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ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ ಗೀತಾವಿವೃತ ಗ್ರೇಂರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತರಗ್ಳ ಉಲ ಿೀಖನ  

(ಗರಿಧರ್ ಬ ೂರ : gboray@gmail.com)  

ಶ್ರೀ ವ ೀದವಾಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಸಾರ ಗರಂಥವ ಂದ ೀ ಭಗವದ್ಗೀತ ಯ ಹಿರಿಮೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಅಧ್ಾಾತ್ಮ 

ಚಿಂತ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಾ ಸಾಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗೀತ ಗ  ಅನ ೀಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಿದದರ , ಗೀತಾಚಾಯಶನ 

ಉಪ್ದ ೀರ್ವನುು ಯಥಾಥಶವಾಗ ವಿವರಿಸಲು ಶ್ರೀ ಮಧ್ಾಾಚಾಯಶರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಾ ಮತ್ುು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪಯಶ ನಿಣಶಯ 

ಎಂಬ್ ಗರಂಥಗಳನುು ರಚಿಸಿ ಸಾಧಕರಿಗ  ಉಪ್ಕರಿಸಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಮಧ್ಾಾಚಾಯಶರ ಚಿಂತ್ನ ಗ  ಅನುಗುಣವಾಗ ಗೀತ ಯ 

ಅನ ೀಕ ಕಠಿಣ ಪ್ರಮೆೀಯಗಳನುು ಸುಲಭ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀಂದರ ತಿೀಥಶರು ‘ಗೀತಾವಿವೃತಿ’ ಎಂಬ್ ಉತ್ುಮ 

ಗರಂಥವನುು ರಚಿಸಿ ಸಾಧಕರಿಗ  ಇನುಷ್ುು ಉಪ್ಕರಿಸಿರುವರು. ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಗೀತ ಯ ಮುಖ್ಾ ಪ್ರಮೆೀಯಗಳನುು 

ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅನ ೀಕ ಪ್ಾರಚಿೀನ ಗರಂಥಗಳನುು ಪ್ರಮಾಣವಾಗ ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು. ಎಲಾಿ ವ ೈದ್ಕರು ಒಪ್ಪಪವ ಅನ ೀಕ 

ವ ೀದಗಳ, ಉಪ್ನಿರ್ತ್, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಪ್ಾರಚಿೀನ ಗರಂಥಗಳ ಆಧ್ಾರದ್ಂದ ಗೀತ ಯ ಮುಖ್ಾ ಪ್ರಮೆೀಯಗಳಿಗ  

ನಿಣಶಯ ನಿೀಡಿರುವರು. ಅದರಲೂಿ ಶ್ರೀ ವ ೀದವಾಾಸ ರಚಿತ್ ಮಹಾ ಭಾರತ್ದ ಸಾರವಾದ ಗೀತ ಯ ನಿಜವಾದ ಅಥಶವನುು 

ನಿಣಶಯಿಸಲು ಶ್ರೀ ವ ೀದವಾಾಸರಿಂದಲ ೀ ರಚಿತ್ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳನ ುೀ ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವಿದು  ಅತಿ 

ಸಮಂಜಸ.  

ಗೀತ ಯ 27 ಶ ್ ಿೀಕಗಳ ವಾಾಖ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು 36 ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳ ಉಲ ಿೀಖ್ವಿರುವಪದು (34 ವಿಭಿನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು  

ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಉಲ ಿೀಖ್ ಎರಡು ಸಲ).  ಗೀತ ಯ ಶ ್ ಿೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗರುವ ಮುಖ್ಾ ಪ್ರಮೆೀಯಗಳನುು ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಆಧ್ಾರದ್ಂದ ಸಪಷ್ುೀಕರಿಸಿರುವರು ಎಂಬ್ುದನುು ತ ೂೀರಿಸುವ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ು ಈ 

ಲ ೀಖ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದ .  

