
ಶ್ರ ೀ ಗುರುಭ್ಯ ೀ ನಮಃ 

ಭಗವದ್ಗ ೀತೆಯ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಅಧ್ಯಯ ಯದ 13 ನೇ ಶ್ಲ ೀಕಕ್ಕಕ  ಶ್ರ ೀ 

ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಮಿಷ್ನ್ ನ ಶ್ರ ೀ ಸ್ವಾ ಮಿ 

ಗಂಭೀರಾನಂದರ ಇಂಗ್ಲಲ ಷ್ ಅನುವಾದದ ಯಥಾವತ್ ಕನನ ಡ 

ಅನುವಾದ  

 

ಚತ್ವಾ ರ ಏವ ವರ್ಣಃ ಚಾತ್ತವಣರ್ಣ ಮಯಾ ಈಶ್ಾ ರೇರ್ ಸೃಷ್ಠ ಮ್ 

ಉತ್ವಾ ದ್ತಂ, “ ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣೀಸ್ಯ  ಮುಖಮಾಸೀತ್” ಇತ್ವಯ ದ್ ಶೃತಃ 

ಗುರ್ಕಮಣ ವಿಭಾಗಶಃ: ಗುರ್ವಿಭಾಗಶ್ ಕಮಣವಿಭಾಗಶ್ಶ್ಚ . ಗುಣಃ 

ಸ್ತ್ಾ  ರಜಸ್ು ಮಾಂಸ ತ್ತ್ರ  ಸ್ವತ್ವಾ ಕಸ್ಯ  ಸ್ತ್ಾ ಪ್ರ ಧ್ಯನಸ್ಯ  ಬ್ರರ ಹ್ಮ ರ್ಸ್ಯ  

‘ಶ್ಮೀ ದಮಸ್ು ಪಃ’ ಇತ್ವಯ ದ್ೀನಿ ಕಮಾಣಣಿ , ಸ್ತ್ಾ ೀಪ್ಸ್ಜಣನರಜಃ 

ಪ್ರ ಧ್ಯನಸ್ಯ  ಕ್ಷತ್ವರ ಯಸ್ಯ  ಶೌಯಣತಜಃ ಪ್ರ ಭೃತ್ವೀನಿ ಕಮಾಣಣಿ, ರಜ 

ಉಪ್ಸ್ಜಣನ ತ್ಮಃ ಪ್ರ ಧ್ಯನಸ್ಯ  ಶೂದರ ಸ್ಯ  ಶುಕ್ಷೂ ಷೈವ ಕಮಣ 

ಇತೆಯ ೀವಂ ಗುರ್ಕಮಣ ವಿಭಾಗಶಃ ಚಾತ್ತವಣರ್ಣಯ ೀಣ  ಮಯಾ ಸೃಷ್ಠ ಂ 

ಇತ್ಯ ರ್ಣಃ  

ತ್ಚಚ  ಇದಂ  ಚಾತ್ತವಣರ್ಣಯ ೀಣ ನ ಅನೆಯ ೀಷು ಲೀಕೇಷು ಅತಃ 

ಮಾನುಷೇ ಲೀಕೇ ಇತ್ವ ವಿಶೇಷ್ರ್ಮ್ ಹ್ನು ತ್ವರ್ೀಣ 

ಚಾತ್ತವಣರ್ಣಸ್ಯ  ಸ್ರ್ಗಣದಃ ಕಮಣಣಃ ಕರ್ತಣತ್ವಾ ತ್ ತ್ತ್ಫಲೇನ್ 

ಯುಜಯ ಸೇ, ಅತಃ ನ ತ್ಾ ಂ ನಿತ್ಯ ಮುಕು ಂ ನಿತೆಯ ೀಶ್ಾ ರಶ್ಚ  ಇತ್ವ ಉಚಯ ತ--- 

ಯದ್ಯಯ ಪಿ ಮಾಯಾಸಂವಯ ವಹಾರೇರ್ ತ್ಸ್ಯ  ಕಮಣಣಃ ಕತ್ವಣರಮಪಿ 

ಸ್ನು  ಮಾ ಪ್ರಮಾರ್ಣತಃ ವಿದಿ್  ಅಕತ್ವಣರಂ  ಅತ್ ಏವ ಅವಯ ಯಮ್ 

ಅಸಂಸ್ವರಿಣಂ ಚ ಮಾಂ ವಿದಿ್ .  

ಯೇಷಂ ತ್ತ ಕಮಣಣಂ ಕತ್ವಣರಂ ಮಾಂ ಮನಯ ಸೇ ಪ್ರಮಾರ್ಣತಃ 

ತಷಂ ಅಕತ್ವಣ ಏವಾಹಂ ಯತಃ  

 

ನಾಲ್ಕಕ  ವರ್ಣಗಳು ನನಿನ ಂದ ಅಂದರೆ ಈಶ್ಾ ರನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟ ಯಾಗ್ಲವೆ. 

ಇದು ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣೀಸ್ಯ  ಮುಖಮಾಸೀನ್ ಎಂಬ ಶೃತ್ವ ವಾಕಯ ದಂತೆರ ಯೇ 



ಇದೆ. ( ಋ 10:90:12) ಬ್ರರ ಹ್ಮ ರ್ ವರ್ಣವು ಅದರ ಮುಖ, ಹಾಗೇ 

ಇತೆಯ ೀವಂ - ಮಿಕಕ  ಎಲ್ಲ ವೂ, 

ಗುರ್ಕಮಣ ವಿಭಾಗಃ ಗುರ್ ಮತ್ತು  ಕಮಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ವರವಾಗ್ಲ 

ವಿಭಾಗ್ಲಸ್ಲಾಗ್ಲದೆ.  

