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ऐतरेयोपिनष�ाष्यम ्

॥ �थमः अध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

प�रसमा�ं कमर् सहापर��िवषयिवज्ञानेन । सैषा कमर्णो ज्ञानसिहतस्य परा गित�क्थिवज्ञान�ारेणोपसं�ता । एतत्सत्यं 

�� �ाणाख्यम् । एष एको दवेः । एतस्यैव �ाणस्य सव� दवेा िवभूतयः । एतस्य �ाणस्यात्मभावं गच्छन् दवेता अप्येित 

इत्यु�म् । सोऽय ंदवेताप्ययलक्षणः परः पु�षाथर्ः । एष मोक्षः । स चायं यथो�ेन ज्ञानकमर्समु�येन साधनेन �ा��ो नातः 

परमस्तीत्येके �ितप�ाः । ताि�रािचक�षुर्��रं केवलात्मज्ञानिवधानाथर्म् ‘आत्मा वा इदम्’ इत्या�ाह । कथं 

पुनरकमर्सम्बिन्धकेवलात्मिवज्ञानिवधानाथर् उ�रो �न्थ इित गम्यते ? अन्याथार्नवगमात् । तथा च पूव��ानां 

दवेतानामग्न्यादीनां संसा�रत्वं दशर्ियष्यत्यशनाया�ददोषव�वेन ‘तमशनायािपपासाभ्यामन्ववाजर्त्’ (ऐ. उ. १-२-१) 

इत्या�दना । अशनाया�दमत्सव� संसार एव परस्य तु ��णोऽशनाया�त्यय�ुतेः । भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षसाधनम्, न 

त्व�ाकम्य�वािध��यते ; िवशेषा�वणात् । अक�मण आ�म्यन्तरस्येहा�वणात् । कमर् च बृहतीसह�लक्षणं �स्तुत्य 

अनन्तरमेवात्मज्ञानं �ारभ्यते । तस्मात्कम्य�वािध��यते । न च कमार्सम्बन्ध्यात्मिवज्ञानम्, पूवर्वदन्ते उपसंहारात् । यथा 

कमर्सम्बिन्धनः पु�षस्य सूयार्त्मनः स्थावरजङ्गमा�दसवर्�ाण्यात्मत्वमु�ं ��णेन मन्�ेण च ‘सूयर् आत्मा’ (ऋ. सं. १-११५-

१) इत्या�दना, तथैव ‘एष ��ैष इन्�ः’ (बृ. उ. ३-१-३) इत्या�ुप�म्य सवर्�ाण्यात्मत्वम् । ‘य� स्थावरम्, सव� 

तत्�ज्ञाने�म्’ (बृ. उ. ३-१-३) इत्युपसंह�रष्यित । तथा च संिहतोपिनषत् — ‘एतं �ेव बह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्ते’ (ऐ. 

आ. ३-२-३-१२) इत्या�दना कमर्सम्बिन्धत्वमुक्त्वा ‘सव�षु भूतेष्वेतमेव ��ेत्याचक्षते’ इत्युपसंहरित । तथा तस्यैव 

‘योऽयमशरीरः �ज्ञात्मा’ इत्यु�स्य ‘य�ासावा�दत्य एवमेव त�दित िव�ात्’ इत्येकत्वमु�म् । इहािप ‘कोऽयमात्मा’ (ऐ. उ. 

३-१-१) इत्युप�म्य �ज्ञात्मत्वमेव ‘�ज्ञानं ��’ (ऐ. उ. ३-१-३) इित दशर्ियष्यित । तस्मा�ाकमर्सम्बन्ध्यात्मज्ञानम् । 

पुन�क्त्यानथर्क्यिमित चेत् — ‘�ाणो वा अहमस्म्यृषे’ इत्या�द�ा�णेन ‘सूयर् आत्मा’ इित च मन्�ेण िनधार्�रतस्यात्मनः 

‘आत्मा वा इदम्’ इत्या�द�ा�णेन ‘कोऽयमात्मा’ (ऐ. उ. ३-१-१) इित ��पूवर्कं पुन�नधार्रणं पुन��मनथर्किमित चेत्, न ; 

तस्यैव धमार्न्तरिवशेषिनधार्रणाथर्त्वा� पुन��तादोषः । कथम् ? तस्यैव कमर्सम्बिन्धनो 

जगत्सृि�िस्थितसंहारा�दधमर्िवशेषिनधार्रणाथर्त्वात् केवलोपास्त्यथर्त्वा�ा ; अथवा, आत्मेत्या�दः परो �न्थसन्दभर्ः आत्मनः 

क�मणः कमर्णोऽन्य�ोपासना�ा�ौ कमर्�स्तावेऽिविहतत्वा�ा केवलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमथर्ः । भेदाभेदोपास्यत्वा� ‘एक 

एवात्मा’ कमर्िवषये भेददिृ�भाक् । स एवाकमर्काले अभेदनेाप्युपास्य इत्येवमपुन��ता ॥ 



‘िव�ां चािव�ां च यस्त�देोभयं सह । अिव�या मृत्युं तीत्वार् िव�यामृतम�ुते’ (ई. उ. ११) इित ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण 

िजजीिवषेच्छतं समाः’ (ई. उ. २) इित च वािजनाम् । न च वषर्शतात्परमायुमर्त्यार्नाम्, येन कमर्प�रत्यागेन 

आत्मानमुपासीत । द�शतं च ‘ताविन्त पु�षायुषोऽह्नां सह�ािण भविन्त’ इित । वषर्शतं चायुः कमर्णैव �ा�म् । द�शत� 

मन्�ः ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण’ इत्या�दः ; तथा ‘याव�ीवमि�हो�ं जुहोित’ ‘याव�ीवं दशर्पूणर्मासाभ्यां यजेत’ इत्या�ा� ; ‘तं 

यज्ञपा�ैदर्हिन्त’ इित च । ऋण�य�ुते� । त� िह पा�र�ाज्या�दशा�म् ‘�ुत्थायाथ िभक्षाचय� चरिन्त’ (बृ. उ. ३-५-१) 

(बृ. उ. ४-४-२२) इत्यात्मज्ञानस्तुित-परोऽथर्वादोऽनिधकृताथ� वा । न, परमाथार्त्मिवज्ञाने फलादशर्ने ��यानुपप�ेः — 

यद�ंु क�मण एव चात्मज्ञानं कमर्सम्बिन्ध चेत्या�द, त� ; परं �ा�कामं सवर्संसारदोषव�जतं ��ाहमस्मीत्यात्मत्वेन 

िवज्ञाने, कृतेन कतर्�ेन वा �योजनमात्मनोऽपश्यतः फलादशर्ने ��या नोपप�ते । फलादशर्नेऽिप िनयु�त्वात्करोतीित चेत्, 

न ; िनयोगािवषयात्मदशर्नात् । इ�योगमिन�िवयोगं वात्मनः �योजनं पश्यंस्तदपुायाथ� यो भवित, स िनयोगस्य िवषयो 

द�ृो लोके, न तु ति�परीतिनयोगािवषय��ात्मत्वदश� । ��ात्मत्वदश्यर्िप सं�ेि�युज्येत, िनयोगािवषयोऽिप स� कि�� 

िनयु� इित सव� कमर् सव�ण सवर्दा कतर्�ं �ा�ोित । त�ािन�म् । न च स िनयो�ंु शक्यते केनिचत् । आ�ायस्यािप 

तत्�भवत्वात् । न िह स्विवज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं िनयुज्यते । नािप ब�िवत्स्वामी अिववे�कना भृत्येन । आ�ायस्य 

िनत्यत्वे सित स्वातन्�यात्सवार्न्�ित िनयो�ृत्वसामथ्यर्िमित चेत,् न ; उ�दोषात् । तथािप सव�ण सवर्दा सवर्मिविश� ंकमर् 

कतर्�िमत्यु�ो दोषोऽप्यप�रहायर् एव । तदिप शा�ेणैव िवधीयत इित चेत ्— यथा कमर्कतर्�ता शा�ेण कृता, तथा 

तदप्यात्मज्ञानं तस्यैव क�मणः शा�ेण िवधीयत इित चेत,् न ; िव��ाथर्बोधकत्वानुपप�ेः । न 

�ेकिस्मन्कृताकृतसम्बिन्धत्वं ति�परीतत्वं च बोधियतुं शक्यम ्। शीतोष्णत्विमवा�ेः । न चे�योगिचक�षार् 

आत्मनोऽिन�िवयोगिचक�षार् च शा�कृता, सवर्�ािणनां त�शर्नात् । शा�कृतं चेत,् तदभुयं गोपालादीनां न दशृ्येत, 

अशा�ज्ञत्वा�ेषाम् । यि� स्वतोऽ�ा�म्, तच्छा�ेण बोधियत�म ्। त�ेत्कृतकतर्�तािवरोध्यात्मज्ञानं शा�ेण कृतम,् कथं 

ति���ां कतर्�तां पुन�त्पादयेत ्शीततािमवा�ौ, तम इव च भानौ ? न बोधयत्येवेित चेत,् न ; ‘स म आत्मेित िव�ात्’ 

(कौ. उ. ३-९) ‘�ज्ञानं ��’ (ऐ. उ. ३-१-३) इित चोपसंहारात् । ‘तदात्मानमेवावेत्’ (बृ. उ. १-४-९) ‘त�वमिस’ (छा. उ. 

६-८-७) इत्येवमा�दवाक्यानां तत्परत्वात् । उत्प�स्य च ��ात्मिवज्ञानस्याबाध्यमानत्वा�ानुत्प�ं �ान्तं वा इित शक्यं 

व�ुम् । त्यागेऽिप �योजनाभावस्य तुल्यत्विमित चेत् ‘नाकृतेनेह क�न’ (भ. गी. ३-१८) इित स्मृतेः — य आ��व�दत्वा 

�� �ुत्थानमेव कुयार्�दित, तेषामप्येष समानो दोषः �योजनाभाव इित चेत्, न ; अ��यामा�त्वाद्व्युत्थानस्य । 

अिव�ािनिम�ो िह �योजनस्य भावः, न वस्तुधमर्ः, सवर्�ािणनां त�शर्नात्, �योजनतृष्णया च �ेयर्माणस्य वा�नःकायैः 

�वृि�दशर्नात्, ‘सोऽकामयत जाया मे स्यात्’ (बृ. उ. १-४-१७) इत्या�दना पु�िव�ा�द पाङ्�लक्षणं काम्यमेवेित ‘उभे �ेते 

साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव’ (बृ. उ. ३-५-१) इित वाजसनेिय�ा�णेऽवधारणात् । अिव�ाकामदोषिनिम�ाया 

वा�नःकाय�वृ�ेः पाङ्�लक्षणाया िवदषुोऽिव�ा�ददोषाभावादनुपप�ेः ��याभावमा�ं �ुत्थानम्, न तु 

यागा�दवदनु�ये�पं भावात्मकम् । त� िव�ावत्पु�षधमर् इित न �योजनमन्वे��म ्। न िह तमिस �वृ�स्य उ�दत आलोके 

य�तर्पङ्ककण्टका�पतनम्, त�त्क�योजनिमित ��ाहर्म् । �ुत्थानं त�र्थर्�ा�त्वा� चोदनाथर् इित । गाहर्स्थ्ये चेत्परं 



