಿ ತ್ನು ಭಕುನಿಗಷ ವಿಶವದ ರೊಪವನಷುೋ ತಷೊೋರಿಸಿ ಅಮೊೋಘವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಿಂದವನತು
ಉಿಂಟ್ತಮಾಡತತಾುನಷ. ಆತ್ಮನ ನಿತ್ಯತಷ, ದಷೋವತಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದುಕಷ ಮ್ತ್ತು ಕಮ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರದಷಧ – ಇವು ಕಮ್ಥಕಾಿಂಡದ
ಐಶವಯಥವಾದರಷ, ವಿಶತದಧಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶರದಷಧ, ವಿಶವದ ರಹಸಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು, ನಶವರವಾದ ಭಷೊೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದರ – ಇವುಗಳು
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಿಂಪತ್ತು. ಈ ರಿೋತಿ ಎರಡತ ಭಾಗಗಳಿಗೊ ಮ್ಹತಾುದ ಅಿಂತ್ರವಷೋಪಥಟ್ಟಿದಷ.
ಇಿಂರ್ ದೃಷಿಿಗಷ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತ್ವ ಪರತಿಪ್ಾದಕ ಪದಗಳು ಮ್ತಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಹಮ ಮ್ತ್ತು
ಆತಾಮ ಎಿಂಬತವು. ಬರಹಮ ಶಬಧಕಷಕ ಸಷೊುೋತ್ರವಷಿಂದೊ ದಷೊಡಡದಾಗತವಿಕಷಯಿಂದೊ ಅರ್ಥವಿದಷ. ಸಷೊುೋತ್ರರೊಪದಲ್ಲಿ ಹಷೊರಹಷೊಮ್ತಮವ
ಶಬಧಕಷಕ ಬರಹಮವಷಿಂದತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಮೆೋಲಷ, ಕರಮೆೋರ್ ವಿಶವದ ರೊಪವಾಗಿ ವಿಕಸಿಸತವ ವಸತುವೂ ಬರಹಮವಾಗತತ್ುದಷ ಎಿಂದತ ಅರ್ಥ
ಹಷೋಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಕವಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಸಕಲ ಪರಪಿಂಚಕೊಕ ಉಪ್ಾದಾನ ಕಾರರ್ವಾಗಿ ಎಲಿವನೊು ಮಿೋರಿದ ಬೃಹತ್ಪದಾರ್ಥ
ಬರಹಮವಷಿಂದಾಗತತ್ುದಷ. ಹಾಗಷಯೋ ಆತ್ಮಶಬಧವು ಪ್ಾರರ್ಸವರೊಪವಾಗಿ ಸವಥಕೊಕ ಸಾರಭೊತ್ವೂ ಧಾರಕವೂ ಆಗಿರತವ
ಅಿಂತ್ಸತ್ವವನತು ಸೊಚಸತತ್ುದಷ. ತ್ತ್ವದ ಸಾರವು ಪರಕೃತಿಗಿಿಂತ್ ಬಷೋರಷಯಿಂದೊ ಅದತ ಚಷೈತ್ನಯಸವರೊಪವಷಿಂದೊ ಎಲಿಕ್ತಕಿಂತ್ಲೊ
ಮ್ತಖ್ಯವಾದತದಷಿಂದೊ ಆತ್ಮಶಬಧ ಪರಯೋಗದಿಂದ ಗಷೊತಾುಗತತ್ುದಷ. ಆತ್ಮನ ಅಸಿುತ್ವವು ಅಪರಷೊೋಕ್ಷವಾದತದತ. ಅದನತು
ಅಪಲಾಪ್ತಸತವುದಕಷಕ ಯಾವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯೊ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಆದರಷ, ಆತ್ಮನತ ಬಷೋರಷ, ಪರಕೃತಿಯೊ ಸಹ ಬಷೋರಷಯಾದದತದ; ಪರಿಚಿನು
ಸವರೊಪವಷೋ ಆತ್ಮನ ಸವರೊಪ. ಆದದರಿಿಂದ ದಷವೈತ್ವಷೋ ಉಳಿಯತತ್ುದಷ ಎಿಂಬತದಾಗಿ ಮ್ನಸಿುಗಷ ವಷೋದಯವಾಗತತ್ುದಷ. ಮ್ನಸಿುನಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ

ಅದಷವೈತ್ದ

ಶಿಖ್ರವನತು

ಮ್ತಟ್ಿಬಷೋಕಷಿಂಬ

ಆಕಾಿಂಕ್ಷಷ

ಬಲವಾಗಿದಷ.

ಬರಹಮ

ಶಬಧದಿಂದ

ಪರಕೃತಿಯತ

ಬರಹಷೊೇಪ್ಾದಾನಕವಷಿಂದತ ಏಪಥಟ್ಟಿದದರಿಿಂದ, ಆತ್ಮನೊ ಬರಹಮನೊ ಒಿಂದಷೋ ಆದರಷ ಅಪರಿಚಿನು – ಅದಷವೈತ್ವು ಏಪಥಟ್ತಿ,
‘ದಷವೈತಿನಷೊೋ ಅತ್ರ್ಯದಶಿಥನಃ’ ಎಿಂಬ ನಿಿಂದಷಗಷ ನಾವು ಗತರಿಯಾಗತವುದಲಿ. ಹಾಗಷಯೋ ಬರಹಮ ಶಬಧದಿಂದಲೊ ಏಪಥಡತವ ಕಷಲವು
ನೊಯನತಷಗಳನತು

ಆತ್ಮಶಬಧವು

ಪರಿಹರಿಸತತ್ುದಷ.