ಅೇಂತವೇಂತ ಇಮೀ ದ ೀಹಾ ನಿತಯಸ ೂಯೀಕಾತಾಃ ಶರೀರಣ: | 

ಅನಾಶ್ನ ೂೀSಪ್ರಮೀಯಸಯ ತಸಾಮದ್ಯಯದ್್ಯಸವ ಭಾರತ ||      (ಗೀತಾ 2-18) 

ಅರ್ಥ: (ಹ ೀ ಅಜುಶನನ ೀ) ಜೀವರ ಸಾರೂಪ್ವಪ ನಿತ್ಾವಾದರೂ, ಅವರ ಈ ಬಾಹ್ಾ ರ್ರಿೀರವಪ ನಾರ್ವಪಳಳದ ದೀ. 

ಪ್ರಮಾತ್ಮನಾದರ ೂೀ ನಾರ್ರಹಿತ್ನು, ಸರ್ೀಶತ್ುಮನು. ಆದದರಿಂದ (ಅವನ ಪ್ೂಜಾಥಶವಾಗ) ಯುದಧ ಮಾಡು.  

ವಿವರಣ : ಜೀವರ ಸಾರೂಪ್ಾತ್ಮವಪ ಪ್ರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಂಬ್ವಪ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಾವಪ , ಆದರ  ಜೀವರ ಭೌತಿಕ 

ದ ೀಹ್ಗಳು ನರ್ಾರವ ೀ. ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಗ  ಹಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಮೆೀಯವನುು ವಿವರಿಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸೂತ್ರವನುು ಸೂತ್ರವನುು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು 

ಓೇಂ || ಯಾವದಾತಮ ಭಾವಿತಾವತ್ ಚ ನ ದ ೂೀಷ: ತದ್ದಶಥನಾತ್ || ಓೇಂ  (ಸೂತರ 2-3-30) 

ಯಾವದಾತಮ ಭಾವಿತಾವತ್ = ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ಇರುವಾಗಲ ಲಿ ಇರುವ ಜೀವನ ಸಾರೂಪ್ ಉಪ್ಾಧಿಯೂ ಇದ ದೀ 

ಇರುತ್ುದ . ನ ದ ೂೀಷ: = ಜೀವನ ಉಪ್ಾಧಿಗ  ಉತ್ಪತಿು ಹ ೀಳುವ ರ್ುರತಿಗಳಿದದರ ೀ ಅವಪಗಳು ಜೀವನ ಬಾಹ್ಾ 

ಉಪ್ಾಧಿಗ  ಸ ೀರಿದುದ, ಆದದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರೂಪ್ ಭೂತ್ ಉಪ್ಾಧಿ ಪ್ರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಂಬ್ವಾಗ ನಿತ್ಾ 

ಎನುುವಪದರಿಂದ ದ ೂೀಷ್ವಿಲಿ.  ಯಾವ ಕಾರಣದ್ಂದ ಅಂದರ  ತದ್ದಶಥನಾತ್ ಚ = ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ  (‘ನಿತ್ಾ: ಪ್ರ ೂೀ 

ನಿತ ೂಾೀ ಜೀವಃ’ ಎಂಬ್ ರ್ುರತಿ  ಮತ್ುು ‘ಆತಾಮ ನಿತ್ಾ: ಸುಖ್ದುಃಖ್ ೀ ತ್ಾನಿತ ಾೀ’ ಎಂಬ್ ಸೃತಿಗಳಲ್ಲಿ)  

ಹ ೀಳಿರುವಪದರಿಂದ. 
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ಪ್ುರಯಷ: ಸ: ಪ್ರಾಃ  ಪಾರ್ಥ ಭಕಾಾ ಲಭಯಸತವನನಯಯಾ | 

ಯಸಾಯೇಂತ:ಸಾಾನಿ  ಭೂತಾನಿ ಯೀನ ಸವಥಮಿದ್ೇಂ ತತೇಂ ||    (ಗೀತಾ 8-22) 

ಅರ್ಥ: (ಹ ೀ ಅಜುಶನನ ೀ) ಸಮಸು ಪ್ಾರಣಿಗಳೂ, ವಸುುಗಳೂ ಯಾರ ೂಳಗ  ಇರುವರ್ೀ, ಯಾರಿಂದ ಈ ಸಮಸು ಜಗತ್ುು 

