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बृहदारण्यकोपिनष�ाष्यम ्
 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ �थम ं�ा�णम ्॥ 

� नमो ��ा�दभ्यो ��िव�ासं�दायकतृर्भ्यो वंशऋिषभ्यो नमो गु�भ्यः । 

‘उषा वा अ�स्य’ (बृ. उ. १-१-१) इत्येवमा�ा वाजसनेिय�ा�णोपिनषत् । तस्या इयमल्प�न्था वृि�ः 

आरभ्यते, संसार�ािववृत्सुभ्यः संसारहतेुिनवृि�साधन��ात्मैकत्विव�ा�ितप�ये । सेयं ��िव�ा 

उपिनषच्छब्दवाच्या, तत्पराणां सहतेोः संसारस्यात्यन्तावसादनात् ; उपिनपूवर्स्य सदसे्तदथर्त्वात् । 

तादथ्यार्�न्थोऽप्युपिनषदचु्यते । सेय ंषडध्यायी अरण्येऽनूच्यमानत्वादारण्यकम् ; बृह�वात्प�रमाणतो 

बृहदारण्यकम् ॥ 

तस्यास्य कमर्काण्डेनसंबन्धोऽिभधीयते । सव�ऽप्ययं वेदः 

�त्यक्षानुमानाभ्यामनवगते�ािन��ाि�प�रहारोपाय�काशनपरः, सवर्पु�षाणां िनसगर्त एव 

तत्�ाि�प�रहारयो�र�त्वात् । द�ृिवषये चे�ािन��ाि�प�रहारोपायज्ञानस्य �त्यक्षानुमानाभ्यामेव िस�त्वात् 

नागमान्वेषणा । न चासित जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मािस्तत्विवज्ञाने जन्मान्तरे�ािन��ाि�प�रहारेच्छा स्यात् ; 

स्वभाववा�ददशर्नात् । तस्मा�न्मान्तरसंबन्ध्यात्मािस्तत्वे जन्मान्तरे�ािन��ाि�प�रहारोपायिवशेषे च शा�ं 

�वतर्ते । ‘येय ं�ेते िविच�कत्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीित चैके’ (क. उ. १-१-२०) इत्युप�म्य 

‘अस्तीत्येवोपलब्ध�ः’ (क. उ. २-३-१३) इत्येवमा�दिनणर्यदशर्नात् ; ‘यथा च मरणं �ाप्य’ (क. उ. २-२-६) 

इत्युप�म्य ‘योिनमन्ये �प�न्ते शरीरत्वाय दिेहनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयिन्त यथाकमर् यथा�ुतम्’ (क. उ. २-२-७) 

इित च ; ‘स्वयं ज्योितः’ (बृ. उ. ४-३-९) इत्युप�म्य ‘तं िव�ाकमर्णी समन्वारभेते’ (बृ. उ. ४-४-२) ‘पुण्यो वै 

पुण्येन कमर्णा भवित पापः पापेन’ (बृ. उ. ३-२-१३) इित च ; ‘ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इत्युप�म्य 

‘िवज्ञानमयः’ (बृ. उ. २-१-१६) इित च — �ित�र�ात्मािस्तत्वम् । तत्�त्यक्षिवषयमेवेित चेत,् न ; 

वा�दिव�ितपि�दशर्नात् । न िह दहेान्तरसंबिन्धन आत्मनः �त्यके्षणािस्तत्विवज्ञाने लोकायितका बौ�ा� नः 

�ितकूलाः स्युः नास्त्यात्मेित वदन्तः । न िह घटादौ �त्यक्षिवषये कि�ि��ितप�ते, नािस्त घट इित । स्थाण्वादौ 

पु�षा�ददशर्ना�ेित चेत,् न ; िन�िपतेऽभावात् । न िह �त्यके्षण िन�िपते स्थाण्वादौ िव�ितपि�भर्वित । 



वैनािशकास्त्वहिमित �त्यये जायमानेऽिप दहेान्तर�ित�र�स्य नािस्तत्वमेव �ितजानते । 

तस्मात्�त्यक्षिवषयवैलक्षण्यात् �त्यक्षा�ात्मािस्तत्विसि�ः । तथानुमानादिप । �ुत्या आत्मािस्तत्वे िलङ्गस्य 

द�शतत्वात् िलङ्गस्य च �त्यक्षिवषयत्वात् नेित चेत,् न ; जन्मान्तरसंबन्धस्या�हणात् । आगमेन 

त्वात्मािस्तत्वेऽवगते वेद�द�शतलौ�ककिलङ्गिवशेषै�, तदनुसा�रणो मीमांसकास्ता�कका�ाह�ंत्ययिलङ्गािन च 

वै�दकान्येव स्वमित�भवाणीित कल्पयन्तो वदिन्त �त्यक्ष�ानुमेय�ात्मेित ॥ 

सवर्थाप्यस्त्यात्मा दहेान्तरसंबन्धीत्येवं 

�ितप�ुद�हान्तरगते�ािन��ाि�प�रहारोपायिवशेषा�थनस्ति�शेषज्ञापनाय कमर्काण्डमारब्धम ्। न त्वात्मनः 

इ�ािन��ाि�प�रहारेच्छाकारणमात्मिवषयमज्ञानं कतृर्भो�ृस्व�पािभमानलक्षणं 

ति�परीत��ात्मस्व�पिवज्ञानेनापनीतम् । यावि� त�ापनीयत,े तावदयं 

कमर्फलराग�षेा�दस्वाभािवकदोष�यु�ः शा�िविहत�ितिष�ाित�मेणािप �वतर्मानो 

मनोवा�ायैदृर्�ाद�ृािन�साधनान्यधमर्संज्ञकािन कमार्ण्युपिचनोित बा�ल्येन, स्वाभािवकदोषबलीयस्त्वात् । ततः 

स्थावरान्ताधोगितः । कदािचच्छा�कृतसंस्कारबलीयस्त्वम् । ततो मनआ�दिभ�र�साधनं बा�ल्येनोपिचनोित 

धमार्ख्यम् । त��िवधम् — ज्ञानपूवर्कं केवलं च । त� केवलं िपतृलोका�द�ाि�फलम् । ज्ञानपूवर्कं 

दवेलोका�द��लोकान्त�ाि�फलम् । तथा च शा�म् — ‘आत्मयाजी �ेयान्दवेयािजनः’ (शत. �ा. १-२-६-

११३) इत्या�द । स्मृित� ‘ि�िवधं कमर् वै�दकम्’ (मन.ु १२-८८) इत्या�ा । साम्ये च धमार्धमर्योमर्नुष्यत्व�ाि�ः । 

एवं ��ा�ा स्थावरान्ता स्वाभािवकािव�ा�ददोषवती धमार्धमर्साधनकृता संसारगितनार्म�पकमार्�या । तदवेेद ं

�ाकृतं साध्यसाधन�पं जगत् �ागुत्प�ेर�ाकृतमासीत् । स एष बीजाङ्कुरा�दवदिव�ाकृतः संसारः आत्मिन 

��याकारकफलाध्यारोपलक्षणोऽना�दरनन्तोऽनथर् इत्येतस्माि�र�स्यािव�ािनवृ�ये 

ति�परीत��िव�ा�ितप�यथ�पिनषदारभ्यते ॥ 

अस्य त्व�मेधकमर्संबिन्धनो िवज्ञानस्य �योजनम ्— येषाम�मेधे नािधकारः, तेषामस्मादवे 

िवज्ञाना�त्फल�ाि�ः, िव�या वा कमर्णा वा, ‘त�तैल्लोकिजदवे’ (बृ. उ. १-३-२८) इत्येवमा�द�ुितभ्यः । 

कमर्िवषयत्वमेव िवज्ञानस्येित चेत,् न ; ‘योऽ�मेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद’ (तै. सं. ५-३-१२) इित िवकल्प�ुतेः 

। िव�ा�करणे चा�ानात्, कमार्न्तरे च संपादनदशर्नात्, िवज्ञाना�त्फल�ाि�रस्तीत्यवगम्यते । सव�षां च कमर्णां 

परं कमार्�मेधः, समि�ष्यि��ाि�फलत्वात् । तस्य चेह ��िव�ा�ारम्भे आ�ानं सवर्कमर्णां 

संसारिवषयत्व�दशर्नाथर्म् । तथा च दशर्िय�ित फलमशनायामृत्युभावम् । न िनत्यानां संसारिवषयफलत्विमित 

चेत्, न ; सवर्कमर्फलोपसंहार�ुतेः । सव� िह प�ीसंब� ंकमर् ; ‘जाया मे स्यादतेावान्वै कामः’ (बृ. उ. १-४-१७) 

इित िनसगर्त एव सवर्कमर्णां काम्यत्वं दशर्ियत्वा, पु�कमार्परिव�ानां च ‘अयं लोकः िपतृलोको दवेलोकः’ इित 

फलं दशर्ियत्वा, �य�ात्मकतां चान्ते उपसंह�रष्यित ‘�य ंवा इद ंनाम �पं कमर्’ (बृ. उ. १-६-१) इित — 



सवर्कमर्णां फलं �ाकृतं संसार एवेित । इदमेव �य ं�ागुत्प�ेस्त�र्�ाकृतमासीत् । तदवे पुनः 

सवर्�ािणकमर्वशा�ा��यते बीजा�दव वृक्षः । सोऽयं �ाकृता�ाकृत�पः संसारोऽिव�ािवषयः 

��याकारकफलात्मकतयात्म�पत्वेनाध्यारोिपतोऽिव�यैव मूतार्मूतर्त�ासनात्मकः । अतो 

िवलक्षणोऽनाम�पकमार्त्मकोऽ�यो िनत्यशु�बु�मु�स्वभावोऽिप ��याकारकफलभेदा�दिवपयर्येणावभासते । 

अतोऽस्माित्�याकारकफलभेदस्व�पात् ‘एताव�ददम्’ इित साध्यसाधन�पाि�र�स्य 

कामा�ददोषकमर्बीजभूतािव�ािनवृ�ये र�वािमव सपर्िवज्ञानापनयाय ��िव�ा आरभ्यते ॥ 

त� तावद�मेधिवज्ञानाय ‘उषा वा अ�स्य’ इत्या�द । त�ा�िवषयमेव दशर्नमुच्यते, �ाधान्याद�स्य । 

�ाधान्यं च त�ामािङ्कतत्वात्�तोः �ाजापत्यत्वा� ॥ 

� । उषा वा अ�स्य मेध्यस्य िशरः । सूयर्�क्षवुार्तः �ाणो �ा�मि�व��ानरः संवत्सर 

आत्मा�स्य मेध्यस्य । �ौः प�ृमन्त�रक्षमदुरं पृिथवी पाजस्य ं�दशः पा�� अवान्तर�दशः पशर्व 

ऋतवोऽङ्गािन मासा�ाधर्मासा� पवार्ण्यहोरा�ािण �ित�ा नक्ष�ाण्यस्थीिन नभो मांसािन । 

ऊवध्य ंिसकताः िसन्धवो गुदा यकृ� क्लोमान� पवर्ता ओषधय� वनस्पतय� 

लोमान्य�ुन्पूवार्ध� िनम्लोच�घनाध� यि�जृम्भत ेति��ोतत ेयि�धनूुत ेतत्स्तनयित यन्महेित 

त�षर्ित वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

उषा इित, �ा�ो मु�तर्ः उषाः ; वैशब्दः स्मारणाथर्ः, �िस� ंकालं स्मारयित ; िशरः, �ाधान्यात् ; 

िशर� �धानं शरीरावयवानाम् ; अ�स्य, मेध्यस्य मेधाहर्स्य यिज्ञयस्य, उषाः िशर इित संबन्धः । कमार्ङ्गस्य 

पशोः संस्कतर्�त्वात्काला�दद�ृयः िशरआ�दषु िक्षप्यन्ते ; �ाजापत्यत्वं च �जापितदषृ्�ध्यारोपणात् ; 

काललोकदवेतात्वाध्यारोपणं च �जापितत्वकरण ंपशोः ; एवं�पो िह �जापितः ; िवष्णुत्वा�दकरणिमव 

�ितमादौ । सूयर्�कु्षः, िशरसोऽनन्तरत्वात्सूयार्िधदवैतत्वा� ; वातः �ाणः, वायुस्वाभा�ात् ; �ा�ं िववृतं मुखम् 

अि�व��ानरः ; वै�ानर इत्य�े�वशेषणम् ; वै�ानरो नामाि��ववृतं मुखिमत्यथर्ः, मुखस्याि�दवैतत्वात् ; संवत्सर 

आत्मा ; संवत्सरो �ादशमास�योदशमासो वा ; आत्मा शरीरम् ; कालावयवानां च संवत्सरः शरीरम् ; शरीरं 

चात्मा, ‘मध्यं �ेषामङ्गानामात्मा’ (ऐ. आ. २-३-५) इित �ुतेः ; अ�स्य मेध्यस्येित सवर्�ानुषङ्गाथ� पुनवर्चनम् 

। �ौः पृ�म्, ऊध्वर्त्वसामान्यात् ; अन्त�रक्षमुदरम्, सुिषरत्वसामान्यात् ; पृिथवी पाजस्यं पादस्यम्, पाजस्यिमित 

वणर्�त्ययेन, पादासनस्थानिमत्यथर्ः ; �दश�त�ोऽिप पा��, पा��न �दशां संबन्धात् ; पा�र्यो�दशां च 

संख्यावैषम्यादयु�िमित चेत्, न ; सवर्मुखत्वोपप�ेर�स्य पा�ार्भ्यामेव सवर्�दशां संबन्धाददोषः ; अवान्तर�दश 

आ�ेय्या�ाः पशर्वः पा�ार्स्थीिन ; ऋतवोऽङ्गािन, संवत्सरावयवत्वादङ्गसाधम्यार्त् ; मासा�ाधर्मासा� पवार्िण 



संधयः, संिधसामान्यात् ; अहोरा�ािण �ित�ाः ; ब�वचनात्�ाजापत्यदवैिप�यमानुषािण ; �ित�ाः पादाः, 

�ितित�त्येतै�रित ; अहोरा�ै�ह कालात्मा �ितित�ित, अ�� पादःै ; नक्ष�ाण्यस्थीिन, शुक्लत्वसामान्यात् ; 

नभो नभःस्था मेघाः, अन्त�रक्षस्योदरत्वो�ेः ; मांसािन, उदक�िधरसेचनसामान्यात् । ऊवध्यम ्

उदरस्थमधर्जीणर्मशनं िसकताः, िवि��ावयवत्वसामान्यात् ; िसन्धवः स्यन्दनसामान्यात् न�ः गुदा ना�ः, 

ब�वचना� ; यकृ� क्लोमान� �दयस्याधस्ता�िक्षणो�रौ मांसखण्डौ ; क्लोमान इित िनत्यं ब�वचनमेकिस्म�ेव 

; पवर्ताः, का�ठन्यादिुच्�तत्वा� ; ओषधय� कु्ष�ाः स्थावराः, वनस्पतयो महान्तः, लोमािन केशा� यथासंभवम् 

; उ��ु�च्छन्भवित सिवता आ मध्याह्नात् अ�स्य पूवार्धर्ः नाभे�ध्वर्िमत्यथर्ः ; िनम्लोच�स्तं यन ्आ 

मध्याह्नात् जघनाध�ऽपराधर्ः, पूवार्परत्वसाधम्यार्त् ; यि�जृम्भते गा�ािण िवनामयित िविक्षपित, ति��ोतते 

िव�ोतनम्, मुखघनिवदारणसामान्यात् ; यि�धूनुते गा�ािण कम्पयित, तत्स्तनयित, गजर्नशब्दसामान्यात् ; 

यन्मेहित मू�ं करोत्य�ः, त�षर्ित वषर्णं तत्, सेचनसामान्यात् ; वागेव शब्द एव अस्या�स्य वािगित, ना� 

कल्पनेत्यथर्ः ॥ 

अहवार् अ� ंपुरस्तान्मिहमान्वजायत तस्य पूव� सम�ु ेयोनी राि�रेन ंप�ान्मिहमान्वजायत 

तस्यापरे समु� ेयोिनरेतौ वा अ� ंमिहमानाविभतः संबभूवतःु । हयो भूत्वा दवेानवह�ाजी 

गन्धवार्नवार्सरुान�ो मनुष्यान्समु� एवास्य बन्धःु समु�ो योिनः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

इित �थमाध्यायस्य �थमं �ा�णम् ॥ 

अहवार् इित, सौवणर्राजतौ मिहमाख्यौ �हाव�स्या�तः पृ�त� स्थाप्येते, ति�षयिमद ंदशर्नम् । अहः 

सौवण� �हः, दीि�सामान्या� ै। अहर�ं पुरस्तान्मिहमान्वजायतेित कथम् ? अ�स्य �जापितत्वात् ; 

�जापित�ार्�दत्या�दलक्षणोऽह्ना ल�यते ; अ�ं लक्षियत्वाजायत सौवण� मिहमा �हः, वृक्षमनु िव�ोतते 

िव�ु�दित य�त ्। तस्य �हस्य पूव� पूवर्ः समु� ेसमु�ः योिनः, िवभि��त्ययेन ; योिन�रत्यासादनस्थानम् । तथा 

रा�ी राजतो �हः, वणर्सामान्या�घन्यत्वसामान्या�ा । एनम�ं प�ात्पृ�तो मिहमा अन्वजायत ; तस्यापरे समु� े

योिनः । मिहमा मह�वात् । अ�स्य िह िवभूितरेषा, यत्सौवण� राजत� �हावुभयतः स्थाप्येते । तावेतौ वै 

मिहमानौ मिहमाख्यौ �हौ, अ�मिभतः संबभूवतुः उ�लक्षणावेव संभूतौ । इत्थमसाव�ो मह�वयु� इित 

पुनवर्चनं स्तुत्यथर्म ्। तथा च हयो भूत्वेत्या�द स्तुत्यथर्मेव । हयो िहनोतेगर्ितकमर्णः, िविश�गित�रत्यथर्ः ; 

जाितिवशेषो वा ; दवेानवहत् दवेत्वमगमयत्, �जापितत्वात् ; दवेानां वा वोढाभवत् ; ननु िनन्दवै वाहनत्वम ्; 

नैष दोषः ; वाहनत्वं स्वाभािवकम�स्य, स्वाभािवकत्वादचु्�ाय�ाि�द�वा�दसंबन्धोऽ�स्य इित स्तुितरेवैषा । तथा 

वाज्यादयो जाितिवशेषाः ; वाजी भूत्वा गन्धवार्नवह�दत्यनुषङ्गः ; तथावार् भूत्वासुरान् ; अ�ो भूत्वा मनुष्यान् । 



समु� एवेित परमात्मा, बन्धुबर्न्धनम्, बध्यतेऽिस्मि�ित ; समु�ो योिनः कारणमुत्प�� �ित ; एवमसौ शु�योिनः 

शु�िस्थित�रित स्तूयते ; ‘अप्सुयोिनवार् अ�ः’ (तै. सं. २-३-१२) इित �ुतेः �िस� एव वा समु�ो योिनः ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीय ं�ा�णम ्॥ 

नैवेह �क�ना� आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीदशनाययाशनाया िह मृत्युस्तन्मनोऽकु�तात्मन्वी स्यािमित । 

सोऽचर्�चर�स्याचर्त आपोऽजायन्ताचर्ते वै मे कमभू�दित तदवेाकर् स्याकर् त्वं कं ह वा अस्मै भवित य एवमेतदकर् स्याकर् त्वं वेद 

॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथा�ेर�मेधोपयोिगकस्योत्पि��च्यते । ति�षयदशर्निववक्षयैवोत्पि�ः स्तुत्यथार् । नैवेह �क�ना� आसीत् इह 

संसारमण्डले, �क�न �कि�दिप नाम�प�िवभ�िवशेषम्, नैवासीत् न बभूव, अ�े �ागुत्प�ेमर्नआदःे ॥ 

�क शून्यमेव बभूव ? शून्यमेव स्यात् ; ‘नैवेह �क�न’ इित �ुतेः, न काय� कारण ंवासीत् ; उत्प�े� ; उत्प�त ेिह घटः ; अतः 

�ागुत्प�ेघर्टस्य नािस्तत्वम् । नन ुकारणस्य न नािस्तत्वम्, मृित्पण्डा�ददशर्नात् ; य�ोपलभ्यत ेतस्यैव नािस्तता । अस्तु 

कायर्स्य, न तु कारणस्य, उपलभ्यमानत्वात् । न, �ागुत्प�ेः सवार्नुपलम्भात् । अनुपलिब्ध�ेदभावहतेुः, सवर्स्य जगतः 

�ागुत्प�ेनर् कारण ंकाय� वोपलभ्यते ; तस्मात्सवर्स्यैवाभावोऽस्तु ॥ 

न, ‘मृत्युनैवेदमावृतमासीत्’ इित �ुतेः ; य�द िह �कि�दिप नासीत्, येनाि�यते य�ाि�यते, तदा नाव�यत्, 

‘मृत्युनैवेदमावृतम्’ इित ; न िह भवित गगनकुसुमच्छ�ो वन्ध्यापु� इित ; �वीित च ‘मृत्युनैवेदमावृतमासीत्’ इित । 

तस्मात् येनावृतं कारणेन, य�ावृतं कायर्म्, �ागुत्प�ेस्तदभुयमासीत्, �ुतेः �ामाण्यात्, अनुमेयत्वा� । अनुमीयते च 

�ागुत्प�ेः कायर्कारणयोरिस्तत्वम् । कायर्स्य िह सतो जायमानस्य कारणे सत्युत्पि�दशर्नात्, असित चादशर्नात्, जगतोऽिप 

�ागुत्प�ेः कारणािस्तत्वमनुमीयत,े घटा�दकारणािस्तत्ववत् । घटा�दकारणस्याप्यस�वमेव, अनुपमृ� मृित्पण्डा�दकं 

घटा�नुत्प�े�रित चेत्, न ; मृदादःे कारणत्वात् । मृत्सुवणार्�द िह त� कारणं घट�चकादःे, न िपण्डाकारिवशेषः, तदभावे 

भावात् । असत्यिप िपण्डाकारिवशेषे मृत्सुवणार्�दकारण��मा�ादवे घट�चका�दकाय�त्पि�दृर्श्यते । तस्मा� 

िपण्डाकारिवशेषो घट�चका�दकारणम् । असित तु मृत्सुवणार्�द��े घट�चका�दनर् जायत इित मृत्सुवणार्�द��मेव 

कारणम्, न तु िपण्डाकारिवशेषः । सव� िह कारण ंकायर्मुत्पादयत्, पूव�त्प�स्यात्मकायर्स्य ितरोधानं कुवर्त्, 

कायार्न्तरमुत्पादयित ; एकिस्मन्कारणे युगपदकेकायर्िवरोधात् । न च पूवर्काय�पमद� कारणस्य स्वात्मोपमद� भवित । 

तस्माित्पण्डा�ुपमद� काय�त्पि�दशर्नमहतेुः �ागुत्प�ेः कारणास�वे । िपण्डा�द�ितरेकेण मृदादरेस�वादयु�िमित चेत् — 



िपण्डा�दपूवर्काय�पमद� मृदा�द कारणं नोपमृ�त,े घटा�दकायार्न्तरेऽप्यनुवतर्ते, इत्येतदयु�म्, िपण्डघटा�द�ितरेकेण 

मृदा�दकारणस्यानुपलम्भा�दित चेत,् न ; मृदा�दकारणानां घटा�ुत्प�ौ िपण्डा�दिनवृ�ावनुवृि�दशर्नात् । 

सादशृ्यादन्वयदशर्नम्, न कारणानुवृ�े�रित चेत्, न ; िपण्डा�दगतानां मृदा�वयवानामेव घटादौ 

�त्यक्षत्वेऽनुमानाभासात्सादशृ्या�दकल्पनानुपप�ेः । न च �त्यक्षानुमानयो�व��ा�िभचा�रता, �त्यक्षपूवर्कत्वादनुमानस्य 

; सवर्�ैवाना�ास�सङ्गात् — य�द च क्षिणकं सव� तदवेेदिमित गम्यमानम्, तद्बु�रेप्यन्यतद्बुद्ध्यपेक्षत्वे तस्या 

अप्यन्यतद्बुद्ध्यपेक्षत्विमत्यनवस्थायाम्, तत्सदशृिमदिमत्यस्या अिप बु�मेृर्षात्वात्, सवर्�ाना�ासतैव । त�ददबुंद्ध्योरिप 

क�र्भावे संबन्धानुपपि�ः । सादशृ्या�त्संबन्ध इित चेत्, न ; त�ददबुंद्ध्यो�रतरेतरिवषयत्वानुपप�ेः । असित 

चेतरेतरिवषयत्वे सादशृ्य�हणानुपपि�ः । असत्येव सादशृ्ये तद्बुि��रित चेत्, न ; त�ददबुंद्ध्योरिप 

सादशृ्यबुि�वदसि�षयत्व�सङ्गात् । असि�षयत्वमेव सवर्बु�ीनामिस्त्वित चेत,् न ; बुि�बु�रेप्यसि�षयत्व�सङ्गात् । 

तदप्यिस्त्वित चेत,् न ; सवर्बु�ीनां मृषात्वेऽसत्यबुद्ध्यनुपप�ेः । तस्मादसदतेत् — सादशृ्या�द्बुि��रित । अतः िस�ः 

�ा�ाय�त्प�ेः कारणस�ावः ॥ 

कायर्स्य च अिभ�ि�िलङ्गत्वात् । कायर्स्य च स�ावः �ागुत्प�ेः िस�ः ; कथमिभ�ि�िलङ्गत्वात् — 

अिभ�ि��लङ्गमस्येित ? अिभ�ि�ः साक्षाि�ज्ञानालम्बनत्व�ाि�ः । यि� लोके �ावृतं तमआ�दना घटा�द वस्तु, 

तदालोका�दना �ावरणितरस्कारेण िवज्ञानिवषयत्वं �ा�ुवत्, �ाक्स�ावं न �िभचरित ; तथेदमिप जगत् 

�ागुत्प�े�रत्यवगच्छामः । न �िव�मानो घटः उ�दतेऽप्या�दत्ये उपलभ्यते । न ; ते अिव�मानत्वाभावादपुलभ्येतैवेित चेत् 

— न िह तव घटा�द काय� कदािचदप्यिव�मानिमत्यु�दते आ�दत्ये उपलभ्येतैव, मृित्पण्डेसंिनिहते तमआ�ावरणे चासित 

िव�मानत्वा�दित चेत,् न ; ि�िवधत्वादावरणस्य । घटा�दकायर्स्य ि�िवधं �ावरणम् — मृदादरेिभ��स्य तमःकु�ा�द, 

�ाङ्मृदोऽिभ��ेमृर्दा�वयवानां िपण्डा�दकायार्न्तर�पेण संस्थानम् । तस्मात्�ागुत्प�े�व�मानस्यैव 

घटा�दकायर्स्यावृतत्वादनुपलिब्धः । न�ोत्प�भावाभावशब्द�त्ययभेदस्तु अिभ�ि�ितरोभावयो��िवधत्वापेक्षः । 

िपण्डकपालादरेावरणवैलक्षण्यादयु�िमित चेत ्— तमःकु�ा�द िह घटा�ावरण ंघटा�दिभ�दशंे द�ृम् ; न तथा 

घटा�दिभ�दशेे द�ृ ेिपण्डकपाले ; तस्माित्पण्डकपालसंस्थानयो�व�मानस्यैव घटस्यावृतत्वादनुपलिब्ध�रत्ययु�म्, 

आवरणधमर्वैलक्षण्या�दित चेत,् न ; क्षीरोदकादःे क्षीरा�ावरणेनैकदशेत्वदशर्नात् । घटा�दकाय� 

कपालचूणार्�वयवानामन्तभार्वादनावरणत्विमित चेत,् न ; िवभ�ानां 

कायार्न्तरत्वादावरणत्वोपप�ेः । आवरणाभावे एव य�ः कतर्� इित चेत् — िपण्डकपालावस्थयो�व�मानमेव घटा�द 

कायर्मावृतत्वा�ोपलभ्यत इित चेत्, घटा�दकायार्�थना तदावरणिवनाशे एव य�ः कतर्�ः, न घटा�ुत्प�ौ ; न चैतदिस्त ; 

तस्मादयु�ं िव�मानस्यैवावृतत्वादनुपलिब्धः, इित चेत्, न ; अिनयमात् । न िह िवनाशमा��य�ादवे 

घटा�िभ�ि��नयता ; तमआ�ावृते घटादौ �दीपा�ुत्प�ौ �य�दशर्नात् । सोऽिप तमोनाशायैवेित चेत् — 

दीपा�ुत्प�ाविप यः �य�ः सोऽिप तमिस्तरस्करणाय ; तिस्म�� ेघटः स्वयमेवोपलभ्यते ; न िह घटे �कि�दाधीयत इित 



चेत्, न ; �काशवतो घटस्योपलभ्यमानत्वात् । यथा �काशिविश�ो घट उपलभ्यते �दीपकरणे, न तथा �ाक्�दीपकरणात् । 

तस्मा� तमिस्तरस्करणायैव �दीपकरणम् ; �क त�ह, �काशव�वाय ; �काशव�वेनैवोपलभ्यमानत्वात् । 

�िचदावरणिवनाशेऽिप य�ः स्यात् ; यथा कु�ा�दिवनाशे । तस्मा� िनयमोऽिस्त — अिभ�क्त्य�थनावरणिवनाशे एव 

य�ः कायर् इित । िनयमाथर्व�वा� । कारणे वतर्मानं काय� कायार्न्तराणामावरणिमत्यवोचाम । त� य�द पूवार्िभ��स्य 

कायर्स्य िपण्डस्य �विहतस्य वा कपालस्य िवनाशे एव य�ः ��येत, तदा िवदलचूणार्�िप काय� जायेत । तेनाप्यावृतो घटो 

नोपलभ्यत इित पुनः �य�ान्तरापेकै्षव । तस्मा�टा�िभ�क्त्य�थनो िनयत एव कारक�ापारोऽथर्वान् । 

तस्मात्�ागुत्प�ेरिप सदवे कायर्म् । अतीतानागत�त्ययभेदा� । अतीतो घटोऽनागतो घट इत्येतयो� 

�त्यययोवर्तर्मानघट�त्ययव� िन�वषयत्वं यु�म् । अनागता�थ�वृ�े� । न �सत्य�थतया �वृि�ल�के द�ृा । योिगनां 

चातीतानागतज्ञानस्य सत्यत्वात ्। असं�े�िवष्य�टः, ऐ�रं भिवष्य�टिवषयं �त्यक्षज्ञानं िमथ्या स्यात् ; न च 

�त्यक्षमुपचयर्ते ; घटस�ावे �नुमानमवोचाम । िव�ितषेधा� । य�द घटो भिवष्यतीित, कुलाला�दषु �ाि�यमाणेषु 

घटाथर्म्, �माणेन िनि�तम्, येन च कालेन घटस्य संबन्धो भिवष्यतीत्युच्यते, तिस्म�ेव काले घटोऽसि�ित 

िव�ितिष�मिभधीयते ; भिवष्यन्घटोऽसि�ित, न भिवष्यतीत्यथर्ः ; अयं घटो न वतर्त इित य�त ्। अथ 

�ागुत्प�ेघर्टोऽसि�त्युच्येत — घटाथ� �वृ�ेषु कुलाला�दषु त� यथा �ापार�पेण वतर्मानास्तावत्कुलालादयः, तथा घटो न 

वतर्त इत्यसच्छब्दस्याथर्�ेत्, न िव�ध्यते ; कस्मात् ? स्वेन िह भिवष्य�पेूण घटो वतर्ते ; न िह िपण्डस्य वतर्मानता, 

कपालस्य वा, घटस्य भवित ; न च तयोः, भिवष्य�ा घटस्य ; तस्मात्कुलाला�द�ापारवतर्मानतायां �ागुत्प�ेघर्टोऽसि�ित 

न िव�ध्यते । य�द घटस्य यत्स्वं भिवष्य�ाकायर्�पं तत ्�ितिषध्येत, तत्�ितषेधे िवरोधः स्यात ्; न तु त�वान्�ितषेधित ; 

न च सव�षां ��यावतामेकैव वतर्मानता भिवष्य�वं वा । अिप च, चतु�वधानामभावानाम्, घटस्येतरेतराभावो घटादन्यो �ः 

— यथा घटाभावः पटा�दरेव, न घटस्व�पमेव । न च घटाभावः सन्पटः अभावात्मकः ; �क त�ह ? भाव�प एव । एवं 

घटस्य �ाक्�ध्वंसात्यन्ताभावानामिप घटादन्यत्वं स्यात्, घटेन �प�दश्यमानत्वात्, घटस्येतरेतराभाववत् ; तथैव 

भावात्मकताभावानाम् । एवं च सित, घटस्य �ागभाव इित न घटस्व�पमेव �ागुत्प�ेनार्िस्त । अथ घटस्य �ागभाव इित 

घटस्य यत्स्व�पं तदवेोच्येत, घटस्येित �पदशेानुपपि�ः । अथ कल्पियत्वा �प�दश्येत, िशलापु�कस्य शरीरिमित य�त् ; 

तथािप घटस्य �ागभाव इित किल्पतस्यैवाभावस्य घटेन �पदशेः, न घटस्व�पस्यैव । अथाथार्न्तरं घटा�टस्याभाव इित, 

उ�ो�रमेतत् । �कचान्यत् ; �ागुत्प�ेः शशिवषाणवदभावभूतस्य घटस्य स्वकारणस�ासंबन्धानुपपि�ः, 

ि�िन�त्वात्संबन्धस्य । अयुतिस�ानामदोष इित चेत्, न ; भावाभावयोरयुतिस�त्वानुपप�ेः । भावभूतयो�ह युतिस�ता 

अयुतिस�ता वा स्यात्, न त ुभावाभावयोरभावयोवार् । तस्मात्सदवे काय� �ागुत्प�े�रित िस�म ्॥ 

�कलक्षणेन मृत्युनावृतिमत्यत आह — अशनायया, अिशतुिमच्छा अशनाया, सैव मृत्योलर्क्षणम्, तया लिक्षतेन मृत्युना 

अशनायया । कथमशनाया मृत्यु�रित, उच्यते — अशनाया िह मृत्युः । िह-शब्दने �िस� ंहतेुमव�ोतयित । यो 

�िशतुिमच्छित सोऽशनायानन्तरमेव हिन्त जन्तून् । तेनासावशनायया ल�यते मृत्यु�रित, अशनाया हीत्याह । 

बुद्ध्यात्मनोऽशनाया धमर् इित स एष बुद्ध्यवस्थो िहरण्यगभ� मृत्यु�रत्युच्यते । तेन मृत्युनेद ंकायर्मावृतमासीत्, यथा 



िपण्डावस्थया मृदा घटादय आवृताः स्यु�रित त�त् । तन्मनोऽकु�त, त�दित मनसो िनद�शः ; स �कृतो मृत्युः 

व�यमाणकायर्िससृक्षया तत् कायार्लोचनक्षमम्, मनःशब्दवाच्यं संकल्पा�दलक्षणमन्तःकरणम्, अकु�त कृतवान् । 

केनािभ�ायेण मनोऽकरो�दित, उच्यते — आत्मन्वी आत्मवान् स्यां भवेयम् ; अहमनेनात्मना मनसा मनस्वी 

स्यािमत्यिभ�ायः । सः �जापितः, अिभ��ेन मनसा समनस्कः सन्, अचर्न् अचर्यन्पूजयन् आत्मानमेव कृताथ�ऽस्मीित, 

अचरत् चरणमकरोत् । तस्य �जापतेः अचर्तः पूजयतः आपः रसाित्मकाः पूजाङ्गभूताः अजायन्त उत्प�ाः । 

अ�ाकाश�भृतीनां �याणामुत्प�यनन्तरिमित व��म्, �ुत्यन्तरसामथ्यार्त्, िवकल्पासंभवा� सृि��मस्य । अचर्ते पूजां 

कुवर्ते वै मे म�ं कम् उदकम् अभूत् इित एवममन्यत यस्मान्मृत्युः, तदवे तस्मादवे हतेोः अकर् स्य 

अ�ेर�मेध�त्वौपयोिगकस्य अकर् त्वम् ; अकर् त्वे हतेु�रत्यथर्ः । अ�ेरकर् नामिनवर्चनमेतत् — 

अचर्नात्सुखहतेुपूजाकरणादप्संबन्धा�ा�ेरेत�ौणं नामाकर्  इित । यः एवं यथो�म ्अकर् स्याकर् त्वं वेद जानाित, कम् उदकं सुखं 

वा, नामसामान्यात्, ह वै इत्यवधारणाथ�, भवत्येवेित, अस्मै एवंिवद ेएवंिवदथ� भवित ॥ 

आपो वा अकर् स्त�दपां शर आसी�त्समहन्यत । सा पृिथ�भव�स्याम�ाम्य�स्य �ान्तस्य त�स्य तेजोरसो िनरवतर्ताि�ः 

॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

आपो वा अकर् ः । कः पुनरसावकर्  इित, उच्यते — आपो वै या अचर्नाङ्गभूतास्ता एव अकर् ः, अ�ेरकर् स्य हतेुत्वात्, अप्सु 

चाि�ः �िति�त इित ; न पुनः साक्षादवेाकर् स्ताः, तासाम�करणात् ; अ�े� �करणम् ; व�यित च — ‘अयमि�रकर् ः’ इित । 

तत् त�, यदपां शर इव शरो द� इव मण्डभूतमासीत्, तत्समहन्यत संघातमाप�त तेजसा बा�ान्तःपच्यमानम् ; 

िलङ्ग�त्ययेन वा, योऽपां शरः स समहन्यतेित । सा पृिथ�भवत्, स संघातो येयं पृिथवी साभवत् ; 

ताभ्योऽ�ोऽण्डमिभिनवृर्�िमत्यथर्ः ; तस्यां पृिथ�ामुत्पा�दतायाम्, स मृत्युः �जापितः अ�ाम्यत् �मयु�ो बभूव ; सव� 

िह लोकः काय� कृत्वा �ाम्यित ; �जापते� तन्महत्कायर्म्, यत्पृिथवीसगर्ः ; �क तस्य �ान्तस्येत्युच्यते — तस्य �ान्तस्य 

त�स्य िस्व�स्य, तेजोरसः तेज एव रसस्तेजोरसः, रसः सारः, िनरवतर्त �जापितशरीराि�ष्�ान्त इत्यथर्ः ; कोऽसौ 

िनष्�ान्तः ? अि�ः सोऽण्डस्यान्त�वराट् �जापितः �थमजः कायर्करणसंघातवा�ातः ; ‘स वै शरीरी �थमः’ (?) इित 

स्मरणात् ॥ 

स �ेधात्मानं �कु�ता�दत्यं तृतीयं वायुं तृतीयं स एष �ाण�ेधा िविहतः । तस्य �ाची �दिक्शरोऽसौ चासौ चेम� । अथास्य 

�तीची �दक्पुच्छमसौ चासौ च सक्थ्यौ दिक्षणा चोदीची च पा�� �ौः पृ�मन्त�रक्षमुदरिमयमुरः स एषोऽप्सु �िति�तो य� 

�चैित तदवे �ितित�त्येवं िव�ान् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



स च जातः �जापितः �ेधा ि��कारम् आत्मान ंस्वयमेव कायर्करणसंघातं �कु�त �भज�दत्येतत् ; कथं �ेधेत्याह — 

आ�दत्यं तृतीयम ्अि�वाय्वपेक्षया �याणां पूरणम्, अकु�तेत्यनुवतर्ते ; तथाग्न्या�दत्यापेक्षया वायुं तृतीयम् ; तथा 

वाय्वा�दत्यापेक्षया�� तृतीयिमित ���म् ; सामथ्यर्स्य तुल्यत्वात्�याणां संख्यापूरणत्वे । स एष �ाणः 

सवर्भूतानामात्माप्यि�वाय्वा�दत्य�पेण िवशेषतः स्वेनैव मृत्य्वात्मना �ेधा िविहतः िवभ�ः, न िवराट्स्व�पोपमदर्नेन । 

तस्यास्य �थमजस्या�ेर�मेधौपयोिगकस्याकर् स्य िवराजि�त्यात्मकस्या�स्येव दशर्नमुच्यते ; सवार् िह पूव��ोत्पि�रस्य 

स्तुत्यथ�त्यवोचाम — इत्थमसौ शु�जन्मेित । तस्य �ाची �दक् िशरः, िविश�त्वासामान्यात् ; असौ चासौ च ऐशान्या�ेय्यौ 

ईम� बा�, ईरयतेगर्ितकमर्णः । अथ अस्य अ�ेः, �तीची �दक् पुच्छं जघन्यो भागः, �ाङ्मुखस्य �त्यिग्दक्संबन्धात् ; असौ 

चासौ च वाय�नैर्ऋत्यौ सक्थ्यौ सिक्थनी, पृ�कोणत्वसामान्यात् ; दिक्षणा चोदीची च पा��, उभय�दक्संबन्धसामान्यात् 

; �ौः पृ�मन्त�रक्षमुदरिमित पूवर्वत् ; इयमुरः, अधोभागसामान्यात् ; स एषोऽि�ः �जापित�पो लोका�ात्मकोऽि�ः अप्सु 

�िति�तः, ‘एविममे लोका अप्स्वन्तः’ (?) इित �ुतेः ; य� �च यिस्मन्क�स्मि�त ्एित गच्छित, तदवे त�ैव �ितिति�ित 

िस्थ�त लभते ; कोऽसौ ? एवं यथो�मप्सु �िति�तत्वम�ेः िव�ान् िवजानन् ; गुणफलमेतत् ॥ 

सोऽकामयत ि�तीयो म आत्मा जायेतेित स मनसा वाचं िमथुनं समभवदशनायामृत्युस्त��ते आसीत्स संवत्सरोऽभवत् । न 

ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमिबभः । यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत । तं 

जातमिभ�ाददात्स भाणकरोत्सैव वागभवत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽकामयत — योऽसौ मृत्युः सोऽबा�द�मेणात्मनात्मानमण्डस्यान्तः कायर्करणसंघातवन्तं िवराजमि�मसृजत, �ेधा 

चात्मानमकु�तेत्यु�म् । स �क�ापारः स�सृजतेित, उच्यते — सः मृत्युः अकामयत कािमतवान् ; �कम् ? ि�तीयः मे मम 

आत्मा शरीरम्, येनाह ंशरीरी स्याम्, स जायेत उत्प�ेत, इित एवमेतदकामयत ; सः एवं कामियत्वा, मनसा पूव�त्प�ेन, 

वाचं �यीलक्षणाम्, िमथुनं �न्�भावम्, समभवत ्संभवनं कृतवान्, मनसा �यीमालोिचतवान् ; �यीिविहतं सृि��मं 

मनसान्वालोचय�दत्यथर्ः । कोऽसौ ? अशनायया लिक्षतो मृत्युः ; अशनाया मृत्यु�रत्य�ुम् ; तमेव परामृशित, अन्य� 

�सङ्गो मा भू�दित ; त��ते आसीत्, तत् त� िमथुने, य�ते आसीत्, �थमशरी�रणः �जापते�त्प�ौ कारण ंरेतो बीजं 

ज्ञानकमर्�पम्, �य्यालोचनायां यद्द�ृवानासी�न्मान्तरकृतम् ; त�ावभािवतोऽपः सृष्ट्वा तेन रेतसा 

बीजेनाप्स्वनु�िवश्याण्ड�पेण गभ�भूतः सः, संवत्सरोऽभवत्, संवत्सरकालिनमार्ता संवत्सरः, �जापितरभवत ्। न ह, पुरा 

पूवर्म्, ततः तस्मात्संवत्सरकालिनमार्तुः �जापतेः, संवत्सरः कालो नाम, न आस न बभूव ह ; तं 

संवत्सरकालिनमार्तारमन्तगर्भ� �जापितम्, यावािनह �िस�ः कालः एतावन्तम् एतावत्संवत्सरप�रमाणं कालम् अिबभः 

भृतवान् मृत्युः । यावान्संवत्सरः इह �िस�ः, ततः परस्ता�त्क कृतवान् ? तम,् एतावतः कालस्य संवत्सरमा�स्य परस्तात् 

ऊध्वर्म् असृजत सृ�वान्, अण्डमिभन�दत्यथर्ः । तम् एवं कुमारं जातम् अ�� �थमशरी�रणम्, अशनायाव�वान्मृत्युः 



अिभ�ाददात् मुखिवदारणं कृतवान् अ�ुम् ; स च कुमारो भीतः स्वाभािवक्यािव�या यु�ः भािणत्येवं शब्दम् अकरोत् ; 

सैव वागभवत्, वाक् शब्दः अभवत् ॥ 

स ऐक्षत य�द वा इममिभमंस्ये कनीयोऽ�ं क�रष्य इित स तया वाचा तेनात्मनेद ंसवर्मसृजत य�दद ं�क�च� यजूंिष सामािन 

च्छन्दांिस यज्ञान्�जाः पशून् । स य�दवेासृजत त�द�ुमि�यत सव� वा अ�ीित तद�दतेर�दितत्वं सवर्स्यैतस्या�ा भवित 

सवर्मस्या�ं भवित य एवमेतद�दतेर�दितत्वं वेद ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स ऐक्षत — सः, एवं भीतं कृतरवं कुमारं दषृ्ट्वा, मृत्युः ऐक्षत ईिक्षतवान्, अशनायावानिप — य�द कदािच�ा इमं कुमारम् 

अिभमंस्ये, अिभपूव� मन्यित�हसाथर्ः, �हिसष्ये इत्यथर्ः ; कनीयोऽ�ं क�रष्ये, कनीयः अल्पम�ं क�रष्ये- इित ; एवमीिक्षत्वा 

त�क्षणादपुरराम ; ब� ��ं कतर्�ं दीघर्कालभक्षणाय, न कनीयः ; त�क्षणे िह कनीयोऽ�ं स्यात्, बीजभक्षणे इव 

सस्याभावः । सः एवं �योजनम�बा�ल्यमालोच्य, तयैव �य्या वाचा पूव��या, तेनैव च आत्मना मनसा, 

िमथुनीभावमालोचनमुपगम्योपगम्य, इद ंसव� स्थावरं जङ्गमं च असृजत, य�दद ं�क� यित्क�ेदम् ; �क तत् ? ऋचः, 

यजूंिष, सामािन, छन्दांिस च स� गाय�यादीिन — स्तो�श�ा�दकमार्ङ्गभूतांि�िवधान्मन्�ान्गाय�या�दच्छन्दोिविश�ान्, 

यज्ञां� तत्साध्यान्, �जास्तत्क��ः, पशंू� �ाम्यानारण्यान्कमर्साधनभूतान् । ननु �य्या िमथुनीभूतयासृजतेत्यु�म् ; 

ऋगादीनीह कथमसृजतेित ? नैष दोषः ; मनसस्त्व��ोऽयं िमथुनीभाव�य्या ; बा�स्तु ऋगादीनां िव�मानानामेव 

कमर्सु िविनयोगभावेन ���भावः सगर् इित । सः �जापितः, एवम�वृ�� बुद्ध्वा, य�दवे ��यां ��यासाधनं फलं वा 

�कि�त् असृजत, त�द�ंु भक्षियतुम् अि�यत धृतवान्मनः ; सव� कृत्�ं वै यस्मात् अि�, तत ्तस्मात् अ�दतेः अ�दितना�ो 

मृत्योः अ�दितत्वं �िस�म् ; तथा च मन्�ः — ‘अ�दित��र�दितरन्त�रक्षम�दितमार्ता स िपता’ (ऋ. १-५९-१०) इत्या�दः ; 

सवर्स्यैतस्य जगतोऽ�भूतस्य अ�ा सवार्त्मनैव भवित, अन्यथा िवरोधात् ; न िह कि�त्सवर्स्यैकोऽ�ा दशृ्यते ; 

तस्मात्सवार्त्मा भवतीत्यथर्ः ; सवर्मस्या�ं भवित ; अत एव सवार्त्मनो ��ुः सवर्म�ं भवतीत्युपप�ते ; य एवमेतत् 

यथो�म् अ�दतेः मृत्योः �जापतेः सवर्स्यादनाद�दितत्वं वेद, तस्यैतत्फलम् ॥ 

सोऽकामयत भूयसा यजे्ञन भूयो यजेयेित । सोऽ�ाम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य �ान्तस्य त�स्य यशो वीयर्मुद�ामत् । �ाणा वै 

यशो वीय� तत्�ाणेषूत्�ान्तेषु शरीरं �ियतुमि�यत तस्य शरीर एव मन आसीत् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽकामयतेत्य�ा�मेधयो�नवर्चनाथर्िमदमाह । भूयसा महता यजे्ञन भूयः पुनरिप यजेयेित ; जन्मान्तरकरणापेक्षया 

भूयःशब्दः ; स �जापितजर्न्मान्तरेऽ�मेधेनायजत ; स त�ावभािवत एव कल्पादौ �वतर्त ; 

सोऽ�मेध��याकारकफलात्मत्वेन िनवृर्�ः स�कामयत — भूयसा यजे्ञन भूयो यजेयेित । एवं महत्काय� कामियत्वा 



लोकवद�ाम्यत् ; स तपोऽतप्यत ; तस्य �ान्तस्य त�स्येित पूवर्वत् ; यशो वीयर्मुद�ाम�दित स्वयमेव पदाथर्माह — �ाणाः 

चकु्षरादयो वै यशः, यशोहतेुत्वात्, तेषु िह सत्सु ख्याितभर्वित ; तथा वीय� बलम् अिस्मञ्शरीरे ; न ह्युत्�ान्त�ाणो यशस्वी 

बलवान्वा भवित ; तस्मात्�ाणा एव यशो वीय� चािस्मञ्शरीरे, तदवंे �ाणलक्षणं यशो वीयर्म् उद�ामत् उत्�ान्तवत् । तदवंे 

यशोवीयर्भूतेषु �ाणेषूत्�ान्तेषु, शरीराि�ष्�ान्तेषु तच्छरीरं �जापतेः �ियतुम् उच्छूनभावं गन्तुम् अि�यत, अमेध्यं 

चाभवत् ; तस्य �जापतेः, शरीराि�गर्तस्यािप, तिस्म�ेव शरीरे मन आसीत् ; यथा कस्यिचित्�ये िवषये दरंू गतस्यािप मनो 

भवित, त�त ्॥ 

सोऽकामयत मेध्यं म इद ंस्यादात्मन्�नेन स्यािमित । ततोऽ�ः समभव�द��न्मेध्यमभू�दित तदवेा�मेधस्या�मेधत्वम् । 

एष ह वा अ�मेधं वेद य एनमेवं वेद । तमनव�ध्यैवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत । पशून्दवेताभ्यः 

�त्यौहत् । तस्मात्सवर्दवेत्यं �ोिक्षतं �ाजापत्यमालभन्ते । एष ह वा अ�मेधो य एष तपित तस्य संवत्सर 

आत्मायमि�रकर् स्तस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावकार्�मेधौ । सो पुनरेकैव दवेता भवित मृत्युरेवाप पुनमृर्त्युं जयित नैनं 

मृत्युरा�ोित मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां दवेतानामेको भवित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स तिस्म�ेव शरीरे गतमनाः सिन्कमकरो�दित, उच्यते — सोऽकामयत । कथम् ? मेध्यं मेधाह� यिज्ञयं मे मम इद ंशरीरम् 

स्यात् ; �क� आत्मन्वी आत्मवांश्च अनेन शरीरेण शरीरवान् स्यािमित — �िववेश । यस्मात्, तच्छरीरं 

ति�योगा�तयशोवीय� सत् अ�त् अ�यत्, ततः तस्मात् अ�ः समभवत् ; ततोऽ�नामा �जापितरेव साक्षा�दित स्तूयते ; 

यस्मा� पुनस्तत्�वेशात् गतयशोवीयर्त्वादमेध्यं सत् मेध्यमभूत्, तदवे तस्मादवे अ�मेधस्य अ�मेधना�ः �तोः 

अ�मेधत्वम् अ�मेधनामलाभः ; ��याकारकफलात्मको िह �तुः ; स च �जापितरेवेित स्तूयत े॥ 

�तुिनवर्तर्कस्या�स्य �जापितत्वमु�म ्— ‘उषा वा अ�स्य मेध्यस्य’ (बृ. उ. १-१-१) इत्या�दना । तस्यैवा�स्य मेध्यस्य 

�जापितस्व�पस्य अ�े� यथो�स्य �तुफलात्म�पतया समस्योपासनं िवधात�िमत्यारभ्यते । पूवर्� ��यापदस्य 

िवधायकस्या�ुतत्वात्, ��यापदापेक्षत्वा� �करणस्य, अयमथ�ऽवगम्यते । एष ह वा अ�मेधं �तुं वेद य एनमेवं वेद — यः 

कि�त्, एनम् अ�मि��पमक�  च यथो�म्, एवं व�यमाणेन समासेन �दश्यर्मानेन िवशेषणेन िविश� ंवेद, स एषोऽ�मेधं 

वेद, नान्यः ; तस्मादवंे वे�दत� इत्यथर्ः । कथम् ? त� पशुिवषयमेव ताव�शर्नमाह । त� �जापितः ‘भूयसा यजे्ञन भूयो 

यजेय’ इित कामियत्वा, आत्मानमेव पशंु मेध्यं कल्पियत्वा, तं पशुम्, अनव�ध्यैव उत्सृ� ंपशुमवरोधमकृत्वैव मु���हम्, 

अमन्यत अिचन्तयत् । तं संवत्सरस्य पूणर्स्य परस्तात् ऊध्वर्म् आत्मने आत्माथर्म् आलभत — �जापितदवेताकत्वेनेत्येतत् 

— आलभत आलम्भं कृतवान् । पशून् अन्यान्�ाम्यानारण्यां� दवेताभ्यः यथादवैतं �त्यौहत् �ितगिमतवान् । यस्मा�ैवं 

�जापितरमन्यत, तस्मादवेमन्योऽप्यु�ेन िविधना आत्मानं पशुम�ं मेध्यं कल्पियत्वा, ‘सवर्दवेत्योऽह ं�ो�यमाणः’ 

आलभ्यमानस्त्वह ंम�ेवत्य एव स्याम् ; अन्य इतरे पशवो �ाम्यारण्या यथादवैतमन्याभ्यो दवेताभ्य आलभ्यन्ते 



मदवयवभूताभ्य एव’ इित िव�ात् । अत एवेदान� सवर्दवेत्यं �ोिक्षतं �ाजापत्यमालभयन्ते यािज्ञका एवम् । एष ह वा 

अ�मेधो य एष तपित, यस्त्वेवं पशुसाधनकः �तुः स एष साक्षात्फलभूतो िन�दश्यते, एष ह वा अ�मेधः ; कोऽसौ ? य 

एषः सिवता तपित जगदवभासयित तेजसा ; तस्य अस्य �तुफलात्मनः, संवत्सरः कालिवशेषः, आत्मा शरीरम्, 

ति�वर्त्यर्त्वात्संवत्सरस्य ; तस्यैव �त्वात्मनः अयं पा�थवोऽि�ः, अकर् ः, साधनभूतः ; तस्य चाकर् स्य �तौ िचत्यस्य, इमे 

लोका�योऽिप, आत्मानः शरीरावयवाः ; तथा च �ाख्यातम् — ‘तस्य �ाची �दक्’ इत्या�दना ; तावग्न्या�दत्यावेतौ 

यथािवशेिषतावकार्�मेधौ �तुफले ; अक� यः पा�थवोऽि�ः स साक्षात्�तु�पः ��यात्मकः ; �तोरि�साध्यत्वा��पेूणैव 

िनद�शः ; �तुसाध्यत्वा� फलस्य �तु�पेणैव िनद�शः — आ�दत्योऽ�मेध इित । तौ साध्यसाधनौ �तुफलभूतावग्न्या�दत्यौ 

— सा उ, पुनः भूयः, एकैव दवेता भवित ; का सा ? मृत्युरेव ; पूवर्मप्येकैवासीित्�यासाधनफलभेदाय िवभ�ा ; तथा 

चो�म् ‘स �ेधात्मानं �कु�त’ इित ; सा पुनरिप ��यािनवृर्�यु�रकालमेकैव दवेता भवित — मृत्युरेव फल�पः ; यः 

पुनरेवमेनम�मेधं मृत्युमेकां दवेतां वेद — अहमेव मृत्युरस्म्य�मेध एका दवेता म�पूा�ाि�साधनसाध्येित ; सोऽपजयित, 

पुनमृर्त्युं पुनमर्रणम,् सकृन्मृत्वा पुनमर्रणाय न जायत इत्यथर्ः ; अपिजतोऽिप मृत्युरेनं पुनरा�ुया�दत्याशङ्क्याह — नैन ं

मृत्युरा�ोित ; कस्मात् ? मृत्युः, अस्यैवंिवदः, आत्मा भवित ; �क� मृत्युरेव फल�पः स�ेतासां दवेतानामेको भवित ; 

तस्यैतत्फलम् ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

‘�या ह’ इत्या�स्य कः संबन्धः ? कमर्णां ज्ञानसिहतानां परा गित��ा मृत्य्वात्मभावः, अ�मेधगत्युक्त्या । अथेदान� 

मृत्य्वात्मभावसाधनभूतयोः कमर्ज्ञानयोयर्त उ�वः, तत्�काशनाथर्मु�ीथ�ा�णमारभ्यते ॥ 

ननु मृत्य्वात्मभावः पूवर्� ज्ञानकमर्णोः फलमु�म् । उ�ीथज्ञानकमर्णोस्तु मृत्य्वात्मभावाित�मणं फलं व�यित । अतो 

िभ�िवषयत्वात्फलस्य न पूवर्कमर्ज्ञानो�व�काशनाथर्म् इित चेत,् नायं दोषः ; अग्न्या�दत्यात्मभावत्वाद�ुीथफलस्य ; 

पूवर्�ाप्येतदवे फलमु�म् — ‘एतासां दवेतानामेको भवित’ इित । ननु ‘मृत्युमित�ान्तः’ इत्या�द िव��म् ; न, 

स्वाभािवकपाप्मासङ्गिवषयत्वादित�मणस्य ॥ 

कोऽसौ स्वाभािवकः पाप्मासङ्गो मृत्युः ? कुतो वा तस्यो�वः ? केन वा तस्याित�मणम् ? कथं वा ? — इत्येतस्याथर्स्य 

�काशनाय आख्याियका आरभ्यत े। कथम् ? — 

�या ह �ाजापत्या दवेा�ासुरा� ततः कानीयसा एव दवेा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पधर्न्त ते ह ेदवेा 

ऊचुहर्न्तासुरान्यज्ञ उ�ीथेनात्ययामेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



�या ि��काराः ; हिेत पूवर्वृ�ाव�ोतको िनपातः ; वतर्मान�जापतेः पूवर्जन्मिन 

यद्वृ�म्, तदव�ोतयित ह-शब्दने ; �ाजापत्याः �जापतेवृर्�जन्मावस्थस्यापत्यािन �ाजापत्याः ; के ते ? दवेा�ासुरा� ; 

तस्यैव �जापतेः �ाणा वागादयः ; कथं पुनस्तेषां दवेासुरत्वम् ? उच्यते — शा�जिनतज्ञानकमर्भािवता �ोतना�ेवा 

भविन्त ; त एव स्वाभािवक�त्यक्षानुमानजिनतद�ृ�योजनकमर्ज्ञानभािवता असुराः, स्वेष्वेवासुषु रमणात्, सुरेभ्यो वा 

दवेेभ्योऽन्यत्वात् । यस्मा� द�ृ�योजनज्ञानकमर्भािवता असुराः, ततः तस्मात्, कानीयसाः, कनीयांस एव कानीयसाः, 

स्वाथ�ऽिण वृि�ः ; कनीयांसोऽल्पा एव दवेाः ; ज्यायसा असुरा ज्यायांसोऽसुराः ; स्वाभािवक� िह कमर्ज्ञान�वृि�मर्ह�रा 

�ाणानां शा�जिनतायाः कमर्ज्ञान�वृ�ेः, द�ृ�योजनत्वात् ; अत एव कनीयस्त्वं दवेानाम्, शा�जिनत�वृ�ेरल्पत्वात् ; 

अत्यन्तय�साध्या िह सा ; त ेदवेा�ासुरा� �जापितशरीरस्थाः, एषु लोकेषु िनिम�भूतेषु स्वाभािवकेतरकमर्ज्ञानसाध्येषु, 

अस्पधर्न्त स्पधा� कृतवन्तः ; दवेानां चासुराणां च वृ�यु�वािभभवौ स्पधार् । कदािचत्छा�जिनतकमर्ज्ञानभावना�पावृि�ः 

�ाणानामु�वित । यदा चो�वित, तदा द�ृ�योजना �त्यक्षानुमानजिनतकमर्ज्ञानभावना�पा तेषामेव �ाणानां 

वृि�रासुयर्िभभूयते । स दवेानां जयः, असुराणां पराजयः । कदािच�ि�पयर्येण दवेानां वृि�रिभभूयते, आसुयार् उ�वः । 

सोऽसुराणां जयः, दवेानां पराजयः । एवं दवेानां जये धमर्भूयस्त्वादतु्कषर् आ �जापितत्व�ा�ेः । 

असुरजयेऽधमर्भूयस्त्वादपकषर् आ स्थावरत्व�ा�ेः । उभयसाम्ये मनुष्यत्व�ाि�ः । त एवं कनीयस्त्वादिभभूयमाना असुरैद�वा 

बा�ल्यादसुराणां �क कृतवन्त इित, उच्यते — ते दवेाः, असुरैरिभभूयमानाः, ह �कल, ऊचुः उ�वन्तः ; कथम् ? हन्त! 

इदानीम्, अिस्मन्यजे्ञ ज्योित�ोमे, उ�ीथेन उ�ीथकमर्पदाथर्कतृर्स्व�पा�यणेन, अत्ययाम अितगच्छामः ; असुरानिभभूय 

स्वं दवेभावं शा��कािशतं �ितप�ामह ेइत्यु�वन्तोऽन्योन्यम् । उ�ीथकमर्पदाथर्कतृर्स्व�पा�यणं च ज्ञानकमर्भ्याम् । कमर् 

व�यमाणं मन्�जपलक्षणम्, िविधत्स्यमानम् — ‘तदतेािन जपेत्’ (बृ. उ. १-३-२८) इित । ज्ञानं ित्वदमेव िन�प्यमाणम् ॥ 

निन्वदमभ्यारोहजपिविधशेषोऽथर्वादः, न ज्ञानिन�पणपरम् । न, ‘य एवं वेद’ (बृ. उ. १-३-७) इित वचनात् । 

उ�ीथ�स्तावे पुराकल्प�वणाद�ुीथिविधपरिमित चेत,् न, अ�करणात् ; उ�ीथस्य चान्य� िविहतत्वात् ; 

िव�ा�करणत्वा�ास्य ; अभ्यारोहजपस्य चािनत्यत्वात् एवंिवत्�योज्यत्वात्, िवज्ञानस्य च िनत्यवच्�वणात् ; 

‘त�तैल्लोकिजदवे’ (बृ. उ. १-४-२८) इित च �ुतेः ; �ाणस्य वागादीनां च शुद्ध्यशुि�वचनात् ; न �नुपास्यत्वे — 

�ाणस्य शुि�वचनम,् वागादीनां च सहोपन्यस्तानामशुि�वचनम्, वागा�दिनन्दया मुख्य�ाणस्तिुत�ािभ�ेता, — उपप�ते 

— ‘मृत्युमित�ान्तो दीप्यते’ (बृ. उ. १-३-२७) इत्या�द फलवचनं च । �ाणस्व�पाप�े�ह फलं तत्, य�ागा�ग्न्या�दभावः 

॥ 

भवतु नाम �ाणस्योपासनम्, न त ुिवशुद्ध्या�दगुणव�ेित ; ननु स्याच्�तत्वात् ; न स्यात्, उपास्यत्वे स्तुत्यथर्त्वोपप�ेः । न 

; अिवपरीताथर्�ितप�ेः �ेयः�ा�युपप�ेः, लोकवत् । यो �िवपरीतमथ� �ितप�ते लोके, स इ� ं�ा�ोत्यिन�ा�ा िनवतर्ते, न 

िवपरीताथर्�ितप�या ; तथेहािप �ौतशब्दजिनताथर्�ितप�ौ �ेयः�ाि��पप�ा, न िवपयर्ये । न 

चोपासनाथर्�ुतशब्दोत्थिवज्ञानिवषयस्यायथाथर्त्वे �माणमिस्त । न च ति�ज्ञानस्यापवादः �ूयते । ततः 



�ेयः�ाि�दशर्ना�थाथर्तां �ितप�ामह े। िवपयर्ये चानथर्�ाि�दशर्नात् — यो िह िवपयर्येणाथ� �ितप�ते लोके — पु�षं 

स्थाणु�रित, अिम�ं िम�िमित वा, सोऽनथ� �ा�ुवन्दशृ्यते । आत्मे�रदवेतादीनामप्ययथाथार्नामेव चे�हणं �ुिततः, 

अनथर्�ा�यथ� शा�िमित �ुवं �ा�ुयाल्लोकवदवे ; न चैत�द�म् । तस्मा�थाभूतानेवात्मे�रदवेतादीन्�ाहयत्युपासनाथ� 

शा�म् । नामादौ ��दिृ�दशर्नादयु�िमित चेत्, स्फुटं नामादरे��त्वम् ; त� ��द�ृ� स्थाण्वादािवव पु�षद�ृ� िवपरीतां 

�ाहयच्छा�ं दशृ्यते ; तस्मा�थाथर्मेव शा�तः �ितप�ेः �ेय इत्ययु�िमित चेत,् न ; �ितमाव�ेद�ितप�ेः । 

नामादाव��िण ��द�ृ� िवपरीतां �ाहयित शा�म्, स्थाण्वादािवव पु�षदिृ�म ्— इित नैतत्साध्ववोचः । कस्मात् ? 

भेदने िह ��णो नामा�दवस्तु �ितप�स्य नामादौ िवधीयते ��दिृ�ः, �ितमादािवव िवष्णुदिृ�ः । आलम्बनत्वेन िह 

नामा�द�ितपि�ः, �ितमा�दवदवे, न तु नामा�ेव ��ेित । यथा स्थाणाविनज्ञार्ते, न स्थाणु�रित, पु�ष एवायिमित 

�ितप�ते िवपरीतम्, न त ुतथा नामादौ ��दिृ��वपरीता ॥ 

��दिृ�रेव केवला, नािस्त ��ेित चेत ्; — एतेन �ितमा�ा�णा�दषु िवष्ण्वा�ददवेिप�ा�दद�ृीनां तुल्यता — न, 

ऋगा�दषु पृिथ�ा�ददिृ�दशर्नात्, िव�मानपृिथ�ा�दवस्तुद�ृीनामेव ऋगा�दिवषये �के्षपदशर्नात् । 

तस्मा�त्सामान्या�ामा�दषु ��ा�दद�ृीनां िव�मान��ा�दिवषयत्विसि�ः । एतेन �ितमा�ा�णा�दषु 

िवष्ण्वा�ददवेिप�ा�दबु�ीनां च सत्यवस्तुिवषयत्विसि�ः । मुख्यापेक्षत्वा� गौणत्वस्य ; प�ाग्न्या�दषु 

चाि�त्वादगे�णत्वान्मुख्यग्न्या�दस�ाववत्, नामा�दषु ��त्वस्य गौणत्वान्मुख्य��स�ावोपपि�ः ॥ 

��याथ��ािवशेषाि��ाथार्नाम् । यथा च, दशर्पूणर्मासा�द��या इदफंला िविश�िेतकतर्�ताका एवं�म�यु�ाङ्गा च — 

इत्येतदलौ�ककं वस्तु �त्यक्षा�िवषयं तथाभूतं च वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते ; तथा, परमात्मे�रदवेता�दवस्तु 

अस्थूला�दधमर्कमशनाया�तीतं चेत्येवमा�दिविश�िमित वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते — इित अलौ�ककत्वा�थाभूतमेव 

भिवतुमहर्तीित । न च ��याथ�वार्क्यैज्ञार्नवाक्यानां 

बुद्ध्युत्पादकत्वे िवशेषोऽिस्त । न चािनि�ता िवपयर्स्ता वा परमात्मा�दवस्तुिवषया बुि��त्प�ते । 

अनु�येाभावादयु�िमित चेत्, ��याथ�वार्क्यैः �यंशा भावनानु�येा ज्ञाप्यतेऽलौ�कक्यिप ; न तथा 

परमात्मे�रा�दिवज्ञानेऽनु�यें �कि�दिस्त ; अतः ��याथ�ः साधम्यर्िमत्ययु�िमित चेत,् न ; ज्ञानस्य तथाभूताथर्िवषयत्वात् । 

न �नु�येस्य �यंशस्य भावनाख्यस्यानु�येत्वा�थात्वम् ; �क त�ह ? �माणसमिधगतत्वात् । न च ति�षयाया 

बु�रेनु�येिवषयत्वा�थाथर्त्वम् ; �क त�ह ? वेदवाक्यजिनतत्वादवे । वेदवाक्यािधगतस्य वस्तुनस्तथात्वे सित, 

अनु�येत्विविश� ंचेत ्अनुित�ित ; नो चेदनु�येत्विविश�म्, नानुित�ित । अननु�येत्वे वाक्य�माणत्वानुपपि��रित चेत्, 

न �नु�येेऽसित पदानां संहित�पप�ते ; अनु�येत्वे तु सित तादथ्य�न पदािन संहन्यन्ते ; त�ानु�येिन� ंवाक्यं �माणं भवित 

— इदमनेनैवं कतर्�िमित ; न ित्वदमनेनैविमत्येवं�काराणां पदशतानामिप वाक्यत्वमिस्त, — ‘कुयार्ित्�येत कतर्�ं 

भवेत्स्या�दित प�मम्’ (?) इत्येवमादीनामन्यतमेऽसित ; अतः परमात्मे�रादीनामवाक्य�माणत्वम् ; पदाथर्त्वे च 

�माणान्तरिवषयत्वम् ; अतोऽसदते�दित चेत,् न ; ‘अिस्त मे�वर्णर्चतु�योपेतः’ इित एवमा�ननु�येेऽिप वाक्यदशर्नात् । न 



च, ‘मे�वर्णर्चतु�योपेतः’ इत्येवमा�दवाक्य�वण ेमेवार्दावनु�येत्वबुि��त्प�ते । तथा अिस्तपदसिहतानां 

परमात्मे�रा�द�ितपादकवाक्यपदानां िवशेषणिवशेष्यभावेन संहितः केन वायर्ते । मेवार्�दज्ञानवत्परमात्मज्ञाने 

�योजनाभावादयु�िमित चेत्, न ; ‘��िवदा�ोित परम्’ (तै. उ. २-१-१) ‘िभ�ते �दय�िन्थ’ (म.ु उ. २-२-८) इित 

फल�वणात्, संसारबीजािव�ा�ददोषिनवृि�दशर्ना� । अनन्यशेषत्वा� तज्ज्ञानस्य, जुह्वािमव, 

फल�ुतेरथर्वादत्वानुपपि�ः ॥ 

�ितिष�ािन�फलसंबन्ध� वेदादवे िवज्ञायते । न चानु�येः सः । न च �ितिष�िवषये �वृ���यस्य 

अकरणादन्यदनु�येमिस्त । अकतर्�ताज्ञानिन�तैव िह परमाथर्तः �ितषेधिवधीनां स्यात् । कु्षधातर्स्य 

�ितषेधज्ञानसंस्कृतस्य, अभ�येऽभोज्ये वा �त्युपिस्थते कल�ािभशस्ता�ादौ ‘इद ंभ�यम्’ ‘अदो भोज्यम्’ इित वा 

ज्ञानमुत्प�म्, ति�षयया �ितषेधज्ञानस्मृत्या बाध्यते ; मृगतृिष्णकायािमव पेयज्ञानं ति�षययाथात्म्यिवज्ञानेन । 

तिस्मन्बािधते स्वाभािवकिवपरीतज्ञानेऽनथर्करी त�क्षणभोजन�वृि�नर् भवित । िवपरीतज्ञानिनिम�ायाः �वृ�े�नवृि�रेव, 

न पुनयर्�ः कायर्स्तदभावे । तस्मात्�ितषेधिवधीनां वस्तुयाथात्म्यज्ञानिन�तैव, न पु�ष�ापारिन�तागन्धोऽप्यिस्त । 

तथेहािप परमात्मा�दयाथात्म्यज्ञानिवधीनां तावन्मा�पयर्वसानतैव स्यात् । तथा ति�ज्ञानसंस्कृतस्य, 

ति�परीताथर्ज्ञानिनिम�ानां �वृ�ीनाम्, अनथार्थर्त्वेन ज्ञायमानत्वात् परमात्मा�दयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या स्वाभािवके 

ति�िम�िवज्ञान ेबािधते, अभावः स्यात् । ननु कल�ा�दभक्षणादरेनथार्थर्त्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या स्वाभािवके 

त��यत्वा�दिवपरीतज्ञाने िनव�तते त�क्षणा�नथर्�वृ�यभाववत्, अ�ितषेधिवषयत्वाच्छा�िविहत�वृ�यभावो न यु� 

इित चेत्, न ; िवपरीतज्ञानिनिम�त्वानथार्थर्त्वाभ्यां तुल्यत्वात् । कल�भक्षणा�द�वृ�े�मथ्याज्ञानिनिम�त्वमनथार्थर्त्वं च 

यथा, तथा शा�िविहत�वृ�ीनामिप । तस्मात्परमात्मयाथात्म्यिवज्ञानवतः शा�िविहत�वृ�ीनामिप, 

िमथ्याज्ञानिनिम�त्वेनानथार्थर्त्वेन च तलु्यत्वात्, परमात्मज्ञानेन िवपरीतज्ञाने िनव�तते, यु� एवाभावः । ननु त� यु�ः ; 

िनत्यानां तु केवलशा�िनिम�त्वादनथार्थर्त्वाभावा� अभावो न यु� इित चेत,् न ; अिव�ाराग�षेा�ददोषवतो 

िविहतत्वात् । यथा स्वगर्कामा�ददोषवतो दशर्पूणर्मासादीिन काम्यािन कमार्िण िविहतािन, तथा 

सवार्नथर्बीजािव�ा�ददोषवतस्त�िनते�ािन��ाि�प�रहारराग�षेा�ददोषवत� 

तत्�े�रतािवशेष�वृ�े�र�ािन��ाि�प�रहारा�थनो िनत्यािन कमार्िण िवधीयन्ते ; न केवलं शा�िनिम�ान्येव । न 

चाि�हो�दशर्पूणर्मासचातुमार्स्यपशुबन्धसोमानां कमर्णां स्वतः काम्यिनत्यत्विववेकोऽिस्त । कतृर्गतेन िह स्वगार्�दकामदोषेण 

कामाथर्ता ; तथा अिव�ा�ददोषवतः स्वभाव�ा�े�ािन��ाि�प�रहारा�थनस्तदथार्न्येव िनत्यािन — इित यु�म् ; तं �ित 

िविहतत्वात् । न परमात्मयाथात्म्यिवज्ञानवतः शमोपाय�ितरेकेण �कि�त्कमर् िविहतमुपलभ्यते । 

कमर्िनिम�दवेता�दसवर्साधनिवज्ञानोपमद�न �ात्मज्ञानं िवधीयत े। न चोपम�दत��याकारका�दिवज्ञानस्य 

कमर्�वृि��पप�ते, िविश���यासाधना�दज्ञानपूवर्कत्वाित्�या�वृ�ेः । न िह 

दशेकाला�नविच्छ�ास्थूला�या�द���त्ययधा�रणः कमार्वसरोऽिस्त । भोजना�द�वृ�यवसरवत्स्या�दित चेत,् न ; 

अिव�ा�दकेवलदोषिनिम�त्वा�ोजना�द�वृ�ेरावश्यकत्वानुपप�ेः । न तु, तथा अिनयतं कदािचित्�यते कदािच� ��यते 



चेित, िनत्यं कम�पप�ते । केवलदोषिनिम�त्वा�ु भोजना�दकमर्णोऽिनयतत्वं स्यात्, दोषो�वािभभवयोरिनयतत्वात्, 

कामानािमव काम्येषु । शा�िनिम�काला�पेक्षत्वा� िनत्यानामिनयतत्वानुपपि�ः ; दोषिनिम�त्वे सत्यिप, यथा 

काम्याि�हो�स्य शा�िविहतत्वात्सायं�ातःकाला�पेक्षत्वम्, एवम ्। त�ोजना�द�वृ�ौ िनयमवत्स्या�दित चेत,् न ; 

िनयमस्य अ��यात्वात् ��याया�ा�योजनकत्वात् नासौ ज्ञानस्यापवादकरः । तस्मात्, परमात्मयाथात्म्यज्ञानिवधेरिप 

ति�परीतस्थूल�तैा�दज्ञानिनवतर्कत्वात् सामथ्यार्त्सवर्कमर्�ितषेधिवध्यथर्त्वं संप�ते कमर्�वृ�यभावस्य तुल्यत्वात्, यथा 

�ितषेधिवषये । तस्मात्, �ितषेधिविधव�, वस्तु�ितपादनं तत्परत्वं च िस� ंशा�स्य ॥ 

तेह वाचमूचुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्यो वागुदगायत् । यो वािच भोगस्तं दवेेभ्य आगाय�त्कल्याणं वदित तदात्मने । ते 

िवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य पाप्मनािवध्यन्स यः स पाप्मा यदवेेदम�ित�पं वदित स एव स पाप्मा ॥ २ 

॥ 

भाष्यम् 

ते दवेाः, ह एवं िविनि�त्य, वाचं वागिभमािनन� दवेताम्, ऊचुः उ�वन्तः ; त्वम्, नः अस्मभ्यम्, उ�ाय औ�ा�ं कमर् 

कु�ष्व ; वाग्दवेतािनवर्त्यर्मौ�ा�ं कमर् द�ृवन्तः, तामेव च दवेतां जपमन्�ािभधेयाम् — ‘असतो मा स�मय’ इित । अ� 

चोपासनायाः कमर्ण� कतृर्त्वेन वागादय एव िवव�यन्ते । कस्मात् ? यस्मात्परमाथर्तस्तत्कतृर्कस्ति�षय एव च सव� 

ज्ञानकमर्सं�वहारः । व�यित िह ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इत्यात्मकतृर्कत्वाभावं िवस्तरतः ष� े। इहािप च 

अध्यायान्ते उपसंह�रष्यित अ�ाकृता�द��याकारकफलजातम् — ‘�य ंवा इद ंनाम �पं कमर्’ (बृ. उ. १-६-१) इित — 

अिव�ािवषयम् । अ�ाकृता�ु यत्परं परमात्माख्यं िव�ािवषयम ्अनाम�पकमार्त्मकम्, ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित 

इतर�त्याख्यानेनोपसंह�रष्यित पृथक् । यस्तु वागा�दसमाहारोपािधप�रकिल्पतः संसायार्त्मा, तं च 

वागा�दसमाहारपक्षपाितनमेव दशर्ियष्यित — ‘एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुिवनश्यित’ (बृ. उ. २-४-१२) इित 

तस्मा�ु�ा वागादीनामेव ज्ञानकमर्कतृर्त्वफल�ाि�िववक्षा । तथेित तथािस्त्वित, दवैे��ा वाक् तेभ्यः अ�थभ्यः अथार्य, 

उदगायत् उ�ानं कृतवती । कः पुनरसौ दवेेभ्योऽथार्यो�ानकमर्णा वाचा िनवर्�ततः कायर्िवशेष इित, उच्यते — यो वािच 

— िनिम�भूतायाम् — वागा�दसमुदायस्य य उपकारो िनष्प�ते वदना�द�ापारेण, स एव । सव�षां �सौ 

वाग्वदनािभिनवृर्�ो भोगः फलम् । त ंभोगं सा ि�षु पवमानेषु कृत्वा अविश�षुे नवसु स्तो�ेषु वाचिनकमा�त्वज्यं फलम् — 

यत्कल्याणं शोभनम्, वदित वणार्निभिनवर्तर्यित, तत ्— आत्मने म�मेव । तद्ध्यसाधारणं वाग्दवेातायाः कमर्, 

यत्सम्यग्वणार्नामु�ारणम् ; अतस्तदवे िवशेष्यते — ‘यत्कल्याणं वदित’ इित । य�ु वदनकाय� सवर्संघातोपकारात्मकम्, 

त�ाजमानमेव । त� कल्याणवदनात्मसंबन्धासङ्गावसरं दवेताया रन्�ं �ितलभ्य ते िवदःु असुराः ; कथम् ? अनेनो�ा�ा, 

नः अस्मान्, स्वाभािवकं ज्ञानं कमर् च, अिभभूय अतीत्य, शा�जिनतकमर्ज्ञान�पेण ज्योितषो�ा�ात्मना अत्येष्यिन्त 

अितगिमष्यिन्त — इत्येवं िवज्ञाय, तमु�ातारम,् अिभ�तु्य अिभगम्य, स्वेन आसङ्गलक्षणेन पाप्मना अिवध्यन् 

तािडतवन्तः संयोिजतवन्त इत्यथर्ः । स यः स पाप्मा — �जापतेः पूवर्जन्मावस्थस्य वािच िक्ष�ः स एष �त्यक्षी��यते — 



कोऽसौ ? सदवेेदम�ित�पम् अननु�पं शा��ितिष� ंवदित, येन �यु�ोऽसभ्यबीभत्सानृता�िनच्छ�िप वदित ; अनेन 

काय�णा�ित�पवदनेनानुगम्यमानः �जापतेः कायर्भूतासु �जासु वािच वतर्ते ; स एवा�ित�पवदनेनानुिमतः, स 

�जापतेवार्िच गतः पाप्मा ; कारणानुिवधािय िह कायर्िमित ॥ 

अथ ह �ाणमूचुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्यः �ाण उदगाय�ः �ाणे भोगस्तं 

दवेेभ्य आगाय�त्कल्याणं िज�ित तदात्मने । त ेिवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य पाप्मनािवध्यन्स यः स 

पाप्मा यदवेेदम�ित�पं िज�ित स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 

अथ ह चकु्ष�चुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्य�कु्ष�दगायत् । य�भुिष भोगस्तं वेदभे्य आगाय�त्कल्याणं पश्यित तदात्मने । 

ते िवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य पाप्मनािवध्यन्स यः स पाप्मा यदवेेदम�ित�पं पश्यित स एव स पाप्मा ॥ 

४ ॥ 

अथ ह �ो�मूचुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्यः �ो�मुदगाय�ः �ो�े भोगस्तं दवेेभ्य आगाय�त्कल्याणं शृणोित तदात्मने । ते 

िवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य पाप्मनािवध्यन्स यः स पाप्मा यदवेेदम�ित�पं शृणोित स एव स पाप्मा ॥ ५ 

॥ 

अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्यो मन उदगाय�ो मनिस भोगस्तं दवेेभ्य आगाय�त्कल्याणं संकल्पयित 

तदात्मने । ते िवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य पाप्मनािवध्यन्स यः स पाप्मा यदवेेदम�ित�पं संकल्पयित स 

एव स पाप्मैवमु खल्वेता दवेताः पाप्मिभ�पासृज�ेवमेनाः पाप्मनािवध्यन् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तथैव �ाणा�ददवेता उ�ीथिनवर्तर्कत्वा�पमन्��काश्या उपास्या�ेित �मेण परीिक्षतवन्तः । दवेानां चैति�ि�तमासीत् 

— वागा�ददवेताः �मेण परी�यमाणाः कल्याणिवषयिवशेषात्मसंबन्धासङ्गहतेोरासुरपाप्मसंसगार्द�ुीथिनवर्तर्नासमथार्ः ; 

अतोऽनिभधेयाः, ‘असतो मा स�मय’ इत्यनुपास्या� ; अशु�त्वा�दतरा�ापकत्वा�ेित । एवमु खलु, अनु�ा 

अप्येतास्त्वगा�ददवेताः, कल्याणाकल्याणकायर्दशर्नात्, एवं वागा�दवदवे, एनाः, पाप्मना अिवध्यन् पाप्मना िव�वन्त इित 

यद�ंु तत्पाप्मिभ�पासृजन् पाप्मिभः संसग� कृतवन्त इत्येतत् ॥ 

वागा�ददवेता उपासीना अिप मृत्य्वितगमनायाशरणाः सन्तो दवेाः, �मेण — 

अथ हमेमासन्यं �ाणमूचुस्त्वं न उ�ायेित तथेित तेभ्य एष �ाण उदगाय�े िवदरुनेन वै न उ�ा�ात्येष्यन्तीित तमिभ�तु्य 

पाप्मनािव�त्सन्स यथाश्मानमृत्वा लो�ो िवध्वंसेतैवं हवै िवध्वंसमाना िवष्व�ो िवनेशुस्ततो दवेा अभवन्परासुरा 

भवत्यात्मना परास्य ि�षन्�ातृ�ो भवित य एवं वेद ॥ ७ ॥ 



भाष्यम् 

अथ अनन्तरम्, ह इमिमत्यिभनय�दशर्नाथर्म्, आसन्यम् आस्ये भवमासन्यं मुखान्त�बलस्थं �ाणमूचुः — ‘त्वं न उ�ाय’ इित 

। तथेत्येवं शरणमुपगतेभ्यः स एष �ाणो मुख्य उदगायत् इत्या�द पूवर्वत् । पाप्मना अिव�त्सन् वेधनं कतुर्िम�वन्तः, ते च 

दोषासंस�गणं सन्तं मुख्यं �ाणम्, स्वेन आसङ्गदोषेण वागा�दषु लब्ध�सरास्तदभ्यासानुवृ�या, सं��यमाणा िवनेशुः 

िवन�ा िवध्वस्ताः ; कथिमवेित द�ृान्त 

उच्यते — स यथा स द�ृान्तो यथा — लोके अश्मानं पाषाणम्, ऋत्वा गत्वा �ाप्य, लो�ः पांसुिपण्डः, 

पाषाणचूणर्नायाश्मिन िनिक्ष�ः स्वयं िवध्वंसेत िव�ंसेत िवचूण�भवेत् ; एवं हवै यथायं द�ृान्त एवमेव, िवध्वंसमाना 

िवशेषेण ध्वंसमानाः, िवष्व�ः नानागतयः, िवनेशुः िवन�ाः, यतः ; — ततः तस्मादासुरिवनाशा�ेवत्व�ितबन्धभूतेभ्यः 

स्वाभािवकासङ्गजिनतपाप्मभ्यो िवयोगात्, असंसगर्ध�ममुख्य�ाणा�यबलात्, दवेाः वागादयः �कृताः, अभवन् ; 

�कमभवन् ? स्वं दवेता�पमग्न्या�ात्मकं व�यमाणम् । पूवर्मप्यग्न्या�ात्मका एव सन्तः स्वाभािवकेन पाप्मना 

ितरस्कृतिवज्ञानाः िपण्डमा�ािभमाना आसन् । ते तत्पाप्मिवयोगादिुज्झत्वा िपण्डमा�ािभमानं 

शा�सम�पतवागा�ग्न्या�ात्मािभमाना बभूवु�रत्यथर्ः । �क� ते �ितपक्षभूता असुराः परा — अभवि�त्यनुवतर्ते ; 

पराभूता िवन�ा इत्यथर्ः । यथा पुराकल्पेन व�णतः पूवर्यजमानोऽित�ान्तकािलकः एतामेवाख्याियका�पां �ु�त दषृ्ट्वा, 

तेनैव �मेण वागा�ददवेताः परी�य, ता�ापो�ासङ्गपाप्मास्पददोषव�वेनादोषास्पद ंमुख्यं �ाणमात्मत्वेनोपगम्य, 

वागा�ाध्याित्मकिपण्डमा�प�रिच्छ�ात्मािभमानं िहत्वा, वैराजिपण्डािभमानं वागा�ग्न्या�ात्मिवषयं 

वतर्मान�जापितत्वं शा��कािशतं �ितप�ः ; तथैवायं यजमानस्तेनैव िविधना भवित �जापितस्व�पेणात्मना ; परा च, 

अस्य �जापितत्व�ितपक्षभूतः पाप्मा ि�षन्�ातृ�ः, भवित ; — यतोऽ��ेािप भवित कि��ातृ�ो भरता�दतुल्यः ; 

यिस्त्विन्�यिवषयासङ्गजिनतः पाप्मा, �ातृ�ो ��ेा च, पारमा�थकात्मस्व�पितरस्करणहतेुत्वात् — स च पराभवित 

िवशीयर्ते, लो�वत्, �ाणप�रष्वङ्गात् । कस्यैतत्फलिमत्याह — य एवं वेद, यथो�ं �ाणमात्मत्वेन �ितप�ते 

पूवर्यजमानव�दत्यथर्ः ॥ 

फलमुपसं�त्याधुनाख्याियका�पमेवाि�त्याह । कस्मा� हतेोवार्गादीन्मुक्त्वा मुख्य एव �ाण आत्मत्वेना�ियत� इित 

तदपुपि�िन�पणाय, यस्मादयं वागादीनां िपण्डादीनां च साधारण आत्मा — इत्येतमथर्माख्याियकया दशर्यन्त्याह �ुितः 

— 

ते होचुः � नु सोऽभू�ो न इत्थमस�ेत्ययमास्येऽन्त�रित सोऽयास्य आिङ्गरसोऽङ्गानां िह रसः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



ते �जापित�ाणाः, मुख्येन �ाणेन प�र�ािपतदवेस्व�पाः, ह ऊचुः उ�वन्तः, फलावस्थाः ; �किमत्याह — � िन्वित िवतक�  

; � नु किस्म�ु, सोऽभूत् ; कः ? यो नोऽस्मान्, इत्थम् एवम्, अस� सि�तवान् दवेभावमात्मत्वेनोपगिमतवान् । स्मरिन्त 

िह लोके केनिचदपुकृता उपका�रणम् ; लोकवदवे स्मरन्तो िवचारयमाणाः कायर्करणसंघाते आत्मन्येवोपलब्धवन्तः ; कथम् 

? अयमास्येऽन्त�रित — आस्ये मुखे य आकाशस्तिस्मन्, अन्तः, अयं �त्यक्षो वतर्त इित । सव� िह लोको िवचायार्ध्यवस्यित 

; तथा दवेाः । 

यस्मादयमन्तराकाशे वागा�ात्मत्वेन िवशेषमनाि�त्य वतर्मान उपलब्धो दवैेः, तस्मात् — स �ाणोऽयास्यः ; 

िवशेषाना�यत्वा� अस� सि�तवान्वागादीन् ; अत एवािङ्गरसः आत्मा कायर्करणानाम् ; कथमािङ्गरसः ? �िस� ं

�ेतत्, अङ्गानां कायर्करणलक्षणानाम्, रसः सार आत्मेत्यथर्ः ; कथं पुनरङ्गरसत्वम् ? तदपाये शोष�ा�े�रित व�यामः । 

यस्मा�ायमङ्गरसत्वाि�शेषाना�यत्वा� कायर्करणानां साधारण आत्मा िवशु��, तस्मा�ागादीनपास्य �ाण 

एवात्मत्वेना�ियत� इित वाक्याथर्ः । आत्मा �ात्मत्वेनोपगन्त�ः ; अिवपरीतबोधाच्�ेयः�ा�ेः, िवपयर्ये 

चािन�ा�ाि�दशर्नात् ॥ 

सा वा एषा दवेता दनूार्म दरंू �स्या मृत्युदूर्रं ह वा अस्मान्मृत्युभर्वित य एवं वेद ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

स्यान्मतं �ाणस्य िवशुि�रिस�िेत ; नन ुप�र�तमेत�ागादीनां कल्याणवदना�ासङ्गवत्�ाणस्यासङ्गास्पदाभावेन ; बाढम ्

; �क त्वािङ्गरसत्वेन वागादीनामात्मत्वोक्त्या वागा�द�ारेण वशस्पृि�तत्स्पृ��ेरवाशु�ता शङ्क्यत इित । आह — शु� 

एव �ाणः ; कुतः ? सा वा एषा दवेता दनूार्म — यं �ाणं �ाप्याश्मानिमव लो�वि�ध्वस्ता असुराः ; तं परामृशित — सेित 

; सैवैषा, येयं वतर्मानयजमानशरीरस्था दवैे�नधार्�रता ‘अयमास्येऽन्तः’ इित ; दवेता च सा स्यात्, उपासन��यायाः 

कमर्भावेन गुणभूतत्वात् ; यस्मात्सा दनूार्म द�ूरत्येवं ख्याता — नामशब्दः ख्यापनपयार्यः — तस्मात्�िस�ास्या िवशुि�ः, 

दनूार्मत्वात् ; कुतः पुनदूर्नार्मत्विमत्याह — दरंू दरेू, िह यस्मात्, अस्याः �ाणदवेतायाः, मृत्युरासङ्गलक्षणः पाप्मा ; 

असं�ेषध�मत्वात्�ाणस्य समीपस्थस्यािप दरूता मृत्योः ; तस्माद्द�ूरत्येवं ख्याितः ; एवं �ाणस्य िवशुि�ज्ञार्िपता । िवदषुः 

फलमुच्यते — दरंू ह वा अस्मान्मृत्युभर्वित — अस्मादवंेिवदः, य एवं वेद तस्मात्, एविमित — �कृतं िवशुि�गुणोपेतं 

�ाणमुपास्त इत्यथर्ः । उपासनं नाम उपास्याथर्वाद ेयथा दवेता�दस्व�पं �ुत्या ज्ञाप्यते तथा मनसोपगम्य, आसनं िचन्तनम्, 

लौ�कक�त्यया�वधानेन, यावत् त�ेवता�दस्व�पात्मािभमानािभ�ि��रित लौ�ककात्मािभमानवत् ; — ‘दवेो भूत्वा 

दवेानप्येित’ (बृ. उ. ४-१-२) ‘�कदवेतोऽस्यां �ाच्यां �दश्यिस’ (बृ. उ. ३-९-२०) इत्येवमा�द�ुितभ्यः ॥ 

‘सा वा एषा दवेता...दरंू ह वा अस्मान्मृत्युभर्वित’ इत्यु�म् ; कथं पुनरेवंिवदो दरंू मृत्युभर्वतीित ? उच्यते — 

एवंिव�विवरोधात् ; इिन्�यिवषयसंसगार्सङ्गजो िह पाप्मा �ाणात्मािभमािननो िह िव�ध्यते, 



वागा�दिवशेषात्मािभमानहतेुत्वात्स्वाभािवकाज्ञानहतेुत्वा� ; शा�जिनतो िह �ाणात्मािभमानः ; तस्मात् एवंिवदः पाप्मा 

दरंू भवतीित यु�म्, िवरोधात् ; — तदतेत्�दशर्यित — 

सा वा एषा दवेतैतासां दवेतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य य�ासां �दशामन्तस्त�मयांचकार तदासां पाप्मनो 

िवन्यदधा�स्मा� जनिमया�ान्तिमया�ेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

सा वा एषा दवेतेत्यु�ाथर्म् । एतासां वागादीनां दवेतानाम्, पाप्मानं मृत्युम ्— 

स्वाभािवकाज्ञान�यु�ेिन्�यिवषयसंसगार्सङ्गजिनतेन िह पाप्मना सव� ि�यत,े स �तो मृत्युः — तम,् 

�ाणात्मािभमान�पाभ्यो दवेताभ्यः, अपिच्छ� अपहत्य, — �ाणात्मािभमानमा�तयैव �ाणोऽपहन्तेत्युच्यते ; िवरोधादवे 

तु पाप्मैवंिवदो दरंू गतो भवित ; �क पुन�कार दवेतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्येत्युच्यते — य� यिस्मन्, आसां �ाच्यादीनां 

�दशाम्, अन्तः अवसानम्, तत ्त� गमयांचकार गमनं कृतवािनत्येतत् । ननु नािस्त �दशामन्तः, कथमन्तं गिमतवािनित ; 

उच्यते — �ौतिवज्ञानव�नाविधिनिम�किल्पतत्वा��शां ति�रोिधजनाध्युिषत एव दशेो �दशामन्तः, दशेान्तोऽरण्यिमित 

य�त् ; इत्यदोषः । त�� गमियत्वा, आसां दवेतानाम्, पाप्मन इित ि�तीयाब�वचनम्, िवन्यदधात् िविवधं 

न्यग्भावेनादधात्स्थािपतवती, �ाणदवेता ; �ाणात्मािभमानशून्येष्वन्त्यजनेिष्वित सामथ्यार्त् ; इिन्�यसंसगर्जो िह स इित 

�ाण्या�यतावगम्यते । तस्मा�मन्त्यं जनम्, नेयात् न गच्छेत् संभाषणदशर्ना�दिभनर् संसृजेत ्; तत्संसग� पाप्मना संसगर्ः 

कृतः स्यात् ; पाप्मा�यो िह सः ; त�निनवासं चान्तं �दगन्तशब्दवाच्यम्, नेयात् — जनशून्यमिप, जनमिप त�ेशिवयु�म्, 

इत्यिभ�ायः । ने�दित प�रभयाथ� िनपातः ; इत्थं जनसंसग�, पाप्मानं मृत्युम,् अन्ववायानीित — अनु अव अयानीित 

अनुगच्छेयिमित ; एवं भीतो न जनमन्तं चेया�दित पूव�ण संबन्धः ॥ 

सा वा एषा दवेतैतासां दवेतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत् ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

सा वा एषा दवेता — तदतेत्�ाणात्मज्ञानकमर्फलं वागादीनामग्न्या�ात्मत्वमुच्यते । अथैना मृत्युमत्यवहत् — 

यस्मादाध्याित्मकप�रच्छेदकरः पाप्मा मृत्युः �ाणात्मिवज्ञानेनापहतः, तस्मात्स �ाणोऽपहन्ता पाप्मनो मृत्योः ; तस्मात्स 

एव �ाणः, एना वागा�ददवेताः, �कृतं पाप्मानं मृत्युम्, अतीत्य अवहत् �ापयत् स्वं स्वमप�रिच्छ�मग्न्या�ददवेतात्म�पम् 

॥ 

स वै वाचमेव �थमामत्यवहत् ; सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽि�रभवत् ; सोऽयमि�ः परेण मृत्युमित�ान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 



स वै वाचमेव �थमामत्यवहत् — स �ाणः, वाचमेव, �थमां �धानािमत्येतत् — उ�ीथकमर्णीतरकरणापेक्षया 

साधकतमत्वं �ाधान्यं तस्याः — तां �थमामत्यवहत् वहनं कृतवान् । तस्याः पुनमृर्त्युमतीत्योढायाः �क �पिमत्युच्यते — 

सा वाक्, यदा यिस्मन्काले, पाप्मानं मृत्युम्, अत्यमुच्यत अतीत्यामुच्यत मोिचता स्वयमेव, तदा सः 

अि�ः अभवत् — सा वाक् — पूवर्मप्यि�रेव सती मृत्युिवयोगेऽप्यि�रेवाभवत् । एतावांस्तु िवशेषो मृत्युिवयोगे — 

सोऽयमित�ान्तोऽि�ः, परेण मृत्युं परस्तान्मृत्योः, दीप्यते ; �ा�ोक्षान्मृत्यु�ितब�ोऽध्यात्मवागात्मना नेदानीिमव 

दीि�मानासीत् ; इदान� त ुमृत्युं परेण दीप्यते मृत्युिवयोगात् ॥ 

अथ �ाणमत्यवहत् ; स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत् ; सोऽयं वायुः परेण मृत्युमित�ान्तः पवते ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा — �ाणः �ाणम् — वायुरभवत् ; स तु पवते मृत्युं परेणाित�ान्तः । सवर्मन्यद�ुाथर्म् ॥ 

अथ चकु्षरत्यवहत् ; त�दा मृत्युमत्यमुच्यत स आ�दत्योऽभवत् ; सोऽसावा�दत्यः परेण मृत्युमित�ान्तस्तपित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा चकु्षरा�दत्योऽभवत् ; स तु तपित ॥ 

अथ �ो�मत्यवहत ्; त�दा मृत्युमत्यमुच्यत ता �दशोऽभवंस्ता इमा �दशः परेण मृत्युमित�ान्ताः ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �ो�ं �दशोऽभवन् ; �दशः �ाच्या�दिवभागेनाविस्थताः ॥ 

अथ मनोऽत्यवहत ्; त�दा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्�मा अभवत् ; सोऽसौ चन्�ः परेण मृत्युमित�ान्तो भात्येवं ह वा एनमेषा 

दवेता मृत्युमितवहित य एवं वेद ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

मनः चन्�माः — भाित । यथा पूवर्यजमानं वागा�ग्न्या�दभावेन मृत्युमत्यवहत्, एवम् एनं वतर्मानयजमानमिप, ह वै, 

एषा �ाणदवेता मृत्युमितवहित वागा�ग्न्या�दभावेन, एवं यो वागा�दप�किविश� ं�ाणं वेद ; ‘तं यथा यथोपासते तदवे 

भवित’ (शत. १०-५-२-२०) इित �ुतेः ॥ 

अथात्मनेऽ�ा�मागाय�ि� �कचा�म�तेऽनेनैव तद�त इह �ितित�ित ॥ १७ ॥ 



भाष्यम् 

अथात्मने । यथा वागा�दिभरात्माथर्मागानं कृतम् ; तथा मुख्योऽिप �ाणः सवर्�ाणसाधारणं �ाजापत्यफलमागानं कृत्वा 

ि�षु पवमानेषु, अथ अनन्तरं िश�षुे नवसु स्तो�ेषु, आत्मने आत्माथर्म्, अ�ा�म् अ�ं च तदा�ं च अ�ा�म्, आगायत् । 

कतुर्ः कामसंयोगो वाचिनक इत्यु�म् । कथं पुनस्तद�ा�ं �ाणेनात्माथर्मागीतिमित गम्यत इत्य� हतेुमाह — यित्क�ेित 

— सामान्या�मा�परामशार्थर्ः ; हीित हतेौ ; यस्माल्लोके �ािणिभयर्�त्किचद�म�ते भ�यते तदनेनैव �ाणेनैव ; अन इित 

�ाणस्याख्या �िस�ा ; अनः शब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्वन्यः स्वरान्तः स �ाणपयार्यः ; �ाणेनैव तद�त इत्यथर्ः ; �क�, 

न केवलं �ाणेना�त एवा�ा�म्, तिस्मञ्शरीराकारप�रणतेऽ�ा�े इह, �ितित�ित �ाणः ; तस्मात्�ाणेनात्मनः 

�ित�ाथर्मागीतम�ा�म् । यदिप �ाणेना�ादनं तदिप �ाणस्य �ित�ाथर्मेवेित न वागा�दिष्वव कल्याणासङ्गजपाप्मसंभवः 

�ाणेऽिस्त ॥ 

ते दवेा अ�ुव�ेताव�ा इद ंसव� यद�ं तदात्मन आगासीरनु नोऽिस्म�� आभजस्वेित ते वै मािभसंिवशतेित तथेित तं समन्तं 

प�रण्यिवशन्त । तस्मा�दनेना�मि� तेनैतास्तृप्यन्त्येवं ह वा एन ंस्वा अिभसंिवशिन्त भतार् स्वानां �े�ः पुर एता 

भवत्य�ादोऽिधपितयर् एवं वेद य उ हवंैिवद ंस्वेषु �ित �ितबुर्भूषित न हवैालं भाय�भ्यो भवत्यथ य एवैतमनु भवित यो 

वैतमनु भायार्न्बुभूषर्ित स हवैालं भाय�भ्यो भवित ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

ते दवेाः । नन्ववधारणमयु�म् ‘�ाणेनैव तद�त’े इित, वागादीनामप्य�िनिम�ोपकारदशर्नात् ; नैष दोषः, 

�ाण�ारत्वा�दपुकारस्य । कथं �ाण�ारकोऽ�कृतो वागादीनामुपकार इत्येतमथ� �दशर्य�ाह — ते वागादयो दवेाः, 

स्विवषय�ोतना�ेवाः, अ�ुवन् उ�वन्तो मुख्य ं�ाणम् — ‘इदम् एतावत्, नातोऽिधकमिस्त ; वा इित स्मरणाथर्ः ; इद ं

तत्सवर्मेतावदवे ; �कम् ? यद�ं �ाणिस्थितकरम�ते लोके, तत्सवर्मात्मने आत्माथर्म,् आगासीः आगीतवानिस 

आगानेनात्मसात्कृतिमत्यथर्ः ; वयं चा�मन्तरेण स्थातुं नोत्सहामह े; अतः अन ुप�ात्, नः अस्मान्, अिस्म��े आत्माथ� 

तवा�े, आभजस्व आभाजयस्व ; िणचोऽ�वणं छान्दसम् ; अस्मां�ा�भािगनः कु�’ । इतर आह — ‘ते यूयं य�द अ�ा�थनः 

वै, मा माम्, अिभसंिवशत समन्ततो मामािभमुख्येन िनिवशत’ — इित एवमु�वित �ाणे, तथेित एविमित, तं �ाणं 

प�रसमन्तं प�रसमन्तात्, न्यिवशन्त िन�येनािवशन्त, तं �ाणं प�रवेष्� िनिव�वन्त इत्यथर्ः । तथा िनिव�ानां �ाणानुज्ञया 

तेषां �ाणेनैवा�मानं �ाणिस्थितकरं सद�ं तृि�करं भवित ; न स्वातन्�येणा�संबन्धो वागादीनाम् । 

तस्मा�ु�मेवावधारणम् — ‘अनेनैव तद�ते’ इित । तदवे चाह — तस्मात् यस्मात्�ाणा�यतयैव �ाणानुज्ञयािभसंिनिव�ा 

वागा�ददवेतास्तस्मात्, यद�म्, अनेन �ाणेन, अि� लोकः, तेना�ेन, एता वागा�ाः, तृप्यिन्त । वागा�ा�यं �ाणं यो वेद 

— ‘वागादय� प� �ाणा�याः’ इित, तमप्येवम,् एवं ह वै, स्वा ज्ञातयः, अिभसंिवशिन्त वागादय इव �ाणम् ; 

ज्ञातीनामा�यणीयो भवतीत्यिभ�ायः । अिभसंिनिव�ानां च स्वानाम्, �ाणवदवे वागादीनाम्, स्वा�ेन भतार् भवित ; तथा 



�े�ः ; पुरोऽ�तः, एता गन्ता, भवित, वागादीनािमव �ाणः ; तथा अ�ादोऽनामयावीत्यथर्ः ; अिधपितरिध�ाय च 

पालियता स्वतन्�ः पितः �ाणवदवे वागादीनाम् ; य एवं �ाणं वेद तस्यैत�थो�ं फलं भवित । �क� य उ हवंैिवद ं�ाणिवद ं

�ित, स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये, �ितः �ितकूलः, बुभूषित �ितस्पध�भिवतुिमच्छित, सोऽसुरा इव �ाण�ितस्प�धनो न हवैालं न 

पयार्�ः, भाय�भ्यः भरणीयेभ्यः, भवित, भतुर्िमत्यथर्ः । अथ पुनयर् एव ज्ञातीनां मध्ये एतमेवंिवद ंवागादय इव �ाणम्, अनु 

अनुगतो भवित, यो वा एतमेवंिवदम्, अन्वेव अनुवतर्य�ेव, आत्मीयान्भायार्न्बुभूषर्ित भतुर्िमच्छित, यथैव वागादयः 

�ाणानुवृ�यात्मबुभूषर्व आसन् ; स हवैालं पयार्�ः, भाय�भ्यो भरणीयेभ्यः, भवित भतुर्म्, नेतरः स्वतन्�ः । 

सवर्मेतत्�ाणगुणिवज्ञानफलमु�म् ॥ 

कायर्करणानामात्मत्व�ितपादनाय �ाणस्यािङ्गरसत्वमुपन्यस्तम् — ‘सोऽयास्य आिङ्गरसः’ इित ; 

‘अस्मा�तेोरयमािङ्गरसः’ इत्यािङ्गरसत्वे हतेुन��ः ; त�तेुिसद्ध्यथर्मारभ्यत े। त�तेुिसद्ध्याय�ं िह कायर्करणात्मत्वं 

�ाणस्य ॥ 

अनन्तरं च वागादीनां �ाणाधीनतो�ा ; सा च कथमुपपादनीयेत्याह — 

सोऽयास्य आिङ्गरसोऽङ्गानां िह रसः �ाणो वा अङ्गानां रसः �ाणो िह वा अङ्गानां रसस्तस्मा�स्मात्कस्मा�ाङ्गात्�ाण 

उत्�ामित तदवे तच्छुष्यत्येष िह वा अङ्गानां रसः ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

‘सोऽयास्य आिङ्गरसः’ इत्या�द यथोपन्यस्तमेवोपादीयते उ�राथर्म् । ‘�ाणो वा अङ्गानां रसः’ इत्येवमन्तं वाक्यं 

यथा�ाख्याताथर्मेव पुनः स्मारयित । कथम् ? — �ाणो वा अङ्गानां रस इित । �ाणो िह ; िह-शब्दः �िस�ौ ; अङ्गानां 

रसः ; �िस�मेतत्�ाणस्याङ्गरसत्वं न वागादीनाम् ; तस्मा�ु�म ्‘�ाणो वा’ इित स्मारणम् । कथं पुनः �िस�त्विमत्यत 

आह — तस्माच्छब्द उपसंहाराथ� उप�रत्वेन संबध्यते ; यस्मा�तोऽवयवात्, कस्मादनु�िवशेषात् ; यस्मात्कस्मात् यतः 

कुति��, अङ्गाच्छरीरावयवादिवशेिषतात्, �ाणः उत्�ामत्यपसपर्ित, तदवे त�ैव, तदङ्गं शुष्यित नीरसं भवित 

शोषमुपैित । तस्मादषे िह वा अङ्गानां रस इत्युपसंहारः । अतः कायर्करणानामात्मा �ाण इत्येतित्स�म् । आत्मापाये िह 

शोषो मरणं स्यात् । तस्मा�ेन जीविन्त �ािणनः सव� । तस्मादपास्य वागादीन्�ाण एवोपास्य इित समुदायाथर्ः ॥ 

एष उ । न केवलं कायर्करणयोरेवात्मा �ाणो �पकमर्भूतयोः ; �क त�ह ? ऋग्यजुःसा�ां नामभूतानामात्मेित सवार्त्मकतया 

�ाणं स्तुवन्महीकरोत्युपास्यत्वाय — 

एष उ एव बृहस्पितवार्ग्वै बृहती तस्या एष पितस्तस्माद ुबृहस्पितः ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 



एष उ एव �कृत आिङ्गरसो बृहस्पितः कथं बृहस्पित�रित, उच्यते — वाग्वै बृहती बृहतीच्छन्दः ष�ट्�शदक्षरा । अनु�ुप्च 

वाक् ; कथम् ? ‘वाग्वा अनु�ुप्’ (त.ै सं. १-३-५) इित �ुतेः ; सा च वागनु�ुब्बृहत्यां छन्दस्यन्तभर्वित ; अतो यु�म् ‘वाग्वै 

बृहती’ इित �िस�व��ुम् । बृहत्यां च सवार् ऋचोऽन्तभर्विन्त, �ाणसंस्तुतत्वात् ; ‘�ाणो बृहती’ (ऐ. आ. २-१-६) ‘�ाण 

ऋच इत्येव िव�ात्’ (ऐ. आ. २-२-२) इित �ुत्यन्तरात् ; वागात्मत्वा�चा� �ाणेऽन्तभार्वः ; तत्कथिमत्याह — तस्या वाचो 

बृहत्या ऋचः, एषः �ाणः, पितः, तस्या िनवर्तर्कत्वात् ; कौष्�ाि��े�रतमा�तिनवर्त्यार् िह ऋक् ; पालना�ा वाचः पितः ; 

�ाणेन िह पाल्यत ेवाक्, अ�ाणस्य शब्दो�ारणसामथ्यार्भावात् ; तस्माद ुबृहस्पितः ऋचां �ाण आत्मेत्यथर्ः ॥ 

एष उ एव ��णस्पितवार्ग्वै �� तस्या एष पितस्तस्माद ु��णस्पितः ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

तथा यजुषाम् । कथम् ? एष उ एव ��णस्पितः । वाग्वै �� — �� यजुः ; त� वािग्वशेष एव । तस्या वाचो यजुषो 

��णः, एष पितः ; तस्माद ु��णस्पितः — पूवर्वत् ॥ 

कथं पुनरेतदवगम्यते बृहती��णोर्ऋग्यजुष्ट्वं न पुनरन्याथर्त्विमित ? उच्यते — वाचः अन्ते 

सामसामानािधकरण्यिनद�शात् ‘वाग्वै साम’ इित । तथा च ‘वाग्वै बृहती’ ‘वाग्वै ��’ इित च वाक्समानािधकरणयोर्

ऋग्यजुष्ट्वं यु�म् । प�रशेषा� — साम्न्यिभिहते ऋग्यजुषी एव प�रिश� े। वािग्वशेषत्वा� — वािग्वशेषौ िह ऋग्यजुषी 

; तस्मा�योवार्चा समानािधकरणता यु�ा । अिवशेष�सङ्गा� — ‘साम’ ‘उ�ीथः’ इित च स्प� ंिवशेषािभधानत्वम्, तथा 

बृहती��शब्दयोरिप िवशेषािभधानत्वं यु�म् ; अन्यथा अिनधार्�रतिवशेषयोरानथर्क्याप�े�, िवशेषािभधानस्य 

वा�ा�त्वे चोभय� पौन�क्त्यात् ; ऋग्यजुःसामो�ीथशब्दानां च �ुितष्वेवं �मदशर्नात् ॥ 

एष उ एव साम वाग्वै सामैष सा चाम�ेित तत्सा�ः सामत्वम् । य�वे समः प्लुिषणा समो मशकेन समो नागेन सम 

एिभि�िभल�कैः समोऽनेन सव�ण तस्मा�वे सामा�ुते सा�ः सायुज्यं सलोकतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

एष उ एव साम । कथिमत्याह — वाग्वै सा य�त्किचत्�ीशब्दािभधेयं सा वाक् ; सवर्�ीशब्दािभधेयवस्तुिवषयो िह 

सवर्नाम-सा-शब्दः ; तथा अम एष �ाणः ; सवर्पंुशब्दािभधेयवस्तुिवषयोऽमः-शब्दः ; ‘केन मे प��ािन नामान्या�ोषीित, 

�ाणेनेित �ूयात् ; केन मे �ीनामानीित, वाचा’ (कौ. उ. १-७) इित �ुत्यन्तरात ्; वाक्�ाणािभधानभूतोऽयं सामशब्दः । 

तथा �ाणिनवर्त्यर्स्वरा�दसमुदायमा�ं गीितः सामशब्दनेािभधीयत े; अतो न �ाणवाग्�ितरेकेण सामनामािस्त �कि�त्, 

स्वरवणार्द�े �ाणिनवर्त्यर्त्वात्�ाणतन्�त्वा� । एष उ एव �ाणः साम । यस्मात ्साम सामेित वाक्�ाणात्मकम् — सा 

चाम�ेित, तत ्तस्मात् सा�ो गीित�पस्य स्वरा�दसमुदायस्य सामत्वं तत् �गीतं भुिव ॥ 



यत् उ एव समः तुल्यः सव�ण व�यमाणेन �कारेण, तस्मा�ा सामेत्यनेन संबन्धः । वा-शब्दः 

सामशब्दलाभिनिम��कारान्तरिनद�शसामथ्यर्लभ्यः । केन पुनः �कारेण �ाणस्य तुल्यत्विमत्युच्यते — समः प्लुिषणा 

पुि�काशरीरेण, समो मशकेन मशकशरीरेण, समो नागेन हिस्तशरीरेण, सम एिभि�िभल�कैः �ैलोक्यशरीरेण 

�ाजापत्येन, समोऽनेन जग�पेूण हरैण्यगभ�ण । पुि�का�दशरीरेषु गोत्वा�दवत्कार्त्�येन प�रसमा� इित समत्वं �ाणस्य, न 

पुनः शरीरमा�प�रमाणेनैव ; अमूतर्त्वात्सवर्गतत्वा� । न च घट�ासादा�द�दीपवत्संकोचिवकािसतया शरीरेषु तावन्मा�ं 

समत्वम् । ‘त एते सवर् एव समाः सव�ऽनन्ताः’ (बृ. उ. १-५-१३) इित �ुतेः । सवर्गतस्य तु शरीरेषु शरीरप�रमाणवृि�लाभो 

न िव�ध्यते । एवं समत्वात्सामाख्यं �ाणं वेद यः �ुित�कािशतमह�वं तस्यैतत्फलम् — 

अ�ुते �ा�ोित, सा�ः �ाणस्य, सायुज्यं सयुग्भावं समानदहेिेन्�यािभमानत्वम्, सालोक्यं समानलोकतां वा, 

भावनािवशेषतः, य एवमेतत् यथो�ं साम �ाण ंवेद — आ �ाणात्मािभमानािभ��े�पास्ते इत्यथर्ः ॥ 

एष उ वा उ�ीथः �ाणो वा उत्�ाणेन हीद ंसवर्मु�ब्धं वागेव गीथो� गीथा चेित स उ�ीथः ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

एष उ वा उ�ीथः । उ�ीथो नाम सामावयवो भि�िवशेषः नो�ानम् ; सामािधकारात् । कथमु�ीथः �ाणः ? �ाणो वा उत् 

— �ाणेन िह यस्मा�दद ंसव� जगत् उ�ब्धम् ऊध्व� स्तब्धमु�िम्भतं िवधृतिमत्यथर्ः ; उ�ब्धाथार्व�ोतकोऽयमुच्छब्दः 

�ाणगुणािभधायकः ; तस्मादतु् �ाणः ; वागेव गीथा, शब्दिवशेषत्वाद�ुीथभ�ेः ; गायतेः शब्दाथर्त्वात्सा वागेव ; न 

ह्यु�ीथभ�ेः शब्द�ितरेकेण �कि��पूमुत्�े�यत,े तस्मा�ु�मवधारणं वागेव गीथेित । उ� �ाणः, गीथा च �ाणतन्�ा 

वाक्, इत्युभयमेकेन शब्दनेािभधीयते, स उ�ीथः ॥ 

उ�ाथर्दा�ार्याख्याियकारभ्यते — 

त�ािप ��द��ै�कतानेयो राजानं भक्षय�ुवाचायं त्यस्य राजा मूधार्नं िवपातयता��दतोऽयास्य 

आिङ्गरसोऽन्येनोदगाय�दित वाचा च �ेव स �ाणेन चोदगाय�दित ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

त�ािप । तत ्त�ैतिस्म�ु�ेऽथ�, हािप आख्याियकािप �ूयते ह स्म । ��द�ः नामतः ; िच�कतानस्यापत्यं चै�कतानः 

तदपत्यं युवा चै�कतानेयः, राजानं यजे्ञ सोमम्, भक्षय�ुवाच ; �कम् ? ‘अयं चमसस्थो मया भ�यमाणो राजा, त्यस्य तस्य 

ममानृतवा�दनः, मूधार्नं िशरः, िवपातयतात् िवस्प� ंपातयतु’ ; तोरयं तातङादशेः, आिशिष लोट् — िवपातयता�दित ; 

य�हमनृतवादी स्यािमत्यथर्ः ; कथं पुनरनृतवा�दत्व�ाि��रित, उच्यते — ‘यत ्य�द इतोऽस्मात्�कृतात्�ाणा�ाक्संयु�ात्, 

अयास्यः — मुख्य�ाणािभधायकेनायास्यािङ्गरसशब्दनेािभधीयते िव�सृजां पूवर्ष�णां स�े उ�ाता — सोऽन्येन 



दवेतान्तरेण वाक्�ाण�ित�र�ेन, उदगायत् उ�ानं कृतवान् ; ततोऽहमनृतवादी स्याम् ; तस्य मम दवेता 

िवपरीत�ितप�ुमूर्धार्नं िवपातयतु’ इत्येवं शपथं चकारेित िवज्ञाने �त्ययकतर्�तादा�� दशर्यित । 

तिमममाख्याियकािनधार्�रतमथ� स्वेन वचसोपसंहरित �ुितः — वाचा च �ाण�धानया �ाणेन च स्वस्यात्मभूतेन, सः 

अयास्य आिङ्गरस उ�ाता, उदगायत् इत्येषोऽथ� िनधार्�रतः शपथेन ॥ 

तस्य हतैस्य सा�ो यः स्वं वेद भवित हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मादा�त्वज्यं क�रष्यन्वािच स्वरिमच्छेत तया वाचा 

स्वरसंप�या�त्वज्य ंकुयार्�स्मा�जे्ञ स्वरवन्तं �ददकृ्षन्त एव । अथो यस्य स्वं भवित भवित हास्य स्वं य एवमेतत्सा�ः स्वं 

वेद ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य हतैस्य । तस्येित �कृतं �ाणमिभसंब�ाित । ह एतस्येित मुख्यं �प�दशत्यिभनयेन । सा�ः सामशब्दवाच्यस्य 

�ाणस्य, यः स्वं धनम्, वेद ; तस्य ह �क स्यात् ? भवित हास्य स्वम् । फलेन �लोभ्यािभमुखीकृत्य शु�ूषवे आह — तस्य वै 

सा�ः स्वर एव स्वम् । स्वर इित कण्ठगतं माधुयर्म्, तदवेास्य स्वं िवभूषणम् ; तेन िह भूिषतमृि�मल्ल�यत उ�ानम् ; 

यस्मादवंे तस्मात ्आ�त्वज्यम् ऋित्व�म��ानम,् क�रष्यन्, वािच िवषये, वािच वागाि�तम्, स्वरम्, इत्छेत इच्छेत्, सा�ो 

धनव�ां स्वरेण िचक�षुर्��ाता । इद ंत ु�ासिङ्गकं िवधीयते ; सा�ः सौस्वय�ण स्वरव�व�त्यये कतर्�े, इच्छामा�ेण 

सौस्वय� न भवतीित, दन्तधावनतैलपाना�द सामथ्यार्त्कतर्�िमत्यथर्ः । तयैवं संस्कृतया वाचा स्वरसंप�या आ�त्वज्यं कुयार्त ्

। तस्मात् — यस्मात्सा�ः स्वभूतः स्वरः तेन स्वेन भूिषतं साम, अतो यजे्ञ स्वरवन्तम् उ�ातारम्, �ददकृ्षन्त एव 

��ुिमच्छन्त्येव, धिननिमव लौ�ककाः । �िस� ंिह लोके — अथो अिप, यस्य स्वं धनं भवित, तं धिननं �ददकृ्षन्ते — इित । 

िस�स्य गुणिवज्ञानफलसंबन्धस्योपसंहारः ��यत े— भवित हास्य स्वम्, य एवमेतत्सा�ः स्वं वेदिेत ॥ 

तस्य हतैस्य सा�ो यः सुवण� वेद भवित हास्य सुवण� तस्य वै स्वर एव सुवण� भवित हास्य सुवण� य एवमेतत्सा�ः सुवण� वेद 

॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

अथान्यो गुणः सुवणर्व�ालक्षणो िवधीयते । असाविप सौस्वयर्मेव । एतावािन्वशेषः — पूव� कण्ठगतमाधुयर्म ्; इद ंतु 

लाक्षिणकं सुवणर्शब्दवाच्यम् । तस्य हतैस्य सा�ो यः सुवण� वेद, भवित हास्य सुवणर्म् ; सुवणर्शब्दसामान्यात्स्वरसुवणर्योः 

। लौ�ककमेव सुवण� गुणिवज्ञानफलं भवतीत्यथर्ः । तस्य वै स्वर एव सुवणर्म् । भवित हास्य सुवण� य एवमेतत्सा�ः सुवण� 

वेदिेत पूवर्वत्सवर्म् ॥ 

तस्य हतैस्य सा�ो यः �ित�ां वेद �ित ह ित�ित तस्य वै वागेव �ित�ा वािच िह खल्वेष एतत्�ाणः �िति�तो गीयतेऽ� 

इत्यु हकै आ�ः ॥ २७ ॥ 



भाष्यम् 

तथा �ित�ागुणं िविधत्स�ाह — तस्य हतैस्य सा�ो यः �ित�ां वेद ; ि�ितित�त्यस्यािमित �ित�ा वाक् ; तां �ित�ां 

सा�ो गुणम्, यो वेद स �ितित�ित ह । ‘त ंयथा यथोपासते’ (शत. �ा. १०-५-२-२०) इित �ुतेस्तद्गुणत्वं यु�म् । 

पूवर्वत्फलेन �ितलोिभताय का �ित�िेत शु�ूषव आह — तस्य वै सा�ो वागेव । वािगित िजह्वामूलादीनां 

स्थानानामाख्या ; सैव �ित�ा । तदाह — वािच िह िजह्वामूला�दषु िह यस्मात्�िति�तः स�ेष �ाणः एत�ान ंगीयते 

गीितभावमाप�ते, तस्मात्सा�ः �ित�ा वाक् । अ�े �िति�तो गीयत इत्यु ह एके अन्ये आ�ः ; इह �ितित�तीित यु�म् । 

अिनिन्दतत्वादके�यपक्षस्य िवकल्पेन �ित�ागुणिवज्ञानं कुयार्त् — वाग्वा �ित�ा, अ�ं वेित ॥ 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै खलु �स्तोता साम �स्तौित स य� �स्तुया�दतेािन जपेत् । असतो मा स�मय 

तमसो मा ज्योितगर्मय मृत्योमार्मृत ंगमयेित स यदाहासतो मा स�मयेित मृत्युवार् असत्सदमृतं मृत्योमार्मृतं गमयामृतं मा 

कु�वत्येवैतदाह तमसो मा ज्योितगर्मयेित मृत्युव� तमो ज्योितरमृतं मृत्योमार्मृतं गमयामृतं मा कु�वत्येवैतदाह मृत्योमार्मृतं 

गमयेित ना� ितरोिहतिमवािस्त । अथ यानीतरािण स्तो�ािण तेष्वात्मनेऽ�ा�मागाये�स्माद ुतेषु वरं वृणीत यं कामं 

कामयेत तं स एष एवंिवद�ुातात्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमागायित त�तैल्लोकिजदवे न हवैालोक्यताया 

आशािस्त य एवमेतत्साम वेद ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

एवं �ाणिवज्ञानवतो जपकमर् िविधत्स्यते । यि�ज्ञानवतो जपकमर्ण्यिधकारस्ति�ज्ञानमु�म् । अथानन्तरम्, यस्मा�ैवं 

िवदषुा �युज्यमानं दवेभावायाभ्यारोहफलं जपकमर्, अतः तस्मात् ति�धीयते इह । तस्य चो�ीथसंबन्धात्सवर्� �ा�ौ 

पवमानानािमित वचनात्, पवमानेषु ि�ष्विप कतर्�तायां �ा�ायाम्, पुनः कालसंकोचं करोित — स वै खलु �स्तोता साम 

�स्तौित । स �स्तोता, य� यिस्मन्काले, साम �स्तुयात्�ारभेत, तिस्मन्काल एतािन जपेत् । अस्य च जपकमर्ण आख्या 

अभ्यारोह इित । आिभमुख्येनारोहत्यनेन जपकमर्णैवंिव�ेवभावमात्मानिमत्यभ्यारोहः । एतानीित ब�वचनात्�ीिण यजूंिष 

। ि�तीयािनद�शाद्�ा�णोत्प�त्वा� यथाप�ठत एव स्वरः �यो��ो न मान्�ः । याजमानं जपकमर् ॥ 

एतािन तािन यजूंिष — ‘असतो मा स�मय’ ‘तमसो मा ज्योितगर्मय’ ‘मृत्योमार्मृतं गमय’ इित । मन्�ाणामथर्िस्तरोिहतो 

भवतीित स्वयमेव �ाच� े�ा�णं मन्�ाथर्म् — सः मन्�ः, यदाह यद�ुवान् ; कोऽसावथर् इत्युच्यते — ‘असतो मा स�मय’ 

इित । मृत्युवार् असत् — स्वाभािवककमर्िवज्ञान ेमृत्यु�रत्युच्येते ; असत् अत्यन्ताधोभावहतेुत्वात् ; सत् अमृतम् — सत् 

शा�ीयकमर्िवज्ञाने, अमरणहतेुत्वादमृतम् । तस्मादसतः असत्कमर्णोऽज्ञाना�, मा माम्, सत् शा�ीयकमर्िवज्ञाने, गमय, 

दवेभावसाधनात्मभावमापादयेत्यथर्ः । त� वाक्याथर्माह — अमृतं मा कु�वत्येवैतदाहिेत । तथा तमसो मा ज्योितगर्मयेित । 

मृत्युव� तमः, सव� �ज्ञानमावरणात्मकत्वा�मः, तदवे च मरणहतुेत्वान्मृत्युः । ज्योितरमृतं पूव��िवपरीतं दवंै स्व�पम् । 

�काशात्मकत्वाज्ज्ञानं ज्योितः ; तदवेामृतम् अिवनाशात्मकत्वात् ; तस्मा�मसो मा ज्योितगर्मयेित । पूवर्वन्मृत्योमार्मृतं 



गमयेत्या�द ; अमृतं मा कु�वत्येवैतदाह — दवंै �ाजापत्यं फलभावमापादयेत्यथर्ः । पूव� 

मन्�ोऽसाधनस्वभावात्साधनभावमापादयेित ; ि�तीयस्तु साधनभावादप्यज्ञान�पात्साध्यभावमापादयेित । मृत्योमार्मृतं 

गमयेित पूवर्योरेव मन्�योः समुि�तोऽथर्स्तृतीयेन मन्�ेणोच्यत इित �िस�ाथर्तैव । ना� तृतीये मन्�े 

ितरोिहतमन्त�हतिमवाथर्�पं पूवर्यो�रव मन्�योरिस्त ; यथा�ुत एवाथर्ः ॥ 

याजमानमु�ानं कृत्वा पवमानेषु ि�षु, अथानन्तरं यानीतरािण िश�ािन स्तो�ािण, तेष्वात्मनेऽ�ा�मागायेत् — 

�ाणिवद�ुाता �ाणभूतः �ाणवदवे । यस्मात्स एष उ�ाता एवं �ाणं यथो�ं वेि�, अतः �ाणवदवे तं कामं साधियतुं समथर्ः 

; तस्मा�जमानस्तेषु स्तो�ेषु �युज्यमानेषु वरं वृणीत ; यं कामं कामयेत तं कामं वरं वृणीत �ाथर्येत । यस्मात्स एष 

एवंिवद�ुातेित तस्माच्छब्दात्�ागेव संबध्यते । आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयत इच्छत्यु�ाता, 

तमागायत्यागानेन साधयित ॥ 

एवं तावज्ज्ञानकमर्भ्यां �ाणात्मापि��रत्यु�म ्; त� नास्त्याशङ्कासंभवः । अतः कमार्पाये �ाणापि�भर्वित वा न 

वेत्याशङ्क्यते ; तदाशङ्कािनवृ�यथर्माह — त�तैल्लोकिजदवेेित । त� तदतेत्�ाणदशर्नं कमर्िवयु�ं केवलमिप, 

लोकिजदवेेित लोकसाधनमेव । न ह एव अलोक्यतायै अलोकाहर्त्वाय, आशा आशंसनं �ाथर्नम्, नैवािस्त ह । न िह 

�ाणात्मन्युत्प�ात्मािभमानस्य तत्�ा�याशंसनं संभवित । न िह �ामस्थः कदा �ामं �ा�ुयािमत्यरण्यस्थ इवाशास्ते । 

असंिनकृ�िवषय े�नात्मन्याशंसनम्, न तत्स्वात्मिन संभवित । तस्मा�ाशािस्त — कदािचत्�ाणात्मभावं न �ितप�ेयेित ॥ 

कस्यैतत् । य एवमेतत्साम �ाण ंयथो�ं िनधार्�रतमिहमानं वेद — ‘अहमिस्म �ाण इिन्�यिवषयासङ्गैरासुरैः 

पाप्मिभरधषर्णीयो िवशु�ः ; वागा�दप�कं च मदा�यत्वादग्न्या�ात्म�पं 

स्वाभािवकिवज्ञानोत्थेिन्�यिवषयासङ्गजिनतासुरपाप्मदोषिवयु�म् ; सवर्भूतेषु च मदा�या�ा�ोपयोगबन्धनम् ; आत्मा 

चाह ंसवर्भूतानाम्, आिङ्गरसत्वात् ; ऋग्यजुःसामो�ीथभूताया� वाच आत्मा, त�ा�ेस्ति�वर्तर्कत्वा� ; मम सा�ो 

गीितभावमाप�मानस्य बा�ं धनं भूषणं सौस्वयर्म् ; ततोऽप्यन्तरतरं सौवण्य� लाक्षिणकं सौस्वयर्म् ; 

गीितभावमाप�मानस्य मम कण्ठा�दस्थानािन �ित�ा ; एवं गुणोऽह ंपुि�का�दशरीरेषु कार्त्�येन प�रसमा�ः, 

अमूतर्त्वात्सवर्गतत्वा�’ — इित आ एवमिभमानािभ��ेव�द उपास्ते इत्यथर्ः ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम ्॥ 

आत्मैवेदम� आसीत्पु�षिवधः सोऽनुवी�य नान्यदात्मनोऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्य�े 

�ाहर�तोऽहनंामाभव�स्मादप्येत�ार्मिन्�तोऽहमयिमत्येवा� उक्त्वाथान्य�ाम ��ूते यदस्य भवित स 

यत्पूव�ऽस्मात्सवर्स्मात्सवार्न्पाप्मन औष�स्मात्पु�ष ओषित ह वै स तं योऽस्मात्पूव� बुभूषित य एवं वेद ॥ १ ॥ 



भाष्यम् 

आत्मैवेदम� आसीत् । ज्ञानकमर्भ्यां समुि�ताभ्यां �जापितत्व�ाि��ार्ख्याता ; केवल�ाणदशर्नेन च — ‘त�तैल्लोकिजदवे’ 

इत्या�दना । �जापतेः फलभूतस्य सृि�िस्थितसंहारेषु जगतः स्वातन्�या�दिवभूत्युपवणर्नेन ज्ञानकमर्णोव��दकयोः फलोत्कष� 

वणर्ियत� इत्येवमथर्मारभ्यते । तेन च कमर्काण्डिविहतज्ञानकमर्स्तुितः कृता भवेत्सामथ्यार्त् । िवविक्षतं त्वेतत ्— 

सवर्मप्येतज्ज्ञानकमर्फलं संसार एव, भयारत्या�दयु�त्व�वणात्कायर्करणलक्षणत्वा� स्थूल��ािनत्यिवषयत्वा�ेित । 

��िव�ायाः केवलाया व�यमाणाया मोक्षहतेुत्विमत्यु�राथ� चेित । न िह 

संसारिवषयात्साध्यसाधना�दभेदलक्षणादिवर�स्यात्मैकत्वज्ञानिवषयेऽिधकारः, अतृिषतस्येव पाने । 

तस्माज्ज्ञानकमर्फलोत्कष�पवणर्नमु�राथर्म् । तथा च व�यित — ‘तदतेत्पदनीयमस्य’ (बृ. उ. १-४-७) ‘तदतेत्�ेयः पु�ात्’ 

(बृ. उ. १-४-८) इत्या�द ॥ 

आत्मैव आत्मेित �जापितः �थमोऽण्डजः शरीयर्िभधीयते । वै�दकज्ञानकमर्फलभूतः स एव — �कम् ? इद ंशरीरभेदजातं तेन 

�जापितशरीरेणािवभ�म् आत्मैवासीत् अ�े �ाक्शरीरान्तरोत्प�ेः । स च पु�षिवधः पु�ष�कारः िशरःपाण्या�दलक्षणो 

िवराट् ; स एव �थमः संभूतोऽनुवी�यान्वालोचन ंकृत्वा — ‘कोऽह ं�कलक्षणो वािस्म’ इित, नान्य�स्त्वन्तरम्, आत्मनः 

�ाणिपण्डात्मकात्कायर्करण�पात्, नापश्यत् न ददशर् । केवलं त्वात्मानमेव सवार्त्मानमपश्यत् । तथा 

पूवर्जन्म�ौतिवज्ञानसंस्कृतः ‘सोऽह ं�जापितः, सवार्त्माहमिस्म’ इत्य�े �ाहरत् �ा�तवान् । ततः तस्मात्, यतः 

पूवर्ज्ञानसंस्कारादात्मानमेवाहिमत्यभ्यधाद�े तस्मात्, अहनंामाभवत् ; तस्योपिनषदहिमित �ुित�द�शतमेव नाम व�यित ; 

तस्मात्, यस्मात्कारणे �जापतावेवं वृ�ं तस्मात्, तत्कायर्भूतेषु �ािणष्वेत�ह एतिस्म�िप काले, आमिन्�तः कस्त्विमत्यु�ः 

सन्, ‘अहमयम्’ इत्येवा�े उक्त्वा कारणात्मािभधानेनात्मानमिभधाया�े, पुन�वशेषनामिजज्ञासवे अथ अनन्तरं 

िवशेषिपण्डािभधानम् ‘दवेद�ः’ ‘यज्ञद�ः’ वेित ��ूते कथयित — य�ामास्य िवशेषिपण्डस्य मातािपतृकृतं भवित, 

तत्कथयित । स च �जापितः, अित�ान्तजन्मिन सम्य�मर्ज्ञानभावनानु�ानैः साधकावस्थायाम्, य�स्मात्, 

कमर्ज्ञानभावनानु�ानैः �जापितत्वं �ितिपत्सूनां पूवर्ः �थमः सन्, अस्मात्�जापितत्व�ितिपत्सुसमुदायात्सवर्स्मात्, आदौ 

औषत् अदहत् ; �कम् ? आसङ्गाज्ञानलक्षणान्सवार्न्पाप्मनः �जापितत्व�ितबन्धकारणभूतान् ; यस्मादवंे तस्मात्पु�षः — 

पूवर्मौष�दित पु�षः । यथायं �जापितरोिषत्वा �ितबन्धकान्पाप्मनः सवार्न्, पु�षः �जापितरभवत् ; एवमन्योऽिप 

ज्ञानकमर्भावनानु�ानविह्नना केवलं ज्ञानबला�ा ओषित भस्मीकरोित ह वै सः तम् — कम् ? योऽस्माि�दषुः पूवर्ः �थमः 

�जापितबुर्भूषित भिवतुिमच्छित तिमत्यथर्ः । त ंदशर्यित — य एवं वेदिेत ; सामथ्यार्ज्ज्ञानभावना�कषर्वान ्। नन्वनथार्य 

�ाजापत्य�ितिपत्सा, एवंिवदा चे��ते ; नैष दोषः, ज्ञानभावनोत्कषार्भावात् �थमं 

�जापितत्व�ितप�यभावमा�त्वा�ाहस्य । उत्कृ�साधनः �थमं �जापितत्वं �ा�ुवन् न्यूनसाधनो न �ा�ोतीित, स तं 

दहतीत्युच्यते ; न पुनः �त्यक्षमुत्कृ�साधनेनेतरो द�ते — यथा लोके आिजसृतां यः �थममािजमुपसपर्ित तेनेतरे दग्धा 

इवाप�तसामथ्यार् भविन्त, त�त ्॥ 



य�दद ंतु�ूिषतं कमर्काण्डिविहतज्ञानकमर्फलं �ाजापत्यलक्षणम्, नैव तत्संसारिवषयमत्य�ाम�दतीममथ� �दशर्ियष्य�ाह — 

सोऽिबभे�स्मादकेाक� िबभेित स हायमीक्षां च�े यन्मदन्य�ािस्त कस्मा�ु िबभेमीित तत एवास्य भयं वीयाय 

कस्माद्ध्यभेष्य��तीया� ैभयं भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽिबभेत् । सः �जापितः, योऽयं �थमः शरीरी पु�षिवधो �ाख्यातः सः, अिबभेत् भीतवान् अस्मदा�दवदवेेत्याह । 

यस्मादयं पु�षिवधः शरीरकरणवान् आत्मनाशिवषयिवपरीतदशर्नव�वादिबभेत्, तस्मा�त्सामान्याद�त्वेऽप्येकाक� 

िबभेित । �कचास्मदा�दवदवे भयहतेुिवपरीतदशर्नापनोदकारण ंयथाभूतात्मदशर्नम् । सोऽयं �जापितः ईक्षाम् ईक्षणं च�े 

कृतवान्ह । कथिमत्याह — यत् यस्मात् म�ोऽन्यत् आत्म�ितरेकेण वस्त्वन्तरं �ित�न्�ीभूतं नािस्त, 

तिस्म�ात्मिवनाशहते्वभावे, कस्मा�ु िबभेिम इित । तत एव यथाभूतात्मदशर्नादस्य �जापतेभर्यं वीयाय िवस्प�मपगतवत् 

। तस्य �जापतेयर्�यं तत्केवलािव�ािनिम�मेव परमाथर्दशर्नेऽनुपप�िमत्याह — कस्माद्ध्यभेष्यत् ? �किमत्यसौ भीतवान् 

? परमाथर्िन�पणायां भयमनुपप�मेवेत्यिभ�ायः । यस्मा��तीया�स्त्वन्तरा� ैभयं भवित ; ि�तीयं च 

वस्त्वन्तरमिव�ा�त्युपस्थािपतमेव । न �दशृ्यमानं ि�तीयं भयजन्मनो हतेुः, ‘त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ 

(ई. उ. ७) इित मन्�वणार्त् । य�ैकत्वदशर्नेन भयमपनुनोद, त�ु�म् ; कस्मात् ? ि�तीया�स्त्वन्तरा� ैभयं भवित ; 

तदकेत्वदशर्नेन ि�तीयदशर्नमपनीतिमित नािस्त यतः ॥ 

अ� चोदयिन्त — कुतः �जापतेरेकत्वदशर्नं जातम् ? को वास्मा उप�ददशे ? अथानुप�द�मेव �ादरुभूत् ; अस्मदादरेिप 

तथा �सङ्गः । अथ जन्मान्तरकृतसंस्कारहतेुकम ्; एकत्वदशर्नानथर्क्य�सङ्गः । यथा 

�जापतेरित�ान्तजन्मावस्थस्यैकत्वदशर्नं िव�मानमप्यिव�ाबन्धकारणं नापिनन्ये, यतोऽिव�ासंयु� एवायं जातोऽिबभेत्, 

एवं सव�षामेकत्वदशर्नानथर्क्यं �ा�ोित । अन्त्यमेव िनवतर्किमित चेत्, न ; पूवर्वत्पुनः �सङ्गेनानैकान्त्यात् । 

तस्मादनथर्कमेवैकत्वदशर्निमित ॥ 

नैष दोषः ; उत्कृ�हतेू�वत्वाल्लोकवत् । यथा पुण्यकम��वै�विव�ैः कायर्करणैः 

संयु�े जन्मिन सित �ज्ञामेधास्मृितवैशार�ं द�ृम,् तथा �जापतेधर्मर्ज्ञानवैराग्यै�यर्िवपरीतहतेुसवर्पाप्मदाहाि�शु�ःै 

कायर्करणैः संयु�मुत्कृ� ंजन्म ; तद�ुवं चानुप�द�मेव यु�मेकत्वदशर्नं �जापतेः । तथा च स्मृितः — ‘ज्ञानम�ितघं यस्य 

वैराग्यं च �जापतेः । ऐ�य� चैव धमर्� सहिस� ंचतु�यम्’ (?) इित ॥ सहिस�त्वे भयानुपपि��रित चेत ्— न �ा�दत्येन 

सह तम उदिेत — न, अन्यानुप�द�ाथर्त्वात्सहिस�वाक्यस्य । ��ातात्पयर्�िणपातादीनामहतेुत्विमित चेत ्— स्यान्मतम् 

— ‘��ावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेिन्�यः’ (भ. गी. ४-३९) ‘ति�ि� �िणपातेन’ (भ. गी. ४-३४) इत्येवमादीनां 

�ुितस्मृितिविहतानां ज्ञानहतेूनामहतेुत्वम्, �जापते�रव जन्मान्तरकृतधमर्हतेुत्वे ज्ञानस्येित चेत,् न ; 



िनिम�िवकल्पसमु�यगुणवदगुणव�वभेदोपप�ेः । लोके िह नैिमि�कानां कायार्णां िनिम�भेदोऽनेकधा िवकल्प्यते । तथा 

िनिम�समु�यः । तेषां च िवकिल्पतानां समुि�तानां च पुनगुर्णवदगुणव�वकृतो भेदो भवित । त�था — �पज्ञान एव 

ताव�ैिमि�के काय� तमिस िवनालोकेन चकू्ष�पसंिनकष� न�ंचराणां �पज्ञान ेिनिम�ं भवित ; मन एव केवलं 

�पज्ञानिनिम�ं योिगनाम् ; अस्माकं त ुसंिनकषार्लोकाभ्यां सह तथा�दत्यचन्�ा�ालोकभेदःै समुि�ता िनिम�भेदा भविन्त 

; तथालोकिवशेषगुणवदगुणव�वेन भेदाः स्युः । एवमेवात्मैकत्वज्ञानेऽिप �िच�न्मान्तरकृतं कमर् िनिम�ं भवित ; यथा 

�जापतेः । �िच�पो िनिम�म् ; ‘तपसा �� िविजज्ञासस्व’ (तै. उ. ३-२-१) इित �ुतेः । �िचत ्‘आचायर्वान्पु�षो वेद’ 

(छा. उ. ६-१४-२) ‘��ावांल्लभते ज्ञानम्’ (भ. गी. ४-३९) ‘ति�ि� �िणपातेन’ (भ. गी. ४-३४) ‘आचायार्�वै’ (छा. उ. 

४-९-३) ‘ज्ञात�ो ���ः �ोत�ः’ (बृ. उ. २-४-५), (बृ. उ. ४-५-६) इित �ुितस्मृितभ्य एकान्तज्ञानलाभिनिम�त्वं 

��ा�भृतीनाम् अधमार्�दिनिम�िवयोगहतेुत्वात् ; वेदान्त�वणमननिन�दध्यासनानां च साक्षाज्जे्ञयिवषयत्वात् ; 

पापा�द�ितबन्धक्षये चात्ममनसोः, भूताथर्ज्ञानिनिम�स्वाभा�ात् । तस्मादहतेुत्वं न जातु ज्ञानस्य 

��ा�िणपातादीनािमित ॥ 

स वै नैव रेमे तस्मादकेाक� न रमते स ि�तीयमैच्छत् । स हतैावानास यथा �ीपुमांसौ संप�रष्व�ौ स इममेवात्मानं 

�धेापातय�तः पित� प�ी चाभवतां तस्मा�ददमधर्बृगलिमव स्व इित ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः ि�या पूयर्त 

एव तां समभव�तो मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

इत� संसारिवषय एव �जापितत्वम्, यतः सः �जापितः वै नैव रेमे र�त नान्वभवत्, — अरत्यािव�ोऽभू�दत्यथर्ः — 

अस्मदा�दवदवे यतः ; इदानीमिप तस्मादकेा�कत्वा�दधमर्व�वात् एकाक� न रमते र�त नानुभवित । रितनार्मे�ाथर्संयोगजा 

��डा । तत्�सिङ्गन इ�िवयोगान्मनस्याकुलीभावोऽरित�रत्युच्यते । सः तस्या अरतेरपनोदाय ि�तीयमरत्यपघातसमथ� 

�ीवस्तु ऐच्छत् गृि�मकरोत् । तस्य चैवं �ीिवषयं गृध्यतः ि�या प�रष्व�स्येवात्मनो भावो बभूव । सः तेन सत्येप्सुत्वात् 

एतावान् एतत्प�रमाण आस बभूव ह । �कप�रमाण इत्याह — यथा लोके �ीपुमांसावरत्यपनोदाय संप�रष्व�ौ 

यत्प�रमाणौ स्याताम्, तथा तत्प�रमाणः, बभूवेत्यथर्ः । स तथा तत्प�रमाणमेवेममात्मानं �धेा ि��कारम् अपातयत् 

पािततवान् । इममेवेत्यवधारणं मूलकारणाि�राजो िवशेषणाथर्म् । न क्षीरस्य सव�पमद�न दिधभावापि�वि�राट् 

सव�पमद�नैतावानास ; �क त�ह ? आत्मना �विस्थतस्यैव िवराजः सत्यसंकल्पत्वादात्म�ित�र�ं 

�ीपंुसप�रष्व�प�रमाणं शरीरान्तरं बभूव । स एव च िवराट् तथाभूतः — ‘स हतैावानास’ इित सामानािधकरण्यात् । 

ततः तस्मात्पातनात् पित� प�ी चाभवताम् इित दपंत्यो�नवर्चनं लौ�ककयोः ; अत एव तस्मात् — यस्मादात्मन एवाधर्ः 

पृथग्भूतः — येय ं�ी — तस्मात् — इद ंशरीरमात्मनोऽधर्बृगलम् — अध� च तत् बृगलं िवदलं च तदधर्बृगलम्, 

अधर्िवदलिमवेत्यथर्ः । �ाक्स्�यु�हनात्कस्याधर्बृगलिमत्युच्यते — स्व आत्मन इित । एवमाह स्म उ�वािन्कल, याज्ञवल्क्यः 

— यज्ञस्य वल्को व�ा यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं याज्ञवल्क्यो दवैराित�रत्यथर्ः ; ��णो वा अपत्यम् । यस्मादयं पु�षाधर् 



आकाशः स्�यधर्शून्यः, पुन��हना�स्मात्पूयर्ते स्�यध�न, पुनः संपुटीकरणेनेव िवदलाधर्ः । तां स �जापितमर्न्वाख्यः 

शत�पाख्यामात्मनो दिुहतरं प�ीत्वेन किल्पतां समभवत् मैथुनमुपगतवान् । ततः तस्मा�दपुगमनात् मनुष्या अजायन्त 

उत्प�ाः ॥ 

सो हयेमीक्षांच�े कथं नु मात्मन एव जनियत्वा संभवित हन्त ितरोऽसानीित सा गौरभवदषृभ इतरस्तां समेवाभव�तो 

गावोऽजायन्त बडबेतराभवद�वृष इतरो गदर्भीतरा गदर्भ इतरस्तां समेवाभव�त एकशफमजायताजेतराभव�स्त 

इतरोऽिव�रतरा मेष इतरस्तां समेवाभव�तोऽजावयोऽजायन्तैवमेव य�दद ं�क� िमथुनमा िपपीिलकाभ्यस्तत्सवर्मसृजत ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

सा शत�पा उ ह इयम् — सेय ंदिुहतृगमने स्मात� �ितषेधमनुस्मरन्ती ईक्षांच�े । ‘कथं िन्वदमकृत्यम्, यन्मा माम् आत्मन 

एव जनियत्वा उत्पा� संभवित उपगच्छित ; य�प्ययं िनघृर्णः, अह ंहन्तेदान� ितरोऽसािन जात्यन्तरेण ितरस्कृता भवािन’ 

इत्येवमीिक्षत्वा असौ गौरभवत् । उत्पा� �ािणकमर्िभ�ो�मानायाः पुनः पुनः सैव मितः शत�पाया मनो�ाभवत् । तत� 

ऋषभ इतरः । तां समेवाभव�दत्या�द पूवर्वत् । ततो गावोऽजायन्त । तथा बडबेतराभवत् अ�वृष इतरः । तथा गदर्भीतरा 

गदर्भ इतरः । त� बडबा�वृषादीनां संगमा�त एकशफम् एकखुरम् अ�ा�तरगदर्भाख्यं �यमजायत । तथा अजा 

इतराभवत्, बस्तश्छाग इतरः । तथािव�रतरा, मेष इतरः । तां समेवाभवत् । तां तािमित वीप्सा । तामजां ताम�व चेित 

समभवदवेेत्यथर्ः । ततोऽजा�ावय�ाजावयोऽजायन्त । एवमेव य�दद ं�क� यित्क�ेद ंिमथुनं �ीपंुसलक्षणं �न्�म्, आ 

िपपीिलकाभ्यः िपपीिलकािभः सह अनेनैव न्यायेन तत्सवर्मसृजत जगत्सृ�वान् ॥ 

सोऽवेदह ंवाव सृि�रस्म्यह ंहीद ंसवर्मसृक्षीित ततः सृि�रभवत्सृष्�ां हास्यैतस्यां भवित य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

सः �जापितः सवर्िमद ंजगत्सृष्ट्वा अवेत् । कथम् ? अह ंवाव अहमेव, सृि�ः — सृज्यत इित सृ� ंजगदचु्यते सृि��रित — 

यन्मया सृ� ंजगत् मदभेदत्वादहमेवािस्म, न म�ो �ित�रच्यते ; कुत एतत ्? अह ंिह यस्मात्, इद ंसव� जगत् असृिक्ष 

सृ�वानिस्म, तस्मा�दत्यथर्ः । यस्मात्सृि�शब्दनेात्मानमेवाभ्यधात्�जापितः ततः तस्मात् सृि�रभवत् सृि�नामाभवत् 

सृष्�ां जगित ह अस्य �जापतेः एतस्याम् एतिस्म�गित, स �जापितवत्��ा भवित, स्वात्मनोऽनन्यभूतस्य जगतः ; कः ? 

य एवं �जापितव�थो�ं स्वात्मनोऽनन्यभूतं जगत् ‘साध्यात्मािधभूतािधदवंै जगदहमिस्म’ इित वेद ॥ 

अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखा� योनेहर्स्ताभ्यां चाि�मसृजत तस्मादतेदभुयमलोमकमन्तरतोऽलोमका िह योिनरन्तरतः । 

त��ददमा�रमुं यजामुं यजेत्येकैकं दवेमेतस्यैव सा िवसृि�रेष उ �ेव सव� दवेाः । अथ यित्क�ेदमा�� त�तेसोऽसृजत तद ु



सोम एताव�ा इद ंसवर्म�ं चैवा�ाद� सोम एवा�मि�र�ादः सैषा ��णोऽितसृि�ः । यच्�ेयसो दवेानसृजताथ यन्मत्यर्ः 

स�मृतानसृजत तस्मादितसृि�रितसृष्�ां हास्यैतस्यां भवित य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

एवं स �जापितजर्ग�दद ंिमथुनात्मकं सृष्ट्वा �ा�णा�दवणर्िनयन्�ीद�वताः िससृकु्षरादौ — अथ-इित-

शब्द�यमिभनय�दशर्नाथर्म् — अनेन �कारेण मुखे हस्तौ �िक्षप्य अभ्यमन्थत् आिभमुख्येन मन्थनमकरोत ्। सः मुखं 

हस्ताभ्यां मिथत्वा, मुखा� योनेः हस्ताभ्यां च योिनभ्याम्, अ�� �ा�णजातेरनु�हकतार्रम्, असृजत सृ�वान् । 

यस्मा�ाहकस्या�ेय�िनरेतदभुयम् — हस्तौ मुखं च, तस्मात् उभयमप्येतत् अलोमकं लोमिवव�जतम् ; �क सवर्मेव ? न, 

अन्तरतः अभ्यन्तरतः । अिस्त िह योन्या सामान्यमुभयस्यास्य । �कम् ? अलोमका िह योिनरन्तरतः �ीणाम् । तथा 

�ा�णोऽिप मुखादवे जजे्ञ �जापतेः । तस्मादकेयोिनत्वा�ये�नेेवानुजोऽनुगृ�ते, अि�ना �ा�णः । 

तस्माद्�ा�णोऽि�दवेत्यो मुखवीयर्�ेित �ुितस्मृितिस�म् । तथा बला�याभ्यां बा�भ्यां बलिभदा�दकं 

क्षि�यजाितिनयन्तारं क्षित्�यं च । तस्मादनै्� ंक्षत्�ं बा�वीय� चेित �ुतौ स्मृतौ चावगतम् । तथो�त ईहा चे�ा 

तदा�या�स्वा�दलक्षणं िवशो िनयन्तारं िवशं च । तस्मात्कृष्या�दपरो वस्वा�ददवेत्य� वैश्यः । तथा पूषणं पृथ्वीदवैतं शू� ं

च प�ां प�रचरणक्षममसृजतेित — �ुितस्मृित�िस�ःे । त� क्ष�ा�ददवेतासगर्िमहानु�ं व�यमाणमप्यु�वदपुसंहरित 

सृि�साकल्यानुक�त्य� । यथेयं �ुित�र्विस्थता तथा �जापितरेव सव� दवेा इित िनि�तोऽथर्ः ; ��ुरनन्यत्वात्सृ�ानाम्, 

�जापितनैव तु सृ�त्वा�ेवानाम् । अथैवं �करणाथ� �विस्थते तत्स्तुत्यिभ�ायेणािव�न्मतान्तरिनन्दोपन्यासः । अन्यिनन्दा 

अन्यस्तुतये । तत ्त� कमर्�करणे, केवलयािज्ञका यागकाले, य�दद ंवच आ�ः — ‘अमुम�� यजामुिमन्� ंयज’ इत्या�द — 

नामश�स्तो�कमार्�दिभ�त्वाि��मेवाग्न्या�ददवेमेकैकं मन्यमाना आ��रत्यिभ�ायः — त� तथा िव�ात् ; यस्मादतेस्यैव 

�जापतेः सा िवसृि�द�वभेदः सवर्ः ; एष उ �ेव �जापितरेव �ाणः सव� दवेाः ॥ 

अ� िव�ितप�न्ते — पर एव िहरण्यगभर् इत्येके ; संसारीत्यपरे । पर एव तु मन्�वणार्त् — ‘इन्� ंिम�ं व�णमि�मा�ः’ 

(ऋ. १-१९४-४६) इित �ुतेः ; ‘एष ��ैष इन्� एष �जापितरेते सव� दवेाः’ (ऐ. उ. ३-१-३) इित च �ुतेः ; स्मृते� — 

‘एतमेके वदन्त्य�� मनुमन्ये �जापितम्’ (मन.ु १२-१२३) इित, ‘योऽसावतीिन्�योऽ�ा�ः सू�मोऽ��ः सनातनः । 

सवर्भूतमयोऽिचन्त्यः स एव स्वयमु�भौ’ (मनु १-७) इित च । संसाय�व वा स्यात् — ‘सवार्न्पाप्मन औषत्’ (बृ. उ. १-४-१) 

इित �ुतेः ; न �संसा�रणः पाप्मदाह�सङ्गोऽिस्त ; भयारितसंयोग�वणा� ; ‘अथ यन्मत्यर्ः स�मृतानसृजत’ (बृ. उ. १-४-

६) इित च, ‘िहरण्यगभ� पश्यत जायमानम्’ (�े. ४-१२) इित च मन्�वणार्त् ; स्मृते� कमर्िवपाक���यायाम् — ‘��ा 

िव�सृजो धम� महान��मेव च । उ�मां साि�वक�मेतां गितमा�मर्नीिषणः’ (मन.ु १२-५०) इित । अथैवं 

िव��ाथार्नुपप�ेः �ामाण्य�ाघात इित चेत् — न, कल्पनान्तरोपप�ेरिवरोधात् । 

उपािधिवशेषसंबन्धाि�शेषकल्पनान्तरमुपप�ते । ‘आसीनो दरंू �जित शयानो याित सवर्तः । कस्तं मदामद ंदवंे मदन्यो 

ज्ञातुमहर्ित’ (क. उ. १-२-२१) इत्येवमा�द�ुितभ्यः उपािधवशात्संसा�रत्वम्, न परमाथर्तः । स्वतोऽसंसाय�व । एवमेकत्वं 



नानात्वं च िहरण्यगभर्स्य । तथा सवर्जीवानाम्, ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) इित �ुतेः । 

िहरण्यगभर्स्तूपािधशुद्ध्यितशयापेक्षया �ायशः पर एवेित �ुितस्मृितवादाः �वृ�ाः । संसा�रत्वं तु �िचदवे दशर्यिन्त । 

जीवानां तूपािधगताशुि�बा�ल्यात्संसा�रत्वमेव �ायशोऽिभलप्यते । �ावृ�कृत्�ोपािधभेदापेक्षया तु सवर्ः 

परत्वेनािभधीयते �ुितस्मृितवादःै ॥ 

ता�ककैस्तु प�रत्य�ागमबलैः अिस्त नािस्त कतार् अकतार् इत्या�द िव�� ंब� तकर् यि�राकुलीकृतः शा�ाथर्ः । तेनाथर्िन�यो 

दलुर्भः । ये तु केवलशा�ानुसा�रणः शान्तदपार्स्तषेां �त्यक्षिवषय इव िनि�तः शा�ाथ� दवेता�दिवषयः ॥ 

त� �जापतेरेकस्य दवेस्या�ा�लक्षणो भेदो िवविक्षत इित — त�ाि���ोऽ�ा, आ�ः सोम इदानीमुच्यते । अथ यित्क�ेद ं

लोक आ�� �वात्मकम्, त�तेस आत्मनो बीजात्, असृजत ; ‘रेतस आपः’ (ऐ. उ. १-१-४) इित �ुतेः । �वात्मक� सोमः । 

तस्मा�दा�� �जापितना रेतसः सृ�म,् तद ुसोम एव । एताव� ैएतावदवे, नातोऽिधकम्, इद ंसवर्म् । �क तत् ? अ�ं चैव 

सोमो �वात्मकत्वादाप्यायकम्, अ�ाद�ाि�ः औष्ण्या�कू्षत्वा� । 

त�ैवमवि�यते — सोम एवा�म्, यद�ते तदवे सोम इत्यथर्ः ; य एवा�ा स एवाि�ः ; अथर्बलाद्ध्यवधारणम् । अि�रिप 

�िचद्धूयमानः सोमपक्षस्यैव ; सोमोऽपीज्यमानोऽि�रेव, अ�ृत्वात् । एवम�ीषोमात्मकं जगदात्मत्वेन पश्य� केनिच�ोषेण 

िलप्यते ; �जापित� भवित । सैषा ��णः �जापतेरितसृि�रात्मनोऽप्यितशया । का सेत्याह — यच्�ेयसः 

�शस्यतरानात्मनः सकाशात् यस्मादसृजत दवेान्, तस्मा�ेवसृि�रितसृि�ः । कथं पुनरात्मनोऽितशया सृि��रत्यत आह — 

अथ यत् यस्मात् मत्यर्ः सन् मरणधमार् सन्, अमृतान् अमरणध�मणो दवेान्, कमर्ज्ञानविह्नना सवार्नात्मनः पाप्मन 

ओिषत्वा, असृजत ; तस्मा�दयमितसृि�ः उत्कृ�ज्ञानस्य फलिमत्यथर्ः । तस्मादतेामितसृ�� �जापतेरात्मभूतां यो वेद, स 

एतस्यामितसृष्�ां �जापित�रव भवित �जापितवदवे ��ा भवित ॥ 

त�तें त�र्�ाकृतमासीत् । सव� वै�दकं साधनं ज्ञानकमर्लक्षणं क�ार्�नेककारकापेकं्ष �जापितत्वफलावसानं साध्यमेतावदवे, 

यदते�ाकृतं जगत्संसारः । अथैतस्यैव साध्यसाधनलक्षणस्य �ाकृतस्य जगतो �ाकरणात्�ाग्बीजावस्था या, तां 

िन�द�दक्षित अङ्कुरा�दकायार्नुिमतािमव वृक्षस्य, कमर्बीजोऽिव�ाके्ष�ो �सौ संसारवृक्षः समूल उ�तर्� इित ; तद�ुरणे िह 

पु�षाथर्प�रसमाि�ः ; तथा चो�म् — ‘ऊध्वर्मूलोऽवाक्शाखः’ (क. उ. २-३-१) इित काठके ; गीतासु च 

‘ऊध्वर्मूलमधःशाखम्’ (भ. गी. १५-१) इित ; पुराणे च — ‘��वृक्षः सनातनः’ (?) इित ॥ 

त�दे ंत�र्�ाकृतमासी��ाम�पाभ्यामेव �ा��यतासौनामायिमद�ंप इित त�ददमप्येत�ह नाम�पाभ्यामेव 

�ा��यतेऽसौनामायिमद�ंप इित स एष इह �िव�ः । आ नखा�ेभ्यो यथा कु्षरः कु्षरधानेऽविहतः स्याि��ंभरो वा 

िव�ंभरकुलाये त ंन पश्यिन्त । अकृत्�ो िह स �ाण�ेव �ाणो नाम भवित । वदन्वाक्पश्यं�कु्षः शृण्वञ्�ो�ं मन्वानो 

मनस्तान्यस्यैतािन कमर्नामान्येव । स योऽत एकैकमुपास्ते न स वेदाकृत्�ो �ेषोऽत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासीता� �ेते 



सवर् एकं भविन्त । तदतेत्पदनीयमस्य सवर्स्य यदयमात्मानेन �ेतत्सव� वेद । यथा ह वै पदनेानुिवन्ददेवंे क��त �ोकं िवन्दते 

य एवं वेद ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

त�देम् । त�दित बीजावस्थं जगत्�ागुत्प�ेः, त�ह तिस्मन्काले ; परोक्षत्वात्सवर्ना�ा अ�त्यक्षािभधानेनािभधीयते — 

भूतकालसंबिन्धत्वाद�ाकृतभािवनो जगतः ; सुख�हणाथर्मैित��योगो ह-शब्दः ; एवं ह तदा आसी�दत्युच्यमाने सुखं तां 

परोक्षामिप जगतो बीजावस्थां �ितप�ते — युिधि�रो ह �कल राजासी�दत्यु�े य�त ्; इदिमित �ाकृतनाम�पात्मकं 

साध्यसाधनलक्षणं यथाव�णतमिभधीयते ; त�ददशंब्दयोः परोक्ष�त्यक्षावस्थजग�ाचकयोः सामानािधकरण्यादकेत्वमेव 

परोक्ष�त्यक्षावस्थस्य जगतोऽवगम्यते ; तदवेेदम्, इदमेव च तद�ाकृतमासी�दित । 

अथैवं सित नासत उत्पि�नर् सतो िवनाशः कायर्स्येत्यवधृतं भवित । तदवंेभूतं जगत् अ�ाकृतं सत् नाम�पाभ्यामेव ना�ा 

�पेणैव च, �ा��यत । �ा��यतेित कमर्कतृर्�योगा�त्स्वयमेवात्मैव �ा��यत — िव आ अ��यत — िवस्प� ं

नाम�पिवशेषावधारणमयार्द ं���भावमाप�त — सामथ्यार्दािक्ष�िनयन्तृकतृर्साधन��यािनिम�म् । असौ नामेित 

सवर्ना�ािवशेषािभधानेन नाममा�ं �प�दशित । दवेद�ो यज्ञद� इित वा नामास्येत्यसौनामा अयम् । तथा इदिमित 

शुक्लकृष्णादीनामिवशेषः । इद ंशुक्लिमद ंकृष्णं वा �पमस्येतीद�ंपः । त�ददम् अ�ाकृतं वस्तु, एत�ह एतिस्म�िप काले, 

नाम�पाभ्यामेव �ा��यते — असौनामायिमद�ंप इित । यदथर्ः सवर्शा�ारम्भः, यिस्म�िव�या स्वाभािवक्या 

कतृर्��याफलाध्यारोपणा कृता, यः कारणं सवर्स्य जगतः, यदात्मके नाम�पे सिलला�दव स्वच्छान्मलिमव फेनम�ाकृते 

�ा��येते, य� ताभ्यां नाम�पाभ्यां िवलक्षणः स्वतो िनत्यशु�बु�मु�स्वभावः — स एषः अ�ाकृते आत्मभूते नाम�पे 

�ाकुवर्न्, ��ा�दस्तम्बपयर्न्तेषु दहेिेष्वह कमर्फला�येष्वशनाया�दमत्सु �िव�ः ॥ 

नन्व�ाकृतं स्वयमेव �ा��यतेत्यु�म् ; कथिमदिमदानीमुच्यते — पर एव त्वात्मा अ�ाकृतं �ाकुवर्ि�ह �िव� इित । 

नैष दोषः — परस्याप्यात्मनोऽ�ाकृतजगदात्मत्वेन िवविक्षतत्वात् । आिक्ष�िनयन्तृकतृर्��यािनिम�ं िह जगद�ाकृतं 

�ा��यतेत्यवोचाम । इदशंब्दसामानािधकरण्या� अ�ाकृतशब्दस्य । यथेद ं

जगि�यन्�ा�नेककारकिनिम�ा�दिवशेषव�ाकृतम्, तथा अप�रत्य�ान्यतमिवशेषवदवे तद�ाकृतम् । 

�ाकृता�ाकृतमा�ं त ुिवशेषः । द�ृ� लोके िववक्षातः शब्द�योगो �ाम आगतो �ामः शून्य इित — कदािच�ामशब्दने 

िनवासमा�िववक्षायां �ामः शून्य इित शब्द�योगो भवित ; कदािचि�वािसजनिववक्षायां �ाम आगत इित ; 

कदािचदभुयिववक्षायामिप �ामशब्द�योगो भवित �ामं च न �िवशे�दित यथा — त��दहािप जग�दद ं�ाकृतम�ाकृत ं

चेत्यभेदिववक्षायामात्मानात्मनोभर्वित �पदशेः । तथेद ंजगदतु्पि�िवनाशात्मकिमित केवलजग�पदशेः । तथा ‘महानज 

आत्मा’ ‘अस्थूलोऽनणुः’ ‘स एष नेित नेित’ इत्या�द केवलात्म�पदशेः ॥ 



ननु परेण �ाक�ार् �ाकृतं सवर्तो �ा� ंसवर्दा जगत् ; स कथिमह �िव�ः प�रकल्प्यते ; अ�िव�ो िह दशेः प�रिच्छ�ेन 

�वे�ु ंशक्यत,े यथा पु�षेण �ामा�दः ; नाकाशेन �कि�त्, िनत्य�िव�त्वात् । पाषाणसपार्�दव�मार्न्तरेणेित चेत ्— अथािप 

स्यात् — न पर आत्मा स्वेनैव �पेण �िववेश ; �क त�ह ? तत्स्थ एव धमार्न्तरेणोपजायते ; तेन �िव� इत्युपचयर्ते ; यथा 

पाषाणे सहजोऽन्तस्थः सपर्ः, ना�रकेले वा तोयम ्— न, ‘तत्सृष्ट्वा तदवेानु�ािवशत्’ (तै. उ. २-६-६) इित �ुतेः । यः ��ा 

स भावान्तरमनाप� एव काय� सृष्ट्वा प�ात्�ािवश�दित िह �ूयते । यथा ‘भुक्त्वा गच्छित’ इित भुिजगिम��ययोः 

पूवार्परकालयो�रतरेतरिवच्छेदः, अिविश�� कतार्, त��दहािप स्यात् ; न तु तत्स्थस्यैव भावान्तरोपजनन एतत्संभवित । न 

च स्थानान्तरेण िवयुज्य स्थानान्तरसंयोगलक्षणः �वेशो िनरवयवस्याप�रिच्छ�स्य द�ृः । सावयव एव �वेश�वणा�दित 

चेत्, न ; ‘�द�ो �मूतर्ः पु�षः’ (मु. उ. २-१-२) ‘िनष्कलं िनिष्�यम’् (�े. ६-१९) इत्या�द�ुितभ्यः, 

सवर्�पदशे्यधमर्िवशेष�ितषेध�ुितभ्य� । �ितिबम्ब�वेशव�दित चेत्, न ; वस्त्वन्तरेण िव�कषार्नुपप�ेः । ��े 

गुण�वेशव�दित चेत,् न ; अनाि�तत्वात् । िनत्यपरतन्�स्यैवाि�तस्य गुणस्य ��े �वेश उपचयर्ते ; न तु ��णः 

स्वातन्�य�वणा�था �वेश उपप�ते । फले बीजव�दित चेत,् न ; सावयवत्ववृि�क्षयोत्पि�िवनाशा�दधमर्व�व�सङ्गात् । 

न चैवं धमर्व�वं ��णः, ‘अजोऽजरः’ (बृ. उ. ४-४-२५) इत्या�द�ुितन्यायिवरोधात् । अन्य एव संसारी प�रिच्छ� इह 

�िव� इित चेत्, न ; ‘सेय ंदवेतैक्षत’ (छा. उ. ६-३-२) इत्यारभ्य ‘नाम�पे �ाकरवािण’ (छा. उ. ६-३-२) इित तस्या एव 

�वेश�ाकरणकतृर्त्व�ुतेः । तथा ‘तत्सृष्ट्वा तदवेानु�ािवशत’् (तै. उ. २-६-६) ‘स एतमेव सीमानं िवदाय�तया �ारा 

�ाप�त’ (ऐ. उ. १-३-१२) ‘सवार्िण �पािण िविचत्य धीरो नामािन कृत्वािभवदन्यदास्ते’ (तै. आ. ३-१२-७) ‘त्वं कुमार 

उत वा कुमारी त्वं जीण� दण्डेन व�िस’ (�े. ४-३) ‘पुर��े ि�पदः’ (बृ. उ. २-५-१८) ‘�पं �पम्’ (बृ. उ. २-५-१९), 

(ऋ. २-५-१८) इित च मन्�वणार्� परादन्यस्य �वेशः । �िव�ानािमतरेतरभेदात्परानेकत्विमित चेत्, न । ‘एको दवेो 

ब�धा संिनिव�ः’ (त.ै आ. ३-१४-१) ‘एकः सन्ब�धा िवचार’ (तै. आ. ३-११-१) ‘त्वमेकोऽिस ब�ननु�िव�ः’ (तै. आ. ३-

१४-१३) ‘एको दवेः सवर्भूतेषु गूढः सवर्�ापी सवर्भूतान्तरात्मा’ (�े. ६-११) इत्या�द�ुितभ्यः ॥ 

�वेश उपप�ते नोपप�त इित — ित�तु तावत ्; �िव�ानां संसा�रत्वा�दनन्यत्वा� परस्य संसा�रत्विमित चेत,् न ; 

अशनाया�त्यय�ुतेः । सुिखत्वदःुिखत्वा�ददशर्ना�ेित चेत,् न ; ‘न िलप्यते लोकदःुखेन बा�ः’ (क. उ. १-३-११) इित �ुतेः 

। �त्यक्षा�दिवरोधादयु�िमित चेत,् न ; उपाध्या�यजिनतिवशेषिवषयत्वात्�त्यक्षादःे । ‘न द�ृ�ेर्�ारं पश्येः’ (बृ. उ. ३-४-

२) ‘िवज्ञातारमरे केन िवजानीयात्’ (बृ. उ. २-४-१४), (बृ. उ. ४-५-१) ‘अिवज्ञातं िवज्ञातृ’ (बृ. उ. ३-८-११) 

इत्या�द�ुितभ्यो न आत्मिवषयं िवज्ञानम् ; �क त�ह ? बुद्ध्या�ुपाध्यात्म�ितच्छायािवषयमेव ‘सुिखतोऽह’ं ‘दःुिखतोऽहम्’ 

इत्येवमा�द �त्यक्षिवज्ञानम् ; ‘अयम् अहम्’ इित िवषयेण िवषियणः सामानािधकरण्योपचारात् ; ‘नान्यदतोऽिस्त ��ृ’ (बृ. 