ಜಗತಾಕರರ್ವಾಗಿದದರೊ

ಬರಹಮವು

ಜಗತಿುನಿಂತಷಯೋ

ಅಚಷೋತ್ನಮ್ಯವಾಗಿರಬಹತದತ ಎಿಂಬತದತ ಒಿಂದತ ಶಿಂಕಷ. ಆ ಬರಹಮದ ಅಸಿುತ್ವವು ದೃಢನಿಶುಯರೊಪವಾಗಿ ತಷೊೋರದಷ,
ಕಮ್ಥಕಾಿಂಡದ ದಷೋವತಷಗಳಿಂತಷ ಸಿಂಭಾವಿತ್ವಾದದೊದ ಆಗಬಹತದತ. ಈ ಎರಡತ ದಷೊೋಷಗಳನತು ಆತ್ಮಶಬಧವು ನಿವಾರಣಷ
ಮಾಡತವುದರಿಿಂದ ಎರಡತ ಶಬಧಗಳನೊು ಒಟ್ತಿಗೊಡಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರಷ, ಸವಥಕಾರರ್ವಾದ ಬರಹಮವಸತು ವಿಶವವನಷುೋ ಆವರಿಸಿ,
ವಿಶವವನತು ಮಿೋರಿ ಚಷೈತ್ನಯ ಸವರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿನುವಾಗಿ ತಷೊೋರತತ್ುದಷ. ಈ ಅರ್ಥವನತು ‘ಸತ್ಯಿಂ ಜ್ಞಾನಮ್ನಿಂತ್ಿಂ ಬರಹಮ’ ಎಿಂಬ
ವಾಕಯವು ಉಚತ್ವಾಗಿಯೊ ಸಿಂಕ್ಷಷೋಪವಾಗಿಯೊ ವಣಿಥಸಿದಷ.
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ಉದಾದಲಕ ಮ್ಹಷಿಥಯತ ಶಷವೋತ್ಕಷೋತ್ತವಿಗಷ ಮಾಡಿದ ಬರಹಷೊೇಪದಷೋಶವೂ ಈ ರಿೋತಿಯನಷುೋ ಅನತಸರಿಸಿದಷ. ಮೊದಲತ ಬರಹಮವನತು
ಸತ್ ಎಿಂದತ ನಿದಷೋಥಶ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಿಂದ ಸಕಲ ವಸತುಗಳೂ ಉತ್ಪನುವಾದತವಷಿಂದತ ಉಪದಷೋಶ ಮಾಡಿ, ಕಷೊನಷಗಷ ‘ತ್ತ್ ತ್ವಮ್ಸಿ
ಶಷವೋತ್ಕಷೋತಷೊೋ’ ಎಿಂದತ ಶಿಷಯನಾದ ಶಷವೋತ್ಕಷೋತ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಂಹಾರ ಮಾಡಿರತವುದತ ಬಹಳ ವಿಚಕ್ಷರ್ವಾಗಿದಷ. ಆದದರಿಿಂದಲಷೋ
‘ತ್ತ್ವಮ್ಸಿ’, ‘ಅಹಿಂ ಬರಹಾಮಸಿಮ’, ‘ಅಯಮಾತಾಮ ಬರಹಮ’ ಎಿಂಬ ಅದಷವೈತ್ ವಾಕಯಗಳಿಗಷ ಮ್ಹಾವಾಕಯಗಳಷಿಂಬ ಸನಾಮನವು
ದಷೊರಷಯತ್ತ.
ವಸತುರೊಪವು ಹಿೋಗಿದದರಷ ಭಷೊೋಗವೂ ತ್ದನತರೊಪವಾಗಿಯೋ ಇರತತ್ುದಷ. ‘ಬರಹಮವಷೋದ ಬರಹಷೈವ ಭವತಿ’. ಬರಹಾಮನತಭವಕ್ತಕಿಂತ್
ಮಿಗಿಲಾದದತ ಯಾವುದದಷ? ಬರಹಾಮನತಭವವೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲಷೋ ಏಪಥಡತತ್ುದಷ. ‘ಬರಹಮವಿದಾ್ುೋತಿ ಪರಿಂ’. ಜ್ಞಾನಕಷಕ
ಸಹಕಾರಿಯಾದದತದ ತಾಯಗ, ಅಿಂದರಷ ಫಲಸಿಂಗ ಪರಿತಾಯಗ. ಅದನಷುೋ ಸಿಂನಾಯಸವಷಿಂದತ ಹಷೋಳಲಾಗಿದಷ.
ಅಿಂದಮೆೋಲಷ ಇತ್ರ ಚಿಂತ್ನಷಗಳನೊು ಪುರತಷಾರ್ಥಗಳನೊು ಲಕ್ಷಸದಷ ತ್ತ್ವರಹಸಯವನತು ಕಿಂಡತಕಷೊಿಂಡತ ಬರಹಾಮನತಭವ
ಸತಖ್ವನತು

ಪಡಷಯತವ ಅತ್ತಯತ್ುಮ್ ಯೋಗವನತು ಉಪದಷೋಶ ಮಾಡಿದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅತಿ ಮ್ತಖಾಯರ್ಥದಲ್ಲಿ

ವಷೋದಾಿಂತ್ವಾಗತತ್ುವಷ.