��िवज्ञानं जातम्, त�ैवास्त्वकुवर्त आसनं न ततोऽन्य� गमनिमित चेत्, न ; काम�यु�त्वा�ाहर्स्थ्यस्य । ‘एतावान्वै कामः’ 

(बृ. उ. १-४-१७) ‘उभे �ेते एषणे एव’ (बृ. उ. ३-५-१) (बृ. उ. ४-४-२२) इत्यवधारणात् 

कामिनिम�पु�िव�ा�दसम्बन्धिनयमाभावमा�म् ; न िह ततोऽन्य� गमनं �ुत्थानमुच्यते । अतो न गाहर्स्थ्य एवाकुवर्त 

आसनमुत्प�िव�स्य । एतेन गु�शु�ूषातपसोरप्य�ितपि��वदषुः िस�ा । अ� केिचद्गृहस्था िभक्षाटना�दभयात्प�रभवा� 

�स्यमानाः सू�मदिृ�तां दशर्यन्त उ�रमा�ः । िभक्षोरिप िभक्षाटना�दिनयमदशर्ना�ेहधारणमा�ा�थनो गृहस्थस्यािप 

साध्यसाधनैषणोभयिविनमुर्�स्य दहेमा�धारणाथर्मशनाच्छादनमा�मुपजीवतो गृह एवास्त्वासनिमित ; न, 

स्वगृहिवशेषप�र�हिनयमस्य काम�यु�त्वा�दत्य�ुो�रमेतत् । स्वगृहिवशेषप�र�हाभावे च 

शरीरधारणमा��यु�ाशनाच्छादना�थनः स्वप�र�हिवशेषभावेऽथार्ि�कु्षकत्वमेव । शरीरधारणाथार्यां िभक्षाटना�द�वृ�ौ 

यथा िनयमो िभक्षोः शौचादौ च, तथा गृिहणोऽिप िवदषुोऽकािमनोऽस्तु िनत्यकमर्सु िनयमेन 

�वृि�यार्व�ीवा�द�ुितिनयु�त्वात्�त्यवायप�रहारायेित । एति�योगािवषयत्वेन िवदषुः �त्यु�मशक्यिनयोज्यत्वा�ेित । 

याव�ीवा�दिनत्यचोदनानथर्क्यिमित चेत्, न ; अिव�ि�षयत्वेनाथर्व�वात् । य�ु िभक्षोः शरीरधारणमा��वृ�स्य 

�वृ�े�नयतत्वम्, तत्�वृ�ेनर् �योजकम् । आचमन�वृ�स्य िपपासापगमव�ान्य�योजनाथर्त्वमवगम्यते । न चाि�हो�ादीनां 

त�दथर्�ा��वृि�िनयतत्वोपपि�ः । अथर्�ा��वृि�िनयमोऽिप �योजनाभावेऽनुपप� एवेित चेत,् न ; ति�यमस्य 

पूवर्�वृि�िस�त्वा�दित�मे य�गौरवादथर्�ा�स्य �ुत्थानस्य पुनवर्चनाि�दषुो मुमुक्षोः कतर्�त्वोपपि�ः । अिवदषुािप 

मुमुकु्षणा पा�र�ाज्यं कतर्�मेव ; तथा च ‘शान्तो दान्तः’ (बृ. उ. ४-४-२३) इत्या�दवचनं �माणम् । शमदमादीनां 

चात्मदशर्नसाधनानामन्या�मेष्वनुपप�ेः । ‘अत्या�िमभ्यः परम ंपिव�ं �ोवाच सम्यगृिषसंघजु�म्’ (�े. उ. ६-२१) इित च 

�ेता�तरे िवज्ञायते । ‘न कमर्णा न �जया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः’ (कैवल्य २) इित च कैवल्य�ुितः । ‘ज्ञात्वा 

नैष्कम्यर्माचरेत्’ इित च स्मृतेः । ‘��ा�मपद ेवसेत्’ इित च ��चयार्�दिव�ासाधनानां च 

साकल्येनात्या�िमषूपप�ेगार्हर्स्थ्येऽसम्भवात् । न च असम्प�ं साधनं कस्यिचदथर्स्य साधनायालम् । यि�ज्ञानोपयोगीिन च 

गाहर्स्थ्या�मकमार्िण, तेषां परमफलमुपसं�तं दवेताप्ययलक्षणं संसारिवषयमेव । य�द क�मण एव 

परमात्मिवज्ञानमभिवष्यत्, संसारिवषयस्यैव फलस्योपसंहारो नोपापत्स्यत । अङ्गफलं त�दित चेत ्; न, 

ति�रोध्यात्मवस्तुिवषयत्वादात्मिव�ायाः । िनराकृतसवर्नाम�पकमर्परमाथार्त्मवस्तुिवषयमात्मज्ञानममृतत्वसाधनम् । 

गुणफलसम्बन्धे िह िनराकृतसवर्िवशेषात्मवस्तुिवषयत्वं ज्ञानस्य न �ा�ोित ; त�ािन�म्, ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभूत्’ (बृ. 

उ. २-४-१४) इत्यिधकृत्य ��याकारकफला�दसवर्�वहारिनराकरणाि�दषुः ; ति�परीतस्यािवदषुः ‘य� िह �तैिमव भवित

’ (बृ. उ. २-४-१४) इत्युक्त्वा ��याकारकफल�पस्य संसारस्य द�शतत्वा� वाजसनेिय�ा�ण े। तथेहािप दवेताप्ययं 

संसारिवषयं यत्फलमशनाया�दम�स्त्वात्मकं तदपुसं�त्य केवलं सवार्त्मकवस्तुिवषयं ज्ञानममृतत्वाय व�यामीित �वतर्ते । 

ऋण�ितबन्ध�ािवदषु एव मनुष्यिपतृदवेलोक�ा�� �ित, न िवदषुः ; ‘सोऽयं मनुष्यलोकः पु�ेणैव’ (बृ. उ. १-५-१६) 

इत्या�दलोक�यसाधनिनयम�ुतेः । िवदषु� ऋण�ितबन्धाभावो द�शत आत्मलोका�थनः ‘�क �जया क�रष्यामः’ (बृ. उ. 

४-४-२२) इत्या�दना । तथा ‘एत� स्म वै ति��ांस आ�र्ऋषयः कावषेयाः’ इत्या�द ‘एत� स्म वै तत्पूव� िव�ांसोऽि�हो�ं 



न जुहवांच�ुः’ (कौ. उ. २-५) इित च कौषीत�कनाम् । अिवदषुस्त�ह ऋणानपाकरणे पा�र�ाज्यानुपपि��रित चेत् ; न, 

�ाग्गाहर्स्थ्य�ितप�ेर्ऋिणत्वासम्भवादिधकाराना�ढोऽिप ऋणी चेत्स्यात्, सवर्स्य ऋिणत्विमत्यिन� ं�सज्येत । 

�ितप�गाहर्स्थ्यस्यािप ‘गृहा�नी भूत्वा ��जे��द वेतरथा ��चयार्दवे ��ज�द्गृहा�ा वना�ा’ (जा. उ. ४) 

इत्यात्मदशर्नसाधनोपायत्वेनेष्यत एव पा�र�ाज्यम ्। याव�ीवा�द�ुतीनामिव�दमुमुकु्षिवषये कृताथर्ता । छान्दोग्ये च 

केषांिच�ादशरा�मि�हो�ं �त्वा तत ऊध्व� प�रत्यागः �ूयते । य�वनिधकृतानां पा�र�ाज्यिमित, त� ; तेषां पृथगेव 

‘उत्स�ाि�रनि�को वा’ इत्या�द�वणात् ; सवर्स्मृितषु च अिवशेषेण आ�मिवकल्पः �िस�ः, समु�य� । य�ु 

िवदषुोऽथर्�ा�ं �ुत्थानिमत्यशा�ाथर्त्वे, गृह ेवने वा ित�तो न िवशेष इित, तदसत् । 

�ुत्थानस्यैवाथर्�ा�त्वा�ान्य�ावस्थानं स्यात् । अन्य�ावस्थानस्य कामकमर्�यु�त्वं �वोचाम ; तदभावमा�ं 

�ुत्थानिमित च । यथाकािमत्वं तु िवदषुोऽत्यन्तम�ा�म्, अत्यन्तमूढिवषयत्वेनावगमात् । तथा शा�चो�दतमिप 

कमार्त्मिवदोऽ�ा� ंगु�भारतयावगम्यते ; �कमुत अत्यन्तािववेकिनिम�ं यथाकािमत्वम् ? न ह्युन्मादितिमरदषृ्�ुपलब्धं 

वस्तु तदपगमेऽिप तथैव स्यात्, उन्मादितिमरदिृ�िनिम�त्वादवे तस्य । तस्मादात्मिवदो �ुत्थान�ितरेकेण न 

यथाकािमत्वम्, न चान्यत्कतर्�िमत्येतित्स�म् । य�ु ‘िव�ां चािव�ां च यस्त�देोभयं सह’ (ई. उ. ११) इित न िव�ावतो 

िव�या सहािव�ािप वतर्त इत्ययमथर्ः ; कस्त�ह ? एकिस्मन्पु�षे एते न सह सम्बध्येयातािमत्यथर्ः ; यथा शुि�कायां 

रजतशुि�काज्ञाने एकस्य पु�षस्य । ‘दरूमेते िवपरीते िवषूची अिव�ा या च िव�ेित ज्ञाता’ (क. उ. १-२-४) इित िह 

काठके । तस्मा� िव�ायां सत्यामिव�ायाः सम्भवोऽिस्त । ‘तपसा �� िविजज्ञासस्व’ (तै. उ. ३-२-२) इत्या�द�ुतेः । 

तपआ�द िव�ोत्पि�साधनं गु�पासना�द च कमर् अिव�ात्मकत्वादिव�ोच्यते । तेन िव�ामुत्पा� मृत्युं काममिततरित । 

ततो िनष्कामस्त्य�ैषणो ��िव�या अमृतत्वम�ुत इत्येतमथ� दशर्नय�ाह — ‘अिव�या मृत्युं तीत्वार् िव�यामृतम�ुते’ (ई. 