उ. ३-८-११) इत्यन्यात्म�ितषेधा� । दहेावयविवशेष्यत्वा� सुखदःुखयो�वषयधमर्त्वम् । ‘आत्मनस्तु कामाय’ (बृ. उ. २-४-

५), (बृ. उ. ४-५-६) इत्यात्माथर्त्व�ुतेरयु�िमित चेत,् न ; ‘य� वा अन्य�दव स्यात्’ (बृ. उ. ४-३-३१) 

इत्यिव�ािवषयात्माथर्त्वाभ्युपगमात्, ‘तत्केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. २-४-१४), (बृ. उ. ४-५-१५) ‘नेह नानािस्त �क�न’ (बृ. 

उ. ४-४-१९), (क. उ. २-१-११) ‘त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई. उ. ७) इत्या�दना िव�ािवषये 



तत्�ितषेधा� न आत्मधमर्त्वम् । ता�ककसमयिवरोधादयु�िमित चेत,् न ; युक्त्याप्यात्मनो दःुिखत्वानुपप�ेः । न िह दःुखेन 

�त्यक्षिवषयेणात्मनो िवशेष्यत्वम्, �त्यक्षािवषयत्वात् । आकाशस्य शब्दगुणव�ववदात्मनो दःुिखत्विमित चेत,् न ; 

एक�त्ययिवषयत्वानुपप�ेः । न िह सुख�ाहकेण �त्यक्षिवषयेण �त्ययेन 

िनत्यानुमेयस्यात्मनो िवषयीकरणमुपप�ते । तस्य च िवषयीकरण आत्मन एकत्वाि�षय्यभाव�सङ्गः । एकस्यैव 

िवषयिवषियत्वम्, दीपव�दित चेत,् न ; युगपदसंभवात्, आत्मन्यंशानुपप�े� । एतेन िवज्ञानस्य �ा��ाहकत्वं �त्यु�म् । 

�त्यक्षानुमानिवषययो� दःुखात्मनोगुर्णगुिणत्वे न अनुमानम् ; दःुखस्य िनत्यमेव �त्यक्षिवषयत्वात् ; 

�पा�दसामानािधकरण्या� ; मनःसंयोगजत्वेऽप्यात्मिन दःुखस्य, सावयवत्विव��याव�वािनत्यत्व�सङ्गात् । न �िवकृत्य 

संयोिग ��ं गुणः कि�दपुयन् अपयन्वा द�ृः �िचत् । न च िनरवयवं िव��यमाणं द�ृ ं�िचत,् अिनत्यगुणा�यं वा िनत्यम् 

। न चाकाश आगमवा�दिभ�नत्यतयाभ्युपगम्यते । न चान्यो द�ृान्तोऽिस्त । िव��यमाणमिप तत्�त्ययािनवृ�ेः िनत्यमेवेित 

चेत्, न ; ��स्यावयवान्यथात्व�ितरेकेण िव��यानुपप�ेः । सावयवत्वेऽिप िनत्यत्विमित चेत,् न ; 

सावयवस्यावयवसंयोगपूवर्कत्वे सित िवभागोपप�ेः । व�ा�दष्वदशर्ना�ेित चेत,् न ; अनुमेयत्वात्संयोगपूवर्त्वस्य । 

तस्मा�ात्मनो दःुखा�िनत्यगुणा�यत्वोपपि�ः । परस्यादःुिखत्वेऽन्यस्य च दःुिखनोऽभावे दःुखोपशमनाय 

शा�ारम्भानथर्क्यिमित चेत्, न ; अिव�ाध्यारोिपतदःुिखत्व�मापोहाथर्त्वात् — आत्मिन �कृतसंख्यापूरण�मापोहवत् ; 

किल्पतदःुख्यात्माभ्युपगमा� ॥ 

जलसूयार्�द�ितिबम्बवत् आत्म�वेश� �ितिबम्बवत् �ाकृते काय� उपलभ्यत्वम् । �ागुत्प�ेरनुपलब्ध आत्मा प�ात्काय� च 

सृ� े�ाकृते बु�रेन्त�पलभ्यमानः, सूयार्�द�ितिबम्बव�लादौ, काय� सृष्ट्वा �िव� इव ल�यमाणो िन�दश्यत े— ‘स एष 

इह �िव�ः’ ‘तत्सृष्ट्वा तदवेानु�ािवशत्’ (त.ै उ. २-६-६) ‘स एतमेव सीमानं िवदाय�तया �ारा �ाप�त’ (ऐ. उ. १-३-१२) 

‘सेय ंदवेतैक्षत हन्ताहिममािस्त�ो दवेता अनेन जीवेनात्मनानु�िवश्य’ (छा. उ. ६-३-२) इत्येवमा�दिभः । न तु सवर्गतस्य 

िनरवयवस्य �दग्दशेकालान्तराप�मण�ाि�लक्षणः �वेशः कदािचदप्युपप�ते । न च परादात्मनोऽन्योऽिस्त ��ा, 

‘नान्यदतोऽिस्त ��ृ’ ‘नान्यदतोऽिस्त �ोतृ’ (बृ. उ. ३-८-१) इत्या�द�ुतेः — इत्यवोचाम । उपलब्ध्यथर्त्वा� 

सृि��वेशिस्थत्यप्ययवाक्यानाम ्; उपलब्धेः पु�षाथर्त्व�वणात् — ‘आत्मानमेवावेत् तस्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. उ. १-४-

१०) ‘��िवदा�ोित परम्’ (तै. उ. २-१-१) ‘स यो ह वै तत्परं �� वेद ��ैव भवित’ (मु. उ. ३-२-९) ‘आचायर्वान्पु�षो 

वेद तस्य तावदवे िचरम्’ (छा. उ. ६-१४-२) इत्या�द�ुितभ्यः ; ‘ततो मां त�वतो ज्ञात्वा िवशते तदनन्तरम्’ (भ. गी. १८-

५५) ‘तद्ध्य�यं सवर्िव�ानां �ाप्यते �मृत ंततः’ (मन.ु १२-८५) इत्या�दस्मृितभ्य� । भेददशर्नापवादा�, 

सृष्�ा�दवाक्यानामात्मैकत्वदशर्नाथर्परत्वोपपि�ः । तस्मात्कायर्स्थस्योपलभ्यत्वमेव �वेश इत्युपचयर्ते ॥ 

आ नखा�ेभ्यः — नखा�मयार्दमात्मन�ैतन्यमुपलभ्यते । त� कथिमव �िव� इत्याह — यथा लोके, कु्षरधाने कु्षरो धीयते 

अिस्मि�ित कु्षरधानं तिस्मन् नािपतोपस्कराधान,े कु्षरः अन्तस्थ उपलभ्यते — अविहतः �वेिशतः, स्यात् ; यथा वा 

िव�ंभरः अि�ः — िव�स्य भरणात् िव�ंभरः कुलाये नीडे अि�ः का�ादौ, अविहतः स्या�दत्यनुवतर्ते ; त� िह स 



मथ्यमान उपलभ्यते । यथा च कु्षरः कु्षरधान एकदशेेऽविस्थतः, यथा चाि�ः का�ादौ सवर्तो �ाप्याविस्थतः, एवं 

सामान्यतो िवशेषत� दहे ंसं�ाप्याविस्थत आत्मा ; त� िह स �ाणना�द��यावान् दशर्ना�द��यावां�ोपलभ्यते । तस्मात ्

त� एवं �िव� ंतम ्आत्मानं �ाणना�द��यािविश�म्, न पश्यिन्त नोपलभन्ते । नन्व�ा��ितषेधोऽयम् — ‘तं न पश्यिन्त’ 

इित, दशर्नस्या�कृतत्वात् ; नैष दोषः ; सृष्�ा�दवाक्यानामात्मैकत्व�ितप�यथर्परत्वात्�कृतमेव तस्य दशर्नम् ; ‘�पं �पं 

�ित�पो बभूव तदस्य �पं �ितचक्षणाय’ (बृ. उ. २-५-१९) इित मन्�वणार्त् । त� �ाणना�द��यािविश�स्य दशर्ने हतेुमाह 

— अकृत्�ः असमस्तः, िह यस्मात्, सः �ाणना�द��यािविश�ः । कुतः पुनरकृत्�त्विमित, उच्यत े— �ाण�ेव 

�ाणन��यामेव कुवर्न्, �ाणो नाम �ाणसमाख्यः �ाणािभधानो भवित ; �ाणन��याकतृर्त्वाि� �ाणः �ािणतीत्युच्यते, 

नान्यां ��यां कुवर्न् — यथा लावकः पाचक इित ; तस्माित्�यान्तरिविश�स्यानुपसंहारादकृत्�ो िह सः । तथा वदन् 

वदन��यां कुवर्न्, व��ित वाक्, पश्यन् चकु्षः, च� इित चकु्षः ��ा, शृण्वन् शृणोतीित �ो�म् । ‘�ाण�ेव �ाणो वदन्वाक्’ 

इत्याभ्यां ��याशक्त्यु�वः �द�शतो भवित । ‘पश्यं�कु्षः शृण्वञ्�ो�म्’ इत्याभ्यां िवज्ञानशक्त्यु�वः �दश्यर्ते, 

नाम�पिवषयत्वाि�ज्ञानश�ेः । �ो�चकु्षषी िवज्ञानस्य साधन,े िवज्ञानं तु नाम�पसाधनम् ; न िह नाम�प�ित�र�ं 

िवजे्ञयमिस्त ; तयो�ोपलम्भे करणं चकु्ष�ो�े । ��या च नाम�पसाध्या �ाणसमवाियनी ; तस्याः �ाणा�याया अिभ��ौ 

वाक् करणम् ; तथा पािणपादपायूपस्थाख्यािन ; सव�षामुपलक्षणाथार् वाक् । एतदवे िह सव� �ाकृतम् — ‘�य ंवा इद ंनाम 

�पं कमर्’ (बृ. उ. १-६-१) इित िह व�यित । मन्वानो मनः — मनुते इित ; ज्ञानशि�िवकासानां साधारण ंकरणं मनः — 

मनुतेऽनेनेित ; पु�षस्तु कतार् सन्मन्वानो मन इत्युच्यते । तान्येतािन �ाणादीिन, अस्यात्मनः कमर्नामािन, कमर्जािन 

नामािन कमर्नामान्येव, न त ुवस्तुमा�िवषयािण ; अतो न कृत्�ात्मवस्त्वव�ोतकािन — एवं �ासावात्मा 

�ाणना�द��यया त�ित्�याजिनत�ाणा�दनाम�पाभ्यां �ा��यमाणोऽव�ोत्यमानोऽिप । स योऽतः 

अस्मात्�ाणना�द��यासमुदायात्, एकैकं �ाणं चकु्ष�रित वा िविश�मनुपसं�तेतरिविश���यात्मकम्, मनसा 

अयमात्मेत्युपास्ते िचन्तयित, न स वेद न स जानाित �� । कस्मात् ? अकृत्�ोऽसमस्तः िह यस्मात् एष आत्मा, 

अस्मात्�ाणना�दसमुदायात्, अतः �िवभ�ः, एकैकेन िवशेषणेन िविश�ः, इतरधमार्न्तरानुपसंहारात् — भवित । 

यावदयमेवं वेद — ‘पश्यािम’ ‘शृणोिम’ ‘स्पृशािम’ इित वा स्वभाव�वृि�िविश� ंवेद, तावद�सा कृत्�मात्मानं न वेद ॥ 

कथं पुनः पश्यन्वेदते्याह — आत्मेत्येव आत्मेित — �ाणादीिन िवशेषणािन यान्यु�ािन तािन यस्य सः — 

आ�ुवंस्तान्यात्मेत्युच्यते । स तथा कृत्�िवशेषोपसंहारी सन्कृत्�ो भवित । वस्तुमा��पेण िह 

�ाणा�ुपािधिवशेष��याजिनतािन िवशेषणािन �ा�ोित । तथा च व�यित — ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) 

इित । तस्मादात्मेत्येवोपासीत । एवं कृत्�ो �सौ स्वेन वस्तु�पेण गृ�माणो भवित । कस्मात्कृत्� इत्याशङ्क्याह — 

अ�ािस्म�ात्मिन, िह यस्मात्, िन�पािधके, जलसूयर्�ितिबम्बभेदा इवा�दत्ये, �ाणा�ुपािधकृता िवशेषाः 

�ाणा�दकमर्जनामािभधेया यथो�ा �ेते, एकमिभ�ताम्, भविन्त �ितप�न्त े॥ 



‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इित नापूवर्िविधः, पके्ष �ा�त्वात् । ‘यत्साक्षादपरोक्षाद्��’ (बृ. उ. ३-४-१), (बृ. उ. 

३-५-१) ‘कतम आत्मेित — योऽयं िवज्ञानमयः’ (बृ. उ. ४-३-७) इत्येवमा�ात्म�ितपादनपरािभः �ुितिभरात्मिवषयं 

िवज्ञानमुत्पा�दतम् ; त�ात्मस्व�पिवज्ञानेनैव ति�षयानात्मािभमानबुि�ः कारका�द��याफलाध्यारोपणाित्मका अिव�ा 

िनव�तता ; तस्यां िनव�ततायां कामा�ददोषानुपप�ेरनात्मिचन्तानुपपि�ः ; पा�रशेष्यादात्मिचन्तैव । 

तस्मा�दपुासनमिस्मन्पके्ष न िवधात�म्, �ा�त्वात् ॥ 

ित�तु तावत् — पािक्षक्यात्मोपासन�ाि��नत्या वेित । अपूवर्िविधः स्यात्, ज्ञानोपासनयोरेकत्वे सत्य�ा�त्वात् ; ‘न स वेद’ 

इित िवज्ञानं �स्तुत्य ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्यिभधाना�देोपासनशब्दयोरेकाथर्तावगम्यते । ‘अनेन �ेतत्सव� 

वेद’ ‘आत्मानमेवावेत्’ (बृ. उ. १-४-१०) इत्या�द�ुितभ्य� िवज्ञानमुपासनम् । तस्य चा�ा�त्वाि�ध्यहर्त्वम् । न च 

स्व�पान्वाख्याने पु�ष�वृि��पप�ते । तस्मादपूवर्िविधरेवायम् । कमर्िविधसामान्या� — यथा ‘यजेत’ ‘जु�यात्’ 

इत्यादयः कमर्िवधयः, न तैरस्य ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) ‘आत्मा वा अरे ���ः’ (बृ. उ. २-४-५), (बृ. उ. ४-५-

६) इत्या�ात्मोपासनिवधे�वशेषोऽवगम्यते । मानस��यात्वा� िवज्ञानस्य — यथा ‘यस्यै दवेतायै हिवगृर्हीतं स्या�ां मनसा 

ध्याये�षट्क�रष्यन्’ (ऐ. �ा. ३-८-१) इत्या�ा मानसी ��या िवधीयते, तथा ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) ‘मन्त�ो 

िन�दध्यािसत�ः’ (बृ. उ. २-४-५), (बृ. उ. ४-५-६) इत्या�ा ��यैव िवधीयते ज्ञानाित्मका । तथावोचाम 

वेदोपासनशब्दयोरेकाथर्त्विमित । भावनांश�योपप�े� — यथा िह ‘यजेत’ इत्यस्यां भावनायाम्, �कम् ? केन ? कथम् ? 

इित भा�ा�ाकाङ्क्षापनयकारणमंश�यमवगम्यते, तथा ‘उपासीत’ इत्यस्यामिप भावनायां िवधीयमानायाम्, �कमुपासीत 

? केनोपासीत ? कथमुपासीत ? इत्यस्यामाकाङ्क्षायाम्, ‘आत्मानमुपासीत मनसा 

त्याग��चयर्शमदमोपरमितितक्षादीितकतर्�तासंयु�ः’ इत्या�दशा�ेणैव समथ्यर्ते अंश�यम् । यथा च कृत्�स्य 

दशर्पूणर्मासा�द�करणस्य दशर्पूणर्मासा�दिवध्यु�ेशत्वेनोपयोगः ; 

एवमौपिनषदात्मोपासन�करणस्यात्मोपासनिवध्यु�ेशत्वेनैवोपयोगः । ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) ‘अस्थूलम्’ (बृ. उ. ३-

८-८) ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘अशनाया�तीतः’ (बृ. उ. ३-५-१) 

इत्येवमा�दवाक्यानामुपास्यात्मस्व�पिवशेषसमपर्णेनोपयोगः । फलं च मोक्षोऽिव�ािनवृि�वार् ॥ 

अपरे वणर्यिन्त — उपासनेनात्मिवषयं िविश� ंिवज्ञानान्तरं भावयेत् ; तेनात्मा ज्ञायते ; अिव�ािनवतर्कं च तदवे, 

नात्मिवषयं वेदवाक्यजिनतं िवज्ञानिमित । एतिस्म�थ� वचनान्यिप — ‘िवज्ञाय �ज्ञां कुव�त’ (बृ. उ. ४-४-२१) ‘���ः 

�ोत�ो मन्त�ो िन�दध्यािसत�ः’ (बृ. उ. २-४-५), (बृ. उ. ४-५-६) ‘सोऽन्वे��ः स िविजज्ञािसत�ः’ (छा. उ. ८-७-१) 

इत्यादीिन ॥ 

न, अथार्न्तराभावात् । न च ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्यपूवर्िविधः ; कस्मात् ? 

आत्मस्व�पकथनानात्म�ितषेधावाक्यजिनतिवज्ञान�ितरेकेणाथार्न्तरस्य कतर्�स्य मानसस्य बा�स्य वाभावात् । त� िह 



िवधेः साफल्यम्, य� िविधवाक्य�वणमा�जिनतिवज्ञान�ितरेकेण पु�ष�वृि�गर्म्यते — यथा ‘दशर्पूणर्मासाभ्यां 

स्वगर्कामो यजेत’ इत्येवमादौ । न िह दशर्पूणर्मासिविधवाक्यजिनतिवज्ञानमेव दशर्पूणर्मासानु�ानम् । 

त�ािधकारा�पेक्षानुभािव । न त ु‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इत्या�ात्म�ितपादकवाक्यजिनतिवज्ञान�ितरेकेण 

दशर्पूणर्मासा�दवत्पु�ष�ापारः संभवित ; सवर्�ापारोपशमहतेुत्वा��ाक्यजिनतिवज्ञानस्य । न ह्युदासीनिवज्ञानं 

�वृि�जनकम् ; अ��ानात्मिवज्ञानिनवतर्कत्वा� ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) 

इत्येवमा�दवाक्यानाम् । न च ति�वृ�ौ �वृि��पप�ते, िवरोधात् । 

वाक्यजिनतिवज्ञानमा�ा�ा��ानात्मिवज्ञानिनवृि��रित चेत,् न ; ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-

६) ‘आत्मैवेदम्’ (छा. उ. ७-२५-२) ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘��ैवेदममृतम्’ (मु. उ. २-२-११) 

‘नान्यदतोऽिस्त ��ृ’ (बृ. उ. ३-८-११) ‘तदवे �� त्वं िवि�’ (के. उ. १-५) इत्या�दवाक्यानां त�ा�दत्वात् । 

���िवधे�वषयसमपर्काण्येतानीित चेत,् न ; अथार्न्तराभावा�दत्यु�ो�रत्वात् — आत्मवस्तुस्व�पसमपर्कैरेव वाक्यैः 

‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) इत्या�दिभः �वणकाल एव त�शर्नस्य कृतत्वा���िवधेनार्नु�ानान्तरं 

कतर्�िमत्यु�ो�रमेतत् । आत्मस्व�पान्वाख्यानमा�ेणात्मिवज्ञाने िविधमन्तरेण न �वतर्त इित चेत्, न ; 

आत्मवा�दवाक्य�वणेनात्मिवज्ञानस्य जिनतत्वात् — �क भोः कृतस्य करणम् । तच्�वणेऽिप न �वतर्त इित चेत्, न ; 

अनवस्था�सङ्गात् — यथात्मवा�दवाक्याथर्�वणे िविधमन्तरेण न �वतर्ते, तथा िविधवाक्याथर्�वणेऽिप िविधमन्तरेण न 

�व�तष्यत इित िवध्यन्तरापेक्षा ; तथा तदथर्�वणेऽपीत्यनवस्था �सज्येत । वाक्यजिनतात्मज्ञानस्मृितसंततेः 

�वणिवज्ञानमा�ादथार्न्तरत्विमित चेत,् न ; अथर्�ा�त्वात् — यदवैात्म�ितपादकवाक्य�वणादात्मिवषयं िवज्ञानमुत्प�ते, 

तदवै तदतु्प�मानं ति�षयं िमथ्याज्ञानं िनवतर्यदवेोत्प�ते ; आत्मिवषयिमथ्याज्ञानिनवृ�ौ च तत्�भवाः स्मृतयो न भविन्त 

स्वाभािवक्योऽनात्मवस्तुभेदिवषयाः ; अनथर्त्वावगते� — आत्मावगतौ िह सत्याम् अन्य�स्तु अनथर्त्वेनावगम्यते, 

अिनत्यदःुखाशुद्ध्या�दब�दोषव�वात् आत्मवस्तुन� ति�लक्षणत्वात् ; तस्मादनात्मिवज्ञानस्मृतीनामात्मावगतेरभाव�ाि�ः 

; पा�रशेष्यादात्मैकत्विवज्ञानस्मृितसंततेरथर्त एव भावा� िवधेयत्वम् । शोकमोहभयायासा�ददःुखदोषिनवतर्कत्वा� 

तत्स्मृतेः — िवपरीतज्ञान�भवो िह शोकमोहा�ददोषः ; तथा च ‘त� को मोहः’ (ई. उ. ७) ‘िव�ा� िबभेित कुत�न’ (तै. उ. 

२-९-१) ‘अभयं वै जनक �ा�ोऽिस’ (बृ. उ. ४-२-४) ‘िभ�ते �दय�िन्थः’ (म.ु उ. २-२-८) इत्या�द�ुतयः । 

िनरोधस्त�र्थार्न्तरिमित चेत ्— अथािप स्याि��वृि�िनरोधस्य वेदवाक्यजिनतात्मिवज्ञानादथार्न्तरत्वात्, तन्�ान्तरेषु च 

कतर्�तया अवगतत्वाि�धेयत्विमित चेत् — न, मोक्षसाधनत्वेनानवगमात् । न िह वेदान्तेषु 

��ात्मिवज्ञानादन्यत्परमपु�षाथर्साधनत्वेनावगम्यते — आत्मानमेवावे�स्मा�त्सवर्मभवत्’ ‘��िवदा�ोित परम्’ (तै. उ. 

२-१-१) ‘स यो ह वै तत्परमं �� वेद ��ैव भवित’ (म.ु उ. ३-२-९) ‘आचायर्वान्पु�षो वेद तस्य तावदवे िचरम्’ (छा. उ. 

६-१४-२) ‘अभयं िह वै �� भवित । य एवं वेद’ (बृ. उ. ४-४-२५) इत्येवमा�द�ुितशतेभ्यः । अनन्यसाधनत्वा� िनरोधस्य 

— न �ात्मिवज्ञानतत्स्मृितसंतान�ितरेकेण िच�वृि�िनरोधस्य साधनमिस्त । अभ्युपगम्येदमु�म् ; न तु 

��िवज्ञान�ितरेकेण अन्यत् मोक्षसाधनमवगम्यते । आकाङ्क्षाभावा� भावनाभावः । यद�ुम् ‘यजेत’ इत्यादौ �कम् ? केन 



? कथम् ? इित भावनाकाङ्क्षायां फलसाधनेितकतर्�तािभः आकाङ्क्षापनयन ंयथा, 

त��दहाप्यात्मिवज्ञानिवधावप्युपप�त इित — तदसत् ; ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-

७) ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) ‘अनन्तरमबा�म’् (बृ. उ. २-५-१९) ‘अयमात्मा ��’ (बृ. उ. २-५-१९) 

इत्या�दवाक्याथर्िवज्ञानसमकालमेव सवार्काङ्क्षािविनवृ�ेः । न च वाक्याथर्िवज्ञाने िविध�यु�ः �वतर्ते । िवध्यन्तर�यु�ौ 

चानवस्थादोषमवोचाम । न च ‘एकमेवाि�तीयं ��’ इत्या�दवाक्येषु िविधरवगम्यते, 

आत्मस्व�पान्वाख्यानेनैवाविसतत्वात् । वस्तुस्व�पान्वाख्यानमा�त्वाद�ामाण्यिमित चेत् — अथािप स्यात,् यथा 

‘सोऽरोदी�दरोदी���ुस्य ��त्वम्’ (तै. सं. १-५-१-१) इत्येवमादौ वस्तुस्व�पान्वाख्यानमा�त्वाद�ामाण्यम्, 

एवमात्माथर्वाक्यानामपीित चेत ्— न, िवशेषात् । न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं ��यान्वाख्यान ंवा 

�ामाण्या�ामाण्यकारणम् ; �क त�ह, िनि�तफलवि�ज्ञानोत्पादकत्वम् ; त��ािस्त तत्�माणं वाक्यम् ; य� नािस्त 

तद�माणम् । �क च, भोः! पृच्छामस्त्वाम् — आत्मस्व�पान्वाख्यानपरेषु वाक्येषु फलवि�ि�तं च िवज्ञानमुत्प�ते, न वा 

? उत्प�ते चेत,् कथम�ामाण्यिमित । �क वा न पश्यस्यिव�ाशोकमोहभया�दसंसारबीजदोषिनवृ�� िवज्ञानफलम् ? न 

शृणोिष वा �कम् — ‘त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई. उ. ७), ‘मन्�िवदवेािस्म नात्मिवत्सोऽह ंभगवः शोचािम 

तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयत’ु (छा. उ. ७-१-३) इत्येवमा�ुपिनष�ाक्यशतािन ? एवं िव�ते �कम् ‘सोऽरोदीत्’ 

इत्या�दषु िनि�त ंफलव� िवज्ञानम् ? न चेि��ते, अस्त्व�ामाण्यम ्; तद�ामाण्ये, फलवि�ि�तिवज्ञानोत्पादकस्य 

�किमत्य�ामाण्य ंस्यात् ? तद�ामाण्य ेच दशर्पूणर्मासा�दवाक्येषु को िव�म्भः ? नन ुदशर्पूणर्मासा�दवाक्यानां 

पु�ष�वृि�िवज्ञानोत्पादकत्वात्�ामाण्यम,् आत्मिवज्ञानवाक्येषु त�ास्तीित ; सत्यमेवम् ; नैष दोषः, �ामाण्यकारणोपप�ेः 

। �ामाण्यकारण ंच यथो�मेव, नान्यत् । अलंकार�ायम्, यत ्सवर्�वृि�बीजिनरोधफलवि�ज्ञानोत्पादकत्वम् 

आत्म�ितपादकवाक्यानाम्, न अ�ामाण्यकारणम ्। य�ू�म् — ‘िवज्ञाय �ज्ञां कुव�त’ (बृ. उ. ४-४-२१) इत्या�दवचनानां 

वाक्याथर्िवज्ञान�ितरेकेणोपासनाथर्त्विमित, सत्यमेतत् ; �कन्तु न अपूवर्िवध्यथर्ता ; पके्ष �ा�स्य िनयमाथर्तैव । कथं 

पुन�पासनस्य पक्ष�ाि�ः, यावता पा�रशेष्यादात्मिवज्ञानस्मृितसंतित�नत्यैवेत्यिभिहतम् ? बाढम् — य�प्येवम्, 

शरीरारम्भकस्य कमर्णो िनयतफलत्वात्, सम्यग्ज्ञान�ा�ाविप अवश्यंभािवनी �वृि�वार्�नःकायानाम्, लब्धवृ�ेः कमर्णो 

बलीयस्त्वात् — मु�ेष्वा�द�वृि�वत् ; तेन पके्ष �ा�ं ज्ञान�वृि�दौबर्ल्यम् । तस्मात् त्यागवैराग्या�दसाधनबलावलम्बेन 

आत्मिवज्ञानस्मृितसंतित�नयन्त�ा भवित ; न त्वपूवार् कतर्�ा ; �ा�त्वात् — इत्यवोचाम । 

तस्मात्�ा�िवज्ञानस्मृितसंतानिनयमिवध्यथार्िन ‘िवज्ञाय �ज्ञां कुव�त’ (बृ. उ. ४-४-२१) इत्या�दवाक्यािन, 

अन्याथार्संभवात् । ननु अनात्मोपासनिमदम्, इित-शब्द�योगात् ; यथा ‘ि�यिमत्येतदपुासीत’ (बृ. उ. ४-१-३) इत्यादौ न 

ि�या�दगुणा एवोपास्याः, �क त�ह, ि�या�दगुणवत्�ाणा�ेवोपास्यम् ; तथा इहािप इित-परात्मशब्द�योगात् 

आत्मगुणवदनात्मवस्तु उपास्यिमित गम्यते ; आत्मोपास्यत्ववाक्यवैलक्षण्या� — परेण च व�यित — ‘आत्मानमेव 

लोकमुपासीत’ (बृ. उ. १-४-१५) इित ; त� च वाक्ये आत्मैवोपास्यत्वेनािभ�ेतः, ि�तीया�वणात् ‘आत्मानमेव’ इित ; इह 

तु न ि�तीया �ूयते, इित-पर� आत्मशब्दः — ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इित ; अतो न आत्मोपास्यः, 



आत्मगुण�ान्यः — इित त्ववगम्यते । न, वाक्यशेषे आत्मन उपास्यत्वेनावगमात् ; अस्यैव वाक्यस्य शेषे 

आत्मैवोपास्यत्वेनावगम्यते — ‘तदतेत्पदनीयमस्य सवर्स्य, यदयमात्मा’, ‘अन्तरतरं यदयमात्मा’ (बृ. उ. १-४-८), 

‘आत्मानमेवावेत्’ (बृ. उ. १-४-१०) इित । �िव�स्य दशर्न�ितषेधादनुपास्यत्विमित चेत ्— यस्यात्मनः �वेश उ�ः, 

तस्यैव दशर्नं वायर्ते — ‘तं न पश्यिन्त’ इित �कृतोपादानात् ; तस्मादात्मनोऽनुपास्यत्वमेवेित चेत ्— न, अकृत्�त्वदोषात् 

। दशर्न�ितषेधोऽकृत्�त्वदोषािभ�ायेण, न आत्मोपास्यत्व�ितषेधाय ; �ाणना�द��यािविश�त्वेन िवशेषणात् ; 

आत्मन�ेदपुास्यत्वमनिभ�ेतम्, �ाणना�ेकैक��यािविश�स्यात्मनोऽकृत्�त्ववचनमनथर्कं स्यात ्— ‘अकृत्�ो �ेषोऽत 

एकैकेन भवित’ इित । अतः अनेकैकिविश�स्त्वात्मा कृत्�त्वादपुास्य एवेित िस�म ्। यस्त्वात्मशब्दस्य इित-परः �योगः, 

आत्मशब्द�त्यययोः आत्मत�वस्य परमाथर्तोऽिवषयत्वज्ञापनाथर्म् ; अन्यथा ‘आत्मानमुपासीत’ इत्येवमव�यत् ; तथा च 

अथार्त् आत्मिन शब्द�त्ययावनुज्ञातौ स्याताम् ; त�ािन�म् — ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) ‘िवज्ञातारमरे केन िवजानीयात्

’ (बृ. उ. २-४-१४), (बृ. उ. ४-५-१५) ‘अिवज्ञातं िवज्ञातृ’ (बृ. उ. ३-८-११) ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते अ�ाप्य मनसा सह’ (तै. 

उ. २-९-१) इत्या�द�ुितभ्यः । य�ु ‘आत्मानमेव लोकमुपासीत’ (बृ. उ. १-४-१५) इित, तत ्

अनात्मोपासन�सङ्गिनवृि�परत्वात् न वाक्यान्तरम् ॥ 

अिनज्ञार्तत्वसामान्यात् आत्मा ज्ञात�ः, अनात्मा च । त� कस्मादात्मोपासन एव य� आस्थीयत े— ‘आत्मेत्येवोपासीत’ 

(बृ. उ. १-४-७) इित, नेतरिवज्ञाने इित ; अ�ोच्यते — तदतेदवे �कृतम्, पदनीयं गमनीयम्, नान्यत् ; अस्य सवर्स्येित 

िनधार्रणाथार् ष�ी ; अिस्मन्सवर्िस्मि�त्यथर्ः ; यदयमात्मा यदतेदात्मत�वम् ; �क न िवज्ञात�मेवान्यत् ? न ; �क त�ह, 

ज्ञात�त्वेऽिप न पृथग्ज्ञानान्तरमपेक्षते आत्मज्ञानात् ; कस्मात् ? अनेनात्मना ज्ञातेन, िह यस्मात्, एतत्सवर्मनात्मजातम् 

अन्य�त् तत्सव� समस्तम्, वेद जानाित । नन्वन्यज्ञानेनान्य� ज्ञायत इित ; अस्य प�रहारं दनु्दभु्या�द�न्थेन व�यामः । कथं 

पुनरेतत्पदनीयिमित, उच्यते — यथा ह वै लोके, पदने — गवा�दखुरािङ्कतो दशेः पदिमत्युच्यते, तेन पदने — न� ं

िविवित्सतं पशंु पदनेान्वेषमाणः अनुिवन्दते् लभेत ; एवमात्मिन लब्धे सवर्मनुलभते इत्यथर्ः ॥ 

नन्वात्मिन ज्ञाते सवर्मन्यज्ज्ञायत इित ज्ञाने �कृते, कथं लाभोऽ�कृत उच्यत इित ; न, ज्ञानलाभयोरेकाथर्त्वस्य 

िवविक्षतत्वात् । आत्मनो �लाभोऽज्ञानमेव ; तस्माज्ज्ञानमेवात्मनो लाभः ; न अनात्मलाभवत् अ�ा��ाि�लक्षण 

आत्मलाभः, लब्धृलब्ध�योभ�दाभावात् । य� �ात्मनोऽनात्मा लब्ध�ो भवित, त�ात्मा लब्धा, लब्ध�ोऽनात्मा । स 

चा�ा�ः उत्पा�ा�द��या�विहतः, कारकिवशेषोपादानेन ��यािवशेषमुत्पा� लब्ध�ः । स त्व�ा��ाि�लक्षणोऽिनत्यः, 

िमथ्याज्ञानजिनतकाम��या�भवत्वात् — स्व�े पु�ा�दलाभवत् । अयं तु ति�परीत आत्मा । आत्मत्वादवे 

नोत्पा�ा�द��या�विहतः । िनत्यलब्धस्व�पत्वेऽिप अिव�ामा�ं �वधानम् । यथा गृ�माणाया अिप शुि�काया 

िवपयर्येण रजताभासाया अ�हणं िवपरीतज्ञान�वधानमा�म्, तथा �हणं ज्ञानमा�मेव, 

िवपरीतज्ञान�वधानापोहाथर्त्वाज्ज्ञानस्य ; एविमहाप्यात्मनोऽलाभः अिव�ामा��वधानम् ; तस्माि��या 



तदपोहनमा�मेव लाभः, नान्यः कदािचदप्युपप�ते । तस्मादात्मलाभे ज्ञानादथार्न्तरसाधनस्य आनथर्क्यं व�यामः । 

तस्माि�राशङ्कमेव ज्ञानलाभयोरेकाथर्त्वं िववक्ष�ाह — ज्ञानं �कृत्य — ‘अनुिवन्दते्’ इित ; िवन्दतेलार्भाथर्त्वात् ॥ 

गुणिवज्ञानफलिमदमुच्यते — यथा — अयमात्मा नाम�पानु�वेशेन ख्या�त गतः आत्मेत्या�दनाम�पाभ्याम्, 

�ाणा�दसंह�त च �ोकं �ा�वान् — इित — एवम,् यो 

वेद ; सः क��त ख्याितम्, �ोकं च संघातिम�ःै सह, िवन्दते लभते । य�ा यथो�ं वस्तु यो वेद ; मुमुकू्षणामपेिक्षतं 

क��तशिब्दतमैक्यज्ञानम्, तत्फलं �ोकशिब्दतां मुि�मा�ोित — इित मुख्यमेव फलम् ॥ 

तदतेत्�ेयः पु�ात्�ेयो िव�ात्�ेयोऽन्यस्मात्सवर्स्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मानः ि�यं �ुवाणं �ूयाित्�यं 

रोत्स्यतीती�रो ह तथैव स्यादात्मानमेव ि�यमुपासीत स य आत्मानमेव ि�यमुपास्ते न हास्य ि�यं �मायुकं भवित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

कुत�ात्मत�वमेव जे्ञयम् अनादतृ्यान्य�दत्याह — तदतेदात्मत�वम्, �ेयः ि�यतरम्, पु�ात् ; पु�ो िह लोके ि�यः �िस�ः, 

तस्मादिप ि�यतरम् — इित िनरितशयि�यत्वं दशर्यित ; तथा िव�ात् िहरण्यर�ादःे ; तथा अन्यस्मात् य�ल्लोके ि�यत्वेन 

�िस� ंतस्मात्सवर्स्मा�दत्यथर्ः । तत्कस्मादात्मत�वमेव ि�यतरं न �ाणादीित, उच्यते — अन्तरतरम् — बा�ात्पु�िव�ादःे 

�ाणिपण्डसमुदायो िह अन्तरः अभ्यन्तरः संिनकृ� आत्मनः ; तस्मादप्यन्यतरात् अन्तरतरम्, यदयमात्मा यदतेदात्मत�वम् 

। यो िह लोके िनरितशयि�यः स सवर्�य�ेन लब्ध�ो भवित ; तथा अयमात्मा सवर्लौ�ककि�येभ्यः ि�यतमः ; 

तस्मा�ल्लाभे महान्य� आस्थेय इत्यथर्ः — कतर्�ता�ा�मप्यन्यि�यलाभे य�मुिज्झत्वा । कस्मात्पुनः आत्मानात्मि�ययोः 

अन्यतरि�यहानेन इतरि�योपादान�ा�ौ, आत्मि�योपादानेनैवेतरहानं ��यते, न िवपयर्यः — इित, उच्यते — स यः 

कि�त्, अन्यमनात्मिवशेषं पु�ा�दकम्, ि�यतरमात्मनः सकाशात्, �ुवाणम्, �ूयादात्मि�यवादी — �कम् ? — ि�यं 

तवािभमतं पु�ा�दलक्षणम्, रोत्स्यित आवरणं �ाणसंरोधं �ाप्स्यित िवनङ्�यतीित ; स कस्मादवंे �वीित ? — 

यस्मादी�रः समथर्ः पयार्�ोऽसावेवं व�ंु ह ; यस्मात् तस्मात् तथैव स्यात् ; य�ेनो�म् — ‘�ाणसंरोधं �ाप्स्यित’ ; 

यथाभूतवादी िह सः, तस्मात्स ई�रो व�ुम ्। ई�रशब्दः िक्ष�वाचीित केिचत् ; भवे��द �िसि�ः स्यात् । 

तस्मादिुज्झत्वान्यित्�यम्, आत्मानमेव ि�यमुपासीत । स य आत्मानमेव ि�यमुपास्ते — आत्मैव ि�यो नान्योऽस्तीित 

�ितप�ते, अन्यल्लौ�ककं ि�यमप्यि�यमेवेित िनि�त्य, उपास्त ेिचन्तयित, न हास्य एवंिवदः ि�यं �मायुकं �मरणशीलं 

भवित । िनत्यानुवादमा�मेतत्, आत्मिवदोऽन्यस्य ि�यस्याि�यस्य च अभावात् ; आत्मि�य�हणस्तुत्यथ� वा ; 

ि�यगुणफलिवधानाथ� वा मन्दात्मद�शनः, ताच्छील्य�त्ययोपादानात् ॥ 

तदा�यर्द्��िव�या सव� भिवष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते । �कमु तद्��ावे�स्मा�त्सवर्मभव�दित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 



सूि�ता ��िव�ा — ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इित, यदथ�पिनषत्कृत्�ािप ; तस्यैतस्य सू�स्य �ािचख्यासुः 

�योजनािभिधत्सयोपोि�घांसित — त�दित व�यमाणमनन्तरवाक्येऽव�ोत्यं 

वस्तु — आ�ः — �ा�णाः �� िविव�दषवः जन्मजरामरण�बन्धच��मणकृतायासदःुखोदकापारमहोदिधप्लवभूतं 

गु�मासा� त�ीरमुि�तीषर्वः धमार्धमर्साधनतत्फललक्षणात्साध्यसाधन�पाि��वण्णाः 

ति�लक्षणिनत्यिनरितशय�ेयः�ितिपत्सवः ; �कमा��रत्याह — यद्��िव�या ; �� परमात्मा, तत् यया वे�ते सा 

��िव�ा तया ��िव�या, सव� िनरवशेषम्, भिवष्यन्तः भिवष्याम इत्येवम्, मनुष्या यत ्मन्यन्ते ; मनुष्य�हणं 

िवशेषतोऽिधकारज्ञापनाथर्म् ; मनुष्या एव िह िवशेषतोऽभ्युदयिनः�ेयससाधनेऽिधकृता इत्यिभ�ायः ; यथा कमर्िवषये 

फल�ा�� �ुवां कमर्भ्यो मन्यन्ते, तथा ��िव�ायाः सवार्त्मभावफल�ा�� �ुवामेव मन्यन्ते, वेद�ामाण्यस्योभय�ािवशेषात् 

; त� िव�ितिष� ंवस्तु ल�यते ; अतः पृच्छामः — �कमु तद्��, यस्य िवज्ञानात्सव� भिवष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते ? 

तित्कमवेत्, यस्माि�ज्ञाना�द्�� सवर्मभवत् ? �� च सवर्िमित �ूयते, तत् य�द अिवज्ञाय �कि�त्सवर्मभवत,् 

तथान्येषामप्यस्तु ; �क ��िव�या ? अथ िवज्ञाय सवर्मभवत,् िवज्ञानसाध्यत्वात्कमर्फलेन तुल्यमेवेत्यिनत्यत्व�सङ्गः 

सवर्भावस्य ��िव�ाफलस्य ; अनवस्थादोष� — तदप्यन्यि�ज्ञाय सवर्मभवत,् ततः पूवर्मप्यन्यि�ज्ञायेित । न 

तावदिवज्ञाय सवर्मभवत्, शा�ाथर्वै�प्यदोषात् । फलािनत्यत्वदोषस्त�ह ? — नैकोऽिप दोषः, अथर्िवशेषोपप�ेः ॥ 

य�द �कमिप िवज्ञायैव तद्�� सवर्मभवत्, पृच्छामः — �कमु तद्��ावे�स्मा�त्सवर्मभव�दित । एवं चो�दते 

सवर्दोषानागिन्धतं �ितवचनमाह — 

�� वा इदम� आसी�दात्मानमेवावेत् । अह ं��ास्मीित । तस्मा�त्सवर्मभव��ो यो दवेानां �त्यबुध्यत स एव 

तदभव�थष�णां तथा मनुष्याणां त�तैत्पश्यनृिषवार्मदवेः �ितपेदऽेह ंमनुरभवं सूयर्�ेित । त�ददमप्येत�ह य एवं वेदाह ं

��ास्मीित स इद ंसव� भवित तस्य ह न दवेा�नाभूत्या ईशते । आत्मा �ेषां स भवित अथ योऽन्यां 

दवेतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीित न स वेद यथा पशुरेवं स दवेानाम् । यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भु�युरेवमेकैकः 

पु�षो दवेान्भुनक्त्येकिस्म�ेव पशावादीयमानेऽि�यं भवित �कमु ब�षु तस्मादषेां त� ि�यं यदतेन्मनुष्या िव�ुः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

�� अपरम्, सवर्भावस्य साध्यत्वोपप�ेः ; न िह परस्य ��णः सवर्भावापि��वज्ञानसाध्या ; िवज्ञानसाध्यां च 

सवर्भावापि�माह — ‘तस्मा�त्सवर्मभवत्’ इित ; तस्माद्�� वा इदम� आसी�दत्यपरं ��ेह भिवतुमहर्ित ॥ 

मनुष्यािधकारा�ा त�ावी �ा�णः स्यात् ; ‘सव� भिवष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते’ इित िह मनुष्याः �कृताः ; तेषां च 

अभ्युदयिनः�ेयससाधने िवशेषतोऽिधकार इत्यु�म्, न परस्य ��णो नाप्यपरस्य �जापतेः ; अतो �तैैकत्वापर��िव�या 

कमर्सिहतया 



अपर��भावमुपसंप�ो भोज्यादपावृ�ः सवर्�ा�योिच्छ�कामकमर्बन्धनः पर��भावी ��िव�ाहतेो�र्�ेत्यिभधीयते ; 

द�ृ� लोके भािवन� वृि�माि�त्य शब्द�योगः — यथा ‘ओदनं पचित’ इित, शा�े च — ‘प�र�ाजकः 

सवर्भूताभयदिक्षणाम्’ (?) इत्या�द, तथा इह — इित केिचत् — �� ��भावी पु�षो �ा�णः इित �ाचक्षते ॥ 

त�, सवर्भावाप�ेरिनत्यत्वदोषात् । न िह सोऽिस्त लोके परमाथर्तः, यो िनिम�वशा�ावान्तरमाप�ते िनत्य�ेित । तथा 

��िवज्ञानिनिम�कृता चेत्सवर्भावापि�ः, िनत्या चेित िव��म् । अिनत्यत्वे च कमर्फलतुल्यतेत्यु�ो दोषः । 

अिव�ाकृतासवर्त्विनवृ�� चेत्सवर्भावाप�� ��िव�ाफलं मन्यसे, ��भािवपु�षकल्पना �थार् स्यात् । 

�ाग्��िवज्ञानादिप सव� जन्तु�र्�त्वाि�त्यमेव सवर्भावाप�ः परमाथर्तः ; अिव�या तु अ��त्वमसवर्त्वं चाध्यारोिपतम् 

— यथा शुि�कायां रजतम्, �ोि� वा तलमलव�वा�द ; तथेह ��ण्यध्यारोिपतमिव�या अ��त्वमसवर्त्वं च 

��िव�या िनवत्यर्ते — इित मन्यसे य�द, तदा यु�म् — यत्परमाथर्त आसीत्परं ��, ��शब्दस्य मुख्याथर्भूतम् ‘ �� 

वा इदम� आसीत्’ इत्यिस्मन्वाक्य ेउच्यत इित व�ुम् ; यथाभूताथर्वा�दत्वा�देस्य । न ित्वयं कल्पना यु�ा — 

��शब्दाथर्िवपरीतो ��भावी पु�षो ��ेत्युच्यत इित, �ुतहान्य�ुतकल्पनाया अन्याय्यत्वात् — मह�रे 

�योजनान्तरेऽसित अिव�ाकृत�ितरेकेणा��त्वमसवर्त्वं च िव�त एवेित चेत,् न, तस्य ��िव�यापोहानुपप�ेः । न िह 

�िचत्साक्षा�स्तुधमर्स्यापो�ी द�ृा क�� वा ��िव�ा, अिव�ायास्तु सवर्�ैव िनव�तका दशृ्यते ; तथा इहाप्य��त्वमसवर्त्वं 

चािव�ाकृतमेव िनवत्यर्तां ��िव�या ; न त ुपारमा�थकं वस्त ुकतु� िनवतर्ियतुं वा अहर्ित ��िव�ा । तस्मा�थ�व 

�ुतहान्य�ुतकल्पना ॥ 

��ण्यिव�ानुपपि��रित चेत,् न, ��िण िव�ािवधानात् । न िह शुि�कायां रजताध्यारोपणेऽसित शुि�कात्वं ज्ञाप्यते 

— चकु्षग�चराप�ायाम् — ‘इयं शुि�का न रजतम्’ इित । तथा ‘सदवेेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ६-८-७) ‘��ैवेद ंसवर्म्’ (?) 

‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) ‘नेद ं�तैमस्त्य��’ (?) इित ��ण्येकत्विवज्ञानं न िवधात�म्, 

��ण्यिव�ाध्यारोपणायामसत्याम् । न �ूमः — शुि�कायािमव ��ण्यत�मार्ध्यारोपणा नास्तीित ; �क त�ह न �� 

स्वात्मन्यत�मार्ध्यारोपिनिम�म् अिव�ाकतृर् चेित — भवत्येवं नािव�ाकतृर् �ान्तं च �� । �कन्तु नैव अ�� अिव�कतार् 

चेतनो �ान्तोऽन्य इष्यते — ‘नान्योऽतोऽिस्त िवज्ञाता’ (बृ. उ. ३-७-२३) ‘नान्यदतोऽिस्त िवज्ञातृ’ (बृ. उ. ३-८-११) 

‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘आत्मानमेवावेत् अह ं��ािस्म’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित, न स वेद’ (बृ. 

उ. १-४-१०) इत्या�द�ुितभ्यः ; स्मृितभ्य� — ‘समं सव�षु भूतेषु’ (भ. गी. १३-२७) ‘अहमात्मा गुडाकेश’ (भ. गी. १०-

२०) ‘शुिन चैव �पाके च’ (भ. गी. ५-१८) ; ‘यस्तु सवार्िण भूतािन’ (ई. उ. ६) ‘यिस्मन्सवार्िण भूतािन’ (ई. उ. ७) इित च 

मन्�वणार्त् । नन्वेवं शा�ोपदशेानथर्क्यिमित ; बाढमेवम्, अवगते अस्त्वेवानथर्क्यम् । 

अवगमानथर्क्यमपीित चेत,् न, अनवगमिनवृ�ेदृर्�त्वात् । ति�वृ�ेरप्यनुपपि�रेकत्व इित चेत,् न, द�ृिवरोधात् ; दशृ्यते 

�ेकत्विवज्ञानादवेानवगमिनवृि�ः ; दशृ्यमानमप्यनुपप�िमित �ुवतो द�ृिवरोधः स्यात् ; न च द�ृिवरोधः 

केनिचदप्यभ्युपगम्यते ; न च द�ृऽेनुपप�ं नाम, द�ृत्वादवे । दशर्नानुपपि��रित चेत्, त�ाप्येषैव युि�ः ॥ 



‘पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित’ (बृ. उ. ३-२-१३) ‘तं िव�ाकमर्णी समन्वारभेते’ (बृ. उ. ४-४-२) ‘मन्ता बो�ा कतार् 

िवज्ञानात्मा पु�षः’ (�. उ. ४-९) इत्येवमा�द�ुितस्मृितन्यायेभ्यः परस्माि�लक्षणोऽन्यः संसायर्वगम्यते ; ति�लक्षण� परः 

‘स एष नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) ‘अशनाया�त्येित’ (बृ. उ. ३-५-१) ‘य आत्मापहतपाप्मा िवजरो िवमृत्युः’ (छा. उ. ८-

७-१) ‘एतस्य वा अक्षरस्य �शासने’ (बृ. उ. ३-८-९) इत्या�द�ुितभ्यः ; कणादाक्षपादा�दतकर् शा�ेषु च संसा�रिवलक्षण 

ई�र उपपि�तः साध्यते ; संसारदःुखापनया�थत्व�वृि�दशर्नात् स्फुटमन्यत्वम् ई�रात् संसा�रणोऽवगम्यते ; 

‘अवाक्यनादरः’ (छा. उ. ३-४-२) ‘न मे पाथार्िस्त’ (भ. गी. ३-३२) इित �ुितस्मृितभ्यः ; ‘सोऽन्वे��ः स िविजज्ञािसत�ः’ 

(छा. उ. ८-७-१) ‘त ंिव�दत्वा न िलप्यते’ (बृ. उ. ४-४-२३) ‘��िवदा�ोित परम्’ (तै. उ. २-१-१) ‘एकधैवानु���मेतत्’ 

(बृ. उ. ४-४-२०) ‘यो वा एतदक्षरं गाग्यर्िव�दत्वा’ (बृ. उ. ३-८-१०) ‘तमेव धीरो िवज्ञाय’ (बृ. उ. ४-४-२१) ‘�णवो धनुः, 

शरो �ात्मा, �� तल्ल�यमुच्यत’े (मु. उ. २-२-४) इत्या�दकमर्कतृर्िनद�शा� ; मुमुक्षो� गितमागर्िवशेषदशेोपदशेात् ; 

असित भेद ेकस्य कुतो गितः स्यात् ? तदभावे च दिक्षणो�रमागर्िवशेषानुपपि�ः गन्त�दशेानुपपि��ेित ; िभ�स्य तु 

परस्मात् आत्मनः सवर्मेतदपुप�म् ; कमर्ज्ञानसाधनोपदशेा� — िभ��ेद्��णः संसारी स्यात्, यु�स्त ं

�त्यभ्युदयिनः�ेयससाधनयोः कमर्ज्ञानयो�पदशेः, ने�रस्य आ�कामत्वात् ; तस्मा�ु�ं ��ेित ��भावी पु�ष उच्यत इित 

चेत् — न, ��ोपदशेानथर्क्य�सङ्गात् — संसारी चेद्��भावी अ�� सन्, िव�दत्वात्मानमेव अह ं��ास्मीित, 

सवर्मभवत् ; तस्य संसायार्त्मिवज्ञानादवे सवार्त्मभावस्य फलस्य िस�त्वात्पर��ोपदशेस्य �ुवमानथर्क्यं �ा�म् । 

ति�ज्ञानस्य �िचत्पु�षाथर्साधनेऽिविनयोगात्संसा�रण एव — अह ं��ास्मीित — ��त्वसंपादनाथर् उपदशे इित चेत् — 

अिनज्ञार्ते िह ��स्व�पे �क संपादयेत् — अह ं��ास्मीित ? िनज्ञार्तलक्षणे िह ��िण शक्या संपत्कतुर्म् — न ‘अयमात्मा 

��’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘यत्साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा’ (बृ. उ. ३-४-१) ‘तत्सत्यं स आत्मा’ (छा. उ. ६-८-७) 

‘��िवदा�ोित परम्’ (तै. उ. २-१-१) इित �कृत्य ‘तस्मा�ा एतस्मादात्मनः’ (तै. उ. २-१-१) इित सह�शो 

��ात्मशब्दयोः सामानािधकरण्यात् एकाथर्त्वमेवेत्यवगम्यते ; अन्यस्य वै अन्य� संपत् ��यत,े नैकत्वे ; ‘इद ंसव� 

यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) इित च �कृतस्यैव ���स्यात्मन एकत्वं दशर्यित ; तस्मा�ात्मनो ��त्वसंपदपुपि�ः । न 

चाप्यन्यत्�योजन ं��ोपदशेस्य गम्यते ; ‘�� वेद ��ैव भवित’ (म.ु उ. ३-२-९) ‘अभयं िह जनक �ा�ोऽिस’ (बृ. उ. ४-२-

४) ‘अभयं िह वै �� भवित’ (बृ. उ. ४-४-२५) इित च तदापि��वणात् । संपि��ेत्, तदापि�नर् स्यात् । न 

�न्यस्यान्यभाव उपप�ते । वचनात्, संप�ेरिप त�ावापि�ः स्या�दित चेत,् न, संप�ेः �त्ययमा�त्वात् । िवज्ञानस्य च 

िमथ्याज्ञानिनवतर्कत्व�ितरेकेणाकारकत्विमत्यवोचाम । न च वचनं वस्तुनः सामथ्यर्जनकम् । ज्ञापकं िह शा�ं न 

कारकिमित िस्थितः । ‘स एष इह �िव�ः’ (बृ. उ. १-४-७) इत्या�दवाक्येषु च परस्यैव �वेश इित िस्थतम् । तस्माद्��ेित 

न ��भािवपु�षकल्पना साध्वी । इ�ाथर्बाधना� — सैन्धवघनवदनन्तरमबा�मेकरसं �� — इित िवज्ञानं 

सवर्स्यामुपिनष�द �ितिपपादियिषताथर्ः — काण्ड�येऽप्यन्तेऽवधारणात् — अवगम्यते — ‘इत्यनुशासनम्’ (बृ. उ. २-५-

१९) ‘एतावदरे खल्वमृतत्वम्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इित ; तथा सवर्शाखोपिनषत्सु च ��ैकत्विवज्ञानं िनि�तोऽथर्ः ; त� य�द 

संसारी ��णोऽन्य आत्मानमेवावेत् — इित कल्प्यते, इ�स्याथर्स्य बाधनं स्यात,् तथा च 



शा�मुप�मोपसंहारयो�वरोधादसम�सं किल्पतं स्यात् । �पदशेानुपप�े� — य�द च ‘आत्मानमेवावेत्’ इित संसारी 

कल्प्येत, ‘��िव�ा’ इित �पदशेो न स्यात् आत्मानमेवावे�दित, संसा�रण एव वे�त्वोपप�ेः । ‘आत्मा’ इित 

वे�ुरन्यदचु्यत इित चेत्, न, ‘अह ं��ािस्म’ इित िवशेषणात् ; अन्य�े��ेः स्यात्, ‘अयमसौ’ इित वा िवशेष्येत, न तु 

‘अहमिस्म’ इित । ‘अहमिस्म’ इित िवशेषणात् ‘आत्मानमेवावेत्’ इित च अवधारणात् िनि�तम् आत्मैव ��ेित अवगम्यते ; 

तथा च सित उपप�ो ��िव�ा�पदशेः, नान्यथा ; संसा�रिव�ा �न्यथा स्यात् ; न च ��त्वा��त्वे �ेकस्योपप�े 

परमाथर्तः तमः�काशािवव भानोः िव��त्वात् ; न चोभयिनिम�त्वे ��िव�ेित िनि�तो �पदशेो यु�ः, तदा ��िव�ा 

संसा�रिव�ा च स्यात् ; न च वस्तनुोऽधर्जरतीयत्वं कल्पियतुं यु�ं त�वज्ञानिववक्षायाम्, �ोतुः संशयो िह तथा स्यात् ; 

िनि�तं च ज्ञानं पु�षाथर्साधनिमष्यते — ‘यस्य स्याद�ा न िविच�कत्सािस्त’ (छा. उ. ३-१४-४) ‘संशयात्मा िवनश्यित’ 

(भ. गी. ४-४०) इित �ुितस्मृितभ्याम् । अतो न संशियतो वाक्याथ� वाच्यः परिहता�थना ॥ 

��िण साधकत्वकल्पनास्मदा�दिष्वव, अपेशला — ‘तदात्मानमेवावे�स्मा�त्सवर्मभवत्’ इित — इित चेत,् न, 

शा�ोपालम्भात् ; न �स्मत्कल्पनेयम् ; शा�कृता तु ; तस्माच्छा�स्यायमुपालम्भः ; न च ��ण इ� ंिचक�षुर्णा 

शा�ाथर्िवपरीतकल्पनया स्वाथर्प�रत्यागः कायर्ः । न चैतावत्येवाक्षमा यु�ा भवतः ; सव� िह नानात्वं ��िण किल्पतमेव 

‘एकधैवानु���म्’ (बृ. उ. ४-४-२०) ‘नेह नानािस्त �क�न’ (बृ. उ. ४-४-१९) ‘य� िह �तैिमव भवित’ (बृ. उ. ४-५-१५) 

‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) इत्या�दवाक्यशतेभ्यः, सव� िह लोक�वहारो ��ण्येव किल्पतो न परमाथर्ः सन् — 

इत्यत्यल्पिमदमुच्यते — इयमेव कल्पनापेशलेित ॥ 

तस्मात् — यत्�िव� ं��ृ ��, तद्��, वै-शब्दोऽवधारणाथर्ः, इद ंशरीरस्थं यद्गृ�ते, अ�े �ाक्�ितबोधादिप, 

��ैवासीत्, सव� च इदम् ; �कत्व�ितबोधात् ‘अ��ािस्म असव� च’ इत्यात्मन्यध्यारोपात् ‘कतार्ह ं��यावान्फलानां च 

भो�ा सुखी दःुखी संसारी’ इित च अध्यारोपयित ; परमाथर्स्तु ��ैव ति�लक्षणं सव� च । तत ्कथंिचदाचाय�ण दयालुना 

�ितबोिधतम् ‘नािस संसारी’ इित आत्मानमेवावेत्स्वाभािवकम् ; अिव�ाध्यारोिपतिवशेषव�जतिमित एव-शब्दस्याथर्ः ॥ 

�ूिह कोऽसावात्मा स्वाभािवकः, यमात्मानं िव�दतवद्�� । नन ुन स्मरस्यात्मानम् ; द�शतो �सौ, य इह �िवश्य 

�ािणत्यपािनित �ािनत्युदािनित समािनतीित । नन ुअसौ गौः असाव� इत्येवमसौ �प�दश्यते भवता, न आत्मानं �त्यकं्ष 

दशर्यिस ; एवं त�ह ��ा �ोता मन्ता िवज्ञाता स आत्मेित । नन ुअ�ािप दशर्ना�द��याकतुर्ः स्व�पं न �त्यकं्ष दशर्यिस ; न 

िह गिमरेव गन्तुः स्व�पं िछ�दवार् छे�ुः ; एवं त�ह द�ृ�ेर्�ा �ुतेः �ोता मतेमर्न्ता िवज्ञाते�वज्ञाता स आत्मेित । ननु अ� को 

िवशेषो ���र ; य�द द�ृ�ेर्�ा, य�द वा घटस्य ��ा, सवर्थािप ��वै ; ��� एव तु भवािन्वशेषमाह द�ृ�ेर्�िेत ; ��ा तु य�द 

द�ृःे, य�द वा घटस्य, ��ा ��वै । न, िवशेषोपप�ेः — अस्त्य� िवशेषः ; यो द�ृ�ेर्�ा सः दिृ��े�वित िनत्यमेव पश्यित 

दिृ�म्, न कदािचदिप दिृ�नर् दशृ्यते ��ा ; त� ��ुदृर्ष्�ा िनत्यया भिवत�म् ; अिनत्या चे��ुदृर्ि�ः, त� दशृ्या या दिृ�ः सा 

कदािच� दशृ्येतािप — यथा अिनत्यया दषृ्�ा घटा�द वस्त ु; न च त�त् द�ृ�ेर्�ा कदािचदिप न पश्यित दिृ�म् । �क � े

द�ृी ��ुः — िनत्या अदशृ्या अन्या अिनत्या दशृ्येित ? बाढम् ; �िस�ा तावदिनत्या दिृ�ः, अन्धानन्धत्वदशर्नात् ; िनत्यैव 



चेत्, सव�ऽनन्ध एव स्यात् ; ��ुस्तु िनत्या दिृ�ः — ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इित �ुतेः ; 

अनुमाना� — अन्धस्यािप घटा�ाभासिवषया स्व�े दिृ��पलभ्यते ; सा त�ह इतरदिृ�नाशे न नश्यित ; सा ��ुदृर्ि�ः ; 

तया अिवप�रलु�या िनत्यया दषृ्�ा स्व�पभूतया स्वयंज्योितःसमाख्यया इतरामिनत्यां द�ृ� 

स्व�ान्तबु�ान्तयोवार्सना�त्यय�पां िनत्यमेव पश्यन्द�ृ�ेर्�ा भवित । एवं च सित दिृ�रेव स्व�पमस्य अग्न्यौष्ण्यवत्, न 

काणादानािमव दिृ��ित�र�ः अन्यः चेतनः ��ा ॥ 

तद्�� आत्मानमेव िनत्यद�ूृपमध्यारोिपतािनत्यदषृ्�ा�दव�जतमेव अवेत् िव�दतवत् । ननु िव�ितिष�म् — ‘न 

िवज्ञाते�वज्ञातारं िवजानीयाः’ (बृ. उ. ३-४-२) इित �ुतेः — िवज्ञातु�वज्ञानम् । न, एवं िवज्ञाना� िव�ितषेधः ; एवं 

द�ृ�ेर्�िेत िवज्ञायत एव ; अन्यज्ञानानपेक्षत्वा� — न च ��ु�नत्यैव दिृ��रत्येवं िवज्ञाते ��ृिवषयां दिृ�मन्यामाकाङ्क्षते ; 

िनवतर्ते िह ��ृिवषयदषृ्�ाकाङ्क्षा तदसंभवादवे ; न �िव�माने िवषये आकाङ्क्षा कस्यिचदपुजायते ; न च दशृ्या 

दिृ��र्�ारं िवषयीकतुर्मुत्सहते, यतस्तामाकाङ्के्षत ; न च स्व�पिवषयाकाङ्क्षा स्वस्यैव ; तस्मात् 

अज्ञानाध्यारोपणिनवृि�रेव आत्मानमेवावे�दत्यु�म्, नात्मनो िवषयीकरणम् ॥ 

तत्कथमवे�दत्याह — अह ंद�ृ�ेर्�ा आत्मा ��ािस्म भवामीित । ��ेित — यत्साक्षादपरोक्षात्सवार्न्तर आत्मा 

अशनाया�तीतो नेित नेत्यस्थूलमनिण्वत्येवमा�दलक्षणम्, तदवेाहमिस्म, नान्यः संसारी, यथा भवानाहिेत । तस्मात् एवं 

िवज्ञानात् तद्�� सवर्मभवत् — अ��ाध्यारोपणापगमात् तत्कायर्स्यासवर्त्वस्य िनवृ�या सवर्मभवत् । तस्मा�ु�मेव 

मनुष्या मन्यन्ते — 

यद्��िव�या सव� भिवष्याम इित । यत्पृ�म् — �कमु तद्��ावे�स्मा�त्सवर्मभव�दित, ति�ण�तम् — �� वा इदम� 

आसी�दात्मानमेवावेदह ं��ास्मीित तस्मा�त्सवर्मभव�दित ॥ 

तत् त�, यो यो दवेानां �त्यबुध्यत �ितबु�वानात्मानं यथो�ेन िविधना, स एव �ितबु� आत्मा तत् �� अभवत् ; तथा 

ऋषीणाम्, तथा मनुष्याणां च मध्ये । दवेानािमत्या�द लोकदषृ्�पेक्षया न ��त्वबुद्ध्योच्यते ; पुरः पु�ष आिवश�दित 

सवर्� ��ैवानु�िव�िमत्यवोचाम ; अतः शरीरा�ुपािधजिनतलोकदषृ्�पेक्षया दवेानािमत्या�ुच्यते ; परमाथर्तस्तु त� त� 

��ैवा� आसीत ्�ाक्�ितबोधात् दवेा�दशरीरेषु अन्यथैव िवभा�मानम्, तदात्मानमेवावेत्, तथैव च सवर्मभवत् ॥ 

अस्या ��िव�ायाः सवर्भावापि�ः फलिमत्येतस्याथर्स्य ��ढ�े मन्�ानुदाहरित �ुितः । कथम् ? — तत् �� एतत् 

आत्मानमेव अहमस्मीित पश्यन् एतस्मादवे ��णो दशर्नात् ऋिषवार्मदवेाख्यः �ितपेद ेह �ितप�वािन्कल ; स 

एतिस्मन्��ात्मदशर्नेऽविस्थतः एतान्मन्�ान्ददशर् — अह ंमनुरभवं सूयर्�ेत्यादीन् । तदतेद्�� पश्यि�ित ��िव�ा 

परामृश्यते ; अह ंमनुरभवं सूयर्�ेत्या�दना सवर्भावाप�� ��िव�ाफलं परामृशित ; पश्यन्सवार्त्मभावं फलं �ितपेद े

इत्यस्मात्�योगात् ��िव�ासहायसाधनसाध्यं मोकं्ष दशर्यित — भु�ानस्तृप्यतीित य�त ्। सेयं ��िव�या 

सवर्भावापि�रासीन्महतां दवेादीनां वीयार्ितशयात्, नेदानीमैदयंुगीनानां िवशेषतो मनुष्याणाम्, अल्पवीयर्त्वात् — इित 



स्यात्कस्यिचद्बुि�ः, तद्व्युत्थापनायाह — त�दद ं�कृतं �� यत्सवर्भूतानु�िव� ंदिृ���या�दिलङ्गम्, एत�ह एतिस्म�िप 

वतर्मानकाले यः कि�त् �ावृ�बा�ौत्सुक्य आत्मानमेव एवं वेद अह ं��ास्मीित — अपो� 

उपािधजिनत�ािन्तिवज्ञानाध्यारोिपतािन्वशेषान् संसारधमार्नागिन्धतमनन्तरमबा�ं ��ैवाहमिस्म केवलिमित — सः 

अिव�ाकृतासवर्त्विनवृ�े�र्�िवज्ञाना�दद ंसव� भवित । न िह महावीय�षु वामदवेा�दषु हीनवीय�षु वा वातर्मािनकेषु मनुष्येषु 

��णो िवशेषः ति�ज्ञानस्य वािस्त । वातर्मािनकेषु पु�षेषु तु ��िव�ाफलेऽनैकािन्तकता शङ्क्यत इत्यत आह — तस्य ह 

��िवज्ञातुयर्थो�ेन िविधना दवेा महावीयार्ः, चन अिप, अभूत्यै अभवनाय ��सवर्भावस्य, नेशते न पयार्�ाः, �कमुतान्ये ॥ 

��िव�ाफल�ा�ौ िव�करणे दवेादय ईशत इित का शङ्केित — उच्यते — दवेादीन्�ित ऋणव�वान्मत्यार्नाम् ; 

‘��चय�ण ऋिषभ्यो यजे्ञन दवेेभ्यः �जया िपतृभ्यः’ (तै. सं. ६-३-१०) इित िह जायमानमेव ऋणवन्तं पु�षं दशर्यित �ुितः 

; पशुिनदशर्ना� ‘अथो अयं वा...’ (बृ. उ. १-४-१६) इत्या�दलोक�ुते� आत्मनो वृि�प�रिपपालियषया अधमणार्िनव 

दवेाः परतन्�ान्मनुष्यान्�ित अमृतत्व�ा�� �ित िव�ं कुयुर्�रित न्याय्यैवैषा शङ्का । स्वपशून ्स्वशरीराणीव च रक्षिन्त 

दवेाः ; मह�रां िह वृ�� कमार्धीनां दशर्ियष्यित दवेादीनां ब�पशुसमतयैकैकस्य पु�षस्य ; ‘तस्मादषेां त� ि�यं 

यदतेन्मनुष्या िव�ुः’ इित िह व�यित, ‘यथा ह वै स्वाय लोकाया�रि�िमच्छेदवंे हवंैिवद ेसवार्िण भूतान्य�रि�िमच्छिन्त’ (बृ. 

उ. १-४-१६) इित च ; ��िव�वे पाराथ्यर्िनवृ�ेः न स्वलोकत्वं पशुत्वं चेत्यिभ�ायो अि�या�रि�वचनाभ्यामवगम्यते ; 

तस्माद्��िवदो ��िव�ाफल�ा�� �ित कुयुर्रेव िव�ं दवेाः । �भाववन्त� िह ते ॥ 

ननु एवं सत्यन्यास्विप कमर्फल�ाि�षु दवेानां िव�करणं पेयपानसमम् ; हन्त त�र्िव�म्भोऽभ्युदयिनः�ेयससाधनानु�ानेषु 

; तथा ई�रस्यािचन्त्यशि�त्वाि��करणे �भुत्वम् ; तथा कालकमर्मन्�ौषिधतपसाम् ; एषां िह फलसंपि�िवपि�हतेुत्वं 

शा�े लोके च �िस�म् ; अतोऽप्यना�ासः शा�ाथार्नु�ाने । न ; सवर्पदाथार्नां िनयतिनिम�ोपादानात् 

जग�िैच�यदशर्ना�, स्वभावपके्ष च तदभुयानुपप�ेः, सुखदःुखा�दफलिनिम�ं कम�त्येतिस्मन्पके्ष िस्थते 

वेदस्मृितन्यायालोकप�रगृहीते, दवेे�रकालास्ताव� कमर्फलिवपयार्सकतार्रः, कमर्णां कािङ्क्षतकारकत्वात् — कमर् िह 

शुभाशुभं पु�षाणां दवेकाले�रा�दकारकमनपे�य नात्मानं �ित लभते, लब्धात्मकमिप फलदानेऽसमथर्म्, ��याया िह 

कारका�नेकिनिम�ोपादानस्वाभा�ात् ; तस्मात् ��यानुगुणा िह दवेे�रादय इित कमर्सु ताव� फल�ा�� �त्यिव�म्भः । 

कमर्णामिप एषाम् वशानुगत्वं �िचत्, स्वसामथ्यर्स्या�णो�त्वात् । कमर्कालदवै��ा�दस्वभावानां 

गुण�धानभावस्त्विनयतो द�ुवजे्ञय�ेित तत्कृतो मोहो लोकस्य — कम�व कारकं नान्यत्फल�ा�ािवित केिचत् ; दवैमेवेत्यपरे 

; काल इत्येके ; ��ा�दस्वभाव इित केिचत् ; सवर् एते संहता एवेत्यपरे । त� कमर्णः �ाधान्यमङ्गीकृत्य वेदस्मृितवादाः — 

‘पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित पापः पापेन’ (बृ. उ. ३-२-१३) इत्यादयः । य�िप एषां स्विवषये कस्यिचत्�ाधान्यो�वः 

इतरेषां तत्कालीन�ाधान्यशि�स्तम्भः, तथािप न कमर्णः फल�ा�� �ित अनैकािन्तकत्वम्, 

शा�न्यायिनधार्�रतत्वात्कमर्�ाधान्यस्य ॥ 



न, अिव�ापगममा�त्वाद्���ाि�फलस्य — यद�ंु ���ाि�फलं �ित दवेा िव�ं कुयुर्�रित, त� न दवेानां िव�करणे 

सामथ्यर्म् ; कस्मात् ? िव�ाकालानन्त�रतत्वाद्���ाि�फलस्य ; कथम् ; यथा लोके ��ु�कु्षष आलोकेन संयोगो यत्कालः, 

तत्काल एव �पािभ�ि�ः, एवमात्मिवषयं िवज्ञानं यत्कालम,् तत्काल एव ति�षयाज्ञानितरोभावः स्यात् ; अतो 

��िव�ायां सत्याम् अिव�ाकायार्नुपप�ेः, �दीप इव तमःकायर्स्य, केन कस्य िव�ं कुयुर्द�वाः — य� आत्मत्वमेव दवेानां 

��िवदः । तदतेदाह — आत्मा स्व�पं ध्येयं य�त्सवर्शा�ै�वजे्ञयं ��, िह यस्मात्, एषां दवेानाम्, स ��िवत्, भवित 

��िव�ासमकालमेव — अिव�ामा��वधानापगमात् शुि�काया इव रजताभासायाः शुि�कात्विमत्यवोचाम । अतो 

नात्मनः �ितकूलत्वे दवेानां �य�ः संभवित । यस्य िह अनात्मभूतं फलं दशेकालिनिम�ान्त�रतम्, त�ानात्मिवषये सफलः 

�य�ो िव�ाचरणाय दवेानाम् ; न ित्वह िव�ासमकाल आत्मभूते दशेकालिनिम�ानन्त�रते, अवसरानुपप�ेः ॥ 

एवं त�ह िव�ा�त्ययसंतत्यभावात् िवपरीत�त्ययतत्कायर्यो� दशर्नात् अन्त्य एव आत्म�त्ययोऽिव�ािनवतर्कः, न तु पूवर् 

इित । न, �थमेनानैकािन्तकत्वात् — य�द िह �थम आत्मिवषयः �त्ययोऽिव�ां न िनवतर्यित, तथा अन्त्योऽिप, 

तुल्यिवषयत्वात् । एवं त�ह संततोऽिव�ािनवतर्कः न िविच्छ� इित । न, जीवनादौ सित संतत्यनुपप�ेः — न िह 

जीवना�दहतुेके �त्यये सित िव�ा�त्ययसंतित�पप�ते, िवरोधात् । अथ जीवना�द�त्ययितरस्करणेनैव आ मरणान्तात् 

िव�ासंतित�रित चेत्, न, �त्ययेय�ासंतानानवधारणात् शा�ाथार्नवधारणदोषात् — इयतां �त्ययानां संतितरिव�ाया 

िनव�तकेत्यनवधारणात् शा�ाथ� नावि�येत ; त�ािन�म् । संतितमा�त्वेऽवधा�रत एवेित चेत,् न, आ�न्तयोरिवशेषात् 

— �थमा िव�ा�त्ययसंतितः मरणकालान्ता वेित िवशेषाभावात्, आ�न्तयोः �त्यययोः पूव��ौ दोषौ �सज्ययेाताम् । 

एवं त�ह अिनवतर्क एवेित चेत,् न ‘तस्मा�त्सवर्मभवत्’ इित �ुतेः, ‘िभ�ते �दय�िन्थः’ (म.ु उ. २-२-९) ‘त� को मोहः’ 

(ई. उ. ७) इत्या�द�ुितभ्य� ॥ 

अथर्वाद इित चेत,् न, सवर्शाखोपिनषदामथर्वादत्व�सङ्गात् ; एतावन्मा�ाथर्त्वोपक्षीणा िह सवर्शाखोपिनषदः । 

�त्यक्ष�िमतात्मिवषयत्वात् अस्त्येवेित चेत,् न, उ�प�रहारत्वात् — अिव�ाशोकमोहभया�ददोषिनवृ�ेः �त्यक्षत्वा�दित 

चो�ः प�रहारः । तस्मात् आ�ः अन्त्यः संततः असंतत�ेत्यचो�मेतत्, अिव�ा�ददोषिनवृि�फलावसानत्वाि��ायाः — 

य एव अिव�ा�ददोषिनवृि�फलकृत्�त्ययः आ�ः अन्त्यः संततः असंततो वा, स एव िव�ेत्यभ्युपगमात् न 

चो�स्यावतारगन्धोऽप्यिस्त । य�ू�ं िवपरीत�त्ययतत्कायर्यो� दशर्ना�दित, न, तच्छेषिस्थितहतेुत्वात् — येन कमर्णा 

शरीरमारब्धं तत,् िवपरीत�त्ययदोषिनिम�त्वात् तस्य तथाभूतस्यैव िवपरीत�त्ययदोषसंयु�स्य फलदाने सामथ्यर्िमित, 

यावत् शरीरपातः तावत्फलोपभोगाङ्गतया िवपरीत�त्ययं रागा�ददोषं च तावन्मा�मािक्षपत्येव — मु�ेषुवत् 

�वृ�फलत्वात् त�तेुकस्य कमर्णः । तेन न तस्य िनव�तका िव�ा, अिवरोधात् ; �क त�ह स्वा�यादवे स्वात्मिवरोिध 

अिव�ाकाय� यदिुत्पत्सु ति��णि�, अनागतत्वात् ; अतीतं िह इतरत् । �क� न च िवपरीत�त्ययो िव�ावत उत्प�ते, 

िन�वषयत्वात् — अनवधृतिवषयिवशेषस्व�पं िह सामान्यमा�माि�त्य िवपरीत�त्यय उत्प�मान उत्प�ते, यथा 

शुि�कायां रजतिमित ; स च िवषयिवशेषावधारणवतो अशेषिवपरीत�त्ययाशयस्योपम�दतत्वात् न पूवर्वत्संभवित, 



शुि�कादौ सम्यक्�त्ययोत्प�ौ पुनरदशर्नात् । �िच�ु िव�ायाः पूव�त्प�िवपरीत�त्ययजिनतसंस्कारेभ्यो 

िवपरीत�त्ययावभासाः स्मृतयो जायमाना िवपरीत�त्यय�ािन्तम् अकस्मात् कुवर्िन्त — यथा 

िवज्ञात�दिग्वभागस्याप्यकस्मा��िग्वपयर्यिव�मः । सम्यग्ज्ञानवतोऽिप चेत ्पूवर्वि�परीत�त्यय उत्प�ते, 

सम्यग्ज्ञानेऽप्यिव�म्भाच्छा�ाथर्िवज्ञानादौ �वृि�रसम�सा स्यात्, सव� च �माणम�माणं संप�ेत, 

�माणा�माणयो�वशेषानुपप�ेः । एतेन सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव शरीरपाताभावः कस्मा�दत्येतत्प�र�तम् । ज्ञानोत्प�ेः �ाक् 

ऊध्व� तत्कालजन्मान्तरसंिचतानां च कमर्णाम�वृ�फलानां िवनाशः िस�ो भवित फल�ाि�िव�िनषेध�ुतेरेव ; ‘क्षीयन्ते 

चास्य कमार्िण’ (मु. उ. २-२-८) ‘तस्य तावदवे िचरम्’ (छा. उ. ६-१४-२) ‘सव� पाप्मानः �दयून्ते’ (छा. उ. ५-२४-३) ‘तं 

िव�दत्वा न िलप्यत ेकमर्णा पापकेन’ (बृ. उ. ४-४-२३) ‘एतमु हवैैते न तरतः’ (बृ. उ. ४-४-२२) ‘नैनं कृताकृते तपतः’ (बृ. 

उ. ४-४-२२) ‘एतं ह वाव न तपित’ (त.ै उ. २-९-१) ‘न िबभेित कुत�न’ (तै. उ. २-९-१) इत्या�द�ुितभ्य� ; ‘ज्ञानाि�ः 

सवर्कमार्िण भस्मसात्कु�ते’ (भ. गी. ४-३७) इत्या�दस्मृितभ्य� ॥ 

य�ु ऋणैः �ितबध्यत इित, त� अिव�ावि�षयत्वात् — अिव�ावािन्ह ऋणी, तस्य कतृर्त्वा�ुपप�ेः, ‘य� वा अन्य�दव 

स्या��ान्योऽन्यत्पश्येत्’ (बृ. उ. ४-३-३१) इित िह व�यित — अनन्यत् स�स्तु आत्माख्यं य�ािव�ायां सत्यामन्य�दव 

स्यात् ितिमरकृति�तीयचन्�वत ्त�ािव�ाकृतानेककारकापेकं्ष दशर्ना�दकमर् तत्कृतं फलं च दशर्यित, 

त�ान्योऽन्यत्पश्ये�दत्या�दना ; य� पुन�व�ायां सत्यामिव�ाकृतानेकत्व�म�हाणम्, ‘तत्केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. ४-३-३१) 

इित कमार्संभवं दशर्यित, तस्मादिव�ावि�षय एव ऋिणत्वम्, कमर्संभवात्, नेतर� । एत�ो�र� �ािचख्यािसष्यमाणैरेव 

वाक्यै�वस्तरेण �दशर्ियष्यामः ॥ 

त�थेहवै तावत् — अथ यः कि�द��िवत्, अन्यामात्मनो �ित�र�ां यां कांिच�ेवताम्, उपास्ते 

स्तुितनमस्कारयागबल्युपहार�िणधानध्याना�दना उप आस्ते तस्या गुणभावमुपगम्य आस्ते — अन्योऽसावनात्मा म�ः 

पृथक्, अन्योऽहमस्म्यिधकृतः, मया अस्मै ऋिणवत्�ितकतर्�म् — इत्येवं�त्ययः स�ुपास्ते, न स इत्थं�त्ययः वेद िवजानाित 

त�वम् । न स केवलमेवंभूतः अिव�ान् अिव�ादोषवानेव, �क त�ह, यथा पशुः गवा�दः वाहनदोहना�ुपकारै�पभुज्यते, एवं 

सः इज्या�नेकोपकारै�पभो��त्वात् एकैकेन दवेादीनाम् ; अतः पशु�रव सवार्थ�षु कमर्स्विधकृत इत्यथर्ः । एतस्य िह 

अिवदषुो वणार्�मा�द�िवभागवतोऽिधकृतस्य कमर्णो िव�ासिहतस्य केवलस्य च शा�ो�स्य काय� मनुष्यत्वा�दको ��ान्त 

उत्कषर्ः ; शा�ो�िवपरीतस्य च स्वाभािवकस्य काय� मनुष्यत्वा�दक एव स्थावरान्तोऽपकषर्ः ; यथा चैतत् तथा ‘अथ �यो 

वाव लोकाः’ (बृ. उ. १-५-१६) इत्या�दना व�यामः कृत्�ेनैवाध्यायशेषेण । िव�ाया� काय� सवार्त्मभावापि��रत्येतत् 

संके्षपतो द�शतम् । सवार् िह इयमुपिनषत् िव�ािव�ािवभाग�दशर्नेनैवोपक्षीणा । यथा च एषोऽथर्ः कृत्�स्य शा�स्य तथा 

�दशर्ियष्यामः ॥ 

यस्मादवेम्, तस्मादिव�ावन्तं पु�षं �ित दवेा ईशत एव िव�ं कतुर्म् अनु�ह ंच इत्येत�शर्यित — यथा ह वै लोके, बहवो 

गोऽ�ादयः पशवः मनुष्यं स्वािमनमात्मनः अिध�ातारं भु�युः पालयेयुः, एवं ब�पशुस्थानीयः एकैकः अिव�ान्पु�षः दवेान् 



— दवेािनित िप�ा�ुपलक्षणाथर्म् — भुनि� पालयतीित — इमे इन्�ादयः अन्ये म�ो ममेिशतारः भृत्य इवाहमेषां 

स्तुितनमस्कारेज्या�दना आराधन ंकृत्वा अभ्युदयं िनः�ेयसं च तत्��ं फलं �ाप्स्यामीत्येवमिभसंिधः । त� लोके ब�पशुमतो 

यथा एकिस्म�ेव पशावादीयमाने �ा�ा�दना अपि�यमाणे महदि�यं भवित, तथा ब�पशुस्थानीय एकिस्मन्पु�षे 

पशुभावात् �ुि��ित, अि�यं भवतीित — �क िच�म् — दवेानाम्, ब�प�पहरण इव कुटुिम्बनः । तस्मादषेां त� ि�यम् ; 

�क तत ्? यदतेद्��ात्मत�वं कथंचन मनुष्या िव�ुः िवजानीयुः । तथा च स्मरणमनुगीतासु भगवतो �ासस्य — 

‘��यावि��ह कौन्तेय दवेलोकः समावृतः । न चैत�द� ंदवेानां मत्य��प�रवतर्नम’् (अ�. १९-६१) इित । अतो दवेाः 

पशूिनव �ा�ा�दभ्यः, ��िवज्ञानाि��मािचक�षर्िन्त — अस्मदपुभोग्यत्वान्मा �ुि��येु�रित । यं तु मुमोचियषिन्त, तं 

��ा�दिभय��यिन्त, िवपरीतम��ा�दिभः । तस्मान्मुमुकु्षद�वाराधनपरः ��ाभि�परः �णेयोऽ�मादी स्यात ्िव�ा�ा�� 

�ित िव�ां �तीित वा का�ैतत्�द�शतं भवित दवेाि�यवाक्येन ॥ 

सूि�तः शा�ाथर् —’ आत्मेत्येवोपासीत’ इित ; तस्य च �ािचख्यािसतस्य साथर्वादने ‘तदा�यर्द्��िव�या’ इत्या�दना 

संबन्ध�योजने अिभिहते’ अिव�ाया� संसारािधकारकारणत्वमु�म् — ‘अथ योऽन्यां दवेतामुपास्ते’ (बृ. उ. १-४-१०) 

इत्या�दना ; त� अिव�ान् ऋणी पशुव�ेवा�दकमर्कतर्�तया परतन्� इत्यु�म् । �क पुनद�वा�दकमर्कतर्�त्वे िनिम�म् ? 

वणार् आ�मा� ; त� के वणार् इत्यत इदमारभ्यते — यि�िम�संब�षुे कमर्सु अयं परतन्� एवािधकृतः संसरित । 

एतस्यैवाथर्स्य �दशर्नाय अि�सगार्नन्तरिमन्�ा�दसग� नो�ः ; अ�ेस्तु सगर्ः �जापते सृि�प�रपूरणाय �द�शतः ; अयं च 

इन्�ा�दसगर्ः त�ैव ���ः, तच्छेषत्वात् ; इह त ुस एवािभधीयते अिवदषुः कमार्िधकारहतेु�दशर्नाय ॥ 

�� वा इदम� आसीदकेमेव तदकंे स� �भवत् । तच्�ेयो�पमत्यसृजत क्ष�ं यान्येतािन दवे�ा क्ष�ाणीन्�ो व�णः सोमो 

��ः पजर्न्यो यमो मृत्युरीशान इित । तस्मात्क्ष�ात्परं नािस्त तस्माद्��णः क्षि�यमधस्तादपुास्ते राजसूये क्ष� एव त�शो 

दधाित सैषा क्ष�स्य योिनयर्द्�� । तस्मा��िप राजा परमतां गच्छित ��ैवान्तत उपिन�यित स्वां यो�न य उ एनं 

िहनिस्त स्वां स योिनमृच्छित स पापीयान्भवित यथा �ेयां सं �हिसत्वा ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

�� वा इदम� आसीत् — यद�� सृष्ट्वा अि��पाप�ं �� — �ा�णजात्यिभमानात् ��ेत्यिभधीयते — वै, इद ं

क्ष�ा�दजातम्, ��ैव, अिभ�मासीत्, एकमेव — न आसीत्क्ष�ा�दभेदः । तत ्��ैकं क्ष�ा�दप�रपालिय�ा�दशून्यं सत्, न 

�भवत् न िवभूतवत् कमर्णे नालमासी�दत्यथर्ः । ततस्तद्�� — �ा�णोऽिस्म ममेत्थ ंकतर्�िमित �ा�णजाितिनिम�ं 

कमर् िचक�षुर्ः आत्मनः कमर्कतृर्त्विवभूत्यै, �ेयो�पं �शस्त�पम,् अित असृजत अितशयेन असृजत सृ�वत् । �क पुनस्तत्, 

यत्सृ�म् ? क्ष�ं क्षि�यजाितः ; त�ि�भेदने �दशर्यित — यान्येतािन �िस�ािन लोके, दवे�ा दवेेषु, क्षत्�ाणीित — 

जात्याख्यायां पके्ष ब�वचनस्मरणात् �ि�ब�त्वा�ा भेदोपचारेण — ब�वचनम ्। कािन पुनस्तानीत्याह — त�ािभिष�ा 

एव िवशेषतो िन�दश्यन्ते — इन्�ो दवेानां राजा, व�णो यादसाम्, सोमो �ा�णानाम्, ��ः पशूनाम्, पजर्न्यो 



िव�ुदादीनाम्, यमः िपतॄणाम्, मृत्युः रोगादीनाम्, ईशानो भासाम् — इत्येवमादीिन दवेेषु क्ष�ािण । तदनु 

इन्�ा�दक्ष�दवेतािधि�तािन मनुष्यक्ष�ािण सोमसूयर्वंश्यािन पु�रवः�भृतीिन सृ�ान्येव ���ािन ; तदथर् एव िह 

दवेक्ष�सगर्ः �स्तुतः । यस्मात् ��णा अितशयेन सृ� ंक्ष�म्, तस्मात्क्ष�ात्परं नािस्त �ा�णजातेरिप िनयन्त ृ; 

तस्माद्�ा�णः कारणभूतोऽिप क्षि�यस्य क्षि�यम ्अधस्तात् �विस्थतः सन् उप�र िस्थतम् उपास्ते — � ? राजसूये । क्ष� 

एव तत् आत्मीयं यशः ख्याित�पम् — ��ेित — दधाित स्थापयित ; राजसूयािभिष�ेन आसन्�ां िस्थतेन राज्ञा 

आमिन्�तो ��ि�ित ऋित्वक् पुनस्तं �त्याह — त्वं राजन्��ासीित ; तदतेदिभधीयते — क्ष� एव त�शो दधातीित । 

सैषा �कृता क्ष�स्य योिनरेव, यद्�� । तस्मात ्य�िप राजा परमतां राजसूयािभषेकगुणं गच्छित आ�ोित — ��ैव 

�ा�णजाितमेव, अन्ततः अन्ते कमर्प�रसमा�ौ, उपिन�यित आ�यित स्वां योिनम् — पुरोिहतं पुरो िनध� इत्यथर्ः । यस्तु 

पुनबर्लािभमानात् स्वां यो�न �ा�णजा�त �ा�णम् — य उ एनम् — िहनिस्त �हसित न्यग्भावेन पश्यित, 

स्वामात्मीयामेव स योिनमृच्छित — स्वं �सवं िविच्छनि� िवनाशयित । स एतत्कृत्वा पापीयान् पापतरो भवित ; पूवर्मिप 

क्षि�यः पाप एव �ूरत्वात्, आत्म�सव�हसया सुतराम् ; यथा लोके �ेयांसं �शस्ततरं �हिसत्वा प�रभूय पापतरो भवित, 

त�त ्॥ 

स नैव �भवत्स िवशमसृजत यान्येतािन दवेजातािन गणश आख्यायन्ते वसवो ��ा आ�दत्या िव�ेदवेा म�त इित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

क्ष�े सृ�ऽेिप, स नैव �भवत्, कमर्णे �� तथा न �भवत्, िव�ोपाजर्ियतुरभावात् ; स िवशमसृजत 

कमर्साधनिव�ोपाजर्नाय ; कः पुनरसौ िवट् ? यान्येतािन दवेजातािन — स्वाथ� िन�ा, य एत ेदवेजाितभेदा इत्यथर्ः — 

गणशः गणं गणम्, आख्यायन्ते कथ्यन्ते — गण�ाया िह िवशः ; �ायेण संहता िह िव�ोपाजर्ने समथार्ः, न एकैकशः — 

वसवः अ�संख्यो गणः, तथैकादश ��ाः ; �ादश आ�दत्याः, िव�े दवेाः �योदश िव�ाया अपत्यािन — सव� वा दवेाः, 

म�तः स� स� गणाः ॥ 

स नैव �भवत्स शौ� ंवणर्ममृजत पूषणिमयं वै पूषेयं हीद ंसव� पुष्यित य�दद ं�क� ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

सः प�रचारकाभावात्पुनरिप नैव �भवत् ; स शौ� ंवणर्मसृजत — शू� एव शौ�ः, स्वाथ�ऽिण वृि�ः । कः पुनरसौ शौ�ो 

वणर्ः, यः सृ�ः ? पूषणम् — पुष्यतीित पूषा । कः पुनरसौ पूषेित िवशेषतस्ति��दशित — इयं पृिथवी पूषा ; स्वयमेव 

िनवर्चनमाह — इयं िह इद ंसव� पुष्यित य�दद ं�क� ॥ 



स नैव �भव�च्�ेयो�पमत्यसृजत धम� तदतेत्क्ष�स्य क्षत्�ं य�मर्स्तस्मा�मार्त्परं नास्त्यथो अबलीयान्बलीयां समाशंसते 

धम�ण यथा राजै्ञवं यो वै स धमर्ः सत्यं वै त�स्मात्सत्यं वदन्तमा�धर्म� वदतीित धम� वा वदन्तं सत्यं वदतीत्येतद्ध्येवैतदभुयं 

भवित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

सः चतुरः सृष्ट्वािप वणार्न् नैव �भवत् उ�त्वात्क्ष�स्यािनयताशङ्कया ; तत ्�ेयो�पम् अत्यसृजत — �क तत् ? धमर्म् ; 

तदतेत् �ेयो�पं सृ� ंक्ष�स्य क्ष�ं क्ष�स्यािप िनयन्तृ, उ�ादप्यु�म् — य�मर्ः यो धमर्ः ; तस्मात् क्ष�स्यािप िनयन्तृत्वात् 

धमार्त्परं नािस्त, तेन िह िनयम्यन्ते सव� । तत्कथिमित उच्यते — अथो अिप अबलीयान् दबुर्लतरः बलीयांसमात्मनो 

बलव�रमिप आशंसते कामयत ेजेतुं धम�ण बलेन — यथा लोके राज्ञा सवर्बलव�मेनािप कुटुिम्बकः, एवम ्; तस्माित्स� ं

धमर्स्य सवर्बलव�रत्वात्सवर्िनयन्तृत्वात् । यो वै स धम� �वहारलक्षणो लौ�ककै�र्वि�यमाणः सत्यं वै तत् ; सत्यिमित 

यथाशा�ाथर्ता ; स एवानु�ीयमानो धमर्नामा भवित ; शा�ाथर्त्वेन ज्ञायमानस्तु सत्यं भवित । यस्मादवंे तस्मात्, सत्यं 

यथाशा�ं वदन्तं �वहारकाल आ�ः समीपस्था उभयिववेकज्ञाः — धम� वदतीित, �िस� ंलौ�ककं न्यायं वदतीित ; तथा 

िवपयर्येण धम� वा लौ�ककं �वहारं वदन्तमा�ः — सत्यं वदित, शा�ादनपेतं वदतीित । एतत् यद�ुम् उभयं 

ज्ञायमानमनु�ीयमानं च एतत ्धमर् एव भवित । तस्मात्स धम� ज्ञानानु�ानलक्षणः शा�ज्ञािनतरां� सवार्नेव िनयमयित ; 

तस्मात् स क्ष�स्यािप क्ष�म् ; अतस्तदिभमानोऽिव�ान् ति�शेषानु�ानाय ��क्ष�िवट्शू�िनिम�िवशेषमिभमन्यते ; तािन 

च िनसगर्त एव कमार्िधकारिनिम�ािन ॥ 

तदतेद्�� क्ष�ं िवट्शू�स्तदि�नैव दवेेषु ��ाभवद्�ा�णो मनुष्येषु क्षि�येण क्षि�यो वैश्येन वैश्यः शू�णे 

शू�स्तस्माद�ावेव दवेेषु लोकिमच्छन्ते �ा�णे मनुष्येष्वेताभ्यां िह �पाभ्यां ��ाभवत् । अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्स्वं 

लोकमदषृ्ट्वा �ैित स एनमिव�दतो न भुनि� यथा वेदो वाननू�ोऽन्य�ा कमार्कृतं य�दह वा अप्यनेवंिवन्महत्पुण्यं कमर् 

करोित त�ास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कमर् क्षीयते । 

अस्माद्ध्येवात्मनो य�त्कामयत ेत�त्सृजते ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

तदते�ातुवर्ण्य� सृ�म ्— �� क्ष�ं िवट् शू� इित ; उ�राथर् उपसंहारः । य�त ्��ृ ��, तदि�नैव, नान्येन �पेण, दवेेषु 

�� �ा�णजाितः, अभवत् ; �ा�णः �ा�णस्व�पेण, मनुष्येषु ��ाभवत् ; इतरेषु वण�षु िवकारान्तरं �ाप्य, क्षि�येण — 

क्षि�योऽभवत् इन्�ा�ददवेतािधि�तः, वैश्येन वैश्यः, शू�णे शू�ः । यस्मात्क्ष�ा�दषु िवकाराप�म्, अ�ौ �ा�ण एव 

चािवकृतं ��ृ ��, तस्माद�ावेव दवेेषु दवेानां मध्ये लोकं कमर्फलम्, इच्छिन्त, अि�संब� ंकमर् कृत्वेत्यथर्ः ; तदथर्मेव िह 

तद्�� कमार्िधकरणत्वेनाि��पेण �विस्थतम् ; तस्मा�िस्म��ौ कमर् कृत्वा तत्फलं �ाथर्यन्त इत्येतत् उपप�म् । �ा�णे 

मनुष्येषु — मनुष्याणां पुनमर्ध्ये कमर्फलेच्छायां नाग्न्या�दिनिम���यापेक्षा, �क त�ह जाितमा�स्व�प�ितलम्भेनैव 



पु�षाथर्िसि�ः ; य� तु दवेाधीना पु�षाथर्िसि�ः, त�ैवाग्न्या�दसंब���यापेक्षा ; स्मृते� — ‘जप्येनैव तु संिसध्येद्�ा�णो 

ना� संशयः । कुयार्दन्य� वा कुयार्न्मै�ो �ा�ण उच्यते’ (मनु २-८७) इित । पा�र�ाज्यदशर्ना� । तस्माद्�ा�णत्व एव 

मनुष्येषु लोकं कमर्फलिमच्छिन्त । यस्मादतेाभ्यां िह �ा�णाि��पाभ्यां कमर्क�र्िधकरण�पाभ्यां यत्��ृ �� साक्षादभवत् 

॥ 

अ� तु परमात्मलोकम�ौ �ा�ण ेचेच्छन्तीित केिचत् । तदसत्, अिव�ािधकारे कमार्िधकाराथ� वणर्िवभागस्य �स्तुतत्वात्, 

परेण च िवशेषणात् ; य�द �� लोकशब्दने पर एवात्मोच्येत, परेण िवशेषणमनथर्कं स्यात् — ‘स्वं लोकमदषृ्ट्वा’ इित ; 

स्वलोक�ित�र��ेदग्न्यधीनतया �ाथ्यर्मानः �कृतो लोकः, ततः स्विमित यु�ं िवशेषणम्, �कृतपरलोकिनवृ�यथर्त्वात् ; 

स्वत्वेन च अ�िभचारात्परमात्मलोकस्य, अिव�ाकृतानां च स्वत्व�िभचारात् — �वीित च कमर्कृतानां �िभचारम् — 

‘क्षीयत एव’ इित ॥ 

��णा सृ�ा वणार्ः कमार्थर्म् ; त� कमर् धमार्ख्यं सवार्नेव कतर्�तया िनयन्तृ पु�षाथर्साधनं च ; तस्मा�े नैव चेत्कमर्णा स्वो 

लोकः परमात्माख्यः अिव�दतोऽिप �ाप्यते, �क तस्यैव पदनीयत्वेन ��यत इत्यत आह — अथेित, पूवर्पक्षिविनवृ�यथर्ः ; यः 

कि�त्, ह वै अस्मात् सांसा�रकाित्पण्ड�हणलक्षणात् अिव�ाकामकमर्हतेुकात् अग्न्यधीनकमार्िभमानतया वा 

�ा�णजाितमा�कमार्िभमानतया वा आगन्तुकादस्वभूताल्लोकात्, स्वं लोकमात्माख्यम् आत्मत्वेना�िभचा�रत्वात्, 

अदषृ्ट्वा — अह ं��ास्मीित, �ैित ि�यते ; स य�िप स्वो लोकः, अिव�दतः अिव�या �विहतः अस्व इवाज्ञातः, एनम् 

— संख्यापूरण इव लौ�ककः आत्मानम् — न भुनि� न पालयित शोकमोहभया�ददोषापनयेन यथा लोके च वेदः अननू�ः 

अनधीतः कमार्�वबोधकत्वेन न भुनि�, अन्य�ा लौ�ककं कृष्या�द कमर् अकृतं स्वात्मना अनिभ�ि�तम् 

आत्मीयफल�दानेन न भुनि�, एवमात्मा स्वो लोकः स्वेनैव िनत्यात्मस्व�पेणानिभ�ि�तः अिव�ा�द�हाणेन न 

भुनक्त्येव । ननु �क स्वलोकदशर्निनिम�प�रपालनेन ? कमर्णः फल�ाि��ौ�ात् इ�फलिनिम�स्य च कमर्णो बा�ल्यात् 

ति�िम�ं पालनमक्षयं भिवष्यित — त�, कृतस्य क्षयव�वा�दत्येतदाह — यत ्इह वै संसारे अद्भुतवत् कि�न्महात्मािप 

अनेवंिवत् स्वं लोकं यथो�ेन िविधना अिव�ान् महत् ब� अ�मेधा�द पुण्यं कमर् इ�फलमेव नैरन्तय�ण करोित — 

अनेनैवानन्त्यं मम भिवष्यतीित, तत्कमर् ह अस्य अिव�ावतः अिव�ाजिनतकामहतेुत्वात् स्व�दशर्निव�मोद्भूतिवभूतवत् 

अन्ततः अन्ते फलोपभोगस्य क्षीयत एव ; तत्कारणयोरिव�ाकामयो�लत्वात् कृतक्षय�ौ�ोपपि�ः । तस्मा� 

पुण्यकमर्फलपालनानन्त्याशा अस्त्येव । अत आत्मानमेव स्वं लोकम् — आत्मानिमित स्वं लोकिमत्यिस्म�थ�, स्वं लोकिमित 

�कृतत्वात् इह च स्वशब्दस्या�योगात् — उपासीत । स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते — तस्य �किमत्युच्यते — न हास्य 

कमर् क्षीयते, कमार्भावादवे — इित िनत्यानुवादः ; यथा अिवदषुः कमर्क्षयलक्षणं संसारदःुखं संततमेव, न तथा तदस्य 

िव�त इत्यथर्ः — ‘िमिथलायां �दी�ायां न मे द�ित �क�न’ (मो. ध. १७८-२) इित य�त ्॥ 

स्वात्मलोकोपासकस्य िवदषुो िव�ासंयोगात् कम�व न क्षीयत इत्यपरे वणर्यिन्त ; लोकशब्दाथ� च कमर्समवाियनं ि�धा 

प�रकल्पयिन्त �कल — एको �ाकृतावस्थः कमार्�यो लोको हरैण्यगभार्ख्यः, तं कमर्समवाियनं लोकं �ाकृत ंप�रिच्छ�ं य 



उपास्ते, तस्य �कल प�रिच्छ�कमार्त्मद�शनः कमर् क्षीयते ; तमेव कमर्समवाियनं लोकम�ाकृतावस्थं कारण�पमापा� 

यस्तूपास्ते, तस्याप�रिच्छ�कमार्त्मद�शत्वा�स्य कमर् न क्षीयत इित । भवतीयं शोभना कल्पना, न तु �ौती, स्वलोकशब्दने 

�कृतस्य परमात्मनोऽिभिहतत्वात्, स्वं लोकिमित �स्तुत्य स्वशब्द ंिवहाय आत्मशब्द�के्षपेण पुनस्तस्यैव �ितिनद�शात् — 

आत्मानमेव लोकमुपासीतेित ; त� कमर्समवाियलोककल्पनाया अनवसर एव । परेण च केवलिव�ािवषयेण िवशेषणात् — 

‘�क �जया क�रष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इित ; पु�कमार्परिव�ाकृतेभ्यो िह लोकेभ्यो िविशनि� 

— अयमात्मा नो लोक इित, ‘न हास्य केनचन कमर्णा लोको मीयत एषोऽस्य परमो लोकः’ (कौ. उ. ३-१) इित च । तैः 

सिवशेषणैः अस्यैकवाक्यता यु�ा, इहािप स्वं लोकिमित िवशेषणदशर्नात् । अस्मात्कामयत इत्ययु�िमित चेत ्— इह स्वो 

लोकः परमात्मा ; तदपुासनात्स एव भवतीित िस्थते, य�त्कामयत ेत�दस्मादात्मनः सृजत इित 

तदात्म�ाि��ितरेकेण फलवचनमयु�िमित चेत्, न । स्वलोकोपासनस्तुितपरत्वात् ; स्वस्मादवे लोकात्सवर्िम� ंसंप�त 

इत्यथर्ः, नान्यदतः �ाथर्नीयम्, आ�कामत्वात् — ‘आत्मतः �ाण आत्मत आशा’ (छा. उ. ७-२६-१) इत्या�द �ुत्यन्तरे यथा 

; सवार्त्मभाव�दशर्नाथ� वा पूवर्वत् । य�द िह पर एव आत्मा संप�ते, तदा यु�ः ‘अस्माद्ध्येवात्मनः’ इत्यात्मशब्द�योगः 

— स्वस्मादवे �कृतादात्मनो लोका�दत्येवमथर्ः ; अन्यथा अ�ाकृतावस्थात्कमर्णो लोका�दित सिवशेषणमव�यत् 

�कृतपरमात्मलोक�ावृ�ये �ाकृतावस्था�ावृ�ये च ; न �िस्मन्�कृते िवशेिषते अ�ुतान्तरालावस्था �ितप�ंु शक्यते ॥ 

अथो अयं वा आत्मा । अ� अिव�ान्वणार्�मा�िभमानो धम�ण िनयम्यमानो दवेा�दकमर्कतर्�तया पशुवत्परतन्� इत्यु�म् । 

कािन पुनस्तािन कमार्िण, यत्कतर्�तया पशुवत्परतन्�ो भवित ; के वा ते दवेादयः, येषां कमर्िभः पशुवदपुकरोित — इित 

तदभुयं �प�यित — 

अथो अयं वा आत्मा सव�षां भूतानां लोकः स य�ुहोित य�जते तेन दवेानां लोकोऽथ यदनु�ूते तेन ऋषीणामथ यित्पतृभ्यो 

िनपृणाित यत्�जािमच्छते तेन िपतृणामथ यन्मनुष्यान्वासयत ेयदभे्योऽशनं ददाित तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं 

िवन्दित तेन पशूनां यदस्य गृहषुे �ापदा वयांस्या िपपीिलकाभ्य उपजीविन्त तेन तेषां लोको यथा ह वै स्वाय 

लोकाया�रि�िमच्छेदवंे हवंैिवद ेसवार्िण भूतान्य�रि�िमच्छिन्त त�ा एति��दतं मीमांिसतम् ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

अथो इत्ययं वाक्योपन्यासाथर्ः । अयं यः �कृतो गृही कमार्िधकृतः अिव�ान् शरीरेिन्�यसंघाता�दिविश�ः िपण्ड 

आत्मेत्युच्यते, सव�षां दवेादीनां िपपीिलकान्तानां भूतानां लोको भोग्य आत्मेत्यथर्ः, सव�षां वणार्�मा�दिविहतैः 

कमर्िभ�पका�रत्वात् । कैः पुनः कमर्िवशेषै�पकुवर्न्केषां भूतिवशेषाणां लोकः इत्युच्यते — स गृही य�ुहोित य�जतेयागो 

दवेतामु��श्य स्वत्वप�रत्यागः, स एव आसेचनािधको होमः — तेन होमयागलक्षणेन कमर्णा अवश्यकतर्�त्वेन दवेानां 

पशुवत्परतन्�त्वेन �ितब� इित लोकः ; अथ यदनु�ूते स्वाध्यायमधीते अहरहः तेन ऋषीणां लोकः ; अथ यित्पतृभ्यो 

िनपृणाित �यच्छित िपण्डोदका�द, य� �जािमच्छते �जाथर्मु�म ंकरोित — इच्छा च उत्प�युपलक्षणाथार् — �जां 



चोत्पादयतीत्यथर्ः, तेन कमर्णा अवश्यकतर्�त्वेन िपतृणां लोकः िपतॄणां भोग्यत्वेन परतन्�ो लोकः ; अथ 

यन्मनुष्यान्वासयत ेभूम्युदका�ददानेन गृह,े य� तेभ्यो वस�ोऽवस�ो वा अ�थभ्यः अशनं ददाित, तेन मनुष्याणाम् ; अथ 

यत्पशुभ्यस्तृणोदकं िवन्दित लम्भयित, तेन पशूनाम् ; यदस्य गृहषुे �ापदा वयांिस च िपपीिलकािभः सह 

कणबिलभाण्डक्षालना�ुपजीविन्त, तेन तेषां लोकः । यस्मादयमेतािन कमार्िण कुवर्�ुपकरोित दवेा�दभ्यः, तस्मात्, यथा ह 

वै लोके स्वाय लोकाय स्वस्मै दहेाय अ�रि�म् अिवनाशं स्वत्वभावा�च्युितम् इच्छेत् 

स्वत्वभाव�च्युितभयात्पोषणरक्षणा�दिभः सवर्तः प�रपालयेत् ; एवं ह, एवंिवद े— सवर्भूतभोग्योऽहम् अनेन �कारेण मया 

अवश्यमृिणवत्�ितकतर्�म् — इत्येवमात्मानं प�रकिल्पतवते, सवार्िण भूतािन दवेादीिन यथो�ािन, अ�रि�मिवनाशम् 

इच्छिन्त स्वत्वा�च्युत्यै सवर्तः संरक्षिन्त कुटुिम्बन इव पशून् — ‘तस्मादषेां त� ि�यम्’ (बृ. उ. १-४-१०) इत्यु�म् । त�ा 

एतत् तदतेत् यथो�ानां कमर्णामृणवदवश्यकतर्�त्वं प�महायज्ञ�करणे िव�दतं कतर्�तया मीमांिसतं िवचा�रतं च 

अवदान�करणे ॥ 

आत्मैवेदम� आसीत् । �� िव�ां�ेत् तस्मात्पशुभावात्कतर्�ताबन्धन�पात्�ितमुच्यते, केनायं का�रतः कमर्बन्धनािधकारे 

अवश इव �वतर्ते, न पुनस्ति�मोक्षणोपाये िव�ािधकार इित । ननू�ं दवेा रक्षन्तीित ; बाढम ्— 

कमार्िधकारस्वगोचरा�ढानेव तेऽिप रक्षिन्त, अन्यथा अकृताभ्यागमकृतनाश�सङ्गात्, न तु सामान्यं पु�षमा�ं 

िविश�ािधकाराना�ढम् ; तस्मा�िवत�ं तेन, येन �े�रतोऽवश एव बिहमुर्खो भवित स्वस्माल्लोकात् । नन्विव�या सा ; 

अिव�ािन्ह बिहमुर्खीभूतः �वतर्त े— सािप नैव �व�तका ; वस्तुस्व�पावरणाित्मका िह सा ; �वतर्कबीजत्वं तु �ितप�ते 

अन्धत्विमव गतार्�दपतन�वृि�हतेुः । एतं तह्युर्च्यतां �क तत,् यत्�वृि�हतेु�रित ; त�दहािभधीयते — एषणा कामः सः, 

स्वाभािवक्यामिव�ायां वतर्माना बालाः पराचः कामाननुयन्तीित काठक�ुतौ, स्मृतौ च — ‘काम एष �ोध एषः’ (भ. गी. 

३-३७) इत्या�द, मानवे च — सवार् �वृि�ः कामहतेुक्येवेित । स एषोऽथर्ः सिवस्तरः �दश्यर्त इह आ अध्यायप�रसमा�ेः ॥ 

आत्मैवेदम� आसीदके एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ �जायेयाथ िव�ं मे स्यादथ कमर् कुव�येत्येतावान्वै कामो 

नेच्छं�नातो भूयो िवन्द�ेस्मादप्येत��काक� कामयते जाया मे स्यादथ �जायेयाथ िव�ं मे स्यादथ कमर् कुव�येित स 

यावदप्येतेषामेकैकं न �ा�ोत्यकृत्� एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्�ता मन एवास्यात्मा वाग्जाया �ाणः �जा चकु्षमार्नुषं िव�ं 

चकु्षषा िह ति�न्दते �ो�ं दवंे �ो�ेण िह तच्छृणोत्यात्मैवास्य कमार्त्मना िह कमर् करोित स एष पाङ्�ो यज्ञः पाङ्�ः पशुः 

पाङ्�ः पु�षः पाङ्�िमद ंसव� य�दद ं�क� त�दद ंसवर्मा�ोित य एवं वेद ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मैवेदम� आसीत् । आत्मैव — स्वाभािवकः अिव�ान् कायर्करणसंघातलक्षणो वण� अ�े �ाग्दारसंबन्धात् 

आत्मेत्यिभधीयत े; तस्मादात्मनः पृथग्भूतं काम्यमानं जाया�दभेद�पं नासीत् ; स एवैक आसीत् — 

जाया�ेषणाबीजभूतािव�ावानेक एवासीत् । स्वाभािवक्या स्वात्मिन क�ार्�दकारक��याफलात्मकताध्यारोपलक्षणया 



अिव�ावासनया वािसतः सः अकामयत कािमतवान् । कथम् ? जाया कमार्िधकारहतेुभूता मे मम कतुर्ः स्यात् ; तया िवना 

अहमनिधकृत एव कमर्िण ; अतः कमार्िधकारसंप�ये भवे�ाया ; अथाह ं�जायेय �जा�पेणाहमेवोत्प�ेय ; अथ िव�ं मे 

स्यात् कमर्साधनं गवा�दलक्षणम् ; अथाहमभ्युदयिनः�ेयससाधनं कमर् कुव�य — येनाहमनृणी भूत्वा दवेादीनां 

लोकान्�ा�ुयाम्, तत्कमर् कुव�य, काम्यािन च पु�िव�स्वगार्�दसाधनािन एतावान्वै कामः एतावि�षयप�रिच्छ� इत्यथर्ः ; 

एतावानेव िह कामियत�ो िवषयः यदतु जायापु�िव�कमार्िण साधनलक्षणैषणा, लोका� �यः — मनुष्यलोकः िपतृलोको 

दवेलोक इित — फलभूताः साधनैषणाया�ास्याः ; तदथार् िह जायापु�िव�कमर्लक्षणा साधनैषणा ; तस्मात ्सा एकैव 

एषणा, या लोकैषणा ; सा एकैव सती एषणा साधनापेके्षित ि�धा ; अतोऽवधारियष्यित ‘उभे �ेते एषणे एव’ (बृ. उ. ३-५-

१) इित । फलाथर्त्वात्सवार्रम्भस्य लोकैषणा अथर्�ा�ा उ�ैवेित — एतावान्वै एतावानेव काम इित अवि�यते ; 

भोजनेऽिभिहते तृि�नर् िह पृथगिभधेया, तदथर्त्वा�ोजनस्य । ते एते एषणे साध्यसाधनलक्षणे कामः, येन �यु�ः अिव�ान् 

अवश एव कोशकारवत् आत्मान ंवे�यित — कमर्मागर् एवात्मानं �िणदधत् बिहमुर्खीभूतः न स्वं लोकं �ितजानाित ; तथा 

च तैि�रीयके — ‘अि�मुग्धो हवै धूमतान्तः स्वं लोकं न �ितजानाित’ (तै. �ा. ३-१०-११) इित । कथं 

पुनरेताव�वमवधायर्ते कामानाम,् अनन्तत्वात् ; अनन्ता िह कामाः — इत्येतदाशङ्क्य हतेुमाह — यस्मात् — न-इच्छन् 

— चन — इच्छ�िप, अतः अस्मात्फलसाधनलक्षणात्, भूयः अिधकतरम्, न िवन्दते् न लभेत ; न िह लोके 

फलसाधन�ित�र�ं द�ृमद�ृ ंवा लब्ध�मिस्त ; लब्ध�िवषयो िह कामः ; तस्य चैत�ितरेकेणाभावा�ु�ं व�ुम् — 

एतावान्वै काम इित । एतद�ंु भवित — द�ृाथर्मद�ृाथ� वा साध्यसाधनलक्षणम् अिव�ायवत्पु�षािधकारिवषयम् 

एषणा�यं कामः ; अतोऽस्माि�दषुा �ुत्थात�िमित । यस्मात् एवमिव�ाननात्मकामी पूवर्ः कामयामास, तथा पूवर्तरोऽिप 

; एषा लोकिस्थितः ; �जापते�ैवमेष सगर् आसीत् — सोऽिबभेदिव�या, ततः काम�यु�ः एकाक्यरममाणोऽरत्युपघाताय 

ि�यमैच्छत्, तां समभवत्, ततः सग�ऽयमासी�दित िह उ�म् — तस्मात् तत्सृ�ौ एत�ह एतिस्म�िप काले एकाक� सन ्

�ाग्दार��यातः कामयते — जाया मे स्यात्, अथ �जायेय, अथ िव�ं मे स्यात्, अथ कमर् कुव�येत्यु�ाथ� वाक्यम् । सः — 

एवं कामयमानः संपादयं� जायादीन् यावत् सः एतेषां यथो�ानां जायादीनाम् एकैकमिप न �ा�ोित, अकृत्�ः 

असंपूण�ऽहम् इत्येव तावत् आत्मानं मन्यते ; पा�रशेष्यात्समस्तानेवैतान्संपादयित यदा, तदा तस्य कृत्�ता । यदा तु न 

श�ोित कृत्�तां संपादियतुं तदा अस्य कृत्�त्वसंपादनाय आह — तस्यो तस्य अकृत्�त्वािभमािननः कृत्�तेयम ्एवं भवित 

; कथम् ? अयं कायर्करणसंघातः �िवभज्यते ; त� मनोऽनुवृि� िह इतरत्सव� कायर्करणजातिमित मनः �धानत्वात् आत्मेव 

आत्मा — यथा जायादीनां कुटुम्बपितरात्मेव तदनुका�रत्वा�ाया�दचतु�यस्य, एविमहािप मन आत्मा प�रकल्प्यते 

कृत्�तायै । तथा वाग्जाया मनोऽनुवृि�त्वसामान्या�ाचः । वािगित शब्द�ोदना�दलक्षणो मनसा �ो��ारेण गृ�ते 

अवधायर्ते �युज्यते चेित मनसो जायेव वाक् । ताभ्यां च वा�नसाभ्यां जायापितस्थानीयाभ्यां �सूयते �ाणः कमार्थर्िमित 

�ाणः �जेव । त� �ाणचे�ा�दलक्षणं कमर् चकु्षदृर्�िव�साध्यं भवतीित चकु्षमार्नुषं िव�म् ; तत ्ि�िवधं िव�म् — मानुषम् 

इतर� ; अतो िविशनि� इतरिव�िनवृ�यथ� मानुषिमित ; गवा�द िह मनुष्यसंबिन्धिव�ं चकु्ष�ार्�ं कमर्साधनम् ; 

तस्मा�त्स्थानीयम्, तेन संबन्धात् चकु्षमार्नुषं िव�म् ; चकु्षषा िह यस्मात् तन्मानुषं िव�ं िवन्दत ेगवा�ुपलभत इत्यथर्ः । �क 



पुन�रतरि��म् ? �ो�ं दवैम् — दवेिवषयत्वाि�ज्ञानस्य िवज्ञानं दवंै िव�म् ; त�दह �ो�मेव संपि�िवषयम् ; कस्मात् ? 

�ो�ेण िह यस्मात् तत ्दवंै िव�ं िवज्ञानं शृणोित ; अतः �ो�ाधीनत्वाि�ज्ञानस्य �ो�मेव त�दित । �क 

पुनरेतैरात्मा�दिव�ान्तै�रह िनवर्त्य� कम�त्युच्यते — आत्मैव — आत्मेित शरीरमुच्यते ; कथं पुनरात्मा कमर्स्थानीयः ? अस्य 

कमर्हतेुत्वात् । कथं कमर्हतेुत्वम् ? आत्मना िह शरीरेण यतः कमर् करोित । तस्य अकृत्�त्वािभमािनन एवं कृत्�ता संप�ा 

— यथा बा�ा जाया�दलक्षणा एवम् । तस्मात्स एष पाङ्�ः प�िभ�नवृर्�ः पाङ्�ः यज्ञः दशर्नमा�िनवृर्�ः अक�मणोऽिप । 

कथं पुनरस्य प�त्वसंपि�मा�ेण यज्ञत्वम् ? उच्यते — यस्मात ्बा�ोऽिप यज्ञः पशुपु�षसाध्यः, स च पशुः पु�ष� पाङ्�ः 

एव, यथो�मनआ�दप�त्वयोगात् ; तदाह — पाङ्�ः पशुः गवा�दः, पाङ्�ः पु�षः — पशुत्वेऽिप अिधकृतत्वेनास्य 

िवशेषः पु�षस्येित पृथक्पु�ष�हणम ्। �क ब�ना पाङ्�िमद ंसव� कमर्साधनं फलं च, य�दद ं�क� य�त्किच�दद ंसवर्म् । एवं 

पाङ्�ं यज्ञमात्मानं यः संपादयित सः त�दद ंसव� जगत् आत्मत्वेन आ�ोित — य एवं वेद ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम् ॥ 

यत्स�ा�ािन मेधया तपसाजनयित्पता । एकमस्य साधारणं � ेदवेानभाजयत् । �ीण्यात्मनेऽकु�त पशुभ्य एकं �ायच्छत् । 

तिस्मन्सव� �िति�तं य� �ािणित य� न । कस्मा�ािन न क्षीयन्तेऽ�मानािन सवर्दा । यो वैतामिक्ष�त वेद सोऽ�मि� 

�तीकेन । स दवेानिपगच्छित स ऊजर्मुपजीवतीित �ोकाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यत्स�ा�ािन मेधया । अिव�ा �स्तुता ; त� अिव�ान् अन्यां दवेतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित ; सः 

वणार्�मािभमानः कमर्कतर्�तया िनयतो जुहोत्या�दकमर्िभः काम�यु�ो दवेादीनामुपकुवर्न् सव�षां भूतानां लोक इत्यु�म् । 

यथा च स्वकमर्िभरेकैकेन सव�भूर्तैरसौ लोको भोज्यत्वेन सृ�ः, एवमसाविप जुहोत्या�दपाङ्�कमर्िभः सवार्िण भूतािन सव� च 

जगत् आत्मभोज्यत्वेनासृजत ; एवम् एकैकः स्वकमर्िव�ानु�प्येण सवर्स्य जगतो भो�ा भोज्यं च, सवर्स्य सवर्ः कतार् काय� 

चेत्यथर्ः ; एतदवे च िव�ा�करण ेमधुिव�ायां व�यामः — सव� सवर्स्य काय� मिध्वित आत्मैकत्विवज्ञानाथर्म् । यदसौ 

जुहोत्या�दना पाङ्�ेन काम्येन कमर्णा आत्मभोज्यत्वेन जगदसृजत िवज्ञानेन च, त�गत्सव� स�धा �िवभज्यमानं 

कायर्कारणत्वेन स�ा�ान्युच्यन्ते, भोज्यत्वात् ; तेनासौ िपता तेषाम�ानाम् । एतेषाम�ानां सिविनयोगानां सू�भूताः 

संके्षपतः �काशकत्वात् इमे मन्�ाः ॥ 

यत्स�ा�ािन मेधया तपसाजनयित्पतेित मेधया िह तपसाजनयित्पता । एकमस्य साधारणिमतीदमेवास्य तत्साधारणम�ं 

य�ददम�ते । स य एतदपुास्ते न स पाप्मनो �ावतर्ते िम�ं �ेतत् । � ेदवेानभाजय�दित �त ंच ��तं च तस्मा�ेवेभ्यो 

जुह्वित च � च जुह्वत्यथो आ�दर्शर्पूणर्मासािवित तस्मा�ेि�याजुकः स्यात् । पशुभ्य एकं �ायच्छ�दित तत्पयः । पयो 



�ेवा�े मनुष्या� पशव�ोपजीविन्त तस्मात्कुमारं जात ंघृतं वै वा�े �ितलेहयिन्त स्तनं वानुधापयन्त्यथ वत्सं 

जातमा�रतृणाद इित । तिस्मन्सव� �िति�तं य� �ािणित य� नेित पयिस हीद ंसव� �िति�तं य� �ािणित य� न । 

त��ददमा�ः संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनमृर्त्युं जयतीित न तथा िव�ा�दहरेव जुहोित तदहः पुनमृर्त्युमपजयत्येवं 

िव�ान्सव� िह दवेेभ्योऽ�ा�ं �यच्छित । कस्मा�ािन न क्षीयन्तेऽ�मानािन सवर्दिेत पु�षो वा अिक्षितः स हीदम�ं पुनः 

पुनजर्नयते । यो वैतामिक्ष�त वेदिेत पु�षो वा अिक्षितः स हीदम�ं िधया िधया जनयते कमर्िभयर्�तै� कुयार्त्क्षीयेत ह 

सोऽ�मि� �तीकेनेित मुखं �तीकं मुखेनेत्येतत् । स दवेानिपगच्छित स ऊजर्मुपजीवतीित �शंसा ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यत्स�ा�ािन — यत् अजनय�दित ��यािवशेषणम् ; मेधया �ज्ञया िवज्ञानेन तपसा च कमर्णा ; ज्ञानकमर्णी एव िह 

मेधातपःशब्दवाच्ये, तयोः �कृतत्वात् ; नेतरे मेधातपसी, अ�करणात् ; पाङ्�ं िह कमर् जाया�दसाधनम् ; ‘य एवं वेद’ इित 

च अनन्तरमेव ज्ञानं �कृतम् ; तस्मा� �िस�योम�धातपसोराशङ्का कायार् ; अतः यािन स�ा�ािन ज्ञानकमर्भ्यां 

जिनतवािन्पता, तािन �काशियष्याम इित वाक्यशेषः । त� मन्�ाणामथर्ः ितरोिहतत्वात्�ायेण द�ुवजे्ञयो भवतीित 

तदथर्�ाख्यानाय �ा�णं �वतर्त े। त� यत्स�ा�ािन मेधया तपसाजनयित्पतेत्यस्य कोऽथर्ः ? उच्यते इित — िह-शब्दनेैव 

�ाच� े�िस�ाथार्व�ोतकेन ; �िस�ो �स्य मन्�स्याथर् इत्यथर्ः ; यदजनय�दित च अनुवादस्व�पेण मन्�ेण �िस�ाथर्तैव 

�कािशता ; अतः �ा�णम् अिवशङ्कयैवाह — मेधया िह तपसाजनयित्पतेित ॥ 

ननु कथं �िस�ता अस्याथर्स्येित, उच्यते — जाया�दकमार्न्तानां लोकफलसाधनानां िपतृत्वं तावत्�त्यक्षमेव ; अिभिहतं च 

— ‘जाया ते स्यात्’ इत्या�दना । त� च दवंै िव�ं िव�ा कमर् पु�� फलभूतानां लोकानां साधनं ��ृत्वं �ित इत्यिभिहतम् ; 

व�यमाणं च �िस�मेव । तस्मा�ु�ं व�ंु मेधयेत्या�द । एषणा िह फलिवषया �िस�वै च लोके ; एषणा च जायादीत्यु�म् 

‘एतावान्वै कामः’ इत्यनेन ; ��िव�ािवषये च सव�कत्वात्कामानुपप�ेः । एतेन अशा�ीय�ज्ञातपोभ्यां स्वाभािवकाभ्यां 

जगत्��ृत्वमु�मेव भवित ; स्थावरान्तस्य च अिन�फलस्य कमर्िवज्ञानिनिम�त्वात् । िवविक्षतस्तु शा�ीय एव 

साध्यसाधनभावः, ��िव�ािविधत्सया त�रैाग्यस्य िवविक्षतत्वात् — सव� �यं ��ा��लक्षणः संसारोऽशु�ोऽिनत्यः 

साध्यसाधन�पो दःुखोऽिव�ािवषय इत्येतस्माि�र�स्य ��िव�ा आरब्ध�ेित ॥ 

त� अ�ानां िवभागेन िविनयोग उच्यते — एकमस्य साधारणिमित मन्�पदम् ; तस्य �ाख्यानम् — इदमेवास्य 

तत्साधारणम�िमत्यु�म् ; भो�ृसमुदायस्य ; �क तत ्? य�ददम�ते भुज्यते सव�ः �ािणिभरहन्यहिन, तत ्साधारणं 

सवर्भोक्�थर्मकल्पयित्पता सृष्ट्वा अ�म् । स य एतत्साधारणं सवर्�ाणभृित्स्थितकरं भुज्यमानम�मुपास्ते — तत्परो 

भवतीत्यथर्ः — उपासनं िह नाम तात्पय� द�ृ ंलोके ‘गु�मुपास्ते’ ‘राजानमुपास्ते’ इत्यादौ — तस्मात् 

शरीरिस्थत्यथार्�ोपभोग�धानः नाद�ृाथर्कमर्�धान इत्यथर्ः ; स एवंभूतो न पाप्मनोऽधमार्त् �ावतर्ते — न िवमुच्यत 

इत्येतत् । तथा च मन्�वणर्ः — ‘मोघम�ं िवन्दत’े (ऋ. १०-९७-६) इत्या�दः ; स्मृितरिप —’नात्माथ� पाचयेद�म्’ 



‘अ�दायैभ्यो यो भुङ्�े स्तेन एव सः’ (भ. गी. ३-१३) ‘अ�ाद े�ूणहा मा��’ (मन.ु ८-१३७) इत्या�दः । कस्मात्पुनः 

पाप्मनो न �ावतर्ते ? िम�ं �ेतत् — सव�षां िह स्वं तत ्अ�िवभ�ं यत्�ािणिभभुर्ज्यते, सवर्भोज्यत्वादवे यो मुखे 

�िक्षप्यमाणोऽिप �ासः परस्य पीडाकरो दशृ्यते — ममेद ंस्या�दित िह सव�षां त�ाशा �ितब�ा ; तस्मात् न 

परमपीडियत्वा �िसतुमिप शक्यत े। ‘दषु्कृतं िह मनुष्याणाम्’ (?) इत्या�दस्मरणा� ॥ 

गृिहणा वै�दवेाख्यम�ं यदहन्यहिन िन�प्यत इित केिचत् । त� । सवर्भो�ृसाधारणत्वं वै�दवेाख्यस्या�स्य न 

सवर्�ाणभृद्भुज्यमाना�वत्�त्यक्षम् । नािप य�ददम�त इित ति�षयं वचनमनुकूलम् 

।सवर्�ाणभृद्भुज्यमाना�ान्तःपाितत्वा� वै�दवेाख्यस्य यु�ं �चाण्डाला�ा�स्य अ�स्य �हणम,् वै�दवे�ितरेकेणािप 

�चाण्डाला�ा�ा�दशर्नात्, त� यु�ं य�ददम�त इित वचनम् । य�द िह त� गृ�ेत साधारणशब्दने िप�ा 

असृ�त्वािविनयु�त्वे तस्य �सज्येयाताम् । इष्यते िह तत्सृ�त्वं ति�िनयु�त्वं च सवर्स्या�जातस्य । न च वै�दवेाख्यं 

शा�ो�ं कमर् कुवर्तः पाप्मनोऽिविनवृि�युर्�ा । न च तस्य �ितषेधोऽिस्त । न च 

मत्स्यबन्धना�दकमर्वत्स्वभावजुगुिप्सतमेतत्, िश�िनवर्त्यर्त्वात्, अकरणे च �त्यवाय�वणात् । इतर� च �त्यवायोपप�ेः, 

‘अहम�म�मदन्तमि�’ (त.ै उ. ३-१०-६) इित मन्�वणार्त् ॥ 

� ेदवेानभाजय�दित मन्�पदम् ; ये � ेअ�े सृष्ट्वा दवेानभाजयत,् के ते � ेइत्युच्यते — �त ंच ��तं च । �तिमत्य�ौ 

हवनम्, ��तं �त्वा बिलहरणम् । यस्मात् � ेएते अ�े �त��ते दवेानभाजयित्पता, तस्मात् एत�र्िप गृिहणः काले दवेेभ्यो 

जुह्वित दवेेभ्य इदम�मस्मािभद�यमानिमित मन्वाना जुह्वित, �जुह्वित च �त्वा बिलहरणं च कुवर्त इत्यथर्ः । अथो 

अप्यन्य आ�ः — � ेअ�े िप�ा दवेेभ्यः ��े न �त��ते, �क त�ह दशर्पूणर्मासािवित । ि�त्व�वणािवशेषात् 

अत्यन्त�िस�त्वा� �त��ते इित �थमः पक्षः । य�िप ि�त्वं �त��तयोः संभवित, तथािप �ौतयोरेव तु 

दशर्पूणर्मासयोद�वा�त्वं �िस�तरम्, मन्��कािशतत्वात् ; गुण�धान�ा�ौ च �धाने �थमतरा अवगितः ; दशर्पूणर्मासयो� 

�ाधान्यं �त��तापेक्षया ; तस्मा�योरेव �हणं यु�म् — � ेदवेानभाजय�दित । यस्मा�ेवाथर्मेत ेिप�ा �क्लृ�े 

दशर्पूणर्मासाख्ये अ�े, तस्मात् तयोद�वाथर्त्वािवघाताय नेि�याजुकः इि�यजनशीलः ; इि�शब्दने �कल काम्या इ�यः ; 

शातपथी इयं �िसि�ः ; ताच्छील्य�त्यय�योगात्काम्येि�यजन�धानो न स्या�दत्यथर्ः ॥ 

पशुभ्य एकं �ायच्छ�दित — यत्पशुभ्य एकं �ायच्छित्पता, �क पुनस्तद�म् ? तत्पयः । कथं पुनरवगम्यते पशवोऽस्या�स्य 

स्वािमन इत्यत आह — पयो िह अ�े �थमं यस्मात् मनुष्या� पशव� पय एवोपजीवन्तीित ; उिचतं िह तेषां तद�म्, 

अन्यथा कथं तदवेा�े िनयमेनोपजीवेयुः । कथम�े तदवेोपजीवन्तीित उच्यते — मनुष्या� पशव� यस्मात् तेनैवा�ेन 

वतर्न्ते अ�त्वेऽिप, यथा िप�ा आदौ िविनयोगः कृतः तथा ; तस्मात् कुमारं बालं जात ंघृतं वा �ैव�णका जातकमर्िण 

जात�पसंयु�ं �ितलेहयिन्त �ाशयिन्त ; स्तनं वा अनुधापयिन्त प�ात् पाययिन्त यथासंभवम् अन्येषाम् ; स्तनमेवा�े 

धापयिन्त मनुष्येभ्योऽन्येषां पशूनाम् । अथ वत्सं जातमा�ः �कयत्�माणो वत्स इत्येवं पृ�ाः सन्तः — अतृणाद इित — 

ना�ािप तृणमि�, अतीव बालः पयसैवा�ािप वतर्त इत्यथर्ः । य� अ�े जातकमार्दौ घृतमुपजीविन्त, य� इतरे पय एव, 



तत् सवर्थािप पय एवोपजीविन्त ; घृतस्यािप पयोिवकारत्वात्पयस्त्वमेव । कस्मात्पुनः स�मं सत् प��ं चतुथर्त्वेन 

�ाख्यायते ? कमर्साधनत्वात् ; कमर् िह पयःसाधना�यम् अि�हो�ा�द ; त� कमर् साधनं िव�साध्यं व�यमाणस्या��यस्य 

साध्यस्य, यथा दशर्पूणर्मासौ पूव��ाव�े ; अतः कमर्पक्षत्वात् कमर्णा सह िपण्डीकृत्योपदशेः ; साधनत्वािवशेषात् 

अथर्संबन्धात् आनन्तयर्मकारणिमित च ; �ाख्याने �ितपि�सौकयार्� — सुखं िह नैरन्तय�ण �ाख्यातुं शक्यन्तेऽ�ािन 

�ाख्यातािन च सुखं �तीयन्ते । तिस्मन्सव� �िति�तं य� �ािणित य� नेत्यस्य कोऽथर् इत्युच्यते — तिस्मन् प��े पयिस, 

सवर्म् अध्यात्मािधभूतािधदवैलक्षणं कृत्�ं जगत् �िति�तम् — य� �ािणित �ाणचे�ावत्, य� न स्थावरं शैला�द । त� िह-

शब्दनेैव �िस�ाव�ोतकेन �ाख्यातम् । कथं पयो��स्य सवर्�ित�ात्वम् ? कारणत्वोपप�ेः ; कारणत्वं च 

अि�हो�ा�दकमर्समवाियत्वम् ; अि�हो�ा�ा�ितिवप�रणामात्मकं च जगत्कृत्�िमित �ुितस्मृितवादाः शतशो �विस्थताः 

; अतो यु�मेव िह-शब्दने �ाख्यानम् । य�द्�ा�णान्तरेिष्वमदमा�ः — संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुनमृर्त्युं जयतीित ; 

संवत्सरेण �कल �ीिण षि�शतान्या�तीनां स� च शतािन �वशित�ेित याजुष्मती�र�का अिभसंप�मानाः संवत्सरस्य च 

अहोरा�ािण, संवत्सरम�� �जापितमा�ुविन्त ; एवं कृत्वा संवत्सरं जुह्वत् अपजयित पुनमृर्त्युम्-इतः �ेत्य दवेेषु संभूतः 

पुननर् ि�यत इत्यथर्ः — इत्येवं �ा�णवादा आ�ः । न तथा िव�ात् न तथा ���म् ; यदहरेव जुहोित तदहः 

पुनमृर्त्युमपजयित न संवत्सराभ्यासमपेक्षते ; एवं िव�ान्सन् — यद�ुम्, पयिस हीद ंसव� �िति�तं 

पयआ�ितिवप�रणामात्मकत्वात्सवर्स्येित, तत ्— एकेनैवाह्ना जगदात्मत्वं �ितप�ते ; तदचु्यत े— अपजयित पुनमृर्त्युं 

पुनमर्रणम्, सकृन्मृत्वा िव�ान् शरीरेण िवयुज्य सवार्त्मा भवित न पुनमर्रणाय प�रिच्छ�ं शरीरं गृ�ातीत्यथर्ः । कः पुनह�तुः, 

सवार्त्मा�या मृत्युमपजयतीित ? उच्यते — सव� समस्त ंिह यस्मात् दवेेभ्यः सव�भ्यः अ�ा�म् अ�मेव तदा�ं च 

सायं�ातरा�ित�के्षपेण �यच्छित । त�ु�म् — सवर्मा�ितमयमात्मानं कृत्वा सवर्दवेा��पेण सव�ः दवैेः एकात्मभावं गत्वा 

सवर्दवेमयो भूत्वा पुननर् ि�यत इित । अथैतदप्यु�ं �ा�णेन — ‘�� वै स्वयंभु तपोऽतप्यत, तदकै्षत न वै 

तपस्यानन्त्यमिस्त हन्ताह ंभूतेष्वात्मानं जुहवािन भूतािन चात्मनीित, तत्सव�षु भूतेष्वात्मानं �त्वा भूतािन चात्मिन सव�षां 

भूतानां �ैष्�ं स्वाराज्यमािधपत्यं पय�त्’ (शत. �ा. १३-७-१-१) इित ॥ 

कस्मा�ािन न क्षीयन्तेऽ�मानािन सवर्दिेत । यदा िप�ा अ�ािन सृष्ट्वा स� पृथक्पृथग्भो�ृभ्यः ��ािन, तदा �भृत्येव 

तैभ��ृिभर�मानािन — ति�िम�त्वा�ेषां िस्थतेः — सवर्दा नैरन्तय�ण ; कृतक्षयोपप�े� यु�स्तेषां क्षयः ; न च तािन 

क्षीयमाणािन, जगतोऽिव���पेणैवावस्थानदशर्नात् ; भिवत�ं च अक्षयकारणेन ; तस्मात् कस्मात्पुनस्तािन न क्षीयन्त 

इित ��ः । तस्येद ं�ितवचनम् — पु�षो वा अिक्षितः । यथा असौ पूवर्म�ानां ��ासीित्पता मेधया जाया�दसंब�ने च 

पाङ्�कमर्णा भो�ा च तथा येभ्यो द�ान्य�ािन तेऽिप तेषाम�ानां भो�ारोऽिप सन्तः िपतर एव — मेधया तपसा च यतो 

जनयिन्त तान्य�ािन । तदतेदिभधीयते पु�षो वै योऽ�ानां भो�ा सः अिक्षितः अक्षयहतुेः । कथमस्यािक्षितत्विमत्युच्यते — 

सः िह यस्मात् इद ंभुज्यमानं स�िवधं कायर्करणलक्षणं ��याफलात्मकं पुनः पुनः भूयो भूयः जनयते उत्पादयित, िधया 

िधया त�त्कालभािवन्या तया तया �ज्ञया, कमर्िभ� वा�नःकायचेि�तैः ; यत ्य�द ह य�ेतत्स�िवधम�मु�ं 

क्षणमा�मिप न कुयार्त्�ज्ञया कमर्िभ�, ततो िविच्छ�ेत भुज्यमानत्वात्सातत्येन क्षीयेत ह । तस्मात् यथैवायं पु�षो भो�ा 



अ�ानां नैरन्तय�ण यथा�जं्ञ यथाकमर् च करोत्यिप ; तस्मात् पु�षोऽिक्षितः, सातत्येन कतृर्त्वात् ; तस्मात् 

भुज्यमानान्यप्य�ािन न क्षीयन्त इत्यथर्ः । अतः �ज्ञा��यालक्षण�बन्धा�ढः सव� लोकः साध्यसाधनलक्षणः 

��याफलात्मकः संहतानेक�ािणकमर्वासनासंतानाव�ब्धत्वात् क्षिणकः अशु�ः असारः नदी�ोतः�दीपसंतानकल्पः 

कदलीस्तम्भवदसारः फेनमायामरीच्यम्भःस्व�ा�दसमः तदात्मगतद�ृीनामिवक�यर्माणो िनत्यः सारवािनव ल�यते ; 

तदते�रैाग्याथर्मुच्यते — िधया िधया जनयते कमर्िभयर्�तै� कुयार्त्क्षीयेत हिेत — िवर�ानां �स्मात् ��िव�ा 

आरब्ध�ा चतुथर्�मुखेनेित । यो वैतामिक्ष�त वेदिेत । व�यमाणान्यिप �ीण्य�ािन अिस्म�वसरे �ाख्यातान्येवेित कृत्वा 

तेषां याथात्म्यिवज्ञानफलमुपसंि�यते — यो वा एतामिक्षितम् अक्षयहतंुे यथो�ं वेद-पु�षो वा अिक्षितः स हीदम� िधया 

िधया जनयते कमर्िभयर्�तै� कुयार्त्क्षीयेत हिेत — सोऽ�मि� �तीकेनेत्यस्याथर् उच्यते — मुखं मुख्यत्वं �ाधान्यिमत्येतत्, 

�ाधान्येनैव, अ�ानां िपतुः पु�षस्यािक्षितत्वं यो वेद, सोऽ�मि�, ना�ं �ित गुणभूतः सन्, यथा अज्ञः न तथा िव�ान् 

अ�ानामात्मभूतः — भो�ैव भवित न भोज्यतामाप�ते । स दवेानिपगच्छित स ऊजर्मुपजीवित — दवेानिपगच्छित 

दवेात्मभावं �ितप�ते, ऊजर्ममृतं च उपजीवतीित यद�ुम्, सा �शंसा ; नापूवार्थ�ऽन्योऽिस्त ॥ 

�ीण्यात्मनेऽकु�तेित मनो वाचं �ाणं तान्यात्मनेऽकु�तान्य�मना अभूवं नादशर्मन्य�मना अभूवं ना�ौषिमित मनसा �ेव 

पश्यित मनसा शृणोित । कामः संकल्पो िविच�कत्सा ��ा��ा धृितरधृित��ध�भ��रत्येतत्सव� मन एव तस्मादिप पृ�त 

उपस्पृ�ो मनसा िवजानाित यः क� शब्दो वागेव सा । एषा �न्तमाय�ैषा िह न �ाणोऽपानो �ान उदानः समानोऽन 

इत्येतत्सव� �ाण एवैतन्मयो वा अयमात्मा वा�यो मनोमयः �ाणमयः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

पाङ्�स्य कमर्णः फलभूतािन यािन �ीण्य�ान्युपिक्ष�ािन तािन कायर्त्वात् िवस्तीणर्िवषयत्वा� पूव�भ्योऽ�ेभ्यः 

पृथगुत्कृ�ािन ; तेषां �ाख्यानाथर् उ�रो �न्थ आ �ा�णप�रसमा�ेः । �ीण्यात्मनेऽकु�तेित कोऽस्याथर् इत्युच्यते — मनः 

वाक् �ाणः, एतािन �ीण्य�ािन ; तािन मनः वाचं �ाणं च आत्मने आत्माथर्म् अकु�त कृतवान् सृष्ट्वा आदौ िपता । तेषां 

मनसोऽिस्तत्वं स्व�पं च �ित संशय इत्यत आह — अिस्त तावन्मनः �ो�ा�दबा�करण�ित�र�म् ; यत एवं �िस�म् — 

बा�करणिवषयात्मसंबन्धे सत्यिप अिभमुखीभूतं िवषयं न गृ�ाित, �क द�ृवानसीद ं�पिमत्यु�ो वदित — अन्य� मे गतं 

मन आसीत् सोऽहमन्य�मना आसं नादशर्म्, तथेद ं�ुतवानिस मदीयं वच इत्यु�ः अन्य�मना अभूवम् ना�ौषं न 

�ुतवानस्मीित । तस्मात् यस्यासंिनधौ �पा�द�हणसमथर्स्यािप सतः चकु्षरादःे स्वस्विवषयसंबन्धे �पशब्दा�दज्ञानं न 

भवित, यस्य च भावे भवित, तत ्अन्यत् अिस्त मनो नामान्तःकरण ंसवर्करणिवषययोगीत्यवगम्यते । तस्मात्सव� िह लोको 

मनसा �ेव पश्यित मनसा शृणोित, त��त्वे दशर्ना�भावात् ॥ अिस्तत्वे िस� ेमनसः स्व�पाथर्िमदमुच्यत े— कामः 

�ी�ितकरािभलाषा�दः, संकल्पः �त्युपिस्थतिवषयिवकल्पनं शुक्लनीला�दभेदने, िविच�कत्सा संशयज्ञानम्, ��ा 

अद�ृाथ�षु कमर्सु आिस्तक्यबुि�ः दवेता�दषु च, अ��ा ति�परीता बुि�ः, धृितः धारणं दहेा�वसाने उ�म्भनम्, अधृितः 

ति�पयर्यः, �ीः ल�ा, धीः �ज्ञा, भीः भयम ्इत्येतदवेमा�दकं सव� मन एव ; मनसोऽन्तःकरणस्य �पाण्येतािन । 



मनोऽिस्तत्वं �त्यन्य� कारणमुच्यते — तस्मान्मनो नामास्त्यन्तःकरणम्, यस्मा�कु्षषो �गोचरे पृ�तोऽप्युपस्पृ�ः केनिचत् 

हस्तस्यायं स्पशर्ः जानोरयिमित िववेकेन �ितप�ते ; य�द िववेककृत् मनो नाम नािस्त त�ह त्व�ा�ेण कुतो 

िववेक�ितपि�ः स्यात् ; य�त् िववेक�ितपि�कारणं तन्मनः ॥ 

अिस्त तावन्मनः, स्व�पं च तस्यािधगतम् । �ीण्य�ानीह फलभूतािन कमर्णां मनोवाक्�ाणाख्यािन 

अध्यात्ममिधभूतमिधदवंै च �ािचख्यािसतािन । त� आध्याित्मकानां वा�नः�ाणानां मनो �ाख्यातम् । अथेदान� 

वाग्व��ेत्यारम्भः — यः कि�त् लोके शब्दो ध्विनः ताल्वा�द�ङ्ग्यः �ािणिभः वणार्�दलक्षणः इतरो वा 

वा�द�मेघा�दिनिम�ः सव� ध्विनः वागेव सा । इद ंताव�ाचः स्व�पमु�म् । अथ तस्याः कायर्मुच्यते — एषा वाक् िह 

यस्मात् अन्तम् अिभधेयावसानम् अिभधेयिनणर्यम् आय�ा अनुगता । एषा पुनः स्वयं नािभधेयवत् �काश्या 

अिभधेय�कािशकैव �काशात्मकत्वात् �दीपा�दवत् ; न िह �दीपा�द�काशः �काशान्तरेण �काश्यते ; त�त् वाक् 

�कािशकैव स्वय ंन �काश्या — इित अनवस्थां �ुितः प�रहरित — एषा िह न �काश्या, �काशकत्वमेव वाचः 

कायर्िमत्यथर्ः ॥ 

अथ �ाण उच्यते — �ाणः मुखनािसकासंचायार् �दयवृि�ः �णयनात्�ाणः, अपनयनान्मू�पुरीषादरेपानः अधोवृि�ः आ 

नािभस्थानः, �ानः �ायमनकमार् �ानः �ाणापानयोः संिधः वीयर्वत्कमर्हतेु�, उदानः उत्कष�ध्वर्गमना�दहतेुः 

आपादतलमस्तकस्थान ऊध्वर्वृि�ः, समान समं नयनाद्भु�स्य पीतस्य च को�स्थानोऽ�प�ा, अन इत्येषां वृि�िवशेषाणां 

सामान्यभूता सामान्यदहेचे�ािभसंबिन्धनी वृि�ः — एवं यथो�ं �ाणा�दवृि�जातमेतत्सव� �ाण एव । �ाण इित 

वृि�मानाध्याित्मकः अन उ�ः ; कमर् च अस्य वृि�भेद�दशर्नेनैव �ाख्यातम् ; �ाख्यातान्याध्याित्मकािन 

मनोवाक्�ाणाख्यािन अ�ािन ; एतन्मय एति�कारः �ाजापत्यैरेतैवार्�नः�ाणैरारब्धः । कोऽसावयं कायर्करणसंघातः ? 