ವಾಾಪ್ುವಾಗದ ಯೀ, ಅ ಸರ್ೀಶತ್ುಮನಾದ ಪ್ಪರುಷ್ನು, ಅನಾಯಾ = ಅನಾ ದ ೀವತ ಗಳ ವಿಷ್ಯಕವಾಗಲಿದ, ಅ ಪ್ರ 

ಪ್ಪರುಷ್ನ ವಿಷ್ಯಕವಾದ ಭಕ್ತತಯೇಂದ್ ಮಾತರ ದ ೂರ ಯಲಪಡುವವನು. 

ವಿವರಣ : ಸಾಧನ ಗ  ಅನ ೀಕ ಮಾಗಶಗಳಿದದರೂ, ಭಗವದದರ್ಶನಕ ೆ  ಭಕಿುಯೀ ಪ್ರಧ್ಾನ ಕಾರಣವಾದರೂ ಅದು 

ಸಾತ್ಂತ್ರ ಕಾರಣವಲ,ಿ ಪ್ರಮಾತಮನ ಪ್ರಸಾದ್ವ ೀ ಮಯಖಯ ಕಾರಣ ಎಂಬ್ ಪ್ರಮೆೀಯವನುು ವಿವರಿಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಯರು 

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರವನುು ಹಿೀಗ  ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು. 

ಓೇಂ || ಪ್ರ ೀಣ ಚ ಶಬ್ದಸಯ ತಾದ್ವವಧ್ಯೇಂ ಭೂಯಸಾತ ತತವನಯಬ್ೇಂಧ್: || ಓೇಂ       (ಸೂತರ 3-3-54)  

(ಪ್ರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ ೆ) ಅನಯಬ್ೇಂಧ್: = ಭಕಿುಯೀ,  ಭೂಯಸಾತತ್ = ಪ್ರಧ್ಾನವಾದರೂ, ಪ್ರ ೀಣ ಚ = 

ಪ್ರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗರಹ್ವ ೀ ಮುಖ್ಾ ಕಾರಣ. ಶಬ್ದಸಯ ತಾದ್ವವಧ್ಯೇಂ ತಯ = ಭಕಿುರ ೀವ ಎಂಬ್ ರ್ುರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಿುಯೀ 

ಭಗವದದರ್ಶನಕ ೆ  ಕಾರಣ ಎಂದ್ರುವಾಗ, ‘ರಾಮನ ಬಾಣ ಕ ೂಂದ್ತ್ು’ ಎಂಬ್ ವಾಕಾದಂತ  ಭಕಿುಯು ಔಪ್ಚಾರಿಕ 

ಮತ್ುು ಪ್ರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವ ೀ ಮುಖ್ಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬ ೀಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಯರು ವಿವರಿಸಿರುವರು.  

 

ಜ ೂಯೀತಷಾಮಪಿ ತಜ ೂಜೀತಸತಮಸ: ಪ್ರಮಯಚಯತ ೀ | 

ಜ್ಞಾನೇಂ ಜ್ಞ ೀಯೇಂ ಜ್ಞಾನಗ್ಮಯೇಂ ಹ್ೃದ್ವ ಸವಥಸಯ ವಿಷ್ಟಿತೇಂ ||    (ಗೀತಾ 13-18) 

ಅರ್ಥ: (ಮೀಕ್ಷಕಾೆಗ) ತಿಳಿಯಲಪಡಬ ೀಕಾದ ಈ ಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೂಯಾಶದ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ ೂಡುವವನೂ, ತ್ಮಾದ್ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಗುಣಗಳನುು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು (ರ್ುರತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಹ ೀಳಲಪಡುವವನು.  ಅವನು ಜ್ಞಾನರೂಪ್ನು, ಸಾಪ್ರಕಾರ್ನೂ, ಹಾಗೂ 

ಸಮಸು ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ ನ ಲ  ನಿಂತಿರುವವನು. 