III
ದಾಶಥನಿೋಕರಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ೊು ಒಿಂದತ ಸಿಂಪರದಾಯವುಿಂಟ್ತ. ಅದಕಷಕ ಸಮ್ನವಯ ದೃಷಿಿಯಿಂದತ ಹಷಸರತ. ಅನಷೋಕ ಕಡಷ ಲಭಿಸಿದ
ರತ್ುಗಳು ವಸತುತ್ಃ ಅಮೊೋಘವಾದತವಷೋ. ಆದರೊ ಅವುಗಳನತು ಬಷೋರಷ ಬಷೋರಷಯಾಗಿ ಇಡತವುದಕ್ತಕಿಂತ್ ಒಟ್ತಿಗೊಡಿಸಿ, ಯತಕು
ಹಾರವನತು

ಮಾಡಿದರಷ,

ಪರಿಣಾಮ್ವಷೋನಷಿಂದತ

ಹಷೋಳಬಷೋಕಾಗಿಲಿ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಅನಷೋಕ.

ಪರತಿಯಿಂದತ

ಉಪನಿಷತಿುನಲ್ಲಿಯೊ ಒಿಂದತ ರಹಸಯವು ಅಡಗಿದಷ. ಆ ರಹಸಯಗಳನಷುಲಿ ಸವಥವಷೋದಾಿಂತ್ತ್ರಯ ನಾಯಯದಿಂದ ಒಟ್ತಿಗೊಡಿಸಿದರಷ
ಮಾತ್ರ ತ್ತ್ವ ಸಮ್ನವಯವು ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ವಷೈಖ್ರಿ ಸಹ ಗಮ್ನಾರ್ಥವಾಗಿರತತ್ುದಷ.
ಸಮ್ನವಯ ದೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮ್ನಿಸಬಷೋಕಾದತದತ ದಷೋವತಾದಷವೈತ್ಕೊಕ ಬರಹಾಮದಷವೈತ್ಕೊಕ ಇರತವ ಅಪ್ಾರ ಭಷೋದ.
ದಷೋವತಾದಷವೈತ್ದಲ್ಲಿ ದಾಶಥನಿಕ ದೃಷಿಿಗಷ ಪ್ಾರಶಸಯವಷೋ ಇಲಿ. ಬರಹಾಮದಷವೈತ್ದಲ್ಲಿ ದಷೋವತಷಯ ವಿಚಾರವಷೋ ಬಿಂದಿಂತಿಲಿ. ಆದರಷ ಈ
ಎರಡತ ದೃಷಿಿಗಳೂ ಗಮ್ನಾಹಥವಾದತವು. ಅವುಗಳು ಪರಸಪರ ಹಷೊಿಂದಕಷೊಿಂಡರಷ, ನಿಜವಾಗಿಯೊ ತ್ತ್ವದೃಷಿಿ ವಿಶಾಲವೂ
ವಿಶಿಷಿವೂ ಆಗತತ್ುದಷ. ಆದದರಿಿಂದ, ಆತ್ಮ ಬರಹಮ ಶಬಧಗಳಿಗಷ ಸಾಮಾನಾಧಕರರ್ಯವನತು ಒಪ್ತಪ ಅರ್ಥವನತು ಪುಷಿಿೋಕರಿಸಿದಿಂತಷ
ದಷೋವತಷಗೊ ಬರಹಮಕೊಕ ಅಭಷೋದವಷೋಪಥಟ್ಿರಷ, ಸವಥಗರಹದಿಂದ ಸಮ್ಸು ಕ್ಷಷೊೋಭವು ಮಾಯವಾಗತತ್ುದಷ. ಸಮ್ನವಯ
ಬಷೊೋಧ್ಕವಾದ ವಾಕಯಗಳು ಕಷಲವು ಈ ದೃಷಿಿಗಷ ಮ್ತಖ್ಯ ಕಾರರ್, ‘ಏಷ ಸವಥಭೊತಾಿಂತ್ರಾತಾಮ ಅಪಹತ್ ಪ್ಾಪ್ಾಮದವ್ಯೋ
ದಷೋವ ಏಕಷೊೋ ನಾರಾಯರ್ಃ’ ಎಿಂಬ ಘಟ್ಕ ಶತರತಿಯತ ಆತ್ಮನನತು ನಾರಾಯರ್ನಷೊಿಂದಗಷ ಏಕ್ತೋಕರಿಸಿದಷ. ಈ ಘಟ್ಕವಾಕಯದಿಂದ
ಶರಿೋರಾತ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ನವಯವನತು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹತದಷಿಂದೊ, ಆ ಸಮ್ನವಯವಷೋ ಸಾಮಾನಾಧಕರರ್ಯದ
ಮ್ತಖಾಯರ್ಥವಾಗತತ್ುದಷಯಿಂದೊ

ಏಪಥಡತತ್ುದಷ.