उ. ११) इित । य�ु पु�षायुः सव� कमर्णैव �ा�म्, ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण िजजीिवषेच्छतं समाः’ (ई. उ. २) इित, 

तदिव�ि�षयत्वेन प�र�तम्, इतरथा असम्भवात् । य�ु व�यमाणमिप पूव��तुल्यत्वात्कमर्णा अिव��मात्मज्ञानिमित, 

तत्सिवशेषिन�वशेषात्मिवषयतया �त्यु�म् ; उ�र� �ाख्याने च दशर्ियष्यामः । अतः 

केवलिनिष्�य��ात्मैकत्विव�ा�दशर्नाथर्मु�रो �न्थ आरभ्यते ॥ 

आत्मा वा इदमेक एवा� आसीत ्। नान्यित्क�न िमषत् । स ईक्षत लोका�ु सृजा इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मेित । आत्मा आ�ोतेर�ेरततेवार् परः सवर्ज्ञः सवर्शि�रशनाया�दसवर्संसारधमर्व�जतो 

त्यशु�बु�मु�स्वभावोऽजोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयोऽ�यो वै । इद ंयद�ंु नाम�पकमर्भेदिभ�ं जगत् आत्मैव एकः अ�े जगतः 

सृ�ःे �ाक् आसीत ्। �क नेदान� स एवैकः ? न । कथं त�ह आसी�दत्युच्यते ? य�पीदान� स एवैकः, तथाप्यिस्त िवशेषः । 

�ागुत्प�ेः अ�ाकृतनाम�पभेदमात्मभूतमात्मैकशब्द�त्ययगोचरं जगत् इदान� 

�ाकृतनाम�पभेदत्वादनेकशब्द�त्ययगोचरमात्मैकशब्द�त्ययगोचरं चेित िवशेषः । यथा सिललात्पृथक् 



फेननाम�प�ाकरणात्�ाक्सिललैकशब्द�त्ययगोचरमेव फेनम्, यदा सिललात्पृथङ् नाम�पभेदने �ाकृतं भवित, तदा 

सिललं फेनं चेित अनेकशब्द�त्ययभाक् सिललमेवेित चैकशब्द�त्ययभाक्च फेनं भवित, त�त् । न अन्यित्क�न न 

�कि�दिप िमषत् िनिमष�ापारव�दतर�ा । यथा साङ्ख्यानामनात्मपक्षपाित स्वतन्�ं �धानम्, यथा च काणादानामणवः, 

न त��दहान्यदात्मनः �कि�दिप वस्तु िव�ते । �क त�ह ? आत्मैवैक आसी�दत्यिभ�ायः । सः सवर्ज्ञस्वाभा�ात ्आत्मा एक 

एव सन् ईक्षत । ननु �ागुत्प�ेरकायर्करणत्वात्कथमीिक्षतवान् ? नायं दोषः, सवर्ज्ञस्वाभा�ात ्। तथा च मन्�वणर्ः — 

‘अपािणपादो जवनो �हीता’ (�े. उ. ३-२९) इत्या�दः । केनािभ�ायेणेत्याह — लोकान् 

अम्भः�भृतीन्�ािणकमर्फलोपभोगस्थानभूतान् न ुसृजै सृजेऽहम् इित ॥ 

स इमांल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमर्रमापोऽदोऽम्भः परेण �दवं �ौः �ित�ान्त�रकं्ष मरीचयः । पृिथवी मरो या 

अधस्ता�ा आपः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवमीिक्षत्वा आलोच्य सः आत्मा इमान् लोकान् असृजत सृ�वान् । यथेह बुि�मांस्तक्षा�दः एवं�कारान्�ासादादीन्सृजे 

इतीिक्षत्वा ईक्षानन्तरं �ासादादीन्सृजित, त�त् । नन ुसोपादानस्तक्षा�दः �ासादादीन्सृजतीित यु�म् ; िन�पादान्स्त्वात्मा 

कथं लोकान्सृजतीित ? नैष दोषः । सिललफेनस्थानीये आत्मभूते नाम�पे अ�ाकृते आत्मैकशब्दवाच्ये 

�ाकृतफेनस्थानीयस्य जगतः उपादानभूते सम्भवतः । तस्मादात्मभूतनाम�पोपादानभूतः सन् सवर्ज्ञो जगि��ममीते 

इत्यिव��म् । अथवा, िवज्ञानवान्यथा मायावी िन�पादानः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन आकाशेन गच्छन्तिमव िन�ममीते, 

तथा सवर्ज्ञो दवेः सवर्शि�मर्हामायः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन जग�पेूण िन�ममीते इित यु�तरम् । एवं च सित 

कायर्कारणोभयास�ा�ा�दपक्षा� न �स�न्ते, सुिनराकृता� भविन्त । कान् लोकानसृजतेत्याह — अम्भो मरीचीमर्रमापः 

इित । आकाशा�द�मेण अण्डमुत्पा� अम्भः�भृतीन् लोकानसृजत । त� अम्भः�भृतीन्स्वयमेव �ाच� े�ुितः । अदः तत् 

अम्भःशब्दवाच्यो लोकः, परेण �दवं �ुलोकात्परेण परस्तात्, सोऽम्भःशब्दवाच्यः, अम्भोभरणात् । �ौः �ित�ा आ�यः 

तस्याम्भसो लोकस्य । �ुलोकादधस्तात् अन्त�रकं्ष यत,् तत ्मरीचयः । एकोऽिप अनेकस्थानभेदत्वा��वचनभाक् — 

मरीचय इित ; मरीिचिभवार् रिश्मिभः सम्बन्धात् । पृिथवी मरः — ि�यन्ते अिस्मन् भूतानीित । याः अधस्तात् पृिथ�ाः, 

ताः आपः उच्यन्ते, आ�ोतेः, लोकाः । य�िप प�भूतात्मकत्वं लोकानाम्, तथािप अब्बा�ल्यात् अ�ामिभरेव अम्भो 

मरीचीमर्रमापः इत्युच्यन्ते ॥ 

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपाला�ु सृजा इित । सोऽ� एव पु�षं समुद्धृत्यामूछर्यत् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



सवर्�ािणकमर्फलोपादानािध�ानभूतां�तुरो लोकान्सृष्ट्वा सः ई�रः पुनरेव ईक्षत — इमे नु तु अम्भः�भृतयः मया सृ�ा 

लोकाः प�रपालियतृव�जता िवनश्येयुः ; तस्मादषेां रक्षणाथ� लोकपालान् लोकानां पालियतॄन् नु सृजै सृजेऽहम् इित । 

एवमीिक्षत्वा सः अ� एव अप्�धानेभ्य एव प�भूतेभ्यः, येभ्योऽम्भः�भृतीन्सृ�वान्, तेभ्य एवेत्यथर्ः, पु�षं पु�षाकारं 

िशरःपाण्या�दमन्तं समुद्धृत्य अ�ः समुपादाय, मृित्पण्डिमव कुलालः पृिथ�ाः, अमूछर्यत् मू�छतवान्, 

संिपिण्डतवान्स्वावयवसंयोजनेनेत्यथर्ः ॥ 

तमभ्यतप�स्यािभत�स्य मुखं िनरिभ�त यथाण्डं मुखा�ाग्वाचोऽि�नार्िसके िनरिभ�ेतां नािसकाभ्यां �ाणः 

�ाणा�ायुरिक्षणी िनरिभ�ेतामिक्षभ्यां चकु्ष�कु्षष आ�दत्यः कण� िनरिभ�ेतां कणार्भ्यां �ो�ं �ो�ा��शस्त्वङ् िनरिभ�त 

त्वचो लोमािन लोमभ्य ओषिधवनस्पतयो �दयं िनरिभ�त �दयान्मनो मनस�न्�मा नािभ�नरिभ�त नाभ्या 

अपानोऽपानान्मृत्युः िश�ं िनरिभ�त िश�ा�तेो रेतस आपः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तं िपण्डं पु�षिवधमु��श्य अभ्यतपत्, तदिभध्यानं सङ्कल्पं कृतवािनत्यथर्ः, ‘यस्य ज्ञानमयं तपः’ (मु. उ. १-१-९) 

इत्या�द�ुतेः । तस्य अिभत�स्य ई�रसङ्कल्पेन तपसािभत�स्य िपण्डस्य मुखं िनरिभ�त मुखाकारं सुिषरमजायत ; यथा 

पिक्षणः अण्ड ंिन�भ�ते एवम् । तस्मा� िन�भण्णात् मुखात् वाक् करणिमिन्�यं िनरवतर्त ; तदिध�ाता अि�ः, ततो वाचः, 

लोकपालः । तथा नािसके िनरिभ�ेताम् । नािसकाभ्यां �ाणः, �ाणा�ायुः ; इित सवर्�ािध�ानं करणं दवेता च — �यं 

�मेण िन�भण्णिमित । अिक्षणी, कण�, त्वक्, �दयमन्तःकरणािध�ानम्, मनः अन्तःकरणम् ; नािभः सवर्�ाणबन्धनस्थानम् 

। अपानसंयु�त्वात् अपान इित पािय्विन्�यमुच्यते ; तस्मात् तस्यािध�ा�ी दवेता मृत्युः । यथा अन्य�, तथा िश�ं 

िनरिभ�त �जननेिन्�यस्थानम् । इिन्�यं रेतः रेतोिवसगार्थर्त्वात्सह रेतसोच्यत े। रेतस आपः इित ॥ 

॥ �थमः अध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

ता एता दवेताः सृ�ा अिस्मन्महत्यणर्वे �ापतंस्तमशनायािपपासाभ्यामन्ववाजर्�ा एनम�ुव�ायतनं नः �जानीिह 

यिस्मन्�िति�ता अ�मदामेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ता एता अग्न्यादयो दवेताः लोकपालत्वेन सङ्कल्प्य सृ�ा ई�रेण अिस्मन् संसाराणर्वे संसारसमु� ेमहित 

अिव�ाकामकमर्�भवदःुखोदके ती�रोगजरामृत्युमहा�ाह ेअनादौ अनन्ते अपारे िनरालम्बे 

िवषयेिन्�यजिनतसुखलवलक्षणिव�ामे प�ेिन्�याथर्तृण्मा�तिवक्षोभोित्थतानथर्शतमाहोम� 

महारौरवा�नेकिनरयगतहाहते्या�दकूिजता�ोशनोद्भूतमहारवे 



सत्याजर्वदानदया�हसाशमदमधृत्या�ात्मगुणपाथेयपूणर्ज्ञानोडुपे सत्सङ्गसवर्त्यागमाग� मोक्षतीरे एतिस्मन् महत्यणर्वे 

�ापतन् पिततवत्यः । तस्मादग्न्या�ददवेताप्ययलक्षणािप या गित�ार्ख्याता ज्ञानकमर्समु�यानु�ानफलभूता, सािप नालं 

संसारदःुखोपशमायेत्ययं िवविक्षतोऽथ�ऽ� । यत एवम्, तस्मादवंे िव�दत्वा, परं ��, आत्मा आत्मनः सवर्भूतानां च, यो 

व�यमाणिवशेषणः �कृत� जगदतु्पि�िस्थितसंहारहतेुत्वेन, स सवर्संसारदःुखोपशमनाय वे�दत�ः । तस्मात् ‘एष पन्था 

एतत्कम�तद्��ैतत्सत्यम्’ (ऐ. उ. २-१-१) यदतेत्पर��ात्मज्ञानम्, ‘नान्यः पन्था िव�तेऽयनाय’ (�े. उ. ३-८) (�े. उ. ६-

१५) इित मन्�वणार्त् । त ंस्थानकरणदवेतोत्पि�बीजभूतं पु�षं �थमोत्पा�दतं िपण्डमात्मानम् अशनायािपपासाभ्याम् 

अन्ववाजर्त् अनुगिमतवान् संयोिजतवािनत्यथर्ः । तस्य कारणभूतस्य अशनाया�ददोषव�वात् तत्कायर्भूतानामिप 

दवेतानामशनाया�दम�वम् । ताः ततः अशनायािपपासाभ्यां पी�मानाः एवं िपतामह ं��ारम ्अ�ुवन् उ�वत्यः । 

