ಭಾರತ ೇ ಗೇತಿಕಾ ವರಾ - ರಹಸ್ಯ ಸ್ಂದ ೇಶ
(ಗಿರಿಧರ್ ಬೆೊರೆ; email: gboray@gmail.com)
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚವರ್ಯರು ಗಿೀತವ ಭವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹವಭವರತ ಹವಗೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆರ್ ಶೆರೀಷ್ಠತೆರ್ನ್ುು
ಮಹವಕೌಮಯ ಪುರವಣವನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ನಿಣಯಯಿಸಿರುವರು -

ಭಾರತಂ ಸ್ವವ ಶಾಸ್ತ ರೇಷು ಭಾರತ ೇ ಗೇತಿಕಾ ವರಾ |
ಸವಯ ಶವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೆರೀಷ್ಠ ಎಂದರೆ ಮಹವಭವರತ, ಅದರಲ್ೊಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಿೀತೆ (ಭಗವದ್ಗೀತೆ) ಮತುು ವಿಷ್ುಣ ಗಿೀತೆ (ಸಹಸರ
ನವಮ). ಭಗವದ್ಗೀತೆರ್ 18 ಅಧ್ವಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ವವದ 'ಪುರುಷೆೊೀತುಮ ಯೀಗವು ಸಮಗರ ಗಿೀತೆರ್
ಸವರವೆಂದು ಪರಸಿದಧ. ಶ್ರೀಮದವಚವರ್ಯರು ಪುರುಷೆೊೀತುಮ ಯೀಗದ ಶೆ್ಿೀಕಗಳನ್ುು ಸವಯ ಮೊಲ್ ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ
ಬವರಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರವಚವರ್ಯರು ಕೊಡ ಸಮಸು ಗಿೀತವಥಯವಷೆಟೀ ಅಲ್ಿ, ಸಮಸು ವೆೀದವಥಯವೂ 15ನೆರ್
ಅಧಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂದು ತಮಮ ಗಿೀತವ ಭವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರುವರು-

ಸ್ರ್ೇವ ಹಿ ಗೇತ ಶಾಸ್ತಾರರ್ವಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಾಯಯೇ ಸ್ಮಾಸ್ತ ೇನ ೇಕ್ತ:
ನ ಕ ೇವಲಂ ಸ್ವವಸ್ಯ ವ ೇದಾರ್ವ ಇಹ ಪರಿಸ್ಮಾಪ ತೇ ........
ಗಿೀತೆರ್ 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ವು ತತಾದ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಮವತರವಲ್ಿದೆ ಸಂಖ್ವಯ ಶವಸರದ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಕೊಡ ಗಿೀತೆರ್ ಸವರ
ಎಂದು ಕೆಲ್ವರ ಅಭಿಪ್ವರರ್. ಇದಕೆೆ ಪುರವವೆ?
ಗಿೀತೆರ್ಲ್ಲಿ 700 ಶೆ್ಿೀಕಗಳು. ಅದರ 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ದಲ್ಲಿ 700 ಅಕ್ಷರಗಳು!! (15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಟ 20
ಶೆ್ಿೀಕಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಶೆ್ಿೀಕಗಳು ಅನ್ುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ (32) ಇರುವುದರಿಂದ 15*32 = 480 ಅಕ್ಷರಗಳು, ಉಳಿದ 5
ಶೆ್ಿೀಕಗಳು ತಿರಷ್ುಟಪ್ ಛಂದಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ (44) ಇರುವುದರಿಂದ 5*44 = 220 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಒಟ್ುಟ 480+220 = 700 ಅಕ್ಷರಗಳು!!
ಅಂತೊ ಎಲವಿ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಪುರುಷೆೊೀತುಮ ಯೀಗ ಅಧ್ವಯರ್ವು ಗಿೀತೆರ್ ಸವರ ಎಂದು ಎಲವಿ ಮತವಚವರ್ಯರ
ಅಭಿಪ್ವರರ್ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ಈ 15ನೆರ್ ಅಧಯರ್ದಲ್ೊಿ, ಕೆೊನೆರ್ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳನ್ುು (16-20), ಶ್ರೀಮದವಚವರ್ಯರು ತಮಮ ಅನೆೀಕ ಸವಯ ಮೊಲ್
ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿರುವರು - ವಿಷ್ುಣ ತತಾ ವಿನಿಣಯರ್, ಮವಯವವವದ ಖಂಡನ್, ಸದವಚವರ ಸೃತಿ ಮುಂತವದ
ಗರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಶೆ್ಿೀಕ ಸಮೊಹ ಹೀಗಿರುವುದು -

ದಾಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲ ೇಕ ೇ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ | ಕ್ಷರ: ಸ್ವಾವಣಿ ಭ ತಾನಿ ಕ್ ಟಸ್ತ ಥೇ$ಕ್ಷರ ಉಚಯತ ೇ ||