ಫಟ್ಕ

ಶತರತಿಗಳು

ಪರಭಾಗವಾದರಷ

ಮಾತ್ರ

ಅಭಷೋದಶತರತಿಗಳು

ಮ್ಹಾವಾಕಯಗಳಾಗತತ್ುವಷ ಎಿಂದತ ನಿರ್ಥಯಪಡಿಸತವುದತ ಸಮ್ನವಯ ದೃಷಿಿ. ಆದದರಿಿಂದ ಸಮ್ನವಯ ದೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯರ್
ಪದಕಷಕ

ಪ್ಾರಶಸಯ

ಬಿಂದರತತ್ುದಷ.

ಸಕಲ

ಚಷೋತ್ನಾಚಷೋತ್ನಾತ್ಮಕವಾದ

ನಾರಗಳಿಗಷ

ಅಯನಿಂ,

ಆಶರಯವಷಿಂದತ

ಬರಹಮಶಬಾದರ್ಥವನೊು, ಸಕಲ ಚಷೋತ್ನಾಚಷೋತ್ನ ವಸತುಗಳೂ ಆಶರಯ ಯಾವುದಕಷೊಕೋ ಅದತ ಎಿಂದತ ಆತ್ಮ ಶಬಾದರ್ಥವನೊು,
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Commented [VS1]:

ನಾರಾಯರ್ ಪದವು ಯೋಗದಿಂದ ಬಷೊೋಧಸತತ್ುದಷ. ರೊಢ್ಾಯ ದಷೋವತಾ ವಿಶಷೋಷವನೊು ಬಷೊೋಧಸತತ್ುದಷಯಾದದರಿಿಂದ,
ಸಮ್ನವಯ ದೃಷಿಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡ ಬರಹಮ ದಷೋವತಷಗಳ ಅಭಷೋದವು ವಷೋದಗಳ ಕಷೊನಷಯ ಅರ್ಥ ಎಿಂದತ ಏಪಥಡತತ್ುದಷ.
ಪರತ್ತ್ವದ ಐಕಯ ಏಪಥಟ್ಿದದರಿಿಂದ ಸಾಧ್ನದಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ಅಭಷೋದವುಿಂಟಾಯತ್ತ. ಮೊೋಕ್ಷಸಾಧ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಕಷೋವಲ
ವಾಕಾಯರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗದಷ ಉಪ್ಾಸನ ರೊಪವನತು ತಾಳುತ್ುದಷ. ಧಾಯನ, ಉಪ್ಾಸನ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತು ಮ್ತಿಂತಾದ ಪದಗಳನತು
ಪಯಾಥಯ

ಪದಗಳನಾುಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಿರತವುದತ

ಕಿಂಡತಬರತತ್ುದಷ.