आत्मा िपण्डः आत्मस्व�पत्वेनािभमतोऽिववे�किभः — अिवशेषेणैतन्मय इत्यु�स्य िवशेषेण वा�यो मनोमयः �ाणमय 

इित स्फुटीकरणम् ॥ 

तेषामेव �ाजापत्यानाम�ानामािधभौितको िवस्तारोऽिभधीयत े— 

�यो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्त�रक्षलोकः �ाणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

�यो लोकाः भूभुर्वःस्व�रत्याख्याः एत एव वा�नः�ाणाः ; त� िवशेषः — वागेवायं लोकः, मनोऽन्त�रक्षलोकः, �ाणोऽसौ 

लोकः ॥ 

�यो वेदा एत एव वागेवग्व�दो मनो यजुव�दः �ाणः सामवेदः ॥ ५ ॥ 



दवेाः िपतरो मनुष्या एत एव वागेव दवेा मनः िपतरः �ाणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ 

िपता माता �जैत एव मन एव िपता वा�ाता �ाणः �जा ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �यो वेदा इत्यादीिन वाक्यािन ऋज्वथार्िन ॥ 

िवज्ञातं िविजज्ञास्यमिवज्ञातमेत एव य�त्कच िवज्ञातं वाचस्त�पंू वािग्घ िवज्ञाता वागेनं तद्भूत्वावित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

िवज्ञातं िविजज्ञास्यम् अिवज्ञातम् एत एव ; त� िवशेषः य�त्कच िवज्ञातं िवस्प� ंज्ञातं वाचस्त�पूम् ; त� स्वयमेव हतेुमाह 

— वाक् िह िवज्ञाता, �काशात्मकत्वात् ; कथमिवज्ञाता भवेत् या अन्यानिप िवज्ञापयित ; ‘वाचैव स�ाड्बन्धुः �ज्ञायते’ 

(बृ. उ. ४-१-२) इित िह व�यित । वािग्वशेषिवद इद ंफलमुच्यते — वागेव एनं यथो�वािग्वभूितिवद ंतत् िवज्ञातं भूत्वा 

अवित पालयित, िवज्ञात�पेणैवास्या�ं भोज्यतां �ितप�त इत्यथर्ः ॥ 

य�त्कच िविजज्ञास्यं मनसस्त�पंू मनो िह िविजज्ञास्यं मन एवं तद्भूत्वावित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तथा य�त्कच िविजज्ञास्यम्, िवस्प� ंज्ञातुिम� ंिविजज्ञास्यम्, तत्सव� मनसो �पम् ; मनः िह यस्मात् 

सं�द�मानाकारत्वाि�िजज्ञास्यम् । पूवर्वन्मनोिवभूितिवदः फलम् — मन एनं तत् िविजज्ञास्यं भूत्वा अवित 

िविजज्ञास्यस्व�पेणैवा�त्वमाप�ते ॥ 

य�त्कचािवज्ञातं �ाणस्य त�पंू �ाणो �िवज्ञातः �ाण एन ंतद्भूत्वावित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तथा य�त्कच अिवज्ञातं िवज्ञानागोचरं न च सं�द�मानम्, �ाणस्य त�पूम् ; �ाणो �िवज्ञातः अिवज्ञात�पः िह यस्मात् 

�ाणः — अिन���ुतेः । िवज्ञातिविजज्ञास्यािवज्ञातभेदने वा�नः�ाणिवभागे िस्थते �यो लोका इत्यादयो वाचिनका एव 

। सवर्� िवज्ञाता�द�पदशर्ना�चनादवे िनयमः स्मतर्�ः । �ाण एन ंतद्भूत्वावित — अिवज्ञात�पेणैवास्य �ाणोऽ�ं 

भवतीत्यथर्ः । िशष्यपु�ा�दिभः सं�द�मानािवज्ञातोपकारा अप्याचायर्िप�ादयो दशृ्यन्ते ; तथा मनः�ाणयोरिप 

सं�द�मानािवज्ञातयोर�त्वोपपि�ः ॥ 

�ाख्यातो वा�नः�ाणानामािधभौितको िवस्तारः ; अथायमािधदिैवकाथर् आरम्भः — 



तस्यै वाचः पृिथवी शरीरं ज्योती�पमयमि�स्त�ावत्येव वा�ावती पृिथवी तावानयमि�ः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

तस्यै तस्याः वाचः �जापतेर�त्वेन �स्तुतायाः पृिथवी शरीरं बा� आधारः, ज्योती�पं �काशात्मकं करणं पृिथ�ा 

आधेयभूतम् अयं पा�थवोऽि�ः । ि��पा िह �जापतेः वाक् काय� आधारः अ�काशः, करणं च आधेयं �काशः तदभुयं 

पृिथ��ी वागेव �जापतेः । तत ्त� यावत्येव यावत्प�रमाणैव अध्यात्मािधभूतभेदिभ�ा सती वाग्भवित, त� सवर्� 

आधारत्वेन पृिथवी �विस्थता तावत्येव भवित कायर्भूता ; तावानयमि�ः आधेयः — करण�पो ज्योती�पेण 

पृिथवीमनु�िव�स्तावानेव भवित । समानमु�रम् ॥ 

अथैतस्य मनसो �ौः शरीरं ज्योती�पमसावा�दत्यस्त�ावदवे मनस्तावती �ौस्तावानसावा�दत्यस्तौ िमथुनं समैतां ततः 

�ाणोऽजायत स इन्�ः स एषोऽसप�ो ि�तीयो वै सप�ो नास्य सप�ो भवित य एवं वेद ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

अथैतस्य �ाजापत्या�ो�स्यैव मनसः �ौः �ुलोकः शरीरं कायर्म् आधारः, ज्योती�पं करणम् आधेयः असावा�दत्यः । तत् 

त� यावत्प�रमाणमेवाध्यात्ममिधभूतं वा मनः, तावती तावि�स्तारा तावत्प�रमाणा मनसो ज्योती�पस्य करणस्य 

आधारत्वेन �विस्थता �ौः ; तावानसावा�दत्यो ज्योती�पं करणमाधेयम् ; तावग्न्या�दत्यौ वा�नसे आिधदिैवके 

मातािपतरौ िमथुनं मैथुन्यम् इतरेतरसंसग� समैतां समगच्छेताम् — मनसा आ�दत्येन �सूतं िप�ा, वाचा अि�ना मा�ा 

�कािशतं कमर् क�रष्यामीित — अन्तरा रोदस्योः । ततः तयोरेव संगमनात् �ाणो वायुरजायत प�रस्पन्दाय कमर्णे । यो 

जातः स इन्�ः परमे�रः ; न केवलिमन्� एव, असप�ः अिव�मानः सप�ो यस्य ; कः पुनः सप�ो नाम ? ि�तीयो वै 

�ितपक्षत्वेनोपगतः स ि�तीयः सप� इत्युच्यते । तेन ि�तीयत्वेऽिप सित वा�नसे न सप�त्वं भजेते ; �ाणं �ित 

गुणभावोपगते एव िह त ेअध्यात्मिमव । त� �ासिङ्गकासप�िवज्ञानफलिमदम् — नास्य िवदषुः सप�ः �ितपक्षो भवित, 

य एवं यथो�ं �ाणम् असप�ं वेद ॥ 

अथैतस्य �ाणस्यापः शरीरं ज्योती�पमसौ चन्�स्त�ावानेव �ाणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्�स्त एत ेसवर् एव समाः 

सव�ऽनन्ताः स यो हतैानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तं स लोकं जयत्यथ यो हतैाननन्तानुपास्तेऽनन्तं स लोकं जयित ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

अथैतस्य �कृतस्य �ाजापत्या�स्य �ाणस्य, न �जो�स्य अनन्तरिन�द�स्य, आपः शरीरं काय� करणाधारः ; पूवर्वत् 

ज्योती�पमसौ चन्�ः ; त� यावानेव �ाणः यावत्प�रमाणः अध्यात्मा�दभेदषुे, ताव�ाि�मत्य आपः तावत्प�रमाणाः ; 

तावानसौ चन्� अबाधेयः तास्वप्स्वनु�िव�ः करणभूतः अध्यात्ममिधभूतं च ताव�ाि�मानेव । तान्येतािन िप�ा पाङ्�ेन 



कमर्णा सृ�ािन �ीण्य�ािन वा�नः �ाणाख्यािन ; अध्यात्ममिधभूतं च जगत्समस्तम् एतै�ार्�म् ; नैतेभ्योऽन्यदित�र�ं 

�कि�दिस्त कायार्त्मकं करणात्मकं वा । समस्तािन त्वेतािन �जापितः त एते वा�नः�ाणाः सवर् एव समाः तुल्याः 

�ाि�मन्तः यावत्�ािणगोचरं साध्यात्मािधभूतं �ाप्य �विस्थताः ; अत एवानन्ता यावत्संसारभािवनो िह ते । न िह 

कायर्करण�त्याख्यानेन संसारोऽवगम्यते ; कायर्करणात्मका िह त इत्यु�म् । स यः कि�त् ह एतान् �जापतेरात्मभूतान् 

अन्तवतः प�रिच्छ�ान् अध्यात्म�पेण वा अिधभूत�पेण वा उपास्ते, स च तदपुासनानु�पमेव फलम् अन्तवन्त ंलोकं 

जयित, प�रिच्छ� एव जायते, नैतेषामात्मभूतो भवतीत्यथर्ः । अथ पुनः यः ह एताननन्तान् सवार्त्मकान् 

सवर्�ाण्यात्मभूतान् अप�रिच्छ�ान् उपास्ते, सोऽनन्तमेव लोकं जयित ॥ 

िपता पाङ्�ेन कमर्णा स�ा�ािन सृष्ट्वा �ीण्य�ान्यात्माथर्मकरो�दत्यु�म् ; तान्येतािन पाङ्�कमर्फलभूतािन 

�ाख्यातािन ; त� कथं पुनः पाङ्�स्य कमर्णः फलमेतानीित उच्यते — यस्मा�ेष्विप ि�ष्व�ेषु पाङ्�ता अवगम्यते, 

िव�कमर्णोरिप त� संभवात् ; त� पृिथ��ी माता, �दवा�दत्यौ िपता, योऽयमनयोरन्तरा �ाणः स �जेित �ाख्यातम् । 

त� िव�कमर्णी संभावियत�े इत्यारम्भः — 

स एष संवत्सरः �जापितः षोडशकलस्तस्य रा�य एव प�दश कला �ुवैवास्य षोडशी कला स राि�िभरेवा च पूयर्तेऽप च 

क्षीयते सोऽमावास्यां राि�मेतया षोडश्या कलया सवर्िमद ं�ाणभृदनु�िवश्य ततः �ातजार्यते तस्मादतेां रा�� �ाणभृतः 

�ाणं न िविच्छन्�ादिप कृकलासस्यैतस्या एव दवेताया अपिचत्यै ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

स एष संवत्सरः — योऽयं �य�ात्मा �जापितः �कृतः, स एष संवत्सरात्मना िवशेषतो िन�दश्यत े। षोडशकलः षोडश कला 

अवयवा अस्य सोऽयं षोडशकलः संवत्सरः संवत्सरात्मा काल�पः । तस्य च कालात्मनः �जापतेः रा�य एव अहोरा�ािण 

— ितथय इत्यथर्ः — प�दशा कलाः । �ुवैव िनत्यैव �विस्थता अस्य �जापतेः षोडशी षोडशानां पूरणी कला । 

राि�िभरेव ितिथिभः कलो�ािभः आपूयर्ते च अपक्षीयते च �ितपदा�ािभ�ह चन्�माः �जापितः शुक्लपक्ष आपूयर्ते 

कलािभ�पचीयमानािभवर्धर्ते यावत्संपूणर्मण्डलः पौणर्मास्याम् ; तािभरेवापचीयमानािभः कलािभरपक्षीयते कृष्णपके्ष 

यावद्�ुवैका कला �विस्थता अमावास्यायाम् । स �जापितः कालात्मा अमावास्याम् अमावास्यायाम् रा�� रा�ौ या 

�विस्थता �ुवा कलो�ा एतया षोडश्या कलया सवर्िमद ं�ाणभृत् �ािणजातम् अनु�िवश्य — यदपः िपबित 

य�ौषधीर�ाित तत्सवर्मेव ओषध्यात्मना सव� �ाप्य — अमावास्यां राि�मवस्थाय ततोऽपरे�ुः �ातजार्यते ि�तीयया 

कलया संयु�ः । एवं पाङ्�ात्मकोऽसौ �जापितः — �दवा�दत्यौ मनः िपता, पृिथ��ी वाक् जाया माता, तयो� �ाणः 

�जा, चान्�मस्यिस्तथयः कला िव�म् — उपचयापचयध�मत्वात् िव�वत्, तासां च कलानां कालावयवानां 

जगत्प�रणामहतेुत्वं कमर् ; एतमेष कृत्�ः �जापितः — जाया मे स्यात्, अथ �जायेय, अथ िव�ं मे स्यात्, अथ कमर् कुव�य 

— इत्येषणानु�प एव पाङ्�स्य कमर्णः फलभूतः संवृ�ः ; कारणानुिवधािय िह कायर्िमित लोकेऽिप िस्थितः । यस्मादषे 



चन्� एतां रा�� सवर्�ािणजातमनु�िव�ो �ुवया कलया वतर्ते, तस्मा�तेोः एताममावास्यां रा�� �ाणभृतः �ािणनः �ाणं न 

िविच्छन्�ात् — �ािणनं न �मापये�दत्येतत् — अिप कृकलासस्य — कृकलासो िह पापात्मा स्वभावेनैव �हस्यते �ािणिभः 

द�ृोऽप्यमङ्गल इित कृत्वा । नन ु�ितिष�वै �ािण�हसा ‘अ�हसन् सवर्भूतान्यन्य� तीथ�भ्यः’ इित ; बाढं �ितिष�ा, तथािप 

न अमावास्याया अन्य� �ित�सवाथ� वचनं �हसायाः कृकलासिवषये वा, �क त�ह एतस्याः सोमदवेताया अपिचत्यै पूजाथर्म् 

॥ 

यो वै स संवत्सरः �जापितः षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेवंिवत्पु�षस्तस्य िव�मेव प�दश कला आत्मैवास्य षोडशी कला 

स िव�ेनैवा च पूयर्तेऽप च क्षीयत ेतदते�भ्यं यदयमात्मा �ािध�व�ं तस्मा��िप सवर्ज्या�न जीयत आत्माना चे�ीवित 

�िधनागा�दत्येवा�ः ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

यो वै परोक्षािभिहतः संवत्सरः �जापितः षोडशकलः, स नैव अत्यन्तं परोक्षो मन्त�ः, यस्मादयमेव स �त्यक्ष उपलभ्यते ; 

कोऽसावयम् ? यो यथो�ं �य�ात्मकं �जापितमात्मभूतं वेि� स एवंिवत्पु�षः ; केन सामान्येन �जापित�रित तदचु्यते — 

तस्य एवंिवदः पु�षस्य गवा�दिव�मेव प�दश कलाः, उपचयापचयध�मत्वात् — िव�साध्यं च कमर् ; तस्य कृत्�तायै — 

आत्मैव िपण्ड एव अस्य िवदषुः षोडशी कला �ुवस्थानीया ; स चन्�वत् िव�ेनैव आपूयर्ते च अपक्षीयते च ; तदतेत् लोके 

�िस�म् ; तदतेत ्नभ्यम् नाभ्यै िहतं नभ्यम ्ना�भ वा अहर्तीित — �क तत् ? यदयं योऽयम् आत्मा िपण्डः ; �िधः िव�ं 

प�रवारस्थानीयं बा�म् — च�स्येवारनेम्या�द । तस्मात् य�िप सवर्ज्या�न सवर्स्वापहरणं जीयते हीयते ग्ला�न �ा�ोित, 

आत्मना च�नािभस्थानीयेन चेत ्य�द जीवित, �िधना बा�ेन प�रवारेण अयम् अगात् क्षीणोऽयम ्— यथा 

च�मरनेिमिवमु�म् — एवमा�ः ; जीवं�ेदरनेिमस्थानीयेन िव�ेन पुन�पचीयत इत्यिभ�ायः ॥ 

एवं पाङ्�ेन दवैिव�िव�ासंयु�ेन कमर्णा �य�ात्मकः �जापितभर्वतीित �ाख्यातम् ; अनन्तरं च जाया�दिव�ं 

प�रवारस्थानीयिमत्यु�म् । त� पु�कमार्परिव�ानां लोक�ाि�साधनत्वमा�ं सामान्येनावगतम् ; न पु�ादीनां 

लोक�ाि�फलं �ित िवशेषसंबन्धिनयमः । सोऽय ंपु�ादीनां साधनानां साध्यिवशेषसंबन्धो व�� इत्यु�रकिण्डका �णीयते 

— 

अथ �यो वाव लोका मनुष्यलोकः िपतृलोको दवेलोक इित सोऽयं मनुष्यलोकः पु�ेणैव जय्यो नान्येन कमर्णा कमर्णा 

िपतृलोको िव�या दवेलोको दवेलोको वै लोकानां �े�स्तस्माि��ां �शंसिन्त ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

अथेित वाक्योपन्यासाथर्ः । �यः — वावेत्यवधारणाथर्ः — �य एव शा�ो�साधनाहार् लोकाः, न न्यूना नािधका वा ; के त 

इत्युच्यते — मनुष्यलोकः िपतृलोको दवेलोक इित । तेषां सोऽयं मनुष्यलोकः पु�ेणैव साधनेन जय्यः जेत�ः साध्यः — 



यथा च पु�ेण जेत�स्तथो�र� व�यामः — नान्येन कमर्णा, िव�या वेित वाक्यशेषः । कमर्णा अि�हो�ा�दलक्षणेन 

केवलेन िपतृलोको जेत�ः, न पु�ेण नािप िव�या । िव�या दवेलोकः, न पु�ेण नािप कमर्णा । दवेलोको वै लोकानां 

�याणां �े�ः �शस्यतमः ; तस्मात् तत्साधनत्वात् िव�ां �शंसिन्त ॥ 

अथातः सं�ि�यर्दा �ैष्यन्मन्यतेऽथ पु�माह त्वं �� त्वं यज्ञस्त्वं लोक इित स पु�ः �त्याहाह ं��ाह ंयज्ञोऽह ंलोक इित य� ै

�कचानू�ं तस्य सवर्स्य ��ेत्येकता । ये वै के च यज्ञास्तेषां सव�षां यज्ञ इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषां सव�षां लोक 

इत्येकतैताव�ा इद ंसवर्मेतन्मा सव� स�यिमतोऽभुनज�दित तस्मात्पु�मनुिश� ंलोक्यमा�स्तस्मादनेमनुशासित स 

यदवंैिवदस्माल्लोकात्�ैत्यथैिभरेव �ाणैः सह पु�मािवशित । स य�नेन �कि�द�णयाकृतं भवित तस्मादनें सवर्स्मात्पु�ो 

मु�ित तस्मात्पु�ो नाम स पु�ेणैवा�स्मल्लोके �ितित�त्यथैनमेते दवैाः �ाणा अमृता आिवशिन्त ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

एवं साध्यलोक�यफलभेदने िविनयु�ािन पु�कमर्िव�ाख्यािन �ीिण साधनािन ; जाया तु पु�कमार्थर्त्वा� 

पृथक्साधनिमित पृथक् नािभिहता ; िव�ं च कमर्साधनत्वा� पृथक्साधनम् ; िव�ाकमर्णोल�कजयहतेुत्वं 

स्वात्म�ितलाभेनैव भवतीित �िस�म् ; पु�स्य तु अ��यात्मकत्वात् केन �कारेण लोकजयहतेुत्विमित न ज्ञायत े; 

अतस्त���िमित अथ अनन्तरमारभ्यते — सं�ि�ः सं�दानम् ; सं�ि��रित व�यमाणस्य कमर्णो नामधेयम् ; पु�े िह 

स्वात्म�ापारसं�दानं करोित अनेन �कारेण िपता, तेन सं�ि�संज्ञकिमद ंकमर् । तत ्किस्मन्काले कतर्�िमत्याह — स िपता 

यदा यिस्मन्काले �ैष्यन् म�रष्यन् म�रष्यामीत्य�र�ा�ददशर्नेन मन्यते, अथ तदा पु�मा�याह — त्वं �� त्वं यज्ञस्त्वं लोक 

इित । स एवमु�ः पु�ः �त्याह ; स तु पूवर्मेवानुिश�ो जानाित मयैतत्कतर्�िमित ; तेनाह — अह ं�� अह ंयज्ञः अह ंलोक 

इित एत�ाक्य�यम् । एतस्याथर्िस्तरोिहत इित मन्वाना �ुित�ार्ख्यानाय �वतर्त े— य� ै�क� य�त्कच अविश�म ्अनू�म् 

अधीतमनधीतं च, तस्य सवर्स्यैव ��ेत्येतिस्मन्पद ेएकता एकत्वम् ; योऽध्ययन�ापारो मम कतर्� आसीदतेावन्तं कालं 

वेदिवषयः, सः इत ऊध्व� त्वं �� त्वत्कतृर्कोऽिस्त्वत्यथर्ः । तथा ये वै के च यज्ञा अनु�येाः सन्तो मया 

अनुि�ता�ाननुि�ता�, तेषां सव�षां यज्ञ इत्येतिस्मन्पद एकता एकत्वम् ; मत्कतृर्का यज्ञा य आसन् ; ते इत ऊध्व� त्वं यज्ञः 

त्वत्कतृर्का भविन्त्वत्यथर्ः । ये वै के च लोका मया जेत�ाः सन्तो िजता अिजता�, तेषां सव�षां लोक इत्येतिस्मन्पद एकता ; 

इत ऊध्व� त्वं लोकः त्वया जेत�ास्ते । इत ऊध्व� मया अध्ययनयज्ञलोकजयकतर्��तुस्त्विय सम�पतः, अह ंतु मु�ोऽिस्म 

कतर्�ताबन्धनिवषयात्�तोः । स च सव� तथैव �ितप�वान्पु�ः अनुिश�त्वात् । त� इमं िपतुरिभ�ायं मन्वाना आच� े

�ुितः — एतावत ्एतत्प�रमाणं वै इद ंसवर्म् — यद्गृिहणा कतर्�म्, यदतु वेदा अध्येत�ाः, यज्ञा य��ाः, लोका� 

जेत�ाः ; एतन्मा सव� स�यम् — सव� िह इमं भारं मदधीनं म�ोऽपिच्छ� आत्मिन िनधाय इतः अस्माल्लोकात् मा माम् 

अभुनजत् पालियष्यतीित — लृडथ� लङ्, छन्दिस कालिनयमाभावात् । यस्मादवंे संप�ः पु�ः िपतरम् 

अस्माल्लोकात्कतर्�ताबन्धनतो मोचियष्यित, तस्मात्पु�मनुिश� ंलोक्यं लोकिहतं िपतुः आ��ार्�णाः । अत एव �ेन ं

पु�मनुशासितलोक्योऽयं नः स्या�दित — िपतरः । स िपता यदा यिस्मन्काले एवंिवत् पु�सम�पतकतर्�ता�तुः 



अस्माल्लोकात् �ैित ि�यते, अथ तदा एिभरेव �कृतैवार्�नः�ाणैः पु�मािवशित पु�ं �ा�ोित । 

अध्यात्मप�रच्छेदहते्वपगमात् िपतुवार्�नः�ाणाः स्वेन आिधदिैवकेन �पेण पृिथ�ग्न्या�ात्मना िभ�घट�दीप�काशवत् 

सवर्म् आिवशिन्त ; तैः �ाणैः सह िपतािप आिवशित वा�नः�ाणात्मभािवत्वाित्पतुः ; अहमस्म्यनन्ता वा�नः�ाणा 

अध्यात्मा�दभेदिवस्ताराः — इत्येवंभािवतो िह िपता ; तस्मात् �ाणानुवृि�त्वं िपतुभर्वतीित यु�मु�म ्— एिभरेव �ाणैः 

सह पु�मािवशतीित ; सव�षां �सावात्मा भवित पु�स्य च । एतद�ंु भवित — यस्य िपतुरेवमनुिश�ः पु�ो भवित 

सोऽिस्म�ेव लोके वतर्ते पु��पेण नैव मृतो मन्त� इत्यथर्ः ; तथा च �ुत्यन्तरे — ‘सोऽस्यायिमतर आत्मा पुण्येभ्यः कमर्भ्यः 

�ितधीयते’ (ऐ. उ. २-१-४) इित । अथेदान� पु�िनवर्चनमाह — स पु�ः य�द कदािचत् अनेन िप�ा अ�णया 

कोणिच्छ�तोऽन्तरा अकृत ंभवित कतर्�म्, तस्मात् कतर्�ता�पाित्प�ा अकृतात् सवर्स्माल्लोक�ाि��ितबन्ध�पात् पु�ो 

मु�ित मोचयित तत्सव� स्वयमनुित�न्पूरियत्वा ; तस्मात् पूरणेन �ायते स िपतरं यस्मात्, तस्मात्, पु�ो नाम ; इद ं

तत्पु�स्य पु�त्वम् — यित्पतुिश्छ� ंपूरियत्वा �ायते । स िपता एवंिवधेन पु�ेण मृतोऽिप सन् अमृतः अिस्म�ेव लोके 

�ितित�ित एवमसौ िपता पु�ेणेमं मनुष्यलोकं जयित ; न तथा िव�ाकमर्भ्यां दवेलोकिपतृलोकौ, स्व�पलाभस�ामा�ेण ; 

न िह िव�ाकमर्णी स्व�पलाभ�ितरेकेण पु�वत् �ापारान्तरापेक्षया लोकजयहतेुत्वं �ितप�ेते । अथ कृतसं�ि�कं िपतरम ्

एनम् एते वागादयः �ाणाः दवैाः हरैण्यगभार्ः अमृताः अमरणधमार्ण आिवशिन्त ॥ 

पृिथ�ै चैनम�े� दवैी वागािवशित सा वै दवैी वाग्यया य�दवे वदित त��वित ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

कथिमित व�यित — पृिथ�ै चैनिमत्या�द । एवं पु�कमार्परिव�ानां मनुष्यलोकिपतृलोकदवेलोकसाध्याथर्ता �द�शता 

�ुत्या स्वयमेव ; अ� केिच�ावदकूाः �ुत्यु�िवशेषाथार्निभज्ञाः सन्तः पु�ा�दसाधनानां मोक्षाथर्तां वदिन्त ; तेषां 

मुखािपधानं �ुत्येद ंकृतम ्— जाया मे स्या�दत्या�द पाङ्�ं काम्यं कम�त्युप�मेण, पु�ादीनां च 

साध्यिवशेषिविनयोगोपसंहारेण च ; तस्मात् ऋण�ुितरिव�ि�षया न परमात्मिवि�षयेित िस�म् ; व�यित च — ‘�क 

�जया क�रष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इित ॥ 

केिच�ु िपतृलोकदवेलोकजयोऽिप िपतृलोकदवेलोकाभ्यां �ावृि�रेव ; तस्मात् पु�कमार्परिव�ािभः समुि�त्यानुि�तािभः 

ि�भ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो �ावृ�ः परमात्मिवज्ञानेन मोक्षमिधगच्छतीित परम्परया मोक्षाथार्न्येव पु�ा�दसाधनािन इच्छिन्त 

; तेषामिप मुखािपधानाय इयमेव �ुित��रा कृतसं�ि�कस्य पुि�णः क�मणः �य�ात्मिव�ािवदः फल�दशर्नाय �वृ�ा । न 

च इदमेव फलं मोक्षफलिमित शक्यं व�ुम्, �य�संबन्धात् मेधातपःकायर्त्वा�ा�ानाम् पुनः पुनजर्नयत इित दशर्नात्, 

‘य�तै� कुयार्त्क्षीयेत ह’ (बृ. उ. १-५-२) इित च क्षय�वणात्, शरीरम् ज्योती�पिमित च कायर्करणत्वोपप�ेः, ‘�यं वा 

इदम्’ (बृ. उ. १-६-१) इित च नाम�पकमार्त्मकत्वेनोपसंहारात ्। न च इदमेव साधन�यं संहतं सत् कस्यिचन्मोक्षाथ� 

कस्यिचत् �य�ात्मफलिमत्यस्मादवे वाक्यादवगन्तुं शक्यम्, पु�ा�दसाधनानां �य�ात्मफलदशर्नेनैव उपक्षीणत्वा�ाक्यस्य ॥ 



पृिथ�ै पृिथ�ाः च एनम् अ�े� दवैी अिधदवैाित्मका वाक् एन ंकृतसं�ि�कम ्आिवशित ; सव�षां िह वाच उपादानभूता 

दवैी वाक् पृिथ�ि�लक्षणा ; सा �ाध्याित्मकासङ्गा�ददोषै�न��ा । िवदषुस्त�ोषापगमे आवरणभङ्ग इवोदकं 

�दीप�काशव� �ा�ोित ; तदतेदचु्यते — पृिथ�ा अ�े�ैनं दवैी वागािवशतीित । सा च दवैी वाक् अनृता�ददोषरिहता 

शु�ा, यया वाचा द�ैा य�दवे आत्मने परस्मै वा वदित त�त् भवित — अमोघा अ�ितब�ा अस्य वाग्भवतीत्यथर्ः ॥ 

�दव�ैनमा�दत्या� दवंै मन आिवशित त� ैदवंै मनो येनानन्�ेव भवत्यथो न शोचित ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �दव�ैनमा�दत्या� दवंै मन आिवशित — त� दवंै मनः, स्वभाविनमर्लत्वात् ; येन मनसा असौ आनन्�ेव भवित 

सुख्येव भवित ; अथो अिप न शोचित, शोका�दिनिम�ासंयोगात् ॥ 

अ��ैनं चन्�मस� दवैः �ाण आिवशित स वै दवैः �ाणो यः संचरं�ासंचरं� न �थतेऽथो न �रष्यित स एवंिवत्सव�षां 

भूतानामात्मा भवित यथैषा दवेतैवं स यथैतां दवेतां सवार्िण भूतान्यवन्त्यैवं हवंैिवद ंसवार्िण भूतान्यविन्त । यद ु�कचेमाः 

�जाः शोचन्त्यमैवासां त�वित पुण्यमेवामुं गच्छित न ह वै दवेान्पापं गच्छित ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

तथा अ��ैनं चन्�मस� दवैः �ाण आिवशित । स वै दवैः �ाणः �कलक्षण इत्युच्यते — यः संचरन् �ािणभेदषुे असंचरन् 

समि��ि��पेण — अथवा संचरन् जङ्गमेषु असंचरन्स्थावरेषु — न �थते न दःुखिनिम�ेन भयेन युज्यते ; अथो अिप न 

�रष्यित न िवनश्यित न �हसामाप�ते । सः — यो यथो�मेवं वेि� �य�ात्मदशर्नं सः — सव�षां भूतानामात्मा भवित, 

सव�षां भूतानां �ाणो भवित, सव�षां भूतानां मनो भवित, सव�षां भूतानां वाग्भवित — इत्येवं सवर्भूतात्मतया सवर्ज्ञो 

भवतीत्यथर्ः — सवर्कृ� । यथैषा पूवर्िस�ा िहरण्यगभर्दवेता एवमेव नास्य सवर्ज्ञत्वे सवर्कृ�वे वा �िचत्�ितघातः ; स इित 

दा�ार्िन्तकिनद�शः । �क� यथैतां िहरण्यगभर्दवेताम् इज्या�दिभः सवार्िण भूतान्यविन्त पालयिन्त पूजयिन्त, एवं ह एवंिवद ं

सवार्िण भूतान्यविन्त — इज्या�दलक्षणां पूजां सततं �यु�त इत्यथर्ः ॥ 

अथेदमाशङ्क्यत े— सवर्�ािणनामात्मा भवतीत्यु�म् ; तस्य च सवर्�ािणकायर्करणात्मत्वे सवर्�ािणसुखदःुखैः संबध्येतेित 

— त� । अप�रिच्छ�बुि�त्वात् — प�रिच्छ�ात्मबु�ीनां �ा�ोशादौ दःुखसंबन्धो द�ृः-, अनेनाहमा�ु� इित ; अस्य तु 

सवार्त्मनो य आ�ुश्यते य�ा�ोशित तयोरात्मत्वबुि�िवशेषाभावात् न ति�िम�ं दःुखमुपप�ते । मरणदःुखव� 

िनिम�ाभावात् — यथा िह क�स्मि�न्मृते कस्यिचद्दःुखमुत्प�ते — ममासौ पु�ो �ाता चेित — पु�ा�दिनिम�म्, 

ति�िम�ाभावे तन्मरणद�शनोऽिप नैव दःुखमुपजायते, तथा ई�रस्यािप अप�रिच्छ�ात्मनो 

ममतवता�ददःुखिनिम�िमथ्याज्ञाना�ददोषाभावात् नैव दःुखमुपजायते । तदतेदचु्यते — यद ु�क� य�त्कच इमाः �जाः 

शोचिन्त अमैव सहवै �जािभः तच्छोका�दिनिम�ं दःुखं संयु�ं भवित आसां �जानाम् प�रिच्छ�बुि�जिनतत्वात् ; 



सवार्त्मनस्तु केन सह �क संयु�ं भवेत् िवयु�ं वा । अमुं तु �ाजापत्ये पद ेवतर्मानं पुण्यमेव शुभमेव — फलमिभ�ेतं 

पुण्यिमित — िनरितशयं िह तेन पुण्यं कृतम,् तेन तत्फलमेव गच्छित ; न ह वै दवेान्पापं गच्छित, 

पापफलस्यावसराभावात् — पापफलं दःुखं न गच्छतीत्यथर्ः ॥ 

‘त एते सवर् एव समाः सव�ऽनन्ताः’ (बृ. उ. १-५-१३) इत्यिवशेषेण वा�नः�ाणानामुपासनमु�म्, न अन्यतमगतो िवशेष 

उ�ः ; �कमेवमेव �ितप��म्, �क वा िवचायर्माणे कि�ि�शेषो �तमुपासनं �ित �ितप�ंु शक्यत इत्युच्यते — 

अथातो �तमीमांसा �जापितहर् कमार्िण ससृजे तािन सृ�ान्यन्योन्येनास्पधर्न्त व�दष्याम्येवाहिमित वाग्द�े ��याम्यहिमित 

चकु्षः �ोष्याम्यहिमित �ो�मेवमन्यािन कमार्िण यथाकमर् तािन मृत्युः �मो भूत्वोपयेमे तान्या�ो�ान्या�वा मृत्युरवा�न्ध 

तस्माच्�ाम्यत्येव वाक्�ाम्यित चकु्षः �ाम्यित �ो�मथेममेव ना�ो�ोऽयं मध्यमः �ाणस्तािन ज्ञातुं दि�रे । अयं वै नः �े�ो 

यः संचरं�ासंचरं� न �थतेऽथो न �रष्यित हन्तास्यैव सव� �पमसामेित त एतस्यैव सव� �पमभवंस्तस्मादते 

एतेनाख्यायन्ते �ाणा इित तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते यिस्मन्कुले भवित य एवं वेद य उ हवंैिवदा स्पधर्तेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य 

हवैान्ततो ि�यत इत्यध्यात्मम् ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

अथातः अनन्तरं �तमीमांसा उपासनकमर्िवचारणेत्यथर्ः ; एषां �ाणानां कस्य कमर् 

�तत्वेन धारियत�िमित मीमांसा �वतर्ते । त� �जापितः ह — ह-शब्दः �कलाथ� — �जापितः �कल �जाः सृष्ट्वा 

कमार्िण करणािन वागादीिन — कमार्थार्िन िह तानीित कमार्णीत्युच्यन्ते — ससृजे सृ�वान् वागादीिन करणानीत्यथर्ः । 

तािन पुनः सृ�ािन अन्योन्येन इतरेतरम् अस्पधर्न्त स्पधा� संघष� च�ुः ; कथम् ? व�दष्याम्येव स्व�ापारा�दनादनुपरतैव 

अह ंस्यािमित वाग्�तं द�े धृतवती — य�न्योऽिप मत्समोऽिस्त स्व�ापारादनुपरन्तुं श�ः, सोऽिप दशर्यत्वात्मनो 

वीयर्िमित ; तथा ��याम्यहिमित चकु्षः ; �ोष्याम्यहिमित �ो�म् ; एवमन्यािन कमार्िण करणािन यथाकमर् — यत् यत् 

यस्य कमर् यथाकमर् — तािन करणािन मृत्युमार्रकः �मः �म�पी भूत्वा उपयेमे संज�ाह । कथम् ? तािन करणािन 

स्व�ापारे �वृ�ािन आ�ोत् �म�पेण आत्मान ंद�शतवान् ; आ�वा च तािन अवा�न्ध अवरोधं कृतवान्मृत्युः — स्वकमर्भ्यः 

�च्यािवतवािनत्यथर्ः । तस्माद�त्वेऽिप वदने स्वकमर्िण �वृ�ा वाक् �ाम्यत्येव �म�िपणा मृत्युना संयु�ा स्वकमर्तः 

�च्यवते ; तथा �ाम्यित चकु्षः ; �ाम्यित �ो�म ्। अथेममेव मुख्यं �ाणं न आ�ोत् न �ा�वान्मृत्युः �म�पी — योऽयं 

मध्यमः �ाणः तम् । तेना�त्वेऽप्य�ान्त एव स्वकमर्िण �वतर्ते । तानीतरािण करणािन तं ज्ञातुं दि�रे धृतविन्त मनः ; अयं 

वै नः अस्माकं मध्ये �े�ः �शस्यतमः अभ्यिधकः, यस्मात् यः संचरं�ासंचरं� न �थते, अथो न �रष्यित — हन्त 

इदानीमस्यैव �ाणस्य सव� वयं �पमसाम �ाणमात्मत्वेन �ितप�ेमिह — एवं िविनि�त्य ते एतस्यैव सव� �पमभवन् 

�ाण�पमेव आत्मत्वेन �ितप�ाः �ाण�तमेव दि�रे — अस्मद्�तािन न मृत्योवार्रणाय पयार्�ानीित । यस्मात्�ाणेन �पेण 

�पवन्तीतरािण करणािन चलनात्मना स्वेन च �काशात्मना ; न िह �ाणादन्य� चलनात्मकत्वोपपि�ः ; 



चलन�ापारपूवर्काण्येव िह सवर्दा स्व�ापारेषु ल�यन्ते — तस्मात् एते वागादयः एतेन �ाणािभधानेन आख्यायन्ते 

अिभधीयन्ते — �ाणा इत्येवम् । य एवं �ाणात्मतां सवर्करणानां वेि� �ाणशब्दािभधेयत्वं च, तेन ह वाव तेनैव िवदषुा 

तत्कुलमाचक्षते लौ�ककाः, यिस्मन्कुले स िव�ान् जातो भवित — तत्कुलं िव��ा�ैव �िथतं भवित — अमुष्येद ंकुलिमित 

— यथा तापत्य इित । य एवं यथो�ं वेद वागादीनां �ाण�पतां �ाणाख्यत्वं च, तस्यैतत्फलम् । �क� यः कि�त् उ ह 

एवंिवदा �ाणात्मद�शना स्पधर्ते तत्�ितपक्षी सन ्सः अिस्म�ेव शरीरे अनुशुष्यित शोषमुपगच्छित ; अनुशुष्य हवै शोषं 

गत्वैव अन्ततः अन्ते ि�यते, न सहसा अनुप�तुो ि�यते । इत्येवमु�मध्यात्मं �ाणात्मदशर्निमित उ�ोपसंहारः 

अिधदवैत�दशर्नाथर्ः ॥ 

अथािधदवैतं ज्विलष्याम्येवाहिमत्यि�दर्�े तप्स्याम्यहिमत्या�दत्यो भास्याम्यहिमित चन्�मा एवमन्या दवेता यथादवैतं स 

यथैषां �ाणानां मध्यमः �ाण एवमेतासां दवेतानां वायुम्ल�चिन्त �न्या दवेता न वायुः सैषानस्तिमता दवेता य�ायुः ॥ २२ 

॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् अिधदवैतं दवेतािवषयं दशर्नमुच्यते । कस्य दवेतािवशेषस्य �तधारणं �ेय इित मीमांस्यते । 

अध्यात्मवत्सवर्म् । ज्विलष्याम्येवाहिमत्यि�दर्�े ; तप्स्याम्यहिमत्या�दत्यः ; भास्याम्यहिमित चन्�माः ; एवमन्या दवेता 

यथादवैतम् । सः अध्यात्मं वागादीनामेषां �ाणानां मध्ये मध्यमः �ाणो मृत्युना अना�ः स्वकमर्णो न �च्यािवतः स्वेन 

�ाण�तेनाभ��तो यथा, एवम् एतासामग्न्यादीनां दवेतानां वायुरिप । म्लोचिन्त अस्त ंयिन्त स्वकमर्भ्य उपरमन्ते — यथा 

अध्यात्मं वागादयोऽन्या दवेता अग्न्या�ाः ; न वायुरस्तं याित — यथा मध्यमः �ाणः ; अतः सैषा अनस्तिमता दवेता 

य�ायुः योऽयं वायुः । एवमध्यात्ममिधदवंै च मीमांिसत्वा िनधार्�रतम् — �ाणवाय्वात्मनो�र्तमभ�िमित ॥ 

अथैष �ोको भवित यत�ोदिेत सूय�ऽस्तं य� च गच्छतीित �ाणा�ा एष उदिेत �ाणेऽस्तमेित तं दवेा���रे धम� स एवा� 

स उ � इित य�ा एतेऽमु�र्ि�यन्त तदवेाप्य� कुवर्िन्त । तस्मादकेमेव �तं चरेत्�ाण्या�ैवापान्या� नेन्मा पाप्मा 

मृत्युरा�ुव�दित य�ु चरेत्समािपपियषे�ेनो एतस्यै दवेतायै सायुज्यं सलोकतां जयित ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

अथैतस्यैवाथर्स्य �काशकः एष �ोको मन्�ो भवित । यत� यस्मा�ायोः उदिेत उ�च्छित सूयर्ः, अध्यात्मं च चकु्षरात्मना 

�ाणात् — अस्तं च य� वायौ �ाणे च गच्छित अपरसंध्यासमये स्वापसमये च पु�षस्य — तं दवेाः तं धम� दवेाः च��रे 

धृतवन्तः वागादयोऽग्न्यादय� �ाण�तं वायु�तं च पुरा िवचायर् । स एव अ� इदान� �ोऽिप भिवष्यत्यिप काले अनुवत्यर्ते 

अनुव�तष्यते च दवैे�रत्यिभ�ायः । त�ेमं मन्�ं संके्षपतो �ाच� े�ा�णम् — �ाणा�ा एष सूयर् उदिेत �ाणेऽस्तमेित । तं 

दवेा���रे धम� स एवा� स उ � इत्यस्य कोऽथर् इत्युच्यते — यत ्वै एत े�तम् अमु�ह अमुिष्मन्काले वागादयोऽग्न्यादय� 



�ाण�तं वायु�त ंच अि�यन्त, तदवेा�ािप कुवर्िन्त अनुवतर्न्ते अनुव�तष्यन्ते च ; �तं तयोरभ�मेव । य�ु वागा�द�तम् 

अग्न्या�द�तं च त��मेव, तेषाम् अस्तमयकाले स्वापकाले च वायौ �ाणे च िनम्लुि�दशर्नात् । अथैतदन्य�ो�म् — ‘यदा 

वै पु�षः स्विपित �ाणं त�ह वागप्येित �ाणं मनः �ाणं चकु्षः �ाणं �ो�ं यदा �बुध्यते �ाणादवेािध पुनजार्यन्त 

इत्यध्यात्ममथािधदवैतं यदा वा अि�रनुगच्छित वायुं त�र्नू�ाित तस्मादनेमुदवासी�दत्या�वार्युं �नू�ाित 

यदा�दत्योऽस्तमेित वायुं त�ह �िवशित वायुं चन्�मा वायौ �दशः �िति�ता वायोरेवािध पुनजार्यन्ते’ (शत. �ा. १०-३-३-

६, ८) इित । यस्मात् एतदवे �तं वागा�दषु अग्न्या�दषु च अनुगतं यदतेत् वायो� �ाणस्य च प�रस्पन्दात्मकत्वं सव�ः 

दवैेरनुवत्यर्मानं �तम् — तस्मात ्अन्योऽप्येकमेव �तं चरेत् ; �क तत् ? �ाण्यात् �ाणन�ापारं कुयार्त् अपान्यात् 

अपानन�ापारं च ; न िह �ाणापान�ापारस्य �ाणनापाननलक्षणस्योपरमोऽिस्त ; तस्मा�दवे एकं �त ंचरेत् 

िहत्वेिन्�यान्तर�ापारम् — नेत ्मा मां पाप्मा मृत्युः �म�पी आ�ुवत् आ�ुयात् — नेच्छब्दः प�रभये — 

य�हमस्माद्�तात्�च्युतः स्याम्, �स्त एवाह ंमृत्युनेत्येवं �स्तो धारयेत्�ाण�तिमत्यिभ�ायः । य�द कदािचत् उ चरेत् 

�ारभेत �ाण�तम,् समािपपियषेत् समापियतुिमच्छेत् ; य�द िह अस्माद्�तादपुरमेत् �ाणः प�रभूतः स्यात ्दवेा� ; 

तस्मात्समापयेदवे । तेन उ तेन अनेन �तेन �ाणात्म�ितप�या सवर्भूतेषु — वागादयः अग्न्यादय� मदात्मका एव, अह ं

�ाण आत्मा सवर्प�रस्पन्दकृत् एवं तेनानेन �तधारणेन एतस्या एव �ाणदवेतायाः सायुज्यं सयुग्भावम् एकात्मत्वं सलोकतां 

समानलोकतां वा एकस्थानत्वम ्— िवज्ञानमान्�ापेक्षमेतत् — जयित �ा�ोतीित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ष� ं�ा�णम् ॥ 

�यं वा इद ंनाम �पं कमर् तेषां ना�ां वािगत्येतदषेामुक्थमतो िह सवार्िण नामान्युि��िन्त । एतदषेां सामैति� सव�नार्मिभः 

सममेतदषेां ��ैति� सवार्िण नामािन िबभ�त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यदतेदिव�ािवषयत्वेन �स्तुतं साध्यसाधनलक्षणं �ाकृतं जगत ्�ाणात्म�ा�यन्तोत्कषर्वदिप फलम्, या चैतस्य 

�ाकरणात्�ागवस्था अ�ाकृतशब्दवाच्या — वृक्षबीजवत् सवर्मेतत् �यम् ; �क तत्�यिमत्युच्यते — नाम �पं कमर् चेित 

अनात्मैव — न आत्मा यत्साक्षादपरोक्षाद्�� ; तस्मादस्माि�रज्येतेत्येवमथर्ः �य ंवा इत्या�ारम्भः । न �स्मात् अनात्मनः 

अ�ावृ�िच�स्य आत्मानमेव लोकम् अह ं��ास्मीत्युपािसतुं बुि�ः �वतर्ते, बा��त्यगात्म�वृ�यो�वरोधात् । तथा च 

काठके — ‘पराि� खािन �तृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यित नान्तरात्मन् । कि��ीरः 

�त्यगात्मानमैक्षदावृ�चकु्षरमृतत्विमच्छन्’ (क . २-१-१) इत्या�द ॥ 



कथं पुनः अस्य �ाकृता�ाकृतस्य ��याकारकफलात्मनः संसारस्य नाम�पकमार्त्मकतैव, न पुनरात्मत्वम् — 

इत्येतत्संभावियतुं शक्यत इित । अ�ोच्यते — तेषां ना�ां यथोपन्यस्तानाम् — वािगित शब्दसामान्यमुच्यते, ‘यः क� 

शब्दो वागेव सा’ (बृ. उ. १-५-३) इत्यु�त्वात् वािगत्येतस्य शब्दस्य यो अथर्ः शब्दसामान्यमा�म् एतत् एतेषां 

नामिवशेषाणाम् उक्थं कारणम् उपादानम्, सैन्धवलवणकणानािमव सैन्धवाचलः ; तदाह — अतो िह 

अस्मा�ामसामान्यात् सवार्िण नामािन यज्ञद�ो दवेद� इत्येवमा�द�िवभगािन उि��िन्त उत्प�न्ते �िवभज्यन्ते, 

लवणाचला�दव लवणकणाः ; काय� च कारणेना�ित�र�म् । तथा 

िवशेषाणां च सामान्येऽन्तभार्वात् — कथं सामान्यिवशेषभाव इित — एतत ्शब्दसामान्यम् एषां नामिवशेषाणाम् साम, 

समत्वात्साम, सामान्यिमत्यथर्ः ; एतत ्िह यस्मात् सव�नार्मिभः आत्मिवशेषैः समम ्। �क� आत्मलाभािवशेषा� 

नामिवशेषाणाम् — यस्य च यस्मादात्मलाभो भवित, स तेना�िवभ�ो द�ृः, यथा घटादीनां मृदा ; कथं 

नामिवशेषाणामात्मलाभो वाच इत्युच्यते — यत एतदषेां वाक्शब्दवाच्यं वस्तु �� आत्मा, ततो �ात्मलाभो ना�ाम्, 

शब्द�ित�र�स्व�पानुपप�ेः ; तत्�ितपादयित — एतत् शब्दसामान्यं िह यस्मात् शब्दिवशेषान् सवार्िण नामािन िबभ�त 

धारयित स्व�प�दानेन । एवं कायर्कारणत्वोपप�ेः सामान्यिवशेषोपप�ेः आत्म�दानोपप�े� नामिवशेषाणां शब्दमा�ता 

िस�ा । एवमु�रयोरिप सव� योज्यं यथो�म ्॥ 

अथ �पाणां चकु्ष�रत्येतदषेामुक्थमतो िह सवार्िण �पाण्युि��न्त्येतदषेां सामैति� सव� �पैः सममेतदषेां ��ैति� सवार्िण 

�पािण िबभ�त ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� �पाणां िसतािसत�भृतीनाम् — चकु्ष�रित चकु्ष�वषयसामान्यं चकु्षःशब्दािभधेयं �पसामान्यं 

�काश्यमा�मिभधीयते । अतो िह सवार्िण �पाण्युि��िन्त, एतदषेां साम, एति� सव� �पैः समम्, एतदषेां ��, एति� 

सवार्िण �पािण िबभ�त ॥ 

अथ कमर्णामात्मेत्येतदषेामुक्थमतो िह सवार्िण कमार्ण्युि��न्त्येतदषेां सा मैति� सव�ः कमर्िभः सममेतदषेां ��ैति� 

सवार्िण कमार्िण िबभ�त तदतेत्�यं सदकेमयमात्मात्मो एकः स�ेतत्�यं तदतेदमृत ंस�येन च्छ�ं �ाणो वा अमृतं नाम�पे 

स�य ंताभ्यामयं �ाणश्छ�ः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� सवर्कमर्िवशेषाणां मननदशर्नात्मकानां चलनात्मकानां च ��यासामान्यमा�ेऽन्तभार्व उच्यते ; कथम् ? सव�षां 

कमर्िवशेषाणाम्, आत्मा शरीरम् सामान्यम् आत्मा — आत्मनः कमर् आत्मेत्युच्यते ; आत्मना िह शरीरेण कमर् करोित — 

इत्यु�म् ; शरीरे च सव� कमार्िभ�ज्यते ; अतः तात्स्थ्यात् तच्छब्द ंकमर् — कमर्सामान्यमा�ं सव�षामुक्थिमत्या�द पूवर्वत् । 



तदते�थो�ं नाम �पं कमर् �यम् इतरेतरा�यम ्इतरेतरािभ�ि�कारणम् इतरेतर�लयम् संहतम् — ि�दण्डिव�म्भवत् 

— सत् एकम् । केनात्मनैकत्विमत्युच्यते — अयमात्मा अयं िपण्डः कायर्करणात्मसंघातः तथा अ��ये �ाख्यातः — 

‘एतन्मयो वा अयमात्मा’ (बृ. उ. १-५-३) इत्या�दना ; एताव�ीद ंसव� �ाकृतम�ाकृतं च यदतु नाम �पं कम�ित ; आत्मा 

उ एकोऽयं कायर्करणसंघातः सन् अध्यात्मािधभूतािधदवैभावेन �विस्थतम् एतदवे �यं नाम �पं कम�ित । तदतेत् 

व�यमाणम् ; अमृतं स�येन च्छ�िमत्येतस्य वाक्स्याथर्माह — �ाणो वा अमृतम ्करणात्मकः अन्त�प�म्भकः आत्मभूतः 

अमृतः अिवनाशी ; नाम�पे स�य ंकायार्त्मके शरीरावस्थे ; ��यात्मकस्तु �ाणः तयो�प�म्भकः बा�ाभ्यां 

शरीरात्मकाभ्यामुपजनापायध�मभ्यां मत्यार्भ्यां छ�ः अ�काशीकृतः । एतदवे संसारसत�वमिव�ािवषयं �द�शतम् ; अत 

ऊध्व� िव�ािवषय आत्मा अिधगन्त� इित चतुथर् आरभ्यते ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �थम ं�ा�णम् ॥ 

आत्मेत्येवोपासीत ; तदन्वेषणे च सवर्मिन्व� ंस्यात् ; तदवे च आत्मत�वं सवर्स्मात् �ेयस्त्वादन्वे��म् — आत्मानमेवावेदह ं

��ास्मीित — आत्मत�वमेकं िव�ािवषयः । यस्तु भेददिृ�िवषयः सः — अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित न स वेदिेत — 

अिव�ािवषयः । ‘एकधैवानु���म’् (बृ. उ. ४-४-२०) ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित’ (बृ. उ. ४-४-१९) 

इत्येवमा�दिभः �िवभ�ौ िव�ािव�ािवषयौ सव�पिनषत्सु । त� च अिव�ािवषयः सवर् एव 

साध्यसाधना�दभेदिवशेषिविनयोगेन �ाख्यातः आ तृतीयाध्यायप�रसमा�ेः । स च �ाख्यातोऽिव�ािवषयः सवर् एव 

ि��कारः — अन्तः�ाण उप�म्भको गृहस्येव स्तम्भा�दलक्षणः �काशकोऽमृतः, बा�� कायर्लक्षणोऽ�काशक 

उपजनापायधमर्कः तृणकुशमृि�कासमो गृहस्येव सत्यशब्दवाच्यो मत्यर्ः ; तेन अमृतशब्दवाच्यः �ाणः छ� इित च 

उपसं�तम् । स एव च �ाणो बा�ाधारभेदषे्वनेकधा िवस्तृतः । �ाण एको वेद इत्युच्यते । तस्यैव बा�ः िपण्ड एकः 

साधारणः — िवराट् वै�ानरः आत्मा पु�षिवधः �जापितः कः िहरण्यगभर्ः — इत्या�दिभः िपण्ड�धानैः शब्दरैाख्यायते 

सूयार्�द�िवभ�करणः । एकं च अनेकं च �� एतावदवे, नातः परमिस्त �त्येकं च शरीरभेदषुे प�रसमा�ं चेतनावत् कतृर् 

भो�ृ च — इित अिव�ािवषयमेव आत्मत्वेनोपगतो गाग्य� �ा�णो व�ा उपस्थाप्यते । ति�परीतात्मदक्ृ अजातश�ुः 

�ोता । एवं िह यतः पूवर्पक्षिस�ान्ताख्याियका�पेण समप्यर्माणोऽथर्ः �ोतुि��स्य वशमेित ; िवपयर्ये िह 

तकर्शा�वत्केवलाथार्नुगमवाक्यैः समप्यर्माणो द�ुवजे्ञयः स्यात् अत्यन्तसू�मत्वा�स्तुनः ; तथा च काठके — ‘�वणायािप 

ब�िभय� न लभ्यः’ (क. उ. १-२-७) इत्या�दवाक्यैः सुसंस्कृतदवेबुि�गम्यत्वं सामान्यमा�बुद्ध्यगम्यत्वं च स�प�ं द�शतम् 

; ‘आचायर्वान्पु�षो वेद’ (छा. उ. ६-१४-२) ‘आचायार्�वै िव�ा’ (छा. उ. ४-४-३) इित च च्छान्दोग्ये ; ‘उपद�ेयिन्त ते 

ज्ञानं ज्ञािननस्त�वद�शनः’ (भ. गी. ४-३७) इित च गीतासु ; इहािप च शाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवादनेाितगह्वरत्वं महता 

संरम्भेण ��णो व�यित — तस्मात् ि�� एव आख्याियका�पेण पूवर्पक्षिस�ान्त�पमापा� वस्तुसमपर्णाथर् आरम्भः । 

आचारिवध्युपदशेाथर्� — एवमाचारवतोवर्�ृ�ो�ोराख्याियकानुगतोऽथ�ऽवगम्यते । केवलतकर् बुि�िनषेधाथार् च 



आख्याियका — ‘नैषा तक�ण मितरापनेया’ (क. उ. १-२-९) ‘न तकर्शा�दग्धाय’ (मो. ध. २४७-१८) इित �ुितस्मृितभ्याम् 

। ��ा च ��िवज्ञाने परमं साधनिमत्याख्याियकाथर्ः ; तथा िह गाग्यार्जातश�वोरतीव ��ालुता दशृ्यत आख्याियकायाम् 

; ‘��ावांल्लभते ज्ञानम्’ (भ. गी. ४-३०) इित च स्मृितः ॥ 

� । द�ृबाला�कहार्नूचानो गाग्यर् आस स होवाचाजातश�ंु काश्यं �� ते �वाणीित स होवाचाजातश�ुः सह�मेतस्यां 

वािच द�ो जनको जनक इित वै जना धावन्तीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

त� पूवर्पक्षवादी अिव�ािवषय��िवत् द�ृबाला�कः- द�ृः ग�वतः असम्यग्��िव�वादवे — बलाकाया अपत्यं बाला�कः, 

द�ृ�ासौ बाला�क�ेित द�ृबाला�कः, ह-शब्द ऐित�ाथर् आख्याियकायाम्, अनूचानः अनुवचनसमथर्ः व�ा वाग्मी, गाग्य� 

गो�तः, आस बभूव �िचत्कालिवशेषे । स होवाच अजातश�ुम् अजातश�ुनामानम् काश्यं कािशराजम् अिभगम्य — �� 

ते �वाणीित �� त ेतुभ्यं �वािण कथयािन । स एवमु�ोऽजातश�ु�वाच — सह�ं गवां द�ः एतस्यां वािच — यां मां 

�त्यवोचः �� त े�वाणीित, तावन्मा�मेव गोसह��दाने िनिम�िमत्यिभ�ायः । साक्षाद्��कथनमेव िनिम�ं 

कस्मा�ापे�यते सह�दाने, �� त े�वाणीित इयमेव तु वाक् िनिम�मपे�यत इत्युच्यते — यतः �ुितरेव राज्ञोऽिभ�ायमाह 

— जनको दाता जनकः �ोतेित च एतिस्मन्वाक्य�ये एत�यमभ्यस्यते जनको जनक इित ; वै-शब्दः �िस�ाव�ोतनाथर्ः ; 

जनको �दत्सुजर्नकः शु�ूषु�रित �� शु�ूषवो िववक्षवः �ितिजघृक्षव� जनाः धाविन्त अिभगच्छिन्त ; तस्मात ्तत्सव� 

मय्यिप संभािवतवानसीित ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवासावा�दत्ये पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा अित�ाः सव�षां 

भूतानां मूधार् राजेित वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्तेऽित�ाः सव�षां भूतानां मूधार् राजा भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवं राजानं शु�ूषुम् अिभमुखीभूतं स होवाच गाग्यर्ः — य एव असौ आ�दत्ये चकु्षिष च एकः अिभमानी चकु्ष�ार्रेण इह ��द 

�िव�ः अह ंभो�ा कतार् चेत्यविस्थतः — एतमेव अह ं�� पश्यािम अिस्मन्कायर्करणसंघाते उपासे ; तस्मात् तमह ंपु�षं 

�� तुभ्यं �वीिम उपास्स्वेित । स एवमु�ः �त्युवाच अजातश�ुः मा मेित हस्तेन िविनवारयन ्— एतिस्मन् ��िण िवजे्ञये 

मा संव�द�ाः ; मा मेत्याबाधनाथ� ि�वर्चनम् — एवं समाने िवज्ञानिवषय आवयोः अस्मानिवज्ञानवत इव दशर्यता 

बािधताः स्यामः, अतो मा संव�द�ाः मा संवाद ंकाष�ः अिस्मन्��िण ; अन्य�े�ानािस, तद्�� व�ुमहर्िस, न तु यन्मया 

ज्ञायत एव । अथ चेन्मन्यसे — जानीषे त्वं ��मा�म्, न तु ति�शेषेणोपासनफलानीित — त� मन्त�म ्; यतः सवर्मेतत् 

अह ंजाने, यद्�वीिष ; कथम् ? अित�ाः अतीत्य भूतािन ित�तीत्यित�ाः, सव�षां च भूतानां मूधार् िशरः राजेित वै — राजा 

दीि�गुणोपेतत्वात् एतै�वशेषणै�विश�मेतद्�� अिस्मन्कायर्करणसंघाते कतृर् भो�ृ चेित अहमेतमुपास इित ; फलमप्येवं 



िविश�ोपासकस्य — स य एतमेवमुपास्ते अित�ाः सव�षां भूतानां मूधार् राजा भवित ; यथागुणोपासनमेव िह फलम् ; ‘तं 

यथा यथोपासते तदवे भवित’ (शत. �ा. १०-५-२-२०) इित �ुतेः ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवासौ चन्� ेपु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा बृहन्पाण्डरवासाः 

सोमो राजेित वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्तेऽहरहहर् सुतः �सुतो भवित नास्या�ं क्षीयते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

संवादने आ�दत्य��िण �त्याख्यातेऽजातश�ुणा चन्�मिस ��ान्तरं �ितपेद ेगाग्यर्ः । य एवासौ चन्� ेमनिस च एकः पु�षो 

भो�ा कतार् चेित पूवर्वि�शेषणम ्। बृहन् महान् पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः, अप्शरीरत्वात ्

चन्�ािभमािननः �ाणस्य, सोमो राजा चन्�ः, य�ा�भूतोऽिभषूयते लतात्मको यजे्ञ, तमेक�कृत्य एतमेवाह ं��ोपासे ; 

यथो�गुणं य उपास्ते तस्य अहरहः सुतः सोमोऽिभषुतो भवित यजे्ञ, �सुतः �कृ� ंसुतरां सुतो भवित िवकारे — 

उभयिवधयज्ञानु�ानसामथ्य� भवतीत्यथर्ः ; अ�ं च अस्य न क्षीयते अ�ात्मकोपासकस्य ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवासौ िव�ुित पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ास्तेजस्वीित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवित तेजिस्वनी हास्य �जा भवित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा िव�ुित त्विच �दये च एका दवेता ; तेजस्वीित िवशेषणम् ; तस्यास्तत्फलम् — तेजस्वी ह भवित तेजिस्वनी हास्य 

�जा भवित — िव�ुतां ब�त्वस्याङ्गीकरणात् आत्मिन �जायां च फलबा�ल्यम् ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायमाकाशे पुरष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ाः पूणर्म�वत�ित 

वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते पूयर्ते �जया पशुिभनार्स्यास्माल्लोकात्�जो�तर्ते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आकाशे ��ाकाशे �दये च एका दवेता ; पूणर्म् अ�व�त चेित िवशेषण�यम् ; पूणर्त्विवशेषणफलिमदम् — पूयर्ते 

�जया पशुिभः ; अ�व�तिवशेषणफलम् — नास्यास्माल्लोकात्�जो�तर्त इित, �जा संतानािविच्छि�ः ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायं वायौ पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा इन्�ो 

वैकुण्ठोऽपरािजता सेनेित वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते िजष्णुहार्परािजष्णुभर्वत्यन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



तथा वायौ �ाणे ��द च एका दवेता ; तस्या िवशेषणम् — इन्�ः परमे�रः, वैकुण्ठः अ�स�ः, न परै�जतपूवार् अपरािजता 

सेना — म�तां गणत्व�िस�ःे ; उपासनफलमिप — िजष्णुहर् जयनशीलः अपरािजष्णुः न च परै�जतस्वभावः भवित, 

अन्यतस्त्यजायी अन्यतस्त्यानां सप�ानां जयनशीलो भवित ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायम�ौ पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा िवषासिह�रित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते िवषासिहहर् भवित िवषासिहहार्स्य �जा भवित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ौ वािच ��द च एका दवेता ; तस्या िवशेषणम् — िवषासिहः मषर्ियता परेषाम् अि�बा�ल्यात् फलबा�ल्यं पूवर्वत् ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायमप्सु पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ाः �ित�प इित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते �ित�पं हवैैनमुपगच्छित ना�ित�पमथो �ित�पोऽस्मा�ायते ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

अप्सु रेतिस ��द च एका दवेता ; तस्या िवशेषणम् — �ित�पः अनु�पः �ुितस्मृत्य�ितकूल इत्यथर्ः ; फलम् — �ित�पं 

�ुितस्मृितशासनानु�पमेव एनमुपगच्छित �ा�ोित न िवपरीतम्, अन्य� — अस्मात् तथािवध एवोपजायत े॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायमादश� पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा रोिचष्णु�रित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते रोिचष्णुहर् भवित रोिचष्णुहार्स्य �जा भवत्यथो यैः संिनगच्छित सवा� 

स्तानितरोचते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

आदश� �सादस्वभावे चान्य� खड्गादौ, हाद� च स�वशुि�स्वाभा�े च एका दवेता ; तस्या िवशेषणम् — रोिचष्णुः 

दीि�स्वभावः ; फलं च तदवे, रोचनाधारबा�ल्यात्फलबा�ल्यम् ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायं यन्तं प�ाच्छब्दोऽनूदते्येतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा 

असु�रित वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते सव� हवैा�स्मल्लोक आयुरेित नैनं पुरा कालात्�ाणो जहाित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

यन्तं गच्छन्तं य एवायं शब्दः प�ात् पृ�तः अनूदिेत, अध्यात्मं च जीवनहतेुः �ाणः — तमेक�कृत्याह ; असुः �ाणो 

जीवनहतुे�रित गुणस्तस्य ; फलम् — सवर्मायुर�स्मल्लोक एतीित — यथोपा�ं कमर्णा आयुः कमर्फलप�रिच्छ�कालात् 

पुरा पूव� रोगा�दिभः पी�मानमप्येनं �ाणो न जहाित ॥ 



स होवाच गाग्य� य एवायं �दकु्ष पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा ि�तीयोऽनपग 

इित वा अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते ि�तीयवान्ह भवित नास्मा�णिश्छ�ते ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

�दकु्ष कणर्योः ��द चैका दवेता अि�नौ दवेाविवयु�स्वभावौ ; गुणस्तस्य ि�तीयव�वम् अनपगत्वम् अिवयु�ता चान्योन्यं 

�दशामि�नो� एवं ध�मत्वात् ; तदवे च फलमुपासकस्य — गणािवच्छेदः ि�तीयव�वं च ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायं छायामयः पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा मृत्यु�रित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्ते सव� हवैा�स्मल्लोक आयुरेित नैनं पुरा कालान्मृत्युरागच्छित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

छायायां बा�े तमिस अध्यात्मं च आवरणात्मकेऽज्ञाने ��द च एका दवेता, तस्या िवशेषणम् — मृत्युः ; फलं सव� पूवर्वत्, 

मृत्योरनागमनेन रोगा�दपीडाभावो िवशेषः ॥ 

स होवाच गाग्य� य एवायमात्मिन पु�ष एतमेवाह ं��ोपास इित स होवाचाजातश�ुमार् मैतिस्मन्संव�द�ा आत्मन्वीित वा 

अहमेतमुपास इित स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मिन्वनी हास्य �जा भवित स ह तूष्णीमास गाग्यर्ः ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मिन �जापतौ बु�ौ च ��द च एका दवेता ; तस्याः आत्मन्वी आत्मवािनित िवशेषणम् ; फलम् — आत्मन्वी ह भवित 

आत्मवान्भवित, आत्मिन्वनी हास्य �जा भवित, बुि�ब�लत्वात् �जायां संपादनिमित िवशेषः । स्वयं प�रज्ञातत्वेन एवं 

�मेण �त्याख्यातेषु ��सु स गाग्यर्ः क्षीण��िवज्ञानः अ�ितभासमानो�रः तूष्णीमवािक्शरा आस ॥ 

स होवाचाजातश�ुरेताव�ू ३ इत्येताव�ीित नैतावता िव�दतं भवतीित स होवाच गाग्यर् उप त्वा यानीित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

तं तथाभूतम् आल�य गाग्य� स होवाच अजातश�ुः — एताव�ू३ इित — �कमेतावद्�� िनज्ञार्तम्, 

आहोिस्वदिधकमप्यस्तीित ; इतर आह — एताव�ीित । नैतावता िव�दतेन �� िव�दतं भवतीत्याह अजातश�ुः — �कमथ� 

ग�वतोऽिस �� त े�वाणीित । �कमेतावि��दतं िव�दतमेव न भवतीत्युच्यते ? न, फलवि�ज्ञान�वणात् ; न 

चाथर्वादत्वमेव वाक्यानामवगन्तु ंशक्यम् ; अपूवर्िवधानपरािण िह वाक्यािन �त्युपासनोपदशंे ल�यन्ते — ‘अित�ाः सव�षां 

भूतानाम्’ (बृ. उ. २-१-२) इत्यादीिन ; तदनु�पािण च फलािन सवर्� �ूयन्ते िवभ�ािन ; अथर्वादत्वे एतदसम�सम् । 

कथं त�ह नैतावता िव�दतं भवतीित ? नैष दोषः, अिधकृतापेक्षत्वात् — ��ोपदशेाथ� िह शु�ूषवे अजातश�वे 



अमुख्य��िवत् गाग्यर्ः �वृ�ः ; स यु� एव मुख्य��िवदा अजातश�ुणा अमुख्य��िव�ाग्य� व�ुम् — यन्मुख्यं �� व�ंु 

�वृ�ः त्वं तत् न जानीष इित ; य�मुख्य��िवज्ञानमिप �त्याख्यायेत, तदा एतावतेित न �ूयात्, न �कि�ज्ज्ञातं त्वयेत्येवं 

�ूयात् ; तस्मा�विन्त एताविन्त अिव�ािवषय े��ािण ; एतावि�ज्ञान�ारत्वा� पर��िवज्ञानस्य यु�मेव व�ुम् — 

नैतावता िव�दतं भवतीित ; अिव�ािवषये िवजे्ञयत्वं नाम�पकमार्त्मकत्वं च एषां तृतीयेऽध्याये �द�शतम् ; तस्मात् 

‘नैतावता िव�दतं भवित’ इित �ुवता अिधकं �� ज्ञात�मस्तीित द�शतं भवित । त� अनुपस�ाय न 

व��िमत्याचारिविधज्ञो गाग्यर्ः स्वयमेव आह — उप त्वा यानीित — उपगच्छानीित — त्वाम्, यथान्यः िशष्यो गु�म् ॥ 

स होवाचाजातश�ुः �ितलोमं चैत�द्�ा�णः क्षि�यमुपेयाद्�� मे व�यतीित �ेव त्वा ज्ञपियष्यामीित तं 

पाणावादायो�स्थौ तौ ह पु�षं सु�माजग्मतुस्तमेतैनार्मिभरामन्�यांच�े बृहन्पाण्डरवासः सोम राजि�ित स नो�स्थौ तं 

पािणनापेषं बोधयांचकार स हो�स्थौ ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच अजातश�ुः — �ितलोमं िवपरीतं चैतत् ; �क तत् ? यद्�ा�णः उ�मवणर्ः आचायर्त्वेऽिधकृतः सन् 

क्षि�यमनाचायर्स्वभावम् उपेयात् उपगच्छेत् िशष्यवृ�या — �� मे व�यतीित ; एतदाचारिविधशा�ेषु िनिष�म् ; 

तस्मात् ित� त्वम ्आचायर् एव सन् ; िवज्ञपियष्याम्येव त्वामहम ्— यिस्मिन्व�दते �� िव�दतं भवित, य�न्मुख्यं �� 

वे�म् । तं गाग्य� सल�माल�य िव�म्भजननाय पाणौ हस्त ेआदाय गृहीत्वा उ�स्थौ उित्थतवान् । तौ ह गाग्यार्जातश�ू 

पु�षं सु� ंराजगृह�दशेे �िचत् आजग्मतुः आगतौ । तं च पु�षं सु�ं �ाप्य एतैनार्मिभः — बृहन ्पाण्डरवासः सोम 

राजि�त्येतैः — आमन्�यांच�े । एवमामन्�यमाणोऽिप स सु�ः नो�स्थौ । तम ्अ�ितबुद्ध्यमानं पािणना आपेषम् आिपष्य 

आिपष्य बोधयांचकार �ितबोिधतवान् । तेन स हो�स्थौ । तस्मा�ो गाग्य�णािभ�ेतः, नासाविस्मञ्छरीरे कतार् भो�ा 

��ेित ॥ 

कथं पुन�रदमवगम्यते — सु�पु�षगमनतत्संबोधनानुत्थानैः गाग्यार्िभमतस्य ��णोऽ��त्वं ज्ञािपतिमित ? जाग�रतकाले 

यो गाग्यार्िभ�ेतः पु�षः कतार् भो�ा �� संिनिहतः करणेषु यथा, तथा अजातश�विभ�ेतोऽिप तत्स्वामी भृत्येिष्वव राजा 

संिनिहत एव ; �क त ुभृत्यस्वािमनोः गाग्यार्जातश�विभ�ेतयोः यि�वेकावधारणकारणम्, तत ्

संक�णर्त्वादनवधा�रतिवशेषम् ; यत ्��ृत्वमेव भो�ुः न दशृ्यत्वम्, य� अभो�ुदृर्श्यत्वमेव न तु ��ृत्वम्, त� उभयम् इह 

संक�णर्त्वाि�िवच्य दशर्ियतुमशक्यिमित सु�पु�षगमनम् । नन ुसु�ेऽिप पु�षे िविश�नैार्मिभरामिन्�तो भो�ैव �ितपत्स्यत,े 

न अभो�ा — इित नैव िनणर्यः स्या�दित । न, िनधार्�रतिवशेषत्वा�ाग्यार्िभ�ेतस्य — यो िह सत्येन च्छ�ः �ाण आत्मा 

अमृतः वागा�दषु अनस्तिमतः िनम्लोचत्सु, यस्य आपः शरीरं पाण्डरवासाः, य� असप�त्वात ्बृहन्, य� सोमो राजा 

षोडशकलः, स स्व�ापारा�ढो यथािनज्ञार्त एव अनस्तिमतस्वभाव आस्ते ; न च अन्यस्य कस्यिच�ापारः तिस्मन्काले 

गाग्य�णािभ�ेयत ेति�रोिधनः ; तस्मात् स्वनामिभरामिन्�तेन �ितबो��म् ; न च �त्यबुध्यत ; तस्मात् पा�रशेष्यात् 



गाग्यार्िभ�ेतस्य अभो�ृत्वं ��णः । भो�ृस्वभाव�ेत् भु�ीतैव स्वं िवषयं �ा�म् ; न िह दग्धृस्वभावः �काशियतृस्वभावः 

सन् विह्नः तृणोलपा�द दा�ं स्विवषयं �ा�ं न दहित, �काश्यं वा न �काशयित ; न चेत् दहित �काशयित वा �ा�ं स्वं 

िवषयम्, नासौ विह्नः दग्धा �काशियता वेित िन�ीयते ; तथा असौ �ा�शब्दा�दिवषयोपलब्धृस्वभाव�ेत् गाग्यार्िभ�ेतः 

�ाणः, बृहन्पाण्डरवास इत्येवमा�दशब्द ंस्वं िवषयमुपलभेत — यथा �ा�ं तृणोलपा�द विह्नः दहते् �काशये� 

अ�िभचारेण त�त ्। तस्मात् �ा�ानां शब्दादीनाम् अ�ितबोधात् अभो�ृस्वभाव इित िन�ीयते ; न िह यस्य यः स्वभावो 

िनि�तः, स तं �िभचरित कदािचदिप ; अतः िस� ं�ाणस्याभो�ृत्वम् । संबोधनाथर्नामिवशेषेण संबन्धा�हणात् 

अ�ितबोध इित चेत ्— स्यादतेत् — यथा ब�ष्वासीनेषु स्वनामिवशेषेण संबन्धा�हणात् मामय ंसंबोधयतीित, शृण्व�िप 

संबोध्यमानः िवशेषतो न �ितप�ते ; तथा इमािन बृहि�त्येवमादीिन मम नामानीित अगृहीतसंबन्धत्वात् �ाणो न गृ�ाित 

संबोधनाथ� शब्दम्, न त्विवज्ञातृत्वादवे — इित चेत् — न, दवेताभ्युपगमे अ�हणानुपप�ेः ; यस्य िह चन्�ा�िभमािननी 

दवेता अध्यात्मं �ाणो भो�ा अभ्युपगम्यते, तस्य तया सं�वहाराय िवशेषना�ा संबन्धोऽवश्य ं�हीत�ः ; अन्यथा 

आह्वाना�दिवषये सं�वहारोऽनुपप�ः स्यात् । �ित�र�पके्षऽिप अ�ितप�ेः अयु�िमित चेत् — यस्य च �ाण�ित�र�ो 

भो�ा, तस्यािप बृहि�त्या�दनामिभः संबोधने बृह�वा�दना�ां तदा ति�षयत्वात् �ितपि�युर्�ा ; न च कदािचदिप 

बृह�वा�दशब्दःै संबोिधतः �ितप�मानो दशृ्यत े; तस्मात् अकारणम् अभो�ृत्वे संबोधना�ितपि��रित चेत ्— न, त�तः 

तावन्मा�ािभमानानुपप�ेः ; यस्य �ाण�ित�र�ो भो�ा, सः �ाणा�दकरणवान् �ाणी ; तस्य न �ाणदवेतामा�ेऽिभमानः, 

यथा हस्ते ; तस्मात् �ाणनामसंबोधने कृत्�ािभमािननो यु�ैव अ�ितपि�ः, न तु �ाणस्य असाधारणनामसंयोगे ; 

दवेतात्मत्वानिभमाना� आत्मनः । स्वनाम�योगेऽप्य�ितपि�दशर्नादयु�िमित चेत् — सुषु�स्य यल्लौ�ककं दवेद�ा�द 

नाम तेनािप संबोध्यमानः कदािच� �ितप�ते सुषु�ः ; तथा भो�ािप सन् �ाणो न �ितप�त इित चेत ्— न, 

आत्म�ाणयोः सु�ासु�त्विवशेषोपप�ेः ; सुषु�त्वात् �ाण�स्ततया उपरतकरण आत्मा स्वं नाम �युज्यमानमिप न 

�ितप�ते ; न तु तत् असु�स्य �ाणस्य भो�ृत्वे उपरतकरणत्वं संबोधना�हण ंवा यु�म् । अ�िस�नामिभः 

संबोधनमयु�िमित चेत ्— सिन्त िह �ाणिवषयािण �िस�ािन �ाणा�दनामािन ; तान्यपो� अ�िस�बृैर्ह�वा�दनामिभः 

संबोधनमयु�म्, लौ�ककन्यायापोहात् ; तस्मात ्भो�ुरेव सतः �ाणस्या�ितपि��रित चेत् — न दवेता�त्याख्यानाथर्त्वात् 

; केवलसंबोधनमा�ा�ितप�यैव असु�स्य आध्याित्मकस्य �ाणस्याभो�ृत्वे िस�,े यत ्चन्�दवेतािवषयैनार्मिभः संबोधनम्, 

तत् चन्�दवेता �ाणः अिस्मञछरीरे भो�ेित गाग्यर्स्य िवशेष�ितपि�िनराकरणाथर्म् ; न िह तत् लौ�ककना�ा संबोधने 

शक्यं कतुर्म् । �ाण�त्याख्यानेनैव �ाण�स्तत्वात्करणान्तराणां �वृ�यनुपप�ेः भो�ृत्वाशङ्कानुपपि�ः । दवेतान्तराभावा� 

; ननु अित�ा इत्या�ात्मन्वीत्यन्तेन �न्थेन गुणव�ेवताभेदस्य द�शतत्वा�दित चेत,् न, तस्य �ाण एव एकत्वाभ्युपगमात् 

सवर्�ुितषु अरनािभिनदशर्नेन, ‘सत्येन च्छ�ः �ाणो वा अमृतम’् (बृ. उ. १-६-३) इित च �ाणबा�स्य अन्यस्य 

अनभ्युपगमात् भो�ृः । ‘एष उ �ेव सव� दवेाः, कतम एको दवे इित, �ाणः’ (बृ. उ. ३-९-९) इित च सवर्दवेानां �ाण एव 

एकत्वोपपादना� । तथा करणभेदषे्वनाशङ्का, दहेभेदिेष्वव स्मृितज्ञानेच्छा�द�ितसंधानानुपप�ेः ; न िह अन्यद�ृम् अन्यः 

स्मरित जानाित इच्छित �ितसंदधाित वा ; तस्मात् न करणभेदिवषया भो�ृत्वाशङ्का िवज्ञानमा�िवषया वा 



कदािचदप्युपप�ते । ननु संघात एवास्तु भो�ा, �क �ित�र�कल्पनयेित — न, आपेषणे िवशेषदशर्नात् ; य�द िह 

�ाणशरीरसंघातमा�ो भो�ा स्यात् संघातमा�ािवशेषात् सदा आिप�स्य अनािप�स्य च �ितबोधे िवशेषो न स्यात् ;’ 

संघात�ित�र�े त ुपुनभ���र संघातसंबन्धिवशेषानेकत्वात् पेषणापेषणकृतवेदनायाः 

सुखदःुखमोहमध्यमाधामो�मकमर्फलभेदोपप�े� िवशेषो यु�ः ; न तु संघातमा�े संबन्धकमर्फलभेदानुपप�ेः िवशेषो यु�ः 

; तथा शब्दा�दपटुमान्�ा�दकृत� । अिस्त चायं िवशेषः — यस्मात् स्पशर्मा�ेण अ�ितबुध्यमानं पु�षं सु�ं �ािणना 

आपेषम् आिपष्य आिपष्य बोधयांचकार अजातश�ुः । तस्मात ्यः आपेषणेन �ितबुबुधे — ज्वलि�व स्फुरि�व 

कुति�दागत इव िपण्ड ंच पूवर्िवपरीतं बोधचे�ाकारिवशेषा�दम�वेन आपादयन्, सोऽन्योऽिस्त गाग्यार्िभमत��भ्यो 

�ित�र� इित िस�म् । संहतत्वा� पाराथ्य�पपि�ः �ाणस्य ; गृहस्य स्तम्भा�दवत् शरीरस्य अन्त�प�म्भकः �ाणः 

शरीरा�दिभः संहत इत्यवोचाम — अरनेिमव�, नािभस्थानीय एतिस्मन्सवर्िमित च ; तस्मात् गृहा�दवत् 

स्वावयवसमुदायजातीय�ित�र�ाथ� संहन्यत इत्येवम् अवगच्छाम । स्तम्भकु�तृणका�ा�दगृहावयवानां 

स्वात्मजन्मोपचयापचयिवनाशनामाकृितकायर्धमर्िनरपेक्षलब्धस�ा�द — ति�षय��ृ�ोतृमन्तृिवज्ञा�थर्त्वं दषृ्ट्वा, 

मन्यामह,े तत्संघातस्य च — तथा �ाणा�वयवानां तत्संघातस्य च 

स्वात्मजन्मोपचयापचयिवनाशनामाकृितकायर्धमर्िनरपेक्षलब्धस�ा�द — ति�षय��ृ�ोतृमन्तृिवज्ञा�थर्त्वं भिवतुमहर्तीित । 

दवेताचेतनाव�वे समत्वाद्गुणभावानुपगम इित चेत् — �ाणस्य िविश�नैार्मिभरामन्�णदशर्नात् चेतनाव�वमभ्युपगतम् ; 

चेतनाव�वे च पाराथ्य�पगमः समत्वादनुपप� इित चेत् — न िन�पािधकस्य केवलस्य िविजज्ञापियिषतत्वात् 

��याकारकफलात्मकता िह आत्मनो नाम�पोपािधजिनता अिव�ाध्यारोिपता ; ति�िम�ो लोकस्य 

��याकारकफलािभमानलक्षणः संसारः ; स िन�पािधकात्मस्व�पिव�या िनवतर्ियत� इित तत्स्व�पिविजज्ञापियषया 

उपिनषदारम्भः — ‘�� त े�वािण’ (बृ. उ. २-१-१) ‘नैतावता िव�दतं भवित’ (बृ. उ. २-१-१) इित च उप�म्य ‘एतावदरे 

खल्वमृतत्वम्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इित च उपसंहारात् ; न च अतोऽन्यत् अन्तराले िवविक्षतम् उ�ं वा अिस्त ; 

तस्मादनवसरः समत्वाद्गुणभावानुपगम इित चो�स्य । िवशेषवतो िह सोपािधकस्य सं�वहाराथ� गुणगुिणभावः, न 

िवपरीतस्य ; िन�पाख्यो िह िविजज्ञापियिषतः सवर्स्यामुपिनष�द, ‘स एष नेित नेित’ (बृ. उ. ४-५-१५) इत्युपसंहारात् । 

तस्मात् आ�दत्या�द��भ्य एतेभ्योऽिवज्ञानमयेभ्यो िवलक्षणः अन्योऽिस्त िवज्ञानमय इत्येतित्स�म् ॥ 

स होवाचाजातश�ुयर्�ैष एतत्सु�ोऽभू� एष िवज्ञानमयः पु�षः �ैष तदाभूत्कुत एतदागा�दित तद ुह न मेने गाग्यर्ः ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

स एवम् अजातश�ुः �ित�र�ात्मािस्तत्वं �ितपा� गाग्यर्मुवाच — य� यिस्मन्काले एषः िवज्ञानमयः पु�षः एतत् स्वपनं 

सु�ः अभूत् �ाक् पािणपेष�ितबोधात् ; िवज्ञानम् िवज्ञायतेऽनेनेत्यन्तःकरणं बुि�ः उच्यते, तन्मयः तत्�ायः िवज्ञानमयः ; �क 

पुनस्तत्�ायत्वम् ? तिस्म�ुपलभ्यत्वम्, तेन चोपलभ्यत्वम्, उपलब्धृत्वं च ; कथं पुनमर्यटोऽनेकाथर्त्वे �ायाथर्तैव अवगम्यते 

? ‘स वा अयमात्मा �� िवज्ञानमयो मनोमयः’ (बृ. उ. ४-४-५) इत्येवमादौ �ायाथर् एव �योगदशर्नात् 



परिवज्ञानिवकारत्वस्या�िस�त्वात् ‘य एष िवज्ञानमयः’ इित च �िस�वदनुवादात् अवयवोपमाथर्यो� अ�ासंभवात् 

पा�रशेष्यात् �ायाथर्तैव ; तस्मात ्संकल्पिवकल्पा�ात्मकमन्तःकरणं तन्मय इत्येतत् ; पु�षः, पु�र शयनात् । �ैष तदा 

अभू�दित ��ः स्वभाविविजज्ञापियषया — �ाक् �ितबोधात् ��याकारकफलिवपरीतस्वभाव आत्मेित कायार्भावेन 

�ददशर्ियिषतम् ; न िह �ाक्�ितबोधात्कमार्�दकाय� सुखा�द �क�न गृ�ते ; तस्मात् अकमर्�यु�त्वात् तथास्वाभा�मेव 

आत्मनोऽवगम्यते — यिस्मन्स्वाभा�ेऽभूत्, यत� स्वाभा�ात्�च्युतः संसारी स्वभाविवलक्षण इित — एति�वक्षया 

पृच्छित गाग्य� �ितभानरिहतं बुि��ुत्पादनाय । �ैष तदाभूत्, कुत एतदागात् — इत्येतदभुयं गाग्य�णैव ���मासीत् ; 

तथािप गाग्य�ण न पृ�िमित नोदास्तेऽजातश�ुः ; बोधियत� एवेित �वतर्ते, ज्ञापियष्याम्येवेित �ितज्ञातत्वात् । एवमसौ 

�ुत्पा�मानोऽिप गाग्यर्ः — य�ैष आत्माभूत् �ाक्�ितबोधात्, यत�ैतदागमनमागात् — तदभुयं न �ुत्पेद ेव�ंु वा ��ु ंवा 

— गाग्य� ह न मेन ेन ज्ञातवान् ॥ 

स होवाचाजातश�ुयर्�ैष एतत्सु�ोऽभू� एष िवज्ञानमयः पु�षस्तदषेां �ाणानां िवज्ञानेन िवज्ञानमादाय य एषोऽन्त�र्दय 

आकाशस्तिस्मञ्छेते तािन यदा गृ�ात्यथ हतैत्पु�षः स्विपित नाम तद्गृहीत एव �ाणो भवित गृहीता वाग्गृहीतं चकु्षगृर्हीतं 

�ो�ं गृहीतं मनः ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच अजातश�ुः िवविक्षताथर्समपर्णाय । य�ैष एतत्सु�ोऽभू� एष िवज्ञानमयः पु�षः — �ैष तदाभूत्कुत 

एतदागा�दित यदपृच्छाम, तत ्शृणु उच्यमानम् — य�ैष एतत्सु�ोऽभूत्, तत् तदा तिस्मन्काले एषां वागादीनां �ाणानाम्, 

िवज्ञानेन अन्तःकरणगतािभ�ि�िवशेषिवज्ञानेन उपािधस्वभावजिनतेन, आदाय िवज्ञानम् वागादीनां 

स्वस्विवषयगतसामथ्य� गृहीत्वा, य एषः अन्तः मध्ये �दये �दयस्य आकाशः — य आकाशशब्दने पर एव स्व आत्मोच्यते 

— तिस्मन् स्वे आत्मन्याकाशे शेते स्वाभािवकेऽसांसा�रके ; न केवल आकाश एव, �ुत्यन्तरसामथ्यार्त् — ‘सता सोम्य तदा 

संप�ो भवित’ (छा. उ. ६-८-१) इित ; िलङ्गोपािधसंबन्धकृतं िवशेषात्मस्व�पमुत्सृज्य अिवशेषे स्वाभािवके आत्मन्येव 

केवले वतर्त इत्यिभ�ायः । यदा शरीरेिन्�याध्यक्षतामुत्सृजित तदा असौ स्वात्मिन वतर्त इित कथमवगम्यते ? 

नाम�िसद्ध्या ; कासौ नाम�िसि��रत्याह — तािन वागाद�ेवज्ञानािन यदा यिस्मन्काले गृ�ाित आद�े, अथ तदा ह 

एतत्पु�षः स्विपितनाम एत�ाम अस्य पु�षस्य तदा �िस� ंभवित ; गौणमेवास्य नाम भवित ; स्वमेव आत्मानम् अपीित 

अिपगच्छतीित स्विपतीत्युच्यते । सत्यं स्विपतीितनाम�िसद्ध्या आत्मनः संसारधमर्िवलक्षणं �पमवगम्यते, न त्व� 

युि�रस्तीत्याशङ्क्याह — तत् त� स्वापकाले गृहीत एव �ाणो भवित ; �ाण इित �ाणेिन्�यम,् वागा�द�करणात् ; 

वागा�दसंबन्धे िह सित तदपुािधत्वादस्य संसारध�मत्वं ल�यते ; वागादय� उपसं�ता एव तदा तेन ; कथम् ? गृहीता 

वाक्, गृहीतं चकु्षः, गृहीतं �ो�म,् गृहीतं मनः ; तस्मात् उपसं�तेषु वागा�दषु ��याकारकफलात्मताभावात् स्वात्मस्थ एव 

आत्मा भवतीत्यवगम्यते ॥ 



स य�ैतत्स्वप्न्यया चरित ते हास्य लोकास्तदतुेव महाराजो भवत्युतेव महा�ा�ण उतेवो�ावचं िनगच्छित स यथा 

महाराजो जानपदान्गृहीत्वा स्वे जनपद ेयथाकामं प�रवत�तैवमेवैष एतत्�ाणान्गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं प�रवतर्ते ॥ १८ 

॥ 

भाष्यम् 

ननु दशर्नलक्षणायां स्व�ावस्थायां कायर्करणिवयोगेऽिप संसारध�मत्वमस्य दशृ्यते — यथा च जाग�रते सुखी दःुखी 

बन्धुिवयु�ः शोचित मु�त ेच ; तस्मात् शोकमोहधमर्वानेवायम ्; नास्य शोकमोहादयः सुखदःुखादय� 

कायर्करणसंयोगजिनत�ान्त्या अध्यारोिपता इित । न, मृषात्वात् — सः �कृत आत्मा य� यिस्मन्काले दशर्नलक्षणया 

स्वप्न्यया स्व�वृ�या चरित वतर्ते, तदा त ेह अस्य लोकाः कमर्फलािन — के ते ? तत् त� उत अिप महाराज इव भवित ; 

सोऽयं महाराजत्विमव अस्य लोकः, न महाराजत्वमेव जाग�रत इव ; तथा महा�ा�ण इव, उत अिप, उ�ावचम् — उ�ं 

च दवेत्वा�द, अवचं च ितयर्क्त्वा�द, उ�िमव अवचिमव च — िनगच्छित मृषैव महाराजत्वादयोऽस्य लोकाः, इव-

शब्द�योगात्, �िभचारदशर्ना� ; तस्मात् न बन्धुिवयोगा�दजिनतशोकमोहा�दिभः स्व�े संबध्यत एव ॥ 

ननु च यथा जाग�रते जा�त्काला�िभचा�रणो लोकाः, एवं स्व�ेऽिप तेऽस्य महाराजत्वादयो लोकाः स्व�कालभािवनः 

स्व�काला�िभचा�रण आत्मभूता एव, न तु अिव�ाध्यारोिपता इित — ननु च जा�त्कायर्करणात्मत्वं दवेतात्मत्वं च 

अिव�ाध्यारोिपतं न परमाथर्त इित �ित�र�िवज्ञानमयात्म�दशर्नेन �द�शतम् ; तत ्कथं द�ृान्तत्वेन स्व�लोकस्य मृत 

इव उ�ीिवष्यन् �ादभुर्िवष्यित — सत्यम्, िवज्ञानमये �ित�र�े कायर्करणदवेतात्मत्व�दशर्नम् अिव�ाध्यारोिपतम् — 

शुि�कायािमव रजतत्वदशर्नम् — इत्येतित्सध्यित �ित�र�ात्मािस्तत्व�दशर्नन्यायेनैव, न तु ति�शुि�परतयैव न्याय 

उ�ः इित — अस�िप द�ृान्तः जा�त्कायर्करणदवेतात्मत्वदशर्नलक्षणः पुन��ा�ते ; सव� िह न्यायः 

�कि�ि�शेषमपेक्षमाणः अपुन��� भवित । न तावत्स्व�ेऽनुभूतमहाराजत्वादयो लोका आत्मभूताः, आत्मनोऽन्यस्य 

जा�त्�ितिबम्बभूतस्य लोकस्य दशर्नात् ; महाराज एव तावत् �स्तसु�ासु �कृितषु पयर्ङ्के शयानः स्व�ान्पश्यन् 

उपसं�तकरणः पुन�पगत�कृ�त महाराजिमव आत्मानं जाग�रत इव पश्यित या�ागतं भु�ानिमव च भोगान् ; न च तस्य 

महाराजस्य पयर्ङ्के शयानात् ि�तीयः अन्यः �कृत्युपेतो िवषये पयर्ट�हिन लोके �िस�ोऽिस्त, यमसौ सु�ः पश्यित ; न च 

उपसं�तकरणस्य �पा�दमतो दशर्नमुपप�ते ; न च दहे ेदहेान्तरस्य त�ुल्यस्य संभवोऽिस्त ; दहेस्थस्यैव िह स्व�दशर्नम् । 

ननु पयर्ङ्के शयानः पिथ �वृ�मात्मानं पश्यित — न बिहः स्व�ान्पश्यतीत्येतदाह — सः महाराजः, जानपदान् जनपद े

भवान् राजोपकरणभूतान् भृत्यानन्यां�, गृहीत्वा उपादाय, स्वे आत्मीय एव जया�दनोपा�जते जनपद,े यथाकामं यो यः 

कामोऽस्य यथाकामम् इच्छातो यथा प�रवत�तेत्यथर्ः ; एवमेव एष िवज्ञानमयः, एत�दित ��यािवशेषणम्, �ाणान्गृहीत्वा 

जाग�रतस्थानेभ्य उपसं�त्य, स्वे शरीरे स्व एव दहे ेन बिहः, यथाकामं प�रवतर्ते — कामकमर्भ्यामु�ािसताः 

पूवार्नुभूतवस्तुसदशृीवार्सना अनुभवतीत्यथर्ः । तस्मात् स्व�े मृषाध्यारोिपता एव आत्मभूतत्वेन लोका अिव�माना एव 

सन्तः ; तथा जाग�रतेऽिप — इित �त्येत�म् । तस्मात् िवशु�ः अ��याकारकफलात्मको िवज्ञानमय इत्येतित्स�म् । 



यस्मात् दशृ्यन्ते ��ु�वषयभूताः ��याकारकफलात्मकाः कायर्करणलक्षणा लोकाः, तथा स्व�ेऽिप, तस्मात् अन्योऽसौ 

दशृ्येभ्यः स्व�जाग�रतलोकेभ्यो ��ा िवज्ञानमयो िवशु�ः ॥ 

दशर्नवृ�ौ स्व�े वासनाराशेदृर्श्यत्वादत�मर्तेित िवशु�ता अवगता आत्मनः ; त� यथाकामं प�रवतर्त इित 

कामवशात्प�रवतर्नमु�म् ; ��ुदृर्श्यसंबन्ध� अस्य स्वाभािवक इत्यशु�ता शङ्क्यत े; अतस्ति�शुद्ध्यथर्माह — 

अथ यदा सुषु�ो भवित यदा न कस्यचन वेद िहता नाम ना�ो �ास�ितः सह�ािण �दयात्पुरीततमिभ�ित�न्ते तािभः 

�त्यवसृप्य पुरीतित शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महा�ा�णो वाित�ीमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥ 

१९ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदा सुषु�ो भवित — यदा स्वप्न्यया चरित, तदाप्ययं िवशु� एव ; अथ पुनः यदा िहत्वा दशर्नवृ�� स्व�ं यदा 

यिस्मन्काले सुषु�ः सु�ु सु�ः सं�साद ंस्वाभा� ंगतः भवित — सिललिमवान्यसंबन्धकालुष्यं िहत्वा स्वाभा�ेन �सीदित । 

कदा सुषु�ो भवित ? यदा यिस्मन्काले, न कस्यचन न �क�नेत्यथर्ः, वेद िवजानाित ; कस्यचन वा शब्दादःे 

संबिन्धवस्त्वन्तरं �क�न न वेद — इत्यध्याहायर्म् ; पूव� तु न्याय्यम्, सु�े तु िवशेषिवज्ञानाभावस्य िवविक्षतत्वात् । एवं 

तावि�शेषिवज्ञानाभावे सुषु�ो भवतीत्यु�म् ; केन पुनः �मेण सुषु�ो भवतीत्युच्यते — िहता नाम िहता इत्येवंनाम्न्यो 

ना�ः िसराः दहेस्या�रसिवप�रणामभूताः, ता�, �ास�ितः सह�ािण — � ेसह�े अिधके स�ित� सह�ािण — ता 

�ास�ितः सह�ािण, �दयात् — �दयं नाम मांसिपण्डः — तस्मान्मांसिपण्डात्पुण्डरीकाकारात्, पुरीततं 

�दयप�रवे�नमाचक्षते — तदपुलिक्षतं शरीरिमह पुरीतच्छब्दनेािभ�ेतम् — पुरीततमिभ�ित�न्त इित — शरीरं कृत्�ं 

�ा�ुवत्यः अ�त्थपणर्राजय इव बिहमुर्ख्यः �वृ�ा इत्यथर्ः । त� बु�रेन्तःकरणस्य �दयं स्थानम् ; त�स्थबुि�तन्�ािण च 

इतरािण बा�ािन करणािन ; तेन बुि�ः कमर्वशात् �ो�ादीिन तािभनार्डीिभः मत्स्यजालवत् कणर्शष्कुल्या�दस्थानेभ्यः 

�सारयित ; �सायर् च अिधित�ित जाग�रतकाले ; तां िवज्ञानमयोऽिभ��स्वात्मचैतन्यावभासतया �ा�ोित ; 

संकोचनकाले च तस्याः अनुसंकुचित ; सोऽस्य िवज्ञानमयस्य स्वापः ; जा�ि�कासानुभवो भोगः ; 

बुद्ध्युपािधस्वभावानुिवधायी िह सः, चन्�ा�द�ितिबम्ब इव जला�नुिवधायी । तस्मात् तस्या बु�ःे जा�ि�षयायाः तािभः 

नाडीिभः �त्यवसपर्णमनु �त्यवसृप्य पुरीतित शरीरे शेते ित�ित — त�िमव लोहिपण्डम् अिवशेषेण सं�ाप्य अि�वत् 

शरीरं सं�ाप्य वतर्त इत्यथर्ः । स्वाभािवक एव स्वात्मिन वतर्मानोऽिप कमार्नुगतबुद्ध्यनुवृि�त्वात् पुरीतित शेत इत्युच्यते 

। न िह सुषुि�काले शरीरसंबन्धोऽिस्त । ‘तीण� िह तदा सवार्ञ्छोकान्�दयस्य’ (बृ. उ. ४-३-२२) इित िह व�यित । 

सवर्संसारदःुखिवयु�ेयमवस्थेत्य� द�ृान्तः — स यथा कुमारो वा अत्यन्तबालो वा, महाराजो वा अत्यन्तवश्य�कृितः 

यथो�कृत्, महा�ा�णो वा अत्यन्तप�रप�िव�ािवनयसंप�ः, अित�ीम् — अितशयेन दःुखं हन्तीत्यित�ी आनन्दस्य 

अवस्था सुखावस्था ताम् �ाप्य गत्वा, शयीत अवित�ते । एषां च कुमारादीनां स्वभावस्थानां सुखं िनरितशयं �िस� ंलोके 



; िव��यमाणानां िह तेषां दःुख ंन स्वभावतः ; तेन तेषां स्वाभािवक्यवस्था द�ृान्तत्वेनोपादीयते, �िस�त्वात् ; न तेषां 

स्वाप एवािभ�ेतः, स्वापस्य दा�ार्िन्तकत्वेन िवविक्षतत्वात् िवशेषाभावा� ; िवशेषे िह सित द�ृान्तदा�ार्िन्तकभेदः स्यात् ; 

तस्मा� तेषां स्वापो द�ृान्तः — एवमेव, यथा अयं द�ृान्तः, एष िवज्ञानमय एतत् शयन ंशेते इित — एतच्छन्दः 

��यािवशेषणाथर्ः — एवमयं स्वाभािवके स्व आत्मिन सवर्संसारधमार्तीतो वतर्ते स्वापकाल इित ॥ 

�ैष तदाभू�दत्यस्य ��स्य �ितवचनमु�म् ; अनेन च ��िनणर्येन िवज्ञानमयस्य स्वभावतो िवशुि�ः असंसा�रत्वं च उ�म् 

; कुत एतदागा�दत्यस्य ��स्यापाकरणाथर्ः आरम्भः । ननु यिस्मन्�ामे नगरे वा यो भवित, सोऽन्य� गच्छन् तत एव 

�ामा�गरा�ा गच्छित, नान्यतः ; तथा सित �ैष तदाभू�दत्येतावानेवास्तु ��ः ; य�ाभूत् तत एव आगमनं �िस� ंस्यात् 

नान्यत इित कुत एतदागा�दित ��ो िनरथर्क एव — �क �ुित�पालभ्यते भवता ? न ; �क त�ह ि�तीयस्य ��स्य अथार्न्तरं 

�ोतुिमच्छािम, अत आनथर्क्यं चोदयािम । एवं त�ह कुत इत्यपादानाथर्ता न गृ�ते ; अपादानाथर्त्वे िह पुन��ता, 

नान्याथर्त्वे ; अस्तु त�ह िनिम�ाथर्ः ��ः — कुत एतदागात् — �किनिम�िमहागमनिमित । न िनिम�ाथर्तािप, 

�ितवचनवै�प्यात् ; आत्मन� सवर्स्य जगतः अि�िवस्फुिलङ्गा�दवदतु्पि�ः �ितवचने �ूयते ; न िह िवस्फुिलङ्गानां 

िव�वणे अि��निम�म्, अपादानमेव त ुसः ; तथा परमात्मा िवज्ञानमयस्य आत्मनोऽपादानत्वेन �ूयते — ‘अस्मादात्मनः’ 

इत्येतिस्मन्वाक्ये ; तस्मात् �ितवचनवैलोम्यात् कुत इित ��स्य िनिम�ाथर्ता न शक्यत ेवणर्ियतुम् । नन्वपादानपके्षऽिप 

पुन��तादोषः िस्थत एव ॥ 

नैष दोषः, ��ाभ्यामात्मिन ��याकारकफलात्मतापोहस्य िवविक्षतत्वात् । इह िह िव�ािव�ािवषयावुपन्यस्तौ — 

‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) ‘आत्मानमेवावेत्’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘आत्मानमेव लोकमुपासीत’ (बृ. उ. १-४-१५) 

इतु िव�ािवषयः, तथा अिव�ािवषय� पाङ्�ं कमर् तत्फलं चा��यं नाम�पकमार्त्मकिमित । त� अिव�ािवषये व�� ं

सवर्मु�म् । िव�ािवषयस्तु आत्मा केवल उपन्यस्तः न िनण�तः । ति�णर्याय च ‘�� ते �वािण’ (बृ. उ. २-१-१) इित 

��ान्तम्, ‘ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इित च । अतः तद्�� िव�ािवषयभूतं ज्ञापियत�ं याथात्म्यतः । तस्य च 

याथात्म्यं ��याकारकफलभेदशून्यम ्अत्यन्तिवशु�म�तैम् — इत्येति�विक्षतम् । अतस्तदनु�पौ ��ावुत्थाप्येते �ुत्या — 

�ैष तदाभूत्कुत एतदागा�दित । त� — य� भवित तत् अिधकरणम्, य�वित तदिधकतर्�म् — तयो� 

अिधकरणािधकतर्�योभ�दः द�ृो लोके । तथा — यत आगच्छित तत ्अपादानम् — य आगच्छित स कतार्, तस्मादन्यो द�ृः 

। तथा आत्मा �ाप्यभूदन्यिस्म�न्यः, कुति�दागादन्यस्मादन्यः — केनिचि��ेन साधनान्तरेण — इत्येवं लोकवत्�ा�ा 

बुि�ः ; सा �ितवचनेन िनवतर्ियत�ेित । नायमात्मा अन्यः अन्य� अभूत्, अन्यो वा अन्यस्मादागतः, साधनान्तरं वा 

आत्मन्यिस्त ; �क त�ह स्वात्मन्येवाभूत् — ‘स्वमात्मानमपीतो भवित’ (छा. उ. ६-८-१) ‘सता सोम्य तदा संप�ो भवित’ 

(छा. उ. ६-८-१) ‘�ाजे्ञनात्मना संप�रष्व�ः’ (बृ. उ. ४-३-२१) ‘पर आत्मिन सं�ित�ते’ (�. उ. ४-९) इत्या�द�ुितभ्यः ; 

अत एव नान्यः अन्यस्मादागच्छित ; तत् �ुत्यैव �दश्यर्ते ‘अस्मादात्मनः’ इित, आत्म�ितरेकेण वस्त्वन्तराभावात् । 

नन्विस्त �ाणा�ात्म�ित�र�ं वस्त्वन्तरम् — न, �ाणादसे्तत एव िनष्प�ेः ॥ 



तत्कथिमित उच्यत े— 

स यथोणर्नािभस्तन्तुनो�रे�था�ेः कु्ष�ा िवस्फुिलङ्गा �ु�रन्त्येवमेवास्मादात्मनः सव� �ाणाः सव� लोकाः सव� दवेाः 

सवार्िण भूतािन �ु�रिन्त तस्योपिनषत्सत्यस्य सत्यिमित �ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

त� द�ृान्तः — स यथा लोके ऊणर्नािभः लूताक�ट एक एव �िस�ः सन् स्वात्मा�िवभ�ेन तन्तुना उ�रेत् उ�च्छेत् ; न 

चािस्त तस्यो�मने स्वतोऽित�र�ं कारकान्तरम् — यथा च एक�पादकेस्माद�ेः कु्ष�ा अल्पाः िवस्फुिलङ्गाः �ुटयः 

अग्न्यवयवाः ��ुरिन्त िविवधं नाना वा उ�रिन्त — यथा इमौ द�ृान्तौ कारकभेदाभावेऽिप �वृ�� दशर्यतः, �ाक्�वृ�े� 

स्वभावत एकत्वम् — एवमेव अस्मात् आत्मनो िवज्ञानमयस्य �ाक्�ितबोधात् यत्स्व�पं तस्मा�दत्यथर्ः, सव� �ाणा 

वागादयः, सव� लोका भूरादयः सवार्िण कमर्फलािन, सव� दवेाः �ाणलोकािध�ातारः अग्न्यादयः सवार्िण भूतािन 

��ा�दस्तम्बपयर्न्तािन �ािणजातािन, सवर् एव आत्मान इत्यिस्मन्पाठे उपािधसंपकर्जिनत�बुध्यमानिवशेषात्मान इत्यथर्ः, 

�ु�रिन्त । यस्मादात्मनः स्थावरजङ्गमं जग�ददम् अि�िवस्फुिलङ्गवत् �ु�रत्यिनशम्, यिस्म�ेव च �लीयते 

जलबुद्बुदवत्, यदात्मकं च वतर्त ेिस्थितकाले, तस्य अस्य आत्मनो ��णः, उपिनषत् — उप समीपं िनगमयतीित 

अिभधायकः शब्द उपिनष�दत्युच्यते — शा��ामाण्यादतेच्छब्दगतो िवशेषोऽवसीयते उपिनगमियतृत्वं नाम ; 

कासावुपिनष�दत्याह — सत्यस्य सत्यिमित ; सा िह सवर्� चोपिनषत् अलौ�ककाथर्त्वाद्द�ुवजे्ञयाथ�ित तदथर्माच� े— 

�ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यिमित । एतस्यैव वाक्यस्य �ाख्यानाय उ�रं �ा�ण�यं भिवष्यित ॥ 

भवतु तावत् उपिनष�ाख्यानाय उ�रं �ा�ण�यम् ; तस्योपिनष�दत्यु�म् ; त� न जानीमः — �क �कृतस्य आत्मनो 

िवज्ञानमयस्य पािणपेषणोित्थतस्य संसा�रणः शब्दा�दभुज इयमुपिनषत्, आहोिस्वत् संसा�रणः कस्यिचत् ; �कचातः ? य�द 

संसा�रणः तदा संसाय�व िवजे्ञयः, ति�ज्ञानादवे सवर्�ाि�ः, स एव ��शब्दवाच्यः ति��ैव ��िव�ेित ; अथ असंसा�रणः, 

तदा ति�षया िव�ा ��िव�ा, तस्मा� ��िवज्ञानात्सवर्भावापि�ः ; सवर्मेतच्छा��ामाण्या�िवष्यित ; �कन्तु 

अिस्मन्पके्ष ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) ‘आत्मानमेवावेदह ं��ािस्म —’ (बृ. उ. १-४-१०) इित 

पर��ैकत्व�ितपा�दकाः �ुतयः कुप्येरन्, संसा�रण� अन्यस्याभावे उपदशेानथर्क्यात् । यत एवं 

पिण्डतानामप्येतन्महामोहस्थानम ्अनु��ितवचन��िवषयम्, अतो यथाशि� ��िव�ा�ितपादकवाक्येषु �� 

िविजज्ञासूनां बुि��ुत्पादनाय िवचारियष्यामः ॥ 

न तावत् असंसारी परः — पािणपेषण�ितबोिधतात् शब्दा�दभुजः अवस्थान्तरिविश�ात् उत्पि��ुतेः ; न �शािसता 

अशनाया�दव�जतः परो िव�त े; कस्मात् ? यस्मात् ‘�� ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इित �ितज्ञाय, सु�ं पु�षं 

पािणपेषंबोधियत्वा, तं शब्दा�दभो�ृत्विविश� ंदशर्ियत्वा, तस्यैव स्व��ारेण सुषु�याख्यमवस्थान्तरमु�ीय, तस्मादवे 

आत्मनः सुषु�यवस्थािविश�ात् अि�िवस्फुिलङ्गोणर्नािभद�ृान्ताभ्याम् उत्प�� दशर्यित �ुितः — ‘एवमेवास्मात्’ 



इत्या�दना ; न चान्यो जगदतु्पि�कारणमन्तराले �ुतोऽिस्त ; िवज्ञानमयस्यैव िह �करणम् । समान�करणे च �ुत्यन्तरे 

कौषीत�कनाम् आ�दत्या�दपु�षान्�स्तुत्य ‘स होवाच यो वै बालाक एतेषां पु�षाणां कतार् यस्य चैतत्कमर् स वै वे�दत�ः’ 

(कौ. उ. ४-१९) इित �बु�स्यैव िवज्ञानमयस्य वे�दत�तां दशर्यित, नाथार्न्तरस्य । तथा च ‘आत्मनस्तु कामाय सव� ि�यं 

भवित’ (बृ. उ. २-४-५) इत्युक्त्वा, य एव आत्मा ि�यः �िस�ः तस्यैव ����ोत�मन्त�िन�दध्यािसत�तां दशर्यित । 

तथा च िव�ोपन्यासकाले ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) ‘तदतेत्�ेयः पु�ात्�ेयो िव�ात्’ (बृ. उ. १-४-८) 

‘तदात्मानमेवावेदह ं��ािस्म-’ (बृ. उ. १-४-१०) इत्येवमा�दवाक्यानामानुलोम्यं स्यात् पराभावे । व�यित च — ‘आत्मानं 

चेि�जानीयादयमस्मीित पू�षः’ (बृ. उ. ४-४-१२) इित । सवर्वेदान्तेषु च �त्यगात्मवे�तैव �दश्यर्ते — अहिमित, न 

बिहव��ता शब्दा�दवत् �दश्यर्त ेअसौ ��ेित । तथा कौषीत�कनामेव ‘न वाचं िविजज्ञासीत व�ारं िव�ात्’ (कौ. उ. ३-८) 

इत्या�दना वागा�दकरणै�ार्वृ�स्य कतुर्रेव वे�दत�तां दशर्यित । अवस्थान्तरिविश�ोऽसंसारीित चेत ्— अथािप स्यात्, यो 

जाग�रते शब्दा�दभुक् िवज्ञानमयः, स एव सुषु�ाख्यमवस्थान्तरं गतः असंसारी परः �शािसता अन्यः स्या�दित चेत् — न, 

अद�ृत्वात् । न �ेवंधमर्कः पदाथ� द�ृः अन्य� वैनािशकिस�ान्तात् । न िह लोके गौः ित�न् गच्छन्वा गौभर्वित, शयानस्तु 

अ�ा�दजात्यन्तरिमित । न्याया� — य�मर्को यः पदाथर्ः �माणेनावगतो भवित, स दशेकालावस्थान्तरेष्विप त�मर्क एव 

भवित ; स चेत् त�मर्कत्वं �िभचरित, सवर्ः �माण�वहारो लुप्येत । तथा च न्यायिवदः सांख्यमीमांसकादयः असंसा�रणः 

अभावं युि�शतैः �ितपादयिन्त । संसा�रणोऽिप जगदतु्पि�िस्थितलय��याकतृर्त्विवज्ञानस्याभावात् अयु�िमित चेत् — 

यत् महता �प�ेन स्थािपतं भवता, शब्दा�दभुक् संसाय�व अवस्थान्तरिविश�ो जगत इह कत�ित — तदसत् ; यतो 

जगदतु्पि�िस्थितलय��याकतृर्त्विवज्ञानशि�साधनाभावः सवर्लोक�त्यक्षः संसा�रणः ; स कथम् अस्मदा�दः संसारी 

मनसािप िचन्तियतुमशक्यं पृिथ�ा�दिवन्यासिविश� ंजगत् िन�मनुयात् अतोऽयु�िमित चेत ्— न, शा�ात् ; शा�ं 

संसा�रणः ‘एवमेवास्मादात्मनः’ इित जगदतु्प�या�द दशर्यित ; तस्मात् सव� ��येिमित स्यादयम् एकः पक्षः ॥ 

‘यः सवर्ज्ञः सवर्िवत्’ (मु. उ. १-१-९), (मु. उ. २-२-७) ‘योऽशनायािपपासे अत्येित’ (बृ. उ. ३-५-१) ‘असङ्गो न िह स�ते’ 

(बृ. उ. ३-९-२६) ‘एतस्य वा अक्षरस्य �शासन’े (बृ. उ. ३-८-९) ‘यः सव�षु भूतेषु ित�न् — अन्तयार्म्यमृतः’ (बृ. उ. ३-७-

१५) ‘स यस्तान्पु�षाि���ात्य�ामत्’ (बृ. उ. ३-९-२६) ‘स वा एष महानज आत्मा’ (बृ. उ. ४-४-२२) ‘एष सेतु�वधरणः’ 

(बृ. उ. ४-४-२२) ‘सवर्स्य वशी सवर्स्येशानः’ (बृ. उ. ४-४-२२) ‘य आत्मापहतपाप्मा िवजरो िवमृत्युः’ (छा. उ. ८-७-१), 

(छा. उ. ८-७-३) ‘त�ेजोऽसृजत’ (छा. उ. ६-२-३) ‘आत्मा वा इदमेक एवा� आसीत्’ (ऐ. उ. १-१-१) ‘न िलप्यते 

लोकदःुखेन बा�ः’ (क. उ. २-२-११) इत्या�द�ुितशतेभ्यः — स्मृते� ‘अह ंसवर्स्य �भवो म�ः सव� �वतर्ते’ (भ. गी. १०-

८) इित — परोऽिस्त असंसारी �ुितस्मृितन्यायेभ्य� ; स च कारणं जगतः । ननु ‘एवमेवास्मादात्मनः’ इित संसा�रण 

एवोत्प�� दशर्यतीत्यु�म् — न, ‘य एषोऽन्त�र्दय आकाशः’ (बृ. उ. २-१-१७) इित परस्य �कृतत्वात्, ‘अस्मादात्मनः’ इित 

यु�ः परस्यैव परामशर्ः । ‘�ैष तदाभूत्’ (बृ. उ. २-१-१६) इत्यस्य ��स्य �ितवचनत्वेन आकाशशब्दवाच्यः पर आत्मा 

उ�ः ‘य एषोऽन्त�र्दय आकाशस्तिस्मञ्छेते’ (बृ. उ. २-१-१६) इित ; ‘सता सोम्य तदा संप�ो भवित’ (छा. उ. ६-८-१) 

‘अहरहगर्च्छन्त्य एतं ��लोकं न िवन्दिन्त’ (छा. उ. ८-३-२) ‘�ाजे्ञनात्मना संप�रष्व�ः’ (बृ. उ. ४-३-२१) ‘पर आत्मिन 



सं�ित�ते’ (�. उ. ४-७) इत्या�द�ुितभ्य आकाशशब्दः परआत्मेित िन�ीयते ; ‘दहरोऽिस्म�न्तराकाशः’ (छा. उ. ८-१-१) 

इित �स्तुत्य तिस्म�ेव आत्मशब्द�योगा� ; �कृत एव पर आत्मा । तस्मात् यु�म् ‘एवमेवास्मादात्मनः’ इित परमात्मन 

एव सृि��रित ; संसा�रणः सृि�िस्थितसंहारज्ञानसामथ्यार्भावं च अवोचाम । अ� च ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) 

‘आत्मानमेवावेदह ं��ािस्म-’ (बृ. उ. १-४-१०) इित ��िव�ा �स्तुता ; ��िवषयं च ��िवज्ञानिमित ; ‘�� ते �वािण’ 

(बृ. उ. २-२-१) इित ‘�� ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इित �ारब्धम् । त� इदानीम् असंसा�र �� जगतः कारणम् 

अशनाया�तीतं िनत्यशु�बु�मु�स्वभावम् ; ति�परीत� संसारी ; तस्मात् अह ं��ास्मीित न गृ�ीयात् ; परं िह 

दवेमीशानं िनकृ�ः संसायार्त्मत्वेन स्मरन् कथं न दोषभाक्स्यात् ; तस्मात् न अह ं��ास्मीित यु�म् । 

तस्मात्पुष्पोदका�िलस्तुितनमस्कारबल्युपहारस्वाध्यायध्यानयोगा�दिभः आ�रराधियषेत ; आराधनेन िव�दत्वा सव�िशतृ 

�� भवित ; न पुनरसंसा�र �� संसायार्त्मत्वेन िचन्तयेत् — अि�िमव शीतत्वेन आकाशिमव मू�तम�वेन । 

��ात्मत्व�ितपादकमिप शा�म् अथर्वादो भिवष्यित । सवर्तकर् शा�लोकन्यायै� एवमिवरोधः स्यात् ॥ 

न, मन्��ा�णवादभे्यः तस्यैव �वेश�वणात् । ‘पुर��े’ (बृ. उ. २-५-१०) इित �कृत्य ‘पुरः पु�ष आिवशत्’ (बृ. उ. २-५-

१८) इित, ‘�पं �पं �ित�पो बभूव तदस्य �पं �ितचक्षणाय’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘सवार्िण �पािण िविचत्य धीरो नामािन 

कृत्वािभवदन्यदास्ते’ (त.ै आ. ३-१२-७) इित सवर्शाखासु सह�शो मन्�वादाः सृि�कतुर्रेवासंसा�रणः शरीर�वेशं दशर्यिन्त 

। तथा �ा�णवादाः — ‘तत्सृष्ट्वा तदवेानु�ािवशत्’ (तै. उ. २-६-६) ‘स एतमेव सीमानं िवदाय�तया �ारा �ाप�त’ (ऐ. 

उ. १-३-१२) ‘सेयं दवेता — इमािस्त�ो दवेता अनेन जीवेन आत्मनानु�िवश्य’ (छा. उ. ६-२-३) ‘एष सव�षु भूतेषु 

गूढो॥त्मा न �काशते’ (क. उ. १-३-१२) इत्या�ाः । सवर्�ुितषु च ��िण आत्मशब्द�योगात् आत्मशब्दस्य च 

�त्यगात्मािभधायकत्वात्, ‘एष सवर्भूतान्तरात्मा’ (मु. उ. २-१-४) इित च �ुतेः परमात्म�ितरेकेण संसा�रणोऽभावात् — 

‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) ‘��ैवेदम्’ (म.ु उ. २-२-११) ‘आत्मैवेदम्’ (छा. उ. ७-२५-२) इत्या�द�ुितभ्यः 

यु�मेव अह ं��ास्मीत्यवधारियतुम् ॥ 

यदा एवं िस्थतः शा�ाथर्ः, तदा परमात्मनः संसा�रत्वम् ; तथा च सित शा�ानथर्क्यम,् असंसा�रत्वे च उपदशेानथर्क्यं 

स्प�ो दोषः �ा�ः ; य�द तावत् परमात्मा सवर्भूतान्तरात्मा सवर्शरीरसंपकर्जिनतदःुखािन अनुभवतीित, स्प� ंपरस्य 

संसा�रत्वं �ा�म् ; तथा च परस्य असंसा�रत्व�ितपा�दकाः �ुतयः कुप्येरन्, स्मृतय�, सव� च न्यायाः ; अथ कथंिचत् 

�ाणशरीरसंबन्धजैदुर्ःखैनर् संबध्यत इित शक्यं �ितपादियतुम्, परमात्मनः साध्यप�रहायार्भावात् उपदशेानथर्क्यदोषो न 

शक्यते िनवारियतुम् । अ� केिचत्प�रहारमाचक्षते — परमात्मा न साक्षाद्भूतेष्वनु�िव�ः स्वेन �पेण ; �क त�ह 

िवकारभावमाप�ो िवज्ञानात्मत्वं �ितपेद े; स च िवज्ञानात्मा परस्मात् अन्यः अनन्य� ; येनान्यः, तेन संसा�रत्वसंबन्धी, 

येन अनन्यः तेन अह ं��ेत्यवधारणाहर्ः ; एवं सवर्मिव�� ंभिवष्यतीित ॥ 

त� िवज्ञानात्मनो िवकारपक्ष एता गतयः — पृिथवी��वत् अनेक��समाहारस्य सावयवस्य परमात्मनः, 

एकदशेिवप�रणामो िवज्ञानात्मा घटा�दवत् ; पूवर्संस्थानावस्थस्य वा परस्य एकदशेो िव��यते केशोषरा�दवत्, सवर् एव वा 



परः प�रणमेत् क्षीरा�दवत् । त� समानजातीयानेक��समूहस्य कि���िवशेषो िवज्ञानात्मत्वं �ितप�ते यदा, तदा 

समानजातीयत्वात् एकत्वमुपच�रतमेव न त ुपरमाथर्तः ; तथा च सित िस�ान्तिवरोधः । अथ िनत्यायुतिस�ावयवानुगतः 

अवयवी पर आत्मा, तस्य तदवस्थस्य एकदशेो िवज्ञानात्मा संसारी — तदािप सवार्वयवानुगतत्वात् अवयिवन एव 

अवयवगतो दोषो गुणो वेित, िवज्ञानात्मनः संसा�रत्वदोषेण पर एव आत्मा संबध्यत इित, इयमप्यिन�ा कल्पना । क्षीरवत् 

सवर्प�रणामपके्ष सवर्�ुितस्मृितकोपः, स च अिन�ः । ‘िनष्कलं िनिष्�यं शान्तम्’ (�े. ६-१९) ‘�द�ो �मूतर्ः पु�षः 

सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (मु. उ. २-१-२) ‘आकाशवत्सवर्गत� िनत्यः’ (शत. �ा. १०-६-३-२) ‘स वा एष महानज 

आत्माजरोऽमरोऽमृतः’ (बृ. उ. ४-४-२५) ‘न जायते ि�यते वा कदािचत्’ (भ. गी. २-२०) ‘अ��ोऽयम्’ (भ. गी. २-२५) 

इत्या�द�ुितस्मृितन्यायिव��ा एते सव� पक्षाः । अचलस्य परमात्मन एकदशेपके्ष िवज्ञानात्मनः 

कमर्फलदशेसंसरणानुपपि�ः, परस्य वा संसा�रत्वम् — इत्यु�म् । परस्यैकदशेः अि�िवस्फुिलङ्गवत् स्फु�टतः िवज्ञानात्मा 

संसरतीित चेत् — तथािप परस्यावयवस्फुटनेन क्षत�ाि�ः, तत्संसरणे च परमात्मनः �दशेान्तरावयव�ूह ेिछ�ता�ाि�ः, 

अ�णत्ववाक्यिवरोध� ; आत्मावयवभूतस्य िवज्ञानात्मनः संसरणे परमात्मशून्य�दशेाभावात् 

अवयवान्तरनोदन�ूहनाभ्यां �दयशूलेनेव परमात्मनो दःुिखत्व�ाि�ः । अि�िवस्फुिलङ्गा�दद�ृान्त�ुतेनर् दोष इित चेत्, न 

; �ुतेज्ञार्पकत्वात् — न शा�ं पदाथार्नन्यथा कतु� �वृ�म्, �क त�ह यथाभूतानाम् अज्ञातानां ज्ञापने ; �कचातः ? शृणु, अतो 

य�वित ; यथाभूता मूतार्मूतार्�दपदाथर्धमार् लोके �िस�ाः ; तद्द�ृान्तोपादानेन तदिवरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापियतुं �वृ�ं 

शा�ं न लौ�ककवस्तुिवरोधज्ञापनाय लौ�ककमेव द�ृान्तमुपाद�े ; उपादीयमानोऽिप द�ृान्तः अनथर्कः स्यात्, 

दा�ार्िन्तकासंगतेः ; न िह अि�ः शीतः आ�दत्यो न तपतीित वा द�ृान्तशतेनािप �ितपादियतुं शक्यम्, �माणान्तरेण 

अन्यथािधगतत्वा�स्तुनः ; न च �माणं �माणान्तरेण िव�ध्यते ; �माणान्तरािवषयमेव िह �माणान्तरं ज्ञापयित ; न च 

लौ�ककपदपदाथार्�यण�ितरेकेण आगमेन शक्यमज्ञातं वस्त्वन्तरम् अवगमियतुम् ; तस्मात् �िस�न्यायमनुसरता न शक्या 

परमात्मनः सावयवांशांिशत्वकल्पना परमाथर्तः �ितपादियतुम् । ‘कु्ष�ािवस्फुिलङ्गाः’ (बृ. उ. २-१-२०) ‘ममैवांशः’ (भ. 

गी. १५-७) इित च �ूयते स्मयर्त ेचेित चेत,् न, एकत्व�त्ययाथर्परत्वात् ; अ�े�ह िवस्फुिलङ्गः अि�रेव इत्येकत्व�त्ययाह� 

द�ृो लोके ; तथा च अंशः अंिशना एकत्व�त्ययाहर्ः ; त�ैवं सित िवज्ञानात्मनः परमात्मिवकारांशत्ववाचकाः शब्दाः 

परमात्मैकत्व�त्ययािधत्सवः । उप�मोपसंहाराभ्यां च — सवार्सु िह उपिनषत्सु पूवर्मेकत्वं �ितज्ञाय, द�ृान्तैह�तुिभ� 

परमात्मनो िवकारांशा�दत्वं जगतः �ितपा�, पुनरेकत्वमुपसंहरित ; त�था इहवै तावत् ‘इद ंसव� यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-

४-६) इित �ितज्ञाय, उत्पि�िस्थितलयहतेुद�ृान्तैः िवकारिवका�रत्वा�ेकत्व�त्ययहतेून् �ितपा� ‘अनन्तरमबा�म’् (बृ. उ. 

२-५-१९) ‘अयमात्मा ��’ (बृ. उ. २-५-१९) इत्युपसंह�रष्यित ; तस्मात् उप�मोपसंहाराभ्यामयमथ� िन�ीयत े— 

परमात्मैकत्व�त्यय��ढ�े उत्पि�िस्थितलय�ितपादकािन वाक्यानीित ; अन्यथा वाक्यभेद�सङ्गा� — सव�पिनषत्सु िह 

िवज्ञानात्मनः परमात्मना एकत्व�त्ययो िवधीयत इत्यिव�ितपि�ः सव�षामुपिनष�ा�दनाम् ; ति�ध्येकवाक्ययोगे च 

संभवित उत्प�या�दवाक्यानां वाक्यान्तरत्वकल्पनायां न �माणमिस्त ; फलान्तरं च कल्पियत�ं स्यात् ; 

तस्मादतु्प�या�द�ुतय आत्मैकत्व�ितपादनपराः ॥ 



अ� च सं�दायिवद आख्याियकां सं�चक्षते — कि�ित्कल राजपु�ः जातमा� एव मातािपतृभ्यामपिव�ः �ाधगृह े

संव�धतः ; सः अमुष्य वंश्यतामजानन् �ाधजाित�त्ययः �ाधजाितकमार्ण्येवानुवतर्ते, न राजास्मीित 

राजजाितकमार्ण्यनुवतर्ते ; यदा पुनः कि�त्परमका�िणकः राजपु�स्य राज�ी�ाि�योग्यतां जानन् अमुष्य पु�तां बोधयित 

— ‘न त्वं �ाधः, अमुष्य राज्ञः पु�ः ; कथंिच�ाधगृहमनु�िव�ः’ इित — स एवं बोिधतः त्यक्त्वा �ाधजाित�त्ययकमार्िण 

िपतृपैतामहीम् आत्मनः पदवीमनुवतर्ते — राजाहमस्मीित । तथा �कल अयं परस्मात् अि�िवस्फुिलङ्गा�दवत् त�ाितरेव 

िवभ�ः इह दहेिेन्�या�दगहने �िव�ः असंसारी सन् दहेिेन्�या�दसंसारधमर्मनुवतर्ते — दहेिेन्�यसंघातोऽिस्म कृशः स्थूलः 

सुखी दःुखीित — परमात्मतामजान�ात्मनः ; न त्वम् एतदात्मकः परमेव ��ािस असंसारी — इित �ितबोिधत 

आचाय�ण, िहत्वा एषणा�यानुवृ�� ��ैवास्मीित �ितप�ते । अ� राजपु�स्य राज�त्ययवत् ���त्ययो दढृी भवित — 

िवस्फुिलङ्गवदवे त्वं परस्माद्��णो �� इत्यु�े, िवस्फुिलङ्गस्य �ाग�े��शात् अग्न्येकत्वदशर्नात् । तस्मात ्

एकत्व�त्ययदा�ार्य सुवणर्मिणलोहाि�िवस्फुिलङ्गद�ृान्ताः, न उत्प�या�दभेद�ितपादनपराः । सैन्धवघनवत ्

�ज्ञ�येकरसनैरन्तयार्वधारणात् ‘एकधैवानु���म्’ (बृ. उ. ४-४-२०) इित च — य�द च ��णः िच�पटवत ्

वृक्षसमु�ा�दव� उत्प�या�नेकधमर्िविच�ता िविज�ाहियिषता, एकरसं सैन्धवघनवदनन्तरमबा�म् — इित 

नोपसमह�रष्यत्, ‘एकधैवानु���म’् (बृ. उ. ४-४-२०) इित च न �ायो�यत — ‘य इह नानेव पश्यित’ (बृ. उ. ४-४-१९) 

इित िनन्दावचनं च । तस्मात् एक�पैकत्व�त्ययदा�ार्यैव सवर्वेदान्तेषु उत्पि�िस्थितलया�दकल्पना, न तत्�त्ययकरणाय ॥ 

न च िनरवयवस्य परमात्मनः असंसा�रणः संसाय�कदशेकल्पना न्याय्या, स्वतोऽदशेत्वात् परमात्मनः । अदशेस्य परस्य 

एकदशेसंसा�रत्वकल्पनायां पर एव संसारीित किल्पतं भवेत् । अथ परोपािधकृत एकदशेः परस्य, घटकरका�ाकाशवत् । न 

तदा त� िववे�कनां परमात्मैकदशेः पृथक्सं�वहारभािगित बुि��त्प�ते । अिववे�कनां िववे�कनां च उपच�रता बुि�दृर्�िेत 

चेत्, न, अिववे�कनां िमथ्याबुि�त्वात्, िववे�कनां च सं�वहारमा�ालम्बनाथर्त्वात् — यथा कृष्णो र�� आकाश इित 

िववे�कनामिप कदािचत् कृष्णता र�ता च आकाशस्य सं�वहारमा�ालम्बनाथर्त्वं �ितप�त इित, न परमाथर्तः कृष्णो 

र�ो वा आकाशो भिवतुमहर्ित । अतो न पिण्डतै�र्�स्व�प�ितपि�िवषये ��णः 

अंशांश्येकदशैेकदिेशिवकारिवका�रत्वकल्पना कायार्, सवर्कल्पनापनयनाथर्सारपरत्वात् सव�पिनषदाम् । अतो िहत्वा 

सवर्कल्पनाम् आकाशस्येव िन�वशेषता �ितप��ा — ‘आकाशवत्सवर्गत� िनत्यः’ (शत. �ा. १०-६-३-२) ‘न िलप्यते 

लोकदःुखेन बा�ः’ (क. उ. २-२-११) इत्या�द�ुितशतेभ्यः । न आत्मानं ��िवलक्षणं कल्पयेत ्— उष्णात्मक इवा�ौ 

शीतैकदशेम्, �काशात्मके वा सिवत�र तमएकदशेम् — सवर्कल्पनापनयनाथर्सारपरत्वात् सव�पिनषदाम् । तस्मात् 

नाम�पोपािधिनिम�ा एव आत्मिन असंसारध�मिण सव� �वहाराः — ‘�पं �पं �ित�पो बभूव’ (बृ. उ. २-५-१९) 

‘सवार्िण �पािण िविचत्य धीरो नामािन कृत्वािभवदन्यदास्ते’ (तै. आ. ३-१२-७) इत्येवमा�दमन्�वण�भ्यः — न स्वत 

आत्मनः संसा�रत्वम्, अल�का�ुपािधसंयोगजिनतर�स्फ�टका�दबुि�वत् �ान्तमेव न परमाथर्तः । ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ 

(बृ. उ. ४-३-७) ‘न कमर्णा वधर्ते नो कनीयान्’ (बृ. उ. ४-४-२३) ‘न कमर्णा िलप्यते पापकेन’ (बृ. उ. ४-४-२३) ‘समं 

सव�षु भूतेषु ित�न्तम्’ (भ. गी. १३-२७) ‘शुिन चैव �पाके च’ (भ. गी. ५-१०) इत्या�द�ुितस्मृितन्यायेभ्यः 



परमात्मनोऽसंसा�रतैव । अत एकदशेो िवकारः शि�वार् िवज्ञानात्मा अन्यो वेित िवकल्पियतुं िनरवयवत्वाभ्युपगमे 

िवशेषतो न शक्यत े। अंशा�द�ुितस्मृितवादा� एकत्वाथार्ः, न तु भेद�ितपादकाः, िवविक्षताथ�कवाक्ययोगात ्— 

इत्यवोचाम ॥ 

सव�पिनषदां परमात्मैकत्वज्ञापनपरत्वे अथ �कमथ� तत्�ितकूलोऽथर्ः िवज्ञानात्मभेदः प�रकल्प्यत इित । 

कमर्काण्ड�ामाण्यिवरोधप�रहारायेत्येके ; कमर्�ितपादकािन िह वाक्यािन अनेक��याकारकफलभो�ृक�ार्�यािण, 

िवज्ञानात्मभेदाभावे िह असंसा�रण एव परमात्मन एकत्वे, कथम् इ�फलासु ��यासु �वतर्येयुः, अिन�फलाभ्यो वा 

��याभ्यो िनवतर्येयुः ? कस्य वा ब�स्य मोक्षाय उपिनषदारभ्येत ? अिप च परमात्मैकत्ववा�दपके्ष कथं 

परमात्मैकत्वोपदशेः ? कथं वा तदपुदशे�हणफलम् ? ब�स्य िह बन्धनाशाय उपदशेः ; तदभावे उपिनषच्छा�ं 

िन�वषयमेव । एवं त�ह उपिनष�ा�दपक्षस्य कमर्काण्डवा�दपके्षण चो�प�रहारयोः समानः पन्थाः — येन भेदाभावे 

कमर्काण्डं िनरालम्बनमात्मानं न लभते �ामाण्य ं�ित, तथा उपिनषदिप । एवं त�ह यस्य �ामाण्ये स्वाथर्िवघातो नािस्त, 

तस्यैव कमर्काण्डस्यास्तु �ामाण्यम् ; उपिनषदां तु �ामाण्यकल्पनायां स्वाथर्िवघातो भवे�दित मा भूत्�ामाण्यम् । न िह 

कमर्काण्डं �माणं सत् अ�माणं भिवतुमहर्ित ; न िह �दीपः �काश्यं �काशयित, न �काशयित च इित । 

�त्यक्षा�द�माणिव�ितषेधा� — न केवलमुपिनषदो ��ैकत्वं �ितपादयन्त्यः स्वाथर्िवघातं कमर्काण्ड�ामाण्यिवघातं च 

कुवर्िन्त ; �त्यक्षा�दिनि�तभेद�ितप�यथर्�माणै� िव�ध्यन्ते । तस्माद�ामाण्यमेव उपिनषदाम् ; अन्याथर्ता वास्तु ; न त्वेव 

��ैकत्व�ितप�यथर्ता ॥ 

न उ�ो�रत्वात् । �माणस्य िह �माणत्वम् अ�माणत्वं वा �मोत्पादनानुत्पादनिनिम�म्, अन्यथा चेत ्स्तम्भादीनां 

�ामाण्य�सङ्गात् शब्दादौ �मेये । �कचातः ? य�द तावत् उपिनषदो ��ैकत्व�ितपि��मां कुवर्िन्त, कथम�माणं भवेयुः । 

न कुवर्न्त्येवेित चेत ्— यथा अि�ः शीतम् — इित, स भवानेवं वदन् व��ः — उपिनषत्�ामाण्य�ितषेधाथ� भवतो 

वाक्यम् उपिनषत्�ामाण्य�ितषेधं �क न करोत्येव, अि�वार् �प�काशम् ; अथ करोित — य�द करोित, भवतु तदा 

�ितषेधाथ� �माणं भव�ाक्यम्, अि�� �प�काशको भवेत् ; �ितषेधवाक्य�ामाण्ये भवत्येवोपिनषदां �ामाण्यम् । 

अ�भवन्तो �ुवन्तु कः प�रहार इित । ननु अ� �त्यक्षा म�ाक्य उपिनषत्�ामाण्य�ितषेधाथर्�ितपि�ः अ�ौ च 

�प�काशन�ितपि�ः �मा ; कस्त�ह भवतः ��षेः ��ैकत्व�त्यये �मां �त्यकं्ष कुवर्तीषु उपिनषत्सु उपलभ्यमानासु ? 

�ितषेधानुपप�ेः । शोकमोहा�दिनवृि�� �त्यकं्ष फलं ��ैकत्व�ितपि�पारम्पयर्जिनतम् इत्यवोचाम । तस्माद�ुो�रत्वात् 

उपिनषद ं�ित अ�ामाण्यशङ्का ताव�ािस्त ॥ 

य�ो�म् स्वाथर्िवघातकरत्वाद�ामाण्यिमित, तदिप न, तदथर्�ितप�ेबार्धकाभावात् । न िह उपिनष�ः — 

��ैकमेवाि�तीयम्, नैव च — इित �ितपि�रिस्त — यथा अि��ष्णः शीत�ेत्यस्मा�ाक्यात् िव��ाथर्�य�ितपि�ः । 

अभ्युपगम्य चैतदवोचाम ; न तु वाक्य�ामाण्यसमये एष न्यायः — यदतु एकस्य वाक्यस्य अनेकाथर्त्वम् ; सित च 

अनेकाथर्त्वे, स्वाथर्� स्यात्, ति�घातकृ� िव��ः अन्योऽथर्ः । न त्वेतत् — वाक्य�माणकानां िव��मिव�� ंच, एकं 



वाक्यम्, अनेकमथ� �ितपादयतीत्येष समयः ; अथ�कत्वाि� एकवाक्यता । न च कािनिचदपुिनष�ाक्यािन ��ैकत्व�ितषेधं 

कुवर्िन्त । य�ु लौ�ककं वाक्यम ्— अि��ष्णः शीत�ेित, न त� एकवाक्यता, तदकेदशेस्य �माणान्तरिवषयानुवा�दत्वात् ; 

अि�ः शीत इत्येतत् एकं वाक्यम ्; अि��ष्ण इित तु �माणान्तरानुभवस्मारकम्, न तु स्वयमथार्वबोधकम् ; अतो न अि�ः 

शीत इत्यनेन एकवाक्यता, �माणान्तरानुभवस्मारणेनैवोपक्षीणत्वात् । य�ु िव��ाथर्�ितपादकिमद ंवाक्यिमित मन्यते, 

तत् शीतोष्णपदाभ्याम् अि�पदसामानािधकरण्य�योगिनिम�ा �ािन्तः ; न त्वेव एकस्य वाक्यस्य अनेकाथर्त्वं लौ�ककस्य 

वै�दकस्य वा ॥ 

य�ो�म् — कमर्काण्ड�ामाण्यिवघातकृत् उपिनष�ाक्यिमित, त�, अन्याथर्त्वात् । ��ैकत्व�ितपादनपरा िह उपिनषदः 

न इ�ाथर्�ा�ौ साधनोपदशंे तिस्मन्वा पु�षिनयोगं वारयिन्त, अनेकाथर्त्वानुपप�ेरेव । न च कमर्काण्डवाक्यानां स्वाथ� �मा 

नोत्प�ते । असाधारणे चेत्स्वाथ� �माम् उत्पादयित वाक्यम्, कुतोऽन्येन िवरोधः स्यात् । ��ैकत्वे िन�वषयत्वात् �मा 

नोत्प�त एवेित चेत,् न, �त्यक्षत्वात्�मायाः । ‘दशर्पूणर्मासाभ्यां स्वगर्कामो यजेत’ (?) ‘�ा�णो न हन्त�ः’ (?) 

इत्येवमा�दवाक्येभ्यः �त्यक्षा �मा जायमाना ; सा नैव भिवष्यित, य�ुपिनषदो ��ैकत्वं बोधियष्यन्तीत्यनुमानम् ; न च 

अनुमानं �त्यक्षिवरोधे �ामाण्य ंलभते ; तस्मादसदवैेत�ीयते — �मैव नोत्प�त इित । अिप च यथा�ा�स्यैव 

अिव�ा�त्युपस्थािपतस्य ��याकारकफलस्य आ�यणेन इ�ािन��ाि�प�रहारोपायसामान्ये �वृ�स्य ति�शेषमजानतः 

तदाचक्षाणा �ुितः ��याकारकफलभेदस्य लोक�िस�स्य सत्यताम् असत्यतां वा न आच� ेन च वारयित, 

इ�ािन�फल�ाि�प�रहारोपायिविधपरत्वात् । यथा काम्येषु �वृ�ा �ुितः कामानां िमथ्याज्ञान�भवत्वे सत्यिप 

यथा�ा�ानेव कामानुपादाय तत्साधनान्येव िवध�े, न तु — कामानां िमथ्याज्ञान�भवत्वादनथर्�पत्वं चेित — न 

िवदधाित ; तथा िनत्याि�हो�ा�दशा�मिप िमथ्याज्ञान�भवं ��याकारकभेद ंयथा�ा�मेव आदाय इ�िवशेष�ाि�म् 

अिन�िवशेषप�रहारं वा �कमिप �योजनं पश्यत् अि�हो�ादीिन कमार्िण िवध�े, न — अिव�ागोचरास�स्तुिवषयिमित 

— न �वतर्ते — यथा काम्येषु । न च पु�षा न �वत�रन् अिव�ावन्तः, द�ृत्वात् — यथा कािमनः । िव�ावतामेव 

कमार्िधकार इित चेत्, न, ��ैकत्विव�ायां कमार्िधकारिवरोधस्यो�त्वात् । एतेन ��ैकत्वे िन�वषयत्वात् उपदशेेन 

त�हणफलाभावदोषप�रहार उ�ो वे�दत�ः । पु�षेच्छारागा�दवैिच�या� — अनेका िह पु�षाणािमच्छा ; रागादय� 

दोषा िविच�ाः ; तत� बा�िवषयरागा�प�तचेतसो न शा�ं िनवतर्ियतुं श�म् ; नािप स्वभावतो 

बा�िवषयिवर�चेतसो िवषयेषु �वतर्ियतुं श�म् ; �कन्तु शा�ात् एतावदवे भवित — इदिम�साधनम् 

इदमिन�साधनिमित साध्यसाधनसंबन्धिवशेषािभ�ि�ः — �दीपा�दवत् तमिस �पा�दज्ञानम् ; न तु शा�ं भृत्यािनव 

बलात् िनवतर्यित िनयोजयित वा ; दशृ्यन्ते िह पु�षा रागा�दगौरवात् शा�मप्यित�ामन्तः । तस्मात् 

पु�षमितवैिच�यमपे�य साध्यसाधनसंबन्धिवशेषान् अनेकधा उप�दशित । त� पु�षाः स्वयमेव यथा�िच साधनिवशेषेषु 

�वतर्न्ते ; शा�ं त ुसिवतृ�दीपा�दवत् उदास्त एव । तथा कस्यिचत्परोऽिप पु�षाथर्ः अपु�षाथर्वदवभासते ; यस्य 

यथावभासः, स तथा�पं पु�षाथ� पश्यित ; तदनु�पािण साधनान्युपा�दत्सते । तथा च अथर्वादोऽिप — ‘�याः �ाजापत्याः 

�जापतौ िपत�र ��चयर्मूषुः’ (बृ. उ. ५-२-१) इत्या�दः । तस्मात् न ��ैकत्वं ज्ञापियष्यन्तो वेदान्ता िविधशा�स्य 



बाधकाः । न च िविधशा�म् एतावता िन�वषय ंस्यात् । नािप उ�कारका�दभेद ंिविधशा�म् उपिनषदां ��ैकत्वं �ित 

�ामाण्य ंिनवतर्यित । स्विवषयशूरािण िह �माणािन, �ो�ा�दवत् ॥ 

त� पिण्डतंमन्याः केिचत् स्विच�वशात् सव� �माणिमतरेतरिव�� ंमन्यन्ते, तथा �त्यक्षा�दिवरोधमिप चोदयिन्त ��ैकत्वे 

— शब्दादयः �कल �ो�ा�दिवषया िभ�ाः �त्यक्षत उपलभ्यन्त े; ��ैकत्वं �ुवतां �त्यक्षिवरोधः स्यात् ; तथा �ो�ा�दिभः 

शब्दा�ुपलब्धारः कतार्र� धमार्धमर्योः �ितशरीरं िभ�ा अनुमीयन्ते संसा�रणः ; त� ��ैकत्वं �ुवतामनुमानिवरोध� ; 

तथा च आगमिवरोधं वदिन्त — ‘�ामकामो यजेत’ (तै. आ. १७-१०-४) ‘पशुकामो यजेत’ (तै. आ. १६-१२-८) ‘स्वगर्कामो 

यजेत’ (तै. आ. १६-३-३) इत्येवमा�दवाक्येभ्यः �ामपशुस्वगार्�दकामाः तत्साधना�नु�ातार� िभ�ा अवगम्यन्ते । 

अ�ोच्यते — ते त ुकुतकर् दिूषतान्तःकरणाः �ा�णा�दवणार्पशदाः अनुकम्पनीयाः आगमाथर्िविच्छ�सं�दायबु�य इित । 

कथम् ? �ो�ा�द�ारैः शब्दा�दिभः �त्यक्षत उपलभ्यमानैः ��ण एकत्वं िव�ध्यत इित वदन्तो व��ाः — �क शब्दादीनां 

भेदने आकाशैकत्वं िव�ध्यत इित ; अथ न िव�ध्यते, न त�ह �त्यक्षिवरोधः । य�ो�म् — �ितशरीरं शब्दा�ुपलब्धारः 

धमार्धमर्यो� कतार्रः िभ�ा अनुमीयन्ते, तथा च ��ैकत्वेऽनुमानिवरोध इित ; िभ�ाः कैरनुमीयन्त इित ���ाः ; अथ 

य�द �ूयुः — सव�रस्मािभरनुमानकुशलै�रित — के यूयम् अनुमानकुशला इत्येवं पृ�ानां �कमु�रम् ; शरीरेिन्�यमनआत्मसु 

च �त्येकमनुमानकौशल�त्याख्याने, शरीरेिन्�यमनःसाधना आत्मानो वयमनुमानकुशलाः, 

अनेककारकसाध्यत्वाित्�याणािमित चेत ्— एवं त�ह अनुमानकौशले भवतामनेकत्व�सङ्गः ; अनेककारकसाध्या िह 

��येित भवि�रेवाभ्युपगतम् ; त� अनुमानं च ��या ; सा शरीरेिन्�यमनआत्मसाधनैः कारकैः आत्मकतृर्का िनवर्त्यर्त 

इत्येतत्�ितज्ञातम् ; त� वयमनुमानकुशला इत्येवं वदि�ःशरीरेिन्�यमनःसाधना आत्मानः �त्येकं वयमनेके — 

इत्यभ्युपगतं स्यात् ; अहो अनुमानकौशलं द�शतम् अपुच्छशृङ्गैः ता�ककबलीवद�ः । यो िह आत्मानमेव न जानाित, स कथं 

मूढः त�त ंभेदमभेद ंवा जानीयात् ; त� �कमनुिमनोित ? केन वा िलङ्गेन ? न िह आत्मनः स्वतो भेद�ितपादकं 

�कि�िल्लङ्गमिस्त, येन िलङ्गेन आत्मभेद ंसाधयेत् ; यािन िलङ्गािन आत्मभेदसाधनाय नाम�पविन्त उपन्यस्यिन्त, 

तािन नाम�पगतािन उपाधय एव आत्मनः — घटकरकापवरकभूिछ�ाणीव आकाशस्य ; यदा आकाशस्य भेदिलङ्गं 

पश्यित, तदा आत्मनोऽिप भेदिलङ्गं लभेत सः ; न �ात्मनः परतो िवशेषमभ्युपगच्छि�स्ता�ककशतैरिप 

भेदिलङ्गमात्मनो दशर्ियतुं शक्यत े; स्वतस्तु दरूादपनीतमेव, अिवषयत्वादात्मनः । य�त् परः आत्मधमर्त्वेनाभ्युपगच्छित, 

तस्य तस्य नाम�पात्मकत्वाभ्युपगमात्, नाम�पाभ्यां च आत्मनोऽन्यत्वाभ्युपगमात्, ‘आकाशो वै नाम 

नाम�पयो�नवर्िहता त ेयदन्तरा तद्��’ (छा. उ. ८-१४-१) इित �ुतेः, ‘नाम�पे �ाकरवािण’ (छा. उ. ६-३-२) इित च 

— उत्पि��लयात्मके िह नाम�पे, ति�लक्षणं च �� — अतः अनुमानस्यैवािवषयत्वात् कुतोऽनुमानिवरोधः । एतेन 

आगमिवरोधः �त्यु�ः । यद�ुम ्— ��ैकत्वे यस्मै उपदशेः, यस्य च उपदशे�हणफलम्, तदभावात् 

एकत्वोपदशेानथर्क्यिमित — तदिप न, अनेककारकसाध्यत्वाित्�याणां क�ो�ो भवित ; एकिस्मन्��िण िन�पािधके 

नोपदशेः, नोपद�ेा, न च उपदशे�हणफलम् ; तस्मादपुिनषदां च आनथर्क्यिमत्येतत् अभ्युपगतमेव ; अथ 

अनेककारकिवषयानथर्क्यं चो�ते — न, स्वतोऽभ्युपगमिवरोधादात्मवा�दनाम् । तस्मात् ता�ककचाटभटराजा�वेश्यम् 



अभयं दगुर्िमदम् अल्पबुद्ध्यगम्यं शा�गु��सादरिहतै� — ‘कस्तं मदामद ंदवंे मदन्यो ज्ञातुमहर्ित’ (क. उ. १-२-२१) 

‘दवैेर�ािप िविच�कित्सतं पुरा’ (क. उ. १-१-२१) ‘नैषा तक�ण मितरापनेया’ (क. उ. १-२-९) — 

वर�सादलभ्यत्व�ुितस्मृितवादभे्य�’ ‘तदजेित त�ैजित तद्दरेू त�िन्तके’ (ई. उ. ५) 

इत्या�दिव��धमर्समवाियत्व�काशमन्�वण�भ्य� ; गीतासु च ‘मत्स्थािन सवर्भूतािन’ (भ. गी. ९-४) इत्या�द । तस्मात् 

पर���ितरेकेण संसारी नाम न अन्यत् वस्त्वन्तरमिस्त । तस्मात्सु�ूच्यते ‘�� वा इदम� आसीत् तदात्मानमेवावेत् अह ं

��ास्मीित’ (बृ. उ. १-४-१०) —’ नान्यदतोऽिस्त ��ृ नान्यदतोऽिस्त �ोतृ’ इत्या�द�ुितशतेभ्यः । तस्मात् परस्यैव ��णः 

सत्यस्य सत्यं नाम उपिनषत् परा ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयं �ा�णम् ॥ 

‘�� ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इित �स्तुतम् ; त� यतो जग�ातम्, यन्मयम्, य�स्म� लीयते, तदकंे �� — इित 

ज्ञािपतम् । �कमात्मकं पुनः त�गत् जायते, लीयते च ? प�भूतात्मकम् ; भूतािन च नाम�पात्मकािन ; नाम�पे 

सत्यिमित ह्यु�म् ; तस्य सत्यस्य प�भूतात्मकस्य सत्यं �� । कथं पुनः भूतािन सत्यिमित मूतार्मूतर्�ा�णम ्। 

मूतार्मूतर्भूतात्मकत्वात् कायर्करणात्मकािन भूतािन �ाणा अिप सत्यम् । तेषां कायर्करणात्मकानां भूतानां 

सत्यत्विन�दधारियषया �ा�ण�यमारभ्यते सैव उपिनष�ाख्या । कायर्करणसत्यत्वावधारण�ारेण िह सत्यस्य सत्यं �� 

अवधायर्ते । अ�ो�म् ‘�ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्’ (बृ. उ. २-१-२०) इित ; त� के �ाणाः, �कयत्यो वा �ाणिवषया 

उपिनषदः का इित च — ��ोपिनषत्�सङ्गेन करणानां �ाणानां स्व�पमवधारयित — पिथगतकूपारामा�वधारणवत् ॥ 

यो ह वै िशशंु साधानं स�त्याधान ंसस्थूणं सदामं वेद स� ह ि�षतो �ातृ�ानव�णि� । अयं वाव िशशुय�ऽयं मध्यमः 

�ाणस्तस्येदमेवाधानिमद ं�त्याधानं �ाणः स्थूणा�ं दाम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै िशशंु साधानं स�त्याधान ंसस्थूणं सदामं वेद, तस्येद ंफलम् ; �क तत् ? स� स�संख्याकान् ह ि�षतः �षेकतॄर्न् 

�ातृ�ान् �ातृ�ा िह ि�िवधा भविन्त, ि�षन्तः अि�षन्त� — त� ि�षन्तो ये �ातृ�ाः तान् ि�षतो �ातृ�ान् 

अव�णि� ; स� ये शीषर्ण्याः �ाणा िवषयोपलिब्ध�ारािण तत्�भवा िवषयरागाः सहजत्वात ्�ातृ�ाः । ते िह अस्य 

स्वात्मस्थां द�ृ� िवषयिवषयां कुवर्िन्त ; तेन ते ��ेारो �ातृ�ाः, �त्यगात्मेक्षण�ितषेधकरत्वात् ; काठके चो�म् — 

‘पराि� खािन �तृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यित नान्तरात्मन्’ (क. उ. २-१-१) इत्या�द ; त� यः िश�ादीन्वेद, तेषां 

याथात्म्यमवधारयित, स एतान् �ातृ�ान् अव�णि� अपावृणोित िवनाशयित । तस्म ैफल�वणेनािभमुखीभूतायाह — 

अयं वाव िशशुः । कोऽसौ ? योऽयं मध्यमः �ाणः, शरीरमध्ये यः �ाणो िलङ्गात्मा, यः प�धा शरीरमािव�ः — 



बृहन्पाण्डरवासः सोम राजि�त्यु�ः, यिस्मन् वा�नः�भृतीिन करणािन िवष�ािन — पड्वीशशङ्कुिनदशर्नात् स एष 

िशशु�रव, िवषयेिष्वतरकरणवदपटुत्वात् ; िशशंु साधानिमत्यु�म् ; �क पुनस्तस्य िशशोः वत्सस्थानीयस्य करणात्मन 

आधानम् तस्य इदमेव शरीरम् आधानं कायार्त्मकम् — आधीयतेऽिस्मि�त्याधानम् ; तस्य िह िशशोः �ाणस्य इद ं

शरीरमिध�ानम् ; अिस्मिन्ह करणान्यिधि�तािन लब्धात्मकािन उपलिब्ध�ारािण भविन्त, न तु �ाणमा�े िवष�ािन ; 

तथा िह द�शतमजातश�ुणा — उपसं�तेषु करणेषु िवज्ञानमयो नोपलभ्यत,े शरीरदशे�ूढेषु तु करणेषु िवज्ञानमय 

उपलभमान उपलभ्यते — त� द�शतं पािणपेष�ितबोधनेन । इद ं�त्याधानं िशरः ; �दशेिवशेषेषु — �ित — �त्याधीयत 

इित �त्याधानम् । �ाणः स्थूणा अ�पानजिनता शि�ः — �ाणो बलिमित पयार्यः ; बलाव�म्भो िह �ाणः अिस्मन् शरीरे 

— ‘स य�ायमात्माबल्यं न्येत्य संमोहिमव’ (बृ. उ. ४-४-१) इित दशर्नात् — यथा वत्सः स्थूणाव�म्भः एवम् । 

शरीरपक्षपाती वायुः �ाणः स्थूणेित केिचत् । अ�ं दाम — अ�ं िह भु�ं �ेधा प�रणमते ; यः स्थूलः प�रणामः, स एत�यं 

भूत्वा, इमामप्येित — मू�ं च पुरीषं च ; यो मध्यमो रसः, स रसो लोिहता�द�मेण स्वकाय� शरीरं सा�धातुकमुपिचनोित ; 

स्वयोन्य�ागमे िह शरीरमुपचीयते, अ�मयत्वात् ; िवपयर्येऽपक्षीयते पतित ; यस्तु अिण�ो रसः — अमृतम ्ऊक्र्  �भावः 

— इित च कथ्यत,े स नाभे�ध्व� �दयदशेमागत्य, �दयाि��सृतेषु �ास�ितनाडीसह�ेष्वनु�िवश्य, य�त् करणसंघात�पं 

िलङ्गं िशशुसंज्ञकम्, तस्य शरीरे िस्थितकारणं भवित बलमुपजनयत् स्थूणाख्यम् ; तेन अ�म् उभयतः पाशवत्सदामवत् 

�ाणशरीरयो�नबन्धनं भवित ॥ 

इदान� तस्यैव िशशोः �त्याधान ऊढस्य चकु्षिष का�नोपिनषद उच्यन्ते — 

तमेताः स�ािक्षतय उपित�न्ते त�ा इमा अक्षन्लोिहन्यो राजयस्तािभरेनं ��ोऽन्वाय�ोऽथ या अक्ष�ापस्तािभः पजर्न्यो या 

कनीनका तया�दत्यो यत्कृष्णं तेनाि�यर्च्छुक्लं तेनेन्�ोऽधरयैनं वतर्न्या पृिथ�न्वाय�ा �ौ��रया नास्या�ं क्षीयते य एवं 

वेद ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तमेताः स�ािक्षतय उपित�न्ते — तं करणात्मकं �ाणं शरीरेऽ�बन्धनं चकु्षष्यूढम् एताः व�यमाणाः स� स�संख्याकाः 

अिक्षतयः, अिक्षितहतेुत्वात्, उपित�न्ते । य�िप मन्�करणे ित�ित�पपूवर्ः आत्मनेपदी भवित, इहािप स� 

दवेतािभधानािन मन्�स्थानीयािन करणािन ; ित�तेः अतः अ�ािप आत्मनेपद ंन िव��म् । कास्ता अिक्षतय इत्युच्यन्ते — 

तत् त� या इमाः �िस�ाः, अक्षन् अक्षिण लोिहन्यः लोिहताः राजयः रेखाः, तािभः �ारभूतािभः एन ंमध्यमं �ाणं ��ः 

अन्वाय�ः अनुगतः ; अथ याः अक्षन् अक्षिण आपः धूमा�दसंयोगेनािभ�ज्यमानाः, तािभः अि��ार्रभूतािभः पजर्न्यो 

दवेतात्मा अन्वाय�ः अनुगत उपित�त इत्यथर्ः । स च अ�भूतोऽिक्षितः �ाणस्य, ‘पजर्न्ये वषर्त्यानिन्दनः �ाणा भविन्त’ (�. 

उ. २-१०) इित �ुत्यन्तरात् । या कनीनका दकृ्शि�ः तया कनीनकया �ारेण आ�दत्यो मध्यमं �ाणमुपित�त े। यत्कृष्णं 

चकु्षिष, तेन एनमि��पित�ते । यच्छुक्लं चकु्षिष, तेन इन्�ः । अधरया वतर्न्या प�मणा एनं पृिथवी अन्वाय�ा, 



अधरत्वसामान्यात् । �ौः उ�रया, ऊध्वर्त्वसामान्यात् । एताः स� अ�भूताः �ाणस्य संततमुपित�न्ते — इत्येवं यो वेद, 

तस्यैतत्फलम् — नास्या�ं क्षीयत,े य एवं वेद ॥ 

तदषे �ोको भवित । अवार्िग्बल�मस ऊध्वर्बु�स्तिस्मन्यशो िनिहतं िव��पम् । तस्यासत ऋषयः स� तीरे वाग�मी 

��णा संिवदानेित । अवार्िग्बल�मस ऊध्वर्बु� इतीद ंतिच्छर एष �वार्िग्बल�मस ऊध्वर्बु�स्तिस्मन्यशो िनिहतं 

िव��पिमित �ाणा वै यशो िव��पं �ाणानेतदाह तस्यासत ऋषयः स� तीर इित �ाणा वा ऋषयः �ाणानेतदाह 

वाग�मी ��णा संिवदानेित वाग्घ्य�मी ��णा संिव�े ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� एतिस्म�थ� एष �ोकः मन्�ो भवित — अवार्िग्बल�मस इत्या�दः । त� मन्�ाथर्माच� े�ुितः — अवार्िग्बल�मस 

ऊध्वर्बु� इित । कः पुनरसाववार्िग्बल�मस ऊध्वर्बु�ः ? इद ंतत् ; िशरः चमसाकारं िह तत् ; कथम् ? एष िह अवार्िग्बलः 

मुखस्य िबल�पत्वात्, िशरसो बु�ाकारत्वात् ऊध्वर्बु�ः । तिस्मन ्यशो िनिहतं िव��पिमित — यथा सोमः चमसे, एवं 

तिस्मन् िशरिस िव��पं नाना�पं िनिहतं िस्थत ंभवित । �क पुनस्तत् ? यशः — �ाणा वै यशो िव��पम् — �ाणाः 

�ो�ादयः वायव� म�तः स�धा तेषु �सृताः यशः — इत्येतदाह मन्�ः, शब्दा�दज्ञानहतेुत्वात् । तस्यासत ऋषयः स� तीर 

इित — �ाणाः प�रस्पन्दात्मकाः, त एव च ऋषयः, �ाणानेतदाह मन्�ः । वाग�मी ��णा संिवदानेित — ��णा संवाद ं

कुवर्न्ती अ�मी भवित ; त�तेुमाह — वाग्घ्य�मी ��णा संिव� इित ॥ 

इमावेव गोतमभर�ाजावयमेव गोतमोऽयं भर�ाज इमावेव िव�ािम�जमद�ी अयमेव िव�ािम�ोऽयं जमदि��रमावेव 

विस�कश्यपावयमेव विस�ोऽयं कश्यपो वागेवाि�वार्चा ��म�तेऽि�हर् वै नामैत�दि��रित सवर्स्या�ा भवित 

सवर्मस्या�ं भवित य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

के पुनस्तस्य चमसस्य तीर आसत ऋषय इित — इमावेव गोतमभर�ाजौ कण� — अयमेव गोतमः अयं भर�ाजः दिक्षण� 

उ�र�, िवपयर्येण वा । तथा चकु्षषी उप�दश�ुवाच — इमावेव िव�ािम�जमद�ी दिक्षणं िव�ािम�ः उ�रं जमदि�ः, 

िवपयर्येण वा । इमावेव विस�कश्यपौ — नािसके उप�दश�ुवाच ; दिक्षणः पुटो भवित विस�ः ; उ�रः कश्यपः — पूवर्वत् 

। वागेव अि�ः अदन��यायोगात् स�मः ; वाचा ��म�ते ; तस्मादि��ह वै �िस� ंनामैतत् — अ�ृत्वादि��रित, 

अि�रेव सन् यदि��रत्युच्यते परोके्षण । सवर्स्य एतस्या�जातस्य �ाणस्य, अि�िनवर्चनिवज्ञानाद�ा भवित । अ�ैव भवित 

नामुिष्म�न्येन पुनः �त्य�ते इत्येतद�ंु भवित — सवर्मस्या�ं भवतीित । य एवम ्एतत् यथो�ं �ाणयाथात्म्यं वेद, स एवं 

मध्यमः �ाणो भूत्वा आधान�त्याधानगतो भो�ैव भवित, न भोज्यम् ; भोज्या�ावतर्त इत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 



॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

� ेवाव ��णो �पे मूत� चैवामूत� च मत्य� चामृतं च िस्थतं च य� स� त्य� ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

त� �ाणा वै सत्यिमत्यु�म् । याः �ाणानामुपिनषदः, ताः ��ोपिनषत्�सङ्गेन �ाख्याताः — एते ते �ाणा इित च । ते 

�कमात्मकाः कथं वा तेषां सत्यत्विमित च व��िमित प�भूतानां सत्यानां कायर्करणात्मकानां स्व�पावधारणाथर्म् इद ं

�ा�णमारभ्यते — यदपुािधिवशेषापनय�ारेण ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित ��णः सत�वं िन�दधारियिषतम् । त� 

ि��पं �� प�भूतजिनतकायर्करणसंब� ंमूतार्मूतार्ख्यं मत्यार्मृतस्वभावं त�िनतवासना�पं च सवर्जं्ञ सवर्शि� सोपाख्यं 

भवित । ��याकारकफलात्मकं च सवर्�वहारास्पदम् । तदवे �� िवगतसव�पािधिवशेषं सम्यग्दशर्निवषयम् अजरम् 

अमृतम ्अभयम्, वा�नसयोरप्यिवषयम् अ�तैत्वात् ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित िन�दश्यत े। त� यदपोह�ारेण ‘नेित 

नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित िन�दश्यते ��, त ेएते � ेवाव — वावशब्दोऽवधारणाथर्ः — � ेएवेत्यथर्ः — ��णः 

परमात्मनः �पे — �प्यते याभ्याम् अ�पं परं �� अिव�ाध्यारोप्यमाणाभ्याम् । के ते � े? मूत� चैव मूतर्मेव च ; तथा 

अमूत� च अमूतर्मेव चेत्यथर्ः । अन्तण�तस्वात्मिवशेषणे मूतार्मूत� � ेएवेत्यवधाय�ते ; कािन पुनस्तािन िवशेषणािन 

मूतार्मूतर्यो�रत्युच्यन्ते — मत्य� च मत्य� मरणध�म, अमृतं च ति�परीतम्, िस्थत ंच — प�रिच्छ�ं गितपूवर्कं यत्स्था�ु, य� 

— यातीित यत् — �ािप अप�रिच्छ�ं िस्थतिवपरीतम्, स� — स�दत्यन्येभ्यो िवशेष्यमाणासाधारणधमर्िवशेषवत्, त्य� 

— ति�परीतम् ‘त्यत्’ इत्येव सवर्दा परोक्षािभधानाहर्म् ॥ 

तदतेन्मूत� यदन्य�ायो�ान्त�रक्षा�ैतन्मत्यर्मेतित्स्थतमेतत्स�स्यैतस्य मूतर्स्यैतस्य मत्यर्स्यैतस्य िस्थतस्यैतस्य सत एष रसो य 

एष तपित सतो �ेष रसः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त� चतु�यिवशेषणिविश� ंमूतर्म्, तथा अमूत� च ; त� कािन मूतर्िवशेषणािन कािन चेतराणीित िवभज्यते । तदतेन्मूत� 

मू�छतावयवम् इतरेतरानु�िव�ावयवं घनं संहतिमत्यथर्ः । �क तत् ? यदन्यत् ; कस्मादन्यत् ? वायो�ान्त�रक्षा� भूत�यात् 

— प�रशेषात्पृिथ�ा�दभूत�यम् ; एतन्मत्यर्म् — यदतेन्मूतार्ख्यं भूत�यम् इद ंमत्य� मरणध�म ; कस्मात् ? 

यस्माित्स्थतमेतत ्; प�रिच्छ�ं �थार्न्तरेण सं�युज्यमानं िव�ध्यते — यथा घटः स्तम्भकु�ा�दना ; तथा मूत� िस्थतं 

प�रिच्छ�म् अथार्न्तरसंबिन्ध ततोऽथार्न्तरिवरोधान्मत्यर्म् ; एतत्सत् िवशेष्यमाणासाधारणधमर्वत्, तस्माि� प�रिच्छ�म्, 

प�रिच्छ�त्वान्मत्यर्म्, अतो मूतर्म् ; मूतर्त्वा�ा मत्यर्म्, मत्यर्त्वाित्स्थतम्, िस्थतत्वात्सत् । अतः अन्योन्या�िभचारात् 

चतुणा� धमार्णां यथे� ंिवशेषणिवशेष्यभावो हतेुहतेुम�ाव� दशर्ियत�ः । सवर्थािप तु भूत�यं चतु�यिवशेषणिविश� ंमूत� 

�पं ��णः । त� चतुणार्मेकिस्मन्गृहीते िवशेषणे इतरद्गृहीतमेव िवशेषणिमत्याह — तस्यैतस्य मूतर्स्य, एतस्य मत्यर्स्य, 



एतस्य िस्थतस्य, एतस्य सतः — चतु�यिवशेषणस्य भूत�यस्येत्यथर्ः — एष रसः सार इत्यथर्ः ; �याणां िह भूतानां 

सा�र�ः सिवता ; एतत्सारािण �ीिण भूतािन, यत एतत्कृतिवभज्यमान�पिवशेषणािन भविन्त ; आिधदिैवकस्य 

कायर्स्यैत�पूम् — यत्सिवता यदतेन्मण्डलं तपित ; सतो भूत�यस्य िह यस्मात ्एष रस इित एतद्गृ�ते ; मूत� �ेष सिवता 

तपित, सा�र�� । य�ु आिधदिैवकं करणं मण्डलस्याभ्यन्तरम्, त��यामः ॥ 

अथामूत� वायु�ान्त�रकं्ष चैतदमृतमेत�दते�य�स्यैतस्यामूतर्स्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एष 

एतिस्मन्मण्डले पु�षस्त्यस्य �ेष रस इत्यिधदवैतम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथामूतर्म् — अथाधुना अमूतर्मुच्यते । वायु�ान्त�रकं्ष च यत्प�रशेिषतं भूत�यम् — एतत् अमृतम,् अमूतर्त्वात,् अिस्थतम्, 

अतोऽिव�ध्यमान ंकेनिचत्, अमृतम,् अमरणध�म ; एतत् यत ्िस्थतिवपरीतम्, �ािप, अप�रिच्छ�म् ; यस्मात् यत ्एतत् 

अन्येभ्योऽ�िवभज्यमानिवशेषम्, अतः त्यत् ‘त्यत’् इित परोक्षािभधानाहर्मेव — पूवर्वत् । तस्यैतस्यामूतर्स्य एतस्यामृतस्य 

एतस्य यतः एतस्य त्यस्य चतु�यिवशेषणस्यामूतर्स्य एष रसः ; कोऽसौ ? य एष एतिस्मन्मण्डले पु�षः — करणात्मको 

िहरण्यगभर्ः �ाण इत्यिभधीयते यः, स एषः अमूतर्स्य भूत�यस्य रसः पूवर्वत् सा�र�ः । एतत्पु�षसारं चामूत� भूत�यम् — 

हरैण्यगभर्िलङ्गारम्भाय िह भूत�यािभ�ि�र�ाकृतात् ; तस्मात् तादथ्यार्त् तत्सारं भूत�यम् । त्यस्य �ेष रसः — 

यस्मात् यः मण्डलस्थः पु�षो मण्डलव� गृ�ते सार� भूत�यस्य, तस्मादिस्त मण्डलस्थस्य पु�षस्य भूत�यस्य च 

साधम्यर्म् । तस्मात् यु�ं �िस�व�तेूपादानम् — त्यस्य �ेष रस इित ॥ 

रसः कारणं िहरण्यगभर्िवज्ञानात्मा चेतन इित केिचत् ; त� च �कल िहरण्यगभर्िवज्ञानात्मनः कमर् वाय्वन्त�रक्षयोः �यो�ृ ; 

तत्कमर् वाय्वन्त�रक्षाधारं सत् अन्येषां भूतानां �यो�ृ भवित ; तेन स्वकमर्णा वाय्वन्त�रक्षयोः �यो�ेित तयोः रसः 

कारणमुच्यत इित । त� मूतर्रसेन अतुल्यत्वात् ; मूतर्स्य तु भूत�यस्य रसो मूतर्मेव मण्डलं द�ृ ंभूत�यसमानजातीयम् ; न 

चेतनः ; तथा अमूतर्योरिप भूतयोः तत्समानजातीयेनैव अमूतर्रसेन यु�ं भिवतुम्, वाक्य�वृ�ेस्तुल्यत्वात् ; यथा िह मूतार्मूत� 

चतु�यधमर्वती िवभज्येते, तथा रसरसवतोरिप मूतार्मूतर्योः तुल्येनैव न्यायेन यु�ो िवभागः ; न त्वधर्वैशसम् । मूतर्रसेऽिप 

मण्डलोपािध�ेतनो िववक््षयत इित चेत् — अत्यल्पिमदमुच्यते, सवर्�ैव तु मूतार्मूतर्योः ���पेण िवविक्षतत्वात् । 

पु�षशब्दः अचेतनेऽनुपप� इित चेत्, न, पक्षपुच्छा�दिविश�स्यैव िलङ्गस्य पु�षशब्ददशर्नात्, ‘न वा इत्थं सन्तः श�यामः 

�जाः �जनियतुिममान्स� पु�षानेकं पु�षं करवामेित त एतान्स� पु�षानेकं पु�षमकुवर्न्’ (शत. �ा. ६-१-१-३) इत्यादौ 

अ�रसमया�दषु च �ुत्यन्तरे पु�षशब्द�योगात् । इत्यिधदवैतिमित उ�ोपसंहारः अध्यात्मिवभागोक्त्यथर्ः ॥ 

अथाध्यात्मिमदमेव मूत� यदन्यत्�ाणा� य�ायमन्तरात्म�ाकाश एतन्मत्यर्मेतित्स्थतमेतत्स�स्यैतस्य मूतर्स्यैतस्य 

मत्यर्स्यैतस्य िस्थतस्यैतस्य सत एष रसो य�कु्षः सतो �ेष रसः ॥ ४ ॥ 



भाष्यम् 

अथाधुना अध्यात्मं मूतार्मूतर्यो�वभाग उच्यते । �क तत ्मूतर्म् ? इदमेव ; �कचेदम् ? यदन्यत् �ाणा� वायोः, य�ायम् 

अन्तः अभ्यन्तरे आत्मन् आत्मिन आकाशः खम्, शरीरस्थ� यः �ाणः — एत�यं वजर्ियत्वा यदन्यत् शरीरारम्भकं भूत�यम् 

; एतन्मत्यर्िमत्या�द समानमन्यत्पूव�ण । एतस्य सतो �ेष रसः — य�कु्ष�रित ; आध्याित्मकस्य शरीरारम्भकस्य कायर्स्य 

एष रसः सारः ; तेन िह सारेण सारव�दद ंशरीरं समस्तम् — यथा अिधदवैतमा�दत्यमण्डलेन ; �ाथम्या� — चकु्षषी एव 

�थम ेसंभवतः संभवत इित, ‘तेजो रसो िनरवतर्ताि�ः’ (बृ. उ. १-२-२) इित िलङ्गात् ; तैजसं िह चकु्षः ; एतत्सारम् 

आध्याित्मकं भूत�यम् ; सतो �ेष रस इित मूतर्त्वसारत्वे हते्वथर्ः ॥ 

अथामूत� �ाण� य�ायमन्तरात्म�ाकाश एतदमृतमेत�दते�य�स्यैतस्यामूतर्स्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो 

योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षस्त्यस्य �ेष रसः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथाधुना अमूतर्मुच्यते । यत्प�रशेिषतं भूत�यं �ाण� य�ायमन्तरात्म�ाकाशः, एतदमूतर्म् । अन्यत्पूवर्वत् । एतस्य त्यस्य 

एष रसः सारः, योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षः — दिक्षणेऽक्षि�ित िवशेष�हणम्, शा��त्यक्षत्वात् ; िलङ्गस्य िह दिक्षणेऽि�ण 

िवशेषतोऽिध�ातृत्वं शा�स्य �त्यक्षम्, सवर्�ुितषु तथा �योगदशर्नात् । त्यस्य �ेष रस इित पूवर्वत् िवशेषतः अ�हणात् 

अमूतर्त्वसारत्व एव हते्वथर्ः ॥ 

तस्य हतैस्य पु�षस्य �पम ्। यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वािवकं यथेन्�गोपो यथाग्न्य�चयर्था पुण्डरीकं यथा 

सकृि��ु�ं सकृि��ु�ेव ह वा अस्य �ीभर्वित य एवं वेदाथात आदशेो नेित नेित न �ेतस्मा�दित नेत्यन्यत्परमस्त्यथ 

नामधेयं सत्यस्य सत्यिमित �ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

��ण उपािधभूतयोमूर्तार्मूतर्योः कायर्करणिवभागेन अध्यात्मािधदवैतयोः िवभागो �ाख्यातः सत्यशब्दवाच्ययोः । 

अथेदान� तस्य हतैस्य पु�षस्य करणात्मनो िलङ्गस्य �पं व�यामः वासनामयं मूतार्मूतर्वासनािवज्ञानमयसंयोगजिनतं 

िविच�ं पटिभि�िच�वत् मायेन्�जालमृगतृिष्णकोपमं सवर्�ामोहास्पदम् — एतावन्मा�मेव आत्मेित िवज्ञानवा�दनो 

वैनािशका य� �ान्ताः, एतदवे वासना�पं पट�पवत् आत्मनो ��स्य गुण इित नैयाियका वैशेिषका� सं�ितप�ाः, इदम् 

आत्माथ� ि�गुणं स्वतन्�ं �धाना�यं पु�षाथ�न हतेुना �वतर्त इित सांख्याः ॥ 

औपिनषदमंन्या अिप केिचत्���यां रचयिन्त — मूतार्मूतर्रािशरेकः, परमात्मरािश��मः, ताभ्यामन्योऽयं मध्यमः �कल 

तृतीयः क�ार् भोक्�ा िवज्ञानमयेन अजातश�ु�ितबोिधतेन सह िव�ाकमर्पूवर्�ज्ञासमुदायः ; �यो�ा कमर्रािशः, �योज्यः 



पूव��ो मूतार्मूतर्भूतरािशः साधनं चेित । त� च ता�ककैः सह सं�ध कुवर्िन्त । िलङ्गा�य� एष कमर्रािश�रत्युक्त्वा, 

पुनस्तत�स्यन्तः सांख्यत्वभयात ्— सवर्ः कमर् रािशः — पुष्पा�य इव गन्धः पुष्पिवयोगेऽिप पुटतैला�यो भवित, त�त् 

— िलङ्गिवयोगेऽिप परमात्मैकदशेमा�यित, सपरमात्मैकदशेः �कल अन्यत आगतेन गुणेन कमर्णा सगुणो भवित 

िनगुर्णोऽिप सन्, स कतार् भो�ा बध्यते मुच्यते च िवज्ञानात्मा — इित वैशेिषकिच�मप्यनुसरिन्त ; स च कमर्रािशः 

भूतराशेरागन्तुकः, स्वतो िनगुर्ण एव परमात्मैकदशेत्वात्, स्वत उित्थता अिव�ा अनागन्तुकािप ऊषरवत् अनात्मधमर्ः — 

इत्यनया कल्पनया सांख्यिच�मनुवतर्न्ते ॥ 

सवर्मेतत् ता�ककैः सह साम�स्यकल्पनया रमणीयं पश्यिन्त, न उपिनषित्स�ान्तं सवर्न्यायिवरोधं च पश्यिन्त ; कथम् ? 

उ�ा एव तावत ्सावयवत्वे परमात्मनः संसा�रत्वस�णत्वकमर्फलदशेसंसरणानुपप�यादयो दोषाः ; िनत्यभेद ेच 

िवज्ञानात्मनः परेण एकत्वानुपपि�ः । िलङ्गमेवेित चेत् परमात्मन उपच�रतदशेत्वेन किल्पत ंघटकरकभूिछ�ाकाशा�दवत्, 

तथा िलङ्गिवयोगेऽिप परमात्मदशेा�यणं वासनायाः । अिव�ाया� स्वत उत्थानम् ऊषरवत् — इत्या�दकल्पनानुपप�ैव 

। न च वास्यदशे�ितरेकेण वासनाया वस्त्वन्तरसंचरणं मनसािप कल्पियतुं शक्यम् । न च �ुतयो अवगच्छिन्त — ‘कामः 

संकल्पो िविच�कत्सा’ (बृ. उ. १-५-३) ‘�दये �ेव �पािण’ (बृ. उ. ३-९-२०) ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) 

‘कामा येऽस्य ��द ि�ताः’ (बृ. उ. ४-४-७) ‘तीण� िह तदा सवार्ञ्शोकान्�दयस्य’ (बृ. उ. ४-३-२२) इत्या�ाः । न च आसां 

�ुतीनां �ुतादथार्न्तरकल्पना न्याय्या, आत्मनः पर��त्वोपपादनाथर्परत्वादासाम्, एतावन्मा�ाथ�पक्षयत्वा� 

सव�पिनषदाम् । तस्मात् �ुत्यथर्कल्पनाकुशलाः सवर् एव उपिनषदथर्मन्यथा कुवर्िन्त । तथािप वेदाथर्�ेत्स्यात्, कामं भवतु, 

न मे �षेः । न च ‘� ेवाव ��णो �पे’ इित रािश�यपके्ष सम�सम् ; यदा तु मूतार्मूत� त�िनतवासना� मूतार्मूत� � े�पे, 

�� च �िप तृतीयम्, न चान्यत् चतुथर्मन्तराले — तदा एतत ्अनुकूलमवधारणम्, � ेएव ��णो �पे इित ; अन्यथा 

��ैकदशेस्य िवज्ञानात्मनो �पे इित कल्प्यम्, परमात्मनो वा िवज्ञानात्म�ारेणेित ; तदा च �पे एवेित ि�वचनमसम�सम् 

; �पाणीित वासनािभः सह ब�वचनं यु�तरं स्यात् — � ेच मूतार्मूत� वासना� तृतीयिमित । अथ मूतार्मूत� एव 

परमात्मनो �पे, वासनास्तु िवज्ञानात्मन इित चेत ्— तदा िवज्ञानात्म�ारेण िव��यमाणस्य परमात्मनः — इतीयं वाचो 

युि�रन�थका स्यात्, वासनाया अिप िवज्ञानात्म�ारत्वस्य अिविश�त्वात् ; न च वस्तु वस्त्वन्तर�ारेण िव��यत इित 

मुख्यया वृ�या शक्यं कल्पियतुम् ; न च िवज्ञानात्मा परमात्मनो वस्त्वन्तरम्, तथा कल्पनायां िस�ान्तहानात् । तस्मात् 

वेदाथर्मूढानां स्विच��भवा एवमा�दकल्पना अक्षरबा�ाः ; न �क्षरबा�ो वेदाथर्ः वेदाथ�पकारी वा, िनरपेक्षत्वात् वेदस्य 

�ामाण्य ं�ित । तस्मात् रािश�यकल्पना असम�सा ॥ 

‘योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षः’ (बृ. उ. २-३-५) इित िलङ्गात्मा �स्तुतः अध्यात्मे, अिधदवेै च ‘य एष एतिस्मन्मण्डले पु�षः’ (बृ. 