ವಿವರಣ : ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ಸವಶಗತ್ನಾಗದದರೂ, ಅಣು ರೂಪ್ದ್ಂದ ಸಮಸು ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಹ್ೃದಯದಲೂಿ ಇರುವನು 

ಎಂಬ್ ಪ್ರಮೆೀಯವನುು ಸಮರ್ಥಶಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಯರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳನುು ಹಿೀಗ  ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು.  

 

ಓೇಂ || ಆಭಥಕೌಕಸಾತವತ್ ತದ್ ವಯಪ್ದ ೀಶಾಚಚನ ೀತ ಚ ೀನನ ನಿಚಾಯಯತಾವದ ೀವೇಂ ವ್ಯೀಮವಚಚ 

||ಓೇಂ (ಸೂತರ1-2-7) 

ಆಭಥಕೌಕಸಾತವತ್ ವಯಪ್ದ ೀಶಾತ್ = ಅಲಪವಾದ  ಸಾಾನದಲ್ಲಿರುವಿಕ ಯನುು (ಸವಶ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಇರುವಿಕ ಯನುು)  ಉಪ್ದ ೀಶ್ಸಿರುವಪದರಿಂದ,  ಎಲ ಿಡ  ವಾಾಪ್ುನಾದ ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷಮ ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಅಂತ್ಯಾಶಮಯಾಗರಿವಪದು ಸಾಧಾವಿಲಿ ಎಂದು ರ್ಂಕಿಸಿದರ , ನಿಚಾಯಯತಾವದ ೀವೇಂ =  (ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಗ ) ಸೂಕ್ಷಮ 

ಸಾಾನದಲ್ಲಿರುವಿಕ  ಆಯುಕಿುಯಲಿ , ಎಕ ಂದರ , ವ್ಯೀಮವಚಚ = ವಾಾಪ್ುವಾಗದದರೂ ಆಕಾರ್ವಪ ಒಂದ ೂಂದು 

ದ ೀರ್ದಲೂಿ ಇರುವ ಹಾಗ , ಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸವಶ ವಾಾಪ್ುನಾಗದದರೂ, ಅಣು ರೂಪ್ದ್ಂದ ಸವಶ ಪ್ಾರಣಿಗಳ 

ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿರುವನು ಎಂಬ್ ಭಾವ. 
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ಪ್ರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ಾ, ಮಹ್ತ್ುವ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಇರುವಪದು ಹ ೀಗ  ಸಾಧಾ ಎಂಬ್ ಪ್ರಶ ು ಬ್ಂದರ  ಉತ್ುರವಾಗ 

ಇನ ೂುಂದು ಸೂತ್ರವನುು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು.  

ಓೇಂ || ಅನಯಭಾವವಾಯವೃತ ತೀಶಚ || ಓೇಂ     (ಸೂತರ 1-3-12) 

ಅನಯಭಾವವಾಯವೃತ ತೀ: =  (ಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನು) ಇತ್ರ ವಸುುಗಳಿಗಂತ್ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗರುವಪದರಿಂದ, (ಅವನು ಅಣುವೂ 

ಆಗರುವನು, ಮಹ್ತ್ೂು ಆಗರುವನು).  

 

ಸಮೇಂ ಪ್ಶಯನ್ ಹಿ ಸವಥತರ ಸಮವಸ್ಥಾತಮಿೀಶವರೇಂ | 

ನ ಹಿನಸಾಾತಮನಾSತಾಮನೇಂ ತತ ೂೀ ಯಾತ ಪ್ರಾೇಂ ಗ್ತಮ್ ||    (ಗೀತಾ 13-29) 

ಅರ್ಥ: (ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಯು) ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ಎಲ ಿಡ  ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗ ದ ೂೀಷ್ರಹಿತ್, ಸದುಗಣಪ್ೂಣಶನಾಗ ಇರುವವನು ಎಂದು 

ತಿಳಿದಾಗ, ಸಾಬ್ುದ್ಧಯಿಂದ ಅಧ್ ೂೀಗತಿಗಳಿಯದ , ಉತ್ುಮವಾದ ಗತಿಯನುು ಹ ೂಂದುವನು. 