ಆದದರಿಿಂದ

‘ಸಷುೋಹಪೂವಥಿಂ

ಅನತಧಾಯನಿಂ

ಭಕ್ತುರಿತ್ಯಭಿಧೋಯತಷೋ’ ಎಿಂದತ ಹಷೋಳಿರತವಿಂತಷ ಪ್ತರೋತಿಪೂವಥಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನತು ಅರ್ವಾ ಜ್ಞಾನಪೂವಥಕವಾದ ಪ್ತರೋತಿಯನತು
ಭಕ್ತುಯಿಂದತ ನಿಷಕಷಿಥಸಲಾಗಿದಷ. ಪ್ತರೋತಿಪೂವಥಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರಹಮ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕರವನತು ಮಾಡಿದರಷ ಸವಥ ಕಮ್ಥಗಳೂ
ನಾಶವಾಗತತ್ುವಷ. ಬರಹಮಸಾಕ್ಷಾತಾಕರದಲ್ಲಿ ಗಷೊೋಚರವಾಗತವ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಆದರವಷೋ ಭಕ್ತುಯಲ್ಲಿ ಪ್ತರೋತ್ಯಿಂಶ. ಅದದದರಷ ಇತ್ರ
ವಸತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷಷ ಹತಟ್ತಿವುದಲಿ. ಭಕ್ತುಯಿಂದ ಭಗವಿಂತ್ನ ಪರಸಾದ ಅರ್ವಾ ಅನತಗರಹವುಿಂಟಾಗತತ್ುದಷ; ಅಿಂದರಷ ನಮ್ಮ
ದತರಭಿಸಿಂಧ ಮ್ರಷಯಾಗಿ ಬರಹಮದೃಷಿಿಗಷ ಅನತಗತರ್ವಾದ ದೃಷಿಿಯೋ ನಮ್ಗೊ ಉಿಂಟಾಗತತ್ುದಷ. ಆ ದೃಷಿಿಯೋ ಶತದಧಸತ್ವರಾದ
ಯತಿಗಳ ದೃಷಿಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸವಥತ್ರ ಸಾಮ್ಯ ಬತದಧ ಹತಟ್ತುತ್ುದಷ. ಅಿಂರ್ವರಿಗಷ ಮಾತ್ರ ‘ಆತ್ಮನಸತು ಕಾಮಾಯ ಸವಥಿಂ
ಪ್ತರಯಿಂ ಭವತಿ’.
ಮೆೋಲಷ ಹಷೋಳಿರತವಿಂತಷ ನಾನಾ ದಷೋವತಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ ಬದಲಾಯಸಿ ‘ಏಕಷೊೋ ದಷೋವಃ’ ಎಿಂಬ ಭಾವನಷ ಮ್ೊಡತವುದರಿಿಂದಲೊ,
ಪರಪಿಂಚಕಷಕಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಜಗನಮಯವಾಗಿ ತಷೊೋರತವ ಬರಹಮಸವರೊಪವು ವಿಶದೋಕೃತ್ವಾದದದರಿಿಂದಲೊ, ಬರಹಮವೂ
ಪುರತಷಷೊೋತ್ುಮ್ನೊ ಬಷೋರಷಬಷೋರಷ ವಸತುಗಳಲಿ ಎಿಂಬ ‘ವಿಶಿಷಿ’ ಅದಷವೈತ್ ಭಾವನಷ ವಯಕುಪಡತವುದರಿಿಂದಲೊ, ಚರಮಾವಧಯಾದ
ಜ್ಞಾನವನತು ಬಷೊೋಧಸತವ ಗರಿಂರ್ಗಳಿಗಷ ವಷೋದಾಿಂತ್ವಷಿಂದತ ಸವರಸವಾಗಿ ಹಷಸರಾಯತ್ತ.
ವಷೋದಾಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದಷಿವಾದತದತ ಎಷತಿ ರಹಸಯದ ಅರ್ಥವ್ೋ ಅದತ ಅಷಷಿೋ ಪರಧಾನವಾದದೊದ ಆಗಿದಷ. ಪರತಿಯಿಂದತ
ಉಪನಿಷತಿುನಲ್ಲಿಯೊ ಒಿಂದಷೊಿಂದತ ಮ್ತಖ್ಯ ರಹಸಯವಡಗಿದಷ. ಈ ರಹಸಯವನತು ಹಷೋಳುವ ವಾಕಯವೂ ಸಹ ಪುಟ್ಿದಾಗಿ, ಪುಷಿವಾಗಿ
ರಚತ್ವಾಗಿದಷ. ‘ಇತ್ತಯಪನಿಷತ್’, ‘ತ್ದಪ್ಷಯೋಷ ಶಷ ಿೋಕಷೊೋ ಭವತಿ’ ಎಿಂಬ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕಯಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಶಷ ಿೋಕ
ಎಿಂಬ ಪದಗಳಿಿಂದ ಅಿಂರ್ ರಹಸಯವು ಸೊಚತ್ವಾಗಿದಷ. ಆದದರಿಿಂದ ಮ್ತಖಾಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೊಢವೂ, ಅನಘಯಥವೂ ಆದ
ರಹಸಯ ಬಷೊೋಧ್ಕ ವಾಕಯವಷಿಂದಾಗತತ್ುದಷ. ರಹಸಯದ ಹಿರಿಮೆಗನತಗತರ್ವಾಗಿ ತ್ತ್ರತಿಪ್ಾದಕ ವಾಕಯಗಳನತು ಏಕಾಿಂತ್ದಲ್ಲಿ,
ವಿನಮ್ರತಷಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯಬಷೋಕಷಿಂದೊ ಸಹ ಉಪ-ನಿ-ಷದ್ ಎಿಂಬ ಪದದಿಂದ ಗಷೊತಾುಗತತ್ುದಷ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರತವ ಇತ್ರ
ವಾಕಯಗಳು ರಹಸಾಯರ್ಥವನತು ಬಷೊೋಧಸತವುದಕಷಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗತರೊಪದಷೋಶ, ತ್ತಾವನಷವೋಷಣಷ, ಗತರತಶಿಷಯ ಸಿಂವಾದ
ಮ್ತಿಂತಾದ ಸಿಂದಭಥಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುವಷ.

ಈ ಸಿಂದಭಥದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮ್ತಖ್ಯವಾದ ಪರಶಷು ಏಳುತ್ುದಷ. ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ಷಮಾಡಿ ನಮ್ಗಷ ರಹಸಯವನತು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನತು
ಉದಾಧರಮಾಡಿದದಕಾಕಗಿ ಅವರಿಗಷ ನಾವು ಚರಋಣಿಗಳು. ಶರಮ್ದಿಂದ

ಗಳಿಸಿದ ಧ್ನವನತು ಜಾಗರೊಕತಷಯಿಂದ

ಕಾಪ್ಾಡಿಕಷೊಿಂಡತ ಬಿಂದತ ಪ್ಾರಪುವಯಸಕನಾದ ಮ್ಗನಿಗಷ ತ್ಿಂದಷಯತ ದುಟ್ತಿಕಷೊಡತವಿಂತಷ ಋಷಿಗಳೂ ಉಪನಿಷದರ್ಥ
ಸಿಂಚಯವನತು ನಮ್ಗಷ ದುಟ್ತಿಕಷೊಟ್ಿರತ. ಪ್ತತಾರಜಿಥತ್ವಾದ ಧ್ನವು ಪ್ಾರಯಶಃ ಪುತ್ರಸಿಂತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗತತ್ುದಷ. ಆ ರಿೋತಿ
ಮಾಯವಾಗತವುದಕಷಕ