आयतनम् अिध�ानं नः अस्मभ्य ं�जानीिह िवधत्स्व, यिस्मन् आयतने �िति�ताः समथार्ः सत्यः अ�म् अदाम भक्षयाम इित 

॥ 

ताभ्यो गामानय�ा अ�ुव� वै नोऽयमलिमित । ताभ्योऽ�मानय�ा अ�ुव� वै नोऽयमलिमित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवमु� ई�रः ताभ्यः दवेताभ्यः गां गवाकृितिविश� ंिपण्डं ताभ्य एवा�ः पूवर्वित्पण्ड ंसमुद्धृत्य मूछर्ियत्वा आनयत् 

द�शतवान् । ताः पुनः गवाकृ�त दषृ्ट्वा अ�ुवन् । न वै नः अस्मदथर्म् अिध�ाय अ�म�ुम् अयं िपण्डः अलं न वै । अलं 

पयार्�ः । अ�ंु न योग्य इत्यथर्ः । गिव �त्याख्याते तथैव ताभ्यः अ�म् आनयत् । ता अ�ुवन् — न वै नोऽयमलिमित, 

पूवर्वत् ॥ 

ताभ्यः पु�षमानय�ा अ�ुवन्सु कृतं बतेित पु�षो वाव सुकृतम् । ता अ�वी�थायतनं �िवशतेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

सवर्�त्याख्याने ताभ्यः पु�षमानयत् स्वयोिनभूतम् । ताः स्वयो�न पु�षं दषृ्ट्वा अिख�ाः सत्यः सु कृतं शोभनं कृतम् 

इदमिध�ानं बत इित अ�ुवन् । तस्मात्पु�षो वाव पु�ष एव सुकृतम्, सवर्पुण्यकमर्हतेुत्वात् ; स्वयं वा स्वेनैवात्मना 

स्वमायािभः कृतत्वात्सुकृतिमत्युच्यते । ताः दवेताः ई�रः अ�वीत् इ�मासािमदमिध�ानिमित मत्वा — सव� िह स्वयोिनषु 

रमन्ते ; अतः यथायतनं यस्य यत ्वदना�द��यायोग्यमायतनम्, तत् �िवशत इित ॥ 

अि�वार्ग्भूत्वा मुखं �ािवश�ायुः �ाणो भूत्वा नािसके �ािवशदा�दत्य�कु्षभूर्त्वािक्षणी �ािवश��शः �ो�ं भूत्वा कण� 

�ािवश�ोषिधवनस्पतयो लोमािन भूत्वा त्वचं �ािवशं�न्�मा मनो भूत्वा �दयं �ािवशन्मृत्युरपानो भूत्वा ना�भ 

�ािवशदापो रेतो भूत्वा िश�ं �ािवशन् ॥ ४ ॥ 



भाष्यम् 

तथािस्त्वत्यनुज्ञां �ितलभ्ये�रस्य नगयार्िमव बलािधकृतादयः अि�ः वागिभमानी वागेव भूत्वा स्वयो�न मुखं �ािवशत् 

तथो�ाथर्मन्यत् । वायुनार्िसके, आ�दत्योऽिक्षणी, �दशः कण�, ओषिधवनस्पतयस्त्वचम्, चन्�मा �दयम्, मृत्युनार्िभम्, आपः 

िश�म्, �ािवशन ्॥ 

तमशनायािपपासे अ�ूतामावाभ्यामिभ�जानीहीित । ते अ�वीदतेास्वेव वां दवेतास्वाभजाम्येतासु भािगन्यौ करोमीित । 

तस्मा�स्यै कस्यै च दवेतायै हिवगृर्�ते भािगन्यावेवास्यामशनायािपपासे भवतः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

एवं लब्धािध�ानासु दवेतासु िनरिध�ाने सत्यौ अशनायािपपासे तम् ई�रम् अ�ूताम् उ�वत्यौ — आवाभ्याम् अिध�ानम् 

अिभ�जानीिह िचन्तय िवधत्स्वेत्यथर्ः । स ई�र एवमु�ः ते अशनायािपपासे अ�वीत् । न िह 

युवयोभार्व�पत्वा�ेतनाव�स्त्वनाि�त्य अ�ा�ृत्वं सम्भवित । तस्मात् एतास्वेव अग्न्या�ासु वां युवां दवेतासु 

अध्यात्मािधदवेतासु आभजािम वृि�संिवभागेनानुगृ�ािम । एतासु भािगन्यौ य�ेवत्यो यो भागो हिवरा�दलक्षणः स्यात्, 

तस्यास्तेनैव भागेन भािगन्यौ भागवत्यौ वां करोमीित । सृष्�ादावी�र एवं �दधा�स्मात,् तस्मात् इदानीमिप यस्यै 

कस्यै च दवेतायै दवेताया अथार्य हिवगृर्�ते च�पुरोडाशा�दलक्षणं भािगन्यौ एव भागवत्यावेव अस्यां दवेतायाम् 

अशनायािपपासे भवतः ॥ 

॥ �थमः अध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

स ईक्षतेमे नु लोका� लोकपाला�ा�मेभ्यः सृजा इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सः एवमी�रः ईक्षत । कथम् ? इमे न ुलोका� लोकपाला� मया सृ�ाः, अशनायािपपासाभ्यां च संयोिजताः । अतो नैषां 

िस्थितर�मन्तरेण । तस्मात् अ�म् एभ्यः लोकपालेभ्यः सृजै सृजे इित । एवं िह लोके ई�राणामनु�ह ेिन�ह ेच स्वातन्�यं 

द�ृ ंस्वेषु । त�न्मह�ेरस्यािप सव��रत्वात्सवार्न्�ित िन�ह ेअनु�ह ेच स्वातन्�यमेव ॥ 

सोऽपोऽभ्यतप�ाभ्योऽिभत�ाभ्यो मू�तरजायत । या वै सा मू�तरजायता�ं वै तत् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



सः ई�रः अ�ं िससृकु्षः ता एव पूव��ा अपः उ��श्य अभ्यतपत ्। ताभ्यः अिभत�ाभ्यः उपादानभूताभ्यः मू�तः घन�पं 

धारणसमथ� चराचरलक्षणम् अजायत उत्प�म् । अ�ं वै तत् मू�त�पं या वै सा मू�तरजायत ॥ 

तदनेदिभसृ� ंपराङत्यिजघांस��ाचािजघृक्ष��ाश�ो�ाचा �हीतुम् । स य�नै�ाचा�हषै्यदिभ�ा�त्य हवैा�म�प्स्यत् ॥ 

३ ॥ 

तत्�ाणेनािजघृक्ष��ाश�ोत्�ाणेन �हीतुम् । स य�नैत्�ाणेना�हषै्यदिभ�ाण्य हवैा�म�प्स्यत् ॥ ४ ॥ 

त�कु्षषािजघृक्ष��ाश�ो�कु्षषा �हीतुम् । स य�नै�कु्षषा�हषै्यद्दषृ्ट्वा हवैा�म�प्स्यत् ॥ ५ ॥ 

तच्�ो�ेणािजघृक्ष��ाश�ोच्�ो�ेण �हीतुम् । स य�नैच्�ो�ेणा�हषै्यच्�त्वा हवैा�म�प्स्यत् ॥ ६ ॥ 

त�वचािजघृक्ष��ाश�ो�वचा �हीतुम् । स य�नै�वचा�हषै्यत्स्पृष्ट्वा हवैा�म�प्स्यत् ॥ ७ ॥ 

तन्मनसािजघृक्ष��ाश�ोन्मनसा �हीतुम् । स य�नैन्मनसा�हषै्यद्ध्यात्वा हवैा�म�प्स्यत् ॥ ८ ॥ 

तिच्छ�ेनािजघृक्ष��ाश�ोिच्छ�ेन �हीतुम् । स य�नैिच्छ�ेना�हषै्यि�सृज्य हवैा�म�प्स्यत् ॥ ९ ॥ 

तदपानेनािजघृक्ष�दावयत् । सैषोऽ�स्य �हो य�ायुर�ायुवार् एष य�ायुः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तदनेत् अ�ं लोकलोकपाला�ाथ्यर्िभमुखे सृ� ंसत्, यथा मूषका�दमार्जार्रा�दगोचरे सन्, मम मृत्युर�ाद इित मत्वा 

पराग�तीित पराङ् पराक्सत् अ�ॄन् अतीत्य अिजघांसत् अितगन्तुमैच्छत्, पलाियतुं �ारभतेत्यथर्ः । तम�ािभ�ायं मत्वा स 

लोकलोकपालसङ्घातकायर्करणलक्षणः िपण्डः �थमजत्वादन्यां�ा�ादानपश्यन,् तत् अ�ं वाचा वदन�ापारेण अिजघृक्षत् 

�हीतुमैच्छत् । तत् अ�ं नाश�ोत् न समथ�ऽभवत् वाचा वदन��यया �हीतुम् उपादातुम् । सः �थमजः शरीरी यत ्य�द ह 

एनत् वाचा अ�हषै्यत् गृहीतवान्स्यात् अ�म्, सव�ऽिप लोकः तत्कायर्भूतत्वात् अिभ�ा�त्य हवै अ�म् अ�प्स्यत् 

तृ�ोऽभिवष्यत् । न चैतदिस्त । अतो नाश�ो�ाचा �हीतुिमत्यवगच्छामः पूवर्जोऽिप । समानमु�रम् । तत्�ाणेन त�कु्षषा 

तच्�ो�ेण त�वचा तन्मनसा तिच्छ�ेन तेन तेन करण�ापारेण अ�ं �हीतुमश�ुवन्प�ात् अपानेन वायुना मुखिच्छ�णे तत् 

अ�म् अिजघृक्षत्, तदावयत् तद�मेव ज�ाह अिशतवान् । तेन स एषः अपानवायुः अ�स्य �हः अ��ाहक इत्येतत् । 

य�ायुः यो वायुर�ायुः अ�बन्धनोऽ�जीवनो वै �िस�ः, स एष यो वायुः ॥ 

स ईक्षत कथं िन्वद ंमदतृे स्या�दित स ईक्षत कतरेण �प�ा इित स ईक्षत य�द वाचािभ�ा�तं य�द �ाणेनािभ�ािणतं य�द 

चकु्षषा द�ृ ंय�द �ो�ेण �ुतं य�द त्वचा स्पृ� ंय�द मनसा ध्यातं य�पानेनाभ्यपािनतं य�द िश�ेन िवसृ�मथ कोऽहिमित ॥ 

११ ॥ 



भाष्यम् 

सः एवं लोकलोकपालसङ्घातिस्थितम् अ�िनिम�ां कृत्वा पुरपौरतत्पालियतृिस्थितसमां स्वामीव ईक्षत — कथं नु केन 

�कारेण नु इित िवतकर् यन्, इद ंमत ्ऋते मामन्तरेण पुरस्वािमनम् ; य�दद ंकायर्करणसङ्घातकाय� व�यमाणं कथं नु खलु 

मामन्तरेण स्यात ्पराथ� सत् । य�द वाचािभ�ा�तिमत्या�द केवलमेव वाग्�वहरणा�द, ति�रथर्कं न कथ�न भवेत् 