उ. २-३-३) इित, ‘तस्य’ इित �कृतोपादनात् स एवोपादीयते — योऽसौ त्यस्यामूतर्स्य रसः, न तु िवज्ञानमयः । ननु 

िवज्ञानमयस्यैव एतािन �पािण कस्मा� भविन्त, िवज्ञानमयस्यािप �कृतत्वात,् ‘तस्य’ इित च �कृतोपादानात् — नैवम्, 

िवज्ञानमयस्य अ�िपत्वेन िविजज्ञापियिषतत्वात् ; य�द िह तस्यैव िवज्ञानमयस्य एतािन माहारजनादीिन �पािण स्युः, 



तस्यैव ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इत्यनाख्येय�पतया आदशेो न स्यात् । नन ुअन्यस्यैव असावादशेः, न तु 

िवज्ञानमयस्येित — न, ष�ान्त ेउपसंहरात् — ‘िवज्ञातारमरे केन िवजानीयात्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इित िवज्ञानमयं �स्तुत्य 

‘स एष नेित नेित’ (बृ. उ. ४-५-१५) — इित ; ‘िवज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) इित च �ितज्ञाया अथर्व�वात् — य�द 

च िवज्ञानमयस्यैव असं�वहायर्मात्मस्व�पं ज्ञापियतुिम� ंस्यात् �ध्वस्तसव�पािधिवशेषम्, तत इयं �ितज्ञा अथर्वती स्यात् 

— येन असौ ज्ञािपतो जानात्यात्मानमेव अह ं��ास्मीित, शा�िन�ां �ा�ोित, न िबभेित कुत�न ; अथ पुनः अन्यो 

िवज्ञानमयः, अन्यः ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित �प�दश्यते — तदा अन्यददो �� अन्योऽहमस्मीित िवपयर्यो गृहीतः 

स्यात्, न ‘आत्मानमेवावेदह ं��ािस्म’ (बृ. उ. १-४-१०) इित । तस्मात् ‘तस्य हतैस्य’ इित िलङ्गपु�षस्यैव एतािन 

�पािण । सत्यस्य च सत्ये परमात्मस्व�पे व��े िनरवशेषं सत्यं व��म् ; सत्यस्य च िवशेष�पािण वासनाः ; 

तासािममािन �पाण्युच्यन्ते ॥ 

एतस्य पु�षस्य �कृतस्य िलङ्गात्मन एतािन �पािण ; कािन तानीत्युच्यन्ते — यथा लोके, महारजनं ह�र�ा तया र�ं 

माहारजनम् यथा वासो लोके, एवं स्�या�दिवषयसंयोगे तादशंृ वासना�पं र�नाकारमुत्प�ते िच�स्य, येनासौ पु�षो र� 

इत्युच्यते व�ा�दवत् — यथा च लोके पाण्ड्वािवकम्, अवे�रदम् आिवकम् ऊणार्�द, यथा च तत् पाण्डुरं भवित, तथा 

अन्य�ासना�पम् — यथा च लोके इन्�गोपः अत्यन्तर�ो भवित, एवमस्य वासना�पम् — �िचि�षयिवशेषापेक्षया 

रागस्य तारतम्यम,् �िचत्पु�षिच�वृ�यपेक्षया — यथा च लोके अग्न्य�चः भास्वरं भवित, तथा �िचत् कस्यिचत् 

वासना�पं भवित — यथा पुण्डरीकं शुक्लम्, त�दिप च वासना�पं कस्यिच�वित — यथा सकृि��ु�म्, यथा लोके 

सकृि��ोतनं सवर्तः �काशकं भवित, तथा ज्ञान�काशिववृद्ध्यपेक्षया कस्यिचत ्वासना�पम् — उपजायते । न एषां 

वासना�पाणाम् आ�दः अन्तः मध्यं संख्या वा, दशेः कालो िनिम�ं वा अवधायर्ते — असंख्येयत्वा�ासनायाः, वासनाहतेूनां 

च आनन्त्यात् । तथा च व�यित ष� े‘इदमंयोऽदोमयः’ (बृ. उ. ४-४-५) इत्या�द । तस्मात् न स्व�पसंख्यावधारणाथार् 

द�ृान्ताः — ‘यथा माहारजनं वासः’ इत्यादयः ; �क त�ह �कार�दशर्नाथार्ः — एवं�कारािण िह वासना�पाणीित । य�ु 

वासना�पमिभिहतमन्ते — सकृि��ोतनिमवेित, तित्कल िहरण्यगभर्स्य अ�ाकृतात्�ादभुर्वतः तिड�त ्सकृदवे 

�ि�भर्वतीित ; तत् तदीयं वासना�पं िहरण्यगभर्स्य यो वेद तस्य सकृि��ु�ेव, ह वै इत्यवधारणाथ�, एवमेव अस्य �ीः 

ख्याितः भवतीत्यथर्ः, यथा िहरण्यगभर्स्य — एवम् एतत् यथो�ं वासना�पमन्त्यम् यो वेद ॥ 

एवं िनरवशेषं सत्यस्य स्व�पमिभधाय, य�त्सत्यस्य सत्यमवोचाम तस्यैव स्व�पावधारणाथ� ��ण इदमारभ्यते — अथ 

अनन्तरं सत्यस्व�पिनद�शानन्तरम्, यत्सत्यस्य सत्यं तदवेाविशष्यते यस्मात् — अतः तस्मात,् सत्यस्य सत्यं स्व�पं 

िनद��यामः ; आदशेः िनद�शः ��णः ; कः पुनरसौ िनद�श इत्युच्यते — नेित नेतीत्येवं िनद�शः ॥ 

ननु कथम् आभ्यां ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित शब्दाभ्यां सत्यस्य सत्यं िन�द�दिक्षतिमित, उच्यते — 

सव�पािधिवशेषापोहने । यिस्म� कि�ि�शेषोऽिस्त — नाम वा �पं वा कमर् वा भेदो वा जाितवार् गुणो वा ; त�ारेण िह 

शब्द�वृि�भर्वित ; न चैषां कि�ि�शेषो ��ण्यिस्त ; अतो न िनद��ु ंशक्यते — इद ंत�दित — गौरसौ स्पन्दते शुक्लो 



िवषाणीित यथा लोके िन�दश्यत,े तथा ; अध्यारोिपतनाम�पकमर्�ारेण �� िन�दश्यते ‘िवज्ञानमानन्द ं��’ (बृ. उ. ३-९-

२८) ‘िवज्ञानघन एव ��ात्मा’ (बृ. उ. २-४-१२) इत्येवमा�दशब्दःै । यदा पुनः स्व�पमेव िन�द�दिक्षतं भवित 

िनरस्तसव�पािधिवशेषम्, तदा न शक्यते केनिचदिप �कारेण िनद��ुम् ; तदा अयमेवाभ्युपायः — यदतु 

�ा�िनद�श�ितषेध�ारेण ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित िनद�शः ॥ 

इद ंच नकार�यं वीप्सा�ा�यथर्म् ; य�त्�ा�ं त�त् िनिषध्यते ; तथा च सित अिन�द�ाशङ्का ��णः प�र�ता भवित ; 

अन्यथा िह नकार�येन �कृत�य�ितषेधे, यदन्यत् �कृतात्�ितिष��यात् ��, त� िन�द�म्, क�दशंृ नु खलु — 

इत्याशङ्का न िनव�तष्यते ; तथा च अनथर्क� स िनद�शः, पु�षस्य िविव�दषाया अिनवतर्कत्वात् ; ‘�� ज्ञपियष्यािम’ इित 

च वाक्यम् अप�रसमा�ाथ� स्यात् । यदा त ुसवर्�द�ाला�दिविव�दषा िनव�तता स्यात् सव�पािधिनराकरण�ारेण, तदा 

सैन्धवघनवत् एकरसं �ज्ञानघनम् अनन्तरमबा�ं सत्यस्य सत्यम् अह ं�� अस्मीित सवर्तो िनवतर्ते िविव�दषा, 

आत्मन्येवाविस्थता �ज्ञा भवित । तस्मात् वीप्साथ� नेित नेतीित नकार�यम् । ननु महता य�ेन प�रकरबन्धं कृत्वा �क 

यु�म् एवं िनद��ु ं�� ? बाढम् ; कस्मात् ? न िह — यस्मात्, ‘इित न, इित न’ इत्येतस्मात् — इतीित �ा���कारा 

नकार�यिवषया िन�दश्यन्ते, यथा �ामो �ामो रमणीय इित — अन्यत्परं िनद�शनं नािस्त ; तस्मादयमेव िनद�शो ��णः । 

यद�ुम् — ‘तस्योपिनषत्सत्यस्य सत्यम्’ (बृ. उ. २-१-२०) इित, एवं�कारेण सत्यस्य सत्यं तत ्परं �� ; अतो यु�मु�ं 

नामधेयं ��णः, नामैव नामधेयम् ; �क तत ्सत्यस्य सत्यं �ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यिमित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम् ॥ 

आत्मेत्येवोपासीत ; तदवे एतिस्मन ्सवर्िस्मन् पदनीयम् आत्मत�वम्, यस्मात् �ेयः पु�ादःे — इत्युपन्यस्तस्य वाक्यस्य 

�ाख्यानिवषये संबन्ध�योजने अिभिहते — ‘तदात्मानमेवावेदह ं��ास्मीित तस्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. उ. १-४-१०) इित 

; एवं �त्यगात्मा ��िव�ाया िवषय इत्येतत् उपन्यस्तम् । अिव�ाया� िवषयः — ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित न स वेद’ 

(बृ. उ. १-४-१०) इत्यारभ्य चातुवर्ण्यर्�िवभागा�दिनिम�पाङ्�कमर्साध्यसाधनलक्षणः बीजाङ्कुरवत् 

�ाकृता�ाकृतस्वभावः नाम�पकमार्त्मकः संसारः ‘�य ंवा इद ंनाम �पं कमर्’ (बृ. उ. १-६-१) इत्युपसं�तः शा�ीय 

उत्कषर्लक्षणो ��लोकान्तः अधोभाव� स्थावरान्तोऽशा�ीयः, पूवर्मेव �द�शतः — ‘�या ह’ (बृ. उ. १-३-१) इत्या�दना । 

एतस्मादिव�ािवषयाि�र�स्य �त्यगात्मिवषय��िव�ायाम् अिधकारः कथं नाम स्या�दित — तृतीयेऽध्याय ेउपसं�तः 

समस्तोऽिव�ािवषयः । चतुथ� त ु��िव�ािवषयं �त्यगात्मानम् ‘�� ते �वािण’ (बृ. उ. २-१-१) इित ‘�� ज्ञपियष्यािम’ 

(बृ. उ. २-१-१) इित च �स्तुत्य, तत् �� एकम् अ�यं सवर्िवशेषशून्यं 

��याकारकफलस्वभावसत्यशब्दवाच्याशेषभूतधमर्�ितषेध�ारेण ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित ज्ञािपतम् । अस्या 

��िव�ाया अङ्गत्वेन संन्यासो िविधित्सतः, जायापु�िव�ा�दलक्षणं पाङ्�ं कमर् अिव�ािवषयं यस्मात् न 



आत्म�ाि�साधनम ्; अन्यसाधन ंिह अन्यस्मै फलसाधनाय �युज्यमानं �ितकूलं भवित ; न िह बुभुक्षािपपासािनवृ�यथ� 

धावनं गमनं वा साधनम् ; मनुष्यलोकिपतृलोकदवेलोकसाधनत्वेन िह पु�ा�दसाधनािन �ुतािन, न आत्म�ाि�साधनत्वेन, 

िवशेिषतत्वा� ; न च ��िवदो िविहतािन, काम्यत्व�वणात् — ‘एतावान्वै कामः’ (बृ. उ. १-४-१७) इित, ��िवद� 

आ�कामत्वात् आ�कामस्य कामानुपप�ेः, ‘येषां नोऽयमात्मायं लोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इित च �ुतेः । केिच�ु 

��िवदोऽप्येषणासंबन्धं वणर्यिन्त ; तैबृर्हदारण्यकं न �ुतम् ; पु�ा�ेषणानामिव�ि�षयत्वम्, िव�ािवषये च — ‘येषां 

नोऽयमात्मायं लोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इत्यतः ‘�क �जया क�रष्यामः’ इित — एष िवभागः तैनर् �ुतः �ुत्या कृतः ; 

सवर्��याकारकफलोपमदर्स्व�पायां च िव�ायां सत्याम्, सह काय�ण अिव�ाया अनुपपि�लक्षण� िवरोधः तैनर् िवज्ञातः ; 

�ासवाक्यं च तैनर् �ुतम् । कमर्िव�ास्व�पयोः िव�ािव�ात्मकयोः �ितकूलवतर्नं िवरोधः । ‘य�दद ंवेदवचनं कु� कमर् 

त्यजेित च । कां ग�त िव�या यािन्त कां च गच्छिन्त कमर्णा’ (मो. ध. २४१-१-२) ॥ 

एत� ै�ोतुिमच्छािम त�वान्��वीतु मे । एतावन्योन्यवै�प्ये वत�ते �ितकूलतः’ इत्येवं पृ�स्य �ितवचनेन — ‘कमर्णा 

बध्यते जन्तु�व�या च िवमुच्यते । तस्मात्कमर् न कुवर्िन्त यतयः पारद�शनः’ (मो. ध. २४१-७) इत्येवमा�द — िवरोधः 

�द�शतः । तस्मात् न साधनान्तरसिहता ��िव�ा पु�षाथर्साधनम्, सवर्िवरोधात्, साधनिनरपेकै्षव पु�षाथर्साधनम् — 

इित पा�र�ाज्यं सवर्साधनसंन्यासलक्षणम् अङ्गत्वेन िविधत्स्यते ; एतावदवेामृतत्वसाधनिमत्यवधारणात्, ष�समा�ौ, 

िलङ्गा� — कम� सन्याज्ञवल्क्यः �व�ाजेित । मै�ेय्यै च कमर्साधनरिहतायै साधनत्वेनामृतत्वस्य ��िव�ोपदशेात्, 

िव�िनन्दावचना� ; य�द िह अमृतत्वसाधनं कमर् स्यात्, िव�साध्यं पाङ्�ं कम�ित — ति�न्दावचनमिन� ंस्यात् ; य�द तु 

प�रितत्याजियिषतं कमर्, ततो यु�ा तत्साधनिनन्दा । कमार्िधकारिनिम�वणार्�मा�द�त्ययोपमदार्� — ‘�� तं परादात्’ 

(बृ. उ. २-४-६) ‘क्ष�ं त ंपरादात्’ (बृ. उ. २-४-६) इत्यादःे ; न िह ��क्ष�ा�ात्म�त्ययोपमद�, �ा�णेनेद ंकतर्�ं 

क्षि�येणेद ंकतर्�िमित िवषयाभावात् आत्मानं लभते िविधः ; यस्यैव पु�षस्य उपम�दतः �त्ययः ��क्ष�ा�ात्मिवषयः, 

तस्य तत्�त्ययसंन्यासात् तत्कायार्णां कमर्णां कमर्साधनानां च अथर्�ा�� संन्यासः । तस्मात् आत्मज्ञानाङ्गत्वेन 

संन्यासिविधत्सयैव आख्याियकेयमारभ्यते ॥ 

मै�ेयीित होवाच याज्ञवल्क्य उ�ास्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादिस्म हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मै�ेयीित होवाच याज्ञवल्क्यः — मै�ेय� स्वभायार्मामिन्�तवान् याज्ञवल्क्यो नाम ऋिषः ; उ�ास्यन् ऊध्व� यास्यन् 

पा�र�ाज्याख्यमा�मान्तरम् वै ; ‘अरे’ इित संबोधनम् ; अहम,् अस्मात् गाहर्स्थ्यात्, स्थानात् आ�मात्, ऊध्व� गन्तुिमच्छन् 

अिस्म भवािम ; अतः हन्त अनुम�त �ाथर्यािम त ेतव ; �कचान्यत् — ते तव अनया ि�तीयया भायर्या कात्यायन्या अन्तं 

िवच्छेद ंकरवािण ; पित�ारेण युवयोमर्या संबध्यमानयोयर्ः संबन्ध आसीत्, तस्य संबन्धस्य िवच्छेद ंकरवािण ��िवभागं 

कृत्वा ; िव�ेन संिवभज्य युवां गिमष्यािम ॥ 



सा होवाच मै�ेयी । य�ु म इयं भगोः सवार् पृिथवी िव�ेन पूणार् स्यात्कथं तेनामृता स्यािमित नेित होवाच याज्ञवल्क्यो 

यथैवोपकरणवतां जीिवतं तथैव ते जीिवतं स्यादमृतत्वस्य तु नाशािस्त िव�ेनेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सा एवमु�ा ह उवाच — यत् य�द, ‘न’ु इित िवतक� , मे मम इयं पृिथवी, भगोः भगवन्, सवार् सागरप�रिक्ष�ा िव�ेन धनेन 

पूणार् स्यात् ; कथम् ? न कथंचनेत्याके्षपाथर्ः, ��ाथ� वा, तेन पृिथवीपूणर्िव�साध्येन कमर्णा अि�हो�ा�दना — अमृता �क 

स्यािमित �विहतेन संबन्धः । �त्युवाच याज्ञवल्क्यः — कथिमित य�ाके्षपाथर्म्, अनुमोदनम् — नेित होवाच याज्ञवल्क्य 

इित ; ���ेत् �ितवचनाथर्म्, नैव स्याः अमृता, �क त�ह यथैव लोके उपकरणवतां साधनवतां जीिवतं 

सुखोपायभोगसंप�म्, तथैव त�दवे तव जीिवत ंस्यात् ; अमृतत्वस्य तु न आशा मनसािप अिस्त िव�ेन िव�साध्येन 

कमर्णेित ॥ 

सा होवाच मै�ेयी येनाह ंनामृता स्यां �कमह ंतेन कुया� यदवे भगवान्वेद तदवे मे �ूहीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

सा होवाच मै�ेयी । एवमु�ा �त्युवाच मै�ेयी — य�ेवं येनाह ंनामृता स्याम्, �कमह ंतेन िव�ेन कुयार्म् ? यदवे भगवान् 

केवलम् अमृतत्वसाधनं वेद, तदवे अमृतत्वसाधनं मे म� ं�ूिह ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः ि�या बतारे नः सती ि�यं भाषस ए�ास्स्व �ाख्यास्यािम ते �ाचक्षाणस्य तु मे िन�दध्यासस्वेित ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । एवं िव�साध्येऽमृतत्वसाधने �त्याख्याते, याज्ञवल्क्यः स्वािभ�ायसंप�ौ तु� आह — स होवाच 

— ि�या इ�ा, बतेत्यनुकम्प्याह, अरे मै�ेिय, न अस्माकं पूवर्मिप ि�या सती भवन्ती इदान� ि�यमेव िच�ानुकूलं भाषसे । 

अतः एिह आस्स्व उपिवश �ाख्यास्यािम — यत् ते तव इ�म् अमृतत्वसाधनमात्मज्ञानम् कथियष्यािम । �ाचक्षाणस्य तु 

मे मम �ाख्यान ंकुवर्तः, िन�दध्यासस्व वाक्यािन अथर्तो िन�येन ध्यातुिमच्छेित ॥ 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पितः ि�यो भवत्यात्मनस्तु कामाय पितः ि�यो भवित । न वा अरे जायायै कामाय 

जाया ि�या भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया ि�या भवित । न वा अरे पु�ाणां कामाय पु�ाः ि�या भवन्त्यात्मनस्त ुकामाय 

पु�ाः ि�या भविन्त । न वा अरे िव�स्य कामाय िव�ं ि�यं भवत्यात्मनस्तु कामाय िव�ं ि�यं भवित । न वा अरे ��णः 

कामाय �� ि�यं भवत्यात्मनस्त ुकामाय �� ि�यं भवित । न वा अरे क्ष�स्य कामाय क्ष�ं ि�यं भवत्यात्मनस्त ुकामाय 

क्ष�ं ि�यं भवित । न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः ि�या भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः ि�या भविन्त । न वा अरे 



दवेानां कामाय दवेाः ि�या भवन्त्यात्मनस्तु कामाय दवेाः ि�या भविन्त । न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन ि�यािण 

भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतािन ि�यािण भविन्त । न वा अरे सवर्स्य कामाय सव� ि�यं भवत्यात्मनस्तु कामाय सव� ि�यं 

भवित । आत्मा वा अरे ���ः �ोत�ो मन्त�ो िन�दध्यािसत�ो मै�ेय्यात्मनो वा अरे दशर्नेन �वणेन मत्या िवज्ञानेनेद ं

सव� िव�दतम् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच — अमृतत्वसाधनं वैराग्यमुप�द�दकु्षः जायापितपु�ा�दभ्यो िवरागमुत्पादयित तत्संन्यासाय । न वै — वै-शब्दः 

�िस�स्मरणाथर्ः ; �िस�मेव एतत् लोके ; पत्युः भतुर्ः कामाय �योजनाय जायायाः पितः ि�यो न भवित, �क त�ह 

आत्मनस्तु कामाय �योजनायैव भायार्याः पितः ि�यो भवित । तथा न वा अरे जायाया इत्या�द समानमन्यत्, न वा अरे 

पु�ाणाम्, न वा अरे िव�स्य, न वा अरे ��णः, न वा अरे क्ष�स्य, न वा अरे लोकानाम्, न वा अरे दवेानाम्, न वा अरे 

भूतानाम्, न वा अरे सवर्स्य । पूव� पूव� यथास�े �ीितसाधने वचनम,् त� त� इ�तरत्वा�रैाग्यस्य ; सवर्�हणम् 

उ�ानु�ाथर्म् । तस्मात् लोक�िस�मेतत् — आत्मैव ि�यः, नान्यत् । ‘तदतेत्�ेयः पु�ात्’ (बृ. उ. १-४-८) इत्युपन्यस्तम्, 

तस्यैतत् वृि�स्थानीयं �पि�तम् । तस्मात् आत्म�ीितसाधनत्वात् गौणी अन्य� �ीितः, आत्मन्येव मुख्या । तस्मात् आत्मा 

वै अरे ���ः दशर्नाहर्ः, दशर्निवषयमापादियत�ः ; �ोत�ः पूवर्म् आचायर्त आगमत� ; प�ान्मन्त�ः तकर् तः ; ततो 

िन�दध्यािसत�ः िन�येन ध्यात�ः ; एवं �सौ द�ृो भवित �वणमननिन�दध्यासनसाधनै�नवर्�ततैः ; यदा 

एकत्वमेतान्युपगतािन, तदा सम्यग्दशर्नं ��ैकत्विवषयं �सीदित, न अन्यथा �वणमा�ेण । यत ्��क्ष�ा�द कमर्िनिम�ं 

वणार्�मा�दलक्षणम् आत्मन्यिव�ाध्यारोिपत�त्ययिवषयं ��याकारकफलात्मकम ्अिव�ा�त्ययिवषयम् — र�वािमव 

सपर्�त्ययः, तदपुमदर्नाथर्माह — आत्मिन खलु अरे मै�ेिय द�ृ े�ुते मते िवज्ञाते इद ंसव� िव�दतं िवज्ञातं भवित ॥ 

�� तं परादा�ोऽन्य�ात्मनो �� वेद क्षत्�ं त ंपरादा�ोऽन्य�ात्मनः क्षत्�ं वेद लोकास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो लोकान्वेद 

दवेास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो दवेान्वेद भूतािन त ंपरादयु�ऽन्य�ात्मनो भूतािन वेद सव� तं परादा�ोऽन्य�ात्मनः सव� वेददे ं

��ेद ंक्षत्�िममे लोका इमे दवेा इमािन भूतानीद ंसव� यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

ननु कथम् अन्यिस्मिन्व�दते अन्यि��दतं भवित ? नैष दोषः ; न िह आत्म�ितरेकेण अन्य�त्किचदिस्त ; य�िस्त, न 

ति��दतं स्यात् ; न त्वन्यदिस्त ; आत्मैव त ुसवर्म् ; तस्मात् सवर्म् आत्मिन िव�दते िव�दतं स्यात ्। कथं पुनरात्मैव 

सवर्िमत्येतत् �ावयित — �� �ा�णजाितः त ंपु�षं परादात् परादध्यात् पराकुयार्त् ; कम् ? यः अन्य�ात्मनः 

आत्मस्व�प�ितरेकेण — आत्मैव न भवतीयं �ा�णजाित�रित — तां यो वेद, तं परादध्यात् सा �ा�णजाितः 

अनात्मस्व�पेण मां पश्यतीित ; परमात्मा िह सव�षामात्मा । तथा क्ष�ं क्षि�यजाितः, तथा लोकाः, दवेाः, भूतािन, सवर्म् । 



इद ं��ेित — यान्यनु�ान्तािन तािन सवार्िण, आत्मैव, यदयमात्मा — योऽयमात्मा ���ः �ोत� इित �कृतः — 

यस्मात् आत्मनो जायते आत्मन्येव लीयत आत्ममयं च िस्थितकाले, आत्म�ितरेकेणा�हणात्, आत्मैव सवर्म् ॥ 

स यथा दनु्दभेुहर्न्यमानस्य न बा�ाञ्शब्दाञ्श�ुया�हणाय दनु्दभेुस्तु �हणेन दनु्दभु्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनः इदानीम् इद ंसवर्मात्मैवेित �हीतुं शक्यत े? िचन्मा�ानुगमात्सवर्� िचत्स्व�पतैवेित गम्यते ; त� द�ृान्त उच्यते 

— यत्स्व�प�ितरेकेणा�हणं यस्य, तस्य तदात्मत्वमेव लोके द�ृम् ; स यथा — स इित द�ृान्तः ; लोके यथा दनु्दभेुः 

भेयार्दःे, हन्यमानस्य ता�मानस्य दण्डा�दना, न, बा�ान् शब्दान् बिहभूर्तान् शब्दिवशेषान् 

दनु्दिुभशब्दसामान्याि�ष्कृ�ान् दनु्दिुभशब्दिवशेषान्, न श�ुयात् �हणाय �हीतुम् ; दनु्दभेुस्तु �हणेन, 

दनु्दिुभशब्दसामान्यिवशेषत्वेन, दनु्दिुभशब्दा एते इित, शब्दिवशेषा गृहीता भविन्त, 

दनु्दिुभशब्दसामान्य�ितरेकेणाभावात् तेषाम् ; दनु्दभु्याघातस्य वा, दनु्दभेुराहननम् आघातः — दनु्दभु्याघातिविश�स्य 

शब्दसामान्यस्य �हणेन त�ता िवशेषा गृहीता भविन्त, न तु त एव िन�भ� �हीतुं शक्यन्ते, िवशेष�पेणाभावात् तेषाम् 

— तथा �ज्ञान�ितरेकेण स्व�जाग�रतयोः न कि��स्तुिवशेषो गृ�ते ; तस्मात ्�ज्ञान�ितरेकेण अभावो यु�स्तेषाम् ॥ 

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बा�ाञ्शब्दाञ्श�ुया�हणाय शङ्खस्य तु �हणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तथा स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य शब्दने संयोज्यमानस्य आपूयर्माणस्य न बा�ान् शब्दान् श�ुयात् — इत्येवमा�द 

पूवर्वत् ॥ 

स यथा वीणायै वा�मानायै न बा�ाञ्शब्दाञ्श�ुया�हणाय वीणायै तु �हणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तथा वीणायै वा�मानायै — वीणाया वा�मानायाः । अनेकद�ृान्तोपादानम् इह सामान्यब�त्वख्यापनाथर्म् — अनेके िह 

िवलक्षणाः चेतनाचेतन�पाः सामान्यिवशेषाः — तेषां पारम्पयर्गत्या यथा एकिस्मन् महासामान्ये अन्तभार्वः �ज्ञानघने, 

कथं नाम �दशर्ियत� इित ; दनु्दिुभशङ्खवीणाशब्दसामान्यिवशेषाणां यथा शब्दत्वेऽन्तभार्वः, एवं िस्थितकाले तावत् 

सामान्यिवशेषा�ितरेकात् ��ैकत्वं शक्यमवगन्तुम् ॥ 



स यथा��धा�ेरभ्यािहतात्पृथग्धूमा िविन�रन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य िन�िसतमेत�दगृ्वेदो यजुव�दः 

सामवेदोऽथवार्िङ्गरस इितहासः पुराणं िव�ा उपिनषदः �ोकाः सू�ाण्यनु�ाख्यानािन �ाख्यानान्यस्यैवैतािन 

िन�िसतािन ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

एवम् उत्पि�काले �ागुत्प�ेः ��ैवेित शक्यमवगन्तुम् ; यथा अ�ेः िवस्फुिलङ्गधूमाङ्गारा�चषां �ािग्वभागात् अि�रेवेित 

भवत्यग्न्येकत्वम्, एवं जगत् नाम�पिवकृतं �ागुत्प�ेः �ज्ञानघन एवेित यु�ं �हीतुम् — इत्येतदचु्यते — स यथा — 

आ��धा�ेः आ��रेधोिभ�र�ोऽि�ः आ��धाि�ः, तस्मात्, अभ्यािहतात् पृथग्धूमाः, पृथक् नाना�कारम्, धूम�हणं 

िवस्फुिलङ्गा�द�दशर्नाथर्म्, धूमिवस्फुिलङ्गादयः, िविन�रिन्त िविनगर्च्छिन्त ; एवम् — यथायं द�ृान्तः ; अरे मै�ेिय 

अस्य परमात्मनः �कृतस्य महतो भूतस्य िन�िसतमेतत् ; िन�िसतिमव िन�िसतम् ; यथा अ�य�ेनैव पु�षिन�ासो 

भवित, एवं वै अरे । �क ति��िसतिमव ततो जातिमत्युच्यते — यदगृ्वेदो यजुव�दः सामवेदोऽथवार्िङ्गरसः-चतु�वधं 

मन्�जातम्, इितहास इित, उवर्शीपु�रवसोः संवादा�दः — ‘उवर्शी हाप्सराः’ (शत. �ा. ११-५-१-१) इत्या�द �ा�णमेव, 

पुराणम् — ‘अस�ा इदम� आसीत्’ (त.ै उ. २-७-१) इत्या�द, िव�ा दवेजनिव�ा — वेदः सोऽयम् — इत्या�ा, उपिनषदः 

‘ि�यिमत्येतदपुासीत’ (बृ. उ. ४-१-३) इत्या�ाः, �ोकाः �ा�ण�भवा मन्�ाः ‘तदतेे �ोकाः’ (बृ. उ. ४-४-८) इत्यादयः, 

सू�ािण वस्तुसं�हवाक्यािन वेद ेयथा — ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्यादीिन, अनु�ाख्यानािन 

मन्�िववरणािन, �ाख्यानान्यथर्वादाः, अथवा वस्तुसं�हवाक्यिववरणान्यनु�ाख्यानािन — यथा चतुथार्ध्याये 

‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्यस्य यथा वा ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित न स वेद यथा पशुरेवम्’ (बृ. उ. १-४-

१०) इत्यस्य अयमेवाध्यायशेषः, मन्�िववरणािन �ाख्यानािन — एवम�िवधं �ा�णम् । एवं मन्��ा�णयोरेव �हणम् ; 

िनयतरचनावतो िव�मानस्यैव वेदस्यािभ�ि�ः पु�षिन�ासवत्, न च पु�षबुि��य�पूवर्कः ; अतः �माण ंिनरपेक्ष एव 

स्वाथ� ; तस्मात् यत ्तेनो�ं त�थैव �ितप��म्, आत्मनः �ेय इच्छि�ः, ज्ञानं वा कमर् वेित । नाम�काशवशाि� �पस्य 

िव��यावस्था ; नाम�पयोरेव िह परमात्मोपािधभूतयो�ार्��यमाणयोः सिललफेनवत् त�वान्यत्वेनािनवर्��योः 

सवार्वस्थयोः संसारत्वम् — इत्यतः ना� एव िन�िसतत्वमु�म्, त�चनेनैव इतरस्य िन�िसतत्विस�ःे । अथवा सवर्स्य 

�तैजातस्य अिव�ािवषयत्वमु�म् — ‘�� त ंपरादात् — इद ंसव� यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) इित ; तेन 

वेदस्या�ामाण्यमाशङ्क्येत ; तदाशङ्कािनवृ�यथर्िमदमु�म् — पु�षिन�ासवत् अ�य�ोित्थतत्वात् �माण ंवेदः, न यथा 

अन्यो �न्थ इित ॥ 

स यथा सवार्सामपां समु� एकायनमेवं सव�षां स्पशार्नां त्वगेकायनमेवं सव�षां गन्धानां नािसके एकायनमेवं सव�षां रसानां 

िजह्वैकायनमेवं सव�षां �पाणां चकु्षरेकायनमेवं सव�षां शब्दानां �ो�मेकायनमेवं सव�षां संकल्पानां मन एकायनमेवं 

सवार्सां िव�ानां �दयमेकायनमेवं सव�षां कमर्णां हस्तावेकायनमेवं सव�षामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवं सव�षां िवसगार्णां 

पायुरेकायनमेवं सव�षामध्वनां पादावेकायनमेवं सव�षां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥ 



भाष्यम् 

�कचान्यत् ; न केवलं िस्थत्युत्पि�कालयोरेव �ज्ञान�ितरेकेणाभावात् जगतो ��त्वम् ; �लयकाले च ; 

जलबुद्बुदफेनादीनािमव सिलल�ितरेकेणाभावः, एवं �ज्ञान�ितरेकेण तत्कायार्णां नाम�पकमर्णां तिस्म�ेव 

लीयमानानामभावः ; तस्मात् एकमेव �� �ज्ञानघनम् एकरसं �ितप��िमत्यत आह । �लय�दशर्नाय द�ृान्तः ; स इित 

द�ृान्तः ; यथा येन �कारेण, सवार्सां नदीवापीतडागा�दगतानामपाम्, समु�ः अिब्धः एकायनम्, एकगमनम् एक�लयः 

अिवभाग�ाि��रत्यथर्ः ; यथा अयं द�ृान्तः, एवं सव�षां स्पशार्नां मृदकुकर् शक�ठनिपिच्छलादीनां वायोरात्मभूतानां त्वक् 

एकायनम्, त्विगित त्विग्वषयं स्पशर्सामान्यमा�म्, तिस्मन्�िव�ाः स्पशर्िवशेषाः — आप इव समु�म् — 

त�ितरेकेणाभावभूता भविन्त ; तस्यैव िह त ेसंस्थानमा�ा आसन् । तथा तदिप स्पशर्सामान्यमा�ं त्वक्शब्दवाच्यं 

मनःसंकल्पे मनोिवषयसामान्यमा�े, त्विग्वषय इव स्पशर्िवशेषाः, �िव� ंत�ितरेकेणाभावभूतं भवित ; एवं 

मनोिवषयोऽिप बुि�िवषयसामान्यमा�े �िव�ः त�ितरेकेणाभावभूतो भवित ; िवज्ञानमा�मेव भूत्वा �ज्ञानघने परे 

��िण आप इव समु� े�लीयते । एवं परम्परा�मेण शब्दादौ सह �ाहकेण करणेन �लीने �ज्ञानघने, उपाध्यभावात् 

सैन्धवघनवत् �ज्ञानघनम् एकरसम् अनन्तम् अपारं िनरन्तरं �� �वित�ते । तस्मात् आत्मैव एकम�यिमित �ितप��म् 

। तथा सव�षां गन्धानां पृिथवीिवशेषाणाम् नािसके �ाणिवषयसामान्यम् । तथा सव�षां रसानामिब्वशेषाणाम् 

िजह्वेिन्�यिवषयसामान्यम् । तथा सव�षां �पाणां तेजोिवशेषाणाम् चकु्षः चकु्ष�वषयसामान्यम् । तथा शब्दानां 

�ो�िवषयसामान्यं पूवर्वत् । तथा �ो�ा�दिवषयसामान्यानां मनोिवषयसामान्ये संकल्पे ; मनोिवषयसामान्यस्यािप 

बुि�िवषयसामान्ये िवज्ञानमा�े ; िवज्ञानमा�ं भूत्वा परिस्मन्�ज्ञानघने �लीयत े। तथा कम�िन्�याणां िवषया 

वदनादानगमनिवसगार्नन्दिवशेषाः त�ित्�यासामान्येष्वेव �िव�ा न िवभागयोग्या भविन्त, समु� इव अिब्वशेषाः ; तािन 

च सामान्यािन �ाणमा�म् ; �ाण� �ज्ञानमा�मेव — ‘यो वै �ाणः सा �ज्ञा या वै �ज्ञा स �ाणः’ (कौ. उ. ३-३) इित 

कौषीत�कनोऽधीयते । ननु सवर्� िवषयस्यैव �लयोऽिभिहतः, न तु करणस्य ; त� कोऽिभ�ाय इित — बाढम् ; �कन्तु 

िवषयसमानजातीयं करणं मन्यत े�ुितः, न तु जात्यन्तरम् ; िवषयस्यैव स्वात्म�ाहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम — यथा 

�पिवशेषस्यैव संस्थानं �दीपः करणं सवर्�प�काशने, एवं सवर्िवषयिवशेषाणामेव स्वात्मिवशेष�काशकत्वेन 

संस्थानान्तरािण करणािन, �दीपवत् ; तस्मात् न करणानां पृथक्�लये य�ः कायर्ः ; िवषयसामान्यात्मकत्वात् 

िवषय�लयेनैव �लयः िस�ो भवित करणानािमित ॥ 

स यथा सैन्धविखल्य उदके �ास्त उदकमेवानुिवलीयेत न हास्यो�हणायेव स्यात् । यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा अर 

इद ंमहद्भूतमनन्तमपारं िवज्ञानघन एव । एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु िवनश्यित न �ेत्य संज्ञास्तीत्यरे �वीमीित 

होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 



त� द�ृान्त उपादीयते — स यथेित । सैन्धविखल्यः — िसन्धो�वकारः सैन्धवः, िसन्धुशब्दने उदकमिभधीयते, स्यन्दनात् 

िसन्धुः उदकम्, ति�कारः त� भवो वा सैन्धवः, सैन्धव�ासौ िखल्य�ेित सैन्धविखल्यः, िखल एव िखल्यः, स्वाथ� यत्�त्ययः 

— उदके िसन्धौ स्वयोनौ �ास्तः �िक्ष�ः, उदकमेव िवलीयमानम् अनुिवलीयते ; य�त् भौमतैजससंपकार्त् का�ठन्य�ाि�ः 

िखल्यस्य स्वयोिनसंपकार्दपगच्छित — तत ्उदकस्य िवलयनम,् तत् अनु सैन्धविखल्यो िवलीयत इत्युच्यते ; तदतेदाह — 

उदकमेवानुिवलीयेतेित । न ह नैव — अस्य िखल्यस्य उ�हणाय उद्धृत्य पूवर्व�हणाय �हीतुम्, नैव समथर्ः कि�त्स्यात् 

सुिनपुणोऽिप ; इव-शब्दोऽनथर्कः । �हणाय नैव समथर्ः ; कस्मात् ? यतो यतः यस्मात् यस्मात् दशेात् तददुकमाददीत, 

गृहीत्वा आस्वादयेत् लवणास्वादमेव तत ्उदकम्, न तु िखल्यभावः । यथा अयं द�ृान्तः, एवमेव वै अरे मै�ेिय इद ं

परमात्माख्यं महद्भूतम् — यस्मात् महतो भूतात् अिव�या प�रिच्छ�ा सती 

कायर्करणोपािधसंबन्धाित्खल्यभावमाप�ािस, मत्यार् जन्ममरणाशनायािपपासा�दसंसारधमर्वत्यिस, नाम�पकायार्ित्मका 

— अमुष्यान्वयाहिमित, स िखल्यभावस्तव कायर्करणभूतोपािधसंपकर्�ािन्तजिनतः महित भूते स्वयोनौ महासमु�स्थानीये 

परमात्मिन अजरेऽमरेऽभये शु� ेसैन्धवघनवदकेरसे �ज्ञानघनेऽनन्तेऽपारे िनरन्तरे अिव�ाजिनत�ािन्तभेदव�जत े�वेिशतः ; 

तिस्मन्�िव� ेस्वयोिन�स्ते िखल्यभावे अिव�ाकृते भेदभावे �णािशते — इदमेकम�तैं महद्भूतम् — मह� तद्भूतं च 

महद्भूतं सवर्मह�रत्वात् आकाशा�दकारणत्वा�, भूतम् — ि�ष्विप कालेषु स्व�पा�िभचारात् सवर्दवै प�रिनष्प�िमित 

�ैकािलको िन�ा�त्ययः ; अथवा भूतशब्दः परमाथर्वाची, मह� पारमा�थकं चेत्यथर्ः ; लौ�ककं तु य�िप मह�वित, 

स्व�मायाकृतं िहमवदा�दपवर्तोपमं न परमाथर्वस्तु ; अतो िविशनि� — इद ंतु मह� तद्भूतं चेित । अनन्तम् नास्यान्तो 

िव�त इत्यनन्तम् ; कदािचदापेिक्षकं स्या�दत्यतो िविशनि� अपारिमित । िवज्ञि�ः िवज्ञानम्, िवज्ञानं च त�न�ेित 

िवज्ञानघनः, घनशब्दो जात्यन्तर�ितषेधाथर्ः — यथा सुवणर्घनः अयोघन इित ; एव-शब्दोऽवधारणाथर्ः — नान्यत् 

जात्यन्तरम् अन्तराले िव�त इत्यथर्ः । य�द इदमेकम�तैं परमाथर्तः स्वच्छं संसारदःुखासंपृ�म्, �किनिम�ोऽयं िखल्यभाव 

आत्मनः — जातो मृतः सुखी दःुखी अह ंममेत्येवमा�दलक्षणः अनेकसंसारधम�प�तु इित उच्यत े— एतेभ्यो भूतेभ्यः — 

यान्येतािन कायर्करणिवषयाकारप�रणतािन नाम�पात्मकािन सिललफेनबुद्बुदोपमािन स्वच्छस्य परमात्मनः 

सिललोपमस्य, येषां िवषयपयर्न्तानां �ज्ञानघने ��िण परमाथर्िववेकज्ञानेन �िवलापनमु�म् नदीसमु�वत् — एतेभ्यो 

हतेुभूतेभ्यः भूतेभ्यः सत्यशब्दवाच्येभ्यः, समुत्थाय सैन्धविखल्यवत् — यथा अ�ः सूयर्चन्�ा�द�ितिबम्बः, यथा वा 

स्वच्छस्य स्फ�टकस्य अल�का�ुपािधभ्यो र�ा�दभावः, एवं कायर्करणभूतभूतोपािधभ्यो िवशेषात्मिखल्यभावेन समुत्थाय 

सम्यगुत्थाय — येभ्यो भूतेभ्य उित्थतः तािन यदा कायर्करणिवषयाकारप�रणतािन भूतािन आत्मनो 

िवशेषात्मिखल्यहतेुभूतािन शा�ाचाय�पदशेेन ��िव�या नदीसमु�वत् �िवलािपतािन िवनश्यिन्त, 

सिललफेनबुद्बुदा�दवत् तेषु िवनश्यत्सु अन्वेव एष िवशेषात्मिखल्यभावो िवनश्यित ; यथा उदकाल�का�दहते्वपनये 

सूयर्चन्�स्फ�टका�द�ितिबम्बो िवनश्यित, चन्�ा�दस्व�पमेव परमाथर्तो �वित�ते, त�त् �ज्ञानघनमनन्तमपारं स्वच्छं 

�वित�ते । न त� �ेत्य िवशेषसंज्ञािस्त कायर्करणसंघातेभ्यो िवमु�स्य — इत्येवम् अरे मै�ेिय �वीिम — नािस्त 

िवशेषसंजे्ञित — अहमसौ अमुष्य पु�ः ममेद ंके्ष�ं धनम् सुखी दःुखीत्येवमा�दलक्षणा, अिव�ाकृतत्वा�स्याः ; अिव�ाया� 



��िव�या िनरन्वयतो नािशतत्वात् कुतो िवशेषसंज्ञासंभवो ��िवदः चैतन्यस्वभावाविस्थतस्य ; शरीराविस्थतस्यािप 

िवशेषसंज्ञा नोपप�ते �कमुत कायर्करणिवमु�स्य सवर्तः । इित ह उवाच उ�वािन्कल परमाथर्दशर्नं मै�ेय्यै भायार्यै 

याज्ञवल्क्यः ॥ 

सा होवाच मै�ेय्य�ैव मा भगवानमूमुह� �ेत्य संज्ञास्तीित स होवाच न वा अरेऽह ंमोह ं�वीम्यलं वा अर इद ंिवज्ञानाय ॥ 

१३ ॥ 

भाष्यम् 

एवं �ितबोिधता सा ह �कल उवाच उ�वती मै�ेयी — अ�ैव एतिस्म�ेव एकिस्मन्वस्तुिन ��िण 

िव��धमर्व�वमाचक्षाणेन भगवता मम मोहः कृतः ; तदाह — अ�ैव मा भगवान् पूजावान् अमूमुहत् मोह ंकृतवान् । कथं 

तेन िव��धमर्व�वमु�िमत्युच्यते — पूव� िवज्ञानघन एवेित �ितज्ञाय, पुनः न �ेत्य संज्ञास्तीित ; कथं िवज्ञानघन एव ? 

कथं वा न �ेत्य संज्ञास्तीित ? न िह उष्णः शीत� अि�रेवैको भवित ; अतो मूढािस्म अ� । स होवाच याज्ञवल्क्यः — न वा 

अरे मै�ेय्यह ंमोह ं�वीिम — मोहनं वाक्यं न �वीमीत्यथर्ः । नन ुकथं िव��धमर्त्वमवोचः — िवज्ञानघनं संज्ञाभावं च ? न 

मया इदम् एकिस्मन्ध�मण्यिभिहतम् ; त्वयैव इद ंिव��धमर्त्वेन एकं वस्तु प�रगृहीतं �ान्त्या ; न तु मया उ�म् ; मया तु 

इदमु�म् — यस्तु अिव�ा�त्युपस्थािपतः कायर्करणसंबन्धी आत्मनः िखल्यभावः, तिस्मिन्व�या नािशते, ति�िम�ा या 

िवशेषसंज्ञा शरीरा�दसंबिन्धनी अन्यत्वदशर्नलक्षणा, सा कायर्करणसंघातोपाधौ �िवलािपते नश्यित, हते्वभावात्, 

उदका�ाधारनाशा�दव चन्�ा�द�ितिबम्बः ति�िम�� �काशा�दः ; न पुनः परमाथर्चन्�ा�दत्यस्व�पवत् 

असंसा�र��स्व�पस्य िवज्ञानघनस्य नाशः ; तत् िवज्ञानघन इत्यु�म् ; स आत्मा सवर्स्य जगतः ; परमाथर्तो भूतनाशात् न 

िवनाशी ; िवनाशी त ुअिव�ाकृतः िखल्यभावः, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम’् (छा. उ. ६-१-४) , इित �ुत्यन्तरात् । 

अयं तु पारमा�थकः — अिवनाशी वा अरेऽयमात्मा ; अतः अलं पयार्�म् वै अरे इद ंमहद्भूतमनन्तमपारं यथा�ाख्यातम् 

िवज्ञानाय िवज्ञातुम ्; ‘न िह िवज्ञातु�वज्ञाते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वात्’ (बृ. उ. ४-५-३०) इित िह व�यित ॥ 

य� िह �तैिमव भवित त�दतर इतरं िज�ित त�दतर इतरं पश्यित त�दतर इतरं शृणोित त�दतर इतरमिभवदित त�दतर 

इतरं मनुते म�दतर इतरं िवजानाित य� वा अस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं िज�े�त्केन कं पश्ये�त्केन कं शृणुया�त्केन 

कमिभवद�ेत्केन कं मन्वीत तत्केन कं िवजानीयात् । येनेद ंसव� िवजानाित तं केन िवजानीयाि�ज्ञातारमरे केन 

िवजानीया�दित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

कथं त�ह �ेत्य संज्ञा नास्तीत्युच्यत ेशृणु ; य� यिस्मन् अिव�ाकिल्पते कायर्करणसंघातोपािधजिनते िवशेषात्मिन 

िखल्यभावे, िह यस्मात्, �तैिमव — परमाथर्तोऽ�तैे ��िण �तैिमव िभ�िमव वस्त्वन्तरमात्मनः — उपल�यते — नन ु



�तेैनोपमीयमानत्वात् �तैस्य पारमा�थकत्विमित ; न, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम्’ (छा. उ. ६-१-४) इित �ुत्यन्तरात् 

‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) इित च — तत् त� यस्मा�ैतिमव तस्मादवे 

इतरोऽसौ परमात्मनः िखल्यभूत आत्मा अपरमाथर्ः, चन्�ाद�ेरव उदकचन्�ा�द�ितिबम्बः, इतरो �ाता इतरेण �ाणेन इतरं 

�ात�ं िज�ित ; इतर इतरिमित कारक�दशर्नाथर्म्, िज�तीित ��याफलयोरिभधानम् — यथा िछन�ीित — यथा 

उ�म्य उ�म्य िनपातनम् छे�स्य च �धैीभावः उभयं िछन�ीत्येकेनैव शब्दने अिभधीते — ��यावसानत्वात् 

��या�ितरेकेण च तत्फलस्यानुपलम्भात् ; इतरो �ाता इतरेण �ाणेन इतरं �ात�ं िज�ित — तथा सव� पूवर्वत् — 

िवजानाित ; इयम ्अिव�ावदवस्था । य� तु ��िव�या अिव�ा नाशमुपगिमता त� आत्म�ितरेकेण अन्यस्याभावः ; 

य� वै अस्य ��िवदः सव� नाम�पा�द आत्मन्येव �िवलािपतम् आत्मैव संवृ�म् — य� एवम ्आत्मैवाभूत्, तत ्त� केन 

करणेन कं �ात�ं को िज�ेत् ? तथा पश्येत् ? िवजानीयात् ; सवर्� िह कारकसाध्या ��या ; अतः कारकाभावेऽनुपपि�ः 

��यायाः ; ��याभावे च फलाभावः । तस्मात् अिव�ायामेव सत्यां ��याकारकफल�वहारः, न ��िवदः — आत्मत्वादवे 

सवर्स्य, न आत्म�ितरेकेण कारकं ��याफलं वािस्त ; न च अनात्मा सन् सवर्मात्मैव भवित कस्यिचत् ; तस्मात् अिव�यैव 

अनात्मत्वं प�रकिल्पतम् ; न त ुपरमाथर्त आत्म�ितरेकेणािस्त �कि�त् ; तस्मात् परमाथार्त्मैकत्व�त्यये 

��याकारकफल�त्ययानुपपि�ः । अतः िवरोधात् ��िवदः ��याणां तत्साधनानां च अत्यन्तमेव िनवृि�ः । केन किमित 

के्षपाथ� वचनं �कारान्तरानुपपि�दशर्नाथर्म्, केनिचदिप �कारेण ��याकरणा�दकारकानुपप�ेः — केनिचत् कंिचत् कि�त् 

कथंिचत ्न िज�ेदवेेत्यथर्ः । य�ािप अिव�ावस्थायाम् अन्यः अन्यं पश्यित, त�ािप येनेद ंसव� िवजानाित, तं केन 

िवजानीयात् — येन िवजानाित, तस्य करणस्य, िवजे्ञये िविनयु�त्वात् ; ज्ञातु� जे्ञय एव िह िजज्ञासा, न आत्मिन ; न च 

अ�े�रव आत्मा आत्मनो िवषयः ; न च अिवषये ज्ञातुः ज्ञानमुपप�ते ; तस्मात् येन इद ंसव� िवजानाित, तं िवज्ञातारं केन 

करणेन को वा अन्यः िवजानीयात् — यदा तु पुनः परमाथर्िववे�कनो ��िवदो िवज्ञातैव केवलोऽ�यो वतर्ते, तं िवज्ञातारं 

अरे केन िवजानीया�दित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम ्॥ 

यत् केवलं कमर्िनरपेक्षम् अमृतत्वसाधनम्, त���िमित मै�ेयी�ा�णमारब्धम ्; त� आत्मज्ञानं सवर्संन्यासाङ्गिविश�म् 

; आत्मिन च िवज्ञाते सवर्िमद ंिवज्ञातं भवित ; आत्मा च ि�यः सवर्स्मात् ; तस्मात् आत्मा ���ः ; स च �ोत�ो मन्त�ो 

िन�दध्यािसत� इित च दशर्न�कारा उ�ाः ; त� �ोत�ः, आचायार्गमाभ्याम् ; मन्त�ः तकर् तः ; त� च तकर्  उ�ः — 

‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) इित �ितज्ञातस्य हतेुवचनम ्आत्मैकसामान्यत्वम् आत्मैको�वत्वम् आत्मैक�लयत्वं च 

; त� अयं हतेुः अिस� इत्याशङ्क्यते आत्मैकसामान्यो�व�लयाख्यः ; तदाशङ्कािनवृ�यथर्मेतद्�ा�णमारभ्यते । यस्मात् 

परस्परोपकाय�पकारकभूतं जगत्सव� पृिथ�ा�द, य� लोके परस्परोपकाय�पकारकभूतं तत् एककारणपूवर्कम् 

एकसामान्यात्मकम् एक�लयं च द�ृम्, तस्मात् इदमिप पृिथ�ा�दलक्षणं जगत् परस्परोपकाय�पकारकत्वात् तथाभूतं 



भिवतुमहर्ित — एष �थर्ः अिस्मन्�ा�णे �काश्यते । अथवा ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) इित �ितज्ञातस्य 

आत्मोत्पि�िस्थितलयत्वं हतेुमुक्त्वा, पुनः आगम�धानेन मधु�ा�णेन �ितज्ञातस्य अथर्स्य िनगमनं ��यते ; तथािह 

नैयाियकै��म् — ‘हते्वपदशेात्�ितज्ञायाः पुनवर्चनं िनगमनम्’ इित । अन्यै�ार्ख्यातम् — आ दनु्दिुभद�ृान्तात् 

�ोत�ाथर्मागमवचनम्, �ा�धु�ा�णात् मन्त�ाथर्म् उपपि��दशर्नेन, मधु�ा�णेन तु िन�दध्यासनिविध�च्यत इित । 

सवर्थािप तु यथा आगमेनावधा�रतम्, तकर् तस्तथैव मन्त�म् ; यथा तकर् तो मतम,् तस्य तकार्गमाभ्यां िनि�तस्य तथैव 

िन�दध्यासनं ��यत इित पृथक् िन�दध्यासनिविधरनथर्क एव ; तस्मात् पृथक् �करणिवभागः अनथर्क इत्यस्मदिभ�ायः 

�वणमननिन�दध्यासनानािमित । सवर्थािप तु अध्याय�यस्याथर्ः अिस्मन्�ा�णे उपसंि�यते ॥ 

इयं पृिथवी सव�षां भूतानां मध्वस्यै पृिथ�ै सवार्िण भूतािन मधु य�ायमस्यां पृिथ�ां तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

इयं पृिथवी �िस�ा सव�षां भूतानां मधु — सव�षां ��ा�दस्तम्बपयर्न्तानां भूतानां �ािणनाम्, मधु कायर्म्, मिध्वव मधु ; 

यथा एको मध्वपूपः अनेकैमर्धुकरै�नवर्�ततः, एवम् इयं पृिथवी सवर्भूतिनवर्�तता । तथा सवार्िण भूतािन पृिथ�ै पृिथ�ाः 

अस्याः, मधु कायर्म् । �क च य�ायं पु�षः अस्यां पृिथ�ां तेजोमयः िचन्मा��काशमयः अमृतमयोऽमरणधमार् पु�षः, 

य�ायम् अध्यात्मम् शारीरः शरीरे भवः पूवर्वत् तेजोमयोऽमृतमयः पु�षः, स च िलङ्गािभमानी — स च सव�षां 

भूतानामुपकारकत्वेन मधु, सवार्िण च भूतान्यस्य मधु, च-शब्दसामथ्यार्त् । एवम् एत�तु�यं तावत् एकं सवर्भूतकायर्म्, 

सवार्िण च भूतान्यस्य कायर्म् ; अतः अस्य एककारणपूवर्कता । यस्मात् एकस्मात्कारणात् एत�ातम्, तदवे एकं परमाथर्तो 

��, इतरत्काय� वाचारम्भणं िवकारो नामधेयमा�म् — इत्येष मधुपयार्याणां सव�षामथर्ः संके्षपतः । अयमेव सः, योऽयं 

�ितज्ञातः — ‘इद ंसव� यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) इित ; इदममृतम ्— यत ्मै�ेय्याः अमृतत्वसाधनमु�म् 

आत्मिवज्ञानम् — इद ंतदमृतम् ; इद ं�� — यत् ‘�� ते �वािण’ (बृ. उ. २-१-१) ‘ज्ञपियष्यािम’ (बृ. उ. २-१-१५) 

इत्यध्यायादौ �कृतम्, यि�षया च िव�ा ��िव�ेत्युच्यते ; इद ंसवर्म् — यस्मात् ��णो िवज्ञानात्सव� भवित ॥ 

इमा आपः सव�षां भूतानां मध्वासामपां सवार्िण भूतािन मधु य�ायमास्वप्सु तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आपः । अध्यात्मं रेतिस अपां िवशेषतोऽवस्थानम् ॥ 

अयमि�ः सव�षां भूतानां मध्वस्या�ेः सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्म��ौ तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

वा�यस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

तथा अि�ः । वािच अ�े�वशेषतोऽवस्थानम् ॥ 

अयं वायुः सव�षां भूतानां मध्वस्य वायोः सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्मन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

�ाणस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा वायुः, अध्यात्मं �ाणः । भूतानां शरीरारम्भकत्वेनोपकारात् मधुत्वम् ; तदन्तगर्तानां तेजोमयादीनां 

करणत्वेनोपकारान्मधुत्वम् ; तथा चो�म् — ‘तस्यै वाचः पृिथवी शरीरं ज्योित�पमयमि�ः’ (बृ. उ. १-५-११) इित ॥ 

अयमा�दत्यः सव�षां भूतानां मध्वस्या�दत्यस्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्म�ा�दत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं चाकु्षषस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आ�दत्यो मधु, चाकु्षषः अध्यात्मम् ॥ 

इमा �दशः सव�षां भूतानां मध्वासां �दशां सवार्िण भूतािन मधु य�ायमासु �दकु्ष तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

�ौ�ः �ाित�ुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �दशो मधु । �दशां य�िप �ो�मध्यात्मम्, शब्द�ित�वणवेलायां तु िवशेषतः संिनिहतो भवतीित अध्यात्मं �ाित�ुत्कः 

— �ित�ुत्कायां �ित�वणवेलायां भवः �ाित�ुत्कः ॥ 

अयं चन्�ः सव�षां भूतानां मध्वस्य चन्�स्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायम�स्म�न्� ेतेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तथा चन्�ः, अध्यात्मं मानसः ॥ 

इयं िव�ुत्सव�षां भूतानां मध्वस्यै िव�ुतः सवार्िण भूतािन मधु य�ायमस्यां िव�ुित तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ८ ॥ 



भाष्यम् 

तथा िव�ुत्, त्व�ेजिस भवः तैजसः अध्यात्मम् ॥ 

अयं स्तनिय�ुः सव�षां भूतानां मध्वस्य स्तनिय�ोः सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्मन्स्तनिय�ौ तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तथा स्तनिय�ुः । शब्द ेभवः शाब्दः अध्यात्मं य�िप, तथािप स्वरे िवशेषतो भवतीित सौवरः अध्यात्मम् ॥ 

अयमाकाशः सव�षां भूतानां मध्वस्याकाशस्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्म�ाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं ��ाकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तथा आकाशः, अध्यात्मं ��ाकाशः ॥ 

आकाशान्ताः पृिथ�ादयो भूतगणा दवेतागणा� कायर्करणसंघातात्मानः उपकुवर्न्तो मधु भविन्त �ितशरी�रणिमत्यु�म् । 

येन ते �यु�ाः शरी�रिभः संबध्यमाना मधुत्वेनोपकुवर्िन्त, तत् व��िमित इदमारभ्यते — 

अयं धमर्ः सव�षां भूतानां मध्वस्य धमर्स्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्मन्धम� तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

धामर्स्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

अयं धमर्ः — ‘अयम्’ इित अ�त्यक्षोऽिप धमर्ः काय�ण तत्�यु�ेन �त्यके्षण �प�दश्यते — अयं धमर् इित — �त्यक्षवत् । 

धमर्� �ाख्यातः �ुितस्मृितलक्षणः, क्षत्�ादीनामिप िनयन्ता, जगतो वैिच�यकृत् पृिथ�ादीनां प�रणामहतेुत्वात्, 

�ािणिभरनु�ीयमान�प� ; तेन च ‘अयं धमर्ः’ इित �त्यके्षण �पदशेः । सत्यधमर्यो� अभेदने िनद�शः कृतः 

शा�ाचारलक्षणयोः ; इह त ुभेदने �पदशे एकत्वे सत्यिप, द�ृाद�ृभेद�पेण कायार्रम्भकत्वात् । यस्तु अद�ृः अपूवार्ख्यो 

धमर्ः, स सामान्यिवशेषात्मना अद�ृने �पेण कायर्मारभते — सामान्य�पेण पृिथ�ादीनां �यो�ा भवित, िवशेष�पेण च 

अध्यात्मं कायर्करणसंघातस्य ; त� पृिथ�ादीनां �यो��र — य�ायमिस्मन्धम� तेजोमयः ; तथा अध्यात्मं 

कायर्करणसंघातकतर्�र धम� भवो धामर्ः ॥ 

इद ंसत्यं सव�षां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्मन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मं 

सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ १२ ॥ 



भाष्यम् 

तथा द�ृनेानु�ीयमानेन आचार�पेण सत्याख्यो भवित, स एव धमर्ः ; सोऽिप ि��कार एव सामान्यिवशेषात्म�पेण — 

सामान्य�पः पृिथ�ा�दसमवेतः, िवशेष�पः कायर्करणसंघातसमवेतः ; त� पृिथ�ा�दसमवेते वतर्मान��या�पे सत्ये, 

तथा अध्यात्मं कायर्करणसंघातसमवेते सत्ये, भवः सात्यः — ‘सत्येन वायुरावाित’ (तै. ना. २-१) इित �ुत्यन्तरात् ॥ 

इद ंमानुषं सव�षां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्मन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो 

य�ायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

धमर्सत्याभ्यां �यु�ोऽयं कायर्करणसंघातिवशेषः, स येन जाितिवशेषेण संयु�ो भवित, स जाितिवशेषो मानुषा�दः ; त� 

मनुषा�दजाितिविश�ा एव सव� �ािणिनकायाः परस्परोपकाय�पकारकभावेन वतर्माना दशृ्यन्त े; अतो मानुषा�दजाितरिप 

सव�षां भूतानां मधु । त� मानुषा�दजाितरिप बा�ा आध्याित्मक� चेित उभयथा िनद�शभाक् भवित ॥ 

अयमात्मा सव�षां भूतानां मध्वस्यात्मनः सवार्िण भूतािन मधु य�ायमिस्म�ात्मिन तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमात्मा 

तेजोमयोऽमृतमयः पु�षोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमद ं��ेद ंसवर्म् ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

यस्तु कायर्करणसंघातो मानुषा�दजाितिविश�ः, सोऽयमात्मा सव�षां भूतानां मधु । ननु अयं शारीरशब्दने िन�द�ः 

पृिथवीपयार्य एव — न, पा�थवांशस्यैव त� �हणात् ; इह तु सवार्त्मा �त्यस्तिमताध्यात्मािधभूतािधदवैा�दसवर्िवशेषः 

सवर्भूतदवेतागणिविश�ः कायर्करणसंघातः सः ‘अयमात्मा’ इत्युच्यते । तिस्मन ्अिस्मन् आत्मिन तेजोमयोऽमृतमयः पु�षः 

अमूतर्रसः सवार्त्मको िन�दश्यते ; एकदशेेन तु पृिथ�ा�दषु िन�द�ः, अ� अध्यात्मिवशेषाभावात ्सः न िन�दश्यत े। यस्तु 

प�रिश�ो िवज्ञानमयः — यदथ�ऽयं दहेिलङ्गसंघात आत्मा — सः ‘य�ायमात्मा’ इत्युच्यते ॥ 

स वा अयमात्मा सव�षां भूतानामिधपितः सव�षां भूतानां राजा त�था रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सव� सम�पता 

एवमेवािस्म�ात्मिन सवार्िण भूतािन सव� दवेाः सव� लोकाः सव� �ाणाः सवर् एत आत्मानः सम�पताः ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

अिस्म�ात्मिन, प�रिश�ो िवज्ञानमयः अन्त्ये पयार्ये, �वेिशतः, सोऽयमात्मा । तिस्मन् 

अिव�ाकृतकायर्करणसंघातोपािधिविश� े��िव�या परमाथार्त्मिन �वेिशते, स एवमु�ः अनन्तरोऽबा�ः कृत्�ः 

�ज्ञानघनभूतः, स वै — स एव अयमात्मा अ�विहतपूवर्पयार्ये ‘तेजोमयः’ इत्या�दना िन�द�ो िवज्ञानात्मा िव�ान्, सव�षां 



भूतानामयमात्मा — सव��पास्यः — सव�षां भूतानामिधपितः सवर्भूतानां स्वतन्�ः — न कुमारामात्यवत् — �क त�ह 

सव�षां भूतानां राजा, राजत्विवशेषणम् ‘ अिधपितः’ इित — भवित कि�त ्राजोिचतवृि�माि�त्य राजा, न तु अिधपितः, 

अतो िविशनि� अिधपित�रित ; एवं सवर्भूतात्मा िव�ान् ��िवत् मु�ो भवित । यद�ुम् — ‘��िव�या सव� भिवष्यन्तो 

मनुष्या मन्यन्ते, �कमु तद्��ावे�स्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. उ. १-४-९) इतीदम्, तत् �ाख्यातम् एवम् — आत्मानमेव 

सवार्त्मत्वेन आचायार्गमाभ्यां �ुत्वा, मत्वा तकर् तः, िवज्ञाय साक्षात् एवम,् यथा मधु�ा�णे द�शतं तथा — तस्मात् 

��िवज्ञानात् एवंलक्षणात् पूवर्मिप, ��ैव सत् अिव�या अ�� आसीत्, सवर्मेव च सत् असवर्मासीत् — तां तु अिव�ाम् 

अस्माि�ज्ञानात् ितरस्कृत्य ��िवत् ��ैव सन् ��ाभवत्, सवर्ः सः सवर्मभवत् । प�रसमा�ः शा�ाथर्ः, यदथर्ः �स्तुतः ; 

तिस्मन् एतिस्मन ्सवार्त्मभूते ��िव�द सवार्त्मिन सव� जगत्सम�पतिमत्येतिस्म�थ� द�ृान्त उपादीयते — त�था रथनाभौ 

च रथनेमौ चाराः सव� सम�पता इित, �िस�ोऽथर्ः, एवमेव अिस्मन् आत्मिन परमात्मभूते ��िव�द सवार्िण भूतािन 

��ा�दस्तम्बपयर्न्तािन सव� दवेाः अग्न्यादयः सव� लोकाः भूरादयः सव� �ाणाः वागादयः सवर् एव आत्मानो जलचन्�वत् 

�ितशरीरानु�वेिशनः अिव�ाकिल्पताः ; सव� जगत् अिस्मन्सम�पतम् । यद�ुम्, ��िवत् वामदवेः �ितपेद े— अह ं

मनुरभवं सूयर्�ेित, स एष सवार्त्मभावो �ाख्यातः । स एष िव�ान् ��िवत् सव�पािधः सवार्त्मा सव� भवित ; िन�पािधः 

िन�पाख्यः अनन्तरः अबा�ः कृत्�ः �ज्ञानघनः अजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽचलः नेित नेत्यस्थूलोऽनणु�रत्येवंिवशेषणः भवित । 

तमेतमथर्म् अजानन्तस्ता�ककाः केिचत् पिण्डतंमन्या�ागमिवदः शा�ाथ� िव�� ंमन्यमाना िवकल्पयन्तो 

मोहमगाधमुपयािन्त । तमेतमथर्म् एतौ मन्�ावनुवदतः — ‘अनेजदकंे मनसो जवीयः’ (ई. उ. ४) ‘तदजेित त�ैजित’ (ई. उ. 

५) इित । तथा च तैि�रीयके —, ‘यस्मात्परं नापरमिस्त �कि�त्’ (तै. ना. १०-४), ‘एतत्सामगाय�ास्ते 

अहम�महम�महम�म्’ (त.ै उ. ३-१०-६) इत्या�द । तथा च च्छान्दोग्ये ‘जक्षत्��ड�ममाणः’ (छा. उ. ८-१२-३), ‘स य�द 

िपतृलोककामः’ (छा. उ. ८-२-१) ‘सवर्गन्धः सवर्रसः’ (छा. उ. ३-१४-२), ‘सवर्ज्ञः सवर्िवत्’ (म.ु उ. १-१-९) इत्या�द । 

आथवर्णे च ‘दरूात्सुदरेू त�दहािन्तके च’ (मु. उ. ३-१-७) । कठवल्लीष्विप ‘अणोरणीयान्महतो महीयान्’ (क. उ. १-२-२१) 

‘कस्तं मदामद ंदवेम्’ (क. उ. १-२-२१) ‘त�ावतोऽन्यानत्येित ित�त्’ (ई. उ. ४) इित च । तथा गीतासु ‘अह ं�तुरह ंयज्ञः’ 

(भ. गी. ९-१०) ‘िपताहमस्य जगतः’ (भ. गी. ९-१७) ‘नाद�े कस्यिचत्पापम्’ (भ. गी. ५-१०) ‘समं सव�षु भूतेषु’ (भ. गी. 

१३-२७) ‘अिवभ�ं िवभ�ेषु’ (भ. गी. १७-२०) ‘�िसष्णु �भिवष्णु च’ (भ. गी. १३-१६) इित — एवमा�ागमाथ� 

िव��िमव �ितभान्तं मन्यमानाः स्विच�सामथ्यार्त् अथर्िनणर्याय िवकल्पयन्तः — अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा, कतार् अकतार्, 

मु�ः ब�ः, क्षिणको िवज्ञानमा�ं शून्यं च — इत्येवं िवकल्पयन्तः न पारमिधगच्छन्त्यिव�ायाः, िव��धमर्द�शत्वात्सवर्� । 

तस्मात् त� य एव �ुत्याचायर्द�शतमागार्नुसा�रणः, त एवािव�ायाः पारमिधगच्छिन्त ; त एव च 

अस्मान्मोहसमु�ादगाधात् उ��रष्यिन्त, नेतरे स्वबुि�कौशलानुसा�रणः ॥ 

प�रसमा�ा ��िव�ा अमृतत्वसाधनभूता, यां मै�ेयी पृ�वती भतार्रम् ‘यदवे भगवानमृतत्वसाधनं वेद तदवे मे �ूिह’ (बृ. 

उ. २-४-३) इित । एतस्या ��िव�ायाः स्तुत्यथार् इयमाख्याियका आनीता । तस्या आख्याियकायाः 

संके्षपतोऽथर्�काशनाथार्वेतौ मन्�ौ भवतः ; एवं िह मन्��ा�णाभ्यां स्तुतत्वात् अमृतत्वसवर्�ाि�साधनत्वं ��िव�ायाः 



�कटीकृतं राजमागर्मुपनीतं भवित — यथा आ�दत्यः उ�न् शावर्रं तमोऽपनयतीित — त�त् । अिप च एवं स्तुता ��िव�ा 

— या इन्�रिक्षता सा दषु्�ापा दवैेरिप ; यस्मात् अि�भ्यामिप दवेिभषग्भ्याम् इन्�रिक्षता िव�ा महता आयासेन �ा�ा ; 

�ा�णस्य िशरिश्छ�वा अश्�ं िशरः �ितसंधाय, तिस्मि�न्�णे िच्छ�े पुनः स्विशर एव �ितसंधाय, तेन �ा�णस्य 

स्विशरसैव उ�ा अशेषा ��िव�ा �ुता ; यस्मात् ततः परतरं �कि�त्पु�षाथर्साधनं न भूतं न भािव वा, कुत एव 

वतर्मानम् — इित नातः परा स्तुितरिस्त । अिप चैवं स्तूयते ��िव�ा — सवर्पु�षाथार्नां कमर् िह साधनिमित लोके 

�िस�म् ; त� कमर् िव�साध्यम,् तेन आशािप नास्त्यमृतत्वस्य ; त�ददममृतत्वं केवलया आत्मिव�या कमर्िनरपेक्षया 

�ाप्यते ; यस्मात ्कमर्�करणे व�ंु �ा�ािप सती �वग्यर्�करणे, कमर्�करणाद�ुीयर् कमर्णा िव��त्वात् केवलसंन्याससिहता 

अिभिहता अमृतत्वसाधनाय — तस्मात् नातः परं पु�षाथर्साधनमिस्त । अिप च एवं स्तुता ��िव�ा — सव� िह लोको 

�न्�ारामः, ‘स वै नैव रेमे तस्मादकेाक� न रमते’ (बृ. उ. १-४-३) इित �ुतेः ; याज्ञवल्क्यो लोकसाधारणोऽिप सन् 

आत्मज्ञानबलात् भायार्पु�िव�ा�दसंसारर�त प�रत्यज्य �ज्ञानतृ� आत्मरितबर्भूव । अिप च एवं स्तुता ��िव�ा — 

यस्मात् याज्ञवल्क्येन संसारमागार्त् �ुि��तािप ि�यायै भायार्यै �ीत्यथर्मेव अिभिहता, ‘ि�यं भाषस ए�ास्स्व’ (बृ. उ. २-

४-४) इित िलङ्गात् ॥ 

इद ंवै तन्मधु दध्यङ्ङाथवर्णोऽि�भ्यामुवाच । तदतेदिृषः पश्य�वोचत् । त�ां नरा सनये दसं उ�मािवष्कृणोिम तन्यतुनर् 

वृि�म् । दध्यङ् ह यन्मध्वाथवर्णो वाम�स्य शीष्णार् � यदीमुवाचेित ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

त� इयं स्तुत्यथार् आख्याियकेत्यवोचाम ; का पुनः सा आख्याियकेित उच्यते — इदिमत्यनन्तरिन�द� ं�प�दशित, बु�ौ 

संिनिहतत्वात् ; वै-शब्दः स्मरणाथर्ः ; त�दत्याख्याियकािनवृर्�ं �करणान्तरािभिहतं परोकं्ष वै-शब्दने स्मारयन ्इह 

�प�दशित ; यत् �वग्यर्�करणे सूिचतम्, न आिवष्कृतं मधु, त�दद ंमधु इह अनन्तरं िन�द�म् — ‘इयं पृिथवी’ (बृ. उ. २-

५-११) इत्या�दना ; कथं त� �करणान्तरे सूिचतम ्— `दध्यङ् ह वा आभ्यामाथवर्णो मधु नाम �ा�णमुवाच ; तदनेयोः 

ि�यं धाम तदवैेनयोरेतेनोपगच्छित ; स होवाचेन्�णे वा उ�ोऽस्म्येत�ेदन्यस्मा अनु�ूयास्तत एव ते िशरिश्छन्�ािमित ; 

तस्मा� ैिबभेिम य� ैमे स िशरो न िच्छन्�ा��ामुपनेष्य इित ; तौ होचतुरावां त्वा तस्मात्�ास्यावह ेइित ; कथं मा �ास्येथे 

इित ; यदा नावुपनेष्यसे ; अथ त ेिशरिश्छ�वान्य�ा�त्योपिनधास्यावः ; अथा�स्य िशर आ�त्य त�े �ितधास्यावः ; तेन 

नावनुव�यिस ; स यदा नावनुव�यिस ; अथ त ेत�दन्�ः िशरश्छेत्स्यित ; अथ ते स्वं िशर आ�त्य त�े �ितधास्याव इित ; 

तथेित तौ होपिनन्ये ; तौ यदोपिनन्ये ; अथास्य िशरिश्छ�वा अन्य�ोपिनदधतुः ; अथा�स्य िशर आ�त्य त�ास्य 

�ितदधतुः ; तेन हाभ्यामनूवाच ; स यदाभ्यामनूवाच अथास्य त�दन्�ः िशरि�च्छेद ; अथास्य स्वं िशर आ�त्य त�ास्य 

�ितदधतु�रित` । याव�ु �वग्यर्कमार्ङ्गभूतं मधु, तावदवे त�ािभिहतम् ; न तु क�यमात्मज्ञानाख्यम् ; त� या आख्याियका 

अिभिहता, सेह स्तुत्यथार् �दश्यर्त े; इद ंवै तन्मधु दध्यङ्ङाथवर्णः अनेन �प�ेन अि�भ्यामुवाच । तदतेदिृषः — तदतेत्कमर्, 

ऋिषः मन्�ः, पश्यन् उपलभमानः, अवोचत् उ�वान् ; कथम् ? तत् दसंः इित �विहतेन संबन्धः, दसं इित कमर्णो 



नामधेयम् ; त� दसंः �किविश�म् ? उ�ं �ूरम्, वां युवयोः, ह ेनरा नराकारावि�नौ ; त� कमर् �क िनिम�म् ? सनये 

लाभाय ; लाभलुब्धो िह लोकेऽिप �ूरं कमर् आचरित, तथैव एतावुपलभ्येते यथा लोके ; तत ्आिवः �काशं कृणोिम करोिम, 

यत् रहिस भव�ां कृतम ्; �किमवेत्युच्यते — तन्यतुः पजर्न्यः, न इव ; नकारस्तु उप�र�ादपुचारः उपमाथ�यो वेद,े न 

�ितषेधाथर्ः — यथा ‘अ�ं न’ (ऋ. सं. १-६-२४-१) अ�िमवेित य�त ्; तन्यतु�रव वृ�� यथा पजर्न्यो वृ�� �काशयित 

स्तनिय�वा�दशब्दःै, त�त ्अह ंयुवयोः �ूरं कमर् आिवष्कृणोमीित संबन्धः । ननु अि�नोः स्तुत्यथ� कथिममौ मन्�ौ स्याताम् 

? िनन्दावचनौ हीमौ — नैष दोषः ; स्तुितरेवैषा, न िनन्दावचनौ ; यस्मात् ईदशृमप्यित�ूरं कमर् कुवर्तोयुर्वयोः न लोम च 

मीयत इित — न चान्य�त्किच�ीयत एवेित — स्तुतावेतौ भवतः ; िनन्दां �शंसां िह लौ�ककाः स्मरिन्त ; तथा �शंसा�पा 

च िनन्दा लोके �िस�ा । दध्यङ्नाम आथवर्णः ; हते्यनथर्को िनपातः ; यन्मधु क�यम् आत्मज्ञानलक्षणम् आथवर्णः वां 

युवाभ्याम् अ�स्य शीष्णार् िशरसा, � यत् ईम् उवाच — यत्�ोवाच मधु ; ईिमत्यनथर्को िनपातः ॥ 

इद ंवै तन्मधु दध्यङ्ङाथवर्णोऽि�भ्यामुवाच । तदतेदिृषः पश्य�वोचत् । आथवर्णायाि�नौ दधीचेऽश्�ं िशरः �त्यैरयतम् । 

स वां मधु �वोचदतृायन्त्वा� ंय��ाविप क�यं वािमित ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

इद ंवै तन्मिध्वत्या�द पूवर्वत् मन्�ान्तर�दशर्नाथर्म् । तथा अन्यो मन्�ः तामेव आख्याियकामनुसरित स्म । आथवर्णो 

दध्यङ्नाम — आथवर्णोऽन्यो िव�त इत्यतो िविशनि� — दध्यङ्नाम आथवर्णः, तस्म ैदधीचे आथवर्णाय, ह ेअि�नािवित 

मन्�दशृो वचनम् ; अश्�म ्अ�स्य स्वभूतम्, िशरः, �ा�णस्य िशरिस िच्छ�े अ�स्य िशरिश्छ�वा ईदशृमित�ूरं कमर् 

कृत्वा अश्�ं िशरः �ा�णं �ित ऐरयतं गिमतवन्तौ, युवाम् ; स च आथवर्णः वां युवाभ्याम् तन्मधु �वोचत्, यत्पूव� 

�ितज्ञातम् — व�यामीित । स �कमथर्मेवं जीिवतसंदहेमा�� �वोच�दत्युच्यते — ऋतायन् यत्पूव� �ितज्ञातं सत्यं 

तत्प�रपालियतुिमच्छन् ; जीिवतादिप िह सत्यधमर्प�रपालना गु�तरेत्येतस्य िलङ्गमेतत् । �क तन्मधु �वोच�दत्युच्यते — 

त्वा�म,् त्व�ा आ�दत्यः, तस्य संबिन्ध — यज्ञस्य िशरिश्छ�ं त्व�ा अभवत्, तत्�ितसंधानाथ� �वग्य� कमर्, त� 

�वग्यर्कमार्ङ्गभूतं यि�ज्ञानं तत ्त्वा� ंमधु — य�स्य िचरश्छेदन�ितसंधाना�दिवषयं दशर्नं तत् त्वा� ंयन्मधु ; ह ेद�ौ 

द�ािवित परबलानामुपक्षपियतारौ श�ूणां �हिसतारौ ; अिप च न केवलं त्वा�मेव मधु कमर्संबिन्ध युवाभ्यामवोचत् ; 

अिप च क�यं गोप्यं रहस्यं परमात्मसंबिन्ध यि�ज्ञानं मधु मधु�ा�णेनो�ं अध्याय�य�कािशतम्, त� वां युवाभ्यां 

�वोच�दत्यनुवतर्ते ॥ 

इद ंवै तन्मधु दध्यङ्ङाथवर्णोऽि�भ्यामुवाच । तदतेदिृषः पश्य�वोचत् । पुर��े ि�पदः पुर��े चतुष्पदः । पुरः स पक्षी 

भूत्वा पुरः पु�ष आिवश�दित । स वा अयं पु�षः सवार्सु पूषुर् पु�रशयो नैनेन �क�नानावृतं नैनेन �क�नासंवृतम् ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 



इद ंवै तन्मिध्वित पूवर्वत् । उ�ौ �ौ मन्�ौ �वग्यर्संबन्ध्याख्याियकोपसंहतार्रौ ; �योः �वग्यर्कमार्थर्योरध्याययोरथर् 

आख्याियकाभूताभ्यां मन्�ाभ्यां �कािशतः । ��िव�ाथर्योस्त्वध्याययोरथर् उ�राभ्यामृग्भ्यां �काशियत� इत्यतः �वतर्ते । 

यत् क�यं च मधु उ�वानाथवर्णो युवाभ्यािमत्यु�म् — �क पुनस्तन्मिध्वत्युच्यत े— पुर��े, पुरः पुरािण शरीरािण — 

यत इयम�ाकृत�ाकरण���या — स परमे�रो नाम�पे अ�ाकृते �ाकुवार्णः �थमं भूरादीन् लोकान्सृष्ट्वा, च�े 

कृतवान्, ि�पदः ि�पादपुलिक्षतािन मनुष्यशरीरािण पिक्षशरीरािण ; तथा पुरः शरीरािण च�े चतुष्पदः 

चतुष्पादपुलिक्षतािन पशुशरीरािण ; पुरः पुरस्तात्, स ई�रः पक्षी िलङ्गशरीरं भूत्वा पुरः शरीरािण — पु�ष 

आिवश�दत्यस्याथर्माच� े�ुितः — स वा अयं पु�षः सवार्सु पूषुर् सवर्शरीरेषु पु�रशयः, पु�र शेत इित पु�रशयः सन् पु�ष 

इत्युच्यते ; न एनेन अनेन �क�न �कि�दिप अनावृतम् अनाच्छा�दतम् ; तथा न एनेन �क�नासंवृतम् अन्तरननु�वेिशतम् 

— बा�भूतेनान्तभूर्तेन च न अनावृतम् ; एवं स एव नाम�पात्मना अन्तबर्िहभार्वेन कायर्करण�पेण �विस्थतः ; पुर��े 

इत्या�दमन्�ः संके्षपत आत्मैकत्वमाच� इत्यथर्ः ॥ 

इद ंवै तन्मधु दध्यङ्ङाथवर्णोऽि�भ्यामुवाच । तदतेदिृषः पश्य�वोचत् । �पं �पं �ित�पो बभूव तदस्य �पं �ितचक्षणाय 

। इन्�ो मायािभः पु��प ईयते यु�ा �स्य हरयः शता दशेित । अयं वै हरयोऽयं वै दश च सह�ािण ब�िन चानन्तािन च 

तदतेद्��ापूवर्मनपरमनन्तरमबा�मयमात्मा �� सवार्नुभू�रत्यनुशासनम् ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

इद ंवै तन्मिध्वत्या�द पूवर्वत् । �पं �पं �ित�पो बभूव — �पं �पं �ित �ित�पः �पान्तरं बभूवेत्यथर्ः ; �ित�पोऽनु�पो 

वा यादकृ्संस्थानौ मातािपतरौ तत्संस्थानः तदनु�प एव पु�ो जायते ; न िह चतुष्पदो ि�पा�ायते, ि�पदो वा चतुष्पात् ; 

स एव िह परमे�रो नाम�पे �ाकुवार्णः �पं �पं �ित�पो बभूव । �कमथ� पुनः �ित�पमागमनं तस्येत्युच्यत े— तत ्अस्य 

आत्मनः �पं �ितचक्षणाय �ितख्यापनाय ; य�द िह नाम�पे न �ा��येते, तदा अस्य आत्मनो िन�पािधकं �पं 

�ज्ञानघनाख्यं न �ितख्यायेत ; यदा पुनः कायर्करणात्मना नाम�पे �ाकृते भवतः, तदा अस्य �पं �ितख्यायेत । इन्�ः 

परमे�रः मायािभः �ज्ञािभः नाम�पभूतकृतिमथ्यािभमानैवार् न तु परमाथर्तः, पु��पः ब��पः, ईयते गम्यते — एक�प 

एव �ज्ञानघनः सन् अिव�ा�ज्ञािभः । कस्मात्पुनः कारणात् ? यु�ाः रथ इव वािजनः, स्विवषय�काशनाय, िह यस्मात्, 

अस्य हरयः हरणात् इिन्�यािण, शता शतािन, दश च, �ािणभेदबा�ल्यात् शतािन दश च भविन्त ; तस्मात् 

इिन्�यिवषयबा�ल्यात् तत्�काशनायैव च यु�ािन तािन न आत्म�काशनाय ; ‘पराि� खािन �तृणत्स्वयंभूः’ (क. उ. २-१-

१) इित िह काठके । तस्मात् तैरेव िवषयस्व�पैरीयते, न �ज्ञानघनैकरसेन स्व�पेण । एवं त�ह अन्यः परमे�रः अन्ये हरय 

इत्येवं �ा�े उच्यत े— अयं वै हरयोऽयं वै दश च सह�ािण ब�िन चानन्तािन च ; �ािणभेदस्य आनन्त्यात् । �क ब�ना ? 

तदतेद्�� य आत्मा, अपूवर्म् नास्य कारणं पूव� िव�त इत्यपूवर्म्, नास्यापरं काय� िव�त इत्यनपरम्, नास्य 

जात्यन्तरमन्तराले िव�त इत्यनन्तरम्, तथा बिहरस्य न िव�त इत्यबा�म् ; �क पुनस्तत् िनरन्तरं �� ? अयमात्मा ; 



कोऽसौ ? यः �त्यगात्मा ��ा, �ोता मन्ता बो�ा, िवज्ञाता सवार्नुभूः — सवार्त्मना सवर्मनुभवतीित सवार्नुभूः — 

इत्येतदनशुासनम् सवर्वेदान्तोपदशेः ; एष सवर्वेदान्तानामुपसं�तोऽथर्ः ; एतदमृतमभयम् ; प�रसमा�� शा�ाथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ष� ं�ा�णम् ॥ 

अथ वंशः पौितमाष्यो गौपवना�ौपवनः पौितमाष्यात्पौितमाष्यो गौपवना�ौपवनः कौिशकात्कौिशकः 

कौिण्डन्यात्कौिण्डन्यः शािण्डल्याच्छािण्डल्यः कौिशका� गौतमा� गौतमः ॥ १ ॥ 

आि�वेश्यादाि�वेश्यः शािण्डल्या�ानिभम्लाता�ानिभम्लात आनिभम्लातादानिभम्लात आनिभम्लातादानिभम्लातो 

गौतमा�ौतमः सैतव�ाचीनयोग्याभ्यां सैतव�ाचीनयोग्यौ पाराशयार्त्पारशय� भार�ाजा�ार�ाजो भार�ाजा� गौतमा� 

गौतमो भार�ाजा�ार�ाजः पाराशयार्त्पाराशय� बैजवापायना�जैवापायनः कौिशकायनेः कौिशकायिनः ॥ २ ॥ 

घृतकौिशकाद्घृतकौिशकः पाराशयार्यणात्पाराशयार्यणः पाराशयार्त्पाराशय� जातूकण्यार्�ातूकण्यर् आसुरायणा� 

यास्का�ासुरायण�ैवणे�ैविणरौपजन्धनेरौपजन्धिनरासुरेरासु�रभार्र�ाजा�ार�ाज आ�ेयादा�ेयो 

माण्टेमार्िण्टग�तमा�ौतमो गौतमा�ौतमो वात्स्या�ात्स्यः शािण्डल्याच्छािण्डल्यः कैशोयार्त्काप्यात्कैशोयर्ः काप्यः 

कुमारहा�रतात्कुमारहा�रतो गालवा�ालवो िवदभ�कौिण्डन्याि�दभ�कौिण्डन्यो वत्सनपातो बा�वा�त्सनपा�ा�वः पथः 

सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादािङ्गरसादयास्य आिङ्गरस आभूतेस्त्वा�ादाभूितस्त्वा�ो 

िव��पा�वा�ाि���पस्त्वा�ोऽि�भ्यामि�नौ दधीच आथवर्णा�ध्यङ्ङाथवर्णोऽथवर्णो दवैादथवार् दवैो मृत्योः 

�ाध्वंसनान्मृत्युः �ाध्वंसनः �ध्वंसनात्�ध्वंसन एकष�रेक�ष�व�िच�े�व�िचि��र्��ेर्ि�ः सनारोः सना�ः 

सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेि�नः परमे�ी ��णो �� स्वयंभु ��णे नमः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� ��िव�ाथर्स्य मधुकाण्डस्य वंशः स्तुत्यथ� ��िव�ायाः । मन्��ायं स्वाध्यायाथ� जपाथर्� । त� वंश इव वंशः 

— यथा वेणुः वंशः पवर्णः पवर्णो िह िभ�ते त�त् अ�ात्�भृित आ मूल�ा�ेः अयं वंशः ; अध्यायचतु�यस्य 

आचायर्परम्परा�मो वंश इत्युच्यते ; त� �थमान्तः िशष्यः प�म्यन्त आचायर्ः ; परमे�ी िवराट् ; ��णो िहरण्यगभार्त् ; 

ततः परम् आचायर्परम्परा नािस्त । यत्पुन�र्�, ति�त्यं स्वयंभु, तस्मै ��ण ेस्वयंभुवे नमः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �थम ं�ा�णम् ॥ 



‘जनको ह वैदहेः’ इत्या�द याज्ञवल्क�यं काण्डमारभ्यते ; उपपि��धानत्वात् अित�ान्तेन मधुकाण्डेन समानाथर्त्वेऽिप सित 

न पुन��ता ; मधुकाण्डं िह आगम�धानम् ; आगमोपप�ी िह आत्मैकत्व�काशनाय �वृ�े श�ुतः करतलगतिबल्विमव 

दशर्ियतुम् ; ‘�ोत�ो मन्त�ः’ (बृ. उ. २-४-५) इित ह्यु�म ्; तस्मादागमाथर्स्यैव परीक्षापूवर्कं िनधार्रणाय याज्ञवल्क�यं 

काण्डमुपपि��धानमारभ्यते । आख्याियका त ुिवज्ञानस्तुत्यथार् उपायिविधपरा वा ; �िस�ो ह्युपायो िव�ि�ः शा�ेषु च 

द�ृः — दानम् ; दानेन ह्युपनमन्ते �ािणनः ; �भूतं िहरण्यं गोसह�दानं च इहोपलभ्यते ; तस्मात् अन्यपरेणािप शा�ेण 

िव�ा�ा�युपायदान�दशर्नाथार् आख्याियका आरब्धा । अिप च ति��संयोगः तै� सह वादकरणं िव�ा�ा�युपायो 

न्यायिव�ायां द�ृः ; त� अिस्म�ध्याये �ाबल्येन �दश्यर्ते ; �त्यक्षा च िव�त्संयोगे �ज्ञावृि�ः । तस्मात् 

िव�ा�ा�युपाय�दशर्नाथ�व आख्याियका ॥ 

� जनको ह वैदहेो ब�दिक्षणेन यजे्ञनेजे त� ह कु�प�ालानां �ा�णा अिभसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदहेस्य 

िविजज्ञासा बभूव कःिस्वदषेां �ा�णानामनूचानतम इित स ह गवां सह�मव�रोध दश दश पादा एकैकस्याः 

शृङ्गयोराब�ा बभूवुः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

जनको नाम ह �कल स�ाट् राजा बभूव िवदहेानाम् ; त� भवो वैदहेः ; स च ब�दिक्षणेन यजे्ञन — शाखान्तर�िस�ो वा 

ब�दिक्षणो नाम यज्ञः, अ�मेधो वा दिक्षणाबा�ल्यात् ब�दिक्षण इहोच्यते — तेनेजे अयजत् । त� तिस्मन्यजे्ञ िनमिन्�ता 

दशर्नकामा वा कु�णां दशेानां प�ालानां च �ा�णाः — तेषु िह िवदषुां बा�ल्यं �िस�म् — अिभसमेताः अिभसंगता 

बभूवुः । त� महान्तं िव�त्समुदायं दषृ्ट्वा तस्य ह �कल जनकस्य वैदहेस्य यजमानस्य, को नु खल्व� �ि�� इित िवशेषेण 

ज्ञातुिमच्छा िविजज्ञासा, बभूव ; कथम् ? कःिस्वत् को नु खलु एषां �ा�णानाम् अनूचानतमः — सवर् इमेऽनूचानाः, कः 

िस्वदषेामितशयेनानूचान इित । स ह अनूचानतमिवषयोत्प�िजज्ञासः सन् ति�ज्ञानोपायाथ� गवां सह�ं �थमवयसाम् 

अव�रोध गो�ऽेवरोधं कारयामास ; �किविश�ास्ता गावोऽव��ा इत्युच्यते — पलचतुथर्भागः पादः सुवणर्स्य, दश दश 

पादा एकैकस्या गोः शृङ्गयोः आब�ा बभूवुः, प� प� पादा एकैकिस्मन् शृङ्गे ॥ 

तान्होवाच �ा�णा भगवन्तो यो वो �ि��ः स एता गा उदजतािमित । ते ह �ा�णा न दधृषुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव 

��चा�रणमुवाचैताः सोम्योदज साम�वा३ इित ता होदाचकार ते ह �ा�णा�ु�ुधुः कथं नो �ि��ो �ुवीतेत्यथ ह 

जनकस्य वैदहेस्य होता�लो बभूव स हनैं प�च्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य �ि��ोऽसी३ इित स होवाच नामो वयं 

�ि��ाय कुम� गोकामा एव वयं स्म इित त ंह तत एव ��ु ंद�े होता�लः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



गा एवमव�ध्य �ा�णांस्तान्होवाच, ह े�ा�णा भगवन्तः इत्यामन्�य — यः वः युष्माकं �ि��ः — सव� यूयं ��ाणः, 

अितशयेन युष्माकं ��ा यः — सः एता गा उदजताम् उत्कालयतु स्वगृह ं�ित । ते ह �ा�णा न दधृषुः — ते ह �कल 

एवमु�ा 

�ा�णाः �ि��तामात्मनः �ितज्ञातुं न दधृषुः न �गल्भाः संवृ�ाः । अ�गल्भभूतेषु �ा�णेषु अथ ह याज्ञवल्क्यः स्वम् 

आत्मीयमेव ��चा�रणम् अन्तेवािसनम् उवाच — एताः गाः ह ेसोम्य उदज उ�मय अस्मद्गृहान्�ित, ह ेसाम�वः — 

सामिव�ध िह शृणोित, अतः अथार्�तुव�दो याज्ञवल्क्यः । ताः गाः ह उदाचकार उत्कािलतवानाचायर्गृह ं�ित । याज्ञवल्क्येन 

�ि��पणस्वीकरणेन आत्मनो �ि��ता �ितज्ञातेित ते ह चु�ुधुः �ु�वन्तो �ा�णाः । तेषां �ोधािभ�ायमाच� े— कथं 

नः अस्माकम् एकैक�धानानां �ि��ोऽस्मीित �ुवीतेित । अथ ह एवं �ु�षुे �ा�णेषु जनकस्य यजमानस्य होता ऋित्वक् 

अ�लो नाम बभूव आसीत् । स एवं याज्ञवल्क्यम ्— �ि��ािभमानी राजा�यत्वा� धृ�ः — याज्ञवल्क्य ंप�च्छ पृ�वान् ; 

कथम् ? त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य �ि��ोऽसी३ इित — प्लुितः भत्सर्नाथार् । स होवाच याज्ञवल्कयः — नमस्कुम� वयं 

�ि��ाय, इदान� गोकामाः स्मो वयिमित । त ं�ि���ितजं्ञ सन्तं तत एव �ि��पणस्वीकरणात् ��ु ंद�े धृतवान्मनो 

होता अ�लः ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�दद ंसव� मृत्युना�ं सव� मृत्युनािभप�ं केन यजमानो मृत्योराि�मितमुच्यत इित हो��त्वजाि�ना 

वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता त�ेयं वाक्सोऽयमि�ः स होता स मुि�ः साितमुि�ः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाच । त� मधुकाण्डे पाङ्�ेन कमर्णा दशर्नसमुि�तेन यजमानस्य मृत्योरत्ययो �ाख्यातः उ�ीथ�करणे 

संके्षपतः ; तस्यैव परीक्षािवषयोऽयिमित त�तदशर्निवशेषाथ�ऽयं िवस्तर आरभ्यते । य�दद ंसाधनजातम् अस्य कमर्णः 

ऋित्वगग्न्या�द मृत्युना कमर्लक्षणेन स्वाभािवकासङ्गसिहतेन आ�ं �ा�म्, न केवलं �ा�म् अिभप�ं च मृत्युना वशीकृतं 

च — केन दशर्नलक्षणेन साधनेन यजमानः मृत्योराि�मित मृत्युगोचरत्वमित�म्य मुच्यते स्वतन्�ः मृत्योरवशो भवतीत्यथर्ः 

। नन ुउ�ीथ एवािभिहतम् येनाितमुच्यते मुख्य�ाणात्मदशर्नेनेित — बाढमु�म् ; योऽनु�ो िवशेषस्त�, तदथ�ऽयमारम्भ 

इत्यदोषः । हो�ा ऋित्वजा अि�ना वाचा इत्याह याज्ञवल्क्यः । एतस्याथ� �ाच� े— कः पुनह�ता येन मृत्युमित�ामतीित 

उच्यते — वाग्वै यज्ञस्य यजमानस्य, ‘यज्ञो वै यजमानः’ (शत. �ा�. १४-२-२-२४) इित �ुतेः, यज्ञस्य यजमानस्य या 

वाक् सैव होता अिधयजे्ञ ; कथम् ? तत ्त� येयं वाक् यज्ञस्य यजमानस्य, सोऽयं �िस�ोऽि�ः अिधदवैतम् ; 

तदतेत्�य��करणे �ाख्यातम् ; स चाि�ः होता, ‘अि�व� होता’ (शत. �ा. ४-२-६) इित �ुतेः । यदतेत् यज्ञस्य साधन�यम् 

— होता च ऋित्वक् अिधयज्ञम्, अध्यात्मं च वाक्, एतदभुयं साधन�यं प�रिच्छ�ं मृत्युना आ�ं 

स्वाभािवकाज्ञानासङ्ग�यु�ेन कमर्णा मृत्युना �ितक्षणमन्यथात्वमाप�मानं वशीकृतम् ; तत् अनेनािधदवैत�पेणाि�ना 

दशृ्यमानं यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योरितमु�ये भवित ; तदतेदाह — स मुि�ः स होता अि�ः मुि�ः अि�स्व�पदशर्नमेव 



मुि�ः ; यदवै साधन�यमि��पेण पश्यित, तदानीमेव िह स्वाभािवकादासङ्गान्मृत्यो�वमुच्यते 

आध्याित्मकात्प�रिच्छ��पात् आिधभौितका� ; तस्मात् स होता अि��पेण द�ृः मुि�ः मुि�साधनं यजमानस्य । सा 

अितमुि�ः — यैव च मुि�ः सा अितमुि�ः अितमुि�साधनिमत्यथर्ः । साधन�यस्य प�रिच्छ�स्य या अिधदवैत�पेण 

अप�रिच्छ�ेन अि��पेण दिृ�ः, सा मुि�ः ; या असौ मुि�ः अिधदवैतदिृ�ः सैव — 

अध्यात्मािधभूतप�रच्छेदिवषयाङ्गास्पद ंमृत्युमित�म्य अिधदवेतात्वस्य अि�भावस्य �ाि�यार् फलभूता सा 

अितमुि��रत्युच्यते ; तस्या अितमु�ेमुर्ि�रेव साधनिमित कृत्वा सा अितमुि��रत्याह । यजमानस्य िह अितमुि�ः 

वागादीनामग्न्या�दभावः इत्यु�ीथ�करणे �ाख्यातम् ; त� सामान्येन मुख्य�ाणदशर्नमा�ं मुि�साधनमु�म्, न ति�शेषः 

; वागादीनामग्न्या�ददशर्निमह िवशेषो वण्यर्ते ; मृत्यु�ा�यितमुि�स्तु सैव फलभूता, या उ�ीथ�ा�णेन �ाख्याता 

‘मृत्युमित�ान्तो दीप्यते’ (बृ. उ. १-३-१२), (बृ. उ. १-३-१३), (बृ. उ. १-३-१४), (बृ. उ. १-३-१५), (बृ. उ. १-३-१६), 

इत्या�ा ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�दद ंसवर्महोरा�ाभ्यामा�ं सवर्महोरा�ाभ्यामिभप�ं केन यजमानोऽहोरा�योराि�मितमुच्यत 

इत्यध्वयुर्ण�त्वजा चकु्षषा�दत्येन चकु्षव� यज्ञस्याध्वयुर्स्त��दद ंचकु्षः सोऽसावा�दत्यः सोऽध्वयुर्ः स मुि�ः साितमुि�ः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाच । स्वाभािवकात् अज्ञानासङ्ग�यु�ात् कमर्लक्षणान्मृत्योः अितमुि��ार्ख्याता ; तस्य कमर्णः 

सासङ्गस्य मृत्योरा�यभूतानां दशर्पूणर्मासा�दकमर्साधनानां यो िवप�रणामहतेुः कालः, तस्मात्कालात् पृथक् 

अितमुि�वर्��ेतीदमारभ्यते, ��यानु�ान�ितरेकेणािप �ाक् ऊध्व� च ��यायाः साधनिवप�रणामहतेुत्वेन 

�ापारदशर्नात्कालस्य ; तस्मात ्पृथक् कालादितमुि�वर्��ेत्यत आह — य�दद ंसवर्महोरा�ाभ्यामा�म्, स च कालो 

ि��पः — अहोरा�ा�दलक्षणः ितथ्या�दलक्षण� ; त� अहोरा�ा�दलक्षणा�ावदितमुि�माह — अहोरा�ाभ्यां िह सव� 

जायते वधर्ते िवनश्यित च, तथा यज्ञसाधनं च — यज्ञस्य यजमानस्य चकु्षः अध्वयुर्� ; िश�ान्यक्षरािण पूवर्व�ेयािन ; 

यजमानस्य चकु्षः अध्वयुर्� साधन�यम् अध्यात्मािधभूतप�रच्छेद ंिहत्वा अिधदवैतात्मना द�ृ ंयत ्स मुि�ः — सोऽध्वयुर्ः 

आ�दत्यभावेन द�ृो मुि�ः ; सैव मुि�रेव अितमुि��रित पूवर्वत् ; आ�दत्यात्मभावमाप�स्य िह नाहोरा�े संभवतः ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�दद ंसव� पूवर्पक्षापरपक्षाभ्यामा�ं सव� पूवर्पक्षापरपक्षाभ्यामिभप�ं केन यजमानः 

पूवर्पक्षापरपक्षयोराि�मितमुच्यत इत्यु�ा��त्वजा वायुना �ाणेन �ाणो वै यज्ञस्यो�ाता त�ोऽयं �ाणः स वायुः स उ�ाता 

स मुि�ः साितमुि�ः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



इदान� ितथ्या�दलक्षणादितमुि��च्यते — य�दद ंसवर्म् — अहोरा�योरिविश�योरा�दत्यः कतार्, न �ितपदादीनां 

ितथीनाम् ; तासां त ुवृि�क्षयोपगमनेन �ितपत्�भृतीनां चन्�माः कतार् ; अतः तदाप�या पूवर्पक्षापरपक्षात्ययः, 

आ�दत्याप�या अहोरा�ात्ययवत ्। त� यजमानस्य �ाणो वायुः, स एवो�ाता — इत्यु�ीथ�ा�णेऽवगतम्, ‘वाचा च �ेव 

स �ाणेन चोदगायत्’ (बृ. उ. १-३-२४) इित च िनधार्�रतम् ; अथैतस्य �ाणस्यापः शरीरं ज्योती�पमसौ चन्�ः’ इित च ; 

�ाणवायुचन्�मसामेकत्वात् चन्�मसा वायुना चोपसंहारे न कि�ि�शेषः — एवंमन्यमाना �ुितः वायुना 

अिधदवैत�पेणोपसंहरित । अिप च वायुिनिम�ौ िह वृि�क्षयौ चन्�मसः ; तेन ितथ्या�दलक्षणस्य कालस्य कतुर्रिप 

कारियता वायुः । अतो वायु�पाप�ः ितथ्या�दकालादतीतो भवतीत्युपप�तरं भवित । तेन �ुत्यन्तरे चन्��पेण दिृ�ः 

मुि�रितमुि�� ; इह त ुकाण्वानां साधन�यस्य तत्कारण�पेण वाय्वात्मना दिृ�ः मुि�रितमुि��ेित — न �ुत्यो�वरोधः 

॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�ददमन्त�रक्षमनारम्बणिमव केना�मेण यजमानः स्वग� लोकमा�मत इित ��ण�त्वजा मनसा 

चन्�णे मनो वै यज्ञस्य ��ा त��दद ंमनः सोऽसौ चन्�ः स ��ा स मुि�ः साितमुि��रत्यितमोक्षा अथ संपदः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

मृत्योः कालात् अितमुि��ार्ख्याता यजमानस्य । सोऽितमुच्यमानः केनाव�म्भेन प�रच्छेदिवषयं मृत्युमतीत्य फलं �ा�ोित 

— अितमुच्यते — इत्युच्यते — य�दद ं�िस�म् अन्त�रक्षम् आकाशः अनारम्बणम् अनालम्बनम् इवशब्दात् अस्त्येव 

त�ालम्बनम्, त�ु न ज्ञायते इत्यिभ�ायः । य�ु तत् अज्ञायमानमालम्बनम्, तत् सवर्ना�ा केनेित पृच्�ते, अन्यथा 

फल�ा�ेरसंभवात् ; येनाव�म्भेन आ�मेण यजमानः कमर्फलं �ितप�मानः अितमुच्यते, �क त�दित ��िवषयः ; केन 

आ�मेण यजमानः स्वग� लोकमा�मत इित — स्वग� लोकं फलं �ा�ोित अितमुच्यत इत्यथर्ः । ��णा ऋित्वजा मनसा 

चन्�णेेत्यक्षरन्यासः पूवर्वत् । त�ाध्यात्मं यज्ञस्य यजमानस्य य�दद ं�िस� ंमनः, सोऽसौ चन्�ः अिधदवैम् ; मनोऽध्यात्मं 

चन्�मा अिधदवैतिमित िह �िस�म् ; स एव चन्�मा ��ा ऋित्वक् तेन — अिधभूतं ��णः प�रिच्छ�ं �पम ्अध्यात्मं च 

मनसः एतत ्�यम ्अप�रिच्छ�ेन चन्�मसो �पेण पश्यित ; तेन चन्�मसा मनसा अवलम्बनेन कमर्फलं स्वग� लोकं �ा�ोित 

अितमुच्यते इत्यिभ�ायः । इतीत्युपसंहाराथ� वचनम् ; इत्येवं�ाकारा मृत्योरितमोक्षाः ; सवार्िण िह दशर्न�कारािण 

यज्ञाङ्गिवषयाण्यिस्म�वसरे उ�ानीित कृत्वा उपसंहारः — इत्यितमोक्षाः — एवं�कारा अितमोक्षा इत्यथर्ः । अथ संपदः 

अथ अधुना संपद उच्यन्ते । संप�ाम केनिचत्सामान्येन अि�हो�ादीनां कमर्णां फलवतां तत्फलाय संपादनम्, संपत्फलस्यैव 

वा ; सव�त्साहने फलसाधनानु�ाने �यतमानानां केनिच�गुैण्येनासंभवः ; तत ्इदानीमािहताि�ः सन् य�त्किचत्कमर् 

अि�हो�ादीनां यथासंभवमादाय आलम्बनीकृत्य कमर्फलिव��ायां सत्यां यत्कमर्फलकामो भवित, तदवे संपादयित ; 

अन्यथा राजसूया�मेधपु�षमेधसवर्मेधलक्षणानामिधकृतानां �ैव�णकानामिप असंभवः — तेषां तत्पाठः स्वाध्यायाथर् एव 

केवलः स्यात्, य�द तत्फल�ा�युपायः क�न न स्यात् ; तस्मात् तेषां संपदवै तत्फल�ाि�ः, तस्मात्संपदामिप फलव�वम्, 

अतः संपद आरभ्यन्ते ॥ 



याज्ञवल्क्येित होवाच कितिभरयम��ग्भह�तािस्मन्यजे्ञ क�रष्यतीित ितसृिभ�रित कतमास्तािस्त� इित पुरोनुवाक्या च 

याज्या च शस्यैव तृतीया �क तािभजर्यतीित यित्क�ेद ं�ाणभृ�दित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाच अिभमुखीकरणाय । कितिभरयम��ग्भह�तािस्मन्यजे्ञ — कितिभः कितसंख्यािभः ऋिग्भः 

ऋग्जाितिभः, अयं होता ऋित्वक्, अिस्मन्यजे्ञ क�रष्यित श�ं शंसित ; आह इतरः — ितसृिभः ऋग्जाितिभः — इित — 

उ�वन्तं �त्याह इतरः — कतमास्तािस्त� इित ; संख्येयिवषयोऽयं ��ः, पूवर्स्तु संख्यािवषयः । पुरोनुवाक्या च — 

�ाग्यागकालात् याः �युज्यन्ते ऋचः, सा ऋग्जाितः पुरोनुवाक्येत्युच्यते ; यागाथ� याः �युज्यन्ते ऋचः सा ऋग्जाितः 

याज्याः श�ाथ� याः �युज्यन्ते ऋचः सा ऋग्जाितः शस्या ; सवार्स्तु याः का�न ऋचः, ताः स्तोि�या वा अन्या वा सवार्ः 

एतास्वेव ितसृषु ऋग्जाितष्वन्तभर्विन्त । �क तािभजर्यतीित यित्क�ेद ं�ाणभृ�दित — अत� संख्यासामान्यात् 

य�त्किचत्�ाणभृ�ातम्, तत्सव� जयित तत्सव� फलजातं संपादयित संख्या�दसामान्येन ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच कत्ययम�ाध्वयुर्रिस्मन्यज्ञ आ�तीह�ष्यतीित ित� इित कतमास्तािस्त� इित या �ता उ�वलिन्त या 

�ता अितनेदन्ते या �ता अिधशेरत े�क तािभजर्यतीित या �ता उ�वलिन्त दवेलोकमेव तािभजर्यित दीप्यत इव िह 

दवेलोको या �ता अितनेदन्ते िपतृलोकमेव तािभजर्यत्यतीव िह िपतृलोको या �ता अिधशेरते मनुष्यलोकमेव तािभजर्यत्यध 

इव िह मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाचेित पूवर्वत् । कत्ययम�ाध्वयुर्रिस्मन्यज्ञ आ�तीह�ष्यतीित — कित आ�ित�काराः ? ित� इित ; 

कतमास्तािस्त� इित पूवर्वत् । इतर आह — या �ता उ�वलिन्त सिमदाज्या�तयः, या �ता अितनेदन्ते अतीव शब्द ं

कुवर्िन्त मांसा�ा�तयः, या �ता अिधशेरते अिध अधो गत्वा भूमेः अिधशेरते पयःसोमा�तयः । �क तािभजर्यतीित ; 

तािभरेवं िनवर्�ततािभरा�ितिभः �क जयतीित ; या आ�तयो �ता उ�वलिन्त उ�वलनय�ुा आ�तयो िनवर्�तताः — फलं 

च दवेलोकाख्यं उ�वलमेव ; तेन सामान्येन या मयैता उ�वलन्त्य आ�तयो िनवर्त्यर्मानाः, ता एताः — साक्षा�ेवलोकस्य 

कमर्फलस्य �पं दवेलोकाख्यं फलमेव मया िनवर्त्यर्ते — इत्येवं संपादयित । या �ता अितनेदन्त ेआ�तयः, िपतृलोकमेव 

तािभजर्यित, कुित्सतशब्दकतृर्त्वसामान्येन ; िपतृलोकसंब�ायां िह संयिमन्यां पुया� वैवस्वतेन यात्यमानानां ‘हा हताः स्म, 

मु� मु�’ इित शब्दो भवित ; तथा अवदाना�तयः ; तेन िपतृलोकसामान्यात्, िपतृलोक एव मया िनवर्त्यर्ते- इित 

संपादयित । या �ता अिधशेरते, मनुष्यलोकमेव तािभजर्यित, भूम्युप�रसंबन्धसामान्यात् ; अध इव िह अध एव िह 

मनुष्यलोकः उप�रतनान् साध्यान् लोकानपे�य, अथवा अधोगमनमपे�य ; अतः मनुष्यलोक एव मया िनवर्त्यर्ते — इित 

संपादयित पयःसोमा�ितिनवर्तर्नकाले ॥ 



याज्ञवल्क्येित होवाच कितिभरयम� ��ा यजं्ञ दिक्षणतो दवेतािभग�पायतीत्येकयेित कतमा सैकेित मम एवेत्यनन्तं वै 

मनोऽनन्ता िव�े दवेा अनन्तमेव स तेन लोकं जयित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाचेित पूवर्वत् । अयम् ऋित्वक् ��ा दिक्षणतो ��ा आसने िस्थत्वा यजं्ञ गोपायित । 

कितिभद�वतािभग�पायतीित �ासिङ्गकमेत��वचनम् — एकया िह दवेतया गोपायत्यसौ ; एवं ज्ञाते ब�वचनेन ��ो 

नोपप�ते स्वयं जानतः ; तस्मात ्पूवर्योः किण्डकयोः ���ितवचनेषु — कितिभः कित ितसृिभः ित�ः — इित �सङ्गं 

दषृ्ट्वा इहािप ब�वचनेनैव ��ोप�मः ��यत े; अथवा �ितवा�द�ामोहाथ� ब�वचनम् । इतर आह — एकयेित ; एका सा 

दवेता, यया दिक्षणतः िस्थत्वा �� आसने यजं्ञ गोपायित । कतमा सैकेित — मन एवेित, मनः सा दवेता ; मनसा िह ��ा 

�ाि�यते ध्यानेनैव, ‘तस्य यज्ञस्य मन� वाक्च वतर्नी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोित ��ा’ (छा. उ. ४-१६-१), (छा. उ. 

४-१६-२) इित �ुत्यन्तरात् ; तेन मन एव दवेता, तया मनसा िह गोपायित ��ा यज्ञम ्। त� मनः वृि�भेदनेानन्तम् ; वै-

शब्दः �िस�ाव�ोतनाथर्ः ; �िस� ंमनस आनन्त्यम् ; तदानन्त्यािभमािननो दवेाः ; अनन्ता वै िव�े दवेाः — ‘सव� दवेा 

य�ैकं भविन्त’ इत्या�द�ुत्यन्तरात् ; तेन आनन्त्यसामान्यात् अनन्तमेव स तेन लोकं जयित ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच कत्ययम�ो�ातािस्मन्यजे्ञ स्तोि�याः स्तोष्यतीित ित� इित कतमास्तािस्त� इित पुरोनुवाक्या च 

याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्मिमित �ाण एव पुरोनुवाक्यापानो याज्या �ानः शस्या �क तािभजर्यतीित 

पृिथवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त�रक्षलोकं याज्यया �ुलोकं शस्यया ततो ह होता�ल उपरराम ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाचेित पूवर्वत् । कित स्तोि�याः स्तोष्यतीित अयमु�ाता । स्तोि�या नाम ऋक् सामसमुदायः 

कितपयानामृचाम् । स्तोि�या वा शस्या वा याः का�न ऋचः, ताः सवार्िस्त� एवेत्याह ; ता� �ाख्याताः — 

पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीयेित । त� पूवर्मु�म् — यित्क�ेद ं�ाणभृत्सव� यजतीित तत् केन सामान्येनेित ; 

उच्यते — कतमास्तािस्त� ऋचः या अध्यात्मं भवन्तीित ; �ाण एव पुरोनुवाक्या, प-शब्दसामान्यात् ; अपानो याज्या, 

आनन्तयार्त् — अपानेन िह ��ं हिवः दवेता �सिन्त, याग� �दानम् ; �ानः शस्या — ‘अ�ाण�नपान�ृचमिभ�ाहरित’ 

(छा. उ. १-३-४) इित �ुत्यन्तरात् । �क तािभजर्यतीित �ाख्यातम् । त� िवशेषसंबन्धसामान्यमनु�िमहोच्यते, 

सवर्मन्य�ाख्यातम् ; लोकसंबन्धसामान्येन पृिथवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयित ; अन्त�रक्षलोकं याज्यया, 

मध्यमत्वसामान्यात् ; �ुलोकं शस्यया ऊध्वर्त्वसामान्यात् । ततो ह तस्मात् आत्मनः ��िनणर्यात् असौ होता अ�ल 

उपरराम — नायम् अस्म�ोचर इित ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 



॥ ि�तीयं �ा�णम् ॥ 

आख्याियकासंबन्धः �िस� एव । मृत्योरितमुि��ार्ख्याता काललक्षणात् कमर्लक्षणा� ; कः पुनरसौ मृत्युः, यस्मात् 

अितमुि��ार्ख्याता ? स च स्वाभािवकाज्ञानसङ्गास्पदः अध्यात्मािधभूतिवषयप�रिच्छ�ः �हाित�हलक्षणो मृत्युः । 

तस्मात्प�रिच्छ��पान्मृत्योरितमु�स्य �पािण अग्न्या�दत्यादीिन उ�ीथ�करणे �ाख्यातािन ; अ�ल��े च त�तो 

िवशेषः कि�त् ; त� एतत् कमर्णां ज्ञानसिहतानां फलम् । एतस्मात्साध्यसाधन�पात्संसारान्मोक्षः कतर्� इत्यतः 

बन्धन�पस्य मृत्योः स्व�पमुच्यते ; ब�स्य िह मोक्षः कतर्�ः । यदिप अितमु�स्य स्व�पमु�म्, त�ािप 

�हाित�हाभ्यामिविनमुर्� एव मृत्यु�पाभ्याम् ; तथा चो�म ्— ‘अशनाया िह मृत्युः’ (बृ. उ. १-२-१) ; ‘एष एव मृत्युः’ 

(श. �ा. १०-५-२-३) इित आ�दत्यस्थं पु�षमङ्गीकृत्य आह, ‘एको मृत्युबर्हवा’ (श. �ा. १०-५-२-१६) इित च ; 

तदात्मभावाप�ो िह मृत्योराि�मितमुच्यत इत्युच्यते ; न च त� �हाित�हौ मृत्यु�पौ न स्तः ; ‘अथैतस्य मनसो �ौः शरीरं 

ज्योती�पमसावा�दत्यः’ (बृ. उ. १-५-१२) ‘मन� �हः स कामेनाित�ाहणे गृहीतः’ (बृ. उ. ३-२-७) इित व�यित — 

‘�ाणो वै �हः सोऽपानेनाित�ाहणे’ (बृ. उ. ३-२-२) इित, ‘वाग्वै �हः स ना�ाित�ाहणे’ (बृ. उ. ३-२-३) इित च । तथा 

�य�िवभागे �ाख्यातमस्मािभः । सुिवचा�रतं चैतत् — यदवे �वृि�कारणम्, तदवे िनवृि�कारणं न भवतीित ॥ 

केिच�ु सवर्मेव िनवृि�कारणं मन्यन्ते ; अतः कारणात् — पूवर्स्मात्पूवर्स्मात् मृत्योमुर्च्यते उ�रमु�रं �ितप�मानः — 

�ावृ�यथर्मेव �ितप�ते, न तु तादथ्यर्म् — इत्यतः आ�तैक्षयात् सव� मृत्युः, �तैक्षये तु परमाथर्तो मृत्योराि�मितमुच्यते ; 

अत� आपेिक्षक� गौणी मुि�रन्तराले । सवर्मेतत ्एवम् अबाहर्दारण्यकम् । नन ुसव�कत्वं मोक्षः, ‘तस्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. 

उ. १-४-१०) इित �ुतेः — बाढं भवत्येतदिप ; न तु ‘�ामकामो यजेत’ (तै. आ. १२-१०-४) ‘पशुकामो यजेत’ (तै. आ. 

१६-१२-८) इत्या�द�ुतीनां तादथ्यर्म् ; य�द िह अ�तैाथर्त्वमेव आसाम्, �ामपशुस्वगार्�थर्त्वं नास्तीित �ामपशुस्वगार्दयो 

न गृ�ेरन् ; गृ�न्ते त ुकमर्फलवैिच�यिवशेषाः ; य�द च वै�दकानां कमर्णां तादथ्यर्मेव, संसार एव नाभिवष्यत ्। अथ 

तादथ्य�ऽिप अनुिनष्पा�दतपदाथर्स्वभावः संसार इित चेत्, यथा च �पदशर्नाथर् आलोके सव�ऽिप त�स्थः �काश्यत एव — 

न, �माणानुपप�ेः ; अ�तैाथर्त्वे वै�दकानां कमर्णां िव�ासिहतानाम्, अन्यस्यानिुनष्पा�दतत्वे �माणानुपपि�ः — न 

�त्यक्षम्, नानुमानम्, अत एव च न आगमः । उभयम् एकेन वाक्येन �दश्यर्त इित चेत्, कुल्या�णयनालोका�दवत् — 

त�ैवम्, वाक्यधमार्नुपप�ेः ; न च एकवाक्यगतस्याथर्स्य �वृि�िनवृि�साधनत्वमवगन्तुं शक्यते ; कुल्या�णयनालोकादौ 

अथर्स्य �त्यक्षत्वाददोषः । यदप्युच्यते — मन्�ा अिस्म�थ� द�ृा इित — अयमेव तु तावदथर्ः �माणागम्यः ; मन्�ाः पुनः 

�कमिस्म�थ� आहोिस्वदन्यिस्म�थ� इित मृग्यमतेत् । तस्मा�हाित�हलक्षणो मृत्युः बन्धः, तस्मात् मोक्षो व�� इत्यत 

इदमारभ्यते । न च जानीमो िवषयसंबन्धािवव अन्तरालेऽवस्थानम् अधर्जरतीयं कौशलम् । य�ु मृत्योरितमुच्यते इत्युक्त्वा 

�हाित�हावुच्येते, त�ु अथर्संबन्धात् ; सव�ऽयं साध्यसाधनलक्षणो बन्धः, �हाितगृहािविनम�कात् ; िनगडे िह िनज्ञार्ते 

िनगिडतस्य मोक्षाय य�ः कतर्�ो भवित । तस्मात् तादथ्य�न आरम्भः ॥ 



अथ हनैं जारत्कारव आतर्भागः प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच कित �हाः कत्यित�हा इित । अ�ौ �हा अ�ावित�हा इित ये 

तेऽ�ौ �हा अ�ावित�हाः कतमे त इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ हनैम् — ह-शब्द ऐित�ाथर्ः ; अथ अनन्तरम ्अ�ले उपरते �कृतं याज्ञवल्क्यं जरत्का�गो�ो जारत्कारवः 

ऋतभागस्यापत्यम् आतर्भागः प�च्छ ; याज्ञवल्क्येित होवाचेित अिभमुखीकरणाय ; पूवर्वत्��ः — कित �हाः कत्यित�हा 

इित । इित-शब्दो वाक्यप�रसमा�यथर्ः । त� िनज्ञार्तेषु वा �हाित�हषुे ��ः स्यात्, अिनज्ञार्तेषु वा ; य�द तावत् �हा 

अित�हा� िनज्ञार्ताः, तदा त�तस्यािप गुणस्य संख्याया िनज्ञार्तत्वात् कित �हाः कत्यित�हा इित संख्यािवषयः ��ो 

नोपप�ते ; अथ अिनज्ञार्ताः तदा संख्येयिवषय�� इित के �हाः केऽित�हा इित ���म्, न तु कित �हाः कत्यित�हा इित 

��ः ; अिप च िनज्ञार्तसामान्यकेषु िवशेषिवज्ञानाय ��ो भवित — यथा कतमेऽ� कठाः कतमेऽ� कालापा इित ; न चा� 

�हाित�हा नाम पदाथार्ः केचन लोके �िस�ाः, येन िवशेषाथर्ः ��ः स्यात् ; ननु च ‘अितमुच्यते’ (बृ. उ. ३-१-३), (बृ. उ. 

३-१-४), (बृ. उ. ३-१-५) इत्यु�म्, �हगृहीतस्य िह मोक्षः, ‘स मुि�ः साितमुि�ः’ (बृ. उ. ३-१-३), (बृ. उ. ३-१-४), (बृ. 

उ. ३-१-५), (बृ. उ. ३-१-६) इित िह ि���म्, तस्मात्�ा�ा �हा अित�हा� — ननु त�ािप चत्वारो �हा अित�हा� 

िनज्ञार्ताः वाक्चकु्षः�ाणमनांिस, त� कतीित ��ो नोपप�ते िनज्ञार्तत्वात् — न, अनवधारणाथर्त्वात् ; न िह चतुष्ट्वं त� 

िवविक्षतम् ; इह त ु�हाित�हदशर्ने अ�त्वगुणिववक्षया कतीित �� उपप�त एव ; तस्मात् ‘स मुि�ः साितमुि�ः’ (बृ. उ. 

३-१-३), (बृ. उ. ३-१-४), (बृ. उ. ३-१-५), (बृ. उ. ३-१-६) इित मुक्त्यितमु�� ि���े ; �हाित�हा अिप िस�ाः । अतः 

कितसंख्याका �हाः, कित वा अित�हाः इित पृच्छित । इतर आह — अ�ौ �हा अ�ावित�हा इित । ये ते अ�ौ �हा 

अिभिहताः, कतमे त ेिनयमेन �हीत�ा इित ॥ 

�ाणो वै �हः सोऽपानेनाित�ाहणे गृहीतोऽपानेन िह गन्धाि��ित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त� आह — �ाणो वै �हः — �ाण इित �ाणमुच्यते, �करणात ्; वायुसिहतः सः ; अपानेनेित गन्धेनेत्येतत् ; 

अपानसिचवत्वात् अपानो गन्ध उच्यते ; अपानोप�तं िह गन्धं �ाणेन सव� लोको िज�ित ; तदतेदचु्यते — अपानेन िह 

गन्धाि��तीित ॥ 

वाग्वै �हः स ना�ाित�ाहणे गृहीतो वाचा िह नामान्यिभवदित ॥ ३ ॥ 

िजह्वा वै �हः स रसेनाित�ाहणे गृहीतो िजह्वया िह रसािन्वजानाित ॥ ४ ॥ 

चकु्षव� �हः स �पेणाित�ाहणे गृहीत�कु्षषा िह �पािण पश्यित ॥ ५ ॥ 



�ो�ं वै �हः स शब्दनेाित�ाहणे गृहीतः �ो�ेण िह शब्दाञ्शृणोित ॥ ६ ॥ 

मनो वै �हः स कामेनाित�ाहणे गृहीतो मनसा िह कामान्कामयत े॥ ७ ॥ 

हस्तौ वै �हः स कमर्णाित�ाहणे गृहीतो हस्ताभ्यां िह कमर् करोित ॥ ८ ॥ 

त्वग्वै �हः स स्पश�नाित�ाहणे गृहीतस्त्वचा िह स्पशार्न्वेदयत इत्येतेऽ�ौ �हा अ�ावित�हाः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

वाग्वै �हः — वाचा िह अध्यात्मप�रिच्छ�या आसङ्गिवषयास्पदया असत्यानृतासभ्यबीभत्सा�दवचनेषु �ापृतया गृहीतो 

लोकः अप�तः, तेन वाक् �हः ; स ना�ाित�ाहणे गृहीतः — सः वागाख्यो �हः, ना�ा व��ेन िवषयेण, अित�ाहणे 

अित�ाहणेेित दघै्य� छान्दसम् ; व��ाथार् िह वाक् ; तेन व��ेनाथ�न तादथ्य�न �यु�ा वाक् तेन वशीकृता ; तेन 

तत्कायर्मकृत्वा नैव तस्या मोक्षः ; अतः ना�ाित�ाहणे गृहीता वािगत्युच्यते ; व��ासङ्गन �वृ�ा सवार्नथ�युर्ज्यते । 

समानमन्यत् । इत्येते त्वक्पयर्न्ता अ�ौ �हाः स्पशर्पयर्न्ता�ैते अ�ावित�हा इित ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�दद ंसव� मृत्योर�ं का िस्वत्सा दवेता यस्या मृत्युर�िमत्यि�व� मृत्युः सोऽपाम�मप पुनमृर्त्युं जयित 

॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

उपसं�तेषु �हाित�हषे्वाह पुनः — याज्ञवल्क्येित होवाच । य�दद ंसव� मृत्योर�म ्— य�दद ं�ाकृतं सव� मृत्योर�म्, सव� 

जायते िवप�ेत च �हाित�हलक्षणेन मृत्युना �स्तम् — का िस्वत् का नु स्यात ्सा दवेता, यस्या दवेताया मृत्युरप्य�ं भवेत् 

— ‘मृत्युयर्स्योपसेचनम्’ (क. उ. १-२-२५) इित �ुत्यन्तरात् । अयमिभ�ायः ��ुः — य�द मृत्योमृर्त्युं व�यित, अनवस्था 

स्यात् ; अथ न व�यित, अस्मा�हाित�हलक्षणान्मृत्योः मोक्षः नोपप�ते ; �हाित�हमृत्युिवनाशे िह मोक्षः स्यात् ; स य�द 

मृत्योरिप मृत्युः स्यात् भवेत् �हाित�हलक्षणस्य मृत्यो�वनाशः — अतः दवुर्चनं ��ं मन्वानः पृच्छित ‘कािस्वत्सा दवेता’ 

इित । अिस्त तावन्मृत्योमृर्त्युः ; ननु अनवस्था स्यात् — तस्याप्यन्यो मृत्यु�रित — नानवस्था, सवर्मृत्योः 

मृत्य्वन्तरानुपप�ेः ; कथं पुनरवगम्यते — अिस्त मृत्योमृर्त्यु�रित ? द�ृत्वात् ; अि�स्तावत् सवर्स्य द�ृो मृत्युः, 

िवनाशकत्वात्, सोऽि�भर्�यते, सोऽि�ः अपाम�म्, गृहाण त�ह अिस्त मृत्योमृर्त्यु�रित ; तेन सव� �हाित�हजातं भ�यते 

मृत्योमृर्त्युना ; तिस्मन्बन्धने नािशते मृत्युना भिक्षते संसारान्मोक्ष उपप�ो भवित ; बन्धनं िह �हाित�हलक्षणमु�म् ; 

तस्मा� मोक्ष उपप�त इत्येतत्�सािधतम् । अतः बन्धमोक्षाय पु�ष�यासः सफलो भवित ; अतोऽपजयित पुनमृर्त्युम् ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�ायं पु�षो ि�यत उदस्मात्�ाणाः �ामन्त्याहो३ नेित नेित होवाच याज्ञवल्क्योऽ�ैव समवनीयन्ते स 

उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥ 



भाष्यम् 

परेण मृत्युना मृत्यौ भिक्षते परमात्मदशर्नेन योऽसौ मु�ः िव�ान्, सोऽयं पु�षः य� यिस्मन्काले ि�यते, उत् ऊध्वर्म्, 

अस्मात् ��िवदो ि�यमाणात्, �ाणाः- वागादयो �हाः नामादय�ाित�हा वासना�पा अन्तस्थाः �योजकाः — 

�ामन्त्यूध्वर्म् उत्�ामिन्त, आहोिस्व�ेित । नेित होवाच याज्ञवल्क्यः — नोत्�ामिन्त ; अ�ैव अिस्म�ेव परेणात्मना 

अिवभागं गच्छिन्त िवदिुष कायार्िण करणािन च स्वयोनौ पर��सत�वे समवनीयन्ते, एक�भावेन समवसृज्यन्ते, �लीयन्त 

इत्यथर्ः — ऊमर्य इव समु� े। तथा च �ुत्यन्तरं कलाशब्दवाच्यानां �ाणानां परिस्म�ात्मिन �लयं दशर्यित — ‘एवमेवास्य 

प�र��ु�रमाः षोडश कलाः पु�षायणाः पु�षं �ाप्यास्तं गच्छिन्त’ (� . ६-५) इित — परेणात्मना अिवभागं गच्छन्तीित 

द�शतम् । न त�ह मृतः — न िह ; मृत� अयम् — यस्मात् स उच्छ्वयित उच्छूनतां �ितप�ते, आध्मायित बा�ेन वायुना 

पूयर्ते, दिृतवत्, आध्मातः मृतः शेते िन�े�ः ; बन्धननाशे मु�स्य न �िच�मनिमित वाक्याथर्ः ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�ायं पु�षो ि�यते �कमेनं न जहातीित नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता िव�े दवेा अनन्तमेव सतेन लोकं 

जयित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

मु�स्य �क �ाणा एव समवनीयन्ते ? आहोिस्वत् तत्�योजकमिप सवर्म् ? अथ �ाणा एव, न तत्�योजकं सवर्म्, �योजके 

िव�माने पुनः �ाणानां �सङ्गः ; अथ सवर्मेव कामकमार्�द, ततो मोक्ष उपप�ते — इत्येवमथर्ः उ�रः ��ः । याज्ञवल्क्येित 

होवाच — य�ायं पु�षो ि�यते �कमेनं न जहातीित ; आह इतरः — नामेित ; सव� समवनीयते इत्यथर्ः ; नाममा�ं तु न 

लीयते, आकृितसंबन्धात् ; िनत्यं िह नाम ; अनन्तं वै नाम ; िनत्यत्वमेव आनन्त्यं ना�ः । तदानन्त्यािधकृताः अनन्ता वै 

िव�े दवेाः ; अनन्तमेव स तेन लोकं जयित — त�ामानन्त्यािधकृतान् िव�ान्दवेान् आत्मत्वेनोपेत्य तेन आनन्त्यदशर्नेन 

अनन्तमेव लोकं जयित ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच य�ास्य पु�षस्य मृतस्या�� वागप्येित वातं �ाण�कु्षरा�दत्यं मन�न्� ं�दशः �ो�ं पृिथव� 

शरीरमाकाशमात्मौषधील�मािन वनस्पतीन्केशा अप्सु लोिहतं च रेत� िनधीयते �ायं तदा पु�षो भवतीत्याहर सोम्य 

हस्तमातर्भागावामेवैतस्य वे�दष्यावो न नावेतत्सजन इित । तौ होत्�म्य मन्�यांच�ाते तौ ह यदचूतुः कमर् हवै तदचूतुरथ 

यत्�शशंसतुः कमर् हवै तत्�शशंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित पापः पापेनेित ततो ह जारत्कारव आतर्भाग उपरराम ॥ 

१३ ॥ 

भाष्यम् 



�हाित�ह�पं बन्धनमु�ं मृत्यु�पम् ; तस्य च मृत्योः मृत्युस�ावान्मोक्ष�ोपप�ते ; स च मोक्षः �हाित�ह�पाणािमहवै 

�लयः, �दीपिनवार्णवत् ; य�त् �हाित�हाख्यं बन्धनं मृत्यु�पम,् तस्य यत्�योजकं तत्स्व�पिनधार्रणाथर्िमदमारभ्यते — 

याज्ञवल्क्येित होवाच ॥ 

अ� केिच�णर्यिन्त — �हाित�हस्य स�योजकस्य िवनाशेऽिप �कल न मुच्यते ; नामाविश�ः अिव�या ऊषरस्थानीयया 

स्वात्म�भवया परमात्मनः प�रिच्छ�ः भोज्या� जगतो �ावृ�ः उिच्छ�कामकमार् अन्तराले �वित�ते ; तस्य 

परमात्मैकत्वदशर्नेन �तैदशर्नमपनेत�िमित — अतः परं परमात्मदशर्नमारब्ध�म् — इित ; एवम ्

अपवगार्ख्यामन्तरालावस्थां प�रकल्प्य उ�र�न्थसंबन्धं कुवर्िन्त ॥ 

त� व��म् — िवशीण�षु करणेषु िवदहेस्य परमात्मदशर्न�वणमननिन�दध्यसनािन कथिमित ; समवनीत�ाणस्य िह 

नाममा�ाविश�स्येित तै�च्यत े; ‘मृतः शेते’ (बृ. उ. ३-२-११) इित ह्यु�म् ; न मनोरथेनाप्येतदपुपादियतुं शक्यते । अथ 

जीव�ेव अिव�ामा�ाविश�ो भोज्यादपावृ� इित प�रकल्प्यते, त�ु �क िनिम�िमित व��म् ; 

समस्त�तैैकत्वात्म�ाि�िनिम�िमित य�ुच्येत, तत् पूवर्मेव िनराकृतम् ; कमर्सिहतेन �तैैकत्वात्मदशर्नेन संप�ो िव�ान् मृतः 

समवनीत�ाणः जगदात्मत्वं िहरण्यगभर्स्व�पं वा �ा�ुयात्, असमवनीत�ाणः भोज्यात् जीव�ेव वा �ावृ�ः िवर�ः 

परमात्मदशर्नािभमुखः स्यात् । न च उभयम् एक�य�िनष्पा�ेन साधनेन लभ्यम् ; िहरण्यगभर्�ाि�साधनं चेत,् न ततो 

�ावृि�साधनम् ; परमात्मािभमुखीकरणस्य भोज्या�ावृ�ेः साधनं चेत,् न िहरण्यगभर्�ाि�साधनम् ; न िह यत ्

गितसाधनम्, तत ्गितिनवृ�ेरिप । अथ मृत्वा िहरण्यगभ� �ाप्य ततः समवनीत�ाणः नामाविश�ः परमात्मज्ञानेऽिध��यते, 

ततः अस्मदा�थ� परमात्मज्ञानोपदशेः अनथर्कः स्यात् ; सव�षां िह ��िव�ा पु�षाथार्योप�दश्यते — ‘त�ो यो दवेानाम्’ 

(बृ. उ. १-४-१०) इत्या�या �ुत्या । तस्मात् अत्यन्तिनकृ�ा शा�बा�ैव इयं कल्पना । �कृत ंतु वतर्ियष्यामः ॥ 

त� केन �यु�ं �हाित�हलक्षणं बन्धनिमत्येति��दधारियषया आह — य�ास्य पु�षस्य असम्यग्द�शनः िशरःपाण्या�दमतो 

मृतस्य — वाक् अि�मप्येित, वातं �ाणोऽप्येित, चकु्षरा�दत्यमप्येित — इित सवर्� संबध्यते ; मनः चन्�म्, �दशः �ो�म्, 

पृिथव� शरीरम्, आकाशमात्मेत्य� आत्मा अिध�ानं �दयाकाशमुच्यते ; स आकाशमप्येित ; ओषधीरिपयिन्त लोमािन ; 

वनस्पतीनिपयिन्त केशाः ; अप्सु लोिहतं च रेत� — िनधीयत ेइित — पुनरादानिलङ्गम् ; सवर्� िह वागा�दशब्दने 

दवेताः प�रगृ�न्ते ; न त ुकरणान्येवाप�ामिन्त �ा�ोक्षात् ; त� दवेतािभरनिधि�तािन करणािन न्यस्तदा�ा�ुपमानािन, 

िवदहे� कतार् पु�षः अस्वतन्�ः �कमाि�तो भवतीित पृच्�ते — �ायं तदा पु�षो भवतीित — �कमाि�तः तदा पु�षो 

भवतीित ; यम् आ�यमाि�त्य पुनः कायर्करणसंघातमुपाद�े, येन �हाित�हलक्षणं बन्धनं �युज्यते तत् �किमित ��ः । 

अ�ोच्यते — स्वभावयदचृ्छाकालकमर्दवैिवज्ञानमा�शून्यािन वा�दिभः प�रकिल्पतािन ; अतः अनेकिव�ितपि�स्थानत्वात् 

नैव जल्पन्यायेन वस्तुिनणर्यः ; अ� वस्तुिनणर्यं चे�दच्छिस, आहर सोम्य हस्तम् आतर्भाग ह े— आवामेव एतस्य त्वत्पृ�स्य 

वे�दत�ं यत्, तत ्वे�दष्यावः िन�पियष्यावः ; कस्मात् ? न नौ आवयोः एतत् वस्तु सजने जनसमुदाये िनण�तु ंशक्यते ; 

अत एकान्तं गिमष्यावः िवचारणाय । तौ हते्या�द �ुितवचनम् । तौ याज्ञवल्क्यातर्भागौ एकान्त ंगत्वा �क च�तु�रत्युच्यते 



— तौ ह उत्�म्य सजनात् दशेात् मन्�यांच�ात े; आदौ लौ�ककवा�दपक्षाणाम् एकैकं प�रगृ� िवचा�रतवन्तौ । तौ ह 

िवचायर् यदचूतुः अपो� पूवर्पक्षान्सवार्नेव — तच्छृणु ; कमर् हवै आ�यं पुनःपुनःकायर्करणोपादानहतेुम् तत् त� ऊचतुः 

उ�वन्तौ — न केवलम् ; कालकमर्दवेै�रेष्वभ्युपगतेषु हतेुषु यत्�शशंसतुस्तौ, कमर् हवै तत्�शशंसतुः — 

यस्माि�धार्�रतमेतत् कमर्�यु�ं �हाित�हा�दकायर्करणोपादानं पुनः पुनः, तस्मात् पुण्यो वै शा�िविहतेन पुण्येन कमर्णा 

भवित, ति�परीतेन िवपरीतो भवित पापः पापेन — इित एवं याज्ञवल्क्येन ��ेषु िनण�तेषु, ततः अशक्य�कम्पत्वात् 

याज्ञवल्कयस्य, ह जारत्कारव आतर्भाग उपरराम ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

अथ हनैं भुज्युलार्�ायिनः प�च्छ । �हाित�हलक्षणं बन्धनमु�म् ; यस्मात् स�योजकात् मु�ः मुच्यते, येन वा ब�ः 

संसरित, स मृत्युः ; तस्मा� मोक्ष उपप�ते, यस्मात् मृत्योमृर्त्युरिस्त ; मु�स्य च न गितः �िचत् — सव�त्सादः 

नाममा�ावशेषः �दीपिनवार्णव�दित चावधृतम् । त� संसरतां मुच्यमानानां च कायर्करणानां स्वकारणसंसग� समाने, 

मु�ानामत्यन्तमेव पुनरनुपादानम् — संसरतां तु पुनः पुन�पादानम् — येन �यु�ानां भवित, तत् कमर् — इत्यवधा�रतं 

िवचारणापूवर्कम् ; तत्क्षये च नामावशेषेण सव�त्सादो मोक्षः । त� पुण्यपापाख्यं कमर्, ‘पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित पापः 

पापेन’ (बृ. उ. ३-२-१३) इत्यवधा�रतत्वात् ; एतत्कृतः संसारः । त� अपुण्येन स्थावरजङ्गमेषु स्वभावदःुखब�लेषु 

नरकितयर्क्�ेता�दषु च दःुखम् अनुभवित पुनः पुनजार्यमानः ि�यमाण� इत्येतत् राजवत्मर्वत् सवर्लोक�िस�म् । यस्तु 

शा�ीयः पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित, त�ैव आदरः ��यत इह �ुत्या । पुण्यमेव च कमर् सवर्पु�षाथर्साधनिमित सव� 

�ुितस्मृितवादाः । मोक्षस्यािप पु�षाथर्त्वात् तत्साध्यता �ा�ा ; यावत् यावत् पुण्योत्कषर्ः तावत ्तावत् फलोत्कषर्�ाि�ः ; 

तस्मात् उ�मेन पुण्योत्कष�ण मोक्षो भिवष्यतीत्यशङ्का स्यात् ; सा िनवतर्ियत�ा । ज्ञानसिहतस्य च �कृ�स्य कमर्ण 

एतावती गितः, �ाकृतनाम�पास्पदत्वात् कमर्णः तत्फलस्य च ; न तु अकाय� िनत्ये अ�ाकृतध�मिण अनाम�पात्मके 

��याकारकफलस्वभावव�जते कमर्णो �ापारोऽिस्त ; य� च �ापारः स संसार एव इत्यस्याथर्स्य �दशर्नाय 

�ा�णमारभ्यते ॥ 

य�ु कैि�दचु्यते — िव�ासिहत ंकमर् िनरिभसंिधिवषदध्या�दवत् कायार्न्तरमारभत इित — त�, अनारभ्यत्वान्मोक्षस्य ; 

बन्धननाश एव िह मोक्षः, न कायर्भूतः ; बन्धनं च अिव�ेत्यवोचाम ; अिव�ाया� न कमर्णा नाश उपप�ते, 

द�ृिवषयत्वा� कमर्सामथ्यर्स्य ; उत्प�याि�िवकारसंस्कारा िह कमर्सामथ्यर्स्य िवषयाः ; उत्पादियतुं �ापियतुं िवकतु� संस्कतु� 

च सामथ्य� कमर्णः, न अतो �ित�र�िवषयोऽिस्त कमर्सामथ्यर्स्य, लोके अ�िस�त्वात् ; न च मोक्ष एषां पदाथार्नामन्यतमः 

; अिव�ामा��विहत इत्यवोचाम । बाढम् ; भवतु केवलस्यैव कमर्ण एवंस्वभावता ; िव�ासंयु�स्य तु िनरिभसंधेः भवित 

अन्यथा स्वभावः ; द�ृ ंिह अन्यशि�त्वेन िनज्ञार्तानामिप पदाथार्नां िवषदध्यादीनां िव�ामन्�शकर् रा�दसंयु�ानाम् 



अन्यिवषये सामथ्यर्म ्; तथा कमर्णोऽप्यिस्त्वित चेत ्— न । �माणाभावात् । त� िह कमर्ण उ�िवषय�ितरेकेण 

िवषयान्तरे सामथ्यार्िस्तत्वे �माणं न �त्यकं्ष नानुमानं नोपमानं नाथार्पि�ः न शब्दोऽिस्त । ननु फलान्तराभावे 

चोदनान्यथानुपपि�ः �माणिमित ; न िह िनत्यानां कमर्णां िव�िज�यायेन फलं कल्प्यत े; नािप �ुतं फलमिस्त ; चो�न्ते 

च तािन ; पा�रशेष्यात् मोक्षः तेषां फलिमित गम्यते ; अन्यथा िह पु�षा न �वत�रन् । नन ुिव�िज�याय एव आयातः, 

मोक्षस्य फलस्य किल्पतत्वात् — मोके्ष वा अन्यिस्मन्वा फले अकिल्पते पु�षा न �वत�रि�ित मोक्षः फलं कल्प्यते 

�ुताथार्प�या, यथा िव�िजित ; नन ुएवं सित कथमुच्यते, िव�िज�यायो न भवतीित ; फलं च कल्प्यते िव�िज�याय� न 

भवतीित िव�ितिष�मिभधीयते । मोक्षः फलमेव न भवतीित चेत,् न, �ितज्ञाहानात् ; कमर् कायार्न्तरं िवषदध्या�दवत् 

आरभत इित िह �ितज्ञातम् ; स चेन्मोक्षः कमर्णः काय� फलमेव न भवित, सा �ितज्ञा हीयेत । कमर्कायर्त्वे च मोक्षस्य 

स्वगार्�दफलेभ्यो िवशेषो व��ः । अथ कमर्काय� न भवित, िनत्यानां कमर्णां फलं मोक्ष इत्यस्या वचन��ेः कोऽथर् इित 

व��म् । न च कायर्फलशब्दभेदमा�ेण िवशेषः शक्यः कल्पियतुम ्। अफलं च मोक्षः, िनत्यै� कमर्िभः ��यते — िनत्यानां 

कमर्णां फलं न, कायर्म् — इित च एषोऽथर्ः िव�ितिष�ोऽिभधीयते — यथा अि�ः शीत इित । ज्ञानव�दित चेत ्— यथा 

ज्ञानस्य काय� मोक्षः ज्ञानेना��यमाणोऽप्युच्यते, त�त् कमर्कायर्त्विमित चेत् — न, अज्ञानिनवतर्कत्वात् ज्ञानस्य ; 

अज्ञान�वधानिनवतर्कत्वात् ज्ञानस्य मोक्षो ज्ञानकायर्िमत्युपचयर्ते । न तु कमर्णा िनवतर्ियत�मज्ञानम् ; न च 

अज्ञान�ितरेकेण मोक्षस्य �वधानान्तरं कल्पियतुं शक्यम् — िनत्यत्वान्मोक्षस्य साधकस्व�पा�ितरेका� — यत्कमर्णा 

िनवत्य�त । अज्ञानमेव िनवतर्यतीित चेत्, न, िवलक्षणत्वात् — अनिभ�ि�ः अज्ञानम् अिभ�ि�लक्षणेन ज्ञानेन िव�ध्यते 

; कमर् तु नाज्ञानेन िव�ध्यते ; तेन ज्ञानिवलक्षणं कमर् । य�द ज्ञानाभावः, य�द संशयज्ञानम्, य�द िवपरीतज्ञानं वा उच्यते 

अज्ञानिमित, सव� िह तत् ज्ञानेनैव िनवत्यर्ते ; न तु कमर्णा अन्यतमेनािप िवरोधाभावात् । अथ अद�ृ ंकमर्णाम ्

अज्ञानिनवतर्कत्वं कल्प्यिमित चेत,् न, ज्ञानेन अज्ञानिनवृ�ौ गम्यमानायाम् अद�ृिनवृि�कल्पनानुपप�ेः ; यथा अवघातेन 

�ीहीणां तुषिनवृ�ौ गम्यमानायाम् अि�हो�ा�दिनत्यकमर्कायार् अद�ृा न कल्प्यत ेतुषिनवृि�ः, त�त् अज्ञानिनवृि�रिप 

िनत्यकमर्कायार् अद�ृा न कल्प्यत े। ज्ञानेन िव��त्वं च असकृत् कमर्णामवोचाम । यत ्अिव�� ंज्ञानं कमर्िभः, तत् 

दवेलोक�ाि�िनिम�िमत्यु�म् — ‘िव�या दवेलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) इित �ुतेः । �कचान्यत् कल्प्ये च फले िनत्यानां 

कमर्णां �ुतानाम्, यत ्कमर्िभ�व�ध्यते — ��गुणकमर्णां कायर्मेव न भवित — �क तत् कल्प्यताम्, यिस्मन ्कमर्णः 

सामथ्यर्मेव न द�ृम् ? �क वा यिस्मन् द�ृ ंसामथ्यर्म्, य� कमर्णां फलमिव��म्, तत्कल्प्यतािमित । पु�ष�वृि�जननाय 

अवश्यं चेत् कमर्फलं कल्पियत�म ्— कमार्िव��िवषय एव �ुताथार्प�ेः क्षीणत्वात् िनत्यो मोक्षः फलं कल्पियतुं न शक्यः, 

त�वधानाज्ञानिनवृि�वार्, अिव��त्वात् द�ृसामथ्यर्िवषयत्वा�ेित पा�रशेष्यन्यायात् मोक्ष एव कल्पियत� इित चेत् — 

सव�षां िह कमर्णां सव� फलम् ; न च अन्यत् इतरकमर्फल�ितरेकेण फलं कल्पनायोग्यमिस्त ; प�रिश�� मोक्षः ; स च इ�ः 

वेदिवदां फलम् ; तस्मात् स एव कल्पियत�ः इित चेत ्— न, कमर्फल���नाम् आनन्त्यात् पा�रशेष्यन्यायानुपप�ेः ; न 

िह पु�षेच्छािवषयाणां कमर्फलानाम् एताव�वं नाम केनिचत् असवर्जे्ञनावधृतम्, तत्साधनानां वा, पु�षेच्छानां वा 

अिनयतदशेकालिनिम�त्वात् पु�षेच्छािवषयसाधनानां च पु�षे�फल�यु�त्वात् ; �ित�ािण च इच्छावैिच�यात् फलानां 



तत्साधनानां च आनन्त्यिसि�ः ; तदानन्त्या� अशक्यम् एताव�वं पु�षैज्ञार्तुम् ; अज्ञाते च साधनफलैताव�वे कथं मोक्षस्य 

प�रशेषिसि��रित । कमर्फलजाितपा�रशेष्यिमित चेत् — सत्यिप इच्छािवषयाणां तत्साधनानां च आनन्त्ये, 

कमर्फलजाितत्वं नाम सव�षां तुल्यम ्; मोक्षस्तु अकमर्फलत्वात् प�रिश�ः स्यात् ; तस्मात् प�रशेषात् स एव यु�ः 

कल्पियतुिमित चेत ्— न ; तस्यािप िनत्यकमर्फलत्वाभ्युपगमे कमर्फलसमानजातीयत्वोपप�ेः प�रशेषानुपपि�ः । तस्मात् 

अन्यथाप्युपप�ेः क्षीणा �ुताथार्पि�ः ; उत्प�याि�िवकारसंस्काराणामन्यतममिप िनत्यानां कमर्णां फलमुपप�त इित क्षीणा 

�ुताथार्पि�ः चतुणार्मन्यतम एव मोक्ष इित चेत ्— न तावत् उत्पा�ः, िनत्यत्वात् ; अत एव अिवकायर्ः ; असंस्कायर्� अत 

एव — असाधन��ात्मकत्वा� — साधनात्मकं िह ��ं संिस्�यते, यथा पा�ाज्या�द �ोक्षणा�दना ; न च संिस्�यमाणः, 

संस्कारिनवर्त्य� वा — यूपा�दवत् ; पा�रशेष्यात् आप्यः स्यात् ; न आप्योऽिप, आत्मस्वभावत्वात् एकत्वा� । इतरैः 

कमर्िभव�लक्षण्यात् िनत्यानां कमर्णाम्, तत्फलेनािप िवलक्षणेन भिवत�िमित चेत्, न — कमर्त्वसालक्षण्यात ्सलक्षणं 

कस्मात् फलं न भवित इतरकमर्फलैः ? िनिम�वैलक्षण्या�दित चेत,् न, क्षामवत्या�दिभः समानत्वात् ; यथा िह — 

गृहदाहादौ िनिम�े क्षामवत्यादीि�ः, यथा — ‘िभ�े जुहोित, स्क�े जुहोित’ इित — एवमादौ नैिमि�केषु कमर्सु न मोक्षः 

फलं कल्प्यते — तै�ािवशेषा�ैिमि�कत्वेन, जीवना�दिनिम�े च �वणात्, तथा िनत्यानामिप न मोक्षः फलम् । आलोकस्य 

सव�षां �पदशर्नसाधनत्वे, उलूकादयः आलोकेन �पं न पश्यन्तीित उलूका�दचकु्षषो वैलक्षण्या�दतरलोकचकु्ष�भः, न 

रसा�दिवषयत्वं प�रकल्प्यते, रसा�दिवषये सामथ्यर्स्याद�ृत्वात् । सुदरूमिप गत्वा यि�षयं द�ृ ंसामथ्य� त�ैव कि�ि�शेषः 

कल्पियत�ः । यत्पुन��म्, िव�ामन्�शकर् रा�दसंयु�िवषदध्या�दवत् िनत्यािन कायार्न्तरमारभन्त इित — आरभ्यतां 

िविश� ंकायर्म्, तत् इ�त्वादिवरोधः ; िनरिभसंधेः कमर्णो िव�ासंयु�स्य िविश�कायार्न्तरारम्भे न कि�ि�रोधः, 

दवेयाज्यात्मयािजनोः आत्मयािजनो िवशेष�वणात् — ‘दवेयािजनः �ेयानात्मयाजी’ (शत. �ा. ११-२-६-१३) इत्यादौ 

‘यदवे िव�या करोित’ (छा. उ. १-१-१०) इत्यादौ च । यस्तु परमात्मदशर्निवषये मनुनो�ः आत्मयािजशब्दः 

‘संपश्य�ात्मयाजी’ (मनु. १२-९१) इत्य� — समं पश्यन् आत्मयाजी भवतीत्यथर्ः । अथवा भूतपूवर्गत्या — आत्मयाजी 

आत्मसंस्काराथ� िनत्यािन कमार्िण करोित — ‘इद ंमेऽनेनाङ्गं संिस्�यते’ (शत. �ा. ११-२-६-१३) इित �ुतेः ; तथा 

‘गाभ�ह�मैः’ (मनु. २-२७) इत्या�द�करणे कायर्करणसंस्काराथर्त्वं िनत्यानां कमर्णां दशर्यित ; संस्कृत� य आत्मयाजी तैः 

कमर्िभः सम ं��ु ंसमथ� भवित, तस्य इह जन्मान्तरे वा समम् आत्मदशर्नमुत्प�ते ; समं पश्यन ्

स्वाराज्यमिधगच्छतीत्येषोऽथर्ः ; आत्मयािजशब्दस्तु भूतपूवर्गत्या �युज्यते ज्ञानयु�ानां िनत्यानां कमर्णां 

ज्ञानोत्पि�साधनत्व�दशर्नाथर्म् । �कचान्यत् — ‘��ािव�सृजो धम� महान��मेव च । उ�मां साि�वक�मेतां 

गितमा�मर्नीिषणः’ (मन.ु १२-५०) इित च दवेसा���ितरेकेण भूताप्ययं दशर्यित — ‘भूतान्यप्येित प� वै’ (मन.ु १२-

९०) ‘भूतान्यत्येित’ इित पाठं ये कुवर्िन्त, तेषां वेदिवषये प�रिच्छ�बुि�त्वाददोषः ; न च अथर्वादत्वम् — अध्यायस्य 

��ान्तकमर्िवपाकाथर्स्य त�ित�र�ात्मज्ञानाथर्स्य च कमर्काण्डोपिनष�ां तुल्याथर्त्वदशर्नात्, 

िविहताकरण�ितिष�कमर्णां च स्थावर�सूकरा�दफलदशर्नात्, वान्ताश्या�द�ेतदशर्ना� । न च 

�ुितस्मृितिविहत�ितिष��ितरेकेण िविहतािन वा �ितिष�ािन वा कमार्िण केनिचदवगन्तंु शक्यन्ते, येषाम् 



अकरणादनु�ाना� �ेत�सूकरस्थावरादीिन कमर्फलािन �त्यक्षानुमानाभ्यामुपलभ्यन्ते ; न च एषाम् कमर्फलत्वं 

केनिचदभ्युपगम्यत े। तस्मात् िविहताकरण�ितिष�सेवानां यथा एते कमर्िवपाकाः �ेतितयर्क्स्थावरादयः, तथा उत्कृ�षे्विप 

��ान्तेषु कमर्िवपाकत्वं वे�दत�म् ; तस्मात् ‘स आत्मनो वपामुदिखदत्’ (तै. सं. २-१-१-४) ‘सोऽरोदीत्’ (तै. सं. १-५-१-

१) इत्या�दवत् न अभूताथर्वादत्वम् । त�ािप अभूताथर्वादत्वं मा भू�दित चेत ्— भवत्वेवम् ; न च एतावता अस्य न्यायस्य 

बाधो भवित ; न च अस्मत्पक्षो वा दषु्यित । न च ‘��ा िव�सृजः’ इत्यादीनां काम्यकमर्फलत्वं शक्यं व�ुम्, तेषां 

दवेसा��तायाः फलस्यो�त्वात् । तस्मात् सािभसंधीनां िनत्यानां कमर्णां सवर्मेधा�मेधादीनां च ��त्वादीिन फलािन ; 

येषां पुनः िनत्यािन िनरिभसंधीिन आत्मसंस्काराथार्िन, तेषां ज्ञानोत्प�यथार्िन तािन, ‘�ा�ीयं ��यते तनुः’ (मन.ु २-२८) 

इित स्मरणात् ; तेषाम् आरादपुकारत्वात् मोक्षसाधनान्यिप कमार्िण भवन्तीित न िव�ध्यते ; यथा चायमथर्ः, ष� े

जनकाख्याियकासमा�ौ व�यामः । य�ु िवषदध्या�दव�दत्यु�म्, त� �त्यक्षानुमानिवषयत्वादिवरोधः ; यस्त ु

अत्यन्तशब्दगम्योऽथर्ः, त� वाक्यस्याभावे तदथर्�ितपादकस्य न शक्यं कल्पियतुं िवषदध्या�दसाधम्यर्म् । न च 

�माणान्तरिव��ाथर्िवषये �ुतेः �ामाण्यं कल्प्यत,े यथा — शीतोऽि�ः क्लेदयतीित ; �ुते तु तादथ्य� वाक्यस्य, 

�माणान्तरस्य आभासत्वम् — यथा ‘ख�ोतोऽि�ः’ इित ‘तलमिलनमन्त�रक्षम्’ इित बालानां यत्�त्यक्षमिप, 

ति�षय�माणान्तरस्य यथाथर्त्वे िनि�ते, िनि�ताथर्मिप बाल�त्यक्षम् आभासी भवित ; तस्मात ्

वेद�ामाण्यस्या�िभचारात् तादथ्य� सित वाक्यस्य तथात्वं स्यात्, न तु पु�षमितकौशलम् ; न िह पु�षमितकौशलात् 

सिवता �पं न �काशयित ; तथा वेदवाक्यान्यिप न अन्याथार्िन भविन्त । तस्मात् न मोक्षाथार्िन कमार्णीित िस�म् । अतः 

कमर्फलानां संसारत्व�दशर्नायैव �ा�णमारभ्यते ॥ 

अथ हनैं भुज्युलार्�ायिनः प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच । म�षुे चरकाः पयर्�जाम ते पत�लस्य काप्यस्य गृहानैम 

तस्यासीद्दिुहता गन्धवर्गृहीता तमपृच्छाम कोऽसीित सोऽ�वीत्सुधन्वािङ्गरस इित तं यदा 

लोकानामन्तानपृच्छामाथैनम�ूम � पा�रिक्षता अभवि�ित � पा�रिक्षता अभवन्स त्वा पृच्छािम याज्ञवल्क्य � पा�रिक्षता 

अभवि�ित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् उपरते जारत्कारवे, भुज्यु�रित नामतः, ल�स्यापत्यं ला�ः तदपत्यं ला�ायिनः, �पच्छ ; याज्ञवल्क्येित 

होवाच । आदावु�म् अ�मेधदशर्नम् ; समि��ि�फल�ा�मेध�तुः, ज्ञानसमुि�तो वा केवलज्ञानसंपा�दतो वा, सवर्कमर्णां 

परा का�ा ; �ूणहत्या�मेधाभ्यां न परं पुण्यपापयो�रित िह स्मरिन्त ; तेन िह सम�� ��ी� �ा�ोित ; त� ��यो 

िनज्ञार्ता अन्तरण्डिवषया अ�मेधयागफलभूताः ; ‘मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां दवेतानामेको भवित’ (बृ. उ. १-२-७) 

इत्यु�म् ; मृत्यु� अशनायालक्षणो बुद्ध्यात्मा समि�ः �थमजः वायुः सू�ं सत्यं िहरण्यगभर्ः ; तस्य �ाकृतो िवषयः — 

यदात्मकं सव� �तैकत्वम्, यः सवर्भूतान्तरात्मा िलङ्गम् अमूतर्रसः यदाि�तािन सवर्भूतकमार्िण, यः कमर्णां कमर्संब�ानां च 

िवज्ञानानां परा गितः परं फलम् । 



तस्य �कयान् गोचरः �कयती �ाि�ः सवर्तः प�रमण्डलीभूता, सा व��ा ; तस्याम् उ�ायाम्, सवर्ः संसारो बन्धगोचर 

उ�ो भवित ; तस्य च समि��ष्�ात्मदशर्नस्य अलौ�ककत्व�दशर्नाथर्म् आख्याियकामात्मनो वृ�ां �कु�ते ; तेन च 

�ितवा�दबु�� �ामोहियष्यामीित मन्यते ॥ 

म�षुे — म�ा नाम जनपदाः तेषु, चरकाः — अध्ययनाथ� �तचरणा�रकाः अध्वयर्वो वा, पयर्�जाम पयर्�टतवन्तः ; ते 

पत�लस्य — त ेवयं पयर्टन्तः, पत�लस्य नामतः, काप्यस्य किपगो�स्य, गृहान् ऐम गतवन्तः ; तस्यासीद्दिुहता 

गन्धवर्गृहीता — गन्धव�ण अमानुषेण स�वेन केनिचत् आिव�ा ; गन्धव� वा िधष्ण्योऽि�ः ऋित्वक् दवेता 

िविश�िवज्ञानत्वात् अवसीयते ; न िह स�वमा�स्य ईदशंृ िवज्ञानमुपप�ते । तं सव� वयं प�रवा�रताः सन्तः अपृच्छाम — 

कोऽसीित — कस्त्वमिस �कनामा �कसत�वः । सोऽ�वी�न्धवर्ः — सुधन्वा नामतः, आिङ्गरसो गो�तः । तं यदा 

यिस्मन्काले लोकानाम् अन्तान् पयर्वसानािन अपृच्छाम, अथ एनं गन्धवर्म् अ�ूम — भुवनकोशप�रमाणज्ञानाय �वृ�ेषु 

सव�षु आत्मानं �ाघयन्तः पृ�वन्तो वयम् ; कथम् ? � पा�रिक्षता अभवि�ित । स च गन्धवर्ः सवर्मस्मभ्यम�वीत् । तेन 

�द�ेभ्यो मया लब्धं ज्ञानम् ; तत् तव नािस्त ; अतो िनगृहीतोऽिस’ — इत्यिभ�ायः । सोऽह ंिव�ासंप�ो लब्धागमो 

गन्धवार्त् त्वा त्वाम् पृच्छािम याज्ञवल्क्य — � पा�रिक्षता अभवन् — तत् त्वं �क जानािस ? ह ेयाज्ञवल्क्य, कथय, 

पृच्छािम — � पा�रिक्षता अभवि�ित ॥ 

स होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्वै त ेत��ा�मेधयािजनो गच्छन्तीित � न्व�मेधयािजनो गच्छन्तीित �ा��शतं वै 

दवेरथाह्न्यान्ययं लोकस्तं समन्त ंपृिथवी ि�स्तावत्पय�ित तां समन्तं पृिथव� ि�स्तावत्समु�ः पय�ित त�ावती कु्षरस्य धारा 

याव�ा पिक्षकायाः प�ं तावानन्तरेणाकाशस्तािनन्�ः सुपण� भूत्वा वायवे �ायच्छ�ान्वायुरात्मिन िधत्वा 

त�ागमय��ा�मेधयािजनोऽभवि�त्येविमव वै स वायुमेव �शशंस तस्मा�ायुरेव �ि�वार्युः समि�रप पुनमृर्त्युं जयित य 

एवं वेद ततो ह भुज्युलार्�ायिन�परराम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच याज्ञवल्क्यः ; उवाच वै सः — वै-शब्दः स्मरणाथर्ः — उवाच वै स गन्धवर्ः तुभ्यम ्। अगच्छन्वै ते पा�रिक्षताः, 

तत् त� ; � ? य� यिस्मन् अ�मेधयािजनो गच्छिन्त — इित िनण�ते �� आह — � नु किस्मन् अ�मेधयािजनो 

गच्छन्तीित । तेषां गितिववक्षया भुवनकोशाप�रमाणमाह — �ा��शतं वै, � ेअिधके ��शत्, �ा��शतं वै, दवेरथाह्न्यािन 

— दवे आ�दत्यः तस्य रथो दवेरथः तस्य रथस्य गत्या अह्ना यावत्प�रिच्छ�त ेदशेप�रमाणं तत् दवेरथाह्न्यम्, 

त�ा��शद्गुिणत ंदवेरथाह्न्यािन, तावत्प�रमाणोऽयं लोकः लोकालोकिग�रणा प�रिक्ष�ः — य� वैराजं शरीरम्, य� च 

कमर्फलोपभोगः �ािणनाम्, स एष लोकः ; एतावान् लोकः अतः परम् अलोकः, तं लोकं समन्त ंसमन्ततः, लोकिवस्तारात् 

ि�गुणप�रमाणिवस्तारेण प�रमाणेन, त ंलोकं प�रिक्ष�ा पय�ित पृिथवी ; तां पृिथव� तथैव समन्तम्, ि�स्तावत् — ि�गुणेन 

प�रमाणेन समु�ः पय�ित, यं घनोदमाचक्षते पौरािणकाः । त� अण्डकपालयो�ववरप�रमाणमुच्यते, येन िववरेण माग�ण 



बिह�नगर्च्छन्तो �ा�ुविन्त अ�मेधयािजनः ; त� यावती यावत्प�रमाणा कु्षरस्य धारा अ�म,् याव�ा सौ�म्येण यु�ं 

मिक्षकायाः प�म,् तावान् तावत्प�रमाणः, अन्तरेण मध्येऽण्डकपालयोः, आकाशः िछ�म्, तेन आकाशेनेत्येतत् ; तान् 

पा�रिक्षतान�मेधयािजनः �ा�ान् इन्�ः परमे�रः — योऽ�मेधेऽि�ि�तः, सुपणर्ः — यि�षयं दशर्नमु�म् ‘तस्य �ाची 

�दिक्शरः’ (बृ. उ. १-२-४) इत्या�दना — सुपणर्ः पक्षी भूत्वा, पक्षपुच्छात्मकः सुपण� भूत्वा, वायवे �ायच्छत् — 

मूतर्त्वा�ास्त्यात्मनो गितस्त�ेित । तान् पा�रिक्षतान् वायुः आत्मिन िधत्वा स्थापियत्वा स्वात्मभूतान्कृत्वा त� तिस्मन् 

अगमयत् ; � ? य� पूव� अित�ान्ताः पा�रिक्षता अ�मेधयािजनोऽभवि�ित । एविमव वै — एवमेव स गन्धवर्ः वायुमेव 

�शशंस पा�रिक्षतानां गितम् । समा�ा आख्याियका ; आख्याियकािनवृर्�ं तु अथर्म् आख्याियकातोऽपसृत्य स्वेन �ुित�पेणैव 

आच�ऽेस्मभ्यम् । यस्मात् वायुः स्थावरजङ्गमानां भूतानामन्तरात्मा, बिह� स एव, तस्मात् अध्यात्मािधभूतािधदवैभावेन 

िविवधा या अि�ः �ाि�ः स वायुरेव ; तथा समि�ः केवलेन सू�ात्मना वायुरेव । एवं वायुमात्मानं 

समि��ि��पात्मकत्वेन उपगच्छित यः — एवं वेद, तस्य �क फलिमत्याह — अप पुनमृर्त्युं जयित, सकृन्मृत्वा पुननर् 

ि�यते । तत आत्मनः ��िनणर्यात् भुज्युलार्�ायिन�परराम ॥ 

इित तृतीयाध्यायस्य तृतीयं �ा�णम् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम् ॥ 

अथ हनैमुषस्त�ा�ायणः प�च्छ । पुण्यपाप�यु�ै�र्हाित�हगृैर्हीतः पुनः पुनः �हाित�हान् त्यजन् उपाददत् संसरतीत्यु�म् 

; पुण्यस्य च पर उत्कष� �ाख्यातः �ाकृतिवषयः समि��ि��पः �तैैकत्वात्म�ाि�ः । यस्तु �हाित�ह�ैर्स्तः संसरित, सः 

अिस्त वा, न अिस्त ; अिस्तत्वे च �कलक्षणः — इित आत्मन एव िववेकािधगमाय उषस्त�� आरभ्यते । तस्य च 

िन�पािधस्व�पस्य ��याकारकिविनमुर्�स्वभावस्य अिधगमात् यथो�ा�न्धनात् िवमुच्यते स�योजकात् 

आख्याियकासंबन्धस्तु �िस�ः ॥ 

अथ हनैमुषस्त�ा�ायणः प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच यत्साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा सवार्न्तरस्तं मे �ाच�वेत्येष त 

आत्मा सवार्न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सवार्न्तरो यः �ाणेन �ािणित स त आत्मा सवार्न्तरो योऽपानेनापानीित स त आत्मा 

सवार्न्तरो यो �ानेन �ानीित स त आत्मा सवार्न्तरो य उदानेनोदािनित स त आत्मा सवार्न्तर एष त आत्मा सवार्न्तरः ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनं �कृत ंयाज्ञवल्क्यम,् उषस्तो नामतः, च�स्यापत्यं चा�ायणः, प�च्छ । यत् �� साक्षात् अ�विहतं केनिचत् 

��ुः अपरोक्षात् — अगौणम् — न �ो���ा�दवत् — �क तत ्? य आत्मा — आत्मशब्दने �त्यगात्मोच्यते, त� 



आत्मशब्दस्य �िस�त्वात् ; सवर्स्याभ्यन्तरः सवार्न्तरः ; य�ःशब्दाभ्यां �िस� आत्मा ��ेित — तम ्आत्मानम्, मे म�म,् 

�ाच�वेित — िवस्प� ंशृङ्गे गृहीत्वा यथा गां दशर्यित तथा आच�व, सोऽयिमत्येवं कथयस्वेत्यथर्ः । एवमु�ः �त्याह 

याज्ञवल्क्यः — एषः ते तव आत्मा सवार्न्तरः सवर्स्याभ्यन्तरः ; सवर्िवशेषणोपलक्षणाथ� सवार्न्तर�हणम् ; यत ्साक्षात् 

अ�विहतम् अपरोक्षात् अगौणम् �� बृह�मम् आत्मा सवर्स्य सवर्स्याभ्यन्तरः, एतैगुर्णैः समस्तैयुर्�ः एषः, कोऽसौ तवात्मा 

? योऽयं कायर्करणसंघातः तव सः येनात्मना आत्मवान् स एष तव आत्मा — तव कायर्करणसंघातस्येत्यथर्ः । त� िपण्डः, 

तस्याभ्यन्तरे िलङ्गात्मा करणसंघातः, तृतीयो य� सं�द�मानः — तेषु कतमो मम आत्मा सवार्न्तरः त्वया िवविक्षत 

इत्यु�े इतर आह — यः �ाणेन मुखनािसकासंचा�रणा �ािणित �ाणचे�ां करोित, येन �ाणः �णीयत इत्यथर्ः — सः ते तव 

कायर्करणसंघातस्य आत्मा िवज्ञानमयः ; समानमन्यत् ; योऽपानेनापानीित यो �ानेन �ानीतीित — छान्दसं दघै्यर्म् । 

सवार्ः कायर्करणसंघातगताः �ाणना�दचे�ा दा�यन्�स्येव येन ��यन्ते — न िह चेतनावदनिधि�तस्य दा�यन्�स्येव 

�ाणना�दचे�ा िव�न्ते ; तस्मात ्िवज्ञानमयेनािधि�तं िवलक्षणेन दा�यन्�वत् �ाणना�दचे�ां �ितप�ते — तस्मात् 

सोऽिस्त कायर्करणसंघातिवलक्षणः, य�े�यित ॥ 

स होवाचोषस्त�ा�ायणो यथा िव�ूयादसौ गौरसाव� इत्येवमेवैत�प�द� ंभवित यदवे साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा 

सवार्न्तरस्तं मे �ाच�वेत्येष त आत्मा सवार्न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सवार्न्तरः । न द�ृ�ेर्�ारं पश्येनर् �ुतेः �ोतारं शृणुया न 

मतेमर्न्तारं मन्वीथा न िवज्ञाते�वज्ञातारं िवजानीयाः । एष त आत्मा सवार्न्तरोऽतोऽन्यदात� ततो होषस्त�ा�ायण उपरराम 

॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाचोषस्त�ा�ायणः ; यथा कि�त् अन्यथा �ितज्ञाय पूवर्म्, पुन�व�ितप�ो �ूयादन्यथा — असौ गौरः असाव�ः 

य�लित धावतीित वा, पूव� �त्यकं्ष दशर्यामीित �ितज्ञाय, प�ात् चलना�दिलङ्गै�र्प�दशित — एवमेव एतद्�� 

�ाणना�दिलङ्गै�र्प�द� ंभवित त्वया ; �क ब�ना ? त्यक्त्वा गोतृष्णािनिम�ं �ाजम,् यदवे साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा 

सवार्न्तरः, तं मे �ाच�वेित । इतर आह — यथा मया �थमं �ितज्ञातः तव आत्मा — एवंलक्षण इित — तां �ितज्ञामनुवतर् 

एव ; तत् तथैव, यथो�ं मया । यत्पुन��म्, तमात्मानं घटा�दवत् िवषयीकु�वित — तत् अशक्यत्वा� ��यते । कस्मात्पुनः 

तदशक्यिमत्याह — वस्तुस्वाभा�ात् ; �क पुनः तत् वस्तुस्वाभा�म् ? दषृ्�ा�द��ृत्वम् ; द�ृ�ेर्�ा �ात्मा ; दिृ��रित 

ि�िवधा भवित — लौ�कक� पारमा�थक� चेित ; त� लौ�कक� चकु्षःसंयु�ान्तःकरणवृि�ः ; सा ��यत इित जायते 

िवनश्यित च ; या तु आत्मनो दिृ�ः अग्न्युष्ण�काशा�दवत्, सा च ��ुः स्व�पत्वात्, न जायते न िवनश्यित च ; सा 

��यमाणया उपािधभूतया संसृ�वेेित, �प�दश्यते — ��िेत, भेदव� — ��ा दिृ��रित च ; यासौ लौ�कक� दिृ�ः 

चकु्ष�ार्रा �पोपर�ा जायमानैव िनत्यया आत्मदषृ्�ा संसृ�वे, तत्�ितच्छाया — तया �ा�ैव जायते, तथा िवनश्यित च ; 

तेन उपचयर्ते ��ा सदा पश्य�िप — पश्यित न पश्यित चेित ; न तु पुनः ��ुदृर्�ःे कदािचदप्यन्यथात्वम् ; तथा च व�यित 

ष� े— ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७), ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इित च । 



तिमममथर्माह — लौ�कक्या द�ृःे कमर्भूतायाः, ��ारं स्वक�यया िनत्यया दषृ्�ा �ा�ारम्, न पश्येः ; यासौ लौ�कक� 

दिृ�ः कमर्भूता, सा �पोपर�ा �पािभ�ि�का न आत्मानं स्वात्मनो �ा�ारं �त्य�ं �ा�ोित ; तस्मात् तं �त्यगात्मानं 

द�ृ�ेर्�ारं न पश्येः । तथा �ुतेः �ोतारं न शृणुयाः । तथा मतेः मनोवृ�ेः केवलाया �ा�ारं न मन्वीथाः । तथा िवज्ञातेः 

केवलाया बुि�वृ�ेः �ा�ारं न िवजानीयाः । एष वस्तुनः स्वभावः ; अतः नैव दशर्ियतुं शक्यत ेगवा�दवत् ॥ 

‘न द�ृ�ेर्�ारम्’ इत्य� अक्षरािण अन्यथा �ाचक्षते केिचत् — न द�ृ�ेर्�ारम् द�ृःे कतार्रम् दिृ�भेदमकृत्वा दिृ�मा�स्य 

कतार्रम्, न पश्ये�रित ; द�ृ�ेरित कमर्िण ष�ी ; सा दिृ�ः ��यमाणा घटवत् कमर् भवित ; ��ारिमित तृजन्तेन 

��ुदृर्ि�कतृर्त्वमाच� े; तेन असौ द�ृ�ेर्�ा द�ृःे कत�ित �ाख्यातॄणामिभ�ायः । त� द�ृ�ेरित षष्�न्तेन दिृ��हण ं

िनरथर्किमित दोषं न पश्यिन्त ; पश्यतां वा पुन��म ्असारः �मादपाठ इित वा न आदरः ; कथं पुनरािधक्यम् ? 