ಧ್ನದ

ಬಷಲಷ

ತಿಳಿಯದರತವುದತ,

ಅದನತು

್ೋಲತಮಾಡದಷ

ಕಾಪ್ಾಡಿಕಷೊಳುಳವುದಕಷಕ
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ಅವಶಯಕವಾಗತವಿಂತಷ ಗತರತಗಳು ತಾವು ಪಟ್ಿ ಶರಮ್ವನತು ವಣಿಥಸಿ, ತಾವು ಹಷೊೋದ ಮಾಗಥದಲ್ಲಿ ಹಷೊೋಗತವಿಂತಷ ಸಲಹಷ
ಕಷೊಡತವುದರ ಮ್ೊಲಕ ವಿಷಯ ವಷೈಲಕ್ಷರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಮ್ತಟ್ತಿವಿಂತಷ ಮಾಡತತಾುರಷ.
ಬರಹಮಸವರೊಪವನತು ತಿಳಿದತಕಷೊಳಳಬಷೋಕಷಿಂದತ ಋಷಿಪುತ್ರನಾದ ಭೃಗತ ತ್ನು ತ್ಿಂದಷಯಾದ ವರತರ್ನ ಸಮಿೋಪಕಷಕ ಹಷೊೋದನತ.
ಅವನಿಗಷ ವರತರ್ನತ ಮೊದಲಷೋ ‘ಅನಷೊಯೋಿಂತ್ರ ಆತಾಮನಿಂದಮ್ಯಃ’ ಎಿಂದತ ಹಷೋಳಿದದರಷ, ಯಾವ ಫಲವೂ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.
ಆದದರಿಿಂದ ವರತರ್ನತ ಬರಹಮದ ಲಕ್ಷರ್ವನತು ಹಷೋಳಿ, ಆ ಲಕ್ಷರ್ವುಳಳ ವಸತುವನತು ತ್ಪಸಿುನಿಿಂದ ತಿಳಿದತಕಷೊಳುಳವಿಂತಷ ಹಷೋಳುತಾುನಷ.
‘ನಾಯಮಾತಾಮ ಪರವಚನಷೋನ ಲಭಯಃ’. ಆದದರಿಿಂದ ‘ತ್ಪಸಾ ಬರಹಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸವ’ ಎಿಂದತ ತ್ನು ಮ್ಗನಿಗೊ ಋಷಿ ಉಪದಷೋಶ
ಮಾಡಿದನತ. ತ್ಪಸುನತು ಆಲಷೊೋಚನಷ ಎನುಬಹತದತ. ಒಿಂದತ ದೃಷಿಿಯನತು ಹಷೊಿಂದ ಅದನಷುೋ ಎಡಷದುಡದಷ ಬಷಳಸಿಕಷೊಿಂಡತ
ಹಷೊೋಗತವುದತ ತ್ಪಸತು. ವಾರತಣಿಯತ ಕೊಡ ‘ಯತಷೊೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೊತಾನಿ ಜಾಯಿಂತಷೋ’, ‘ಯೋನ ಜಾತಾನಿ ಜಿೋವಿಂತಿ’,
‘ಯತ್ರಯಿಂತ್ಯಭಿಸಿಂವಿಶಿಂತಿ’, ‘ತ್ದವಜಿಜ್ಞಾಸಸವ’ ಎಿಂದತ ಉಪದಷೋಶ ಪಡಷದನತ. ನಮ್ಗಷ ಕಾರ್ತವ ವಸತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿು ಸಿಿತಿ
ಲಯಗಳು ತಷೊೋರತತ್ುವಷ. ಆದದರಿಿಂದ ಅವುಗಳು ಕಾಯಥರೊಪವಾದತವು. ಅವುಗಳಿಗಷ ಕಾರರ್ವಾದದತದ ಯಾವುದಷೊೋ ಅದನತು
ಕಾರ್ಬಷೋಕತ ಎಿಂದತ ಹಷೋಳಿರತವುದರಿಿಂದ ಕಾರರ್ತಾನಷವೋಷಣಷ ಉಪದಷೋಶದ ಮ್ತಖಾಯರ್ಥವಾಗತತ್ುದಷ. ಆ ಕಾರರ್ತ್ವವು
ನಿರಾಬಾಧತ್ವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಷೊೋರತವುದಷೊೋ ಅದತ ಬರಹಮವಷಿಂದತ ಉಪದಷಿವಾದದರಿಿಂದ ಕಾರರ್ತ್ವ ಲಕ್ಷರ್ವನತು ತಿಳಿದತಕಷೊಿಂಡತ
ಭೃಗತ ಕತಮಾರನತ ಪರಕೃತಿ ಪರಿೋಕ್ಷಷಯಲ್ಲಿ ತಷೊಡಗಿ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಆನಿಂದಷೊೋಬರಹಷೇತಿ ವಯಜಾನಾತ್’ ಎಿಂಬಿಂತಷ ಆನಿಂದ
ಸವರೊಪವಾದ ವಸತು ಕಾರರ್ತಾನಷವೋಷಣಷಯಿಂದ ಲಭಿಸತತ್ುದಷಯಿಂದತ ತಿಳಿದನತ. ಇದತ ಬಾಹಯ ದೃಷಿಿಯ ಫಲ. ಹಿೋಗಷಯೋ
ಅಿಂತ್ರ ದೃಷಿಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನನತು ತಿಳಿಯತವುದೊ ತ್ಪಸಾುಗತತ್ುದಷ. ಈ ಎರಡತ ದೃಷಿಿಗಳಿಿಂದಲೊ ಲಭಿಸಿದ ಅರ್ಥವನತು ಪುನಃ
ವಿಮ್ಶಿಥಸತವುದಕಷಕ ತಷೊಡಗಿದರಷ ಸಮ್ನವಯ ರೊಪವಾದ ತ್ಪಸಿುನಿಿಂದ ಬರಹಮಸವರೊಪವು ಚಷನಾುಗಿ ತಿಳಿಯತತ್ುದಷ. ಈ
ತ್್ೋಲಬಧ ಜ್ಞಾನಕಷಕ ತ್ಳಹದಯಾದದತದ ಒಿಂದತ ‘ಕರ್ಸತ’. ಅದತ ಕಾಣಿಸಿಕಷೊಿಂಡರಷ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕರವಾಗಿ ಪಡತವ
ಪರಯತ್ುವು ತ್ಪಸಾುಗತತ್ುದಷ.
ಇಷತಿ ಸಿಂಪತ್ೊು ಒದಗಿ ಕಾಯಥಕಾರಿಯಾಗಬಷೋಕಾದರಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷೊಿಂಚ ಸಾಮ್ರ್ಯಥವಿರಬಷೋಕತ. ‘ನಾಯಮಾತಾಮ
ಬಲಹಿೋನಷೋನ