( ಚಿಕಕ  ವಿವರರ್ಣ: ಗುರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಕಮಣ ವನುನ  ಸ್ಹಾ ವಿಭಾಗ್ಲಸ್ಬೇಕು) 

ಗುರ್  ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ಾ  ರಜ ಮತ್ತು  ತ್ಮೀ ಗುರ್ಗಳು. (ವಿವರ 2-45 

ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯಯ ಯ 14)   

ಬ್ರರ ಹ್ಮ ರ್ನ ಕಮಣಗಳು ಅಂದರೆ ದಹ್ ಮತ್ತು  ಮನಸಿ ನ ಮೇಲೆ 

ಹ್ತ್ೀಟಿ, ಸಂಯಮ, ಇವು ಬ್ರರ ಹ್ಮ ರ್ನ ಕಮಣಗಳು  

ಇವು ಸ್ವತ್ವಾ ಕ ಗುರ್ದ್ಂದ ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುವಂತ್ವದುು - ಅವು ಪ್ರಿಶುದಿ ತೆ, 

ಒಳೆ್ಳಯತ್ನ ಇತ್ವಯ ದ್.  

ಹಾಗೆಯೇ ಧೈಯಣ, ಸ್ಥ ೈಯಣ ಗುರ್ಗಳು ಕ್ಷತ್ವರ ಯ ಈ ಗುರ್ಗಳು ರಾಜಸ್ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವತ್ವಾ ಕ ಗುರ್ಗಳ ಮಿಶ್ರ ರ್ ಅದಕ್ಕಕ  ತ್ಕಕ ದ್ಯದ ಕಮಣಗಳು 

ಕ್ಷತ್ವರ ಯನ ಕಮಣ. ಈ ಮಿಶ್ರ ರ್ದಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚ್ಚ ಗ  ರಾಜಸ್ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ 

ಸ್ವತ್ವಾ ಕ.  

ವಾಯ ಪಾರ, ವಯ ವಹಾರ, ಉದ್ು ಮೆ ಇವುಗಳನುನ  ನಿವಣರ್ಸ್ಲ್ಕ 

ಬೇಕಾದುು  ರಾಜಸ್ ಮತ್ತು  ತ್ವಮಸ್ ಗುರ್ಗಳ ಮಿಶ್ರ ರ್ ಅದರಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚ್ಚ  

ರಾಜಸ್ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ತ್ವಮಸ್. ಇವರದು ವೈಶ್ಯ  ವರ್ಣ  

ತ್ವಮಸ್ ಹೆಚ್ಚ್ಚ  ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ರಾಜಸ್ದ ಮಿಶ್ರ  ಗುರ್ವುಳೆವರು 

ಶೂದರ , ಅವರು ಈ ಎಲಾಲ  ಮೇಲ್ಲನ  ವರ್ಣಗಳು ತ್ಮಮ  ತ್ಮಮ  

ಕಮಣಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಿೀತ್ವಯ ಸ್ಹ್ಕಾರ, ಸೇವೆಯನುನ  

ಒದಗ್ಲಸುವವನ ವರ್ಣ ಶೂದರ  ವರ್ಣ.  

ರ್ೀಗೆ ನನಿನ ಂದ ಗುರ್ ಕಮಣ ಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ವರವಾಗ್ಲ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗ 

ಮಾಡಿದೆು ೀನೆ.  

ಅಷಿ್ಟ್ ೆ ಅಲಾಲ  ಈ ವರ್ಣಗಳು ಸ್ಾ ಗಣ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೇ ಮೇಲ್ಲನ 

ಲೀಕಗಳಲ್ಲಲ  ಇಲಾಲ . ಅದಕಾಕ ಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯ  ಲೀಕದಲ್ಲಲ  ಮಾತ್ರ ವೇ 

ಅನಾ ಯಿಸುವಂತ್ವದುು .  



 

ಇಲ್ಲಲ  ಒಂದು ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಏಳುತ್ು ದೆ;  ನಿೀನು ಈ ವರ್ಣಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದು ರಿಂದ ಈ ವರ್ಣದವರ ಕಮಣಗಳ ಪ್ರ ತ್ವನಿಧಿ ಆಗಲ್ಲ ವೇ? ಈ 

ಕಮಣ ಫಲ್ಗಳಿಗೂ ನಿೀನು ಕಾರರ್ ಆಗಲ್ಲ ವೇ?  

ಉತ್ು ರ: ಹೌದು “ಮಯಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದು ರಿಂದ   

ಅನುಭವಾತ್ಮ ಕವಾಗ್ಲ ಪ್ರ ಯೀರ್ಗತ್ಮ ಕವಾಗ್ಲ ನಾನು ಆ ಕಮಣಗಳಿಗೆ 

ಕತ್ಣನೇ ಎನಿಸದರೂ ಇನ್ನನ  ಎತ್ು ರದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ‘ವಿದಿ್ ” 

ನೀಡಿದರೆ “ಮಾಂ”  ನಾನು ಅಕತ್ವಣರಂ – ನಾನು ಕತ್ಣನಲಾಲ . 

ನಾನು ಅವಯ ಯಂ ಬದಲಾವರ್ಣ ಇಲ್ಲ ದವನು, ಹುಟಿ್ಟ  ಸ್ವವುಗಳಿಗೆ 

ಅತ್ವೀತ್ನು.  

ನಿೀನು ತ್ವಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಕಮಣಗಳಿಗೆ ಕತ್ಣನಲ್ಲ  ಏಕ್ಕಂದರೆ... 

ಶ್ಲ ೀಕ 14.  