तृजन्तेनैव दिृ�कतृर्त्वस्य िस�त्वात् द�ृ�ेरित िनरथर्कम् ; तदा ‘��ारं न पश्येः’ इत्येतावदवे व��म् ; यस्मा�ातोः परः 

तृच् �ूयते, त�ात्वथर्कतर्�र िह तृच ्स्मयर्ते ; ‘गन्तारं भे�ारं वा नयित’ इत्येतावानेव िह शब्दः �युज्यते ; न तु ‘गतेगर्न्तारं 

िभदभे��ारम्’ इित असित अथर्िवशेषे �यो��ः ; न च अथर्वादत्वेन हात�ां सत्यां गतौ ; न च �मादपाठः, 

सव�षामिवगानात् ; तस्मात् �ाख्यातॄणामेव बुि�दौबर्ल्यम्, नाध्येतृ�मादः । यथा तु अस्मािभ�ार्ख्यातम् — 

लौ�ककद�ृ�ेविवच्य िनत्यदिृ�िविश� आत्मा �दशर्ियत�ः — तथा कतृर्कमर्िवशेषणत्वेन दिृ�शब्दस्य ि�ः �योग उपप�ते 

आत्मस्व�पिनधार्रणाय ; ‘न िह ��ुदृर्�ःे’ इित च �दशेान्तरवाक्येन एकवाक्यतोपप�ा भवित ; तथा च ‘चकंू्षिष पश्यित’ 

(के. उ. १-७) ‘�ो�िमद ं�ुतम्’ (के. उ. १-८) इित �ुत्यन्तरेण एकवाक्यता उपप�ा । न्याया� — एवमेव िह आत्मनो 

िनत्यत्वमुपप�ते िव��याभावे ; िव��याव� िनत्यिमित च िव�ितिष�म् । ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) ‘न िह 

��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) ‘एष िनत्यो मिहमा �ा�णस्य’ (बृ. उ. ४-४-२३) इित च �ुत्यक्षरािण 

अन्यथा न गच्छिन्त । नन ु��ा �ोता मन्ता िवज्ञाता इत्येवमादीन्यक्षरािण आत्मनोऽिव��यत्वे न गच्छन्तीित — न, 

यथा�ा�लौ�ककवाक्यानुवा�दत्वात् तेषाम् ; न आत्मत�विनधार्रणाथार्िन तािन ; ‘न द�ृ�ेर्�ारम’् इत्येवमादीनाम् 

अन्याथार्संभवात् यथो�ाथर्परत्वमवगम्यते । तस्मात् अनवबोधादवे िह िवशेषणं प�रत्य�ं द�ृ�ेरित । एषः ते तव आत्मा 

सव���ै�वशेषणै�विश�ः ; अतः एतस्मादात्मनः अन्यदातर्म् — काय� वा शरीरम,् करणात्मकं वा िलङ्गम् ; एतदवे एकम् 

अनातर्म् अिवनािश कूटस्थम् । ततो ह उषस्त�ा�ायण उपरराम ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम ्॥ 

बन्धनं स�योजकमु�म ्। य� ब�ः, तस्यािप अिस्तत्वमिधगतम,् �ित�र�त्वं च । तस्य इदान� बन्धमोक्षसाधनं 

ससंन्यासमात्मज्ञानं व��िमित कहोल�� आरभ्यते — 



अथ हनैं कहोलः कौषीतकेयः प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच यदवे साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा सवार्न्तरस्तं मे 

�ाच�वेत्येष त आत्मा सवार्न्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य सवार्न्तरो योऽशनायािपपासे शोकं मोह ंजरां मृत्युमत्येित । एतं वै 

तमात्मानं िव�दत्वा �ा�णाः पु�ैषणाया� िव�ैषणाया� लोकैषणाया� �ुत्थायाथ िभक्षाचय� चरिन्त या �ेव पु�ैषणा 

सा िव�ैषणा या िव�ैषणा सा लोकैषणोभे �ेत ेएषणे एव भवतः । तस्माद्�ा�णः पािण्डत्यं िन�व� बाल्येन ित�ासेत् । 

बाल्यं च पािण्डत्यं च िन�व�ाथ मुिनरमौनं च मौनं च िन�व�ाथ �ा�णः स �ा�णः केन स्या�ेन स्या�ेनेदशृ 

एवातोऽन्यदात� ततो ह कहोलः कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनं कहोलो नामतः, कुषीतकस्यापत्यं कौषीतकेयः, प�च्छ ; याज्ञवल्क्येित होवाचेित, पूवर्वत् — यदवे 

साक्षादपरोक्षाद्�� य आत्मा सवार्न्तरः तं मे �ाच�वेित — यं िव�दत्वा बन्धनात्�मुच्यते । याज्ञवल्क्य आह — एष ते तव 

आत्मा ॥ 

�कम् उषस्तकहोलाभ्याम् एक आत्मा पृ�ः, �क वा िभ�ावात्मानौ तुल्यलक्षणािवित । िभ�ािवित यु�म्, 

��योरपुन��त्वोपप�ेः ; य�द िह एक आत्मा उषस्तकहोल��यो�वविक्षतः, त� एकेनैव ��ेन अिधगतत्वात् ति�षयो 

ि�तीयः ��ोऽनथर्कः स्यात् ; न च अथर्वाद�पत्वं वाक्यस्य ; तस्मात् िभ�ावेतावात्मानौ के्ष�ज्ञपरमात्माख्यािवित 

केिच�ाचक्षते । त�, ‘ते’ इित �ितज्ञानात् ; ‘एष त आत्मा’ इित िह �ितवचने �ितज्ञातम् ; न च एकस्य 

कायर्करणसंघातस्य �ावात्मानौ उपप�ेते ; एको िह कायर्करणसंघातः एकेन आत्मना आत्मवान् ; न च उषस्तस्यान्यः 

कहोलस्यान्यः जािततो िभ� आत्मा भवित, �योः अगौणत्वात्मत्वसवार्न्तरत्वानुपप�ेः ; य�द एकमगौणं �� �योः इतरेण 

अवश्यं गौणेन भिवत�म् ; तथा आत्मत्वं सवार्न्तरत्वं च — िव��त्वात्पदाथार्नाम् ; य�द एकं सवार्न्तरं �� आत्मा मुख्यः, 

इतरेण असवार्न्तरेण अनात्मना अमुख्येन अवश्यं भिवत�म् ; तस्मात् एकस्यैव ि�ः �वण ंिवशेषिववक्षया । य�ु पूव��ेन 

समानं ि�तीये ��ान्तर उ�म्, तावन्मा�ं पूवर्स्यैवानुवादः — तस्यैव अनु�ः कि�ि�शेषः व�� इित । कः पुनरसौ 

िवशेष इत्युच्यते — पूवर्िस्मन्��े — अिस्त �ित�र� आत्मा यस्यायं स�योजको बन्ध उ� इित ि�तीये तु — तस्यैव 

आत्मनः अशनाया�दसंसारधमार्तीतत्वं िवशेष उच्यते — यि�शेषप�रज्ञानात् संन्याससिहतात् पूव��ा�न्धनात् िवमुच्यते । 

तस्मात् ���ितवचनयोः ‘एष त आत्मा’ इत्येवमन्तयोः तुल्याथर्तैव । ननु कथम् एकस्यैव आत्मनः अशनाया�तीतत्वं त��वं 

चेित िव��धमर्समवाियत्विमित — न, प�रिहतत्वात् ; 

नाम�पिवकारकायर्करणलक्षणसंघातोपािधभेदसंपकर्जिनत�ािन्तमा�ं िह संसा�रत्विमत्यसकृदवोचाम, 

िव���ुित�ाख्यान�सङ्गेन च ; यथा र�ुशुि�कागगनादयः सपर्रजतमिलना भविन्त पराध्यारोिपतधमर्िविश�ाः, स्वतः 

केवला एव र�ुशुि�कागगनादयः — न च एवं िव��धमर्समवाियत्वे पदाथार्नां क�न िवरोधः । नाम�पोपाध्यिस्तत्वे 

‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) ‘नेह नानािस्त �क�न’ (बृ. उ. ४-४-१९) इित �ुतयो िव�ध्येरि�ित चेत ्— न, 

सिललफेनद�ृान्तेन प�र�तत्वात् मदा�दद�ृान्तै� ; यदा तु परमाथर्दषृ्�ा परमात्मत�वात् �ुत्यनुसा�रिभः अन्यत्वेन 



िन�प्यमाणे नाम�पे मृदा�दिवकारवत् वस्त्वन्तरे त�वतो न स्तः — सिललफेनघटा�दिवकारवदवे, तदा तत् अपे�य 

‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) ‘नेह नानािस्त �क�न’ (बृ. उ. ४-४-१९) इत्या�दपरमाथर्दशर्नगोचरत्वं �ितप�ते ; 

�पवदवे स्वेन �पेण वतर्मानं केनिचदस्पृ�स्वभावमिप सत् नाम�पकृतकायर्करणोपािधभ्यो िववेकेन नावधायर्ते, 

नाम�पोपािधदिृ�रेव च भवित स्वाभािवक�, तदा सव�ऽयं वस्त्वन्तरािस्तत्व�वहारः । अिस्त चायं भेदकृतो 

िमथ्या�वहारः, येषां ��त�वादन्यत्वेन वस्तु िव�ते, येषां च नािस्त ; परमाथर्वा�दिभस्तु �ुत्यनुसारेण िन�प्यमाणे 

वस्तुिन — �क त�वतोऽिस्त वस्तु �क वा नास्तीित, ��ैकमेवाि�तीयं सवर्सं�वहारशून्यिमित िनधार्यर्ते ; तेन न 

कि�ि�रोधः । न िह परमाथार्वधारणिन�ायां वस्त्वन्तरािस्तत्वं �ितप�ामह े— ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) 

‘अनन्तरमबा�म’् (बृ. उ. २-५-१९)a, (बृ. उ. ३-८-८) इित �ुतेः ; न च नाम�प�वहारकाले तु अिववे�कनां 

��याकारकफला�दसं�वहारो नास्तीित �ितिषध्यते । तस्मात ्ज्ञानाज्ञाने अपे�य सवर्ः सं�वहारः शा�ीयो लौ�कक� ; 

अतो न काचन िवरोधशङ्का । सवर्वा�दनामप्यप�रहायर्ः परमाथर्सं�वहारकृतो �वहारः ॥ 

त� परमाथार्त्मस्व�पमपे�य ��ः पुनः — कतमो याज्ञवल्क्य सवार्न्तर इित । �त्याह इतरः — योऽशनायािपपासे, 

अिशतुिमच्छा अशनाया, पातुिमच्छा िपपासा ; ते अशनायािपपासे योऽत्येतीित व�यमाणेन संबन्धः । अिववे�किभः 

तलमलव�दव गगनं गम्यमानमेव तलमले अत्येित — परमाथर्तः — ताभ्यामसंसृ�स्वभावत्वात् — तथा मूढैः 

अशनायािपपासा�दमद्�� गम्यमानमिप — कु्षिधतोऽह ंिपपािसतोऽहिमित, ते अत्येत्येव — परमाथर्तः — 

ताभ्यामसंसृ�स्वभावत्वात् ; ‘न िलप्यते लोकदःुखेन बा�ः’ (क. उ. २-२-११) इित �ुतेः — 

अिव�ल्लोकाध्यारोिपतदःुखेनेत्यथर्ः । �ाणैकधमर्त्वात् समासकरणमशनायािपपासयोः । शोकं मोहम ्— शोक इित कामः ; 

इ� ंवस्तु उ��श्य िचन्तयतो यत ्अरमणम्, तत ्तृष्णािभभूतस्य कामबीजम् ; तेन िह कामो दीप्यते ; मोहस्तु 

िवपरीत�त्यय�भवः अिववेकः �मः ; स च अिव�ा सवर्स्यानथर्स्य �सवबीजम् ; िभ�कायर्त्वा�योः शोकमोहयोः 

असमासकरणम् । तौ मनोऽिधकरणौ ; तथा शरीरािधकरणौ जरां मृत्युं च अत्येित ; जरेित कायर्करणसंघातिवप�रणामः 

वलीपिलता�दिलङ्गः ; मृत्यु�रित ति�च्छेदः िवप�रणामावसानः ; तौ जरामृत्यू शरीरािधकरणौ अत्येित । ये ते 

अशनायादयः �ाणमनःशरीरािधकरणाः �ािणषु अनवरतं वतर्मानाः अहोरा�ा�दवत् समु�ो�मव� �ािणषु संसार इत्युच्यन्ते 

; योऽसौ द�ृदेृर्�ते्या�दलक्षणः साक्षाद�विहतः अपरोक्षादगौणः सवार्न्तर आत्मा ��ा�दस्तम्बपयर्न्तानां भूतानाम् 

अशनायािपपासा�दिभः संसारधम�ः सदा न स्पृश्यते — आकाश इव घना�दमलैः — तम ्एत ंवै आत्मानं स्वं त�वम्, 

िव�दत्वा ज्ञात्वा — अयमहमिस्म परं �� सदा सवर्संसारिविनमुर्�ं िनत्यतृ�िमित, �ा�णाः — �ा�णानामेवािधकारो 

�ुत्थाने, अतो �ा�ण�हणम् — �ुत्थाय वैपरीत्येनोत्थानं कृत्वा ; कुत इत्याह — पु�ैषणायाः पु�ाथ�षणा पु�ैषणा — 

पु�ेणेमं लोकं जयेयिमित लोकजयसाधनं पु�ं �ित इच्छा एषणा दारसं�हः ; दारसं�हमकृत्वेत्यथर्ः ; िव�ैषणाया� — 

कमर्साधनस्य गवाद�ेपदानम ्— अनेन कमर् कृत्वा िपतृलोकं जेष्यामीित, िव�ासंयु�ेन वा दवेलोकम्, केवलया वा 

िहरण्यगभर्िव�या दवेैन िव�ेन दवेलोकम् । दवैाि��ात् �ुत्थानमेव नास्तीित केिचत्, यस्मात ्त�लेन िह �कल 

�ुत्थानिमित — तदसत्, ‘एतावान्वै कामः’ (बृ. उ. १-४-१७) इित प�ठतत्वात् एषणामध्ये दवैस्य िव�स्य ; 



िहरण्यगभार्�ददवेतािवषयैव िव�ा िव�िमत्युच्यत,े दवेलोकहतेुत्वात् ; निह िन�पािधक�ज्ञानघनिवषया ��िव�ा 

दवेलोक�ाि�हतेुः, ‘तस्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘आत्मा �ेषां स भवित’ (बृ. उ. १-४-१) इित �ुतेः ; त�लेन िह 

�ुत्थानम्, ‘एतं वै तमात्मानं िव�दत्वा’ (बृ. उ. ३-५-१) इित िवशेषवचनात् । तस्मात् ि�भ्योऽप्येतेभ्यः 

अनात्मलोक�ाि�साधनेभ्यः एषणािवषयेभ्यो �ुत्थाय — एषणा कामः, ‘एतावान्वै कामः’ (बृ. उ. १-४-१७) इित �ुतेः — 

एतिस्मन् िविवधे अनात्मलोक�ाि�साधने तृष्णामकृत्वेत्यथर्ः । सवार् िह साधनेच्छा फलेच्छैव, अतो �ाच� े�ुितः — एकैव 

एषणेित ; कथम् ? या �ेव पु�ैषणा सा िव�ैषणा, द�ृफलसाधनत्वतुल्यत्वात् ; या िव�ैषणा सा लोकैषणा ; फलाथ�व सा ; 

सवर्ः फलाथर्�यु� एव िह सव� साधनमुपाद�े ; अत एकैव एषणा या लोकैषणा सा साधनमन्तरेण संपादियतुं न शक्यत 

इित, साध्यसाधनभेदने उभे िह यस्मात् एते एषणे एव भवतः । तस्मात् ��िवदो नािस्त कमर् कमर्साधनं वा — अतो 

येऽित�ान्ता �ा�णाः, सव� कमर् कमर्साधनं च सव� दवेिपतृमानुषिनिम�ं यज्ञोपवीता�द — तेन िह दवंै िप�यं मानुषं च कमर् 

��यते, ‘िनवीतं मनुष्याणाम्’ (त.ै सं. २-५-११-१) इत्या�द�ुतेः । तस्मात् पूव� �ा�णाः ��िवदः �ुत्थाय कमर्भ्यः 

कमर्साधनेभ्य� यज्ञोपवीता�दभ्यः, परमहसंपा�र�ाज्यं �ितप�, िभक्षाचय� चरिन्त — िभक्षाथ� चरणं िभक्षाचयर्म्, चरिन्त 

— त्यक्त्वा स्मात� िलङ्गं केवलमा�ममा�शरणानां जीवनसाधनं पा�र�ाज्य��कम् ; िव�ान् िलङ्गव�जतः — 

‘तस्मादिलङ्गो धमर्ज्ञोऽ��िलङ्गोऽ��ाचारः’ (अ�. ४६-५१) (व. १०-१२) इत्या�दस्मृितभ्यः, ‘अथ 

प�र�ािड्ववणर्वासा मुण्डोऽप�र�हः’ (जा. उ. ५) इत्या�द�ुतेः, ‘सिशखान्केशाि�कृत्य िवसृज्य यज्ञोपवीतम्’ (क. �. १) 

इित च ॥ 

ननु ‘�ुत्थायाथ िभक्षाचय� चरिन्त’ इित वतर्मानापदशेात् अथर्वादोऽयम् ; न िवधायकः �त्ययः कि�च्�यते 

िलङ्लोट्त�ानामन्यतमोऽिप ; तस्मात् अथर्वादमा�ेण �ुितस्मृितिविहतानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्यते 

प�रत्यागः कारियतुम् ; ‘यज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजये�जेत वा’ (तै. आ. २-१-१) । पा�र�ाज्ये तावदध्ययनं िविहतम् — 

‘वेदसंन्यसनाच्छू�स्तस्मा�दे ंन संन्यसेत्’ इित ; ‘स्वाध्याय एवोत्सृज्यमानो वाचम्’ (आ. ध. २-२१-१०) इित च आपस्तम्बः 

; ‘��ोज्झं वेदिनन्दा च कौटसा�यं सु��धः । ग�हता�ा�योजर्िग्धः सुरापानसमािन षट्’ (मन.ु ११-५६) — इित 

वेदप�रत्यागे दोष�वणात् । ‘उपासने गु�णां वृ�ानामितथीनां होम ेजप्यकमर्िण भोजन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीती 

स्यात्’ (आ. ध. १-१५-१) इित प�र�ाजकधम�षु च गु�पासनस्वाध्याय भोजनाचमनादीनां कमर्णां �ुितस्मृितषु कतर्�तया 

चो�दतत्वात् गुवार्�ुपासनाङ्गत्वेन यज्ञोपवीतस्य िविहतत्वात् तत्प�रत्यागो नैवावगन्तुं शक्यत े। य�िप एषणाभ्यो 

�ुत्थानं िवधीयत एव, तथािप पु�ा�ेषणाभ्यिस्तसृभ्य एव �ुत्थानम्, न तु सवर्स्मात्कमर्णः कमर्साधना� �ुत्थानम् ; 

सवर्प�रत्यागे च अ�ुतं कृत ंस्यात्, �ुतं च यज्ञोपवीता�द हािपतं स्यात् ; तथा च महानपराधः 

िविहताकरण�ितिष�ाचरणिनिम�ः कृतः स्यात् ; तस्मात् यज्ञोपवीता�दिलङ्गप�रत्यागोऽन्धपरम्परैव ॥ 

न, ‘यज्ञोपवीतं वेदां� सव� त�जर्ये�ितः’ (क. �. २) इित �ुतेः । अिप च आत्मज्ञानपरत्वात्सवर्स्या उपिनषदः — आत्मा 

���ः �ोत�ो मन्त� इित िह �स्तुतम् ; स च आत्मैव साक्षादपरोक्षात्सवार्न्तरः अशनाया�दसंसारधमर्व�जत इत्येवं 



िवजे्ञय इित तावत् �िस�म् ; सवार् हीयमुपिनषत् एवंपरेित िवध्यन्तरशेषत्वं ताव�ािस्त, अतो नाथर्वादः, आत्मज्ञानस्य 

कतर्�त्वात् । आत्मा च अशनाया�दधमर्वा� भवतीित साधनफलिवलक्षणो ज्ञात�ः ; अतोऽ�ितरेकेण आत्मनो 

ज्ञानमिव�ा — ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित,’ (बृ. उ. १-४-१०) न स वेद,’ ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित,’ 

(बृ. उ. ४-४-१९) ‘एकधैवानु���म,्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘एकमेवाि�तीयम्,’ ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) इत्या�द�ुितभ्यः 

। ��याफलं साधनं अशनाया�दसंसारधमार्तीतादात्मनोऽन्यत् अिव�ािवषयम् — ‘य� िह �तैिमव भवित’ (बृ. उ. २-४-

१४) ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित,’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘न स वेद’ ‘अथ येऽन्यथातो िवदःु’ (छा. उ. ७-२५-२) 

इत्या�दवाक्यशतेभ्यः । न च िव�ािव�े एकस्य पु�षस्य सह भवतः, िवरोधात् — तमः�काशािवव ; तस्मात् आत्मिवदः 

अिव�ािवषयोऽिधकारो न ���ः ��याकारकफलभेद�पः, ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित’ (बृ. उ. ४-४-१९) 

इत्या�दिनिन्दतत्वात्, सवर्��यासाधनफलानां च अिव�ािवषयाणां ति�परीतात्मिव�या हात�त्वेने�त्वात,् 

यज्ञोपवीता�दसाधनानां च ति�षयत्वात् । तस्मात् असाधनफलस्वभावादात्मनः अन्यिवषया िवलक्षणा एषणा ; उभे �ेते 

साधनफले एषणे एव भवतः यज्ञोपवीतादसे्तत्साध्यकमर्णां च साधनत्वात्, ‘उभे �ेते एषणे एव’ इित हतेुवचनेनावधारणात् 

। यज्ञोपवीता�दसाधनात् तत्साध्येभ्य� कमर्भ्यः अिव�ािवषयत्वात् एषणा�पत्वा� िजहािसत��पत्वा� �त्थानं 

िविधित्सतमेव । ननूपिनषद आत्मज्ञानपरत्वात् �ुत्थान�ुितः तत्स्तुत्यथार्, न िविधः — न, िविधित्सतिवज्ञानेन 

समानकतृर्कत्व�वणात् ; न िह अकतर्�ेन कतर्�स्य समानकतृर्कत्वेन वेद ेकदािचदिप �वणं संभवित ; कतर्�ानामेव िह 

अिभषवहोमभक्षाणां यथा �वणम् — अिभषुत्य �त्वा भक्षयन्तीित, त�त् आत्मज्ञानैषणा�ुत्थानिभक्षाचयार्णां 

कतर्�ानामेव समानकतृर्कत्व�वणं भवेत् । अिव�ािवषयत्वात् एषणात्वा� अथर्�ा� आत्मज्ञानिवधेरेव 

यज्ञोपवीता�दप�रत्यागः, न तु िवधात� इित चेत् — न ; सुतरामात्मनज्ञानिविधनैव िविहतस्य समानकतृर्कत्व�वणेन 

दा��पपि�ः, तथा िभक्षाचयर्स्य च । यत्पुन��म्, वतर्मानापदशेादथर्वादमा�िमित — न, 

औदमु्बरयूपा�दिविधसमानत्वाददोषः ॥ 

‘�ुत्थाय िभक्षाचय� चरिन्त’ इत्यनेन पा�र�ाज्य ंिवधीयते ; पा�र�ाज्या�मे च यज्ञोपवीता�दसाधनािन िविहतािन िलङ्गं 

च �ुितिभः स्मृितिभ� ; अतः तत् वजर्ियत्वा अन्यस्माद्व्युत्थानम् एषणात्वेऽपीित चेत ्— न, 

िवज्ञानसमानकतृर्कात्पा�र�ाज्यात् एषणा�ुत्थानलक्षणात् पा�र�ाज्यान्तरोपप�ेः ; यि� तत् एषणाभ्यो �ुत्थानलक्षणं 

पा�र�ाज्यम्, तत ्आत्मज्ञानाङ्गम्, आत्मज्ञानिवरोध्येषणाप�रत्याग�पत्वात्, अिव�ािवषयत्वा�ैषणायाः ; त�ितरेकेण 

च अिस्त आ�म�पं पा�र�ाज्यं ��लोका�दफल�ाि�साधनम्, यि�षयं यज्ञोपवीता�दसाधनिवधानं िलङ्गिवधानं च । न 

च एषणा�पसाधनोपादानस्य आ�मधमर्मा�ेण पा�र�ाज्यान्तरे िवषये संभवित सित, सव�पिनषि�िहतस्य आत्मज्ञानस्य 

बाधनं यु�म्, यज्ञोपवीता�िव�ािवषयैषणा�पसाधनोपा�दत्सायां च अवश्यम् असाधनफल�पस्य 

अशनाया�दसंसारधमर्व�जतस्य अह ं��ास्मीित िवज्ञानं बाध्यते । न च त�ाधनं यु�म्, सव�पिनषदां तदथर्परत्वात् । 

‘िभक्षाचय� चरिन्त’ इत्येषणां �ाहयन्ती �ुितः स्वयमेव बाधत इित चेत् — अथािप स्यादषेणाभ्यो �ुत्थानं िवधाय 

पुनरेषणैकदशंे िभक्षाचय� �ाहयन्ती तत्संब�मन्यदिप �ाहयतीित चेत् — न, िभक्षाचयर्स्या�योजकत्वात् — 



�त्वो�रकालभक्षणवत् ; शेष�ितपि�कमर्त्वात् अ�योजकं िह तत् ; असंस्कारकत्वा� — भक्षणं पु�षसंस्कारकमिप स्यात्, 

न तु िभक्षाचयर्म् ; िनयमाद�ृस्यािप ��िवदः अिन�त्वात् । िनयमाद�ृस्यािन�त्वे �क िभक्षाचय�णेित चेत ्— न, 

अन्यसाधनात् �ुथ्तानस्य िविहतत्वात् । तथािप �क तेनेित चेत ्— य�द स्यात,् बाढम् अभ्युपगम्यते िह तत् । यािन 

पा�र�ाज्येऽिभिहतािन वचनािन ‘यज्ञोपवीत्येवाधीयीत’ (तै. आ. २-१-१) इत्यादीिन, तािन 

अिव�त्पा�र�ाज्यमा�िवषयाणीित प�र�तािन ; इतरथात्मज्ञानबाधः स्या�दित ह्यु�म ्; ‘िनरािशषमनारम्भं 

िननर्मस्कारमस्तुितम् । अक्षीणं क्षीणकमार्णं त ंदवेा �ा�णं िवदःु’ (मो. ध. २६३-३४) इित सवर्कमार्भावं दशर्यित स्मृितः 

िवदषुः — ‘िव�ांिल्लङ्गिवव�जतः’ ( ?), ‘तस्मादिलङ्गो धमर्ज्ञः’ (अ�. ४६-५१) इित च । तस्मात् परमहसंपा�र�ाज्यमेव 

�ुत्थानलक्षणं �ितप�ेत आत्मिवत् सवर्कमर्साधनप�रत्याग�पिमित ॥ 

यस्मात् पूव� �ा�णा एतमात्मानम् असाधनफलस्वभावं िव�दत्वा सवर्स्मात् साधनफलस्व�पात् एषणालक्षणात् �ुत्थाय 

िभक्षाचय� चरिन्त स्म, द�ृाद�ृाथ� कमर् तत्साधन ंच िहत्वा — तस्मात् अ�त्वेऽिप �ा�णः ��िवत्, पािण्डत्यं 

पिण्डतभावम्, एतदात्मिवज्ञानं पािण्डत्यम्, तत ्िन�व� िनःशेषं िव�दत्वा, आत्मिवज्ञानं िनरवशेषं कृत्वेत्यथर्ः — आचायर्त 

आगमत� एषणाभ्यो �ुत्थाय — एषणा�ुत्थानावसानमेव िह तत्पािण्डत्यम्, एषणाितरस्कारो�वत्वात् 

एषणािव��त्वात् ; एषणामितरस्कृत्य न �ात्मिवषयस्य पािण्डत्यस्यो�व इित आत्मज्ञानेनैव िविहतमेषणा�ुत्थानम् 

आत्मज्ञानसमानकतृर्कत्वा�त्ययोपादानिलङ्ग�ुत्या दढृीकृतम् । तस्मात् एषणाभ्यो �ुत्थाय ज्ञानबलभावेन बाल्येन 

ित�ासेत् स्थातुिमच्छेत् ; साधनफला�यणं िह बलम् इतरेषामनात्मिवदाम् ; त�लं िहत्वा िव�ान् 

असाधनफलस्व�पात्मिवज्ञानमेव बलं त�ावमेव केवलम् आ�येत्, तदा�यणे िह करणािन एषणािवषये एन ं�त्वा 

स्थापियतंु नोत्सहन्ते ; ज्ञानबलहीनं िह मूढं द�ृाद�ृिवषयायामेषणायामेव एनं करणािन िनयोजयिन्त ; बलं नाम 

आत्मिव�या अशेषिवषयदिृ�ितरस्करणम् ; अतः त�ावेन बाल्येन ित�ासेत्, तथा ‘आत्मना िवन्दते वीयर्म्’ (के. उ. २-४) 

इित �ुत्यन्तरात्, ‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः’ (मु. उ. ३-२-४) इित च । बाल्यं च पािण्डत्यं च िन�व� िनःशेषं कृत्वा अथ 

मननान्मुिनः योगी भवित ; एतावि� �ा�णेन कतर्�म्, यदतु सवार्नात्म�त्ययितरस्करणम् ; एतत्कृत्वा कृतकृत्यो योगी 

भवित । अमौनं च आत्मज्ञानानात्म�त्ययितरस्कारौ पािण्डत्यबाल्यसंज्ञकौ िनःशेषं कृत्वा, मौन ंनाम 

अनात्म�त्ययितरस्करणस्य पयर्वसानं फलम् — त� िन�व� अथ �ा�णः कृतकृत्यो भवित — ��ैव सवर्िमित �त्यय 

उपजायते । स �ा�णः कृतकृत्यः, अतो �ा�णः ; िन�पच�रत ंिह तदा तस्य �ा�ण्यं �ा�म् ; अत आह — स �ा�णः केन 

स्यात् केन चरणेन भवेत् ? येन स्यात् — येन चरणेन भवेत्, तेन ईदशृ एवायम् — येन केनिचत् चरणेन स्यात्, तेन ईदशृ 

एव उ�लक्षण एव �ा�णो भवित ; येन केनिच�रणेनेित स्तुत्यथर्म ्— येयं �ा�ण्यावस्था सेयं स्तूयते, न तु चरणेऽनादरः 

। अतः एतस्माद्�ा�ण्यावस्थानात् अशनाया�तीतात्मस्व�पात् िनत्यतृ�ात्, अन्यत् अिव�ािवषयमेषणालक्षणं 

वस्त्वन्तरम्, आतर्म ्िवनािश आ�तप�रगृहीतं स्व�मायामरीच्युदकसमम् असारम,् आत्मैव एकः केवलो िनत्यमु� इित । 

ततो ह कहोलः कौषीतकेयः उपरराम ॥ 



॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ष� ं�ा�णम् ॥ 

अथ हनैं गाग� वाच�वी प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच य�दद ंसवर्मप्स्वोतं च �ोतं च किस्म�ु खल्वाप ओता� �ोता�ेित 

वायौ गाग�ित किस्म�ु खलु वायुरोत� �ोत�ेत्यन्त�रक्षलोकेषु गाग�ित किस्म�ु खल्वन्त�रक्षलोका ओता� �ोता�ेित 

गन्धवर्लोकेषु गाग�ित किस्म�ु खलु गन्धवर्लोका ओता� �ोता�ेत्या�दत्यलोकेषु गाग�ित किस्म�ु खल्वा�दत्यलोका 

ओता� �ोता�ेित चन्�लोकेषु गाग�ित किस्म�ु खलु चन्�लोका ओता� �ोता�ेित नक्ष�लोकेषु गाग�ित किस्म�ु खलु 

नक्ष�लोका ओता� �ोता�ेित दवेलोकेषु गाग�ित किस्म�ु खलु दवेलोका ओता� �ोता�ेतीन्�लोकेषु गाग�ित किस्म�ु 

खिल्वन्�लोका ओता� �ोता�ेित �जापितलोकेषु गाग�ित किस्म�ु खलु �जापितलोका ओता� �ोता�ेित ��लोकेषु 

गाग�ित किस्म�ु खलु ��लोका ओता� �ोता�ेित स होवाच गा�ग माित�ाक्षीमार् ते मूधार् �प�दनित�श्न्यां वै 

दवेतामितपृच्छिस गा�ग माित�ाक्षी�रित ततो ह गाग� वाच��ुपरराम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यत्साक्षादपरोक्षाद्�� सवार्न्तर आत्मेत्यु�म्, तस्य सवार्न्तरस्य स्व�पािधगमाय आ शाकल्य�ा�णात् �न्थ आरभ्यते । 

पृिथ�ादीिन �ाकाशान्तािन भूतािन अन्तबर्िहभार्वेन �विस्थतािन ; तेषां यत ्बा�ं बा�म्, अिधगम्यािधगम्य िनराकुवर्न् 

��ुः साक्षात्सवार्न्तरोऽगौण आत्मा सवर्संसारधमर्िविनमुर्�ो दशर्ियत� इत्यारम्भः — अथ हनैं गाग� नामतः, वाच�वी 

वच�ोदुर्िहता, प�च्छ ; याज्ञवल्क्येित होवाच ; य�दद ंसव� पा�थवं धातुजातम् अप्सु उदके ओतं च �ोतं च — ओतं 

दीघर्पटतन्तुवत्, �ोतं ितयर्�न्तुवत्, िवपरीतं वा — अि�ः सवर्तोऽन्तबर्िहभूर्तािभ�ार्�िमत्यथर्ः ; अन्यथा 

स�ुमुि�वि�शीय�त । इद ंतावत् अनुमानमुपन्यस्तम् — यत ्काय� प�रिच्छ�ं स्थूलम्, कारणेन अप�रिच्छ�ेन सू�मेण 

�ा�िमित द�ृम् — यथा पृिथवी अि�ः ; तथा पूव� पूवर्म् उ�रेणो�रेण �ािपना भिवत�म् — इत्येष आ 

सवार्न्तरादात्मनः ��ाथर्ः । त� भूतािन प� संहतान्येव उ�रमु�रं सू�मभावेन �ापकेन कारण�पेण च �वित�न्ते ; न च 

परमात्मनोऽवार्क् त�ितरेकेण वस्त्वन्तरमिस्त, ‘सत्यस्य सत्यम्’ (बृ. उ. २-३-६) इित �ुतेः ; सत्यं च भूतप�कम्, सत्यस्य 

सत्यं च पर आत्मा । किस्म�ु खल्वाप ओता� �ोता�ेित — तासामिप कायर्त्वात् स्थूलत्वात् प�रिच्छ�त्वा� �िचि� 

ओत�ोतभावेन भिवत�म् ; � तासाम् ओत�ोतभाव इित । एवमु�रो�र���सङ्गो योजियत�ः । वायौ गाग�ित ; ननु 

अ�ािवित व��म् — नैष दोषः ; अ�ेः पा�थवं वा आप्यं वा धातुमनाि�त्य इतरभूतवत् स्वातन्�येण आत्मलाभो नास्तीित 

तिस्मन् ओत�ोतभावो नोप�दश्यत े। किस्म�ु खलु वायुरोत� �ोत�ेत्यन्त�रक्षलोकेषु गाग�ित । तान्येव भूतािन संहतािन 

अन्त�रक्षलोकाः ; तान्यिप — गन्धवर्लोकेषु गन्धवर्लोकाः, आ�दत्यलोकेषु आ�दत्यलोकाः, चन्�लोकेषु चन्�लोकाः 

नक्ष�लोकेषु नक्ष�लोकाः, दवेलोकेषु दवेलोकाः, इन्�लोकेषु इन्�लोकाः, िवराट्शरीरारम्भकेषु भूतेषु �जापितलोकेषु 

�जापितलोकाः, ��लोकेषु ��लोका नाम — अण्डारम्भकािण भूतािन ; सवर्� िह सू�मतारतम्य�मेण 



�ाण्युपभोगा�याकारप�रणतािन भूतािन संहतािन तान्येव प�ेित ब�वचनभाि� । किस्म�ु खलु ��लोका ओता� 

�ोता�ेित — स होवाच याज्ञवल्क्यः — ह ेगा�ग माित�ाक्षीः स्वं ��म्, न्याय�कारमतीत्य आगमेन ���ां दवेताम् 

अनुमानेन मा �ाक्षी�रत्यथर्ः ; पृच्छन्त्या� मा त ेतव मूधार् िशरः �प�त् िवस्प� ंपतेत् ; दवेतायाः स्व�� आगमिवषयः ; तं 

��िवषयमित�ान्तो गाग्यार्ः ��ः, आनुमािनकत्वात् ; स यस्या दवेतायाः ��ः सा अित�श्न्या, न अित�श्न्या 

अनित�श्न्या, स्व��िवषयैव, केवलागमगम्येत्यथर्ः ; ताम् अनित�श्न्यां वै दवेताम् अितपृच्छिस । अतो गाग� माित�ाक्षीः, 

मतु� चे�ेच्छिस । ततो ह गाग� वाच��ुपरराम ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ स�म ं�ा�णम् ॥ 

अथ हनैमु�ालक आ�िणः प�च्छ याज्ञवल्क्येित होवाच म�षे्ववसाम पत�लस्य काप्यस्य गृहषुे 

यज्ञमधीयानास्तस्यासी�ायार् गन्धवर्गृहीता तमपृच्छाम कोऽसीित सोऽ�वीत्कबन्ध आथवर्ण इित सोऽ�वीत्पत�लं काप्यं 

यािज्ञकां� वेत्थ न ुत्वं काप्य तत्सू�ं येनायं च लोकः पर� लोकः सवार्िण च भूतािन संदबृ्धािन भवन्तीित सोऽ�वीत्पत�लः 

काप्यो नाह ंत�गवन्वेदिेत सोऽ�वीत्पत�लं काप्यं यािज्ञकां� वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तयार्िमणं य इमं च लोकं परं च लोकं 

सवार्िण च भूतािन योऽन्तरो यमयतीित सोऽ�वीत्पत�लः काप्यो नाह ंतं भगवन्वेदिेत सोऽ�वीत्पत�लं काप्यं यािज्ञकां� 

यो वै तत्काप्य सू�ं िव�ा�ं चान्तयार्िमणिमित स ��िवत्स लोकिवत्स दवेिवत्स वेदिवत्स भूतिवत्स आत्मिवत्स सवर्िव�दित 

तेभ्योऽ�वी�दह ंवेद त�े�वं याज्ञवल्क्य सू�मिव�ांस्तं चान्तयार्िमणं ��गवी�दजसे मूधार् ते िवपितष्यतीित वेद वा अह ं

गौतम तत्सू�ं तं चान्तयार्िमणिमित यो वा इद ंकि�द्�ूया�दे वेदिेत यथा वेत्थ तथा �ूहीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

इदान� ��लोकानाम् अन्तरतमं सू�ं व��िमित तदथर् आरम्भः ; त� आगमेनैव 

���िमित इितहासेन आगमोपन्यासः ��यते — अथ हनैम् उ�ालको नामतः, अ�णस्यापत्यम ्आ�िणः प�च्छ ; 

याज्ञवल्क्येित होवाच ; म�षुे दशेेषु अवसाम उिषतवन्तः, पत�लस्य — पत�लो नामतः — तस्यैव किपगो�स्य काप्यस्य 

गृहषुे यज्ञमधीयानाः यज्ञशा�ाध्ययनं कुवार्णाः । तस्य आसीत् भायार् गन्धवर्गृहीता ; तमपृच्छाम — कोऽसीित । सोऽ�वीत् 

— कबन्धो नामतः, अथवर्णोऽपत्यम् आथवर्ण इित । सोऽ�वी�न्धवर्ः पत�लं काप्यं यािज्ञकां� तिच्छष्यान् — वेत्थ नु त्वं 

ह ेकाप्य जानीषे तत्सू�म् ; �क तत् ? येन सू�ेण अयं च लोकः इद ंच जन्म, पर� लोकः परं च �ितप��ं जन्म, सवार्िण च 

भूतािन ��ा�दस्तम्बपयर्न्तािन, संदबृ्धािन सं�िथतािन �िगव सू�ेण िव�ब्धािन भविन्त येन — तत् �क सू�ं वेत्थ । 

सोऽ�वीत् एवं पृ�ः काप्यः — नाह ंत�गवन्वेदिेत — तत ्सू�ं नाह ंजाने ह ेभगवि�ित संपूजय�ाह । सोऽ�वीत् 

पुनगर्न्धवर्ः उपाध्यायमस्मां� — वेत्थ न ुत्वं काप्य तमन्तयार्िमणम् — अन्तयार्मीित िवशेष्यत े— य इमं च लोकं परं च 



लोकं सवार्िण च भूतािन यः अन्तरः अभ्यन्तरः सन् यमयित िनयमयित, दा�यन्�िमव �ामयित, स्वं स्वमुिचत�ापारं 

कारयतीित । सोऽ�वीदवेमु�ः पत�लः काप्यः — नाह ंतं जाने भगवि�ित संपूजय�ाह । सोऽ�वीत्पुनगर्न्धवर्ः ; 

सू�तदन्तगर्तान्तयार्िमणो�वज्ञान ंस्तूयते — यः कि�� ैतत ्सू�ं ह ेकाप्य िव�ात् िवजानीयात् तं च अन्तयार्िमणं सू�ान्तगर्तं 

तस्यैव सू�स्य िनयन्तारं िव�ात ्यः इत्येवमु�ेन �कारेण — स िह ��िवत् परमात्मिवत्, स लोकां� भूरादीनन्तयार्िमणा 

िनयम्यमानान् लोकान् वेि�, स दवेां�ाग्न्यादीन् लो�कनः जानाित, वेदां� सवर्�माणभूतान्वेि�, भूतािन च ��ादीिन 

सू�ेण ि�यमाणािन तदन्तगर्तेनान्तयार्िमणा िनयम्यमानािन वेि�, स आत्मानं च कतृर्त्वभो�ृत्विविश� ंतेनैवान्तयार्िमणा 

िनयम्यमानं वेि�, सव� च जगत् तथाभूतं वेि� — इित ; एवं स्तुते सू�ान्तयार्िमिवज्ञाने �लुब्धः काप्योऽिभमुखीभूतः, वयं च 

; तेभ्य� अस्मभ्यम् अिभमुखीभूतेभ्यः अ�वी�न्धवर्ः सू�मन्तयार्िमणं च ; तदह ंसू�ान्तयार्िमिवज्ञानं वेद गन्धवार्ल्लब्धागमः 

सन् ; त�ेत् याज्ञवल्क्य सू�म्, त ंचान्तयार्िमणम् अिव�ां�ेत्, अ��िवत्सन् य�द ��गवी�दजसे ��िवदां स्वभूता गा 

उदजस उ�यिस त्वम् अन्यायेन, ततो मच्छापदग्धस्य मूधार् िशरः ते तव िवस्प� ंपितष्यित । एवमु�ो याज्ञवल्क्य आह — 

वेद जानािम अहम्, ह ेगौतमेित गो�तः, तत्सू�म ्— यत ्गन्धवर्स्तुभ्यमु�वान् ; यं च अन्तयार्िमणं गन्धवार्ि��दतवन्तो 

यूयम,् तं च अन्तयार्िमणं वेद अहम् — इित ; एवमु�े �त्याह गौतमः — यः कि�त्�ाकृत इद ंय�वयो�ं �ूयात् — कथम् ? 

वेद वेदिेत — आत्मानं �ाघयन्, �क तेन ग�जतेन ? काय�ण दशर्य ; यथा वेत्थ, तथा �ूहीित ॥ 

स होवाच वायुव� गौतम तत्सू�ं वायुना वै गौतम सू�ेणायं च लोकः पर� लोकः सवार्िण च भूतािन संदबृ्धािन भविन्त 

तस्मा� ैगौतम पु�षं �ेतमा��र्�ंिसषतास्याङ्गानीित वायुना िह गौतम सू�ेण संदबृ्धािन 

भवन्तीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्यान्तयार्िमणं �ूहीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । ��लोका यिस्म�ोता� �ोता� वतर्माने काले, यथा पृिथवी अप्सु, तत् सू�म् आगमगम्यं 

व��िमित — तदथ� ��ान्तरमुत्थािपतम् ; अतस्ति�णर्याय आह — वायुव� गौतम तत्सू�म् ; नान्यत् ; वायु�रित — 

सू�ममाकाशवत् िव�म्भकं पृिथ�ादीनाम्, यदात्मकं स�दशिवधं िलङ्गं कमर्वासनासमवािय �ािणनाम्, 

य�त्समि��ष्�ात्मकम्, यस्य बा�ा भेदाः स�स� म��णाः समु�स्येवोमर्यः — तदते�ाय� ंत�वं सू�िमत्यिभधीयते । 

वायुना वै गौतम सू�ेण अयं च लोकः पर� लोकः सवार्िण च भूतािन संदबृ्धािन भविन्त सं�िथतािन भवन्तीित �िस�मेतत् 

; अिस्त च लोके �िसि�ः ; कथम् ? यस्मात् वायुः सू�म्, वायुना िवधृतं सवर्म्, तस्मा� ैगौतम पु�षं �ेतमा�ः कथयिन्त — 

��ंिसषत िव�स्तािन अस्य पु�षस्याङ्गानीित ; सू�ापगमे िह मण्यादीनां �ोतानामव�ंसन ंद�ृम् ; एवं वायुः सू�म् ; 

तिस्मन्मिणवत्�ोतािन य�द अस्याङ्गािन स्युः, ततो यु�मेतत् वाय्वपगमे अव�ंसनमङ्गानाम ्। अतो वायुना िह गौतम 

सू�ेण संदबृ्धािन भवन्तीित िनगमयित । एवमेवैतत् याज्ञवल्क्य, सम्यगु�ं सू�म् ; तदन्तगर्तं तु इदान� तस्यैव सू�स्य 

िनयन्तारमन्तयार्िमणं �ूहीत्यु�ः आह ॥ 



यः पृिथ�ां ित�न्पृिथ�ा अन्तरो यं पृिथवी न वेद यस्य पृिथवी शरीरं यः पृिथवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः 

॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यः पृिथ�ां ित�न्भवित, सोऽन्तयार्मी । सवर्ः पृिथ�ां ित�तीित सवर्� �सङ्गो मा भू�दित िविशनि� — पृिथ�ा अन्तरः 

अभ्यन्तरः । त�ैतत्स्यात्, पृिथवी दवेतैव अन्तयार्मीित — अत आह — यमन्तयार्िमणं पृिथवी दवेतािप न वेद — मय्यन्यः 

कि��तर्त इित । यस्य पृिथवी शरीरम् — यस्य च पृिथ�ेव शरीरम्, नान्यत् — पृिथवीदवेताया यच्छरीरम्, तदवे शरीरं 

यस्य ; शरीर�हण ंच उपलक्षणाथर्म् ; करणं च पृिथ�ाः तस्य ; स्वकमर्�यु�ं िह काय� करणं च पृिथवीदवेतायाः ; तत् अस्य 

स्वकमार्भावात् अन्तयार्िमणो िनत्यमु�त्वात्, पराथर्कतर्�तास्वभावत्वात् परस्य यत्काय� करणं च — तदवेास्य, न स्वतः ; 

तदाह — यस्य पृिथवी शरीरिमित । दवेताकायर्करणस्य ई�रसािक्षमा�सांिनध्येन िह िनयमेन �वृि�िनवृ�ी स्याताम् ; य 

ईदगृी�रो नारायणाख्यः, पृिथव� पृिथवीदवेताम्, यमयित िनयमयित स्व�ापारे, अन्तरः अभ्यन्तरिस्त�न्, एष त आत्मा, 

ते तव, मम च सवर्भूतानां च इत्युपलक्षणाथर्मेतत्, अन्तयार्मी यस्त्वया पृ�ः, अमृतः सवर्संसारधमर्व�जत इत्येतत् ॥ 

योऽप्सु ित���ोऽन्तरो यमापो न िवदयुर्स्यापः शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ ४ ॥ 

योऽ�ौ ित���ेरन्तरो यमि�नर् वेद यस्माि�ः शरीरं योऽि�मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ ५ ॥ 

योऽन्त�रके्ष ित��न्त�रक्षादन्तरो यमन्त�रकं्ष न वेद यस्यान्त�रकं्ष शरीरं योऽन्त�रक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः 

॥ ६ ॥ 

यो वायौ ित�न्वायोरन्तरो यं वायुनर् वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ ७ ॥ 

यो �दिव ित�िन्दवोऽन्तरोयं �ौनर् वेद यस्य �ौः शरीरं यो �दवमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ ८ ॥ 

य आ�दत्ये ित��ा�दत्यादन्तरो यमा�दत्यो न वेद यस्या�दत्यः शरीरं य आ�दत्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ 

९ ॥ 

यो �दकु्ष ित�िन्दग्भ्योऽन्तरो यं �दशो न िवदयुर्स्य �दशः शरीरं यो �दशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १० ॥ 

य�ान्�तारके ित��ंन्�तारकादन्तरो यं चन्�तारकं न वेद यस्य चन्�तारकं शरीरं य�न्�तारकमन्तरो यमयत्येष त 

आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ ११ ॥ 

य आकाशे ित��ाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ 

१२ ॥ 



यस्तमिस ित�सं्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्य तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १३ ॥ 

यस्तेजिस ित�सं्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृत 

इत्यिधदवैतमथािधभूतम् ॥ १४ ॥ 

यः सव�षु भूतेषु ित�न्सव�भ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सवार्िण भूतािन न िवदयुर्स्य सवार्िण भूतािन शरीरं यः सवार्िण भूतान्यन्तरो 

यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृत इत्यिधभूतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत् । योऽप्सु ित�न्, अ�ौ, अन्त�रके्ष, वायौ, �दिव, आ�दत्ये, �दकु्ष, चन्�तारके, आकाशे, यस्तमस्यावरणात्मके 

बा�े तमिस, तेजिस ति�परीते �काशसामान्ये — इत्येवमिधदवैतम् अन्तयार्िमिवषयं दशर्नं दवेतासु । अथ अिधभूतं भूतेषु 

��ा�दस्तम्बपयर्न्तेषु अन्तयार्िमदशर्नमिधभूतम् ॥ 

यः �ाणे ित�न्�ाणादन्तरो यं �ाणो न वेद यस्य �ाणः शरीरं यः �ाणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १६ ॥ 

यो वािच ित�न्वाचोऽन्तरो यं वाङ्न वेद यस्य वाक्शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १७ ॥ 

य�कु्षिष ित��ंकु्षषोऽन्तरो यं चकु्षनर् वेद यस्य चकु्षः शरीरं य�कु्षरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १८ ॥ 

यः �ो�े ित�ञ्�ो�ादन्तरो यं �ो�ं न वेद यस्य �ो�ं शरीरं यः �ो�मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ १९ ॥ 

यो मनिस ित�न्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ २० ॥ 

यस्त्विच ित� ंस्त्वचोऽन्तरो यं त्वङ्न वेद यस्य त्वक्शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ २१ ॥ 

यो िवज्ञाने ित�िन्वज्ञानादन्तरो यं िवज्ञानं न वेद यस्य िवज्ञानं शरीरं यो िवज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतः ॥ 

२२ ॥ 

यो रेतिस ित��ेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयार्म्यमृतोऽद�ृो ��ा�ुतः 

�ोतामतो मन्तािवज्ञातो िवज्ञाता नान्योऽतोऽिस्त ��ा नान्योऽतोऽिस्त �ोता नान्योऽतोऽिस्त मन्ता नान्योऽतोऽिस्त िवज्ञातैष 

त आत्मान्तयार्म्यमृतोऽतोऽन्यदात� ततो हो�ालक आ�िण�परराम ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

अथाध्यात्मम् — यः �ाणे �ाणवायुसिहते �ाणे, यो वािच, चकु्षिष, �ो�े, मनिस, त्विच, िवज्ञाने, बु�ौ, रेतिस �जनने । 

कस्मात्पुनः कारणात् पृिथ�ा�ददवेता महाभागाः सत्यः मनुष्या�दवत् आत्मिन ित�न्तम् आत्मनो िनयन्तारमन्तयार्िमणं न 



िवद�ुरत्यत आह — अद�ृः न द�ृो न िवषयीभूत�कु्षदर्शर्नस्य कस्यिचत्, स्वयं तु चकु्षिष संिनिहतत्वात् दिृशस्व�प इित 

��ा । तथा अ�ुतः �ो�गोचरत्वमनाप�ः कस्यिचत्, स्वयं तु अलु��वणशि�ः सवर्�ो�ेषु संिनिहतत्वात् �ोता । तथा 

अमतः मनःसंकल्पिवषयतामनाप�ः ; द�ृ�ुते एव िह सवर्ः संकल्पयित ; अद�ृत्वात् अ�ुतत्वादवे अमतः ; 

अलु�मननशि�त्वात् सवर्मनःसु संिनिहतत्वा� मन्ता । तथा अिवज्ञातः िन�यगोचरतामनाप�ः �पा�दवत् सुखा�दव�ा, 

स्वयं तु अलु�िवज्ञानशि�त्वात् तत्संिनधाना� िवज्ञाता । त� यं पृिथवी न वेद यं सवार्िण भूतािन न िवद�ुरित च अन्ये 

िनयन्त�ा िवज्ञातारः अन्यो िनयन्ता अन्तयार्मीित �ा�म् ; तदन्यत्वाशङ्कािनवृ�यथर्मुच्यते — नान्योऽतः — नान्यः — 

अतः अस्मात् अन्तयार्िमणः नान्योऽिस्त ��ा ; तथा नान्योऽतोऽिस्त �ोता ; नान्योऽतोऽिस्त मन्ता ; नान्योऽतोऽिस्त िवज्ञाता 

। यस्मात्परो नािस्त ��ा �ोता मन्ता िवज्ञाता, यः अद�ृो ��ा, अ�ुतः �ोता, अमतो मन्ता, अिवज्ञातो िवज्ञाता, अमृतः 

सवर्संसारधमर्व�जतः सवर्संसा�रणां कमर्फलिवभागकतार् — एष ते आत्मा अन्तयार्म्यमृतः ; अस्मादी�रादात्मनोऽन्यत् 

आतर्म् । ततो हो�ालक आ�िण�परराम ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मं �ा�णम् ॥ 

अतः परम् अशनाया�दिविनमुर्�ं िन�पािधकं साक्षादपरोक्षात्सवार्न्तरं �� व��िमत्यत आरम्भः — 

अथ ह वाच��ुवाच �ा�णा भगवन्तो हन्ताहिममं �ौ ��ौ ��यािम तौ चेन्मे व�यित न वै जातु युष्माकिममं 

कि�द्��ो�ं जेतेित पृच्छ गाग�ित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह वाच��ुवाच । पूव� याज्ञवल्क्येन िनिष�ा मूधर्पातभयादपुरता सती पुनः ��ु ं�ा�णानुज्ञां �ाथर्यते ह े�ा�णाः 

भगवन्तः पूजावन्तः शृणुत मम वचः ; हन्त अहिममं याज्ञवल्क्यं पुन�� ��ौ ��यािम, य�नुमितभर्वतामिस्त ; तौ ��ौ चेत् 

य�द व�यित कथियष्यित मे, कथंिचत् न वै जातु कदािचत्, युष्माकं मध्ये इमं याज्ञवल्क्य ंकि�त् ��ो�ं ��वदनं �ित 

जेता — न वै कि�त् भवेत् — इित । एवमु�ा �ा�णा अनुज्ञां �ददःु — पृच्छ गाग�ित ॥ 

सा होवाचाह ंवै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदहेो वो�पु� उ�यं धनुरिधज्यं कृत्वा �ौ बाणवन्तौ सप�ाित�ािधनौ 

हस्ते कृत्वोपोि��देवेमेवाह ंत्वा �ाभ्यां ��ाभ्यामुपादस्थां तौ मे �ूहीित पृच्छ गाग�ित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

लब्धानुज्ञा ह याज्ञवल्क्य ंसा ह उवाच — अह ंवै त्वा त्वाम् �ौ ��ौ ��यामीत्यनुषज्यते ; कौ तािवित िजज्ञासायां 

तयोदुर्��रत्वं �ोतियतुं द�ृान्तपूवर्कं तावाह — ह ेयाज्ञवल्क्य यथा लोके काश्यः — कािशषु भवः काश्यः, �िस� ंशौय� 



काश्ये — वैदहेो वा िवदहेानां वा राजा, उ�पु�ः शूरान्वय इत्यथर्ः, उ�यम् अवता�रतज्याकम् धनुः पुनरिधज्यम् 

आरोिपतज्याकं कृत्वा, �ौ बाणवन्तौ — बाणशब्दने शरा�े यो वंशखण्डः संधीयते, तेन िवनािप शरो भवतीत्यतो 

िविशनि� बाणवन्तािवित — �ौ बाणवन्तौ शरौ, तयोरेव िवशेषणम् — सप�ाित�ािधनौ श�ोः पीडाकरावितशयेन, 

हस्ते कृत्वा उप उि��ते् समीपत आत्मानं दशर्येत ्— एवमेव अह ंत्वा त्वाम् शरस्थानीयाभ्यां ��ाभ्यां �ाभ्याम् उपोदस्थां 

उित्थतवत्यिस्म त्वत्समीपे । तौ मे �ूहीित — ��िव�ेत् । आह इतरः — पृच्छ गाग�ित ॥ 

सा होवाच यदधू्व� याज्ञवल्क्य �दवो यदवाक्पृिथ�ा यदन्तरा �ावापृिथवी इमे यद्भूतं च भव� भिवष्य�ेत्याचक्षते 

क�स्मस्तदोतं च �ोतं चेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

सा होवाच — यत ्ऊध्वर्म् उप�र �दवः अण्डकपालात्, य� अवाक् अधः पृिथ�ाः अधोऽण्डकपालात्, य� अन्तरा मध्ये 

�ावापृिथवी �ावापृिथ�ोः अण्डकपालयोः, इमे च �ावापृिथवी, यद्भूतं य�ातीतम्, भव� वतर्मानं स्व�ापारस्थम,् 

भिवष्य� वतर्मानादधू्वर्कालभािव िलङ्गगम्यम् — यत्सवर्मेतदाचक्षते कथयन्त्यागमतः — तत्सव� �तैजातं 

यिस्म�ेक�भवतीत्यथर्ः — तत् सू�संजं्ञ पूव��ं किस्मन् ओतं च �ोतं च पृिथवीधातु�रवाप्सु ॥ 

स होवाच यदधू्व� गा�ग �दवो यदवाक्पृिथ�ा यदन्तरा �ावापृिथवी इमे यद्भूतं च भव� भिवष्य�ेत्याचक्षत आकाशे 

तदोतं च �ोतं चेित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच इतरः — ह ेगा�ग, यत ्त्वयो�म् ‘ऊध्व� �दवः’ इत्या�द, तत्सवर्म् — यत्सू�माचक्षते — तत् सू�म्, आकाशे तत् 

ओतं च �ोतं च — यदतेत् �ाकृतं सू�ात्मकं जगत् अ�ाकृताकाशे, अिप्स्वव पृिथवीधातुः, ि�ष्विप कालेषु वतर्ते उत्प�ौ 

िस्थतौ लय ेच ॥ 

सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं �वोचोऽपरस्मै धारयस्वेित पृच्छ गाग�ित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

पुनः सा होवाच ; नमस्तेऽिस्त्वत्या�द��स्य दवुर्चत्व�दशर्नाथर्म् ; यः मे मम एत ं��ं �वोचः िवशेषेणापाकृतवानिस ; 

एतस्य दवुर्चत्वे कारणम् — सू�मेव तावदगम्यम ्इतरैदुर्वार्च्यम ्; �कमुत तत,् यिस्म�ोतं च �ोतं चेित ; अतो नमोऽस्तु ते 

तुभ्यम् ; अपरस्मै ि�तीयाय ��ाय धारयस्व दढृीकु� आत्मानिमत्यथर्ः । पृच्छ गाग�ित इतर आह ॥ 



सा होवाच यदधू्व� याज्ञवल्क्य �दवो यदवाक्पृिथ�ा यदन्तरा �ावापृिथवी इमे यद्भूतं च भव� भिवष्य�ेत्याचक्षते 

क�स्मस्तदोतं च �ोतं चेित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

�ाख्यातमन्यत् । सा होवाच यदधू्व� याज्ञवल्क्येत्या�द��ः �ितवचनं च उ�स्यैवाथर्स्यावधारणाथ� पुन�च्यते ; न 

�कि�दपूवर्मथार्न्तरमुच्यते ॥ 

स होवाच यदधू्व� गा�ग �दवो यदवाक्पृिथ�ा यदन्तरा �ावापृिथवी इमे यद्भूतं च भव� भिवष्य�ेत्याचक्षत आकाश एव 

तदोतं च �ोतं चेित किस्म�ु खल्वाकाश ओत� �ोत�ेित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

सव� यथो�ं गाग्यार् �त्यु�ायर् तमेव पूव��मथर्मवधा�रतवान् आकाश एवेित याज्ञवल्क्यः । गाग्यार्ह — किस्म�ु खल्वाकाश 

ओत� �ोत�ेित । आकाशमेव तावत्काल�यातीतत्वात् दवुार्च्यम,् ततोऽिप क�तरम ्अक्षरम्, यिस्म�ाकाशमोतं च �ोतं च, 

अतः अवाच्यम् — इित कृत्वा, न �ितप�ते सा अ�ितपि�नार्म िन�हस्थानं ता�ककसमये ; अथ अवाच्यमिप व�यित, 

तथािप िव�ितपि�नार्म िन�हस्थानम् ; िव��ा �ितपि��ह सा, यदवाच्यस्य वदनम् ; अतो दवुर्चनम् ��ं मन्यते गाग� ॥ 

स होवाचैत� ैतदक्षरं गा�ग �ा�णा 

अिभवदन्त्यस्थूलमनण्व�स्वमदीघर्मलोिहतम�ेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचकु्षष्कम�ो�मवागमनोऽ

तेजस्कम�ाणममुखममा�मनन्तरमबा�ं न तद�ाित �क�न न तद�ाित क�न ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

त�ोष�यमिप प�रिजहीषर्�ाह — स होवाच याज्ञवल्क्यः ; एत� ैतत्, यत्पृ�वत्यिस — किस्म�ु खल्वाकाश ओत� 

�ोत�ेित ; �क तत् ? अक्षरम् — य� क्षीयते न क्षरतीित वा अक्षरम् — तदक्षरं ह ेगा�ग �ा�णा ��िवदः अिभवदिन्त ; 

�ा�णािभवदनकथनेन, नाहमवाच्यं व�यािम न च न �ितप�ेयिमत्येवं दोष�य ंप�रहरित । एवमपाकृते ��े, पुनगार्ग्यार्ः 

�ितवचनं ���म् — �ूिह �क तदक्षरम्, यद्�ा�णा अिभवदिन्त — इत्यु� आह — अस्थूलम् तत् स्थूलादन्यत् ; एवं 

त�र्णु — अनणु ; अस्तु त�ह �स्वम् — अ�स्वम् ; एवं त�ह दीघर्म् — नािप दीघर्म् अदीघर्म् ; एवमेतै�तु�भः 

प�रमाण�ितषेधै�र्�धमर्ः �ितिष�ः, न ��ं तदक्षरिमत्यथर्ः । अस्त ुत�ह लोिहतो गुणः — ततोऽप्यन्यत् अलोिहतम् ; 

आ�ेयो गुणो लोिहतः ; भवतु त�र्पां �ेहनम ्— न अ�ेहम् ; अस्तु त�ह छाया — सवर्थािप अिनद�श्यत्वात् छायाया 

अप्यन्यत् अच्छायम् ; अस्तु त�ह तमः — अतमः ; भवतु वायुस्त�ह — अवायुः ; भवे��ार्काशम् — अनाकाशम् ; भवतु 

त�ह सङ्गात्मकं जतुवत् — असङ्गम् ; रसोऽस्तु त�ह — अरसम् ; तथा गन्धोऽस्तु — अगन्धम ्; अस्तु त�ह चकु्षः — 



अचकु्षष्कम्, न िह चकु्षरस्य करणं िव�ते, अतोऽचकु्षष्कम्, ‘पश्यत्यचकु्षः’ (�े. ३-१९) इित मन्�वणार्त् ; तथा अ�ो�म्, ‘स 

शृणोत्यकणर्ः’ (शे. ३-१९) इित ; भवतु त�ह वाक् — अवाक् ; तथा अमनः, तथा अतेजस्कम् अिव�मानं तेजोऽस्य तत् 

अतेजस्कम् ; न िह तेजः अग्न्या�द�काशवत् अस्य िव�ते ; अ�ाणम ्— आध्याित्मको वायुः �ितिषध्यतेऽ�ाणिमित ; मुखं 

त�ह �ारं तत् — अमुखम् ; अमा�म् — मीयत ेयेन तन्मा�म्, अमा�म् मा�ा�पं त� भवित, न तेन �कि�न्मीयते ; अस्तु 

त�ह िच्छ�वत् — अनन्तरम् नास्यान्तरमिस्त ; संभवे��ह बिहस्तस्य — अबा�म ्; अस्तु त�ह भक्षियतृ तत ्— न 

तद�ाित �क�न ; भवेत् त�ह भ�य ंकस्यिचत् — न तद�ाित क�न । सवर्िवशेषणरिहतिमत्यथर्ः । एकमेवाि�तीयं िह तत् 

— केन �क िविशष्यते ॥ 

एतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग सूयार्चन्�मसौ िवधृतौ ित�त एतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग �ावापृिथ�ौ िवधृते 

ित�त एतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग िनमेषा मु�तार् अहोरा�ाण्यधर्मासा मासा ऋतवः संवत्सरा इित 

िवधृतािस्त�न्त्येतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग �ाच्योऽन्या न�ः स्यन्दन्ते �ेतेभ्यः पवर्तेभ्यः �तीच्योऽन्या यां यां च 

�दशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग ददतो मनुष्याः �शंसिन्त यजमानं दवेा दव� िपतरोऽन्वाय�ाः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अनेकिवशेषण�ितषेध�यासात् अिस्तत्वं तावदक्षरस्योपगिमतं �ुत्या ; तथािप लोकबुि�मपे�य आशङ्क्यते यतः, 

अतोऽिस्तत्वाय अनुमानं �माणमुपन्यस्यित — एतस्य वा अक्षरस्य । यदतेदिधगतमक्षरं सवार्न्तरं साक्षादपरोक्षाद्��, य 

आत्मा अशनाया�दधमार्तीतः, एतस्य वा अक्षरस्य �शासने — यथा राज्ञः �शासने राज्यमस्फु�टतं िनयतं वतर्ते, 

एवमेतस्याक्षरस्य �शासने — ह ेगा�ग सूयार्चन्�मसौ, सूयर्� चन्�मा� सूयार्चन्�मसौ अहोरा�योल�क�दीपौ, तादथ्य�न 

�शािस�ा ताभ्यां 

िनवर्त्यर्मानलोक�योजनिवज्ञानवता िन�मतौ च, स्याताम् — साधारणसवर्�ािण�काशोपकारकत्वात् लौ�कक�दीपवत् । 

तस्मादिस्त तत्, येन िवधृतौ ई�रौ स्वतन्�ौ सन्तौ िन�मतौ ित�तः िनयतदशेकालिनिम�ोदयास्तमयवृि�क्षयाभ्यां वत�ते ; 

तदिस्त एवमेतयोः �शािसतृ अक्षरम्, �दीपकतृर्िवधारियतृवत ्। एतस्य वा अक्षरस्य �शासने गा�ग �ावापृिथ�ौ — �ौ� 

पृिथवी च सावयवत्वात् स्फुटनस्वभावे अिप सत्यौ गु�त्वात्पतनस्वभावे संयु�त्वाि�योगस्वभावे 

चेतनावदिभमािनदवेतािधि�तत्वात्स्वतन्�े अिप — एतस्याक्षरस्य �शासने वत�ते िवधृते ित�तः ; एति� अक्षरं 

सवर्�वस्थासेतुः सवर्मयार्दािवधरणम् ; अतो नास्याक्षरस्य �शासनं �ावापृिथ�ावित�ामतः ; तस्मात् 

िस�मस्यािस्तत्वमक्षरस्य ; अ�िभचा�र िह तिल्लङ्गम्, यत ्�ावापृिथ�ौ िनयते वत�ते ; चेतनावन्तं 

�शािसतारमसंसा�रणमन्तरेण नैत�ु�म्, ‘येन �ौ��ा पृिथवी च दढृा’ (ऋ. सं. १०-१२१-५) इित मन्�वणार्त् । एतस्य 

वा अक्षरस्य �शासने गा�ग, िनमेषाः मु�तार्ः इत्येते कालावयवाः सवर्स्यातीतानागतवतर्मानस्य जिनमतः कलियतारः — 

यथा लोके �भुणा िनयतो गणकः सवर्म् आयं �यं च अ�म�ो गणयित, तथा �भुस्थानीय एषां कालावयवानां िनयन्ता । 



तथा �ाच्यः �ाग�नाः पूवर्�दग्गमनाः न�ः स्यन्दन्ते �विन्त, �ेतेभ्यः िहमवदा�दभ्यः पवर्तेभ्यः िग�रभ्यः, गङ्गा�ा न�ः 

— ता� यथा �व�तता एव िनयताः �वतर्न्ते, अन्यथािप �व�ततुमुत्सहन्त्यः ; तदतेिल्लङ्गं �शास्तुः । �तीच्योऽन्याः 

�तीच� �दशम�िन्त िसन्ध्वा�ा न�ः ; अन्या� यां यां �दशमनु�वृ�ाः, तां तां न �िभचरिन्त ; त� िलङ्गम ्। �क� ददतः 

िहरण्यादीन्�यच्छतः आत्मपीडां कुवर्तोऽिप �माणज्ञा अिप मनुष्याः �शंसिन्त ; त� यच्च दीयते, ये च ददित, ये च 

�ितगृ�िन्त, तेषािमहवै समागमो िवलय� अन्वक्षो दशृ्यते ; अद�ृस्तु परः समागमः ; तथािप मनुष्या ददतां दानफलेन 

संयोगं पश्यन्तः �माणज्ञतया �शंसिन्त ; त�, कमर्फलेन संयोजियत�र कतुर्ः — कमर्फलिवभागजे्ञ �शास्त�र असित, न 

स्यात्, दान��यायाः �त्यक्षिवनािशत्वात् ; तस्मादिस्त दानकतॄर्णां फलेन संयोजियता । अपूवर्िमित चेत्, न, तत्स�ावे 

�माणानुपप�ेः । �शास्तुरपीित चेत,् न, आगमतात्पयर्स्य िस�त्वात् ; अवोचाम िह आगमस्य वस्तुपरत्वम् । �कचान्यत् — 

अपूवर्कल्पनायां च अथार्प�ेः क्षयः, अन्यथैवोपप�ेः, सेवाफलस्य से�ात्�ाि�दशर्नात् ; सेवाया� ��यात्वात् तत्सामान्या� 

यागदानहोमादीनां से�ात् ई�रादःे फल�ाि��पप�ते । द�ृ��याधमर्सामथ्यर्मप�रत्यज्यैव फल�ाि�कल्पनोपप�ौ 

द�ृ��याधमर्सामथ्यर्प�रत्यागो न न्याय्यः । कल्पनािधक्या� — ई�रः कल्प्यः, अपूव� वा ; त� ��याया� स्वभावः 

से�ात्फल�ाि�ः द�ृा, न त्वपूवार्त् ; न च अपूव� द�ृम,् त� अपूवर्मद�ृ ंकल्पियत�म,् तस्य च फलदातृत्वे सामथ्यर्म,् 

सामथ्य� च सित दानं च अभ्यिधकिमित ; इह त ुई�रस्य से�स्य स�ावमा�ं कल्प्यम,् न तु फलदानसामथ्य� दातृत्वं च, 

से�ात्फल�ाि�दशर्नात् । अनुमानं च द�शतम् — ‘�ावापृिथ�ौ िवधृते ित�तः’ इत्या�द । तथा च यजमानं दवेाः ई�राः 

सन्तो जीवनाथ�ऽनुगताः च�पुरोडाशा�ुपजीवन�योजनेन, अन्यथािप जीिवतुमुत्सहन्तः कृपणां दीनां वृि�माि�त्य िस्थताः 

— त� �शास्तुः �शासनात्स्यात् । तथा िपतरोऽिप तदथर्म्, दव�म् दव�होमम् अन्वाय�ा अनुगता इत्यथर्ः समानं सवर्मन्यत् 

॥ 

यो वा एतदक्षरं गाग्यर्िव�दत्वा�स्मल्लोके जुहोित यजते तपस्तप्यत ेब�िन वषर्सह�ाण्यन्तवदवेास्य त�वित यो वा 

एतदक्षरं गाग्यर्िव�दत्वास्माल्लोकात्�ैित स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गा�ग िव�दत्वास्माल्लोकात्�ैित स �ा�णः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

इत�ािस्त तदक्षरम्, यस्मात् तदज्ञाने िनयता संसारोपपि�ः ; भिवत� ंतु तेन, यि�ज्ञानात् ति�च्छेदः, न्यायोपप�ेः । नन ु

��यात एव ति�िच्छि�ः स्या�दित चेत्, न — यो वा एतदक्षरं ह ेगा�ग अिव�दत्वा अिवज्ञाय अिस्मन् लोके जुहोित यजते 

तपस्तप्यते य�िप ब�िन वषर्सह�ािण, अन्तवदवेास्य तत्फलं भवित, तत्फलोपभोगान्ते क्षीयन्त एवास्य कमार्िण । अिप च 

यि�ज्ञानात्कापर्ण्यात्ययः संसारिवच्छेदः, यि�ज्ञानाभावा� कमर्कृत् कृपणः कृतफलस्यैवोपभो�ा जननमरण�बन्धा�ढः 

संसरित — तदिस्त अक्षरं �शािसतृ ; तदतेदचु्यते — यो वा एतदक्षरं गाग्यर्िव�दत्वास्माल्लोकात्�ैित स कृपणः, पण��त 

इव दासा�दः । अथ य एतदक्षरं गा�ग िव�दत्वा अस्माल्लोकात्�ैित स �ा�णः ॥ 



अ�ेदर्हन�काशकत्ववत् स्वाभािवकमस्य �शास्तृत्वम् अचेतनस्यैवेत्यत आह — त�ा एतदक्षरं गाग्यर्द�ृ ं���ुतं �ो�मतं 

मन्�िवज्ञातं िवज्ञातृ नान्यदतोऽिस्त ��ृ नान्यदतोऽिस्त �ोतृ नान्यदतोऽिस्त मन्तृ नान्यदतोऽिस्त िवज्ञा�ेतिस्म�ु खल्वक्षरे 

गाग्यार्काश ओत� �ोत�ेित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

त�ा एतदक्षरं गा�ग अद�ृम,् न केनिचद्द�ृम,् अिवषयत्वात् स्वयं तु ��ृ दिृ�स्व�पत्वात् । तथा अ�ुतं �ो�ािवषयत्वात्, 

स्वयं �ोतृ �ुितस्व�पत्वात् । तथा अमतं मनसोऽिवषयत्वात् स्वयं मन्तृ मितस्व�पत्वात् । तथा अिवज्ञातं 

बु�रेिवषयत्वात्, स्वयं िवज्ञातृ िवज्ञानस्व�पत्वात् । �क च नान्यत् अतः अस्मादक्षरात् अिस्त — नािस्त �कि���ृ 

दशर्न��याकतृर् ; एतदवेाक्षरं दशर्न��याकतृर् सवर्� । तथा नान्यदतोऽिस्त �ोतृ ; तदवेाक्षरं �ोतृ सवर्� । नान्यदतोऽिस्त मन्त ृ

; तदवेाक्षरं मन्त ृसवर्� सवर्मनो�ारेण । नान्यदतोऽिस्त िवज्ञातृ िवज्ञान��याकतृर्, तदवेाक्षरं सवर्बुि��ारेण 

िवज्ञान��याकतृर्, नाचेतनं �धानम् अन्य�ा । एतिस्म�ु खल्वक्षरे गाग्यार्काश ओत� �ोत�ेित । यदवे साक्षादपरोक्षाद्��, 

य आत्मा सवार्न्तरः अशनाया�दसंसारधमार्तीतः, यिस्म�ाकाश ओत� �ोत� — एषा परा का�ा, एषा परा गितः, 

एतत्परं ��, एतत्पृिथ�ादरेाकाशान्तस्य सत्यस्य सत्यम् ॥ 

सा होवाच �ा�णा भगवन्तस्तदवे ब�मन्येध्वं यदस्मा�मस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु युष्माकिममं कि�द्��ो�ं जेतेित 

ततो ह वाच��ुपरराम ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

सा होवाच — ह े�ा�णा भगवन्तः शृणुत मदीयं वचः ; तदवे ब�मन्येध्वम् ; �क तत ्? यदस्मात् याज्ञवलक्यात् नमस्कारेण 

मुच्येध्वम् — अस्मै नमस्कारं कृत्वा, तदवे ब�मन्यध्विमत्यथर्ः ; जयस्त्वस्य मनसािप नाशंसनीयः, �कमुत कायर्तः ; कस्मात् 

? न वै युष्माकं मध्ये जातु कदािचदिप इमं याज्ञवल्क्यं ��ो�ं �ित जेता । ��ौ चेन्म�ं व�यित, न वै जेता भिवता — 

इित पूवर्मेव मया �ितज्ञातम् ; अ�ािप ममायमेव िन�यः — ��ो�ं �ित एत�ुल्यो न कि�ि��त इित । ततो ह 

वाच��ुपरराम ॥ 

अ� अन्तयार्िम�ा�णे एतद�ुम ्— यं पृिथवी न वेद, यं सवार्िण भूतािन न िवद�ुरित च, यमन्तयार्िमणं न िवदःु, ये च न 

िवदःु, य� तदक्षरं दशर्ना�द��याकतृर्त्वेन सव�षां चेतनाधातु�रत्यु�म् — कस्त ुएषां िवशेषः, �क वा सामान्यिमित । त� 

केिचदाचक्षते — परस्य महासमु�स्थानीयस्य ��णः अक्षरस्य अ�चिलतस्व�पस्य ईषत्�चिलतावस्था अन्तयार्मी ; 

अत्यन्त�चिलतावस्था के्ष�ज्ञः, यः त ंन वेद अन्तयार्िमणम् ; तथा अन्याः प�ावस्थाः प�रकल्पयिन्त ; तथा अ�ावस्था 

��णो भवन्तीित वदिन्त । अन्य ेअक्षरस्य श�य एता इित वदिन्त, अनन्तशि�मदक्षरिमित च । अन्ये तु अक्षरस्य िवकारा 

इित वदिन्त । अवस्थाश�� ताव�ोपप�ेते, अक्षरस्य अशनाया�दसंसारधमार्तीतत्व�ुतेः ; न िह अशनाया�तीतत्वम् 



अशनाया�दधमर्वदवस्थाव�वं च एकस्य युगपदपुप�ते ; तथा शि�म�वं च । िवकारावयवत्वे च दोषाः �द�शता�तुथ� । 

तस्मात् एता असत्याः सवार्ः कल्पनाः । कस्त�ह भेद एषाम् ? उपािधकृत इित �ूमः ; न स्वत एषां भेदः अभेदो वा, 

सैन्धवघनवत् �ज्ञानघनैकरसस्वाभा�ात्, ‘अपूवर्मनपरमनन्तरमबा�म्’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘अयमात्मा ��’ (बृ. उ. २-५-

१९) इित च �ुतेः — ‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (म.ु उ. २-१-२) इित च आथवर्णे । तस्मात् िन�पािधकस्य आत्मनो 

िन�पाख्यत्वात् िन�वशेषत्वात् एकत्वा� ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित �पदशेो भवित ; 

अिव�ाकामकमर्िविश�कायर्करणोपािधः आत्मा संसारी जीव उच्यते ; िनत्यिनरितशयज्ञानशक्त्युपािधः आत्मा अन्तयार्मी 

ई�र उच्यते ; स एव िन�पािधः केवलः शु�ः स्वेन स्वभावेन अक्षरं पर उच्यते । तथा 

िहरण्यगभार्�ाकृतदवेताजाितिपण्डमनुष्यितयर्क्�ेता�दकायर्करणोपािधिभ�विश�ः तदाख्यः त�पूो भवित । तथा ‘तदजेित 

त�ैजित’ (ई. उ. ५) इित �ाख्यातम् । तथा ‘एष त आत्मा’ (बृ. उ. ३-४-१), (बृ. उ. ३-५-१) ‘एष सवर्भूतान्तरात्मा’ (मु. 

उ. २-१-४) ‘एष सव�षु भूतेषु गूढः’ (क. उ. १-३-१२) ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘अहमेवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-१) 

‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ ‘नान्योऽतोऽिस्त ��ा’ (बृ. उ. ३-७-२३) इत्या�द�ुतयो न िव�ध्यन्ते । कल्पनान्तरेषु एताः �ुतयो न 

गच्छिन्त । तस्मात् उपािधभेदनेैव एषां भेदः, नान्यथा, ‘एकमेवाि�तीयम्’ इत्यवधारणात्सव�पिनषत्सु ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमं �ा�णम् ॥ 

अथ हनैं िवदग्धः शाकल्यः प�च्छ । पृिथ�ादीनां सू�मतारतम्य�मेण पूवर्स्य पूवर्स्य उ�रिस्म�ु�रिस्मन् ओत�ोतभावं 

कथयन् सवार्न्तरं �� �कािशतवान् ; तस्य च ��णो �ाकृतिवषये सू�भेदषुे िनयन्तृत्वमु�म ्— �ाकृतिवषये ��तरं 

िलङ्गिमित । तस्यैव ��णः साक्षादपरोक्षत्वे िनयन्त�दवेताभेदसंकोचिवकास�ारेणािधगन्त�े इित तदथ� 

शाकल्य�ा�णमारभ्यते — 

अथ हनैं िवदग्धः शाकल्यः प�च्छ कित दवेा याज्ञवल्क्येित स हतैयैव िनिवदा �ितपेद ेयावन्तो वै�दवेस्य िनिव�ुच्यन्ते 

�य� �ी च शता �य� �ी च सह�ेत्योिमित होवाच कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येित �य��श�दत्योिमित होवाच कत्येव दवेा 

याज्ञवल्क्येित षिडत्योिमित होवाच कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येित �य इत्योिमित होवाच कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येित 

�ािवत्योिमित होवाच कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येत्यध्यधर् इत्योिमित होवाच कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योिमित होवाच 

कतमे ते �य� �ी च शता �य� �ी च सह�ेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ हनैं िवदग्ध इित नामतः, शकलस्यापत्यं शाकल्यः, प�च्छ — कितसंख्याका दवेाः ह ेयाज्ञवल्क्येित । स याज्ञवल्क्यः, ह 

�कल, एतयैव व�यमाणया िनिवदा �ितपेद ेसंख्याम्, यां संख्यां पृ�वान् शाकल्यः ; यावन्तः यावत्संख्याका दवेाः वै�दवेस्य 



श�स्य िनिव�द — िनिव�ाम दवेतासंख्यावाचकािन मन्�पदािन कािनिच��ैदवेे श�े शस्यन्ते, तािन िनिवत्संज्ञकािन ; 

तस्यां िनिव�द यावन्तो दवेाः �ूयन्ते, तावन्तो दवेा इित । का पुनः सा िनिव�दित तािन िनिवत्पदािन �दश्यर्न्ते — �य� 

�ी च शता�य� दवेाः, दवेानां �ी च �ीिण च शतािन ; पुनरप्येवं �य�, �ी च सह�ा सह�ािण — एतावन्तो दवेा इित 

। शाकल्योऽिप ओिमित होवाच । एवमेषां मध्यमा संख्या सम्य�या ज्ञाता ; पुनस्तेषामेव दवेानां संकोचिवषयां संख्यां 

पृच्छित — कत्येव दवेा याज्ञवल्क्येित ; �य��शत्, षट्, �यः, �ौ, अध्यधर्ः, एकः — इित । दवेतासंकोचिवकासिवषयां 

संख्यां पृष्ट्वा पुनः संख्येयस्व�पं पृच्छित — कतमे ते �य� �ी च शता �य� �ी च सह�ेित ॥ 

स होवाच मिहमान एवैषामेते �य��श�वेव दवेा इित कतमे ते �य��श�दत्य�ौ वसव एकादश ��ा �ादशा�दत्यास्त 

एक��श�दन्��ैव �जापित� �य��शािवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच इतरः — मिहमानः िवभूतयः, एषां �य��शतः दवेानाम्, एते �य� �ी च शतेत्यादयः ; परमाथर्तस्तु 

�य��श�वेव दवेा इित । कतमे त े�य��श�दत्युच्यते — अ�ौ वसवः, एकादश ��ाः, �ादश आ�दत्याः — ते एक��शत् 

— इन्��ैव �जापित� �य��शािवित �य��शतः पूरणौ ॥ 

कतमे वसव इत्यि�� पृिथवी च वायु�ान्त�रकं्ष चा�दत्य� �ौ� चन्�मा� नक्ष�ािण चैते वसव एतेषु हीद ंसव� िहतिमित 

तस्मा�सव इित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

कतमे वसव इित तेषां स्व�पं �त्येकं पृच्�ते ; अि�� पृिथवी चेित — अग्न्या�ा नक्ष�ान्ता एत ेवसवः — �ािणनां 

कमर्फला�यत्वेन कायर्करणसंघात�पेण ति�वासत्वेन च िवप�रणमन्तः जग�दद ंसव� वासयिन्त वसिन्त च ; ते 

यस्मा�ासयिन्त तस्मा�सव इित ॥ 

कतमे ��ा इित दशेमे पु�षे �ाणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यार्दतु्�ामन्त्यथ रोदयिन्त त��ोदयिन्त तस्मा��ुा 

इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

कतमे ��ा इित । दश इमे पु�षे, कमर्बु�ीिन्�यािण �ाणाः, आत्मा मनः एकादशः — एकादशानां पूरणः ; ते एत े�ाणाः 

यदा अस्माच्छरीरात् मत्यार्त् �ािणनां कमर्फलोपभोगक्षये उत्�ामिन्त — अथ तदा रोदयिन्त तत्संबिन्धनः । तत् त� 

यस्मा�ोदयिन्त त ेसंबिन्धनः, तस्मात् ��ा इित ॥ 



कतम आ�दत्या इित �ादश वै मासाः संवत्सरस्यैत आ�दत्या एत ेहीद ंसवर्माददाना यिन्त ते य�दद ंसवर्माददाना यिन्त 

तस्मादा�दत्या इित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

कतम आ�दत्या इित । �ादश वै मासाः संवत्सरस्य कालस्य अवयवाः �िस�ाः, एते आ�दत्याः ; कथम् ? एते िह यस्मात् 

पुनः पुनः प�रवतर्मानाः �ािणनामायूंिष कमर्फलं च आददानाः गृ�न्तः उपाददतः यिन्त गच्छिन्त — ते यत् यस्मात् एवम् 

इद ंसवर्माददाना यिन्त, तस्मादा�दत्या इित ॥ 

कतम इन्�ः कतमः �जापित�रित स्तनिय�ुरेवेन्�ो यज्ञः �जापित�रित कतमः स्तनिय�ु�रत्यशिन�रित कतमो यज्ञ इित 

पशव इित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

कतम इन्�ः कतमः �जापित�रित, स्तनिय�ुरेवेन्�ो यज्ञः �जापित�रित, कतमः स्तनिय�ु�रत्यशिन�रित । अशिनः व�ं वीय� 

बलम्, यत् �ािणनः �मापयित, स इन्�ः ; इन्�स्य िह तत ्कमर् । कतमो यज्ञ इित पशव इित — यज्ञस्य िह साधनािन पशवः 

; यज्ञस्या�पत्वात् पशुसाधना�यत्वा� पशवो यज्ञ इत्युच्यते ॥ 

कतमे षिडत्यि�� पृिथवी च वायु�ान्त�रकं्ष च आ�दत्य� �ौ�ैते षडेते हीद ंसव� षिडित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

कतमे षिडित । त एव अग्न्यादयो वसुत्वेन प�ठताः चन्�मसं नक्ष�ािण च वजर्ियत्वा षड्भविन्त — षट्संख्यािविश�ाः । 

एते िह यस्मात्, �य��शदा�द यद�ुम् इद ंसवर्म्, एत एव षड्भविन्त ; सव� िह वस्वा�दिवस्तर एतेष्वेव षट्सु 

अन्तभर्वतीत्यथर्ः ॥ 

कतमे ते �यो दवेा इतीम एव �यो लोका एषु हीमे सव� दवेा इित कतमौ तौ �ौ दवेािवत्य�ं चैव �ाण�ेित कतमोऽध्यधर् 

इित योऽयं पवत इित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

कतमे ते �यो दवेा इित ; इम एव �यो लोका इित — पृिथवीम�� च एक�कृत्य एको दवेः, अन्त�रकं्ष वायुं च एक�कृत्य 

ि�तीयः, �दवमा�दत्यं च एक�कृत्य तृतीयः — त ेएव �यो दवेा इित । एषु, िह यस्मात्, ि�षु दवेेषु सव� दवेा अन्तभर्विन्त, 

तेन एत एव दवेा�यः — इत्येष नै��ानां केषांिचत्पक्षः । कतमौ तौ �ौ दवेािवित — अ�ं चैव �ाण� एतौ �ौ दवेौ ; 

अनयोः सव�षामु�ानामन्तभार्वः । कतमोऽध्यधर् इित — योऽयं पवते वायुः ॥ 



तदा�यर्दयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यधर् इित यदिस्मि�द ंसवर्मध्या���ेनाध्यधर् इित कतम एको दवे इित �ाण इित स 

�� त्य�दत्याचक्षते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� आ�ः चोदयिन्त — यदयं वायुः एक इवैव एक एव पवते ; अथ कथमध्यधर् इित । यत ्अिस्मन् इद ंसवर्मध्या��त् 

— अिस्मन्वायौ सित इद ंसवर्मध्या��त् — अिध ऋ�� �ा�ोित — तेनाध्यधर् इित । कतम एको दवे इित, �ाण इित । स 

�ाणो �� — सवर्दवेात्मकत्वान्महद्��, तेन स �� त्य�दत्याचक्षते — त्य�दित तद्��ाचक्षते परोक्षािभधायकेन शब्दने 

। दवेानामेतत् एकत्वं नानात्वं च — अनन्तानां दवेानां िनिवत्संख्यािविश�षे्वन्तभार्वः ; तेषामिप �य��शदा�दषू�रो�रेषु 

यावदकेिस्मन्�ाण े; �ाणस्यैव चैकस्य सवर्ः अनन्तसंख्यातो िवस्तरः । एकमेक� अनन्त� अवान्तरसंख्यािविश�� �ाण एव 

। त� च दवेस्यैकस्य नाम�पकमर्गुणशि�भेदः अिधकारभेदात् ॥ 

इदान� तस्यैव �ाणस्य ��णः पुनर�धा भेद उप�दश्यते — 

पृिथ�ेव यस्यायतनमि�ल�को मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद 

वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं शारीरः पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेत्यमृतिमित 

होवाच ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

पृिथ�ेव यस्य दवेस्य आयतनम ्आ�यः ; अि�ल�को यस्य — लोकयत्यनेनेित लोकः, पश्यतीित — अि�ना पश्यतीत्यथर्ः ; 

मनोज्योितः — मनसा ज्योितषा संकल्पिवकल्पा�दकाय� करोित यः, सोऽयं मनोज्योितः ; पृिथवीशरीरः अि�दशर्नः मनसा 

संकल्पियता पृिथ�िभमानी कायर्करणसंघातवान्दवे इत्यथर्ः । य एवं िविश� ंवै तं पु�षं िव�ात् िवजानीयात्, सवर्स्य 

आत्मनः आध्याित्मकस्य कायर्करणसंघातस्य आत्मनः परमयनम ्पर आ�यः तं परायणम् — मातृजेन त्व�ांस�िधर�पेण 

के्ष�स्थानीयेन बीजस्थानीयस्य िपतृजस्य अिस्थम�ाशु��पस्य परम् अयनम्, करणात्मन� — स वै वे�दता स्यात् ; य 

एतदवंे वेि� स वै वे�दता पिण्डतः स्या�दत्यिभ�ायः । याज्ञवल्क्य त्वं तमजान�ेव पिण्डतािभमानीत्यिभ�ायः । य�द 

ति�ज्ञाने पािण्डत्यं लभ्यते, वेद वै अह ंतं पु�षम् — सवर्स्य आत्मनः परायणं यमात्थ यं कथयिस — तमह ंवेद । त� 

शाकल्यस्य वचनं ���म् — य�द त्वं वेत्थ त ंपु�षम्, �ूिह �किवशेषणोऽसौ । शृण,ु यि�शेषणः सः — य एवायं शरीरः 

पा�थवांशे शरीरे भवः शारीरः मातृजकोश�य�प इत्यथर्ः ; स एष दवेः, यस्त्वया पृ�ः, ह ेशाकल्य ; �कन्तु अिस्त त� 

व��ं िवशेषणान्तरम् ; तत् वदवै पृच्छैवेत्यथर्ः, ह ेशाकल्य । स एवं �क्षोिभतोऽमषर्वशग आह, तो�ा�दत इव गजः — 

तस्य दवेस्य शारीरस्य का दवेता — यस्माि�ष्प�ते, यः ‘सा तस्य दवेता’ इत्यिस्मन्�करणे िवविक्षतः ; अमृतिमित होवाच 



— अमृतिमित यो भु�स्या�स्य रसः मातृजस्य लोिहतस्य िनष्पि�हतेुः ; तस्माि� अ�रसाल्लोिहतं िनष्प�त ेि�यां 

ि�तम् ; तत� लोिहतमयं शरीरं बीजा�यम् । समानमन्यत् ॥ 

काम एव यस्यायतनं �दयं लोको मनो ज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य 

वेद वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित ि�य 

इित होवाच ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

काम एव यस्यायतनम् । �ी�ितकरािभलाषः कामः कामशरीर इत्यथर्ः । �दयं लोकः, �दयेन बुद्ध्या पश्यित । य एवायं 

काममयः पु�षः अध्यात्ममिप काममय एव, तस्य का दवेतेित — ि�य इित होवाच ; �ीतो िह कामस्य दीि�जार्यते ॥ 

�पाण्येव यस्यायतनं चकु्षल�को मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद 

वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवासावा�दत्ये पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित सत्यिमित 

होवाच ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

�पाण्येव यस्यायतनम् । �पािण शुक्लकृष्णादीिन । य एवासावा�दत्ये पु�षः — सव�षां िह �पाणां िविश� ंकायर्मा�दत्ये 

पु�षः, तस्य का दवेतेित — सत्यिमित होवाच ; सत्यिमित चकु्ष�च्यते ; चकु्षषो िह अध्यात्मत आ�दत्यस्यािधदवैतस्य 

िनष्पि�ः ॥ 

आकाश एव यस्यायतनं �ो�ं लोको मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य 

वेद वा अह ंतं पुरषं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं �ौ�ः �ाित�ुत्कः पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित 

�दश इित होवाच ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

आकाश एव यस्यायतनम् । य एवायं �ो�े भवः �ौ�ः, त�ािप �ित�वणवेलायां िवशेषतो भवतीित �ाित�ुत्कः, तस्य का 

दवेतेित — �दश इित होवाच ; �दग्भ्यो �सौ आध्याित्मको िनष्प�ते ॥ 

तम एव यस्यायतनं �दयं लोको मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद 

वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं छायामयः पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित मृत्यु�रित 

होवाच ॥ १४ ॥ 



भाष्यम् 

तम एव यस्यायतनम् । तम इित शावर्रा�न्धकारः प�रगृ�ते ; अध्यात्मं छायामयः 

अज्ञानमयः पु�षः ; तस्य का दवेतेित — मृत्यु�रित होवाच ; मृत्युरिधदवैतं तस्य िनष्पि�कारणम् ॥ 

�पाण्येव यस्यायतनं चकु्षल�को मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्यस्य 

वेद वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमादश� पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेत्यसु�रित 

होवाच ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

�पाण्येव यस्यायतनम् । पूव� साधारणािन �पाण्यु�ािन इह तु �काशकािन िविश�ािन �पािण गृ�न्ते ; �पायतनस्य 

दवेस्य िवशेषायतनं �ितिबम्बाधारमादशार्�द ; तस्य का दवेतेित — असु�रित होवाच ; तस्य �ितिबम्बाख्यस्य पु�षस्य 

िनष्पि�ः असोः �ाणात् ॥ 

आप एव यस्यायतनं �दयं लोको मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य 

वेद वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित व�ण इित 

होवाच ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

आप एव यस्य आयतनम् । साधारणाः सवार् आप आयतनम् ; वापीकूपतडागा�ा�यासु अप्सु िवशेषावस्थानम ्; तस्य का 

दवेतेित, व�ण इित — व�णात् संघातक�यर्ः अध्यात्मम् आप एव वाप्या�पां िनष्पि�कारणम् ॥ 

रेत एव यस्यायतनं �दयं लोको मनोज्योितय� वै तं पु�षं िव�ात्सवर्स्यात्मनः परायणं स वै वे�दता स्यात् । याज्ञवल्क्य वेद 

वा अह ंतं पु�षं सवर्स्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पु�मयः पु�षः स एष वदवै शाकल्य तस्य का दवेतेित 

�जापित�रित होवाच ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

रेत एव यस्यायतनम् ; य एवायं पु�मयः िवशेषायतनं रेतआयतनस्य — पु�मय इित च अिस्थम�ाशु�ािण िपतुजार्तािन ; 

तस्य का दवेतेित, �जापित�रित होवाच — �जापितः िपतोच्यते, िपतृतो िह पु�स्योत्पि�ः ॥ 

शाकल्येित होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां िस्व�दमे �ा�णा अङ्गारावक्षयणम�ता३ इित ॥ १८ ॥ 



भाष्यम् 

अ�धा दवेलोकपु�षभेदने ि�धा ि�धा आत्मानं �िवभज्य अविस्थत एकैको दवेः �ाणभेद एव उपासनाथ� �प�द�ः ; अधुना 

�दिग्वभागेन प�धा �िवभ�स्य आत्मन्युपसंहाराथर्म् आह ; तूष्ण�भूतं शाकल्यं याज्ञवल्क्यो �हणेेव आवेशय�ाह — 

शाकल्येित होवाच याज्ञवल्क्यः ; त्वां िस्व�दित िवतक� , इमे नून ं�ा�णाः, अङ्गारावक्षयणम् — अङ्गाराः अवक्षीयन्ते 

यिस्मन् संदशंादौ तत् अङ्गारावक्षयणम् — तत ्नूनं त्वाम् अ�त कृतवन्तः �ा�णाः, त्वं तु त� बुध्यसे आत्मानं मया 

द�मानिमत्यिभ�ायः ॥ 

याज्ञवल्क्येित होवाच शाकल्यो य�दद ंकु�प�ालानां �ा�णानत्यवादीः �क �� िव�ािनित �दशो वेद सदवेाः स�ित�ा 

इित य��शो वेत्थ सदवेाः स�ित�ाः ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

याज्ञवल्क्येित होवाच शाकल्यः — य�दद ंकु�प�ालानां �ा�णान् अत्यवादीः अत्यु�वानिस — स्वयं 

भीतास्त्वामङ्गारावक्षयणं कृतवन्त इित — �क �� िव�ान्सन् एवमिधिक्षपिस �ा�णान् । याज्ञवल्क्य आह — 

��िवज्ञानं ताव�दद ंमम ; �क तत् ? �दशो वेद �दिग्वषयं िवज्ञानं जाने ; त� न केवलं �दश एव, सदवेाः दवैेः सह 

�दगिध�ातृिभः, �क� स�ित�ाः �ित�ािभ� सह । इतर आह — यत् य�द �दशो वेत्थ सदवेाः स�ित�ा इित, सफलं य�द 

िवज्ञानं त्वया �ितज्ञातम् ॥ 

�कदवेतोऽस्यां �ाच्यां �दश्यसीत्या�दत्यदवेत इित स आ�दत्यः किस्मन्�िति�त इित चकु्षषीित किस्म�ु चकु्षः �िति�तिमित 

�पेिष्वित चकु्षषा िह �पािण पश्यित किस्म�ु �पािण �िति�तानीित �दय इित होवाच �दयेन िह �पािण जानाित �दये 

�ेव �पािण �िति�तािन भवन्तीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

�कदवेतः का दवेता अस्य तव �दग्भूतस्य । असौ िह याज्ञवल्क्यः �दयमात्मानं �दकु्ष प�धा िवभ�ं �दगात्मभूतम,् त�ारेण 

सव� जगत् आत्मत्वेनोपगम्य, अहमिस्म �दगात्मेित �विस्थतः, पूवार्िभमुखः — स�ित�ावचनात् ; यथा याज्ञवल्क्यस्य 

�ितज्ञा तथैव पृच्छित — �कदवेतस्त्वमस्यां �दश्यसीित । सवर्� िह वेद ेयां यां दवेतामुपास्ते इहवै तद्भूतः तां तां �ितप�त 

इित ; तथा च व�यित — ‘दवेो भूत्वा दवेानप्येित’ (बृ. उ. ४-१-२) इित । अस्यां �ाच्यां का दवेता �दगात्मनस्तव 

अिध�ा�ी, कया दवेतया त्वं �ाची�द�ूपेण संप� इत्यथर्ः । इतर आह — आ�दत्यदवेत इित ; �ाच्यां �दिश मम आ�दत्यो 

दवेता, सोऽहमा�दत्यदवेतः । सदवेा इत्येतत् उ�म्, स�ित�ा इित तु व��िमत्याह — स आ�दत्यः किस्मन्�िति�त इित, 

चकु्षषीित ; अध्यात्मत�कु्षष आ�दत्यो िनष्प� इित िह मन्��ा�णवादाः — ‘चक्षोः सूय� अजायत’ (ऋ. सं. १०-९०-१३) 

‘चकु्षष आ�दत्यः’ (ऐ. उ. १-१-४) इत्यादयः ; काय� िह कारणे �िति�तं भवित । किस्म�ु चकु्षः �िति�तिमित, �पेिष्वित ; 



�प�हणाय िह �पात्मकं चकु्षः �पेण �यु�म् ; यै�ह �पैः �यु�ं तैरात्म�हणाय आरब्धं चकु्षः ; तस्मात् सा�दत्यं चकु्षः सह 

�ाच्या �दशा सह तत्स्थैः सव�ः �पेषु �िति�तम् । चकु्षषा सह �ाची �दक्सवार् �पभूता ; तािन च किस्म�ु �पािण 

�िति�तानीित ; �दय इित होवाच ; �दयारब्धािन �पािण ; �पाकारेण िह �दयं प�रणतम् ; यस्मात् �दयेन िह �पािण 

सव� लोको जानाित ; �दयिमित बुि�मनसी एक�कृत्य िनद�शः ; तस्मात् �दये �ेव �पािण �िति�तािन ; �दयेन िह 

स्मरणं भवित �पाणां वासनात्मनाम् ; तस्मात ्�दये �पािण �िति�तानीत्यथर्ः । एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 

�कदवेतोऽस्यां दिक्षणायां �दश्यसीित यमदवेत इित स यमः किस्मन्�िति�त इित यज्ञ इित किस्म�ु यज्ञः �िति�त इित 

दिक्षणायािमित किस्म�ु दिक्षणा �िति�तेित ��ायािमित यदा �ेव ���ेऽथ दिक्षणां ददाित ��ायां �ेव दिक्षणा 

�िति�तेित किस्म�ु ��ा �िति�तेित �दय इित होवाच �दयेन िह ��ां जानाित �दये �ेव ��ा �िति�ता 

भवतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

�कदवेतोऽस्यां दिक्षणायां �दश्यसीित पूवर्वत् — दिक्षणायां �दिश का दवेता तव । यमदवेत इित — यमो दवेता मम 

दिक्षणा�दग्भूतस्य । स यमः किस्मन्�िति�त इित, यज्ञ इित — यजे्ञ कारणे �िति�तो यमः सह �दशा । कथं पुनयर्ज्ञस्य काय� 

यम इत्युच्यते — ऋित्विग्भ�नष्पा�दतो यज्ञः ; दिक्षणया यजमानस्तेभ्यो यजं्ञ िनष्��य तेन यजे्ञन दिक्षणां �दशं सह 

यमेनािभजायित ; तेन यजे्ञ यमः कायर्त्वात्�िति�तः सह दिक्षणया �दशा । किस्म�ु यज्ञः �िति�त इित, दिक्षणायािमित — 

दिक्षणया स िनष्��यते ; तेन दिक्षणाकाय� यज्ञः । किस्म�ु दिक्षणा �िति�तेित, ��ायािमित — ��ा नाम �दत्सुत्वम् 

आिस्तक्यबुि�भर्ि�सिहता । कथं तस्यां �िति�ता दिक्षणा ? यस्मात् यदा �ेव ���े अथ दिक्षणां ददाित, न अ��धत् 

दिक्षणां ददाित ; तस्मात् ��ायां �ेव दिक्षणा �िति�तेित । किस्म�ु ��ा �िति�तेित, �दय इित होवाच — �दयस्य िह 

वृि�ः ��ा यस्मात्, �दयेन िह ��ां जानाित ; वृि�� वृि�मित �िति�ता भवित ; तस्माद्धृदये �ेव ��ा �िति�ता 

भवतीित । एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 

�कदवेतोऽस्यां �तीच्यां �दश्यसीित व�णदवेत इित स व�णः किस्मन्�िति�त इत्यिप्स्वित किस्म�वापः �िति�ता इित 

रेतसीित किस्म�ु रेतः �िति�तिमित �दय इित तस्मादिप �ित�पं जातमा��र्दया�दव सृ�ो �दया�दव िन�मत इित �दये 

�ेव रेतः �िति�तं भवतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

�क दवेतोऽस्यां �तीच्यां �दश्यसीित । तस्यां व�णोऽिधदवेता मम । स व�णः किस्मन्�िति�त इित, अिप्स्वित — अपां िह 

व�णः कायर्म्, ‘��ा वा आपः’ (त.ै सं. १-६-८-१) ‘��ातो व�णमसृजत’ ( ? ) इित �ुतेः । किस्म�वापः �िति�ता इित, 

रेतसीित — ‘रेतसो �ापः सृ�ाः’ ( ? ) इित �ुतेः । किस्म�ु रेतः �िति�तिमित, �दय इित — यस्मात् �दयस्य काय� रेतः 



; कामो �दयस्य वृि�ः ; कािमनो िह �दयात् रेतोऽिधस्कन्दित ; तस्मादिप �ित�पम् अनु�पं पु�ं जातमा�ल��ककाः — 

अस्य िपतु�र्दया�दव अयं पु�ः सृ�ः िविनःसृतः, �दया�दव िन�मतो यथा सुवण�न िन�मतः कुण्डलः । तस्मात् �दये �ेव रेतः 

�िति�तं भवतीित । एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 

�कदवेतोऽस्यामुदीच्यां �दश्यसीित सोमदवेत इित स सोमः किस्मन्�िति�त इित दीक्षायािमित किस्म�ु दीक्षा �िति�तेित 

सत्य इित तस्मादिप दीिक्षतमा�ः सत्यं वदिेत सत्ये �ेव दीक्षा �िति�तेित किस्म�ु सत्यं �िति�तिमित �दय इित होवाच 

�दयेन िह सत्यं जानाित �दये �ेव सत्यं �िति�त ंभवतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

�कदवेतोऽस्यामुदीच्यां �दश्यसीित, सोमदवेत इित — सोम इित लतां सोमं दवेतां चैक�कृत्य िनद�शः । स सोमः 

किस्मन्�िति�त इित, दीक्षायािमित — दीिक्षतो िह यजमानः सोमं ��णाित ; ��तेन सोमेन इष्ट्वा ज्ञानवानु�रां �दशं 

�ितप�ते सोमदवेतािधि�तां सौम्याम् । किस्म�ु दीक्षा �िति�तेित, सत्य इित — कथम् ? यस्मात्सत्ये दीक्षा �िति�ता, 

तस्मादिप दीिक्षतमा�ः — सत्यं वदिेत — कारण�ेषे कायर्�ेषो मा भू�दित । सत्ये �ेव दीक्षा �िति�तेित । किस्म�ु सत्यं 

�िति�तिमित ; �दय इित होवाच ; �दयेन िह सत्यं जानाित ; तस्मात् �दये �ेव सत्यं �िति�तं भवतीित । 

एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 

�कदवेतोऽस्यां �ुवायां �दश्यसीत्यि�दवेत इित सोऽि�ः किस्मन्�िति�त इित वाचीित किस्म�ु वाक्�िति�तेित �दय इित 

किस्म�ु �दयं �िति�तिमित ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

�कदवेतोऽस्यां �ुवायां �दश्यसीित । मेरोः समन्ततो वसताम�िभचारात् ऊध्वार् �दक् �ुवेत्युच्यते । अि�दवेत इित — 

ऊध्वार्यां िह �काशभूयस्त्वम्, �काश� अि�ः सोऽि�ः किस्मन्�िति�त इित, वाचीित । किस्म�ु वाक्�िति�तेित, �दय इित 

। ततर् याज्ञवल्क्यः सवार्सु �दकु्ष िव�सृतेन �दयेन सवार् �दश आत्मत्वेनािभसंप�ः ; सदवेाः स�ित�ा �दश आत्मभूतास्तस्य 

नाम�पकमार्त्मभूतस्य याज्ञवल्क्यस्य ; यत ्�पं तत ्�ाच्या�दशा सह �दयभूतं याज्ञवल्क्यस्य ; यत्केवलं कमर् 

पु�ोत्पादनलक्षणं च ज्ञानसिहत ंच सह फलेन अिध�ा�ीिभ� दवेतािभः दिक्षणा�तीच्युदीच्यः कमर्फलाित्मकाः �दयमेव 

आप�ास्तस्य ; �ुवया �दशा सह नाम सव� वाग्�ारेण �दयमेव आप�म् ; एताव�ीद ंसवर्म् ; यदतु �पं वा कमर् वा नाम 

वेित तत्सव� �दयमेव ; तत् सवार्त्मकं �दयं पृच्�ते — किस्म�ु �दयं �िति�तिमित ॥ 

अहिल्लकेित होवाच याज्ञवल्क्यो य�ैतदन्य�ास्मन्मन्यासै यद्ध्येतदन्य�ास्मत्स्याच्छ्वानो वैनद�ुवर्यांिस 

वैनि�मथ्नीरि�ित ॥ २५ ॥ 



भाष्यम् 

अहिल्लकेित होवाच याज्ञवल्क्यः — नामान्तरेण संबोधनं कृतवान् । य� यिस्मन्काले, एतत् �दयं आत्मा अस्य शरीरस्य 

अन्य� �िच�ेशान्तरे, अस्मत् अस्म�ः, वतर्त इित मन्यासै मन्यसे — यि� य�द िह एतद्धृदयम् अन्य�ास्मत् स्यात् भवेत्, 

�ानो वा एतत् शरीरम् तदा अ�ुः, वयांिस वा पिक्षणो वा एनत ्िवमथ्नीरन् िवलोडयेयुः िवकष�रि�ित । तस्मात् मिय 

शरीरे �दयं �िति�तिमत्यथर्ः । शरीरस्यािप नाम�पकमार्त्मकत्वाद्धृदये �िति�तत्वम् ॥ 

किस्म�ु त्वं चात्मा च �िति�तौ स्थ इित �ाण इित किस्म�ु �ाणः �िति�त इत्यपान इित किस्म�वपानः �िति�त इित 

�ान इित किस्म�ु �ानः �िति�त इत्युदान इित किस्म�ूदानः �िति�त इित समान इित स एष नेित नेत्यात्मागृ�ो न िह 

गृ�तेऽशीय� न िह शीयर्तेऽसङ्गो न िह सज्यतेऽिसतो न �थते न �रष्यित । एतान्य�ावायतनान्य�ौ लोका अ�ौ दवेा अ�ौ 

पु�षाः स यस्तान्पु�षाि��� �त्यु�ात्य�ाम�ं त्वौपिनषद ंपु�षं पृच्छािम तं चेन्मे न िवव�यित मूधार् ते िवपितष्यतीित । 

तं ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूधार् िवपपातािप हास्य प�रमोिषणोऽस्थीन्यपज�ुरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

�दयशरीरयोरेवमन्योन्य�ित�ा उ�ा कायर्करणयोः ; अतस्त्वां पृच्छािम — किस्म�ु त्वं च शरीरम् आत्मा च तव �दयं 

�िति�तौ स्थ इित ; �ाण इित ; दहेात्मानौ �ाणे �िति�तौ स्यातां �ाणवृ�ौ । किस्म�ु �ाणः �िति�त इित, अपान इित 

— सािप �ाणवृि�ः �ागेव �ेयात,् अपानवृ�या चे� िनगृ�ेत । किस्म�वपानः �िति�त इित, �ान इित — 

साप्यपानवृि�ः अध एव यायात् �ाणवृि�� �ागेव, मध्यस्थया चेत ्�ानवृ�या न िनगृ�ेत । किस्म�ु �ानः �िति�त 

इित, उदान इित — सवार्िस्त�ोऽिप वृ�य उदाने क�लस्थानीये चे� िनब�ाः, िवष्वगेवेयुः । किस्म�ूदानः �िति�त इित, 

समान इित — समान�ित�ा �ेताः सवार् वृ�यः । एतद�ंु भवित — शरीर�दयवायवोऽन्योन्य�ित�ाः । संघातेन िनयता 

वतर्न्ते िवज्ञानमयाथर्�यु�ा इित । सवर्मेतत् येन िनयतम् यिस्मन्�िति�तम् आकाशान्तम् ओतं च �ोतं च, तस्य 

िन�पािधकस्य साक्षादपरोक्षाद्��णो िनद�शः कतर्� इत्ययमारम्भः । स एषः — स यो ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित 

िन�द�ो मधुकाण्डे एष सः, सोऽयमात्मा अगृ�ः न गृ�ः ; कथम् ? यस्मात्सवर्कायर्धमार्तीतः, तस्मादगृ�ः ; कुतः ? यस्मा� 

िह गृ�ते ; यि� करणगोचरं �ाकृतं वस्तु, त�हणगोचरम् ; इद ंतु ति�परीतमात्मत�वम् । तथा अशीयर्ः — यि� मूत� 

संहतं शरीरा�द तच्छीयर्ते ; अयं त ुति�परीतः ; अतो न िह शीयर्ते । तथा असङ्गः — मूत� मूतार्न्तरेण संबध्यमानः सज्यते 

; अयं च ति�परीतः ; अतो न िह सज्यते । तथा अिसतः अब�ः — यि� मूत� तत ्बध्यते ; अयं तु ति�परीतत्वात ्अिसतः ; 

अब�त्वा� �थत े; अतो न �रष्यित — �हणिवशरणसङ्गबन्धकायर्धमर्रिहतत्वा� �रष्यित न �हसामाप�ते न 

िवनश्यतीत्यथर्ः । �ममित�म्य औपिनषदस्य पु�षस्य आख्याियकातोऽपसृत्य �ुत्या स्वेन �पेण त्वरया िनद�शः कृतः ; ततः 

पुनः आख्याियकामेवाि�त्याह — एतािन यान्यु�ािन अ�ावायतनािन ‘पृिथ�ेव यस्यायतनम्’ इत्येवमादीिन, अ�ौ लोकाः 

अि�लोकादयः, अ�ौ दवेाः ‘अमृतिमित होवाच’ (बृ. उ. ३-९-१०) इत्येवमादयः, अ�ौ पु�षाः ‘शरीरः पु�षः’ इत्यादयः — 



स यः कि�त् तान्पु�षान् शारीर�भृतीन् िन�� िन�येनो� गमियत्वा अ�चतुष्कभेदने लोकिस्थितमुपपा�, पुनः 

�ाची�दगा�द�ारेण �त्यु� उपसं�त्य स्वात्मिन �दये अत्य�ामत् अित�ान्तवानुपािधधम� �दया�ात्मत्वम् ; स्वेनैवात्मना 

�विस्थतो य औपिनषदः पु�षः अशनाया�दव�जतः उपिनषत्स्वेव िवजे्ञयः नान्य�माणगम्यः, तं त्वा त्वां िव�ािभमािननं 

पु�षं पृच्छािम । त ंचेत ्य�द मे न िवव�यिस िवस्प� ंन कथियष्यिस, मूधार् ते िवपितष्यतीत्याह याज्ञवल्क्यः । तं 

त्वौपिनषद ंपु�षं शाकल्यो न मेन ेह न िवज्ञातवािन्कल । तस्य ह मूधार् िवपपात िवपिततः । समा�ा आख्याियका । 

�ुतेवर्चनम्, ‘त ंह न मेने’ इत्या�द । �क च अिप ह अस्य प�रमोिषणः तस्कराः अस्थीन्यिप संस्काराथ� िशष्यैन�यमानािन 

गृहान्�त्यपज�ुः 

अप�तवन्तः — �क िनिम�म् — अन्यत् धनं नीयमानं मन्यमानाः । पूवर्वृ�ा �ाख्याियकेह सूिचता । अ�ाध्याय्यां �कल 

शाकल्येन याज्ञवल्क्यस्य समानान्त एव संवादो िनवृर्�ः ; त� याज्ञवल्क्येन शापो द�ः — ‘पुरेऽितथ्ये म�रष्यिस न 

तेऽस्थीिनचन गृहान्�ाप्स्यिन्त’ (शत. �ा. ११-६-३-११) इित ‘स ह तथैव ममार ; तस्य हाप्यन्यन्मन्यमानाः 

प�रमोिषणोऽस्थीन्यपज�ुः ; तस्मा�ोपवादी स्यादतु �ेवंिवत्परो भवतीित’ (शत. �ा. ११-६-३-११) । सैषा आख्याियका 

आचाराथ� सूिचता िव�ास्तुतये च इह ॥ 

यस्य नेित नेतीत्यन्य�ितषेध�ारेण ��णो िनद�शः कृतः तस्य िविधमुखेन कथं िनद�शः कतर्� इित 

पुनराख्याियकामेवाि�त्याह मूलं च जगतो व��िमित । आख्याियकासंबन्धस्त्व��िवदो �ा�णाि�त्वा गोधनं 

हतर्�िमित । न्यायं मत्वाह — अथ होवाच �ा�णा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु सव� वा मा पृच्छत यो वः 

कामयते तं वः पृच्छािम सवार्न्वा वः पृच्छामीित ते ह �ा�णा न दधृषुः ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ होवाच । अथ अनन्तरं तूष्ण�भूतेषु �ा�णेषु ह उवाच, ह े�ा�णा भगवन्त इत्येवं संबोध्य — यो वः युष्माकं मध्य े

कामयते इच्छित — याज्ञवल्क्यं पृच्छामीित, स मा माम् आगत्य पृच्छतु ; सव� वा मा पृच्छत — सव� वा यूयं मा मां पृच्छत 

; यो वः कामयते — याज्ञवल्क्यो मां पृच्छित्वित, तं वः पृच्छािम ; सवार्न्वा वः युष्मान् अह ंपृच्छािम । ते ह �ा�णा न 

दधृषुः — ते �ा�णा एवमु�ा अिप न �गल्भाः संवृ�ाः �कि�दिप �त्यु�रं व�ुम् ॥ 

यथा वृक्षो वनस्पितस्तथैव पु�षोऽमृषा । तस्य लोमािन पणार्िन त्वगस्योत्पा�टका बिहः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तेष्व�गल्भभूतेषु �ा�णेषु तान ्ह एतैः व�यमाणैः �ोकैः प�च्छ पृ�वान् । यथा लोके वृक्षो वनस्पितः, वृक्षस्य िवशेषणं 

वनस्पित�रित, तथैव पु�षोऽमृषा — अमृषा सत्यमेतत् ; तस्य लोमािन — तस्य पु�षस्य लोमािन इतरस्य वनस्पतेः 

पणार्िन ; त्वगस्योत्पा�टका बिहः — त्वक् अस्य पु�षस्य इतरस्योत्पा�टका वनस्पतेः ॥ 



त्वच एवास्य �िधरं �स्यिन्द त्वच उत्पटः । तस्मा�दातृण्णात्�ैित रसो वृक्षा�दवाहतात् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त्वच एव सकाशात् अस्य पु�षस्य �िधरं �स्यिन्द, वनस्पतेस्त्वचः उत्पटः — त्वच एव उत्स्फुटित यस्मात् ; एवं सव� 

समानमेव वनस्पतेः पु�षस्य च ; तस्मात् आतृण्णात् �हिसतात् �ैित तत् �िधरं िनगर्च्छित, वृक्षा�दव आहतात् िछ�ात् रसः 

॥ 

मांसान्यस्य शकरािण �कनाटं �ाव तित्स्थरम् । अस्थीन्यन्तरतो दा�िण म�ा म�ोपमा कृता ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवं मांसान्यस्य पु�षस्य, वनस्पतेः तािन शकरािण शकलानीत्यथर्ः । �कनाटम्, वृक्षस्य �कनाटं नाम शकलेभ्योऽभ्यन्तरं 

वल्कल�पं का�संल�म्, तत् �ाव पु�षस्य ; तित्स्थरम् — त� �कनाटं �ाववत् दढंृ िह तत ्; अस्थीिन पु�षस्य, 

�ा�ोऽन्तरतः अस्थीिन भविन्त ; तथा �कनाटस्याभ्यन्तरतो दा�िण का�ािन ; म�ा, म�ैव वनस्पतेः पु�षस्य च 

म�ोपमा कृता, म�ाया उपमा म�ोपमा, नान्यो िवशेषोऽस्तीत्यथर्ः ; यथा वनस्पतेमर्�ा तथा पु�षस्य, यथा पु�षस्य 

तथा वनस्पतेः ॥ 

यद्वृक्षो वृक्णो रोहित मूला�वतरः पुनः । मत्यर्ः िस्वन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्�रोहित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यत् य�द वृक्षो वृक्णः िछ�ः रोहित पुनः पुनः �रोहित �ादभुर्वित मूलात् पुननर्वतरः पूवर्स्मादिभनवतरः ; 

यदतेस्माि�शेषणात्�ाक् वनस्पतेः पु�षस्य च, सव� सामान्यमवगतम् ; अयं तु वनस्पतौ िवशेषो दशृ्यते — यत ्िछ�स्य 

�रोहणम् ; न तु पु�षे मृत्युना वृक्णे पुनः �रोहणं दशृ्यते ; भिवत�ं च कुति�त्�रोहणेन ; तस्मात् वः पृच्छािम — मत्यर्ः 

मनुष्यः िस्वत् मृत्युना वृक्णः कस्मात् मूलात् �रोहित, मृतस्य पु�षस्य कुतः �रोहणिमत्यथर्ः ॥ 

रेतस इित मा वोचत जीवतस्तत्�जायते । धाना�ह इव वै वृक्षोऽ�सा �ेत्य संभवः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

य�द चेदवंे वदथ — रेतसः �रोहतीित, मा वोचत मैवं व�ुमहर्थ ; कस्मात् ? यस्मात् जीवतः पु�षात् तत ्रेतः �जायते, न 

मृतात् । अिप च धाना�हः धाना बीजम्, बीज�होऽिप वृक्षो भवित, न केवलं काण्ड�ह एव ; इव-शब्दोऽनथर्कः ; वै वृक्षः 

अ�सा साक्षात् �ेत्य मृत्वा संभवः धानातोऽिप �ेत्य संभवो भवेत् अ�सा पुनवर्नस्पतेः ॥ 

यत्समूलमावृहयेुवृर्कं्ष न पुनराभवेत् । मत्यर्ः िस्वन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्�रोहित ॥ ६ ॥ 



भाष्यम् 

यत् य�द सह मूलेन धानया वा आवृहयेुः उ�च्छेयुः उत्पाटयेयुः वृक्षम्, न पुनराभवेत् पुनरागत्य न भवेत् । तस्मा�ः 

पृच्छािम — सवर्स्यैव जगतो मूलं मत्यर्ः िस्वत् मृत्युना वृक्णः कस्मात् मूलात् �रोहित ॥ 

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः । िवज्ञानमानन्द ं�� राितदार्तुः परायणं ित�मानस्य ति�द इित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

जात एवेित, मन्यध्वं य�द, �कम� ���िमित — जिनष्यमाणस्य िह संभवः ���ः, न जातस्य ; अयं तु जात एव 

अतोऽिस्मिन्वषय े�� एव नोपप�त इित चेत ्— न ; �क त�ह ? मृतः पुनरिप जायत एव अन्यथा 

अकृताभ्यागमकृतनाश�सङ्गात् ; अतो वः पृच्छािम — को न्वेनं मृत ंपुनजर्नयेत् । तत् न िवजजु्ञ�ार्�णाः — यतो मृतः 

पुनः �रोहित जगतो मूलं न िवज्ञातं �ा�णैः ; अतो �ि��त्वात् �ता गावः ; याज्ञवल्क्येन िजता �ा�णाः । समा�ा 

आख्याियका । य�गतो मूलम्, येन च शब्दने साक्षा�प�दश्यते ��, यत ्याज्ञवल्क्यो �ा�णान्पृ�वान्, तत ्स्वेन �पेण 

�ुितरस्मभ्यमाह — िवज्ञानं िवज्ञि�ः िवज्ञानम्, त� आनन्दम्, न िवषयिवज्ञानवद्दःुखानुिव�म्, �क त�ह �स�ं 

िशवमतुलमनायासं िनत्यतृ�मेकरसिमत्यथर्ः । �क तत ्�� उभयिवशेषणव�ाितः रातेः षष्�थ� �थमा, धनस्येत्यथर्ः ; 

धनस्य दातुः कमर्कृतो यजमानस्य परायणं परा गितः कमर्फलस्य �दातृ । �क� �ुत्थायैषणाभ्यः तिस्म�ेव ��िण ित�ित 

अकमर्कृत्, तत ्�� वे�ीित ति��, तस्य — ित�मानस्य च ति�दः, ��िवद इत्यथर्ः, परायणिमित ॥ 

अ�ेद ंिवचायर्ते — आनन्दशब्दो लोके सुखवाची �िस�ः ; अ� च ��णो िवशेषणत्वेन आनन्दशब्दः �ूयते आनन्द ं��ेित ; 

�ुत्यन्तरे च — ‘आनन्दो ��ेित �जानात्’ (तै. उ. ३-६-९) ‘आनन्द ं��णो िव�ान्’ (तै. उ. २-९-१) ‘यदषे आकाश 

आनन्दो न स्यात्’ (त.ै उ. २-७-१) ‘यो वै भूमा तत्सुखम्’ (छा. उ. ७-२३-१) इित च ; ‘एष परम आनन्दः’ इत्येवमा�ाः ; 

संवे�े च सुखे आनन्दशब्दः �िस�ः ; ��ानन्द� य�द संवे�ः स्यात्, यु�ा एत े��िण आनन्दशब्दाः । नन ुच 

�ुित�ामाण्यात् संवे�ानन्दस्व�पमेव ��, �क त� िवचायर्िमित — न, िव���ुितवाक्यदशर्नात् — सत्यम्, आनन्दशब्दो 

��िण �ूयते ; िवज्ञान�ितषेध� एकत्वे — ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभूत्, तत्केन कं पश्येत्, तत्केन �क िवजानीयात्’ (बृ. उ. 

४-५-१५) ‘य� नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोित नान्यि�जानाित स भूमा’ (छा. उ. ७-२४-१) ‘�ाजे्ञनात्मना संप�रष्व�ो न 

बा�ं �क�न वेद’ (बृ. उ. ४-३-२१) इत्या�द ; िव���ुितवाक्यदशर्नात् तेन कतर्�ो िवचारः । तस्मात् यु�ं 

वेदवाक्याथर्िनणर्याय िवचारियतुम ्। मोक्षवा�दिव�ितप�े� — सांख्या वैशेिषका� मोक्षवा�दनो नािस्त मोके्ष सुखं 

संवे�िमत्येवं िव�ितप�ाः ; अन्ये िनरितशयं सुखं स्वसंवे�िमित ॥ 

�क ताव�ु�म् ? आनन्दा�द�वणात् ‘जक्षत्��ड�ममाणः’ (छा. उ. ८-१२-३) ‘स य�द िपतृलोककामो भवित’ (छा. उ. ८-

२-१) ‘यः सवर्ज्ञः सवर्िवत्’ (मु. उ. १-१-९) ‘सवार्न्कामान्सम�ुते’ (तै. उ. २-५-१) इत्या�द�ुितभ्यः मोके्ष सुखं संवे�िमित । 



ननु एकत्वे कारकिवभागाभावात् िवज्ञानानुपपि�ः, ��याया�ानेककारकसाध्यत्वात् िवज्ञानस्य च ��यात्वात् — नैष 

दोषः ; शब्द�ामाण्यात् भवेत् िवज्ञानमानन्दिवषये ; ‘िवज्ञानमानन्दम्’ इत्यादीिन आनन्दस्व�पस्यासंवे�त्वेऽनुपप�ािन 

वचनानीत्यवोचाम । ननु वचनेनािप अ�ेः शैत्यम् उदकस्य च औष्ण्यं न ��यत एव, ज्ञापकत्वा�चनानाम् ; न च 

दशेान्तरेऽि�ः शीत इित शक्यते ज्ञापियतुम् ; अगम्ये वा दशेान्तरे उष्णमुदकिमित — न, �त्यगात्मन्यानन्दिवज्ञानदशर्नात् ; 

न ‘िवज्ञानमानन्दम्’ इत्येवमादीनां वचनानां शीतोऽि��रत्या�दवाक्यवत् �त्यक्षा�दिव��ाथर्�ितपादकत्वम् । अनुभूयते तु 

अिव��ाथर्ता ; सुखी अहम् इित सुखात्मकमात्मानं स्वयमेव वेदयते ; तस्मात् सुतरां �त्यक्षािव��ाथर्ता ; तस्मात् आनन्द ं

�� िवज्ञानात्मकं सत् स्वयमेव वेदयते । तथा आनन्द�ितपा�दकाः �ुतयः सम�साः स्युः ‘जक्षत्��ड�ममाणः’ इत्येवमा�ाः 

पूव��ाः ॥ 

न, कायर्करणाभावे अनुपप�े�वज्ञानस्य — शरीरिवयोगो िह मोक्ष आत्यिन्तकः ; शरीराभावे च करणानुपपि�ः, 

आ�याभावात् ; तत� िवज्ञानानुपपि�ः अकायर्करणत्वात् ; दहेा�भावे च िवज्ञानोत्प�ौ सव�षां 

कायर्करणोपादानानथर्क्य�सङ्गः । एकत्विवरोधाच्च — परं चेद्�� आनन्दात्मकम् आत्मानं िनत्यिवज्ञानत्वात् िनत्यमेव 

िवजानीयात्, त� ; संसायर्िप संसारिविनमुर्�ः स्वाभा�ं �ितप�ेत ; जलाशय इवोदका�िलः िक्ष�ः न पृथक्त्वेन 

�वित�ते आनन्दात्मक��िवज्ञानाय ; तदा मु� आनन्दात्मकमात्मानं वेदयत इत्येतदनथर्कं वाक्यम् । अथ ��ानन्दम् 

अन्यः सन् मु�ो वेदयते, �त्यगात्मानं च, अहमस्म्यानन्दस्व�प इित ; तदा एकत्विवरोधः ; तथा च सित सवर्�ुितिवरोधः । 

तृतीया च कल्पना नोपप�ते । �कचान्यत्, ��ण� िनरन्तरात्मानन्दिवज्ञाने िवज्ञानािवज्ञानकल्पनानथर्क्यम् ; िनरन्तरं 

चेत् आत्मानन्दिवषयं ��णो िवज्ञानम्, तदवे तस्य स्वभाव इित आत्मानन्द ंिवजानातीित कल्पना अनुपप�ा ; 

अति�ज्ञान�सङ्गे िह कल्पनाया अथर्व�वम्, यथा आत्मानं परं च वे�ीित ; न िह इष्वा�ास�मनसो नैरन्तय�ण 

इषुज्ञानाज्ञानकल्पनाया अथर्व�वम् । अथ िविच्छ�मात्मानन्द ंिवजानाित — िवज्ञानस्य आत्मिवज्ञानिच्छ� े

अन्यिवषयत्व�सङ्गः ; आत्मन� िव��याव�वम्, तत�ािनत्यत्व�सङ्गः । तस्मात् ‘िवज्ञानमानन्दम्’ इित 

स्व�पान्वाख्यानपरैव �ुितः, नात्मानन्दसंवे�त्वाथार् । ‘जक्षत्��डन्’ (छा. उ. ८-१२-३) इत्या�द�ुितिवरोधोऽसंवे�त्व इित 

चे�, सवार्त्मैकत्वे यथा�ा�ानुवा�दत्वात् — मु�स्य सवार्त्मभावे सित य� �िचत ्योिगषु दवेेषु वा जक्षणा�द �ा�म् ; तत ्

यथा�ा�मेवानू�ते — तत् तस्यैव सवार्त्मभावा�दित सवार्त्मभावमोक्षस्तुतये । यथा�ा�ानुवा�दत्वे दःुिखत्वमपीित चेत् — 

योग्या�दषु यथा�ा�जक्षणा�दवत् स्थावरा�दषु यथा�ा�दःुिखत्वमपीित चेत् — न, 

नाम�पकृतकायर्करणोपािधसंपकर्जिनत�ान्त्यध्यारोिपतत्वात् सुिखत्वदःुिखत्वा�दिवशेषस्येित प�र�तमेतत्सवर्म् । 

िव���ुतीनां च िवषयमवोचाम । तस्मात् ‘एषोऽस्य परम आनन्दः’ (बृ. उ. ४-३-३२) इितवत् सवार्ण्यानन्दवाक्यािन 

���ािन ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ �थम ं�ा�णम् ॥ 



जनको ह वैदहे आसांच�े । अस्य संबन्धः — शारीरा�ान�ौ पु�षाि���, �त्यु� पुन�र्दये, �दग्भेदने च पुनः प�धा �ू�, 

�दये �त्यु�, �दयं शरीरं च पुनरन्योन्य�ित� ं�ाणा�दप�वृ�यात्मके समानाख्ये जगदात्मिन सू� उपसं�त्य, जगदात्मानं 

शरीर�दयसू�ावस्थमित�ान्तवान् य औपिनषदः पु�षः नेित नेतीित �प�द�ः, स साक्षा� उपादानकारणस्व�पेण च 

िन�द�ः ‘िवज्ञानमानन्दम्’ इित । तस्यैव वागा�ददवेता�ारेण पुनरिधगमः कतर्� इित अिधगमनोपायान्तराथ�ऽयमारम्भो 

�ा�ण�यस्य । आख्याियका त ुआचार�दशर्नाथार् — 

� जनको ह वैदहे आसांच�ेऽथ ह याज्ञवल्क्य आव�ाज । तंहोवाच याज्ञवल्क्य �कमथर्मचारीः पशूिनच्छ�ण्वन्तािनित । 

उभयमेव स�ािडित होवाच ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

जनको ह वैदहे आसांच�े आसनं कृतवान् आस्थाियकां द�वािनत्यथर्ः, दशर्नकामेभ्यो राज्ञः । अथ ह तिस्म�वसरे 

याज्ञवल्क्य आव�ाज आगतवान् आत्मनो योगके्षमाथर्म्, राज्ञो वा िविव�दषां दषृ्ट्वा अनु�हाथर्म ्। तमागतं याज्ञवल्क्यं 

यथावत्पूजां कृत्वा उवाच ह उ�वान् जनकः — ह ेयाज्ञवल्क्य �कमथर्मचारीः आगतोऽिस ; �क पशूिनच्छन्पुनरिप 

आहोिस्वत् अण्वन्तान् सू�मान्तान् सू�मवस्तुिनणर्यान्तान् ��ान् म�ः �ोतुिमच्छि�ित । उभयमेव पशून्��ां�, ह ेस�ाट् 

— स�ािडित वाजपेययािजनो िलङ्गम् ; य�ाज्ञया राज्यं �शािस्त, स स�ाट् ; तस्यामन्�णं ह ेस�ािडित ; समस्तस्य वा 

भारतस्य वषर्स्य राजा ॥ 

य�े कि�द�वी�छृणवामेत्य�वीन्मे िजत्वा शैिलिनवार्ग्वै ��ेित यथा मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था 

तच्छैिलिनर�वी�ाग्वै ��ेत्यवदतो िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा एतत्स�ािडित स वै 

नो �ूिह याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमाकाशः �ित�ा �जे्ञत्येनदपुासीत । का �ज्ञता याज्ञवल्क्य । वागेव स�ािडित होवाच । 

वाचा वै स�ाड्बन्धुः �ज्ञायत ऋग्वेदो यजुव�दः सामवेदोऽथवार्िङ्गरस इितहासः पुराणं िव�ा उपिनषदः �ोकाः 

सू�ाण्यनु�ाख्यानािन �ाख्यानानी� ं�तमािशतं पाियतमयं च लोकः पर� लोकः सवार्िण च भूतािन वाचैव 

स�ाट्�ज्ञायन्ते वाग्वै स�ाट्परम ं�� नैन ंवाग्जहाित सवार्ण्येन ंभूतान्यिभक्षरिन्त दवेो भूत्वा दवेानप्येित य एवं 

िव�ानेतदपुास्ते । हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः । स होवाच याज्ञवल्क्यः िपता मेऽमन्यत नाननुिशष्य 

हरेतेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�क तु यत् ते तुभ्यम्, कि�त् अ�वीत् आचायर्ः ; अनेकाचायर्सेवी िह भवान् ; तच्छृणवामेित । इतर आह — अ�वीत् 

उ�वान् मे मम आचायर्ः, िजत्वा नामतः, िशिलनस्यापत्यं शैिलिनः — वाग्वै ��ेित वाग्दवेता ��ेित । आहतेरः — यथा 

मातृमान् माता यस्य िव�ते पु�स्य सम्यगनुशा�ी अनुशासनक�� स मातृमान ्; अत ऊध्व� िपता यस्यानुशास्ता स 



िपतृमान् ; उपनयनादधू्वर्म् आ समावतर्नात् आचाय� यस्यानुशास्ता स आचायर्वान् ; एवं शुि��यहतेुसंयु�ः स 

साक्षादाचायर्ः स्वयं न कदािचदिप �ामाण्या�िभचरित ; स यथा �ूयािच्छष्याय तथासौ िजत्वा शैिलिन��वान् — वाग्वै 

��ेित ; अवदतो िह �क स्या�दित — न िह मूकस्य इहाथर्म् अमु�ाथ� वा �क�न स्यात् । �क तु अ�वीत् उ�वान् ते तुभ्यम् 

तस्य ��णः आयतनं �ित�ां च — आयतनं नाम शरीरम् ; �ित�ा ि�ष्विप कालेषु य आ�यः । आहतेरः — न 

मेऽ�वी�दित । इतर आह — य�ेवम् एकपात् वै एतत्, एकः पादो यस्य ��णः त�ददमेकपाद्�� ि�िभः पादःै शून्यम् 

उपास्यमानिमित न फलाय भवतीत्यथर्ः । य�ेवम्, स त्वं िव�ान्सन् नः अस्मभ्यं �ूिह ह ेयाज्ञवल्क्येित । स च आह — 

वागेव आयतनम्, वाग्दवेस्य ��णः वागेव करणम् आयतनं शरीरम्, आकाशः अ�ाकृताख्यः �ित�ा 

उत्पि�िस्थितलयकालेषु । �जे्ञत्येनदपुासीत — �जे्ञतीयमुपिनषत् ��ण�तुथर्ः पादः — �जे्ञित कृत्वा एनत ्�� उपासीत 

। का �ज्ञता याज्ञवल्क्य, �क स्वयमेव �ज्ञा, उत �ज्ञािनिम�ा — यथा आयतन�ित� े��णो �ित�र�े, त�ित्कम् । न ; 

कथं त�ह ? वागेव, स�ाट्, इित होवाच ; वागेव �जे्ञित ह उवाच उ�वान्, न �ित�र�ा �जे्ञित । कथं पुनवार्गेव �जे्ञित 

उच्यते — वाचा वै, स�ाट्, बन्धुः �ज्ञायते — अस्माकं बन्धु�रत्यु�े �ज्ञायते बन्धुः ; तथा ऋग्वेदा�द, इ� ंयागिनिम�ं 

धमर्जातम्, �तं होमिनिम�ं च, आिशतम् अ�दानिनिम�म्, पाियतं पानदानिनिम�म्, अयं च लोकः, इद ंच जन्म, पर� 

लोकः, �ितप��ं च जन्म, सवार्िण च भूतािन — वाचैव, स�ाट्, �ज्ञायन्ते ; अतो वाग्वै, स�ाट्, परम ं�� । नैन ं

यथो���िवद ंवाग्जहाित ; सवार्ण्येनं भूतान्यिभक्षरिन्त बिलदाना�दिभः ; इह दवेो भूत्वा पुनः शरीरपातो�रकालं 

दवेानप्येित अिपगच्छित, य एवं िव�ानेतदपुास्ते । िव�ािनष्�याथ� हिस्ततुल्य ऋषभो हस्त्यृषभः यिस्मन्गोसह�े तत् 

हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः । स होवाच याज्ञवल्क्यः — अननुिशष्य िशष्यं कृताथर्मकृत्वा िशष्यात् धनं 

न हरेतेित मे मम िपता — अमन्यत ; ममाप्ययमेवािभ�ायः ॥ 

यदवे ते कि�द�वी�च्छृणवामेत्य�वीन्म उदङ्कः शौल्बायनः �ाणो वै ��ेित यथा मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था 

तच्छौल्बायनोऽ�वीत्�ाणो वै ��ेत्य�ाणतो िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा 

एतत्स�ािडित स वै नो �ूिह याज्ञवल्क्य �ाण एवायतनमाकाशः �ित�ा ि�यिमत्येनदपुासीत का ि�यता याज्ञवल्क्य �ाण 

एव स�ािडित होवाच �ाणस्य वै स�ाट्कामायायाज्यं याजयत्य�ितगृ�स्य �ितगृ�ात्यिप त� वधाशङ्कं भवित यां 

�दशमेित �ाणस्यैव स�ाट्कामाय �ाणो वै स�ाट्परमं �� नैनं �ाणो जहाित सवार्ण्येनं भूतान्यिभक्षरिन्त दवेो भूत्वा 

दवेानप्येित य एवं िव�ानेतदपुास्ते हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः स होवाच याज्ञवल्क्यः िपता मेऽमन्यत 

नाननुिशष्य हरेतेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यदवे ते कि�द�वीत् उदङ्को नामतः शुल्बस्यापत्यं शौल्बायनः अ�वीत् ; �ाणो वै ��ेित, �ाणो वायुद�वता — पूवर्वत् । 

�ाण एव आयतनम ्आकाशः �ित�ा ; उपिनषत् — ि�यिमत्येनदपुासीत । कथं पुनः ि�यत्वम् ? �ाणस्य वै, ह ेस�ाट्, 

कामाय �ाणस्याथार्य अयाज्यं याजयित पितता�दकमिप ; अ�ितगृ�स्याप्यु�ादःे �ितगृ�ात्यिप ; त� तस्यां �दिश 



वधिनिम�माशङ्कम् — वधाशङ्केत्यथर्ः — यां �दशमेित तस्करा�ाक�णा� च, तस्यां �दिश वधाशङ्का ; त�ैतत्सव� 

�ाणस्य ि�यत्वे भवित, �ाणस्यैव, स�ाट्, कामाय । तस्मात्�ाणो वै, स�ाट्, परमं �� ; नैनं �ाणो जहाित ; समानमन्यत् 

॥ 

यदवे ते कि�द�वी�च्छृणवामेत्य�वीन्मे बकुर् वार्ष्णर्�कु्षव� ��ेित यथा मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था 

त�ाष्ण�ऽ�वी�कु्षव� ��ेत्यपश्यतो िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा एतत्स�ािडित स वै 

नो �ूिह याज्ञवल्क्य चकु्षरेवायतनमाकाशः �ित�ा सत्यिमत्येनदपुासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चकु्षरेव स�ािडित होवाच 

चकु्षषा वै स�ाट्पश्यन्तमा�र�ाक्षी�रित स आहा�ाक्षिमित तत्सत्यं भवित चकु्षव� स�ाट्परमं �� नैनं चकु्षजर्हाित सवार्ण्येनं 

भूतान्यिभक्षरिन्त दवेो भूत्वा दवेानप्येित य एवं िव�ानेतदपुास्ते हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः स होवाच 

याज्ञवल्क्यः िपता मेऽमन्यत नाननुिशष्य हरेतेित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यदवे ते कि�त् बकुर् �रित नामतः वृष्णस्यापत्यं वाष्णर्ः ; चकु्षव� ��ेित — आ�दत्यो दवेता चकु्षिष । उपिनषत् — सत्यम् ; 

यस्मात् �ो�ेण �ुतमनृतमिप स्यात्, न त ुचकु्षषा द�ृम्, तस्मा�,ै स�ाट्, पश्यन्तमा�ः — अ�ाक्षीस्त्वं हिस्तनिमित, स चेत् 

अ�ाक्षिमत्याह, तत्सत्यमेव भवित ; यस्त्वन्यो �ूयात् — अहम�ौषिमित, त�िभचरित ; य�ु चकु्षषा द�ृ ंतत् 

अ�िभचा�रत्वात् सत्यमेव भवित ॥ 

यदवे ते कि�द�वी�च्छृणवामेत्य�वीन्मे गदर्भीिवपीतो भार�ाजः �ो�ं वै ��ेित यथा 

मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था त�ार�ाजोऽ�वीच्�ो�ं वै ��ेत्यशृण्वतो िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां 

न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा एतत्स�ािडित स वै नो �ूिह याज्ञवल्क्य �ो�मेवायतनमाकाशः �ित�ानन्त इत्येनदपुासीत 

कानन्तता याज्ञवल्क्य �दश एव स�ािडित होवाच तस्मा� ैस�ाडिप यां कां च �दशं गच्छित नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता िह 

�दशो �दशो वै स�ाट् �ो�ं �ो�ं वै स�ाट्परमं �� नैन ं�ो�ं जहाित सवार्ण्येन ंभूतान्यिभक्षरिन्त दवेो भूत्वा दवेानप्येित य 

एवं िव�ानेतदपुास्ते हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः स होवाच याज्ञवल्क्यः िपता मेऽमन्यत नाननुिशष्य 

हरेतेित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यदवे ते गदर्भीिवपीत इित नामतः भार�ाजो गो�तः ; �ो�ं वै ��ेित — �ो�े �दक् दवेता । अनन्त इत्येनदपुासीत ; का 

अनन्तता �ो�स्य ? �दश एव �ो�स्य आनन्त्यं यस्मात्, तस्मा�,ै स�ाट्, �ाचीमुदीच� वा यां कांिचदिप �दशं गच्छित, 

नैवास्य अन्तं गच्छित कि�दिप ; अतोऽनन्ता िह �दशः ; �दशो वै स�ाट्, �ो�म् ; तस्मात् �दगानन्त्यमेव �ो�स्य 

आनन्त्यम् ॥ 



यदवे ते कि�द�वी�च्छृणवामेत्य�वीन्मे सत्यकामो जाबालो मनो वै ��ेित यथा मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था 

त�ाबालोऽ�वीन्मनो वै ��ेत्यमनसो िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा एतत्स�ािडित 

स वै नो �ूिह याज्ञवल्क्य मन एवायतनमाकाशः �ित�ानन्द इत्येनदपुासीत कानन्दता याज्ञवल्क्य मन एव स�ािडित 

होवाच मनसा वै स�ािट्�यमिभहायर्ते तस्यां �ित�पः पु�ो जायते स आनन्दो मनो वै स�ाट्परमं �� नैनं मनो जहाित 

सवार्ण्येनं भूतान्यिभक्षरिन्त दवेो भूत्वा दवेानप्येित य एवं िव�ानेतदपुास्ते हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः 

स होवाच याज्ञवल्क्यः िपता मेऽमन्यत नाननुिशष्य हरेतेित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सत्यकाम इित नामतः जबालाया अपत्यं जाबालः । चन्�मा मनिस दवेता । आनन्द इत्युपिनषत् ; यस्मान्मन एव आनन्दः, 

तस्मात् मनसा वै, स�ाट्, ि�यमिभकामयमानः अिभहायर्ते �ाथर्यत इत्यथर्ः ; तस्मात् यां ि�यमिभकामयमानोऽिभहायर्ते, 

तस्यां �ित�पः अनु�पः पु�ो जायते ; स आनन्दहतुेः पु�ः ; स येन मनसा िनवर्त्यर्ते, तन्मनः आनन्दः ॥ 

यदवे ते कि�द�वी�च्छृणवामेत्य�वीन्मे िवदग्धः शाकल्यो �दयं वै ��ेित यथा मातृमािन्पतृमानाचायर्वान्�ूया�था 

तच्छाकल्योऽ�वीद्धृदयं वै ��ेत्य�दयस्य िह �क स्या�दत्य�वी�ु ते तस्यायतनं �ित�ां न मेऽ�वी�दत्येकपा�ा 

एतत्स�ािडित स वै नो �ूिह याज्ञवल्क्य �दयमेवायतनमाकाशः �ित�ा िस्थित�रत्येनदपुासीत का िस्थतता याज्ञवल्क्य 

�दयमेव स�ािडित होवाच �दयं वै स�ाट्सव�षां भूतानामायतनं �दयं वै स�ाट्सव�षां भूतानां �ित�ा �दये �ेव 

स�ाट्सवार्िण भूतािन �िति�तािन भविन्त �दयं वै स�ाट्परम ं�� नैन ं�दयं जहाित सवार्ण्येन ंभूतान्यिभक्षरिन्त दवेो 

भूत्वा दवेानप्येित य एवं िव�ानेतदपुास्ते हस्त्यृषभं सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः स होवाच याज्ञवल्क्यः िपता 

मेऽमन्यत नाननुिशष्य हरेतेित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

िवदग्धः शाकल्यः — �दयं वै ��ेित । �दयं वै, स�ाट्, सव�षां भूतानामायतनम् । नाम�पकमार्त्मकािन िह भूतािन 

�दया�याणीत्यवोचाम शाकल्य�ा�णे �दय�ित�ािन चेित । तस्मात् �दये �ेव, स�ाट्, सवार्िण भूतािन �िति�तािन 

भविन्त । तस्मात ्�दयं िस्थित�रत्युपासीत ; �दये च �जापितद�वता ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयं �ा�णम ्॥ 

जनको ह वैदहेः कूचार्दपुावसपर्�ुवाच नमस्तेऽस्त ुयाज्ञवल्क्यानु मा शाधीित स होवाच यथा वै स�ाण्महान्तमध्वानमेष्य�थं 

वा नावं वा समाददीतैवमेवैतािभ�पिनषि�ः समािहतात्मास्येवं वृन्दारक आ�ः स�धीतवेद उ�ोपिनषत्क इतो 



िवमुच्यमानः � गिमष्यसीित नाह ंत�गवन्वेद य� गिमष्यामीत्यथ वै तेऽह ंत��यािम य� गिमष्यसीित �वीतु 

भगवािनित ॥ १ ॥ 

जनको ह वैदहेः । यस्मात्सिवशेषणािन सवार्िण ��ािण जानाित याज्ञवल्क्यः, तस्मात् आचायर्कत्वं िहत्वा जनकः कूचार्त् 

आसनिवशेषात् उत्थाय उप समीपम् अवसपर्न्, पादयो�नपति�त्यथर्ः, उवाच उ�वान् — नमः ते तुभ्यम् अस्त ुह े

याज्ञवल्क्य ; अन ुमा शािध अनुशािध मािमत्यथर्ः ; इित-शब्दो वाक्यप�रसमा�यथर्ः । स होवाच याज्ञवल्क्यः — यथा वै 

लोके, ह ेस�ाट्, महान्तं दीघर्म् अध्वानम् एष्यन ्गिमष्यन्, रथं वा स्थलेन गिमष्यन्, नावं वा जलेन गिमष्यन ्समाददीत 

— एवमेव एतािन ��ािण एतािभ�पिनषि�युर्�ािन उपासीनः समािहतात्मा अिस, अत्यन्तमेतािभ�पिनषि�ः 

संयु�ात्मा अिस ; न केवलमुपिनषत्समािहतः ; एवं वृन्दारकः पूज्य� आ�� ई�रः न द�र� इत्यथर्ः, अधीतवेदः अधीतो 

वेदो येन स त्वमधीतवेदः, उ�ा�ोपिनषद आचाय�स्तुभ्यं स त्वमु�ोपिनषत्कः ; एवं सवर्िवभूितसंप�ोऽिप सन् भयमध्यस्थ 

एव परमात्मज्ञानेन िवना अकृताथर् एव ताव�दत्यथर्ः — यावत्परं �� न वेित्स ; इतः अस्मा�ेहात् िवमुच्यमानः 

एतािभन�रथस्थानीयािभः समािहतः � किस्मन ्गिमष्यिस, �क वस्तु �ाप्स्यसीित । नाह ंत�स्त,ु भगवन् पूजावन्, वेद 

जाने, य� गिमष्यामीित । अथ य�ेवं न जानीषे य� गतः कृताथर्ः स्याः, अह ंवै ते तुभ्य ंत��यािम य� गिमष्यसीित । 

�वीतु भगवािनित, य�द �स�ो मां �ित । शृणु — 

इन्धो ह वै नामैष योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षस्तं वा एतिमन्धं सन्तिमन्� इत्याचक्षते परोके्षणैव परोक्षि�या इव िह दवेाः 

�त्यक्षि�षः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

इन्धो ह वै नाम । इन्ध इत्येवंनामा, यः चकु्षव� ��ेित पुरो� आ�दत्यान्तगर्तः पु�षः स एषः, योऽयं दिक्षणे अक्षन् अक्षिण 

िवशेषेण �विस्थतः — स च सत्यनामा ; तं वै एतं पु�षम्, दीि�गुणत्वात् �त्यकं्ष नाम अस्य इन्ध इित, तम ्इन्धं सन्तम् 

इन्� इत्याचक्षते परोके्षण । यस्मात्परोक्षि�या इव िह दवेाः �त्यक्षि�षः �त्यक्षनाम�हणं ि�षिन्त । एष त्वं वै�ानरमात्मानं 

संप�ोऽिस ॥ 

अथैत�ामेऽक्षिण पु�ष�पमेषास्य प�ी िवराट्तयोरेष संस्तावो य एषोऽन्त�र्दय आकाशोऽथैनयोरेतद�ं य एषोऽन्त�र्दय 

लोिहतिपण्डोऽथैनयोरेतत्�ावरणं यदतेदन्त�र्दये जालकिमवाथैनयोरेषा सृितः संचरणी यैषा �दयादधू्वार् ना�ु�रित यथा 

केशः सह�धा िभ� एवमस्यैता िहता नाम ना�ोऽन्त�र्दये �िति�ता भवन्त्येतािभवार् एतदा�वदा�वित तस्मादषे 

�िविव�ाहारतर इवैव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



अथैतत् वामेऽक्षिण पु�ष�पम्, एषा अस्य प�ी — यं त्वं वै�ानरमात्मानं संप�ोऽिस तस्यास्य इन्�स्य भो�ुः भोग्या एषा 

प�ी, िवराट् अ�ं भोग्यत्वादवे ; तदतेत् अ�ं च अ�ा च एकं िमथुन ंस्व�े । कथम् ? तयोरेषः — इन्�ाण्याः इन्�स्य च एषः 

संस्तावः, संभूय य� संस्तवं कुवार्ते अन्योन्यं स एष संस्तावः ; कोऽसौ ? य एषोऽन्त�र्दय आकाशः — अन्त�र्दये �दयस्य 

मांसिपण्डस्य मध्ये ; अथैनयोः एतत् व�यमाणम् अ�ं भोज्यं िस्थितहतेुः ; �क तत् ? य एषोऽन्त�र्दये लोिहतिपण्डः — 

लोिहत एव िपण्डाकाराप�ो लोिहतिपण्डः ; अ�ं जग्धं �धेा प�रणमते ; यत्स्थूलं तदधो गच्छित ; यदन्यत् तत्पुनरि�ना 

पच्यमानं �धेा प�रणमते — यो मध्यमो रसः स लोिहता�द�मेण पा�भौितकं िपण्डं शरीरमुपिचनोित ; योऽिण�ो रसः स 

एष लोिहतिपण्ड इन्�स्य िलङ्गात्मनो �दये िमथुनीभूतस्य, यं तैजसमाचक्षत े; स तयो�रन्�ने्�ाण्यो�र्दये िमथुनीभूतयोः 

सू�मासु नाडीष्वनु�िव�ः िस्थितहतेुभर्वित — तदतेदचु्यते — अथैनयोरेतद�िमत्या�द । �कचान्यत् ; अथैनयोरेतत्�ावरणम् 

— भु�वतोः स्वपतो� �ावरणं भवित लोके, तत्सामान्यं िह कल्पयित �ुितः ; �क त�दह �ावरणम् ? यदतेदन्त�र्दये 

जालकिमव अनेकनाडीिछ�ब�लत्वात् जालकिमव । अथैनयोरेषा सृितः मागर्ः, संचरतोऽनयेित संचरणी, 

स्व�ा�ाग�रतदशेागमनमागर्ः ; का सा सृितः ? यैषा �दयात् �दयदशेात् ऊध्वार्िभमुखी सती उ�रित नाडी ; तस्याः 

प�रमाणिमदमुच्यते — यथा लोके केशः सह�धा िभ�ः अत्यन्तसू�मो भवित एवं सू�मा अस्य दहेस्य संबिन्धन्यः िहता 

नाम िहता इत्येवं ख्याताः ना�ः, ता�ान्त�र्दये मांसिपण्ड े�िति�ता भविन्त ; �दयाि���ढास्ताः सवर्� कदम्बकेसरवत् ; 

एतािभनार्डीिभरत्यन्तसू�मािभः एतद�म् आ�वत् गच्छत् आ�वित गच्छित ; तदते�ेवताशरीरम् अनेना�ेन 

दामभूतेनोपचीयमानं ित�ित । तस्मात ्— यस्मात् स्थूलेना�ेन उपिचतः िपण्डः, इद ंतु दवेताशरीरं िलङ्गं 

सू�मेणा�ेनोपिचतं ित�ित, िपण्डोपचयकरमप्य�ं �िविव�मेव मू�पुरीषा�दस्थूलमपे�य, िलङ्गिस्थितकरं तु अ�ं ततोऽिप 

सू�मतरम् — अतः �िविव�ाहारः िपण्डः, तस्मात्�िविव�ाहारादिप �िविव�ाहारतर एष िलङ्गात्मा इवैव भवित, 

अस्माच्छरीरात् शरीरमेव शारीरं तस्माच्छारीरात्, आत्मनः वै�ानरात् — तैजसः सू�मा�ोपिचतो भवित ॥ 

तस्य �ाची �दक्�ा�ः �ाणा दिक्षणा �दग्दिक्षणे �ाणाः �तीची �दक्�त्य�ः �ाणा उदीची �दगुद�ः �ाणा ऊध्वार् �दगूध्वार्ः 

�ाणा अवाची �दगवा�ः �ाणाः सवार् �दशः सव� �ाणाः स एष नेित नेत्यात्मागृ�ो न िह गृ�तेऽशीय� न िह शीयर्तेऽसङ्गो 

न िह सज्यतेऽिसतो न �थत ेन �रष्यत्यभयं वै जनक �ा�ोऽसीित होवाच याज्ञवल्क्यः । स होवाच जनको वैदहेोऽभयं त्वा 

गच्छता�ाज्ञवल्क्य यो नो भगव�भयं वेदयसे नमस्तेऽिस्त्वमे िवदहेा अयमहमिस्म ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स एष �दयभूतः तैजसः सू�मभूतेन �ाणेन िवि�यमाणः �ाण एव भवित ; तस्यास्य िवदषुः �मेण वै�ानरात् तैजसं 

�ा�स्य �दयात्मानमाप�स्य �दयात्मन� �ाणात्मानमाप�स्य �ाची �दक् �ा�ः �ाग्गताः �ाणाः ; तथा दिक्षणा �दक् 

दिक्षणे �ाणाः ; तथा �तीची �दक् �त्य�ः �ाणाः ; उदीची �दक् उद�ः �ाणाः ; ऊध्वार् �दक् ऊध्वार्ः �ाणाः ; अवाची �दक् 

अवा�ः �ाणाः ; सवार् �दशः सव� �ाणाः । एवं िव�ान् �मेण सवार्त्मकं �ाणमात्मत्वेनोपगतो भवित ; तं सवार्त्मानं 

�त्यगात्मन्युपसं�त्य ��ु�ह ��ृभावं नेित नेतीत्यात्मानं तुरीयं �ितप�ते ; यम् एष िव�ान् अनेन �मेण �ितप�ते, स एष 



नेित नेत्यात्मेत्या�द न �रष्यतीत्यन्तं �ाख्यातमेतत् । अभयं वै जन्ममरणा�दिनिम�भयशून्यम्, ह ेजनक, �ा�ोऽिस — इित 

ह एवं �कल उवाच उ�वान् याज्ञवल्क्यः । तदतेद�ुम् — अथ वै तेऽह ंत��यािम य� गिमष्यसीित । स होवाच जनको 

वैदहेः — अभयमेव त्वा त्वामिप गच्छतात् गच्छतु, यस्त्वं नः अस्मान् ह ेयाज्ञवल्क्य भगवन् पूजावन् अभयं �� वेदयसे 

ज्ञापयिस �ािपतवान् उपािधकृताज्ञान�वधानापनयनेनेत्यथर्ः ; �कमन्यदह ंिव�ािनष्�याथ� �यच्छािम, साक्षादात्मानमेव 

द�वते ; अतो नमस्तेऽस्तु ; इमे िवदहेाः तव यथे� ंभुज्यन्ताम् ; अयं चाहमिस्म दासभावे िस्थतः ; यथे� ंमां राज्यं च 

�ितप�स्वेत्यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

जनकं ह वैदहे ंयाज्ञवल्क्यो जगामेत्यस्यािभसंबन्धः । िवज्ञानमय आत्मा साक्षादपरोक्षाद्�� सवार्न्तरः पर एव — 

‘नान्योऽतोऽिस्त ��ा नान्यदतोऽिस्त ��ृ’ (बृ. उ. ३-७-२३) इत्या�द�ुितभ्यः । स एष इह �िव�ः वदना�दिलङ्गः अिस्त 

�ित�र� इित मधुकाण्डे अजातश�ुसंवाद े�ाणा�दकतृर्त्वभो�ृत्व�त्याख्यानेनािधगतोऽिप सन्, पुनः 

�ाणना�दिलङ्गमुपन्यस्य औषस्त��े �ाणना�दिलङ्गो यः सामान्येनािधगतः ‘�ाणेन �ािणित’ इत्या�दना, ‘द�ृ�ेर्�ा’ 

इत्या�दना अलु�शि�स्वभावोऽिधगतः । तस्य च परोपािधिनिम�ः संसारः — यथा र�ूषरशुि�कागगना�दषु 

सप�दकरजतमिलनत्वा�द परोपाध्यारोपणिनिम�मेव, न स्वतः, तथा ; िन�पािधको िन�पाख्यः नेित नेतीित �पदशे्यः 

साक्षादपरोक्षात्सवार्न्तरः आत्मा �� अक्षरम् अन्तयार्मी �शास्ता औपिनषदः पु�षः िवज्ञानमानन्द ं��ेत्यिधगतम् । तदवे 

पुन�रन्धसंज्ञः �िविव�ाहारः ; ततोऽन्त�र्दये िलङ्गात्मा �िविव�ाहारतरः ; ततः परेण जगदात्मा �ाणोपािधः ; ततोऽिप 

�िवलाप्य जगदात्मानमुपािधभूतं र�वादािवव सपार्�दकं िव�या, ‘स एष नेित नेित —’ इित साक्षात्सवार्न्तरं �� 

अिधगतम् । एवम ्अभयं प�र�ािपतो जनकः याज्ञवल्क्येन आगमतः संके्षपतः । अ� च जा�त्स्व�सुषु�तुरीयाण्युपन्यस्तािन 

अन्य�सङ्गेन — इन्धः, �िविव�ाहारतरः, सव� �ाणाः, स एष नेित नेतीित । इदान� जा�त्स्व�ा�द�ारेणैव महता तक�ण 

िवस्तरतोऽिधगमः कतर्�ः ; अभयं �ापियत�म् ; स�ाव� आत्मनः िव�ितप�याशङ्कािनराकरण�ारेण — �ित�र�त्वं 

शु�त्वं स्वयंज्योितष्ट्वम् अलु�शि�स्व�पत्वं िनरितशयानन्दस्वाभा�म् अ�तैत्वं च अिधगन्त�िमित — इदमारभ्यते । 

आख्याियका त ुिव�ासं�दान�हणिविध�काशनाथार्, िव�ास्तुतय ेच िवशेषतः, वरदाना�दसूचनात् ॥ 

जनकं ह वैदहे ंयाज्ञवल्क्यो जगाम स मेन ेन व�दष्य इत्यथ ह य�नक� वैदहेो याज्ञवल्क्य�ाि�हो�े समूदाते तस्मै ह 

याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह काम��मेव व�े तं हास्मै ददौ तं ह स�ाडेव पूव� प�च्छ ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



जनकं ह वैदहे ंयाज्ञवल्क्यो जगाम । स च गच्छन् एवं मेने िचिन्ततवान् — न व�दष्ये �कि�दिप राजे्ञ ; गमन�योजनं तु 

योगके्षमाथर्म् । न व�दष्य इत्येवंसंकल्पोऽिप याज्ञवल्क्यः य�त ्जनकः पृ�वान् त�त् �ितपेद े; त� को हतेुः 

संकिल्पतस्यान्यथाकरणे — इत्य� आख्याियकामाच� े। पूवर्� �कल जनकयाज्ञवल्क्ययोः संवाद आसीत् अि�हो�े िनिम�े ; 

त� जनकस्याि�हो�िवषयं िवज्ञानमुपलभ्य प�रतु�ो याज्ञवल्क्यः तस्म ैजनकाय ह �कल वरं ददौ ; स च जनकः ह 

काम��मेव वरं व�े वृतवान् ; त ंच वरं ह अस्मै ददौ याज्ञवल्क्यः ; तेन वर�दानसामथ्य�न अ�ािचख्यासुमिप याज्ञवल्क्य ं

तूष्ण� िस्थतमिप स�ाडेव जनकः पूव� प�च्छ । त�ैव अनुि�ः, ��िव�ायाः कमर्णा िव��त्वात् ; िव�ाया� स्वातन्�यात् 

— स्वतन्�ा िह ��िव�ा सहका�रसाधनान्तरिनरपेक्षा पु�षाथर्साधनेित च ॥ 

याज्ञवल्क्य �कज्योितरयं पु�ष इित । आ�दत्यज्योितः स�ािडित होवाचा�दत्येनैवायं ज्योितषास्ते पल्ययते कमर् कु�ते 

िवपल्येतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ह ेयाज्ञवल्क्येत्येवं संबोध्य अिभमुखीकरणाय, �कज्योितरयं पु�ष इित — �कमस्य पु�षस्य ज्योितः, येन ज्योितषा 

�वहरित ? सोऽय ं�कज्योितः ? अयं �ाकृतः कायर्करणसंघात�पः िशरःपाण्या�दमान् पु�षः पृच्�ते — �कमयं 

स्वावयवसंघातबा�ेन ज्योितरन्तरेण �वहरित, आहोिस्वत् स्वावयवसंघातमध्यपाितना ज्योितषा ज्योितष्कायर्म् अय ं

पु�षो िनवर्तर्यित — इत्येतदिभ�ेत्य — पृच्छित । �कचातः, य�द �ित�र�ेन य�द वा अ�ित�र�ेन ज्योितषा 

ज्योितष्काय� िनवर्तर्यित ? शृणु त� कारणम् — य�द �ित�र�ेनैव ज्योितषा ज्योितष्कायर्िनवर्तर्कत्वम् अस्य स्वभावो 

िनधार्�रतो भवित, ततः अद�ृज्योितष्कायर्िवषयेऽप्यनुमास्यामह े�ित�र�ज्योित�निम�मेवेद ंकायर्िमित ; 

अथा�ित�र�ेनैव स्वात्मना ज्योितषा �वहरित, ततः अ�त्यके्षऽिप ज्योितिष ज्योितष्कायर्दशर्ने अ�ित�र�मेव ज्योितः 

अनुमेयम् ; अथािनयम एव — �ित�र�म् अ�ित�र�ं वा ज्योितः पु�षस्य �वहारहतेुः, ततः अनध्यवसाय एव 

ज्योित�वषये — इत्येवं मन्वानः पृच्छित जनको याज्ञवल्क्यम् — �कज्योितरयं पु�ष इित । ननु एवमनुमानकौशले 

जनकस्य �क ��ेन, स्वयमेव कस्मा� �ितप�त इित — सत्यमेतत् ; तथािप 

िलङ्गिलिङ्गसंबन्धिवशेषाणामत्यन्तसौ�म्यात् दरुवबोधतां मन्यते ब�नामिप पिण्डतानाम्, �कमुतैकस्य ; अत एव िह 

धमर्सू�मिनणर्ये प�रष�ापार इष्यते, पु�षिवशेष�ापे�यते — दशावरा प�रषत्, �यो वा एको वेित ; तस्मात् य�िप 

अनुमानकौशलं राज्ञः, तथािप त ुयु�ो याज्ञवल्क्यः ��ुम,् िवज्ञानकौशलतारतम्योपप�ेः पु�षाणाम् । अथवा �ुितः 

स्वयमेव आख्याियका�ाजेन अनुमानमागर्मुपन्यस्य अस्मान्बोधयित पु�षमितमनुसरन्ती । याज्ञवल्क्योऽिप 

जनकािभ�ायािभज्ञतया �ित�र�मात्मज्योितब�धियष्यन् जनकं �ित�र��ितपादकमेव िलङ्गं �ितपेद,े यथा — 

�िस�मा�दत्यज्योितः स�ाट् इित होवाच । कथम् ? आ�दत्येनैव स्वावयवसंघात�ित�र�ेन चकु्षषोऽनु�ाहकेण ज्योितषा 

अयं �ाकृतः पु�षः आस्ते उपिवशित, पल्ययते पय�ित के्ष�मरण्य ंवा, त� गत्वा कमर् कु�त,े िवपल्येित िवपय�ित च यथागतम् 



। अत्यन्त�ित�र�ज्योितष्ट्व�िस�ता�दशर्नाथर्म् अनेकिवशेषणम् ; बा�ानेकज्योितः�दशर्नं च 

िलङ्गस्या�िभचा�रत्व�दशर्नाथर्म् । एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 

अस्तिमत आ�दत्ये याज्ञवल्क्य �कज्योितरेवायं पु�ष इित चन्�मा एवास्य ज्योितभर्वतीित चन्�मसैवायं ज्येितषास्ते 

पल्ययते कमर् कु�त ेिवपल्येतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा अस्तिमते आ�दत्ये, याज्ञवल्क्य, �कज्योितरेवायं पु�ष इित — चन्�मा एवास्य ज्योितः ॥ 

अस्तिमत आ�दत्ये याज्ञवल्क्य चन्�मस्यस्तिमते �कज्योितरेवायं पु�ष इत्यि�रेवास्य ज्योितभर्वतीत्यि�नैवायं ज्योितषास्ते 

पल्ययते कमर् कु�त ेिवपल्येतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अस्तिमत आ�दत्ये, चन्�मस्यस्तिमते अि�ज्य�ितः ॥ 

अस्तिमत आ�दत्ये याज्ञवल्क्य चन्�मस्यस्तिमते शान्तेऽ�ौ �कज्योितरेवायं पु�ष इित वागेवास्य ज्योितभर्वतीित वाचैवायं 

ज्योितषास्ते पल्ययत ेकमर् कु�त ेिवपल्येतीित तस्मा� ैस�ाडिप य� स्वः पािणनर् िविनज्ञार्यतेऽथ य� वागु�रत्युपैव त� 

न्येतीत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

शान्तेऽ�ौ वाक् ज्योितः ; वािगित शब्दः प�रगृ�ते ; शब्दने िवषयेण �ो�िमिन्�यं दीप्यते ; �ो�ेिन्�ये सं�दी�े, मनिस 

िववेक उपजायते ; तेन मनसा बा�ां चे�ां �ितप�ते — ‘मनसा �ेव पश्यित मनसा शृणोित’ (बृ. उ. १-५-३) इित 

�ा�णम् । कथं पुनः वाग्ज्योित�रित, वाचो ज्योितष्ट्वम�िस�िमत्यत आह — तस्मा� ैस�ाट्, यस्मात् वाचा ज्योितषा 

अनुगृहीतोऽयं पु�षो �वहरित, तस्मात् �िस�मेत�ाचो ज्योितष्ट्वम् ; कथम् ? अिप — य� यिस्मन्काले �ावृिष �ायेण 

मेघान्धकारे सवर्ज्योितः�त्यस्तमय ेस्वोऽिप पािणः हस्तः न िवस्प� ंिनज्ञार्यते — अथ तिस्मन्काले सवर्चे�ािनरोधे �ा�े 

बा�ज्योितषोऽभावात् य� वागु�रित, �ा वा भषित, गदर्भो वा रौित, उपैव त� न्येित — तेन शब्दने ज्योितषा 

�ो�मनसोन�रन्तय� भवित, तेन ज्योितष्कायर्त्वं वाक् �ितप�ते, तेन वाचा ज्योितषा उपन्येत्येव उपगच्छत्येव त� 

संिनिहतो भवतीत्यथर्ः ; त� च कमर् कु�ते, िवपल्येित । त� वाग्ज्योितषो �हणं गन्धादीनामुपलक्षणाथर्म् ; गन्धा�दिभरिप 

िह �ाणा�दष्वनुगृहीतेषु �वृि�िनवृ�यादयो भविन्त ; तेन तैरप्यनु�हो भवित कायर्करणसंघातस्य । एवमेवैत�ाज्ञवल्क्य ॥ 



अस्तिमत आ�दत्ये याज्ञवल्क्य चन्�मस्यस्तिमते शान्तेऽ�ौ शान्तायां वािच �कज्योितरेवायं पु�ष इत्यात्मैवास्य 

ज्योितभर्वतीत्यात्मनैवायं ज्योितषास्ते पल्ययत ेकमर् कु�ते िवपल्येतीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

शान्तायां पुनवार्िच, गन्धा�दष्विप च शान्तेषु बा�ेष्वनु�ाहकेषु, सवर्�वृि�िनरोधः �ा�ोऽस्य पु�षस्य । एतद�ंु भवित — 

जा�ि�षये बिहमुर्खािन करणािन चकु्षरादीिन आ�दत्या�दज्योित�भरनुगृ�माणािन यदा, तदा स्फुटतरः सं�वहारोऽस्य 

पु�षस्य भवतीित ; एवं तावत् जाग�रते स्वावयवसंघात�ित�र�ेनैव ज्योितषा ज्योितष्कायर्िसि�रस्य पु�षस्य द�ृा ; 

तस्मात् ते वय ंमन्यामह े— सवर्बा�ज्योितः�त्यस्तमयेऽिप स्व�सुषु�काले जाग�रते च तादगृवस्थायां 

स्वावयवसंघात�ित�र�ेनैव ज्योितषा ज्योितष्कायर्िसि�रस्येित ; दशृ्यते च स्व�े ज्योितष्कायर्िसि�ः — 

बन्धुसंगमनिवयोगदशर्नं दशेान्तरगमना�द च ; सुषु�ा� उत्थानम् — सुखमहमस्वाप्सं न �कि�दवे�दषिमित ; तस्मादिस्त 

�ित�र�ं �कमिप ज्योितः ; �क पुनस्तत् शान्तायां वािच ज्योितः भवतीित । उच्यते — आत्मैवास्य ज्योितभर्वतीित । 

आत्मेित कायर्करणस्वावयवसंघात�ित�र�ं कायर्करणावभासकम् आ�दत्या�दबा�ज्योितवर्त् स्वयमन्येनानवभास्यमानम् 

अिभधीयते ज्योितः ; अन्तःस्थं च तत् पा�रशेष्यात् — कायर्करण�ित�र�ं त�दित तावित्स�म ्; य� कायर्करण�ित�र�ं 

कायर्करणसंघातानु�ाहकं च ज्योितः तत् बा�ै�कु्षरा�दकरणै�पलभ्यमानं द�ृम् ; न तु तथा तत् चकु्षरा�दिभ�पलभ्यते, 

आ�दत्या�दज्योितःषु उपरतेषु ; काय� त ुज्योितषो दशृ्यते यस्मात्, तस्मात् आत्मनैवायं ज्योितषा आस्ते पल्ययते कमर् कु�ते 

िवपल्येतीित ; तस्मात् नूनम् अन्तःस्थं ज्योित�रत्यवगम्यते । �क� आ�दत्या�दज्योित�वलक्षणं तत् अभौितकं च ; स एव 

हतेुः यत् चकु्षरा��ा�त्वम्, आ�दत्या�दवत् ॥ 

न, समानजातीयेनैवोपकारदशर्नात् — यत् आ�दत्या�दिवलक्षणं ज्योितरान्तरं िस�िमित, एतदसत् ; कस्मात ्? 