ಲಭಯಃ’.

ಉಪದಷೋಶ

ಮಾಡತವ

ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ

ರಹಸಯದ

ಮ್ಹಿಮೆಯನೊು

ಜನರಲ್ಲಿ

ಕಿಂಡತಬರತವ

ಚತ್ುಚಾಿಂಚಲಯವನೊು ಗಮ್ನಕಷಕ ತ್ಿಂದತಕಷೊಿಂಡತ ಋಷಿಗಳು ನಿದಥಯಹೃದಯದಿಂದ ಶಿಷಯಪರಿೋಕ್ಷಷಯನತು ಮಾಡತತಾುರಷ.
‘ಶಾಿಂತಷೊೋದಾಿಂತ್ ಉಪರತ್ಃ ತಿತಿಕ್ಷತಃ ಸಮಾಹಿತಷೊೋ ಭೊತಾವ ಆತ್ಮನಷಯೋವಾತಾಮನಿಂ ಪಶಷಯೋತ್’. ಆತ್ಮದಶಥನಕಷಕ ಶಾಿಂತಿ
ಮೊದಲಾದವು ಬಹಳ ಅವಶಯಕ. ವಿದಾಯದಷೋವತಷಯೊ ಸಹ ಬರಹಮವಿತ್ುಮ್ನಾದ ಬಾರಹಮರ್ನನತು ಕತರಿತ್ತ ಈ ರಿೋತಿ ನತಡಿದದಾದಳ ಷ:
‘ಯಮೆೋವ ವಿದಾಯಃ ಶತಚಮ್ಪರಮ್ತ್ುಿಂ
ಮೆೋಧಾವಿನಿಂ ಬರಹಮಚಯೋಥಪಪನುಿಂ
ಯಸಷುೋ ನದತರಹಷಯೋತ್ ಕತ್ಮ್ಚುನಾಹ
ತ್ಸಷೈ ಮಾ ಬೊರಯಾಃ ನಿಧಪ್ಾಯ ಬರಹಮನ್’
ಯಾವ ಮ್ನತಷಯನಲ್ಲಿ ಶತಚತ್ವ, ಜಾಗರೊಕತಷ, ಮೆೋಧಷ, ಬರಹಮಚಯಥ ಇವುಗಳು ಕಿಂಡತಬರತತ್ುವಷಯೋ, ಯಾವನತ ಕಷಟ್ಿದದನತು
ಮಾಡದಷ ನತಡಿಯದಷ ಇರತತಾುನಷಯೋ ಅಿಂರ್ ನಿಧಪನಿಗಷ ನನುನತು ಪರಕಾಶಪಡಿಸಷಿಂದತ ಹಷೋಳಿರತವುದತ ತಿಳಿದತಬರತತ್ುದಷ. ಇದಷೋ
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ಸಿಂದಭಥದಲ್ಲಿ, ‘ಅಸೊಯಕಾಯ ಅನೃಜವಷೋ ಅಯತಾಯ ನ ಮಾ ಬೊರಯಾಃ, ವಿೋಯಥವತಿೋ ತ್ತ್ಃ ಸಾಯಿಂ’ ಎಿಂದೊ
ಮೊರಷಯಟ್ಟಿದಾದಳ ಷ.
ಇಿಂರ್ ಸಚಿಷಯರಲ್ಲಿ ಅಗಷರೋಸರನಾದ ನಚೋಕಷೋತ್ನತ ತ್ತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸತಗಳಿಗಷ ಆದಶಥ ಪುರತಷನಾಗತತಾುನಷ. ಶತಷಕವಾದ ಧ್ನವನತು
ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತ್ಿಂದಷಗಷ ಸದ್ತಿ ದಷೊರಷಯಲಾರದಷಿಂದತ, ತ್ಿಂದಷಯಲ್ಲಿ ಮ್ರತಕಗಷೊಿಂಡತ ತಾನಷೋ ದಕ್ಷಣಷಯಾಗಿ,
ಕತಪ್ತತ್ನಾದ ತ್ಿಂದಷಯ ಮಾತಿನಿಂತಷ ಯಮ್ನ ಸಮಿೋಪಕಷಕ ನಚೋಕಷೋತ್ನತ ಹಷೊೋಗತತಾುನಷ. ಅವನನತು ಕಿಂಡ ಯಮ್ನತ ಅವನಿಗಷ
ಮ್ೊರತ ವರಗಳನತು ಕಷೊಡತವುದಾಗಿ ಹಷೋಳುತಾುನಷ. ನಚಕಷೋತ್ನತ ಎರಡತ ಸಾಮಾನಯ ವರಗಳನತು ಕಷೋಳಿ, ಮ್ೊರನಷಯದಾಗಿ
ಬರಹಮಸವರೊಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಪದಷೋಶವನತು ಅಪ್ಷೋಕ್ಷಸತತಾುನಷ. ಅದನತು ಹಷೋಳಲತ ಹಿಿಂಜರಿದತ ಯಮ್ನತ ಆ ವಿಚಾರವನತು