बिलस्तुत्या�दवत ्। पौरबन्�ा�दिभः �युज्यमानं स्वाम्यथ� सत्स्वािमनमन्तरेण असत्येव स्वािमिन, त�त् । तस्मान्मया परेण 

स्वािमना अिध�ा�ा कृताकृतफलसािक्षभूतेन भोक्�ा भिवत�ं पुरस्येव राज्ञा । य�द नामैतत्संहतकायर्स्य पराथर्त्वम्, 

परा�थनं मां चेतनं �ातारमन्तरेण भवेत्, पुरपौरकायर्िमव तत्स्वािमनम् । अथ कोऽह ं�कस्व�पः कस्य वा स्वामी ? य�ह ं

कायर्करणसङ्घातमनु�िवश्य वागा�िभ�ा�ता�दफलं नोपलभेय राजेव पुरमािवश्यािधकृतपु�षकृताकृता�दलक्षणम्, न 

कि�न्माम् अयं सन् एवं�प� इत्यिधगच्छेि�चारयेत् । िवपयर्ये तु, योऽयं वागा�िभ�ा�तादीदिमित वेद, स सन् 

वेदन�प� इत्यिधगन्त�ोऽह ंस्याम्, यदथर्िमद ंसंहतानां वागादीनामिभ�ा�ता�द । यथा स्तम्भकु�ादीनां 

�ासादा�दसंहतानां स्वावयवैरसंहतपराथर्त्वम्, त�दीित । एवमीिक्षत्वा अतः कतरेण �प�ा इित । �पद ंच मूधार् च अस्य 

सङ्घातस्य �वेशमाग� ; अनयोः कतरेण माग�णेद ंकायर्करणसङ्घातलक्षणं पुरं �प�ै �प�े इित ॥ 

स एतमेव सीमान ंिवदाय�तया �ारा �ाप�त । सैषा िवदिृतनार्म �ास्तदते�ान्दनम् । तस्य �य आवसथा�यः स्व�ा 

अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

एवमीिक्षत्वा न तावन्मद्भृत्यस्य �ाणस्य मम सवार्थार्िधकृतस्य �वेशमाग�ण �पदाभ्यामधः �प�े । �क त�ह, 

पा�रशेष्यादस्य मूधार्नं िवदायर् �प�े इित लोक इव ईिक्षतकारी य ���ेरः, स एतमेव मूधर्सीमानं केशिवभागावसानं 

िवदायर् िच्छ� ंकृत्वा एतया �ारा माग�ण इमं कायर्कारणसङ्घातं �ाप�त �िववेश । सेयं िह �िस�ा �ाः, मू�� 

तैला�दधारणकाले अन्तस्त�सा�दसंवेदनात् । सैषा िवदिृतः िवदा�रतत्वाि�दिृतनार्म �िस�ा �ाः । इतरािण तु 

�ो�ा�द�ारािण भृत्या�दस्थानीयसाधारणमागर्त्वा� समृ�ीिन नानन्दहतेूिन । इद ंतु �ारं परमे�रस्यैव केवलस्येित । 

तदतेत् नान्दनं नन्दनमेव । नान्दनिमित दघै्य� छान्दसम् । नन्दत्यनेन �ारेण गत्वा परिस्मन्��णीित । तस्यैवं सृष्ट्वा 

�िव�स्यानेन जीवेनात्मना राज्ञ इव पुरम्, �य आवसथाः — जाग�रतकाले इिन्�यस्थानं दिक्षणं चकु्षः, स्व�काले अन्तमर्नः, 

सुषुि�काले �दयाकाश इत्येते ; व�यमाणा वा �य आवसथाः — िपतृशरीरं मातृगभार्शयः स्वं च शरीरिमित । �यः स्व�ा 

जा�त्स्व�सुषु�याख्याः । ननु जाग�रतं �बोध�पत्वा� स्व�ः । नैवम् ; स्व� एव । कथम् ? परमाथर्स्वात्म�बोधाभावात् 

स्व�वदस�स्तुदशर्ना� । अयमेव आवसथ�कु्षदर्िक्षणं �थमः । मनोऽन्तरं ि�तीयः �दयाकाशस्तृतीयः । अयमावसथः 

इत्यु�ानुक�तर्नमेव । तेषु �यमावसथेषु पयार्येणात्मभावेन वतर्मानोऽिव�या दीघर्कालं गाढं �सु�ः स्वाभािवक्या, न 

�बुध्यतेऽनेकशतसह�नथर्संिनपादजदःुखमु�रािभघातानुभवैरिप ॥ 



स जातो भूतान्यिभ�ैख्यित्किमहान्यं वाव�दष�दित । स एतमेव पु�षं �� ततममपश्य�ददमदशर्िमती३ ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

स जातः शरीरे �िव�ो जीवात्मना भूतािन अिभ�ैख्यत् �ाकरोत् । स कदािचत्परमका�िणकेन 

आचाय�णात्मज्ञान�बोधकृच्छिब्दकायां वेदान्तमहाभेया� तत्कणर्मूले ता�मानायाम्, एतमेव सृष्�ा�दकतृर्त्वेन �कृतं पु�षं 

पु�र शयानमात्मानं �� बृहत् ततमं तकारेणैकेन लु�ेन तततमं �ा�तमं प�रपूणर्माकाशवत् �त्यबुध्यत अपश्यत् । कथम् ? 

इद ं�� मम आत्मनः स्व�पमदश� द�ृवानिस्म । अहो इित । िवचारणाथार् प्लुितः पूवर्म् ॥ 

तस्मा�ददन्�ो नामेदन्�ो ह वै नाम तिमदन्� ंसन्तिमन्� इत्याचक्षते परोके्षण । परोक्षि�या इव िह दवेाः परोक्षि�या इव िह 

दवेाः ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा�ददिमत्येव यत्साक्षादपरोक्षाद्�� सवार्न्तरमपश्यत् न परोके्षण, तस्मात ्इद ंपश्यतीित इदन्�ो नाम परमात्मा । 

इदन्�ो ह वै नाम �िस�ो लोके ई�रः । तम ्एवम् इदन्� ंसन्तम् इन्� इित परोके्षण परोक्षािभधानेन आचक्षते ��िवदः 

सं�वहाराथ� पूज्यतमत्वात्�त्यक्षनाम�हणभयात् । तथा िह परोक्षि�याः परोक्षनाम�हणि�या इव एव िह यस्मात् दवेाः । 

�कमुत सवर्दवेानामिप दवेो मह�ेरः । ि�वर्चनं �कृताध्यायप�रसमा�यथर्म् ॥ 

॥ ि�तीयः अध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

अिस्म�ध्याये एष वाक्याथर्ः — जगदतु्पि�िस्थित�लयकृदसंसारी सवर्ज्ञः सवर्शि�ः सवर्िवत्सवर्िमद ं

जगत्स्वतोऽन्य�स्त्वन्तरमनुपादायैव आकाशा�द�मेण सृष्ट्वा स्वात्म�बोधनाथ� सवार्िण च �ाणा�दमच्छरीरािण स्वयं 

�िववेश ; �िवश्य च स्वमात्मान ंयथाभूतिमद ं��ास्मीित साक्षात्�त्यबुध्यत ; तस्मात्स एव सवर्शरीरेष्वेक एवात्मा, नान्य 

इित । अन्योऽिप ‘स म आत्मा ��ास्मीत्येवं िव�ात्’ इित ‘आत्मा वा इदमेक एवा� आसीत्’ (ऐ. उ. १-१-१) ‘�� ततमम्’ 

(ऐ. उ. १-३-१३) इित चो�म् । अन्य� च सवर्गतस्य सवार्त्मनो वाला�मा�मप्य�िव� ंनास्तीित कथं सीमानं िवदायर् 

�ाप�त िपपीिलकेव सुिषरम् ? नन्वत्यल्पिमद ंचो�म् । ब� चा� चोदियत�म् । अकरणः स�ीक्षत । अनुपादाय 

�कि�ल्लोकानसृजत । अ�ः पु�षं समुद्धृत्यामूछर्यत् । तस्यािभध्यानान्मुखा�द िन�भ�ं मुखा�दभ्य�ाग्न्यादयो लोकपालाः 

। तेषां चाशनाया�दसंयोजनं तदायतन�ाथर्नं तदथ� गवा�द�दशर्नं तेषां च यथायतन�वेशनं सृ�स्या�स्य पलायनं 

वागा�दिभस्ति�घृके्षित । एतत्सव� सीमािवदारण�वेशसममेव ॥ 



अस्तु त�ह सवर्मेवेदमनुपप�म् । न, अ�ात्माववोधमा�स्य िवविक्षतत्वात्सव�ऽयमथर्वाद इत्यदोषः । मायािवव�ा ; 

महामायावी दवेः सवर्ज्ञः सवर्शि�ः सवर्मेत�कार सुखावबोध�ितप�यथ� लोकवदाख्याियका�द�प� इित यु�तरः पक्षः । न 

िह सृष्�ाख्याियका�दप�रज्ञानाित्कि�त्फलिमष्यते । ऐकात्म्यस्व�पप�रज्ञाना�ु अमृतत्वं फलं सव�पिनषत्�िस�म् । 

स्मृितषु च गीता�ासु ‘समं सव�षु भूतेषु ित�न्तं परमे�रम्’ (भ. गी. १३-२७) इत्या�दना । नन ु�य आत्मानो भो�ा कतार् 

संसारी जीव एकः सवर्लोकशा��िस�ः । अनेक�ािणकमर्फलोपभोगयोग्यानेकािध�ानवल्लोकदहेिनमार्णेन िलङ्गेन 

यथाशा��द�शतेन पुर�ासादा�दिनमार्णिलङ्गेन ति�षयकौशलज्ञानवांस्तत्कतार् तक्षा�द�रव ई�रः सवर्ज्ञो जगतः कतार् 

ि�तीय�ेतन आत्मा अवगम्यते । ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-४-१) ‘नेित नेित’ (बृ. उ. ३-९-२६) इत्या�दशा��िस� 

औपिनषदः पु�षस्तृतीयः । एवमेते �य आत्मानोऽन्योन्यिवलक्षणाः । त� कथमेक एवात्मा अि�तीयः असंसारीित ज्ञातुं 

शक्यते ? त� जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ? नन्वेवं ज्ञायते �ोता मन्ता ��ा आद�ेाघो�ा िवज्ञाता �ज्ञातेित । नन ु

िव�ितिष� ंज्ञायत ेयः �वणा�दकतृर्त्वेन अमतो मन्ता अिवज्ञातो िवज्ञाता इित च । तथा ‘न मतेमर्न्तारं मन्वीथा न 

िवज्ञाते�वज्ञातारं िवजानीयाः’ (बृ. उ. ३-४-२) इत्या�द च । सत्यं िव�ितिष�म्, य�द �त्यके्षण ज्ञायेत सुखा�दवत् । 

�त्यक्षज्ञानं च िनवायर्ते ‘न मतेमर्न्तारम्’ (बृ. उ. ३-४-२) इत्या�दना । ज्ञायते तु �वणा�दिलङ्गेन ; त� कुतो िव�ितषेधः ? 