(16)

ಉತತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತವನಯ: ಪರಮಾತ ೇತುಯದಾಹೃತಃ | ಯೇ ಲ ೇಕ್ತರಯಮಾವಿಶಯಬಿಭತಯವವಯಯಈಶಾರಃ ||

(17)

ಯಸ್ತಾಿತ್ ಕ್ಷರಮತಿೇತ ೇSಹಮಕ್ಷರಾದಪಿ ಚ ೇತತಮಃ | ಆತ ೇSಸ್ಮಿ ಲ ೇಕ ೇ ವ ೇದ ೇ ಚ ಪರಥಿತ: ಪುರುಷ ೇತತಮಃ ||

(18)
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ಯೇ ಮಾಮೇವಮಸ್ಮ ಿಢ ೇ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷ ೇತತಮಂ | ಸ್ ಸ್ವವವಿದ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸ್ವವಭಾವ ೇನ ಭಾರತ || (19)
ಇತಿ ಗುಹಯತಮಂ ಶಾಸ್ರಮಿದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾSನಘ | ಏತದ್ ಬುದಾವವ ಬುದ್ಧವಮಾನ್ ಸ್ತಾಯತ್ ಕ್ೃತಕ್ೃತಯಶಾ ಭಾರತ ||

(20)

ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳು ಅನೆೀಕ ಮುಖಯ ಪರಮೀರ್ಗಳನ್ುು ಹೆೀಳಿರಿವುದರಿಂದ ಇವು ಸವಯ ಗಿೀತೆರ್ ಸವರ ಎನ್ುಬಹುದು. ಆದರೆ
ಸಂಖ್ವಯ ಶವಸರದ ದೃಸಿಟಯಿಂದ ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕ ಸಮೊಹಕೊೆ, 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ವವದ ಪುರುಷೆೊೀತುಮ ಯೀಗಕೊೆ , ಇಡೀ
ಗಿೀತೆಗೊ ಏನವದರೊ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯವ ಎಂಬುದನ್ೊು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸೆೊೀಣ. ಸಂಖ್ವಯ ಶವಸರದ 3 ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು
ಉಪಯೀಗಿಸುವವ:
ನಿಯಮ (1) - ಒಟುು ಅಕ್ಷರಗಳು: ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳು ಅನ್ುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ (32) ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ುಟ ಅಕ್ಷರಗಳು =
5*32 = 160
ನಿಯಮ (2) - ಸ್ತಾಾನ ಸ್ಂಖ್ ಯ: ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳ ಸವಾನ್ವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ದೆೊರೆರ್ುವ ಸಮೊಹ ಸವಾನ್ ಸಂಖ್ೆಯ =
16+17+18+19+20 = 90
ನಿಯಮ (3) - ಸ್ತಾರ ಸ್ಂಖ್ ಯ: ಇದನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ು ಒಂದು ಉದವಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳೆ್ ಳೀಣ.

ಶ್ರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನ ೇರಮೇ | ಸ್ಹಸ್ರ ನಾಮ ತತುತಲಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನ ೇ ||
ಎಂದು ಶ್ರೀ ರುದರದೆೀವರು ಪ್ವವಯತಿಗೆ ವಿಷ್ುಣ ಸಹಸರನವಮದ ಸವರ 3 ರವಮ ನವಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎನಿುರುವರು.
ಸಂಖ್ವಯ ಶವಸರದ ಆಧ್ವರದಲ್ಲಿ ನೆೊೀಡದರೆ 'ರವಮ' ಎನ್ುುವ ಪದ ಸಂಖ್ೆಯ 10ನ್ುು ಸೊಚಿಸುತುದೆ. ಹೆೀಗೆಂದರೆ 'ರವ' ಎನ್ುುವ
ಅಕ್ಷರ 'ರ್ ರ ಲ್ ವ' ಸಮೊಹದಲ್ಲಿ 2ನೆೀ ಸವಾನ್, ಮತುು 'ಮ' ಎನ್ುು ಅಕ್ಷರ 'ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ' ವಯಂಜನ್ ಸಮೊಹದಲ್ಲಿ 5ನೆರ್
ಸವಾನ್. ಆದದರಿಂದ 'ರವಮ' ಎನ್ುುವ ಪದ 2*5 = 10ನ್ುು ಸೊಚಿಸುತುದೆ. 3 ಬವರಿ ರವಮ ಎಂದರೆ 10*10*10 = 1000
ಬರುವುದು. ಆದದರಿಂದ 3 ಬವರಿ ರವಮ ಎಂದರೆ 1000ದ ಲೆಕೆ ಎನ್ುುವರು.
ಈ ನಿರ್ಮವನ್ುು ನವವು 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ದ ಕೆೊನೆರ್ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾರ್ಸಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ೆಯರ್ನ್ುು ಕಂಡು
ಹಡರ್ುವ.

ದಾಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲ ೇಕ ೇ ಕ್ಷರಶಾಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ | ಕ್ಷರ: ಸ್ವಾವಣಿ ಭ ತಾನಿ ಕ್ ಟಸ್ತ ಥೇ$ಕ್ಷರ ಉಚಯತ ೇ ||

(16)

ಈ ಶೆ್ಿೀಕದ ಮೊದಲ್ನೆೀ ಅಕ್ಷರವವದ 'ದ' ಅಕ್ಷರದ ಸಂಖ್ೆಯ 'ತ ಥ ದ ಧ ನ್' ವಯಂಜನ್ ಸಮೊಹದಲ್ಲಿ 3. ಕೆೊನೆರ್
ಅಕ್ಷರವವದ 'ತೆೀ' ಅಕ್ಷರದ ಸಂಖ್ೆಯ 'ತ ಥ ದ ಧ ನ್' ವಯಂಜನ್ ಸಮೊಹದಲ್ಲಿ 1. ಆದದರಿಂದ 16ನೆರ್ ಶೆ್ಿೀಕದ ಸವರ ಸಂಖ್ೆಯ
ಅಂದರೆ = (3*1) = 3.
ಈ ನಿರ್ಮವನ್ುು ಉಳಿದ 17-20 ಶೆ್ಿೀಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾರ್ ಮವಡದರೆ ಅವುಗಳ ಸವರ ಸಂಖ್ೆಯಗಳು ದೆೊರೆರ್ುತುವೆ.
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(17) = ಉ ....... ತೆೀ = 5*2 = 10
(18) = ರ್ ......ಮ = 1*5 = 5
(19) = ಯೀ .....ತ = 1*1 = 1
(20) = ಇ .....ತ = 3*1 = 3
ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕ ಸಮೊಹದ ಒಟ್ುಟ ಸವರ ಸಂಖ್ೆಯ = 3*10*5*1*3 = 450
ಈಗ ಈ ಮೊರೊ ನಿರ್ಮಗಳನ್ುು ಸೆೀರಿಸಿ, ಈ ಶೆ್ಿೀಕ ಸಮೊಹದ ಸೊಚ್ಯಂಕವನ್ುು ನಿಗದ್ ಮವಣೆೊೀಣ.
ಸೊಚ್ಯಂಕ = ನಿರ್ಮ 1 + ನಿರ್ಮ 2 + ನಿರ್ಮ 3 = 160 + 90 + 450 = 700 !!
ಏನ್ು ಅಚ್ಚರಿ!! ಗಿೀತೆರ್ 700 ಶೆ್ಿೀಕಗಳ ಸವರ 700 ಅಕ್ಷರಗಳ 15ನೆರ್ ಅಧ್ವಯರ್ವವದರೆ, ಈ ಅಧ್ವಯರ್ದ ಕೆೊನೆರ್ 5
ಶೆ್ಿೀಕಗಳ ತೆೊೀರಿಸಿರುವ 3 ನಿರ್ಮಗಳ ಪರಕವರ ದೆೊರೆರ್ುವ ಸೊಚ್ಯಂಕ 700!! ಗಿೀತೆರ್ ಬೆೀರೆ ಯವವ 5 ಶೆ್ಿೀಕ
ಸಮೊಹಗಳಿಗೊ ಈ ಸೊಚ್ಯಂಕ ಬರುವುದ್ಲ್ಿ.
ಶ್ರೀ ಮದವಚವರ್ಯರು ತತಾಗಳ ಆಧ್ವರದ ಮೀಲೆ ಸವಯ ಶವಸರಗಳ ಸವರ ಮಹವಭವರತ, ಭವರತದ ಸವರ ಗಿೀತೆ, ಗಿೀತೆರ್
ಸವರ ಪುರುಷೆೊೀತುಮ ಯೀಗ, ಅದರ ಸವರ ಕೆೊನೆರ್ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳು ಎಂದು ನಿಣಯಯಿಸಿರುವರು, ಸಂಖ್ವಯ ಶವಸರದ
ಕೆಲ್ವು ನಿರ್ಮಗಳಿಂದಲ್ೊ, ಈ 5 ಶೆ್ಿೀಕಗಳ್ 700 ಎಂಬ ಸೊಚ್ಯಂಕವನ್ುು ಹೆೊಂದ್, 700 ಅಕ್ಷರದ ಪುರುಷೆೊೀತುಮ
ಯೀಗ ಹವಗೊ 700 ಶೆ್ಿೀಕವುಳಳ ಸಮಗರ ಗಿೀತೆರ್ ಸವರ ಎಂದು ಸೊಚಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಕುತೊಹಲ್ದ ವಿಷ್ರ್ವೆೀ ಸರಿ.
------------------------------------ ಶ್ರೀ ಕೃಷವಣಪಯಣಮಸುು ---------------------------------------
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