 ವಿವರಣ : ಜೀವರುಗಳಿಗ  ಸಾಾನ ಬ ೀಧವಿದದರೂ, ಅವಪಗಳ ಅಂತ್ಯಾಶಮಯಾದ ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಗ  ರೂಪ್ ಬ ೀಧವಿಲಿ 

ಎಂಬ್ ಪ್ರಮೆೀಯವನುು ಸಮರ್ಥಶಸಲು ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರವನುು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು. 

ಓೇಂ || ನ ಸಾಾನತ ೂೀSಪಿ ಪ್ರಸ ೂಯೀಭಯಲ್ಲೇಂಗ್ೇಂ ಸವಥತರ ಹಿ || ಓೇಂ   (ಸೂತರ 3-2-11) 

ಸಾಾನತ ೂೀSಪಿ = (ದ ೀವತ ಗಳಿಗ , ಮಾನವರಿಗ , ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗ ) ಸಾಾನ ಬ ೀಧವಿದದರೂ, ಪ್ರಸಯ = (ಅವಪಗಳ 

ಅಂತ್ಯಾಶಮಯಾದ) ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಗ , ಉಭಯ= ಭಿನು,  ಲ್ಲೇಂಗ್ೇಂ = ರೂಪ್ಗಳು, ನ = ಇಲಿ, ಸವಥತರ ಹಿ = ಎಲ ಿಡ  

ಇರುವ ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ನಿದ ೂೀಶಷ್ನೂ, ಅಶ ೀಷ್ಗುಣಪ್ೂಣಶನೂ, ಬ ೀಧರಹಿತ್ನೂ ಎಂಬ್ುದಾಗ ‘ಸವಶ ಭೂತ ೀಷ್ು 

ಏತ್ಮೆೀವ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಮುಂತಾದ ರ್ುರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿರುವಪದರಿಂದ.  

 

ಪ್ರಕೃತ ಾವವ  ಚ ಕಮಾಥಣಿ ಕ್ತರಯಾಮಾಣಾನಿ ಸವಥಶಾಃ | 

ಯಾಃ ಪ್ಶಯತ ತಥಾSತಾಮನಮಕತಾಥರೇಂ ಸ ಪ್ಶಯತ ||           (ಗೀತಾ 13-30) 

ಅರ್ಥ: ಯಾವ ಜೀವಿಯು ಎಲಿ ಕಮಶಗಳನುು ಪ್ರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಪ್ೂವಶ ಕಮಾಶನುಸಾರವಾಗಯೀ  

ಮಾಡಿಸಲಪಡುತ್ುದ   ಎಂದು ನ ೂೀಡುವನ ೂೀ, ಮತ್ುು ಯಾವ ಜೀವಿಯು ತಾನು ಸಾತ್ಂತ್ರ ಕತ್ೃಶವಲಿವ ಂದು ತಿಳಿದು 

ನ ೂೀಡುವನ ೂೀ, ಅವನು ಪ್ರಮಾತ್ಮನನುು (ಅಪ್ರ ೂೀಕ್ಷವಾಗ) ನ ೂೀಡುತಾುನ . 

    

ವಿವರಣ : ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ುು ಕಮಶ ಇವ ರಡೂ ಫಲ ಕಾರಣಗಳು. ಆದರ  ಬ್ರಹ್ಮನು ಕತ್ೃಶವಾಗ ಫಲ ಕಾರಣ ಮತ್ುು 

ಕಮಶವಪ ಕರಣವಾಗ ಫಲಕಾರಣ, ಸಮಾನ ರಿೀತಿಯಿಂದಲಿ ಎಂಬ್ ಪ್ರಮೆೀಯವನುು ವಿವರಿಸಲು, ಶ್ರೀ ರಾಯರು 

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರವನುು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು  

ಓೇಂ || ಪ್ೂವಥೇಂ ತಯ ಬಾದ್ರಾಯಣ ೂೀ ಹ ೀತಯವಯಪ್ದ ೀಶಾತ್ || ಓೇಂ    (ಸೂತರ 3-2-42) 