उप��यमाणसमानजातीयेनैव आ�दत्या�दज्योितषा कायर्करणसंघातस्य भौितकस्य भौितकेनैव उपकारः ��यमाणो दशृ्यते ; 

यथाद�ृ ंचेदम् अनुमेयम् ; य�द नाम कायर्करणादथार्न्तरं तदपुकारकम् आ�दत्या�दवत् ज्योितः, तथािप 

कायर्करणसंघातसमानजातीयमेवानुमेयम्, कायर्करणसंघातोपकारकत्वात्, आ�दत्या�दज्योितवर्त् । यत्पुनः 

अन्तःस्थत्वाद�त्यक्षत्वा� वैलक्षण्यमुच्यते, तत ्चकु्षरा�दज्योित�भः अनैकािन्तकम् ; यतः अ�त्यक्षािण अन्तःस्थािन च 

चकु्षरा�दज्योत�िष भौितकान्येव । तस्मात् तव मनोरथमा�म् — िवलक्षणमात्मज्योितः िस�िमित । 

कायर्करणसंघातभावभािवत्वा� संघातधमर्त्वमनुमीयते ज्योितषः । सामान्यतो द�ृस्य च अनुमानस्य 

�िभचा�रत्वाद�ामाण्यम् ; सामान्यतो द�ृबलेन िह भवान् आ�दत्या�दवत् �ित�र�ं ज्योितः साधयित कायर्करणेभ्यः ; न 

च �त्यक्षम् अनुमानेन बािधतुं शक्यते ; अयमेव तु कायर्करणसंघातः �त्यकं्ष पश्यित शृणोित मनुते िवजानाित च ; य�द 

नाम ज्योितरन्तरमस्य उपकारकं स्यात् आ�दत्या�दवत्, न तत ्आत्मा स्यात् ज्योितरन्तरम् आ�दत्या�दवदवे ; य एव तु 

�त्यकं्ष दशर्ना�द��यां करोित, स एव आत्मा स्यात् कायर्करणसंघातः, नान्यः, �त्यक्षिवरोधे अनुमानस्या�ामाण्यात् । नन ु

अयमेव चेत् दशर्ना�द��याकतार् आत्मा संघातः, कथम् अिवकलस्यैवास्य दशर्ना�द��याकतृर्त्वं कदािच�वित, कदािच�ेित 



— नैष दोषः, द�ृत्वात् ; न िह द�ृऽेनुपप�ं नाम ; न िह ख�ोते �काशा�काशकत्वेन दशृ्यमाने कारणान्तरमनुमेयम् ; 

अनुमेयत्वे च केनिचत्सामान्यात् सवर् सवर्�ानुमेयं स्यात् ; त�ािन�म् ; न च पदाथर्स्वभावो नािस्त ; न िह अ�ेः 

उष्णस्वाभा�म् अन्यिनिम�म्, उदकस्य वा शैत्यम् ; �ािणधमार्धमार्�पेक्षिमित चेत,् 

धमार्धमार्द�ेनिम�ान्तरापेक्षस्वभाव�सङ्गः ; अिस्त्वित चेत,् न, तदनवस्था�सङ्गः ; स चािन�ः ॥ 

न, स्व�स्मृत्योदृर्�स्यैव दशर्नात् — यद�ंु स्वभाववा�दना, दहेस्यैव दशर्ना�द��या न �ित�र�स्येित, त� ; य�द िह 

दहेस्यैव दशर्ना�द��या, स्व�े द�ृस्यैव दशर्नं न स्यात् ; अन्धः स्व�ं पश्यन् द�ृपूवर्मेव पश्यित, न शाक�ीपा�दगतमद�ृ�पम् 

; तत� एतित्स� ंभवित — यः स्व�े पश्यित द�ृपूव� वस्तु, स एव पूव� िव�माने चकु्षिष अ�ाक्षीत्, न दहे इित ; दहे�ेत् 

��ा, स येना�ाक्षीत् तिस्म�ुद्धृते चकु्षिष स्व�े तदवे द�ृपूव� न पश्येत् ; अिस्त च लोके �िसि�ः — पूव� द�ृ ंमया िहमवतः 

शृङ्गम् अ�ाह ंस्व�ेऽ�ाक्षिमित उद्धृतचकु्षषामन्धानामिप ; तस्मात् अनुद्धृतेऽिप चकु्षिष, यः स्व�दक्ृ स एव ��ा, न दहे 

इत्यवगम्यते । तथा स्मृतौ ��ृस्म��ः एकत्वे सित, य एव ��ा स एव स्मतार् ; यदा चैवं तदा िनमीिलताक्षोऽिप स्मरन् 

द�ृपूव� य�पंू तत ्द�ृवदवे पश्यतीित ; तस्मात् यत् िनमीिलतं त� ��ृ ; यत ्िनमीिलते चकु्षिष स्मरत् �पं पश्यित, तदवे 

अिनमीिलतेऽिप चकु्षिष ��ृ आसी�दत्यवगम्यते । मृत ेच दहे ेअिवकलस्यैव च �पा�ददशर्नाभावात् — दहेस्यैव ��ृत्वे 

मृतेऽिप दशर्ना�द��या स्यात् । तस्मात् यदपाये दहे ेदशर्नं न भवित, य�ावे च भवित, तत् दशर्ना�द��याकतृर्, न दहे 

इत्यवगम्यते । चकु्षरादीन्येव दशर्ना�द��याकतॄर्णीित चेत,् न, यदहम�ाकं्ष तत्स्पृशामीित िभ�कतृर्कत्वे �ितसंघानानुपप�ेः । 

मनस्तह�ित चेत्, न, मनसोऽिप िवषयत्वात् �पा�दवत् ��ृत्वा�नुपपि�ः । तस्मात् अन्तःस्थं �ित�र�म् 

आ�दत्या�दव�दित िस�म् । यद�ुम् — कायर्करणसंघातसमानजातीयमेव ज्योितरन्तरमनुमेयम्, आ�दत्या�दिभः 

तत्समानजातीयैरेव उप��यमाणत्वा�दित — तदसत्, उपकाय�पकारकभावस्यािनयमदशर्नात् ; कथम् ? पा�थवै�रन्धनैः 

पा�थवत्वसमानजातीयैस्तृणोलपा�दिभः अ�ेः �ज्वलनोपकारः ��यमाणो दशृ्यते ; न च तावता तत्समानजातीयैरेव अ�ेः 

�ज्वलनोपकारः सवर्�ानुमेयः स्यात्, येन उदकेनािप �ज्वलनोपकारः िभ�जातीयेन वै�ुतस्या�ेः जाठरस्य च ��यमाणो 

दशृ्यते ; तस्मात् उपकाय�पकारकभावे समानजातीयासमानजातीयिनयमो नािस्त ; कदािचत् समानजातीया मनुष्या 

मुष्यैरेवोप��यन्ते, कदािचत् स्थावरप�ा�दिभ� िभ�जातीयैः ; तस्मात् अहतेुः कायर्करणसंघातसमानजातीयैरेव 

आ�दत्या�दज्योित�भ�प��यमाणत्वा�दित । यत्पुनरात्थ — चकु्षरा�दिभः आ�दत्या�दज्योितवर्त् अदशृ्यत्वात् इत्ययं हतेुः 

ज्योितरन्तरस्य अन्तःस्थत्वं वैलक्षण्य ंच न साधयित, चकु्षरा�दिभरनैकािन्तकत्वा�दित — तदसत्, चकु्षरा�दकरणेभ्योऽन्यत्वे 

सतीित हतेो�वशेषणत्वोपप�ेः । कायर्करणसंघातधमर्त्वं ज्योितष इित यद�ुम्, त�, अनुमानिवरोधात् ; 

आ�दत्या�दज्योितवर्त् कायर्करणसंघातादथार्न्तरं ज्योित�रित िह अनुमानमु�म् ; तेन िव�ध्यते इयं �ितज्ञा — 

कायर्करणसंघातधमर्त्वं ज्योितष इित । त�ावभािवत्वं तु अिस�म्, मृते दहे ेज्योितषः अदशर्नात् । सामान्यतो 

द�ृस्यानुमानस्य अ�ामाण्य ेसित पानभोजना�दसवर्�वहारलोप�सङ्गः ; स चािन�ः ; पानभोजना�दषु िह 

कु्षित्पपासा�दिनवृि�मुपलब्धवतः तत्सामान्यात् पानभोजना�ुपादानं दशृ्यमानं लोके न �ा�ोित ; दशृ्यन्ते िह 

उपलब्धपानभोजनाः सामान्यतः पुनः पानभोजनान्तरैः कु्षित्पपासा�दिनवृि�मनुिमन्वन्तः तादथ्य�न �वतर्मानाः । यद�ुम् 



— अयमेव तु दहेो दशर्ना�द��याकत�ित, तत् �थममेव प�र�तम् — स्व�स्मृत्योः दहेादथार्न्तरभूतो ��िेत । अनेनैव 

ज्योितरन्तरस्य अनात्मत्वमिप �त्यु�म् । यत्पुनः ख�ोतादःे कादािचत्कं �काशा�काशकत्वम,् तदसत्, 

पक्षा�वयवसंकोचिवकासिनिम�त्वात् �काशा�काशकत्वस्य । यत्पुन��म्, धमार्धमर्योरवश्यं फलदातृत्वं 

स्वभावोऽभ्युपगन्त� इित — तदभ्युपगमे भवतः (िस�ान्तहानात् ?)। एतेन अनवस्थादोषः �त्यु�ः । तस्मात ्अिस्त 

�ित�र�ं च अन्तःस्थं ज्योितः आत्मेित ॥ 

कतम आत्मेित योऽयं िवज्ञानमयः �ाणेषु ��न्तज्य�ितः पु�षः स समानः स�ुभौ लोकावनुसंचरित ध्यायतीव लेलायतीव स 

िह स्व�ो भूत्वेमं लोकमित�ामित मृत्यो �पािण ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

य�िप �ित�र�त्वा�द िस�म्, तथािप समानजातीयानु�ाहकत्वदशर्निनिम��ान्त्या करणानामेवान्यतमः �ित�र�ो वा 

इत्यिववेकतः पृच्छित — कतम इित ; न्यायसू�मताया द�ुवजे्ञयत्वात् उपप�ते �ािन्तः । अथवा शरीर�ित�र�े िस�ऽेिप 

करणािन सवार्िण िवज्ञानवन्तीव, िववेकत आत्मनः अनपुलब्धत्वात् ; अतोऽह ंपृच्छािम — कतम आत्मेित ; कतमोऽसौ 

दहेिेन्�य�ाणमनःसु, यः त्वयो�ः आत्मा, येन ज्योितषास्त इत्यु�म् । अथवा योऽयमात्मा त्वया अिभ�ेतो िवज्ञानमयः, सवर् 

इमे �ाणा िवज्ञानमया इव, एषु �ाणेषु कतमः — यथा समु�दतेषु �ा�णेषु, सवर् इमे तेजिस्वनः कतम एषु षडङ्गिव�दित । 

पूवर्िस्मन्�ाख्याने कतम आत्मेत्येतावदवे ��वाक्यम,् योऽयं िवज्ञानमय इित �ितवचनम् ; ि�तीये तु �ाख्याने 

�ाणेिष्वत्येवमन्त ं��वाक्यम् । अथवा सवर्मेव ��वाक्यम् — िवज्ञानमयो ��न्तज्य�ितः पु�षः कतम इत्येतदन्तम् । योऽयं 

िवज्ञानमय इत्येतस्य शब्दस्य िनधार्�रताथर्िवशेषिवषयत्वम्, कतम आत्मेतीितशब्दस्य ��वाक्यप�रसमा�यथर्त्वम् — 

�विहतसंबन्धमन्तरेण यु�िमित कृत्वा, कतम आत्मेतीत्येवमन्तमेव ��वाक्यम्, योऽयिमत्या�द परं सवर्मेव 

�ितवचनिमित िन�ीयते ॥ 

योऽयिमित आत्मनः �त्यक्षत्वाि�द�शः ; िवज्ञानमयः िवज्ञान�ायः बुि�िवज्ञानोपािधसंपकार्िववेकाि�ज्ञानमय इत्युच्यते — 

बुि�िवज्ञानसंपृ� एव िह यस्मादपुलभ्यते, रा��रव चन्�ा�दत्यसंपृ�ः ; बुि��ह सवार्थर्करणम्, तमसीव �दीपः 

पुरोविस्थतः ; ‘मनसा �ेव पश्यित मनसा शृणोित’ (बृ. उ. १-५-३) इित ह्यु�म ्; बुि�िवज्ञानालोकिविश�मेव िह सव� 

िवषयजातमुपलभ्यते, पुरोविस्थत�दीपालोकिविश�िमव तमिस ; �ारमा�ािण तु अन्यािन करणािन बु�ःे ; तस्मात् तेनैव 

िवशेष्यते — िवज्ञानमय इित । येषां परमात्मिवज्ञि�िवकार इित �ाख्यानम्, तेषाम् ‘िवज्ञानमयः मनोमयः’ (बृ. उ. ४-४-

५) इत्यादौ िवज्ञानमयशब्दस्य अन्याथर्दशर्नात् अ�ौताथर्ता अवसीयते ; सं�दग्ध� पदाथर्ः अन्य� िनि�त�योगदशर्नात् 

िनधार्रियतंु शक्यः, वाक्यशेषात,् िनि�तन्यायबला�ा ; सधी�रित चो�र� पाठात् । ‘��न्तः’ इित वचनात् यु�ं 

िवज्ञान�ायत्वमेव । �ाणेिष्वित �ितरेक�दशर्नाथार् स�मी — यथा वृके्षषु पाषाण इित सामीप्यलक्षणा ; �ाणेषु िह 

�ितरेका�ितरेकता सं�द�त आत्मनः ; �ाणेषु �ाणेभ्यो �ित�र� इत्यथर्ः ; यो िह येषु भवित, स त�ित�र�ो भवत्येव 



— यथा पाषाणेषु वृक्षः । ��द — त�ैतत्स्यात,् �ाणेषु �ाणजातीयैव बुि�ः स्या�दित, अत आह — ��न्त�रित । 

�च्छब्दने पुण्डरीकाकारो मांसिपण्डः, तात्स्थ्यात् बुि�ः �त्, तस्याम्, ��द बु�ौ । अन्त�रित बुि�वृि��ितरेक�दशर्नाथर्म् 

। ज्योितः अवभासात्मकत्वात् आत्मा उच्यते । तेन िह अवभासकेन आत्मना ज्योितषा आस्ते पल्ययते कमर् कु�ते, 

चेतनावािनव िह अयं कायर्करणिपण्डः — यथा आ�दत्य�काशस्थो घटः ; यथा वा मरकता�दमर्िणः क्षीरा�द��े �िक्ष�ः 

परीक्षणाय, आत्मच्छायामेव तत ्क्षीरा�द��ं करोित, तादगेृतत ्आत्मज्योितः बु�रेिप �दयात् सू�मत्वात् ��न्तःस्थमिप 

�दया�दकं कायर्करणसंघातं च एक�कृत्य आत्मज्योितश्छायां करोित, पारम्पय�ण सू�मस्थूलतारतम्यात्, सवार्न्तरतमत्वात् । 

बुि�स्तावत् स्वच्छत्वात् आनन्तयार्� आत्मचैतन्यज्योितः�ितच्छाया भवित ; तेन िह िववे�कनामिप त� 

आत्मािभमानबुि�ः �थमा ; ततोऽप्यानन्तयार्त् मनिस चैतन्यावभासता, बुि�संपकार्त् ; तत इिन्�येषु, मनःसंयोगात् ; 

ततोऽनन्तरं शरीरे, इिन्�यसंपकार्त् । एवं पारम्पय�ण कृत्�ं कायर्करणसंघातम् आत्मा चैतन्यस्व�पज्योितषा अवभासयित । 

तेन िह सवर्स्य लोकस्य कायर्करणसंघाते तद्वृि�षु च अिनयतात्मािभमानबुि�ः यथािववेकं जायते । तथा च भगवतो�ं 

गीतासु — ‘यथा �काशयत्येकः कृत्�ं लोकिममं रिवः । के्ष�ं के्ष�ी तथा कृत्�ं �काशयित भारत’ (भ. गी. १३-३३) 

‘यदा�दत्यगतं तेजः-’ (भ. गी. १५-१२) इत्या�द च । ‘िनत्योऽिनत्यानां चेतन�ेतनानाम्’ (क. उ. २-२-१३) इित च काठके, 

‘तमेव भान्तमनुभाित सव� तस्य भासा सवर्िमद ंिवभाित’ (क. उ. २-२-१५) इित च । ‘येन सूयर्स्तपित तेजसे�ः’ (तै. �ा. ३-

१२-९-७) इित च मन्�वणर्ः । तेनायं ��न्तज्य�ितः । पु�षः — आकाशवत्सवर्गतत्वात् पूणर् इित पु�षः ; िनरितशयं च 

अस्य स्वयंज्योितष्ट्वम्, सवार्वभासकत्वात् स्वयमन्यानवभास्यत्वा� ; स एष पु�षः स्वयमेव ज्योितःस्वभावः, यं त्वं 

पृच्छिस — कतम आत्मेित ॥ 

बा�ानां ज्योितषां सवर्करणानु�ाहकाणां �त्यस्तमये अन्तःकरण�ारेण ��न्तज्य�ितः पु�ष आत्मा अनु�ाहकः 

करणानािमत्यु�म् । यदािप बा�करणानु�ाहकाणाम् आ�दत्या�दज्योितषां भावः, तदािप आ�दत्या�दज्योितषां पराथर्त्वात् 

कायर्करणसंघातस्याचैतन्ये स्वाथार्नुपप�ेः स्वाथर्ज्योितष आत्मनः अनु�हाभावे अयं कायर्करणसंघातः न �वहाराय कल्पते 

; आत्मज्योितरनु�हणेैव िह सवर्दा सवर्ः सं�वहारः, ‘यदतेद्धृदयं मन�ैतत्संज्ञानम्’ (ऐ. उ. ३-१-२) इत्या�द�ुत्यन्तरात् ; 

सािभमानो िह सवर्�ािणसं�वहारः ; अिभमानहतेुं च मरकतमिणद�ृान्तेनावोचाम । य�प्येवमेतत्, तथािप जा�ि�षये 

सवर्करणागोचरत्वात् आत्मज्योितषः बुद्ध्या�दबा�ाभ्यन्तरकायर्करण�वहारसंिनपात�ाकुलत्वात् न शक्यत ेत�योितः 

आत्माख्यं मु�ेषीकावत् िनष्कृष्य दशर्ियतुिमत्यतः स्व�े �ददशर्ियषुः ��मते — स समानः स�ुभौ लोकावनुसंचरित । यः 

पु�षः स्वयमेव ज्योितरात्मा, स समानः सदशृः सन् — केन ? �कृतत्वात् संिनिहतत्वा� �दयेन ; ‘��द’ इित च 

�च्छब्दवाच्या बुि�ः �कृता संिनिहता च ; तस्मात् तयैव सामान्यम् । �क पुनः सामान्यम् ? अ�मिहषवत् 

िववेकतोऽनुपलिब्धः ; अवभास्या बुि�ः, अवभासकं तत ्आत्मज्योितः, आलोकवत् ; अवभास्यावभासकयोः 

िववेकतोऽनुपलिब्धः �िस�ा ; िवशु�त्वाि� आलोकः अवभास्येन सदशृो भवित ; यथा र�मवभासयन् र�सदशृो 

र�ाकारो भवित, यथा ह�रतं नीलं लोिहतं च अवभासयन् आलोकः तत्समानो भवित, तथा बुि�मवभासयन् बुि��ारेण 

कृत्�ं के्ष�मवभासयित — इत्यु�ं मरकतमिणिनदशर्नेन । तेन सव�ण समानः बुि�सामान्य�ारेण ; ‘सवर्मयः’ (बृ. उ. ४-४-



५) इित च अत एव व�यित । तेन असौ कुति�त्�िवभज्य मु�ेषीकावत् स्वेन ज्योती�पेण दशर्ियतुं न शक्यत इित, 

सवर्�ापारं त�ाध्यारोप्य नाम�पगतम्, ज्योितधर्म� च नाम�पयोः, नाम�पे च आत्मज्योितिष, सव� लोकः मोमु�ते — 

अयमात्मा नायमात्मा, एवंधमार् नैवंधमार्, कतार् अकतार्, शु�ः अशु�ः, ब�ः मु�ः, िस्थतः गतः आगतः, अिस्त नािस्त — 

इत्या�दिवकल्पैः । अतः समानः सन् उभौ लोकौ �ितप��ितप��ौ इहलोकपरलोकौ 

उपा�दहेिेन्�या�दसंघातत्यागान्योपादानसंतान�बन्धशतसंिनपातैः अनु�मेण संचरित । 

धीसादशृ्यमेवोभयलोकसंचरणहतेुः, न स्वत इित — त� नाम�पोपािधसादशृ्यं �ािन्तिनिम�ं यत् तदवे हतेुः, न स्वतः — 

इत्येतदचु्यते — यस्मात् सः समानः सन् उभौ लोकावनु�मेण संचरित — तदतेत् �त्यक्षम् इत्येतत् दशर्यित — यतः 

ध्यायतीव ध्यान�ापारं करोतीव, िचन्तयतीव, ध्यान�ापारवत� बु�� सः तत्स्थेन िचत्स्वभावज्योती�पेण अवभासयन् 

तत्सदशृः तत्समानः सन् ध्यायित इव, आलोकवदवे — अतः भवित िचन्तयतीित �ािन्तल�कस्य ; न तु परमाथर्तो ध्यायित 

। तथा लेलायतीव अत्यथ� चलतीव, तेष्वेव करणेषु बुद्ध्या�दषु वायुषु च चलत्सु तदवभासकत्वात् तत्सदशंृ त�दित — 

लेलायित इव, न तु परमाथर्तः चलनधमर्कं तत ्आत्मज्योितः । कथं पुनः एतदवगम्यते, तत्समानत्व�ािन्तरेव 

उभयलोकसंचरणा�दहतेुः न स्वतः — इत्यस्याथर्स्य �दशर्नाय हतेु�प�दश्यते — सः आत्मा, िह यस्मात् स्व�ो भूत्वा — सः 

यया िधया समानः, सा धीः य�त ्भवित, त�त् असाविप भवतीव ; तस्मात् यदा असौ स्व�ो भवित स्वापवृ�� �ितप�ते 

धीः, तदा सोऽिप स्व�वृ�� �ितप�ते ; यदा धीः िजजाग�रषित, तदा असाविप ; अत आह — स्व�ो भूत्वा 

स्व�वृि�मवभासयन् िधयः स्वापवृ�याकारो भूत्वा इमं लोकम् जाग�रत�वहारलक्षणं कायर्करणसंघातात्मकं 

लौ�ककशा�ीय�वहारास्पदम्, अित�ामित अतीत्य �ामित िविव�ेन स्वेन आत्मज्योितषा स्व�ाित्मकां 

धीवृि�मवभासय�वित�ते यस्मात् — तस्मात ्स्वयंज्योितःस्वभाव एवासौ, िवशु�ः स कतृर्��याकारकफलशून्यः 

परमाथर्तः, धीसादशृ्यमेव तु उभयलोकसंचारा�दसं�वहार�ािन्तहतेुः । मृत्यो �पािण — मृत्युः कमार्िव�ा�दः, न तस्य 

अन्य�पंू स्वतः, कायर्करणान्येव अस्य �पािण, अतः तािन मृत्यो �पािण अित�ामित ��याफला�यािण ॥ 

ननु नास्त्येव िधया समानम् अन्यत् िधयोऽवभासकम् आत्मज्योितः, धी�ितरेकेण �त्यके्षण वा अनुमानेन वा अनुपलम्भात् 

— यथा अन्या तत्काल एव ि�तीया धीः । य�ु अवभास्यावभासकयोः अन्यत्वेऽिप िववेकानुपलम्भात् सादशृ्यिमित 

घटा�ालोकयोः — त� भवतु, अन्यत्वेन आलोकस्योपलम्भात् घटादःे, संि��योः सादशृ्यं िभ�योरेव ; न च तथा इह 

घटाद�ेरव िधयोऽवभासकं ज्योितरन्तरं �त्यके्षण वा अनुमानेन वा उपलभामह े; धीरेव िह िचत्स्व�पावभासकत्वेन 

स्वाकारा िवषयाकारा च ; तस्मात् नानुमानतः नािप �त्यक्षतः िधयोऽवभासकं ज्योितः शक्यते �ितपादियतुं �ित�र�म् । 

यदिप द�ृान्त�पमिभिहतम् — अवभास्यावभासकयो�भ�योरेव घटा�ालोकयोः संयु�योः सादशृ्यिमित — त� 

अभ्युपगममा�मस्मािभ��म् ; न त ुत� घटा�वभास्यावभासकौ िभ�ौ ; परमाथर्तस्तु घटा�दरेव अवभासात्मकः सालोकः 

; अन्यः अन्यः िह घटा�द�त्प�ते ; िवज्ञानमा�मेव सालोकघटा�दिवषयाकारमवभासते ; यदा एवम्, तदा न बा�ो 

द�ृान्तोऽिस्त, िवज्ञानस्वलक्षणमा�त्वात्सवर्स्य । एवं तस्यैव िवज्ञानस्य �ा��ाहकाकारताम् अलं प�रकल्प्य, तस्यैव 



पुन�वशु�� प�रकल्पयिन्त । तत् �ा��ाहकिविनमुर्�ं िवज्ञानं स्वच्छीभूतं क्षिणकं �वित�त इित केिचत् । तस्यािप शा�न्त 

केिच�दच्छिन्त ; तदिप िवज्ञानं संवृतं �ा��ाहकांशिविनमुर्�ं शून्यमेव घटा�दबा�वस्तुवत् इत्यपरे माध्यिमका आचक्षते ॥ 

सवार् एताः कल्पनाः बुि�िवज्ञानावभासकस्य �ित�र�स्य आत्मज्योितषोऽपह्नवात् अस्य �ेयोमागर्स्य �ितपक्षभूता 

वै�दकस्य । त� येषां बा�ोऽथर्ः अिस्त, तान्�त्युच्यते — न तावत ्स्वात्मावभासकत्वं घटादःे ; तमिस अविस्थतः 

घटा�दस्तावत् न कदािचदिप स्वात्मना अवभास्यते, �दीपा�ालोकसंयोगेन तु िनयमेनैवावभास्यमानो द�ृः सालोको घट 

इित — संि��योरिप घटालोकयोः अन्यत्वमेव, पुनः पुनः सं�ेषे िव�ेषे च िवशेषदशर्नात्, र�ुघटयो�रव ; अन्यत्वे च 

�ित�र�ावभासकत्वम् ; न स्वात्मनैव स्वमात्मानमवभासयित । ननु �दीपः स्वात्मानमेव अवभासयन् द�ृ इित — न िह 

घटा�दवत् �दीपदशर्नाय �काशान्तरम् उपाददते लौ�ककाः ; तस्मात् �दीपः स्वात्मानं �काशयित — न, 

अवभास्यत्वािवशेषात् — य�िप �दीपः अन्यस्यावभासकः स्वयमवभासात्मकत्वात्, तथािप �ित�र�चैतन्यावभास्यत्वं 

न �िभचरित, घटा�दवदवे ; यदा चैवम्, तदा �ित�र�ावभास्यत्वं तावत् अवश्यंभािव । नन ुयथा घटः 

चैतन्यावभास्यत्वेऽिप �ित�र�मालोकान्तरमपेक्षते, न त्वेवं �दीपः अन्यमालोकान्तरमपेक्षते ; तस्मात् �दीपः 

अन्यावभास्योऽिप सन् आत्मानं घटं च अवभासयित — न, स्वतः परतो वा िवशेषाभावात् — यथा चैतन्यावभास्यत्वं 

घटस्य, तथा �दीपस्यािप चैतन्यावभास्यत्वमिविश�म् । य�ूच्यत,े �दीप आत्मानं घटं चावभासयतीित, तदसत् ; कस्मात् 

? यदा आत्मानं नावभासयित, तदा क�दशृः स्यात् ; न िह तदा �दीपस्य स्वतो वा परतो वा िवशेषः कि�दपुलभ्यते ; स िह 

अवभास्यो भवित, यस्यावभासकसंिनधौ असंिनधौ च िवशेष उपलभ्यते ; न िह �दीपस्य स्वात्मसंिनिधः असंिनिधवार् 

शक्यः कल्पियतुम् ; असित च कादािचत्के िवशेषे, आत्मानं �दीपः �काशयतीित मृषैवोच्यते । चैतन्य�ा�त्वं तु 

घटा�दिभरिविश� ं�दीपस्य । तस्माद ्िवज्ञानस्य आत्म�ा��ाहकत्वे न �दीपो द�ृान्तः । चैतन्य�ा�त्वं च िवज्ञानस्य 

बा�िवषयैः अिविश�म् ; चैतन्य�ा�त्वे च िवज्ञानस्य, �क �ा�िवज्ञान�ा�तैव �क वा �ाहकिवज्ञान�ा�तेित त� 

सं�द�माने वस्तुिन, योऽन्य� द�ृो न्यायः, स कल्पियतुं यु�ः, न तु द�ृिवपरीतः ; तथा च सित यथा �ित�र�ेनैव �ाहकेण 

बा�ानां �दीपानां �ा�त्वं द�ृम्, तथा िवज्ञानस्यािप चैतन्य�ा�त्वात् �काशकत्वे सत्यिप �दीपवत् 

�ित�र�चैतन्य�ा�त्वं यु�ं कल्पियतुम्, न त ुअनन्य�ा�त्वम् ; य�ान्यः िवज्ञानस्य �हीता, स आत्मा ज्योितरन्तरं 

िवज्ञानात् । तदा अनवस्थेित चेत,् न ; �ा�त्वमा�ं िह त�ाहकस्य वस्त्वन्तरत्वे िलङ्गमु�ं न्यायतः ; न तु एकान्ततो 

�ाहकत्वे त�ाहकान्तरािस्तत्वे वा कदािचदिप िलङ्गं संभवित ; तस्मात् न तदनवस्था�सङ्गः । िवज्ञानस्य 

�ित�र��ा�त्वे करणान्तरापेक्षायाम् अनवस्थेित चेत,् न, िनयमाभावात् — न िह सवर्� अयं िनयमो भवित ; य� 

वस्त्वन्तरेण गृ�ते वस्त्वन्तरम,् त� �ा��ाहक�ित�र�ं करणान्तरं स्या�दित नैकान्तेन िनयन्तुं शक्यते, वैिच�यदशर्नात् ; 

कथम् ? घटस्तावत् स्वात्म�ित�र�ेन आत्मना गृ�ते ; त� �दीपा�दरालोकः �ा��ाहक�ित�र�ं करणम् ; न िह 

�दीपा�ालोकः घटांशः चकु्षरंशो वा ; घटवत् चकु्ष�ार्�त्वेऽिप �दीपस्य, चकु्षः �दीप�ितरेकेण न बा�मालोकस्थानीयं 

�कि�त्करणान्तरमपेक्षते ; तस्मात् नैव िनयन्तुं शक्यते — य� य� �ित�र��ा�त्वं त� त� करणान्तरं स्यादवेेित । 

तस्मात् िवज्ञानस्य �ित�र��ाहक�ा�त्वे न करण�ारा अनवस्था, नािप �ाहकत्व�ारा कदािचदिप उपपादियतुं शक्यते । 



तस्मात् िस� ंिवज्ञान�ित�र�मात्मज्योितरन्तरिमित । नन ुनास्त्येव बा�ोऽथर्ः घटा�दः �दीपो वा िवज्ञान�ित�र�ः ; 

यि� य�ितरेकेण नोपलभ्यते, तत् तावन्मा�ं वस्तु द�ृम् — यथा स्व�िवज्ञान�ा�ं घटपटा�दवस्तु ; 

स्व�िवज्ञान�ितरेकेणानुपलम्भात् स्व�घट�दीपादःे स्व�िवज्ञानमा�ता अवगम्यते, तथा जाग�रतेऽिप घट�दीपादःे 

जा�ि�ज्ञान�ितरेकेण अनुपलम्भात् जा�ि�ज्ञानमा�तैव यु�ा भिवतुम् ; तस्मात् नािस्त बा�ोऽथर्ः घट�दीपा�दः, 

िवज्ञानमा�मेव त ुसवर्म् ; त� यद�ुम्, िवज्ञानस्य �ित�र�ावभास्यत्वात् िवज्ञान�ित�र�मिस्त ज्योितरन्तरं 

घटाद�ेरवेित, तिन्मथ्या, सवर्स्य िवज्ञानमा�त्वे द�ृान्ताभावात् । न, यावत् तावदभ्युपगमात् — न तु बा�ोऽथर्ः भवता 

एकान्तेनैव नाभ्युपगम्यते ; नन ुमया नाभ्युपगम्यत एव — न, िवज्ञानं घटः �दीप इित च शब्दाथर्पृथक्त्वात् यावत्, 

तावदिप बा�मथार्न्तरम् अवश्यमभ्युपगन्त�म् ; िवज्ञानादथार्न्तरं वस्तु न चेदभ्युपगम्यते, िवज्ञानं घटः पट इत्येवमादीनां 

शब्दानाम् एकाथर्त्वे पयार्यशब्दत्वं �ा�ोित ; तथा साधनानां फलस्य च एकत्वे, साध्यसाधनभेदोपदशेशा�ानथर्क्य�सङ्गः 

; तत्कतुर्ः अज्ञान�सङ्गो वा । �कचान्यत् — िवज्ञान�ितरेकेण वा�द�ितवा�दवाददोषाभ्युपगमात् ; न िह 

आत्मिवज्ञानमा�मेव वा�द�ितवा�दवादः त�ोषो वा अभ्युपगम्यते, िनराकतर्�त्वात्, �ितवा�ादीनाम् ; न िह आत्मीयं 

िवज्ञानं िनराकतर्�मभ्युपगम्यते, स्वयं वा आत्मा कस्यिचत् ; तथा च सित सवर्सं�वहारलोप�सङ्गः ; न च �ितवा�ादयः 

स्वात्मनैव गृ�न्त इत्यभ्युपगमः ; �ित�र��ा�ा िह ते अभ्युपगम्यन्ते ; तस्मात् त�त् सवर्मेव �ित�र��ा�ं वस्तु, 

जा�ि�षयत्वात्, जा��स्तु�ितवा�ा�दवत् — इित सुलभो द�ृान्तः — संतत्यन्तरवत्, िवज्ञानान्तरव�ेित । तस्मात् 

िवज्ञानवा�दनािप न शक्यं िवज्ञान�ित�र�ं ज्योितरन्तरं िनराकतुर्म् । स्व�े िवज्ञान�ितरेकाभावात् अयु�िमित चेत्, न, 

अभावादिप भावस्य वस्त्वन्तरत्वोपप�ेः — भवतैव तावत् स्व�े घटा�दिवज्ञानस्य भावभूतत्वमभ्युपगतम् ; तत् अभ्युपगम्य 

त�ितरेकेण घटा�भाव उच्यते ; स िवज्ञानिवषयो घटा�दः य�भावः य�द वा भावः स्यात्, उभयथािप घटा�दिवज्ञानस्य 

भावभूतत्वमभ्युपगतमेव ; न त ुतत् िनवतर्ियतुं शक्यते, ति�वतर्कन्यायाभावात ्। एतेन सवर्स्य शून्यता �त्यु�ा । 

�त्यगात्म�ा�ता च आत्मनः अहिमित मीमांसकपक्षः �त्यु�ः ॥ 

य�ू�म्, सालोकः अन्य� अन्य� घटो जायत इित, तदसत्, क्षणान्तरेऽिप स एवायं घट इित �त्यिभज्ञानात् । सादशृ्यात् 

�त्यिभज्ञानं कृ�ोित्थतकेशनखा�दिष्ववेित चेत्, न, त�ािप क्षिणकत्वस्य अिस�त्वात्, जात्येकत्वा� । कृ�ेषु पुन�ित्थतेषु 

च केशनखा�दषु केशनखत्वजातेरेकत्वात् केशनखत्व�त्ययः ति�िम�ः अ�ान्त एव ; न िह दशृ्यमानलूनोित्थतकेशनखा�दषु 

�ि�िनिम�ः स एवेित �त्ययो भवित ; कस्यिचत् दीघर्काल�विहतद�ृषुे च तुल्यप�रमाणेषु, तत्कालीनवाला�दतुल्या इमे 

केशनखा�ा इित �त्ययो भवित, न तु त एवेित ; घटा�दषु पुनभर्वित स एवेित �त्ययः ; तस्मात् न समो द�ृान्तः । �त्यके्षण 

िह �त्यिभज्ञायमाने वस्तुिन तदवेेित, न च अन्यत्वम् अनुमातुं यु�म्, �त्यक्षिवरोधे िलङ्गस्य आभासत्वोपप�ेः । 

सादशृ्य�त्ययानुपप�े�, ज्ञानस्य क्षिणकत्वात् ; एकस्य िह वस्तुद�शनः वस्त्वन्तरदशर्ने सादशृ्य�त्ययः स्यात् ; न तु 

वस्तुदश� एकः वस्त्वन्तरदशर्नाय क्षणान्तरमवित�ते, िवज्ञानस्य क्षिणकत्वात् सकृ�स्तुदशर्नेनैव क्षयोपप�ेः । तेन इद ं

सदशृिमित िह सादशृ्य�त्ययो भवित ; तेनेित द�ृस्मरणम्, इदिमित वतर्मान�त्ययः ; तेनेित द�ृ ंस्मृत्वा, यावत् इदिमित 

वतर्मानक्षणकालम् अवित�ते, ततः क्षिणकवादहािनः ; अथ तेनेत्येव उपक्षीणः स्मातर्ः �त्ययः, इदिमित च अन्य एव 



वातर्मािनकः �त्ययः क्षीयते, ततः सादशृ्य�त्ययानुपप�ेः — तेनेद ंसदशृिमित, अनेकद�शनः एकस्य अभावात् ; 

�पदशेानुपपि�� — ���दशर्नेनैव उपक्षयाि�ज्ञानस्य, इद ंपश्यािम अदोऽ�ाक्षिमित �पदशेानुपपि�ः, द�ृवतो 

�पदशेक्षणानवस्थानात् ; अथ अवित�ते, क्षिणकवादहािनः ; अथ अद�ृवतो �पदशेः सादशृ्य�त्यय�, तदान� 

जात्यन्धस्येव �पिवशेष�पदशेः तत्सादशृ्य�त्यय� सवर्मन्धपरम्परेित �सज्येत सवर्ज्ञशा��णयना�द ; न चैत�दष्यते । 

अकृताभ्यागमकृतिव�णाशदोषौ त ु�िस�तरौ क्षणवाद े। द�ृ�पदशेहतेुः पूव��रसिहत एक एव िह शृङ्खलावत् �त्ययो 

जायत इित चेत्, तेनेद ंसदशृिमित च — न, वतर्मानातीतयोः िभ�कालत्वात् — त� वतर्मान�त्यय एकः 

शृङ्खलावयवस्थानीयः, अतीत�ापरः, तौ �त्ययौ िभ�कालौ ; तदभुय�त्ययिवषयस्पृक् चेत ्शृङ्खला�त्ययः, ततः 

क्षण�य�ािपत्वादकेस्य िवज्ञानस्य पुनः क्षणवादहािनः । ममतवता�दिवशेषानुपप�े� सवर्सं�वहारलोप�सङ्गः ॥ 

सवर्स्य च स्वसंवे�िवज्ञानमा�त्वे, िवज्ञानस्य च स्वच्छावबोधावभासमा�स्वाभा�ाभ्युपगमात्, त��शन�ान्यस्याभावे, 

अिनत्यदःुखशून्यानात्मत्वा�नेककल्पनानुपपि�ः । न च दािडमाद�ेरव िव��ानेकांशव�वं िवज्ञानस्य, 

स्वच्छावभासस्वाभा�ाि�ज्ञानस्य । अिनत्यदःुखादीनां िवज्ञानांशत्वे च सित अनुभूयमानत्वात ्�ित�र�िवषयत्व�सङ्गः 

। अथ अिनत्यदःुखा�ात्मैकत्वमेव िवज्ञानस्य, तदा ति�योगात् िवशुि�कल्पनानुपपि�ः ; संयोिगमलिवयोगाि� 

िवशुि�भर्वित, यथा आदशर्�भृतीनाम् ; न त ुस्वाभािवकेन धम�ण कस्यिचि�योगो द�ृः ; न िह अ�ेः स्वाभािवकेन �काशेन 

औष्ण्येन वा िवयोगो द�ृः ; यदिप पुष्पगुणानां र�त्वादीनां ��ान्तरयोगेन िवयोजनं दशृ्यते, त�ािप 

संयोगपूवर्त्वमनुमीयते — बीजभावनया पुष्पफलादीनां गुणान्तरोत्पि�दशर्नात् ; अतः िवज्ञानस्य िवशुि�कल्पनानुपपि�ः 

। िवषयिवषय्याभासत्वं च यत् मलं प�रकल्प्यत ेिवज्ञानस्य, तदिप अन्यसंसगार्भावात् अनुपप�म् ; न िह अिव�मानेन 

िव�मानस्य संसगर्ः स्यात् ; असित च अन्यसंसग�, यो धम� यस्य द�ृः, स तत्स्वभावत्वात् न तेन िवयोगमहर्ित — यथा 

अ�ेरौष्ण्यम्, सिवतुवार् �भा ; तस्मात् अिनत्यसंसग�ण मिलनत्वं ति�शुि�� िवज्ञानस्येित इयं कल्पना अन्धपरम्परैव 

�माणशून्येत्यवगम्यते । यदिप तस्य िवज्ञानस्य िनवार्णं पु�षाथ� कल्पयिन्त, त�ािप फला�यानुपपि�ः ; कण्टकिव�स्य िह 

कण्टकवेधजिनतदःुखिनवृि�ः फलम् ; न त ुकण्टकिव�मरणे तद्दःुखिनवृि�फलस्य आ�य उपप�ते ; त�त् सवर्िनवार्णे, 

असित च फला�ये, पु�षाथर्कल्पना �थ�व ; यस्य िह पु�षशब्दवाच्यस्य स�वस्य आत्मनो िवज्ञानस्य च अथर्ः प�रकल्प्यते, 

तस्य पुनः पु�षस्य िनवार्णे, कस्याथर्ः पु�षाथर् इित स्यात् । यस्य पुनः अिस्त अनेकाथर्दश� िवज्ञान�ित�र� आत्मा, तस्य 

द�ृस्मरणदःुखसंयोगिवयोगा�द सवर्मेव उपप�म्, अन्यसंयोगिनिम�ं कालुष्यम्, ति�योगिनिम�ा च िवशुि��रित । 

शून्यवा�दपक्षस्तु सवर्�माणिव�ितिष� इित ति�राकरणाय न आदरः ��यते ॥ 

स वा अयं पु�षो जायमानः शरीरमिभसंप�मानः पाप्मिभः संसृज्यते स उत्�ामिन्�यमाणः पाप्मनो िवजहाित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

यथैव इह एकिस्मन्दहे ेस्व�ो भूत्वा मृत्यो �पािण कायर्करणािन अित�म्य स्व�े स्वे 



आत्मज्योितिष आस्ते, एवं स वै �कृतः पु�षः अयं जायमानः — कथं जायमान इत्युच्यते — शरीरं 

दहेिेन्�यसंघातमिभसंप�मानः, शरीरे आत्मभावमाप�मान इत्यथर्ः, पाप्मिभः पाप्मसमवाियिभधर्मार्धमार्�यैः 

कायर्करणै�रत्यथर्ः, संसृज्यते संयुज्यते ; स एव उत्�ामन् शरीरान्तरम् ऊध्व� �ामन् गच्छन् ि�यमाण इत्येतस्य 

�ाख्यानमुत्�ामि�ित, तानेव संि��ान् पाप्म�पान् कायर्करणलक्षणान्, िवजहाित तै�वयुज्यते, तान्प�रत्यजित । यथा अयं 

स्व�जा�द्वृ�योः वतर्माने एव एकिस्मन्दहे ेपाप्म�पकायर्करणोपादानप�रत्यागाभ्याम् अनवरत ंसंचरित िधया समानः 

सन्, तथा सोऽयं पु�षः उभािवहलोकपरलोकौ, जन्ममरणाभ्यां कायर्करणोपादानप�रत्यागौ अनवरतं �ितप�मानः, आ 

संसारमोक्षात् संचरित । तस्मात ्िस�म् अस्य आत्मज्योितषः अन्यत्वं कायर्करण�पेभ्यः पाप्मभ्यः, संयोगिवयोगाभ्याम् ; 

न िह त�मर्त्वे सित, तैरेव संयोगः िवयोगो वा यु�ः ॥ 

ननु न स्तः, अस्य उभौ लोकौ, यौ जन्ममरणाभ्यामनु�मेण संचरित स्व�जाग�रते इव ; स्व�जाग�रते तु �त्यक्षमवगम्येते, 

न ित्वहलोकपरलोकौ केनिचत्�माणेन ; तस्मात ्एते एव स्व�जाग�रते इहलोकपरलोकािवित । उच्यते — 

तस्य वा एतस्य पु�षस्य � ेएव स्थाने भवत इद ंच परलोकस्थानं च संध्यं तृतीय ंस्व�स्थानं तिस्मन्संध्ये स्थान ेित��ेते उभे 

स्थाने पश्यतीद ंच परलोकस्थान ंच । अथ यथा�मोऽयं परलोकस्थाने भवित तमा�ममा�म्योभयान्पाप्मन आनन्दां� 

पश्यित स य� �स्विपत्यस्य लोकस्य सवार्वतो मा�ामपादाय स्वयं िवहत्य स्वय ंिनमार्य स्वेन भासा स्वेन ज्योितषा 

�स्विपत्य�ायं पु�षः स्वयं ज्योितभर्वित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य एतस्य पु�षस्य वै � ेएव स्थाने भवतः, न तृतीयं चतुथ� वा ; के ते ? इद ंच यत ्�ितप�ं वतर्मानं जन्म 

शरीरेिन्�यिवषयवेदनािविश� ंस्थानं �त्यक्षतोऽनुभूयमानम्, परलोक एव स्थानम ्परलोकस्थानम् — त� 

शरीरा�दिवयोगो�रकालानुभा�म् । ननु स्व�ोऽिप परलोकः ; तथा च सित � ेएवेत्यवधारणमयु�म् — न ; कथं त�ह ? 

संध्यं तत ्— इहलोकपरलोकयोयर्ः संिधः तिस्मन्भवं संध्यम्, यत ्तृतीयं तत् स्व�स्थानम् ; तेन स्थानि�त्वावधारणम् ; न 

िह �ामयोः संिधः तावेव �ामावपे�य तृतीयत्वप�रगणनमहर्ित । कथं पुनः तस्य परलोकस्थानस्य अिस्तत्वमवगम्यते, 

यदपे�य स्व�स्थानं संध्यं भवेत् — यतः तिस्मन्संध्ये स्व�स्थानेित�न् भवन् वतर्मानः एते उभे स्थाने पश्यित ; के ते उभे ? 

इद ंच परलोकस्थानं च । तस्मात् स्तः स्व�जाग�रत�ितरेकेण उभौ लोकौ, यौ िधया समानः सन् अनुसंचरित 

जन्ममरणसंतान�बन्धेन । कथं पुनः स्व�े िस्थतः सन् उभौ लोकौ पश्यित, �कमा�यः केन िविधना — इत्युच्यते — अथ 

कथं पश्यतीित शृणु — यथा�मः आ�ामित अनेन इत्या�मः आ�यः अव�म्भ इत्यथर्ः ; यादशृः आ�मोऽस्य, सोऽयं 

यथा�मः ; अयं पु�षः, परलोकस्थाने �ितप��े िनिम�े, यथा�मो भवित यादशेृन परलोक�ितपि�साधनेन 

िव�ाकमर्पूवर्�ज्ञालक्षणेन यु�ो भवतीत्यथर्ः ; तत् आ�मम् परलोकस्थानायोन्मुखीभूतं �ा�ाङ्कुरीभाविमव बीजं 

तमा�मम् आ�म्य अव�भ्य आि�त्य उभयान्पश्यित — ब�वचनं धमार्धमर्फलानेकत्वात् — उभयान् उभय�कारािनत्यथर्ः 



; कांस्तान् ? पाप्मनः पापफलािन — न तु पुनः साक्षादवे पाप्मनां दशर्नं संभवित, तस्मात् पापफलािन दःुखानीत्यथर्ः — 

आनन्दां� धमर्फलािन सुखानीत्येतत् — तानुभयान् पाप्मनः आनन्दां� पश्यित जन्मान्तरद�ृवासनामयान् ; यािन च 

�ितप��जन्मिवषयािण कु्ष�धमार्धमर्फलािन, धमार्धमर्�यु�ो दवेतानु�हा�ा पश्यित । तत्कथमवगम्यते 

परलोकस्थानभािवतत्पाप्मानन्ददशर्नं स्व�े — इत्युच्यते — यस्मात् इह जन्मिन अननुभा�मिप पश्यित ब� ; न च स्व�ो 

नाम अपूव� दशर्नम ्; पूवर्द�ृस्मृित�ह स्व�ः �ायेण ; तेन स्व�जाग�रतस्थान�ितरेकेण स्तः उभौ लोकौ । यत ्

आ�दत्या�दबा�ज्योितषामभावे अयं कायर्करणसंघातः पु�षः येन �ित�र�ेन आत्मना ज्योितषा �वहरतीत्यु�म् — 

तदवे नािस्त, यत् आ�दत्या�दज्योितषामभावगमनम्, य� इद ंिविव�ं स्वयंज्योितः उपलभ्येत ; येन सवर्दवै अयं 

कायर्करणसंघातः संसृ� एवोपलभ्यते ; तस्मात ्असत्समः अस�ेव वा स्वेन िविव�स्वभावेन ज्योती�पेण आत्मेित । अथ 

�िचत् िविव�ः स्वेन ज्योती�पेण उपलभ्येत बा�ाध्याित्मकभूतभौितकसंसगर्शून्यः, ततः यथो�ं सव� 

भिवष्यतीत्येतदथर्माह — सः यः �कृत आत्मा, य� यिस्मन्काले, �स्विपित �कष�ण स्वापमनुभवित ; तदा �कमुपादानः केन 

िविधना स्विपित संध्यं स्थानं �ितप�त इत्युच्यते — अस्य द�ृस्य लोकस्य जाग�रतलक्षणस्य, सवार्वतः सवर्मवतीित 

सवार्वान् अयं लोकः कायर्करणसंघातः िवषयवेदनासंयु�ः ; सवार्व�वम् अस्य �ाख्यातम् अ��य�करणे ‘अथो अयं वा 

आत्मा’ (बृ. उ. १-४-१६) इत्या�दना — सवार् वा भूतभौितकमा�ाः अस्य संसगर्कारणभूता िव�न्त इित सवर्वान्, 

सवर्वानेव सवार्वान्, तस्य सवार्वतः मा�ाम् एकदशेम् अवयवम्, अपादाय अपिच्छ� आदाय गृहीत्वा — 

द�ृजन्मवासनावािसतः सि�त्यथर्ः, स्वयम् आत्मनैव िवहत्य दहे ंपातियत्वा िनःसंबोधमापा� — जाग�रते िह 

आ�दत्यादीनां चकु्षरा�दष्वनु�हो दहे�वहाराथर्ः, दहे�वहार� आत्मनो धमार्धमर्फलोपभोग�यु�ः, 

त�मार्धमर्फलोपभोगोपरमणम् अिस्मन्दहे ेआत्मकम�परमकृतिमित आत्मा अस्य िवहन्तेत्युच्यत े— स्वयं िनमार्य िनमार्णं 

कृत्वा वासनामय ंस्व�दहे ंमायामयिमव, िनमार्णमिप तत्कमार्पेक्षत्वात् स्वयंकतृर्कमुच्यते — स्वेन आत्मीयेन, भासा 

मा�ोपादानलक्षणेन भासा दी�या �काशेन, सवर्वासनात्मकेन अन्तःकरणवृि��काशेनेत्यथर्ः — सा िह त� िवषयभूता 

सवर्वासनामयी �काशते, सा त� स्वयं भा उच्यते — तेन स्वेन भासा िवषयभूतेन, स्वेन च ज्योितषा ति�षियणा 

िविव��पेण अलु�दकृ्स्वभावेन त�ा�पं वासनात्मकं िवषयीकुवर्न् �स्विपित । यत् एवं वतर्नम्, तत ्�स्विपतीत्युच्यते । 

अ� एतस्यामवस्थायाम् एतिस्मन्काले, अयं पु�षः आत्मा, स्वयमेव िविव�ज्योितभर्वित 

बा�ाध्याित्मकभूतभौितकसंसगर्रिहतं ज्योितः भवित । ननु अस्य लोकस्य मा�ोपादानं कृतम,् कथं तिस्मन् सित अ�ायं 

पु�षः स्वयं ज्योितभर्वतीत्युच्यते ? नैष दोषः ; िवषयभूतमेव िह तत् ; तेनैव च अ� अयं पु�षः स्वयं ज्योितः दशर्ियतुं 

शक्यः ; न तु अन्यथा असित िवषये क�स्मि�त ्सुषु�काल इव ; यदा पुनः सा भा वासनाित्मका िवषयभूता उपलभ्यमाना 

भवित, तदा अिसः कोशा�दव िनष्कृ�ः सवर्संसगर्रिहतं चकु्षरा�दकायर्करण�ावृ�स्व�पम् अलु�दक्ृ आत्मज्योितः स्वेन 

�पेण अवभासयत ्गृ�ते । तेन अ�ायं पु�षः स्वयं ज्योितभर्वतीित िस�म् ॥ 

ननु अ� कथं पु�षः स्वयं ज्योितः ? येन जाग�रत इव �ा��ाहका�दलक्षणः सव� �वहारो दशृ्यते, चकु्षरा�नु�ाहका� 

आ�दत्या�ालोकाः तथैव दशृ्यन्त ेयथा जाग�रते — त� कथं िवशेषावधारणं ��यते — अ� अयं पु�षः स्वयं 



ज्योितभर्वतीित । उच्यते — वैलक्षण्यात् स्व�दशर्नस्य ; जाग�रते िह इिन्�यबुि�मनआलोका�द�ापारसंक�णर्मात्मज्योितः 

; इह तु स्व�े इिन्�याभावात् तदनु�ाहका�दत्या�ालोकाभावा� िविव�ं केवलं भवित तस्माि�लक्षणम् । नन ुतथैव िवषया 

उपलभ्यन्ते स्व�ेऽिप, यथा जाग�रते ; त� कथम् इिन्�याभावात् वैलक्षण्यमुच्यत इित । शृण ु— 

न त� रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथा�थयोगान्पथः सृजते न त�ानन्दा मुदः �मुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः �मुदः 

सृजते न त� वेशान्ताः पुष्क�रण्यः �वन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्पुष्क�रणीः �वन्तीः सृजत ेस िह कतार् ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

न त� िवषयाः स्व�े रथा�दलक्षणाः ; तथा न रथयोगाः, रथेषु युज्यन्त इित रथयोगाः अ�ादयः त� न िव�न्त े; न च 

पन्थानः रथमागार्ः भविन्त । अथ रथान् रथयोगान् पथ� सृजते स्वयम् । कथं पुनः सृजते रथा�दसाधनानां वृक्षादीनामभावे 

। उच्यते — नन ुउ�म् ‘अस्य लोकस्य सवार्वतो मा�ामपादाय स्वयं िवहत्य स्वयं िनमार्य’ इित ; अन्तःकरणवृि�ः अस्य 

लोकस्य वासना मा�ा, तामपादाय, रथा�दवासना�पान्तःकरणवृि�ः तदपुलिब्धिनिम�ेन कमर्णा चो�माना दशृ्यत्वेन 

�वित�ते ; तदचु्यते — स्वयं िनमार्येित ; तदवे आह — रथादीन्सृजत इित ; न तु त� करणं वा, करणानु�ाहकािण वा 

आ�दत्या�दज्योत�िष, तदवभास्या वा रथादयो िवषयाः िव�न्त े; त�ासनामा�ं तु केवलं 

तदपुलिब्धकमर्िनिम�चो�दतोद्भूतान्तःकरणवृ�या�य दशृ्यते । तत ्यस्य ज्योितषो दशृ्यते अलु�दशृः, तत् आत्मज्योितः 

अ� केवलम् अिस�रव कोशात् िविव�म् । तथा न त� आनन्दाः सुखिवशेषाः, मुदः हषार्ः पु�ा�दलाभिनिम�ाः, �मुदः ते 

एव 

�कष�पेताः ; अथ च आनन्दादीन् सृजते । तथा न त� वेशान्ताः पल्वलाः, पुष्क�रण्यः तडागाः, �वन्त्यः न�ः भविन्त ; 

अथ वेशान्तादीन्सृजते वासनामा��पान् । यस्मात् सः िह कतार् ; त�ासना�यिच�वृ�यु�विनिम�कमर्हतेुत्वेनेित अवोचाम 

तस्य कतृर्त्वम् ; न तु साक्षादवे त� ��या संभवित, साधनाभावात् ; न िह कारकमन्तरेण ��या संभवित ; न च त� 

हस्तपादादीिन ��याकारकािण संभविन्त ; य� तु तािन िव�न्त ेजाग�रते, त� आत्मज्योितरवभािसतैः कायर्करणैः 

रथा�दवासना�यान्तःकरणवृ�यु�विनिम�ं कमर् िनवर्त्यर्ते ; तेनोच्यते — स िह कत�ित ; तद�ुम ्‘आत्मनैवायं ज्योितषास्ते 

पल्ययते कमर् कु�त’े (बृ. उ. ४-३-६) इित ; त�ािप न परमाथर्तः स्वतः कतृर्त्वं चैतन्यज्योितषः अवभासकत्व�ितरेकेण — 

यत् चैतन्यात्मज्योितषा अन्तःकरण�ारेण अवभासयित कायर्करणािन, तदवभािसतािन कमर्सु �ाि�यन्ते कायर्करणािन, 

त� कतृर्त्वमुपचयर्ते आत्मनः । यद�ुम् ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित, तदवे अनू�ते — स िह कत�ित इह 

हते्वथर्म् ॥ 

तदतेे �ोका भविन्त । स्व�ेन शारीरमिभ�हत्यासु�ः सु�ानिभचाकशीित । शु�मादाय पुनरैित स्थानं िहरण्मयः पु�ष 

एकहसंः ॥ ११ ॥ 



भाष्यम् 

तदतेे — एतिस्मन ्उ�ेऽथ� एते �ोकाः मन्�ाः भविन्त । स्व�ेन स्व�भावेन, शारीरम् शरीरम्, अिभ�हत्य िन�े�मापा� 

असु�ः स्वयम् अलु�दगृा�दशि�स्वाभा�ात्, सु�ान् वासनाकारोद्भूतान् अन्तःकरणवृ�या�यान् बा�ाध्याित्मकान् 

सवार्नेव भावान् स्वेन �पेण �त्यस्तिमतान् सु�ान्, अिभचाकशीित अलु�या आत्मदषृ्�ा पश्यित अवभासयतीत्यथर्ः । 

शु�म् शु� ंज्योितष्म�दिन्�यमा�ा�पम्, आदाय गृहीत्वा, पुनः कमर्णे जाग�रतस्थानम् ऐित आगच्छित, िहरण्मयः िहरण्मय 

इव चैतन्यज्योितःस्वभावः, पु�षः, एकहसंः एक एव हन्तीत्येकहसंः — एकः जा�त्स्व�ेहलोकपरलोकादीन् 

गच्छतीत्येकहसंः ॥ 

�ाणेन रक्ष�वरं कुलायं बिहष्कुलायादमृत��रत्वा । स ईयतेऽमृतो य� कामं िहरण्मयः पु�ष एकहसंः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �ाणेन प�वृि�ना, रक्षन ्प�रपालयन् — अन्यथा मृत�ािन्तः स्यात्, अवरम् िनकृ�म् 

अनेकाशुिचसंघातत्वादत्यन्तबीभत्सम्, कुलायं नीडं शरीरम्, स्वयं तु बिहस्तस्मात्कुलायात्, च�रत्वा — य�िप शरीरस्थ 

एव स्व�ं पश्यित तथािप तत्संबन्धाभावात् तत्स्थ इव आकाशः बिह��रत्वेत्युच्यते, अमृतः स्वयममरणधमार्, ईयते 

गच्छित, य� कामम् — य� य� कामः िवषयेषु उद्भूतवृि�भर्वित तं तं कामं वासना�पेण उद्भूतं गच्छित ॥ 

स्व�ान्त उ�ावचमीयमानो �पािण दवेः कु�त ेब�िन । उतेव �ीिभः सह मोदमानो जक्षदतुेवािप भयािन पश्यन् ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�क� स्व�ान्ते स्व�स्थाने, उ�ावचम् — उ�ं दवेा�दभावम् अवचं ितयर्गा�दभावं िनकृ�म ्तद�ुावचम्, ईयमानः गम्यमानः 

�ा�ुवन्, �पािण, दवेः �ोतनावान्, 

कु�ते िनवर्तर्यित वासना�पािण ब�िन असंख्येयािन । उत अिप, �ीिभः सह मोदमान इव, जक्ष�दव हसि�व वयस्यैः, उत 

इव अिप भयािन — िबभेित एभ्य इित भयािन �सह�ा�ादीिन, पश्यि�व ॥ 

आराममस्य पश्यिन्त न तं पश्यित क�नेित । त ंनायतं बोधये�दत्या�ः । द�ुभषज्यं हास्मै भवित यमेष न �ितप�ते । अथो 

खल्वा�जार्ग�रतदशे एवास्यैष इित यािन �ेव जा�त्पश्यित तािन सु� इत्य�ायं पु�षः स्वयं ज्योितभर्वित सोऽह ंभगवते 

सह�ं ददाम्यत ऊध्व� िवमोक्षाय �ूहीित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 



आरामम् आरमणम् आ��डाम् अनेन िन�मतां वासना�पाम् अस्य आत्मनः, पश्यिन्त सव� जनाः — �ामं नगरं ि�यम् 

अ�ा�िमत्या�दवासनािन�मतम् आ��डन�पम् ; न तं पश्यित तं न पश्यित क�न । क� ंभोः! वतर्ते अत्यन्तिविव�ं 

दिृ�गोचराप�मिप — अहो भाग्यहीनता लोकस्य! यत् श(शा ?)क्यदशर्नमिप आत्मानं न पश्यित — इित लोकं �ित 

अनु�ोशं दशर्यित �ुितः । अत्यन्तिविव�ः स्वयं ज्योितरात्मा स्व�े भवतीत्यिभ�ायः । तं नायत ंबोधये�दत्या�ः — 

�िसि�रिप लोके िव�ते, स्व�े आत्मज्योितषो �ित�र�त्वे ; का असौ ? तम ्आत्मानं सु�म्, आयतम् सहसा भृशम्, न 

बोधयेत् — इत्या�ः एवं कथयिन्त िच�कत्सकादयो जना लोके ; नूनं ते पश्यिन्त — जा��ेहात् इिन्�य�ारतः अपसृत्य 

केवलो बिहवर्तर्त इित, यत आ�ः — त ंनायतं बोधये�दित । त� च दोषं पश्यिन्त — भृशं िह असौ बोध्यमानः तािन 

इिन्�य�ारािण सहसा �ितबोध्यमानः न �ितप�त इित ; तदतेदाह — द�ुभषज्यं हास्मै भवित यमेष न �ितप�ते ; यम् 

इिन्�य�ारदशेम् — यस्मा�ेशात् शु�मादाय अपसृतः तम् इिन्�यदशेम् — एषः आत्मा पुननर् �ितप�ते, कदािचत् 

�त्यासेन इिन्�यमा�ाः �वेशयित, ततः आन्ध्यबािधयार्�ददोष�ा�ौ द�ुभषज्यम् दःुखिभष�मर्ता ह अस्मै दहेाय भवित, 

दःुखेन िच�कत्सनीयोऽसौ दहेो भवतीत्यथर्ः । तस्मात् �िसद्ध्यािप स्व�े स्वयंज्योितष्ट्वम् अस्य गम्यते । स्व�ो भूत्वा 

अित�ान्तो मृत्यो �पाणीित तस्मात् स्व�े स्वयं ज्योितरात्मा । अथो अिप खलु अन्ये आ�ः — जाग�रतदशे एवास्य एषः, 

यः स्व�ः — न संध्यं स्थानान्तरम् इहलोकपरलोकाभ्यां �ित�र�म्, �क त�ह इहलोक एव जाग�रतदशेः । य�ेवम्, �क� 

अतः ? शृणु अतो य�वित — यदा जाग�रतदशे एवायं स्व�ः, तदा अयमात्मा कायर्करणेभ्यो न �ावृ�ः तै�म�ीभूतः, 

अतो न स्वयं ज्योितरात्मा — इत्यतः स्वयंज्योितष्ट्वबाधनाय अन्ये आ�ः — जाग�रतदशे एवास्यैष इित । त� च 

हतुेमाचक्षते — जाग�रतदशेत्वे यािन िह यस्मात् हस्त्यादीिन पदाथर्जातािन, जा�त् जाग�रतदशेे, पश्यित लौ�ककः, 

तान्येव सु�ोऽिप पश्यतीित । तदसत्, इिन्�योपरमात् ; उपरतेषु िह इिन्�येषु स्व�ान्पश्यित ; तस्मात् नान्यस्य ज्योितषः 

त� संभवोऽिस्त ; तद�ुम् ‘न त� रथा न रथयोगाः’ (बृ. उ. ४-३-१०) इत्या�द ; तस्मात् अ�ायं पु�षः स्वयं ज्योितभर्वत्येव 

। स्वय ंज्योितः आत्मा अस्तीित स्व�िनदशर्नेन �द�शतम्, अित�ामित मृत्यो �पाणीित च ; �मेण संचरन् 

इहलोकपरलोकादीन् इहलोकपरलोका�द�ित�र�ः, तथा जा�त्स्व�कुलायाभ्यां �ित�र�ः, त� च �मसंचाराि�त्य� 

— इत्येतत् �ितपा�दतं याज्ञवल्क्येन । अतः िव�ािनष्�याथ� सह�ं ददामीत्याह जनकः ; सोऽहम् एवं बोिधतः त्वया 

भगवते तुभ्यम् सह�ं ददािम ; िवमोक्ष� काम��ो मया अिभ�ेतः ; तदपुयोगी अयं तादथ्यार्त् तदकेदशे एव ; अतः त्वां 

िनयो�यािम समस्तकाम��िनणर्य�वणेन — िवमोक्षाय अत ऊध्व� �ूहीित, येन संसारात् िव�मुच्येयं त्वत्�सादात् । 

िवमोक्षपदाथ�कदशेिनणर्यहतेोः सह�दानम् ॥ 

यत् �स्तुतम् — आत्मनैवायं ज्योितषास्ते इित, तत् �त्यक्षतः �ितपा�दतम् — ‘अ�ायं पु�षः स्वयं ज्योितभर्वित’ इित स्व�े 

। य�ु उ�म् — ‘स्व�ो भूत्वेमं लोकमित�ामित मृत्यो �पािण’ (बृ. उ. ४-३-७) इित, त� एतत् आशङ्क्यत े— मृत्यो 

�पाण्येव अित�ामित, न मृत्युम् ; �त्यकं्ष �ेतत ्स्व�े कायर्करण�ावृ�स्यािप मोद�ासा�ददशर्नम् ; तस्मात् नूनं नैवायं 

मृत्युमित�ामित ; कमर्णो िह मृत्योः काय� मोद�ासा�द दशृ्यते ; य�द च मृत्युना ब� एव अयं स्वभावतः, ततः िवमोक्षो 

नोपप�ते ; न िह स्वभावात्कि�त् िवमुच्यते ; अथ स्वभावो न भवित मृत्युः, ततः तस्मात् मोक्ष उपपत्स्यते ; यथा असौ 



मृत्युः आत्मीयो धम� न भवित, तथा �दशर्नाय — अत ऊध्व� िवमोक्षाय �ूहीत्येवं जनकेन पयर्नुयु�ः याज्ञवल्क्यः 

त��दशर्ियषया �ववृते — 

स वा एष एतिस्मन्सं�साद ेरत्वा च�रत्वा दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च । पुनः �ितन्यायं �ितयोन्या�वित स्व�ायैव स य�� 

�कि�त्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो �यं पु�ष इत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य सोऽह ंभगवते सह�ं ददाम्यत ऊध्व� 

िवमोक्षायैव �ूहीित ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

स वै �कृतः स्वय ंज्योितः पु�षः, एषः यः स्व�े �द�शतः, एतिस्मन्सं�साद े— सम्यक् �सीदित अिस्मि�ित सं�सादः ; 

जाग�रते दहेिेन्�य�ापारशतसंिनपातजं िहत्वा कालुष्यं तेभ्यो िव�मु�ः ईषत् �सीदित स्व�े, इह तु सुषु�े सम्यक् �सीदित 

— इत्यतः सुषु�ं सं�साद उच्यते ; ‘तीण� िह तदा सवार्ञ्शोकान’् (बृ. उ. ४-३-२२) इित ‘सिलल एको ��ा’ (बृ. उ. ४-३-

३१) इित िह व�यित सुषु�स्थम ्आत्मानम् — स वै एषः एतिस्मन् सं�साद े�मेण सं�स�ः सन् सुषु�े िस्थत्वा ; कथं 

सं�स�ः ? स्व�ात् सुषु�ं �िविवकु्षः स्व�ावस्थ एव रत्वा रितमनुभूय िम�बन्धुजनदशर्ना�दना, च�रत्वा िव�त्य अनेकधा 

चरणफलं �ममुपलभ्येत्यथर्ः, दषृ्ट्वैव न कृत्वेत्यथर्ः, पुण्यं च पुण्यफलम्, पापं च पापफलम् ; न तु पुण्यपापयोः 

साक्षा�शर्नमस्तीत्यवोचाम ; तस्मात् न पुण्यपापाभ्यामनुब�ः ; यो िह करोित पुण्यपापे, स ताभ्यामनुबध्यते ; न िह 

दशर्नमा�ेण तदनुब�ः स्यात् । तस्मात् स्व�ो भूत्वा मृत्युमित�ामत्येव, न मृत्यु�पाण्येव केवलम् । अतः न मृत्योः 

आत्मस्वभावत्वाशङ्का ; मृत्यु�ेत् स्वभावोऽस्य, स्व�ेऽिप कुयार्त् ; न तु करोित ; स्वभाव�ेत् ��या स्यात् ; अिनम�क्षतैव 

स्यात् ; न तु स्वभावः, स्व�े अभावात्, अतः िवमोक्षः अस्य उपप�ते मृत्योः पुण्यपापाभ्याम् । नन ुजाग�रते अस्य स्वभाव 

एव — न ; बुद्ध्या�ुपािधकृतं िह तत ्; त� �ितपा�दतं सादशृ्यात् ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित । तस्मात् 

एकान्तेनैव स्व�े मृत्यु�पाित�मणात् न स्वाभािवकत्वाशङ्का अिनम�क्षता वा । त� ‘च�रत्वा’ इित — चरणफलं 

�ममुपलभ्येत्यथर्ः, ततः सं�सादानुभवो�रकालं पुनः �ितन्यायम् यथान्यायं यथागतम् — िनि�त आयः न्यायः, अयनम् 

आयः िनगर्मनम्, पुनः पूवर्गमनवैपरीत्येन यत् आगमनं स �ितन्यायः — यथागतं पुनरागच्छतीत्यथर्ः । �ितयोिन 

यथास्थानम् ; स्व�स्थानाि� सुषु�ं �ितप�ः सन् यथास्थानमेव पुनरागच्छित — �ितयोिन आ�वित, स्व�ायैव 

स्व�स्थानायैव । नन ुस्व�े न करोित पुण्यपापे तयोः फलमेव पश्यतीित कथमवगम्यते ? यथा जाग�रते तथा करोत्येव 

स्व�ेऽिप, तुल्यत्वा�शर्नस्य — इत्यत आह — सः आत्मा, यत ्�कि�त् त� स्व�े पश्यित पुण्यपापफलम्, अनन्वागतः 

अननुब�ः तेन द�ृने भवित, नैव अनुब�ो भवित ; य�द िह स्व�े कृतमेव तेन स्यात्, तेन अनुबध्येत ; स्व�ादिुत्थतोऽिप 

समन्वागतः स्यात् ; न च तत् लोके — स्व�कृतकमर्णा अन्वागतत्व�िसि�ः ; न िह स्व�कृतेन आगसा आगस्का�रणमात्मानं 

मन्यते कि�त् ; न च स्व�दशृ आगः �ुत्वा लोकः तं गहर्ित प�रहरित वा ; अतः अनन्वागत एव तेन भवित ; तस्मात् स्व�े 

कुवर्ि�व उपलभ्यते, न तु ��या अिस्त परमाथर्तः ; ‘उतेव �ीिभः सह मोदमानः’ (बृ. उ. ४-३-१३) इित �ोक उ�ः ; 

आख्यातार� स्व�स्य सह इव-शब्दने आचक्षते — हिस्तनोऽ� घटीकृताः धावन्तीव मया द�ृा इित । अतो न तस्य 



कतृर्त्विमित । कथं पुनरस्याकतृर्त्विमित — कायर्करणैमूर्त�ः सं�ेषः मूतर्स्य, स तु ��याहतेुदृर्�ः ; न �मूतर्ः कि�त ्��यावान् 

दशृ्यते ; अमूतर्� आत्मा, अतोऽसङ्गः ; यस्मा� असङ्गोऽयं पु�षः, तस्मात् अनन्वागतः तेन स्व�द�ृने ; अत एव न 

��याकतृर्त्वमस्य कथंिचदपुप�ते ; कायर्करणसं�ेषेण िह कतृर्त्वं स्यात् ; स च सं�ेषः सङ्गः अस्य नािस्त, यतः असङ्गो 

�यं पु�षः ; तस्मात् अमृतः । एवमेव एतत् याज्ञवल्क्य ; सोऽह ंभगवते सह�ं ददािम ; अत ऊध्व� िवमोक्षायैव �ूिह ; 

मोक्षपदाथ�कदशेस्य कमर्�िववेकस्य सम्यग्द�शतत्वात् ; अत ऊध्व� िवमोक्षायैव �ूहीित ॥ 

स वा एष एतिस्मन्स्व�े रत्वा च�रत्वा दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः �ितन्यायं �ितयोन्या�वित बु�ान्तायैव स य�� 

�कि�त्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो �यं पु�ष इत्येवमेवैत�ाज्ञवल्क्य सोऽह ंभगवते सह�ं ददाम्यत ऊध्व� 

िवमोक्षायैव �ूहीित ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

त� ‘असङ्गो �यं पु�षः’ (बृ. उ. ४-३-१५) इित असङ्गता अकतृर्त्वे हतेु��ः ; उ�ं च पूवर्म् — कमर्वशात् स ईयते य� 

कामिमित ; काम� सङ्गः ; अतः अिस�ो हतेु��ः — ‘असङ्गो �यं पु�षः’ (बृ. उ. ४-३-१५) इित । न तु एतत् अिस्त ; 

कथं त�ह ? असङ्ग एव इत्येतदचु्यते — स वा एष एतिस्मन्स्व�े, स वै एष पु�षः सं�सादात्�त्यागतः स्व�े रत्वा च�रत्वा 

यथाकामम्, दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च — इित सव� पूवर्वत् ; बु�ान्तायैव जाग�रतस्थानाय । तस्मात् असङ्ग एवायं पु�षः ; 

य�द स्व�े सङ्गवान् स्यात् कामी, ततः तत्सङ्गजैद�षैः बु�ान्ताय �त्यागतो िलप्येत ॥ 

यथा असौ स्व�े असङ्गत्वात् स्व��सङ्गजैद�षैः जाग�रते �त्यागतो न िलप्यत,े एवं जाग�रतसङ्गजैरिप दोषैः न िलप्यत 

एव बु�ान्ते ; तदतेदचु्यते — 

स वा एष एतिस्मन्बु�ान्ते रत्वा च�रत्वा दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः �ितन्यायं �ितयोन्या�वित स्व�ान्तायैव ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

स वै एषः एतिस्मन ्बु�ान्ते जाग�रते रत्वा च�रत्वेत्या�द पूवर्वत ्। स यत् त� बु�ान्ते �कि�त्पश्यित, अनन्वागतः तेन 

भवित — सङ्गो �यं पु�ष इित । ननु दषृ्ट्वैवेित कथमवधायर्ते ? करोित च त� पुण्यपापे ; तत्फलं च पश्यित — न, 

कारकावभासकत्वेन कतृर्त्वोपप�ेः ; ‘आत्मनैवाय ंज्योितषास्ते’ (बृ. उ. ४-३-६) इत्या�दना आत्मज्योितषा अवभािसतः 

कायर्करणसंघातः �वहरित ; तेन अस्य कतृर्त्वमुपचयर्ते, न स्वतः कतृर्त्वम् ; तथा चो�म ्‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. 

४-३-७) इित — बुद्ध्या�ुपािधकृतमेव न स्वतः ; इह तु परमाथार्पेक्षया उपािधिनरपेक्ष उच्यत े— दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च 

न कृत्वेित ; तेन न पूवार्पर�ाघाताशङ्का, यस्मात् िन�पािधकः परमाथर्तो न करोित, न िलप्यते ��याफलेन ; तथा च 

भगवतो�म् — ‘अना�दत्वाि�गुर्णत्वात्परमात्मायम�यः । शरीरस्थोऽिप कौन्तेय न करोित न िलप्यते’ (भ. गी. १३-११) 

इित । तथा सह�दानं त ुकाम�िववेकस्य द�शतत्वात् । तथा ‘स वा एष एतिस्मन्स्व�े’ ‘स वा एष एतिस्मन्बु�ान्ते’ 



इत्येताभ्यां किण्डकाभ्याम् असङ्गतैव �ितपा�दता ; यस्मात् बु�ान्ते कृतेन स्व�ान्तं गतः सं�स�ः असंब�ो भवित 

स्तैन्या�दकायार्दशर्नात्, तस्मात् ि�ष्विप स्थानेषु स्वतः असङ्ग एव अयम् ; अतः अमृतः स्थान�यधमर्िवलक्षणः । 

�ितयोन्या�वित स्व�ान्तायैव, सं�सादायेत्यथर्ः — दशर्नवृ�ेः स्व�स्य स्व�शब्दने अिभधानदशर्नात्, अन्तशब्दने च 

िवशेषणोपप�ेः ; ‘एतस्मा अन्ताय धावित’ (बृ. उ. ४-३-१९) इित च सुषु�ं दशर्ियष्यित । य�द पुनः एवमुच्यते — 

‘स्व�ान्ते रत्वा च�रत्वा’ (बृ. उ. ४-३-३४) ‘एतावुभावन्तावनुसंचरित स्व�ान्तं च बु�ान्तं च’ (बृ. उ. ४-३-१८) इित 

दशर्नात्, ‘स्व�ान्तायैव’ इत्य�ािप दशर्नवृि�रेव स्व� उच्यत इित — तथािप न �कि�द्दषु्यित ; असङ्गता िह 

िसषाधियिषता िसध्यत्येव ; यस्मात् जाग�रते दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च रत्वा च�रत्वा च स्व�ान्तमागतः, न 

जाग�रतदोषेणानुगतो भवित ॥ 

एवम् अयं पु�ष आत्मा स्वयं ज्योितः कायर्करणिवलक्षणः तत्�योजकाभ्यां कामकमर्भ्यां िवलक्षणः — यस्मात ्असङ्गो �यं 

पु�षः, असङ्गत्वात् — इत्ययमथर्ः ‘स वा एष एतिस्मन्सं�साद’े (बृ. उ. ४-३-१५) इत्या�ािभिस्तसृिभः किण्डकािभः 

�ितपा�दतः ; त� असङ्गतैव आत्मनः कुतः — यस्मात्, जाग�रतात् स्व�म्, स्व�ा� सं�सादम्, सं�सादा� पुनः स्व�म्, 

�मेण बु�ान्तं जाग�रतम्, बु�ान्ता� पुनः स्व�ान्तम् — इत्येवम् अनु�मसंचारेण स्थान�यस्य �ितरेकः सािधतः । 

पूवर्मप्युपन्यस्तोऽयमथर्ः ‘स्व�ो भूत्वेमं लोकमित�ामित मृत्यो �पािण’ (बृ. उ. ४-३-७) इित — तं िवस्तरेण �ितपा�, 

केवलं द�ृान्तमा�मविश�म्, त��यामीत्यारभ्यत े— 

त�था महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरित पूव� चापरं चैवमेवायं पु�ष एतावुभावन्तावनुसंचरित स्व�ान्तं च बु�ान्तं च ॥ १८ 

॥ 

भाष्यम् 

तत् त� एतिस्मन,् यथा — �द�शतेऽथ� द�ृान्तोऽयमुपादीयते — यथा लोके महामत्स्यः, महां�ासौ मत्स्य�, नादयेेन 

�ोतसा अहायर् इत्यथर्ः, �ोत� िव�म्भयित, स्वच्छन्दचारी, उभे कूले न�ाः पूव� च अपरं च अनु�मेण संचरित ; संचर�िप 

कूल�यं तन्मध्यव�तना उदक�ोतोवेगेन न परवशी ��यते — एवमेव अयं पु�षः एतौ उभौ अन्तौ अनुसंचरित ; कौ तौ ? 

स्व�ान्तं च बु�ान्तं च । द�ृान्त�दशर्नफलं त ु— मृत्यु�पः कायर्करणसंघातः सह तत्�योजकाभ्यां कामकमर्भ्याम् 

अनात्मधमर्ः ; अय ंच आत्मा एतस्माि�लक्षणः — इित िवस्तरतो �ाख्यातम् ॥ 

अ� च स्थान�यानुसंचारेण स्वयंज्योितष आत्मनः कायर्करणसंघात�ित�र�स्य कामकमर्भ्यां िविव�ता उ�ा ; स्वतः 

नायं संसारधमर्वान्, उपािधिनिम�मेव तु अस्य संसा�रत्वम् अिव�ाध्यारोिपतम् — इत्येष समुदायाथर् उ�ः । त� च 

जा�त्स्व�सुषु�स्थानानां �याणां िव�क�णर्�पः उ�ः, न पु�ीकृत्य एक� द�शतः — यस्मात् जाग�रते ससङ्गः समृत्युः 

सकायर्करणसंघातः उपल�यते अिव�या ; स्व�े तु कामसंयु�ः मृत्यु�पिविनमुर्� उपलभ्यते ; सुषु�े पुनः सं�स�ः असङ्गो 

भवतीित असङ्गतािप दशृ्यते ; एकवाक्यतया त ुउपसंि�यमाणं फलं िनत्यमु�बु�शु�स्वभावता अस्य न एक� पु�ीकृत्य 



�द�शतेित, तत्�दशर्नाय किण्डका आरभ्यते । सुषु�े िह एवं�पता अस्य व�यमाणा ‘त�ा अस्यैतदितच्छन्दा 

अपहतपाप्माभय ं�पम्’ (बृ. उ. ४-३-२१) इित ; यस्मात् एवं�पं िवलक्षणम्, सुषु�ं �िविवक्षित ; तत ्कथिमित आह — 

द�ृान्तेन अस्य अथर्स्य �कटीभावो भवतीित त� द�ृान्त उपादीयते — 

त�थािस्म�ाकाशे श्येनो वा सुपण� वा िवप�रपत्य �ान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ि�यत एवमेवायं पु�ष एतस्मा अन्ताय 

धावित य� सु�ो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्व�ं पश्यित ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

तत् यथा — अिस्म�ाकाशे भौितके श्येनो वा सुपण� वा, सुपणर्शब्दने िक्ष�ः श्येन उच्यते, यथा आकाशेऽिस्मन् िव�त्य 

िवप�रपत्य �ान्तः नानाप�रपतनलक्षणेन कमर्णा प�रिख�ः, संहत्य पक्षौ संगमय्य सं�सायर् पक्षौ, सम्यक् लीयते 

अिस्मि�ित संलयः, नीडः नीडायैव, ि�यते स्वात्मनैव धायर्ते स्वयमेव ; यथा अयं द�ृान्तः, एवमेव अयं पु�षः, एतस्मा 

एतस्मै, अन्ताय धावित । अन्तशब्दवाच्यस्य िवशेषणम् — य� यिस्मन् अन्ते सु�ः, न कंचन न कंिचदिप, कामं कामयते ; 

तथा न कंचन स्व�ं पश्यित । ‘न कंचन कामम्’ इित स्व�बु�ान्तयोः अिवशेषेण सवर्ः कामः �ितिषध्यते, ‘कंचन’ 

इत्यिवशेिषतािभधानात् ; तथा ‘न कंचन स्व�म्’ इित — जाग�रतेऽिप यत ्दशर्नम्, तदिप स्व�ं मन्यते �ुितः, अत आह — 

न कंचन स्व�ं पश्यतीित ; तथा च �ुत्यन्तरम् ‘तस्य �य आवसथा�यः स्व�ाः’ (ऐ. उ. १-३-१२) इित । यथा द�ृान्ते 

पिक्षणः प�रपतनज�मापनु�ये स्वनीडोपसपर्णम्, एवं जा�त्स्व�योः कायर्करणसंयोगज��याफलैः संयुज्यमानस्य, पिक्षणः 

प�रपतनज इव, �मो भवित ; तच्�मापनु�ये स्वात्मनो नीडम ्आयतनं सवर्संसारधमर्िवलक्षणं 

सवर्��याकारकफलायासशून्यं स्वमात्मानं �िवशित ॥ 

य�द अस्य अयं स्वभावः — सवर्संसारधमर्शून्यता, परोपािधिनिम�ं च अस्य संसारध�मत्वम् ; यि�िम�ं च अस्य 

परोपािधकृतं संसारध�मत्वम्, सा च अिव�ा — तस्या अिव�ायाः �क स्वाभािवकत्वम्, आहोिस्वत् कामकमार्�दवत् 

आगन्तुकत्वम् ; य�द च आगन्तुकत्वम्, ततो िवमोक्ष उपप�ते ; तस्या� आगन्तुकत्वे का उपपि�ः, कथं वा न आत्मधमर्ः 

अिव�ेित — सवार्नथर्बीजभूताया अिव�ायाः सत�वावधारणाथ� परा किण्डका आरभ्यते — 

ता वा अस्यैता िहता नाम ना�ो यथा केशः सह�धा िभ�स्तावतािण�ा ित�िन्त शुक्लस्य नीलस्य िपङ्गलस्य ह�रतस्य 

लोिहतस्य पूणार् अथ य�ैनं �न्तीव िजनन्तीव हस्तीव िवच्छाययित गतर्िमवपतित यदवे जा��यं पश्यित तद�ािव�या 

मन्यतेऽथ य� दवे इव राजेवाहमेवेद ंसव�ऽस्मीित मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

ताः वै, अस्य िशरःपाण्या�दलक्षणस्य पु�षस्य, एताः िहता नाम ना�ः, यथा केशः सह�धा िभ�ः, तावता तावत्प�रमाणेन 

अिण�ा अणुत्वेन ित�िन्त ; ता� शुक्लस्य रसस्य नीलस्य िपङ्गलस्य ह�रतस्य लोिहतस्य पूणार्ः, एतैः शुक्लत्वा�दिभः 



रसिवशेषैः पूणार् इत्यथर्ः ; एते च रसानां वणर्िवशेषाः वातिप��ेष्मणािमतरेतरसंयोगवैषम्यिवशेषात् िविच�ा बहव� 

भविन्त । तासु एवंिवधासु नाडीषु सू�मासु वाला�सह�भेदप�रमाणासु शुक्ला�दरसपूणार्सु सकलदहे�ािपनीषु स�दशकं 

िलङ्गं वतर्ते ; तदाि�ताः सवार् वासना उ�ावचसंसारधमार्नुभवजिनताः ; तत ्िलङ्गं वासना�यं सू�मत्वात् स्वच्छं 

स्फ�टकमिणकल्पं नाडीगतरसोपािधसंसगर्वशात ्धमार्धमर्�े�रतोद्भूतवृि�िवशेषं �ीरथहस्त्या�ाकारिवशेषैवार्सनािभः 

�त्यवभासते ; अथ एवं सित, य� यिस्मन्काले, केचन श�वः अन्ये वा तस्कराः मामागत्य �िन्त — इित मृषैव 

वासनािनिम�ः �त्ययः अिव�ाख्यः जायते, तदतेदचु्यते — एवं स्व�दशंृ �न्तीवेित ; तथा िजनन्तीव वशीकुवर्न्तीव ; न 

केचन �िन्त, नािप वशीकुवर्िन्त, केवलं तु अिव�ावासनो�विनिम�ं �ािन्तमा�म् ; तथा हस्तीवैनं िवच्छाययित 

िवच्छादयित िव�ावयित धावयतीवेत्यथर्ः ; गतर्िमव पतित — गत� जीणर्कूपा�दकिमव पतन्तम् आत्मानमुपलक्षयित ; 

तादशृी िह अस्य मृषा वासना उ�वित अत्यन्तिनकृ�ा अधम��ािसतान्तःकरणवृ�या�या, दःुख�पत्वात् । �क ब�ना, 

यदवे जा�त् भयं पश्यित हस्त्या�दलक्षणम्, तदवे भय�पम् अ� अिस्मन्स्व�े िवनैव हस्त्या�द�पं भयम् अिव�ावासनया 

मृषैव उद्भूतया मन्यते । अथ पुनः य� अिव�ा अपकृष्यमाणा िव�ा चोत्कृष्यमाणा — �किवषया �कलक्षणा चेत्युच्यते — 

अथ पुनः य� यिस्मन्काले, दवे इव स्वयं भवित, दवेतािवषया िव�ा यदा उद्भूता जाग�रतकाले, तदा उद्भूतया वासनया 

दवेिमव आत्मान ंमन्यते ; स्व�ेऽिप तदचु्यते — दवे इव, राजेव राज्यस्थः अिभिष�ः, स्व�ेऽिप राजा अहिमित मन्यते 

राजवासनावािसतः । एवम् अत्यन्त�क्षीयमाणा अिव�ा उद्भूता च िव�ा सवार्त्मिवषया यदा, तदा स्व�ेऽिप 

त�ावभािवतः — अहमेवेद ंसव�ऽस्मीित मन्यत े; स यः सवार्त्मभावः, सोऽस्य आत्मनः परमो लोकः परम आत्मभावः 

स्वाभािवकः । य�ु सवार्त्मभावादवार्क् वाला�मा�मिप अन्यत्वेन दशृ्यते — नाहमस्मीित, तदवस्था अिव�ा ; तया 

अिव�या ये �त्युपस्थािपताः अनात्मभावा लोकाः, ते अपरमाः स्थावरान्ताः ; तान् सं�वहारिवषयान् लोकानपे�य अयं 

सवार्त्मभावः समस्तोऽनन्तरोऽबा�ः, सोऽस्य परमो लोकः । तस्मात् अपकृष्यमाणायाम् अिव�ायाम्, िव�ायां च का� ं

गतायाम्, सवार्त्मभावो मोक्षः, यथा स्वयंज्योितष्ट्वं स्व�े �त्यक्षत उपलभ्यते त�त्, िव�ाफलम् उपलभ्यत इत्यथर्ः । तथा 

अिव�ायामप्युत्कृष्यमाणायाम्, ितरोधीयमानायां च िव�ायाम्, अिव�ायाः फलं �त्यक्षत एवोपलभ्यते — ‘अथ य�ैनं 

�न्तीव िजनन्तीव’ इित । त ेएते िव�ािव�ाकाय�, सवार्त्मभावः प�रिच्छ�ात्मभाव� ; िव�या शु�या सवार्त्मा भवित ; 

अिव�या च असव� भवित ; अन्यतः कुति�त्�िवभ�ो भवित ; यतः �िवभ�ो भवित, तेन िव�ध्यते ; िव��त्वात् हन्यते 

जीयते िवच्छा�ते च ; असवर्िवषयत्वे च िभ�त्वात् एत�वित ; समस्तस्तु सन् कुतो िभ�ते, येन िव�ध्येत ; िवरोधाभावे, 

केन हन्यते जीयते िवच्छा�ते च । अत इदम् अिव�ायाः सत�वमु�ं भवित — सवार्त्मानं सन्तम् असवार्त्मत्वेन �ाहयित, 

आत्मनः अन्यत् वस्त्वन्तरम् अिव�मानं �त्युपस्थापयित, आत्मानम् असवर्मापादयित ; ततस्ति�षयः कामो भवित ; यतो 

िभ�ते कामतः, ��यामुपाद�े, ततः फलम् — तदतेद�ुम् । व�यमाण ंच ‘य� िह �तैिमव भवित त�दतर इतरं पश्यित’ (बृ. 

उ. २-४-१४), (बृ. उ. ४-५-१५) इत्या�द । इदम् अिव�ायाः सत�वं सह काय�ण �द�शतम् ; िव�ाया� काय� सवार्त्मभावः 

�द�शतः अिव�ाया िवपयर्येण । सा चािव�ा न आत्मनः स्वाभािवको धमर्ः — यस्मात् िव�ायामुत्कृष्यमाणायां 

स्वयमपचीयमाना सती, का�ां गतायां िव�ायां प�रिनि�ते सवार्त्मभावे सवार्त्मना िनवतर्ते, र�वािमव सपर्ज्ञानं 



र�ुिन�ये ; त�ो�म् — ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. २-४-१४) इत्या�द ; तस्मात् न आत्मधमर्ः 

अिव�ा ; न िह स्वाभािवकस्योिच्छि�ः कदािचदप्युपप�ते, सिवतु�रव औष्ण्य�काशयोः । तस्मात् तस्या मोक्ष उपप�ते ॥ 

त�ा अस्यैतदितच्छन्दा अपहतपाप्माभयं �पम् । त�था ि�यया ि�या संप�रष्व�ो न बा�ं �क�न वेद नान्तरमेवमेवायं 

पु�षः �ाजे्ञनात्मना संप�रष्व�ो न बा�ं �क�न वेद नान्तरं त�ा अस्यैतदा�काममात्मकाममकामं �पं शोकान्तरम् ॥ २१ 

॥ 

भाष्यम् 

इदान� योऽसौ सवार्त्मभावो मोक्षः िव�ाफलं ��याकारकफलशून्यम्, स �त्यक्षतो िन�दश्यते, य� अिव�ाकामकमार्िण न 

सिन्त । तत् एतत ्�स्तुतम् — ‘य� सु�ो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्व�ं पश्यित’ (बृ. उ. ४-३-१९) इित, तदतेत् वै 

अस्य �पम् — यः सवार्त्मभावः ‘सोऽस्य परमो लोकः’ (बृ. उ. ४-३-२०) इत्यु�ः — तत् ; अितच्छन्दा अितच्छन्दिमत्यथर्ः, 

�पपरत्वात् ; छन्दः कामः, अितगतः छन्दः यस्मा�पूात् तत् अितच्छन्द ं�पम ्; अन्योऽसौ सान्तः छन्दःशब्दः 

गाय�या�दच्छन्दोवाची ; अयं त ुकामवचनः, अतः स्वरान्त एव ; तथािप ‘अितच्छन्दा’ इित पाठः स्वाध्यायधम� ���ः ; 

अिस्त च लोके कामवचन�यु�ः छन्दशब्दः ‘स्वच्छन्दः’ ‘परच्छन्दः’ इत्यादौ ; अतः ‘अितच्छन्दम्’ इत्येवम् उपनेयम्, 

कामव�जतमेत�पूिमत्यिस्मन् अथ� तथा अपहतपाप्म — पाप्मशब्दने धमार्धमार्वुच्येते, ‘पाप्मिभः संसृज्यते पाप्मनो 

िवजहाित’ (बृ. उ. ४-३-८) इत्यु�त्वात् ; अपहतपाप्म धमार्धमर्व�जतिमत्येतत् । �क�, अभयम् — भयं िह नाम 

अिव�ाकायर्म्, ‘अिव�या भयं मन्यते’ (बृ. उ. ४-३-२०) इित ह्यु�म ्; तत् कायर्�ारेण कारण�ितषेधोऽयम् ; अभयं 

�पिमित अिव�ाव�जतिमत्येतत् । यदतेत् िव�ाफलं सवार्त्मभावः, तदतेत् अितच्छन्दापहतपाप्माभयं �पम् — 

सवर्संसारधमर्व�जतम्, अतः अभयं �पम् एतत ्। इद ंच पूवर्मेवोपन्यस्तम् अतीतानन्तर�ा�णसमा�ौ ‘अभयं वै जनक 

�ा�ोऽिस’ (बृ. उ. ४-२-४) इत्यागमतः ; इह त ुतकर् तः �पि�तं द�शतागमाथर्�त्ययदा�ार्य । अयमात्मा स्वयं 

चैतन्यज्योितःस्वभावः सव� स्वेन चैतन्यज्योितषा अवभासयित — स य�� �कि�त्पश्यित, रमते, चरित, जानाित 

चेत्यु�म् ; िस्थत ंचैतत् न्यायतः िनत्यं स्व�पं चैतन्यज्योितष्ट्वमात्मनः । सः य�ात्मा अ� अिवन�ः स्वेनैव �पेण वतर्ते, 

कस्मात् अयम् — अहमस्मीत्यात्मानं वा, बिहवार् — इमािन भूतानीित, जा�त्स्व�यो�रव, न जानाित — इत्य� उच्यते ; 

शृणु अ� अज्ञानहतेुम् ; एकत्वमेव अज्ञानहतेुः ; तत्कथिमित उच्यत े; द�ृान्तेन िह �त्यक्षी भवित िवविक्षतोऽथर् इत्याह — 

तत् त� यथा लोके ि�यया इ�या ि�या संप�रष्व�ः सम्यक्प�रष्व�ः कामयन्त्या कामुकः सन्, न बा�मात्मनः �क�न 

�कि�दिप वेद — म�ोऽन्य�िस्त्वित, न च आन्तरम् — अयमहमिस्म सुखी दःुखी वेित ; अप�रष्व�स्तु तया �िवभ�ो 

जानाित सवर्मेव बा�म् आभ्यान्तरं च ; प�रष्वङ्गो�रकालं तु एकत्वाप�ेः न जानाित — एवमेव, यथा द�ृान्तः अयं 

पु�षः के्ष�ज्ञः भूतमा�ासंसगर्तः सैन्धविखल्यवत् �िवभ�ः, जलादौ चन्�ा�द�ितिबम्बवत् कायर्करण इह �िव�ः, सोऽयं 

पु�षः, �ाजे्ञन परमाथ�न स्वाभािवकेन स्वेन आत्मना 



परेण ज्योितषा, संप�रष्व�ः सम्यक्प�रष्व�ः एक�भूतः िनरन्तरः सवार्त्मा, न बा�ं �क�न वस्त्वन्तरम्, नािप आन्तरम् 

आत्मिन — अयमहमिस्म सुखी दःुखी वेित वेद । त� चैतन्यज्योितःस्वभावत्वे कस्मा�दह न जानातीित यद�ाक्षीः, त� अयं 

हतेुः मयो�ः एकत्वम्, यथा �ीपंुसयोः संप�रष्व�योः । त� अथार्त् नानात्वं िवशेषिवज्ञानहतेु�रत्यु�ं भवित ; नानात्वे च 

कारणम् — आत्मनो वस्त्वन्तरस्य �त्युपस्थािपका अिव�ेत्यु�म् । त� च अिव�ाया यदा �िविव�ा भवित, तदा सव�ण 

एकत्वमेव अस्य भवित ; तत� ज्ञानजे्ञया�दकारकिवभागे असित, कुतो िवशेषिवज्ञान�ादभुार्वः कामो वा संभवित 

स्वाभािवके स्व�पस्थ आत्मज्योितिष । यस्मात् एवं सव�कत्वमेव अस्य �पम,् अतः तत् वै अस्य आत्मनः 

स्वयंज्योितःस्वभावस्य एतत ्�पम् आ�कामम ्— यस्मात् समस्तमेतत् तस्मात् आ�ाः कामा अिस्मन् �पे त�ददम् 

आ�कामम् ; यस्य िह अन्यत्वेन �िवभ�ः कामः, तत ्अना�काम ंभवित, यथा जाग�रतावस्थायां दवेद�ा�द�पम् ; न 

ित्वद ंतथा कुति�त्�िवभज्यते ; अतः तत् आ�कामं भवित । �कम् अन्यस्मात् वस्त्वन्तरात् न �िवभज्यते, आहोिस्वत् 

आत्मैव तत ्वस्त्वन्तरम्, अत आह — नान्यदिस्त आत्मनः ; कथम् ? यत आत्मकामम् — आत्मैव कामाः यिस्मन् �पे, 

अन्य� �िवभ�ा इव अन्यत्वेन काम्यमानाः यथा जा�त्स्व�योः, तस्य आत्मैव अन्यत्व�त्युपस्थापकहतेोरिव�ाया 

अभावात् — आत्मकामम् ; अत एव अकाममेत�पूम् काम्यिवषयाभावात् ; शोकान्तरम् शोकिच्छ� ंशोकशून्यिमत्येतत्, 

शोकमध्यिमित वा, सवर्थािप अशोकमेत�पूम् शोकव�जतिमत्यथर्ः ॥ 

अ� िपतािपता भवित मातामाता लोका अलोका दवेा अदवेा वेदा अवेदाः । अ� स्तेनोऽस्तेनो भवित �ूणहा�ूणहा 

चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसः �मणोऽ�मणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीण� िह तदा 

सवार्ञ्छोकान्�दयस्य भवित ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

�कृतः स्वयंज्योितरात्मा अिव�ाकामकमर्िविनमुर्� इत्यु�म्, असङ्गत्वादात्मनः, आगन्तुकत्वा� तेषाम् । त� एवमाशङ्का 

जायते ; चैतन्यस्वभावत्वे सत्यिप एक�भावात् न जानाित �ीपंुसयो�रव संप�रष्व�यो�रत्यु�म् ; त� �ासिङ्गकम् एतत ्

उ�म् — कामकमार्�दवत् स्वयंज्योितष्ट्वमिप अस्य आत्मना न स्वभावः, यस्मात् सं�साद ेनोपलभ्यते — इत्याशङ्कायां 

�ा�ायाम्, ति�राकरणाय, �ीपंुसयोदृर्�ान्तोपादानेन, िव�मानस्यैव स्वयंज्योितष्ट्वस्य सुषु�े अ�हणम् एक�भावा�तेोः, 

न तु कामकमार्�दवत् आगन्तुकम ्— इत्येतत् �ासिङ्गकमिभधाय, यत्�कृतं तदवेानु�वतर्यित । अ� च एतत ्�कृतम् — 

अिव�ाकामकमर्िविनमुर्�मेव त�पूम्, यत् सुषु� ेआत्मनो गृ�ते �त्यक्षत इित ; तदतेत् यथाभूतमेवािभिहतम् — 

सवर्संबन्धातीतम् एत�पूिमित ; यस्मात् अ� एतिस्मन् सुषु�स्थाने अितच्छन्दापहतपाप्माभयम् एत�पूम्, तस्मात् अ� 

िपता जनकः — तस्य च जनियतृत्वात् यत् िपतृत्वं पु�ं �ित, तत् कमर्िनिम�म ्; तेन च कमर्णा अयमसंब�ः अिस्मन्काले ; 

तस्मात् िपता पु�संबन्धिनिम�ात्कमर्णो िविनमुर्�त्वात् िपतािप अिपता भवित ; तथा पु�ोऽिप िपतुरपु�ो भवतीित 

सामथ्यार्�म्यते ; उभयो�ह संबन्धिनिम�ं कमर्, तत् अयम् अित�ान्तो वतर्ते ; ‘अपहतपाप्म’ (बृ. उ. ४-३-२१) इित िह 

उ�म् । तथा माता अमाता ; लोकाः कमर्णा जेत�ाः िजता� — तत्कमर्संबन्धाभावात् लोकाः अलोकाः ; तथा दवेाः 



कमार्ङ्गभूताः — तत्कमर्संबन्धात्ययात् दवेा अदवेाः ; तथा वेदाः — साध्यसाधनसंबन्धािभधायकाः, मन्�लक्षणा� 

अिभधायकत्वेन कमार्ङ्गभूताः, अधीताः अध्येत�ा� — कमर्िनिम�मेव संबध्यन्ते पु�षेण ; तत्कमार्ित�मणात् 

एतिस्मन्काले वेदा अिप अवेदाः संप�न्ते । न केवलं शुभकमर्संबन्धातीतः, �क त�ह, अशुभैरिप अत्यन्तघोरैः कमर्िभः 

असंब� एवायं वतर्ते इत्येतमथर्माह — अ� स्तेनः �ा�णसुवणर्हतार्, �ूण�ा सह पाठादवगम्यते — सः तेन घोरेण कमर्णा 

एतिस्मन्काले िविनमुर्�ो भवित, येन अयं कमर्णा महापातक� स्तेन उच्यते । तथा �ूणहा अ�ूणहा । तथा चाण्डालः न 

केवलं �त्युत्प�ेनैव कमर्णा िविनमुर्�ः, �क त�ह सहजेनािप अत्यन्तिनकृ�जाित�ापकेणािप िविनमुर्� एव अयम् ; चाण्डालो 

नाम शू�णे �ा�ण्यामुत्प�ः, चण्डाल एव चाण्डालः ; सः जाितिनिम�ेन कमर्णा असंब�त्वात् अचाण्डालो भवित । 

पौल्कसः, पुल्कस एव पौल्कसः, शू�णेैव क्षित्�यायामुत्प�ः ; सोऽिप अपुल्कसो भवित । तथा आ�मलक्षणै� कमर्िभः 

असंब�ो भवतीत्युच्यते ; �मणः प�र�ाट् — यत्कमर्िनिम�ो भवित, सः तेन िविनमुर्�त्वात् अ�मणः ; तथा तापसः 

वान�स्थः अतापसः ; सव�षां वणार्�मादीनामुपलक्षणाथर्म् उभयो�र्हणम् । �क ब�ना ? अनन्वागतम् — न अन्वागतम् 

अनन्वागतम् असंब�िमत्येतत्, पुण्येन शा�िविहतेन कमर्णा, तथा पापेन िविहताकरण�ितिष���यालक्षणेन ; 

�पपरत्वात् नपंुसकिलङ्गम् ; ‘अभयं �पम्’ (बृ. उ. ४-३-२१) इित िह अनुवतर्ते । �क पुनः असंब�त्वे कारणिमित 

त�तेु�च्यते — तीणर्ः अित�ान्तः, िह यस्मात्, एवं�पः, तदा तिस्मन्काले, सवार्न् शोकान् — शोकाः कामाः ; 

इ�िवषय�ाथर्ना िह ति�षयिवयोगे शोकत्वमाप�ते ; इ� ंिह िवषयम् अ�ा�ं िवयु�ं च उ��श्य िचन्तयानस्तद्गुणान् 

संतप्यते पु�षः ; अतः शोको रितः काम इित पयार्याः । यस्मात् सवर्कामातीतो िह अ� अयं भवित — ‘न कंचन कामं 

कामयते’ (बृ. उ. ४-३-१९) ‘अितच्छन्दा’ (बृ. उ. ४-३-२०) इित ह्यु�म,् तत्���यापिततोऽयं शोकशब्दः कामवचन एव 

भिवतुमहर्ित ; काम� कमर्हतेुः ; व�यित िह ‘स यथाकामो भवित तत्�तुभर्वित यत्�तुभर्वित तत्कमर् कु�ते’ (बृ. उ. ४-४-५) 

इित — अतः सवर्कामािततीणर्त्वात् यु�मु�म ्‘अनन्वागतं पुण्येन’ इत्या�द । �दयस्य — �दयिमित पुण्डरीकाकारो 

मांसिपण्डः, तत्स्थम् अन्तःकरणं बुि�ः �दयिमत्युच्यते, तात्स्थ्यात्, म��ोशनवत्, �दयस्य बु�ःे ये शोकाः ; बुि�सं�या 

िह ते, ‘कामः संकल्पो िविच�कत्सेत्या�द — सव� मन एव’ (बृ. उ. १-५-३) इत्यु�त्वात् ; व�यित च ‘कामा येऽस्य ��द 

ि�ताः’ (बृ. उ. ४-४-७) इित ; आत्मसं�य�ान्त्यपनोदाय िह इद ंवचनम् ‘��द ि�ताः’ ‘�दयस्य शोकाः’ इित च । 

�दयकरणसंबन्धातीत� अयम् अिस्मन्काले ‘अित�ामित मृत्यो �पािण’ (बृ. उ. ४-३-७) इित िह उ�म् ; 

�दयकरणसंबन्धातीतत्वात्, तत्सं�यकामसंबन्धातीतो भवतीित यु�तरं वचनम ्॥ 

ये तु वा�दनः — ��द ि�ताः कामा वासना� �दयसंबिन्धनमात्मानमुपसृप्य उपि�ष्यिन्त, �दयिवयोगेऽिप च अत्मिन 

अवित�न्ते पुटतैलस्थ इव पुष्पा�दगन्धः — �त्याचक्षते ; तेषाम् ‘कामः संकल्पः’ (बृ. उ. १-५-३) ‘�दये �ेव �पािण’ (बृ. 

उ. ३-९-२०) ‘�दयस्य शोकाः’ इत्यादीनां वचनानामानथर्क्यमेव । �दयकरणोत्पा�त्वा�दित चेत्, न, ‘��द ि�ताः’ (बृ. उ. 

४-४-७) इित िवशेषणात् ; न िह �दयस्य करणमा�त्वे ‘��द ि�ताः’ (बृ. उ. ४-४-७) इित वचन ंसम�सम्, ‘�दये �ेव 

�पािण �िति�तािन’ (बृ. उ. ३-९-२०) इित च । आत्मिवशु��े िवविक्षतत्वात् �च्�यणवचनं यथाथर्मेव यु�म् ; 

‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित च �ुतेः अन्याथार्संभवात् । ‘कामा येऽस्य ��द ि�ताः’ इित िवशेषणात् 



आत्मा�या अिप सन्तीित चेत,् न, अनाि�तापेक्षत्वात् । न अ� आ�यान्तरमपे�य ‘ये ��द’ इित िवशेषणम्, �क त�ह ये 

��द अनाि�ताः कामाः तानपे�य िवशेषणम् ; ये तु अ��ढा भिवष्यन्तः भूता� �ितपक्षतो िनवृ�ाः, ते नैव ��द ि�ताः ; 

संभा�न्ते च ते ; अतो यु�ं तानपे�य िवशेषणम् — ये ��ढा वतर्माना िवषये ते सव� �मुच्यन्ते इित । तथािप 

िवशेषणानथर्क्यिमित चेत्, न, तेषु य�ािधक्यात,् हयेाथर्त्वात् ; इतरथा अ�ुतमिन� ंच किल्पत ंस्यात् आत्मा�यत्वं 

कामानाम् । ‘न कंचन काम ंकामयते’ (बृ. उ. ४-३-१९) इित �ा��ितषेधात् आत्मा�यत्वं कामानां �ुतमेवेित चेत्, न, 

‘सधीः स्व�ो भूत्वा’ (बृ. उ. ४-३-७) इित परिनिम�त्वात् कामा�यत्व�ा�ेः ; असङ्गवचना� ; न िह कामा�यत्वे 

असङ्गवचनमुपप�ते ; सङ्ग� काम इत्यवोचाम । ‘आत्मकामः’ (बृ. उ. ४-३-२१) इित �ुतेः आत्मिवषयोऽस्य कामो 

भवतीित चेत्, न, �ित�र�कामाभावाथर्त्वात् तस्याः । 

वैशेिषका�दतन्�न्यायोपप�म् आत्मनः कामा�ा�यत्विमित चेत,् न, ‘��द ि�ताः’ (बृ. उ. ४-४-७) 

इत्या�दिवशेष�ुितिवरोधात् अनपे�याः ताः वैशेिषका�दतन्�ोपप�यः ; �ुितिवरोधे न्यायाभासत्वोपगमात् । 

स्वयंज्योितष्ट्वबाधना� ; कामादीनां च स्व�े केवलदिृशमा�िवषयत्वात् स्वयंज्योितष्ट्वं िस� ंिस्थतं च बाध्येत — 

आत्मसमवाियत्वे दशृ्यत्वानुपप�ेः, चकु्षगर्तिवशेषवत् ; ��ु�ह दशृ्यम् अथार्न्तरभूतिमित, ��ुः स्वयंज्योितष्ट्वं िस�म् ; तत ्

बािधतं स्यात्, य�द कामा�ा�यत्वं प�रकल्प्येत । सवर्शा�ाथर्िव�ितषेधा� — परस्य एकदशेकल्पनायां कामा�ा�यत्वे च 

सवर्शा�ाथर्जातं कुप्येत ; एत� िवस्तरेण चतुथ�ऽवोचाम ; महता िह �य�ेन कामा�ा�यत्वकल्पनाः �ितषे��ाः, आत्मनः 

परेणैकत्वशा�ाथर्िस�ये ; तत्कल्पनायां पुनः ��यमाणायां शा�ाथर् एव बािधतः स्यात् । यथा इच्छादीनामात्मधमर्त्वं 

कल्पयन्तः वैशेिषका नैयाियका� उपिनषच्छा�ाथ�न न संगच्छन्ते, तथा इयमिप कल्पना उपिनषच्छा�ाथर्बाधनात् न 

आदरणीया ॥ 

�ीपंुसयो�रव एकत्वात् न पश्यतीत्यु�म् ; स्वयंज्योित�रित च ; स्वयंज्योितष्ट्वं नाम चैतन्यात्मस्वभावता ; य�द िह 

अग्न्युष्णत्वा�दवत् चैतन्यात्मस्वभाव आत्मा, सः कथम् एकत्वेऽिप िह स्वभावं ज�ात्, न जानीयात् ? अथ न जहाित, 

कथिमह सुषु�े न पश्यित ? िव�ितिष�मेतत् — चैतन्यमात्मस्वभावः, न जानाित चेित । न िव�ितिष�म्, उभयमप्येतत् 

उपप�त एव ; कथम् — 

य� ैत� पश्यित पश्यन्वै त� पश्यित न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वात् । न तु त�� तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं 

यत्पश्येत् ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

य� ैसुषु�े तत् न पश्यित, पश्यन्वै तत ्त� पश्य�ेव न पश्यित । यत ्त� सुषु�े न पश्यतीित जानीषे, तत् न तथा गृ�ीयाः ; 

कस्मात् ? पश्यन्वै भवित त� । ननु एवं न पश्यतीित सुषु�े जानीमः, यतः न चकु्षवार् मनो वा दशर्ने करणं �ापृतमिस्त ; 

�ापृतेषु िह दशर्न�वणा�दषु, पश्यतीित �वहारो भवित, शृणोतीित वा ; न च �ापृतािन करणािन पश्यामः ; तस्मात् न 



पश्यत्येव अयम् । न िह ; �क त�ह पश्य�ेव भवित ; कथम् ? न — िह यस्मात ्��ुः दिृ�कतुर्ः या दिृ�ः, तस्या द�ृःे 

िवप�रलोपः िवनाशः, सः न िव�ते । यथा अ�ेरौष्ण्यं यावदि�भािव, तथा अयं च आत्मा ��ा अिवनाशी, अतः 

अिवनािशत्वात् आत्मनो दिृ�रिप अिवनािशनी, याव��ृभािवनी िह सा । नन ुिव�ितिष�िमदमिभधीयते — ��ुः सा दिृ�ः 

न िवप�रलुप्यते इित च ; दिृ�� ��ा ��यते ; दिृ�कतृर्त्वात् िह ��ते्युच्यते ; ��यमाणा च ��ा दिृ�ः न िवप�रलुप्यत इित 

च अशक्यं व�ुम् ; नन ुन िवप�रलुप्यते इित वचनात् अिवनािशनी स्यात्, न, वचनस्य ज्ञापकत्वात् ; न िह न्याय�ा�ो 

िवनाशः कृतकस्य वचनशतेनािप वारियतुं शक्यत,े वचनस्य यथा�ा�ाथर्ज्ञापकत्वात् । नैष दोषः, आ�दत्या�द�काशकत्ववत् 

दशर्नोपप�ेः ; यथा आ�दत्यादयः िनत्य�काशस्वभावा एव सन्तः स्वाभािवकेन िनत्येनैव �काशेन �काशयिन्त ; न िह 

अ�काशात्मानः सन्तः �काशं कुवर्न्तः �काशयन्तीत्युच्यन्ते, �क त�ह स्वभावेनैव िनत्येन �काशेन — तथा अयमिप आत्मा 

अिवप�रलु�स्वभावया दषृ्�ा िनत्यया ��ते्युच्यते । गौणं त�ह ��ृत्वम्, न, एवमेव मुख्यत्वोपप�ेः ; य�द िह अन्यथािप 

आत्मनो ��ृत्वं द�ृम्, तदा अस्य ��ृत्वस्य गौणत्वम् ; न तु आत्मनः अन्यो दशर्न�कारोऽिस्त ; तत् एवमेव मुख्यं 

��ृत्वमुपप�ते, नान्यथा — यथा आ�दत्यादीनां �काशियतृत्वं िनत्येनैव स्वाभािवकेन अ��यमाणेन �काशेन, तदवे च 

�काशियतृत्वं मुख्यम,् �काशियतृत्वान्तरानुपप�ेः । तस्मात् न ��ुः दिृ�ः िवप�रलुप्यते इित न िव�ितषेधगन्धोऽप्यिस्त । 

ननु अिनत्य��याकतृर्िवषय एव तृच्�त्ययान्तस्य शब्दस्य �योगो द�ृः — यथा छे�ा भे�ा गन्तेित, तथा ��ते्य�ापीित चेत् 

— न, �काशियतेित द�ृत्वात ्। भवतु �काशकेषु, अन्यथा असंभवात्, न त्वात्मनीित चेत ्— न,दषृ्�िवप�रलोप�ुतेः । 

पश्यािम — न पश्यािम — इत्यनुभवदशर्नात् नेित चेत,् न, करण�ापारिवशेषापेक्षत्वात् ; उद्धृतचकु्षषां च स्व�े 

आत्मद�ृरेिवप�रलोपदशर्नात् । तस्मात् अिवप�रलु�स्वभावैव आत्मनो दिृ�ः ; अतः तया अिवप�रलु�या दषृ्�ा 

स्वयंज्योितःस्वभावया पश्य�ेव भवित सुषु�े ॥ 

कथं त�ह न पश्यतीित उच्यते — न त ुतदिस्त ; �क तत ्? ि�तीयं िवषयभूतम् ; �किविश�म् ? ततः ��ुः अन्यत् अन्यत्वेन 

िवभ�म् यत्पश्येत् यदपुलभेत । यि� ति�शेषदशर्नकारणमन्तःकरणम् चकू्ष �पं च, तत् अिव�या अन्यत्वेन 

�त्युपस्थािपतमासीत् ; तत ्एतिस्मन्काले एक�भूतम्, आत्मनः परेण प�रष्वङ्गात् ; ��ु�ह प�रिच्छ�स्य िवशेषदशर्नाय 

करणम् अन्यत्वेन �वित�ते ; अयं त ुस्वेन सवार्त्मना संप�रष्व�ः — स्वेन परेण �ाजे्ञन आत्मना, ि�ययेव पु�षः ; तेन न 

पृथक्त्वेन �विस्थतािन करणािन, िवषया� ; तदभावात् िवशेषदशर्नं नािस्त ; करणा�दकृतं िह तत्, न आत्मकृतम् ; 

आत्मकृतिमव �त्यवभासते । तस्मात् तत्कृता इयं �ािन्तः — आत्मनो दिृ�ः प�रलुप्यते इित ॥ 

य� ैत� िज�ित िज�न्वै त� िज�ित न िह �ातु�ार्ते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं 

यि��ेत् ॥ २४ ॥ 

य� ैत� रसयते रसयन्वै त� रसयते न िह रसियतू रसयते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त 

ततोऽन्यि�भ�ं य�सयेत् ॥ २५ ॥ 



य� ैत� वदित वदन्वै त� वदित न िह व�ुवर्�े�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं य�दते् 

॥ २६ ॥ 

य� ैत� शृणोित शृण्वन्वै त� शृणोित न िह �ोतुः �ुते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं 

यच्छृणुयात् ॥ २७ ॥ 

य� ैत� मनुते मन्वानो वै त� मनुते न िह मन्तुमर्ते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं 

यन्मन्वीत ॥ २८ ॥ 

य� ैत� स्पृशित स्पृशन्वै त� स्पृशित न िह स्��ुः स्पृ��ेवप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त ततोऽन्यि�भ�ं 

यत्स्पृशेत् ॥ २९ ॥ 

य� ैत� िवजानाित िवजानन्वै त� िवजानाित न िह िवज्ञातु�वज्ञाते�वप�रलोपो िव�तेऽिवनािशत्वा� तु त��तीयमिस्त 

ततोऽन्यि�भ�ं यि�जानीयात् ॥ ३० ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत् — य� ैत� िज�ित, य� ैत� रसयते, य� ैत� वदित, य� ैत� शृणोित, य� ैत� मनुत,े य� ैत� स्पृशित, य� ै

त� िवजानातीित । मननिवज्ञानयोः दषृ्�ा�दसहका�रत्वेऽिप सित चकु्षरा�दिनरपेक्षो भूतभिवष्य�तर्मानिवषय�ापारो 

िव�त इित पृथग्�हणम् ॥ 

�क पुनः दषृ्�ादीनाम् अ�ेरोष्ण्य�काशनज्वलना�दवत् धमर्भेदः, आहोिस्वत् अिभ�स्यैव धमर्स्य परोपािधिनिम�ं 

धमार्न्यत्विमित । अ� केिच�ाचक्षते — आत्मवस्तुनः स्वत एव एकत्वं नानात्वं च — यथा गोः गो��तया एकत्वम्, 

(सा�ादीनां ?) धमार्णां परस्परतो भेदः ; यथा स्थूलेषु एकत्वं नानात्वं च, तथा िनरवयवेषु अमूतर्वस्तुषु एकत्वं नानात्वं च 

अनुमेयम् ; सवर्� अ�िभचारदशर्नात् आत्मनोऽिप त�दवे दषृ्�ादीनां परस्परं नानात्वम्, आत्मना चैकत्विमित । न, 

अन्यपरत्वात् — न िह दषृ्�ा�दधमर्भेद�दशर्नपरम् इद ंवाक्यम् ‘य� ैतत्’ इत्या�द ; �क त�ह, य�द चैतन्यात्मज्योितः, कथं 

न जानाित सुषु�े ? नूनम ्अतो न चैतन्यात्मज्योितः इत्येवमाशङ्का�ा�ौ, ति�राकरणाय एतदारब्धम् ‘य� ैतत्’ इत्या�द । 

यत् अस्य जा�त्स्व�योः चकु्षरा�नेकोपािध�ारं चैतन्यात्मज्योितःस्वाभा�म् उपलिक्षतं दषृ्�ा�िभधेय�वहाराप�म्, 

सुषु�े उपािधभेद�ापारिनवृ�ौ अनु�ास्यमानत्वात् अनुपल�यमाणस्वभावमिप उपािधभेदने िभ�िमव — 

यथा�ा�ानुवादनेैव िव�मानत्वमुच्यते ; त� दषृ्�ा�दधमर्भेदकल्पना िवविक्षताथार्निभज्ञतया ; सैन्धवघनवत् 

�ज्ञानैकरसघन�ुितिवरोधा� ; ‘िवज्ञानमानन्दम’् (बृ. उ. ३-९-२८) ‘सत्यं ज्ञानम्’ (तै. उ. २-१-१) ‘�ज्ञानं ��’ (ऐ. उ. ३-

१-३) इत्या�द�ुितभ्य� । शब्द�वृ�े� — लौ�कक� च शब्द�वृि�ः — ‘चकु्षषा �पं िवजानाित’ ‘�ो�ेण शब्द ंिवजानाित’ 

‘रसनेना�स्य रसं िवजानाित’ इित च सवर्�ैव च दषृ्�ा�दशब्दािभधेयानां िवज्ञानशब्दवाच्यतामेव दशर्यित ; शब्द�वृि�� 



�माणम् । द�ृान्तोपप�े� — यथा िह लोके स्वच्छस्वाभा�यु�ः स्फ�टकः ति�िम�मेव केवलं 

ह�रतनीललोिहता�ुपािधभेदसंयोगात् तदाकारत्वं भजते, न च स्वच्छस्वाभा��ितरेकेण ह�रतनीललोिहता�दलक्षणा 

धमर्भेदाः स्फ�टकस्य कल्पियतुं शक्यन्ते — तथा चकु्षरा�ुपािधभेदसंयोगात् �ज्ञानघनस्वभावस्यैव आत्मज्योितषः 

दषृ्�ा�दशि�भेद उपल�यते, �ज्ञानघनस्य स्वच्छस्वाभा�ात ्स्फ�टकस्वच्छस्वाभा�वत् । स्वयंज्योितष्ट्वा� — यथा च 

आ�दत्यज्योितः अवभास्यभेदःै संयुज्यमानं ह�रतनीलपीतलोिहता�दभेदरैिवभाज्यं तदाकाराभासं भवित, तथा च कृत्�ं 

जगत् अवभासयत् चकु्षरादीिन च तदाकारं भवित ; तथा चो�म ्— ‘आत्मनैवायं ज्योितषास्ते’ (बृ. उ. ४-३-६) इत्या�द । 

न च िनरवयवेषु अनेकात्मता शक्यते कल्पियतुम,् द�ृान्ताभावात् । यदिप आकाशस्य सवर्गतत्वा�दधमर्भेदः प�रकल्प्यते, 

परमाण्वादीनां च गन्धरसा�नेकगुणत्वम्, तदिप िन�प्यमाणं परोपािधिनिम�मेव भवित ; आकाशस्य तावत ्सवर्गतत्वं 

नाम न स्वतो धम�ऽिस्त ; सव�पािधसं�याि� सवर्� स्वेन �पेण स�वमपे�य सवर्गतत्व�वहारः ; न तु आकाशः �िच�तो 

वा, अगतो वा स्वतः ; गमनं िह नाम दशेान्तरस्थस्य दशेान्तरेण संयोगकारणम् ; सा च ��या नैव अिवशेषे संभवित ; एवं 

धमर्भेदा नैव सन्त्याकाशे । तथा परमाण्वादाविप । परमाणुनार्म पृिथ�ा गन्धघनायाः परमसू�मः अवयवः गन्धात्मक एव ; 

न तस्य पुनः गन्धव�वं नाम शक्यत ेकल्पियतुम् ; अथ तस्यैव रसा�दम�वं स्या�दित चेत्, न, त�ािप 

अबा�दसंसगर्िनिम�त्वात् । तस्मात् न िनरवयवस्य अनेकधमर्व�वे द�ृान्तोऽिस्त । एतेन दगृा�दशि�भेदानां पृथक् 

चकू्ष�पा�दभेदने प�रणामभेदकल्पना परमात्मिन �त्यु�ा ॥ 

य� वा अन्य�दव 

स्या��ान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽन्यि��ेदन्योऽन्य�सयेदन्योऽन्य�ददेन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत्स्पृशेदन्योऽन्यि�

जानीयात् ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम् 

जा�त्स्व�यो�रव यि�जानीयात,् तत् ि�तीयं �िवभ�मन्यत्वेन नास्तीत्यु�म् ; अतः सुषु�े न िवजानाित िवशेषम् । नन ु

य�द अस्य अयमेव स्वभावः, �किनिम�म् अस्य िवशेषिवज्ञानं स्वभावप�रत्यागेन ; अथ िवशेषिवज्ञानमेव अस्य स्वभावः, 

कस्मादषे िवशेषं न िवजानातीित । उच्यते, शृणु — य� यिस्मन ्जाग�रते स्व�े वा अन्य�दव आत्मनो वस्त्वन्तरिमव 

अिव�या �त्युपस्थािपतं भवित, त� तस्मादिव�ा�त्युपस्थािपतात् अन्यः अन्यिमव आत्मानं मन्यमानः — असित आत्मनः 

�िवभ�े वस्त्वन्तरे असित च आत्मिन ततः �िवभ�ेः, अन्यः अन्यत् पश्येत् उपलभेत ; त� द�शतं स्व�े �त्यक्षतः — 

‘�न्तीव िजनन्तीव’ (बृ. उ. ४-३-२०) इित । तथा अन्यः अन्यत् िज�ेत् रसयेत् वदते् शृणुयात् मन्वीत स्पृशेत् 

िवजानीया�दित ॥ 

सिलल एको ��ा�तैो भवत्येष ��लोकः स�ािडित हनैमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गितरेषास्य परमा 

संपदषेोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यािन भूतािन मा�ामुपजीविन्त ॥ ३२ ॥ 



भाष्यम् 

य� पुनः सा अिव�ा सुषु�े वस्त्वन्तर�त्युपस्थािपका शान्ता, तेन अन्यत्वेन अिव�ा�िवभ�स्य वस्तुनः अभावात्, तत् केन 

कं पश्येत् िज�ेत ्िवजानीया�ा । अतः स्वेनैव िह �ाजे्ञन आत्मना स्वयंज्योितःस्वभावेन संप�रष्व�ः समस्तः सं�स�ः 

आ�कामः आत्मकामः, सिललवत ्स्वच्छीभूतः — सिलल इव सिललः, एकः ि�तीयस्याभावात् ; अिव�या िह ि�तीयः 

�िवभज्यते ; सा च शान्ता अ�, अतः एकः ; ��ा द�ृरेिवप�रलु�त्वात् आत्मज्योितःस्वभावायाः अ�तैः ���स्य 

ि�तीयस्याभावात् । एतत् अमृतम ्अभयम् ; एष ��लोकः, ��ैव लोकः ��लोकः ; पर एव अयम् अिस्मन्काले 

�ावृ�कायर्करणोपािधभेदः स्वे आत्मज्योितिष शान्तसवर्संबन्धो वतर्ते, ह ेस�ाट् — इित ह एवं ह, एनं जनकम् अनुशशास 

अनुिश�वान् याज्ञवल्क्यः इित �ुितवचनमेतत् । कथं वा अनुशशास ? एषा अस्य िवज्ञानमयस्य परमा गितः ; यास्तु अन्याः 

दहे�हणलक्षणाः ��ा�दस्तम्बपयर्न्ताः अिव�ाकिल्पताः, ता गतयः अतः अपरमाः,अिव�ािवषयत्वात् ; इयं तु 

दवेत्वा�दगतीनां कमर्िव�ासाध्यानां परमा उ�मा — यः समस्तात्मभावः, य� नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोित 

नान्यि�जानातीित । एषैव च परमा संपत् — सवार्सां संपदां िवभूतीनाम् इयं परमा, स्वाभािवकत्वात् अस्याः ; कृतका िह 

अन्याः संपदः । तथा एषोऽस्य परमो लोकः ; ये अन्ये कमर्फला�या लोकाः, ते अस्मात् अपरमाः ; अयं तु न केनचन कमर्णा 

मीयते, स्वाभािवकत्वात् ; एषोऽस्य परमो लोकः । तथा एषोऽस्य परम आनन्दः ; यािन अन्यािन 

िवषयेिन्�यसंबन्धजिनतािन आनन्दजातािन, तान्यपे�य एषोऽस्य परम आनन्दः, िनत्यत्वात् ; ‘यो वै भूमा तत्सुखम्’ (छा. 

उ. ७-२३-१) इित �ुत्यन्तरात् ; य� अन्यत्पश्यित अन्यि�जानाित, तत ्अल्पं मत्यर्म् अमुख्यं सुखम् ; इद ंतु ति�परीतम् ; 

अत एव एषोऽस्य परम आनन्दः । एतस्यैव आनन्दस्य मा�ां कलाम् अिव�ा�त्युपस्थािपतां 

िवषयेिन्�यसंबन्धकालिवभा�ाम् अन्यािन भूतािन उपजीविन्त ; कािन तािन ? तत एव आनन्दात् अिव�या 

�िवभज्यमानस्व�पािण, अन्यत्वेन तािन ��णः प�रकल्प्यमानािन अन्यािन सिन्त उपजीविन्त भूतािन, 

िवषयेिन्�यसंपकर् �ारेण िवभा�मानाम् ॥ 

स यो मनुष्याणां रा�ः समृ�ो भवत्यन्येषामिधपितः सव�मार्नुष्यकैभ�गैः संप�तमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं 

मनुष्याणामानन्दाः स एकः िपतृणां िजतलोकानामानन्दोऽथ ये शतं िपतृणां िजतलोकानामानन्दाः स एको गन्धवर्लोक 

आनन्दोऽथ ये शतं गन्धवर्लोक आनन्दाः स एकः कमर्दवेानामानन्दो ये कमर्णा दवेत्वमिभसंप�न्तेऽथ ये शतं 

कमर्दवेानामानन्दाः स एक आजानदवेानामानन्दो य� �ोि�योऽवृिजनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदवेानामानन्दाः स एकः 

�जापितलोक आनन्दो य� �ोि�योऽवृिजनोऽकामहतोऽथ ये शतं �जापितलोक आनन्दाः स एको ��लोक आनन्दो य� 

�ोि�योऽवृिजनोऽकामहतोऽथैष एव परम आनन्द एष ��लोकः स�ािडित होवाच याज्ञवल्क्यः सोह ंभगवते सह�ं 

ददाम्यत ऊध्व� िवमोक्षायैव �ूहीत्य� ह याज्ञवल्क्यो िवभयांचकार मेधावी राजा सव�भ्यो मान्तेभ्य उदरौत्सी�दित ॥ ३३ ॥ 

भाष्यम् 



यस्य परमानन्दस्य मा�ा अवयवाः ��ा�दिभमर्नुष्यपयर्न्तैः भूतैः उपजी�न्ते, तदानन्दमा�ा�ारेण माि�णं परमानन्दम् 

अिधिजगमियषन् आह, सैन्धवलवणशकलै�रव लवणशैलम् । सः यः कि�त् मनुष्याणां मध्ये, रा�ः संिस�ः अिवकलः 

सम�ावयव इत्यथर्ः, समृ�ः उपभोगोपकरणसंप�ः भवित ; �क च अन्येषां समानजातीयानाम ्अिधपितः स्वतन्�ः पितः, न 

माण्डिलकः ; सव�ः समस्तैः, मानुष्यकै�रित �द�भोगोपकरणिनवृ�यथर्म्, मनुष्याणामेव यािन भोगोपकरणािन तैः — 

संप�ानामिप अितशयेन संप�ः संप�तमः — स मनुष्याणां परम आनन्दः । त� आनन्दानिन्दनोः अभेदिनद�शात् न 

अथार्न्तरभूतत्विमत्येतत् ; परमानन्दस्यैव इयं िवषयिवषय्याकारेण मा�ा �सृतेित िह उ�म् ‘य� वा अन्य�दव स्यात्’ (बृ. 