ತಿಳಿದತಕಷೊಳುಳವ ಸಾಮ್ರ್ಯಥ ಪ್ಾರಯಶಃ ಯಾರಿಗೊ ಇಲಿವಾದದರಿಿಂದ ವಿಚಾರಕಷಕ ಕಷೈಹಾಕತವುದತ ಉಚತ್ವಲಿವಷಿಂದೊ
ಇತ್ರವಾದ ಪ್ಷರೋಯಸಾುಮಾರಜಯವನಷುಲಾಿ ನಚಕಷೋತ್ನಿಗಷ ಕಷೊಡಲತ ತಾನತ ಸಿದಧವಾಗಿರತವನಷಿಂದೊ ಯಮ್ನತ ಹಷೋಳಿದರೊ,
ನಚಕಷೋತ್ನತ ತ್ನು ಪ್ಾರರ್ಥನಷಯನತು ದುಡಲ್ಲಲಿ. ತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಷಯತ ಮ್ಹತ್ುರವಾಗಿತ್ತು. ‘ನಾನಯಿಂ ವರಿಂ
ನಚಕಷೋತಾವೃಣಿೋತಷೋ’ ಎಿಂದತ ತ್ತಷವೈಕಪರನಾಗಿ ಯಮ್ನಿಿಂದ ಉಪದಷೋಶವನತು ತಿಳಿದತಕಷೊಳುಳತಾುನಷ. ಆ ಸಿಂದಭಥದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಷ
ಪರಮಾತ್ಮನತ ಕಾಣಿಸಿಕಷೊಳುಳತಾುನಷ ಎಿಂಬತದನೊು ಯಮ್ನತ ಹಷೋಳುತಾುನಷ.
‘ಯಮೆೋವಷೈಷ ಮ್ೃರ್ತತಷೋ ತಷೋನ ಲಭಯಃ
ತ್ಸಷೈಷ ಆತಾಮ ವಿವೃರ್ತತಷೋ ತ್ನೊಿಂ ಸಾವಿಂ’
ನಮ್ಮ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಷಯತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಿೋವರವ್ೋ ಅದತ ನಮ್ಗಷ ವಯಕುವಾಗತತ್ುದಷ.
ಹಿೋಗಷ

ಪರಮೊೋತ್ೃಷಿವಾದ

ತ್ತ್ವಹಿತ್

ಪುರತಷಾರ್ಥಗಳನತು

ಬಷೊೋಧಸತವ

ಕಾರರ್ದಿಂದ

ಜನಜಿೋವನದ

ಉನುತ್

ಸಷೊೋಪ್ಾನವನತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪರಕಾಶಪಡಿಸಿರತವುದತ ಅವುಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನತು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಬಷಳಗಿಸತತ್ುದಷ.

ವಿ.ಟ್ಟ. ತಿರತನಾರಾಯರ್ ಅಯಯಿಂಗಾರ್.

ಈ ಪರಬಿಂಧ್ವು ‘ಸಿಂಭಾವನಷ’ ಎಿಂಬ ರಾಜಸಷೋವಾಸಕು ಬಷಳೂಳರ ಮೆೈಲಾರ ಶಿರೋಕಿಂಠಯಯನವರಿಗಷ ಅವರ ಶಿಷಯರೊ ಮಿತ್ರರೊ
ಒಪ್ತಪಸಿದ ಪರಬಿಂಧ್ಗಳ ಸಿಂಪುಟ್ದಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ವಾಗಿತ್ತು. ಪರಕಾಶಕರತ: ಕನುಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬಷಿಂಗಳೂರತ. ಮೊದಲನಷಯ
ಮ್ತದರರ್ 1941; ಪುನಮ್ತಥದರರ್ 2003.
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