ननु �वणा�दिलङ्गेनािप कथं ज्ञायते, यावता यदा शृणोत्यात्मा �ोत�ं शब्दम्, तदा तस्य �वण��ययैव 

वतर्मानत्वान्मननिवज्ञान��ये न सम्भवत आत्मिन पर� वा । तथा अन्य�ािप मनना�द��यासु । �वणा�द��या� 

स्विवषयेष्वेव । न िह मन्त�ादन्य� मन्तुः मनन��या सम्भवित । ननु मनसः सवर्मेव मन्त�म ्। सत्यमेवम ्; तथािप 

सवर्मिप मन्त�ं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम ्। य�ेवं �क स्यात् ? इदम� स्यात् — सवर्स्य योऽयं मन्ता, स मन्तैवेित न 

स मन्त�ः स्यात् । न च ि�तीयो मन्तुमर्न्तािस्त । यदा स आत्मनैव मन्त�ः, तदा येन च मन्त� आत्मा आत्मना, य� 

मन्त� आत्मा, तौ �ौ �सज्येयाताम् । एक एव आत्मा ि�धा मन्तृमन्त�त्वेन ि�शकलीभवे�शंा�दवत्, 

उभयथाप्यनुपपि�रेव । यथा �दीपयोः �काश्य�काशकत्वानुपपि�ः, समत्वात्, त�त् । न च मन्तुमर्न्त�े 

मनन�ापारशून्यः कालेऽस्त्यात्मननाय । यदािप िलङ्गेनात्मानं मनुते मन्ता, तदािप पूवर्वदवे िलङ्गेन मन्त� आत्मा, य� 

तस्य मन्ता, तौ �ौ �सज्येयाताम ्; एक एव वा ि�धेित पूव��ो दोषः । न �त्यके्षण, नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्, कथमुच्यते 

‘स म आत्मेित िव�ात्’ (कौ. उ. ३-९) इित, कथं वा �ोता मन्तेत्या�द ? ननु �ोतृत्वा�दधमर्वानात्मा, अ�ोतृत्वा�द च 

�िस�मात्मनः ; �कम� िवषमं पश्यिस ? य�िप तव न िवषमम् ; तथािप मम तु िवषमं �ितभाित । कथम् ? यदासौ 

�ोता, तदा न मन्ता ; यदा मन्ता, तदा न �ोता । त�ैवं सित, पके्ष �ोता मन्ता, पके्ष न �ोता नािप मन्ता । तथा अन्य�ािप 

च । यदवैम्, तदा �ोतृत्वा�दधमर्वानात्मा अ�ोतृत्वा�दधमर्वान्वेित संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम् ? यदा दवेद�ो 

गच्छित, तदा न स्थाता, गन्तैव । यदा ित�ित, न गन्ता, स्थातैव ; तदास्य पक्ष एव गन्तृत्वं स्थातृत्वं च, न िनत्यं गन्तृत्वं 

स्थातृत्वं वा, त�त ्। तथैवा� काणादादयः पश्यिन्त । पक्ष�ा�ेनैव �ोतृत्वा�दना आत्मोच्यते �ोता मन्तेत्या�दवचनात् । 

संयोगजत्वमयौगप�ं च ज्ञानस्य �ाचक्षते । दशर्यिन्त च अन्य�मना अभूवं नादशर्म् इत्या�द युगपज्ज्ञानानुत्पि�मर्नसो 

िलङ्गिमित च न्याय्यम् । भवत्वेवं �क तव न� ंय�ेवं स्यात् ? अस्त्वेवं तवे� ंचेत ्; �ुत्यथर्स्तु न सम्भवित । �क न �ोता 



मन्तेत्या�द�ुत्यथर्ः ? न, न �ोता न मन्तेत्या�दवचनात् । ननु पािक्षकत्वेन �त्यु�ं त्वया ; न, िनत्यमेव 

�ोतृत्वा�भ्युपगमात्, ‘न िह �ोतुः �ुते�वप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२७) इत्या�द�ुतेः । एवं त�ह िनत्यमेव 

�ोतृत्वा�भ्युपगमे, �त्यक्षिव��ा युगपज्ज्ञानोत्पि�ः अज्ञानाभाव�ात्मनः किल्पतः स्यात् । त�ािन�िमित । 

नोभयदोषोपपि�ः, आत्मनः �ुत्या�द�ोतृत्वा�दधमर्व�व�ुतेः । अिनत्यानां मूतार्नां च चकु्षरादीनां दषृ्�ा�िनत्यमेव 

संयोगिवयोगध�मणाम् । यथा अ�ेज्वर्लनं तृणा�दसंयोगजत्वात्, त�त् । न तु िनत्यस्यामूतर्स्यासंयोगिवभागध�मणः 

संयोगजदषृ्�ा�िनत्यधमर्व�वं सम्भवित । तथा च �ुितः ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इत्या�ा । 

एवं त�ह � ेद�ृी चकु्षषोऽिनत्या दिृ�ः, िनत्या चात्मनः । तथा च � े�ुती �ो�स्यािनत्या, िनत्या चात्मस्व�पस्य । तथा � े

मती िवज्ञाती बा�ाब�े । एवं �ेव चेयं �ुित�पप�ा भवित — ‘द�ृ�ेर्�ा �ुतेः �ोता’ इत्या�ा । लोकेऽिप �िस� ं

चकु्षषिस्तिमरागमापाययोः न�ा दिृ�ः जाता दिृ�ः इित चकु्षदृर्�रेिनत्यत्वम् । तथा च �ुितमत्यादीनामात्मदषृ्�ादीनां च 

िनत्यत्वं �िस�मेव लोके । वदित ह्युद्धृतचकु्षः स्व�ेऽ� मया �ाता द�ृ इित । तथा अवगतबािधयर्ः स्व�े �ुतो 

मन्�ोऽ�ेत्या�द । य�द चकु्षःसंयोगजैवात्मनो िनत्या दिृ�स्त�ाशे नश्येत्, तदा उद्धृतचकु्षः स्व�े नीलपीता�द न पश्येत् । ‘न 

िह ��ुदृर्�ःे’ (बृ. उ. ४-३-२३) इत्या�ा च �ुितः अनुपप�ा स्यात् । ‘त�कु्षः पु�षे येन स्व�ं पश्यित’ इत्या�ा च �ुितः । 

िनत्या आत्मनो दिृ�बार्�ािनत्यद�ृ�ेार्िहका । बा�द�ृ�े उपजनापाया�िनत्यधमर्व�वात् �ािहकाया 

आत्मद�ृसे्त�दवभासत्वमिनत्यत्वा�द �ािन्तिनिम�ं लोकस्येित यु�म् । यथा �मणा�दधमर्वदलाता�दवस्तुिवषयदिृ�रिप 

�मतीव, त�त् । तथा च �ुितः ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित । तस्मादात्मद�ृ�ेनत्यत्वा� यौगप�मयौगप�ं 

वा अिस्त । बा�ािनत्यदषृ्�ुपािधवशा�ु लोकस्य ता�ककाणां च आगमसम्�दायव�जतत्वात् अिनत्या आत्मनो दिृ��रित 

�ािन्त�पप�ैव । जीवे�रपरमात्मभेदकल्पना च एति�िम�ैव । तथा अिस्त, नािस्त, इत्या�ा� यावन्तो वा�नसयोभ�दा 

य�ैकं भविन्त, ति�षयाया िनत्याया द�ृ�ेन�वशेषायाः । अिस्त नािस्त, एकं नाना, गुणवदगुणम्, जानाित न जानाित, 

��यावद��यम्, फलवदफलम्, सबीजं िनब�जम,् सुखं दःुखम्, मध्यममध्यम,् शून्यमशून्यम्, परोऽहमन्यः, इित वा 

सवर्वाक्�त्ययागोचरे स्व�पे यो िवकल्पियतुिमच्छित, स नूनं खमिप चमर्व��ेियतुिमच्छित, सोपानिमव च प�ामारोढुम् 

; जले खे च मीनानां वयसां च पद ं�ददकृ्षते ; ‘नेित नेित’ (बृ. उ. ३-९-२६) ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-४-१) 

इत्या�द�ुितभ्यः, ‘को अ�ा वेद’ (ऋ. सं. १-३०-६) इत्या�दमन्�वणार्त् ॥ 

कथं त�ह तस्य स म आत्मेित वेदनम् ; �ूिह केन �कारेण तमह ंस म आत्मेित िव�ाम् । अ�ाख्याियकामाचक्षते — 

कि�ित्कल मनुष्यो मुग्धः कैि�द�ुः क�स्मि�दपराधे सित िधक्त्वां नािस मनुष्य इित । स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं 

�त्यायियतंु कंिचदपेुत्याह — �वीतु भवान्कोऽहमस्मीित । स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वा आह — �मेण वोधियष्यामीित । 

स्थावरा�ात्मभावमपो� न त्वममनुष्य इत्युक्त्वोपरराम । स तं मुग्धः �त्याह — भवान्मां बोधियतुं �वृ�स्तूष्ण� बभूव, 

�क न बोधयतीित । तादगेृव त�वतो वचनम् । नास्यमनुष्य इत्यु�ेऽिप मनुष्यत्वमात्मनो न �ितप�ते यः, स कथं 

मनुष्योऽसीत्यु�ोऽिप मनुष्यत्वमात्मनः �ितप�ेत ? तस्मा�थाशा�ोपदशे एवात्मावबोधिविधः, नान्यः । न ��ेदार्�ं 

तृणा�द अन्येन केनिच�ग्धंु शक्यम ्। अत एव शा�मात्मस्व�पं बोधियतुं �वृ�ं सत् अमनुष्यत्व�ितषेधेनेव ‘नेित नेित’ (बृ. 