उ. ४-३-३१) इत्या�दवाक्येन ; तस्मात् यु�ोऽयम ्— ‘परम आनन्दः’ इत्यभेदिनद�शः । युिधि�रा�दतुल्यो राजा अ� 

उदाहरणम् । द�ृ ंमनुष्यानन्दम् आ�द कृत्वा शतगुणो�रो�र�मेण उ�ीय परमानन्दम्, य� भेदो िनवतर्ते तमिधगमयित ; 

अ� अयमानन्दः शतगुणो�रो�र�मेण वधर्मानः य� वृि�का�ामनुभवित, य� गिणतभेदो िनवतर्ते, 

अन्यदशर्न�वणमननाभावात् ; त ंपरमानन्द ंिववक्षन् आह — अथ ये मनुष्याणाम् एवं�काराः शतमानन्दभेदाः, स एकः 

िपतृणाम् ; तेषां िवशेषणम् —िजतलोकानािमित ; �ा�ा�दकमर्िभः िपतॄन् तोषियत्वा तेन कमर्णा िजतो लोको येषाम्, ते 

िजतलोकाः िपतरः ; तेषां िपतृणां िजतलोकानां मनुष्यानन्दशतगुणीकृतप�रमाण एक आनन्दो भवित । सोऽिप शतगुणीकृतः 

गन्धवर्लोके एक आनन्दो भवित । स च शतगुणीकृतः कमर्दवेानाम् एक आनन्दः ; अि�हो�ा�द�ौतकमर्णा ये दवेत्वं 

�ा�ुविन्त, ते कमर्दवेाः । तथैव आजानदवेानाम् एक आनन्दः ; आजानत एव उत्पि�त एव ये दवेाः, ते आजानदवेाः ; य� 

�ोि�यः अधीतवेदः, अवृिजनः वृिजनं पापम् त�िहतः यथो�कारीत्यथर्ः, अकामहतः वीततृष्णः आजानदवेेभ्योऽवार्क् 

यावन्तो िवषयाः तेषु —तस्य च एवंभूतस्य आजानदवैेः समान आनन्द इत्येतदन्वाकृष्यते च-शब्दात् । 

तच्छतगुणीकृतप�रमाणः �जापितलोके एक आनन्दो िवराट्शरीरे ; तथा ति�ज्ञानवान् �ोि�यः अधीतवेद� अवृिजन 

इत्या�द पूवर्वत् । तच्छतगुणीकृतप�रमाण एक आनन्दो ��लोके िहरण्यगभार्त्मिन ; य�ेत्या�द पूवर्वदवे । अतः परं 

गिणतिनवृि�ः ; एष परम आनन्द इत्यु�ः, यस्य च परमानन्दस्य ��लोका�ानन्दा मा�ाः, उदधे�रव िव�ुषः । एवं 

शतगुणो�रो�रवृद्ध्युपेता आनन्दाः य� एकतां यािन्त, य� �ोि�य�त्यक्षः, अथ एष एव सं�सादलक्षणः परम आनन्दः ; 

त� िह नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोित ; अतो भूमा, भूमत्वादमृतः ; इतरे ति�परीताः । अ� च �ोि�यत्वावृिजनत्वे तुल्य े; 

अकामहतत्वकृतो िवशेषः आनन्दशतगुणवृि�हतेुः ; अ� एतािन साधनािन �ोि�यत्वावृिजनत्वाकामहतत्वािन तस्य तस्य 

आनन्दस्य �ा�ौ अथार्दिभिहतािन, यथा कमार्िण अि�हो�ादीिन दवेानां दवेत्व�ा�ौ ; त� च �ोि�यत्वावृिजनत्वलक्षणे 

कमर्णी अधरभूिमष्विप समाने इित न उ�रानन्द�ाि�साधने अभ्युपेयेते ; अकामहतत्वं तु वैराग्यतारतम्योपप�ेः 

उ�रो�रभूम्यानन्द�ाि�साधनिमत्यवगम्यते । स एष परमः आनन्दः िवतृष्ण�ोि�य�त्यक्षः अिधगतः । तथा च वेद�ासः 

— ‘य� कामसुखं लोके य� �द� ंमहत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैत ेनाहर्तः षोडश� कलाम्’ (मो. ध. १७७-५०) इित । एष 

��लोकः, ह ेस�ाट् — इित ह उवाच याज्ञवल्क्यः । सोऽहम् एवम ्अनुिश�ः भगवते तुभ्यम ्सह�ं ददािम गवाम् ; अत 

ऊध्व� िवमोक्षायैव �ूिह — इित �ाख्यातमेतत् । अ� ह िवमोक्षायेत्यिस्मन्वाक्ये, याज्ञवल्क्यः िबभयांचकार भीतवान् ; 

याज्ञवल्क्यस्य भयकारणमाह �ुितः — न याज्ञवल्क्यो व�ृत्वसामथ्यार्भावा�ीतवान्, अज्ञाना�ा ; �क त�ह मेधावी राजा 



सव�भ्यः, मा माम्, अन्तेभ्यः ��िनणर्यावसानेभ्यः, उदरौत्सीत् आवृणोत् अवरोधं कृतवािनत्यथर्ः ; य�त ्मया िनण�तं 

���पं िवमोक्षाथर्म्, त�त् एकदशेत्वेनैव काम��स्य गृहीत्वा पुनः पुनः मां पयर्नुयुङ्� एव, मेधािवत्वात् — 

इत्येत�यकारणम् — सव� मदीयं िवज्ञानं काम���ाजेन उपा�दत्सतीित ॥ 

स वा एष एतिस्मन्स्व�ान्ते रत्वा च�रत्वा दषृ्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः �ितन्यायं �ितयोन्या�वित बु�ान्तायैव ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम् 

अ� िवज्ञानमयः स्वयंज्योितः आत्मा स्व�े �द�शतः, स्व�ान्तबु�ान्तसंचारेण कायर्करण�ित�र�ता, कामकमर्�िववेक� 

असङ्गतया महामत्स्यद�ृान्तेन �द�शतः ; पुन� अिव�ाकाय� स्व� एव ‘�न्तीव’ (बृ. उ. ४-३-२०) इत्या�दना �द�शतम् ; 

अथार्त् अिव�ायाः सत�वं िनधार्�रतम् अत�मार्ध्यारोपण�पत्वम् अनात्मधमर्त्वं च ; तथा िव�ाया� काय� �द�शतम्, 

सवार्त्मभावः, स्व�े एव �त्यक्षतः — ‘सव�ऽस्मीित मन्यते सोऽस्य परमो लोकः’ (बृ. उ. ४-३-२०) इित ; त� च 

सवार्त्मभावः स्वभावोऽस्य, एवम् अिव�ाकामकमार्�दसवर्संसारधमर्संबन्धातीतं �पमस्य, साक्षात् सुषु�े गृ�ते — 

इत्येति�ज्ञािपतम् ; स्वयंज्योितरात्मा एषः परम आनन्दः, एष िव�ाया िवषयः, स एष परमः सं�सादः, सुखस्य च परा 

का�ा — इत्येतत् एवमन्तेन �न्थेन �ाख्यातम् । त� एतत ्सव� िवमोक्षपदाथर्स्य द�ृान्तभूतम्, बन्धनस्य च ; ते च एते 

मोक्षबन्धने सहतेुके स�प�े िन�द� ेिव�ािव�ाकाय�, तत्सव� द�ृान्तभूतमेव — इित, त�ा�ार्िन्तकस्थानीये मोक्षबन्धने 

सहतुेके काम��ाथर्भूते त्वया व�� ेइित पुनः पयर्नुयुङ्�े जनकः — अत ऊध्व� िवमोक्षायैव �ूहीित । त� महामत्स्यवत् 

स्व�बु�ान्तौ असङ्गः संचरित एक आत्मा स्वयंज्योित�रत्यु�म ्; यथा च असौ कायर्करणािन मृत्यु�पािण प�रत्यजन् 

उपाददान� महामत्स्यवत् स्व�बु�ान्तावनुसंचरित, तथा जायमानो ि�यमाण� तैरेव मृत्यु�पैः संयुज्यते िवयुज्यते च — 

‘उभौ लोकावनुसंचरित’ (बृ. उ. ४-३-७) इित संचरणं स्व�बु�ान्तानुसंचारस्य दा�ार्िन्तकत्वेन सूिचतम् । त�दह िवस्तरेण 

सिनिम�ं संचरणं वणर्ियत�िमित तदथ�ऽयमारम्भः । त� च बु�ान्तात् स्व�ान्तरम् अयमात्मा अनु�वेिशतः ; तस्मात् 

सं�सादस्थानं मोक्षद�ृान्तभूतम् ; ततः �ाच्य� बु�ान्ते संसार�वहारः �दशर्ियत� इित तेन अस्य संबन्धः । स वै 

बु�ान्तात् स्व�ान्त�मेण सं�स�ः एषः एतिस्मन् सं�साद ेिस्थत्वा, ततः पुनः ईषत्�च्युतः — स्व�ान्ते रत्वा च�रत्वेत्या�द 

पूवर्वत् — बु�ान्तायैव आ�वित ॥ 

त�थानः सुसमािहतमुत्सजर्�ायादवेमेवायं शारीर आत्मा �ाजे्ञनात्मनान्वा�ढ उत्सजर्न्याित य�ैतदधू्व�च्छ्वासी भवित ॥ 

३५ ॥ 

भाष्यम् 

इत आरभ्य अस्य संसारो वण्यर्ते । यथा अयमात्मा स्व�ान्तात् बु�ान्तमागतः ; एवम ्अयम् अस्मा�ेहात् दहेान्तरं 

�ितपत्स्यत इित आह अ� द�ृान्तम् — तत् त� यथा लोके अनः शकटम्, सुसमािहतं सु�ु भृशं वा समािहतम् 



भाण्डोपस्करणेन उलूखलमुसलशूपर्िपठरा�दना अ�ा�ेन च संप�म् संभारेण आ�ान्तिमत्यथर्ः ; तथा भारा�ान्तं सत्, 

उत्सजर्त् शब्द ंकुवर्त्, यथा यायात् गच्छेत् शाक�टकेनािधि�तं सत् ; एवमेव यथा उ�ो द�ृान्तः, अयं शारीरः शरीरे भवः 

— कोऽसौ ? आत्मा िलङ्गोपािधः, यः स्व�बु�ान्तािवव जन्ममरणाभ्यां पाप्मसंसगर्िवयोगलक्षणाभ्याम् 

इहलोकपरलोकावनुसंचरित, यस्योत्�मणमनु �ाणा�ुत्�मणम् — सः �ाजे्ञन परेण आत्मना स्वयंज्योितःस्वभावेन 

अन्वा�ढः अिधि�तः अवभास्यमानः — तथा चो�म् ‘आत्मनैवायं ज्योितषास्ते पल्ययते’ (बृ. उ. ४-३-६) इित — 

उत्सजर्न्याित । त� चैतन्यात्मज्योितषा भास्ये िलङ्गे �ाण�धाने गच्छित, तदपुािधरप्यात्मा गच्छतीव ; तथा �ुत्यन्तरम् 

— ‘किस्म�वहम’् (�. उ. ६-३) इत्या�द, ‘ध्यायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित च ; अत एवो�म् — �ाजे्ञनात्मनान्वा�ढ इित 

; अन्यथा �ाजे्ञन एक�भूतः शकटवत् कथम् उत्सजर्यन् याित । तेन िलङ्गोपािधरात्मा उत्सजर्न् ममर्सु िनकृत्यमानेषु 

दःुखवेदनया आतर्ः शब्द ंकुवर्न् याित गच्छित । तत् किस्मन्काले इत्युच्यते — य� एत�वित, एत�दित ��यािवशेषणम्, 

ऊध्व�च्छ्वासी, य� ऊध्व�च्छ्वािसत्वमस्य भवतीत्यथर्ः । दशृ्यमानस्याप्यनुवदन ंवैराग्यहतेोः ; ईदशृः क�ः खलु अयं 

संसारः — येन उत्�ािन्तकाले ममर्सु उत्कृत्यमानेषु स्मृितलोपः दःुखवेदनातर्स्य पु�षाथर्साधन�ितप�ौ च असामथ्य� 

परवशीकृतिच�स्य ; तस्मात् यावत् इयमवस्था न आगिमष्यित, तावदवे पु�षाथर्साधनकतर्�तायाम् अ�म�ो भवेत् — 

इत्याह का�ण्यात ्�ुितः ॥ 

स य�ायमिणमानं न्येित जरया वोपतपता वािणमानं िनगच्छित त�था�ं वोदमु्बरं वा िपप्पलं वा बन्धनात्�मुच्यत 

एवमेवायं पु�ष एभ्योऽङ्गेभ्यः सं�मुच्य पुनः �ितन्यायं �ितयोन्या�वित �ाणायैव ॥ ३६ ॥ 

भाष्यम् 

तदस्य ऊध्व�च्छ्वािसत्वं किस्मन्काले �किनिम�ं कथं �कमथ� वा स्या�दत्येतदचु्यते — सोऽयं �ाकृतः िशरःपाण्या�दमान् 

िपण्डः, य� यिस्मन्काले अयम् अिणमानम् अणोभार्वम् अणुत्वम ्काश्यर्िमत्यथर्ः, न्येित िनगच्छित ; �किनिम�म् ? जरया 

वा स्वयमेव कालप�फलवत् जीणर्ः काश्य� गच्छित ; उपतपतीित उपतपन् ज्वरा�दरोगः तेन उपतपता वा ; उपतप्यमानो 

िह रोगेण िवषमाि�तया अ�ं भु�ं न जरयित, ततः अ�रसेन अनुपचीयमानः िपण्डः काश्यर्माप�ते, तदचु्यते — उपतपता 

वेित ; अिणमानं िनगच्छित । यदा अत्यन्तकाश्य� �ितप�ः जरा�दिनिम�ैः, तदा ऊध्व�च्छ्वासी भवित ; यदा 

ऊध्व�च्छ्वासी, तदा भृशािहतसंभारशकटवत् उत्सजर्न्याित । जरािभभवः रोगा�दपीडनं काश्यार्पि�� शरीरवतः 

अवश्यंभािवन एतेऽनथार् इित वैराग्याय इदमुच्यते । यदा असौ उत्सजर्न्याित, तदा कथं शरीरं िवमु�तीित द�ृान्त उच्यते 

— तत् त� यथा आ�ं वा फलम्, उदमु्बरं वा फलम्, िपप्पलं वा फलम् ; िवषमानेकद�ृान्तोपादानं 

मरणस्यािनयतिनिम�त्वख्यापनाथर्म् ; अिनयतािन िह मरणस्य िनिम�ािन असंख्यातािन च ; एतदिप वैराग्याथर्मेव — 

यस्मात् अयम् अनेकमरणिनिम�वान् तस्मात ्सवर्दा मृत्योरास्ये वतर्ते इित । बन्धनात् — बध्यते येन वृन्तेन सह, स 

बन्धनकारणो रसः, यिस्मन्वा बध्यत इित वृन्तमेव उच्यते बन्धनम् — तस्मात ्रसात् वृन्ता�ा बन्धनात् �मुच्यते 

वाता�नेकिनिम�म् ; एवमेव अयं पु�षः िलङ्गात्मा िलङ्गोपािधः एभ्योऽङ्गेभ्यः चकु्षरा�ददहेावयवेभ्यः, सं�मुच्य 



सम्यिङ्नल�पेन �मुच्य — न सुषु�गमनकाल इव �ाणेन रक्षन्, �क त�ह सह वायुना उपसं�त्य, पुनः �ितन्यायम् — 

पुनःशब्दात् पूवर्मिप अयं दहेात् दहेान्तरम् असकृत् गतवान् यथा स्व�बु�ान्तौ पुनः पुनगर्च्छित तथा, पुनः �ितन्यायम् 

�ितगमनं यथागतिमत्यथर्ः, �ितयो�न यो�न यो�न �ित कमर्�ुता�दवशात् आ�वित ; �कमथर्म ्? �ाणायैव 

�ाण�ूहायैवेत्यथर्ः ; स�ाण एव िह गच्छित, ततः ‘ �ाणायैव’ इित िवशेषणमनथर्कम् ; �ाण�ूहाय िह गमनं दहेात् 

दहेान्तरं �ित ; तेन िह अस्य कमर्फलोपभोगाथर्िसि�ः, न �ाणस�ामा�ेण । तस्मात् तादथ्यार्थ� यु�ं िवशेषणम् — 

�ाण�ूहायेित ॥ 

त� अस्य इद ंशरीरं प�रत्यज्य गच्छतः न अन्यस्य दहेान्तरस्योपादाने सामथ्यर्मिस्त, दहेिेन्�यिवयोगात् ; न च अन्ये अस्य 

भृत्यस्थानीयाः, गृहिमव राजे्ञ, शरीरान्तरं कृत्वा �तीक्षमाणा िव�न्ते ; अथैवं सित, कथम् अस्य शरीरान्तरोपादानिमित । 

उच्यते — सव� �स्य जगत् स्वकमर्फलोपभोगसाधनत्वाय उपा�म् ; स्वकमर्फलोपभोगाय च अयं �वृ�ः दहेा�ेहान्तरं 

�ितिपत्सुः ; तस्मात् सवर्मेव जगत् स्वकमर्णा �यु�ं तत्कमर्फलोपभोगयोग्यं साधनं कृत्वा �तीक्षत एव, ‘कृत ंलोकं 

पु�षोऽिभजायते’ (शत. �ा. ६-२-२-२७) इित �ुतेः — यथा स्व�ात् जाग�रतं �ितिपत्सोः । तत्कथिमित लोक�िस�ो 

द�ृान्त उच्यते — 

त�था राजानमायान्तमु�ाः �त्येनसः सूत�ामण्योऽ�ैः पानैरावसथैः �ितकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवं हवंैिवद ं

सवार्िण भूतािन �ितकल्पन्त इद ं��ायातीदमागच्छतीित ॥ ३७ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� यथा राजानं राज्यािभिष�म् आयान्तं स्वरा�,े उ�ाः जाितिवशेषाः �ूरकमार्णो वा, �त्येनसः — �ित �ित एनिस 

पापकमर्िण िनयु�ाः �त्येनसः, तस्करा�ददण्डनादौ िनयु�ाः, सूता� �ामण्य� सूत�ामण्यः — सूताः 

वणर्संकरजाितिवशेषाः, �ामण्यः �ामनेतारः, त ेपूवर्मेव राज्ञ आगमनं बुद्ध्वा, अ�ैः भोज्यभ�या�द�कारैः, पानैः 

म�दरा�दिभः, आवसथै� �ासादा�दिभः, �ितकल्पन्ते िनष्प�ैरेव �तीक्षन्ते — अयं राजा आयाित अयमागच्छतीत्येवं 

वदन्तः । यथा अय ंद�ृान्तः, एवं ह एवंिवद ंकमर्फलस्य वे�दतारं संसा�रणिमत्यथर्ः ; कमर्फलं िह �स्तुतम्, तत ्एवंशब्दने 

परामृश्यते ; सवार्िण भूतािन शरीरकतॄर्िण, करणानु�हीतॄिण च आ�दत्यादीिन, तत्कमर्�यु�ािन कृतैरेव 

कमर्फलोपभोगसाधनैः �तीक्षन्त े— इद ं�� भो�ृ कतृर् च अस्माकम् आयाित, तथा इदमागच्छतीित एवमेव च कृत्वा 

�तीक्षन्त इत्यथर्ः ॥ 

त�था राजानं �िययासन्तमु�ाः �त्येनसः सूत�ामण्योऽिभसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सव� �ाणा अिभसमायिन्त 

य�ैतदधू्व�च्छ्वासी भवित ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम् 



तमेवं िजगिमषंु के सह गच्छिन्त ; ये वा गच्छिन्त, ते �क तित्�या�णु�ाः, आहोिस्वत् तत्कमर्वशात् स्वयमेव गच्छिन्त — 

परलोकशरीरकतॄर्िण च भूतानीित । अ�ोच्यते द�ृान्तः — त�था राजानं �िययासन्तम् �कष�ण यातुिमच्छन्तम्, उ�ाः 

�त्येनसः सूत�ामण्यः त ंयथा अिभसमायिन्त आिभमुख्येन समायिन्त, एक�भावेन तमिभमुखा आयिन्त अनाज्ञ�ा एव राज्ञा 

केवलं ति�गिमषािभज्ञाः, एवमेव इममात्मानं भो�ारम् अन्तकाले मरणकाले सव� �ाणाः वागादयः अिभसमायिन्त । 

य�ैतदधू्व�च्छ्वासी भवतीित �ाख्यातम् ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम ्॥ 

स य�ायमात्मा । संसारोपवणर्नं �स्तुतम् ; ‘त�ायं पु�ष एभ्योऽङ्गेभ्यः सं�मुच्य’ (बृ. उ. ४-३-३६) इत्यु�म् । 

तत्सं�मोक्षणं किस्मन्काले कथं वेित सिवस्तरं संसरणं वणर्ियत�िमत्यारभ्यते — 

स य�ायमात्माबल्यं न्येत्य संमोहिमव न्येत्यथैनमेते �ाणा अिभसमायिन्त स एतास्तेजोमा�ाः समभ्याददानो 

�दयमेवान्वव�ामित स य�ैष चाकु्षषः पु�षः पराङ्पयार्वतर्तेऽथा�पज्ञो भवित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽयम् आत्मा �स्तुतः, य� यिस्मन्काले, अबल्यम् अबलभावम,् िन एत्य गत्वा — यत् दहेस्य दौबर्ल्यम,् तत ्आत्मन एव 

दौबर्ल्यिमत्युपचयर्ते ‘अबल्यं न्येत्य’ इित ; न �सौ स्वतः अमूतर्त्वात् अबलभावं गच्छित — तथा संमोहिमव संमूढता 

संमोहः िववेकाभावः संमूढतािमव न्येित िनगच्छित ; न चास्य स्वतः संमोहः असंमोहो वा अिस्त, 

िनत्यचैतन्यज्योितःस्वभावत्वात् ; तेन इवशब्दः — संमोहिमव न्येतीित ; उत्�ािन्तकाले िह करणोपसंहारिनिम�ो 

�ाकुलीभावः आत्मन इव ल�यत ेलौ�ककैः ; तथा च व�ारो भविन्त — संमूढः संमूढोऽयिमित । अथ वा उभय� 

इवशब्द�योगो योज्यः — अबल्यिमव न्येत्य संमोहिमव न्येतीित, उभयस्य परोपािधिनिम�त्वािवशेषात्, 

समानकतृर्किनद�शा� । अथ अिस्मन्काले एते �ाणाः वागादयः एनमात्मानमिभसमायिन्त ; तदा अस्य शारीरस्यात्मनः 

अङ्गेभ्यः सं�मोक्षणम् । कथं पुनः सं�मोक्षणम्, केन वा �कारेण आत्मानमिभसमायन्तीत्युच्यते — सः आत्मा, 

एतास्तेजोमा�ाः तेजसो मा�ाः तेजोमा�ाः तेजोवयवाः �पा�द�काशकत्वात्, चकु्षरादीिन करणानीत्यथर्ः, ता एताः 

समभ्याददानः सम्यक् िनल�पेन अभ्याददानः आिभमुख्येन आददानः संहरमाणः ; तत ्स्व�ापेक्षया िवशेषणं ‘सम्’ इित ; न 

तु स्व�े िनल�पेन सम्यगादानम् ; अिस्त त ुआदानमा�म् ; ‘गृहीता वाक् गृहीतं चकु्षः’ (बृ. उ. २-१-१७) ‘अस्य लोकस्य 

सवार्वतो मा�ामपादाय’ (बृ. उ. ४-३-९) ‘शु�मादाय’ (बृ. उ. ४-३-११) इत्या�दवाक्येभ्यः । �दयमेव पुण्डरीकाकाशम् 

अन्वव�ामित अन्वागच्छित, �दयेऽिभ��िवज्ञानो भवतीत्यथर्ः — बुद्ध्या�दिवके्षपोपसंहारे सित ; न िह तस्य स्वत�लनं 

— िवके्षपोपसंहारा�दिव��या वा, ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-२) इत्यु�त्वात् ; बुद्ध्या�ुपािध�ारैव िह 



सवर्िव��या अध्यारोप्यते तिस्मन ्। कदा पुनः तस्य तेजोमा�ाभ्यादानिमत्युच्यते — सः य� एषः, चकु्षिष भवः चाकु्षषः 

पु�षः आ�दत्यांशः भो�ुः कमर्णा �यु�ः याव�ेहधारणं तावत ्चकु्षषोऽनु�ह ंकुवर्न् वतर्ते ; मरणकाले तु अस्य चकु्षरनु�ह ं

प�रत्यजित, स्वम् आ�दत्यात्मानं �ितप�ते ; तदतेद�ुम् — ‘य�ास्य पु�षस्य मृतस्या�� वागप्येित वातं �ाण�कु्षरा�दत्यम्

’ (बृ. उ. ३-२-१३) इत्या�द’ पुनः दहे�हणकाले सं�ियष्यिन्त तथा स्वप्स्यतः �बुध्यत� ; तदतेदाह — चाकु्षषः पु�षः य� 

यिस्मन्काले, पराङ् पयार्वतर्ते — प�र समन्तात ्पराङ् �ावतर्ते इित ; अथ अ� अिस्मन्काले अ�पज्ञो भवित, मुमूषुर्ः �पं 

न जानाित ; तदा अयमात्मा चकु्षरा�दतेजोमा�ाः समभ्याददानो भवित, स्व�काल इव ॥ 

एक� भवित न पश्यतीत्या�रेक� भवित न िज�तीत्या�रेक� भवित न रसयत इत्या�रेक� भवित न वदतीत्या�रेक� भवित 

न शृणोतीत्या�रेक� भवित न मनुत इत्या�रेक� भवित न स्पृशतीत्या�रेक� भवित न िवजानातीत्या�स्तस्य हतैस्य 

�दयस्या�ं ��ोतते तेन ��ोतेनैष आत्मा िनष्�ामित चकु्ष�ो वा मू�� वान्येभ्यो वा शरीरदशेेभ्यस्तमुत्�ामन्तं 

�ाणोऽनूत्�ामित �ाणमनूत्�ामन्तं सव� �ाणा अनूत्�ामिन्त सिवज्ञानो भवित सिवज्ञानमेवान्वव�ामित । तं िव�ाकमर्णी 

समन्वारभेते पूवर्�ज्ञा च ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एक� भवित करणजातं स्वेन िलङ्गात्मना, तदा एन ंपा�र्स्था आ�ः — पश्यतीित ; तथा �ाणदवेतािनवृ�ौ �ाणमेक� 

भवित िलङ्गात्मना, तदा न िज�तीत्या�ः । समानमन्यत् । िजह्वायां सोमो व�णो वा दवेता, ति�वृ�यपेक्षया न रसयते 

इत्या�ः । तथा न वदित न शृणोित न मनुत ेन स्पृशित न िवजानातीत्या�ः । तदा उपल�यते दवेतािनवृि�ः, करणानां च 

�दय एक�भावः त� �दये उपसं�तेषु करणेषु योऽन्त�ार्पारः स कथ्यते — तस्य ह एतस्य �कृतस्य �दयस्य 

�दयिच्छ�स्येत्येतत्, अ�म ्नाडीमुखं िनगर्मन�ारम्, ��ोतते, स्व�काल इव, स्वेन भासा तेजोमा�ादानकृतेन, स्वेनैव 

ज्योितषा आत्मनैव च ; तेन आत्मज्योितषा ��ोतेन �दया�ेण एष आत्मा िवज्ञानमयो िलङ्गोपािधः िनगर्च्छित 

िनष्�ामित । तथा आथवर्णे ‘किस्म�वहमुत्�ान्त उत्�ान्तो भिवष्यािम किस्मन्वा �िति�ते �ित�ास्यामीित स �ाणमसृजत’ 

(�. उ. ६-३) इित । त� च आत्मचैतन्यज्योितः सवर्दा अिभ��तरम् ; तदपुािध�ारा िह आत्मिन 

जन्ममरणगमनागमना�दसवर्िव��यालक्षणः सं�वहारः ; तदात्मकं िह �ादशिवधं करणं बुद्ध्या�द, तत ्सू�म्, तत् 

जीवनम्, सोऽन्तरात्मा जगतः तस्थुष� । तेन ��ोतेन �दया��काशेन िनष्�ममाणः केन माग�ण िनष्�ामतीत्युच्यते — 

चकु्ष�ो वा, आ�दत्यलोक�ाि�िनिम�ं ज्ञानं कमर् वा य�द स्यात ्; मू�� वा ��लोक�ाि�िनिम�ं चेत् ; अन्येभ्यो वा 

शरीरदशेेभ्यः शरीरावयवेभ्यः यथाकमर् यथा�ुतम् । तं िवज्ञानात्मानम्, उत्�ामन्तम् परलोकाय �िस्थतम्, परलोकाय 

उद्भूताकूतिमत्यथर्ः, �ाणः सवार्िधका�रस्थानीयः राज्ञ इव अनूत्�ामित ; तं च �ाणमनूत्�ामन्तं वागादयः सव� �ाणा 

अनूत्�ामिन्त । यथा�धानान्वािचख्यासा इयम्, न तु �मेण साथर्वत् गमनम् इह िवविक्षतम् । तदा एष आत्मा सिवज्ञानो 

भवित स्व� इव िवशेषिवज्ञानवान् भवित कमर्वशात्, न स्वतन्�ः ; स्वातन्�येण िह सिवज्ञानत्वे सवर्ः कृतकृत्यः स्यात् ; नैव 

तु तत् लभ्यते ; अत एवाह �ासः — ‘सदा त�ावभािवतः’ (भ. गी. ८-६) इित ; कमर्णा तु उ�ा�मानेन 



अन्तःकरणवृि�िवशेषाि�तवासनात्मकिवशेषिवज्ञानेन सव� लोकः एतिस्मन्काले सिवज्ञानो भवित ; सिवज्ञानमेव च 

गन्त�म् अन्वव�ामित अनुगच्छित िवशेषिवज्ञानो�ािसतमेवेत्यथर्ः । तस्मात ्तत्काले स्वातन्�याथ� योगधमार्नुसेवनम् 

प�रसंख्यानाभ्यास� िविश�पुण्योपचय� ��धानैः परलोका�थिभः अ�म�ैः कतर्� इित । सवर्शा�ाणां य�तो 

िवधेयोऽथर्ः — द�ु�रता� उपरमणम् । न िह तत्काले शक्यते �कि�त्संपादियतुम्, कमर्णा नीयमानस्य स्वातन्�याभावात् । 

‘पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित पापः पापेन’ (बृ. उ. ३-२-१३) इत्यु�म् । एतस्य �नथर्स्य उपशमोपायिवधानाय 

सवर्शाखोपिनषदः �वृ�ाः । न िह ति�िहतोपायानुसेवनं मुक्त्वा आत्यिन्तकः अस्य अनथर्स्य उपशमोपायः अिस्त । तस्मात् 

अ�ैव उपिनषि�िहतोपाये य�परैभर्िवत�म् — इत्येष �करणाथर्ः ॥ 

शकटवत्संभृतसंभार उत्सजर्न्यातीत्यु�म्, �क पुनः तस्य परलोकाय �वृ�स्य पथ्यदनं शाक�टकसंभारस्थानीयम्, गत्वा वा 

परलोकं यत् भुङ्�े, शरीरा�ारम्भकं च यत ्तित्कम् इत्युच्यते — तं परलोकाय गच्छन्तमात्मानम्, िव�ाकमर्णी — िव�ा 

च कमर् च िव�ाकमर्णी िव�ा सवर्�कारा िविहता �ितिष�ा च अिविहता अ�ितिष�ा च, तथा कमर् िविहतं �ितिष� ंच 

अिविहतम�ितिष� ंच, समन्वारभेते सम्यगन्वारभेते अन्वालभेते अनुगच्छतः ; पूवर्�ज्ञा च — पूवार्नुभूतिवषया �ज्ञा 

पूवर्�ज्ञा अतीतकमर्फलानुभववासनेत्यथर्ः ; सा च वासना अपूवर्कमार्रम्भे कमर्िवपाके च अङ्गं भवित ; तेन असाविप 

अन्वारभते ; न िह तया वासनया िवना कमर् कतु� फलं च उपभो�ंु शक्यते ; न िह अनभ्यस्ते िवषये कौशलम् इिन्�याणां 

भवित ; पूवार्नुभववासना�वृ�ानां त ुइिन्�याणाम् इह अभ्यासमन्तरेण कौशलमुपप�ते ; दशृ्यते च केषांिचत् 

कासुिचित्�यासु िच�कमार्�दलक्षणासु िवनैव इह अभ्यासेन जन्मत एव कौशलम्, कासुिचत् अत्यन्तसौकयर्यु�ास्विप 

अकौशलं केषांिचत् ; तथा िवषयोपभोगेषु स्वभावत एव केषांिचत् कौशलाकौशले दशृ्येते ; त� एतत्सव� 

पूवर्�ज्ञो�वानु�विनिम�म् ; तेन पूवर्�ज्ञया िवना कमर्िण वा फलोपभोगे वा न कस्यिचत् �वृि��पप�ते । तस्मात् एतत् 

�यं शाक�टकसंभारस्थानीयं परलोकपथ्यदनं िव�ाकमर्पूवर्�ज्ञाख्यम् । यस्मात् िव�ाकमर्णी पूवर्�ज्ञा च 

दहेान्तर�ितप�युपभोगसाधनम्, तस्मात् िव�ाकमार्�द शुभमेव समाचरेत्, यथा इ�दहेसंयोगोपभोगौ स्याताम् — इित 

�करणाथर्ः ॥ 

एवं िव�ा�दसंभारसंभृतो दहेान्तरं �ितप�मानः, मुक्त्वा पूव� दहेम्, पक्षीव वृक्षान्तरम्, दहेान्तरं �ितप�ते ; अथवा 

आितवािहकेन शरीरान्तरेण कमर्फलजन्मदशंे नीयते । �कचा�स्थस्यैव सवर्गतानां करणानां वृि�लाभो भवित, आहोिस्वत् 

शरीरस्थस्य संकुिचतािन करणािन मृतस्य िभ�घट�दीप�काशवत् सवर्तो �ाप्य पुनः दहेान्तरारम्भे संकोचमुपगच्छिन्त — 

�क� मनोमा�ं वैशेिषकसमय इव दहेान्तरारम्भदशंे �ित गच्छित, �क वा कल्पनान्तरमेव वेदान्तसमये — इत्युच्यते — ‘त 

एते सवर् एव समाः सव�ऽनन्ताः’ (बृ. उ. १-५-१३) इित �ुतः सवार्त्मकािन तावत्करणािन, सवार्त्मक�ाणसं�या� ; तेषाम् 

आध्याित्मकािधभौितकप�रच्छेदः �ािणकमर्ज्ञानभावनािनिम�ः ; अतः त�शात् स्वभावतः सवर्गतानामनन्तानामिप 

�ाणानां कमर्ज्ञानवासनानु�पेणैव दहेान्तरारम्भवशात् �ाणानां वृि�ः संकुचित िवकसित च ; तथा चो�म ्‘समः प्लुिषणा 

समो मशकेन समो नागेन सम एिभि�िभल�कैः समोऽनेन सव�ण’ (बृ. उ. १-३-२२) इित ; तथा च इद ंवचनमनुकूलम् — 



‘स यो हतैाननन्तानुपास्ते’ (बृ. उ. १-५-१३) इत्या�द, ‘तं यथा यथोपासते’ इित च । त� वासना पूवर्�ज्ञाख्या 

िव�ाकमर्तन्�ा जलूकावत् संततैव स्व�काल इव कमर्कृतं दहेा�ेहान्तरम् आरभते �दयस्थैव ; पुनद�हान्तरारम्भे दहेान्तरं 

पूवार्�यं िवमु�ित — इत्येतिस्म�थ� द�ृान्त उपादीयते — 

त�था तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमा�ममा�म्यात्मानमुपसं हरत्येवमेवायमात्मेद ंशरीरं िनहत्यािव�ां 

गमियत्वान्यमा�ममा�म्यात्मानमुपसं हरित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� दहेान्तरसंचारे इद ंिनदशर्नम् — यथा येन �कारेण तृणजलायुका तृणजलूका तृणस्य अन्तम् अवसानम्, गत्वा 

�ाप्य, अन्यं तृणान्तरम्, आ�मम ्— आ�म्यत इत्या�मः — तमा�मम्, आ�म्य आि�त्य, आत्मानम् आत्मनः पूवार्वयवम् 

उपसंहरित अन्त्यावयवस्थाने ; एवमेव अयमात्मा यः �कृतः संसारी इद ंशरीरं पूव�पा�म्, िनहत्य स्व�ं �ितिपत्सु�रव 

पातियत्वा अिव�ां गमियत्वा अचेतनं कृत्वा स्वात्मोपसंहारेण, अन्यम् आ�मम् तृणान्तरिमव तृणजलूका शरीरान्तरम्, 

गृहीत्वा �सा�रतया वासनया, आत्मानमुपसंहरित, त� आत्मभावमारभते — यथा स्व�े दहेान्तरस्थ एव शरीरारम्भदशेे 

— आरभ्यमाणे दहे ेजङ्गमे स्थावरे वा । त� च कमर्वशात् करणािन लब्धवृ�ीिन संहन्यन्ते ; बा�ं च कुशमृि�कास्थानीयं 

शरीरमारभ्यते ; त� च करण�ूहमपे�य वागा�नु�हाय अग्न्या�ददवेताः सं�यन्ते । एष दहेान्तरारम्भिविधः ॥ 

त� दहेान्तरारम्भे िनत्योपा�मेव उपादानम् उपमृ� उपमृ� दहेान्तरमारभते, आहोिस्वत् अपूवर्मेव पुनः पुनराद�े — 

इत्य� उच्यते द�ृान्तः — 

त�था पेशस्कारी पेशसो मा�ामपादायान्य�वतरं कल्याणतरं �पं तनुत एवमेवायमात्मेद ंशरीरं िनहत्यािव�ां 

गमियत्वान्य�वतरं कल्याणतरं �पं कु�त ेिप�य ंवा गान्धव� वा दवंै वा �ाजापत्यं वा �ा�ं वान्येषां वा भूतानाम् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� एतिस्म�थ�, यथा पेशस्कारी — पेशः सुवणर्म् तत् करोतीित पेशस्कारी सुवणर्कारः, पेशसः सुवणर्स्य मा�ाम्, अप 

आदाय अपिच्छ� गृहीत्वा, अन्यत् पूवर्स्मात् रचनािवशेषात् नवतरम् अिभनवतरम्, कल्याणात् कल्याणतरम्, �पं तनुते 

िन�मनोित ; एवमेवायमात्मेत्या�द पूवर्वत् । िनत्योपा�ान्येव पृिथ�ादीिन आकाशान्तािन प� भूतािन यािन ‘� ेवाव 

��णो �पे’ (बृ. उ. २-३-१) इित चतुथ� �ाख्यातािन, पेशःस्थानीयािन तान्येव उपमृ�, उपमृ�, अन्यदन्य� दहेान्तरं 

नवतरं कल्याणतरं �पं संस्थानिवशेषम्, दहेान्तरिमत्यथर्ः, कु�त े— िप�यं वा िपतृभ्यो िहतम,् 

िपतृलोकोपभोगयोग्यिमत्यथर्ः, गान्धव� गन्धवार्णामुपभोगयोग्यम्, तथा दवेानां दवैम्, �जापतेः �ाजापत्यम्, ��ण इद ं

�ा�ं वा, यथाकमर् यथा�ुतम्, अन्येषां वा भूतानां संबिन्ध — शरीरान्तरं कु�ते इत्यिभसंबध्यत े॥ 



ये अस्य बन्धनसंज्ञकाः उपािधभूताः, यैः संयु�ः तन्मयोऽयिमित िवभा�ते, ते पदाथार्ः पु�ीकृत्य इह एक� �ितिन�दश्यन्ते 

— 

स वा अयमात्मा �� िवज्ञानमयो मनोमयः �ाणमय�कु्षमर्यः �ो�मयः पृिथवीमय आपोमयो वायुमय 

आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः �ोधमयोऽ�ोधमयो धमर्मयोऽधमर्मयः सवर्मयस्त�दते�ददमंयोऽदोमय 

इित यथाकारी यथाचारी तथा भवित साधुकारी साधुभर्वित पापकारी पापो भवित पुण्यः पुण्येन कमर्णा भवित पापः 

पापेन । अथो खल्वा�ः काममय एवायं पु�ष इित स यथाकामो भवित तत्�तुभर्वित यत्�तुभर्वित तत्कमर् कु�ते यत्कमर् 

कु�ते तदिभसंप�ते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

सः वै अयम् यः एवं संसरित आत्मा — ��ैव पर एव, यः अशनाया�तीतः ; िवज्ञानमयः — िवज्ञानं बुि�ः, तेन 

उपल�यमाणः, तन्मयः ; ‘कतम आत्मेित योऽयं िवज्ञानमयः �ाणेषु’ (बृ. उ. ४-३-७) इित िह उ�म् ; िवज्ञानमयः 

िवज्ञान�ायः, यस्मात् त�मर्त्वमस्य िवभा�ते — ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित ; तथा मनोमयः 

मनःसंिनकषार्न्मनोमयः ; तथा �ाणमयः, �ाणः प�वृि�ः तन्मयः, येन चेतनः चलतीव ल�यते ; तथा चकु्षमर्यः 

�पदशर्नकाले ; एवं �ो�मयः शब्द�वणकाले । एवं तस्य तस्य इिन्�यस्य �ापारो�वे त�न्मयो भवित । एवं 

बुि��ाण�ारेण चकु्षरा�दकरणमयः सन् शरीरारम्भकपृिथ�ा�दभूतमयो भवित ; त� पा�थवशरीरारम्भे पृिथवीमयो 

भवित ; तथा व�णा�दलोकेषु आप्यशरीरारम्भे आपोमयो भवित ; तथा वाय�शरीरारम्भे वायुमयो भवित ; तथा 

आकाशशरीरारम्भे आकाशमयो भवित ; एवम् एतािन तैजसािन दवेशरीरािण ; तेष्वारभ्यमाणेषु तन्मयः तेजोमयो भवित 

। अतो �ित�र�ािन प�ा�दशरीरािण नरक�ेता�दशरीरािण च अतेजोमयािन ; तान्यपे�य आह — अतेजोमय इित । एवं 

कायर्करणसंघातमयः सन् आत्मा �ा�� ंवस्त्वन्तरं पश्यन् — इद ंमया �ा�म्, अदो मया �ा��म् — इत्येवं 

िवपरीत�त्ययः तदिभलाषः काममयो भवित । तिस्मन्कामे दोषं पश्यतः ति�षयािभलाष�शमे िच�ं �स�म् अकलुषं शान्तं 

भवित, तन्मयः अकाममयः । एवं तिस्मिन्वहते कामे केनिचत्, सकामः �ोधत्वेन प�रणमते, तेन तन्मयो भवन् �ोधमयः । 

स �ोधः केनिचदपुायेन िनव�ततो यदा भवित, तदा �स�म् अनाकुलं िच�ं सत् अ�ोध उच्यते, तेन तन्मयः । एवं 

काम�ोधाभ्याम् अकाम�ोधाभ्यां च तन्मयो भूत्वा, धमर्मयः अधमर्मय� भवित ; न िह काम�ोधा�दिभ�वना 

धमार्�द�वृि��पप�ते, ‘य�ि� कु�ते कमर् त�त्कामस्य चेि�तम’् (मन.ु २-४) इित स्मरणात् । धमर्मयः अधमर्मय� भूत्वा 

सवर्मयो भवित — समस्तं धमार्धमर्योः कायर्म्, याव�त्किच�ाकृतम्, तत्सव� धमार्धमर्योः फलम्, तत् �ितप�मानः तन्मयो 

भवित । �क ब�ना, तदतेत् िस�मस्य — यत ्अयम् इदमंयः गृ�माणिवषया�दमयः, तस्मात् अयम् अदोमयः ; अद इित 

परोकं्ष काय�ण गृ�माणेन िन�दश्यत े; अनन्ता िह अन्तःकरणे भावनािवशेषाः ; नैव ते िवशेषतो िनद��ु ंशक्यन्ते ; 

तिस्मन्तिस्मन् क्षणे कायर्तोऽवगम्यन्ते — इदमस्य ��द वतर्ते, अदः अस्येित ; तेन गृ�माणकाय�ण इदमंयतया िन�दश्यते 

परोक्षः अन्तःस्थो �वहारः — अयिमदानीमदोमय इित । संके्षपतस्तु यथा कतु� यथा वा च�रतंु शीलमस्य सोऽयं यथाकारी 



यथाचारी, सः तथा भवित ; करणं नाम िनयता ��या िविध�ितषेधा�दगम्या, चरणं नाम अिनयतिमित िवशेषः । 

साधुकारी साधुभर्वतीित यथाकारीत्यस्य िवशेषणम् ; पापकारी पापो भवतीित च यथाचारीत्यस्य । 

ताच्छील्य�त्ययोपादानात् अत्यन्ततात्पयर्तैव तन्मयत्वम्, न तु तत्कमर्मा�ेण — इत्याशङ्क्याह — पुण्यः पुण्येन कमर्णा 

भवित पापः पापेनेित ; पुण्यपापकमर्मा�ेणैव तन्मयता स्यात्, न तु ताच्छील्यमपेक्षते ; ताच्छील्य ेतु तन्मयत्वाितशय 

इत्ययं िवशेषः । त� काम�ोधा�दपूवर्कपुण्यापुण्यका�रता सवर्मयत्वे हतेुः, संसारस्य कारणम्, दहेात् दहेान्तरसंचारस्य च ; 

एतत्�यु�ो िह अन्यदन्य�ेहान्तरमुपाद�े ; तस्मात् पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम ्; एति�षयौ िह िविध�ितषेधौ ; अ� 

शा�स्य साफल्यिमित ॥ 

अथो अिप अन्ये बन्धमोक्षकुशलाः खलु आ�ः — सत्यं कामा�दपूवर्के पुण्यापुण्ये शरीर�हणकारणम् ; तथािप काम�यु�ो 

िह पु�षः पुण्यापुण्य ेकमर्णी उपिचनोित ; 

काम�हाणे तु कमर् िव�मानमिप पुण्यापुण्योपचयकरं न भवित ; उपिचते अिप पुण्यापुण्ये कमर्णी कामशून्ये फलारम्भके न 

भवतः ; तस्मात् काम एव संसारस्य मूलम् । तथा चो�माथवर्णे — ‘कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामिभजार्यते त� 

त�’ (मु. उ. ३-२-२) इित । तस्मात् काममय एवायं पु�षः, यत ्अन्यमयत्वं तत् अकारणं िव�मानमिप — इत्यतः 

अवधारयित ‘काममय एव’ इित । यस्मात् स च काममयः सन् यादशेृन कामेन यथाकामो भवित, तत्�तुभर्वित — स काम 

ईषदिभलाषमा�ेणािभ��ो यिस्मिन्वषये भवित, सः अिवहन्यमानः स्फुटीभवन् �तुत्वमाप�ते ; �तुनार्म अध्यवसायः 

िन�यः, यदानन्तरा ��या �वतर्ते । यत्�तुभर्वित — याद�ृामकाय�ण �तुना यथा�पः �तुः अस्य सोऽयं यत्�तुः भवित — 

तत्कमर् कु�ते — यि�षयः �तुः, तत्फलिनवृर्�ये यत ्योग्यं कमर्, तत् कु�त ेिनवर्तर्यित । यत ्कमर् कु�ते, तत् अिभसंप�ते — 

तदीयं फलमिभसंप�ते । तस्मात् सवर्मयत्वे अस्य संसा�रत्वे च काम एव हतेु�रित ॥ 

तदषे �ोको भवित । तदवे स�ः सह कमर्णैित िलङ्गं मनो य� िनष�मस्य । �ाप्यान्तं कमर्णस्तस्य यित्क�ेह करोत्ययम् । 

तस्माल्लोकात्पुनरैत्यस्मै लोकाय कमर्ण इित न ुकामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो िनष्काम आ�काम आत्मकामो न 

तस्य �ाणा उत्�ामिन्त ��ैव सन्��ाप्येित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तत् तिस्म�थ� एष �ोकः मन्�ोऽिप भवित । तदवे एित तदवे गच्छित, स� आस�ः त� उद्भूतािभलाषः सि�त्यथर्ः ; 

कथमेित ? सह कमर्णा — यत ्कमर्फलास�ः सन् अकरोत्, तेन कमर्णा सहवै तत् एित तत्फलमेित ; �क तत् ? िलङ्गं मनः 

— मनः�धानत्वािल्लङ्गस्य मनो िलङ्गिमत्युच्यते ; अथवा िलङ्ग्यते अवगम्यते — अवगच्छित — येन, तत ्िलङ्गम्, 

तत् मनः — य� यिस्मन् िनष�ं िन�येन स�म ्उद्भूतािभलाषम् अस्य संसा�रणः ; तदिभलाषो िह तत्कमर् कृतवान् ; 

तस्मा�न्मनोऽिभषङ्गवशादवे अस्य तेन कमर्णा तत्फल�ाि�ः । तेन एतित्स� ंभवित, कामो मूलं संसारस्येित । अतः 

उिच्छ�कामस्य िव�मानान्यिप कमार्िण ��िवदः वन्ध्या�सवािन भविन्त, ‘पयार्�कामस्य कृतात्मन� इहवै सव� 



�िवलीयिन्त कामाः’ (मु. उ. ३-२-२) इित �ुतेः । �क� �ाप्यान्त ंकमर्णः — �ाप्य भुक्त्वा अन्तम् अवसानं यावत्, कमर्णः 

फलप�रसमा�� कृत्वेत्यथर्ः ; कस्य कमर्णोऽन्तं �ाप्येत्युच्यते — तस्य, य�त्कच कमर् इह अिस्मन ्लोके करोित िनवर्तर्यित 

अयम्, तस्य कमर्णः फलं भुक्त्वा अन्तं �ाप्य, तस्मात् लोकात् पुनः ऐित आगच्छित, अस्मै लोकाय कमर्णे — अयं िह लोकः 

कमर्�धानः, तेनाह ‘कमर्णे’ इित — पुनः कमर्करणाय ; पुनः कमर् कृत्वा फलासङ्गवशात् पुनरमुं लोकं याित — इत्येवम् । 

इित नु एवं नु, कामयमानः संसरित । यस्मात् कामयमान एव एवं संसरित, अथ तस्मात्, अकामयमानो न �िचत्संसरित । 

फलास�स्य िह गित��ा ; अकामस्य िह ��यानुपप�ेः अकामयमानो मुच्यत एव । कथं पुनः अकामयमानो भवित ? यः 

अकामो भवित, असौ अकामयमानः । कथमकामतेत्युच्यते — यो िनष्कामः यस्माि�गर्ताः कामाः सोऽयं िनष्कामः । कथं 

कामा िनगर्च्छिन्त ? य आ�कामः भवित आ�ाः कामा येन स आ�कामः । कथमाप्यन्ते कामाः ? आत्मकामत्वेन, यस्य 

आत्मैव नान्यः कामियत�ो वस्त्वन्तरभूतः पदाथ� भवित ; आत्मैव अनन्तरोऽबा�ः कृत्�ः �ज्ञानघन एकरसः नोध्व� न 

ितयर्क् नाधः आत्मनोऽन्यत् कामियत�ं वस्वन्तरम् — यस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं पश्येत्, शृणुयात्, मन्वीत, 

िवजानीया�ा — एवं िवजानन्कं कामयेत । ज्ञायमानो �न्यत्वेन पदाथर्ः कामियत�ो भवित ; न चासावन्यः ��िवद 

आ�कामस्यािस्त । य एवात्मकामतया आ�कामः, स िनष्कामः अकामः अकामयमान�ेित मुच्यते । न िह यस्य आत्मैव सव� 

भवित, तस्य अनात्मा कामियत�ोऽिस्त । अनात्मा चान्यः कामियत�ः, सव� च आत्मैवाभू�दित िव�ितिष�म् । 

सवार्त्मद�शनः कामियत�ाभावात्कमार्नुपपि�ः । ये तु �त्यवायप�रहाराथ� कमर् कल्पयिन्त ��िवदोऽिप, तेषां न आत्मैव 

सव� भवित, �त्यवायस्य िजहािसत�स्य आत्मनोऽन्यस्य अिभ�ेतत्वात् । येन च अशनाया�तीतः िनत्यं �त्यवायासंब�ः 

िव�दत आत्मा, त ंवयं ��िवद ं�ूमः ; िनत्यमेव अशनाया�तीतमात्मानं पश्यित ; यस्मा� िजहािसत�मन्यम ्उपादयें वा 

यो न पश्यित, तस्य कमर् न शक्यत एव संबन्धुम् । यस्त ुअ��िवत्, तस्य भवत्येव �त्यवायप�रहाराथ� कम�ित न िवरोधः । 

अतः कामाभावात् अकामयमानो न जायते, मुच्यत एव ॥ 

तस्य एवमकामयमानस्य कमार्भावे गमनकारणाभावात् �ाणा वागादयः, नोत्�ामिन्त नोध्व� �ामिन्त दहेात् । स च िव�ान् 

आ�कामः आत्मकामतया इहवै ��भूतः । सवार्त्मनो िह ��णः द�ृान्तत्वेन �द�शतम् एत�पूम् — ‘त�ा 

अस्यैतदा�काममकामं �पम’् (बृ. उ. ४-३-२१) इित ; तस्य िह दा�ार्िन्तकभूतोऽयमथर् उपसंि�यते — अथाकामयमान 

इत्या�दना । स कथमेवंभूतो मुच्यत इत्युच्यते — यो िह सुषु�ावस्थिमव िन�वशेषम�तैम् अलु�िच�पूज्योितःस्वभावम् 

आत्मानं पश्यित, तस्यैव अकामयमानस्य कमार्भावे गमनकारणाभावात् �ाणा वागादयो नोत्�ामिन्त । �कन्त ुिव�ान् सः 

इहवै ��, य�िप दहेवािनव ल�यते ; स ��ैव सन् �� अप्येित । यस्मात् न िह तस्य अ��त्वप�रच्छेदहतेवः कामाः 

सिन्त, तस्मात् इहवै ��ैव सन् �� अप्येित न शरीरपातो�रकालम् । न िह िवदषुो मृतस्य भावान्तरापि�ः जीवतोऽन्यः 

भावः, दहेान्तर�ितसंधानाभावमा�ेणैव तु ��ाप्येतीत्युच्यते । भावान्तराप�ौ िह मोक्षस्य सव�पिनषि�विक्षतोऽथर्ः 

आत्मैकत्वाख्यः स बािधतो भवेत् ; कमर्हतेुक� मोक्षः �ा�ोित, न ज्ञानिनिम� इित ; स चािन�ः ; अिनत्यत्वं च मोक्षस्य 

�ा�ोित ; न िह ��यािनवृर्�ः अथर्ः िनत्यो द�ृः ; िनत्य� मोक्षोऽभ्युपगम्यते, ‘एष िनत्यो मिहमा’ (बृ. उ. ४-४-२३) इित 

मन्�वणार्त् । न च स्वाभािवकात् स्वभावात् अन्यत् िनत्यं कल्पियतुं शक्यम् । स्वाभािवक�ेत् अग्न्युष्णवत् आत्मनः 



स्वभावः, स न शक्यते पु�ष�ापारानुभावीित व�ुम ्; न िह अ�ेरौष्ण्यं �काशो वा अि��ापारानन्तरानुभावी ; 

अि��ापारानुभावी स्वाभािवक�ेित िव�ितिष�म् । ज्वलन�ापारानुभािवत्वम् उष्ण�काशयो�रित चेत्, न, 

अन्योपलिब्ध�वधानापगमािभ�क्त्यपेक्षत्वात् ; ज्वलना�दपूवर्कम् अि�ः उष्ण�काशगुणाभ्यामिभ�ज्यते, तत ्न 

अग्न्यपेक्षया ; �क त�ह अन्यद�ृःे अ�ेरौष्ण्य�काशौ धम� �विहतौ, कस्यिचद्दषृ्�ा तु असंबध्यमानौ, ज्वलनापेक्षया 

�वधानापगमे द�ृरेिभ�ज्येते ; तदपेक्षया �ािन्त�पजायते — ज्वलनपूवर्कौ एतौ उष्ण�काशौ धम� जातािवित । य�द 

उष्ण�काशयोरिप स्वाभािवकत्वं न स्यात् — यः स्वाभािवकोऽ�ेधर्मर्ः, तमुदाह�रष्यामः ; न च स्वाभािवको धमर् एव नािस्त 

पदाथार्नािमित शक्यं व�ुम् ॥ 

न च िनगडभङ्ग इव अभावभूतो मोक्षः बन्धनिनवृि��पप�ते, परमात्मैकत्वाभ्युपगमात्, ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-

२-१) इित �ुतेः ; न चान्यो ब�ोऽिस्त, यस्य िनगडिनवृि�वत् बन्धनिनवृि�ः मोक्षः स्यात् ; परमात्म�ितरेकेण 

अन्यस्याभावं िवस्तरेण अवा�दष्म । तस्मात् अिव�ािनवृि�मा�े मोक्ष�वहार इित च अवोचाम, यथा र�वादौ 

सपार्�ज्ञानिनवृ�ौ सपार्�दिनवृि�ः ॥ 

येऽप्याचक्षते — मोके्ष िवज्ञानान्तरम ्आनन्दान्तरं च अिभ�ज्यत इित, तैवर्��ः अिभ�ि�शब्दाथर्ः । य�द तावत् 

लौ�कक्येव उपलिब्धिवषय�ाि�ः अिभ�ि�शब्दाथर्ः, ततो व��म् — �क िव�मानमिभ�ज्यते, अिव�मानिमित वा । 

िव�मानं चेत्, यस्य मु�स्य तदिभ�ज्यते तस्य आत्मभूतमेव तत् इित, उपलिब्ध�वधानानुपप�ेः िनत्यािभ��त्वात्, 

मु�स्य अिभ�ज्यत इित िवशेषवचनमनथर्कम् । अथ कदािचदवे अिभ�ज्यते, उपलिब्ध�वधानात् अनात्मभूतं त�दित, 

अन्यतोऽिभ�ि��सङ्गः ; तथा च अिभ�ि�साधनापेक्षता । उपलिब्धसमाना�यत्वे तु �वधानकल्पनानुपप�ेः सवर्दा 

अिभ�ि�ः, अनिभ�ि�वार् ; न तु अन्तरालकल्पनायां �माणमिस्त । न च समाना�याणाम् एकस्य आत्मभूतानां 

धमार्णाम् इतरेतरिवषयिवषियत्वं संभवित । िवज्ञानसुखयो� �ागिभ��ेः संसा�रत्वम्, अिभ�क्त्यु�रकालं च मु�त्वं 

यस्य — सोऽन्यः परस्मात् िनत्यािभ��ज्ञानस्व�पात् अत्यन्तवैलक्षण्यात्, शैत्यिमव औष्ण्यात् ; परमात्मभेदकल्पनायां च 

वै�दकः कृतान्तः प�रत्य�ः स्यात् । मोक्षस्य इदानीिमव िन�वशेषत्वे तदथार्िधकय�ानुपपि�ः शा�वैयथ्य� च �ा�ोतीित 

चेत्, न, अिव�ा�मापोहाथर्त्वात् ; न िह वस्तुतो मु�ामु�त्विवशेषोऽिस्त, आत्मनो िनत्यैक�पत्वात् ; �कन्त ुति�षया 

अिव�ा अपो�त ेशा�ोपदशेजिनतिवज्ञानेन ; �ा�दपुदशे�ा�ेः तदथर्� �य� उपप�त एव । अिव�ावतः 

अिव�ािनवृ�यिनवृि�कृतः िवशेषः आत्मनः स्या�दित चेत,् न, अिव�ाकल्पनािवषयत्वाभ्युपगमात्, 

र�ूषरशुि�कागगनानां सप�दकरजतमिलनत्वा�दवत्, अदोष इत्यवोचाम । ितिमराितिमरदिृ�वत् 

अिव�ाकतृर्त्वाकतृर्त्वकृत आत्मनो िवशेषः स्या�दित चेत्, न, ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित स्वतः 

अिव�ाकतृर्त्वस्य �ितिष�त्वात् ; अनेक�ापारसंिनपातजिनतत्वा� अिव�ा�मस्य ; िवषयत्वोपप�े� ; यस्य च 

अिव�ा�मो घटा�दवत् िविव�ो गृ�ते, सः न अिव�ा�मवान् । अह ंन जान ेमुग्धोऽस्मीित �त्ययदशर्नात् ; 

अिव�ा�मव�वमेवेित चेत,् न, तस्यािप िववेक�हणात् ; न िह यो यस्य िववेकेन �हीता, स तिस्मन्�ान्त इत्युच्यते ; तस्य 



च िववेक�हणम्, तिस्म�ेव च �मः — इित िव�ितिष�म् ; न जाने मुग्धोऽस्मीित दशृ्यते इित �वीिष — त��शन� 

अज्ञानं मुग्ध�पता दशृ्यत इित च — त�शर्नस्य िवषयो भवित, कमर्तामाप�त इित ; तत् कथं कमर्भूतं सत् 

कतृर्स्व�पदिृशिवशेषणम् अज्ञानमुग्धते स्याताम् ? अथ दिृशिवशेषणत्वं तयोः, कथं कमर् स्याताम् — दिृशना �ाप्येते ? 

कमर् िह कतृर्��यया �ाप्यमानं भवित ; अन्य� �ाप्यम्, अन्यम् �ापकम् ; न तेनैव तत् �ाप्यत े; वद, कथम् एवं सित, 

अज्ञानमुग्धते दिृशिवशेषणे स्याताम् ? न च अज्ञानिववेकदश� अज्ञानम् आत्मनः कमर्भूतमुपलभमानः उपलब्धृधमर्त्वेन 

गृ�ाित, शरीरे काश्यर्�पा�दवत ्तथा । सुखदःुखेच्छा�य�ादीन् सव� लोकः गृ�ातीित चेत्, तथािप �हीतुल�कस्य 

िविव�तैव अभ्युपगता स्यात् । न जानेऽह ंत्वद�ंु मुग्ध एव इित चेत् — भवतु अज्ञो मुग्धः, यस्तु एवंदश�, तं ज्ञम् अमुग्धं 

�ितजानीमह ेवयम् । (तथा �ासेनो�म् — इच्छा�द कृत्�ं के्ष�ं के्ष�ी �काशयतीित, ‘समं सव�षु भूतेषु ित�न्तं परमे�रम् । 

िवनश्यत्स्विवनश्यन्तम् —’ (भ. गी. १३-२७) इत्या�द शतश उ�म्) ((वाक्यस्य संभ� ेसन्दहेः भवित, कृपया पश्यतु)) । 

तस्मात् न आत्मनः स्वतः ब�मु�ज्ञानाज्ञानकृतो िवशेषः अिस्त, सवर्दा समैकरसस्वाभा�ाभ्युपगमात् । ये तु अतोऽन्यथा 

आत्मवस्तु प�रकल्प्य बन्धमोक्षा�दशा�ं च अथर्वादमापादयिन्त, ते उत्सहन्ते — खेऽिप शाकुन ंपद ं��ुम्, खं वा मुि�ना 

आ��ुम्, चमर्व�िे�तुम् ; वयं त ुतत् कतुर्मश�ाः ; सवर्दा समैकरसम् अ�तैम ्अिव��यम् अजम् अजरम् अमरम ्अमृतम ्

अभयम ्आत्मत�वं ��ैव स्मः — इत्येष सवर्वेदान्तिनि�तोऽथर् इत्येवं �ितप�ामह े। तस्मात ्��ात्येतीित 

उपचारमा�मेतत्, िवपरीत�हव�ेहसंततेः िवच्छेदमा�ं िवज्ञानफलमपे�य ॥ 

स्व�बु�ान्तगमनद�ृान्तस्य दा�ार्िन्तकः संसारो व�णतः । संसारहतेु� िव�ाकमर्पूवर्�ज्ञा व�णता । यै� उपािधभूतैः 

कायर्करणलक्षणभूतैः प�रवेि�तः संसा�रत्वमनुभवित, तािन चो�ािन । तेषां साक्षात्�योजकौ धमार्धमार्िवित पूवर्पकं्ष कृत्वा, 

काम एवेत्यवधा�रतम् । यथा च �ा�णेन अयम् अथर्ः अवधा�रतः, एवं मन्�ेणापीित बन्धं बन्धकारणं च उक्त्वा उपसं�तं 

�करणम् — ‘इित न ुकामयमानः’ (बृ. उ. ४-४-६) इित । ‘अथाकामयमानः’ (बृ. उ. ४-४-६) इत्यारभ्य सुषु�द�ृान्तस्य 

दा�ार्िन्तकभूतः सवार्त्मभावो मोक्ष उ�ः । मोक्षकारणं च आत्मकामतया यत ्आ�कामत्वमु�म्, त� सामथ्यार्त् न 

आत्मज्ञानमन्तरेण आत्मकामतया आ�कामत्विमित — सामथ्यार्त् ��िव�ैव मोक्षकारणिमत्यु�म् । अतः य�िप कामो 

मूलिमत्यु�म्, तथािप मोक्षकारणिवपयर्येण बन्धकारणम् अिव�ा इत्येतदिप उ�मेव भवित । अ�ािप मोक्षः मोक्षसाधनं 

च �ा�णेनो�म् ; तस्यैव दढृीकरणाय मन्� उदाि�यते �ोकशब्दवाच्यः — 

तदषे �ोको भवित । यदा सव� �मुच्यन्ते कामा येऽस्य ��द ि�ताः । अथ मत्य�ऽमृतो भवत्य� �� सम�ुत इित । 

त�थािहिनल्वर्यनी वल्मीके मृता �त्यस्ता शयीतैवमेवेद ंशरीरं शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः �ाणो ��ैव तेज एव सोऽह ंभगवते 

सह�ं ददामीित होवाच जनको वैदहेः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



तत् तिस्म�ेवाथ� एष �ोकः मन्�ो भवित । यदा यिस्मन्काले सव� समस्ताः कामाः तृष्णा�भेदाः �मुच्यन्ते, आत्मकामस्य 

��िवदः समूलतो िवशीयर्न्ते, ये �िस�ा लोके इहामु�ाथार्ः पु�िव�लोकैषणालक्षणाः अस्य �िस�स्य पु�षस्य ��द बु�ौ 

ि�ताः आि�ताः — अथ तदा, मत्यर्ः मरणधमार् सन्, कामिवयोगात्समूलतः, अमृतो भवित ; अथार्त् अनात्मिवषयाः कामा 

अिव�ालक्षणाः मृत्यवः इत्येतद�ंु भवित ; अतः मृत्युिवयोगे िव�ान् जीव�ेव अमृतो भवित । अ� अिस्म�ेव शरीरे 

वतर्मानः �� सम�ुते, ��भावं मोकं्ष �ितप�त इत्यथर्ः । अतः मोक्षः न दशेान्तरगमना�द अपेक्षते । तस्मात ्िवदषुो 

नोत्�ामिन्त �ाणाः, यथाविस्थता एव स्वकारणे पु�षे समवनीयन्ते ; नाममा�ं िह अविशष्यत े— इत्यु�म् । कथं पुनः 

समवनीतेषु �ाणेषु, दहे ेच स्वकारणे �लीने, िव�ान् मु�ः अ�ैव सवार्त्मा सन् वतर्मानः पुनः पूवर्वत् दिेहत्वं 

संसा�रत्वलक्षणं न �ितप�ते — इत्य�ोच्यते — तत् त� अयं द�ृान्तः ; यथा लोके अिहः सपर्ः, तस्य िनल्वर्यनी, िनम�कः, 

सा अिहिनल्वर्यनी, वल्मीके सपार्�ये वल्मीकादािवत्यथर्ः, मृता �त्यस्ता �िक्ष�ा अनात्मभावेन सप�ण प�रत्य�ा, शयीत 

वत�त — एवमेव, यथा अयं द�ृान्तः, इद ंशरीरं सपर्स्थानीयेन मु�ेन अनात्मभावेन प�रत्य�ं मृतिमव शेते । अथ इतरः 

सपर्स्थानीयो मु�ः सवार्त्मभूतः सपर्वत् त�ैव वतर्मानोऽिप अशरीर एव, न पूवर्वत् पुनः सशरीरो भवित । 

कामकमर्�यु�शरीरात्मभावेन िह पूव� सशरीरः मत्यर्� ; ति�योगात् अथ इदानीम् अशरीरः, अत एव च अमृतः ; �ाणः, 

�ािणतीित �ाणः — ‘�ाणस्य �ाणम्’ (बृ. उ. ४-४-१८) इित िह व�यमाणे �ोके, ‘�ाणबन्धनं िह सोम्य मनः’ (छा. उ. ६-

८-२) इित च �ुत्यन्तरे ; �करणवाक्यसामथ्यार्� पर एव आत्मा अ� �ाणशब्दवाच्यः ; ��ैव परमात्मैव । �क पुनस्तत् ? 

तेज एव िवज्ञानम् ज्योितः, येन आत्मज्योितषा जगत् अवभास्यमानं �ज्ञाने�ं िवज्ञानज्योितष्मत् सत् अिव�ंशत् वतर्ते । यः 

काम��ो िवमोक्षाथर्ः याज्ञवल्क्येन वरो द�ो जनकाय, सहतेुकः बन्धमोक्षाथर्लक्षणः द�ृान्तदा�ार्िन्तकभूतः स एष िनण�तः 

सिवस्तरः जनकयाज्ञवल्क्याख्याियका�पधा�रण्या �ुत्या ; संसारिवमोक्षोपाय उ�ः �ािणभ्यः । इदान� �ुितः स्वयमेवाह 

— िव�ािनष्�याथ� जनकेनैवमु�िमित ; कथम् ? सोऽहम् एवं िवमोिक्षतस्त्वया भगवते तुभ्य ंिव�ािनष्�याथ� सह�ं 

ददािम — इित ह एवं �कल उवाच उ�वान् जनको वैदहेः । अ� कस्माि�मोक्षपदाथ� िनण�ते, िवदहेराज्यम् आत्मानमेव च 

न िनवेदयित, एकदशेो�ािवव सह�मेव ददाित ? त� कोऽिभ�ाय इित । अ� केिच�णर्यिन्त — अध्यात्मिव�ारिसको 

जनकः �ुतमप्यथ� पुनमर्न्�ैः शु�ूषित ; अतो न सवर्मेव िनवेदयित ; �ुत्वािभ�ेतं याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते िनवेदियष्यामीित िह 

मन्यते ; य�द चा�ैव सव� िनवेदयािम, िनवृ�ािभलाषोऽयं �वणा�दित मत्वा, �ोकान् न व�यित — इित च भयात् 

सह�दानं शु�ूषािलङ्गज्ञापनायेित । सवर्मप्येतत् असत,् पु�षस्येव �माणभूतायाः �ुतेः �ाजानुपप�ेः ; अथर्शेषोपप�े� 

— िवमोक्षपदाथ� उ�ेऽिप आत्मज्ञानसाधने, आत्मज्ञानशेषभूतः सव�षणाप�रत्यागः संन्यासाख्यः व��ोऽथर्शेषः िव�ते ; 

तस्मात् �ोकमा�शु�ूषाकल्पना अनृज्वी ; अगितका िह गितः पुन��ाथर्कल्पना ; सा च अयु�ा सत्यां गतौ । न च तत् 

स्तुितमा�िमत्यवोचाम । ननु एवं सित ‘अत ऊध्व� िवमोक्षायैव’ इित व��म् — नैष दोषः ; आत्मज्ञानवत् अ�योजकः 

संन्यासः पके्ष, �ितपि�कमर्वत् — इित िह मन्यते ; ‘संन्यासेन तनुं त्यजेत्’ (?) इित स्मृतेः । साधनत्वपके्षऽिप न ‘अत ऊध्व� 

िवमोक्षायैव’ इित ��महर्ित, मोक्षसाधनभूतात्मज्ञानप�रपाकाथर्त्वात् ॥ 



तदतेे �ोका भविन्त । अणुः पन्था िवततः पुराणो मां स्पृ�ोऽनुिव�ो मयैव । तेन धीरा अिपयिन्त ��िवदः स्वग� लोकिमत 

ऊध्व� िवमु�ाः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मकामस्य ��िवदो मोक्ष इत्येतिस्म�थ� मन्��ा�णो�े, िवस्तर�ितपादका एत े�ोका भविन्त । अणुः सू�मः पन्थाः 

द�ुवजे्ञयत्वात्, िवततः िवस्तीणर्ः, िवस्प�तरणहतेुत्वा�ा ‘िवतरः’ इित पाठान्तरात्, मोक्षसाधनो ज्ञानमागर्ः पुराणः िचरंतनः 

िनत्य�ुित�कािशतत्वात्, न ता�ककबुि��भवकुदिृ�मागर्वत् अवार्�ािलकः, मां स्पृ�ः मया लब्ध इत्यथर्ः ; यो िह येन 

लभ्यते, स तं स्पृशतीव संबध्यते ; तेन अयं ��िव�ालक्षणो मोक्षमागर्ः मया लब्धत्वात् ‘मां स्पृ�ः’ इत्युच्यते । न केवलं 

मया लब्धः, �क त ुअनुिव�ो मयैव ; अनुवेदनं नाम िव�ायाः प�रपाकापेक्षया फलावसानतािन�ा �ाि�ः, भुजे�रव 

तृ�यवसानता ; पूव� त ुज्ञान�ाि�संबन्धमा�मेवेित िवशेषः । �कम ्असावेव मन्�दक्ृ एकः ��िव�ाफलं �ा�ः, नान्यः 

�ा�वान्, येन ‘अनुिव�ो मयैव’ इत्यवधारयित — नैष दोषः, अस्याः फलम् आत्मसािक्षकमनु�मिमित ��िव�ायाः 

स्तुितपरत्वात् ; एवं िह कृताथार्त्मािभमानकरम ्आत्म�त्ययसािक्षकम् आत्मज्ञानम्, �कमतः परम ्अन्यत्स्यात् — इित 

��िव�ां स्तौित ; न तु पुनः अन्यो ��िवत् तत्फलं न �ा�ोतीित, ‘त�ो यो दवेानाम्’ (बृ. उ. १-४-१०) इित सवार्थर्�ुतेः ; 

तदवेाह — तेन ��िव�ामाग�ण धीराः �ज्ञावन्तः अन्येऽिप ��िवद इत्यथर्ः, अिपयिन्त अिपगच्छिन्त, ��िव�ाफलं मोकं्ष 

स्वग� लोकम् ; स्वगर्लोकशब्दः ि�िव�पवाच्यिप सन् इह �करणात् मोक्षािभधायकः ; इतः अस्माच्छरीरपातात् ऊध्व� 

जीवन्त एव िवमु�ाः सन्तः ॥ 

तिस्मञ्छुक्लमुत नीलमा�ः िपङ्गलं ह�रतं लोिहतं च । एष पन्था ��णा हानुिव�स्तेनैित ��िवत्पुण्यकृ�ैजस� ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

तिस्मन् मोक्षसाधनमाग� िव�ितपि�मुर्मुकू्षणाम् ; कथम् ? तिस्मन ्शुक्लं शु� ंिवमलम् आ�ः केिचत् मुमुक्षवः ; नीलम् अन्ये, 

िपङ्गलम् अन्ये, ह�रतं लोिहतं च — यथादशर्नम् । ना�स्तु एताः सुषु�ा�ाः �ेष्मा�दरससंपूणार्ः — शुक्लस्य नीलस्य 

िपङ्गलस्येत्या�ु�त्वात् । आ�दत्यं वा मोक्षमागर्म् एवंिवधं मन्यन्ते — ‘एष शुक्ल एष नीलः’ (छा. उ. ८-६-१) 

इत्या�द�ुत्यन्तरात् । दशर्नमागर्स्य च शुक्ला�दवणार्संभवात् । सवर्थािप तु �कृतात् ��िव�ामागार्त् अन्ये एत ेशुक्लादयः । 

ननु शुक्लः शु�ः अ�तैमागर्ः — न, नीलपीता�दशब्दःै वणर्वाचकैः सह अनु�वणात् ; यान् शुक्लादीन् योिगनो मोक्षपथान् 

आ�ः, न ते मोक्षमागार्ः ; संसारिवषया एव िह त े— ‘चकु्ष�ो वा मू�� वान्येभ्यो वा शरीरदशेेभ्यः’ (बृ. उ. ४-४-२) इित 

शरीरदशेाि�ःसरणसंबन्धात्, ��ा�दलोक�ापका िह ते । तस्मात् अयमेव मोक्षमागर्ः — यः आत्मकामत्वेन आ�कामतया 

सवर्कामक्षये गमनानुपप�ौ �दीपिनवार्णवत् चकु्षरादीनां कायर्करणानाम् अ�ैव समवनयः — इित एषः ज्ञानमागर्ः पन्थाः, 

��णा परमात्मस्व�पेणैव �ा�णेन त्य�सव�षणेन, अनुिव�ः । तेन ��िव�ामाग�ण ��िवत् अन्यः अिप एित । क�दशृो 

��िवत् तेन एतीत्युच्यते — पूव� पुण्यकृद्भूत्वा पुनस्त्य�पु�ा�ेषणः, परमात्मतेजस्यात्मानं संयोज्य तिस्म�िभिनवृर्�ः 



तैजस� — आत्मभूतः इहवै इत्यथर्ः ; ईदशृो ��िवत् तेन माग�ण एित । न पुनः पुण्या�दसमु�यका�रणो �हणम,् 

िवरोधा�दत्यवोचाम ; ‘अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभर्विनभर्याः । शान्ताः संन्यािसनो यािन्त तस्म ैमोक्षात्मने नमः’ (महा. भा. 

रा. ध. ४७-५५) इित च स्मृतेः ; ‘त्यज धमर्मधम� च’ (मो. ध. ३२९-४०) इत्या�द पुण्यापुण्यत्यागोपदशेात् ; 

‘िनरािशषमनारम्भं िननर्मस्कारमस्तुितम् । अक्षीणं क्षीणकमार्णं तं दवेा �ा�णं िवदःु’ (मो. ध. २६३-३४) ‘नैतादशंृ 

�ा�णस्यािस्त िव�ं यथैकता समता सत्यता च । शीलं िस्थितदर्ण्डिनधानमाजर्वं ततस्तत�ोपरमः ��याभ्यः’ (मो. ध. 

१७५-३७) इत्या�दस्मृितभ्य� । उपद�ेयित च इहािप तु — ‘एष िनत्यो मिहमा �ा�णस्य न वधर्ते कमर्णा नो कनीयान्’ 

(बृ. उ. ४-४-२३) इित कमर्�योजनाभावे हतेुमुक्त्वा, ‘तस्मादवंेिवच्छान्तो दान्तः’ (बृ. उ. ४-४-२३) इत्या�दना 

सवर्��योपरमम् । तस्मात् यथा�ाख्यातमेव पुण्यकृ�वम् । अथवा यो ��िवत् तेन एित, स पुण्यकृत् तैजस� — इित 

��िवत्स्तुितरेषा ; पुण्यकृित तैजसे च योिगिन महाभाग्यं �िस� ंलोके, ताभ्याम् अतः ��िवत् स्तूयते 

�ख्यातमहाभाग्यत्वाल्लोके ॥ 

अन्धं तमः �िवशिन्त येऽिव�ामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ िव�ायां रताः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अन्धम् अदशर्नात्मकं तमः संसारिनयामकं �िवशिन्त �ितप�न्त े; के ? ये अिव�ां िव�ातोऽन्यां साध्यसाधनलक्षणाम्, 

उपासते, कमर् अनुवतर्न्त इत्यथर्ः ; ततः तस्मादिप भूय इव ब�तरिमव तमः �िवशिन्त ; के ? ये उ िव�ायाम् 

अिव�ावस्तु�ितपा�दकायां कमार्थार्यां �य्यामेव िव�ायाम्, रता अिभरताः ; िविध�ितषेधपर एव वेदः, नान्योऽिस्त — 

इित, उपिनषदथार्नपेिक्षण इत्यथर्ः ॥ 

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते �ेत्यािभगच्छन्त्यिव�ांसोऽबुधो जनाः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

य�द ते अदशर्नलक्षणं तमः �िवशिन्त, को दोष इत्युच्यते — अनन्दाः अनानन्दाः असुखा नाम ते लोकाः, तेन 

अन्धेनादशर्नलक्षणेन तमसा आवृताः �ा�ाः, — ते तस्य अज्ञानतमसो गोचराः ; तान् ते �ेत्य मृत्वा अिभगच्छिन्त 

अिभयािन्त ; के ? ये अिव�ांस ; �क सामान्येन अिव��ामा�ेण ? नेत्युच्यते — अबुधः, बुधेः अवगमनाथर्स्य धातोः 

��प्�त्ययान्तस्य �पम्, आत्मावगमव�जता इत्यथर्ः ; जनाः �ाकृता एव जननधमार्णो वा इत्येतत् ॥ 

आत्मानं चेि�जानीयादयमस्मीित पू�षः । �किमच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 



आत्मानं स्वं परं सवर्�ािणमनीिषतजं्ञ �त्स्थम् अशनाया�दधमार्तीतम्, चेत ्य�द, िवजानीयात् सह�ेषु कि�त् ; चे�दित 

आत्मिव�ाया दलुर्भत्वं दशर्यित ; कथम् ? अयम् पर आत्मा सवर्�ािण�त्ययसाक्षी, यः नेित नेतीत्या�ु�ः, यस्मा�ान्योऽिस्त 

��ा �ोता मन्ता िवज्ञाता, समः सवर्भूतस्थो िनत्यशु�बु�मु�स्वभावः — अिस्म भवािम — इित ; पू�षः पु�षः ; सः 

�किमच्छन् — तत्स्व�प�ित�र�म् अन्य�स्तु फलभूतं �किमच्छन् कस्य वा अन्यस्य आत्मनो �ित�र�स्य कामाय 

�योजनाय ; न िह तस्य आत्मन ए��ं फलम्, न चाप्यात्मनोऽन्यः अिस्त, यस्य कामाय इच्छित, सवर्स्य आत्मभूतत्वात् ; 

अतः �किमच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्, �ंशेत्, शरीरोपािधकृतदःुखमनु दःुखी स्यात्, शरीरतापमनुतप्येत । 

अनात्मद�शनो िह त�ित�र�वस्त्वन्तरेप्सोः ; ‘ममेद ंस्यात्, पु�स्य इदम्, भायार्या इदम्’ इत्येवमीहमानः 

पुनःपुनजर्ननमरण�बन्ध�ढः शरीररोगमनु�ज्यते ; सवार्त्मद�शनस्तु तदसंभव इत्येतदाह ॥ 

यस्यानुिव�ः �ितबु� आत्मािस्मन्संद�ेे गहने �िव�ः । स िव�कृत्स िह सवर्स्य कतार् तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�क च यस्य �ा�णस्य, अनुिव�ः अनुलब्धः, �ितबु�ः साक्षात्कृतः, कथम् ? अहमिस्म परं ��ेत्येवं �त्यगात्मत्वेनावगतः, 

आत्मा अिस्मन्संद�ेे संदहे ेअनेकानथर्संकटोपचये, गहने िवषमे अनेकशतसह�िववेकिवज्ञान�ितपके्ष िवषमे, �िव�ः ; स 

यस्य �ा�णस्यानुिव�ः �ितबोधेनेत्यथर्ः ; स िव�कृत् िव�स्य कतार् ; कथं िव�कृ�वम्, तस्य �क िव�कृ�दित नाम 

इत्याशङ्क्याह — सः िह यस्मात् सवर्स्य कतार्, न नाममा�म् ; न केवलं िव�कृत् पर�यु�ः सन्, �क त�ह तस्य लोकः सवर्ः 

; �कमन्यो लोकः अन्योऽसािवत्युच्यते — स उ लोक एव ; लोकशब्दने आत्मा उच्यते ; तस्य सवर् आत्मा, स च 

सवर्स्यात्मेत्यथर्ः । य एष �ा�णेन �त्यगात्मा �ितबु�तया अनुिव�ः आत्मा अनथर्संकटे गहने �िव�ः, स न संसारी, �क तु 

पर एव ; यस्मात् िव�स्य कतार् सवर्स्य आत्मा, तस्य च सवर् आत्मा । एक एवाि�तीयः पर एवास्मीत्यनुसंधात� इित 

�ोकाथर्ः ॥ 

इहवै सन्तोऽथ िव�स्त�यं न चेदवे�दमर्हती िवनि�ः । ये ति�दरुमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दःुखमेवािपयिन्त ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

�क च इहवै अनेकानथर्संकुले, सन्तः भवन्तः अज्ञानदीघर्िन�ामोिहताः सन्तः, कथंिच�दव ��त�वम् आत्मत्वेन अथ िव�ः 

िवजानीमः, तत् एतद्�� �कृतम् ; अहो वयं कृताथार् इत्यिभ�ायः । यदतेद्�� िवजानीमः, तत ्न चेत ्िव�दतवन्तो वयम् 

— वेदनं वेदः, वेदोऽस्यास्तीित वेदी, वे�ेव वे�दः, न वे�दः अवे�दः, ततः अहम् अवे�दः स्याम् । य�द अवे�दः स्याम्, को 

दोषः स्यात् ? महती अनन्तप�रमाणा जन्ममरणा�दलक्षणा िवनि�ः िवनशनम् । अहो वयम् अस्मान्महतो िवनाशात् 

िनमुर्�ाः, यत् अ�य ं�� िव�दतवन्त इत्यथर्ः । यथा च वयं �� िव�दत्वा अस्माि�नशनाि��मु�ाः, एवं ये ति�दःु 



अमृतास्ते भविन्त ; ये पुनः नैवं �� िवदःु, त ेइतरे ��िव�ोऽन्ये अ��िवद इत्यथर्ः, दःुखमेव जन्ममरणा�दलक्षणमेव 

अिपयिन्त �ितप�न्ते, न कदािचदिप अिवदषुां ततो िविनवृि��रत्यथर्ः ; दःुखमेव िह ते आत्मत्वेनोपगच्छिन्त ॥ 

यदतैमनुपश्यत्यात्मानं दवेम�सा । ईशानं भूतभ�स्य न ततो िवजुगुप्सते ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

यदा पुनः एतम् आत्मानम्, कथंिचत् परमका�िणकं कंिचदाचाय� �ाप्य ततो लब्ध�सादः सन्, अन ुप�ात् पश्यित 

साक्षात्करोित स्वमात्मानम्, दवंे �ोतनवन्तम् दातारं वा सवर्�ािणकमर्फलानां यथाकमार्नु�पम,् अ�सा साक्षात्, ईशानं 

स्वािमनम् भूतभ�स्य काल�यस्येत्येतत् — न ततः तस्मादीशाना�ेवात् आत्मानं िवशेषेण जुगुप्सते गोपाियतुिमच्छित । 

सव� िह लोक ई�राद्गुि�िमच्छित भेददश� ; अयं तु एकत्वदश� न िबभेित कुत�न ; अतो न तदा िवजुगुप्सते, यदा ईशानं 

दवेम् अ�सा आत्मत्वेन पश्यित । न तदा िनन्दित वा कंिचत्, सवर्म् आत्मानं िह पश्यित, स एवं पश्यन् कम् असौ िनन्�ात् 

॥ 

यस्मादवार्क्संवत्सरोऽहोिभः प�रवतर्ते । त�ेवा ज्योितषां ज्योितरायुह�पासतेऽमृतम् ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

�क च यस्मात् ईशानात् अवार्क्, यस्मादन्यिवषय एवेत्यथर्ः, संवत्सरः कालात्मा सवर्स्य जिनमतः प�रच्छे�ा, यम् 

अप�रिच्छन्दन् अवार्गेव वतर्ते, अहोिभः स्वावयवैः अहोरा�ै�रत्यथर्ः ; तत् ज्योितषां ज्योितः 

आ�दत्या�दज्योितषामप्यवभासकत्वात्, आयु�रत्युपासते दवेाः, अमृतं ज्योितः — अतोऽन्यिन्�यते, न िह ज्योितः ; सवर्स्य 

िह एत�योितः आयुः । आयुगुर्णेन यस्मात् दवेाः तत् ज्योित�पासते, तस्मात् आयुष्मन्तस्ते । तस्मात् आयुष्कामेन आयुगुर्णेन 

उपास्यं ��ेत्यथर्ः ॥ 

यिस्मन्प� प�जना आकाश� �िति�तः । तमेव मन्य आत्मानं िव�ान्��ामृतोऽमृतम् ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

�क च यिस्मन् य� ��िण, प� प�जनाः — गन्धवार्दयः प�ैव संख्याताः गन्धवार्ः िपतरो दवेा असुरा रक्षांिस — 

िनषादप�मा वा वणार्ः, आकाश� अ�ाकृताख्यः — यिस्मन् सू�म् ओतं च �ोतं च — यिस्मन्�िति�तः ; ‘एतिस्म�ु 

खल्वक्षरे गाग्यार्काशः’ (बृ. उ. ३-८-११) इत्यु�म् ; तमेव आत्मानम् अमृतं �� मन्ये अहम्, न चाहमात्मानं ततोऽन्यत्वेन 

जाने । �क त�ह ? अमृतोऽहम् �� िव�ान्सन् ; अज्ञानमा�ेण तु मत्य�ऽहम् आसम ्; तदपगमात् िव�ानहम् अमृत एव ॥ 

�ाणस्य �ाणमुत चकु्षष�कु्ष�त �ो�स्य �ो�ं मनसो ये मनो िवदःु । ते िनिचक्यु�र्� पुराणम�यम ्॥ १८ ॥ 



भाष्यम् 

�क च तेन िह चैतन्यात्मज्योितषा अवभास्यमानः �ाणः आत्मभूतेन �ािणित, तेन �ाणस्यािप �ाणः सः, तं �ाणस्य �ाणम् ; 

तथा चकु्षषोऽिप चकु्षः ; उत �ो�स्यािप �ो�म् ; ��शक्त्यािधि�तानां िह चकु्षरादीनां दशर्ना�दसामथ्यर्म् ; स्वतः 

का�लो�समािन िह तािन चैतन्यात्मज्योितःशून्यािन ; मनसोऽिप मनः — इित ये िवदःु — चकु्षरा�द�ापारानुिमतािस्तत्वं 

�त्यगात्मानम्, न िवषयभूतम् ये िवदःु — त ेिनिचक्युः िन�येन ज्ञातवन्तः ��, पुराणं िचरंतनम्, अ�यम ्अ�े भवम् । 

‘त�दात्मिवदो िवदःु’ (मु. उ. २-२-१०) इित �ाथवर्णे ॥ 

मनसैवानु���ं नेह नानािस्त �क�न । मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

तद्��दशर्ने साधनमुच्यते — मनसैव परमाथर्ज्ञानसंस्कृतेन आचाय�पदशेपूवर्कं च अनु���म ्। त� च दशर्निवषये ��िण 

न इह नाना अिस्त �क�न �कि�दिप ; असित नानात्वे, नानात्वमध्यारोपयित अिव�या । सः मृत्योः मरणात्, मृत्युं 

मरणम् आ�ोित ; कोऽसौ ? य इह नानेव पश्यित । अिव�ाध्यारोपण�ितरेकेण नािस्त परमाथर्तो �तैिमत्यथर्ः ॥ 

एकधैवानु���मेतद�मयं �ुवम ्। िवरजः पर आकाशादज आत्मा महान्�ुवः ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

यस्मादवेम् तस्मात्, एकधैव एकेनैव �कारेण िवज्ञानघनैकरस�कारेण आकाशवि�रन्तरेण अनु���म् ; यस्मात् एतद्�� 

अ�मयम् अ�मेयम्, सव�कत्वात् ; अन्येन िह अन्यत् �मीयते ; इद ंतु एकमेव, अतः अ�मेयम् ; �ुवं िनत्यं कूटस्थम् 

अिवचालीत्यथर्ः । नन ुिव��िमदमुच्यते — अ�मेयं ज्ञायत इित च ; ‘ज्ञायते’ इित �माणैम�यत इत्यथर्ः, ‘अ�मेयम’् इित च 

तत्�ितषेधः — नैष दोषः, अन्यवस्तुवत् अनागम�माण�मेयत्व�ितषेधाथर्त्वात् ; यथा अन्यािन वस्तूिन आगमिनरपेकै्षः 

�माणैः िवषयी��यन्ते, न तथा एतत् आत्मत�वं �माणान्तरेण िवषयीकतु� शक्यत े; सवर्स्यात्मत्वे केन कं पश्येत् 

िवजानीयात् — इित �मातृ�माणा�द�ापार�ितषेधेनैव आगमोऽिप िवज्ञापयित, न तु 

अिभधानािभधेयलक्षणवाक्यधमार्ङ्गीकरणेन ; तस्मात् न आगमेनािप स्वगर्मेवार्�दवत् तत् �ितपा�ते ; 

�ितपादिय�ात्मभूतं िह तत् ; �ितपादियतुः �ितपादनस्य �ितपा�िवषयत्वात्, भेद ेिह सित तत् भवित । ज्ञानं च तिस्मन् 

परात्मभाविनवृि�रेव ; न तिस्मन ्साक्षात् आत्मभावः कतर्�ः, िव�मानत्वादात्मभावस्य ; िनत्यो िह आत्मभावः सवर्स्य 

अति�षय इव �त्यवभासते ; तस्मात् अति�षयाभासिनवृि��ितरेकेण न तिस्म�ात्मभावो िवधीयते ; 

अन्यात्मभाविनवृ�ौ, आत्मभावः स्वात्मिन स्वाभािवको यः, स केवलो भवतीित — आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते ; 

स्वत�ा�मेयः �माणान्तरेण न िवषयी��यते इित उभयमप्यिव��मेव । िवरजः िवगतरजः, रजो नाम धमार्धमार्�दमलम् 

त�िहत इत्येतत् । परः — परो �ित�र�ः सू�मो �ापी वा आकाशादिप अ�ाकृताख्यात् । अजः न जायते ; 



जन्म�ितषेधात् उ�रेऽिप भाविवकाराः �ितिष�ाः, सव�षां जन्मा�दत्वात् । आत्मा, महान्प�रमाणतः, मह�रः सवर्स्मात् । 

�ुवः अिवनाशी ॥ 

तमेव धीरो िवज्ञाय �ज्ञां कुव�त �ा�णः । नानुध्याया��ञ्छब्दान्वाचो िवग्लापनं िह त�दित ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

तम् ईदशृमात्मानमेव, धीरः धीमान् िवज्ञाय उपदशेतः शा�त�, �ज्ञां शा�ाचय�प�द�िवषयां िजज्ञासाप�रसमाि�करीम्, 

कुव�त �ा�णः — एवं �ज्ञाकरणसाधनािन संन्यासशमदमोपरमितितक्षासमाधानािन कुयार्�दत्यथर्ः । न अनुध्यायात् 

नानुिचन्तयेत्, ब�न् �भूतान् शब्दान् ; त� ब�त्व�ितषेधात् केवलात्मैकत्व�ितपादकाः स्वल्पाः शब्दा अनुज्ञायन्ते ; 

‘ओिमत्येवं ध्यायथ आत्मानम्’ (मु. उ. २-२-६) ‘अन्या वाचो िवमु�थ’ (मु. उ. २-२-५) इित च आथवर्णे । वाचो िवग्लापनं 

िवशेषेण ग्लािनकरं �मकरम्, िह यस्मात्, तत् ब�शब्दािभध्यानिमित ॥ 

स वा एष महानज आत्मा योऽयं िवज्ञानमयः �ाणेषु य एषोऽन्त�र्दय आकाशस्तिस्मञ्छेते सवर्स्य वशी सवर्स्येशानः 

सवर्स्यािधपितः स न साधुना कमर्णा भूया�ो एवासाधुना कनीयानेष सव��र एष भूतािधपितरेष भूतपाल एष सेतु�वधरण 

एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन �ा�णा िविव�दषिन्त यजे्ञन दानेन तपसानाशकेनैतमेव िव�दत्वा मुिनभर्वित । 

एतमेव ��ािजनो लोकिमच्छन्तः ��जिन्त । एत� स्म वै तत्पूव� िव�ांसः �जां न कामयन्ते �क �जया क�रष्यामो येषां 

नोऽयमात्मायं लोक इित त ेह स्म पु�ैषणाया� िव�ैषणाया� लोकैषणाया� �ुत्थायाथ िभक्षाचय� चरिन्त या �ेव 

पु�ैषणा सा िव�ैषणा या िव�ैषणा सा लोकैषणोभे �ेत ेएषणे एव भवतः । स एष नेित नेत्यात्मागृ�ो न िह गृ�तेऽशीय� 

न िह शीयर्तेऽसङ्गो न िह सज्यतेऽिसतो न �थते न �रष्यत्येतमु हवैैते न तरत इत्यतः पापमकरविमत्यतः 

कल्याणमकरविमत्युभे उ हवैैष एते तरित नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

सहतेुकौ बन्धमोक्षौ अिभिहतौ मन्��ा�णाभ्याम् ; �ोकै� पुनः मोक्षस्व�पं िवस्तरेण �ितपा�दतम् ; एवम ्एतिस्मन् 

आत्मिवषये सव� वेदः यथा उपयु�ो भवित, तत ्तथा व��िमित तदथ�यं किण्डका आरभ्यते । त� यथा अिस्मन्�पाठके 

अिभिहतं स�योजनम् अनू� अ�ैव उपयोगः कृत्�स्य वेदस्य काम्यरािशव�जतस्य — इत्येवमथर् उ�ाथार्नुवादः ‘स वा एषः’ 

इत्या�दः । स इित उ�परामशार्थर्ः ; कोऽसौ उ�ः परामृश्यते ? तं �ितिन�दशित — य एष िवज्ञानमय इित — 

अतीतानन्तरवाक्यो�सं�त्ययो मा भू�दित, यः एषः ; कतमः एषः इत्युच्यते — िवज्ञानमयः �ाणेिष्वित ; 

उ�वाक्योिल्लङ्गनं संशयिनवृ�यथर्म् ; उ�ं िह पूव� जनक��ारम्भे ‘कतम आत्मेित योऽयं िवज्ञानमयः �ाणेषु’ (बृ. उ. ४-

३-७) इत्या�द । एतद�ंु भवित — योऽयम् ‘िवज्ञानमयः �ाणेषु’ इत्या�दना वाक्येन �ितपा�दतः स्वयं ज्योितरात्मा, स 

एषः कामकमार्िव�ानामनात्मधमर्त्व�ितपादन�ारेण मोिक्षतः परमात्मभावमापा�दतः — पर एवायं नान्य इित ; एष सः 



साक्षान्महानज आत्मेत्यु�ः । योऽयं िवज्ञानमयः �ाणेिष्वित यथा�ाख्याताथर् एव । य एषः अन्त�र्दये �दयपुण्डरीकमध्ये य 

एष आकाशो बुि�िवज्ञानसं�यः, तिस्म�ाकाशे बुि�िवज्ञानसिहते शेते ित�ित ; अथवा सं�सादकाले अन्त�र्दये य एष 

आकाशः पर एव आत्मा िन�पािधकः िवज्ञानमयस्य स्वस्वभावः, तिस्मन् स्वस्वभावे परमात्मिन आकाशाख्य ेशेते ; चतुथ� 

एत�ाख्यातम् ‘�ैष तदाभूत्’ (बृ. उ. २-१-१६) इत्यस्य �ितवचनत्वेन । स च सवर्स्य ��ेन्�ादःे वशी ; सव� िह अस्य वशे 

वतर्ते ; उ�ं च ‘एतस्य वा अक्षरस्य �शासने’ (बृ. उ. ३-८-९) इित । न केवलं वशी, सवर्स्य ईशानः ईिशता च 

��ेन्��भृतीनाम् । ईिशतृत्वं च कदािचत् जाितकृतम्, यथा राजकुमारस्य बलव�रानिप भृत्यान्�ित, त�न्मा भू�दत्याह — 

सवर्स्यािधपितः अिध�ाय पालियता, स्वतन्� इत्यथर्ः ; न राजपु�वत् अमात्या�दभृत्यतन्�ः । �यमप्येतत् विशत्वा�द 

हतेुहतेुम�पूम् — यस्मात् सवर्स्यािधपितः, ततोऽसौ सवर्स्येशानः ; यो िह यमिध�ाय पालयित, स तं �ती� एवेित 

�िस�म्, यस्मा� सवर्स्येशानः, तस्मात् सवर्स्य वशीित । �कचान्यत् स एवंभूतो ��न्तज्य�ितः पु�षो िवज्ञानमयः न 

साधुना शा�िविहतेन कमर्णा भूयान्भवित, न वधर्ते पूवार्वस्थातः केनिच�म�ण ; नो एव शा��ितिष�ने असाधुना कमर्णा 

कनीयान् अल्पतरो भवित, पूवार्वस्थातो न हीयत इत्यथर्ः । �क च सव� िह अिध�ानपालना�द कुवर्न् परानु�हपीडाकृतेन 

धमार्धमार्ख्येन युज्यते ; अस्यैव त ु

कथं तदभाव इत्युच्यते — यस्मात् एष सव��रः सन् कमर्णोऽपीिशतुं भवत्येव शीलमस्य, तस्मात् न कमर्णा संबध्यते । �क च 

एष भूतािधपितः ��ा�दस्तम्बपयर्न्तानां भूतानामिधपित�रत्यु�ाथ� पदम् । एष भूतानां तेषामेव पालियता रिक्षता । एष 

सेतुः ; �किविश� इत्याह — िवधरणः वणार्�मा�द�वस्थाया िवधारियता ; तदाह — एषां भूरादीनां ��लोकान्तानां 

लोकानाम् असंभेदाय असंिभ�मयार्दायै ; परमे�रेण सेतुवदिवधायर्माणा लोकाः संिभ�मयार्दाः स्युः ; अतो 

लोकानामसंभेदाय सेतुभूतोऽयं परमे�रः, यः स्वयं ज्योितरात्मैव एवंिवत् सवर्स्य वशी — इत्या�द ��िव�ायाः 

फलमेति��द�म् । ‘�कज्योितरय ंपु�षः’ (बृ. उ. ४-३-२) इत्येवमा�दष��पाठकिविहतायामेतस्यां ��िव�ायाम् 

एवंफलायाम् काम्यैकदशेव�जतं कृत्�ं कमर्काण्डं तादथ्य�न िविनयुज्यते ; तत् कथिमत्युच्यते — तमेतम् एवंभूतमौपिनषद ं

पु�षम्, वेदानुवचनेन मन्��ा�णाध्ययनेन िनत्यस्वाध्यायलक्षणेन, िविव�दषिन्त वे�दतुिमच्छिन्त ; के ? �ा�णाः ; 

�ा�ण�हणमुपलक्षणाथर्म् ; अिविश�ो िह अिधकारः �याणां वणार्नाम् ; अथवा कमर्काण्डेन मन्��ा�णेन वेदानुवचनेन 

िविव�दषिन्त ; कथं िविव�दषन्तीत्युच्यते — यजे्ञनेत्या�द ॥ 

ये पुनः मन्��ा�णलक्षणेन वेदानुवचनेन �काश्यमानं िविव�दषिन्त — इित �ाचक्षते, तेषाम् आरण्यकमा�मेव 

वेदानुवचनं स्यात् ; न िह कमर्काण्डेन पर आत्मा �काश्यते ; ‘तं त्वौपिनषदम्’ (बृ. उ. ३-९-२६) इित िवशेष�ुतेः । 

वेदानुवचनेनेित च अिवशेिषतत्वात् समस्त�ािह इद ंवचनम् ; न च तदकेदशेोत्सगर्ः यु�ः । नन ुत्वत्पके्षऽिप 

उपिनष�जर्िमित एकदशेत्वं स्यात् — न, आ��ाख्याने अिवरोधात् अस्मत्पके्ष नैष दोषो भवित ; यदा वेदानुवचनशब्दने 

िनत्यः स्वाध्यायो िवधीयते, तदा उपिनषदिप गृहीतैवेित, वेदानुवचनशब्दाथ�कदशेो न प�रत्य�ो भवित । 



यज्ञा�दसहपाठा� — यज्ञादीिन कमार्ण्येव अनु�िमष्यन् वेदानुवचनशब्द ं�युङ्�े ; तस्मात् कम�व वेदानुवचनशब्दनेोच्यत 

इित गम्यते ; कमर् िह िनत्यस्वाध्यायः ॥ 

कथं पुनः िनत्यस्वाध्याया�दिभः कमर्िभः आत्मानं िविव�दषिन्त ? नैव िह तािन आत्मानं �काशयिन्त, यथा उपिनषदः — 

नैष दोषः, कमर्णां िवशुि�हतेुत्वात् ; कमर्िभः संस्कृता िह िवशु�ात्मानः श�ुविन्त आत्मानमुपिनषत्�कािशतम् अ�ितबन्धेन 

वे�दतुम् ; तथा �ाथवर्णे — ‘िवशु�स�वस्ततस्तु तं पश्यते िनष्कलं ध्यायमानः’ (म.ु उ. ३-१-८) इित ; स्मृित� 

‘ज्ञानमुत्प�ते पंुसां क्षयात्पापस्य कमर्णः’ (मो. ध. २०४-८) इत्या�दः । कथं पुनः िनत्यािन कमार्िण संस्काराथार्नीत्यवगम्यते 

? ‘स ह वा आत्मयाजी यो वेददे ंमेऽनेनाङ्गं संिस्�यत इद ंमेऽनेनाङ्गमुपधीयत’े (शत. �ा. ११-२-६-१३) इत्या�द�ुतेः ; 

सव�षु च स्मृितशा�ेषु कमार्िण संस्काराथार्न्येव आचक्षते ‘अ�ाचत्वा�रशत्संस्काराः’ (गौ. ध. १-८-८ तः २२, २४, २५) 

इत्या�दषु । गीतासु च — ‘यज्ञो दानं तप�ैव पावनािन मनीिषणाम् ।’ (भ. गी. १८-५) ‘सव�ऽप्येते यज्ञिवदो 

यज्ञक्षिपतकल्मषाः’ (भ. गी. ४-३०) इित । यजे्ञनेित — ��यज्ञा ज्ञानयज्ञा� संस्काराथार्ः ; संस्कृतस्य च िवशु�स�वस्य 

ज्ञानोत्पि�र�ितबन्धेन भिवष्यित ; अतो यजे्ञन िविव�दषिन्त । दानेन — दानमिप पापक्षयहतेुत्वात् धमर्वृि�हतेुत्वा� । 

तपसा, तप इित अिवशेषेण कृच्�चान्�ायणा�द�ा�ौ िवशेषणम् — अनाशकेनेित ; कामानशनम ्अनाशकम्, न तु 

भोजनिनवृि�ः ; भोजनिनवृ�ौ ि�यत एव, न आत्मवेदनम् । वेदानुवचनयज्ञदानतपःशब्दने सवर्मेव िनत्यं कमर् उपल�यते ; 

एवं काम्यव�जतं िनत्यं कमर्जातं सवर्म् आत्मज्ञानोत्पि��ारेण मोक्षसाधनत्वं �ितप�ते ; एवं कमर्काण्डेन अस्य 

एकवाक्यतावगितः । एवं यथो�ेन न्यायेन एतमेव आत्मानं िव�दत्वा यथा�कािशतम्, मुिनभर्वित, मननान्मुिनः, योगी 

भवतीत्यथर्ः ; एतमेव िव�दत्वा मुिनभर्वित, नान्यम ्। नन ुअन्यवेदनेऽिप मुिनत्वं स्यात् ; कथमवधायर्ते — एतमेवेित — 

बाढम्, अन्यवेदनेऽिप मुिनभर्वेत् ; �क त ुअन्यवेदने न मुिनरेव स्यात्, �क त�ह कम्यर्िप भवेत् सः ; एतं तु औपिनषद ंपु�षं 

िव�दत्वा, मुिनरेव स्यात्, न त ुकम� ; अतः असाधारणं मुिनत्वं िवविक्षतमस्येित अवधारयित — एतमेवेित ; एतिस्मिन्ह 

िव�दते, केन कं पश्ये�दत्येवं ��यासंभवात् मननमेव स्यात् । �क च एतमेव आत्मानं स्वं लोकम् इच्छन्तः �ाथर्यन्तः 

��ािजनः ��जनशीलाः ��जिन्त �कष�ण �जिन्त, सवार्िण कमार्िण संन्यस्यन्तीत्यथर्ः । ‘एतमेव लोकिमच्छन्तः’ 

इत्यवधारणात् न बा�लोक�येप्सूनां पा�र�ाज्य ेअिधकार इित गम्यते ; न िह गङ्गा�ारं �ितिपत्सुः काशीदशेिनवासी 

पूवार्िभमुखः �ैित । तस्मात् बा�लोक�या�थनां पु�कमार्पर��िव�ाः साधनम्, ‘पु�ेणायं लोको जय्यो नान्येन कमर्णा’ (बृ. 

उ. १-५-१६) इत्या�द�ुतेः ; अतः तद�थिभः पु�ा�दसाधनं �त्याख्याय, न पा�र�ाज्यं �ितप�ंु यु�म्, 

अतत्साधनत्वात्पा�र�ाज्यस्य । तस्मात् ‘एतमेव लोकिमच्छन्तः ��जिन्त’ इित यु�मवधारणम् । आत्मलोक�ाि��ह 

अिव�ािनवृ�ौ स्वात्मन्यवस्थानमेव । तस्मात् आत्मानं चेत ्लोकिमच्छित यः, तस्य सवर्��योपरम एव आत्मलोकसाधनं 

मुख्यम ्अन्तरङ्गम्, यथा पु�ा�दरेव बा�लोक�यस्य, पु�ा�दकमर्ण आत्मलोकं �ित असाधनत्वात् । असंभवेन च 

िव��त्वमवोचाम । तस्मात् आत्मानं लोकिमच्छन्तः ��जन्त्येव, सवर्��याभ्यो िनवत�र�ेवेत्यथर्ः । यथा च 

बा�लोक�या�थनः �ितिनयतािन पु�ादीिन साधनािन िविहतािन, एवमात्मलोका�थनः सव�षणािनवृि�ः पा�र�ाज्यं 

��िवदो िवधीयत एव । कुतः पुनः त ेआत्मलोका�थनः ��जन्त्येवेत्युच्यते ; त� अथर्वादवाक्य�पेण हतेुं दशर्यित — एत� 



स्म वै तत ्। तदतेत् पा�र�ाज्ये कारणमुच्यते — ह स्म वै �कल पूव� अित�ान्तकालीना िव�ांसः आत्मज्ञाः, �जां कमर् 

अपर��िव�ां च ; �जोपलिक्षत ंिह �यमेतत् बा�लोक�यसाधनं िन�दश्यते ‘�जाम्’ इित । �जां �कम् ? न कामयन्ते, 

पु�ा�दलोक�यसाधनं न अनुित�न्तीत्यथर्ः । नन ुअपर��दशर्नमनुित�न्त्येव, त�लाि� �ुत्थानम् — न अपवादात् ; ‘�� 

तं परादा�ोऽन्य�ात्मनो �� वेद’ (बृ. उ. २-४-६) ‘सव� तं परादात् —’ इित अपर��दशर्नमिप अपवदत्येव, 

अपर��णोऽिप सवर्मध्यान्तभार्वात् ; ‘य� नान्यत्पश्यित’ (छा. उ. ७-२४-१) इित च ; पूवार्परबा�ान्तरदशर्न�ितषेधा� 

अपूवर्मनपरमनन्तरमबा�िमित ; ‘तत्केन कं पश्येि�जानीयात्’ (बृ. उ. २-४-१४) इित च ; तस्मात् न आत्मदशर्न�ितरेकेण 

अन्यत् �ुत्थानकारणमपेक्षते । कः पुनः तेषामिभ�ाय इत्युच्यते — �क �योजनं फलं साध्यं क�रष्यामः �जया साधनेन ; 

�जा िह बा�लोकसाधनं िनज्ञार्ता ; स च बा�लोको नािस्त अस्माकम् आत्म�ित�र�ः ; सव� िह अस्माकम् आत्मभूतमेव, 

सवर्स्य च वयम् आत्मभूताः ; आत्मा च नः आत्मत्वादने न केनिचत् सोधनेन उत्पा�ः आप्यः िवकायर्ः संस्काय� वा । यदिप 

आत्मयािजनः संस्काराथ� कम�ित, तदिप कायर्करणात्मदशर्निवषयमेव, इद ंमे अनेन अङ्गं संिस्�यते — इित 

अङ्गािङ्गत्वा�द�वणात् ; न िह िवज्ञानघनैकरसनैरन्तयर्द�शनः अङ्गािङ्गसंस्कारोपधानदशर्नं संभवित । तस्मात् न 

�कि�त् �जा�दसाधनैः क�रष्यामः ; अिवदषुां िह तत् �जा�दसाधनैः कतर्�ं फलम् ; न िह मृगतृिष्णकायामुदकपानाय 

तददुकदश� �वृ� इित, त� ऊषरमा�मुदकाभावं पश्यतोऽिप �वृि�युर्�ा ; एवम् अस्माकमिप परमाथार्त्मलोकद�शनां 

�जा�दसाधनसाध्ये मृगतृिष्णका�दसमे अिव��शर्निवषये न �वृि�युर्�ेत्यिभ�ायः । तदतेदचु्यत े— येषाम् अस्माकं 

परमाथर्द�शनां नः, अयमात्मा अशनाया�दिविनमुर्�ः साध्वसाधुभ्यामिवकायर्ः अयं लोकः फलमिभ�ेतम् ; न चास्य आत्मनः 

साध्यसाधना�दसवर्संसारधमर्िविनमुर्�स्य साधनं �कि�त् एिषत�म ्; साध्यस्य िह साधनान्वेषणा ��यते ; असाध्यस्य 

साधनान्वेषणायां िह, जलबुद्ध्या स्थल इव तरणं कृतं स्यात्, खे वा शाकुनपदान्वेषणम् । तस्मात् एतमात्मानं िव�दत्वा 

��जेयुरेव �ा�णाः, न कमर् आरभेरि�त्यथर्ः, यस्मात् पूव� �ा�णा एवं िव�ांसः �जामकामयमानाः । ते एवं 

साध्यसाधनसं�वहारं िनन्दन्तः अिव�ि�षयोऽयिमित कृत्वा, �क कृतवन्त इत्युच्यते — ते ह स्म �कल पु�ैषणाया� 

िव�ैषणाया� लोकैषणाया� �ुत्थायाथ िभक्षाचय� चरन्तीत्या�द �ाख्यातम् ॥ 

तस्मात् आत्मान ंलोकिमच्छन्तः ��जिन्त ��जेयुः — इत्येष िविधः अथर्वादने संगच्छते ; न िह साथर्वादस्य अस्य 

लोकस्तुत्यािभमुख्यम् उपप�ते ; ��जन्तीत्यस्याथर्वाद�पो िह ‘एत� स्म’ इत्या�द��रो �न्थः ; अथर्वाद�ेत्, 

नाथर्वादान्तरमपेके्षत ; अपेक्षते त ु‘एत� स्म’ इत्या�थर्वाद ं‘��जिन्त’ इत्येतत् । यस्मात् पूव� िव�ांसः �जा�दकमर्भ्यो 

िनवृ�ाः ��िजतवन्त एव, तस्मात् अधुनातना अिप ��जिन्त ��जेयुः — इत्येवं संबध्यमानं न लोकस्तुत्यिभमुखं 

भिवतुमहर्ित ; िवज्ञानसमानकतृर्कत्वोपदशेा�दत्या�दना अवोचाम । वेदानुवचना�दसहपाठा� ; यथा आत्मवेदनसाधनत्वेन 

िविहतानां वेदानुवचनादीनां यथाथर्त्वमेव, नाथर्वादत्वम्, तथा तैरेव सह प�ठतस्य पा�र�ाज्यस्य 

आत्मलोक�ाि�साधनत्वेन अथर्वादत्वमयु�म् । फलिवभागोपदशेा� ; ‘एतमेवात्मानं लोकं िव�दत्वा’ इित अन्यस्मात् 

बा�ात् लोकात् आत्मानं फलान्तरत्वेन �िवभजित, यथा — पु�ेणैवायं लोको जय्यः नान्येन कमर्णा, कमर्णा िपतृलोकः — 

इित । न च ��जन्तीत्येतत् �ा�वत् लोकस्तुितपरम्, �धानव� अथर्वादापेक्षम् — सकृच्�तं स्यात् । तस्मात् �ािन्तरेव 



एषा — लोकस्तुितपरिमित । न च अनु�येेन पा�र�ाज्येन स्तुित�पप�ते ; य�द पा�र�ाज्यम् अनु�येमिप सत् अन्यस्तुत्यथ� 

स्यात्, दशर्पूणर्मासादीनामिप अनु�येानां स्तुत्यथर्ता स्यात् । न च अन्य� कतर्�ता एतस्माि�षयात् िनज्ञार्ता, यत इह 

स्तुत्यथ� भवेत् । य�द पुनः �िचि�िधः प�रकल्प्येत पा�र�ाज्यस्य, स इहवै मुख्यः नान्य� संभवित । यदिप अनिधकृतिवषय े

पा�र�ाज्यं प�रकल्प्यते, त� वृक्षा�ारोहणा�िप पा�र�ाज्यवत ्कल्प्येत, कतर्�त्वेन अिनज्ञार्तत्वािवशेषात् । तस्मात् 

स्तुितत्वगन्धोऽिप अ� न शक्यः कल्पियतुम् ॥ 

य�द अयमात्मा लोक इष्यते, �कमथ� तत्�ाि�साधनत्वेन कमार्ण्येव न आरभेरन्, �क पा�र�ाज्येन — इत्य�ोच्यते — अस्य 

आत्मलोकस्य कमर्िभरसंबन्धात् ; यमात्मानिमच्छन्तः ��जेयुः, स आत्मा साधनत्वेन फलत्वेन च 

उत्पा�त्वा�द�काराणामन्यतमत्वेनािप कमर्िभः न संबध्यते ; तस्मात् — स एष नेित नेत्यात्मागृ�ो न िह गृ�ते — 

इत्या�दलक्षणः ; यस्मात् एवंलक्षण आत्मा कमर्फलसाधनासंबन्धी सवर्संसारधमर्िवलक्षणः अशनाया�तीतः 

अस्थूला�दधमर्वान् अजोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः सैन्धवघनवि�ज्ञानैकरसस्वभावः स्वयं ज्योितः एक एवा�यः 

अपूव�ऽनपरोऽनन्तरोऽबा�ः — इत्येतत् आगमतस्तकर् त� स्थािपतम्, िवशेषत�ेह जनकयाज्ञवल्क्यसंवाद ेअिस्मन् ; 

तस्मात् एवंलक्षणे आत्मिन िव�दते आत्मत्वेन नैव कमार्रम्भ उपप�ते । तस्मादात्मा िन�वशेषः । न िह चकु्षष्मान् पिथ 

�वृ�ः अहिन कूपे कण्टके वा पतित ; कृत्�स्य च कमर्फलस्य िव�ाफलेऽन्तभार्वात् ; न च अय��ाप्ये वस्तुिन िव�ान् 

य�माित�ित ; ‘अत्के चेन्मधु िवन्दते �कमथ� पवर्तं �जेत् । इ�स्याथर्स्य सं�ा�ौ को िव�ान्य�माचरेत्’ (?) ‘सव� कमार्िखलं 

पाथर् ज्ञाने प�रसमाप्यते —’ (भ. गी. ४-३३) इित गीतासु । इहािप च एतस्यैव परमानन्दस्य ��िवत्�ाप्यस्य अन्यािन 

भूतािन मा�ामुपजीवन्तीत्यु�म् । अतो ��िवदां न कमार्रम्भः ॥ 

यस्मात् सव�षणािविनवृ�ः स एष नेित नेत्यात्मानमात्मत्वेनोपगम्य त�पेूणैव वतर्ते, तस्मात् एतम् एवंिवद ंनेित 

नेत्यात्मभूतम्, उ ह एव एते व�यमाणे न तरतः न �ा�ुतः — इित यु�मेवेित वाक्यशेषः । के ते इत्युच्यते — अतः 

अस्माि�िम�ात् शरीरधारणा�दहतेोः, पापम् अपुण्यं कमर् अकरवं कृतवानिस्म — क� ंखलु मम वृ�म्, अनेन पापेन कमर्णा 

अह ंनरकं �ितपत्स्ये — इित योऽयं प�ात् पापं कमर् कृतवतः — प�रतापः स एवं नेित नेत्यात्मभूतं न तरित ; तथा अतः 

कल्याणं फलिवषयकामाि�िम�ात् यज्ञदाना�दलक्षणं पुण्यं शोभनं कमर् कृतवानिस्म, अतोऽहम ्अस्य फलं सुखमुपभो�ये 

दहेान्तरे — इत्येषोऽिप हषर्ः त ंन तरित । उभे उ ह एव एषः ��िवत् एते कमर्णी तरित पुण्यपापलक्षणे । एवं ��िवदः 

संन्यािसन उभे अिप कमर्णी क्षीयेत े— पूवर्जन्मिन कृत ेये ते, इह जन्मिन कृते ये ते च ; अपूव� च न आरभ्येते । �क च नैन ं

कृताकृते, कृतं िनत्यानु�ानम्, अकृतं तस्यैव अ��या, ते अिप कृताकृते एन ंन तपतः ; अनात्मजं्ञ िह, कृतं फलदानेन, अकृत ं

�त्यवायोत्पादनेन, तपतः ; अयं त ु��िवत् आत्मिव�ाि�ना सवार्िण कमार्िण भस्मीकरोित, ‘यथैधांिस सिम�ोऽि�ः’ (भ. 

गी. ४-३७) इत्या�दस्मृतेः ; शरीरारम्भकयोस्तु उपभोगेनैव क्षयः । अतो ��िवत् अकमर्संबन्धी ॥ 

तदतेदचृाभ्यु�म् । एष िनत्यो मिहमा �ा�णस्य न वधर्ते कमर्णा नो कनीयान् । तस्यैव स्यात्पदिव�ं िव�दत्वा न िलप्यते 

कमर्णा पापकेनेित । तस्मादवंेिवच्छान्तो दान्त उपरतिस्तितकु्षः समािहतो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यित सवर्मात्मानं पश्यित 



नैनं पाप्मा तरित सव� पाप्मानं तरित नैनं पाप्मा तपित सव� पाप्मानं तपित िवपापो िवरजोऽिविच�कत्सो �ा�णो भवत्येष 

��लोकः स�ाडेन ं�ािपतोऽसीित होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽह ंभगवते िवदहेान्ददािम मां चािप सह दास्यायेित ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

तदते�स्तु �ा�णेनो�म् ऋचा मन्�ेण अभ्यु�म् �कािशतम् । एषः नेित नेत्या�दलक्षणः िनत्यो मिहमा ; अन्ये तु मिहमानः 

कमर्कृता इत्यिनत्याः ; अयं त ुति�लक्षणो मिहमा स्वाभािवकत्वाि�त्यः ��िवदः �ा�णस्य त्य�सव�षणस्य । कुतोऽस्य 

िनत्यत्विमित हतेुमाह — कमर्णा न वधर्ते शुभलक्षणेन कृतेन वृि�लक्षणां िव��यां न �ा�ोित ; अशुभेन कमर्णा नो 

कनीयान् नाप्यपक्षयलक्षणां िव��यां �ा�ोित ; उपचयापचयहतेुभूता एव िह सवार् िव��या इित एताभ्यां �ितिषध्यन्ते ; 

अतः अिव��यात्वात् िनत्य एष मिहमा । तस्मात ्तस्यैव मिह�ः, स्यात् भवेत्, पदिवत् — पदस्य वे�ा, प�ते गम्यते 

ज्ञायत इित मिह�ः स्व�पमेव पदम्, तस्य पदस्य वे�दता । �क तत्पदवेदनेन स्या�दत्युच्यते — तं िव�दत्वा मिहमानम्, न 

िलप्यते न संबध्यते कमर्णा पापकेन धमार्धमर्लक्षणेन, उभयमिप पापकमेव िवदषुः । यस्मादवेम ्अकमर्संबन्धी एष 

�ा�णस्य मिहमा नेित नेत्या�दलक्षणः, तस्मात ्एवंिवत् शान्तः बा�ेिन्�य�ापारत उपशान्तः, तथा दान्तः 

अन्तःकरणतृष्णातो िनवृ�ः, उपरतः सव�षणािविनमुर्�ः संन्यासी, ितितकु्षः ��ंसिहष्णुः, समािहतः 

इिन्�यान्तःकरणचलन�पा�ावृ�या ऐका�य�पेण समािहतो भूत्वा ; तदतेद�ंु पुरस्तात् ‘बाल्यं च पािण्डत्यं च िन�व�’ (बृ. 

उ. ३-५-१) इित ; आत्मन्येव स्वे कायर्करणसंघाते आत्मानं �त्यक्चेतियतारं पश्यित । त� �क तावन्मा�ं प�रिच्छ�म् ? 

नेत्युच्यते — सव� समस्तम् आत्मानमेव पश्यित, नान्यम् आत्म�ित�र�ं वाला�मा�मप्यस्तीत्येवं पश्यित ; मननात् 

मुिनभर्वित जा�त्स्व�सुषु�ाख्यं स्थान�यं िहत्वा । एवं पश्यन्त ं�ा�णं नैनं पाप्मा पुण्यपापलक्षणः तरित, न �ा�ोित ; अयं 

तु ��िवत् सव� पाप्मानं तरित आत्मभावेनैव �ा�ोित अित�ामित । नैनं पाप्मा कृताकृतलक्षणः तपित 

इ�फल�त्यवायोत्पादनाभ्याम् ; सव� पाप्मानम् अयं तपित ��िवत ्सवार्त्मदशर्नविह्नना भस्मीकरोित । स एष एवंिवत् 

िवपापः िवगतधमार्धमर्ः, िवरजः िवगतरजः, रजः कामः, िवगतकामः, अिविच�कत्सः िछ�संशयः, अहमिस्म सवार्त्मा परं 

��ेित िनि�तमितः �ा�णो भवित — अयं त ुएवंभूतः एतस्यामवस्थायां मुख्यो �ा�णः, �ागेतस्मात् 

��स्व�पावस्थानात् गौणमस्य �ा�ण्यम् । एष ��लोकः — ��ैव लोको ��लोकः मुख्यो िन�पच�रतः 

सवार्त्मभावलक्षणः, ह ेस�ाट् । एनं ��लोकं प�र�ािपतोऽिस अभयं नेित नेत्या�दलक्षणम् — इित होवाच याज्ञवल्क्यः । 

एवं ��भूतो जनकः याज्ञवल्क्येन ��भावमापा�दतः �त्याह — सोऽह ंत्वया ��भावमापा�दतः सन् भगवते तुभ्यम् 

िवदहेान् दशेान् मम राज्यं समस्त ंददािम, मां च सह िवदहेःै दास्याय दासकमर्णे — ददामीित च-शब्दात्संबध्यते । 

प�रसमािपता ��िव�ा सह संन्यासेन साङ्गा सेितकतर्�ताका ; प�रसमा�ः परमपु�षाथर्ः ; एतावत् पु�षेण कतर्�म्, 

एष िन�ा, एषा परा गितः, एति�ः�ेयसम्, एतत्�ाप्य कृतकृत्यो �ा�णो भवित, एतत ्सवर्वेदानुशासनिमित ॥ 

स वा एष महानज आत्मा�ादो वसुदानो िवन्दते वसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ 



भाष्यम् 

योऽयं जनकयाज्ञवल्क्याख्याियकायां �ाख्यात आत्मा स वै एषः महान् अजः आत्मा अ�ादः सवर्भूतस्थः सवार्�ानाम�ा, 

वसुदानः — वसु धनं सवर्�ािणकमर्फलम् — तस्य दाता, �ािणनां यथाकमर् फलेन योजियतेत्यथर्ः ; तमेतत् अजम�ाद ं

वसुदानमात्मानम् अ�ादवसुदानगुणाभ्यां यु�म ्यो वेद, सः सवर्भूतेष्वात्मभूतः अ�मि�, िवन्दते च वसु सव� कमर्फलजातं 

लभते सवार्त्मत्वादवे, य एवं यथो�ं वेद । अथवा द�ृफला�थिभरिप एवंगुण उपास्यः ; तेन अ�ादः वसो� लब्धा, द�ृनेैव 

फलेन अ�ा�ृत्वेन गो�ा�दना च अस्य योगो भवतीत्यथर्ः ॥ 

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ��ाभयं वै ��ाभयं िह वै �� भवित य एवं वेद ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

इदान� समस्तस्यैव आरण्यकस्य योऽथर् उ�ः, स समुि�त्य अस्यां किण्डकायां िन�दश्यते, एतावान्समस्तारण्यकाथर् इित । स 

वा एष महानज आत्मा अजरः न जीयर्त इित, न िवप�रणमत इत्यथर्ः ; अमरः — यस्मा� अजरः, तस्मात् अमरः, न ि�यत 

इत्यमरः ; यो िह जायते जीयर्ते च, स िवनश्यित ि�यते वा ; अयं तु अजत्वात् अजरत्वा� अिवनाशी यतः, अत एव अमृतः 

। यस्मात् जिन�भृितिभः ि�िभभार्विवकारैः व�जतः, तस्मात् इतरैरिप भाविवकारैि�िभः तत्कृतै� 

कामकमर्मोहा�दिभमृर्त्यु�पैवर्�जत इत्येतत् । अभयः अत एव ; यस्मा� एवं पूव��िवशेषणः, तस्मा�यव�जतः ; भयं च िह 

नाम अिव�ाकायर्म ्; तत्कायर्�ितषेधेन भाविवकार�ितषेधेन च अिव�ायाः �ितषेधः िस�ो वे�दत�ः । अभय आत्मा 

एवंगुणिविश�ः �कमसौ ? �� प�रवृढं िनरितशयं मह�दत्यथर्ः । अभयं वै �� ; �िस�मेतत् लोके — अभयं ��ेित । 

तस्मा�ु�म् एवंगुणिविश� आत्मा ��ेित । य एवं यथो�मात्मानमभयं �� वेद, सः अभयं िह वै �� भवित । एष 

सवर्स्या उपिनषदः संिक्ष�ोऽथर् उ�ः । एतस्यैवाथर्स्य सम्यक्�बोधाय उत्पि�िस्थित�लया�दकल्पना 

��याकारकफलाध्यारोपणा च आत्मिन कृता ; तदपोहने च नेित नेतीत्यध्यारोिपतिवशेषापनय�ारेण पुनः त�वमावे�दतम् । 

यथा एक�भृत्यापराधर्संख्यास्व�पप�रज्ञानाय रेखाध्यारोपणं कृत्वा — एकेयं रेखा, दशेयम्, शतेयम्, सह�ेयम् — इित 

�ाहयित, अवगमयित संख्यास्व�पं केवलम्, न तु संख्याया रेखात्मत्वमेव ; यथा च अकारादीन्यक्षरािण िविज�ाहियषुः 

प�मषीरेखा�दसंयोगोपायमास्थाय वणार्नां सत�वमावेदयित, न प�मष्या�ात्मतामक्षराणां �ाहयित — तथा चेह 

उत्प�या�नेकोपायमास्थाय एकं ��त�वमावे�दतम्, पुनः तत्किल्पतोपायजिनतिवशेषप�रशोधनाथ� नेित नेतीित 

त�वोपसंहारः कृतः । तदपुसं�तं पुनः प�रशु� ंकेवलमेव सफलं ज्ञानम् अन्तेऽस्यां किण्डकायािमित ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम् ॥ 



आगम�धानेन मधुकाण्डेन ��त�वं िनधार्�रतम् । पुनः तस्यैव उपपि��धानेन याज्ञवल्क�येन काण्डेन पक्ष�ितपक्षप�र�ह ं

कृत्वा िवगृ�वादने िवचा�रतम् । िशष्याचायर्संबन्धेन च ष� े���ितवचनन्यायेन सिवस्तरं िवचाय�पसं�तम् । अथेदान� 

िनगमनस्थानीय ंमै�ेयी�ा�णमारभ्यते ; अयं च न्यायः वाक्यकोिवदःै प�रगृहीतः — ‘हते्वपदशेात्�ितज्ञायाः पुनवर्चनं 

िनगमनम्’ (न्या. सू. १-१-३९) इित । अथवा आगम�धानेन मधुकाण्डेन यत ्अमृतत्वसाधनं ससंन्यासमात्मज्ञानमिभिहतम्, 

तदवे तक�णािप अमृतत्वसाधनं ससंन्यासमात्मज्ञानमिधगम्यते ; तकर् �धानं िह याज्ञवल्क�यं काण्डम ्; तस्मात् शा�तकार्भ्यां 

िनि�तमेतत् — यदतेत् आत्मज्ञानं ससंन्यासम् अमृतत्वसाधनिमित ; तस्मात् शा���ावि�ः अमृतत्व�ितिपत्सुिभः एतत ्

�ितप��िमित ; आगमोपपि�भ्यां िह िनि�तोऽथर्ः ��येो भवित अ�िभचारा�दित । अक्षराणां तु चतुथ� यथा 

�ाख्यातोऽथर्ः, तथा �ितप��ोऽ�ािप ; यान्यक्षरािण अ�ाख्यातािन तािन �ाख्यास्यामः ॥ 

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य � ेभाय� बभूवतुम��ेयी च कात्यायनी च तयोहर् मै�ेयी ��वा�दनी बभूव �ी�जै्ञव त�ह कात्यायन्यथ ह 

याज्ञवल्क्योऽन्यद्वृ�मुपाक�रष्यन् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथेित हतेूपदशेानन्तयर्�दशर्नाथर्ः । हतेु�धानािन िह वाक्यािन अतीतािन । तदनन्तरम् आगम�धानेन �ितज्ञातोऽथर्ः 

िनगम्यते मै�ेयी�ा�णेन । ह-शब्दः वृ�ाव�ोतकः । याज्ञवल्क्यस्य ऋषेः �कल � ेभाय� प�यौ बभूवतुः आस्ताम् — मै�ेयी 

च नामत एका, अपरा कात्यायनी नामतः । तयोभार्यर्योः मै�ेयी ह �कल ��वा�दनी ��वदनशीला बभूव आसीत् ; 

�ी�ज्ञा- ि�यां या उिचता सा �ी�ज्ञा — सैव यस्याः �ज्ञा गृह�योजनान्वेषणालक्षणा, सा �ी�जै्ञव त�ह तिस्मन्काले 

आसीत् कात्यायनी । अथ एवं सित ह �कल याज्ञवल्क्यः अन्यत् पूवर्स्मा�ाहर्स्थ्यलक्षणाद्वृ�ात् पा�र�ाज्यलक्षणं वृ�म् 

उपाक�रष्यन् उपािचक�षुर्ः सन् ॥ 

मै�ेयीित होवाच याज्ञवल्क्यः ��िजष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादिस्म हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ह ेमै�ेयीित ज्ये�ां भायार्मामन्�यामास ; आमन्�य चोवाच ह — ��िजष्यन् पा�र�ाज्यं क�रष्यन् वै अरे मै�ेिय अस्मात् 

स्थानात् गाहर्स्थ्यात् अहम् अिस्म भवािम । मै�ेिय अनुजानीिह माम् ; हन्त इच्छिस य�द, ते अनया कात्यायन्या अन्तम् 

करवािण — इत्या�द �ाख्यातम् ॥ 

सा होवाच मै�ेयी य�ु म इयं भगोः सवार् पृिथवी िव�ेन पूणार् स्यात्स्यां न्वह ंतेनामृताहो३ नेित नेित होवाच याज्ञवल्क्यो 

यथैवोपकरणवतां जीिवतं तथैव ते जीिवतं स्यादमृतत्वस्य तु नाशािस्त िव�ेनेित ॥ ३ ॥ 

सा होवाच मै�ेयी येनाह ंनामृता स्यां �कमह ंतेन कुया� यदवे भगवान्वेद तदवे मे �ूहीित ॥ ४ ॥ 



भाष्यम् 

सा एवमु�ा उवाच मै�ेयी — सव�यं पृिथवी िव�ेन पूणार् स्यात,् नु �कम् स्याम्, �कमह ंिव�साध्येन कमर्णा अमृता, आहो न 

स्यािमित । नेित होवाच याज्ञवल्क्य इत्या�द समानमन्यत् ॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः ि�या वै खलु नो भवती सती ि�यमवृध�न्त त�ह भवत्येत�ाख्यास्यािम ते �ाचक्षाणस्य तु मे 

िन�दध्यासस्वेित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

सः ह उवाच — ि�यैव पूव� खलु नः अस्मभ्यम् भवती, भवन्ती सती, ि�यमेव अवृधत् व�धतवती िनधार्�रतवती अिस ; 

अतः तु�ोऽहम् ; हन्त इच्छिस चेत ्अमृतत्वसाधनं ज्ञातुम्, ह ेभवित, ते तुभ्य ंतत् अमृत्वसाधनं �ाख्यास्यािम ॥ 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पितः ि�यो भवत्यात्मनस्तु कामाय पितः ि�यो भवित । न वा अरे जायायै कामाय 

जाया ि�या भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया ि�या भवित । न वा अरे पु�ाणां कामाय पु�ाः ि�या भवन्त्यात्मनस्त ुकामाय 

पु�ाः ि�या भविन्त । न वा अरे िव�स्य कामाय िव�ं ि�यं भवत्यात्मनस्तु कामाय िव�ं ि�यं भवित । न वा अरे पशूनां 

कामाय पशवः ि�या भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः ि�या भविन्त । न वा अरे ��णः कामाय �� ि�यं भवत्यात्मनस्तु 

कामाय �� ि�यं भवित । न वा अरे क्षत्�स्य कामाय क्षत्�ं ि�यं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्�ं ि�यं भवित । न वा अरे 

लोकानां कामाय लोकाः ि�या भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः ि�या भविन्त । न वा अरे दवेानां कामाय दवेाः ि�या 

भवन्त्यात्मनस्तु कामाय दवेाः ि�या भविन्त । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः ि�या भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः ि�या 

भविन्त । न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन ि�यािण भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतािन ि�यािण भविन्त । न वा अरे सवर्स्य 

कामाय सव� ि�य ंभवत्यात्मनस्त ुकामाय सव� ि�यं भवित । आत्मा वा अरे ���ः �ोत�ो मन्त�ो िन�दध्यािसत�ो 

मै�ेय्यात्मिन खल्वरे द�ृ े�ुते मत ेिवज्ञात इद ंसव� िव�दतम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मिन खलु अरे मै�ेिय द�ृ े; कथं द�ृ आत्मनीित, उच्यते — पूवर्म् आचायार्गमाभ्यां �ुते, पुनः तक�णोपप�या मते 

िवचा�रते, �वणं त ुआगममा�ेण, मत ेउपप�या, प�ात् िवज्ञाते — एवमेतत् नान्यथेित िनधार्�रते ; �क भवतीत्युच्यते — 

इद ंिव�दतं भवित ; इद ंसवर्िमित यत् आत्मनोऽन्यत्, आत्म�ितरेकेणाभावात् ॥ 

�� तं परादा�ोऽन्य�ात्मनो �� वेद क्षत्�ं त ंपरादा�ोऽन्य�ात्मनः क्षत्�ं वेद लोकास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो लोकान्वेद 

दवेास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो दवेान्वेद वेदास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो वेदान्वेद भूतािन तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो भूतािन वेद सव� 

तं परादा�ोऽन्य�ात्मनः सव� वेददे ं��ेद ंक्षत्�िममे लोका इमे दवेा इमे वेदा इमािन भूतानीद ंसव� यदयमात्मा ॥ ७ ॥ 



स यथा दनु्दभेुहर्न्यमानस्य न बा�ाञ्छब्दाञ्छ�ुया�हणाय दनु्दभेुस्तु �हणेन दनु्दभु्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बा�ाञ्छब्दाञ्छ�ुया�हणाय शङ्खस्य तु �हणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ 

स यथा वीणायै वा�मानायै न बा�ाञ्छब्दाञ्छ�ुया�हणाय वीणायै तु �हणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तम् अयथाथर्द�शनं परादात् पराकुयार्त्, कैवल्यासंबिन्धनं कुयार्त् — अयमनात्मस्व�पेण मां पश्यतीत्यपराधा�दित भावः ॥ 

स यथा��धा�ेरभ्यािहतस्य पृथग्धूमा िविन�रन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य िन�िसतमेत�दगृ्वेदो यजुव�दः 

सामवेदोऽथवार्िङ्गरस इितहासः पुराणं िव�ा उपिनषदः �ोकाः सू�ाण्यनु�ाख्यानािन �ाख्यानानी� ं�तमािशतं 

पाियतमयं च लोकः पर� लोकः सवार्िण च भूतान्यस्यैवैतािन सवार्िण िन�िसतािन ॥ ११ ॥ 

स यथा सवार्सामपां समु� एकायनमेवं सव�षां स्पशार्नां त्वगेकायनमेवं सव�षां गन्धानां नािसके एकायनमेवं सव�षां रसानां 

िजह्वैकायनमेवं सव�षां �पाणां चकु्षरेकायनमेवं सव�षां शब्दानां �ो�मेकायनमेवं सव�षां संकल्पानां मन एकायनमेवं 

सवार्सां िव�ानां �दयमेकायनमेवं सव�षां कमर्णा हस्तावेकायनमेवं सव�षामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवं सव�षां िवसगार्णां 

पायुरेकायनमेवं सव�षामध्वनां पादावेकायनमेवं सव�षां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

चतुथ� शब्दिन�ासेनैव लोका�थर्िन�ासः सामथ्यार्त् उ�ो भवतीित पृथक् नो�ः । इह तु सवर्शा�ाथ�पसंहार इित कृत्वा 

अथर्�ा�ोऽप्यथर्ः स्प�ीकतर्� इित पृथगुच्यते ॥ 

स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबा�ः कृत्�ो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबा�ः कृत्�ः �ज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः 

समुत्थाय तान्येवानुिवनश्यित न �ेत्य संज्ञास्तीत्यरे �वीमीित होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

सवर्कायर्�लये िव�ािनिम�े, सैन्धवघनवत् अनन्तरः अबा�ः कृत्�ः �ज्ञानघन एक आत्मा अवित�ते ; पूव� तु 

भूतमा�ासंसगर्िवशेषात् लब्धिवशेषिवज्ञानः सन् ; तिस्मन् �िवलािपते िव�या िवशेषिवज्ञाने ति�िम�े च भूतसंसग� न 

�ेत्य संज्ञा अिस्त — इत्येवं याज्ञवल्क्येनो�ा ॥ 

सा होवाच मै�ेय्य�ैव मा भगवान्मोहान्तमापीिपप� वा अहिममं िवजानामीित स होवाच न वा अरेऽह ंमोह ं

�वीम्यिवनाशी वा अरेऽयमात्मानुिच्छि�धमार् ॥ १४ ॥ 



भाष्यम् 

सा होवाच — अ�ैव मा भगवान् एतिस्म�ेव वस्तुिन �ज्ञानघन एव, न �ेत्य संज्ञास्तीित, मोहान्तं मोहमध्यम,् आपीिपपत् 

आपीपदत् अवगिमतवानिस, संमोिहतवानसीत्यथर्ः ; अतः न वा अहम ्इममात्मानम् उ�लक्षणं िवजानािम िववेकत इित । 

स होवाच — नाह ंमोह ं�वीिम, अिवनाशी वा अरेऽयमात्मा यतः ; िवननं शीलमस्येित िवनाशी, न िवनाशी अिवनाशी, 

िवनाशशब्दने िव��या, अिवनाशीित अिव��य आत्मेत्यथर्ः ; अरे मै�ेिय, अयमात्मा �कृतः अनुिच्छ�धमार् ; 

उिच्छि��च्छेदः, उच्छेदः अन्तः िवनाशः, उिच्छि�ः धमर्ः अस्य इित उिच्छि�धमार्, न उिच्छि�धमार् अनुिच्छि�धमार्, 

नािप िव��यालक्षणः, नाप्युच्छेदलक्षणः िवनाशः अस्य िव�त इत्यथर्ः ॥ 

य� िह �तैिमव भवित त�दतर इतरं पश्यित त�दतर इतरं िज�ित त�दतर इतरं रसयते त�दतर इतरमिभवदित त�दतर 

इतरं शृणोित त�दतर इतरं मनुत ेत�दतर इतरं स्पृशित त�दतर इतरं िवजानाित य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं 

पश्ये�त्केन कं िज�े�त्केन कं रसये�त्केन कमिभवद�ेत्केन कं शृणुया�त्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशे�त्केन कं 

िवजानीया�ेनेद ंसव� िवजानाित तं केन िवजानीयात्स एष नेित नेत्यात्मागृ�ो न गृ�तेऽशीय� न िह शीयर्तेऽसङ्गो न िह 

सज्यतेऽिसतो न �थते न �रष्यित िवज्ञातारमरे केन िवजानीया�दत्यु�ानुशासनािस मै�ेय्यतेावदरे खल्वमृतत्विमित 

होक्त्वा याज्ञवल्क्यो िवजहार ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

चतुष्वर्िप �पाठकेषु एक आत्मा तुल्यो िनधार्�रतः परं �� ; उपायिवशेषस्तु तस्यािधगमे अन्य�ान्य� ; उपेयस्तु स एव 

आत्मा, यः च�थ� — ‘अथात आदशेो नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित िन�द�ः ; स एव प�मे �ाणपणोपन्यासेन 

शाकल्ययाज्ञवल्क्यसंवाद ेिनधार्�रतः, पुनः प�मसमा�ौ, पुनजर्नकयाज्ञवल्क्यसंवाद,े पुनः इह उपिनषत्समा�ौ । चतुणार्मिप 

�पाठकानाम् एतदात्मिन�ता, नान्योऽन्तराले कि�दिप िवविक्षतोऽथर्ः — इत्येतत्�दशर्नाय अन्ते उपसंहारः — स एष नेित 

नेत्या�दः । यस्मात् �कारशतेनािप िन�प्यमाणे त�वे, नेित नेत्यात्मैव िन�ा, न अन्या उपलभ्यते तक�ण वा आगमेन वा ; 

तस्मात् एतदवेामृतत्वसाधनम्, यदतेत् नेित नेत्यात्मप�रज्ञानं सवर्संन्यास� इत्येतमथर्मुपसंिजहीषर्�ाह — एतावत् 

एतावन्मा�म् यदतेत् नेित नेत्य�तैात्मदशर्नम् ; इद ंच अन्यसहका�रकारणिनरपेक्षमेव अरे मै�ेिय अमृतत्वसाधनम् । 

यत्पृ�वत्यिस — यदवे भगवान्वेद तदवे मे �ू�मृतत्वसाधनिमित, तत ्एतावदवेेित िवजे्ञयं त्वया — इित ह एवं �कल 

अमृतत्वसाधनमात्मज्ञानं ि�यायै भायार्यै उक्त्वा याज्ञवल्क्यः — �क कृतवान् ? यत्पूव� �ितज्ञातम् ‘��िजष्य�िस्म’ (बृ. उ. 

४-५-२) इित, त�कार, िवजहार ��िजतवािनत्यथर्ः । प�रसमा�ा ��िव�ा संन्यासपयर्वसाना । एतावान् उपदशेः, एतत ्

वेदानुशासनम्, एषा परमिन�ा, एष पु�षाथर्कतर्�तान्त इित ॥ 

इदान� िवचायर्ते शा�ाथर्िववेक�ितप�ये । यत आकुलािन िह वाक्यािन दशृ्यन्ते — ‘याव�ीवमि�हो�ं जु�यात्’ (?) 

‘याव�ीवं दशर्पूणर्मासाभ्यां यजेत’ (?) ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण िजजीिवषेच्छतं समाः’ (ई. उ. २) ‘एत� ैजरामय� स�ं 



यदि�हो�म्’ (शत. �ा. १२-४-१-१) इत्यादीिन ऐका�म्यज्ञापकािन ; अन्यािन च आ�मान्तर�ितपादकािन वाक्यािन 

‘िव�दत्वा �ुत्थाय ��जिन्त’ (बृ. उ. ३-५-१) ‘��चय� समाप्य गृही भवेद्गृहा�नी भूत्वा ��जेत ्य�द वेतरथा ��चयार्दवे 

��जेद्गृहा�ा वना�ा’ (जा. उ. ४) इित, ‘�ावेव पन्थानावनुिनष्�ान्ततरौ भवतः, ��यापथ�ैव पुरस्तात्संन्यास�, तयोः 

संन्यास एवाितरेचयित’ ( ? ) इित, ‘न कमर्णा न �जया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः’ (तै. ना. १०-५) इत्यादीिन । तथा 

स्मृतय� — ‘��चयर्वान्��जित’ (आ. ध. २-२१-८-१०) ‘अिवशीणर्��चय� यिमच्छे�मावसेत्’ (व. ८-२ ?) 

‘तस्या�मिवकल्पमेके �ुवते’ (गौ. ध. ३-१) ; तथा ‘वेदानधीत्य ��चय�ण पु�पौ�ािनच्छेत्पावनाथ� िपतॄणाम् । अ�ीनाधाय 

िविधव�े�यज्ञो वनं �िवश्याथ मुिनबुर्भूषेत्’ (मो. ध. १७५-६) । ‘�ाजापत्यां िन�प्ये�� सवर्वेदसदिक्षणाम् । 

आत्मन्य�ीन्समारोप्य �ा�णः ��जेद्गृहात्’ (मनु. ६-३८) इत्या�ाः । एवं 

�ुत्थानिवकल्प�मयथे�ा�म�ितपि��ितपादकािन िह �ुितस्मृितवाक्यािन शतश उपलभ्यन्त इतरेतरिव��ािन । 

आचार� ति�दाम् । िव�ितपि�� शा�ाथर्�ितप�ॄणां ब�िवदामिप । अतो न शक्यते शा�ाथ� मन्दबुि�िभ�ववेकेन 

�ितप�ुम् । प�रिनि�तशा�न्यायबुि�िभरेव िह एषां वाक्यानां िवषयिवभागः शक्यते अवधारियतुम् । तस्मात् एषां 

िवषयिवभागज्ञापनाय यथाबुि�सामथ्य� िवचारियष्यामः ॥ 

याव�ीव�ुत्या�दवाक्यानामन्याथार्संभवात् ��यावसान एव वेदाथर्ः ; ‘तं यज्ञपा�ैदर्हिन्त’ ( ? ) इत्यन्त्यकमर्�वणात् ; 

जरामयर्�वणा� ; िलङ्गा� ‘भस्मान्तं शरीरम्’ (ई. उ. १७) इित ; न िह पा�र�ाज्यपके्ष भस्मान्तता शरीरस्य स्यात् । 

स्मृित� — ‘िनषेका�दश्मशानान्तो मन्�ैयर्स्यो�दतो िविधः । तस्य शा�ेऽिधकारोऽिस्मञ्जे्ञयो नान्यस्य कस्यिचत’् (मनु. २-

१६) इित ; स मन्�कं िह यत्कमर् वेदने इह िवधीयते, तस्य श्मशानान्ततां दशर्यित स्मृितः ; अिधकाराभाव�दशर्ना� — 

अत्यन्तमेव �ुत्यिधकाराभावः अक�मणो गम्यते । अग्न्यु�ासनापवादा�, ‘वीरहा वा एष दवेानां योऽि�मु�ासयते’ (तै. सं. 

१-५-२-१) इित । ननु �ुत्थाना�दिवधानात् वैकिल्पकं ��यावसानत्वं वेदाथर्स्य — न, अन्याथर्त्वात् �ुत्थाना�द�ुतीनाम् ; 

‘याव�ीवमि�हो�ं जुहोित’ ( ? ) ‘याव�ीवं दशर्पूणर्मासाभ्यां यजेत’ ( ? ) इत्येवमादीनां �ुतीनां जीवनमा�िनिम�त्वात् 

यदा न शक्यते अन्याथर्ता कल्पियतुम्, तदा �ुत्थाना�दवाक्यानां कमार्निधकृतिवषयत्वसंभवात् ; ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण 

िजजीिवषेच्छतं समाः’ (ई. उ. २) इित च मन्�वणार्त्, जरया वा �ेवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा — इित च 

जरामृत्युभ्यामन्य� कमर्िवयोगिच्छ�ासंभवात् क�मणां श्मशानान्तत्वं न वैकिल्पकम् ; काणकुब्जादयोऽिप कमर्ण्यनिधकृता 

अनु�ा�ा एव �ुत्येित �ुत्थाना�ा�मान्तरिवधानं नानुपप�म ्। पा�र�ाज्य�मिवधानस्य अनवकाशत्विमित चेत,् न, 

िव�िजत्सवर्मेधयोः याव�ीविवध्यपवादत्वात् ; याव�ीवाि�हो�ा�दिवधेः िव�िजत्सवर्मेधयोरेव अपवादः, त� च 

�म�ितपि�संभवः — ‘��चय� समाप्य गृही भवेद्गृहा�नी भूत्वा ��जेत्’ (जा. उ. ४) इित । िवरोधानुपप�ेः ; न िह 

एवंिवषयत्वे पा�र�ाज्य�मिवधानवाक्यस्य, कि�ि�रोधः �म�ितप�ेः ; अन्यिवषयप�रकल्पनायां तु 

याव�ीविवधान�ुितः स्विवषयात्संकोिचता स्यात् ; �म�ितप�ेस्तु िव�िजत्सवर्मेधिवषयत्वात् न कि��ाधः ॥ 



न, आत्मज्ञानस्य अमृतत्वहतेुत्वाभ्युपगमात् । य�ावत् ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्यारभ्य स एष नेित 

नेत्येतदन्तेन �न्थेन यदपुसं�तम् आत्मज्ञानम्, तत् अमृतत्वसाधनिमत्यभ्युपगतं भवता ; त� एतावदवेामृतत्वसाधनम् 

अन्यिनरपेक्षिमत्येतत् न मृष्यत े। त� भवन्तं पृच्छािम, �कमथर्मात्मज्ञानं मषर्यित भवािनित । शृण ुत� कारणम् — यथा 

स्वगर्कामस्य स्वगर्�ा�युपायमजानतः अि�हो�ा�द स्वगर्�ाि�साधनं ज्ञापयित, तथा इहाप्यमृतत्व�ितिपत्सोः 

अमृतत्व�ा�युपायमजानतः ‘यदवे भगवान्वेद तदवे मे �ूिह’ (बृ. उ. ४-५-४) इत्येवमाकािङ्क्षतम् अमृतत्वसाधनम ्

‘एतावदरे’ (बृ. उ. ४-५-१५) इत्येवमादौ वेदने ज्ञाप्यत इित । एवं त�ह, यथा ज्ञािपतमि�हो�ा�द स्वगर्साधनमभ्युपगम्यते, 

तथा इहािप आत्मज्ञानम् — यथा ज्ञाप्यते तथाभूतमेव अमृतत्वसाधनमात्मज्ञानमभ्युपगन्तुं यु�म् ; तुल्य�ामाण्यादभुय� । 

य�ेवं �क स्यात् ? सवर्कमर्हतेूपमदर्कत्वादात्मज्ञानस्य िव�ो�वे कमर्िनवृि�ः स्यात् ; दाराि�संब�ानां तावत् 

अि�हो�ा�दकमर्णां भेदबुि�िवषयसं�दानकारकसाध्यत्वम् ; अन्यबुि�प�रच्छे�ां िह अन्या�ददवेतां 

सं�दानकारकभूतामन्तरेण, न िह तत्कमर् िनवर्त्यर्त े; यया िह सं�दानकारकबुद्ध्या सं�दानकारकं कमर्साधनत्वेनोप�दश्यते, 

सा इह िव�या िनवत्यर्ते — ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित न स वेद’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘दवेास्तं परादयु�ऽन्य�ात्मनो दवेान्वेद

’ (बृ. उ. ४-५-१२) ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित’ (बृ. उ. ४-४-१९) ‘एकधैवानु���ं सवर्मात्मानं पश्यित’ 

(बृ. उ. ४-४-२०) इत्या�द�ुितभ्यः । न च दशेकालिनिम�ा�पेक्षत्वम्, �विस्थतात्मवस्तुिवषयत्वात् आत्मज्ञानस्य । 

��यायास्तु पु�षतन्�त्वात् स्यात ्दशेकालिनिम�ा�पेक्षत्वम् ; ज्ञानं तु वस्तुतन्�त्वात् न दशेकालिनिम�ा�द अपेक्षते ; यथा 

अि�ः उष्णः, आकाशः अमूतर्ः — इित, तथा आत्मिवज्ञानमिप । ननु एवं सित �माणभूतस्य कमर्िवधेः िनरोधः स्यात् ; न च 

तुल्य�माणयोः इतरेतरिनरोधो यु�ः — न, स्वाभािवकभेदबुि�मा�िनरोधकत्वात् ; न िह िवध्यन्तरिनरोधकम् 

आत्मज्ञानम्, स्वाभािवकभेदबुि�मा�ं िन�णि� । तथािप हते्वपहारात् कमार्नुपप�ेः िविधिनरोध एव स्या�दित चेत् — न, 

काम�ितषेधात् काम्य�वृि�िनरोधवत् अदोषात् ; यथा ‘स्वगर्कामो यजेत’ (बृ. उ. ४-४-२३) इित स्वगर्साधने यागे �वृ�स्य 

काम�ितषेधिवधेः कामे िवहते काम्ययागानु�ान�वृि�ः िन�ध्यत े; न च एतावता काम्यिविध�न��ो भवित । 

काम�ितषेधिविधना काम्यिवधेः अनथर्कत्वज्ञानात् �वृ�यनुपप�ेः िन�� एव स्या�दित चेत ्— भवतु एवं 

कमर्िविधिनरोधोऽिप । यथा काम�ितषेधे काम्यिवधेः, एवं �ामाण्यानुपपि��रित चेत ्— अननु�येत्वे अनु�ातुरभावात् 

अनु�ानिवध्यानथर्क्यात् अ�ामाण्यमेव कमर्िवधीनािमित चेत ्— न, �ागात्मज्ञानात् �वृ�युपप�ेः ; स्वाभािवकस्य 

��याकारकफलभेदिवज्ञानस्य �ागात्मज्ञानात् कमर्हतेुत्वमुपप�त एव ; यथा कामिवषये दोषिवज्ञानोत्प�ेः �ाक् 

काम्यकमर्�वृि�हतेुत्वं स्यादवे स्वगार्दीच्छायाः स्वाभािवक्याः, त�त् । तथा सित अनथार्थ� वेद इित चेत् — न, 

अथार्नथर्योः अिभ�ायतन्�त्वात् ; मोक्षमेकं वजर्ियत्वा अन्यस्यािव�ािवषयत्वात् ; पु�षािभ�ायतन्�ौ िह अथार्नथ�, 

मरणा�दकाम्येि�दशर्नात् । तस्मात् यावदात्मज्ञानिवधेरािभमुख्यम्, तावदवे कमर्िवधयः ; तस्मात् न आत्मज्ञानसहभािवत्वं 

कमर्णािमत्यतः िस�म् आत्मज्ञानमेव अमृतत्वसाधनम् ‘एतावदरे खल्वमृतत्वम्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इित, कमर्िनरपेक्षत्वात् 

ज्ञानस्य । अतो िवदषुस्तावत् पा�र�ाज्यं िस�म,् सं�दाना�दकमर्कारकजात्या�दशून्यािव��य��ात्मदढृ�ितपि�मा�ेण 

वचनमन्तरेणािप उ�न्यायतः । तथा च �ाख्यातमेतत् — ‘येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः’ (बृ. उ. ४-४-२२) इित हतेुवचनेन, 



पूव�िव�ांसः �जामकामयमाना �ुि��न्तीित — पा�र�ाज्यम् िवदषुाम् आत्मलोकावबोधादवे । तथा च िविव�दषोरिप 

िस� ंपा�र�ाज्यम्, ‘एतमेवात्मानं लोकिमच्छन्तः ��जिन्त’ (बृ. उ. ४-४-२२) इित वचनात् ; कमर्णां च 

अिव�ि�षयत्वमवोचाम ; अिव�ािवषये च उत्प�या�दिवकारसंस्काराथार्िन कमार्णीत्यतः — आत्मसंस्कार�ारेण 

आत्मज्ञानसाधनत्वमिप कमर्णामवोचाम — यज्ञा�दिभ�विव�दषन्तीित । अथ एवं सित अिव�ि�षयाणाम् आ�मकमर्णां 

बलाबलिवचारणायाम्, आत्मज्ञानोत्पादनं �ित यम�धानानाम् अमािनत्वादीनाम् मानसानां च ध्यानज्ञानवैराग्यादीनाम् 

संिनपत्योपकारकत्वम् ; �हसाराग�षेा�दबा�ल्यात् ब�िक्ल�कमर्िविमि�ता इतरे — इित ; अतः पा�र�ाज्यं मुमुकू्षणां 

�शंसिन्त — ‘त्याग एव िह सव�षामु�ानामिप कमर्णाम ्। वैराग्य ंपुनरेतस्य मोक्षस्य परमोऽविधः’ ( ? ) ‘�क ते धनेन �कमु 

बन्धुिभस्ते �क त ेदारै�ार्�ण यो म�रष्यिस । आत्मानमिन्वच्छ गुहां �िव� ंिपतामहास्ते � गताः िपता च’ (मो. ध. १७५-

३८, २७७-३८) । एवं सांख्ययोगशा�ेषु च संन्यासः ज्ञानं �ित �त्यास� उच्यते ; काम�वृ�यभावा� ; काम�वृ�े�ह 

ज्ञान�ितकूलता सवर्शा�ेषु �िस�ा । तस्मात् िवर�स्य मुमुक्षोः िवनािप ज्ञानेन ‘��चयार्दवे ��जेत्’ (जा. उ. ४) इत्या�द 

उपप�म् । ननु सावकाशत्वात् अनिधकृतिवषयमेत�दत्यु�म्, याव�ीव�ुत्युपरोधात् — नैष दोषः, िनतरां सावकाशत्वात् 

याव�ीव�ुतीनाम् ; अिव�त्कािमकतर्�तां िह अवोचाम सवर्कमर्णाम् ; न तु िनरपेक्षमेव जीवनिनिम�मेव कतर्�ं कमर् ; 

�ायेण िह पु�षाः कामब�लाः ; काम� अनेकिवषयः अनेककमर्साधनसाध्य� ; अनेकफलसाधनािन च वै�दकािन कमार्िण 

दाराि�संबन्धपु�षकतर्�ािन, पुनः पुन� अनु�ीयमानािन ब�फलािन कृष्या�दवत्, वषर्शतसमा�ीिन च गाहर्स्थ्ये वा 

अरण्ये वा ; अतः तदपेक्षया याव�ीव�ुतयः ; ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण’ (ई. उ. २) इित च मन्�वणर्ः । त�स्म� पके्ष 

िव�िजत्सवर्मेधयोः कमर्प�रत्यागः, य�स्म� पके्ष याव�ीवानु�ानम्, तदा श्मशानान्तत्वम् भस्मान्तता च शरीरस्य । 

इतरवणार्पेक्षया वा याव�ीव�ुितः ; न िह क्षित्�यवैश्ययोः पा�र�ाज्य�ितपि�रिस्त ; तथा ‘मन्�ैयर्स्यो�दतो िविधः’ (मनु. 

२-१६) ‘ऐका�म्यं त्वाचायार्ः’ (गौ. ध. १-३-३५) इत्येवमादीनां क्षित्�यवैश्यापेक्षत्वम् । तस्मात् 

पु�षसामथ्यर्ज्ञानवैराग्यकामा�पेक्षया त्थानिवकल्प�मपा�र�ाज्य�ितपि��काराः न िव�ध्यन्ते ; अनिधकृतानां च 

पृथिग्वधानात् पा�र�ाज्यस्य ‘�ातको वा�ातको वोत्स�ाि�रनि�को वा’ (जा. उ. ४) इत्या�दना ; तस्मात् िस�ािन 

आ�मान्तरािण अिधकृतानामेव ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ ष� ं�ा�णम् ॥ 

अथ वंशः पौितमाष्यो गौपवना�ौपवनः पौितमाष्यात्पौितमाष्यो गौपवना�ौपवनः कौिशकात्कौिशकः 

कौिण्डन्यात्कौिण्डन्यः शािण्डल्याच्छािण्डल्यः कौिशका� गौतमा� गौतमः ॥ १ ॥ 



आि�वेश्यादाि�वेश्यो गाग्यार्�ाग्य� गाग्यार्�ाग्य� गौतमा�ौतमः सैतवात्सैतवः पाराशयार्यणात्पाराशयार्यणो 

गाग्यार्यणा�ाग्यार्यण उ�ालकायनाद�ुालकायनो जाबालायना�ाबालायनो माध्यं�दनायनान्माध्यं�दनायनः 

सौकरायणात्सौकरायणः काषायणात्काषायणः सायकायनात्सायकायनः कौिशकायनेः कौिशकायिनः ॥ २ ॥ 

घृतकौिशकाद्घृतकौिशकः पाराशयार्यणात्पाराशयार्यणः पाराशयार्त्पाराशय� जातूकण्यार्�ातूकण्यर् 

आसुरायणा�यास्का�ासुरायण�ैवणे�ैविणरौपजन्धनेरौपजन्धिनरासुरेरासु�रभार्र�ाजा�ार�ाज आ�ेयादा�ेयो 

माण्टेमार्िण्टग�तमा�ौतमो गौतमा�ौतमो वात्स्या�ात्स्यः शािण्डल्याच्छािण्डल्यः कैशोयार्त्काप्यात्कैशोयर्ः 

काप्यःकुमारहा�रतात्कुमारहा�रतो गालवा�ालवो िवदभ�कौिण्डन्याि�दभ�कौिण्डन्यो वत्सनपातो बा�वा�त्सनपा�ा�वः 

पथः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादािङ्गरसादयास्य आिङ्गरस आभूतेस्त्वा�ादाभूितस्त्वा�ो 

िव��पा�वा�ाि���पस्त्वा�ोऽि�भ्यामि�नौ दधीच आथवर्णा�ध्यङ्ङाथवर्णोऽथवर्णोद�वादथवार् दवैो मृत्योः 

�ाध्वंसनान्मृत्युः �ाध्वंसनः �ध्वंसनात्�ध्वंसन एकष�रेक�ष�व�िच�े�व�िचि��र्��ेर्ि�ः सनारोः सना�ः 

सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेि�नः परमे�ी ��णो �� स्वयंभु ��णे नमः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं याज्ञवल्क�यस्य काण्डस्य वंश आरभ्यते, यथा मधुकाण्डस्य वंशः । �ाख्यानं तु पूवर्वत् । �� स्वयंभु ��णे 

नम ओिमित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �थम ं�ा�णम् ॥ 

� खं �� । खं पुराणं वायुरं खिमित ह स्माह कौर�ायणीपु�ो वेदोऽयं �ा�णा िवदवु�दनैेन य��ेदत�म् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पूणर्मद इत्या�द िखलकाण्डमारभ्यते । अध्यायचतु�येन यदवे साक्षादपरोक्षाद्��, य आत्मा सवार्न्तरः िन�पािधकः 

अशनाया�तीतः नेित नेतीित �पदशे्यः िनधार्�रतः, यि�ज्ञानं केवलममृतत्वसाधनम् — अधुना तस्यैव आत्मनः 

सोपािधकस्य शब्दाथार्�द�वहारिवषयाप�स्य पुरस्तादनु�ािन उपासनािन कमर्िभरिव��ािन �कृ�ाभ्युदयसाधनािन 

�ममुि�भाि� च ; तािन व��ानीित परः संदभर्ः ; सव�पासनशेषत्वेन �कारो दमं दानं दयाम् इत्येतािन च 

िविधित्सतािन । पूणर्मदः — पूणर्म् न कुति�त् �ावृ�ं �ापीत्येतत् ; िन�ा च कतर्�र ���ा ; अद इित परोक्षािभधािय 

सवर्नाम, तत ्परं ��ेत्यथर्ः ; तत ्संपूणर्म् आकाशव�ािप िनरन्तरं िन�पािधकं च ; तदवे इद ंसोपािधकं नाम�पस्थं 

�वहाराप�ं पूण� स्वेन �पेण परमात्मना �ाप्येव, न उपािधप�रिच्छ�ेन िवशेषात्मना ; त�दद ंिवशेषाप�ं कायार्त्मकं �� 



पूणार्त्कारणात्मनः उदच्यते उ��च्यते, उ�च्छतीत्येतत् । य�िप कायार्त्मना उ��च्यते तथािप यत्स्व�पं पूणर्त्वम् 

परमात्मभावं त� जहाित, पूणर्मेव उ��च्यते । पूणर्स्य कायार्त्मनो ��णः, पूण� पूणर्त्वम्, आदाय गृहीत्वा 

आत्मस्व�पैकरसत्वमाप� िव�या, अिव�ाकृत ंभूतमा�ोपािधसंसगर्जम् अन्यत्वावभासं ितरस्कृत्य, पूणर्मेव अनन्तरमबा�ं 

�ज्ञानघनैकरसस्वभावं केवलं �� अविशष्यते । यद�ुम् — ‘�� वा इदम� आसीत् तदात्मानमेवावेत् तस्मा�त्सवर्मभवत्’ 

(बृ. उ. १-४-१०) इित — एषः अस्य मन्�स्याथर्ः ; त� ‘��’ इत्यस्याथर्ः ‘पूणर्मदः’ इित ; इद ंपूणर्म् इित ‘�� वा इदम� 

आसीत्’ इत्यस्याथर्ः ; तथा च �ुत्यन्तरम् — ‘यदवेेह तदमु� यदमु� तदिन्वह’ (क. उ. २-१-१०) इित ; अतः 

अदःशब्दवाच्यं पूण� ��, तदवे इद ंपूण� कायर्स्थं नाम�पोपािधसंयु�म् अिव�या उ���म् तस्मादवे परमाथर्स्व�पात् 

अन्य�दव �त्यवभासमानम् — तत्, यत ्आत्मानमेव परं पूण� �ह्म िव�दत्वा — अहम ्अदः पूण� ��ािस्म इत्येवम्, 

पूणर्मादाय, ितरस्कृत्य अपूणर्स्व�पताम् अिव�ाकृतां नाम�पोपािधसंपकर् जाम् एतया ��िव�या पूणर्मेव केवलम् 

अविशष्यते ; तथा चो�म् ‘तस्मा�त्सवर्मभवत’् इित । यः सव�पिनषदथ� ��, स एषः अनेन मन्�ेण अनू�त,े 

उ�रसंबन्धाथर्म् । ��िव�ासाधनत्वेन िह व�यमाणािन साधनािन �कारदमदानदयाख्यािन िविधित्सतािन, 

िखल�करणसंबन्धात् सव�पासनाङ्गभूतािन च ॥ 

अ�ैके वणर्यिन्त — पूणार्त् कारणात् पूण� कायर्म् उ��च्यते ; उ���ं काय� वतर्मानकालेऽिप पूणर्मेव परमाथर्वस्तुभूतं 

�तै�पेण ; पुनः �लयकाले पूणर्स्य कायर्स्य पूणर्ताम् आदाय आत्मिन िधत्वा पूणर्मेव अविशष्यत ेकारण�पम् ; एवम ्

उत्पि�िस्थित�लयेषु ि�ष्विप कालेषु कायर्कारणयोः पूणर्तैव ; सा च एकैव पूणर्ता कायर्कारणयोभ�दने �प�दश्यते ; एवं च 

�तैा�तैात्मकमेकं �� । यथा �कल समु�ो जलतरङ्गफेनबुद्बुदा�ात्मक एव, यथा च जलं सत्यं तद�ुवा� 

तरङ्गफेनबुद्बुदादयः समु�ात्मभूता एव आिवभार्वितरोभावधमार्णः परमाथर्सत्या एव — एवं सवर्िमद ं�तै ं

परमाथर्सत्यमेव जलतरहङ्गा�दस्थानीयम्, समु�जलस्थानीयं तु परं �� । एवं च �कल �तैस्य सत्यत्वे कमर्काण्डस्य 

�ामाण्यम,् यदा पुन��तं �तैिमवािव�ाकृतं मृगतृिष्णकावदनृतम,् अ�तैमेव परमाथर्तः, तदा �कल कमर्काण्डं िवषयाभावात् 

अ�माणं भवित ; तथा च िवरोध एव स्यात् । वेदकैदशेभूता उपिनषत् �माणम्, परमाथार्�तैवस्तु�ितपादकत्वात् ; अ�माणं 

कमर्काण्डम्, अस�ैतिवषयत्वात ्। ति�रोधप�रिजहीषर्या �ुत्या एतद�ंु कायर्कारणयोः सत्यत्वं समु�वत् ‘पूणर्मदः’ 

इत्या�दना इित । तदसत्, िविश�िवषयापवादिवकल्पयोरसंभवात् । न िह इयं सुिवविक्षता कल्पना । कस्मात् ? यथा 

��यािवषये उत्सगर्�ा�स्य एकदशेे अपवादः ��यते, यथा ‘अ�हसन्सवर्भूतान्यन्य� तीथ�भ्यः’ (छा. उ. ८-१५-१) इित �हसा 

सवर्भूतिवषया उत्सग�ण िनवा�रता तीथ� िविश�िवषये ज्योित�ोमादावनुज्ञायते, न च तथा वस्तुिवषये इह अ�तै ं�ह्म 

उत्सग�ण �ितपा� पुनः तदकेदशेे अपवा�दतुं शक्यत,े ��णः अ�तैत्वादवे एकदशेानुपप�ेः । तथा िवकल्पानुपप�े� ; यथा 

‘अितरा�े षोडिशनं गृ�ाित’ ( ? ) ‘नाितरा�े षोडिशनं गृ�ाित’ ( ? ) इित �हणा�हणयोः पु�षाधीनत्वात् िवकल्पो 

भवित ; न ित्वह तथा वस्तुिवषये �तैं वा स्यात् अ�तै ंवेित िवकल्पः संभवित, अपु�षतन्�त्वादात्मवस्तुनः, िवरोधा� 

�तैा�तैत्वयोरेकस्य । तस्मात् न सुिवविक्षता इयं कल्पना । �ुितन्यायिवरोधा� । सैन्धवघनवत् �ज्ञानैकरसघनं िनरन्तरं 

पूवार्परबा�ाभ्यन्तरभेदिवव�जत ंसबा�ाभ्यन्तरम् अजं नेित नेित अस्थूलमनण्व�स्वमजरमभयममृतम् — इत्येवमा�ाः 



�ुतयः िनि�ताथार्ः संशयिवपयार्साशङ्कारिहताः सवार्ः समु� े�िक्ष�ाः स्युः, अ�कि�त्करत्वात् । तथा न्यायिवरोधोऽिप, 

सावयवस्यानेकात्मकस्य ��यावतो िनत्यत्वानुपप�ेः ; िनत्यत्वं च आत्मनः स्मृत्या�ददशर्नात् अनुमीयते ; ति�रोध� 

�ा�ोित अिनत्यत्वे ; भवत्कल्पनानथर्क्यं च ; स्फुटमेव च अिस्मन्पके्ष कमर्काण्डानथर्क्यम्, 

अकृताभ्यागमकृतिव�णाश�सङ्गात् । ननु ��णो �तैा�तैात्मकत्वे समु�ा�दद�ृान्ता िव�न्ते ; कथमुच्यते भवता एकस्य 

�तैा�तैत्वं िव��िमित ? न, अन्यिवषयत्वात् ; िनत्यिनरवयववस्तुिवषयं िह िव��त्वम् अवोचाम �तैा�तैत्वस्य, न 

कायर्िवषये सावयवे । तस्मात् �ुितस्मृितन्यायिवरोधात् अनुपप�ेयं कल्पना । अस्याः कल्पनायाः वरम् उपिनषत्प�रत्याग 

एव । अध्येयत्वा� न शा�ाथार् इयं कल्पना ; न िह जननमरणा�नथर्शतसह�भेदसमाकुलं समु�वना�दवत् सावयवम् 

अनेकरसं �� ध्येयत्वेन िवजे्ञयत्वेन वा �ुत्या उप�दश्यते ; �ज्ञानघनतां च उप�दशित ; ‘एकधैवानु���म्’ (बृ. उ. ४-४-

२०) इित च ; अनेकधादशर्नापवादा� ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित’ (बृ. उ. ४-४-१९) इित ; य� �ुत्या 

िनिन्दतम्, त� कतर्�म् ; य� न ��यते, न स शा�ाथर्ः ; ��णोऽनेकरसत्वम् अनेकधात्वं च �तै�पं िनिन्दतत्वात् न 

���म् ; अतो न शा�ाथर्ः ; य�ु एकरसत्वं ��णः तत् ���त्वात् �शस्तम,् �शस्तत्वा� शा�ाथ� भिवतुमहर्ित । य�ू�ं 

वेदकैदशेस्य अ�ामाण्यं कमर्िवषये �तैाभावात्, अ�तै ेच �ामाण्यिमित — त�, यथा�ा�ोपदशेाथर्त्वात् ; न िह �तैम ्अ�तै ं

वा वस्तु जातमा�मेव पु�षं ज्ञापियत्वा प�ात्कमर् वा ��िव�ां वा उप�दशित शा�म् ; न च उपदशेाह� �तैम,् 

जातमा��ािणबुि�गम्यत्वात् ; न च �तैस्य अनृतत्वबुि�ः �थममेव कस्यिचत् स्यात्, येन �तैस्य सत्यत्वमुप�दश्य प�ात् 

आत्मनः �ामाण्यं �ितपादयेत् शा�म् । नािप पाषिण्डिभरिप �स्थािपताः शा�स्य �ामाण्य ंन गृ�ीयुः । तस्मात् 

यथा�ा�मेव �तैम ्अिव�ाकृतं स्वाभािवकम् उपादाय स्वाभािवक्यैव अिव�या यु�ाय राग�षेा�ददोषवते 

यथािभमतपु�षाथर्साधनं कमर् उप�दशत्य�े ; प�ात् �िस���याकारकफलस्व�पदोषदशर्नवते 

ति�परीतौदासीन्यस्व�पावस्थानफला�थने तदपुायभूताम् आत्मैकत्वदशर्नाित्मकां ��िव�ाम् उप�दशित । अथैवं सित 

तदौदासीन्यस्व�पावस्थाने फले �ा�े शा�स्य �ामाण्यं �ित अ�थत्वं िनवतर्त े; तदभावात् शा�स्यािप शा�त्वं तं �ित 

िनवतर्त एव । तथा �ितपु�षं प�रसमा�ं शा�म् इित न शा�िवरोधगन्धोऽिप अिस्त, अ�तैज्ञानावसानत्वात् 

शा�िशष्यशासना�द�तैभेदस्य ; अन्यतमावस्थाने िह िवरोधः स्यात् अविस्थतस्य ; इतरेतरापेक्षत्वा�ु 

शा�िशष्यशासनानां नान्यतमोऽिप अवित�ते ; सवर्समा�ौ तु कस्य िवरोध आशङ्क्येत अ�तै ेकेवले िशवे िस� े; 

नाप्यिवरोधता, अत एव । अथािप अभ्युपगम्य �ूमः — �तैा�तैात्मकत्वेऽिप शा�िवरोधस्य तुल्यत्वात् ; यदािप 

समु�ा�दवत् �तैा�तैात्मकमेकं �� अभ्युपगच्छामः नान्य�स्त्वन्तरम्, तदािप भवद�ुात् शा�िवरोधात् न मुच्यामह े; 

कथम् ? एकं िह परं �� �तैा�तैात्मकम् ; तत ्शोकमोहा�तीतत्वात् उपदशंे न काङ्क्षित ; न च उपद�ेा अन्यः ��णः ; 

�तैा�तै�पस्य ��णः एकस्यैव अभ्युपगमात् । अथ �तैिवषयस्य अनेकत्वात् अन्योन्योपदशेः, न ��िवषय उपदशे इित 

चेत् — तदा �तैा�तैात्मकम् एकमेव ��, नान्यदिस्त इित िव�ध्यते । यिस्मन्�तैिवषये अन्योन्योपदशेः, सः अन्यः �तै ंच 

अन्यदवे इित समु�द�ृान्तो िव��ः । न च समु�ोदकैकत्ववत् िवज्ञानैकत्वे ��णः अन्य� उपदशे�हणा�दकल्पना संभवित ; 

न िह हस्ता�द�तैा�तैात्मके दवेद�े वा�णर्योः दवेद�ैकदशेभूतयोः वाक् उपद�ेी कणर्ः केवल उपदशेस्य �हीता, दवेद�स्तु 



न उपद�ेा नाप्युपदशेस्य �हीता — इित कल्पियतुं शक्यते, समु�कैोदकात्मत्ववत् एकिवज्ञानव�वात् दवेद�स्य । तस्मात् 

�ुितन्यायिवरोध� अिभ�ेताथार्िसि�� 

एवंकल्पनायां स्यात् । तस्मात् यथा�ाख्यात एव अस्मािभः पूणर्मदः इत्यस्य मन्�स्य अथर्ः ॥ 

� खं �� इित मन्�ः ; अयं च अन्य� अिविनयु�ः इह �ा�णेन ध्यानकमर्िण िविनयुज्यते । अ� च ��ेित 

िवशेष्यािभधानम्, खिमित िवशेषणम् । िवशेषणिवशेष्ययो� सामानािधकरण्येन िनद�शः नीलोत्पलवत् — खं ��ेित 

��शब्दो बृह�स्तुमा�ास्पदः अिवशेिषतः, अतः िवशेष्यते — खं ��ेित ; य�त् खं ��, तत् �शब्दवाच्यम्, 

�शब्दस्व�पमेव वा ; उभयथािप सामानािधकरण्यम् अिव��म् । इह च ��ोपासनसाधनत्वाथर्म् �शब्दः �यु�ः, तथा 

च �ुत्यन्तरात् ‘एतदालम्बनं �े�मेतदालम्बनं परम्’ (क. उ. १-२-१७) ‘ओिमत्यात्मानं यु�ीत’ (तै. ना. २४-१) 

‘ओिमत्येतेनैवाक्षरेण परं पु�षमिभध्यायीत’ (�. उ. ५-५) ‘ओिमत्येवं ध्यायथ आत्मानम्’ (म.ु उ. २-२-६) इत्यादःे । 

अन्याथार्संभवा� उपदशेस्य । यथा अन्य� ‘ओिमित शंसित ओिमत्यु�ायित’ (छा. उ. १-१-९) इत्येवमादौ 

स्वाध्यायारम्भापवगर्यो� �कार�योगः िविनयोगादवगम्यते, न च तथा अथार्न्तरम् इह अवगम्यते । तस्मात् 

ध्यानसाधनत्वेनैव इह �कारशब्दस्य उपदशेः । य�िप ��ात्मा�दशब्दा ��णो वाचकाः, तथािप �ुित�ामाण्यात् ��णो 

ने�द�मिभधानम् �कारः । अत एव ���ितप�ौ इद ंपरं साधनम् । त� ि��कारेण, �तीकत्वेन अिभधानत्वेन च । 

�तीकत्वेन — यथा िवष्ण्वा�द�ितमा अभेदने, एवम ्�कारः ��ेित �ितप��ः । तथा ��कारालम्बनस्य �� �सीदित, 

‘एतदालम्बनं �े�मेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ��लोके महीयते’ (क. उ. १-२-१७) इित �ुतेः ॥ 

त� खिमित भौितके खे �तीितमार् भूत् इत्याह — खं पुराणं िचरंतनं खं परमात्माकाशिमत्यथर्ः । य�त्परमात्माकाशं पुराणं 

खम्, तत् चकु्षरा�िवषयत्वात् िनरालम्बनम् अशक्यं �हीतुिमित ��ाभि�भ्यां भाविवशेषेण च �कारे आवेशयित — 

यथा िवष्ण्वङ्गािङ्कतायां िशला�द�ितमायां िवष्णुं लोकः, एवम् । वायुरं खम्, वायुः अिस्मिन्व�त इित वायुरम्, खं 

खमा�ं खिमत्युच्यते, न पुराणं खम् — इत्येवम् आह स्म । कोऽसौ ? कौर�ायणीपु�ः । वायुरे िह खे मुख्यः खशब्द�वहारः 

; तस्मान्मुख्ये सं�त्ययो यु� इित मन्यते । त� य�द पुराणं खं �� िन�पािधस्व�पम्, य�द वा वायुरं खं सोपािधकं ��, 

सवर्थािप �कारः �तीकत्वेनैव �ितमावत् साधनत्वं �ितप�ते, ‘एत� ैसत्यकाम परं चापरं च �� यद�कारः’ (�. उ. ५-२) 

इित �ुत्यन्तरात् । केवलं खशब्दाथ� िव�ितपि�ः । वेदोऽयम् �कारः, वेद िवजानाित अनेन य��ेदत�म् तस्मा�देः �कारः 

वाचकः अिभधानम् ; तेनािभधानेन य��ेदत�ं �� �काश्यमानम ्अिभधीयमानं वेद साधको िवजानाित उपलभते, 

तस्मात् वेदोऽयिमित �ा�णा िवदःु ; तस्मात् �ा�णानामिभधानत्वेन साधनत्वमिभ�ेतम् �कारस्य । अथवा 

वेदोऽयिमत्या�द अथर्वादः ; कथम् �कारः ��णः �तीकत्वेन िविहतः ; � खं �� इित सामानािधकरण्यात् तस्य स्तुितः 

इदान� वेदत्वेन ; सव� िह अयं वेद �कार एव ; एतत्�भवः एतदात्मकः सवर्ः ऋग्यजुःसामा�दभेदिभ�ः एष �कारः, 

‘त�था शङ्कुना सवार्िण पणार्िन’ (छा. उ. २-२३-३) इत्या�द�ुत्यन्तरात् ; इत�ायं वेदः �कारः, य��ेदत�म,् तत्सव� 

वे�दत�म् �कारेणैव वेद एनेन ; अतः अयम�कारो वेदः ; इतरस्यािप वेदस्य वेदत्वम् अत एव ; तस्मात् 



िविश�ोऽयम�कारः साधनत्वेन �ितप�� इित । अथवा वेदः सः ; कोऽसौ ? यं �ा�णा िवदःु �कारम् ; �ा�णानां िह 

असौ �णवो�ीथा�दिवकल्पै�वजे्ञयः ; तिस्मिन्ह �युज्यमाने साधनत्वेन सव� वेदः �यु�ो भवतीित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयं �ा�णम ्॥ 

�याः �ाजापत्याः �जापतौ िपत�र ��चयर्मूषुद�वा मनुष्या असुरा उिषत्वा ��चय� दवेा ऊचु�र्वीतु नो भवािनित तेभ्यो 

हतैदक्षरमुवाच द इित �ज्ञािस�ा३ इित �ज्ञािसष्मेित होचुदार्म्यतेित न आत्थेत्योिमित होवाच �ज्ञािस�िेत ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अधुना दमा�दसाधन�यिवधानाथ�ऽयमारम्भः — �याः, ि�संख्याकाः �ाजापत्याः �जापतेरपत्यािन �ाजापत्याः, ते �कम् 

? �जापतौ िपत�र ��चय� िशष्यत्ववृ�े�र्�चयर्स्य �ाधान्यात् िशष्याः सन्तो ��चयर्म् ऊषुः उिषतवन्त इत्यथर्ः । के ते ? 

िवशेषतः दवेा मनुष्या असुरा� । त ेच उिषत्वा ��चय� �कमकुवर्ि�त्युच्यते — तेषां दवेा ऊचुः िपतरं �जापितम् । 

�किमित ? �वीत ुकथयतु, नः अस्मभ्यम् यदनुशासनं भवािनित । तेभ्यः एवम�थभ्यः ह एतदक्षरं वणर्मा�म् उवाच — द 

इित । उक्त्वा च तान् प�च्छ िपता — �क �ज्ञािस�ा३ इित, मया उपदशेाथर्मिभिहतस्याक्षरस्य अथ� िवज्ञातवन्तः 

आहोिस्व�ेित । दवेा ऊचुः — �ज्ञािसष्मेित, िवज्ञातवन्तो वयम् । य�ेवम्, उच्यतां �क मयो�िमित । दवेा ऊचुः — 

दाम्यत, अदान्ता यूयं स्वभावतः अतो दान्ता भवतेित नः अस्मान् आत्थ कथयिस । इतर आह — ओिमित 

सम्यग्�ज्ञािस�िेत ॥ 

अथ हनैं मनुष्या ऊचु�र्वीतु नो भवािनित तेभ्यो हतैदवेाक्षरमुवाच द इित �ज्ञािस�ा३ इित �ज्ञािसष्मेित होचुदर्�ेित न 

आत्थेत्योिमित होवाच �ज्ञािस�िेत ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत् । स्वभावतो लुब्धा यूयम्, अतो यथाशि� संिवभजत द�ेित नः अस्मान् आत्थ, �कमन्यद्�ूयात् नो िहतिमित 

मनुष्याः ॥ 

अथ हनैमसुरा ऊचु�र्वीतु नो भवािनित तेभ्यो हतैदवेाक्षरमुवाच द इित �ज्ञािस�ा३ इित �ज्ञािसष्मेित होचुदर्यध्विमित 

न आत्थेत्योिमित होवाच �ज्ञािस�िेत तदतेदवैेषा दवैी वागनुवदित स्तनिय�ुदर् द द इित दाम्यत द� दयध्विमित 

तदतेत्�यं िशके्ष�मं दानं दयािमित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



तथा असुराः दयध्विमित ; �ूरा यूयं �हसा�दपराः, अतो दयध्वं �ािणषु दयां कु�तेित । तदतेत्�जापतेरनुशासनम् 

अ�ाप्यनुवतर्त एव । यः पूव� �जापितद�वादीननुशशास सोऽ�ािप अनुशास्त्येव द�ैा स्तनिय�ुलक्षणया वाचा । कथमेषा 

�ूयते दवैी वाक् ? कासौ स्तनिय�ुः ? द द द इित, दाम्यत द� दयध्विमित — एषां वाक्यानामुपलक्षणाय ि�दर्कार 

उ�ायर्ते अनुकृितः ; न तु स्तनिय�ुशब्दः ि�रेव, संख्यािनयमस्य लोके अ�िस�त्वात् । यस्मात ्अ�ािप �जापितः दाम्यत 

द� दयध्विमत्यनुशास्त्येव, तस्मात्कारणात् एतत्�यम् ; �क तत ्�यिमत्युच्यते — दमं दानं दयािमित िशके्षत ्उपाद�ात् 

�जापतेरनुशासनमस्मािभः कतर्�िमत्येवं म�त कुयार्त् । तथा च स्मृितः — ‘ि�िवधं नरकस्येद ं�ारं नाशनमात्मनः । कामः 

�ोधस्तथा लोभस्तस्मादतेत्�यं त्यजेत्’ (भ. गी. १६-२१) इित । अस्य िह िवधेः शेषः पूवर्ः । तथािप दवेादीनु��श्य �कमथ� 

दकार�यमु�ा�रतवान् �जापितः पृथगनुशासना�थभ्यः ; ते वा कथं िववेकेन �ितप�ाः �जापतेमर्नोगतं समानेनैव 

दकारवणर्मा�ेणेित परािभ�ायज्ञा िवकल्पयिन्त । अ�ैके आ�ः — अदान्तत्वादातृत्वादयालुत्वैः अपरािधत्वमात्मनो 

मन्यमानाः शिङ्कता एव �जापतावूषुः, �क नो व�यतीित ; तेषां च दकार�वणमा�ादवे आत्माशङ्कावशेन 

तदथर्�ितपि�रभूत् ; लोकेऽिप िह �िस�म् — पु�ाः िशष्या�ानुशास्याः सन्तो दोषात् िनवतर्ियत�ा इित ; अतो यु�ं 

�जापतेदर्कारमा�ो�ारणम् ; दमा�द�ये च दकारान्वयात् आत्मनो दोषानु�प्येण दवेादीनां िववेकेन �ितप�ंु चेित ; फलं तु 

एतत् आत्मदोषज्ञाने सित दोषात ्िनवतर्ियतुं शक्यत ेअल्पेनाप्युपदशेेन, यथा दवेादयो दकारमा�ेणेित । ननु एतत् �याणां 

दवेादीनामनुशासनं दवेा�दिभरिप एकैकमेव उपादयेम्, अ�त्वेऽिप न तु �य ंमनुष्यैः िशिक्षत�िमित । अ�ोच्यते — 

पूव�द�वा�दिभ�विश�रैनुि�तम् एतत्�यम्, तस्मात् मनुष्यैरेव िशिक्षत�िमित । त� दयालुत्वस्याननु�येत्वं स्यात्, कथम् ? 

असुरैर�शस्तैरनुि�तत्वा�दित चेत ्— न, तुल्यत्वात् �याणाम ्; अतः अन्योऽ�ािभ�ायः — �जापतेः पु�ा दवेादय�यः ; 

पु�ेभ्य� िहतमेव िप�ा उपद�े�म् ; �जापित� िहतज्ञः नान्यथा उप�दशित ; तस्मात् पु�ानुशासनं �जापतेः परमम् एतत ्

िहतम् ; अतो मनुष्यैरेव एतत् �यं िशिक्षत�िमित । अथवा न दवेाः असुरा वा अन्ये केचन िव�न्ते मनुष्येभ्यः ; 

मनुष्याणामेव अदान्ताः ये अन्यै��मैगुर्णैः संप�ाः ; ते दवेाः ; लोभ�धाना मनुष्याः ; तथा �हसापराः �ूरा असुराः ; ते एव 

मनुष्याः अदान्तत्वा�ददोष�यमपे�य दवेा�दशब्दभाजो भविन्त, इतरां� गुणान् स�वरजस्तमांिस अपे�य ; अतः मनुष्यैरेव 

िशिक्षत�म् एतत्�यिमित, तदपेक्षयैव �जापितनोप�द�त्वात् ; तथा िह मनुष्या अदान्ता लुब्धाः �ूरा� दशृ्यन्ते ; तथा च 

स्मृितः — ‘कामः �ोधस्तथा लोभस्तस्मादतेत्�यं त्यजेत्’ (भ. गी. १६-२१) इित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

दमा�दसाधन�यं सव�पासनशेषं िविहतम् ; दान्तः अलुब्धः दयालुः सन् सव�पासनेष्विध��यते । त� िन�पािधकस्य ��णो 

दशर्नम् अित�ान्तम् ; अथ अधुना सोपािधकस्य तस्यैव अभ्युदयफलािन व��ानीत्येवमथ�ऽयमारम्भः — 



एष �जापितयर्द्धृदयमेतद्��ैतत्सव� तदतेत्�यक्षरं �दयिमित � इत्येकमक्षरमिभहरन्त्यस्मै स्वा�ान्ये च य एवं वेद द 

इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वा�ान्य ेच य एवं वेद यिमत्येकमक्षरमेित स्वग� लोकं य एवं वेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

एष �जापितः यद्धृदयं �जापितः अनुशास्तीत्यनन्तरमेवािभिहतम् । कः पुनरसौ अनुशास्ता �जापित�रत्युच्यत े— एष 

�जापितः ; कोसौ ? यद्धृदयम्, �दयिमित �दयस्था बुि��च्यते ; यिस्मन ्शाकल्य�ा�णान्ते नाम�पकमर्णामुपसंहार 

उ�ो �दिग्वभाग�ारेण, तदतेत् सवर्भूत�ित� ंसवर्भूतात्मभूतं �दयं �जापितः �जानां ��ा ; एतत् ��, बृह�वात् 

सवार्त्मत्वा� �� ; एतत्सवर्म् ; उ�ं प�माध्याये �दयस्य सवर्त्वम् ; तत्सव� यस्मात् तस्मादपुास्यं �दयं �� । त� 

�दयनामाक्षरिवषयमेव तावत् उपासनमुच्यते ; तदतेत् �दयिमित नाम �यक्षरम्, �ीिण अक्षरािण अस्येित �यक्षरम् ; कािन 

पुनस्तािन �ीण्यक्षराण्युच्यन्ते ; � इत्येकमक्षरम् ; अिभहरिन्त, �तेरा�ितकमर्णः � इत्येत�पूिमित यो वेद, यस्मात् �दयाय 

��णे स्वा� इिन्�यािण अन्ये च िवषयाः शब्दादयः स्वं स्वं कायर्मिभहरिन्त, �दयं च भोक्�थर्मिभहरित — अतः 

�दयना�ः � इत्येतदक्षरिमित यो वेद — अस्मै िवदषेु अिभहरिन्त स्वा� ज्ञातयः अन्ये चासंब�ाः, बिलिमित वाक्यशेषः । 

िवज्ञानानु�प्येण एतत्फलम् । तथा द इत्येतदप्येकमक्षरम् ; एतदिप दानाथर्स्य ददातेः द इत्येत�पंू �दयनामाक्षरत्वेन 

िनब�म् । अ�ािप — �दयाय ��णे स्वा� करणािन अन्ये च िवषयाः स्वं स्वं वीय� ददित, �दयं भोक्�े ददाित स्वं वीयर्म्, 

अतो दकार इत्येवं यो वेद, अस्मै ददित स्वा� अन्ये च । तथा यिमत्येतदप्येकमक्षरम् ; इणो गत्यथर्स्य यिमत्येत�पूम् 

अिस्म�ाि� िनब�िमित यो वेद, स स्वग� लोकमेित । एवं नामाक्षरादिप ईदशंृ िविश� ंफलं �ा�ोित, �कमु व��ं 

�दयस्व�पोपासनात् — इित �दयस्तुतये नामाक्षरोपन्यासः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम ्॥ 

त� ैतदतेदवे तदास सत्यमेव स यो हतैं मह�कं्ष �थमजं वेद सत्यं ��ेित जयतीमांल्लोकाि�त इ�वसावस� 

एवमेतन्मह�कं्ष �थमजं वेद सत्यं ��ेित सत्यं �ेव �� ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तस्यैव �दयाख्यस्य ��णः सत्यिमत्युपासनं िविधत्स�ाह — तत्, त�दित �दयं �� परामृ�म ्; वै इित स्मरणाथर्म् ; तत् 

यत् �दयं �� स्मयर्त इत्येकः तच्छब्दः ; तदतेदचु्यते �कारान्तरेणेित ि�तीयः तच्छब्दः । �क पुनः तत्�कारान्तरम् ? 