ಹ ೀತಯವಯಪ್ದ ೀಶಾತ್ = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಂತ್ರ ಕತ್ೃಶತ್ಾದ ಕಾರಣವನುು ‘ಪ್ಪಣ ಾೀನ ಪ್ಪಣಾಂ ಲ ೂೀಕಂ ನಯತಿ’’ 

ಮುಂತಾದ ರ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿರುವಂತ , ಮತ್ುು ಪ್ೂವಥೇಂ ತಯ ಬಾದ್ರಾಯಣ ೂೀ = ಹಿಂದ ಯೀ ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣರು 

ಹ ೀಳಿರುವಂತ . 
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ಪ್ರಮಾತ್ಮನು ಆಯಾ ಜೀವರ ಪ್ೂವಶ ಕಮಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿಯೀ ಕಮಶಗಳನುು ಮಾಡಿಸಿ ಫಲ ಕ ೂಡುವನು. 

ಆದದರಿಂದ ಪ್ರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ ೈರ್ಮಾಾದ್ ದ ೂೀಷ್ಗಳಿಲಿ ಎಂಬ್ುದನೂು ವಿವರಿಸಲು ಇನ ೂುಂದು ಸೂತ್ರವನುು ಶ್ರೀ 

ರಾಯರು ಉಲ ಿೀಖಿಸಿರುವರು: 

ಓೇಂ || ವ ೈಷಮಯನ ೈಘಘಥಣ ಯೀ  ನ ಸಾಪ ೀಕ್ಷತಾವತತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಥಯತ || ಓೇಂ  (ಸೂತರ 2-1-35) 

ವ ೈಷಮಯನ ೈಘಘಥಣ ಯೀ  ನ = ಕ ಲವರಿಗ  ಸುಖ್, ಕ ಲವರಿಗ  ದುಃಖ್ ಕ ೂಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಾತ್, ಕೌರಯಶ 

ಎಂಬ್ ದ ೂೀಷ್ಗಳಿಲಿ, ಎಕ ಂದರ , ಸಾಪ ೀಕ್ಷತಾವತ್ = ಈರ್ಾರನು ಜೀವಿಗಳ  ಪ್ೂವಶ ಕಮಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿಯೀ 

ಕಮಶಗಳನುು ಮಾಡಿಸಿ ಫಲ ಕ ೂಡುವನು, ಕಾರಣವ ೀ ಇಲಿದ  ಕ ೂಡಲಾರನು, ಎಕ ಂದರ  ತಥಾ ಹಿ ದ್ಶಥಯತ = 

(‘ಪ್ಪಣ ಾೀನ ಪ್ಪಣಾಂ ಲ ೂೀಕಂ ನಯತಿ ಪ್ಾಪ್ ೀನ ಪ್ಾಪ್ಂ’ ಮುಂತಾದ) ರ್ುರತಿಗಳು ಹ ೀಳಿರುವಪದರಿಂದ . 

 

ಆಕರ ಗ್ರೇಂರ್ಗ್ಳು:  

(1)ಶ್ರೀ ಪ್ೂಣಶಪ್ರಜ್ಞ ವಿದಾಾಪೀಠ ವಿದಾಾಂಸರಿಂದ ವಿರಚಿತ್ವಾದ ‘ಗೀತಾ ವಿವೃತಿಯ ಕನುಡ ಅನುವಾದ ಗರಂಥ 

(2)ಶ್ರೀ ಸತ್ಾಧ್ಾಾನ ಶ್ರೀಪ್ಾದವಿರಚಿತ್ ‘ಗೀತಾಪ್ರತಿಪ್ದಾಥಶಚಂದ್ರಕಾ’ 

(3) ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀಂದರ ತಿೀಥಶ ವಿರಚಿತ್ ‘ತ್ಂತ್ರದ್ೀಪಕಾ’ (ಕನುಡ ಅನುವಾದ ವಿದಾಾನ್ ಡಿ. ಪ್ರಹಾಿದಾಚಾಯಶ) 

(4) ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರನಾಮಾವಳಿ: - ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾಯಶ ವಿರಚಿತ್  

 

|| ಶ್ರೀ ವಾಸುದ ೀವಾಪ್ಶಣಮಸುು|| 

 