उ. ३-९-२६) इत्युक्त्वोपरराम । तथा ‘अनन्तरमबा�म्’ (बृ. उ. २-५-१९) (बृ. उ. ३-८-८) ‘अयमात्मा �� सवार्नुभूः’ 

(बृ. उ. २-५-१९) इत्यनुशासनम ्; ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. २-४-

१४) (बृ. उ. ४-५-१५) इत्येवमा�िप च । यावदयमेव यथो�िमममात्मानं न वेि�, तावदयं 

�ा�ािनत्यदिृ�लक्षणमुपािधमात्मत्वेनोपेत्य अिव�या उपािधधमार्नात्मनो मन्यमानो ��ा�दस्तम्बपयर्न्तेषु स्थानेषु पुनः 

पुनरावतर्मानः अिव�ाकामकमर्वशात्संसरित । स एवं संसरन् उपा�दहेिेन्�यसङ्घातं त्यजित । त्यक्त्वा अन्यमुपाद�े । पुनः 

पुनरेवमेव नदी�ोतोव�न्ममरण�बन्धािवच्छेदने वतर्मानः कािभरवस्थािभवर्तर्ते इत्येतमथ� दशर्यन्त्याह �ुितः वैराग्यहतेोः 

— 

पु�षे ह वा अयमा�दतो गभ� भवित । यदते�तेस्तदतेत्सव�भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं िबभ�त त�था ि�यां 

िस�त्यथैन�नयित तदस्य �थमं जन्म ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अयमेवािव�ाकामकमार्िभमानवान् यज्ञा�दकमर् कृत्वा अस्माल्लोकाद्धूमा�द�मेण चन्�मसं �ाप्य क्षीणकमार् वृष्�ा�द�मेण 

इमं लोकं �ाप्य अ�भूतः पु�षा�ौ �तः । तिस्मन्पु�षे ह वै अयं संसारी रसा�द�मेण आ�दतः �थमतः रेतो�पेण गभ� 

भवतीित एतदाह — यदतेत्पु�षे रेतः, तेन �पेणेित । त� एतत ्रेतः अ�मयस्य िपण्डस्य सव�भ्यः अङ्गेभ्यः अवयवेभ्यो 

रसा�दलक्षणेभ्यः तेजः सार�पं शरीरस्य सम्भूत ंप�रिनष्प�ं तत् पु�षस्य आत्मभूतत्वादात्मा, तमात्मानं रेतो�पेण 

गभ�भूतम् आत्मन्येव स्वशरीर एव आत्मानं िबभ�त धारयित । तत ्रेतः ि�यां िस�ित यदा, यदा यिस्मन्काले भायार् 

ऋतुमती तस्यां योषा�ौ ि�यां िस�ित उपगच्छन्, अथ तदा एनत् एत�तेः आत्मनो गभर्�पं जनयित िपता । तत् अस्य 

पु�षस्य स्थानाि�गर्मनं रेतःसेककाले रेतो�पेण अस्य संसा�रणः �थमं जन्म �थमावस्थािभ�ि�ः । तदतेद�ंु पुरस्तात् 

‘असावात्मा अमुमात्मानम्’ इत्या�दना ॥ 

तित्�या आत्मभूयं गच्छित यथा स्वमङ्गं तथा । तस्मादनेां न िहनिस्त सास्यैतमात्मानम� गतं भावयित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तत् रेतः यस्यां ि�यां िस�ं स�स्याः ि�याः आत्मभूयम् आत्मा�ितरेकतां यथा िपतुः एवं गच्छित �ा�ोित यथा स्वमङ्गं 

स्तना�द, तथा त�दवे । तस्मा�तेोः एनां मातरं स गभ� न िहनिस्त िपटका�दवत् । यस्मात्स्तना�द स्वाङ्गवदात्मभूयं गतम्, 

तस्मा� िहनिस्त न बाधत इत्यथर्ः । सा अन्तवर्�ी एतम् अस्य भतुर्रात्मानम् अ� आत्मन उदरे गतं �िव� ंबुद्ध्वा भावयित 

वधर्यित प�रपालयित गभर्िव��ाशना�दप�रहारम् अनुकूलाशना�ुपयोगं च कुवर्ती ॥ 

सा भाविय�ी भावियत�ा भवित तं �ी गभ� िबभ�त सोऽ� एव कुमारं जन्मनोऽ�ेऽिध भावयित । स यत्कुमारं 

जन्मनोऽ�ेऽिध भावयत्यात्मानमेव त�ावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हीम ेलोकास्तदस्य ि�तीयं जन्म ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

सा भाविय�ी वधर्िय�ी भतुर्रात्मनो गभर्भूतस्य भावियत�ा वधर्ियत�ा च भ�ार् भवित । न ह्युपकार�त्युपकारमन्तरेण 

लोके कस्यिचत्केनिचत्संबन्ध उपप�ते । त ंगभ� �ी यथो�ेन गभर्धारणिवधानेन िबभ�त धारयित अ�े �ाग्जन्मनः । सः 

िपता अ�े एव पूवर्मेव जातमा�ं कुमारं जन्मनः अिध ऊध्व� जन्मनः जातं कुमारं जातकमार्�दना िपता भावयित । सः िपता 

यत् यस्मात् कुमारं जन्मनः अिध ऊध्व� अ�े जातमा�मेव जातकमार्�दना य�ावयित, तत् आत्मानमेव भावयित ; 

िपतुरात्मैव िह पु��पेण जायते । तथा ह्यु�म् ‘पितजार्यां �िवशित’ (ह�र. ३-७३-७१) इत्या�द । तित्कमथर्मात्मानं 

पु��पेण जनियत्वा भावयतीित ? उच्यते — एषां लोकानां सन्तत्यै अिवच्छेदायेत्यथर्ः । िविच्छ�ेरन्हीमे लोकाः 

पु�ोत्पादना�द य�द न कुयुर्ः । एवं पु�ोत्पादना�दकमार्िवच्छेदनेैव सन्तताः �बन्ध�पेण वतर्न्त ेिह यस्मात् इमे लोकाः, 

तस्मा�दिवच्छेदाय तत्कतर्�म् ; न मोक्षायेत्यथर्ः । तत् अस्य संसा�रणः कुमार�पेण मातु�दरा�ि�गर्मनम्, तत् 

रेतो�पापेक्षया ि�तीयं जन्म ि�तीयावस्थािभ�ि�ः ॥ 

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमर्भ्यः �ितधीयते । अथास्यायिमतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः �ैित स इतः �य�ेव पुनजार्यते 

तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अस्य िपतुः सोऽय ंपु�ात्मा पुण्येभ्यः शा�ो�ेभ्यः कमर्भ्यः कमर्िनष्पादनाथ� �ितधीयते िपतुः स्थाने िप�ा यत्कतर्�ं 

तत्करणाय �ितिनधीयत इत्यथर्ः । तथा च सम्�ि�िव�ायां वाजसनेयके — ‘िप�ानुिश�ोऽह ं��ाह ंयज्ञ इत्या�द �ितप�ते

’ (बृ. उ. १-५-१७) इित । अथ अनन्तरं पु�े िनवेश्यात्मनो भारम् अस्य पु�स्य इतरः अयं यः िप�ात्मा कृतकृत्यः, कतर्�ात् 

ऋण�यात् िवमु�ः कृतकतर्� इत्यथर्ः, वयोगतः गतवयाः जीणर्ः सन् �ैित ि�यते । सः इतः अस्मात् �य�ेव शरीरं 

प�रत्यज�ेव, तृणजलूका�दवत्, दहेान्तरमुपाददानः कमर्िचतम्, पुनजार्यते । तदस्य मृत्वा �ितप��ं यत,् तत् तृतीयं जन्म । 

ननु संसरतः िपतुः सकाशा�तेो�पेण �थमं जन्म ; तस्यैव कुमार�पेण मातु��तीयं जन्मो�म् ; तस्यैव तृतीये जन्मिन 

व��े, �यतस्तस्य िपतुयर्�न्म, त�ृतीयिमित कथमुच्यते ? नैष दोषः, िपतापु�योरेकात्मत्वस्य िवविक्षतत्वात् । सोऽिप 

पु�ः स्वपु�े भारं िनधाय इतः �य�ेव पुनजार्यत ेयथा िपता । तदन्य�ो�िमतर�ाप्यु�मेव भवतीित मन्यते �ुितः । 

िपतापु�योरेकात्मत्वात् ॥ 

तद�ुमृिषणा । गभ� न ुस�न्वेषामवेदमह ंदवेानां जिनमािन िव�ा । शतं मा पुर आयसीररक्ष�धः श्येनो जवसा 

िनरदीयिमित गभर् एवैतच्छयानो वामदवे एवमुवाच ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



एवं संसर�वस्थािभ�ि��येण जन्ममरण�बन्धा�ढः सव� लोकः संसारसमु� ेिनपिततः कथि��दा �ुत्यु�मात्मानं 

िवजानाित यस्यां कस्यांिचदवस्थायाम्, तदवै मु�सवर्संसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येत�स्तु, तत् ऋिषणा मन्�ेणािप 

उ�िमत्याह — गभ� न ुमातुगर्भार्शय एव सन्, न ुइित िवतक�  । अनेकजन्मान्तरभावनाप�रपाकवशात् एषां दवेानां 

वागग्न्यादीनां जिनमािन जन्मािन िव�ा िव�ािन सवार्िण अन्ववेदम् अहम ्अहो अनुबु�वानस्मीत्यथर्ः । शतम् अनेकाः 

बह्�ः मा मां पुरः आयसीः आयस्यो लोहमय्य इवाभे�ािन शरीराणीत्यिभ�ायः । अरक्षन् रिक्षतवत्यः 

संसारपाशिनगर्मनात् अधः । अथ श्येन इव जालं िभ�वा जवसा आत्मज्ञानकृतसामथ्य�न िनरदीयं िनगर्तोऽिस्म । अहो गभर् 

एव शयानो वामदवेः ऋिषः एवमुवाच एतत ्॥ 

स एवं िव�ानस्माच्छरीरभेदादधू्वर् उत्�म्यामुिष्मन्स्वग� लोके सवार्न्कामाना�वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सः वामदवे ऋिषः यथो�मात्मानम् एवं िव�ान् अस्मात् शरीरभेदात् शरीरस्य अिव�ाप�रकिल्पतस्य आयसवदिनभ��स्य 

जननमरणा�नेकानथर्शतािव�शरीर�बन्धस्य परमात्मज्ञानामृतोपयोगजिनतवीयर्कृतभेदात् 

शरीरोत्पि�बीजािव�ा�दिनिम�ोपमदर्हतेोः शरीरिवनाशा�दत्यथर्ः । ऊध्वर्ः परमात्मभूतः सन् अधोभवात्संसारात् उत्�म्य 

ज्ञानाव�ोिततामलसवार्त्मभावमाप�ः सन् अमुिष्मन् यथो�े अजरेऽमरेऽमृतेऽभये सवर्जे्ञऽपूव�ऽनपरेऽनन्तरेऽबा�े 

�ज्ञानामृतैकरसे स्वग� लोके स्विस्म�ात्मिन स्वे स्व�पे अमृतः समभवत् आत्मज्ञानेन पूवर्मा�कामतया जीव�ेव 

सवार्न्कामाना�वा इत्यथर्ः । ि�वर्चनं सफलस्य सोदाहरणस्य आत्मज्ञानस्य प�रसमाि��दशर्नाथर्म् ॥ 

॥ ततृीयः अध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

��िव�ासाधनकृतसवार्त्मभावफलावा�� वामदवेा�ाचायर्परम्परया पारम्पयर्�ुत्याव�ोत्यमानां 

��िवत्प�रष�त्यन्त�िस�ाम् उपलभमाना मुमुक्षवो �ा�णा अधुनातनाः �� िजज्ञासवः 

अिनत्यात्साध्यसाधनलक्षणात्संसारात् आ जीवभावा�ािववृत्सवो िवचारयन्तः अन्योन्यं पृच्छिन्त । कथम् ? — 

कोऽयमात्मेित वयमुपास्मह ेकतरः स आत्मा येन वा पश्यित येन वा शृणोित येन वा गन्धानािज�ित येन वा वाचं 

�ाकरोित येन वा स्वाद ुचास्वाद ुच िवजानाित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यमात्मानम् अयमात्मा इित साक्षात् वयमुपास्मह ेकः स आत्मेित ; यं चात्मानमयमात्मेित साक्षादपुासीनो वामदवेः अमृतः 

समभवत् ; तमेव वयमप्युपास्मह ेको न ुखलु स आत्मेित एवं िजज्ञासापूवर्मन्योन्यं पृच्छताम् 



अित�ान्तिवशेषिवषय�ुितसंस्कारजिनता स्मृितरजायत — तम ्‘�पदाभ्यां �ाप�त ��ेमं पु�षम्’ ‘स एतमेव सीमानं 

िवदायर् एतया �ारा �ाप�त’ एतमेव पु�षं � े��णी इतरेतर�ाितकूल्येन �ितप�े — इित । ते चास्य िपण्डस्यात्मभूते । 

तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भिवतुमहर्ित । योऽ�ोपास्यः, कतरः स आत्मा इित िवशेषिनधार्रणाथ� पुनरन्योन्यं 

प�च्छु�वचारयन्तः । पुनस्तेषां िवचारयतां िवशेषिवचारणास्पदिवषया मितरभूत् । कथम् ? � ेवस्तुनी अिस्मिन्पण्ड े

उपलभ्येते — अनेकभेदिभ�ेन करणेन येनोपलभते, य�ैक उपलभते, करणान्तरोपलिब्धिवषयस्मृित�ितसन्धानात् । त� न 

तावत् येनोपलभते, स आत्मा भिवतुमहर्ित । केन पुन�पलभत इित, उच्यते — येन वा चकु्षभूर्तेन �पं पश्यित, येन वा 

शृणोित �ो�भूतेन शब्दम्, येन वा �ाणभूतेन गन्धानािज�ित, येन वा वा�रणभूतेन वाचं नामाित्मकां �ाकरोित गौर� 

इत्येवमा�ाम्, साध्वसािध्वित च, येन वा िजह्वाभूतेन स्वाद ुच अस्वाद ुच िवजानातीित ॥ 

यदतेद्धृदयं मन�ैतत् । संज्ञानमाज्ञानं िवज्ञानं �ज्ञानं मेधा दिृ�धृर्ितमर्ितमर्नीषा जूितः स्मृितः सङ्कल्पः �तुरसुः कामो वश 

इित । सवार्ण्येवैतािन �ज्ञानस्य नामधेयािन भविन्त ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�क पुनस्तदकेमनेकधा िभ�ं करणिमित, उच्यते । यद�ंु पुरस्तात् �जानां रेतो �दयं �दयस्य रेतो मनः मनसा सृ�ा आप� 

व�ण� �दयान्मनो मनस�न्�माः, तदवैेतद्धृदयं मन�, एकमेव तदनेकधा । एतेनान्तःकरणेनैकेन चकु्षभूर्तेन �पं पश्यित, 

�ो�भूतेन शृणोित, �ाणभूतेन िज�ित, वाग्भूतेन वदित, िजह्वाभूतेन रसयित, स्वेनैव िवकल्पना�पेण मनसा 

सङ्कल्पयित, �दय�पेणाध्यवस्यित । तस्मात्सवर्करणिवषय�ापारकमेकिमद ंकरणं सव�पलब्ध्यथर्मुपलब्धुः । तथा च 

कौषीत�कनाम् ‘�ज्ञया वाचं समा�� वाचा सवार्िण नामान्या�ोित �ज्ञया चकु्षः समा�� चकु्षषा सवार्िण �पाण्या�ोित’ 

(कौ. उ. ३-६) इत्या�द । वाजसनेयके च — ‘मनसा �ेव पश्यित मनसा शृणोित �दयेन िह �पािण िवजानाित’ (बृ. उ. १-

५-३) इत्या�द । तस्माद्धृदयमनोवाच्यस्य सव�पलिब्धकरणत्वं �िस�म् । तदात्मक� �ाणः ‘यो वै �ाणः, सा �ज्ञा या वै 

�ज्ञा स �ाणः’ (कौ. उ. ३-३) इित िह �ा�णम् । करणसंहित�प� �ाण इत्यवोचाम �ाणसंवादादौ । तस्मा�त्प�ां 

�ाप�त, तद्�� तदपुलब्धु�पलिब्धकरणत्वेन गुणभूतत्वा�ैव त�स्तु �� उपास्य आत्मा भिवतुमहर्ित । 

पा�रशेष्या�स्योपलब्धु�पलब्ध्यथार् एतस्य �दयमनो�पस्य करणस्य वृ�यो व�यमाणाः, स उपलब्धा उपास्य आत्मा 

नोऽस्माकं भिवतुमहर्तीित िन�य ंकृतवन्तः । तदन्तःकरणोपािधस्थस्योपलब्धुः �ज्ञान�पस्य ��ण उपलब्ध्यथार् या 

अन्तःकरणवृ�यो बा�ान्तवर्�तिवषयिवषयाः, ता इमा उच्यन्ते — संज्ञानं संज्ञि�ः चेतनभावः ; आज्ञानम् आज्ञि�ः 

ई�रभावः ; िवज्ञानं कला�दप�रज्ञानम् ; �ज्ञान ं�ज्ञि�ः �ज्ञता ; मेधा �न्थधारणसामथ्यर्म् ; दिृ�ः इिन्�य�ारा 

सवर्िवषयोपलिब्धः ; धृितः धारणम् अवस�ानां शरीरेिन्�याणां ययो�म्भनं भवित ; ‘धृत्या शरीरमु�हिन्त’ इित िह वदिन्त 

; मितः मननम ्; मनीषा त� स्वातन्�यम् ; जूितः चेतसो �जा�ददःुिखत्वभावः ; स्मृितः स्मरणम् ; सङ्कल्पः 

शुक्लकृष्णा�दभावेन सङ्कल्पनं �पादीनाम् ; �तुः अध्यवसायः ; असुः �ाणना�दजीवन��यािनिम�ा वृि�ः ; कामः 

असंिनिहतिवषयाकाङ्क्षा तृष्णा ; वशः �ी�ितकरा�िभलाषः ; इत्येवमा�ा अन्तःकरणवृ�यः 



उपलब्धु�पलब्ध्यथर्त्वाच्छु��ज्ञान�पस्य ��ण उपािधभूतास्तदपुािधजिनतगुणनामधेयािन संज्ञानादीिन सवार्ण्येवैतािन 

�ज्ञि�मा�स्य �ज्ञानस्य नामधेयािन भविन्त, न स्वतः साक्षात् । तथा चो�म ्‘�ाण�ेव �ाणो नाम भवित’ (बृ. उ. १-४-७) 

इत्या�द ॥ 

एष ��ैष इन्� एष �जापितरेत ेसव�दवेा इमािन च प� महाभूतािन पृिथवी वायुराकाश आपो ज्योत�षीत्येतानीमािन च 

कु्ष�िम�ाणीव । बीजानीतरािण चेतरािण चाण्डजािन च जा�जािन च स्वेदजािन चोि��ािन चा�ा गावः पु�षा हिस्तनो 

य�त्कचेद ं�ािण जङ्गमं च पति� च य� स्थावरम् । सव� तत्�ज्ञाने�ं �ज्ञाने �िति�तं �ज्ञाने�ो लोकः �ज्ञा �ित�ा �ज्ञानं 

�� ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स एषः �ज्ञान�प आत्मा �� अपरं सवर्शरीरस्थः �ाणः �ज्ञात्मा अन्तःकरणोपािधष्वनु�िव�ो जलभेदगतसूयर्�ितिबम्बवत् 

िहरण्यगभर्ः �ाणः �ज्ञात्मा । एष एव इन्�ः गुणात्, दवेराजो वा । एष �जापितः यः �थमजः शरीरी ; यतो 

मुखा�दिनभ�द�ारेणाग्न्यादयो लोकपाला जाताः, स �जापितरेष एव । येऽिप एत ेअग्न्यादयः सव� दवेा एष एव । इमािन च 

सवर्शरीरोपादानभूतािन प� पृिथ�ादीिन महाभूतािन अ�ा�ादत्वलक्षणािन एतािन । �क�, इमािन च कु्ष�िम�ािण 

कु्ष�रैल्पकै�म�ािण, इवशब्दः अनथर्कः, सपार्दीिन । बीजािन कारणािन इतरािण चेतरािण च �रैाश्येन िन�दश्यमानािन । 

कािन तािन ? उच्यन्ते — अण्डजािन प�यादीिन, जा�जािन जरायुजािन मनुष्यादीिन, स्वेदजािन यूकादीिन, उि��ािन 

च वृक्षादीिन । अ�ाः गावः पु�षाः हिस्तनः अन्य� य�त्कचेद ं�ािण । �क तत् ? जङ्गमं य�लित प�ां गच्छित ; य� 

पति� आकाशेन पतनशीलम् ; य� स्थावरम् अचलम् ; सव� तत् अशेषतः �ज्ञाने�म्, �ज्ञि�ः �ज्ञा, त� ��ैव, 

नीयतेऽनेनेित ने�म्, �ज्ञा ने�ं यस्य त�दद ं�ज्ञाने�म् ; �ज्ञाने ��ण्युत्पि�िस्थितलयकालेषु �िति�तम्, �ज्ञा�यिमत्यथर्ः । 

�ज्ञाने�ो लोकः पूवर्वत् ; �ज्ञाचकु्षवार् सवर् एव लोकः । �ज्ञा �ित�ा सवर्स्य जगतः । तस्मात् �ज्ञानं �� । 

तदतेत्�त्यस्तिमतसव�पािधिवशेषं सत् िनर�नं िनमर्लं िनिष्�यं शान्तम् एकम् अ�यं ‘नेित नेित’ (बृ. उ. ३-९-२६) इित 

सवर्िवशेषापोहसंवे�ं सवर्शब्द�त्ययागोचरं तदत्यन्तिवशु��ज्ञोपािधसम्बन्धेन सवर्ज्ञमी�रं 

सवर्साधारणा�ाकृतजग�ीज�वतर्कं िनयन्तृत्वादन्तयार्िमसंजं्ञ भवित । तदवे �ाकृतजग�ीजभूतबुद्ध्यात्मािभमानलक्षणं 

िहरण्यगभर्संजं्ञ भवित । तदवे अन्तरण्डोद्भूत�थमशरीरोपािधमत् िवराट्�जापितसंजं्ञ भवित । तददु्भूताग्न्या�ुपािधमत् 

दवेतासंजं्ञ भवित । तथा िवशेषशरीरोपािधष्विप ��ा�दस्तम्बपयर्न्तेषु त��ाम�पलाभो ��णः । तदवैेकं 

सव�पािधभेदिभ�ं सव�ः �ािणिभस्ता�ककै� सवर्�कारेण ज्ञायते िवकल्प्यते च अनेकधा । ‘एतमेके वदन्त्य�� मनुमन्ये 

�जापितम् । इन्�मेकेऽपरे �ाणमपरे �� शा�तम्’ (मन.ु १२-१२३) इत्या�ा स्मृितः ॥ 

स एतेन �जे्ञनात्मनास्माल्लोकादतु्�म्यामुिष्मन्स्वग� लोके सवार्न्कामाना�वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



स वामदवेोऽन्यो वा एवं यथो�ं �� वेद �जे्ञनात्मना, येनैव �जे्ञन आत्मना पूव� िव�ांसोऽमृता अभूवन् तथा अयमिप िव�ान् 

एतेनैव �जे्ञन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्�म्येत्या�द �ाख्यातम् । अस्माल्लोकादतु्�म्य अमुिष्मन् स्वग� लोके सवार्न्कामान् 

आ�वा अमृतः समभवत्समभव�दत्योिमित ॥ 
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