एतदवे त�दित एतच्छब्दने संबध्यते तृतीयस्तच्छब्दः ; एत�दित व�यमाणं बु�ौ संिनधीकृत्य आह ; आस बभूव ; �क पुनः 

एतदवे आस ? यद�ंु �दयं ��ेित, तत् इित, तृतीयः तच्छब्दो िविनयु�ः । �क त�दित िवशेषतो िन�दशित ; सत्यमेव, स� 

त्य� मूत� चामूत� च सत्यं ��, प�भूतात्मकिमत्येतत् । स यः कि�त् सत्यात्मानम् एतम्, महत् मह�वात्, यकं्ष पूज्यम्, 



�थमजं �थमजातम्, सवर्स्मात्संसा�रण एतदवेा�े जातं �� अतः �थमजम्, वेद िवजानाित सत्यं ��ेित ; तस्येद ं

फलमुच्यते —यथा सत्येन ��णा इमे लोका आत्मसात्कृता िजताः, एवं सत्यात्मानं �� मह�कं्ष �थमजं वेद, स जयित 

इमान् लोकान् ; �क च िजतो वशीकृतः, इ�ु इत्थम्, यथा ��णा असौ श�ु�रित वाक्यशेषः । अस� अस�वेत् असौ श�ुः 

िजतो भवे�दत्यथर्ः । कस्य एतत्फलिमित पुन�नगमयित — य एवमेतन्मह�कं्ष �थमजं वेद सत्यं ��ेित । अतो िव�ानु�पं 

फलं यु�म्, सत्यं �ेव यस्माद्�� ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम् ॥ 

आप एवेदम� आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं �� �� �जाप�त �जापितद�वांस्ते दवेाः सत्यमेवोपासते तदतेत्�यक्षरं 

सत्यिमित स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यिमत्येकमक्षरं �थमो�म ेअक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदतेदनृतमुभयतः सत्येन 

प�रगृहीतं सत्यभूयमेव भवित नैवं िव�ांसमनृतं िहनिस्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सत्यस्य ��णः स्तुत्यथर्िमदमाह । मह�कं्ष �थमजिमत्यु�म्, तत्कथं �थमजत्विमत्युच्यते — आप एवेदम� आसुः ; आप 

इित कमर्समवाियन्यः अि�हो�ा�ा�तयः ; अि�हो�ा�ा�तेः �वात्मकत्वात् अ�वम् ; ता� आपः 

अि�हो�ा�दकमार्पवग��रकालं केनिचदद�ृने सू�मेण आत्मना कमर्समवाियत्वमप�रत्यजन्त्यः इतरभूतसिहता एव न 

केवलाः, कमर्समवाियत्वा�ु �ाधान्यमपाम् — इित सवार्ण्येव भूतािन �ागुत्प�ेः अ�ाकृतावस्थािन कतृर्सिहतािन 

िन�दश्यन्ते ‘आपः’ इित ; ता आपः बीजभूता जगतः अ�ाकृतात्मना अविस्थताः ; ता एव इद ंसव� नाम�पिवकृतं जगत् अ�े 

आसुः, नान्य�त्किचि�कारजातमासीत् ; ताः पुनः आपः सत्यमसृजन्त ; तस्मात्सत्यं �� �थमजम ्; तदतेत् िहरण्यगभर्स्य 

सू�ात्मनो जन्म, यद�ाकृतस्य जगतो �ाकरणम्, तत् सत्यं �� कुतः ? मह�वात् ; कथं मह�विमत्याह — यस्मात् सवर्स्य 

��ृ ; कथम् ? यत्सत्यं ��, तत ्�जाप�त �जानां प�त िवराजं सूयार्�दकरणम् असृजतेत्यनुषङ्गः ; �जापितः दवेान्, स 

िवराट् �जापितः दवेानसृजत ; यस्मात् सवर्मेवं �मेण सत्याद्��णो जातम्, तस्मान्महत्सत्यं �� । कथं पुनयर्क्षिमत्युच्यते 

— ते एवं सृ�ा दवेाः िपतरमिप िवराजमतीत्य, तदवे सत्यं �� उपासते ; अत एतत् �थमज ंमहत् यक्षम् ; तस्मात् 

सवार्त्मना उपास्य ंतत् ; तस्यािप सत्यस्य ��णो नाम सत्यिमित ; तदतेत् �यक्षरम् ; कािन तान्यक्षराणीत्याह — स 

इत्येकमक्षरम् ; तीत्येकमक्षरम्, तीित ईकारानुबन्धो िनद�शाथर्ः ; यिमत्येकमक्षरम् ; त� तेषां �थमो�मे अक्षरे सकारयकारौ 

सत्यम्, मृत्यु�पाभावात् ; मध्यतः मध्ये अनृतम् ; अनृत ंिह मृत्युः मृत्य्वनृतयोः तकारसामान्यात् । तदतेत् अनृतं तकाराक्षरं 

मृत्यु�पम् उभयतः सत्येन सकारयकारलक्षणेन प�रगृहीतं �ा�म् अन्तभार्िवत ंसत्य�पाभ्याम्, अतः अ�कि�त्करं तत्, 

सत्यभूयमेव सत्यबा�ल्यमेव भवित ; एवं सत्यबा�ल्यं सवर्स्य मृत्योरनृतस्य अ�कि�त्करत्वं च यो िव�ान्, तमेवं िव�ांसम् 

अनृतं कदािचत् �मादो�ं न िहनिस्त ॥ 



त��त्सत्यमसौ स आ�दत्यो य एष एतिस्मन्मण्डले पु�षो य�ायं दिक्षणेऽक्षन्पु�षस्तावेतावन्योन्यिस्मन्�िति�तौ 

रिश्मिभरेषोऽिस्मन्�िति�तः �ाणैरयममुिष्मन्स यदोत्�िमष्यन्भवित शु�मेवैतन्मण्डलं पश्यित नैनमेते रश्मयः �त्यायिन्त ॥ 

२ ॥ 

भाष्यम् 

अस्याधुना सत्यस्य ��णः संस्थानिवशेषे उपासनमुच्यते — त�त् ; �क तत ्? सत्यं �� �थमजम ्; �कम् ? असौ सः ; 

कोऽसौ ? आ�दत्यः ; कः पुनरसावा�दत्यः ? य एषः ; क एषः ? यः एतिस्मन् आ�दत्यमण्डले पु�षः अिभमानी, सोऽसौ सत्यं 

�� । य�ायम् अध्यात्मम् योऽयं दिक्षणेऽक्षन् अक्षिण पु�षः ; च-शब्दात् स च सत्यं ��ेित संबन्धः । तावेतौ 

आ�दत्यािक्षस्थौ पु�षौ एकस्य सत्यस्य ��णः संस्थानिवशेषौ यस्मात्, तस्मात ्अन्योन्यिस्मन् इतरेतरिस्मन् 

आ�दत्य�ाकु्षषे चाकु्षष� आ�दत्ये �िति�तौ, अध्यात्मािधदवैतयोः अन्योन्योपकाय�पकारकत्वात् ; कथं �िति�तािवत्युच्यते 

— रिश्मिभः �काशेन अनु�ह ंकुवर्न् एष आ�दत्यः अ�स्म�ाकु्षषे अध्यात्मे �िति�तः ; अयं च चाकु्षषः �ाणैरा�दत्यमनुगृ�न् 

अमुिष्मन् आ�दत्ये अिधदवेै �िति�तः ; सः अिस्मन् शरीरे िवज्ञानमयो भो�ा यदा यिस्मन्काले उत्�िमष्यन्भवित, तदा 

असौ चाकु्षष आ�दत्यपु�षः रश्मीनुपसं�त्य केवलेन औदासीन्येन �पेण �वित�ते ; तदा अयं िवज्ञानमयः पश्यित शु�मेव 

केवलं िवरिश्म एतन्मण्डलं चन्�मण्डलिमव ; तदतेत् अ�र�दशर्नम् �ासिङ्गकं �दश्यर्ते, कथं नाम पु�षः करणीये 

य�वान्स्या�दित ; न — एवं चाकु्षषं पु�षमुररीकृत्य तं �त्यनु�हाय एते रश्मयः स्वािमकतर्�वशात्पूवर्मागच्छन्तोऽिप, पुनः 

तत्कमर्क्षयमनु�ध्यमाना इव नोपयिन्त न �त्यागच्छिन्त एनम् । अतोऽवगम्यते परस्परोपकाय�पकारकभावात् सत्यस्यैव 

एकस्य आत्मनः अंशौ एतािवित ॥ 

य एष एतिस्मन्मण्डले पु�षस्तस्य भू�रित िशर एकं िशर एकमेतदक्षरं भुव इित बा� �ौ बा� � ेएत ेअक्षरे स्व�रित �ित�ा 

� े�ित� े� ेएते अक्षरे तस्योपिनषदह�रित हिन्त पाप्मानं जहाित च य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

त� यः, असौ कः ? यः एषः एतिस्मन्मण्डले पु�षः सत्यनामा ; तस्य �ा�तयः अवयवाः ; कथम् ? भू�रित येयं �ा�ितः, 

सा तस्य िशरः, �ाथम्यात् ; त� सामान्यं स्वयमेवाह �ुितः — एकम् एकसंख्यायु�ं िशरः, तथा एतत् अक्षरम ्एकं भू�रित 

। भुव इित बा�, ि�त्वसामान्यात् ; �ौ बा�, � ेएत ेअक्षरे । तथा स्व�रित �ित�ा ; � े�ित� े� ेएत ेअक्षरे ; �ित� ेपादौ 

�ितित�त्याभ्यािमित । तस्यास्य �ा�त्यवयवस्य सत्यस्य ��ण उपिनषत् रहस्यम् अिभधानम्, येनािभधानेन 

अिभधीयमानं तद्�� अिभमुखी भवित लोकवत् ; कासािवत्याह — अह�रित ; अह�रित चैतत् �पं हन्तेजर्हाते�ेित यो 

वेद, स हिन्त जहाित च पाप्मान ंय एवं वेद ॥ 



योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षस्तस्य भू�रित िशर एकं िशर एकमेतदक्षरं भुव इित बा� �ौ बा� � ेएते अक्षरे स्व�रित �ित�ा � े

�ित� े� ेएते अक्षरे तस्योपिनषदहिमित हिन्त पाप्मानं जहाित च य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एवं योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षः, तस्य भू�रित िशर इत्या�द सव� समानम् । तस्योपिनषत् — अहिमित, �त्यगात्मभूतत्वात् । 

पूवर्वत् हन्तेः जहाते�ेित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ष� ं�ा�णम् ॥ 

उपाधीनामनेकत्वादनेकिवशेषणत्वा� तस्यैव �कृतस्य ��णो मनउपािधिविश�स्योपासनं िविधत्स�ाह — 

मनोमयोऽयं पु�षो भाः सत्यस्तिस्म�न्त�र्दये यथा �ीिहवार् यवो वा स एष सवर्स्येशानः सवर्स्यािधपितः सवर्िमद ं�शािस्त 

य�दद ं�क च ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मनोमयः मनः�ायः, मनिस उपलभ्यमानत्वात् ; मनसा चोपलभत इित मनोमयोऽयं पु�षः ; भाःसत्यः, भा एव सत्यं 

स�ावः स्व�पं यस्य सोऽयं भाःसत्यः, भास्वर इत्येतत् ; मनसः सवार्थार्वभासकत्वात् मनोमयत्वा� अस्य भास्वरत्वम् ; 

तिस्मन् अन्त�र्दये �दयस्यान्तः तिस्मि�त्येतत ्; यथा �ीिहवार् यवो वा प�रमाणतः, एवंप�रमाणः तिस्म�न्त�र्दये 

योिगिभदृर्श्यत इत्यथर्ः । स एषः सवर्स्येशानः सवर्स्य स्वभेदजातस्य ईशानः स्वामी ; स्वािमत्वेऽिप सित 

कि�दमात्या�दतन्�ः, अयं त ुन तथा ; �क त�ह अिधपितः अिध�ाय पालियता ; सवर्िमद ं�शािस्त, य�दद ं�क� 

य�त्किचत्सव� जगत्, तत्सव� �शािस्त । एवं मनोमयस्योपासनात ्तथा�पापि�रेव फलम् । ‘तं यथा यथोपासते तदवे भवित’ 

(शत. �ा. १०-५-२-२०) इित �ा�णम् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ स�म ं�ा�णम् ॥ 

िव�ुद्��ेत्या��वदानाि��ुि��त्येनं पाप्मनो य एवं वेद िव�ुद्��ेित िव�ुद्ध्येव �� ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



तथैव उपासनान्तरं सत्यस्य ��णो िविश�फलमारभ्यते — िव�ुद्��ेत्या�ः । िव�ुतो ��णो िनवर्चनमुच्यते — 

िवदानात् अवखण्डनात् तमसो मेघान्धकारं िवदायर् िह अवभासते, अतो िव�ुत ्; एवंगुणं िव�ुत् ��ेित यो वेद, असौ 

िव�ित अवखण्डयित िवनाशयित पाप्मनः, एनमात्मानं �ित �ितकूलभूताः पाप्मानो ये तान् सवार्न् पाप्मनः 

अवखण्डयतीत्यथर्ः । य एवं वेद िव�ुद्��ेित तस्यानु�पं फलम्, िव�ुत् िह यस्मात् �� ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मं �ा�णम ्॥ 

वाचं धेनुमुपासीत तस्या�त्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै �ौ स्तनौ दवेा उपजीविन्त 

स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं िपतरस्तस्याः �ाण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पुनः उपासनान्तरम् तस्यैव ��णः वाग्वै ��ेित ; वािगित शब्दः �यी ; तां वाचं धेनुम्, धेनु�रव धेनुः, यथा धेनुः चतु�भः 

स्तनैः स्तन्यं पयः क्षरित वत्साय एवं वाग्धेनुः व�यमाणैः स्तनैः पय इव अ�ं क्षरित दवेा�दभ्यः । के पुनः ते स्तनाः ? के वा 

ते, येभ्यः क्षरित ? तस्याः एतस्या वाचो धेन्वाः, �ौ स्तनौ दवेा उपजीविन्त वत्सस्थानीयाः ; कौ तौ ? स्वाहाकारं च 

वषट्कारं च ; आभ्यां िह हिवः दीयते दवेेभ्यः । हन्तकारं मनुष्याः ; हन्तेित मनुष्येभ्यः अ�ं �यच्छिन्त । स्वधाकारं िपतरः ; 

स्वधाकारेण िह िपतृभ्यः स्वधां �यच्छिन्त । तस्या धेन्वा वाचः �ाणः ऋषभः ; �ाणेन िह वाक्�सूयते ; मनो वत्सः ; मनसा 

िह ��ा�ते ; मनसा �ालोिचते िवषये वाक् �वतर्ते ; तस्मात ्मनः वत्सस्थानीयम् । एवं वाग्धेनूपासकः ता�ा�मेव 

�ितप�ते ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमं �ा�णम ्॥ 

अयमि�व��ानरो योऽयमन्तः पु�षे येनेदम�ं पच्यते य�ददम�ते तस्यैष घोषो भवित यमेतत्कणार्विपधाय शृणोित स 

यदोत्�िमष्यन्भवित नैनं घोषं शृणोित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अयमि�व��ानरः, पूवर्वदपुासनान्तरम् ; अयम् अि�ः वै�ानरः ; कोऽयमि��रत्याह — योऽयमन्तः पु�षे । �क 

शरीरारम्भकः ? नेत्युच्यते — येन अि�ना वै�ानराख्येन इदम�ं पच्यते । �क तद�म् ? य�ददम् अ�ते भुज्यते अ�ं 

�जािभः, जाठरोऽि��रत्यथर्ः । तस्य साक्षादपुलक्षणाथर्िमदमाह — तस्या�ेः अ�ं पचतः जाठरस्य एष घोषो भवित ; 



कोऽसौ ? यं घोषम्, एत�दित ��यािवशेषणम्, कणार्विपधाय अङ्गुलीभ्यामिपधानं कृत्वा शृणोित । तं �जापितमुपासीत 

वै�ानरमि�म् । अ�ािप ता�ा�ं फलम् । त� �ासिङ्गकिमदम�र�लक्षणमुच्यते — सोऽ� शरीरे भो�ा यदा 

उत्�िमष्यन्भवित, नैनं घोषं शृणोित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमं �ा�णम् ॥ 

यदा वै पु�षोऽस्माल्लोकात्�ैित स वायुमागच्छित तस्मै स त� िविजिहते यथा रथच�स्य खं तेन स ऊध्वर् आ�मते स 

आ�दत्यमागच्छित तस्म ैस त� िविजहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊध्व� आ�मते स चन्�मसमागच्छित तस्मै स त� 

िविजहीते यथा दनु्दभेुः खं तेन स ऊध्वर् आ�मत ेस लोकमागच्छत्यशोकमिहमं तिस्मन्वसित शा�तीः समाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सव�षामिस्मन्�करणे उपासनानां गित�रयं फलं चोच्यते — यदा वै पु�षः िव�ान् अस्मात् लोकात् �ैित शरीरं प�रत्यजित, 

सः तदा वायुम् आगच्छित, अन्त�रके्ष ितयर्ग्भूतो वायुः िस्तिमतः अभे�िस्त�ित ; स वायुः त� स्वात्मिन तस्म ैसं�ा�ाय 

िविजहीते स्वात्मावयवान् िवगमयित िछ�ीकरोत्यात्मानिमत्यथर्ः । �कप�रमाणं िछ�िमत्युच्यते — यथा रथच�स्य खं िछ� ं

�िस�प�रमाणम् ; तेन िछ�णे स िव�ान् ऊध्वर्ः आ�मते ऊध्वर्ः सन् गच्छित । स आ�दत्यमागच्छित ; आ�दत्यः ��लोकं 

िजगिमषोमार्गर्िनरोधं कृत्वा िस्थतः ; सोऽिप एवंिवद ेउपासकाय �ारं �यच्छित ; तस्मै स त� िविजहीते ; यथा लम्बरस्य 

खं वा�द�िवशेषस्य िछ�प�रमाणम् ; तेन स ऊध्वर् आ�मते । स चन्�मसम् आगच्छित ; सोऽिप तस्म ैत� िविजहीते ; यथा 

दनु्दभेुः खं �िस�म् ; तेन स ऊध्वर् आ�मते । स लोकं �जापितलोकम् आगच्छित ; �किविश�म ्? अशोकं मानसेन दःुखेन 

िवव�जतिमत्येतत् ; अिहमं िहमव�जतं शारीरदःुखव�जतिमत्यथर्ः ; तं �ाप्य तिस्मन् वसित शा�तीः िनत्याः समाः 

संवत्सरािनत्यथर्ः ; ��णो ब�न्कल्पान् वसतीत्येतत् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशं �ा�णम् ॥ 

एत� ैपरमं तपो य�ािहतस्तप्यत ेपरमं हवै लोकं जयित य एवं वेदतै� ैपरमं तपो यं �ेतमरण्यं हरिन्त परमं हवै लोकं 

जयित य एवं वेदतै� ैपरमं तपो यं �ेतम�ावभ्यादधित परमं हवै लोकं जयित य एवं वेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



एत� ैपरमं तपः ; �क तत ्? यत ्�ािहतः �ािधतः ज्वरा�दप�रगृहीतः सन् यत ्तप्यते तदतेत् परमं तप इत्येवं िचन्तयेत्, 

दःुखसामान्यात् । तस्य एवं िचन्तयतो िवदषुः कमर्क्षयहतेुः तदवे तपो भवित अिनन्दतः अिवषीदतः । स एव च तेन 

िवज्ञानतपसा दग्ध�किल्बषः परमं हवै लोकं जयित, य एवं वेद । तथा मुमूषुर्ः आदावेव कल्पयित ; �कम् ? एत� ैपरमं तपः, 

यं �ेतं मां �ामादरण्यं हरिन्त ऋित्वजः अन्त्यकमर्ण,े तत् �ामादरण्यगमनसामान्यात् परम ंमम तत् तपो भिवष्यित ; 

�ामादरण्यगमन ंपरमं तप इित िह �िस�म् । परमं हवै लोकं जयित, य एवं वेद । तथा एत� ैपरम ंतपः यं 

�ेतम�ावभ्यादधित, अि��वेशसामान्यात् । परमं हवै लोकं जयित य एवं वेद ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशं �ा�णम् ॥ 

अ�ं ��ेत्येक आ�स्त� तथा पूयित वा अ�मृते �ाणात्�ाणो ��ेत्येक आ�स्त� तथा शुष्यित वै �ाण ऋतेऽ�ादतेे ह त्वेव 

दवेते एकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतस्त� स्माह �ातृदः िपतरं �किस्वदवैेवं िवदषेु साधु कुया� �कमेवास्मा असाधु 

कुयार्िमित स ह स्माह पािणना मा �ातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीित तस्मा उ हतैदवुाच वीत्य�ं वै ��े 

हीमािन सवार्िण भूतािन िव�ािन रिमित �ाणो वै रं �ाणे हीमािन सवार्िण भूतािन रमन्ते सवार्िण ह वा अिस्मन्भूतािन 

िवशिन्त सवार्िण भूतािन रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ं ��ेित, तथा एतत् उपासनान्तरं िविधत्स�ाह — अ�ं ��, अ�म् अ�त ेयत् तत ्��ेत्येक आचायार् आ�ः ; तत ्न 

तथा �हीत�म् अ�ं ��ेित । अन्ये चा�ः — �ाणो ��ेित ; त� तथा न �हीत�म् । �कमथ� पुनः अ�ं ��ेित न �ा�म् ? 

यस्मात् पूयित िक्ल�ते पूितभावमाप�ते ऋते �ाणात्, तत्कथं �� भिवतुमहर्ित ; �� िह नाम तत्, यदिवनािश । अस्तु 

त�ह �ाणो �� ; नैवम् ; यस्मात् शुष्यित वै �ाणः शोषमुपैित ऋते अ�ात् ; अ�ा िह �ाणः ; अतः अ�ेन आ�ेन िवना न 

श�ोित आत्मानं धारियतुम् ; तस्मात् शुष्यित वै �ाणः ऋतेऽ�ात् ; अतः एकैकस्य ��ता नोपप�ते यस्मात्, तस्मात् एते 

ह तु एव अ��ाणदवेते एकधाभूयम् एकधाभावं भूत्वा गत्वा परमतां परमत्वं गच्छतः ��त्वं �ा�ुतः । तदतेत ्एवमध्यवस्य 

ह स्म आह — स्म �ातृदो नाम िपतरमात्मनः ; �किस्वत् िस्व�दित िवतक�  ; यथा मया �� प�रकिल्पतम्, एवं िवदषेु 

�किस्वत् साधु कुयार्म्, साधु शोभनं पूजाम्, कां तु अस्मै पूजां कुयार्िमत्यिभ�ायः ; �कमेव अस्मै िवदषेु असाधु कुयार्म्, 

कृतकृत्योऽसौ इत्यिभ�ायः । अ��ाणौ सहभूतौ ��ेित िव�ान् नासौ असाधुकरणेन खिण्डतो भवित, नािप साधुकरणेन 

महीकृतः । तम् एवंवा�दनं स िपता ह स्म आह पािणना हस्तेन िनवारयन्, मा �ातृद मैवं वोचः । कस्तु एनयोः अ��ाणयोः 

एकधाभूयं भूत्वा परमतां कस्तु गच्छित ? न कि�दिप िव�ान् अनेन ��दशर्नेन परमतां गच्छित ; तस्मात् नैवं व�ुमहर्िस 

कृतकृत्योऽसािवित ; य�ेवम्, �वीतु भवान् कथं परमतां गच्छतीित । तस्मै उ ह एतत् व�यमाण ंवच उवाच । �क तत ्? 

वीित ; �क तत् िव इत्युच्यते — अ�ं वै िव ; अ�े िह यस्मात् इमािन सवार्िण भूतािन िव�ािन आि�तािन, अतः अ�ं िव 



इत्युच्यते । �क� रम् इित ; रिमित च उ�वािन्पता ; �क पुनस्तत् रम् ? �ाणो वै रम् ; कुत इत्याह ; �ाणे िह यस्मात् 

बला�ये सित सवार्िण भूतािन रमन्ते, अतो रं �ाणः । सवर्भूता�यगुणम�म्, सवर्भूतरितगुण� �ाणः । न िह 

कि�दनायतनः िनरा�यः रमते ; नािप सत्यप्यायतने अ�ाणो दबुर्लो रमते ; यदा तु आयतनवान्�ाणी बलवां� तदा 

कृताथर्मात्मानं मन्यमानो रमते लोकः ; ‘युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः’ (तै. उ. २-८-३) इत्या�द�ुतेः । इदानीम ्एवंिवदः 

फलमाह — सवार्िण ह वै अिस्मन् भूतािन िवशिन्त अ�गुणज्ञानात्, सवार्िण भूतािन रमन्ते �ाणगुणज्ञानात्, य एवं वेद ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशं �ा�णम् ॥ 

उक्थं �ाणो वा उक्थं �ाणो हीद ंसवर्मुत्थापयत्यु�ास्मादकु्थिव�ीरिस्त�त्युक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ १ 

॥ 

भाष्यम् 

उक्थम् — तथा उपासनान्तरम् ; उक्थं श�म् ; ति� �धानं महा�ते �तौ ; �क पुनस्तदकु्थम् ; �ाणो वै उक्थम् ; �ाण� 

�धान इिन्�याणाम्, उक्थं च श�ाणाम्, अत उक्थिमत्युपासीत । कथं �ाण उक्थिमत्याह — �ाणः िह यस्मात् इद ंसवर्म् 

उत्थापयित ; उत्थापनात् उक्थं �ाणः ; न िह अ�ाणः कि�दिु��ित ; तदपुासनफलमाह — उत ्ह अस्मात् एवंिवदः 

उक्थिवत् �ाणिवत् वीरः पु�ः उि��ित ह — द�ृम् एतत्फलम् ; अद�ृ ंतु उक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयित, य एवं वेद ॥ 

यजुः �ाणो वै यजुः �ाणे हीमािन सवार्िण भूतािन युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सवार्िण भूतािन �ैष्�ाय यजुषः सायुज्यं 

सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यजु�रित चोपासीत �ाणम् ; �ाणो वै यजुः ; कथं यजुः �ाणः ? �ाणे िह यस्मात ्सवार्िण भूतािन युज्यन्ते ; न िह असित 

�ाणे केनिचत् कस्यिचत् योगसामथ्यर्म् ; अतो युन��ित �ाणो यजुः । एवंिवदः फलमाह — युज्यन्ते उ�च्छन्ते इत्यथर्ः, ह 

अस्मै एवंिवद ेसवार्िण भूतािन, �ैष्�ं �े�भावः तस्मै �ैष्�ाय �े�भावाय, अयं नः �े�ो भवे�दित ; यजुषः �ाणस्य 

सायुज्यिमत्या�द सव� समानम् ॥ 

साम �ाणो वै साम �ाणे हीमािन सवार्िण भूतािन सम्यि� सम्यि� हास्मै सवार्िण भूतािन �ैष्�ाय कल्पन्ते सा�ः सायुज्यं 

सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



सामेित चोपासीत �ाणम् । �ाणो वै साम ; कथं �ाणः साम ? �ाणे िह यस्मात ्सवार्िण भूतािन सम्यि� संगच्छन्ते, 

संगमनात् साम्यापि�हतेुत्वात् साम �ाणः ; सम्यि� संगच्छन्ते ह अस्मै सवार्िण भूतािन ; न केवलं संगच्छन्त एव, 

�े�भावाय च अस्म ैकल्पन्ते समथ्यर्न्ते ; सा�ः सायुज्यिमत्या�द पूवर्वत् ॥ 

क्षत्�ं �ाणो वै क्षत्�ं �ाणो िह वै क्षत्�ं �ायते हनैं �ाणः क्षिणतोः � क्षत्�म�मा�ोित क्षत्�स्य सायुज्यं सलोकतां जयित य 

एवं वेद ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तं �ाणं क्षत्�िमत्युपासीत । �ाणो वै क्षत्�म् ; �िस�म् एतत ्— �ाणो िह वै क्षत्�म् । कथं �िस�तेत्याह — �ायते 

पालयित एवं िपण्ड ंदहे ं�ाणः, क्षिणतोः श�ा�द�हिसतात् पुनः मांसेन आपूरयित यस्मात्, तस्मात् क्षत�ाणात् �िस� ं

क्षत्�त्वं �ाणस्य । िव�त्कलमाह — � क्षत्�म�म्, न �ायते अन्येन केनिच�दत्य�म्, क्षत्�ं �ाणः, तम ्अ�ं क्षत्�ं �ाणं 

�ा�ोतीत्यथर्ः । शाखान्तरे वा पाठात् क्षत्�मा�ं �ा�ोित, �ाणो भवतीत्यथर्ः । क्षत्�स्य सायुज्यं सलोकतां जयित, य एवं वेद 

॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शं �ा�णम् ॥ 

भूिमरन्त�रकं्ष �ौ�रत्य�ावक्षराण्य�ाक्षरं ह वा एकं गाय�यै पदमेतद ुहवैास्या एतत्स यावदषुे ि�षु लोकेषु ताव�जयित 

योऽस्या एतदवंे पद ंवेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

��णो �दया�नेकोपािधिविश�स्य उपासनमु�म् ; अथ इदान� गाय�युपािधिविश�स्य उपासनं व��िमत्यारभ्यते । 

सवर्च्छन्दसां िह गाय�ीछन्दः �धानभूतम् ; तत्�यो�ृगय�ाणात् गाय�ीित व�यित ; न च अन्येषां छन्दसां 

�यो�ृ�ाण�ाणसामथ्यर्म् ; �ाणात्मभूता च सा ; सवर्च्छन्दसां च आत्मा �ाणः ; �ाण� क्षत�ाणात् क्षत्�िमत्यु�म् ; 

�ाण� गाय�ी ; तस्मात् तदपुासनमेव िविधत्स्यत े; ि�जो�मजन्महतेुत्वा� — ‘गाय�या �ा�णमसृजत ि��ुभा राजन्यं 

जगत्या वैश्यम्’ ( ? ) इित ि�जो�मस्य ि�तीयं जन्म गाय�ीिनिम�म् ; तस्मात ्�धाना गाय�ी ; ‘��णा �ुत्थाय �ा�णा 

अिभवदिन्त, स �ा�णो िवपापो िवरजोऽिविच�कत्सो �ा�णो भवित’ (बृ. उ. ३-५-१), (बृ. उ. ३-८-८), (बृ. उ. ३-८-

१०), (बृ. उ. ४-४-२३) इत्यु�मपु�षाथर्संबन्धं �ा�णस्य दशर्यित ; त� �ा�णत्वं गाय�ीजन्ममूलम् ; अतो व�� ं

गाय�याः सत�वम् । गाय�या िह यः सृ�ो ि�जो�मः िनरङ्कुश एव उ�मपु�षाथर्साधने अिध��यते ; अतः तन्मूलः 

परमपु�षाथर्संबन्धः । तस्मात् तदपुासनिवधानाय आह — भूिमरन्त�रकं्ष �ौ�रत्येतािन अ�ावक्षरािण ; अ�ाक्षरम् 



अ�ावक्षरािण यस्य तत् इदम�ाक्षरम् ; ह वै �िस�ाव�ोतकौ ; एकं �थमम,् गाय�यै गाय�याः, पदम् ; यकारेणैव 

अ�त्वपूरणम् । एतत् उ ह एव एतदवे अस्या गाय�याः पद ंपादः �थमः भूम्या�दलक्षणः �ैलोक्यात्मा, 

अ�ाक्षरत्वसामान्यात् । एवम् एतत् �ैलोक्यात्मकं गाय�याः �थमं पद ंयो वेद, तस्यैतत्फलम् — स िव�ान् याव�त्किचत् 

एषु ि�षु लोकेषु जेत�म्, तावत्सव� ह जयित, यः अस्यै एतदवंे पद ंवेद ॥ 

ऋचो यजूंिष सामानीत्य�ावक्षराण्य�ाक्षरं ह वा एकं गाय�यै पदमेतद ुहवैास्या एतत्स यावतीयं �यी िव�ा ताव� जयित 

योऽस्या एतदवंे पद ंवेद ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तथा ऋचः यजूंिष सामानीित �यीिव�ानामाक्षरािण एतान्यिप अ�ावेव ; तथैव अ�ाक्षरं ह वै एकं गाय�यै पद ंि�तीयम्, 

एतत् उ ह एव अस्या एतत ्ऋग्यजुःसामलक्षणम् अ�ाक्षरत्वसामान्यादवे । सः यावती इयं �यी िव�ा �य्या िव�या 

यावत्फलजातम् आप्यते, तावत् ह जयित, योऽस्या एतत् गाय�याः �ैिव�लक्षणं पद ंवेद ॥ 

�ाणोऽपानो �ान इत्य�ावक्षराण्य�ाक्षरं ह वा एकं गाय�यै पदमेतद ुहवैास्या एतत्स याव�दद ं�ािण ताव� जयित योऽस्या 

एतदवंे पद ंवेदाथास्या एतदवे तुरीयं दशर्तं पद ंपरोरजा य एषतपित य� ैचतुथ� त�ुरीयं दशर्तं पदिमित ददशृ इव �ेष 

परोरजा इित सवर्मु �ेवैष रज उपयुर्प�र तपत्येवं हवै ि�या यशसा तपित योऽस्या एतदवंे पद ंवेद ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �ाणः अपानः �ानः एतान्यिप �ाणा�िभधानाक्षरािण अ�ौ ; त� गाय�यास्तृतीयं पदम् ; याव�दद ं�ािणजातम्, 

तावत् ह जयित, योऽस्या एतदवंे गाय�यास्तृतीयं पद ंवेद । अथ अनन्तरं गाय�याि�पदायाः शब्दाित्मकायास्तुरीयं 

पदमुच्यते अिभधेयभूतम्, अस्याः �कृताया गाय�याः एतदवे व�यमाणं तुरीयं दशर्तं पद ंपरोरजा य एष तपित ; 

तुरीयिमत्या�दवाक्यपदाथ� स्वयमेव �ाच� े�ुितः — य� ैचतुथ� �िस� ंलोके, त�दह तुरीयशब्दनेािभधीयते ; दशर्तं 

पदिमत्यस्य कोऽथर् इत्युच्यते — ददशेृ इव दशृ्यते इव िह एषः मण्डलान्तगर्तः पु�षः ; अतो दशर्तं पदमुच्यते ; परोरजा 

इत्यस्य पदस्य कोऽथर् इत्युच्यते — सव� समस्तम ्उ िह एव एषः मण्डलस्थः पु�षः रजः रजोजातं समस्तं लोकिमत्यथर्ः, 

उपयुर्प�र आिधपत्यभावेन सव� लोकं रजोजातं तपित ; उपयुर्परीित वीप्सा सवर्लोकािधपत्यख्यापनाथार् ; ननु सवर्शब्दनेैव 

िस�त्वात् वीप्सा अन�थका — नैष दोषः ; येषाम् उप�र�ात् सिवता दशृ्यत ेति�षय एव सवर्शब्दः 

स्या�दत्याशङ्कािनवृ�यथार् वीप्सा, ‘ये चामुष्मात्परा�ो लोकास्तेषां चे� ेदवेकामानां च’ (छा. उ. १-६-८) इित �ुत्यन्तरात् 

; तस्मात् सवार्वरोधाथार् वीप्सा ; यथा असौ सिवता सवार्िधपत्यलक्षणया ि�या यशसा च ख्यात्या तपित, एवं हवै ि�या 

यशसा च तपित, योऽस्या एतदवंे तुरीयं दशर्तं पद ंवेद ॥ 



सैषा गाय�येत�स्मस्तुरीये दशर्ते पद ेपरोरजिस �िति�ता त� ैतत्सत्ये �िति�तं चकु्षव� सत्यं चकु्ष�ह वै सत्यं तस्मा��ददान� 

�ौ िववदमानावेयातामहमदशर्महम�ौषिमित य एवं �ूयादहमदशर्िमित तस्मा एव ��ध्याम त� ैतत्सत्यं बले �िति�तं 

�ाणो वै बलं तत्�ाणे �िति�तं तस्मादा�बर्लं सत्यादोगीय इत्येवम्वेषा गाय�यध्यात्मं �िति�ता सा हषैा गयांस्त�े �ाणा वै 

गयास्तत्�ाणांस्त�े त��यांस्त�े तस्मा�ाय�ी नाम स यामेवामू ंसािव�ीमन्वाहषैैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य �ाणां�ायते 

॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

सैषा ि�पदा उ�ा या �ैलोक्य�ैिव��ाणलक्षणा गाय�ी एतिस्मन् चतुथ� तुरीये दशर्ते पद ेपरोरजिस �िति�ता, 

मूतार्मूतर्रसत्वात् आ�दत्यस्य ; रसापाये िह वस्तु नीरसम् अ�िति�तं भवित, यथा का�ा�द दग्धसारम्, त�त् ; तथा 

मूतार्मूतार्त्मकं जगत् ि�पदा गाय�ी आ�दत्ये �िति�ता त�सत्वात् सह ि�िभः पादःै ; त� ैतुरीयं पद ंसत्ये �िति�तम् ; �क 

पुनः तत ्सत्यिमत्युच्यते — चकु्षव� सत्यम् । कथं चकु्षः सत्यिमत्याह — �िस�मेतत्, चकु्ष�ह वै सत्यम् । कथं �िस�तेत्याह 

— तस्मात् — यत ्य�द इदानीमेव �ौ िववदमानौ िव�� ंवदमानौ एयाताम् आगच्छेयाताम् ; अहम ्अदश� द�ृवानस्मीित 

अन्य आह ; अहम् अ�ौषम् — त्वया द�ृ ंन तथा त�िस्त्वित ; तयोः य एवं �ूयात् — अहम�ाक्षिमित, तस्मै एव ��ध्याम 

; न पुनः यः �ूयात् अहम�ौषिमित ; �ोतुः मृषा �वणमिप संभवित ; न तु चकु्षषो मृषा दशर्नम् ; तस्मात् न 

अ�ौषिमत्यु�वते ��ध्याम ; तस्मात् सत्य�ितपि�हतेुत्वात् सत्यं चकु्षः ; तिस्मन् सत्ये चकु्षिष सह ि�िभः इतरैः पादःै 

तुरीयं पद ं�िति�तिमत्यथर्ः । उ�ं च ‘स आ�दत्यः किस्मन्�िति�त इित चकु्षषीित’ (बृ. उ. ३-९-२०) । त� ैतुरीयपदा�यं 

सत्यं बले �िति�तम् ; �क पुनः तत् बलिमत्याह — �ाणो वै बलम् ; तिस्मन्�ाणे बले �िति�तं सत्यम् । तथा चो�म् — 

‘सू�े तदोतं च �ोतं च’ (बृ. उ. ३-७-२) इित । यस्मात् बले सत्यं �िति�तम्, तस्मादा�ः — बलं सत्यादोगीयः ओजीयः 

ओजस्तरिमत्यथर्ः ; लोकेऽिप यिस्मिन्ह यदाि�तं भवित, तस्मादाि�तात् आ�यस्य बलव�रत्वं �िस�म् ; न िह दबुर्लं 

बलवतः �िचत् आ�यभूतं द�ृम् ; एवं उ�न्यायेन उ एषा गाय�ी अध्यात्मम् अध्यात्मे �ाणे �िति�ता ; सैषा गाय�ी �ाणः 

; अतो गाय�यां जगत्�िति�तम् ; यिस्मन्�ाणे सव� दवेा एकं भविन्त, सव� वेदाः, कमार्िण फलं च ; सैवं गाय�ी �ाण�पा 

सती जगत आत्मा । सा ह एषा गयान् त�े �ातवती ; के पुनगर्याः ? �ाणाः वागादयः वै गयाः, शब्दकरणात् ; तान् त�े 

सैषा गाय�ी । तत् त� यत् यस्मात् गयान् त�े, तस्मात् गाय�ी नाम ; गय�ाणात् गाय�ीित �िथता । सः आचायर्ः 

उपनीयमाणवकम�वष� यामेव अमूं 

गाय�� सािव�� सिवतृदवेताकाम ्अन्वाह पच्छः अधर्चर्शः समस्तां च, एषैव स साक्षात् �ाणः जगत आत्मा माणवकाय 

सम�पता इह इदान� �ाख्याता, नान्या ; स आचायर्ः यस्मै माणवकाय अन्वाह अनुवि�, तस्य माणवकस्य गयान् �ाणान ्

�ायते नरका�दपतनात् ॥ 



तां हतैामेके सािव�ीमनु�ुभमन्वा�वार्गनु�ुबेत�ाचमनु�ूम इित न तथा कुयार्�ाय�ीमेव सािव�ीमनु�ूया��द ह वा 

अप्येवंिव�िह्वव �ितगृ�ाित न हवै त�ाय�या एकंचन पद ं�ित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तामेतां सािव�� ह एके शािखनः अनु�ुभम् अनु�ुप्�भवाम् अनु�ुप्छन्दस्काम् अन्वा��पनीताय । तदिभ�ायमाह — वाक् 

अनु�ुप्, वाक्च शरीरे सरस्वती, तामेव िह वाचं सरस्वत� माणवकायानु�ूम इत्येत�दन्तः । न तथा कुयार्त् न तथा िव�ात्, 

यत् ते आ�ः मृषैव तत् ; �क त�ह गाय�ीमेव सािव�ीमनु�ूयात् ; कस्मात् ? यस्मात् �ाणो गाय�ीत्यु�म् ; �ाणे उ�े, 

वाक्च सरस्वती च अन्ये च �ाणाः सव� माणवकाय सम�पतं भवित । �कचेद ं�ासिङ्गकमुक्त्वा गाय�ीिवद ंस्तौित — य�द 

ह वै अिप एवंिवत् बिह्वव — न िह तस्य सवार्त्मनो ब� नामािस्त �कि�त्, सवार्त्मकत्वाि�दषुः — �ितगृ�ाित, न हवै 

तत् �ित�हजातं गाय�या एकंचन एकमिप पद ं�ित पयार्�म् ॥ 

स य इमां��ल्लोकान्पूणार्न्�ितगृ�ीयात्सोऽस्या एतत्�थमं पदमा�ुयादथ यावतीयं �यी िव�ा यस्तावत्�ितगृ�ीयात्सोऽस्या 

एत��तीयं पदमा�ुयादथ याव�दद ं�ािण यस्तावत्�ितगृ�ीयात्सोऽस्या एत�ृतीयं पदमा�ुयादथास्या एतदवे तुरीयं दशर्तं 

पद ंपरोरजा य एष तपित नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्�ितगृ�ीयात् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

स य इमां�ीन् — स यः गाय�ीिवत् इमान् भूरादीन् �ीन् गो�ा�दधनपूणार्न् लोकान् �ितगृ�ीयात्, स �ित�हः अस्या 

गाय�या एतत्�थमं पद ंय�ाख्यातम् आ�ुयात् �थमपदिवज्ञानफलम्, तेन भु�ं स्यात्, न त्विधकदोषोत्पादकः स �ित�हः । 

अथ पुनः यावती इयं �यी िव�ा, यस्तावत् �ितगृ�ीयात्, सोऽस्या एत��तीयं पदमा�ुयात्, ि�तीयपद िवज्ञानफलं तेन 

भु�ं स्यात् । तथा याव�दद ं�ािण, यस्तावत्�ितगृ�ीयात्, सोऽस्या एत�ृतीयं पदमा�ुयात्, तेन तृतीयपदिवज्ञानफलं भु�ं 

स्यात् । कल्पियत्वेदमुच्यते ; पाद�यसममिप य�द कि�त्�ितगृ�ीयात्, तत्पाद�यिवज्ञानफलस्यैव क्षयकारणम्, न त्वन्यस्य 

दोषस्य कतृर्त्वे क्षमम् ; न चैवं दाता �ित�हीता वा ; गाय�ीिवज्ञानस्तुतये कल्प्यते ; दाता �ित�हीता च य�प्येवं 

संभा�ते, नासौ �ित�हः अपराधक्षमः ; कस्मात ्? यतः अभ्यिधकमिप पु�षाथर्िवज्ञानम् अविश�मेव चतुथर्पादिवषयं 

गाय�याः ; त�शर्यित — अथ अस्याः एतदवे तुरीयं दशर्तं पद ंपरोरजा य एष तपित ; य�ैतत ्नैव केनचन केनिचदिप 

�ित�हणे आप्यं नैव �ाप्यिमत्यथर्ः, यथा पूव��ािन �ीिण पदािन ; एतान्यिप नैव आप्यािन केनिचत् ; कल्पियत्वा 

एवमु�म् ; परमाथर्तः कुत उ एतावत् �ितगृ�ीयात् �ैलोक्या�दसमम् । तस्मात् गाय�ी एवं�कारा उपास्येत्यथर्ः ॥ 

तस्या उपस्थानं गाय�यस्येकपदी ि�पदी ि�पदी चतुष्प�पदिस न िह प�से । नमस्ते तुरीयाय दशर्ताय पदाय 

परोरजसेऽसावदो मा �ाप�दित यं ि�ष्यादसावस्म ैकामो मा समृ�ीित वा न हवैास्मै स कामः समृध्यते यस्मा 

एवमुपित�तेऽहमदः �ापिमित वा ॥ ७ ॥ 



भाष्यम् 

तस्या उपस्थानम् — तस्या गाय�याः उपस्थानम ्उपेत्य स्थान ंनमस्करणम् अनेन मन्�ेण । कोऽसौ मन्� इत्याह — ह े

गायि� अिस भविस �ैलोक्यपादने एकपदी, �यीिव�ा�पेण ि�तीयेन ि�पदी, �ाणा�दना तृतीयेन ि�प�िस, चतुथ�न 

तुरीयेण चतुष्प�िस ; एवं चतु�भः पादःै उपासकैः प�से ज्ञायसे ; अतः परं परेण िन�पािधकेन स्वेन आत्मना अपदिस — 

अिव�मानं पद ंयस्यास्तव, येन प�से — सा त्वं अपत् अिस, यस्मात् न िह प�से, नेित नेत्यात्मत्वात् । अतो 

�वहारिवषयाय नमस्ते तुरीयाय दशर्ताय पदाय परोरजसे । असौ श�ुः पाप्मा त्वत्�ाि�िव�करः, अदः तत ्आत्मनः काय� 

यत् त्वत्�ाि�िव�कतृर्त्वम्, मा �ापत् मैव �ा�ोतु ; इित-शब्दो मन्�प�रसमा�यथर्ः ; यं ि�ष्यात् यं �ित �षंे कुयार्त् स्वयं 

िव�ान्, तं �ित अनेनोपस्थानम् ; असौ श�ुः अमुकनामेित नाम गृ�ीयात् ; अस्मै यज्ञद�ाय अिभ�ेतः कामः मा समृि� 

समृ�� मा �ा�ोित्वित वा उपित�ते ; न हवैास्मै दवेद�ाय स कामः समृध्यते ; कस्म ै? यस्मै एवमुपित�ते । अह ंअदः 

दवेद�ािभ�ेतं �ापिमित वा उपित�ते । असावदो मा �ाप�दत्या�द�याणां मन्�पदानां यथाकामं िवकल्पः ॥ 

एत� वै त�नको वैदहेो बुिडलमा�तराि�मुवाच य�ु हो त�ाय�ीिवद�ूथा अथ कथं हस्तीभूतो वहसीित मुखं �स्याः 

स�ाण्न िवदांचकारेित होवाच तस्या अि�रेव मुखं य�द ह वा अिप बिह्ववा�ावभ्यादधित सवर्मेव तत्संदहत्येवं 

हवैैवंिव��िप बिह्वव पापं कु�त ेसवर्मेव तत्संप्साय शु�ः पूतोऽजरोऽमृतः संभवित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

गाय�या मुखिवधानाय अथर्वाद उच्यते — एतत ्ह �कल वै स्मयर्त,े तत् त� गाय�ीिवज्ञानिवषये ; जनको वैदहेः, बुिडलो 

नामतः, अ�तरा�स्यापत्यम् आ�तराि�ः, त ं�कल उ�वान् ; यत ्नु इित िवतक� , हो अहो इत्येतत्, तत ्यत ्त्वं 

गाय�ीिवद�ूथाः, गाय�ीिवदस्मीित यद�ूथाः, �किमद ंतस्य वचसोऽननु�पम् ; अथ कथम्, य�द गाय�ीिवत्, �ित�हदोषेण 

हस्तीभूतो वहसीित । स �त्याह राज्ञा स्मा�रतः — मुखं गाय�याः िह यस्मात् अस्याः, ह ेस�ाट्, न िवदांचकार न 

िवज्ञातवानिस्म — इित होवाच ; एकाङ्गिवकलत्वात् गाय�ीिवज्ञानं मम अफलं जातम् । 

शृणु त�ह ; तस्या गाय�या अि�रेव मुखम् ; य�द ह वै अिप बिह्ववेन्धनम् अ�ावभ्यादधित लौ�ककाः, सवर्मेव 

तत्संदहत्येवेन्धनम ्अि�ः — एवं हवै एवंिवत् गाय�या अि�मुर्खिमत्येवं वे�ीत्येवंिवत् स्यात् स्वयं गाय�यात्मा अि�मुखः 

सन् । य�िप बिह्वव पापं कु�त े�ित�हा�ददोषम,् तत्सव� पापजातं संप्साय भक्षियत्वा शु�ः अि�वत् पूत� 

तस्मात्�ित�हदोषात् गाय�यात्मा अजरोऽमृत� संभवित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशं �ा�णम् ॥ 



िहरण्मयेन पा�ेण सत्यस्यािपिहत ंमुखम् । त�वं पूष�पावृणु सत्यधमार्य द�ृये । पूष�ेकष� यम सूयर् �ाजापत्य �ूह रश्मीन् । 

समूह तेजो य�े �पं कल्याणतम ंत�े पश्यािम । योऽसावसौ पु�षः सोऽहमिस्म । वायुरिनलममृतमथेद ंभस्मान्त ंशरीरम् । 

� �तो स्मर कृत ंस्मर �तो स्मर कृतं स्मर । अ�े नय सुपथा राये अस्मािन्व�ािन दवे वयुनािन िव�ान् । 

युयोध्यस्म�ु�राणमेनो भूिय�ां त ेनमउ�� िवधेम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यो ज्ञानकमर्समु�यकारी सः अन्तकाले आ�दत्यं �ाथर्यित ; अिस्त च �सङ्गः ; गाय�यास्तुरीयः पादो िह सः ; तदपुस्थानं 

�कृतम् ; अतः स एव �ाथ्यर्ते । िहरण्मयेन ज्योितमर्येन पा�ेण, यथा पा�ेण इ� ंवस्तु अिपधीयते, एविमद ंसत्याख्यं �� 

ज्योितमर्येन मण्डलेनािपिहतिमव असमािहतचेतसामदशृ्यत्वात् ; तदचु्यते — सत्यस्यािपिहतं मुखं मुख्यं स्व�पम् ; तत् 

अिपधानं पा�मिपधानिमव दशर्न�ितबन्धकारणम,् तत् त्वम्, ह ेपूषन्, जगतः पोषणात्पूषा सिवता, अपावृणु अपावृतं कु� 

दशर्न�ितबन्धकारणमपनयेत्यथर्ः ; सत्यधमार्य सत्यं धम�ऽस्य मम सोऽह ंसत्यधमार्, तस्म ैत्वदात्मभूतायेत्यथर्ः ; द�ृये 

दशर्नाय ; पूषि�त्यादीिन नामािन आमन्�णाथार्िन सिवतुः ; एकष�, एक�ासावृिष� एक�षः, दशर्नादिृषः ; स िह सवर्स्य 

जगत आत्मा चकु्ष� सन् सव� पश्यित ; एको वा गच्छतीत्येक�षः, ‘सूयर् एकाक� चरित’ (तै. सं. ८-४-१८) इित मन्�वणार्त् ; 

यम, सव� िह जगतः संयमनं त्वत्कृतम् ; सूयर्, सु�ु ईरयते रसान् रश्मीन् �ाणान् िधयो वा जगत इित ; �ाजापत्य, 

�जापतेरी�रस्यापत्यं िहरण्यगभर्स्य वा, ह े�ाजापत्य ; �ूह िवगमय रश्मीन् ; समूह संिक्षप आत्मनस्तेजः, येनाह ंश�ुयां 

��ुम् ; तेजसा �पहतदिृ�ः न श�ुयां त्वत्स्व�पम�सा ��ुम्, िव�ोतन इव �पाणाम् ; अत उपसंहर तेजः ; यत ्ते तव 

�पं सवर्कल्याणानामितशयेन कल्याण ंकल्याणतमम ्; तत् ते तव पश्यािम पश्यामो वयम्, वचन�त्ययेन । योऽसौ 

भूभुर्वःस्व�ार्�त्यवयवः पु�षः, पु�षाकृितत्वात्पु�षः, सोऽहमिस्म भवािम ; ‘अहरहम्’ इित च उपिनषद 

उ�त्वादा�दत्यचाकु्षषयोः तदवेेद ंपरामृश्यते ; सोऽहमस्म्यमृतिमित संबन्धः ; ममामृतस्य सत्यस्य शरीरपाते, शरीरस्थो यः 

�ाणो वायुः स अिनलं बा�ं वायुमेव �ितगच्छतु ; तथा अन्या दवेताः स्वां स्वां �कृ�त गच्छन्तु ; अथ इदमिप भस्मान्तं सत् 

पृिथव� यातु शरीरम् । अथेदानीम् आत्मनः संकल्पभूतां मनिस �विस्थताम् अि�दवेतां �ाथर्यत े— � �तो ; ओिमित 

�तो इित च संबोधनाथार्वेव ; �कार�तीकत्वात् � ; मनोमयत्वा� �तुः ; ह े�, ह े�तो, स्मर स्मतर्�म् ; अन्तकाले िह 

त्वत्स्मरणवशात् इ�ा गितः �ाप्यते ; अतः �ाथ्यर्त े— यत ्मया कृतम्, तत् स्मर ; पुन�ि�ः आदराथार् । �क� ह ेअ�े, नय 

�ापय, सुपथा शोभनेन माग�ण, राये धनाय कमर्फल�ा�ये इत्यथर्ः ; न दिक्षणेन कृष्णेन पुनरावृि�यु�ेन, �क त�ह शुक्लेनैव 

सुपथा ; अस्मान् िव�ािन सवार्िण, ह ेदवे, वयुनािन �ज्ञानािन सवर्�ािणनां िव�ान् ; �क� युयोिध अपनय िवयोजय अस्मत् 

अस्म�ः, जु�राणं कु�टलम्, एनः पापं पापजातं सवर्म् ; तेन पापेन िवयु�ा वयम् एष्याम उ�रेण पथा त्वत्�सादात् ; �क तु 

वयं तुभ्यम् प�रचया� कतु� न श�ुमः ; भूिय�ां ब�तमां ते तुभ्य ंनमउ�� नमस्कारवचनं िवधेम नमस्कारोक्त्या 

प�रचरेमेत्यथर्ः, अन्यत्कतुर्मश�ाः सन्त इित ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 



॥ �थम ं�ा�णम् ॥ 

� यो ह वै ज्ये� ंच �े� ंच वेद ज्ये�� �े�� स्वानां भवित �ाणो वै ज्ये�� �े�� ज्ये�� �े�� स्वानां भवत्यिप च येषां 

बुभूषित य एवं वेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

� �ाणो गाय�ीत्यु�म् । कस्मात्पुनः कारणात् �ाणभावः गाय�याः, न पुनवार्गा�दभाव इित, यस्मात् ज्ये�� �े�� 

�ाणः, न वागादयो ज्यैष्��ैष्�भाजः ; कथं ज्ये�त्वं �े�त्वं च �ाणस्येित ति��दधारियषया इदमारभ्यते । अथवा 

उक्थयजुःसामक्षत्�ा�दभावैः �ाणस्यैव उपासनमिभिहतम्, सत्स्विप अन्येषु चकु्षरा�दषु ; त� हतेुमा�िमह आनन्तय�ण 

संबध्यते ; न पुनः पूवर्शेषता । िवविक्षतं त ुिखलत्वादस्य काण्डस्य पूवर्� यदनु�ं िविश�फलं �ाणिवषयमुपासनं 

त���िमित । यः कि�त्, ह वै इत्यवधारणाथ� ; यो ज्ये��े�गुणं व�यमाण ंयो वेद असौ भवत्येव ज्ये�� �े�� ; एवं 

फलेन �लोिभतः सन् ��ाय अिभमुखीभूतः ; तस्म ैचाह — �ाणो वै ज्ये�� �े�� । कथं पुनरगम्यते �ाणो ज्ये�� 

�े��ेित, यस्मात् िनषेककाल एव शु�शोिणतसंबन्धः �ाणा�दकलापस्यािविश�ः ? तथािप न अ�ाणं शु�ं िवरोहतीित 

�थमो वृि�लाभः �ाणस्य चकु्षरा�दभ्यः ; अतो ज्ये�ो वयसा �ाणः ; िनषेककालादारभ्य गभ� पुष्यित �ाणः ; �ाणे िह 

लब्धवृ�ौ प�ा�कु्षरादीनां वृि�लाभः ; अतो यु�ं �ाणस्य ज्ये�त्वं चकु्षरा�दषु ; भवित तु कि�त्कुले ज्ये�ः, गुणहीनत्वा�ु 

न �े�ः ; मध्यमः किन�ो वा गुणा�त्वात् भवेत् �े�ः, न ज्ये�ः ; न तु तथा इहते्याह — �ाण एव तु ज्ये�� �े�� । कथं 

पुनः �ैष्�मवगम्यते �ाणस्य ? त�दह संवादने दशर्ियष्यामः । सवर्थािप तु �ाणं ज्ये��े�गुणं यो वेद उपास्ते, स स्वानां 

ज्ञातीनां ज्ये�� �े�� भवित, ज्ये��े�गुणोपासनसामथ्यार्त् ; स्व�ितरेकेणािप च येषां मध्ये ज्ये�� �े�� भिवष्यामीित 

बुभूषित भिवतुिमच्छित, तेषामिप ज्ये��े��ाणदश� ज्ये�� �े�� भवित । ननु वयोिनिम�ं ज्ये�त्वम्, तत ्इच्छातः कथं 

भवतीत्युच्यते — नैष दोषः, �ाणवत् वृि�लाभस्यैव ज्ये�त्वस्य िवविक्षतत्वात् ॥ 

यो ह वै विस�ां वेद विस�ः स्वानां भवित वाग्वै विस�ा विस�ः स्वानां भवत्यिप च येषां बुभूषित य एवं वेद ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै विस�ां वेद विस�ः स्वानां भवित । त�शर्नानु�प्येण फलम् । येषां च ज्ञाित�ितरेकेण विस�ो भिवतुिमच्छित, 

तेषां च विस�ो भवित । उच्यतां त�ह, कासौ विस�िेत ; वाग्वै विस�ा ; वासयत्यितशयेन वस्ते वेित विस�ा ; वािग्ग्मनो 

िह धनवन्तो वसन्त्यितशयेन ; आच्छादनाथर्स्य वा वसेवर्िस�ा ; अिभभविन्त िह वाचा वािग्ग्मनः अन्यान् । तेन 

विस�गुणवत्प�रज्ञानात् विस�गुणो भवतीित दशर्नानु�पं फलम् ॥ 

यो ह वै �ित�ां वेद �ितित�ित समे �ितित�ित दगु� चकु्षव� �ित�ा चकु्षषा िह समे च दगु� च �ितित�ित �ितित�ित समे 

�ितित�ित दगु� य एवं वेद ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

यो ह वै �ित�ां वेद, �ितित�त्यनयेित �ित�ा, तां �ित�ां �ित�ागुणवत� यो वेद, तस्य एतत्फलम् ; �ितित�ित सम ेदशेे 

काले च ; तथा दगु� िवषमे च दगुर्मने च दशेे द�ुभक्षादौ वा काले िवषमे । य�ेवमुच्यताम्, कासौ �ित�ा ; चकु्षव� �ित�ा ; 

कथं चकु्षषः �ित�ात्विमत्याह — चकु्षषा िह समे च दगु� च दषृ्ट्वा �ितित�ित । अतोऽनु�पं फलम्, �ितित�ित समे, 

�ितित�ित दगु�, य एवं वेदिेत ॥ 

यो ह वै संपद ंवेद सं हास्मै प�त ेयं कामं कामयत े�ो�ं वै संपच्�ो�े हीम ेसव� वेदा अिभसंप�ाः सं हास्मै प�ते यं कामं 

कामयते य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै संपद ंवेद, संपद्गुणयु�ं यो वेद, तस्य एतत्फलम् ; अस्मै िवदषेु संप�त ेह ; �कम् ? यं कामं कामयते, स कामः । 

�क पुनः संपद्गुणकम् ? �ो�ं वै संपत् । कथं पुनः �ो�स्य संपद्गुणत्विमत्युच्यते — �ो�े सित िह यस्मात् सव� वेदा 

अिभसंप�ाः, �ो�ेिन्�यवतोऽध्येयत्वात् ; वेदिविहतकमार्य�ा� कामाः ; तस्मात् �ो�ं संपत् । अतो िवज्ञानानु�पं फलम्, 

सं हास्मै प�ते, यं कामं कामयत,े य एवं वेद ॥ 

यो ह वा आयतन ंवेदायतनं स्वानां भवत्यायतन ंजनानां मनो वा आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ 

५ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वा आयतन ंवेद ; आयतनम् आ�यः, तत ्यो वेद, आयतनं स्वानां भवित, आयतनं जनानामन्येषामिप । �क पुनः तत् 

आयतनिमत्युच्यते — मनो वै आयतनम् आ�यः इिन्�याणां िवषयाणां च ; मनआि�ता िह िवषया आत्मनो भोग्यत्वं 

�ितप�न्ते ; मनःसंकल्पवशािन च इिन्�यािण �वतर्न्ते िनवतर्न्ते च ; अतो मन आयतनम् इिन्�याणाम् । अतो 

दशर्नानु�प्येण फलम्, आयतनं स्वानां भवित, आयतनं जनानाम्, य एवं वेद ॥ 

यो ह वै �जा�त वेद �जायते ह �जया पशुभी रेतो वै �जाितः �जायते ह �जया पशुिभयर् एवं वेद ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै �जा�त वेद, �जायते ह �जया पशुिभ� संप�ो भवित । रेतो वै �जाितः ; रेतसा �जननेिन्�यमुपल�यते । 

ति�ज्ञानानु�पं फलम्, �जायते ह �जया पशुिभः, य एवं वेद ॥ 



ते हमेे �ाणा अह�ेंयसे िववदमाना �� जग्मुस्त�ोचुः को नो विस� इित त�ोवाच यिस्मन्व उत्�ान्त इद ंशरीरं पापीयो 

मन्यते स वो विस� इित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

ते हमेे �ाणा वागादयः, अह�ेंयसे अह ं�ेयािनत्येतस्मै �योजनाय, िववदमानाः िव�� ंवदमानाः, �� जग्मुः �� गतवन्तः, 

��शब्दवाच्यं �जापितम् ; गत्वा च तद्�� ह ऊचुः उ�वन्तः — कः नः अस्माकं मध्ये, विस�ः, कोऽस्माकं मध्ये वसित च 

वासयित च । तद्�� तैः पृ� ंसत् ह उवाच उ�वत् — यिस्मन् वः युष्माकं मध्ये उत्�ान्ते िनगर्ते शरीरात्, इद ंशरीरं 

पूवर्स्मादितशयेन पापीयः पापतरं मन्यते लोकः ; शरीरं िह नाम अनेकाशुिचसंघातत्वात् जीवतोऽिप पापमेव, ततोऽिप 

क�तरं यिस्मन् उत्�ान्ते भवित ; वैराग्याथर्िमदमुच्यते — पापीय इित ; स वः युष्माकं मध्ये विस�ो भिवष्यित । जान�िप 

विस� ं�जापितः नोवाच अयं विस� इित इतरेषाम् अि�यप�रहाराय ॥ 

वाग्घो��ाम सा संवत्सरं �ोष्यागत्योवाच कथमशकत मदतृे जीिवतुिमित ते होचुयर्थाकला अवदन्तो वाचा �ाणन्तः �ाणेन 

पश्यन्त�कु्षषा शृण्वन्तः �ो�ेण िव�ांसो मनसा �जायमाना रेतसैवमजीिवष्मेित �िववेश ह वाक् ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

ते एवमु�ा ��णा �ाणाः आत्मनो वीयर्परीक्षणाय �मेण उ��मुः । त� वागेव �थमं ह अस्मात् शरीरात् उ��ाम 

उत्�ान्तवती ; सा चोत्�म्य, संवत्सरं �ोष्य �ोिषता भूत्वा, पुनरागत्योवाच — कथम् अशकत श�वन्तः यूयम्, मदतृे मां 

िवना, जीिवतुिमित । ते एवमु�ाः ऊचुः — यथा लोके अकलाः मूकाः, अवदन्तः वाचा, �ाणन्तः �ाणन�ापारं कुवर्न्तः 

�ाणेन, पश्यन्तः दशर्न�ापारं चकु्षषा कुवर्न्तः, तथा शृण्वन्तः �ो�ेण, िव�ांसः मनसा कायार्कायार्�दिवषयम्, �जायमानाः 

रेतसा पु�ान् उत्पादयन्तः, एवमजीिवष्म वयम् — इत्येवं �ाणैः द�ो�रा वाक् आत्मनः अिस्मन् अविस�त्वं बुद्ध्वा, 

�िववेश ह वाक् ॥ 

चकु्षह���ाम तत्संवत्सरं �ोष्यागत्योवाच कथमशकत मदतृे जीिवतुिमित ते होचुयर्थान्धा अपश्यन्त�कु्षषा �ाणन्तः �ाणेन 

वदन्तो वाचा शृण्वन्तः �ो�ेण िव�ांसो मनसा �जायमाना रेतसैवमजीिवष्मेित �िववेश ह चकु्षः ॥ ९ ॥ 

�ो�ं हो��ाम तत्संवत्सरं �ोष्यागत्योवाच कथमशकत मदतृे जीिवतुिमित ते होचुयर्था बिधरा अशृण्वन्तः �ो�ेण �ाणान्तः 

�ाणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त�कु्षषा िव�ांसो मनसा �जायमाना रेतसैवमजीिवष्मेित �िववेश ह �ो�म् ॥ १० ॥ 

मनो हो��ाम तत्संवत्सरं �ोष्यागत्योवाच कथमशकत मदतृे जीिवतुिमित ते होचुयर्था मुग्धा अिव�ांसो मनसा �ाणन्तः 

�ाणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त�कु्षषा शृण्वन्तः �ो�ेण �जायमाना रेतसैवमजीिवष्मेित �िववेश ह मनः ॥ ११ ॥ 



रेतो हो��ाम तत्संवत्सरं �ोष्यागत्योवाच कथमशकत मदतृे जीिवतुिमित ते होचुयर्था क्लीबा अ�जायमाना रेतसा 

�ाणन्तः �ाणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त�कु्षषा शृण्वन्तः �ो�ेण िव�ांसो मनसैवमजीिवष्मेित �िववेश ह रेतः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

तथा चकु्षह���ामेत्या�द पूवर्वत ्। �ो�ं मनः �जाित�रित ॥ 

अथ ह �ाण उत्�िमष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः पड्वीशशङ्कून्संवृहदेवंे हवेैमान्�ाणान्संववहर् ते होचुमार् भगव उत्�मीनर् वै 

श�यामस्त्वदतेृ जीिवतुिमित तस्यो मे ब�ल कु�तेित तथेित ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह �ाण उत्�िमष्यन् उत्�मणं क�रष्यन् ; तदानीमेव स्वस्थानात्�चिलता वागादयः । �किमवेत्याह — यथा लोके, 

महां�ासौ सुहय� महासुहयः, शोभनो हयः लक्षणोपेतः, महान् प�रमाणतः, िसन्धुदशेे भवः सैन्धवः अिभजनतः, 

पड्वीशशङ्कून् पादबन्धनशङ्कून्, पड्वीशा� ते शङ्कव� तान्, संवृहते् उ�च्छेत् युगपदतु्खनेत् अ�ारोह ेआ�ढे 

परीक्षणाय ; एवं ह एव इमान् वागादीन् �ाणान् संववहर् उ�तवान् स्वस्थानात् �ंिशतवान् । ते वागादयः ह ऊचुः — ह े

भगवः भगवन् मा उत्�मीः ; यस्मात् न वै श�यामः त्वदतृे त्वां िवना जीिवतुिमित । य�ेवं मम �े�ता िवज्ञाता भवि�ः, 

अहम� �े�ः, तस्य उ मे मम ब�ल करं कु�त करं �यच्छतेित । अयं च �ाणसंवादः किल्पतः िवदषुः 

�े�परीक्षण�कारोपदशेः ; अनेन िह �कारेण िव�ान् को नु खलु अ� �े� इित परीक्षणं करोित ; स एष परीक्षण�कारः 

संवादभूतः कथ्यत े; न िह अन्यथा संहत्यका�रणां सताम् एषाम् अ�सैव संवत्सरमा�मेव एकैकस्य िनगर्मना�द उपप�ते ; 

तस्मात् िव�ानेव अनेन �कारेण िवचारयित वागादीनां �धानबुभुत्सुः उपासनाय ; ब�ल �ा�थताः सन्तः �ाणाः, तथेित 

�ितज्ञातवन्तः ॥ 

सा ह वागुवाच य�ा अह ंविस�ािस्म त्वं त�िस�ोऽसीित य�ा अह ं�ित�ािस्म त्वं तत्�ित�ोऽसीित चकु्षयर्�ा अह ंसंपदिस्म 

त्वं तत्संपदसीित �ो�ं य�ा अहमायतनमिस्म त्वं तदायतनमसीित मनो य�ा अह ं�जाितरिस्म त्वं तत्�जाितरसीित 

रेतस्तस्यो मे �कम�ं �क वास इित य�दद ं�कचा�भ्य आ कृिमभ्य आ क�टपतङ्गेभ्यस्त�ेऽ�मापो वास इित न ह वा 

अस्यान�ं जग्धं भवित नान�ं �ितगृहीतं य एवमेतदनस्या�ं वेद ति��ांसः �ोि�या अिशष्यन्त 

आचामन्त्यिशत्वाचामन्त्येतमेव तदनमन�ं कुवर्न्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

सा ह वाक् �थमं बिलदानाय �वृ�ा ह �कल उवाच उ�वती — यत् वै अह ंविस�ािस्म, यत ्मम विस�त्वम्, तत् तवैव ; 

तेन विस�गुणेन त्वं त�िस�ोऽसीित । यत ्वै अह ं�ित�ािस्म, त्वं तत्�ित�ोऽिस, या मम �ित�ा सा त्वमसीित चकु्षः । 



समानम् अन्यत् । संपदायतन�जाितत्वगुणान् �मेण सम�पतवन्तः । य�ेवम्, साधु ब�ल द�वन्तो भवन्तः ; �ूत — तस्य उ 

मे एवंगुणिविश�स्य �कम�म्, �क वास इित ; आ��रतरे — य�दद ंलोके �क� �कि�त् अ�ं नाम आ �भ्यः आ कृिमभ्यः 

आ क�टपतङ्गेभ्यः, य� �ा�ं कृम्य�ं क�टपतङ्गा�ं च, तेन सह सवर्मेव य�त्किचत् �ािणिभर�मानम् अ�म्, तत्सव� 

तवा�म् । सव� �ाणस्या�िमित दिृ�ः अ� िवधीयते ॥ 

केिच�ु सवर्भक्षण ेदोषाभावं वदिन्त �ाणा�िवदः ; तत् असत्, शा�ान्तरेण �ितिष�त्वात् । तेनास्य िवकल्प इित चेत्, न, 

अिवधायकत्वात ्। न ह वा अस्यान�ं जग्धं भवतीित — सव� �ाणस्या�िमत्येतस्य िवज्ञानस्य िविहतस्य स्तुत्यथर्मेतत् ; 

तेनैकवाक्यताप�ेः ; न तु शा�ान्तरिविहतस्य बाधने सामथ्यर्म,् अन्यपरत्वादस्य । �ाणमा�स्य सवर्म�म् इत्येतदशृर्नम् इह 

िविधित्सतम्, न त ुसव� भक्षये�दित । य�ु सवर्भक्षणे दोषाभावज्ञानम्, तत् िमथ्यैव, �माणाभावात् । िवदषुः �ाणत्वात् 

सवार्�ोपप�ेः सामथ्यार्त् अदोष एवेित चेत,् न, अशेषा�त्वानुपप�ेः ; सत्यं य�िप िव�ान् �ाणः, येन कायर्करणसंघातेन 

िविश�स्य िव��ा तेन कायर्करणसंघातेन कृिमक�टदवेा�शेषा�भक्षणं नोपप�ते ; तेन त� अशेषा�भक्षणे 

दोषाभावज्ञापनमनथर्कम्, अ�ा�त्वादशेषा�भक्षणदोषस्य । नन ु�ाणः सन् भक्षयत्येव कृिमक�टा��मिप ; बाढम्, �कन्तु न 

ति�षयः �ितषेधोऽिस्त ; तस्मात् — दवैर�ं �कशुकम् — त� दोषाभावः ; अतः त�पेूण दोषाभावज्ञापनमनथर्कम्, 

अ�ा�त्वात् अशेषा�भक्षणदोषस्य । येन त ुकायर्करणसंघातसंबन्धेन �ितषेधः ��यते, तत्संबन्धेन तु इह नैव 

�ित�सवोऽिस्त । तस्मात् तत्�ितषेधाित�मे दोष एव स्यात्, अन्यिवषयत्वात् ‘न ह वै’ इत्यादःे । न च �ा�णा�दशरीरस्य 

सवार्�त्वदशर्निमह िवधीयते, �कन्तु �ाणमा�स्यैव । यथा च सामान्येन सवार्�स्य �ाणस्य �कि�त् अ�जातं कस्यिचत् 

जीवनहतुेः, यथा िवषं िवषजस्य ��मेः, तदवे अन्यस्य �ाणा�मिप सत् द�ृमेव दोषमुत्पादयित मरणा�दलक्षणम् — तथा 

सवार्�स्यािप �ाणस्य �ितिष�ा�भक्षणे �ा�णत्वा�ददहेसंबन्धात् दोष एव स्यात् । तस्मात् िमथ्याज्ञानमेव अभ�यभक्षणे 

दोषाभावज्ञानम् ॥ 

आपो वास इित ; आपः भ�यमाणाः वासःस्थानीयास्तव । अ� च �ाणस्य आपो वास इत्येत�शर्नं िवधीयत े; न तु 

वासःकाय� आपो िविनयो�ंु शक्याः ; तस्मात् यथा�ा�े अब्भक्षणे दशर्नमा�ं कतर्�म ्। न ह वै अस्य सव� 

�ाणस्या�िमत्येवंिवदः अन�म् अनदनीयं जग्धं भु�ं न भवित ह ; य�िप अनेन अनदनीयं भु�म्, अदनीयमेव भु�ं स्यात्, 

न तु तत्कृतदोषेण िलप्यते — इत्येतत् िव�ास्तुित�रत्यवोचाम । तथा न अन�ं �ितगृहीतम् ; य�िप अ�ित�ा�ं हस्त्या�द 

�ितगृहीतं स्यात् तदिप अ�मेव �ित�ा�ं �ितगृहीतं स्यात्, त�ािप अ�ित�ा��ित�हदोषेण न िलप्यत इित स्तुत्यथर्मेव ; 

य एवम् एतत् अनस्य �ाणस्य अ�ं वेद ; फलं त ु�ाणात्मभाव एव ; न त्वेतत् फलािभ�ायेण, �क त�ह स्तुत्यिभ�ायेणेित । 

ननु एतदवे फलं कस्मा� भवित ? न, �ाणात्मद�शनः �ाणात्मभाव एव फलम् ; त� च �ाणात्मभूतस्य सवार्त्मनः 

अनदनीयमिप आ�मेव, तथा अ�ित�ा�मिप �ित�ा�मेव — इित यथा�ा�मेव उपादाय िव�ा स्तूयते ; अतो नैव 

फलिविधस�पता वाक्यस्य । यस्मात् आपो वासः �ाणस्य, तस्मात् िव�ांसः �ा�णाः �ोि�या अधीतवेदाः, अिशष्यन्तः 

भो�यमाणाः, आचामिन्त अपः ; अिशत्वा आचामिन्त भुक्त्वा च उ�रकालम् अपः भक्षयिन्त ; त� तेषामाचामतां 



कोऽिभ�ाय इत्याह — एतमेवानं �ाणम् अन�ं कुवर्न्तो मन्यन्ते ; अिस्त चैतत् — यो यस्मै वासो ददाित, स तम ्अन�ं 

करोमीित िह मन्यते ; �ाणस्य च आपो वास इित ह्यु�म ्। यदपः िपबािम तत्�ाणस्य वासो ददािम इित िवज्ञानं 

कतर्�िमत्येवमथर्मेतत् । ननु भो�यमाणः भु�वां� �यतो भिवष्यामीत्याचामित ; त� च �ाणस्यान�ताकरणाथर्त्वे च 

ि�कायर्ता आचमनस्य स्यात् ; न च कायर्�यम् आचमनस्य एकस्य यु�म् ; य�द �ायत्याथर्म्, न अन�ताथर्म् ; अथ 

अन�ताथर्म्, न �ायत्याथर्म् ; यस्मादवेम्, तस्मात् ि�तीयम् आचमनान्तरं �ाणस्यान�ताकरणाय भवतु — न, 

��याि�त्वोपप�ेः ; � े�ेत े��ये ; भो�यमाणस्य भु�वत� यत ्आचमनं स्मृितिविहतम्, तत् �ायत्याथ� भवित 

��यामा�मेव ; न तु त� �ायत्यं दशर्ना�द अपेक्षते ; त� च आचमनाङ्गभूतास्वप्सु वासोिवज्ञानं �ाणस्य इितकतर्�तया 

चो�ते ; न तु तिस्मिन्�यमाणे आचमनस्य �ायत्याथर्ता बाध्यत,े ��यान्तरत्वादाचमनस्य । तस्मात् भो�यमाणस्य 

भु�वत� यत् आचमनम्, त� आपो वासः �ाणस्येित दशर्नमा�ं िवधीयते, अ�ा�त्वादन्यतः ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयं �ा�णम ्॥ 

�ेतकेतुहर् वा आ�णेय इत्यस्य संबन्धः । िखलािधकारोऽयम् ; त� यदनु�ं तदचु्यत े। स�माध्यायान्ते 

ज्ञानकमर्समु�यका�रणा अ�ेमार्गर्याचनं कृतम ्— अ�े नय सुपथेित । त� अनेकेषां पथां स�ावः मन्�ेण सामथ्यार्त्�द�शतः, 

सुपथेित िवशेषणात् । पन्थान� कृतिवपाक�ितपि�मागार्ः ; व�यित च ‘यत्कृत्वा’ (बृ. उ. ६-२-२) इत्या�द । त� च कित 

कमर्िवपाक�ितपि�मागार् इित सवर्संसारगत्युपसंहाराथ�ऽयमारम्भः — एतावती िह संसारगितः, एतावान् कमर्णो िवपाकः 

स्वाभािवकस्य शा�ीयस्य च सिवज्ञानस्येित । य�िप ‘�या ह �ाजापत्याः’ (बृ. उ. १-३-१) इत्य� स्वाभािवकः पाप्मा 

सूिचतः, न च तस्येद ंकायर्िमित िवपाकः �द�शतः ; शा�ीयस्यैव तु िवपाकः �द�शतः �य�ात्म�ितप�यन्तेन, 

��िव�ारम्भे त�रैाग्यस्य िवविक्षतत्वात् । त�ािप केवलेन कमर्णा िपतृलोकः िव�या िव�ासंयु�ेन च कमर्णा दवेलोक 

इत्यु�म् । त� केन माग�ण िपतृलोकं �ितप�ते, केन वा दवेलोकिमित नो�म् । त� इह िखल�करणे अशेषतो 

व��िमत्यत आरभ्यते । अन्ते च सव�पसंहारः शा�स्ये�ः । अिप च एतावदमृतत्विमत्यु�म्, न कमर्णः अमृतत्वाशा 

अस्तीित च ; त� हतेुः नो�ः ; तदथर्�ायमारम्भः । यस्मात् इयं कमर्णो गितः, न िनत्येऽमृतत्वे �ापारोऽिस्त, तस्मात् 

एतावदवेामृतत्वसाधनिमित सामथ्यार्त् हतेुत्वं संप�ते । अिप च उ�मि�हो�े — न त्वेवैतयोस्त्वमुत्�ा�न्त न ग�त न 

�ित�ां न तृ�� न पुनरावृ�� न लोकं �त्युत्थाियनं वेत्थेित ; त� �ितवचने ‘ते वा एत ेआ�ती �त ेउत्�ामतः’ (शत. �ा. 

११-६-२-४) इत्या�दना आ�तेः कायर्मु�म् ; त�ैतत् कतुर्ः आ�ितलक्षणस्य कमर्णः फलम् ; न िह कतार्रमनाि�त्य 

आ�ितलक्षणस्य कमर्णः स्वातन्�येण उत्�ान्त्या�दकायार्रम्भ उपप�ते, क�र्थर्त्वात्कमर्णः कायार्रम्भस्य, साधना�यत्वा� 

कमर्णः ; त� अि�हो�स्तुत्यथर्त्वात् अि�हो�स्यैव कायर्िमत्यु�ं षट्�कारमिप ; इह तु तदवे कतुर्ः फलिमत्युप�दश्यते 

षट्�कारमिप, कमर्फलिवज्ञानस्य िवविक्षतत्वात ्। त�ारेण च प�ाि�दशर्नम् इह उ�रमागर्�ितपि�साधानं िविधित्सतम् । 

एवम्, अशेषसंसारगत्युपसंहारः, कमर्काण्डस्य एषा िन�ा — इत्येत�यं �ददशर्ियषुः आख्याियकां �णयित ॥ 



�ेतकेतुहर् वा आ�णेयः प�ालानां प�रषदमाजगाम स आजगाम जैव�ल �वाहणं प�रचारयमाणं तमुदी�याभ्युवाद कुमारा३ 

इित स भो३ इित �ितशु�ावानुिश�ोऽन्विस िप�ेत्योिमित होवाच ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�ेतकेतुः नामतः, अ�णस्यापत्यम् आ�िणः, तस्यापत्यम् आ�णेयः ; ह-शब्दः ऐित�ाथर्ः ; वै िन�याथर्ः ; िप�ा अनुिश�ः 

सन् आत्मनो यशः�थनाय प�ालानां 

प�रषदमाजगाम ; प�ालाः �िस�ाः ; तेषां प�रषदमागत्य, िजत्वा, राज्ञोऽिप प�रषद ंजेष्यामीित गव�ण स आजगाम ; 

जीवलस्यापत्यं जैव�ल प�ालराजं �वाहणनामानं स्वभृत्यैः प�रचारयमाणम् आत्मनः प�रचरणं कारयन्तिमत्येतत् ; स 

राजा पूवर्मेव तस्य िव�ािभमानगव� �ुत्वा, िवनेत�ोऽयिमित मत्वा, तमुदी�य उत्�े�य आगतमा�मेव अभ्युवाद 

अभ्यु�वान्, कुमारा३ इित संबोध्य ; भत्सर्नाथार् प्लुितः । एवमु�ः सः �ितशु�ाव — भो३ इित । भो३ इित 

अ�ित�पमिप क्षित्�यं �ित उ�वान् �ु�ः सन ्। अनुिश�ः अनुशािसतोऽिस भविस �क िप�ा — इत्युवाच राजा । �त्याह 

इतरः — ओिमित, बाढमनुिश�ोऽिस्म, पृच्छ य�द संशयस्ते ॥ 

वेत्थ यथेमाः �जाः �यत्यो िव�ितप�न्ता३ इित नेित होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनराप�न्ता३ इित नेित हवैोवाच वेत्थो 

यथासौ लोक एवं ब�िभः पुनः पुनः �यि�नर् संपूयर्ता३ इित नेित हवैोवाच वेत्थो यितथ्यामा�त्यां �तायामापः पु�षवाचो 

भूत्वा समुत्थाय वदन्ती३ इित नेित हवैोवाच वेत्थो दवेयानस्य वा पथः �ितपद ंिपतृयाणस्य वा यत्कृत्वा दवेयानं वा 

पन्थानं �ितप�न्ते िपतृयाणं वािप िह न ऋषेवर्चः �ुतं � ेसृती अशृणवं िपतृणामह ंदवेानामुत मत्यार्नां ताभ्यािमद ं

िव�मेजत्समेित यदन्तरा िपतरं मातरं चेित नाहमत एकंचन वेदिेत होवाच ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

य�ेवम्, वेत्थ िवजानािस �कम्, यथा येन �कारेण इमाः �जाः �िस�ाः, �यत्यः ि�यमाणाः, िव�ितप�न्ता३ इित 

िव�ितप�न्ते ; िवचारणाथार् प्लुितः ; समानेन माग�ण गच्छन्तीनां मागर्�िैवध्यं य� भवित, त� काि�त्�जा अन्येन माग�ण 

गच्छिन्त काि�दन्येनेित िव�ितपि�ः ; यथा ताः �जा िव�ितप�न्ते, तत् �क वेत्थेत्यथर्ः । नेित होवाच इतरः । त�ह वेत्थ उ 

यथा इमं लोकं पुनः आप�न्ता३ इित, पुनराप�न्ते, यथा पुनरागच्छिन्त इमं लोकम् । नेित हवैोवाच �ेतकेतुः । वेत्थ उ 

यथा असौ लोक एवं �िस�ने न्यायेन पुनः पुनरसकृत् �यि�ः ि�यमाणैः यथा येन �कारेण न संपूयर्ता३ इित, न 

संपूयर्तेऽसौ लोकः, त�त्क वेत्थ । नेित हवैोवाच । वेत्थ उ यितथ्यां यत्संख्याकायाम् आ�त्याम् आ�तौ �तायम् आपः 

पु�षवाचः, पु�षस्य या वाक् सैव यासां वाक्, ताः पु�षवाचो भूत्वा पु�षशब्दवाच्या वा भूत्वा ; यदा पु�षाकारप�रणताः, 

तदा पु�षवाचो भविन्त ; समुत्थाय सम्यगुत्थाय उद्भूताः सत्यः वदन्ती३ इित । नेित हवैोवाच । य�ेवं वेत्थ उ दवेयानस्य 

पथो मागर्स्य �ितपदम्, �ितप�ते येन सा �ितपत् तां �ितपदम्, िपतृयाणस्य वा �ितपदम् ; �ितपच्छब्दवाच्यमथर्माह — 



यत्कमर् कृत्वा यथािविश� ंकमर् कृत्वेत्यथर्ः, दवेयानं वा पन्थानं माग� �ितप�न्त,े िपतृयाणं वा यत्कमर् कृत्वा �ितप�न्ते, 

तत्कमर् �ितपदचु्यत े; तां �ितपद ं�क वेत्थ, दवेलोकिपतृलोक�ितपि�साधनं �क वेत्थेत्यथर्ः । अप्य� अस्याथर्स्य �काशकम् 

ऋषेः मन्�स्य वचः वाक्यम् नः �ुतमिस्त, मन्�ोऽिप अस्याथर्स्य �काशको िव�त इत्यथर्ः । कोऽसौ मन्� इत्युच्यते — � े

सृती �ौ मागार्वशृणवं �ुतवानिस्म ; तयोः एका िपतृणां �ािपका िपतृलोकसंब�ा, तया सृत्या िपतृलोकं �ा�ोतीत्यथर्ः ; 

अहमशृणविमित �विहतेन संबन्धः ; दवेानाम् उत अिप दवेानां संबिन्धनी अन्या, दवेान्�ापयित सा । के पुनः उभाभ्यां 

सृितभ्यां िपतॄन् दवेां� गच्छन्तीत्युच्यते — उत अिप मत्यार्नां मनुष्याणां संबिन्धन्यौ ; मनुष्या एव िह सृितभ्यां 

गच्छन्तीत्यथर्ः । ताभ्यां सृितभ्याम् इद ंिव�ं समस्तम् एजत् गच्छत् समेित संगच्छते । ते च � ेसृती यदन्तरा ययोरन्तरा 

यदन्तरा, िपतरं मातरं च, मातािप�ोः अन्तरा मध्ये इत्यथर्ः । कौ तौ मातािपतरौ ? �ावापृिथ�ौ अण्डकपाले ; ‘इयं वै 

माता असौ िपता’ (शत. �ा. १३-३-९-७) इित िह �ाख्यातं �ा�णेन । अण्डकपालयोमर्ध्ये संसारिवषये एव एते सृती, न 

आत्यिन्तकामृतत्वगमनाय । इतर आह — न अहम ्अतः अस्मात् ��समुदायात् एकंचन एकमिप ��म्, न वेद, नाह ंवेदिेत 

होवाच �ेतकेतुः ॥ 

अथैनं वसत्योपमन्�यांच�ेऽनादतृ्य वस�त कुमारः �द�ुाव स आजगाम िपतरं तं होवाचेित वाव �कल नो 

भवान्पुरानुिश�ानवोच इित कथं सुमेध इित प� मा ��ा�ाजन्यबन्धुर�ाक्षी�तो नैकंचन वेदिेत कतमे त इतीम इित ह 

�तीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् अपनीय िव�ािभमानगवर्म् एनं �कृतं �ेतकेतुम्, वसत्या वसित�योजनेन उपमन्�यांच�े ; इह वसन्तु 

भवन्तः, पा�मघ्य� च आनीयताम् — इत्युपमन्�णं कृतवा�ाजा । अनादतृ्य तां वस�त कुमारः �ेतकेतुः �द�ुाव �ितगतवान् 

िपतरं �ित । स च आजगाम िपतरम्, आगत्य च उवाच तम्, कथिमित — वाव �कल एवं �कल, नः अस्मान् भवान् पुरा 

समावतर्नकाले अनुिश�ान् सवार्िभ�व�ािभः अवोचः अवोच�दित । सोपालम्भं पु�स्य वचः �ुत्वा आह िपता — कथं केन 

�कारेण तव दःुखमुपजातम्, ह ेसुमेधः, शोभना मेधा यस्येित सुमेधाः । शृण,ु मम यथा वृ�म् ; प� प�संख्याकान् ��ान् 

मा मां राजन्यबन्धुः राजन्या बन्धवो यस्येित ; प�रभववचनमेतत् राजन्यबन्धु�रित ; अ�ाक्षीत् पृ�वान् ; ततः तस्मात् न 

एकंचन एकमिप न वेद न िवज्ञातवानिस्म । कतम ेते राज्ञा पृ�ाः ��ा इित िप�ा उ�ः पु�ः ‘इमे ते’ इित ह �तीकािन 

मुखािन ��ानाम् उदाजहार उदा�तवान् ॥ 

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदह ं�क� वेद सवर्मह ंत�ुभ्यमवोचं �ेिह तु त� �तीत्य ��चय� वत्स्याव इित 

भवानेव गच्छित्वित स आजगाम गौतमो य� �वाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनमा�त्योदकमाहारयांचकाराथ हास्मा 

अघ्य� चकार तं होवाच वरं भगवते गौतमाय द� इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



स होवाच िपता पु�ं �ु�मुपशमयन् — तथा तेन �कारेण नः अस्मान् त्वम्, ह ेतात वत्स, जानीथा गृ�ीथाः, यथा यदह ं

�क� िवज्ञानजात ंवेद सव� तत् तुभ्यम् अवोचम् इत्येव जानीथाः ; कोऽन्यो मम ि�यतरोऽिस्त त्व�ः, यदथ� रिक्षष्ये ; 

अहमिप एतत् न जानािम, यत ्राज्ञा पृ�म ्; तस्मात् �ेिह आगच्छ ; त� �तीत्य गत्वा रािज्ञ ��चय� वत्स्यावो 

िव�ाथर्िमित । स आह — भवानेव गच्छित्वित, नाह ंतस्य मुखं िनरीिक्षतुमुत्सह े। स आजगाम, गौतमः गो�तो गौतमः, 

आ�िणः, य� �वाहणस्य जैवलेरास आसनम् आस्थाियका ; ष�ी�यं �थमास्थाने ; तस्म ैगौतमाय आगताय आसनम् 

अनु�पम् आ�त्य उदकं भृत्यैराहारयांचकार ; अथ ह अस्मै अघ्य� पुरोधसा कृतवान् मन्�वत्, मधुपक�  च । कृत्वा चैवं पूजां तं 

होवाच — वरं भगवते गौतमाय तुभ्यं द� इित गो�ा�दलक्षणम् ॥ 

स होवाच �ितज्ञातो म एष वरो यां त ुकुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे �ूहीित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच गौतमः — �ितज्ञातः मे मम एष वरः त्वया ; अस्यां �ितज्ञायां दढृीकु� आत्मानम् ; यां तु वाचं कुमारस्य मम 

पु�स्य अन्ते समीपे वाचमभाषथाः ���पाम्, तामेव मे �ूिह ; स एव नो वर इित ॥ 

स होवाच दवेैषु वै गौतम त�रेषु मानुषाणां �ूहीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच राजा — दवेैषु वरेषु त� ैगौतम, यत् त्वं �ाथर्यसे ; मानुषाणामन्यतमं �ाथर्य वरम ्॥ 

स होवाच िवज्ञायत ेहािस्त िहरण्यस्यापा�ं गोअ�ानां दासीनां �वाराणां प�रदानस्य मा नो 

भवान्बहोरनन्तस्यापयर्न्तस्याभ्यवदान्यो भू�दित स वै गौतम तीथ�नेच्छासा इत्युपैम्यह ंभवन्तिमित वाचा ह स्मैव पूवर् 

उपयिन्त स होपायनक�त्य�वास ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच गौतमः — भवतािप िवज्ञायते ह ममािस्त सः ; न तेन �ा�थतेन कृत्यं मम, यं त्वं �दत्सिस मानुषं वरम् ; यस्मात् 

ममाप्यिस्त िहरण्यस्य �भूतस्य अपा�ं �ा�म ्; गोअ�ानाम् अपा�मस्तीित सवर्�ानुषङ्गः ; दासीनाम्, �वाराणां 

प�रवाराणाम्, प�रधानस्य च ; न च यत् मम िव�मानम्, तत ्त्व�ः �ाथर्नीयम्, त्वया वा दयेम् ; �ितज्ञात� वरः त्वया ; 

त्वमेव जानीषे, यद� यु�म,् �ितज्ञा रक्षणीया तवेित ; मम पुनः अयमिभ�ायः — मा भूत् नः अस्मान् अिभ, अस्मानेव 

केवलान्�ित, भवान् सवर्� वदान्यो भूत्वा, अवदान्यो मा भूत् कदय� मा भू�दत्यथर्ः ; बहोः �भूतस्य, अनन्तस्य 

अनन्तफलस्येत्येतत्, अपयर्न्तस्य अप�रसमाि�कस्य पु�पौ�ा�दगािमकस्येत्येतत्, ईदशृस्य िव�स्य, मां �त्येव केवलम् 

अदाता मा भू�वान् ; न च अन्य� अदयेमिस्त भवतः । एवमु� आह — स त्वं वै ह ेगौतम तीथ�न न्यायेन शा�िविहतेन 



िव�ां म�ः इच्छासै इच्छ अन्वा�ुम् ; इत्यु�ो गौतम आह — उपैिम उपगच्छािम िशष्यत्वेन अह ंभवन्तिमित । वाचा ह 

स्मैव �कल पूव� �ा�णाः क्षित्�यान् िव�ा�थनः सन्तः वैश्यान्वा, क्षित्�या वा वैश्यान् आप�द उपयिन्त िशष्यवृ�या िह 

उपगच्छिन्त, न उपायनशु�ूषा�दिभः ; अतः स गौतमः ह उपायनक�त्यार् उपगमनक�तर्नमा�ेणैव उवाच उिषतवान्, न 

उपायनं चकार ॥ 

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम मापराधास्तव च िपतामहा यथेयं िव�ेतः पूव� न क�स्म�न �ा�ण उवास तां त्वह ंतुभ्यं 

व�यािम को िह त्वैवं �ुवन्तमहर्ित �त्याख्यातुिमित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

एवं गौतमेन आपदन्तरे उ�े, स होवाच राजा पीिडत मत्वा क्षामयन् — तथा नः अस्मान् �ित, मा अपराधाः अपराधं मा 

काष�ः, अस्मदीयोऽपराधः न �हीत� इत्यथर्ः ; तव च िपतामहाः अस्माित्पतामहषुे यथा अपराधं न जगृ�ः, तथा 

िपतामहानां वृ�म ्अस्मास्विप भवता रक्षणीयिमत्यथर्ः । यथा इयं िव�ा त्वया �ा�थता इतः त्वत्सं�दानात्पूवर्म् �ाक् न 

किस्म�िप �ा�णे उवास उिषतवती, तथा त्वमिप जानीषे ; सवर्दा क्षित्�यपरम्परया इयं िव�ा आगता ; सा िस्थितः 

मयािप रक्षणीया, य�द शक्यत ेइित — उ�म् ‘दवेैषु गौतम त�रेषु मानुषाणां �ूिह’ इित ; न पुनः तव अदयेो वर इित ; 

इतः परं न शक्यत ेरिक्षतुम् ; तामिप िव�ाम् अह ंतुभ्यं व�यािम । को िह अन्योऽिप िह यस्मात् एवं �ूवन्तं त्वाम् अहर्ित 

�त्याख्यातुम् — न व�यामीित ; अह ंपुनः कथं न व�ये तुभ्यिमित ॥ 

असौ वै लोकोऽि�ग�तम तस्या�दत्य एव सिम�श्मयो धूमोऽहर�च�दशोऽङ्गारा अवान्तर�दशो 

िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः ��ां जुह्वित तस्या आ�त्यै सोमो राजा संभवित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

असौ वै लोकोऽि�ग�तमेत्या�द — चतुथर्ः ��ः �ाथम्येन िनण�यत े; �मभङ्गस्तु एति�णर्याय�त्वा�दतर��िनणर्यस्य । 

असौ �ौल�कः अि�ः ह,े गौतम ; �ुलोके अि�दिृ�ः अन�ौ िवधीयते, यथा योिषत्पु�षयोः ; तस्य �ुलोका�ेः आ�दत्य एव 

सिमत्, सिमन्धनात् ; आ�दत्येन िह सिमध्यते असौ लोकः ; रश्मयो धूमः, सिमध उत्थानसामान्यात् ; आ�दत्याि� रश्मयो 

िनगर्ताः, सिमध� धूमो लोके उि��ित ; अहः अ�चः, �काशसामान्यात् ; �दशः अङ्गाराः, उपशमसामान्यात् ; 

अवान्तर�दशो िवस्फुिलङ्गाः, िवस्फुिलङ्गवि�के्षपात् ; तिस्मन् एतिस्मन् एवंगुणिविश� े�ुलोका�ौ, दवेाः इन्�ादयः, ��ां 

जुह्वित आ�ित��स्थानीयां �िक्षपिन्त ; तस्या आ�त्याः आ�तेः सोमो राजा िपतृणां �ा�णानां च संभवित । त� के दवेाः 

कथं जुह्वित �क वा ��ाख्यं हिव�रत्यतः उ�मस्मािभः संबन्धे ; ‘नत्वेवैनयोस्त्वमुत्�ािन्तम्’ (शत. �ा. ११-६-२-४) 

इत्या�दपदाथर्षट्किनणर्याथर्म् अि�हो�े उ�म् ; ‘ते वा एत ेअि�हो�ा�ती �त ेसत्यावुत्�ामतः’ (शत. �ा. ११-६-२-६, ७), 

‘ते अन्त�रक्षमािवशतः’ (शत. �ा. ११-६-२-६), ‘ते अन्त�रक्षमाहवनीयं कुवार्ते वायुं सिमधं मरीचीरेव शु�ामा�ितम्’, ‘ते 



अन्त�रकं्ष तपर्यतः’ (शत. �ा. ११-६-२-६), ‘त ेतत उत्�ामतः’ (शत. �ा. ११-६-२-६), ‘ते �दवमािवशतः’ (शत. �ा. ११-

६-२-७), ‘ते �दवमाहवनीयं कुवार्ते आ�दत्यं सिमधम्’ (शत. �ा. ११-६-२-७) इत्येवमा�द उ�म् । त� अि�हो�ा�ती 

ससाधने एव उत्�ामतः । यथा इह यैः साधनै�विश� ेये ज्ञायेते आहवनीयाि�सिमद्धूमाङ्गारिवस्फुिलङ्गा�ित��ैः, ते 

तथैव उत्�ामतः अस्माल्लोकात् अमुं लोकम् । त� अि�ः अि�त्वेन, सिमत् सिम�वेन, धूमो धूमत्वेन, अङ्गाराः 

अङ्गारत्वेन, िवस्फुिलङ्गा िवस्फुिलङ्गत्वेन, आ�ित��मिप पयआ�ा�ित��त्वेनैव सगार्दौ अ�ाकृतावस्थायामिप 

परेण सू�मेण आत्मना �वित�ते । तत ्िव�मानमेव ससाधनम ्अि�हो�लक्षणं कमर् अपूव�णात्मना �विस्थतं सत्, तत्पुनः 

�ाकरणकाले तथैव अन्त�रक्षादीनाम् आहवनीया�ग्न्या�दभावं कुवर्त् िवप�रणमत े। तथैव इदानीमिप अि�हो�ाख्यं कमर् । 

एवम् अि�हो�ा�त्यपूवर्प�रणामात्मकं जगत् सवर्िमित आ�त्योरेव स्तुत्यथर्त्वेन उत्�ान्त्या�ाः लोकं �त्युत्थाियतान्ताः षट् 

पदाथार्ः कमर्�करणे अधस्ताि�ण�ताः । इह त ुकतुर्ः कमर्िवपाकिववक्षायां �ुलोकाग्न्या�ारभ्य प�ाि�दशर्नम् 

उ�रमागर्�ितपि�साधनं िविश�कमर्फलोपभोगाय िविधित्सतिमित �ुलोकाग्न्या�ददशर्नं �स्तूयत े। त� ये आध्याित्मकाः 

�ाणाः इह अि�हो�स्य होतारः, त ेएव आिधदिैवकत्वेन प�रणताः सन्तः इन्�ादयो भविन्त ; त एव त� होतारो �ुलोका�ौ 

; ते च इह अि�हो�स्य फलभोगाय अि�हो�ं �तवन्तः ; ते एव फलप�रणामकालेऽिप तत्फलभो�ृत्वात् त� त� होतृत्वं 

�ितप�न्ते, तथा तथा िवप�रणममाना दवेशब्दवाच्याः सन्तः । अ� च यत् पयो��म् अि�हो�कमार्�यभूतम् इह 

आहवनीये �िक्ष�म् अि�ना भिक्षतम् अद�ृने सू�मेण �पेण िवप�रणतम् सह क�ार् यजमानेन अमुं लोकम् धूमा�द�मेण 

अन्त�रक्षम् अन्त�रक्षात् �ुलोकम् आिवशित ; ताः सू�मा आपः आ�ितकायर्भूता अि�हो�समवाियन्यः कतृर्सिहताः 

��ाशब्दवाच्याः सोमलोके कतुर्ः शरीरान्तरारम्भाय �ुलोकं �िवशन्त्यः �यन्त इत्युच्यन्ते ; ताः त� �ुलोकं �िवश्य 

सोममण्डले कतुर्ः शरीरमारभन्ते । तदतेदचु्यते — ‘दवेाः ��ां जुह्वित, तस्या आ�त्यै सोमो राजा संभवित’ इित, ‘��ा वा 

आपः’ (तै. सं. १-६-८) इित �ुतेः । ‘वेत्थ यितथ्यामा�त्यां �तायामापः पु�षवाचो भूत्वा समुत्थाय वदिन्त’ (बृ. उ. ६-२-

२) इित ��ः ; तस्य च िनणर्यिवषये ‘असौ वै लोकोऽि�ः’ इित �स्तुतम् ; तस्मात् आपः कमर्समवाियन्यः कतुर्ः 

शरीरारिम्भकाः ��ाशब्दवाच्या इित िन�ीयत े। भूयस्त्वात् ‘आपः पु�षवाचः’ इित �पदशेः, न तु इतरािण भूतािन न 

सन्तीित ; कमर्�यु�� शरीरारम्भः ; कमर् च अप्समवािय ; तत� अपां �ाधान्यं शरीरकतृर्त्वे ; तेन च ‘आपः पु�षवाचः’ 

इित �पदशेः ; कमर्कृतो िह जन्मारम्भः सवर्� । त� य�िप अि�हो�ा�ितस्तुित�ारेण उत्�ान्त्यादयः �स्तुताः षट्पदाथार् 

अि�हो�े, तथािप वै�दकािन सवार्ण्येव कमार्िण अि�हो��भृतीिन ल�यन्ते ; दाराि�संब� ंिह पाङ्�ं कमर् �स्तुत्यो�म् — 

‘कमर्णा िपतृलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) इित ; व�यित च — ‘अथ ये यजे्ञन दानेन तपसा लोका�यिन्त’ (बृ. उ. ६-२-१५) 

इित ॥ 

पजर्न्यो वा अि�ग�तम तस्य संवत्सर एव सिमद�ािण धूमो िव�ुद�चरशिनरङ्गारा �ादनुयो 

िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः सोमं राजानं जुह्वित तस्या आ�त्यै वृि�ः संभवित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 



पजर्न्यो वा अि�ग�तम, ि�तीय आ�त्याधारः आ�त्योरावृि��मेण । पजर्न्यो नाम वृष्�ुपकरणािभमानी दवेतात्मा । तस्य 

संवत्सर एव सिमत ्; संवत्सरेण िह शरदा�दिभ��ष्मान्तैः स्वावयवै�वप�रवतर्मानेन पजर्न्योऽि�द�प्यते । अ�ािण धूमः, 

धूम�भवत्वात् धूमवदपुल�यत्वा�ा । िव�ुत् अ�चः, �काशसामान्यात् । अशिनः अङ्गाराः, 

उपशान्तका�ठन्यसामान्याभ्याम् । �ादनुयः ह्लादनुयः स्तनिय�ुशब्दाः िवस्फुिलङ्गाः, िवके्षपानेकत्वसामान्यात् । 

तिस्म�ेतिस्मि�ित आ�त्यिधकरणिनद�शः । दवेा इित, ते एव होतारः सोमं राजानं जुह्वित ; योऽसौ �ुलोका�ौ ��ायां 

�तायामिभिनवृर्�ः सोमः, स ि�तीये पजर्न्या�ौ �यते ; तस्या� सोमा�तेवृर्ि�ः संभवित ॥ 

अयं वै लोकोऽि�ग�तम तस्य पृिथ�ेव सिमदि�धूर्मो राि�र�च�न्�मा अङ्गारा नक्ष�ािण िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ 

दवेा वृ�� जुह्वित तस्या आ�त्या अ�ं संभवित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

अयं वै लोकोऽि�ग�तम । अयं लोक इित �ािणजन्मोपभोगा�यः ��याकारकफलिविश�ः, स तृतीयोऽि�ः । तस्या�ेः 

पृिथ�ेव सिमत् ; पृिथ�ा िह अयं लोकः अनेक�ाण्युपभोगसंप�या सिमध्यते । अि�ः धूमः, पृिथ�ा�योत्थानसामान्यात् ; 

पा�थवं िह इन्धन��म् आि�त्य अि�ः उि��ित, यथा सिमदा�येण धूमः । राि�ः अ�चः, सिमत्संबन्ध�भवसामान्यात् ; 

अ�ेः सिमत्संबन्धेन िह अ�चः संभवित, तथा पृिथवीसिमत्संबन्धेन शवर्री ; पृिथवीछायां िह शावर्रं तम आचक्षते । चन्�मा 

अङ्गाराः, तत्�भवत्वसामान्यात् ; अ�चषो िह अङ्गाराः �भविन्त, तथा रा�ौ चन्�माः ; उपशान्तत्वसामान्या�ा । 

नक्ष�ािण िवस्फुिलङ्गाः, िवस्फुिलङ्गवि�के्षपसामान्यात् । तिस्म�ेतिस्मि�त्या�द पूवर्वत् । वृ�� जुह्वित, तस्या आ�तेः 

अ�ं संभवित, वृि��भवत्वस्य �िस�त्वात् �ीिहयवादरे�स्य ॥ 

पु�षो वा अि�ग�तम तस्य �ा�मेव सिमत्�ाणो धूमो वाग�च�कु्षरङ्गाराः �ो�ं िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा 

अ�ं जुह्वित तस्या आ�त्यै रेतः संभवित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

पु�षो वा अि�ग�तम ; �िस�ः िशरःपाण्या�दमान् पु�षः चतुथ�ऽि�ः तस्य �ा�ं िववृतं मुखं सिमत् ; िववृतेन िह मुखेन 

दीप्यते पु�षः वचनस्वाध्यायादौ, यथा सिमधा अि�ः । �ाणो धूमः तदतु्थानसामान्यात् ; मुखाि� �ाण उि��ित । वाक् 

शब्दः अ�चः ��कत्वसामान्यात् ; अ�च� ��कम्, तथा वाक् शब्दः अिभधेय��कः । चकु्षः अङ्गाराः, 

उपशमसामान्यात् �काशा�यत्वा�ा । �ो�ं िवस्फुिलङ्गाः, िवके्षपसामान्यात् । तिस्मन् अ�ं जुह्वित । ननु नैव दवेा 

अ�िमह जुह्वतो दशृ्यन्ते — नैष दोषः, �ाणानां दवेत्वोपप�ेः ; अिधदवैम् इन्�ादयो दवेाः ; ते एव अध्यात्मं �ाणाः ; ते च 

अ�स्य पु�षे �के्ष�ारः ; तस्या आ�तेः रेतः संभवित ; अ�प�रणामो िह रेतः ॥ 



योषा वा अि�ग�तम तस्या उपस्थ एव सिमल्लोमािन धूमो योिनर�चयर्दन्तः करोित तेऽङ्गारा अिभनन्दा 

िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा रेतो जुह्वित तस्या आ�त्यै पु�षः संभवित स जीवित याव�ीवत्यथ यदा ि�यते ॥ 

१३ ॥ 

भाष्यम् 

योषा वा अि�ग�तम । योषेित �ी प�मो होमािधकरणम् अि�ः तस्याः उपस्थ एव सिमत् ; तेन िह सा सिमध्यते । 

लोमािन धूमः, तदतु्थानसामान्यात् । योिनः अ�चः, वणर्सामान्यात् । यदन्तः करोित, तेऽङ्गाराः ; अन्तःकरणं 

मैथुन�ापारः, तेऽङ्गाराः, वीय�पशमहतेुत्वसामान्यात् ; वीयार्�ुपशमकारणं मैथुनम्, तथा अङ्गारभावः 

अ�े�पशमकारणम् । अिभनन्दाः सुखलवाः कु्ष�त्वसामान्यात् िवस्फुिलङ्गाः । तिस्मन् रेतो जुह्वित । तस्या आ�तेः पु�षः 

संभवित । एवं �ुपजर्न्यायंलोकपु�षयोषाि�षु �मेण �यमानाः ��ासोमवृष्��रेतोभावेन स्थूलतारतम्य�ममाप�मानाः 

��ाशब्दवाच्या आपः पु�षशब्दमारभन्ते । यः ��ः चतुथर्ः ‘वेत्थ यितथ्यामा�त्यां �तायामापः पु�षवाचो भूत्वा समुत्थाय 

वदन्ती३’ (बृ. उ. ६-२-२) इित, स एष िनण�तः — प�म्यामा�तौ योषा�ौ �तायां रेतोभूता आपः पु�षवाचो भवन्तीित । 

स पु�षः एवं �मेण जातो जीवित ; �कयन्तं कालिमत्युच्यते — याव�ीवित यावदिस्मन् शरीरे िस्थितिनिम�ं कमर् िव�ते, 

ताव�दत्यथर्ः । अथ तत्क्षये यदा यिस्मन्काले ि�यते ॥ 

अथैनम�ये हरिन्त तस्याि�रेवाि�भर्वित सिमत्सिमद्धूमो धूमोऽ�चर�चरङ्गारा िवस्फुिलङ्गा 

िवस्फुिलङ्गास्तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः पु�षं जुह्वित तस्या आ�त्यै पु�षो भास्वरवणर्ः संभवित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ तदा एनं मृतम ्अ�ये अग्न्यथर्मेव अन्त्या�त्यै हरिन्त ऋित्वजः ; तस्य आ�ितभूतस्य �िस�ः अि�रेव होमािधकरणम्, 

न प�रकल्प्योऽि�ः ; �िस�वै सिमत् सिमत् ; धूमो धूमः ; अ�चः अ�चः ; अङ्गारा अङ्गाराः ; िवस्फुिलङ्गा िवस्फुिलङ्गाः 

; यथा�िस�मेव सवर्िमत्यथर्ः । तिस्मन् पु�षम् अन्त्या��त जुह्वित ; तस्यै आ�त्यै आ�तेः, पु�षः भास्वरवणर्ः 

अितशयदीि�मान्, िनषेका�दिभरन्त्या�त्यन्तैः कमर्िभः संस्कृतत्वात्, संभवित िनष्प�ते ॥ 

ते य एवमेति�दयु� चामी अरण्ये ��ां सत्यमुपासते तेऽ�चरिभसंभवन्त्य�चषोऽहरह्न 

आपूयर्माणपक्षमापूयर्माणपक्षा�ान्षण्मासानुदङ्ङा�दत्य एित मासेभ्यो दवेलोकं दवेलोकादा�दत्यमा�दत्या��ुैतं 

तान्वै�ुतान्पु�षो मानस एत्य ��लोकान्गमयित ते तेषु ��लोकेषु पराः परावतो वसिन्त तेषां न पुनरावृि�ः ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



इदान� �थम��िनराकरणाथर्माह — त े; के ? ये एवं यथो�ं प�ाि�दशर्नमेतत् िवदःु ; एवंशब्दात् 

अि�सिमद्धूमा�चरङ्गारिवस्फुिलङ्ग��ा�दिविश�ाः प�ा�यो िन�द�ाः ; तान् एवम ्एतान् प�ा�ीन् िवद�ुरत्यथर्ः ॥ 

ननु अि�हो�ा�ितदशर्निवषयमेव एत�शर्नम् ; त� िह उ�म् उत्�ान्त्या�दपदाथर्षट्किनणर्ये ‘�दवमेवाहवनीयं कुवार्ते’ (शत. 

�ा. ११-६-२-७) इत्या�द ; इहािप अमुष्य लोकस्याि�त्वम्, आ�दत्यस्य च सिम�विमत्या�द ब� साम्यम् ; तस्मात् 

तच्छेषमेव एत�शर्निमित — न, यितथ्यािमित ���ितवचनप�र�हात् ; यितथ्यािमत्यस्य ��स्य �ितवचनस्य यावदवे 

प�र�हः, तावदवे एवंशब्दने परा��ु ंयु�म,् अन्यथा ��ानथर्क्यात् ; िनज्ञार्तत्वा� संख्यायाः अ�य एव व��ाः ; अथ 

िनज्ञार्तमप्यनू�त,े यथा�ा�स्यैव अनुवदनं यु�म्, न तु ‘असौ लोकोऽि�ः’ इित ; अथ उपलक्षणाथर्ः, तथािप आ�ेन अन्त्येन 

च उपलक्षणं यु�म् । �ुत्यन्तरा� ; समाने िह �करणे छान्दोग्य�ुतौ ‘प�ा�ीन्वेद’ (छा. उ. ५-१०-१०) इित प�संख्याया 

एवोपादानात् अनि�हो�शेषम् एतत् प�ाि�दशर्नम् । य�ु अि�सिमदा�दसामान्यम्, तत् अि�हो�स्तुत्यथर्िमत्यवोचाम ; 

तस्मात् न उत्�ान्त्या�दपदाथर्षट्कप�रज्ञानात् अ�चरा�द�ितपि�ः, एविमित �कृतोपादानेन अ�चरा�द�ितपि�िवधानात् ॥ 

के पुनस्ते, ये एवं िवदःु ? गृहस्था एव । ननु तेषां यज्ञा�दसाधनेन धूमा�द�ितपि�ः िविधित्सता — न, अनेवंिवदामिप 

गृहस्थानां यज्ञा�दसाधनोपप�ेः, िभकु्षवान�स्थयो� अरण्यसंबन्धेन �हणात्, गृहस्थकमर्संब�त्वा� प�ाि�दशर्नस्य । अतः 

नािप ��चा�रणः ‘एवं िवदःु’ इित गृ�न्ते ; तेषां तु उ�रे पिथ �वेशः स्मृित�ामाण्यात् — 

‘अ�ाशीितसह�ाणामृषीणामूध्वर्रेतसाम् । उ�रेणायर्म्णः पन्थास्तेऽमृतत्वं िह भेिजरे’ (?) इित । तस्मात् ये गृहस्थाः एवम् 

— अि�जोऽहम्, अग्न्यपत्यम् — इित, एवम् �मेण अि�भ्यो जातः अि��पः इत्येवम्, ये िवदःु, ते च, ये च अमी अरण्य े

वान�स्थाः प�र�ाजका�ारण्यिनत्याः, ��ां ��ायु�ाः सन्तः, सत्यं �� िहरण्यगभार्त्मानमुपासते, न पुनः ��ां च 

उपासते, ते सव�ऽ�चरिभसंभविन्त । यावत् गृहस्थाः प�ाि�िव�ां सत्यं वा �� न िवदःु, तावत् ��ा�ा�ित�मेण 

प�म्यामा�तौ �तायां ततो योषा�ेजार्ताः, पुनल�कं �त्युत्थाियनः अि�हो�ा�दकमार्नु�ातारो भविन्त ; तेन कमर्णा 

धूमा�द�मेण पुनः िपतृलोकम्, पुनः पजर्न्या�द�मेण इमम् आवतर्न्ते । ततः पुनय�षा�ेजार्ताः पुनः कमर् कृत्वा — इत्येवमेव 

घटीयन्�वत् गत्यागितभ्यां पुनः पुनः आवतर्न्ते । यदा तु एवं िवदःु, ततो घटीयन्��मणाि�िनमुर्�ाः सन्तः 

अ�चरिभसंभविन्त ; अ�च�रित न अि�ज्वालामा�म्, �क त�ह अ�चरिभमािननी अ�चःशब्दवाच्या दवेता उ�रमागर्लक्षणा 

�विस्थतैव ; तामिभसंभविन्त ; न िह प�र�ाजकानाम् अग्न्य�चषैव साक्षात्संबन्धोऽिस्त ; तेन दवेतैव प�रगृ�ते 

अ�चःशब्दवाच्या । अतः अहद�वताम् ; मरणकालिनयमानुपप�ेः अहःशब्दोऽिप दवेतैव ; आयुषः क्षये िह मरणम ्; न िह 

एवंिवदा अहन्येव मतर्�िमित अहः मरणकालो िनयन्तुं शक्यत े; न च रा�ौ �ेताः सन्तः अहः �तीक्षन्ते, ‘स 

यावित्क्षप्येत्मनस्तावदा�दत्यं गच्छित’ (छा. उ. ८-६-५) इित �ुत्यन्तरात् । अह्न आपूयर्माणपक्षम्, अहद�वतया 

अितवािहता आपूयर्माणपक्षदवेतां �ितप�न्ते, शुक्लपक्षदवेतािमत्येतत् । आपूयर्माणपक्षात् यान् षण्मासान् उदङ् उ�रां 

�दशम् आ�दत्यः सिवता एित, तान्मासान्�ितप�न्ते शुक्लपक्षदवेतया अितवािहताः सन्तः ; मासािनित ब�वचनात् 

संघचा�रण्यः षट् उ�रायणदवेताः ; तेभ्यो मासेभ्यः षण्मासदवेतािभरितवािहताः दवेलोकािभमािनन� दवेतां �ितप�न्ते । 



दवेलोकात् आ�दत्यम् ; आ�दत्यात् वै�ुतं िव�ुदिभमािनन� दवेतां �ितप�न्त े। िव�ु�ेवतां �ा�ान् ��लोकवासी पु�षः 

��णा मनसा सृ�ो मानसः कि�त् एत्य आगत्य ��लोकान्गमयित ; ��लोकािनित अधरो�रभूिमभेदने िभ�ा इित 

गम्यन्ते, ब�वचन�योगात्, उपासनतारतम्योपप�े� । ते तेन पु�षेण गिमताः सन्तः, तेषु ��लोकेषु पराः �कृ�ाः सन्तः, 

स्वयं परावतः �कृ�ाः समाः संवत्सराननेकान् वसिन्त, ��णोऽनेकान्कल्पान्वसन्तीत्यथर्ः । तेषां ��लोकं गतानां नािस्त 

पुनरावृि�ः अिस्मन्संसारे न पुनरागमनम्, ‘इह’ इित शाखान्तरपाठात् ; इहिेत आकृितमा��हणिमित चेत्, ‘�ोभूते 

पौणर्मासीम्’ ( ? ) इित य�त ्— न, इहिेतिवशेषणानथर्क्यात्, य�द िह नावतर्न्त एव इह�हणमनथर्कमेव स्यात् ; ‘�ोभूते 

पौणर्मासीम्’ ( ? ) इत्य� पौणर्मास्याः �ोभूतत्वमनु�ं न ज्ञायत इित यु�ं िवशेषियतुम् ; न िह त� �आकृितः शब्दाथ� 

िव�त इित �ःशब्दो िनरथर्क एव �युज्यते ; य� तु िवशेषणशब्द े�यु�े अिन्वष्यमाणे िवशेषणफलं चे� गम्यते, त� यु�ो 

िनरथर्कत्वेन उत्��ु ंिवशेषणशब्दः ; न त ुसत्यां िवशेषणफलागतौ । तस्मात् अस्मात्कल्पादधू्वर्म् आवृि�गर्म्यते ॥ 

अथ ये यजे्ञन दानेन तपसा लोका�यिन्त त ेधूममिभसंभविन्त धूमा�ा�� 

रा�ेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा�ान्षण्मासान्दिक्षणा�दत्य एित मासेभ्यः िपतृलोकं िपतृलोका�न्� ंते चन्� ं�ाप्या�ं 

भविन्त तांस्त� दवेा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्त� भक्षयिन्त तेषां यदा 

तत्पयर्वैत्यथेममेवाकाशमिभिनष्प�न्त आकाशा�ायुं वायोवृर्�� वृ�ःे पृिथव� ते पृिथव� �ाप्या�ं भविन्त ते पुनः पु�षा�ौ 

�यन्ते ततो योषा�ौ जायन्ते लोकान्�त्युत्थाियनस्य एवमेवानुप�रवतर्न्तेऽथ य एतौ पन्थानौ न िवदसु्ते क�टाः पतङ्गा 

य�दद ंदन्दशूकम् ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ पुनः ये नैवं िवदःु, उत्�ान्त्या�ि�हो�संब�पदाथर्षट्कस्यैव वे�दतारः केवलक�मणः, यजे्ञनाि�हो�ा�दना, दानेन 

बिहव��द िभक्षमाणेषु ��संिवभागलक्षणेन, तपसा बिहव��ेव दीक्षा�द�ित�र�ेन कृच्�चान्�ायणा�दना, लोकान् जयिन्त ; 

लोकािनित ब�वचनात् त�ािप फलतारतम्यमिभ�ेतम् । ते धूममिभसंभविन्त ; उ�रमागर् इव इहािप दवेता एव 

धूमा�दशब्दवाच्याः, धूमदवेतां �ितप�न्त इत्यथर्ः ; आितवािहकत्वं च दवेतानां त�दवे । धूमात् रा�� राि�दवेताम्, ततः 

अपक्षीयमाणपक्षम् अपक्षीयमाणपक्षदवेताम्, ततो यान्षण्मासान् दिक्षणां �दशमा�दत्य एित तान् मासदवेतािवशेषान् 

�ितप�न्ते । मासेभ्यः िपतृलोकम,् िपतृलोका�न्�म् । ते चन्� ं�ाप्य अ�ं भविन्त ; तान् त�ा�भूतान्, यथा सोमं 

राजानिमह यजे्ञ ऋित्वजः आप्यायस्व अपक्षीयस्वेित भक्षयिन्त, एवम ्एनान् चन्� ं�ा�ान् क�मणः भृत्यािनव स्वािमनः 

भक्षयिन्त उपभु�ते दवेाः ; ‘आप्यायस्वापक्षीयस्व’ इित न मन्�ः ; �क त�ह आप्याय्य आप्याय्य चमसस्थम्, भक्षणेन अपक्षयं 

च कृत्वा, पुनः पुनभर्क्षयन्तीत्यथर्ः ; एवं दवेा अिप सोमलोके लब्धशरीरान् क�मणः उपकरणभूतान् पुनः पुनः िव�ामयन्तः 

कमार्नु�पं फलं �यच्छन्तः — ति� तेषामाप्यायनं सोमस्य आप्यायनिमव उपभु�ते उपकरणभूतान् दवेाः । तेषां क�मणाम् 

यदा यिस्मन्काले, तत् यज्ञदाना�दलक्षणं सोमलोक�ापकं कमर्, पयर्वैित प�रगच्छित प�रक्षीयत इत्यथर्ः, अथ तदा इममेव 

�िस�माकाशमिभिनष्प�न्ते ; यास्ताः ��ाशब्दवाच्या �ुलोका�ौ �ता आपः सोमाकारप�रणताः, यािभः सोमलोके 



क�मणामुपभोगाय शरीरमारब्धम् अम्मयम्, ताः कमर्क्षयात् िहमिपण्ड इवातपसंपकार्त् �िवलीयन्ते ; �िवलीनाः सू�मा 

आकाशभूता इव भविन्त ; त�ददमुच्यते — ‘इममेवाकाशमिभिनष्प�न्ते’ इित । ते पुनरिप क�मणः तच्छरीराः सन्तः 

पुरोवाता�दना इत� अमुत� नीयन्ते अन्त�रक्षगाः ; तदाह — आकाशा�ायुिमित । वायोवृर्�� �ितप�न्ते ; तद�ुम् — 

पजर्न्या�ौ सोमं राजानं जुह्वतीित । ततो वृि�भूता इमां पृिथव� पतिन्त । ते पृिथव� �ाप्य �ीिहयवा�द अ�ं भविन्त ; 

तद�ुम् — अ�स्मल्लोकेऽ�ौ वृ�� जुह्वित तस्या आ�त्या अ�ं संभवतीित । ते पुनः पु�षा�ौ �यन्ते अ�भूता रेतःिसिच ; 

ततो रेतोभूता योषा�ौ �यन्ते ; ततो जायन्ते ; लोकं �त्युत्थाियनः ते लोकं �त्युि��न्तः अि�हो�ा�दकमर् अनुित�िन्त । ततो 

धूमा�दना पुनः पुनः सोमलोकम,् पुन�रमं लोकिमित — ते एवं क�मणः अनुप�रवतर्न्ते घटीयन्�वत् च��भूता 

बं�मतीत्यथर्ः, उ�रमागार्य स�ोमु�ये वा यावद्�� न िवदःु ; ‘इित नु कामयमानः संसरित’ (बृ. उ. ४-४-६) इत्यु�म् । 

अथ पुनः ये उ�रं दिक्षणं च एतौ पन्थानौ न िवदःु, उ�रस्य दिक्षणस्य वा पथः �ितप�ये ज्ञानं कमर् वा नानुित�न्तीत्यथर्ः ; 

ते �क भवन्तीत्युच्यते — त ेक�टाः पतङ्गाः, य�दद ंय�ेद ंदन्दशूकं दशंमशकिमत्येतत्, भविन्त । एवं िह इयं संसारगितः 

क�ा, अस्यां िनम�स्य पुन��ार एव दलुर्भः । तथा च �ुत्यन्तरम् — ‘तानीमािन कु्ष�ाण्यसकृदावत�िन भूतािन भविन्त 

जायस्व ि�यस्व’ (छा. उ. ५-१-८) इित । तस्मात्सव�त्साहने यथाशि� स्वाभािवककमर्ज्ञानहानेन 

दिक्षणो�रमागर्�ितपि�साधनं शा�ीयं कमर् ज्ञानं वा अनुित��ेदित वाक्याथर्ः ; तथा चो�म ्— ‘अतो वै खलु द�ुनष्�पतरं 

तस्मा�ुगुप्सेत’ (छा. उ. ५-१०-६) इित �ुत्यन्तरात् मोक्षाय �यतेतेत्यथर्ः । अ�ािप उ�रमागर्�ितपि�साधन एव महान् 

य�ः कतर्� इित गम्यते, ‘एवमेवानुप�रवतर्न्ते’ इत्यु�त्वात् । एवं ��ाः सव� िनण�ताः ; ‘असौ वै लोकः’ (बृ. उ. ६-२-९) 

इत्यारभ्य ‘पु�षः संभवित’ (बृ. उ. ६-२-१३) इित चतुथर्ः ��ः ‘यितथ्यामा�त्याम्’ (बृ. उ. ६-२-२) इत्या�दः �ाथम्येन ; 

प�मस्तु ि�तीयत्वेन दवेयानस्य वा पथः �ितपद ंिपतृयाणस्य वेित दिक्षणो�रमागर्�ितपि�साधनकथनेन ; तेनैव च 

�थमोऽिप — अ�ेरारभ्य केिचद�चः �ितप�न्ते केिचद्धूमिमित िव�ितपि�ः ; पुनरावृि�� ि�तीयः ��ः — 

आकाशा�द�मेणेमं लोकमागच्छन्तीित ; तेनैव — असौ लोको न संपूयर्ते क�टपतङ्गा�द�ितप�े� केषांिच�दित, तृतीयोऽिप 

��ो िनण�तः ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयं �ा�णम् ॥ 

स यः कामयेत महत्�ा�ुयािमत्युदगयन आपूयर्माणपक्षस्य पुण्याह े�ादशाहमुपसद्�ती भूत्वौदमु्बरे कंसे चमसे वा सव�षधं 

फलानीित संभृत्य प�रसमु� प�रिलप्याि�मुपसमाधाय प�रस्तीयार्वृताज्यं संस्कृत्य पंुसा नक्ष�ेण मन्थं संनीय जुहोित । 

यावन्तो दवेास्त्विय जातवेदिस्तयर्�ो �िन्त पु�षस्य कामान् । तेभ्योऽह ंभागधेयं जुहोिम ते मा तृ�ाः सव�ः कामैस्तपर्यन्तु 

स्वाहा । या ितर�ी िनप�तेऽह ंिवधरणी इित तां त्वा घृतस्य धारया यजे संराधनीमह ंस्वाहा ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



स यः कामयेत । ज्ञानकमर्णोगर्ित��ा ; त� ज्ञानं स्वतन्�म् ; कमर् तु दवैमानुषिव��याय�म् ; तेन कमार्थ� िव�मुपाजर्नीयम् 

; तच् च अ�त्यवायका�रणोपायेनेित तदथ� मन्थाख्यं कमर् आरभ्यते मह�व�ा�ये ; मह�वे च सित अथर्िस� ंिह िव�म् । 

तदचु्यते — स यः कामयेत, स यो िव�ाथ� कमर्ण्यिधकृतः यः कामयेत ; �कम् ? महत् मह�वम् �ा�ुयाम्, 

महान्स्यािमतीत्यथर्ः । त� मन्थकमर्णो िविधित्सतस्य कालोऽिभधीयते — उदगयने आ�दत्यस्य ; त� सवर्� �ा�ौ 

आपूयर्माणपक्षस्य शुक्लपक्षस्य ; त�ािप सवर्� �ा�ौ, पुण्याह ेअनुकूले आत्मनः कमर्िसि�कर इत्यथर्ः ; �ादशाहम्, 

यिस्मन्पुण्येऽनुकूले कमर् िचक�षर्ित ततः �ाक् पुण्याहमेवारभ्य �ादशाहम्, उपसद्�ती, उपसत्सु �तम्, उपसदः �िस�ा 

ज्योित�ोमे, त� च स्तनोपचयापचय�ारेण पयोभक्षणं तद्�तम् ; अ� च तत्कमार्नुपसंहारात् केवलिमितकतर्�ताशून्यं 

पयोभक्षणमा�मुपादीयते ; ननु उपसदो �तिमित यदा िव�हः, तदा सवर्िमितकतर्�ता�पं �ा�ं भवित, तत ्कस्मात् न 

प�रगृ�त इत्युच्यते — स्मातर्त्वात्कमर्णः ; स्मात� हीद ंमन्थकमर् । नन ु�ुितिविहतं सत् कथं स्मात� भिवतुमहर्ित — 

स्मृत्यनुवा�दनी िह �ुित�रयम् ; �ौतत्वे िह �कृितिवकारभावः ; तत� �ाकृतधमर्�ािहत्वं िवकारकमर्णः ; न तु इह 

�ौतत्वम् ; अत एव च आवसथ्या�ौ एतत्कमर् िवधीयते, सवार् च आवृत् स्मात�वेित । उपसद्�ती भूत्वा पयो�ती सि�त्यथर्ः 

औदमु्बरे उदमु्बरवृक्षमये, कंसे चमसे वा, तस्यैव िवशेषणम् — कंसाकारे चमसाकरे वा औदमु्बर एव ; आकारे तु िवकल्पः, 

न औदमु्बरत्वे । अ� सव�षधं सवार्सामोषधीनां समूह ंयथासंभवं यथाशि� च सवार् ओषधीः समा�त्य ; त� �ाम्याणां तु 

दश िनयमेन �ा�ा �ीिहयवा�ा व�यमाणाः ; अिधक�हणे तु न दोषः ; �ाम्याणां फलािन च यथासंभवं यथाशि� च ; 

इितशब्दः समस्तसंभारोपचय�दशर्नाथर्ः ; अन्यदिप यत्संभरणीयं तत्सव� संभृत्येत्यथर्ः ; �मस्त� गृ�ो�ो ���ः । 

प�रसमूहनप�रलेपने भूिमसंस्कारः । अि�मुपसमाधायेित वचनात् आवसथ्येऽ�ािवित गम्यते, एकवचनात् 

उपसमाधान�वणा� ; िव�मानस्यैव उपसमाधानम् ; प�रस्तीयर् दभार्न् ; आवृता — स्मातर्त्वात्कमर्णः स्थालीपाकावृत् 

प�रगृ�ते — तया आज्यं संस्कृत्य ; पंुसा नक्ष�ेण पंुना�ा नक्ष�ेण पुण्याहसंयु�ेन, मन्थं सव�षधफलिप� ंत�ौदमु्बरे चमसे 

दधिन मधुिन घृते च उपिसच्य एकया उपमन्थन्या उपसंमथ्य, संनीय मध्ये संस्थाप्य, औदमु्बरेण �ुवेण आवापस्थाने 

आज्यस्य जुहोित एतैमर्न्�ैः ‘यावन्तो दवेाः’ इत्या�ैः ॥ 

ज्ये�ाय स्वाहा �े�ाय स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित �ाणाय स्वाहा विस�ायै स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित वाचे स्वाहा �ित�ायै स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित चकु्षषे स्वाहा संपद ेस्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित �ो�ाय स्वाहायतनाय स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित मनसे स्वाहा �जात्यै स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित रेतसे स्वाहते्य�ौ �त्वा सं�वमवनयित ॥ २ ॥ 

अ�ये स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित सोमाय स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित भूः स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित भुवः स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित स्वः स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित भूभुर्वःस्वः 

स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित ��णे स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित क्षत्�ाय स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित भूताय स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित भिवष्यते स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित िव�ाय 



स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित सवार्य स्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे सं�वमवनयित �जापतय ेस्वाहते्य�ौ �त्वा मन्थे 

सं�वमवनयित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

ज्ये�ाय स्वाहा �े�ाय स्वाहते्यारभ्य � े� ेआ�ती �त्वा मन्थे सं�वमवनयित, �ुवावलेपनमाज्य ंमन्थे सं�ावयित । 

एतस्मादवे ज्ये�ाय �े�ायेत्या�द�ाणिलङ्गात् ज्ये��े�ा�द�ाणिवद एव अिस्मन् कमर्ण्यिधकारः । ‘रेतसे’ इत्यारभ्य 

एकैकामा��त �त्वा मन्थे सं�वमवनयित, अपरया उपमन्थन्या पुनमर्थ्नाित ॥ 

अथैनमिभमृशित �मदिस ज्वलदिस पूणर्मिस �स्तब्धमस्येकसभमिस �हकृतमिस �ह��यमाणमस्यु�ीथमस्यु�ीयमानमिस 

�ािवतमिस �त्या�ािवतमस्या�� संदी�मिस िवभूरिस �भूरस्य�मिस ज्योितरिस िनधनमिस संवग�ऽसीित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथैनमिभमृशित ‘�मदिस’ इत्यनेन मन्�ेण ॥ 

अथैनमु�च्छत्यामं स्यामं िह त ेमिह स िह राजेशानोऽिधपितः स मां राजेशानोऽिधप�त करोित्वित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथैनमु�च्छित सह पा�ेण हस्त ेगृ�ाित ‘आमंस्यामंिह ते मिह’ इत्यनेन ॥ 

अथैनमाचामित तत्सिवतुवर्रेण्यम ्। मधु वाता ऋतायते मधु क्षरिन्त िसन्धवः । माध्वीनर्ः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । भग� 

दवेस्य धीमिह । मधु न�मुतोषसो मधुमत्पा�थवं रजः । मधु �ौरस्तु नः िपता । भुवः स्वाहा । िधयो यो नः �चोदयात् । 

मधुमा�ो वनस्पितमर्धुमां अस्तु सूयर्ः । माध्वीगार्वो भवन्तु नः । स्वः स्वाहिेत । सवा� च सािव�ीमन्वाह सवार्� 

मधुमतीरहमेवेद ंसव� भूयासं भूभुर्वः स्वः स्वाहते्यन्तत आचम्य पाणी �क्षाल्य जघनेना�� �ािक्शराः संिवशित 

�ातरा�दत्यमुपित�ते �दशामेकपुण्डरीकमस्यह ंमनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासिमित यथेतमेत्य जघनेनाि�मासीनो वंशं 

जपित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथैनम् आचामित भक्षयित, गाय�याः �थमपादने मधुमत्या एकया �ा�त्या च �थमया �थम�ासमाचामित ; तथा 

गाय�ीि�तीयपादने मधुमत्या ि�तीयया ि�तीयया च �ा�त्या ि�तीयं �ासम् ; तथा तृतीयेन गाय�ीपादने तृतीयया 

मधुमत्या तृतीयया च �ा�त्या तृतीयं �ासम् । सवा� सािव�� सवार्� मधुमती�क्त्वा ‘अहमेवेद ंसव� भूयासम्’ इित च अन्ते 

‘भूभुर्वःस्वः स्वाहा’ इित समस्तं भक्षयित । यथा चतु�भ�ार्सैः त��ं सव� प�रसमाप्यते, तथा पूवर्मेव िन�पयेत् । यत ्



पा�ाविल�म्, तत् पा�ं सव� िन�णज्य तूष्ण� िपबेत् । पाणी �क्षाल्य आप आचम्य जघनेना�� प�ाद�ेः �ािक्शराः संिवशित 

। �ातःसंध्यामुपास्य आ�दत्यमुपित�ते ‘�दशामेकपुण्डरीकम्’ इत्यनेन मन्�ेण । यथेत ंयथागतम्, एत्य आगत्य जघनेनाि�म् 

आसीनो वंशं जपित ॥ 

तं हतैसु�ालक आ�िणवार्जसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवािसन उक्त्वोवाचािप य एन ंशुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः 

�रोहयेुः पलाशानीित ॥ ७ ॥ 

एतमु हवै वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्ग्यायान्तेवािसन उक्त्वोवाचािप य एनं शुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः 

�रोहयेुः पलाशानीित ॥ ८ ॥ 

एतमु हवै मधुकः पैङ्ग्य�ूलाय भागिव�येऽन्तेवािसन उक्त्वोवाचािप य एनं शुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः �रोहयेुः 

पलाशानीित ॥ ९ ॥ 

एतमु हवै चूलो भागिवि�जार्नकाय आयस्थूणायान्तेवािसन उक्त्वोवाचािप य एन ंशुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः 

�रोहयेुः पलाशानीित ॥ १० ॥ 

एतमु हवै जान�करायस्थूणः सत्यकामाय जाबालायान्तेवािसन उक्त्वोवाचािप य एनं शुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः 

�रोहयेुः पलाशानीित ॥ ११ ॥ 

एतमु हवै सत्यकामो जाबालोऽन्तेवािसभ्य उक्त्वोवाचािप य एनं शुष्के स्थाणौ िनिष�े�ायेरञ्छाखाः �रोहयेुः 

पलाशानीित तमेत ंनापु�ाय वान्तेवािसने वा �ूयात् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

‘तं हतैमु�ालकः’ इत्या�द सत्यकामो जाबालोन्तेवािसभ्य उक्त्वा उवाच — अिप यः एन ंशुष्के स्थाणौ िनिष�ेत्, जायेर�ेव 

अिस्मन् शाखाः �रोहयेुः पलाशािन — इत्येवमन्तम् एनं मन्थम ्उ�ालकात्�भृित एकैकाचायर्�मागतं सत्यकाम आचाय� 

ब�भ्योऽन्तेवािसभ्य उक्त्वोवाच । �कमन्यदवुाचेत्युच्यते — अिप यः एन ंशष्के स्थाणौ गत�ाणेऽिप एनं मन्थं भक्षणाय 

संस्कृतं िनिष�ेत् �िक्षपेत्, जायेरन् उत्प�ेर�ेव अिस्मन् स्थाणौ शाखा अवयवा वृक्षस्य, �रोहयेु� पलाशािन पणार्िन, यथा 

जीवतः स्थाणोः ; �कमुत अनेन कमर्णा कामः िसध्ये�दित ; �ुवफलिमद ंकम�ित कमर्स्तुत्यथर्मेतत् । िव�ािधगम ेषट् तीथार्िन 

; तेषािमह स�ाणदशर्नस्य मन्थिवज्ञानस्यािधगम े� ेएव तीथ� अनुज्ञायेते, पु��ान्तेवासी च ॥ 

चतुरौदमु्बरो भवत्यौदमु्बरः �ुव औदमु्बर�मस औदमु्बर इध्म औदमु्बयार् उपमन्थन्यौ दश �ाम्यािण धान्यािन भविन्त 

�ीिहयवािस्तलमाषा अणुि�यंगवो गोधूमा� मसूरा� खल्वा� खलकुला� तािन्प�ान्दधिन मधुिन घृत उपिस�त्याज्यस्य 

जुहोित ॥ १३ ॥ 



भाष्यम् 

चतुरौदमु्बरो भवतीित �ाख्यातम ्। दश �ाम्यािण धान्यािन भविन्त, �ाम्याणां तु धान्यानां दश िनयमेन �ा�ा 

इत्यवोचाम । के त इित िन�दश्यन्ते — �ीिहयवाः, ितलमाषाः, अणुि�यंगवः अणव� अणुशब्दवाच्याः, �िच�ेशे ि�यंगवः 

�िस�ाः कङ्गुशब्दने, खल्वा िनष्पावाः वल्लशब्दवाच्या लोके, खलकुलाः कुलत्थाः । एत�ितरेकेण यथाशि� सव�षधयौ 

�ा�ाः फलािन च — इत्यवोचाम, अयािज्ञकािन वजर्ियत्वा ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथ� �ा�णम ्॥ 

एषां वै भूतानां पृिथवी रसः पृिथ�ा आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पािण पुष्पाणां फलािन फलानां पु�षः पु�षस्य रेतः ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

यादगृ्जन्मा यथोत्पा�दतः यैवार् गुणै�विश�ः पु� आत्मनः िपतु� लोक्यो भवतीित, तत्संपादनाय �ा�णमारभ्यते । 

�ाणद�शनः �ीमन्थं कमर् कृतवतः पु�मन्थेऽिधकारः । यदा पु�मन्थं िचक�षर्ित तदा �ीमन्थं कृत्वा ऋतुकालं प�याः 

�तीक्षत इत्येतत् रेतस ओषध्या�दरसतमत्वस्तुत्या अवगम्यते । एषां वै चराचराणां भूतानां पृिथवी रसः सारभूतः, 

सवर्भूतानां मिध्वित ह्यु�म् । पृिथ�ा आपो रसः, अप्सु िह पृिथ�ोता च �ोता च अपामोषधयो रसः । कायर्त्वात् 

रसत्वमोषध्यादीनां । ओषधीनां पुष्पािण । पुष्पाणां फलािन । फलानां पु�षः । पु�षस्य रेतः, ‘सव�भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः 

संभूतम्’ (ऐ. उ. २-१-१) इित �ुत्यन्तरात् ॥ 

स ह �जापितरीक्षांच�े हन्तास्मै �ित�ां कल्पयानीित स ि�यं ससृजे तां सृष्ट्वाध उपास्त तस्माित्�यमध उपासीत स एतं 

�ा�ं �ावाणमात्मन एव समुदपारय�ेनैनामभ्यसृजत् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यत एवं सवर्भूतानां सारतमम् एतत् रेतः, अतः कानु खल्वस्य योग्या �ित�िेत स ह ��ा �जापितरीक्षांच�े । ईक्षां कृत्वा स 

ि�यं ससृजे । तां च सृष्ट्वा अध उपास्त मैथुनाख्यं कमर् अधउपासनं नाम कृतवान् । तस्माित्�यमध उपासीत ; 

�े�ानु�यणा िह �जाः । अ� वाजपेयसामान्यक्लृि�माह — स एनं �ा�ं �कृ�गितयु�म् आत्मनो �ावाणं 

सोमािभषवोपलस्थानीयं का�ठन्यसामान्यात् �जननेिन्�यम्, उदपारयत् उत्पू�रतवान् �ी��नं �ित ; तेन एनां ि�यम् 

अभ्यसृजत् अिभसंसग� कृतवान ्॥ 



तस्या वे�द�पस्थो लोमािन ब�ह�मार्िधषवणे सिम�ो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवित 

तावानस्य लोको भवित य एवं िव�ानधोपहासं चरत्यासां �ीणां सुकृतं वृङ्�ेऽथ य इदमिव�ानधोपहासं चरत्यास्य ि�यः 

सुकृतं वृ�ते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तस्या वे�द�रत्या�द सव� सामान्य ं�िस�म् । सिम�ोऽि�ः मध्यतः �ी��नस्य ; तौ मुष्कौ अिधषवणफलके इित �विहतेन 

संबध्यते । वाजपेययािजनो यावान् लोकः �िस�ः, तावान् िवदषुः मैथुनकमर्णो लोकः फलिमित स्तूयते । तस्मात् बीभत्सा 

नो काय�ित । य एवं िव�ानधोपहासं चरित आसां �ीणां सुकृत ंवृङ्�े आवजर्यित । अथ पुनः यः वाजपेयसंप�� न जानाित 

अिव�ान् रेतसो रसतमत्वं च अधोपहासं चरित, आ अस्य ि�यः सुकृतम् आवृ�ते अिवदषुः ॥ 

तद� स्म वै ति��ानु�ालक आ�िणराहतै� स्म वै ति��ा�ाको मौ�ल्य आहतै� स्म वै ति��ान्कुमारहा�रत आह बहवो 

मयार् �ा�णायना िन�रिन्�या िवसुकृतोऽस्माल्लोकात्�यिन्त य इदमिव�ांसोऽधोपहासं चरन्तीित ब� वा इद ंसु�स्य वा 

जा�तो वा रेतः स्कन्दित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एत� स्म वै तत् िव�ान् उ�ालक आ�िणः आह अधोपहासाख्यं मैथुनकमर् वाजपेयसंप�ं िव�ािनत्यथर्ः । तथा नाको 

मौ�ल्यः कुमारहा�रत� । �क त आ��रत्युच्यते — बहवो मयार् मरणध�मणो मनुष्याः, �ा�णा अयनं येषां ते �ा�णायनाः 

��बन्धवः जाितमा�ोपजीिवन इत्येतत्, िन�रिन्�याः िवि��िेन्�याः, िवसुकृतः िवगतसुकृतकमार्णः, अिव�ांसः 

मैथुनकमार्स�ा इत्यथर्ः ; त े�कम् ? अस्मात् लोकात् �यिन्त परलोकात् प�र��ा इित । मैथुनकमर्णोऽत्यन्तपापहतेुत्वं 

दशर्यित — य इदमिव�ांसोऽधोपहासं चरन्तीित ॥ 

�ीमन्थं कृत्वा प�या ऋतुकालं ��चय�ण �तीक्षते ; य�द इद ंरेतः स्कन्दित, ब� वा अल्पं वा, सु�स्य वा जा�तो वा, 

राग�ाबल्यात् — 

तदिभमृशेदनु वा मन्�येन यन्मेऽ� रेतः पृिथवीमस्कान्त्सी�दोषधीरप्यसर�दपः । इदमह ंत�ते आदद ेपुनमार्मैित्विन्�यं 

पुनस्तेजः पुनभर्गः । पुनरि��धष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तािमत्यनािमकाङ्गु�ाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा �ुवौ वा िनमृज्यात ्

॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तदिभमृशेत्, अनुमन्�येत वा अनुजपे�दत्यथर्ः । यदा अिभमृशित, तदा अनािमकाङ्गु�ाभ्यां त�ते आद�े ‘आदद’े 

इत्येवमन्तेन मन्�ेण ; ‘पुनमार्म्’ इत्येतेन िनमृज्यात् अन्तरेण मध्ये �ुवौ �ुवोवार्, स्तनौ स्तनयोवार् ॥ 



अथ य�ुदक आत्मानं पश्ये�दिभमन्�येत मिय तेज इिन्�यं यशो �िवणं सुकृतिमित �ीहर् वा एषा �ीणां 

यन्मलो�ासास्तस्मान्मलो�ाससं यशिस्वनीमिभ�म्योपमन्�येत ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�द कदािचत् उदके आत्मानम् आत्मच्छायां पश्येत्, त�ािप अिभमन्�येत अनेन मन्�ेण ‘मिय तेजः’ इित । �ीहर् वा 

एषा प�ी �ीणां मध्ये यत ्यस्मात् मलो�ासाः उ�तमलव�ासाः, तस्मात् तां मलो�ाससं यशिस्वन� �ीमतीमिभ�म्य 

अिभगत्य उपमन्�येत इदम् — अ� आवाभ्यां काय� यत्पु�ोत्पादनिमित, ि�रा�ान्ते आप्लुताम् ॥ 

सा चेदस्मै न द�ात्काममेनामव��णीयात्सा चेदस्मै नैव द�ात्काममेनां यष्�ा वा पािणना वोपहत्याित�ामे�दिन्�येण ते 

यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

सा चेदस्मै न द�ात् मैथुनं कतुर्म्, कामम् एनाम् अव��णीयात् आभरणा�दना ज्ञापयेत् । तथािप सा नैव द�ात्, काममेनां 

यष्�ा वा पािणना वा उपहत्य अित�ामेत् मैथुनाय । शप्स्यािम त्वां दभुर्गां क�रष्यामीित �ख्याप्य, तामनेन 

मन्�ेणोपगच्छेत् — ‘इिन्�येण त ेयशसा यश आदद’े इित । सा तस्मात् तदिभशापात् वन्ध्या दभुर्गेित ख्याता अयशा एव 

भवित ॥ 

सा चेदस्मै द�ा�दिन्�येण त ेयशसा यश आदधामीित यशिस्वनावेव भवतः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

सा चेदस्मै द�ात्, अनुगुणैव स्या�तुर्ः, तदा अनेन मन्�ेण उपगच्छेत् ‘इिन्�येण ते यशसा यश आदधािम’ इित ; तदा 

यशिस्वनावेव उभाविप भवतः ॥ 

स यािमच्छेत्कामयेत मेित तस्यामथ� िन�ाय मुखेन मुखं संधायोपस्थमस्या अिभमृश्य जपेदङ्गादङ्गात्संभविस 

�दयादिधजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽिस �दग्धिव�िमव मादयेमाममूं मयीित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

स यां स्वभायार्िमच्छेत् — इयं मां कामयेतेित, तस्याम् अथ� �जननेिन्�यम् िन�ाय िनिक्षप्य, मुखेन मुखं संधाय, 

उपस्थमस्या अिभमृश्य, जपे�दमं मन्�म् — ‘अङ्गादङ्गात्’ इित ॥ 

अथ यािमच्छे� गभ� दधीतेित तस्यामथ� िन�ाय मुखेन मुखं संधायािभ�ाण्यापान्या�दिन्�येण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता 

एव भवित ॥ १० ॥ 



भाष्यम् 

अथ यािमच्छेत् — न गभ� दधीत न धारयेत् ग�भणी मा भू�दित, तस्याम् अथर्िमित पूवर्वत् । अिभ�ाण्य अिभ�ाणनं �थम ं

कृत्वा, प�ात् अपान्यात् — ‘इिन्�येण ते रेतसा रेत आदद’े इत्यनेन मन्�ेण ; अरेता एव भवित, न ग�भणी भवतीत्यथर्ः ॥ 

अथ यािमच्छे�धीतेित तस्यामथ� िन�ाय मुखेन मुखं संधायापान्यािभ�ाण्या�दिन्�येण ते रेतसा रेत आदधामीित ग�भण्येव 

भवित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यािमच्छेत् — दधीत गभर्िमित, तस्यामथर्िमत्या�द पूवर्वत ्। पूवर्िवपयर्येण अपान्य अिभ�ाण्यात् ‘इिन्�येण ते रेतसा 

रेत आदधािम’ इित ; ग�भण्येव भवित ॥ 

अथ यस्य जायायै जारः स्या�ं चे��ष्यादामपा�ेऽि�मुपसमाधाय �ितलोमं शरब�हस्तीत्वार् तिस्म�ेताः शरभृ�ीः �ितलोमाः 

स�पषा�ा जु�यान्मम सिम�ऽेहौषीः �ाणापानौ त आददऽेसािवित मम सिम�ऽेहौषीः पु�पशंूस्त आददऽेसािवित मम 

सिम�ऽेहौषी�र�ासुकृते त आददऽेसािवित मम सिम�ऽेहौषीराशापराकाशौ त आददऽेसािवित स वा एष िन�रिन्�यो 

िवसुकृतोऽस्माल्लोकात्�ैित यमेवंिवद्�ा�णः शपित तस्मादवंेिवच्�ोि�यस्य दारेण नोपहासिमच्छेदतु �ेवंिवत्परो भवित ॥ 

१२ ॥ 

भाष्यम् 

अथ पुनयर्स्य जायायै जारः उपपितः स्यात्, तं चेत ्ि�ष्यात्, अिभच�रष्याम्येनिमित मन्येत, तस्येद ंकमर् । आमपा�े 

अि�मुपसमाधाय सव� �ितलोमं कुयार्त् ; तिस्मन ्अ�ौ एताः शरभृ�ीः शरेषीकाः �ितलोमाः स�पषा उ�ाः घृताभ्य�ाः 

जु�यात् ‘मम सिम�ऽेहौषीः’ इत्या�ा आ�तीः ; अन्ते सवार्साम् असािवित नाम�हणं �त्येकम् ; स एषः एवंिवत,् यं 

�ा�णः शपित, सः िवसुकृतः िवगतपुण्यकमार् �ैित । तस्मात् एवंिवत् �ोि�यस्य दारेण नोपहासिमच्छेत् नमार्िप न कुयार्त्, 

�कमुत अधोपहासम् ; िह यस्मात् एवंिवदिप तावत् परो भवित श�ुभर्वतीत्यथर्ः ॥ 

अथ यस्य जायामातर्वं िवन्दते्�यह ंकंसेन िपबेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्याित्�रा�ान्त आप्लुत्य �ीहीनवघातयेत् 

॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यस्य जायाम् आतर्वं िवन्दते् ऋतुभावं �ा�ुयात् — इत्येवमा�द�न्थः ‘�ीहर् वा एषा �ीणाम्’ इत्यतः पूव� ���ः, 

सामथ्यार्त् । �यह ंकंसेन िपबेत्, अहतवासा� स्यात् ; नैनां �ाताम् अ�ातां च वृषलो वृषली वा नोपहन्यात् नोपस्पृशेत् । 



ि�रा�ान्ते ि�रा��तसमा�ौ आप्लुत्य �ात्वा अहतवासाः स्या�दित �विहतेन संबन्धः ; ताम ्आप्लुतां �ीहन् अवघातयेत् 

�ी�वघाताय तामेव िविनयु�यात् ॥ 

स य इच्छेत्पु�ो मे शुक्लो जायेत वेदमनु�ुवीत सवर्मायु�रया�दित क्षीरौदनं पाचियत्वा स�पष्मन्तम�ीयातामी�रौ 

जनियतवै ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

स य इच्छेत् — पु�ो मे शुक्लो वणर्तो जायेत, वेदमेकमनु�ुवीत, सवर्मायु�रयात् — वषर्शतं क्षीरौदनं पाचियत्वा 

स�पष्मन्तम�ीयाताम् ई�रौ समथ� जनियतवै जनियतुम् ॥ 

अथ य इच्छेत्पु�ो मे किपलः िपङ्गलो जायते �ौ वेदावनु�ुवीत् सवर्मायु�रया�दित दध्योदनं पाचियत्वा 

स�पष्मन्तम�ीयातामी�रौ जनियतवै ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

दध्योदनं द�ा च�ं पाचियत्वा ; ि�वेद ंचे�दच्छित पु�म्, तदा एवमशनिनयमः ॥ 

अथ य इच्छेत्पु�ो मे श्यामो लोिहताक्षो जायेत �ीन्वेदाननु�ुवीत सवर्मायु�रया�दत्युदौदनं पाचियत्वा 

स�पष्मन्तम�ीयातामी�रौ जनियतवै ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

केवलमेव स्वाभािवकमोदनम् । उद�हणम् अन्य�सङ्गिनवृ�यथर्म् ॥ 

अथ य इच्छेद्दिुहता मे पिण्डता जायेत सवर्मायु�रया�दित ितलौदनं पाचियत्वा स�पष्मन्तम�ीयातामी�रौ जनियतवै ॥ 

१७ ॥ 

भाष्यम् 

दिुहतुः पािण्डत्य ंगृहतन्�िवषयमेव, वेदऽेनिधकारात् । ितलौदनं कृशरम् ॥ 

अथ य इच्छेत्पु�ो मे पिण्डतो िवगीतः सिम�तगमः शु�ूिषतां वाचं भािषता जायेत सवार्न्वेदाननु�ुवीत सवर्मायु�रया�दित 

मांसौदनं पाचियत्वा स�पष्मन्तम�ीयातामी�रौ जनियतवा औके्षण वाषर्भेण वा ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 



िविवधं गीतो िवगीतः �ख्यात इत्यथर्ः ; सिम�तगमः सभां गच्छतीित �गल्भ इत्यथर्ः, पािण्डत्यस्य पृथग्�हणात् ; शु�ूिषतां 

�ोतुिम�ां रमणीयां वाचं भािषता संस्कृताया अथर्वत्या वाचो भािषतेत्यथर्ः । मांसिम�मोदनं मांसौदनम् । 

तन्मांसिनयमाथर्माह — औके्षण वा मांसेन ; उक्षा सेचनसमथर्ः पंुगवः, तदीयं मांसम् ; ऋषभः ततोऽप्यिधकवयाः, तदीयम् 

आषर्भं मांसम् ॥ 

अथािभ�ातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेि�त्वा स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्य�ये स्वाहानुमतये स्वाहा दवेाय सिव�े 

सत्य�सवाय स्वाहिेत �त्वोद्धृत्य �ा�ाित �ाश्येतरस्याः �यच्छित �क्षाल्य पाणी उदपा�ं पूरियत्वा तेनैनां 

ि�रभ्युक्षत्युि��ातो िव�ावसोऽन्यािमच्छ �पू�ा� सं जायां पत्या सहिेत ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

अथािभ�ातरेव काले अवघातिनवृर्�ान् तण्डुलानादाय स्थालीपाकावृता स्थालीपाकिविधना, आज्यं चेि�त्वा, आज्यसंस्कारं 

कृत्वा, च�ं �पियत्वा, स्थालीपाकस्य आ�तीः जुहोित, उपघातम् उपहत्योपहत्य ‘अ�ये स्वाहा’ इत्या�ाः । गा�र्ः सव� 

िविधः ���ः अ� ; �त्वा उद्धृत्य च�शेषं �ा�ाित ; स्वयं �ाश्य इतरस्याः प�य ै�यच्छित उिच्छ�म् । �क्षाल्य पाणी 

आचम्य उदपा�ं पूरियत्वा तेनोदकेन एनां ि�रभ्युक्षित अनेन मन्�ेण ‘उि��ातः’ इित, सकृन्मन्�ो�ारणम् ॥ 

अथैनामिभप�तेऽमोऽहमिस्म सा त्वं सा त्वमस्यमोऽह ंसामाहमिस्म ऋक्त्वं �ौरह ंपृिथवी त्वं तावेिह संरभावह ैसह रेतो 

दधावह ैपंुसे पु�ाय िव�य इित ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

अथैनामिभमन्�य क्षीरौदना�द यथापत्यकामं भुक्त्वेित �मो ���ः । संवेशनकाले — ‘अमोऽहमिस्म’ 

इत्या�दमन्�ेणािभप�ते ॥ 

अथास्या ऊ� िवहापयित िविजहीथां �ावापृिथवी इित तस्यामथ� िन�ाय मुखेन मुखं संधाय ि�रेनामनुलोमामनुमा�� 

िवष्णुय��न कल्पयतु त्व�ा �पािण �पशतु । आिस�तु �जापितधार्ता गभ� दधातु ते । गभ� धेिह िसनीवािल गभ� धेिह पृथु�ुके 

। गभ� ते अि�नौ दवेावाध�ां पुष्कर�जौ ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

अथास्या ऊ� िवहापयित ‘िविजहीथां �ावापृिथवी’ इत्यनेन । तस्यामथर्िमत्या�द पूवर्वत् । ि�ः एनां िशरः�भृित 

अनुलोमामनुमा�� ‘िवष्णुय�िनम्’ इत्या�द �ितमन्�म् ॥ 



िहरण्मयी अरणी याभ्यां िनमर्न्थतामि�नौ । त ंते गभ� हवामह ेदशमे मािस सूतये । यथाि�गभार् पृिथवी यथा �ौ�रन्�णे 

ग�भणी । वायु�दशां यथा गभर् एवं गभ� दधािम तेऽसािवित ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

अन्ते नाम गृ�ाित — असािवित तस्याः ॥ 

सोष्यन्तीमि�रभ्युक्षित । यथा वायुः पुष्क�रण� सिमङ्गयित सवर्तः । एवा ते गभर् एजतु सहावैतु जरायुणा । इन्�स्यायं 

�जः कृतः सागर्लः सप�र�यः । तिमन्� िनजर्िह गभ�ण सावरां सहिेत ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

सोष्यन्तीम् अि�रभ्युक्षित �सवकाले सुख�सवनाथर्म् अनेन मन्�ेण — ‘यथा वायुः पुष्क�रण� सिमङ्गयित सवर्तः । एवा 

ते गभर् एजतु’ इित ॥ 

जातेऽि�मुपसमाधायाङ्क आधाय कंसे पृषदाज्यं संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यिस्मन्सह�ं पुष्यासमेधमानः स्वे गृह े। 

अस्योपसन्�ां मा च्छैत्सीत्�जया च पशुिभ� स्वाहा । मिय �ाणांस्त्विय मनसा जुहोिम स्वाहा । यत्कमर्णात्यरी�रचं य�ा 

न्यूनिमहाकरम् । अि��ित्स्व�कृि��ािन्स्व� ंसु�तं करोतु नः स्वाहिेत ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ जातकमर् । जातेऽि�मुपसमाधाय अङ्के आधाय पु�म्, कंसे पृषदाज्यं संनीय संयोज्य दिधघृते, पृषदाज्यस्य उपघातं 

जुहोित ‘अिस्मन्सह�म्’ इत्या�ावापस्थाने ॥ 

अथास्य दिक्षणं कणर्मिभिनधाय वाग्वािगित ि�रथ दिध मधु घृतं संनीयानन्त�हतेन जात�पेण �ाशयित । भूस्ते दधािम 

भुवस्ते दधािम स्वस्ते दधािम भूभुर्वःस्वः सव� त्विय दधामीित ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

अथास्य दिक्षणं कणर्मिभिनधाय स्वं मुखम् ‘वाग्वाक्’ इित ि�जर्पेत् । अथ दिध मधु घृतं संनीय अनन्त�हतेन अ�विहतेन 

जात�पेण िहरण्येन �ाशयित एतैमर्न्�ैः �त्येकम ्॥ 

अथास्य नाम करोित वेदोऽसीित तदस्य तद्गु�मेव नाम भवित ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

अथास्य नामधेयं करोित ‘वेदोऽिस’ इित । तदस्य तद्गु�ं नाम भवित — वेद इित ॥ 



अथैनं मा�े �दाय स्तनं �यच्छित यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूय� र�धा वसुिव�ः सुद�ः । येन िव�ा पुष्यिस वायार्िण 

सरस्वित तिमह धातवे क�रित ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

अथैनं मा�े �दाय स्वाङ्कस्थम्, स्तनं �यच्छित ‘यस्त ेस्तनः’ इत्या�दमन्�ेण ॥ 

अथास्य मातरमिभमन्�यते । इलािस मै�ाव�णी वीरे वीरमजीजनत् । सा त्वं वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकर�दित । तं 

वा एतमा�रितिपता बताभूरितिपतामहो बताभूः परमां बत का�ां �ापिच्�या यशसा ��वचर्सेन य एवंिवदो �ा�णस्य 

पु�ो जायत इित ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

अथास्य मातरमिभमन्�यते ‘इलािस’ इत्यनेन । तं वा एतमा��रित — अनेन िविधना जातः पु�ः िपतरं िपतामह ंच 

अितशेते इित ि�या यशसा ��वचर्सेन परमां िन�ां �ापत् — इत्येवं स्तुत्यो भवतीत्यथर्ः । यस्य च एवंिवदो �ा�णस्य 

पु�ो जायते, स च एवं स्तुत्यो भवतीत्यध्याहायर्म् ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मं �ा�णम् ॥ 

अथ वंशः । पौितमाषीपु�ः कात्यायनीपु�ात्कात्यायनीपु�ो गौतमीपु�ा�ौतमीपु�ो भार�ाजीपु�ा�ार�ाजीपु�ः 

पाराशरीपु�ात्पाराशरीपु� औपस्वस्तीपु�ादौपस्वस्तीपु�ः पाराशरीपु�ात्पाराशरीपु�ः कात्यायनीपु�ात्कात्यायनीपु�ः 

कौिशक�पु�ात्कौिशक�पु� आलम्बीपु�ा� वैया�पदीपु�ा� वैया�पदीपु�ः काण्वीपु�ा� कापीपु�ा� कापीपु�ः ॥ १ ॥ 

आ�ेयीपु�ादा�ेयीपु�ो गौतमीपु�ा�ौतमीपु�ो भार�ाजीपु�ा�ार�ाजीपु�ः पराशरीपु�ात्पराशरीपु�ो 

वात्सीपु�ा�ात्सीपु�ः पाराशरीपु�ात्पाराशरीपु�ो वाकार्�णीपु�ा�ाकार्�णीपु�ो (वाकार्�णीपु�ा�ाकार्�णीपु� ?) 

आतर्भागीपु�ादातर्भागीपु�ः शौङ्गीपु�ाच्छौङ्गीपु�ः सांकृतीपु�ात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपु�ादालम्बायनीपु� 

आलम्बीपु�ादालम्बीपु�ो जायन्तीपु�ा�ायन्तीपु�ो माण्डूकायनीपु�ान्माण्डूकायनीपु�ो माण्डूक�पु�ान्माण्डूक� पु�ः 

शाण्डलीपु�ाच्छाण्डलीपु�ो राथीतरीपु�ा�ाथीतरीपु�ो भालुक�पु�ा�ालुक�पु�ः �ौि�क�पु�ाभ्यां �ौि�क�पु�ौ 

वैदभृतीपु�ा�दैभृतीपु�ः काशर्केयीपु�ात्काशर्केयीपु�ः �ाचीनयोगीपु�ात्�ाचीनयोगीपु�ः सांजीवीपु�ात्सांजीवीपु�ः 

�ा�ीपु�ादासु�रवािसनः �ा�ीपु� आसुरायणादासुरायण आसुरेरासु�रः ॥ २ ॥ 



याज्ञवल्क्या�ाज्ञवल्क्य उ�ालकाद�ुालकोऽ�णाद�ण उपवेशे�पवेिशः कु�ेः कुि�वार्ज�वसो वाज�वा िजह्वावतो 

बाध्योगाि�ह्वावान्बाध्योगोऽिसता�ाषर्गणादिसतो वाषर्गणो ह�रतात्कश्यपा��रतः कश्यपः िशल्पात्कश्यपािच्छल्पः 

कश्यपः कश्यपा�ै�ुवेः कश्यपो नै�ुिववार्चो वागिम्भण्या अिम्भण्या�दत्यादा�दत्यानीमािन शुक्लािन यजूंिष वाजसनेयेन 

याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥ ३ ॥ 

समानमा सांजीवीपु�ात्सांजीवीपु�ो माण्डूकायनेमार्ण्डूकायिनमार्ण्ड�ान्माण्ड�ः कौत्सात्कौत्सो 

मािहत्थेमार्िहित्थवार्मकक्षायणा�ामकक्षायणः शािण्डल्याच्छिण्डल्यो वात्स्या�ात्स्यः कु�ेः कुि�यर्ज्ञवचसो 

राजस्तम्बायना�ज्ञवचा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेया�ुरः कावषेयः �जापतेः �जापित�र्�णो �� स्वयंभु ��णे नमः ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� समस्त�वचनवंशः �ी�ाधान्यात् । गुणवान्पु�ो भवतीित �स्तुतम् ; अतः �ीिवशेषणेनैव पु�िवशेषणात् 

आचायर्परम्परा क�त्यर्ते । तानीमािन शुक्लानीित अ�ािम�ािण �ा�णेन । अथवा यानीमािन यजूंिष तािन शुक्लािन 

शु�ानीत्येतत् । �जापितमारभ्य यावत्पौितमाषीपु�ः तावत् अधोमुखो िनयताचायर्पूवर्�मो वंशः समानम् आ 

सांजीवीपु�ात् ; ��णः �वचनाख्यस्य ; त�ैतत ्�� �जापित�बन्धपरम्परया आगत्य अस्मास्वनेकधा िव�सृतम् 

अना�नन्तं स्वयंभु �� िनत्यम ्; तस्म ै��णे नमः । नमस्तदनुव�तभ्यो गु�भ्यः ॥ 


	बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्
	॥ प्रथमोऽध्यायः ॥
	॥ प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

	॥ प्रथमोऽध्यायः ॥
	॥ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥


