
 

Chandogya Upanishad 

छान्दोग्योपिनष�ाष्यम ्

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

‘ओिमत्येतदक्षरम्’ इत्या��ाध्यायी छान्दोग्योपिनषत् । तस्याः सङ्के्षपतः अथर्िजज्ञासुभ्यः 

ऋजुिववरणमल्प�न्थिमदमारभ्यते । त� सम्बन्धः — समस्तं कमार्िधगतं �ाणा�ददवेतािवज्ञानसिहतम् 

अ�चरा�दमाग�ण ���ितपि�कारणम् ; केवलं च कमर् धूमा�दमाग�ण चन्�लोक�ितपि�कारणम् ; स्वभाववृ�ानां 

च मागर्�यप�र��ानां क�ा अधोगित��ा ; न च उभयोमार्गर्योरन्यतरिस्म�िप माग� आत्यिन्तक� पु�षाथर्िसि�ः 

— इत्यतः कमर्िनरपेक्षम् अ�तैात्मिवज्ञानं संसारगित�यहतेूपमद�न व��िमित उपिनषदारभ्यते । न च 

अ�तैात्मिवज्ञानादन्य� आत्यिन्तक� िनः�ेयस�ाि�ः । व�यित िह — ‘अथ येऽन्यथातो िवदरुन्यराजानस्ते 

क्षय्यलोका भविन्त’ (छा. उ. ७-२५-२) ; िवपयर्ये च — ‘स स्वराड् भवित’ (छा. उ. ७-२५-२) — इित । तथा 

— �तैिवषयानृतािभसन्धस्य बन्धनम्, तस्करस्येव त�परशु�हण ेबन्धदाहभावः, संसारदःुख�ाि�� इत्युक्त्वा — 

अ�तैात्मसत्यािभसन्धस्य, अतस्करस्येव त�परशु�हणे बन्धदाहाभावः, संसारदःुखिनवृि�म�क्ष� — इित ॥ 

अत एव न कमर्सहभािव अ�तैात्मदशर्नम् ; ��याकारकफलभेदोपमद�न ‘सत् . . . एकमेवाि�तीयम्’ (छा. 

उ. ६-२-१), (छा. उ. ६-२-२) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) इत्येवमा�दवाक्यजिनतस्य 

बाधक�त्ययानुपप�ेः । कमर्िविध�त्यय इित चेत,् न ; कतृर्भो�ृस्वभाविवज्ञानवतः 

त�िनतकमर्फलराग�षेा�ददोषवत� कमर्िवधानात् । अिधगतसकलवेदाथर्स्य कमर्िवधानात् अ�तैज्ञानवतोऽिप 

कम�ित चेत,् न ; कमार्िधकृतिवषयस्य कतृर्भोक्�ा�दज्ञानस्य स्वाभािवकस्य ‘सत . . . एकमेवाि�तीयम्’ ‘आत्मैवेद ं

सवर्म्’ इत्यनेनोपम�दतत्वात् । तस्मात् अिव�ा�ददोषवत एव कमार्िण िवधीयन्ते ; न अ�तैज्ञानवतः । अत एव िह 

व�यित — ‘सवर् एते पुण्यलोका भविन्त, ��संस्थोऽमृतत्वमेित’ (छा. उ. २-२३-१) इित ॥ 

त�ैतिस्म��तैिव�ा�करणे अभ्युदयसाधनािन उपासनान्युच्यन्ते, कैवल्यसि�कृ�फलािन च 

अ�तैादीषि�कृत��िवषयािण ‘मनोमयः �ाणशरीरः’ (छा. उ. ३-१४-१२) इत्यादीिन, कमर्समृि�फलािन च 

कमार्ङ्गसम्बन्धीिन ; रहस्यसामान्यात् मनोवृि�सामान्या� — यथा अ�तैज्ञानं मनोवृि�मा�म्, तथा 



अन्यान्यप्युपासनािन मनोवृि��पािण — इत्यिस्त िह सामान्यम् । कस्त�ह अ�तैज्ञानस्योपासनानां च िवशेषः ? 

उच्यते — स्वाभािवकस्य आत्मन्य��येऽध्यारोिपतस्य क�ार्�दकारक��याफलभेदिवज्ञानस्य 

िनवतर्कम�तैिवज्ञानम्, र�वादािवव सपार्�ध्यारोपलक्षणज्ञानस्य र�वा�दस्व�पिन�यः �काशिनिम�ः ; 

उपासनं त ुयथाशा�सम�थतं �कि�दालम्बनमुपादाय तिस्मन्समानिच�वृि�सन्तानकरणं 

ति�लक्षण�त्ययानन्त�रतम् — इित िवशेषः । तान्येतान्युपासनािन स�वशुि�करत्वेन वस्तुत�वावभासकत्वात् 

अ�तैज्ञानोपकारकािण, आलम्बनिवषयत्वात् सुखसाध्यािन च — इित पूवर्मुपन्यस्यन्ते । त� कमार्भ्यासस्य 

दढृीकृतत्वात् कमर्प�रत्यागेनोपासन एव दःुखं चेतःसमपर्णं कतुर्िमित कमार्ङ्गिवषयमेव तावत ्आदौ उपासनम ्

उपन्यस्यते ॥ 

ओिमत्येतदक्षरम�ुीथमपुासीत । ओिमित ह्य�ुायित तस्योप�ाख्यानम ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य उप�ाख्यानम् — तस्य अक्षरस्य, उप�ाख्यानम् एवमुपासनमेवंिवभूत्येवंफलिमत्या�दकथनम् 

उप�ाख्यानम्, �वतर्त इित वाक्यशेषः — 

एषा ंभूताना ंपृिथवी रसः पृिथ�ा आपो रसः । अपामोषधयो रस ओषधीना ंपु�षो रसः 

पु�षस्य वा�सो वाच ऋ�स ऋचः साम रसः सा� उ�ीथो रसः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एषां चराचराणां भूतानां पृिथवी रसः गितः परायणमव�म्भः ; पृिथ�ा आपः रसः — अप्सु िह ओता 

च �ोता च पृिथवी ; अतः ताः रसः पृिथ�ाः । अपाम् ओषधयः रसः, अप्प�रणामत्वादोषधीनाम् ; तासां पु�षो 

रसः, अ�प�रणामत्वात्पु�षस्य ; तस्यािप पु�षस्य वाक् रसः — पु�षावयवानां िह वाक् सा�र�ा, अतो वाक् 

पु�षस्य रस उच्यते ; तस्या अिप वाचः, ऋक् सरः सारतरा ; ऋचः साम रसः सारतरम् ; तस्यािप सा�ः उ�ीथः 

�कृतत्वाद�कारः सारतरः ॥ 

स एष रसानाꣳ रसतमः परमः पराध्य�ऽ�मो यद�ुीथः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवम् — स एषः उ�ीथाख्य ओङ्कारः, भूतादीनामु�रो�ररसानाम्, अितशयेन रसः रसतमः ; परमः, 

परमात्म�तीकत्वात् ; पराध्यर्ः — अध� स्थानम्, परं च तदध� च पराधर्म्, तदहर्तीित पराध्यर्ः, — 



परमात्मस्थानाहर्ः, परमात्मवदपुास्यत्वा�दत्यिभ�ायः ; अ�मः — पृिथ�ा�दरससङ्ख्यायाम् ; यद�ुीथः य 

उ�ीथः ॥ 

कतमा कतम�र् तमत्कतमत्साम कतमः कतम उ�ीथ इित िवम�ृ ंभवित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

वाच ऋ�सः . . . इत्यु�म् ; कतमा सा ऋक् ? कतम�त्सामः ? कतमो वा स उ�ीथः ? कतमा कतमेित 

वीप्सा आदराथार् । ननु ‘वा ब�नां जाितप�र��े डतमच्’ (पा. सू. ५-३-९३) इित डतमच्�त्ययः इ�ः ; न िह अ� 

ऋग्जाितब�त्वम ्; कथं डतमच्�योगः ? नैष दोषः ; जातौ प�र��ो जाितप�र��ः — इत्येतिस्मिन्व�ह े

जातावृग्���नां ब�त्वोपप�ेः, न तु जातेः प�र�� इित िवगृ�ते । ननु जातेः प�र��ः — इत्यिस्मिन्व�ह े

‘कतमः कठः’ इत्या�ुदाहरणमुपप�म्, जातौ प�र�� इत्य� तु न युज्यते — त�ािप कठा�दजातावेव 

�ि�ब�त्वािभ�ायेण प�र�� इत्यदोषः । य�द जातेः प�र��ः स्यात्, ‘कतमा कतमक्र् ’ इत्यादावुपसङ्ख्यानं 

कतर्�ं स्यात् । िवमृ� ंभवित िवमशर्ः कृतो भवित ॥ 

वागेवक्�ार्णः सामोिमत्यतेदक्षरम�ुीथः । त�ा एतिन्मथनु ंय�ाक्च �ाण�क्चर् साम 

च ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

िवमश� िह कृते सित, �ितवचनोि��पप�ा — वागेव ऋक् �ाणः साम ओिमत्येतदक्षरमु�ीथः इित । 

वागृचोरेकत्वेऽिप न अ�मत्व�ाघातः, पूवर्स्मात ्वाक्यान्तरत्वात् ; आि�गुणिस�ये िह ओिमत्येतदक्षरमु�ीथः 

इित । वाक्�ाणौ ऋक्सामयोनी इित वागेव ऋक् �ाणः साम इत्युच्यते ; यथा �मम ्

ऋक्सामयोन्योवार्क्�ाणयो�र्हणे िह सवार्सामृचां सव�षां च सा�ामवरोधः कृतः स्यात् ; सवर्क्सार्मावरोधे च 

ऋक्सामसाध्यानां च सवर्कमर्णामवरोधः कृतः स्यात् ; तदवरोधे च सव� कामा अव��ाः स्युः । ओिमत्येतदक्षरम् 

उ�ीथः इित भक्त्याशङ्का िनवत्यर्ते । त�ा एतत् इित िमथुनं िन�दश्यते । �क तिन्मथुनिमित, आह — य�ाक्च 

�ाण� सवर्क्सार्मकारणभूतौ िमथुनम् ; ऋक्च साम चेित ऋक्सामकारणौ ऋक्सामशब्दो�ािवत्यथर्ः ; न तु 

स्वातन्�येण ऋक्च साम च िमथुनम् । अन्यथा िह वाक्�ाण� इत्येकं िमथुनम्, ऋक्साम च अपरम्, इित � ेिमथुन े

स्याताम् ; तथा च त�ा एतिन्मथुनम् इत्येकवचनिनद�शोऽनुपप�ः स्यात् ; तस्मात् ऋक्सामयोन्योवार्क्�ाणयोरेव 

िमथुनत्वम् ॥ 

तदतेिन्मथनुमोिमत्यतेिस्म�क्षरे सं सजृ्यत ेयदा व ैिमथुनौ समागच्छत आपयतो व ै

तावन्योन्यस्य कामम ्॥ ६ ॥ 



भाष्यम् 

तदतेत् एवंलक्षणं िमथुनम् ओिमत्येतिस्म�क्षरे संसृज्यते ; एवं सवर्कामाि�गुणिविश� ंिमथुनम ्ओङ्कारे 

संसृ� ंिव�त इित ओङ्कारस्य सवर्कामाि�गुणव�वं िस�म् ; वा�यत्वम् ओङ्कारस्य �ाणिनष्पा�त्वं च िमथुनेन 

संसृ�त्वम् । िमथुनस्य कामापियतृत्वं �िस�िमित द�ृान्त उच्यते — यथा लोके िमथुनौ िमथुनावयवौ �ीपंुसौ 

यदा समागच्छतः �ाम्यधमर्तया संयुज्येयातां तदा आपयतः �ापयतः अन्योन्यस्य इतरेतरस्य तौ कामम्, तथा 

स्वात्मानु�िव�ने िमथुनेन सवर्कामाि�गुणव�वम् ओङ्कारस्य िस�िमत्यिभ�ायः ॥ 

तदपुासकोऽप्यु�ाता त�मार् भवतीत्याह — 

आपियता ह व ैकामाना ंभवित य एतदवे ंिव�ानक्षरम�ुीथमुपास्त े॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

आपियता ह वै कामानां यजमानस्य भवित, य एतत् अक्षरम् एवम् आि�गुणवत् उ�ीथम् उपास्ते, तस्य 

एत�थो�ं फलिमत्यथर्ः, ‘त ंयथा यथोपासते तदवे भवित’ (शत. �ा. १०-५-२-२०) इित �ुतेः ॥ 

त�ा एतदनजु्ञाक्षरं यि� �क�ानुजानात्योिमत्येव तदाहषैो एव समृि�यर्दनुज्ञा समधर्ियता ह व ै

कामाना ंभवित य एतदवे ंिव�ानक्षरम�ुीथमुपास्त े॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

समृि�गुणवां� ओङ्कारः ; कथम् ? तत ्वै एतत् �कृतम्, अनुज्ञाक्षरम् अनुज्ञा च सा अक्षरं च तत् ; 

अनुज्ञा च अनुमितः, ओङ्कार इत्यथर्ः । कथमनुजे्ञित, आह �ुितरेव — यि� �क� यित्क� लोके ज्ञानं धनं वा 

अनुजानाित िव�ान् धनी वा, त�ानुम�त कुवर्न् ओिमत्येव तदाह ; तथा च वेद े‘�य��श�दत्योिमित होवाच’ (बृ. 

उ. ३-९-१) इत्या�द ; तथा च लोकेऽिप तवेद ंधनं गृ�ािम इत्यु�े ओिमत्येव आह । अत एषा उ एव एषैव िह 

समृि�ः यदनुज्ञा या अनुज्ञा सा समृि�ः, तन्मूलत्वादनुज्ञायाः ; समृ�ो िह ओिमत्यनुज्ञां ददाित ; तस्यात् 

समृि�गुणवानोङ्कार इत्यथर्ः । समृि�गुणोपासकत्वात् त�मार् सन् समधर्ियता ह वै कामानां यजमानस्य भवित ; 

य एतदवंे िव�ानक्षरमु�ीथमुपास्ते इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

तेनये ं�यीिव�ा वतर्त ेओिमत्या�ावयत्योिमित श ं

सत्योिमत्य�ुायत्यतेस्यवैाक्षरस्यापिचत्य ैमिह�ा रसेन ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 



अथ इदानीमक्षरं स्तौित, उपास्यत्वात्, �रोचनाथर्म् ; कथम् ? तेन अक्षरेण �कृतेन इयम् 

ऋग्वेदा�दलक्षणा �यीिव�ा, �यीिव�ािविहत ंकम�त्यथर्ः — न िह �यीिव�ैव — आ�ावणा�दिभवर्तर्ते । कमर् तु 

तथा �वतर्त इित �िस�म् ; कथम् ? ओिमत्या�ावयित ओिमित शंसित ओिमत्यु�ायित ; िलङ्गा� सोमयाग 

इित गम्यते । त� कमर् एतस्यैव अक्षरस्य अपिचत्यै पूजाथर्म् ; परमात्म�तीकं िह तत ्; तदपिचितः परमात्मन 

एवस्यात्, ‘स्वकमर्णा तमभ्यच्यर् िस�� िवन्दित मानवः’ (भ. गी. १८-४६) इित स्मृतेः । �क�, एतस्यैवाक्षरस्य 

मिह�ा मह�वेन ऋित्वग्यजमाना�द�ाणै�रत्यथर्ः ; तथा एतस्यैवाक्षरस्य रसेन �ीिहयवा�दरसिनवृर्�ेन हिवषेत्यथर्ः 

; यागहोमा�द अक्षरेण ��यते ; त� आ�दत्यमुपित�ते ; ततो वृष्�ा�द�मेण �ाणोऽ�ं च जायते ; �ाणैर�ेन च 

यज्ञस्तायते ; अत उच्यते - अक्षरस्य मिह�ा रसेन इित ॥ 

त� अक्षरिवज्ञानवतः कमर् कतर्�िमित िस्थतमािक्षपित — 

तेनोभौ कु�तो य�ैतदवे ंवेद य� न वेद । नाना त ुिव�ा चािव�ा च यदवे िव�या 

करोित ��योपिनषदा तदवे वीयर्व�रं भवतीित खल्वेतस्यैवाक्षरस्योप�ाख्यान ं

भवित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तेन अक्षरेण उभौ कु�तः, य� एतत् अक्षरम् एवं यथा�ाख्यातं वेद, य� कमर्मा�िवत् अक्षरयाथात्म्यं न 

वेद, तावुभौ कु�तः कमर् ; तेयो� कमर्सामथ्यार्दवे फलं स्यात्, �क त�ाक्षरयाथात्म्यिवज्ञानेन इित ; द�ृ ंिह लोके 

हरीतक� भक्षयतोः त�सािभजे्ञतरयोः िवरेचनम् — नैवम् ; यस्मात् नाना तु िव�ा च अिव�ा च, िभ�े िह 

िव�ािव�े, तु — शब्दः पक्ष�ावृ�यथर्ः ; न ओङ्कारस्य कमार्ङ्गत्वमा�िवज्ञानमेव 

रसतमाि�समृि�गुणवि�ज्ञानम् ; �क त�ह ? ततोऽभ्यिधकम् ; तस्मात् तदङ्गािधक्यात् तत्फलािधक्यं 

यु�िमत्यिभ�ायः ; द�ृ ंिह लोके विणक्शबरयोः प�रागा�दमिणिव�ये विणजो िवज्ञानािधक्यात् फलािधक्यम् ; 

तस्मात् यदवे िव�या िवज्ञानेन यु�ः सन् करोित कमर् ��या ��धान� सन्, उपिनषदा योगेन यु��ेत्यथर्ः, 

तदवे कमर् वीयर्व�रम् अिव�त्कमर्णोऽिधकफलं भवतीित ; िव�त्कमर्णो वीयर्व�रत्ववचनादिवदषुोऽिप कमर् 

वीयर्वदवे भवतीत्यिभ�ायः । न च अिवदषुः कमर्ण्यनिधकारः, औषस्त्ये काण्डे अिवदषुामप्या�त्वज्यदशर्नात् । 

रसतमाि�समृि�गुणवदक्षरिमत्येकमुपासनम्, मध्ये �य�ान्तरादशर्नात् ; अनेकै�ह िवशेषणैः अनेकधा 

उपास्यत्वात् खलु एतस्यैव �कृतस्य उ�ीथाख्यस्य अक्षरस्य उप�ाख्यानं भवित ॥ 



॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

दवेासरुा ह व ैय� सयंेितरे उभय े�ाजापत्यास्त� दवेा 

उ�ीथमाज�रुननेैनानिभभिवष्याम इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

दवेासुराः दवेा� असुरा� ; दवेाः दी�ते��तनाथर्स्य शा�ो�ािसता इिन्�यवृ�यः ; असुराः 

ति�परीताः स्वेष्वेवासुषु िवष्विग्वषयासु �ाणन��यासु रमणात् स्वाभािवक्यः तमआित्मका इिन्�यवृ�य एव ; ह 

वै इित पूवर्वृ�ो�ासकौ िनपातौ ; य� यिस्मि�िम�े इतरेतरिवषयापहारलक्षणे संयेितरे, संपूवर्स्य यततेः 

सङ्�ामाथर्त्विमित, सङ्�ामं कृतवन्त इत्यथर्ः । शा�ीय�काशवृ�यिभभवनाय �वृ�ाः स्वाभािवक्यस्तमो�पा 

इिन्�यवृ�यः असुराः, तथा ति�परीताः शा�ाथर्िवषयिववेकज्योितरात्मानः दवेाः 

स्वाभािवकतमो�पासुरािभभवनाय �वृ�ाः इित अन्योन्यािभभवो�व�पः सङ्�ाम इव, सवर्�ािणषु �ितदहे ं

दवेासुरसङ्�ामो अना�दकाल�वृ� इत्यिभ�ायः । स इह �ुत्या आख्याियका�पेण धमार्धम�त्पि�िववेकिवज्ञानाय 

कथ्यते �ाणिवशुि�िवज्ञानिविधपरतया । अतः उभयेऽिप दवेासुराः, �जापतेरपत्यानीित �ाजापत्याः — 

�जापितः कमर्ज्ञानािधकृतः पु�षः, ‘पु�ष एवोक्थमयमेव महान्�जापितः’ (ऐ. आ. २-१-२) इित �ुत्यन्तरात् ; 

तस्य िह शा�ीयाः स्वाभािवक्य� करणवृ�यो िव��ाः अपत्यानीव, तद�ुवत्वात् । तत् त� 

उत्कषार्पकषर्लक्षणिनिम�े ह दवेाः उ�ीथम् उ�ीथभक्त्युपलिक्षतमौ�ा�ं कमर् आज�ुः आ�तवन्तः ; तस्यािप 

केवलस्य आहरणासम्भवात् ज्योित�ोमा�ा�तवन्त इत्यिभ�ायः । तित्कमथर्माज�ु�रित, उच्यते — अनेन कमर्णा 

एनान् असुरान् अिभभिवष्याम इित एवमिभ�ायाः सन्तः ॥ 

यदा च तद�ुीथं कमर् आिजहीषर्वः, तदा — 

त ेह नािसक्य ं�ाणम�ुीथमुपासा���रे तꣳ हासरुाः पाप्मना िविवधसु्तस्मा�नेोभय ं

िज�ित सुरिभ च दगुर्िन्ध च पाप्मना �ेष िव�ः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त ेह दवेाः नािसक्य ंनािसकायां भवं �ाणं चेतनावन्तं �ाणम् उ�ीथकतार्रम् उ�ातारम् उ�ीथभक्त्या 

उपासा���रे उपासनं कृतवन्त इत्यथर्ः ; नािसक्य�ाणदषृ्�ा उ�ीथाख्यमक्षरमोङ्कारम् उपासा���रे इत्यथर्ः । 

एवं िह �कृताथर्प�रत्यागः अ�कृताथ�पादानं च न कृतं स्यात् — ‘खल्वेतस्याक्षरस्य ’ इत्योङ्कारो िह उपास्यतया 



�कृतः । नन ुउ�ीथोपलिक्षतं कमर् आ�तवन्त इत्यवोचः ; इदानीमेव कथं नािसक्य�ाणदषृ्�ा 

उ�ीथाख्यमक्षरमोङ्कारम् उपासा���र इत्यात्थ ? नैष दोषः ; उ�ीथकमर्ण्येव िह तत्कतृर्�ाणदवेतादषृ्�ा 

उ�ीथभक्त्यवयव� ओङ्कारः उपास्यत्वेन िवविक्षतः, न स्वतन्�ः ; अतः तादथ्य�न कमर् आ�तवन्त इित 

यु�मेवो�म् । तम ्एवं दवैेवृर्तमु�ातारं ह असुराः स्वाभािवकतमआत्मानः ज्योती�पं नािसक्यं �ाणं दवंे 

स्वक�येन पाप्मना अधमार्सङ्ग�पेण िविवधुः िव�वन्तः, संसग� कृतवन्त इत्यथर्ः । स िह नािसक्यः �ाणः 

कल्याणगन्ध�हणािभमानासङ्गािभभूतिववेकिवज्ञानो बभूव ; स तेन दोषेण पाप्मसंसग� बभूव ; 

त�ददमु�मसुराः पाप्मना िविवधु�रित । यस्मादासुरेण पाप्मना िव�ः, तस्मात् तेन पाप्मना �े�रतः �ाणः 

दगुर्न्ध�ाहकः �ािणनाम् । अतः तेन उभयं िज�ित लोकः सुरिभ च दगुर्िन्ध च, पाप्मना िह एषः यस्मात् िव�ः । 

उभय�हणम् अिवविक्षतम् — ‘यस्योभयं हिवरा�तमाच्छर्ित’ (तै. �ा. ३-७-१) इित य�त ्; ‘यदवेेदम�ित�पं 

िज�ित’ (बृ. उ. १-३-३) इित समान�करण�ुतेः ॥ 

अथ ह वाचम�ुीथमपुासा���रे ता ंहासरुाः पाप्मना िविवधुस्तस्मा�योभय ंवदित 

सत्य ंचानतृ ंच पाप्मना �ेषा िव�ा ॥ ३ ॥ 

अथ ह चक्ष�ु�ीथमुपासा���रे त�ासरुाः पाप्मना िविवधसु्तस्मा�नेोभय ंपश्यित 

दशर्नीय ंचादशर्नीय ंच पाप्मना �ेति��म ्॥ ४ ॥ 

अथ ह �ो�म�ुीथमपुासा���रे त�ासरुाः पाप्मना िविवधसु्तस्मा�ेनोभय ंशृणोित 

�वणीय ंचा�वणीय ंच पाप्मना �तेि��म ्॥ ५ ॥ 

अथ ह मन उ�ीथमुपासा���रे त�ासरुाः पाप्मना िविवधसु्तस्मा�नेोभय ंसङ्कल्पत े

सङ्कल्पनीय ंचासङ्कल्पनीय ंच पाप्मना �ेति��म ्॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

मुख्य�ाणस्य उपास्यत्वाय ति�शु�त्वानुभवाथर्ः अयं िवचारः �ुत्या �व�ततः । अतः चकु्षरा�ददवेताः 

�मेण िवचायर् आसुरेण पाप्मना िव�ा इत्यपो�न्ते । समानमन्यत् — अथ ह वाचं चकु्षः �ो�ं मन इत्या�द । 

अनु�ा अप्यन्याः त्व�सना�ददवेताः ���ाः, ‘एवम ुखल्वेता दवेताः पाप्मिभः’ (बृ. उ. १-३-६) इित �ुत्यन्तरात् 

॥ 

अथ ह य एवाय ंमुख्यः �ाणस्तम�ुीथमपुासा���रे तꣳ हासरुा ऋत्वा 

िवदध्वसंयुर्थाश्मानमाखणमृत्वा िवध्व ंसेतवैम ्॥ ७ ॥ 



भाष्यम् 

आसुरेण पाप्मना िव�त्वात् �ाणा�ददवेताः अपो�, अथ अनन्तरम,् ह, य एवायं �िस�ः, मुखे भवः 

मुख्यः �ाणः, तम ्उ�ीथम् उपासा���रे, तं ह असुराः पूवर्वत् ऋत्वा �ाप्य िवदध्वंसुः िवन�ाः, अिभ�ायमा�ेण, 

अकृत्वा �कि�दिप �ाणस्य ; कथं िवन�ा इित, अ� द�ृान्तमाह — यथा लोके अश्मानम् आखणम् — न शक्यत े

खिनतुं कु�ाला�दिभरिप, टङ्कै� छे�ंु न शक्यः अखनः, अखन एव आखणः, तम ्— ऋत्वा सामथ्यार्त् लो�ः 

पांसुिपण्डः, �ुत्यन्तरा� — अश्मिन िक्ष�ः अश्मभेदनािभ�ायेण, तस्य अश्मनः �कि�दप्यकृत्वा स्वयं िवध्वंसेत 

िवदीय�त — एवं िवदध्वंसु�रत्यथर्ः । एवं िवशु�ः असुरैरध�षतत्वात् �ाणः इित ॥ 

यथाश्मानमाखणमृत्वा िवध्वꣳ सत एवꣳ हवै स िवध्वꣳ सत ेय एविंव�द पाप ंकामयत े

य�ैनमिभदासित स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

एवंिवदः �ाणात्मभूतस्य इद ंफलमाह — यथाश्मानिमित । एष एव द�ृान्तः ; एवं हवै स िवध्वंसते 

िवनश्यित ; कोऽसािवित, आह — य एवंिव�द यथो��ाणिव�द पापं तदनह� कतु� कामयते इच्छित य�ािप एनम् 

अिभदासित िहनिस्त �ाणिवद ं�ित आ�ोशताडना�द �युङ्�े, सोऽप्येवमेव िवध्वंसत इत्यथर्ः ; यस्मात् स एष 

�ाणिवत् �ाणभूतत्वात् अश्माखण इव अश्माखणः अधषर्णीय इत्यथर्ः । नन ुनािसक्योऽिप �ाणः वाय्वात्मा, यथा 

मुख्यः ; त� नािसक्यः �ाणः पाप्मना िव�ः — �ाण एव सन्, न मुख्यः — कथम् ? नैष दोषः ; नािसक्यस्तु 

स्थानकरणवैगुण्यात् असुरैः पाप्मना िव�ः, वाय्वात्मािप सन् ; मुख्यस्तु तदसम्भवात् स्थानदवेताबलीयस्त्वात् न 

िव� इित ि��म् — यथा वास्यादयः िशक्षावत्पु�षा�याः कायर्िवशेषं कुवर्िन्त, न अन्यहस्तगताः, त�त् 

दोषवद्�ाणसिचवत्वाि��ा �ाणदवेता, न मुख्यः ॥ 

नैवतैेन सुरिभ न दगुर्िन्ध िवजानात्यपहतपाप्मा �ेष तने यद�ाित यित्पबित 

तेनतेरान्�ाणानवित एतम ुएवान्ततोऽिव�वोत्�ामित �ाददात्येवान्तत इित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा� िव�ः असुरैः मुख्यः, तस्मात् नैव एतेन सुरिभ न दगुर्िन्ध च िवजानाित लोकः ; �ाणेनैव तदभुयं 

िवजानाित ; अत� पाप्मकायार्दशर्नात् अपहतपाप्मा अपहतः िवनािशतः अपनीतः पाप्मा यस्मात् 

सोऽयमपहतपाप्मा िह एषः, िवशु� इत्यथर्ः । यस्मा� आत्मंभरयः कल्याणा�ासङ्गव�वात् �ाणादयः — न तथा 

आत्मंभ�रमुर्ख्यः ; �क त�ह ? सवार्थर्ः ; कथिमित, उच्यते — तेन मुख्येन यद�ाित यित्पबित लोकः तेन अिशतेन 

पीतेन च इतरान ्�ाणान् �ाणादीन् अवित पालयित ; तेन िह तेषां िस्थितभर्वतीत्यथर्ः ; अतः सव�भ�रः �ाणः ; 



अतो िवशु�ः । कथं पुनमुर्ख्यािशतपीताभ्यां िस्थितः इतरेषां गम्यत इित, उच्यते — एतमु एव मुख्यं �ाणं 

मुख्य�ाणस्य वृि�म्, अ�पाने इत्यथर्ः, अन्ततः अन्ते मरणकाले अिव�वा अलब्ध्वा उत्�ामित, 

�ाणा�द�ाणसमुदाय इत्यथर्ः ; अ�ाणो िह न श�ोत्यिशतुं पातुं वा ; तदा उत्�ािन्तः �िस�ा �ाणा�दकलापस्य ; 

दशृ्यते िह उत्�ान्तौ �ाणस्यािशिशषा, यतः �ाददात्येव, आस्यिवदारणं करोतीत्यथर्ः ; ति� अ�ालाभे 

उत्�ान्तस्य िलङ्गम् ॥ 

तꣳ हािङ्गरा उ�ीथमुपासा�� एतम ुएवािङ्गरस ंमन्यन्तेऽङ्गाना ंय�सः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

त ंह अिङ्गराः — तं मुख्यं �ाणं ह अिङ्गरा इत्येवङ्गुणम् उ�ीथम् उपासा��े उपासनं कृतवान्, बको 

दाल्भ्य इित व�यमाणेन सम्बध्यते ; तथा बृहस्पित�रित, आयास्य इित च उपासा��े बकः इत्येवं सम्बन्धं 

कृतवन्तः केिचत,् एतमु एवािङ्गरसं बृहस्पितमायास्यं �ाणं मन्यन्ते — इित वचनात् । भवत्येवं यथा�ुतासम्भवे 

; सम्भवित तु यथा�ुतम् ऋिषचोदनायामिप — �ुत्यन्तरवत् — ’ तस्माच्छत�चन इत्याचक्षते एतमेव सन्तम’् 

ऋिषमिप ; तथा माध्यमा गृत्समदो िव�ािम�ो वामदवेोऽि�ः इत्यादीन् ऋषीनेव �ाणमापादयित �ुितः ; तथा 

तानिप ऋषीन् �ाणोपासकान् अिङ्गरोबृहस्पत्यायास्यान् �ाणं करोत्यभेदिवज्ञानाय — ‘�ाणो ह िपता �ाणो 

माता’ (छा. उ. ७-१५-१) इत्या�दव� । तस्मात ्ऋिषः अिङ्गरा नाम, �ाण एव सन्, आत्मानमिङ्गरसं 

�ाणमु�ीथम् उपासा��े इत्येतत् ; यत् यस्मात ्सः अङ्गानां �ाणः सन् रसः, तेनासौ अिङ्गरसः ॥ 

तेन तꣳ ह बृहस्पित��ीथमुपासा�� एतम ुएव बहृस्प�त मन्यन्त ेवािग्घ बहृती 

तस्या एष पितः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

तथा वाचो बृहत्याः पितः तेनासौ बृहस्पितः ॥ 

तेन तꣳ हायास्य उ�ीथमुपासा�� एतम ुएवायास्य ंमन्यन्त आस्या�दयत े॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

तथा यत ्यस्मात् आस्यात् अयते िनगर्च्छित तेन आयास्यः ऋिषः �ाण एव सन् इत्यथर्ः । तथा 

अन्योऽप्युपासकः आत्मानमेव आिङ्गरसा�दगुणं �ाणमु�ीथमुपासीतेत्यथर्ः ॥ 



तेन तꣳ ह बको दाल्भ्यो िवदा�कार । स ह नैिमशीयानाम�ुाता बभूव स ह स्मभै्यः 

कामानागायित ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

न केवलमिङ्गरः�भृतय उपासा���रे ; तं ह बको नाम दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यः िवदा�कार यथाद�शतं 

�ाणं िवज्ञातवान ्; िवदात्वा च स ह नैिमशीयानां सि�णाम् उ�ाता बभूव ; स च �ाणिवज्ञानसामथ्यार्त् एभ्यः 

नैिमशीयेभ्यः कामान् आगायित स्म ह आगीतवािन्कलेत्यथर्ः ॥ 

आगाता ह व ैकामाना ंभवित य एतदवे ंिव�ानक्षरम�ुीथमुपास्त इत्यध्यात्मम ्॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा अन्योऽप्यु�ाता आगाता ह वै कामानां भवित ; य एतत् एवं िव�ान् यथो�गुणं �ाणम् 

अक्षरमु�ीथमुपास्ते, तस्य एतद्द�ृ ंफलम् उ�म्, �ाणात्मभावसत्वद�ृम् — ‘दवेो भूत्वा दवेानप्येित’ (बृ. उ. ४-

१-२) (बृ. उ. ४-१-३) (बृ. उ. ४-१-४) (बृ. उ. ४-१-५) (बृ. उ. ४-१-६) (बृ. उ. ४-१-७) इित 

�ुत्यन्तराित्स�मेवेत्यिभ�ायः । इत्यध्यात्मम् — एतत् आत्मिवषयम् उ�ीथोपासनम् इित उ�ोपसंहारः, 

अिधदवैतो�ीथोपासने व�यमाणे, बुि�समाधानाथर्ः ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ततृीयः खण्डः ॥ 

अथािधदवैत ंय एवासौ तपित तम�ुीथमुपासीतो�न्वा एष �जाभ्य उ�ायित । उ� ं

स्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह व ैभयस्य तमसो भवित य एव ंवदे ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् अिधदवैतं दवेतािवषयमु�ीथोपासनं �स्तुतिमत्यथर्ः, अनेकधा उपास्यत्वाद�ुीथस्य ; य 

एवासौ आ�दत्यः तपित, तम् उ�ीथमुपासीत आ�दत्यदषृ्�ा उ�ीथमुपासीतेत्यथर्ः ; तमु�ीथम ्इित उ�ीथशब्दः 

अक्षरवाची सन् कथमा�दत्ये वतर्त इित, उच्यते — उ�न् उ�च्छन् वै एषः �जाभ्यः �जाथर्म् उ�ायित 

�जानाम�ोत्प�यथर्म ्; न िह अनु�ित तिस्मन्, �ी�ादःे िनष्पि�ः स्यात् ; अतः उ�ायतीवो�ायित — 

यथैवो�ाता अ�ाथर्म् ; अतः उ�ीथः सिवतेत्यथर्ः । �क� उ�न ्नैशं तमः त�ं च भयं �ािणनाम् अपहिन्त ; 



तमेवङ्गुणं सिवतारं यः वेद, सः अपहन्ता नाशियता ह वै भयस्य जन्ममरणा�दलक्षणस्य आत्मनः तमस� 

तत्कारणस्याज्ञानलक्षणस्य भवित ॥ 

य�िप स्थानभेदात्�ाणा�दत्यौ िभ�ािवव ल�येते, तथािप न स त�वभेदस्तयोः । कथम् — 

समान उ एवाय ंचासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षत ेस्वर इित �त्यास्वर इत्यमु ंतस्मा�ा 

एतिममममु ंचो�ीथमपुासीत ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

समान उ एव तुल्य एव �ाणः सिव�ा गुणतः, सिवता च �ाणेन ; यस्मात् उष्णोऽयं �ाणः उष्ण�ासौ 

सिवता । �क� स्वर इित इमं �ाणमाचक्षते कथयिन्त, तथा स्वर इित �त्यास्वर इित च अमुं सिवतारम् ; यस्मात् 

�ाणः स्वरत्येव न पुनमृर्तः �त्यागच्छित, सिवता तु अस्तिमत्वा पुनरप्यहन्यहिन �त्यागच्छित, अतः �त्यास्वरः ; 

अस्मात् गुणतो नामत� समानािवतरेतरं �ाणा�दत्यौ । अतः त�वाभेदात् एत ं�ाणम् इमम् अमुं च आ�दत्यम् 

उ�ीथमुपासीत ॥ 

अथ खल ु�ानमेवो�ीथमुपासीत य� ै�ािणित स �ाणो यदपािनित सोऽपानः । अथ यः �ाणापानयोः 

सिन्धः स �ानो यो �ानः सा वाक् । तस्माद�ाण�नपानन्वाचमिभ�ाहरित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ खलु इित �कारान्तरेणोपासनमु�ीथस्योच्यते ; �ानमेव व�यमाणलक्षणं �ाणस्यैव वृि�िवशेषम् 

उ�ीथम् उपासीत । अधुना तस्य त�वं िन�प्यत े— य� ैपु�षः �ािणित मुखनािसकाभ्यां वायुं बिह�नःसारयित, 

स �ाणाख्यो वायोवृर्ि�िवशेषः ; यदपािनित अप�िसित ताभ्यामेवान्तराकषर्ित वायुम्, सः अपानः अपानाख्या 

वृि�ः । ततः �किमित, उच्यते — अथ यः उ�लक्षणयोः �ाणापानयोः सिन्धः तयोरन्तरा वृि�िवशेषः, सः �ानः 

; यः साङ्ख्या�दशा��िस�ः, �ुत्या िवशेषिन�पणात् — नासौ �ान इत्यिभ�ायः । कस्मात्पुनः �ाणापानौ 

िहत्वा महता आयासेन �ानस्यैवोपासनमुच्यत े? वीयर्वत्कमर्हतेुत्वात् । कथं वीयर्वत्कमर्हतेुत्विमित, आह — यः 

�ानः सा वाक्, �ानकायर्त्वा�ाचः । यस्मा�ानिनवर्त्यार् वाक्, तस्मात् अ�ाण�नपानन् 

�ाणापान�ापारावकुवर्न् वाचमिभ�ाहरित उ�ारयित लोकः ॥ 

या वाक्स�र् स्माद�ाण�नपान�चृमिभ�ाहरित य�र् त्साम तस्माद�ाण�नपानन्साम गायित यत्साम स 

उ�ीथस्तस्माद�ाण�नपान��ुायित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



तथा वािग्वशेषामृचम्, ऋक्संस्थं च साम, सामावयवं चो�ीथम्, अ�ाण�नपानन् �ानेनैव 

िनवर्तर्यतीत्यिभ�ायः ॥ 

अतो यान्यन्यािन वीयर्विन्त कमार्िण यथा�ेमर्न्थनमाजःे सरण ंदढृस्य धनुष आयमनम�ाण�नपान ं

स्तािन करोत्येतस्य हतेो�ार्नमवेो�ीथमपुासीत ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

न केवलं वागा�िभ�ाहरणमेव ; अतः अस्मात ्अन्यान्यिप यािन वीयर्विन्त कमार्िण 

�य�ािधक्यिनवर्त्यार्िन — यथा अ�ेमर्न्थनम्, आजेः मयार्दायाः सरणं धावनम्, दढृस्य धनुषः आयमनम् 

आकषर्णम् — अ�ाण�नपानंस्तािन करोित ; अतो िविश�ः �ानः �ाणा�दवृि�भ्यः । िविश�स्योपासनं ज्यायः, 

फलव�वा�ाजोपासनवत् । एतस्य हतेोः एतस्मात्कारणात् �ानमेवो�ीथमुपासीत, नान्यद्वृ�यन्तरम् । 

कमर्वीयर्व�रत्वं फलम् ॥ 

अथ खल�ूीथाक्षराण्युपासीतो�ीथ इित �ाण एवोत्�ाणेन ह्यिु��ित वाग्गीवार्चो ह िगर इत्याचक्षतऽे� ं

थम� ेहीद ंसव� िस्थतम ्॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अधुना खलु उ�ीथाक्षराण्युपासीत भक्त्यक्षरािण मा भूवि�त्यतो िविशनि� — उ�ीथ इित ; 

उ�ीथनामाक्षराणीत्यथर्ः — नामाक्षरोपासनेऽिप नामवत एवोपासनं कृतं भवेत् अमुकिम�ा इित य�त् । �ाण एव 

उत्, उ�दत्यिस्म�क्षरे �ाणदिृ�ः । कथं �ाणस्य उ�विमित, आह — �ाणेन िह उि��ित सवर्ः, 

अ�ाणस्यावसाददशर्नात् ; अतोऽस्त्युदः �ाणस्य च सामान्यम् । वाक् गीः, वाचो ह िगर इत्याचक्षते िश�ाः । तथा 

अ�ं थम्, अ�े िह इद ंसव� िस्थतम ्; अतः अस्त्य�स्य थाक्षरस्य च सामान्यम् ॥ 

�याणां �ुत्यु�ािन सामान्यािन ; तािन तेनानु�पेण शेषेष्विप ���ािन — 

�ौरेवोदन्त�रक्ष ंगीः पृिथवी थमा�दत्य एवो�ायुग�रि�स्थ ंसामवदे एवो�जवु�दो गीर्ऋग्वदेस्थ ंदगु्धऽेस्म ै

वाग्दोह ंयो वाचो दोहोऽ�वान�ादो भवित य एतान्यवे ंिव�ान�ुीथाक्षराण्यपुास्त उ�ीथ इित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

�ौरेव उत ्उ�ैःस्थानात्, अन्त�रकं्ष गीः िगरणाल्लोकानाम्, पृिथवी थं �ािणस्थानात् ; आ�दत्य एव उत् 

ऊध्वर्त्वात्, वायुः गीः अग्न्यादीनां िगरणात्, अि�ः थं याज्ञीयकमार्वस्थानात् ; सामवेद एव उत् स्वगर्संस्तुतत्वात्, 



यजुव�दो गीः यजुषां ��स्य हिवषो दवेतानां िगरणात्, ऋग्वेदः थम् ऋच्यध्यूढत्वात्सा�ः । 

उ�ीथाक्षरोपासनफलमधुनोच्यते — दगु्धे दोिग्ध अस्मै साधकाय ; का सा ? वाक् ; कम् ? दोहम् ; कोऽसौ दोह 

इित, आह — यो वाचो दोहः, ऋग्वेदा�दशब्दसाध्यं फलिमत्यिभ�ायः, तत ्वाचो दोहः तं स्वयमेव वाक् दोिग्ध 

आत्मानमेव दोिग्ध । �क� अ�वान् �भूता�ः अद� दी�ाि�भर्वित, य एतािन यथो�ािन एवं यथो�गुणािन 

उ�ीथाक्षरािण िव�ान्सन् उपास्त ेउ�ीथ इित ॥ 

अथ खल्वाशीःसमिृ��पसरणानीत्युपासीत यने सा�ा स्तोष्यन्स्या�त्सामोपधावते ्॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

अथ खलु इदानीम्, आशीःसमृि�ः आिशषः कामस्य समृि�ः यथा भवेत् तदचु्यत इित वाक्यशेषः, 

उपसरणािन उपसतर्�ान्युपगन्त�ािन ध्येयानीत्यथर्ः ; कथम् ? इत्युपासीत एवमुपासीत ; त�था — येन सा�ा 

येन सामिवशेषेण स्तोष्यन् स्तु�त क�रष्यन् स्यात ्भवेद�ुाता तत्साम उपधावेत् उपसरेत् िचन्तयेदतु्प�या�दिभः ॥ 

यस्यामृिच तामचृ ंयदाष�य ंतमृ�ष या ंदवेतामिभ�ोष्यन्स्या�ा ंदवेतामुपधावते ्॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

यस्यामृिच तत्साम तां च ऋचम् उपधावेत् दवेता�दिभः ; यदाष�यं साम तं च ऋिषम् ; यां 

दवेतामिभ�ोष्यन्स्यात् तां दवेतामुपधावेत् ॥ 

येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्या�च्छन्द उपधाव�ेेन स्तोमने स्तोष्यमाणः स्या� ंस्तोममपुधावेत ्॥ 

१० ॥ 

भाष्यम् 

येन च्छन्दसा गाय�या�दना स्तोष्यन्स्यात् तच्छन्द उपधावेत् ; येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात,् 

स्तोमाङ्गफलस्य कतृर्गािमत्वादात्मनेपद ंस्तोष्यमाण इित, तं स्तोममुपधावेत् ॥ 

या ं�दशमिभ�ोष्यन्स्या�ा ं�दशमुपधावेत ्॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

यां �दशमिभ�ोष्यन्स्यात् तां �दशमुपधावेत् अिध�ा�ा�दिभः ॥ 



आत्मानमन्तत उपसतृ्य स्तुवीत काम ंध्याय��म�ोऽभ्याशो ह यदस्म ैस कामः समधृ्यते 

यत्कामः स्तवुीतेित यत्कामः स्तुवीतेित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मानम् उ�ाता स्वं �पं गो�नामा�दिभः — सामादीन् �मेण स्वं च आत्मानम् — अन्ततः अन्ते 

उपसृत्य स्तुवीत, कामं ध्यायन् अ�म�ः स्वरोष्म��ना�दभ्यः �मादमकुवर्न् । ततः अभ्याशः िक्ष�मेव ह यत् य� 

अस्मै एवंिवद ेस कामः समृध्येत समृ�� गच्छेत् । कोऽसौ ? यत्कामः यः कामः अस्य सोऽयं यत्कामः सन् स्तुवीतेित 

। ि��ि�रादराथार् ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

ओिमत्येतदक्षरम�ुीथमपुासीतोिमित ह्य�ुायित तस्योप�ाख्यानम ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ओिमत्येतत् इत्या�द�कृतस्याक्षरस्य पुन�पादानम् उ�ीथाक्षरा�ुपासनान्त�रतत्वादन्य� �सङ्गो मा 

भू�दत्येवमथर्म् ; �कृतस्यैवाक्षरस्यामृताभयगुणिविश�स्योपासन ंिवधात�िमत्यारम्भः । ओिमत्या�द �ाख्यातम् 

॥ 

दवेा व ैमतृ्यो�बभ्यत�य� िव�ां �ािवशꣳ स्त ेछन्दोिभरच्छादयन्यदिेभरच्छादयꣳ 

स्तच्छन्दसा ंछन्दस्त्वम ्॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

दवेा वै मृत्योः मारकात् िबभ्यतः �क कृतवन्त इित, उच्यते — �य� िव�ां �यीिविहतं कमर् �ािवशन् 

�िव�वन्तः, वै�दकं कमर् �ारब्धवन्त इत्यथर्ः, तत ्मृत्यो�ाणं मन्यमानाः । �क�, ते कमर्ण्यिविनयु�ैः छन्दोिभः 

मन्�ैः जपहोमा�द कुवर्न्तः आत्मानं कमार्न्तरेष्वच्छादयन् छा�दतवन्तः । यत ्यस्मात् एिभः मन्�ैः अच्छादयन्, तत् 

तस्मात् छन्दसां मन्�ाणां छादनात् छन्दस्त्वं �िस�मेव ॥ 

तान ुत� मृत्ययुर्था मत्स्यमुदके प�रपश्येदवे ंपयर्पश्यदिृच साि� यजुिष । ते न ुिव�दत्वोध्वार् 

ऋचः सा�ो यजुषः स्वरमेव �ािवशन ्॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

तान् त� दवेान्कमर्परान् मृत्युः यथा लोके मत्स्यघातको मत्स्यमुदके नाितगम्भीरे प�रपश्येत् 

बिडशोदक�ावोपायसाध्यं मन्यमानः, एवं पयर्पश्यत् द�ृवान ्; मृत्युः कमर्क्षयोपायेन साध्यान्दवेान्मेने इत्यथर्ः । 

�ासौ दवेान्ददश�ित, उच्यते — ऋिच साि� यजुिष, ऋग्यजुःसामसम्बिन्धकमर्णीत्यथर्ः । ते नु दवेाः वै�दकेन 

कमर्णा संस्कृताः शु�ात्मानः सन्तः मृत्योि�क��षतं िव�दतवन्तः ; िव�दत्वा च ते ऊध्वार्ः �ावृ�ाः कमर्भ्यः ऋचः 

सा�ः यजुषः ऋग्यजुःसामसम्ब�ात्कमर्णः अभ्युत्थायेत्यथर्ः । तेन कमर्णा मृत्युभयापगमं �ित िनराशाः तदपास्य 

अमृताभयगुणमक्षरं स्वरं स्वरशिब्दतं �ािवश�ेव �िव�वन्तः, ओङ्कारोपासनपराः संवृ�ाः ; एव - शब्दः 

अवधारणाथर्ः सन् समु�य�ितषेधाथर्ः ; तदपुासनपराः संवृ�ा इत्यथर्ः ॥ 

कथं पुनः स्वरशब्दवाच्यत्वमक्षरस्येित, उच्यते — 

यदा वा ऋचमा�ोत्योिमत्येवाितस्वरत्येवꣳ सामवै ंयजरेुष उ स्वरो यदतेदक्षरमेतदमृतमभय ं

तत्�िवश्य दवेा अमृता अभया अभवन ्॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यदा वै ऋचम् आ�ोित ओिमत्येवाितस्वरित एवं साम एवं यजुः ; एष उ स्वरः ; कोऽसौ ? यदतेदक्षरम् 

एतदमृतम् अभयम्, तत्�िवश्य यथागुणमेव अमृता अभया� अभवन् दवेाः ॥ 

स य एतदवे ंिव�ानक्षरं �णौत्यतेदवेाक्षरꣳ स्वरममृतमभय ं�िवशित तत्�िवश्य यदमतृा 

दवेास्तदमतृो भवित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स यः अन्योऽिप दवेवदवे एतदक्षरम् एवम ्अमृताभयगुणं िव�ान् �णौित स्तौित ; उपासनमेवा� 

स्तुितरिभ�ेता, स तथैव एतदवेाक्षरं स्वरममृतमभयं �िवशित ; तत्�िवश्य च — राजकुलं �िव�ानािमव 

राज्ञोऽन्तरङ्गबिहरङ्गतावत् न परस्य ��णोऽन्तरङ्गबिहरङ्गतािवशेषः — �क त�ह ? यदमृता दवेाः 

येनामृतत्वेन यदमृता अभूवन्, तेनैवामृतत्वेन िविश�ः तदमृतो भवित ; न न्यूनता नाप्यिधकता अमृतत्वे इत्यथर्ः ॥ 



॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

�ाणा�दत्यदिृ�िविश�स्यो�ीथस्योपासनमु�मेवानू� �णवो�ीथयोरेकत्वं कृत्वा तिस्मन्�ाणरिश्मभेदगुणिविश�दषृ्�ा 

अक्षरस्योपासनमनेकपु�फलिमदान� व��िमत्यारभ्यते — 

अथ खल ुय उ�ीथः स �णवो यः �णवः स उ�ीथ इत्यसौ वा आ�दत्य उ�ीथ एष �णव 

ओिमित �ेष स्वर�ेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ खलु य उ�ीथः स �णवः बह्वृचानाम्, य� �णवः तेषां स एव च्छान्दोग्ये उ�ीथशब्दवाच्यः । 

असौ वा आ�दत्य उ�ीथः एष �णवः ; �णवशब्दवाच्योऽिप स एव बह्वृचानाम्, नान्यः । उ�ीथ आ�दत्यः कथम् 

? उ�ीथाख्यमक्षरम् ओिमित एतत् एषः िह यस्मात् स्वरन् उ�ारयन्, अनेकाथर्त्वा�ातूनाम् ; अथवा स्वरन ्

गच्छन् एित । अतः असावु�ीथः सिवता ॥ 

एतम ुएवाहमभ्यगािसष ंतस्मान्मम त्वमकेोऽसीित ह कौषीत�कः पु�मवुाच रश्मीꣳ स्त्व ं

पयार्वतर्या�हवो व ैते भिवष्यन्तीत्यिधदवैतम ्॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तम ्एतम् उ एव अहम् अभ्यगािसषम् आिभमुख्येन गीतवानिस्म, आ�दत्यरश्म्यभेद ंकृत्वा ध्यानं 

कृतवानस्मीत्यथर्ः । तेन तस्मात्कारणात् मम त्वमेकोऽिस पु� इित ह कौषीत�कः कुषीतकस्यापत्यं कौषीत�कः 

पु�मुवाच उ�वान् । अतः रश्मीना�दत्यं च भेदने त्वं पयार्वतर्यात् पयार्वतर्येत्यथर्ः, त्वंयोगात् । एवं बहवो वै ते 

तव पु�ा भिवष्यन्तीत्यिधदवैतम् ॥ 

अथाध्यात्म ंय एवाय ंमुख्यः �ाणस्तम�ुीथमुपासीतोिमित �षे स्वर�ेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् अध्यात्मम् उच्यते । य एवायं मुख्यः �ाणस्तमु�ीथमुपासीतेत्या�द पूवर्वत् । तथा ओिमित 

�ेष �ाणोऽिप स्वर�ेिप ओिमित �नुज्ञां कुवर्ि�व वागा�द�वृ�यथर्मेतीत्यथर्ः । न िह मरणकाले मुमूष�ः 

समीपस्थाः �ाणस्य�करणं शृण्वन्तीित । एतत्सामान्यादा�दत्येऽप्योङ्करणमनुज्ञामा�ं ���म् ॥ 



एतम ुएवाहमभ्यगािसष ंतस्मान्मम त्वमकेोऽसीित ह कौषीत�कः पु�मवुाच �ाणाꣳ स्त्व ं

भमूानमिभगायता�हवो व ैम ेभिवष्यन्तीित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एतमु एवाहमभ्यगािसषिमत्या�द पूवर्वदवे । अतो वागादीन्मुख्यं च �ाणं भेदगुणिविश�मु�ीथं पश्यन् 

भूमानं मनसा अिभगायतात्, पूवर्वदावतर्येत्यथर्ः ; बहवो वै मे मम पु�ा भिवष्यन्तीत्येवमिभ�ायः सि�त्यथर्ः । 

�ाणा�दत्यैकत्वो�ीथ द�ृःे एकपु�त्वफलदोषेणापो�दतत्वात् रिश्म�ाणभेदद�ृःे कतर्�ता चो�ते अिस्मन्खण्डे 

ब�पु�फलत्वाथर्म् ॥ 

अथ खल ुय उ�ीथः स �णवो यः �णवः स उ�ीथ इित होतृषदना�वैािप 

द�ु�ीतमनुसमाहरतीत्यनसुमाहरतीित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ खलु य उ�ीथ इत्या�द �णवो�ीथैकत्वदशर्नमु�म्, तस्यैतत्फलमुच्यते — होतृषदनात् होता 

य�स्थः शंसित तत्स्थानं होतृषदनम्, हौ�ात्कमर्णः सम्यक्�यु�ा�दत्यथर्ः । न िह दशेमा�ात्फलमाहतु� शक्यम् । �क 

तत् ? ह एवािप द�ु�ीतं द�ुमु�ीतम् उ�ानं कृतम् उ�ा�ा स्वकमर्िण क्षतं कृतिमत्यथर्ः ; तदनुसमाहरित 

अनुसन्ध� इत्यथर्ः — िच�कत्सयेव धातुवैषम्यसमीकरणिमित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

अथेदान� सवर्फलसम्प�यथर्म् उ�ीथस्य उपासनान्तरं िविधत्स्यते — 

इयमेवगर्ि�ः साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत इयमेव 

साि�रमस्तत्साम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

इयमेव पृिथवी ऋक् ; ऋिच पृिथिवदिृ�ः कायार् । तथा अि�ः साम ; साि� अि�दिृ�ः । कथं 

पृिथ�ग्न्योः ऋक्सामत्विमित, उच्यते — तदतेत ्अग्न्याख्यं साम एतस्यां पृिथ�ाम ्ऋिच अध्यूढम् अिधगतम् 

उप�रभावेन िस्थतिमत्यथर्ः ; ऋचीव साम ; तस्मात् अत एव कारणात् ऋच्यध्यूढमेव साम गीयते इदानीमिप 



सामगैः । यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं िभ�े अन्योन्यम्, तथैतौ पृिथ��ी ; कथम् ? इयमेव पृिथवी सा 

सामनामाधर्शब्दवाच्या ; इतराधर्शब्दवाच्यः अि�ः अमः ; तत ्एतत्पृिथ�ि��यं सामैकशब्दािभधेयत्वमाप�ं 

साम ; तस्मा�ान्योन्यं िभ�ं पृिथ�ि��यं िनत्यसंि��मृक्सामनी इव । तस्मा� पृिथ�ग्न्योर्ऋक्सामत्विमत्यथर्ः 

। सामाक्षरयोः पृिथ�ि�दिृ�िवधानाथर्िमयमेव सा अि�रम इित केिचत् ॥ 

अन्त�रक्षमवेग्वार्यःु साम तदतेदतेस्यामृच्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम 

गीयतऽेन्त�रक्षमवे सा वायरुमस्तत्साम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अन्त�रक्षमेव ऋक् वायुः साम इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

�ौरेवगार्�दत्यः साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े�ौरेव 

सा�दत्योऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥ 

नक्ष�ाण्येवक्चर्न्�माः साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े

नक्ष�ाण्येव सा चन्�मा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

नक्ष�ाणामिधपित�न्�मा अतः स साम ॥ 

अथ यदतेदा�दत्यस्य शकु्ल ंभाः सैवगर्थ य�ील ंपरः कृष्ण ंतत्साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ 

साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदतेदा�दत्यस्य शुक्लं भाः शुक्ला दीि�ः सैव ऋक् । अथ यदा�दत्ये नीलं परः कृष्णं परोऽितशयेन 

काष्ण्य� तत्साम । तद्ध्येकान्तसमािहतद�ृदेृर्श्यत े॥ 

अथ यदवेतैदा�दत्यस्य शुक्ल ंभाः सैव साथ य�ील ंपरः कृष्ण ंतदमस्तत्सामाथ य 

एषोऽन्तरा�दत्य ेिहरण्मयः पु�षो दशृ्यत ेिहरण्यश्म�ु�हरण्यकेश आ�णखात्सवर् एव सुवणर्ः ॥ ६ 

॥ 

भाष्यम् 



त ेएवैते भासौ शुक्लकृष्णत्वे सा च अम� साम । अथ य एषः अन्तरा�दत्ये आ�दत्यस्यान्तः मध्ये 

िहरण्मयः िहरण्मय इव िहरण्मयः । न िह सुवणर्िवकारत्वं दवेस्य सम्भवित, 

ऋक्सामगेष्णत्वापहतपाप्मत्वासम्भवात् ; न िह सौवण�ऽचेतने पाप्मा�द�ाि�रिस्त, येन �ितिषध्येत, चाकु्षषे च 

अ�हणात् ; अतः लु�ोपम एव िहरण्मयशब्दः, ज्योितमर्य इत्यथर्ः । उ�रेष्विप समाना योजना । पु�षः पु�र 

शयनात् पूरयित वा स्वेन आत्मना जग�दित ; दशृ्यते िनवृ�चकु्ष�भः समािहतचेतोिभ�र्�चयार्�दसाधनापेकै्षः । 

तेजिस्वनोऽिप श्म�ुकेशादयः कृष्णाः स्यु�रत्यतो िविशनि� — िहरण्यश्म�ु�हरण्यकेश इित ; ज्योितमर्यान्येवस्य 

श्म�ूिण केशा�ेत्यथर्ः । आ�णखात् �णखः नखा�ं नखा�ेण सह सवर्ः सुवणर् इव भा�प इत्यथर्ः ॥ 

तस्य यथा कप्यास ंपुण्डरीकमेवमिक्षणी तस्यो�दित नाम स एष सव�भ्यः पाप्मभ्य 

उ�दत उदिेत ह व ैसव�भ्यः पाप्मभ्यो य एव ंवेद ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य एवं सवर्तः सुवणर्वणर्स्याप्य�णो�वशेषः । कथम् ? तस्य यथा कपेः मकर् टस्य आसः कप्यासः ; 

आसे�पवेशनाथर्स्य करणे घञ् ; किपपृ�ान्तः येनोपिवशित ; कप्यास इव पुण्डरीकम् अत्यन्ततेजिस्व एवम् दवेस्य 

अिक्षणी ; उपिमतोपमानत्वात् न हीनोपमा । तस्य एवङ्गुणिविश�स्य गौणिमद ंनाम उ�दित ; कथं गौणत्वम् ? 

स एषः दवेः सव�भ्यः पाप्मभ्यः पाप्मना सह तत्काय�भ्य इत्यथर्ः, ‘य आत्मापहतपाप्मा’ (छा. उ. ८-७-१) इत्या�द 

व�यित, उ�दतः उत ्इतः, उ�त इत्यथर्ः । अतः असौ उ�ामा । तम ्एवङ्गुणसम्प�मु�ामानं यथो�ेन �कारेण 

यो वेद सोऽप्येवमेव उदिेत उ�च्छित सव�भ्यः पाप्मभ्यः — ह वै इत्यवधारणाथ� िनपातौ — उदते्येवेत्यथर्ः ॥ 

तस्यक्चर् साम च गेष्णौ तस्माद�ुीथस्तस्मा�ववेो�ातैतस्य िह गाता स एष य े

चामषु्मात्परा�ो लोकास्तषेा ंच�े ेदवेकामाना ंचेत्यिधदवैतम ्॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तस्यो�ीथत्वं दवेस्य आ�दत्यादीनािमव िवविक्षत्वा आह — तस्य ऋक्च साम च गेष्णौ 

पृिथ�ा�ु�लक्षणे पवर्णी । सवार्त्मा िह दवेः । परापरलोककामेिशतृत्वादपुप�ते पृिथ�ग्न्या�ृक्सामगेष्णत्वम्, 

सवर्योिनत्वा� । यत एवमु�ामा च असौ ऋक्सामगेष्ण� तस्मादकृ्सामगेष्णत्वे �ा�े उ�ीथत्वमुच्यते परोके्षण, 

परोक्षि�यत्वा�ेवस्य, तस्माद�ुीथ इित । तस्मा�वेव हतेोः उद ंगायतीत्युग्दाता । यस्माि� एतस्य 

यथो�स्यो�ा�ः गाता असौ अतो यु�ा उ�ीतेित नाम�िसि�ः उ�ातुः । स एषः दवेः उ�ामा ये च अमुष्मात् 

आ�दत्यात् परा�ः पराग�नात् ऊध्वार् लोकाः तेषां लोकानां च ई� ेन केवलमीिशतृत्वमेव, च - शब्दा�ारयित च, 



‘स दाधार पृिथव� �ामुतेमाम्’ (ऋ. सं. मं. १०-१२१-१) इत्या�दमन्�वणार्त् । �क�, दवेकामानामी� ेइित एतत् 

अिधदवैतं दवेतािवषयं दवेस्यो�ीथस्य स्व�पमु�म ्॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

अथाध्यात्म ंवागेवक्�ार्णः साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम 

गीयत े। वागवे सा �ाणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अधुना अध्यात्ममुच्यते — वागेव ऋक् �ाणः साम, अधरोप�रस्थानत्वसामान्यात् । �ाणो 

�ाणमुच्यते सह वायुना । वागेव सा �ाणोऽम इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

चक्षरेुवगार्त्मा साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े। 

चक्षरेुव सात्मामस्तत्साम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

चकु्षरेव ऋक् आत्मा साम । आत्मेित च्छायात्मा, तत्स्थत्वात्साम ॥ 

�ो�मवे�र्नः साम तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े। 

�ो�मवे सा मनोऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

�ो�मेव ऋक् मनः साम, �ो�स्यािध�ातृत्वान्मनसः सामत्वम् ॥ 

अथ यदतेद�णः शकु्ल ंभाः सैवगर्थ य�ील ंपरः कृष्ण ंतत्साम 

तदतेदतेस्यामचृ्यध्यढूꣳ साम तस्मादचृ्यध्यढूꣳ साम गीयत े। अथ यदवेैतद�णः 

शकु्ल ंभाः सैव साथ य�ील ंपरः कृष्ण ंतदमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदतेद�णः शुक्लं भाः सैव ऋक् । अथ य�ीलं परः कृष्णमा�दत्य इव दकृ्शक्त्यिध�ानं तत्साम ॥ 



अथ य एषोऽन्तरिक्षिण पु�षो दशृ्यत ेसैव�र् त्साम तदकु्थ ंत�जुस्तद्�� तस्यतैस्य तदवे �प ं

यदमषु्य �प ंयावमषु्य गेष्णौ तौ गेष्णौ य�ाम त�ाम ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य एषोऽन्तरिक्षिण पु�षो दशृ्यते, पूवर्वत् । सैव ऋक् अध्यात्मं वागा�ा, पृिथ�ा�ा च अिधदवैतम् 

; �िस�ा च ऋक् पादब�ाक्षराित्मका ; तथा साम ; उक्थसाहचयार्�ा स्तो�ं साम ऋक श�म् उक्थादन्यत् तथा 

यजुः स्वाहास्वधावषडा�द सवर्मेव वाग्यजुः तत्स एव । सवार्त्मकत्वात्सवर्योिनत्वा�ेित �वोचाम । 

ऋगा�द�करणात् तद्��ेित �यो वेदाः । तस्यैतस्य चाकु्षषस्य पु�षस्य तदवे �पमित�दश्यते । �क तत् ? यदमुष्य 

आ�दत्यपु�षस्य — िहरण्मय इत्या�द यदिधदवैतमु�म्, यावमुष्य गेष्णौ पवर्णी, तावेवास्यािप चाकु्षषस्य गेष्णौ ; 

य�ामुष्य नाम उ�दत्यु�ीथ इित च तदवेास्य नाम । स्थानभेदात् �पगुणनामाितदशेात् 

ईिशतृत्विवषयभेद�पदशेा� आ�दत्यचाकु्षषयोभ�द इित चेत,् न ;’ अमुना’ ‘अनेनैव’ (छा. उ. १-७-८) 

इत्येकस्योभयात्मत्व�ा�यनुपप�ेः । ि�धाभावेनोपप�त इित चेत ्— व�यित िह ‘स एकधा भवित ि�धा भवित’ 

(छा. उ. ७-२६-२) इत्या�द, न ; चेतनस्यैकस्य िनरवयवत्वा��धाभावानुपप�ेः । 

तस्मादध्यात्मािधदवैतयोरेकत्वमेव । य�ु �पा�ितदशेो भेदकारणमवोचः, न त�ेदावगमाय ; �क त�ह, 

स्थानभेदा�ेदाशङ्का मा भू�दत्येवमथर्म् ॥ 

स एष य ेचैतस्मादवार्�ो लोकास्तेषा ंच�े ेमनषु्यकामाना ंचेित त� इम ेवीणाया ंगायन्त्येत ंत े

गायिन्त तस्मा�े धनसनयः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

स एषः चाकु्षषः पु�षः ये च एतस्मात् आध्याित्मकादात्मनः अवार्�ः अवार्ग्गताः लोकाः तेषां चे� े

मनुष्यसम्बिन्धनां च कामानाम ्। तत ्तस्मात् य इमे वीणायां गायिन्त गायकाः त एतमेव गायिन्त । यस्मादी�रं 

गायिन्त तस्मा�े धनसनयः धनलाभयु�ाः, धनवन्त इत्यथर्ः ॥ 

अथ य एतदवे ंिव�ान्साम गायत्यभुौ स गायित सोऽमनुैव स एष य ेचामषु्मात्परा�ो 

लोकास्ताꣳ�ा�ोित दवेकामाꣳ� ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



अथ य एतदवंे िव�ान् यथो�ं दवेमु�ीथं िव�ान् साम गायित उभौ स गायित चाकु्षषमा�दत्यं च । 

तस्यैवंिवदः फलमुच्यते — सोऽमुनैव आ�दत्येन स एष ये च अमुष्मात्परा�ः लोकाः तां� आ�ोित, 

आ�दत्यान्तगर्तदवेो भूत्वेत्यथर्ः, दवेकामां� ॥ 

अथानेनवै य ेचतैस्मादवार्�ो लोकास्ताꣳ�ा�ोित मनुष्यकामाꣳ� तस्माद ु

हवैिंवद�ुाता �ूयात ्॥ ८ ॥ 

कं ते काममागायानीत्यषे �ेव कामागानस्य�े ेय एव ंिव�ान्साम गायित साम गायित 

॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनेनैव चाकु्षषेणैव ये च एतस्मादवार्�ो लोकाः तां� आ�ोित, मनुष्यकामां� — चाकु्षषो 

भूत्वेत्यथर्ः । तस्माद ुह एवंिवत् उ�ाता �ूयात् यजमानम् — कम् इ� ंते तव काममागायानीित । एष िह 

यस्माद�ुाता कामागानस्य उ�ानेन कामं संपादियतुमी� ेसमथर्ः इत्यथर्ः । कोऽसौ ? य एवं िव�ान् साम गायित । 

ि��ि��पासनसमा�यथार् ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

�यो हो�ीथ ेकुशला बभवूःु िशलकः शालावत्य�ै�कतायनो दाल्भ्यः �वाहणो 

जैविल�रित त ेहोच�ु�ीथ ेव ैकुशलाः स्मो हन्तो�ीथ ेकथा ंवदाम इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अनेकधोपास्यत्वात् अक्षरस्य �कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुणफलमुपासनान्तरमािननाय । इितहासस्तु 

सुखावबोधनाथर्ः । �यः ि�सङ्ख्याकाः, ह इत्यैित�ाथर्ः, उ�ीथे उ�ीथज्ञानं �ित, कुशलाः िनपुणा बभूवुः ; 

क�स्मि��ेशेकाले च िनिम�े वा समेतानािमत्यिभ�ायः । न िह सवर्िस्म�गित �याणामेव 

कौशलमु�ीथा�दिवज्ञाने । �ूयन्ते िह उषिस्तजान�ुितकैकेय�भृतयः सवर्ज्ञकल्पाः । के ते �य इित, आह — 

िशलकः नामतः, शलावतोऽपत्यं शालावत्यः ; िच�कतायनस्यापत्यं चै�कतायनः, दल्भगो�ो दाल्भ्यः, 

�ामुष्यायणो वा ; �वाहणो नामतः, जीवलस्यापत्यं जैविलः इत्येते �यः — ते होचुः अन्योन्यम् — उ�ीथ ेवै 

कुशलाः िनपुणा इित �िस�ाः स्मः । अतो हन्त य�नुमितभर्वताम् उ�ीथे उ�ीथज्ञानिनिम�ां कथां िवचारणां 



पक्ष�ितपक्षोपन्यासेन वदामः वाद ंकुमर् इत्यथर्ः । तथा च ति��संवाद ेिवपरीत�हणनाशोऽपूवर्िवज्ञानोपजनः 

संशयिनवृि��ेित । अतः ति��संयोगः कतर्� इित च इितहास�योजनम् । दशृ्यते िह िशलकादीनाम् ॥ 

तथेित ह समुपिविवशःु स ह �वाहणो जैविल�वाच भगवन्ताव� ेवदता ं

�ा�णयोवर्दतोवार्चꣳ �ोष्यामीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तथेत्युक्त्वा ते समुपिविवशुः ह उपिव�वन्तः �कल । त� राज्ञः �ागल्भ्योपप�ेः स ह �वाहणो 

जैविल�वाच इतरौ — भगवन्तौ पूजावन्तौ अ�े पूव� वदताम् ; �ा�णयो�रित िलङ्गा�ाजा असौ ; 

युवयो�ार्�णयोः वदतोः वाचं �ोष्यािम ; अथर्रिहतािमत्यपरे, वाचिमित िवशेषणात् ॥ 

स ह िशलकः शालावत्य��ैकतायन ंदाल्भ्यमुवाच हन्त त्वा पृच्छानीित पचृ्छेित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

उ�योः स ह िशलकः शालावत्यः चै�कतायनं दाल्भ्यमुवाच — हन्त य�नुमंस्यसे त्वा त्वां पृच्छािन 

इत्यु�ः इतरः पृच्छेित होवाच ॥ 

का सा�ो गित�रित स्वर इित होवाच स्वरस्य का गित�रित �ाण इित होवाच �ाणस्य का 

गित�रत्य�िमित होवाचा�स्य का गित�रत्याप इित होवाच ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

लब्धानुमितराह — का सा�ः — �कृतत्वाद�ुीथस्य ; उ�ीथो िह अ� उपास्यत्वेन �कृतः ; 

‘परोवरीयांसमुद गीथम्’ इित च व�यित — गितः आ�यः, परायणिमत्येतत् । एवं पृ�ो दाल्भ्य उवाच — स्वर 

इित, स्वरात्मकत्वात्सा�ः । यो यदात्मकः स त�ितस्तदा�य� भवतीित यु�म्, मृदा�य इव घटा�दः । स्वरस्य 

का गित�रित, �ाण इित होवाच ; �ाणिनष्पा�ो िह स्वरः, तस्मात्स्वरस्य �ाणो गितः । �ाणस्य का गित�रित, 

अ�िमित होवाच ; अ�ाव�म्भो िह �ाणः, ‘शुष्यित वै �ाण ऋतेऽ�ात्’ (बृ. उ. ५-१२-१) इित �ुतेः, ‘अ�ं दाम’ 

(बृ. उ. २-२-१) इित च । अ�स्य का गित�रित, आप इित होवाच, अप्संभवत्वाद�स्य ॥ 

अपा ंका गित�रत्यसौ लोक इित होवाचामषु्य लोकस्य का गित�रित न स्वग� लोकमित 

नय�ेदित होवाच स्वग� वय ंलोकं सामािभससं्थापयामः स्वगर्सꣳ स्तावꣳ िह सामेित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



अपां का गित�रित, असौ लोक इित होवाच ; अमुष्माि� लोकाद्वृि�ः सम्भवित । अमुष्य लोकस्य का 

गित�रित पृ�ः दाल्भ्य उवाच — स्वगर्ममुं लोकमतीत्य आ�यान्तरं साम न नयेत्कि�त् इित होवाच आह । अतो 

वयमिप स्वग� लोकं साम अिभसंस्थापयामः ; स्वगर्लोक�ित� ंसाम जानीम इत्यथर्ः । स्वगर्संस्तावं स्वगर्त्वेन 

संस्तवनं संस्तावो यस्य तत्साम स्वगर्संस्तावम्, िह यस्मात् स्वग� वै लोकः साम वेद इित �ुितः ॥ 

तꣳ ह िशलकः शालावत्य�ै�कतायन ंदाल्भ्यमुवाचा�िति�त ंव ै�कल ते दाल्भ्य साम 

यस्त्वते�ह �ूयान्मूधार् ते िवपितष्यतीित मूधार् ते िवपते�दित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तम ्इतरः िशकलः शालावत्यः चै�कतायनं दाल्भ्यमुवाच — अ�िति�तम् असंिस्थतम्, 

परोवरीयस्त्वेनासमा�गित सामेत्यथर्ः ; वै इत्यागमं स्मारयित �कलेित च, दाल्भ्य ते तव साम । यस्त ुअसिहष्णुः 

सामिवत् एत�ह एतिस्मन्काले �ूयात् कि�ि�परीतिवज्ञानम् — अ�िति�तं साम �िति�तिमित — 

एवंवादापरािधनो मूधार् िशरः त ेिवपितष्यित िवस्प� ंपितष्यतीित । एवमु�स्यापरािधनः तथैव ति�पतेत् न 

संशयः ; न त्वह ं�वीमीत्यिभ�ायः । ननु मूधर्पाताह� चेदपराधं कृतवान्, अतः परेणानु�स्यािप पतेन्मूधार्, न 

चेदपराधी उ�स्यािप नैव पतित ; अन्यथा अकृताभ्यागमः कृतनाश� स्याताम् । नैष दोषः, कृतस्य कमर्णः 

शुभाशुभस्य फल�ा�ेद�शकालिनिम�ापेक्षत्वात् । त�ैवं सित मूधर्पातिनिम�स्याप्यज्ञानस्य 

परािभ�ाहारिनिम�ापेक्षत्विमित ॥ 

हन्ताहमते�गव�ो वेदानीित िव�ीित होवाचामषु्य लोकस्य का गित�रत्यय ंलोक इित 

होवाचास्य लोकस्य का गित�रित न �ित�ा ंलोकमित नय�ेदित होवाच �ित�ा ंवय ंलोकꣳ 

सामािभसꣳ स्थापयामः �ित�ासꣳ स्तावꣳ िह सामिेत ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

एवमु�ो दाल्भ्य आह — हन्ताहमेत�गव�ः भगवतः वेदािन यत्�ित� ंसाम इत्यु�ः �त्युवाच 

शालावत्यः — िव�ीित होवाच । अमुष्य लोकस्य का गित�रित पृ�ः दाल्भ्येन शालावत्यः अयं लोक इित होवाच 

; अयं िह लोको यागदानहोमा�दिभरमुं लोकं पुष्यतीित ; ‘अतः �दानं दवेा उपजीविन्त’ (?) इित िह �ुतयः ; 

�त्यकं्ष िह सवर्भूतानां धरणी �ित�िेत ; अतः सा�ोऽप्ययं लोकः �ित�वेैित यु�म् । अस्य लोकस्य का 

गित�रत्यु�ः आह शालावत्यः — न �ित�ाम् इमं लोकमतीत्य नयेत् साम कि�त् । अतो वयं �ित�ां लोकं साम 

अिभसंस्थापयामः ; यस्मात्�ित�ासंस्तावं िह, �ित�ात्वेन संस्तुतं सामेत्यथर्ः ; ‘इयं वै रथंतरम्’ (तां. �ा. १८-६-

११) इित च �ुितः ॥ 



तꣳ ह �वाहणो जवैिल�वाचान्तव� ै�कल त ेशालावत्य साम यस्त्वते�ह �ूयान्मधूार् त े

िवपितष्यतीित मूधार् ते िवपते�दित हन्ताहमते�गव�ो वेदानीित िव�ीित होवाच ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तमेवमु�वन्तं ह �वाहणो जैविल�वाच अन्तव� ै�कल ते शालावत्य सामेत्या�द पूवर्वत् । ततः 

शालावत्य आह — हन्ताहमेत�गव�ो वेदानीित ; िव�ीित होवाच इतरः ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

अस्य लोकस्य का गित�रत्याकाश इित होवाच सवार्िण ह वा इमािन भतूान्याकाशादवे 

समतु्प�न्त आकाश ं�त्यस्त ंयन्त्याकाशो �ेवभै्यो ज्यायानाकाशः परायणम ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अनुज्ञातः आह — अस्य लोकस्य का गित�रित, आकाश इित होवाच �वाहणः ; आकाश इित च पर 

आत्मा, ‘आकाशो वै नाम’ (छा. उ. ८-१४-१) इित �ुतेः ; तस्य िह कमर् सवर्भूतोत्पादकत्वम् ; तिस्म�ेव िह 

भूत�लयः — ‘त�ेजोऽसृजत’ (छा. उ. ६-२-३) ‘तेजः परस्यां दवेतायाम्’ (छा. उ. ६-८-६) इित िह व�यित ; 

सवार्िण ह वै इमािन भूतािन स्थावरजङ्गमािन आकाशादवे समुत्प�न्ते तेजोब�ा�द�मेण, सामथ्यार्त्, आकाशं 

�ित अस्तं यिन्त �लयकाले तेनैव िवपरीत�मेण ; िह यस्मादाकाश एवैभ्यः सव�भ्यो भूतेभ्यः ज्यायान् मह�रः, 

अतः स सव�षां भूतानां परमयन ंपरायणं �ित�ा ि�ष्विप कालेिष्वत्यथर्ः ॥ 

स एष परोवरीयान�ुीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवित परोवरीयसो ह लोका�यित 

य एतदवे ंिव�ान्परोवरीयाꣳसम�ुीथमुपास्त े॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मात् परं परं वरीयः वरीयसोऽप्येष वरः पर� वरीयां� परोवरीयान् उ�ीथः परमात्मा सम्प� 

इत्यथर्ः, अत एव स एषः अनन्तः अिव�मानान्तः । तमेतं परोवरीयांसं परमात्मभूतमनन्तम् एवं िव�ान् 

परोवरीयांसमु�ीथमुपास्ते । तस्यैतत्फलमाह — परोवरीयः परं परं वरीयो िविश�तरं जीवन ंह अस्य िवदषुो 

भवित द�ृ ंफलम्, अद�ृ ंच परोवरीयसः उ�रो�रिविश�तरानेव ��ाकाशान्तान् लोकान् जयित — य एतदवंे 

िव�ानु�ीथमुपास्ते ॥ 



तꣳ हतैमितधन्वा शौनक उदरशािण्डल्यायोक्त्वोवाच याव� एन ं�जायाम�ुीथ ंवे�दष्यन्त े

परोवरीयो हभै्यस्तावद�स्मल्लोके जीवन ंभिवष्यित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

�क च तमेतमु�ीथ ंिव�ान् अितधन्वा नामतः, शुनकस्यापत्यं शौनकः, उदरशािण्डल्याय िशष्याय एतम् 

उ�ीथदशर्नम् उक्त्वा उवाच — यावत् ते तव �जायाम्, �जासन्ततािवत्यथर्ः, एनम् उ�ीथं त्वत्सन्तितजा 

वे�दष्यन्ते ज्ञास्यिन्त, तावन्तं कालं परोवरीयो हभै्यः �िस�भे्यो लौ�ककजीवनेभ्यः उ�रो�रिविश�तरं जीवन ं

तेभ्यो भिवष्यित ॥ 

तथामु�ष्मल्लोके लोक इित स य एतमवे ंिव�ानुपास्त ेपरोवरीय एव हास्या�स्मल्लोके जीवन ं

भवित तथामु�ष्मल्लोके लोक इित लोके लोक इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा अद�ृऽेिप परलोके अमुिष्मन् परोवरीयांल्लोको भिवष्यतीत्यु�वान् शािण्डल्याय अितधन्वा शौनकः 

। स्यादतेत्फलं पूव�षां महाभाग्यानाम्, नैदयंुगीनानाम् — इत्याशङ्कािनवृ�ये आह — स यः कि�त् एतमेवं 

िव�ान् उ�ीथम् एत�ह उपास्ते, तस्याप्येवमेव परोवरीय एव ह अस्य अ�स्मल्लोके जीवनं भवित तथा 

अमु�ष्मल्लोके लोक इित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

मटचीहतषे ुकु�ष्वािचक्या सह जाययोषिस्तहर् चा�ायण इभ्य�ाम े��ाणक उवास ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

उ�ीथोपासन�सङ्गेन �स्ताव�ितहारिवषयमप्युपासनं व��िमतीदमारभ्यते ; आख्याियका तु 

सुखावबोधाथार् । मटचीहतेषु मटच्यः अशनयः तािभहर्तेषु नािशतेषु कु�षु कु�सस्येिष्वत्यथर्ः । ततो द�ुभके्ष जाते 

आ�टक्या अनुपजातपयोधरा�द�ी��नया सह जायया उषिस्तहर् नामतः, च�स्यापत्यं चा�ायणः ; इभो हस्ती 

तमहर्तीित इभ्यः ई�रः, हस्त्यारोहो वा, तस्य �ामः इभ्य�ामः तिस्मन् ; ��ाणकः अ�ालाभात्, ‘�ा कुत्सायां 

गतौ’, कुित्सतां ग�त गतः, अन्त्यावस्थां �ा� इत्यथर्ः ; उवास उिषतवान् कस्यिचद्गृहमाि�त्य ॥ 



स हभे्य ंकुल्माषान्खादन्त ंिबिभक्षे तꣳ होवाच । नेतोऽन्य ेिव�न्त ेय� य ेम इम उपिनिहता 

इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सः अ�ाथर्मटन् इभ्यं कुल्माषान् कुित्सतान्माषान् खादन्तं भक्षयन्तं यदचृ्छयोपलभ्य िबिभके्ष यािचतवान् 

। तम् उष�स्त ह उवाच इभ्यः — न इतः, अस्मान्मया भ�यमाणादिुच्छ�राशेः कुल्माषा अन्ये न िव�न्ते ; य� ये 

राशौ मे मम उपिनिहताः �िक्ष�ाः इमे भाजने, �क करोिम ; इत्यु�ः �त्युवाच उषिस्तः — 

एतेषा ंम ेदहेीित होवाच तानस्म ै�ददौ हन्तानपुानिमत्युिच्छ� ंव ैम ेपीतꣳ स्या�दित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एतेषाम् एतािनत्यथर्ः, मे म� ंदहेीित ह उवाच ; तान् स इभ्यः अस्मै उषस्तये �ददौ �द�वान् । पानाय 

समीपस्थमुदकं च गृहीत्वा उवाच — हन्त गृहाणानुपानम् ; इत्यु�ः �त्युवाच — उिच्छ� ंवै मे मम इदमुदकं पीतं 

स्यात्, य�द पास्यािम ; इत्यु�वन्तं �त्युवाच इतरः — 

न िस्वदतेेऽप्युिच्छ�ा इित न वा अजीिवष्यिममानखादि�ित होवाच कामो म उदपानिमित ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

�क न िस्वदतेे कुल्माषा अप्युिच्छ�ाः, इत्यु�ः आह उषिस्तः — न वै अजीिवष्यं नैव जीिवष्यािम इमान् 

कुल्माषान् अखादन् अभक्षयन् इित होवाच । कामः इच्छातः मे मम उदकपानं लभ्यत इत्यथर्ः । अत�ैतामवस्थां 

�ा�स्य िव�ाधमर्यशोवतः स्वात्मपरोपकारसमथर्स्यैतदिप कमर् कुवर्तो न अघस्पशर् इत्यिभ�ायः । तस्यािप जीिवतं 

�ित उपायान्तरेऽजुगुिप्सते सित जुगुिप्सतमेतत्कमर् दोषाय ; ज्ञानावलेपेन कुवर्तो नरकपातः स्यादवेेत्यिभ�ायः, 

��ाणकशब्द�वणात् ॥ 

स ह खा�दत्वाितशेषा�ायाया आजहार सा� एव सुिभक्षा बभूव तान्�ितग�ृ िनदधौ 

॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



तां� स खा�दत्वा अितशेषान् अितिश�ान् जायायै का�ण्यादाजहार ; सा आ�टक� अ�े एव कुल्माष�ा�ेः 

सुिभक्षा शोभनिभक्षा, लब्धा�ेत्येतत्, बभूव संवृ�ा ; तथािप �ीस्वाभा�ादनवज्ञाय तान्कुल्माषान् 

पत्युहर्स्तात्�ितगृ� िनदधौ िनिक्ष�वती ॥ 

स ह �ातः सि�हान उवाच य�ता�स्य लभमेिह लभमेिह धनमा�ाꣳ राजासौ 

य�यत ेस मा सव�रा�त्वज्यैवृर्णीतेित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

स तस्याः कमर् जानन् �ातः उषःकाले सि�हानः शयनं िन�ां वा प�रत्यजन् उवाच प�याः शृण्वन्त्याः — 

यत् य�द बतेित िख�मानः अ�स्य स्तोकं लभेमिह, तद्भुक्त्वा�ं समथ� गत्वा लभेमिह धनमा�ां धनस्याल्पम् ; 

ततः अस्माकं जीवनं भिवष्यतीित । धनलाभे च कारणमाह — राजासौ नाितदरेू स्थाने य�यते ; यजमानत्वा�स्य 

आत्मनेपदम् ; स च राजा मा मां पा�मुपलभ्य सव�रा�त्वज्यैः ऋित्व�मर्िभः ऋित्व�मर्�योजनायेत्यथर्ः वृणीतेित ॥ 

त ंजायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इित तान्खा�दत्वामु ंयज्ञ ंिवततमयेाय ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

एवमु�वन्तं जायोवाच — हन्त गृहाण ह ेपते इमे एव ये म�स्ते िविनिक्ष�ास्त्वया कुल्माषा इित । 

तान्खा�दत्वा अमुं यजं्ञ राज्ञो िवततं िवस्ता�रतमृित्विग्भः एयाय ॥ 

त�ो�ातॄनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपिववेश स ह �स्तोतारमवुाच ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

त� च गत्वा, उ�ातॄन् उ�ातृपु�षानागत्य, आ स्तुवन्त्यिस्मि�ित आस्तावः तिस्म�ास्तावे 

स्तोष्यमाणान् उपोपिववेश समीपे उपिव�स्तेषािमत्यथर्ः । उपिवश्य च स ह �स्तोतारमुवाच ॥ 

�स्तोतयार् दवेता �स्तावमन्वाय�ा ता ंचेदिव�ान्�स्तोष्यिस मधूार् ते िवपितष्यतीित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

ह े�स्तोतः इत्यामन्�य अिभमुखीकरणाय, या दवेता �स्तावं �स्तावभि�म् अनुगता अन्वाय�ा, तां चेत् 

दवेतां �स्तावभ�ेः अिव�ान्सन् �स्तोष्यिस, िवदषुो मम समीपे — तत्परोके्षऽिप चेत ्िवपते�स्य मूधार्, 

कमर्मा�िवदामनिधकार एव कमर्िण स्यात् ; त�ािन�म्, अिवदषुामिप कमर्दशर्नात्, दिक्षणमागर्�ुते� ; 

अनिधकारे च अिवदषुामु�र एवैको मागर्ः �ूयेत ; न च स्मातर्कमर्िनिम� एव दिक्षणः पन्थाः, ‘यजे्ञन दानेन’ (बृ. 



उ. ६-२-१६) इत्या�द�ुतेः ; ‘तथो�स्य मया’ (छा. उ. १-११-५), (छा. उ. १-११-७), (छा. उ. १-११-९) इित 

च िवशेषणाि��त्समक्षमेव कमर्ण्यनिधकारः, न सवर्�ाि�हो�स्मातर्कमार्ध्ययना�दषु च ; अनुज्ञायास्त� त� 

दशर्नात्, कमर्मा�िवदामप्यिधकारः िस�ः कमर्णीित — मूधार् ते िवपितष्यतीित ॥ 

एवमवेो�ातारमुवाचो�ातयार् दवेतो�ीथमन्वाय�ा ता ंचेदिव�ान�ुास्यिस मधूार् ते 

िवपितष्यतीित ॥ १० ॥ 

एवमवे �ितहतार्रमवुाच �ितहतर्यार् दवेता �ितहारमन्वाय�ा ता ं

चेदिव�ान्�ितह�रष्यिस मधूार् त ेिवपितष्यतीित त ेह समारतास्तूष्णीमासा���रे ॥ 

११ ॥ 

भाष्यम् 

एवमेवो�ातारं �ितहतार्रमुवाचेत्या�द समानमन्यत् । ते �स्तो�ादयः कमर्भ्यः समारताः उपरताः सन्तः 

मूधर्पातभयात् तूष्णीमासा���रे अन्य�ाकुवर्न्तः, अ�थत्वात् ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अथ हनैं यजमान उवाच भगवन्तं वा अह ंिविव�दषाणीत्युषिस्तरिस्म चा�ायण इित होवाच ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं ह एनम् उष�स्त यजमानः राजा उवाच भगवन्तं पूजावन्तम् वै अह ंिविव�दषािण वे�दतुिमच्छािम ; इत्यु�ः 

उषिस्तः अिस्म चा�ायणः तवािप �ो�पथमागतो य�द — इित ह उवाच उ�वान् ॥ 

स होवाच भगवन्तं वा अहमेिभः सव�रा�त्वज्यैः पय�िषषं भगवतो वा अहमिव�यान्यानवृिष ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स ह यजमानः उवाच — सत्यमेवमह ंभगवन्तं ब�गुणम�ौषम्, सव�� ऋित्व�मर्िभः आ�त्वज्यैः पय�िषषं पय�षणं 

कृतवानिस्म ; अिन्वष्य भगवतो वा अहम् अिव�या अलाभेन अन्यािनमान् अवृिष वृतवानिस्म ॥ 



भगवाꣳस्त्वेव मे सव�रा�त्वज्यै�रित तथेत्यथ त��त एव समितसृ�ाः स्तुवतां याव�वेभ्यो धनं द�ास्तावन्मम द�ा इित 

तथेित ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ािप भगवांस्त्वेव मे मम सव�रा�त्वज्यैः ऋित्व�मार्थर्म् अस्तु, इत्यु�ः तथेत्याह उषिस्तः ; �क तु अथैवं त�ह एत ेएव 

त्वया पूव� वृताः मया समितसृ�ाः मया संयक्�स�ेनानुज्ञाताः सन्तः स्तुवताम् ; त्वया त्वेतत्कायर्म् — याव�वेभ्यः 

�स्तो�ा�दभ्यः सव�भ्यो धन ंद�ाः �यच्छिस, तावन्मम द�ाः ; इत्यु�ः तथेित ह यजमानः उवाच ॥ 

अथ हनैं �स्तोतोपससाद �स्तोतयार् दवेता �स्तावमन्वाय�ा तां चेदिव�ान्�स्तोष्यिस मूधार् ते िवपितष्यतीित मा 

भगवानवोचत्कतमा सा दवेतेित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनम् औषस्त्यं वचः �ुत्वा �स्तोता उपससाद उष�स्त िवनयेनोपजगाम । �स्तोतयार् दवेतेत्या�द मा मां 

भगवानवोचत्पूवर्म् — कतमा सा दवेता या �स्तावभि�मन्वाय�ेित ॥ 

�ाण इित होवाच सवार्िण ह वा इमािन भूतािन �ाणमेवािभसंिवशिन्त�ाणमभ्युि�हते सैषा दवेता �स्तावमन्वाय�ा तां 

चेदिव�ान्�ास्तोष्यो मूधार् त े�पितष्य�थो�स्य मयेित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

पृ�ः �ाण इित ह उवाच ; यु�ं �स्तावस्य �ाणो दवेतेित । कथम् ? सवार्िण स्थावरजङ्गमािन भूतािन �ाणमेव 

अिभसंिवशिन्त �लयकाले, �ाणमिभलक्षियत्वा �ाणात्मनैवोि�हते �ाणादवेो�च्छन्तीत्यथर्ः उत्पि�काले ; अतः सैषा 

दवेता �स्तावमन्वाय�ा ; तां चेतिव�ान् त्वं �ास्तोष्यः �स्तवन ं�स्तावभ�� कृतवानिस य�द, मूधार् िशरः ते �पितष्यत् 

िवपिततमभिवष्यत ्यथो�स्य मया तत्काले मूधार् ते िवपितष्यतीित । अतस्त्वा साधु कृतम ्; मया िनिष�ः कमर्णो 

यदपुरमामका�ष�रत्यिभ�ायः ॥ 

अथ हनैमु�ातोपससादो�ातयार् दवेतो�ीथमन्वाय�ा तां चेदिव�ानु�ास्यिस मूधार् ते िवपितष्यतीित मा 

भगवानवोचत्कतमा सा दवेतेित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तथो�ाता प�च्छ कतमा सा उ�ीथभि�मनुगता अन्वाय�ा दवेतेित ॥ 



आ�दत्य इित होवाच सवार्िण ह वा इमािन भूतान्या�दत्यमु�ैः सन्तं गायिन्त सैषा दवेतो�ीथमन्वाय�ा तां 

चेतिव�ानुदगास्यो मूधार् ते �पितष्य�थो�स्य मयेित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

पृ�ः आ�दत्य इित होवाच । सवार्िण ह वा इमािन भूतािन आ�दत्यम् उ�ैः ऊध्व� सन्तं गायिन्त शब्दयिन्त, 

स्तुवन्तीत्यिभ�ायः, उच्छब्दसामान्यात्, �शब्दसामान्या�दव �ाणः । अतः सैषा दवेतेत्या�द पूवर्वत् ॥ 

अथ हनैं �ितहत�पससाद �ितहतर्यार् दवेता �ितहारमन्वाय�ा तां चेदिव�ान्�ितह�रष्यिस मूधार् ते िवपितष्यतीित मा 

भगवानवोचत्कतमा सा दवेतेित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

एवमेवाथ ह एन ं�ितहतार् उपससाद कतमा सा दवेता �ितहारमन्वाय�ेित ॥ 

अ�िमित होवाच सवार्िण ह वा इमािन भूतान्य�मेव �ितहरमाणािन जीविन्त सैषा दवेता �ितहारमन्वाय�ा तां 

चेदिव�ान्�त्यह�रष्यो मूधार् ते �पितष्य�थो�स्य मयेित तथो�स्य मयेित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

पृ�ः अ�िमित होवाच । सवार्िण ह वा इमािन भूतान्य�मेव आत्मानं �ित सवर्तः �ितहरमाणािन जीविन्त । सैषा दवेता 

�ितशब्दसामान्यात्�ितहारभि�मनुगता । समानमन्य�थो�स्य मयेित । �स्तावो�ीथ�ितहारभ��ः 

�ाणा�दत्या�दषृ्�ोपासीतेित समुदायाथर्ः । �ाणा�ापि�ः कमर्समृि�वार् फलिमित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

अथातः शौव उ�ीथस्त� बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मै�ेयः स्वाध्यायमु��ाज ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अतीते खण्डेऽ�ा�ाि�िनिम�ा क�ावस्थो�ा उिच्छ�ोिच्छ�पयुर्िषतभक्षणलक्षणा ; सा मा भू�दत्य�लाभाय अथ अनन्तरं 

शौवः �िभदृर्�ः उ�ीथः उ�ानं साम अतः �स्तूयत े। तत् त� ह �कल बको नामतः, दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यः ; ग्लावो वा 

नामतः, िम�ाया�ापत्यं मै�ेयः ; वाशब्द�ाथ� ; �ामुष्यायणो �सौ ; वस्तुिवषये ��यािस्वव िवकल्पानुपप�ेः ; ि�नामा 

ि�गो� इत्या�द िह स्मृितः ; दशृ्यते च उभयतः िपण्डभाक्त्वम् ; उ�ीथे ब�िच�त्वात् ऋषावनादरा�ा । वा - शब्दः 



स्वाध्यायाथर्ः । स्वाध्यायं कतु� �ामा�िहः उ��ाज उ�तवािन्विव�दशेस्थोदकाभ्याशम् । ‘उद व�ाज’ ‘�ितपालया�कार’ 

(छा. उ. १-१२-३) इित च एकवचनािल्लङ्गात् एकोऽसौ ऋिषः । �ो�ीथकाल�ितपालनात् ऋषेः 

स्वाध्यायकरणम�कामनयेित ल�यत इत्यिभ�ायतः ॥ 

तस्मै �ा �ेतः �ादबुर्भूव तमन्य े�ान उपसमेत्योचुर�ं नो भगवानागायत्वशनायामवा इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स्वाध्यायेन तोिषता दवेता ऋिषवार् ��पं गृहीत्वा �ा �ेतः सन् तस्म ैऋषये तदनु�हाथ� �ादबुर्भूव �ाद�ुकार । तमन्ये 

शुक्लं �ानं कु्षल्लकाः �ानः उपसमेत्य ऊचुः उ�वन्तः — अ�ं नः अस्मभ्यं भगवान् आगायतु आगानेन िनष्पादयित्वत्यथर्ः 

। मुख्य�ाणवागादयो वा �ाणमन्व�भुजः स्वाध्यायप�रतोिषताः सन्तः अनुगृ�ीयुरेनं ��पमादायेित यु�मेवं �ितप�ुम् । 

अशनायाम वै बुभुिक्षताः स्मो वै इित ॥ 

तान्होवाचेहवै मा �ात�पसमीयातेित त� बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मै�ेयः �ितपालया�कार ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवमु�े �ा �ेत उवाच तान् कु्षल्लकान् शुनः, इहवै अिस्म�ेव दशेे मा मां �ातः �ातःकाले उपसमीयातेित । दघै्य� 

छान्दसम्, समीयातेित �मादपाठो वा । �ातःकालकरणं तत्काल एव कतर्�ाथर्म्, अ�दस्य वा सिवतुरपरा�ेऽनािभमुख्यात् 

। तत ्त�ैव ह बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मै�ेय ऋिषः �ितपालया�कार �तीक्षणं कृतवािनत्यथर्ः ॥ 

ते ह यथैवेद ंबिहष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सꣳरब्धाः सपर्न्तीत्येवमाससृपुस्ते ह समुपिवश्य �ह च�ुः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

ते �ानः त�ैव आगत्य ऋषेः समकं्ष यथैवेह कमर्िण बिहष्पवमानेन स्तो�ेण स्तोष्यमाणाः उ�ातृपु�षाः संरब्धाः संल�ाः 

अन्योन्यमेव सपर्िन्त, एवं मुखेनान्योन्यस्य पुच्छं गृहीत्वा आससृपुः आसृ�वन्तः, प�र�मणं कृतवन्त इत्यथर्ः ; त एवं संसृप्य 

समुपिवश्य उपिव�ाः सन्तः �ह च�ुः �हकारं कृतवन्तः ॥ 

ओ३मदा३म�३ िपबा३म�३ दवेो व�णः �जापितः सिवता२�महा२हरद�पते३।�िमहा२हरा२हरो३िमित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

ओमदाम� िपबाम� दवेः, �ोतनात् ; व�णः वषर्णा�गतः ; �जापितः, पालनात्�जानाम् ; सिवता �सिवतृत्वात्सवर्स्य 

आ�दत्य उच्यते । एतैः पयार्यैः स एवंभूतः आ�दत्यः अ�म् अस्मभ्यम् इह आहरत् आहरित्वित । ते एवं �ह कृत्वा पुनरप्यूचुः 



— स त्वं ह ेअ�पते ; स िह सवर्स्या�स्य �सिवतृत्वात्पितः ; न िह तत्पाकेन िवना �सूतम�मणुमा�मिप जायते �ािणनाम् 

; अतोऽ�पितः । ह ेअ�पते, अ�मस्मभ्यिमहाहराहरेित ; अभ्यासः आदराथर्ः । ओिमित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

अयं वाव लोको हाउकारो वायुहार्इकार�न्�मा अथकारः । आत्मेहकारोऽि�रीकारः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अयं वाव अयमेव लोकः हाउकारः स्तोभो रथंतरे साि� �िस�ः — ‘इयं वै रथंतरम्’ (तां. �ा. १८-६-११) 

इत्यस्मात्संबन्धसामान्यात् हाउकारस्तोभोऽयं लोकः इत्येवमुपासीत । वायुहार्इकारः ; वामद�ेे सामिन हाइकारः �िस�ः ; 

वाय्वप्संबन्ध� वामद�ेस्य सा�ो योिनः इत्यस्मात्सामान्यात् हाइकारं वायुदषृ्�ोपासीत । चन्�मा अथकारः ; चन्�दषृ्�ा 

अथकारमुपासीत ; अ�े हीद ंिस्थतम ्; अ�ात्मा चन्�ः ; थकाराकारसामान्या� । आत्मा इहकारः ; इहिेत स्तोभः ; �त्यक्षो 

�ात्मा इहिेत �प�दश्यते ; इहिेत च स्तोभः, तत्सामान्यात् अि�रीकारः ; ईिनधनािन च आ�ेयािन सवार्िण 

सामानीत्यतस्तत्सामान्यात् ॥ 

आ�दत्य ऊकारो िनहव एकारो िव�ेदवेा औहोियकारः �जापित�हकारः �ाणः स्वरोऽ�ं या वािग्वराट् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

आ�दत्यः ऊकारः ; उ�ै�ध्व� सन्तमा�दत्यं गायन्तीित ऊकार�ायं स्तोभः ; आ�दत्यदवैत्ये साि� स्तोभ इित आ�दत्य ऊकारः 

। िनहव इत्याह्वानम् ; एकारः स्तोभः ; एहीित च आह्वयन्तीित तत्सामान्यात् । िव�ेदवेा औहोियकारः, वै�द�ेे साि� 

स्तोभस्य दशर्नात ्। �जापित�हकारः, आिन�क्त्यात्, �हकारस्य च अ��त्वात् । �ाणः स्वरः ; स्वर इित स्तोभः ; �ाणस्य 

च स्वरहतुेत्वसामान्यात् । अ�ं या या इित स्तोभः अ�म्, अ�ेन हीद ंयातीत्यतस्तत्सामान्यात् । वािगित स्तोभो िवराट् 

अ�ं दवेतािवशेषो वा, वैराजे साि� स्तोभदशर्नात् ॥ 

अिन���योदशः स्तोभः स�रो �कंारः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अिन��ः अ��त्वा�दद ंचेद ंचेित िनवर्�ंु न शक्यत इत्यतः स�रः िवकल्प्यमानस्व�प इत्यथर्ः । कोऽसािवित, आह — 

�योदशः स्तोभः �कंारः । अ��ो �यम् ; अतोऽिन��िवशेष एवोपास्य इत्यिभ�ायः ॥ 

स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह — 



दगु्धेऽस्मै वाग्दोह ंयो वाचो दोहोऽ�वान�ादो भवित य एतामेवꣳसा�ा मुपिनषद ंवेदोपिनषद ंवेदिेत ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

दगु्धेऽस्मै वाग्दोहिमत्या�ु�ाथर्म् । य एतामेवं यथो�लक्षणां सा�ां सामावयवस्तोभाक्षरिवषयाम् उपिनषद ंदशर्नं वेद, 

तस्य एत�थो�ं फलिमत्यथर्ः । ि�रभ्यासः अध्यायप�रसमा�यथर्ः । सामावयविवषयोपासनािवशेषप�रसमा�यथर्ः इित 

शब्द इित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

‘ओिमत्येतदक्षरम्’ इत्या�दना सामावयविवषयमुपासनमनेकफलमुप�द�म् । अनन्तरं च स्तोभाक्षरिवषयमुपासनमु�म् — 

सवर्थािप सामैकदशेसम्ब�मेव त�दित । अथेदान� समस्ते साि� समस्तसामिवषयाण्युपासनािन व�यामीत्यारभते �ुितः । 

यु�ं िह एकदशेोपासनानन्तरमेकदिेशिवषयमुपासनमुच्यत इित ॥ 

समस्तस्य खलु सा� उपासनꣳ साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

समस्तस्य सवार्वयविविश�स्य पा�भि�कस्य सा�भि�कस्य च इत्यथर्ः । खिल्वित वाक्यालङ्काराथर्ः । सा� उपासनं 

साधु । समस्ते साि� साधुदिृ�िविधपरत्वा� पुव�पासनिनन्दाथर्त्वं साधुशब्दस्य । ननु पूवर्�ािव�मानं साधुत्वं समस्ते 

साम्न्यिभधीयते । न, ‘साधु सामेत्युपास्ते’ (छा. उ. २-१-४) इत्युपसंहारात् । साधुशब्दः शोभनवाची । कथमवगंयत इित, 

आह — यत्खलु लोके साधु शोभनमनव�ं �िस�म्, तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः । यदसाधु िवपरीतम्, तदसामेित ॥ 

तदतुाप्या�ः सा�ैनमुपागा�दित साधुनैनमुपागा�दत्येव तदा�रसा�ैनमुपागा�दत्यसाधुनैनमुपागा�दत्येव तदा�ः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त�ैव साध्वसाधुिववेककरण ेउताप्या�ः — सा�ा एनं राजानं सामन्तं च उपागात् 

उपगतवान् ; कोऽसौ ? यतः असाधुत्व�ा�याशङ्का स इत्यिभ�ायः ; शोभनािभ�ायेण साधुना एनमुपागात् इत्येव तत ्त� 

आ�ः लौ�ककाः बन्धना�साधुकायर्मपश्यन्तः । य� पुन�वपयर्येण बन्धना�साधुकाय� पश्यिन्त, त� असा�ा 

एनमुपागा�दित असाधुनैनमुपागा�दत्येव तदा�ः ॥ 



अथोताप्या�ः साम नो बतेित यत्साधु भवित साधु बतेत्येव तदा�रसाम नो बतेित यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदा�ः ॥ ३ 

॥ 

भाष्यम् 

अथोताप्या�ः स्वसंवे�ं साम नः अस्माकं बतेित अनुकम्पयन्तः संवृ�िमत्या�ः ; एत�ै��ं भवित, यत्साधु भवित साधु 

बतेत्येव तदा�ः ; िवपयर्ये जाते असाम नो बतेित ; यदसाधु भवित असाधु बतेत्येव तदा�ः ; 

तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकाथर्त्वं िस�म् ॥ 

स य एतदवंे िव�ान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदनेꣳ साधवो धमार् आ च गच्छेयु�प च नमेयुः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अतः स यः कि�त्साधु सामेित साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते समस्तं साम साधुगुणवि��ान्, तस्यैतत्फलम् अभ्याशो ह िक्ष�ं ह, 

यत् इित ��यािवशेषणाथर्म्, एनम् उपासकं साधवः शोभनाः धमार्ः �ुितस्मृत्यिव��ाः आ च गच्छेयुः आगच्छेयु� ; न 

केवलमागच्छेयुः, उप च नमेयुः उपनमेयु�, भोग्यत्वेनोपित�येु�रत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

लोकेषु प�िवधꣳ सामोपासीत पृिथवी �हकारः । अि�ः �स्तावोऽन्त�रक्षमु�ीथ आ�दत्यः �ितहारो �ौ�नधनिमत्यूध्व�षु ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

कािन पुनस्तािन साधुदिृ�िविश�ािन समस्तािन सामान्युपास्यानीित, इमािन तान्युच्यन्ते — लोकेषु प�िवधम् इत्यादीिन 

। नन ुलोका�ददषृ्�ा तान्युपास्यािन साधुदषृ्�ा च इित िव��म् ; न, साध्वथर्स्य लोका�दकाय�षुकारणस्यानुगतत्वात् — 

मृदा�दव�टा�दिवकारेषु । साधुशब्दवाच्योऽथ� धम� �� वा सवर्थािप लोका�दकाय�ष्वनुगतम् । अतः यथा य� घटा�ददिृ�ः 

मृदा�ददषृ्�नुगतैव सा, तथा साधुदषृ्�नुगतैव लोका�ददिृ�ः — धमार्�दकायर्त्वाल्लोकादीनाम् । य�िप कारणत्वमिविश� ं

��धमर्योः, तथािप धमर् एव साधुशब्दवाच्य इित यु�म्, साधुकारी साधुभर्वित इित धमर्िवषये साधुशब्द�योगात् । ननु 

लोका�दकाय�षु कारणस्यानुगतत्वादथर्�ा�ैव तद्दिृ��रित ‘साधु सामेत्युपास्ते’ (छा. उ. २-१-४) इित न व��म् ; न, 

शा�गम्यत्वा�द्द�ृःे ; सवर्� िह शा��ािपता एव धमार् उपास्याः, न िव�माना अप्यशा�ीयाः ॥ 



लोकेषु पृिथ�ा�दषु प�िवधं प�भि�भेदने प��कारं साधु समस्तं सामोपासीत । कथम् ? पृिथवी �हकारः । लोकेिष्वित 

या स�मी, तां �थमात्वेन िवप�रणमय्य पृिथवीदषृ्�ा �हकारे पृिथवी �हकार इत्युपासीत । �त्यस्य वा स�मी�ु�त 

लोकिवषयां �हकारा�दषु पृिथ�ा�दद�ृ� कृत्वोपासीत । त� पृिथवी �हकारः, �ाथम्यसामान्यात् । अि�ः �स्तावः । अ�ौ िह 

कमार्िण �स्तूयन्त े। �स्ताव� भि�ः । अन्त�रक्षमु�ीथः । अन्त�रकं्ष िह गगनम् । गकारिविश��ो�ीथः । आ�दत्यः 

�ितहारः, �ित�ाण्यिभमुखत्वान्मां �ित मां �तीित । �ौ�नधनम ्। �दिव िनधीयन्ते िह इतो गता इत्यूध्व�षूध्वर्गतेषु 

लोकदषृ्�ा सामोपासनम् ॥ 

अथावृ�ेषु �ौ�हकार आ�दत्यः �स्तावोऽन्त�रक्षमु�ीथोऽि�ः �ितहारः पृिथवी िनधनम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ आवृ�ेषु अवाङ्मुखेषु प�िवधमुच्यते सामोपासनम् । गत्यागितिविश�ा िह लोकाः । यथा ते, तथादषृ्�ैव सामोपासनं 

िवधीयते यतः, अत आवृ�ेषु लोकेषु । �ौ�हकारः, �ाथम्यात् । आ�दत्यः �स्तावः, उ�दते �ा�दत्ये �स्तूयन्ते कमार्िण 

�ािणनाम् । अन्त�रक्षमु�ीथः पूवर्वत् । अि�ः �ितहारः, �ािणिभः �ितहरणाद�ेः । पृिथवी िनधनम्, तत आगतानािमह 

िनधनात् ॥ 

कल्पन्ते हास्मै लोका ऊध्वार्�ावृ�ा� य एतदवंे िव�ांल्लोकेषु प�िवधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

उपासनफलं — कल्पन्ते समथार् भविन्त ह अस्मै लोका ऊध्वार्� आवृ�ा�, गत्यागितिविश�ा भोग्यत्वेन �वित�न्त 

इत्यथर्ः । य एतदवंे िव�ान् लोकेषु प�िवधं समस्तं साधु सामेत्युपास्ते इित सवर्� योजना प�िवधे स�िवधे च ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

वृ�ौ प�िवधं सामोपासीत पुरोवातो �हकारो मेघो जायते स �स्तावो वषर्ित स उ�ीथो िव�ोतते स्तनयित स �ितहार 

उद्गृ�ाित ति�धनम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

वृ�ौ प�िवधं साम उपासीत । लोकिस्थतेः वृि�िनिम�त्वादानन्तयर्म् । पुरोवातो �हकारः । पुरोवाता�ु�हणान्ता िह 

वृि�ः, यथा साम �हकारा�दिनधनान्तम् ; अतः पुरोवातो �हकारः, �ाथम्यात् । मेघो जायते स �स्तावः ; �ावृिष मेघजनने 



वृ�ःे �स्ताव इित िह �िसि�ः ; वषर्ित स उ�ीथः, �ैष्�ात् ; िव�ोतते स्तनयित स �ितहारः, �ित�तत्वात् ; उद्गृ�ाित 

तत् िनधनम्, समाि�सामान्यात् ॥ 

वषर्ित हास्मै वषर्यित ह य एतदवंे िव�ान्वृ�ौ प�िवधं सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलमुपासनस्य — वषर्ित ह अस्मै इच्छातः । तथा वषर्यित ह असत्यामिप वृ�ौ । य एत�दत्या�द पूवर्वत् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

सवार्स्वप्सु प�िवधꣳ सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स �हकारो य�षर्ित स �स्तावो याः �ाच्यः स्यन्दन्ते स उ�ीथो याः 

�तीच्यः स �ितहारः समु�ो िनधनम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सवार्स्वप्सु प�िवधं साम उपासीत । वृि�पूवर्कत्वात्सवार्सामपामानन्तयर्म् । मेघो यत्संप्लवते एक�भावेनेतरेतरं घनीभवित 

मेघः यदा उ�तः, तदा संप्लवते इत्युच्यते, तदा अपामारभ्भः स �हकारः ; य�षर्ित स �स्तावः ; आपः सवर्तो �ा�ुं �स्तुताः 

। याः �ाच्यः स्यन्दन्ते स उ�ीथः, �ौष्�ात् ; याः �तीच्यः स �ितहारः, �ितशब्दसामान्यात् ; समु�ो िनधनम्, 

ति�धनत्वादपाम् ॥ 

न हाप्सु पॆत्यप्सुमान्भवित य एतदवंे िव�ान्सवार्स्वप्सु प�िवधꣳ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

न ह अप्सु �ै�त । नेच्छित चेत ्। अप्सुमान् अंमान्भवित फलम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

ऋतुषु प�िवधꣳ सामोपासीत वसन्तो �हकारो �ीष्मः �स्तावो वषार् उ�ीथः शरत्�ितहारो हमेन्तो िनधनम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



ऋतुषु प�िवधं साम उपासीत । ऋतु�वस्थाया यथो�ांबुिनिम�त्वादानन्तयर्म् । वसन्तो �हकारः, �ाथम्यात् ; �ीष्मः 

�स्तावः ; यवा�दसङ्�हः �स्तूयत ेिह �ावृडथर्म ्; वषार् उ�ीथः, �ाधान्यात् ; शरत् �ितहारः, रोिगणां मृतानां च 

�ितहरणात् ; हमेन्तो िनधनम्, िनवाते िनधनात्�ािणनाम् ॥ 

कल्पन्ते हास्मा ॠतव ॠतुमान्भवित य एतदवंे िव�ानृतुषु प�िवधꣳ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलम् — कल्पन्त ेह ऋतु�वस्थानु�पं भोग्यत्वेनास्मै उपासकाय ऋतवः । ऋतुमान् आतर्वैभ�गै� सम्प�ो भवतीत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

पशुषु प�िवधꣳ सामोपासीताजा �हकारोऽवयः �स्तावो गाव उ�ीथोऽ�ाः �ितहारः पु�षो िनधनम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पशुषु प�िवधं साम उपासीत । संयग्वृ�ेष्वृतुषु पश�ः काल इत्यानन्तयर्म् । अजा �हकारः, �ाधान्यात्, �ाथम्या�ा — 

‘अजः पशूनां �थमः’ (?) इित �ुतेः ; अवयः �स्तावः, साहचयर्दशर्नादजावीनाम् ; गाव उ�ीथः, �ैष्�ात् ; अ�ाः 

�ितहारः, �ितहारणात्पु�षाणाम् ; पु�षो िनधनम्, पु�षा�यत्वात्पशूनाम् ॥ 

भविन्त हास्य पशवः पशुमान्भवित य एतदवंे िव�ान्पशुषु प�िवधꣳ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलम् — भविन्त ह अस्य पशवः पशुमान्भवित, पशुफलै� भोगत्यागा�दिभयुर्ज्यत इत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

�ाणेषु प�िवधं परोवरीयः सामोपासीत �ाणो �हकारो वाक्�स्ताव�कु्ष��ीथः �ो�ं �ितहारो मनो िनधनं परोवरीयांिस 

वा एतािन ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



�ाणेषु प�िवधं परोवरीयः साम उपासीत, परं परं वरीयस्त्वगुणवत्�ाणदिृ�िविश� ंसामोपासीतेत्यथर्ः । �ाणो �हकारः, 

उ�रो�रवरीयसां �ाथम्यात् ; वाक् �स्तावः, वाचा िह �स्तूयत ेसवर्म्, वाग्वरीयसी �ाणात् — अ�ा�मप्युच्यते वाचा, 

�ा�स्यैव तु गन्धस्य �ाहकः �ाणः ; चकु्ष��ीथः, वाचो ब�तरिवषयं �काशयित चकु्षः, अतो वरीयो वाचः उ�ीथः, 

�ैष्�ात् ; �ो�ं �ितहारः, �ित�तत्वात् ; वरीय�कु्षषः, सवर्तः �वणात् ; मनो िनधनम्, मनिस िह िनधीयन्ते पु�षस्य 

भोग्यत्वेन सव�िन्�या�ता िवषयाः ; वरीयस्त्वं च �ो�ान्मनसः, सव�िन्�यिवषय�ापकत्वात् ; अतीिन्�यिवषयोऽिप मनसो 

गोचर एवेित । यथो�हतेुभ्यः परोवरीयांिस �ाणादीिन वै एतािन ॥ 

परोवरीयो हास्य भवित परोवरीयसो ह लोका�यित य एतदवंे िव�ान्�ाणेषु प�िवधं परोवरीयः सामोपास्त इित तु 

प�िवधस्य ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एतद्दषृ्�ा िविश� ंयः परोवरीयः साम उपास्ते, परोवरीयो ह अस्य जीवनं भवतीत्यु�ाथर्म् । इित तु प�िवधस्य सा� 

उपासनमु�िमित स�िवधे व�यमाणिवषये बुि�समाधानाथर्म् । िनरपेक्षो िह प�िवधे, व�यमाणे बु�� समािधत्सित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

अथ स�िवधस्य वािच स�िवधꣳ सामोपासीत यित्क� वाचो �िमित स �हकारो युत्�ेित स �स्तावो यदिेत स आ�दः ॥ १ 

॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं स�िवधस्य समस्तस्य सा� उपासनं सािध्वदमारभ्यते । वािच इित स�मी पूवर्वत्, वाग्दिृ�िविश� ंस�िवधं 

सामोपासीतेत्यथर्ः । यित्क� वाचः शब्दस्य �िमित यो िवशेषः स �हकारः, हकारसामान्यात् । यत्�ेित शब्द�पं स �स्तावः, 

� - सामान्यात् । यत ्आ इित स आ�दः, आकारसामान्यात् । आ�द�रत्योङ्कारः, सवार्�दत्वात् ॥ 

यद�ुदित स उ�ीथो यत्�तीित स �ितहारो यदपेुित स उप�वो य�ीित ति�धनम ्॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यद�ुदित स उ�ीथः, उत्पूवर्त्वाद�ुीथस्य ; यत्�तीित स �ितहारः, �ितसामान्यात् ; यदपेुित स उप�वः, 

उपोप�मत्वादपु�वस्य ; य�ीित ति�धनम्, िन - शब्दसामान्यात् ॥ 

दगु्धेऽस्मै वाग्दोह ंयो वाचो दोहोऽ�वान�ादो भवित य एतदवंे िव�ान्वािच स�िवधꣳ सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

दगु्धेऽस्मै इत्या�ु�ाथर्म् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

अथ खल्वमुमा�दत्यꣳ स�िवधꣳ सामोपासीत सवर्दा समस्तेन साम मां �ित मां �तीित सव�ण समस्तेन साम ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अवयवमा�े साम्न्या�दत्यदिृ�ः प�िवधेषू�ा �थमे चाध्याये । अथ इदान� खलु अमुमा�दत्यं समस्ते 

साम्न्यवयविवभागशोऽध्यस्य स�िवधं सामोपासीत । कथं पुनः सामत्वमा�दत्यस्येित, उच्यते — उ�ीथत्वे हतेुवदा�दत्यस्य 

सामत्वे हतेुः । कोऽसौ ? सवर्दा समः वृि�क्षयाभावात् ; तेन हतेुना साम आ�दत्यः । मां �ित मां �तीित तुल्यां 

बुि�मुत्पादयित ; अतः सव�ण समः ; अतः साम, समत्वा�दत्यथर्ः । उ�ीथभि�सामान्यवचनादवे लोका�दषू�सामान्यात् 

�हकारा�दत्वं गम्यत इित �हकारा�दत्वे कारणं नो�म् । सामत्वे पुनः सिवतुरनु�ं कारणं न सुबोधिमित समत्वमु�म् ॥ 

तिस्मि�मािन सवार्िण भूतान्यन्वाय�ानीित िव�ा�स्य यत्पुरोदयात्स �हकारस्तदस्य पशवोऽन्वाय�ास्तस्मा�े �ह कुवर्िन्त 

�हकारभािजनो �ेतस्य सा�ः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तिस्मन् आ�दत्ये अवयविवभागशः इमािन व�यमाणािन सवार्िण भूतािन अन्वाय�ािन अनुगतान्या�दत्यमुपजी�त्वेन इित 

िव�ात् । कथम् ? तस्य आ�दत्यस्य यत्पुरोदयात् धमर्�पम्, स �हकारः भि�ः ; त�ेद ंसामान्यम्, य�स्य �हकारभि��पम् 

। तदस्या�दत्यस्य सा�ः पशवः गवादयः अन्वाय�ाः अनुगताः त�ि��पमुपजीवन्तीत्यथर्ः । यस्मादवेम्, तस्मा�े �ह 

कुवर्िन्त पशवः �ागुदयात् । तस्माि�ङ्कारभािजनो िह एतस्य आ�दत्याख्यस्य सा�ः, त�ि�भजनशीलत्वाि� त एवं 

वतर्न्ते ॥ 

अथ यत्�थमो�दते स �स्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वाय�ास्तस्मा�े �स्तुितकामाः �शंसाकामाः �स्तावभािजनो �ेतस्य सा�ः 

॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यत्�थमो�दते सिवतृ�पम्, तदस्य आ�दत्याख्यस्य सा�ः स �स्तावः ; तदस्य मनुष्या अन्वाय�ाः पूवर्वत् । तस्मा�े 

�स्तु�त �शंसां कामयन्ते, यस्मात्�स्तावभािजनो िह एतस्य सा�ः ॥ 



अथ यत्सङ्गववेलायाꣳ स आ�दस्तदस्य वयां स्यन्वाय�ािन तस्मा�ान्यन्त�रके्षऽनारम्बणान्यादायात्मानं 

प�रपतन्त्या�दभाजीिन �ेतस्य सा�ः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यत् सङ्गववेलायां गवां रश्मीनां सङ्गमनं सङ्गवो यस्यां वेलायाम्, गवां वा वत्सैः सहः, सा सङ्गववेला तिस्मन्काले 

यत्सािव�ं �पम्, स आ�दः भि�िवशेषः ओङ्कारः । 

तदस्य वयांिस पिक्षणोऽन्वाय�ािन । यत एवम्, तस्मात् तािन वयांिस अन्त�रके्ष अनारम्बणािन अनालम्बनािन, 

आत्मानमादाय आत्मानमेव आलम्बनत्वेन गृहीत्वा, प�रपतिन्त गच्छिन्त ; अत आकारसामान्यादा�दभि�भाजीिन िह 

एतस्य सा�ः ॥ 

अथ यत्सं�ितमध्यिन्दने स उ�ीथस्तदस्य दवेा अन्वाय�ास्तस्मा�े स�माः �ाजापत्यानामु�ीथभािजनो �ेतस्य सा�ः ॥ ५ 

॥ 

भाष्यम् 

अथ यत् सं�ितमध्यिन्दने ऋजुमध्यिन्दने इत्यथर्ः, स उ�ीथभि�ः, तदस्य दवेा अन्वाय�ाः, �ोतनाितशया�त्काले । 

तस्मा�े स�माः िविश�तमाः �ाजापत्यानां �जापत्यपत्यानाम्, उ�ीथभािजनो िह एतस्य सा�ः ॥ 

अथ यदधू्व� मध्यिन्दनात्�ागपरा�ात्स �ितहारस्तदस्य गभार् अन्वाय�ास्तस्मा�े �ित�तानावप�न्ते �ितहारभािजनो 

�ेतस्य सा�ः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदधू्व� मध्यिन्दनात् �ागपरा�ात् य�पंू सिवतुः, स �ितहारः ; तदस्य गभार् अन्वाय�ाः । अतः ते सिवतुः 

�ितहारभि��पेणोध्व� �ित�ताः सन्तः नावप�न्ते नाधः पतिन्त, त�ारे सत्यपीत्यथर्ः । यतः �ितहारभािजनो िह एतस्य 

सा�ो गभार्ः ॥ 

अथ यदधू्वर्मपरा�ात्�ागस्तमयात्सउप�वस्तदस्यारण्या अन्वाय�ास्तस्मा�े पु�षं दषृ्ट्वा कक्षꣳ 

��िमत्युप�वन्त्युप�वभािजनो �ेतस्य सा�ः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदधू्वर्मपरा�ात् �ागस्तमयात् स उप�वः, तदस्य आरण्याः पशवः अन्वाय�ाः । तस्मा�े पु�षं दषृ्ट्वा भीताः कक्षम् 

अरण्यं ��ं भयशून्यिमित उप�विन्त उपगच्छिन्त ; दषृ्ट्वोप�वणात् उप�वभािजनो िह एतस्य सा�ः ॥ 



अथ यत्�थमास्तिमते ति�धनं तदस्य िपतरोऽन्वाय�ास्तस्मा�ाि�दधित िनधनभािजनो �ेतस्य सा� एवं खल्वमुमा�दत्यं 

स�िवधꣳ सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यत् �थमास्तिमतेऽदशर्नं िजगिमषित सिवत�र, ति�धनम्, तदस्य िपतरः अन्वाय�ाः ; तस्मा�ाि�दधित — 

िपतृिपतामह�िपतामह�पेण दभ�षु िनिक्षपिन्त तान् ; तदथ� िपण्डान्वा स्थापयिन्त । िनधनसम्बन्धाि�धनभािजनो िह 

एतस्य सा�ः िपतरः । एवमवयवशः स�धा िवभ�ं खलु अमुमा�दत्यं स�िवधं सामोपास्ते यः, तस्य तदापि�ः फलिमित 

वाक्यशेषः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

मृत्युः आ�दत्यः, अहोरा�ा�दकालेन जगतः �मापियतृत्वात् । तस्य अिततरणाय इद ंसामोपासनमुप�दश्यते — 

अथ खल्वात्मसंिमतमितमृत्यु स�िवधꣳ सामोपासीत �हकार इित �यक्षरं �स्ताव इित �यक्षरं तत्समम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ खलु अनन्तरम्, आ�दत्यमृत्युिवषयसामोपासनस्य ; आत्मसंिमतं स्वावयवतुल्यतया िमतम्, परमात्मतुल्यतया वा 

संिमतम्, अितमृत्यु, मृत्युजयहतेुत्वात् ; यथा �थमेऽध्याये उ�ीथभि�नामाक्षरािण उ�ीथ इत्युपास्यत्वेनो�ािन, तथेह 

सा�ः स�िवधभि�नामाक्षरािण समा�त्य ि�िभि�िभः समतया सामत्वं प�रकल्प्य उपास्यत्वेन उच्यन्ते । तदपुासनं 

मृत्युगोचराक्षरसङ्ख्यासामान्येन मृत्युं �ाप्य, तदित�र�ाक्षरेण तस्य आ�दत्यस्य मृत्योरित�मणायैव सङ्�मणं कल्पयित । 

अितमृत्यु स�िवधं साम उपासीत, मृत्युमित�ान्तमित�र�ाक्षरसङ्ख्यया इत्यितमृत्यु साम । तस्य �थमभि�नामाक्षरािण 

�हकार इित ; एतत् �यक्षरं भि�नाम । �स्ताव इित च भ�ेस्�यक्षरमेव नाम ; तत् पूव�ण समम् ॥ 

आ�द�रित �क्षरं �ितहार इित चतुरक्षरं तत इहकंै तत्समम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

आ�द�रित �क्षरम् ; स�िवधस्य सा�ः सङ्ख्यापूरणे ओङ्कारः आ�द�रत्युच्यते । �ितहार इित चतुरक्षरम् । तत 

इहकैमक्षरमविच्छ� आ�क्षरयोः �िक्षप्यते ; तेन तत ्सममेव भवित ॥ 

उ�ीथ इित �यक्षरमुप�व इित चतुरक्षरं ि�िभि�िभः समं भवत्यक्षरमितिशष्यते �यक्षरं तत्समम ्॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

उ�ीथ इित �यक्षरम् उप�व इित चतुरक्षरं ि�िभि�िभः समं भवित । अक्षरमितिशष्यते अित�रच्यते । तेन वैषंये �ा�े, 

सा�ः समत्वकरणाय आह — तदकेमिप सदक्षरिमित �यक्षरमेव भवित । अतः तत् समम ्॥ 

िनधनिमित �यक्षरं तत्सममेव भवित तािन ह वा एतािन �ा�व शितरक्षरािण ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

िनधनिमित �यक्षरं तत्सममेव भवित । एवं �यक्षरसमतया सामत्वं संपा� यथा�ा�ान्येवाक्षरािण सङ्ख्यायन्ते — तािन ह 

वा एतािन स�भि�नामाक्षरािण �ा�वशितः ॥ 

एक�वशत्या�दत्यमा�ोत्येक�वशो वा इतोऽसावा�दत्यो �ा�वशेन परमा�दत्या�यित त�ाकं ति�शोकम् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

त�ैक�वशत्यक्षरसङ्ख्यया आ�दत्यमा�ोित मृत्युम् । यस्मादके�वशः इतः अस्माल्लोकात् असावा�दत्यः सङ्ख्यया । ‘�ादश 

मासाः प�तर्व�य इमे लोका असावा�दत्य एक�वशः’ (ऐ. �ा. ४-५), (तां. �ा. १०-१-१०) इित �ुतेः ; अितिश�ने 

�ा�वशेनाक्षरेण परं मृत्योः आ�दत्यात् जयित आ�ोतीत्यथर्ः । य� तदा�दत्यात्परम् ; �क तत ्? नाकम्, किमित सुखं तस्य 

�ितषेधोऽकं त� भवतीित नाकम,् कमेवेत्यथर्ः, अमृत्युिवषयत्वात् । िवशोकं च तत् िवगतशोकं मानसदःुखरिहतिमत्यथर्ः — 

तदा�ोतीित ॥ 

आ�ोित हा�दत्यस्य जयं परो हास्या�दत्यजया�यो भवित य एतदवंे िव�ानात्मसंिमतमितमृत्यु स�िवधꣳ सामोपास्ते 

सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

उ�स्यैव िपिण्डताथर्माह — एक�वशितसङ्ख्यया आ�दत्यस्य जयमनु, परो ह, अस्य एवंिवदः आ�दत्यजयात् मृत्युगोचरात् 

परो जयो भवित, �ा�वशत्यक्षरसङ्ख्ययेत्यथर्ः । य एतदवंे िव�ािनत्या�ु�ाथर्म्, तस्यैत�थो�ं फलिमित । ि�रभ्यासः 

सा�िवध्यसमा�यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

मनो �हकारो वाक्�स्ताव�कु्ष��ीथः �ो�ं �ितहारः �ाणो िनधनमेत�ाय�ं �ाणेषु �ोतम् ॥ १ ॥ 



भाष्यम् 

िवना नाम�हणं प�िवधस्य स�िवधस्य च सा� उपासनमु�म् । अथेदान� गाय�ा�दनाम�हणपूवर्कं िविश�फलािन 

सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते । यथा�मं गाय�ादीनां कमर्िण �योगः, तथैव मनो �हकारः, मनसः सवर्करणवृ�ीनां �ाथम्यात् 

। तदानन्तयार्त् वाक् �स्तावः ; चकु्षः उ�ीथः, �ैष्�ात् । �ो�ं �ितहारः, �ित�तत्वात् । �ाणो िनधनम्, यथो�ानां �ाणे 

िनधनात्स्वापकाले । एत�ाय�ं साम �ाणेषु �ोतम्, गाय�याः �ाणसंस्तुतत्वात् ॥ 

स एवमेत�ाय�ं �ाणेषु �ोतं वेद �ाणी भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् महामनाः 

स्या�द्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सः, य एवमेत�ाय�ं �ाणेषु �ोत ंवेद, �ाणी भवित ; अिवकलकरणो भवतीत्येतत् । सवर्मायुरेित, शतं वषार्िण सवर्मायुः 

पु�षस्य इित �ुतेः । ज्योक् उ�वलः सन् जीवित । महान् भवित �जा�दिभः । महां� क�त्यार् । गाय�ोपासकस्य एतत् �त ं

भवित, यत् महामनाः अकु्ष�िच�ः स्या�दत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

अिभमन्थित स �हकारो धूमो जायते स �स्तावो ज्वलित स उ�ीथोऽङ्गारा भविन्त स �ितहार उपशांयित ति�धनं 

संशांयित ति�धनमेत�थंतरम�ौ �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अिभमन्थित स �हकारः, �ाथंयात् । अ�ेधूर्मो जायते स �स्तावः, आनन्तयार्त् । ज्वलित स उ�ीथः, हिवःसम्बन्धाच्�ैष्�ं 

ज्वलनस्य । अङ्गारा भविन्त स �ितहारः, अङ्गाराणां �ित�तत्वात् । उपशमः, सावशेषत्वाद�ेः, संशमः िनःशेषोपशमः ; 

समाि�सामान्याि�धनम् । एत�थंतरम् अ�ौ �ोतम् । मन्थने िह अि�ग�यते ॥ 

स य एवमेत�थंतरम�ौ �ोतं वेद ��वचर्स्य�ादो भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् 

न �त्यङ्ङि�माचामे� िन�ीवे�द्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�द पूवर्वत् । ��वचर्सी वृ�स्वाध्यायिनिम�ं तेजो ��वचर्सम् । तेजस्तु केवलं ित्वड्भावः । अ�ादो दी�ाि�ः । 

न �त्यक्, अ�ेरिभमुखो न आचामेत् न भक्षयेित्कि�त् ; न िन�ीवेत् �ेष्मिनरसनं च न कुयार्त् ; तद्�तम् ॥ 



॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

उपमन्�यते स �हकारो ज्ञपयते स �स्तावः ि�या सह शेते स उ�ीथः �ित �� सह शेते स �ितहारः कालं गच्छित ति�धनं 

पारं गच्छित ति�धनमेत�ामद�े ंिमथुने �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

उपमन्�यते सङ्केतं करोित, �ाथम्यात् स �हकारः । ज्ञपयते तोषयित, स �स्तावः । सहशयनम ्एकपयर्ङ्कगमनम्, स 

उ�ीथः, �ैष्�ात् । �ित �� शयन ंि�या अिभमुखीभावः, स �ितहारः । कालं गच्छित मैथुनेन, पारं समा�� गच्छित 

ति�धनम् ; एत�ामद�ें िमथुने �ोतम्, वाय्वम्बुिमथुनसम्बन्धात् ॥ 

स य एवमेत�ामद�ें िमथुने �ोतं वेद िमथुनी भवित िमथुनािन्मथुनात्�जायते सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया 

पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् न का�न प�रहरे�द्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�द पूवर्वत् । िमथुनीभवित अिवधुरो भवतीत्यथर्ः । िमथुनािन्मथुनात्�जायते इित अमोघरेतस्त्वमुच्यते । न 

का�न, काि�दिप ि�यं स्वात्मतल्प�ा�ां न प�रहरेत् समागमा�थनीम्, वामद�ेसामोपासनाङ्गत्वेन िवधानात् । 

एतस्मादन्य� �ितषेधस्मृतयः । वचन�ामाण्या� धमार्वगतेनर् �ितषेधशा�ेणास्य िवरोधः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 

उ��न्हकार उ�दतः �स्तावो मध्यिन्दन उ�ीथोऽपरा�ः �ितहारोऽस्तं यि�धनमेतद्बृहदा�दत्ये �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

उ�न्सिवता स �हकारः, �ाथंया�शर्नस्य । उ�दतः �स्तावः, �स्तवनहतेुत्वात्कमर्णाम् । मध्यिन्दन उ�ीथः, �ैष्�ात् । 

अपरा�ः �ितहारः, प�ादीनां गृहान्�ित हरणात् । यदस्तं यंस्ति�धनम्, रा�ौ गृह ेिनधानात्�ािणनाम् । एतद्बृहत् 

आ�दत्ये �ोतम्, बृहतः आ�दत्यदवैत्यत्वात् ॥ 

स य एवमेतद्बृहदा�दत्ये �ोतं वेद तेजस्��ादो भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् 

तपन्तं न िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

स य इत्या�द पूवर्वत् । तपन्तं न िनन्दते् ; तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

अ�ािण संप्लवन्ते स �हकारो मेघो जायते स �स्तावो वषर्ित स उ�ीथो िव�ोतते स्तनयित स �ितहार उद्गृ�ाित 

ति�धनमेत��ैपं पजर्न्ये �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ािण अब्भरणात् । मेघः उदकसे�ृत्वात् । उ�ाथर्मन्यत् । एत��ैपं नाम साम पजर्न्ये �ोतम् । अनेक�पत्वात् 

अ�ा�दिभः पजर्न्यस्य, वै�प्यम् ॥ 

स य एवमेत��ैपं पजर्न्ये �ोतं वेद िव�पाꣳ� सु�पाꣳ� पशूनव�न्धे सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया 

पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् वषर्न्तं न िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

िव�पां� सु�पां�ाजािव�भृतीन्पशूनव�न्धे �ा�ोतीत्यथर्ः । वषर्न्तं न िनन्दते् तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

वसन्तो �हकारो �ीष्मः �स्तावो वषार् उ�ीथः शरत्�ितहारो हमेन्तो िनधनमेत�रैाजमृतुषु �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

वसन्तो �हकारः, �ाथम्यात् । �ीष्मः �स्तावः इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

स य एवमेत�रैाजमृतुषु �ोतं वेद िवराजित �जया पशुिभ�र्�वचर्सेन सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित 

महान्क�त्यर्तूर्� िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



एत�रैाजमृतुषु �ोतं वेद, िवराजित ऋतुवत् — यथा ऋतवः आतर्वैधर्म��वराजन्ते, एवं �जा�दिभ�व�ािनित । उ�मन्यम् । 

ऋतू� िनन्दत्े, तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ स�दशः खण्डः ॥ 

पृिथवी �हकारोऽन्त�रकं्ष �स्तावो �ौ��ीथो �दशः �ितहारः समु�ो िनधनमेताः श�य� लोकेषु �ोताः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पृिथवी �हकार इत्या�द पूवर्वत् । श�यर् इित िनत्यं ब�वचनं रेवत्य इव । लोकेषु �ोताः ॥ 

स य एवमेताः श�य� लोकेषु �ोता वेद लोक� भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् 

लोका� िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

लोक� भवित लोकफलेन युज्यत इत्यथर्ः । लोका� िनन्दते्, तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�ादशः खण्डः ॥ 

अजा �हकारोऽवयः �स्तावो गाव उ�ीथोऽ�ाः �ितहारः पु�षो िनधनमेता रेवत्यः पशुषु �ोताः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अजा �हकार इत्या�द पूवर्वत् । पशुषु �ोताः ॥ 

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु �ोता वेद पशुमान्भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् पशू� 

िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

पशून् न िनन्दते्, तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 



॥ एकोन�वशः खण्डः ॥ 

लोम �हकारस्त्वक्�स्तावो मांसमु�ीथोऽिस्थ �ितहारो म�ा िनधनमेत�ज्ञायज्ञीयमङ्गेषु �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

लोम �हकारः, दहेावयवानां �ाथम्यात् । त्वक् �स्तावः, आनन्तयार्त् । मांसम् उ�ीथः, �ैष्�ात् । अिस्थ �ितहारः, 

�ित�तत्वात् । म�ा िनधनम्, आन्त्यात् । एत�ज्ञायज्ञीयं नाम साम दहेावयवेषु �ोतम् ॥ 

स य एवमेत�ज्ञायज्ञीयमङ्गेषु �ोतं वेदाङ्गी भवित नाङ्गेन िव�छर्ित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित 

महान्क�त्यार् संवत्सरं मज्ज्ञो ना�ीया�द्�तं मज्ज्ञो ना�ीया�दित वा ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अङ्गी भवित सम�ाङ्गो भवतीत्यथर्ः । नाङ्गेन हस्तपादा�दना िव�छर्ित न कु�टलीभवित, पङ्गुः कुणी वा इत्यथर्ः । 

संवत्सरं संवत्सरमा�ं मज्ज्ञो मांसािन ना�ीयात ्न भक्षयेत् । ब�वचनं मत्स्योपलक्षणाथर्म् । मज्ज्ञो ना�ीयात ्सवर्दवै 

ना�ीया�दित वा, तद्�तम् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �वशः खण्डः ॥ 

अि��हकारो वायुः �स्ताव आ�दत्य उ�ीथो नक्ष�ािण �ितहार�न्�मा िनधनमेत�ाजनं दवेतासु �ोतम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अि�ः �हकारः, �थमस्थानत्वात् । वायुः �स्तावः, आनन्तयर्सामान्यात् । आ�दत्यः उ�ीथः, �ैष्�ात् । नक्ष�ािण �ितहारः, 

�ित�तत्वात् । चन्�मा िनधनम्, क�मणां ति�धनात् । एत�ाजन ंदवेतासु �ोतम्, दवेतानां दीि�म�वात् ॥ 

स य एवमेत�ाजनं दवेतासु �ोत ंवेदतैासामेव दवेतानाꣳ सलोकताꣳ सा��तांꣳसायुज्यं गच्छित सवर्मायुरेित 

ज्योग्जीवित महान्�जया पशुिभभर्वित महान्क�त्यार् �ा�णा� िनन्द�ेद्�तम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

िव�त्फलम् — एतासामेवाग्न्यादीनां दवेतानां सलोकतां समानलोकतां सा��तां समान��त्वं सायुज्यं सयुग्भावम् 

एकदहेदिेहत्विमत्येतत्, वा - शब्दोऽ� लु�ो ���ः ; सलोकतां वा इत्या�द ; भावनािवशेषतः फलिवशेषोपप�ेः । गच्छित 



�ा�ोित ; समु�यानुपप�े� । �ा�णान् न िनन्दते्, तद्�तम् । ‘एत ेवै दवेाः �त्यकं्ष यद्�ा�णाः’ (?) इित �ुतेः 

�ा�णिनन्दा दवेतािनन्दवेैित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ एक�वशः खण्डः ॥ 

�यी िव�ा �हकार�य इमे लोकाः स �स्तावोऽि�वार्युरा�दत्यः स उ�ीथो नक्ष�ािण वयांिस मरीचयः स �ितहारः सपार् 

गन्धवार्ः िपतरस्ति�धनमेतत्साम सवर्िस्मन्�ोतम ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�यी िव�ा �हकारः । अग्न्या�दसा� आनन्तय� �यीिव�ाया अग्न्या�दकायर्त्व�ुतेः । �हकारः �ाथंयात्सवर्कतर्�ानाम् । �य 

इमे लोकास्तत्कायर्त्वादनन्तरा इित �स्तावः । अग्न्यादीनामु�ीथत्वं �ैष्�ात् । नक्ष�ादीनां �ित�तत्वात्�ितहारत्वम् । 

सपार्दीनां धकारसामान्याि�धनत्वम् । एतत्साम नामिवशेषाभावात्सामसमुदायः सामशब्दः सवर्िस्मन् �ोतम् । 

�यीिव�ा�द िह सवर्म् । �यीिव�ा�ददषृ्�ा �हकारा�दसामभ�य उपास्याः । अतीतेष्विप सामोपासनेषु येषु येषु �ोतं 

य�त्साम, तद्दषृ्�ा तदपुास्यिमित । कमार्ङ्गानां दिृ�िवशेषेणेवाज्यस्य संस्कायर्त्वात् ॥ 

स य एवमेतत्साम सवर्िस्मन्�ोतं वेद सव� ह भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सवर्िवषयसामिवदः फलम् — सव� ह भवित सव��रो भवतीत्यथर्ः । िन�पच�रतसवर्भावे िह �दक्स्थेभ्यो बिल�ा�यनुपपि�ः 

॥ 

तदषे �ोको यािन प�धा �ीिण �ीिण तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदिस्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् एतिस्म�थ� एषः �ोकः मन्�ोऽप्यिस्त । यािन प�धा प��कारेण �हकारा�दिवभागैः �ो�ािन �ीिण �ीिण 

�यीिव�ादीिन, तेभ्यः प�ि�केभ्यः ज्यायः मह�रं परं च �ित�र�म् अन्यत् वस्त्वन्तरं नािस्त न िव�त इत्यथर्ः । त�ैव 

िह सवर्स्यान्तभार्वः ॥ 

यस्त�दे स वेद सवर्ꣳ सवार् �दशो बिलमस्मै हरिन्त सवर्मस्मीत्युपासीत तद्�तं तद्�तम् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



यः तत ्यथो�ं सवार्त्मकं साम वेद, स वेद सव� स सवर्ज्ञो भवतीत्यथर्ः । सवार् �दशः सवर्�दक्स्था अस्मै एवंिवद ेब�ल भोगं 

हरिन्त �ापयन्तीत्यथर्ः । सवर्म् अिस्म भवािम इित एवम् एतत्साम उपासीत, तस्य एतदवे �तम ्। ि��ि�ः 

सामोपासनसमा�यथार् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �ा�वशः खण्डः ॥ 

िवन�द सा�ो वृणे पश�िमत्य�े��ीथोऽिन��ः �जापते�न��ः सोमस्य मृद ु��णं वायोः ��णं बलव�दन्�स्य �ौ�ं 

बृहस्पतेरपध्वान्त ंव�णस्य तान्सवार्नेवोपसेवेत वा�णं त्वेव वजर्येत् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सामोपासन�सङ्गेन गानिवशेषा�दसम्पत् उ�ातु�प�दश्यते, फलिवशेषसम्बन्धात् । िवन�द िविश�ो नदर्ः स्वरिवशेषः 

ऋषभकूिजतसमोऽस्यास्तीित िवन�द गानिमित वाक्यशेषः । त� सा�ः सम्बिन्ध पशुभ्यो िहतं पश�म् अ�ेः अि�दवेत्यं च 

उ�ीथः उ�ानम् । तदहमेवंिविश� ंवृणे �ाथर्ये इित कि��जमानः उ�ाता वा मन्यते । अिन��ः अमुकसमः इत्यिवशेिषतः 

�जापतेः �जापितदवेत्यः स गानिवशेषः, आिन�क्त्यात्�जापतेः । िन��ः स्प�ः । सोमस्य सोमदवेत्यः स उ�ीथ इत्यथर्ः । 

मृद ु��णं च गान ंवायोः वायुदवेत्यं तत् । ��ण ंबलव� �य�ािधक्योपेतं च इन्�स्य ऐन्� ंत�ानम् । �ौ�ं 

�ौ�पिक्षिननादसमं बृहस्पतेः बाहर्स्पत्यं तत ्। अपध्वान्तं िभ�कांस्यस्वरसमं व�णस्य एत�ानम् । तान्सवार्नेवोपसेवेत 

�यु�ीत वा�णं त्वेवैकं वजर्येत् ॥ 

अमृतत्वं दवेेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां िपतृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वग� लोकं यजमानाया�मात्मन 

आगायानीत्येतािन मनसा ध्याय��म�ः स्तुवीत ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अमृतत्वं दवेेभ्य आगायािन साधयािन ; स्वधां िपतृभ्य आगायािन ; आशां मनुष्येभ्यः, आशां �ाथर्नां �ा�थतिमत्येतत् ; 

तृणोदकं पशुभ्यः ; स्वग� लोकं यजमानाय ; अ�म् आत्मने म�म ्आगायािन ; इत्येतािन मनसा िचन्तयन् ध्यायन् अ�म�ः 

स्वरोष्म��ना�दभ्यः स्तुवीत ॥ 

सव� स्वरा इन्�स्यात्मानः सवर् ऊष्माणः �जापतेरात्मानः सव� स्पशार् मृत्योरात्मानस्तं य�द स्वरेषूपालभेतेन्� ंशरणं 

�प�ोऽभूवं स त्वा �ित व�यतीत्येनं �ूयात् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



सव� स्वरा अकारादय इन्�स्य बलकमर्णः �ाणस्य आत्मानः दहेावयवस्थानीयाः । सव� ऊष्माणः शषसहादयः 

�जापते�वराजः कश्यपस्य वा आत्मानः । सव� स्पशार्ः कादयो ��नािन मृत्योरात्मानः तमेवंिवदमु�ातारं य�द कि�त् 

स्वरेषूपालभेत — स्वरस्त्वया द�ुः �यु� इित, एवमुपालब्धः इन्� ं�ाणमी�रं शरणम् आ�यं �प�ोऽभूवं 

स्वरान्�यु�ानोऽहम्, स इन्�ः य�व व�� ंत्वा त्वां �ित व�यित स एव दवे उ�रं दास्यतीत्येनं �ूयात् ॥ 

अथ य�ेनमूष्मसूपालभेत �जाप�त शरणं �प�ोऽभूवं स त्वा �ित पे�यतीत्येनं �ूयादथ य�ेन ंस्पश�षूपालभेत मृत्युं शरणं 

�प�ोऽभूवं स त्वा �ित ध�यतीत्येनं �ूयात् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�ेनमूष्मसु तथैवोपालभेत, �जाप�त शरणं �प�ोऽभूवम,् स त्वा �ित पे�यित सञ्चूणर्ियष्यतीत्येनं �ूयात् । अथ 

य�ेनं स्पश�षूपालभेत, मृत्युं शरणं �प�ोऽभूवम्, स त्वा �ित ध�यित भस्मीक�रष्यतीत्येनं �ूयात् ॥ 

सव� स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो व��ा इन्� ेबलं ददानीित सवर् ऊष्माणोऽ�स्ता अिनरस्ता िववृता व��ाः �जापतेरात्मानं 

प�रददानीित सव� स्पशार्लेशेनानिभिनिहता व��ा मृत्योरात्मानं प�रहराणीित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यत इन्�ा�ात्मानः स्वरादयः, अतः सव� स्वराः घोषवन्तः बलवन्तो व��ाः । तथा 

अहिमन्� ेबलं ददािन बलमादधानीित । तथा सव� ऊष्माणः अ�स्ताः अन्तर�वेिशताः अिनरस्ताः बिहर�िक्ष�ाः िववृताः 

िववृत�य�ोपेताः । �जापतेरात्मानं प�रददािन �यच्छानीित । सव� स्पशार्ः लेशेन शनकैः अनिभिनिहताः अनिभिनिक्ष�ा 

व��ाः । मृत्योरात्मानं बालािनव शनकैः प�रहरन ्मृत्योरात्मानं प�रहराणीित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �यो�वशः खण्डः ॥ 

�यो धमर्स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानिमित �थमस्तप एव ि�तीयो ��चायार्चायर्कुलवासी 

तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायर्कुलेऽवसादयन्सवर् एत ेपुण्यलोका भविन्त ��संस्थोऽमृतत्वमेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ओङ्कारस्योपासनिवध्यथ� �यो धमर्स्कन्धा इत्या�ारभ्यते । नैवं मन्त�ं 

सामावयवभूतस्यैवो�ीथा�दलक्षणस्य�कारस्योपासनात्फलं �ाप्यत इित ; �क त�ह, यत्सव�रिप सामोपासनैः कमर्िभ�ा�ाप्यं 

तत्फलममृतत्वं केवलादोङ्कारोपासनात्�ाप्यत इित । तत्स्ततु्यथ� साम�करणे तदपुन्यासः । �यः ि�सङ्ख्याका धमर्स्य 



स्कन्धाः धमर्स्कन्धाः धमर्�िवभागा इत्यथर्ः ; के ते इित, आह — यज्ञः अि�हो�ा�दः, अध्ययनं सिनयमस्य ऋगादरेभ्यासः, 

दानं बिहव��द यथाशि� ��संिवभागो िभक्षमाणेभ्यः, इित एषः �थमः धमर्स्कन्धः गृहस्थसमवेतत्वात् ति�वर्तर्केन 

गृहस्थेन िन�दश्यते ; �थमः एक इत्यथर्ः, ि�तीयतृतीय�वणात् न आ�ाथर्ः । तप एव ि�तीयः ; तप इित 

कृच्�चान्�ायणा�द त�ान् तापसः प�र�ाड्वा, न ��संस्थः आ�मधमर्मा�संस्थः, ��संस्थस्य तु अमृतत्व�वणात् ; 

ि�तीयः धमर्स्कन्धः । ��चारी आचायर्कुले वस्तु ंशीलमस्येत्याचायर्कुलवासी । अत्यन्तं याव�ीवम् आत्मानं िनयमैः 

आचायर्कुले अवसादयन् क्षपयन् दहे ंतृतीयः धमर्स्कन्धः । अत्यन्तिमत्या�दिवशेषणा�ैि�क इित गम्यते । उपकुवार्णस्य 

स्वाध्याय�हणाथर्त्वात् न पुण्यलोकत्वं ��चय�ण । सवर् एते �योऽप्या�िमणः यथो�ैधर्म�ः पुण्यलोका भविन्त ; पुण्यो लोको 

येषां त इमे पुण्यलोका आ�िमणो भविन्त । अविश�स्त्वनु�ः प�र�ाट् तुरीयः ��संस्थाः ��िण सम्यिक्स्थतः, सोऽमृतत्वं 

पुण्यलोकिवलक्षणममरणभावमात्यिन्तकम् एित, न आपेिक्षकम्, दवेा�मृतत्ववत,् पुण्यलोकात्पृथक् अमृतत्वस्य 

िवभागकरणात् ॥ 

य�द च पुण्यलोकाितशयमा�ममृतत्वमभिवष्यत्, ततः पुण्यलोकत्वाि�भ�ं नाव�यत् । िवभ�ोपदशेा� 

आत्यिन्तकममृतत्विमित गम्यते । अ� च आ�मधमर्फलोपन्यासः �णवसेवास्तुत्यथर्ः, न तत्फलिवध्यथर्ः, स्तुतये च 

�णवसेवायाः, आ�मधमर्फलिवधये च, इित िह िभ�ेत वाक्यम ्। तस्मात्स्मृित�िस�ा�मफलानुवादने 

�णवसेवाफलममृतत्वं �ुवन् �णवसेवां स्तौित । यथा पूणर्वमर्णः सेवा भ�प�रधानमा�फला, राजवमर्णस्तु सेवा 

राज्यतुल्यफलेित — त�त ्। �णव� तत्सत्यं परं �� तत्�तीकत्वात् । ‘एतद्ध्येवाक्षरं �� एतद्ध्येवाक्षरं परम्’ (क. उ. १-

२-१६) इत्या�ा�ानात्काठके, यु�ं तत्सेवातोऽमृतत्वम् ॥ 

अ� आ�ः केिचत ्— चतुणार्मा�िमणामिवशेषेण स्वधमार्नु�ानात्पुण्यलोकता इहो�ा ज्ञानव�जतानाम् ‘सवर् एते पुण्यलोका 

भविन्त’ इित । ना� प�र�ाडवशेिषतः ; प�र�ाजकस्यािप ज्ञानं यमा िनयमा� तप एवेित ; तप एव ि�तीय इत्य� तपः — 

शब्दने प�र�ाट्तापसौ गृहीतौ । अतस्तेषामेव चतुणा� यो ��संस्थः �णवसेवकः सोऽमृतत्वमेतीित 

चतुणार्मिधकृतत्वािवशेषात्, ��संस्थत्वेऽ�ितषेधा�, स्वकमर्िच्छ� ेच ��संस्थतायां सामथ्य�पप�ेः । न च 

यववराहा�दशब्दवत् ��संस्थशब्दः प�र�ाजके �ढः, ��िण संिस्थितिनिम�मुपादाय �वृ�त्वात् । न िह ��ढशब्दा 

िनिम�मुपाददत े। सव�षां च ��िण िस्थित�पप�ते । य� य� िनिम�मिस्त ��िण संिस्थितः, तस्य तस्य िनिम�वतो 

वाचकं सन्तं ��संस्थशब्द ंप�र�ाडेकिवषये सङ्कोचे कारणाभावात् िनरोद्धुमयु�म् । न च 

पा�र�ाज्या�मधमर्मा�ेणामृतत्वम्, ज्ञानानथर्क्य�सङ्गात् । पा�र�ाज्यधमर्यु�मेव ज्ञानममृतत्वसाधनिमित चेत,् न, 

आ�मधमर्त्वािवशेषात् । धम� वा ज्ञानिविश�ोऽमृतत्वसाधनिमत्येतदिप सवार्�मधमार्णामिविश�म् । न च वचनमिस्त 

प�र�ाजकस्यैव ��संस्थस्य मोक्षः, नान्येषाम् इित । ज्ञानान्मोक्ष इित च सव�पिनषदां िस�ान्तः । तस्मा� एव 

��संस्थः स्वा�मिविहतधमर्वताम्, सोऽमृतत्वमेतीित ॥ 



न, कमर्िनिम�िव�ा�त्यययो�वरोधात् । क�ार्�दकारक��याफलभेद�त्ययव�वं िह िनिम�मुपादाय इद ंकु� इद ंमा काष�ः 

इित कमर्िवधयः �वृ�ाः । त� िनिम�ं न शा�कृतम्, सवर्�ािणषु दशर्नात् । ‘सत् . . . . . एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-

१) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२६-२) ‘��ैवेद ंसवर्म्’ (?) इित शा�जन्यः �त्ययो िव�ा�पः स्वाभािवकं 

��याकारकफलभेद�त्ययं कमर्िविधिनिम�मनुपमृ� न जायते, भेदाभेद�त्यययो�वरोधात् । न िह 

तैिम�रकि�चन्�ा�दभेद�त्ययमनुपमृ� ितिमरापगमे चन्�ा�ेकत्व�त्यय उपजायते, िव�ािव�ा�त्यययो�वरोधात् । त�ैवं 

सित यं भेद�त्ययमुपादाय कमर्िवधयः �वृ�ाः, स यस्योपम�दतः ‘सत् . . . एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-१) ‘तत्सत्यम्’ 

(छा. उ. ६-८-७) ‘िवकारभेदोऽनृतम्’ (छा. उ. ६-१-४) इत्येत�ाक्य�माणजिनतेनैकत्व�त्ययेन, स सवर्कमर्भ्यो िनवृ�ः, 

िनिम�िनवृ�ेः ; स च िनवृ�कमार् ��संस्थ उच्यते ; स च प�र�ाडेव, अन्यस्यासम्भवात्, अन्यो िह अिनवृ�भेद�त्ययः 

सोऽन्यत्पश्यञ्शृण्वन्मन्वानो िवजानि�द ंकृत्वेद ं�ा�ुयािमित िह मन्यते । तस्यैवं कुवर्तो न ��संस्थता, 

वाचारंभणमा�िवकारानृतािभसिन्ध�त्ययव�वात् । न च असत्यिमत्युपम�दते भेद�त्यये सत्यिमदमनेन कतर्�ं मयेित 

�माण�मेयबुि��पप�ते — आकाश इव तलमलबुि��ववे�कनः । उपम�दतेऽिप भेद�त्यये कमर्भ्यो न िनवतर्त ेचेत्, �ािगव 

भेद�त्ययानुपमदर्नादकेत्व�त्ययिवधायकं वाक्यम�माणीकृतं स्यात् । अभ�यभक्षणा�द�ितषेधवाक्यानां �ामाण्यवत् 

यु�मेकत्ववाक्यस्यािप �ामाण्यम,् सव�पिनषदां तत्परत्वात् । कमर्िवधीनाम�ामाण्य�सङ्ग इित चेत,् न, 

अनुपम�दतभेद�त्ययवत्पु�षिवषये �ामाण्योपप�ेः स्व�ा�द�त्यय इव �ाक्�बोधात् । िववे�कनामकरणात् 

कमर्िविध�ामाण्योच्छेद इित चेत्, न, कांयिवध्यनुच्छेददशर्नात् । न िह, कामात्मता न �शस्तेत्येवं िवज्ञानवि�ः कांयािन 

कमार्िण नानु�ीयन्त इित, कांयकमर्िवधय उिच्छ�न्ते, अनु�ीयन्त एव कािमिभ�रित ; तथा ��संस्थै�र्�िवि�नार्नु�ीयन्ते 

कमार्णीित न ति�धय उिच्छ�न्ते, अ��िवि�रनु�ीयन्त एवेित । प�र�ाजकानां िभक्षाचरणा�दवत् 

उत्प�ैकत्व�त्ययानामिप गृहस्थादीनामि�हो�ा�दकमार्िनवृि��रित चेत,् न, �ामाण्यिचन्तायां पु�ष�वृ�ेरद�ृान्तत्वात् — 

न िह, नािभचरे�दित �ितिष�मप्यिभचरणं कि�त्कुवर्न्द�ृ इित, श�ौ �षेरिहतेनािप िववे�कना अिभचरणं ��यते । न च 

कमर्िविध�वृि�िनिम�े भेद�त्यये बािधते अि�हो�ादौ �वतर्कं िनिम�मिस्त, प�र�ाजकस्येव िभक्षाचरणादौ बुभुक्षा�द 

�वतर्कम् । इहाप्यकरणे �त्यवायभयं �वतर्किमित चेत,् न, भेद�त्ययवतोऽिधकृतत्वात् । भेद�त्ययवान् 

अनुपम�दतभेदबुि��व�या यः, स कमर्ण्यिधकृत इत्यवोचाम ; यो िह अिधकृतः कमर्िण, तस्य तदकरणे �त्यवायः ; न 

िनवृ�ािधकारस्य, गृहस्थस्येव, ��चा�रणो िवशेषधमार्ननु�ाने । एवं त�ह सवर्ः स्वा�मस्थः उत्प�ैकत्व�त्ययः प�र�ािडित 

चेत्, न, स्वस्वािमत्वभेदबुद्ध्यिनवृ�ेः, कमार्थर्त्वा� इतरा�माणाम् — ‘अथ कमर् कुव�य’ (बृ. उ. १-४-१७) इित �ुतेः । 

तस्मात् स्वस्वािमत्वाभावात् िभकु्षरेक एव प�र�ाट्, न गृहस्था�दः । एकत्व�त्ययिविधजिनतेन �त्ययेन 

िविधिनिम�भेद�त्ययस्योपम�दतत्वात् यमिनयमा�नुपपि�ः प�र�ाजकस्येित चेत्, न, बुभुक्षा�दना 

एकत्व�त्ययात्�च्यािवतस्योपप�ेः, िनवृ�यथर्त्वात् । न च �ितिष�सेवा�ाि�ः, एकत्व�त्ययोत्प�ेः �ागेव �ितिष�त्वात् । 

न िह रा�ौ कूपे कण्टके वा पिततः उ�दतेऽिप सिवत�र पतित तिस्म�ेव । तस्मात ्िस� ंिनवृ�कमार् िभकु्षक एव ��संस्थ 

इित । यत्पुन��ं सव�षां ज्ञानव�जतानां पुण्यलोकतेित — सत्यमेतत् । य�ो�ं तपःशब्दने प�र�ाडप्यु� इित — एतदसत् । 



कस्मात् ? प�र�ाजकस्यैव िनवृ�भेद�त्ययस्य ��संस्थतासम्भवात् । स एव िह अवशेिषत इत्यवोचाम । 

एकत्विवज्ञानवतोऽि�हो�ा�दव�पोिनवृ�े� । भेदबुि�मत एव िह तपःकतर्�ता स्यात् । एतेन कमर्िच्छ� े

��संस्थतासामथ्यर्म्, अ�ितषेध� �त्यु�ः । तथा ज्ञानवानेव िनवृ�कमार् प�र�ािडित ज्ञानवैयथ्य� �त्यु�म् । यत्पुन��ं 

यववराहा�दशब्दवत्प�र�ाजके न �ढो ��संस्थशब्द इित, तत्प�र�तम् ; तस्यैव ��संस्थतासम्भवा�ान्यस्येित । 

यत्पुन��ं �ढशब्दाः िनिम�ं नोपाददत इित, त�, गृहस्थतक्षप�र�ाजका�दशब्ददशर्नात् । 

गृहिस्थितपा�र�ाज्यतक्षणा�दिनिम�ोपादाना अिप, गृहस्थप�र�ाजकावा�िमिवशेषे, िविश�जाितमित च तके्षित, �ढा 

दशृ्यन्ते शब्दाः । न य� य� िनिम�ािन त� त� वतर्न्ते, �िसद्ध्यभावात् । तथा इहािप ��संस्थशब्दो 

िनवृ�सवर्कमर्तत्साधनप�र�ाडेकिवषयेऽत्या�िमिण परमहसंाख्ये वृ� इह भिवतुमहर्ित, मुख्यामृतत्वफल�वणात् । 

अत�ेदमेवैकं वेदो�ं पा�र�ाज्यम्, न यज्ञोपवीति�दण्डकमण्डल्वा�दप�र�ह इित ; ‘मुण्डोऽप�र�होऽसङ्गः’ (जा. उ. ५) 

इित च । �ुितः ‘अत्या�िमभ्यः परमं पिव�म्’ (�े. उ. ६-२१) इत्या�द च �ेता�तरीये ; ‘िनस्तुित�ननर्मस्कारः’ (मो. ध. 

२४२-९) इत्या�दस्मृितभ्य� ; ‘तस्मात्कमर् न कुवर्िन्त यतयः पारद�शनः ।’ (मो. ध. २४१-७) ‘तस्मादिलङ्गो 

धमर्ज्ञोऽ��िलङ्गः’ (अ�. ४६-५१) (व. १०-१२) इत्या�दस्मृितभ्य� ॥ 

य�ु सांख्यैः कमर्त्यागोऽभ्युपगम्यत,े ��याकारकफलभेदबु�ःे सत्यत्वाभ्युपगमात्, तन्मृषा । य� बौ�ःै शून्यताभ्युपगमात् 

अकतृर्त्वमभ्युपगम्यते, तदप्यसत्, तदभ्युपगन्तुः स�वाभ्युपगमात् । य� अजै्ञरलसतया अकतृर्त्वाभ्युपगमः, सोऽप्यसत्, 

कारकबु�रेिनव�ततत्वात्�माणेन । तस्मात् वेदान्त�माणजिनतैकत्व�त्ययवत एव कमर्िनवृि�लक्षणं पा�र�ाज्यं ��संस्थत्वं 

चेित िस�म् । एतेन गृहस्थस्यैकत्विवज्ञाने सित पा�र�ाज्यमथर्िस�म् ॥ 

ननु अग्न्युत्सादनदोषभाक्स्यात् प�र�जन् — ‘वीरहा वा एष दवेानां योऽि�मु�ासयते’ (तै. सं. १-५-२) इित �ुतेः, न, 

दवैोत्सा�दतत्वात्, उत्स� एव िह स एकत्वदशर्ने जाते — ‘अपागाद�ेरि�त्वम्’ (छा. उ. ६-४-१) इित �ुतेः । अतो न 

दोषभाक् गृहस्थः प�र�जि�ित ॥ 

यत्संस्थः अमृतत्वमेित, ति��पणाथर्माह — 

�जापितल�कानभ्यतप�ेभ्योऽिभत�ेभ्य�यी िव�ा सं�ा�व�ामभ्यतप�स्या अिभत�ाया एतान्यक्षरािण सं�ा�वन्त 

भूभुर्वः स्व�रित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�जापितः िवराट् कश्यपो वा, लोकान् उ��श्य तेषु सारिजघृक्षया अभ्यतपत् अिभतापं कृतवान् ध्यानं तपः कृतवािनत्यथर्ः, 

तेभ्यः अिभत�ेभ्यः सारभूता �यी िव�ा सं�ा�वत् �जापतेमर्निस �त्यभा�दत्यथर्ः । तामभ्यतपत् — पूवर्वत ्। तस्या 

अिभत�ायाः एतान्यक्षरािण सं�ा�वन्त भूभुर्वः स्व�रित �ा�तयः ॥ 



तान्यभ्यतप�ेभ्योऽिभत�ेभ्य ओङ्कारः सं�ा�व��था शङ्कुना सवार्िण पणार्िन सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण सवार् 

वाक्सन्तृण्णोङ्कार एवेद ंसवर्मोङ्कार एवेद ंसवर्म् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तािन अक्षरािण अभ्यतपत्, तेभ्यः अिभत�ेभ्यः ओङ्कारः सं�ा�वत् । तत् �� क�दशृिमित, आह — त�था शङ्कुना 

पणर्नालेन सवार्िण पणार्िन प�ावयवजातािन सन्तृण्णािन िनिव�ािन �ा�ानीत्यथर्ः । एवम ्ओङ्कारेण ��णा परमात्मनः 

�तीकभूतेन सवार् वाक् शब्दजातं सन्तृण्णा — ‘अकारो वै सवार् वाक्’ (ऐ. आ. २-३-७) इत्या�द�ुतेः । परमात्मिवकार� 

नामधेयमा�म् इत्यतः ओङ्कार एवेद ंसवर्िमित । ि�रभ्यासः आदराथर्ः । लोका�दिनष्पादनकथनम् ओङ्कारस्तुत्यथर्िमित ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतु�वशः खण्डः ॥ 

सामोपासन�सङ्गेन कमर्गुणभूतत्वाि�वत्यर् ओङ्कारं परमात्म�तीकत्वादमृतत्वहतेुत्वेन महीकृत्य �कृतस्यैव यज्ञस्य 

अङ्गभूतािन सामहोममन्�ोत्थानान्युप�द�दक्ष�ाह — 

��वा�दनो वदिन्त य�सूनां �ातः सवनꣳ ��ाणां माध्यिन्दनꣳ सवनमा�दत्यानां च िव�ेषां च दवेानां तृतीयसवनम् ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

��वा�दनो वदिन्त, यत्�ातःसवनं �िस� ंत�सूनाम् । तै� �ातःसवनसम्ब�ोऽयं लोको वशीकृतः �ातःसवनेशानैः । तथा 

�दमॆार्ध्यिन्दनसवनेशानैः अन्त�रक्षलोकः । आ�दत्यै� िव�ैद�वै� तृतीयसवनेशानैस्तृतीयो लोको वशीकृतः । इित 

यजमानस्य लोकोऽन्यः प�रिश�ो न िव�ते ॥ 

� त�ह यजमानस्य लोक इित स यस्तं न िव�ात्कथं कुयार्दथ िव�ान्कुयार्त् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अतः � त�ह यजमानस्य लोकः, यदथ� यजते ; न �िचल्लोकोऽस्तीत्यिभ�ायः — ‘लोकाय वै यजते यो यजते’ (?) इित �ुतेः 

। लोकाभावे च स यो यजमानः त ंलोकस्वीकरणोपायं सामहोममन्�ोत्थानलक्षणं न िव�ात् न िवजानीयात्, सोऽज्ञः कथं 

कुयार्त् यज्ञम्, न कथ�न तस्य कतृर्त्वमुपप�त इत्यथर्ः । सामा�दिवज्ञानस्तुितपरत्वात् न अिवदषुः कतृर्त्वं कमर्मा�िवदः 

�ितिषध्यते — स्तुतये च सामा�दिवज्ञानस्य, अिव�त्कतृर्त्व�ितषेधाय च इित िह िभ�ेत वाक्यम् । आ�े च औषस्त्ये काण्डे 

अिवदषुोऽिप कमार्स्तीित हतेुमवोचाम । अथ एत��यमाणं सामा�ुपायं िव�ान्कुयार्त् ॥ 



पुरा �ातरनुवाकस्योपाकरणा�घनेन गाहर्पत्यस्योदङ्मुख उपिवश्य स वासवं सामािभगायित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

�क त��ेिमित, आह — पुरा पूव� �ातरनुवाकस्य श�स्य �ारंभात् जघनेन गाहर्पत्यस्य प�ात् उदङ्मुखः सन् उपिवश्य सः 

वासवं वसुदवैत्यं साम अिभगायित ॥ 

लो३क�ारमपावा३णूर् ३३ पश्येम त्वा वयं रा ३३३३३ �३म् आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

लोक�ारम् अस्य पृिथवीलोकस्य �ा�ये �ारम् अपावृणु ह ेअ�े तेन �ारेण पश्येम त्वा त्वां राज्यायेित ॥ 

अथ जुहोित नमोऽ�ये पृिथवीिक्षते लोकिक्षते लोकं मे यजमानाय िवन्दषै वै यजमानस्य लोक एतािस्म ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं जुहोित अनेन मन्�ेण — नमोऽ�य े�ह्वीभूताः तुभ्यं वयं पृिथवीिक्षते पृिथवीिनवासाय लोकिक्षते 

लोकिनवासाय, पृिथवीलोकिनवासायेत्यथर्ः ; लोकं मे म� ंयजमानाय िवन्द लभस्व ; एष वै मम यजमानस्य लोकः एता 

गन्ता अिस्म ॥ 

अ� यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिह प�रघिमत्युक्त्वोि��ित तस्म ैवसवः �ातःसवनं सं�यच्छिन्त ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अ� अ�स्मल्लोके यजमानः अहम् आयुषः परस्तात् ऊध्व� मृतः सन् इत्यथर्ः । स्वाहिेत जुहोित । अपजिह अपनय प�रघं 

लोक�ारागर्लम् — इित एतं मन्�म् उक्त्वा उि��ित । एवमेतैवर्सुभ्यः �ातःसवनसम्ब�ो लोको िनष्��तः स्यात् । ततस्ते 

�ातःसवनं वसवो यजमानाय सं�यच्छिन्त ॥ 

पुरा माध्यिन्दनस्य सवनस्योपाकरणा�घनेना�ी�ीयस्योदङ्मुख उपिवश्य सरौ� ंसामािभगायित ॥ ७ ॥ 

लो३क�रमपावा३णूर्३३ पश्येम त्वा वयं वैरा३३३३३ �३म् आ३३ज्या३यो३ आ३२१११इित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आ�ी�ीयस्य दिक्षणा�ेः जघनेन उदङ्मुख उपिवश्य सः रौ� ंसाम अिभगायित यजमानः ��दवैत्यं वैराज्याय ॥ 

अथ जुहोित नमो वायवेऽन्त�रक्षिक्षते लोकिक्षते लोकं मे यजमानाय िवन्दषै वै यजमानस्य लोक एतािस्म ॥ ९ ॥ 



अ� यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिह प�रघिमत्युक्त्वोि��ित तस्म ै��ा माध्यिन्दनं सवन ंसं�यच्छिन्त ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अन्त�रक्षिक्षत इत्या�द समानम् ॥ 

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणा�घनेनाहवनीयस्योदङ्मुख उपिवश्य स आ�दत्यं स वै�दवंे सामािभगायित ॥ ११ ॥ 

लो३क�ारमपावा३णूर्३३पश्येम त्वा वयं स्वारा ३३३३३ �३म् आ३३ ज्या३ यो३ आ ३२१११ इित ॥ १२ ॥ 

आ�दत्यमथ वै�दवंे लो३क�ारमपावा३णूर्३३ पश्येम त्वा वयं सा�ा३३३३३ �३म् आ३३ ज्या३यो३आ ३२१११ इित ॥ 

१३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आहवनीयस्योदङ्मुख उपिवश्य सः आ�दत्यदवैत्यम् आ�दत्यं वै�दवंे च साम अिभगायित �मेण स्वाराज्याय 

सा�ाज्याय ॥ 

अथ जुहोित नम आ�दत्येभ्य� िव�ेभ्य� दवेेभ्यो �दिविक्ष�ो लोकिक्ष�ो लोकं मे यजमानाय िवन्दत ॥ १४ ॥ 

एष वै यजमानस्य लोक एतास्म्य� यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत प�रघिमत्युक्त्वोि��ित ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

�दिविक्ष� इत्येवमा�द समानमन्यत् । िवन्दत अपहत इित ब�वचनमा�ं िवशेषः । याजमानं त्वेतत्, एतास्म्य� यजमान 

इत्या�दिलङ्गात् ॥ 

तस्मा आ�दत्या� िव�े च दवेास्तृतीयसवनं सं�यज्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मा�ां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

एष ह वै यजमानः एवंिवत् यथो�स्य सामाद�ेव�ान् यज्ञस्य मा�ां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथो�म ्। य एवं वेदिेत 

ि��ि�रध्यायप�रसमा�यथार् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 



‘असौ वा आ�दत्यः’ इत्या�द अध्यायारम्भे सम्बन्धः । अतीतानन्तराध्यायान्ते उ�म् ‘यज्ञस्य मा�ां वेद’ इित । यज्ञिवषयािण 

च सामहोममन्�ोत्थानािन िविश�फल�ा�ये यज्ञाङ्गभूतान्युप�द�ािन । सवर्यज्ञानां च कायर्िनवृर्ि��पः सिवता महत्या 

ि�या दीप्यते । स एष सवर्�ािणकमर्फलभूतः �त्यकं्ष सव��पजी�ते । अतो यज्ञ�पदशेानन्तरं 

तत्कायर्भूतसिवतृिवषयमुपासनं सवर्पु�षाथ�भ्यः �े�तमफलं िवधास्यामीत्येवमारभते �ुितः — 

असौ वा आ�दत्यो दवेमधु तस्य �ौरेव ितर�ीनवꣳशोऽन्त�रक्षमपूपो मरीचयः पु�ाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

असौ वा आ�दत्यो दवेमिध्वत्या�द । दवेानां मोदनात् मिध्वव मधु असौ आ�दत्यः । वस्वादीनां च मोदनहतेुत्वं व�यित 

सवर्यज्ञफल�पत्वादा�दत्यस्य । कथं मधुत्विमित, आह — तस्य मधुनः �ौरेव �ामरस्येव मधुनः ितर�ीनवंशः 

ितर�ीन�ासौ वंश�ेित ितर�ीनवंशः । ितयर्ग्गतेव िह �ौलर्�यते । अन्त�रकं्ष च मध्वपूपः �ुवंशे ल�ः सन् लंबत इव, अतो 

मध्वपूपसामान्यात् अन्त�रकं्ष मध्वपूपः, मधुनः सिवतुरा�यत्वा� । मरीचयः रश्मयः रिश्मस्था आपो भौमाः सिव�ाकृ�ाः । 

‘एता वा आपः स्वराजो यन्मरीचयः’ (?) इित िह िवज्ञायन्ते । ता अन्त�रक्षमध्वपूपस्थरश्म्यन्तगर्तत्वात् �मरबीजभूताः 

पु�ा इव िहता ल�यन्त इित पु�ा इव पु�ाः, मध्वपूपना�न्तगर्ता िह �मरपु�ाः ॥ 

तस्य ये �ा�ो रश्मयस्ता एवास्य �ाच्यो मधुना�ः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः 

॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य सिवतुः मध्वा�यस्य मधुनो ये �ा�ः �ाच्यां �दिश गताः रश्मयः, ता एव अस्य �ाच्यः �ाग�नात् मधुनो ना�ः 

मधुना� इव मध्वाधारिच्छ�ाणीत्यथर्ः । त� ऋच एव मधुकृतः लोिहत�पं सिव�ा�यं मधु कुवर्न्तीित मधुकृतः �मरा इव 

; यतो रसानादाय मधु कुवर्िन्त, तत्पुष्पिमव पुष्पम् ऋग्वेद एव । त� ऋग्�ा�णसमुदायस्य ऋग्वेदाख्यत्वात् शब्दमा�ा� 

भोग्य�परसिन�ावासम्भवात् ऋग्वेदशब्दने अ� ऋग्वेदिविहत ंकमर्, ततो िह कमर्फलभूतमधुरसिन�ावसम्भवात् । 

मधुकरै�रव पुष्पस्थानीयादगृ्वेदिविहतात्कमर्णः अप आदाय ऋिग्भमर्धु िनवर्त्यर्ते । कास्ता आप इित, आह — ताः कमर्िण 

�यु�ाः सोमाज्यपयो�पाः अ�ौ �िक्ष�ाः तत्पाकािभिनवृर्�ा अमृताः अमृताथर्त्वादत्यन्तरसवत्यः आपो भविन्त । 

त�सानादाय ता वा एता ऋचः पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव �मरा ऋचः ॥ 

एतमृग्वेदमभ्यतपꣳस्तस्यािभत�स्य यशस्तेज इिन्�यं वीयर्म�ा�ं रसोऽजायत ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



एतम् ऋग्वेदम् ऋग्वेदिविहतं कमर् पुष्पस्थानीयम ्अभ्यतपन् अिभतापं कृतवत्य इव एता ऋचः कमर्िण �यु�ाः । ऋिग्भ�ह 

मन्�ैः श�ा�ङ्गभावमुपगतैः ��यमाणं कमर् मधुिनवर्तर्कं रसं मु�तीत्युपप�ते, पुष्पाणीव �मरैराचूष्यमाणािन । तदतेदाह 

— तस्य ऋग्वेदस्य अिभत�स्य । कोऽसौ रसः, यः ऋ�धुकरािभतापिनःसृत इत्युच्यते ? यशः िव�ुतत्वं तेजः दहेगता 

दीि�ः इिन्�यं सामथ्य�पेतै�रिन्�यैरवैकल्य ंवीय� सामथ्य� बलिमत्यथर्ः, अ�ा�म् अ�ं च तदा�ं च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहिन 

दवेानां िस्थितः स्यात् तद�ा�म ्एष रसः अजायत यागा�दलक्षणात्कमर्णः ॥ 

त�क्षर�दा�दत्यमिभतोऽ�य��ा एत�दतेदा�दत्यस्य रोिहतꣳ �पम् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यश आ��ा�पयर्न्तं तत ्�क्षरत ्िवशेषेणाक्षरत ्अगमत् । गत्वा च तदा�दत्यम् अिभतः पा�र्तः पूवर्भागं सिवतुः अ�यत् 

आि�तव�दत्यथर्ः । अमुिष्म�ा�दत्ये सि�तं कमर्फलाख्यं मधु भो�यामह इत्येवं िह यशआ�दलक्षणफल�ा�ये कमार्िण 

��यन्ते मनुष्यैः — केदारिनष्पादनिमव कषर्कैः । तत्�त्यकं्ष �दश्यर्त े��ाहतेोः । त�ा एतत् ; �क तत् ? यदतेत् आ�दत्यस्य 

उ�तो दशृ्यते रोिहतं �पम् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

अथ येऽस्य दिक्षणा रश्मयस्ता एवास्य दिक्षणा मधुना�ो यजूꣳष्येव मधुकृतो यजुव�द एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ये अस्य दिक्षणा रश्मय इत्या�द समानम् । यजूंष्येव मधुकृतः यजुव�दिविहते कमर्िण �यु�ािन, पूवर्वन्मधुकृत इव । 

यजुव�दिविहतं कमर् पुष्पस्थानीय ंपुष्पिमत्युच्यते । ता एव सोमा�ा अमृता आपः ॥ 

तािन वा एतािन यजूꣳष्येत ंयजुव�दमभ्यतपꣳस्तस्यािभत�स्य यशस्तेज इिन्�यं वीयर्म�ा�ꣳ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

त�क्षर�दा�दत्यमिभतोऽ�य��ा एत�दतेदा�दत्यस्य शुक्लꣳ �पम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तािन वा एतािन यजूंष्येतं यजुव�दमभ्यतपन् इत्येवमा�द सव� समानम् । मधु एतदा�दत्यस्य दशृ्यते शुक्लं �पम् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 



अथ येऽस्य �त्य�ो रश्मयस्ता एवास्य �तीच्यो मधुना�ः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ 

तािन वा एतािन सामान्येतं सामवेदमभ्यतपंस्तस्यािभत�स्य यशस्तेज इिन्�यं वीयर्म�ा�ꣳ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

त�क्षर�दा�दत्यमिभतोऽ�य��ा एत�दतेदा�दत्यस्य कृष्णꣳ �पम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ येऽस्य �त्य�ो रश्मय इत्या�द समानम् । तथा सा�ां मधु, एतदा�दत्यस्य कृष्णं �पम् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

अथ येऽस्योद�ो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुना�ोऽथवार्िङ्गरस एव मधुकृत इितहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ 

॥ 

ते वा एतेऽथवार्िङ्गरस एत�दितहासपुराणमभ्यतपꣳ स्तस्यािभत�स्य यशस्तेज इिन्�यं वीयर्म�ा�ꣳ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

त�क्षर�दा�दत्यमिभतोऽ�य��ा एत�दतेदा�दत्यस्य परं कृष्णꣳ �पम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ येऽस्योद�ो रश्मय इत्या�द समानम् । अथवार्िङ्गरसः अथवर्णा अिङ्गरसा च द�ृा मन्�ा अथवार्िङ्गरसः, कमर्िण 

�यु�ा मधुकृतः । इितहासपुराण ंपुष्पम् । तयो�ेितहासपुराणयोर�मेधे पा�रप्लवासु राि�षु कमार्ङ्गत्वेन िविनयोगः 

िस�ः । मधु एतदा�दत्यस्य परं कृष्णं �पम् अितशयेन कृष्णिमत्यथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

अथ येऽस्योध्वार् रश्मयस्ता एवास्योध्वार् मधुना�ो गु�ा एवादशेा मधुकृतो ��ैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ 

ते वा एते गु�ा आदशेा एतद्��ाभ्यतपꣳ स्तस्यािभत�स्य यशस्तेज इिन्�यं वीयर्म�ा�ꣳ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

त�क्षर�दा�दत्यमिभतोऽ�य��ा एत�दतेदा�दत्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



अथ येऽस्योध्वार् रश्मय इत्या�द पूवर्वत् । गु�ा गोप्या रहस्या एव आदशेा लोक�ारीया�दिवधय उपासनािन च 

कमार्ङ्गिवषयािण मधुकृतः, ��ैव शब्दािधकारात्�णवाख्यं पुष्पम् । समानमन्यत् । मधु एतत ्आ�दत्यस्य मध्ये क्षोभत इव 

समािहतद�ृदेृर्श्यते स�लतीव ॥ 

ते वा एते रसानाꣳ रसा वेदा िह रसास्तेषामेते रसास्तािन वा एतान्यमृतानाममृतािन वेदा �मृतास्तेषामेतान्यमृतािन ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

ते वा एते यथो�ा रोिहता�द�पिवशेषा रसानां रसाः । केषां रसानािमित, आह — वेदा िह यस्माल्लोकिनष्यन्दत्वात्सारा 

इित रसाः, तेषां रसानां कमर्भावमाप�ानामप्येते रोिहता�दिवशेषा रसा अत्यन्तसारभूता इत्यथर्ः । तथा अमृतानाममृतािन 

वेदा �मृताः, िनत्यत्वात्, तेषामेतािन रोिहतादीिन �पाण्यमृतािन । रसानां रसा इत्या�द कमर्स्तुितरेषा — 

यस्यैवंिविश�ान्यमृतािन फलिमित ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

त�त्�थमममृतं त�सव उपजीवन्त्यि�ना मुखेन न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्त्येतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� यत्�थमममृत ंरोिहत�पलक्षणं त�सवः �ातःसवनेशाना उपजीविन्त अि�ना मुखेन अि�ना �धानभूतेन, 

अि��धानाः सन्त उपजीवन्तीत्यथर्ः । ‘अ�ा�ं रसोऽजायत’ (छा. उ. ३-१-३) (छा. उ. ३-२-२) (छा. उ. ३-३-२) (छा. उ. 

३-४-२) (छा. उ. ३-५-२) इित वचनात् कबल�ाहम�न्तीित �ा�म्, तत्�ितिषध्यते — न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्तीित । 

कथं त�ह उपजीवन्तीित, उच्यते — एतदवे िह यथो�ममृतं रोिहतं �पं दषृ्ट्वा उपलभ्य सवर्करणैरनुभूय तृप्यिन्त, दशेृः 

सवर्करण�ारोपलब्ध्यथर्त्वात् । ननु रोिहतं �पं दषृ्ट्वेत्यु�म् ; कथमन्येिन्�यिवषयत्वं �पस्येित ; न, यशआदीनां 

�ो�ा�दगंयत्वात् । �ो��ा�ं यशः । तेजो�पं चाकु्षषम् । इिन्�यं िवषय�हणकायार्नुमेयं करणसामथ्यर्म् । वीय� बलं दहेगत 

उत्साहः �ाणव�ा । अ�ा�ं �त्यहमुपजी�मानं शरीरिस्थितकरं य�वित । रसो �ेवमात्मकः सवर्ः । यं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त 

सव� । दवेा दषृ्ट्वा तृप्यन्तीित एतत्सव� स्वकरणैरनुभूय तृप्यन्तीत्यथर्ः । आ�दत्यसं�याः सन्तो 

वैगन्ध्या�ददहेकरणदोषरिहता� ॥ 

त एतदवे �पमिभसंिवशन्त्येतस्मा�पूाद�ुिन्त ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

�क ते िन��मा अमृतमुपजीविन्त ? न ; कथं त�ह, एतदवे �पम ्अिभल�य अधुना भोगावसरो नास्माकिमित बुद्ध्वा 

अिभसंिवशिन्त उदासते । यदा वै तस्यामृतस्य भोगावसरो भवेत्, तदतैस्मादमृतादमृतभोगिनिम�िमत्यथर्ः ; एतस्मा�पूात् 

उ�िन्त उत्साहवन्तो भवन्तीत्यथर्ः । न िह अनुत्साहवतामननुित�तामलसानां भोग�ाि�ल�के द�ृा ॥ 

स य एतदवेममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाि�नैव मुखेनैतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यित स एतदवे �पमिभसंिवशत्येतस्मा�पूाददुिेत 

॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् एतदवंे यथो�दतम् ऋ�धुकरतापरससङ्क्षरणम् ऋग्वेदिविहतकमर्पुष्पात् तस्य च आ�दत्यसं�यणं 

रोिहत�पत्वं च अमृतस्य �ाची�दग्गतरिश्मनाडीसंस्थतां वसुदवेभोग्यतां ति�द� वसुिभः सहकैतां गत्वा अि�ना 

मुखेनोपजीवनं दशर्नमा�ेण तृ�� च स्वभोगावसरे उ�मनं तत्कालापाये च संवेशनं वेद, सोऽिप वसुवत् सव� तथैवानुभवित 

॥ 

स यावदा�दत्यः पुरस्ताददुतेा प�ादस्तमेता वसूनामेव तावदािधपत्यꣳ स्वाराज्यं पय�ता ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

�कयन्तं कालं िव�ांस्तदमृतमुपजीवतीित, उच्यते — स िव�ान् यावदा�दत्यः पुरस्तात् �ाच्यां �दिश उदतेा प�ात् 

�तीच्याम् अस्तमेता, ताव�सूनां भोगकालः तावन्तमेव कालं वसूनामािधपत्यं स्वाराज्यं पय�ता प�रतो गन्ता भवतीत्यथर्ः । 

न यथा चन्�मण्डलस्थः केवलकम� परतन्�ो दवेानाम�भूतः ; �क त�ह, अयम् आिधपत्यं स्वाराज्यं स्वराड्भावं च 

अिधगच्छित ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

अथ य��तीयममृतं त��ुा उपजीवन्तीन्�णे मुखेन न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्त्येतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त ॥ १ ॥ 

त एतदवे �पमिभसंिवशन्त्येतस्मा�पूाद�ुिन्त ॥ २ ॥ 

स य एतदवेममृतं वेद ��ाणामेवैको भूत्वेन्�णेैव मुखेनैतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यित स एतदवे �पमिभसंिवशत्येतस्मा�पूाददुिेत 

॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

अथ य��तीयममृतं त��ुा उपजीवन्तीत्या�द समानम् ॥ 

स यावदा�दत्यः पुरस्ताददुतेा प�ादस्तमेता ि�स्ताव�िक्षणत उदतेो�रतोऽस्तमेता ��ाणामेव तावदािधपत्यꣳ स्वाराज्यं 

पय�ता ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स यावदा�दत्यः पुरस्ताददुतेा प�ादस्तमेता ि�स्तावत् ततो ि�गुणं कालं दिक्षणत उदतेा उ�रतोऽस्तमेता ��ाणां 

ताव�ोगकालः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

अथ य�ृतीयममृतं तदा�दत्या उपजीविन्त व�णेन मुखेन न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्त्येतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त ॥ १ ॥ 

त एतदवे �पमिभसंिवशन्त्येतस्मा�पूाद�ुिन्त ॥ २ ॥ 

स य एतदवेममृतं वेदा�दत्यानामेवैको भूत्वा व�णेनैव मुखेनैतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यित स एतदवे 

�पमिभसंिवशत्येतस्मा�पूाददुिेत ॥ ३ ॥ 

स यावादा�दत्यो दिक्षणत उदतेो�रतोऽस्तमेता ि�स्तावत्प�ाददुतेा पुरस्तादस्तमेता�दत्यानामेव तावदािधपत्यं 

स्वाराज्यꣳ पय�ता ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तथा प�ात् उ�रतः ऊध्वर्मुदतेा िवपयर्येण अस्तमेता । पूवर्स्मात्पूवर्स्मा��गुणो�रो�रेण कालेनेत्यपौराणं दशर्नम् । सिवतुः 

चतु�दशिमन्�यमव�णसोमपुरीषु उदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं िह पौरािणकै��म्, मानसो�रस्य मूधर्िन मेरोः 

�दिक्षणावृ�ेस्तुल्यत्वा�दित । अ�ो�ः प�रहारः आचाय�ः । अमरावत्यादीनां पुरीणां ि�गुणो�रो�रेण कालेनो�ासः स्यात् । 

उदय� नाम सिवतुः ति�वािसनां �ािणनां चकु्षग�चरापि�ः, तदत्यय� अस्तमनम ्; न परमाथर्त उदयास्तमन ेस्तः । 

ति�वािसनां च �ािणनामभावे तान्�ित तेनैव माग�ण गच्छ�िप नैवोदतेा नास्तमेतेित, चकु्षग�चराप�ेस्तदत्ययस्य च 

अभावात् । तथा अमरावत्याः सकाशा��गुणं कालं संयमनी पुरी वसित, अतस्ति�वािसनः �ािणनः �ित दिक्षणत इव उदिेत 

उ�रतोऽस्तमेित इत्युच्यतेऽस्मद्बु�� च अपे�य । तथो�रास्विप पुरीषु योजना सव�षां च मे���रतो भवित । यदा 

अमरावत्यां मध्याह्नगतः सिवता, तदा संयमन्यामु�न्दशृ्यते ; त� मध्याह्नगतो वा�ण्यामु�न्दशृ्यते ; तथो�रस्याम्, 



�दिक्षणावृ�ेस्तुल्यत्वात् । इलावृतवािसनां सवर्तः पवर्त�ाकारिनवा�रता�दत्यरश्मीनां सिवता ऊध्वर् इव उदतेा 

अवार्गस्तमेता दशृ्यते, पवर्तोध्वर्िच्छ��वेशात्सिवतृ�काशस्य । तथा ऋगा�मृतोपजीिवनाममृतानां च 

ि�गुणो�रो�रवीयर्व�वमनुमीयते भोगकाल�गुैण्यिलङ्गेन । उ�मनसंवेशना�द दवेानां ��ादीनां िवदषु� समानम् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

अथ य�तुथर्ममृतं तन्म�त उपजीविन्त सोमेन मुखेन न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्त्येतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त ॥ १ ॥ 

त एतदवे �पमिभसंिवशन्त्येतस्मा�पूाद�ुिन्त ॥ २ ॥ 

स य एतदवेममृतं दवे म�तामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यित स एतदवे 

�पमिभसंिवशत्येतस्मा�पूाददुिेत ॥ ३ ॥ 

स यावदा�दत्यः प�ाददुतेा पुरस्तादस्तमेता ि�स्तावद�ुरत उदतेा दिक्षणतोऽस्तमेता म�तामेव तावदािधपत्यं स्वाराज्यꣳ 

पय�ता ॥ ४ ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

अथ यत्प�मममृतं तत्साध्या उपजीविन्त ��णा मुखेन न वै दवेा अ�िन्त न िपबन्त्येतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यिन्त ॥ १ ॥ 

त एतदवे �पमिभसंिवशन्त्येतस्मा�पूाद�ुिन्त ॥ २ ॥ 

स य एतदवेममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ��णैव मुखेनैतदवेामृतं दषृ्ट्वा तृप्यित स एतदवे 

�पमिभसंिवशत्येतस्मा�पूाददुिेत ॥ ३ ॥ 

स यावदा�दत्य उ�रत उदतेा दिक्षणतोऽस्तमेता ि�स्तावदधू्वर् उदतेावार्गस्तमेता साध्यानामेव तावदािधपत्यं स्वाराज्यꣳ 

पय�ता ॥ ४ ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अथ तत ऊध्वर् उदते्य नैवोदतेा नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता तदषे �ोकः ॥ १ ॥ 



भाष्यम् 

कृत्वैवमुदयास्तमनेन �ािणनां स्वकमर्फलभोगिनिम�मनु�हम्, तत्कमर्फलभोगक्षये तािन �ािणजातान्यात्मिन सं�त्य, अथ 

ततः तस्मादनन्तरं �ाण्यनु�हकालादधू्वर्ः सन् आत्मन्युदते्य उ�ंय यान्�त्युदिेत तेषां �ािणनामभावात् स्वात्मस्थः नैवोदतेा 

नास्तमेता एकलः अि�तीयः अनवयवः मध्ये स्वात्मन्येव स्थाता । त� कि�ि��ान्वस्वा�दसमानचरणः 

रोिहता�मृतभोगभागी यथो��मेण स्वात्मानं सिवतारमात्मत्वेनोपेत्य समािहतः सन् एत ंमन्�ं दषृ्ट्वा उित्थतः अन्यस्मै 

पृ�वते जगाद यतस्त्वमागतो ��लोकात् �क त�ाप्यहोरा�ाभ्यां प�रवतर्मानः सिवता �ािणनामायुः क्षपयित 

यथेहास्माकम् ; इत्येवं पृ�ः �त्याह — तत ्त� यथा पृ� ेयथो�े च अथ� एष �ोको भवित तेनो�ो योिगनेित 

�ुतेवर्चनिमदम् ॥ 

न वै त� न �नलोच नो�दयाय कदाचन । दवेास्तेनाहꣳ सत्येन मा िवरािधिष ��णेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

न वै त� यतोऽह ं��लोकादागतः तिस्म� वै त� एतदिस्त यत्पृच्छिस । न िह त� �नलोच अस्तमगमत्सिवता न च 

उ�दयाय उ�तः कुति�त् कदाचन क�स्मि�दिप काले इित । उदयास्तमयव�जतः ��लोकः इत्यनुपप�म् इत्यु�ः 

शपथिमव �ितपेद ेह ेदवेाः सािक्षणो यूय ंशृणुत, यथा मयो�ं सत्यं वचः तेन सत्येन अह ं��णा ��स्व�पेण मा िवरािधिष 

मा िव�ध्येयम्, अ�ाि��र्�णो मम मा भू�दत्यथर्ः ॥ 

सत्यं तेनो�िमत्याह �ुितः — 

न ह वा अस्मा उदिेत न �नलोचित सकृ��वा हवैास्मै भवित य एतामेवं ��ोपिनषद ंवेद ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

न ह वा अस्मै यथो���िवद ेन उदिेत न �नलोचित नास्तमेित, �क तु ��िवदऽेस्मै सकृ��वा हवै सदवै अहभर्वित, 

स्वय�योितष्ट्वात् ; य एतां यथो�ां ��ोपिनषद ंवेदगु�ं वेद, एवं तन्�ेण वंशा�द�यं �त्यमृतसम्बन्धं च य� 

अन्यदवोचाम एवं जानातीत्यथर्ः । िव�ान् उदयास्तमयकालाप�रच्छे�ं िनत्यमजं �� भवतीत्यथर्ः ॥ 

त�तैद्��ा �जापतय उवाच �जापितमर्नवे मनुः �जाभ्यस्त�तैद�ुालकाया�णये ज्ये�ाय पु�ाय िपता �� �ोवाच ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



त�तैत् मधुज्ञानं ��ा िहरण्यगभर्ः िवराजे �जापतये उवाच ; सोऽिप मनवे ; मनु�र�वा�ा�ाभ्यः �जाभ्यः �ोवाचेित 

िव�ां स्तौित — ��ा�दिविश��मागतेित । �क च, त�तैत् मधुज्ञानम् उ�ालकाय आ�णये िपता ��िवज्ञानं ज्ये�ाय 

पु�ाय �ोवाच ॥ 

इद ंवाव त�ये�ाय पु�ाय िपता �� ��ूयात्�णाय्याय वान्तेवािसने ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

इद ंवाव त�थो�म् अन्योऽिप ज्ये�ाय पु�ाय सवर्ि�याहार्य �� ��ूयात् । �णाय्याय वा योग्याय अन्तेवािसने िशष्याय ॥ 

नान्यस्मै कस्मैचन य�प्यस्मा इमामि�ः प�रगृहीतां धनस्य पूणा� द�ादतेदवे ततो भूय इत्येतदवे ततो भूय इित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

नान्यस्मै कस्मैचन ��ूयात् । तीथर्�यमनुज्ञातमनेकेषां �ा�ानां तीथार्नामाचायार्दीनाम् । कस्मात्पुनस्तीथर्सङ्कोचनं 

िव�ायाः कृतिमित, आह — य�िप अस्मै आचायार्य इमां कि�त्पृिथवीम् अि�ः प�रगृहीतां समु�प�रवेि�तां समस्तामिप 

द�ात्, अस्या िव�ाया िनष्�याथर्म,् आचायार्य धनस्य पूणा� सम्प�ां भोगोपकरणैः ; नासावस्य िनष्�यः, यस्मात् ततोऽिप 

दानात् एतदवे यन्मधुिव�ादानं भूयः ब�तरफलिमत्यथर्ः । ि�रभ्यासः आदराथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

यत एवमितशयफलैषा ��िव�ा, अतः सा �कारान्तरेणािप व��ेित ‘गाय�ी वा’ इत्या�ारभ्यते । गाय�ी�ारेण च 

उच्यते ��, सवर्िवशेषरिहतस्य ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इत्या�दिवशेष�ितषेधगंयस्य दबु�धत्वात् । सत्स्वनेकेषु 

च्छन्दःसुगाय�या एव ��ज्ञान�ारतयोपादानं �ाधान्यात् । सोमाहरणात् इतरच्छन्दोक्षराहरणेन इतरच्छन्दो�ा�या च 

सवर्सवन�ापकत्वा� यजे्ञ �ाधान्य ंगाय�याः । गाय�ीसारत्वा� �ा�णस्य मातरिमव, िहत्वा गु�तरां गाय�� 

ततोऽन्यद्गु�तरं न �ितप�ते यथो�ं ��ापीित, तस्यामत्यन्तगौरवस्य �िस�त्वात् । अतो गाय�ीमुखेनैव ��ोच्यते — 

गाय�ी वा इद ंसव� भूतं य�दद ं�क� वाग्वै गाय�ी वाग्वा इद ंसव� भूतं गायित च �ायते च ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

गाय�ी वा इत्यवधारणाथ� वै - शब्दः । इद ंसव� भूतं �ािणजातं यित्क� स्थावरं जङ्गमं वा तत्सव� गाय�येव । 

तस्याश्छन्दोमा�ायाः सवर्भूतत्वमनुपप�िमित गाय�ीकारणं वाचं शब्द�पामापादयित गाय�� वाग्वै गाय�ीित । वाग्वा 

इद ंसव� भूतम् । यस्मात् वाक् शब्द�पा सती सव� भूतं गायित शब्दयित — असौ गौः असाव� इित च, �ायत ेच रक्षित — 



अमुष्मान्मा भैषीः �क त ेभयमुित्थतम् इत्या�दना सवर्तो भयाि�वत्यर्मानः वाचा �ातः स्यात् । यत ्वाक् भूतं गायित च 

�ायते च, गाय�येव तत् गायित च �ायते च, वाचः अनन्यत्वा�ाय�याः । गानात्�ाणा� गाय�या गाय�ीत्वम् ॥ 

या वै सा गाय�ीयं वाव सा येय ंपृिथ�स्याꣳ हीदꣳ सव� भूतं �िति�तमेतामेव नाितशीयते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

या वै सा एवंलक्षणा सवर्भूत�पा गाय�ी, इयं वाव सा येयं पृिथवी । कथं पुन�रयं पृिथवी गाय�ीित, उच्यते — 

सवर्भूतसम्बन्धात् । कथं सवर्भूतसम्बन्धः, अस्यां पृिथ�ां िह यस्मात् सव� स्थावरं जङ्गमं च भूतं �िति�तम्, एतामेव 

पृिथव� नाितशीयत ेनाितवतर्त इत्येतत् । यथा गान�ाणाभ्यां भूतसम्बन्धो गाय�याः, एवं भूत�ित�ानाद्भूतसम्ब�ा 

पृिथवी ; अतो गाय�ी पृिथवी ॥ 

या वै सा पृिथवीयं वाव सा य�ददमिस्मन्पु�षे शरीरमिस्मन्हीमे �ाणाः �िति�ता एतदवे नाितशीयन्ते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

या वै सा पृिथवी गाय�ी इयं वाव सा इदमेव । तित्कम् ? य�ददमिस्मन्पु�षे कायर्करणसङ्घाते जीवित शरीरम,् 

पा�थवत्वाच्छरीरस्य । कथं शरीरस्य गाय�ीत्विमित, उच्यते — अिस्मिन्ह इमे �ाणाः भूतशब्दवाच्याः �िति�ताः, अतः 

पृिथवीवद्भूतशब्दवाच्य�ाण�ित�ानात् शरीरं गाय�ी, एतदवे यस्माच्छरीरं नाितशीयन्ते �ाणाः ॥ 

य� ैतत्पु�षे शरीरिमद ंवाव त��ददमिस्म�न्तः पु�षे �दयमिस्मन्हीमे �ाणाः �िति�ता एतदवे नाितशीयन्त े॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

य� ैतत्पु�षे शरीरं गाय�ी इद ंवाव तत् । य�ददमिस्म�न्तः मध्ये पु�षे �दयं पुण्डरीकाख्यम् एत�ाय�ी । कथिमित, आह 

— अिस्मिन्ह इमे �ाणाः �िति�ताः, अतः शरीरवत् गाय�ी �दयम् । एतदवे च नाितशीयन्ते �ाणाः । ‘�ाणो ह िपता । 

�ाणो माता’ (छा. उ. ७-१५-१) ‘अ�हसन्सवर्भूतािन’ (छा. उ. ८-१५-१) इित �ुतेः भूतशब्दवाच्याः �ाणाः ॥ 

सैषा चतुष्पदा षड्िवधा गाय�ी तदतेदचृाभ्यनू�म् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

सैषा चतुष्पदा षडक्षरपदा छन्दो�पा सती भवित गाय�ी षड्िवधा — वाग्भूतपृिथवीशरीर�दय�ाण�पा सती षड्िवधा 

भवित । वाक्�ाणयोरन्याथर्िन�द�योरिप गाय�ी�कारत्वम्, अन्यथा षड्िवधसङ्ख्यापूरणानुपप�ेः । तत् एतिस्म�थ� एतत् 

गाय�याख्यं �� गाय�यनुगतं गाय�ीमुखेनो�म् ऋचा अिप मन्�ेणाभ्यनू�ं �कािशतम् ॥ 



तावानस्य मिहमा ततो ज्यायं� पू�षः । पादोऽस्य सवार् भूतािन ि�पादस्यामृतं �दवीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तावान् अस्य गाय�याख्यस्य ��णः समस्तस्य मिहमा िवभूितिवस्तारः, यावां�तुष्पात्षड्िवध� ��णो िवकारः पादो 

गाय�ीित �ाख्यातः । अतः तस्माि�कारलक्षणा�ाय�याख्या�ाचारंभणमा�ात् ततो ज्यायन् मह�र� 

परमाथर्सत्य�पोऽिवकारः पू�षः पु�षः सवर्पूरणात् पु�र शयना� । तस्य अस्य पादः सवार् सवार्िण भूतािन तेजोब�ादीिन 

सस्थावरजङ्गमािन, ि�पात् �यः पादा अस्य सोऽयं ि�पात् ; ि�पादमृतं पु�षाख्यं समस्तस्य गाय�यात्मनो �दिव 

�ोतनवित स्वात्मन्यविस्थतिमत्यथर् इित ॥ 

य� ैतद्��ेतीद ंवाव त�ोयं बिहधार् पु�षादाकाशो यो वै स बिहधार् पु�षादाकाशः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

य� ैतत ्ि�पादमृतं गाय�ीमुखेनो�ं ��ेित, इद ंवाव तत् इदमेव तत् ; योऽयं �िस�ः बिहधार् बिहः पु�षादाकाशः भौितको 

यो वै, स बिहधार् पु�षादाकाश उ�ः ॥ 

अयं वाव स योऽयमन्तः पु�ष आकाशो यो वै सोऽन्तः पु�ष आकाशः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

अयं वाव सः, योऽयमन्तः पु�षे शरीरे आकाशः । यो वै सोऽन्तः पु�ष आकाशः ॥ 

अयं वाव स योऽयमन्त�र्दय आकाशस्तदतेत्पूणर्म�व�त पूणार्म�व�तन� ि�यं लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अयं वाव सः, योऽयमन्त�र्दये �दयपुण्डरीके आकाशः । कथमेकस्य सत आकाशस्य ि�धा भेद इित, उच्यते — 

बा�ेिन्�यिवषये जाग�रतस्थाने नभिस दःुखबा�ल्यं दशृ्यते । ततोऽन्तःशरीरे स्व�स्थानभूते मन्दतरं दःुखं भवित । 

स्व�ान्पश्यतो �दयस्थे पुननर्भिस न क�न कामं कामयते न क�न स्व�ं पश्यित । अतः सवर्दःुखिनवृि��पमाकाशं 

सुषु�स्थानम् । अतो यु�मेकस्यािप ि�धा भेदान्वाख्यानम् । बिहधार् पु�षादारभ्य आकाशस्य �दये सङ्कोचकरणं 

चेतःसमाधानस्थानस्तुतये — यथा ‘�याणामिप लोकानां कु�के्ष�ं िविशष्यते । अधर्तस्तु कु�के्ष�मधर्तस्तु पृथूदकम्’ (?) 

इित, त�त् । तदते�ादार्काशाख्यं �� पूण� सवर्गतम्, न �दयमा�प�रिच्छ�िमित मन्त�म,् य�िप �दयाकाशे चेतः 

समाधीयते । अ�व�त न कुति�त्�िचत्�व�ततु ंशीलमस्येत्य�व�त, तदनुिच्छि�धमर्कम् । यथा अन्यािन भूतािन 



प�रिच्छ�ान्युिच्छि�धमर्कािण, न तथा हाद� नभः । पूणार्म�व�तनीमनुच्छेदाित्मकां ि�यं िवभू�त गुणफलं लभत ेद�ृम् । य 

एवं यथो�ं पूणार्�व�तगुणं �� वेद जानाित इहवै जीवन् त�ावं �ितप�त इत्यथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

तस्य ह वा एतस्य �दयस्य प� दवेसुषयः स योऽस्य �ाङ्सुिषः स �ाणस्त�कु्षः स आ�दत्यस्तदते�ेजोऽ�ा�िमत्युपासीत 

तेजस्��ादो भवित य एवं वेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य ह वा इत्या�दना गाय�याख्यस्य ��णः उपासनाङ्गत्वेन �ारपाला�दगुणिवधानाथर्मारभ्यते । यथा लोके �ारपालाः 

राज्ञ उपासनेन वशीकृता राज�ा�यथार् भविन्त, तथेहापीित । तस्य इित �कृतस्य �दयस्येत्यथर्ः । एतस्य अनन्तरिन�द�स्य 

प� प�सङ्ख्याकाः दवेानां सुषयः दवेसुषयः स्वगर्लोक�ाि��ारिच्छ�ािण, दवैेः �ाणा�दत्या�दिभः र�यमाणािन इत्यतो 

दवेसुषयः ; तस्य स्वगर्लोकभवनस्य �दयस्य अस्य यः �ाङ्सुिषः पूवार्िभमुखस्य �ाग्गतं यिच्छ� ं�ारं स �ाणः ; तत्स्थः तेन 

�ारेण यः स�रित वायुिवशेषः स �ागिनतीित �ाणः । तेनैव सम्ब�म�ित�र�ं त�कु्षः ; तथैव स आ�दत्यः ‘आ�दत्यो ह वै 

�ा��ाणः’ (�. उ. ३-८) इित �ुतेः चकु्ष�प�ित�ा�मेण ��द िस्थतः ; ‘स आ�दत्यः किस्मन्�िति�त इित चकु्षिष’ (बृ. उ. 

३-९-२०) इत्या�द िह वाजसनेयके । �ाणवायुदवेतैव िह एका चकु्षरा�दत्य� सहा�येण । व�यित च — �ाणाय स्वाहिेत 

�तं हिवः सवर्मेत�पर्यतीित । तदतेत् �ाणाख्यं स्वगर्लोक�ारपालत्वात् �� । स्वगर्लोकं �ितिपत्सुः तेजस्वी एतत् 

चकु्षरा�दत्यस्व�पेण अ�ा�त्वा� सिवतुः तेजः अ�ा�म् इत्याभ्यां गुणाभ्याम् उपासीत । ततः तेजस्��ाद� 

आमयािवत्वरिहतो भवित ; य एवं वेद तस्यैतद्गुणफलम् । उपासनेन वशीकृतो �ारपः स्वगर्लोक�ाि�हतेुभर्वतीित मुख्यं च 

फलम् ॥ 

अथ योऽस्य दिक्षणः सुिषः स �ानस्तच्�ो�ꣳ स चन्�मास्तदतेच्�ी� यश�ेत्युपासीत �ीमान्यशस्वी भवित य एवं वेद ॥ 

२ ॥ 

भाष्यम् 

अथ योऽस्य दिक्षणः सुिषः तत्स्थो वायुिवशेषः स वीयर्वत्कमर् कुवर्न् िवगृ� वा �ाणापानौ नाना वा अिनतीित �ानः । 

तत्संब�मेव च तच्�ो�िमिन्�यम् । तथा स चन्�माः — �ो�ेण सृ�ा �दश� चन्�मा� इित �ुतेः । सहा�यौ पूवर्वत् ; 

तदतेत् �ी� िवभूितः �ो�चन्�मसोज्ञार्ना�हतेुत्वम् ; अतस्ताभ्यां �ीत्वम् । ज्ञाना�वत� यशः ख्याितभर्वतीित 

यशोहतुेत्वात् यशस्त्वम् । अतस्ताभ्यां गुणाभ्यामुपासीतेत्या�द समानम् ॥ २ ॥ 



अथ योऽस्य �त्यङ्सुिषः सोऽपानः सा वाक्योऽि�स्तदतेद्��वचर्सम�ा�िमत्युपासीत ��वचर्स्य�ादो भवित य एवं वेद ॥ 

३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ योऽस्य �त्यङ्सुिषः पि�मः तत्स्थो वायुिवशेषः स मू�पुरीषा�पनयन् अधोऽिनतीत्यपानः । सा तथा वाक्, 

तत्संबन्धात् ; तथा अि�ः ; तदतेद्��वचर्सं वृ�स्वाध्यायिनिम�ं तेजः ��वचर्सम्, अि�सम्बन्धाद्वृ�स्वाध्यायस्य । 

अ��सनहतेुत्वात ्अपानस्य अ�ा�त्वम् । समानमन्यत् ॥ 

अथ योऽस्योदङ्सुिषः स समानस्तन्मनः स पजर्न्यस्तदतेत्क��त� �ुि��ेत्युपासीत क��तमान्�ुि�मान्भवित य एवं वेद ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ योऽस्योदङ् सुिषः उदग्गतः सुिषः तत्स्थो वायुिवशेषः सोऽिशतपीते समं नयतीित समानः । तत्संब� ंमनोऽन्तःकरणम्, 

स पजर्न्यो वृष्�ात्मको दवेः पजर्न्यिनिम�ा� आप इित, ‘मनसा सृ�ा आप� व�ण�’ (ऐ. आ. २-१) इित �ुतेः । 

तदतेत्क��त�, मनसो ज्ञानस्य क��तहतेुत्वात् । आत्मपरोकं्ष िव�ुतत्वं क��तयर्शः । स्वकरणसंवे�ं िव�ुतत्वं �ुि�ः 

कािन्तद�हगतं लावण्यम् । तत� क��तसम्भवात्क��त�ेित । समानमन्यत् ॥ 

अथ योऽस्योध्वर्ः सुिषः स उदानः स वायुः स आकाशस्तदतेदोज� मह�ेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवित य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ योऽस्योध्वर्ः सुिषः स उदानः आ पादतलादारभ्योध्वर्मुत्�मणात् उत्कषार्थ� च कमर् कुवर्न् अिनतीत्युदानः । स वायुः 

तदाधार� आकाशः । तदतेत् वाय्वाकाशयोरोजोहतेुत्वादोजः बलं महत्वा� मह इित । समानमन्यत् ॥ 

ते वा एते प� ��पु�षाः स्वगर्स्य लोकस्य �ारपाः स य एतानेवं प� ��पु�षान्स्वगर्स्य लोकस्य �ारपान्वेदास्य कुले 

वीरो जायत े�ितप�ते स्वग� लोकं य एतानेवं प� ��पु�षान्स्वगर्स्य लोकस्य �ारपान्वेद ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

ते वा एते यथो�ाः प�सुिषसम्बन्धात् प� ��णो हादर्स्य पु�षाः राजपु�षा इव �ारस्थाः स्वगर्स्य हादर्स्य लोकस्य 

�ारपाः �ारपालाः । एतै�ह चकु्षः�ो�वा�नः�ाणैबर्िहमुर्ख�वृ�ै�र्�णो हादर्स्य �ाि��ारािण िन��ािन । �त्यकं्ष िह 

एतदिजतकरणतया बा�िवषयासङ्गानृत��ढत्वात् न हाद� ��िण मनिस्त�ित । तस्मात्सत्यमु�मेते प� ��पु�षाः 

स्वगर्स्य लोकस्य �ारपा इित । अतः स य एतानेवं यथो�गुणिविश�ान् स्वगर्स्य लोकस्य �ारपान् वेद उपास्ते उपासनया 



वशीकरोित, स राज�ारपालािनवोपासनेन वशीकृत्य तैरिनवा�रतः �ितप�त ेस्वग� लोकं राजानिमव हाद� �� । �क च 

अस्य िवदषुः कुले वीरः पु�ो जायते वीरपु�षसेवनात् । तस्य च ऋणापाकरणेन ��ोपासन�वृि�हतेुत्वम् । तत� 

स्वगर्लोक�ितप�ये पारम्पय�ण भवतीित स्वगर्लोक�ितपि�रेवैकं फलम् ॥ 

अथ यदतः परो �दवो ज्योितद�प्यते िव�तः पृ�षुे सवर्तः पृ�षे्वनु�मेषू�मेषु लोकेिष्वद ंवाव त��ददमिस्म�न्तः पु�षे 

ज्योितः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यत् असौ िव�ान् स्वग� लोकं वीरपु�षसेवनात्�ितप�ते, य�ो�ं ि�पादस्यामृतं �दवीित, त�दद ंिलङ्गेन 

चकु्षः�ो�ेिन्�यगोचरमापादियत�म्, यथा अग्न्या�द धूमा�दिलङ्गेन । तथा िह एवमेवेदिमित यथो�े अथ� दढृा �तीितः 

स्यात् — अनन्यत्वेन च िन�य इित । अत आह — यदतः अमुष्मात् �दवः �ुलोकात्, परः परिमित िलङ्ग�त्ययेन, 

ज्योितद�प्यते, स्वयं�भं सदा�काशत्वा�ीप्यत इव दीप्यत इत्युच्यते, अग्न्या�दव�वलनलक्षणाया दी�ेरसम्भवात् । िव�तः 

पृ�िेष्वत्येतस्य �ाख्यानं सवर्तः पृ�िेष्वित, संसारादपुरीत्यथर्ः ; संसार एव िह सवर्ः, असंसा�रणः एकत्वाि�भ�दत्वा� । 

अनु�मेषु, तत्पु�षसमासाशङ्कािनवृ�ये आह उ�मेषु लोकेिष्वित ; सत्यलोका�दषु िहरण्यगभार्�दकायर्�पस्य परस्ये�रस्य 

आस�त्वादचु्यते उ�मेषु लोकेिष्वित । इद ंवाव इदमेव तत् य�ददमिस्मन्पु�षे अन्तः मध्ये ज्योितः चकु्षः�ो��ा�ेण 

िलङ्गेनोिष्ण�ा शब्दने च अवगम्यते । यत् त्वचा स्पशर्�पेण गृ�ते त�कु्षषैव, दढृ�तीितकरत्वा�वचः, अिवनाभूतत्वा� 

�पस्पशर्योः ॥ 

तस्यैषा दिृ�यर्�ैतदिस्मञ्छरीरे सꣳस्पश�नोिष्णमानं िवजानाित तस्यैषा �ुितयर्�ैतत्कणार्विपगृ� िननदिमव 

नदथु�रवा�े�रव ज्वलत उपशृणोित तदतेद्द�ृ ंच �ुतं चेत्युपासीत चकु्षष्यः �ुतो भवित य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनः तस्य ज्योितषः िलङ्गं त्वग्दिृ�गोचरत्वमाप�त इित, आह — य� यिस्मन्काले, एत�दित ��यािवशेषणम्, 

अिस्मञ्शरीरे हस्तेन आलभ्य संस्पश�न उिष्णमानं �पसहभािवनमुष्णस्पशर्भावं िवजानाित, स िह उिष्णमा 

नाम�प�ाकरणाय दहेमनु�िव�स्य चैतन्यात्मज्योितषः िलङ्गम्, अ�िभचारात् । न िह जीवन्तमात्मानमुिष्णमा 

�िभचरित । उष्ण एव जीिवष्यन ्शीतो म�रष्यन् इित िह िवज्ञायते । मरणकाले च तेजः परस्यां दवेतायािमित 

परेणािवभागत्वोपगमात् । अतः असाधारणं िलङ्गमौष्ण्यम�े�रव धूमः । अतस्तस्य परस्यैषा दिृ�ः साक्षा�दव दशर्नं 

दशर्नोपाय इत्यथर्ः । तथा तस्य ज्योितषः एषा �ुितः �वणं �वणोपायोऽप्युच्यमानः । य� यदा पु�षः ज्योितषो िलङ्गं 

शु�ूषित �ोतुिमच्छित, तदा एतत् कणार्विपगृ�, एतच्छब्दः ��यािवशेषणम्, अिपगृ� अिपधायेत्यथर्ः, अङ्गुिलभ्यां 

�ोणुर्त्य िननदिमव रथस्येव घोषो िननदः तिमव शृणोित, नदथु�रव ऋषभकूिजतिमव शब्दः, यथा च अ�ेबर्िहज्वर्लतः एवं 



शब्दमन्तःशरीरे उपशृणोित, तदतेत् ज्योितः द�ृ�ुतिलङ्गत्वात् द�ृ ंच �ुतं च इत्युपासीत । तथोपासनात् चकु्षष्यः 

दशर्नीयः �ुतः िव�ुत� । यत ्स्पशर्गुणोपासनिनिम�ं फलं तत् �पे संपादयित चकु्षष्य इित, �पस्पशर्योः सहभािवत्वात्, 

इ�त्वा� दशर्नीयतायाः । एवं च िव�ायाः फलमुपप�ं स्यात्, न तु मृदतु्वा�दस्पशर्व�वे । य एवं यथो�ौ गुणौ वेद । 

स्वगर्लोक�ितपि�स्तु उ�मद�ृ ंफलम् । ि�रभ्यासः आदराथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 

पुनस्तस्यैव ि�पादमृतस्य ��णोऽनन्तगुणवतोऽनन्तश�ेरनेकभेदोपास्यस्य िविश�गुणशि�म�वेनोपासनं िविधत्सन् आह 

— 

सव� खिल्वद ं�� त�लािनित शान्त उपासीत । अथ खलु �तुमयः पु�षो यथा�तुर�स्मल्लोके पु�षो भवित तथेतः �ेत्य 

भवित स �तुं कुव�त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सव� समस्तम्, खिल्वित वाक्यालङ्काराथ� िनपातः । इद ंजगत ्नाम�पिवकृतं �त्यक्षा�दिवषयं �� कारणम् ; 

वृ�तमत्वात् �� । कथं सवर्स्य ��त्विमत्यत आह — त�लािनित ; तस्माद्��णो जातं तेजोब�ा�द�मेण सवर्म् ; अतः 

त�म् ; तथा तेनैव जनन�मेण �ितलोमतया तिस्म�ेव ��िण लीयते तदात्मतया ि�ष्यत इित तल्लम् ; तथा तिस्म�ेव 

िस्थितकाले, अिनित �ािणित चे�त इित । एवं ��ात्मतया ि�षु कालेष्विविश�म्, त�ितरेकेणा�हणात् । अतः तदवेेद ं

जगत् । यथा च इद ंतदवैेकमि�तीयं तथा ष� ेिवस्तरेण व�यामः । यस्मा� सवर्िमद ं��, अतः शान्तः 

राग�षेा�ददोषरिहतः संयतः सन्, यत् तत्सव� �� तत ्व�यमाणैगुर्णै�पासीत । कथमुपासीत ? �तुं कुव�त — �तुः 

िन�योऽध्यवसायः एवमेव नान्यथेत्यिवचलः �त्ययः, तं �तुं कुव�त उपासीत इत्यनेन �विहतेन सम्बन्धः । �क पुनः 

�तुकरणेन कतर्� ं�योजनम् ? कथं वा �तुः कतर्�ः ? �तुकरणं च अिभ�ेताथर्िसि�साधनं कथम् ? इत्यस्याथर्स्य 

�ितपादनाथर्म् अथेत्या�द�न्थः । अथ खिल्वित हते्वथर्ः । यस्मात्�तुमयः �तु�ायोऽध्यवसायात्मकः पु�षः जीवः ; यथा�तुः 

यादशृः �तुः अस्य सोऽयं यथा�तुः यथाध्यवसायः यादिृङ्न�यः अ�स्मल्लोके जीवन् इह पु�षो भवित, तथा इतः 

अस्मा�ेहात् �ेत्य मृत्वा भवित ; �त्वन�ुपफलात्मको भवतीत्यथर्ः । एवं िह एतच्छा�तो द�ृम ्— ‘यं यं वािप स्मरन्भावं 

त्यजत्यन्ते कलेबरम्’ (भ. गी. ८-६) इत्या�द । यत एवं �वस्था शा�द�ृा, अतः सः एवं जानन् �तुं कुव�त ; यादशंृ �तुं 

व�यामः तम् । यत एवं शा��ामाण्यादपुप�ते �त्वनु�पं फलम्, अतः स कतर्�ः �तुः ॥ 

मनोमयः �ाणशरीरो भा�पः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सवर्कमार् सवर्कामः सवर्गन्धः सवर्रसः 

सवर्िमदमभ्या�ोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

कथम् ? मनोमयः मनः�ायः ; मनुतेऽनेनेित मनः तत् स्ववृ�या िवषयेषु �वृ�ं भवित, तेन मनसा तन्मयः ; तथा �वृ� इव 

तत्�ायो िनवृ� इव च । अत एव �ाणशरीरः �ाणो िलङ्गात्मा िवज्ञान��याशि��यसंमू�छतः, ‘यो वै �ाणः सा �ज्ञा या 

वा �ज्ञा स �ाणः’ (कौ. उ. ३-३) इित �ुतेः । सः शरीरं यस्य, स �ाणशरीरः, ‘मनोमयः �ाणशरीरनेता’ (म.ु उ. २-२-८) 

इित च �ुत्यन्तरात् । भा�पः भा दीि�ः चैतन्यलक्षणं �पं यस्य सः भा�पः । सत्यसङ्कल्पः सत्या अिवतथाः सङ्कल्पाः 

यस्य, सोऽयं सत्यसङ्कल्पः ; न यथा संसा�रण इवानैकािन्तकफलः सङ्कल्प ई�रस्येत्यथर्ः । संसा�रणः अनृतेन 

िमथ्याफलत्वहतेुना �त्यूढत्वात ्सङ्कल्पस्य िमथ्याफलत्वं व�यित — ‘अनृतेन िह �त्यूढाः’ (छा. उ. ८-३-२) इित । 

आकाशात्मा आकाश इव आत्मा स्व�पं यस्य सः आकाशात्मा । सवर्गतत्वं सू�मत्वं �पा�दहीनत्वं च आकाशतुल्यता 

ई�रस्य । सवर्कमार् सव� िव�ं तेने�रेण ��यत इित जगत्सव� कमर् यस्य स सवर्कमार्, ‘स िह सवर्स्य कतार्’ (बृ. उ. ४-४-१३) 

इित �ुतेः । सवर्कामः सव� कामा दोषरिहता अस्येित सवर्कामः, ‘धमार्िव��ो भूतेषु कामोऽिस्म’ (भ. गी. ७-११) इित स्मृतेः 

। नन ुकामोऽस्मीित वचनात् इह ब��ीिहनर् सम्भवित सवर्काम इित । न, कामस्य कतर्�त्वात् शब्दा�दवत्पाराथ्यर्�सङ्गा� 

दवेस्य । तस्मात् यथेह सवर्काम इित ब��ीिहः, तथा कामोऽस्मीित स्मृत्यथ� वाच्यः । सवर्गन्धः सव� गन्धाः सुखकरा अस्य 

सोऽयं सवर्गन्धः, ‘पुण्यो गन्धः पृिथ�ाम्’ (भ. गी. ७-९) इित स्मृतेः । तथा रसा अिप िवजे्ञयाः ; अपुण्यगन्धरस�हणस्य 

पाप्मसम्बन्धिनिम�त्व�वणात्, ‘तस्मा�ेनोभय ंिज�ित सुरिभ च दगुर्िन्ध च । पाप्मना �ेष िव�ः’ (छा. उ. १-२-२) इित 

�ुतेः । न च पाप्मसंसगर् ई�रस्य, अिव�ा�ददोषस्यानुपप�ेः । सवर्िमद ंजगत् अभ्या�ः अिभ�ा�ः । अतते�ार्�यथर्स्य 

कतर्�र िन�ा । तथा अवाक� — उच्यते अनयेित वाक् वागेव वाकः, य�ा वचेघर्ञन्तस्य करणे वाकः, स यस्य िव�ते स 

वाक�, न वाक� अवाक� । वाक्�ितषेध� अ� उपलक्षणाथर्ः । गन्धरसा�द�वणात् ई�रस्य �ा�ािन �ाणादीिन करणािन 

गन्धा�द�हणाय ; अतः वाक्�ितषेधेन �ितिषध्यन्ते तािन ; ‘अपािणपादो जवनो �हीता पश्यत्यचकु्षः स शृणोत्यकणर्ः’ (�े. 

उ. ३-१९) इत्या�दमन्�वणार्त् । अनादरः असं�मः ; अ�ा��ा�ौ िह सं�मः स्यादना�कामस्य । न तु आ�कामत्वात् 

िनत्यतृ�स्ये�रस्य सं�मोऽिस्त �िचत् ॥ 

एष म आत्मान्त�र्दयेऽणीयान्�ीहवेार् यवा�ा सषर्पा�ा श्यामाका�ा श्यामाकतण्डुला�षै म आत्मान्त�र्दये ज्यायान्पृिथ�ा 

ज्यायानन्त�रक्षा�यायािन्दवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एषः यथो�गुणः मे मम आत्मा अन्त�र्दये �दयपुण्डरीकस्यान्तः मध्ये अणीयान् अणुतरः, �ीहवेार् यवा�ा इत्या�द 

अत्यन्तसू�मत्व�दशर्नाथर्म् । श्यामाका�ा श्यामाकतण्डुला�ा इित प�रिच्छ�प�रमाणात् अणीयािनत्यु�ेऽणुप�रमाणत्वं 

�ा�माशङ्क्य, अतः तत्�ितषेधायारभते — एष म आत्मान्त�र्दये ज्यायान्पृिथ�ा इत्या�दना । ज्यायःप�रमाणा� 

ज्यायस्त्वं दशर्यन ्अनन्तप�रमाणत्वं दशर्यित — मनोमय इत्या�दना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य इत्यन्तेन ॥ 



सवर्कमार् सवर्कामः सवर्गन्धः सवर्रसः सवर्िमदमभ्या�ोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्त�र्दय एतद्��ैतिमतः 

�ेत्यािभसम्भिवतास्मीित यस्य स्याद�ा न िविच�कत्सास्तीित ह स्माह शािण्डल्यः शािण्डल्यः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�गुणलक्षणः ई�रः ध्येयः, न त ुतद्गुणिविश� एव — यथा राजपु�षमानय िच�गंु वा इत्यु�े न 

िवशेषणस्याप्यानयने �ाि�यते, त��दहािप �ा�म् ; अतस्ति�वृ�यथ� सवर्कम�त्या�द पुनवर्चनम ्। तस्मात् 

मनोमयत्वा�दगुणिविश� एवे�रो ध्येयः । अत एव ष�स�मयो�रव ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. 

७-२५-२) इित नेह स्वाराज्येऽिभिष�ित, एष म आत्मा एतद्��ैतिमतः �ेत्यािभसम्भिवतािस्म इित िलङ्गात् ; न तु 

आत्मशब्दने �त्यगात्मैव उच्यते, ममेित षष्�ाः सम्बन्धाथर्�त्यायकत्वात्, एतमिभसम्भिवतास्मीित च कमर्कतृर्त्विनद�शात् 

। नन ुष�ऽेिप ‘अथ सम्पत्स्ये’ (छा. उ. ६-१४-२) इित सत्संप�ेः कालान्त�रतत्वं दशर्यित । न, 

आरब्धसंस्कारशेषिस्थत्यथर्परत्वात् ; न कालान्त�रताथर्ता, अन्यथा त�वमसीत्येतस्याथर्स्य बाध�सङ्गात् । य�िप 

आत्मशब्दस्य �त्यगथर्त्वं सव� खिल्वद ं��ेित च �कृतम् एष म आत्मान्त�र्दय एतद्��ेत्युच्यते, तथािप 

अन्तधार्नमीषदप�रत्यज्यैव एतमात्मानं इतः अस्माच्छरीरात् �ेत्य अिभसम्भिवतास्मीत्यु�म् । यथा�तु�पस्य आत्मनः 

�ितप�ास्मीित यस्यैवंिवदः स्यात् भवेत् अ�ा सत्यम् एवं स्यामह ं�ेत्य, एवं न स्यािमित न च िविच�कत्सा अिस्त 

इत्येतिस्म�थ� �तुफलसम्बन्धे, स तथैवे�रभावं �ितप�ते िव�ान्, इत्येतदाह स्म उ�वािन्कल शािण्डल्यो नाम ऋिषः । 

ि�रभ्यासः आदराथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

‘अस्य कुले वीरो जायते’ इत्यु�म् । न वीरजन्ममा�ं िपतु�ाणाय, ‘तस्मात्पु�मनुिश� ंलोक्यमा�ः’ (बृ. उ. १-५-१७) इित 

�ुत्यन्तरात् । अतस्त�ीघार्युष्ट्वं कथं स्या�दत्येवमथ� कोशिवज्ञानारम्भः । अभ्य�हतिवज्ञान�ासङ्गादनन्तरमेव नो�ं 

त�ददानीमेव आरभ्यते — 

अन्त�रक्षोदरः कोशो भूिमबु�ो न जीयर्ित दीशो �स्य ��यो �ौरस्यो�रं िबलꣳ स एष कोशो 

वसुधानस्तिस्मिन्व�िमदꣳ ि�तम ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अन्त�रक्षम् उदरम् अन्तःसुिषरं यस्य सोऽयम् अन्त�रक्षोदरः, कोशः कोश इव अनेकधमर्सादशृ्यात्कोशः ; स च भूिमबु�ः 

भूिमबुर्�ो मूलं यस्य स भूिमबु�ः, न जीयर्ित न िवनश्यित, �ैलोक्यात्मकत्वात ्। सह�युगकालावस्थायी िह सः । �दशो िह 



अस्य सवार्ः ��यः कोणाः । �ौरस्य कोशस्य उ�रम् ऊध्व� िबलम् ; स एष यथो�गुणः कोशः वसुधानः वसु 

धीयतेऽिस्मन्�ािणनां कमर्फलाख्यम्, अतो वसुधानः । तिस्म�न्तः िव�ं समस्तं �ािणकमर्फलं सह तत्साधनैः इद ंयद्गृ�ते 

�त्यक्षा�द�माणैः ि�तम् आि�तं िस्थतिमत्यथर्ः ॥ 

तस्य �ाची �दग्जु�नार्म सहमाना नाम दिक्षणा राज्ञी नाम �तीची सुभूता नामोदीची तासां वायुवर्त्सः स य एतमेवं वायुं 

�दशां वत्सं वेद न पु�रोद ंरो�दित सोऽहमेतमेवं वायुं �दशां वत्सं वेद मा पु�रोद ं�दम ्॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्यास्य �ाची �दक् �ाग्गतो भागः जु�नार्म जुह्वत्यस्यां �दिश क�मणः �ाङ्मुखाः सन्त इित जु�नार्म । सहमाना नाम 

सहन्तेऽस्यां पापकमर्फलािन यमपुया� �ािणन इित सहमाना नाम दिक्षणा �दक् । तथा राज्ञी नाम �तीची पि�मा �दक्, 

राज्ञी राज्ञा व�णेनािधि�ता, सन्ध्यारागयोगा�ा । सुभूता नाम भूितमि�री�रकुबेरा�दिभरिधि�तत्वात् सुभूता नाम 

उदीची । तासां �दशां वायुः वत्सः, �दग्जत्वा�ायोः, पुरोवात इत्या�ददशर्नात् । स यः कि�त् पु�दीघर्जीिवताथ� एवं 

यथो�गुणं वायुं �दशां वत्सम् अमृतं वेद, स न पु�रोद ंपु�िनिम�ं रोदनं न रो�दित, पु�ो न ि�यत इत्यथर्ः । यत एवं 

िविश� ंकोश�दग्वत्सिवषयं िवज्ञानम्, अतः सोऽह ंपु�जीिवताथ� एवमेतं वायुं �दशां वत्सं वेद जाने । अतः पु�रोद ंमा �द ं

पु�मरणिनिम�ं पु�रोदो मम मा भू�दत्यथर्ः ॥ 

अ�र� ंकोशं �प�ेऽमुनामुनामुना �ाणं �प�ेऽमुनामुनामुना भूः �प�ेऽमुनामुनामुना भुवः �प�ेऽमुनामुनामुना स्वः 

�प�ेऽमुनामुनामुना ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अ�र�म् अिवनािशनं कोशं यथो�ं �प�े �प�ोऽिस्म पु�ायुषे । अमुनामुनामुनेित ि�नार्म गृ�ाित पु�स्य । तथा �ाणं 

�प�ेऽमुनामुनामुना, भूः �प�ेऽमुनामुनामुना, भुवः �प�ेऽमुनामुनामुना, स्वः �प�ेऽमुनामुनामुना, सवर्� �प�े इित 

ि�नार्म गृ�ाित पुनः पुनः ॥ 

स यदवोचं �ाणं �प� इित �ाणो वा इदꣳ सव� भूतं य�दद ं�क� तमेव तत्�ापित्स ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स यदवोचं �ाणं �प� इित �ाख्यानाथर्मुपन्यासः । �ाणो वा इदꣳ सव� भूतं य�दद ंजगत् । ‘यथा वा अरा नाभौ’ (छा. उ. 

७-१३-१) इित व�यित । अतस्तमेव सव� तत ्तेन �ाण�ितपादनेन �ापित्स �प�ोऽभूवम् ॥ 

अथ यदवोचं भूः �प� इित पृिथव� �प�ेऽन्त�रकं्ष �प�े �दवं �प� इत्येव तदवोचम् ॥ ५ ॥ 



भाष्यम् 

तथा भूः �प�े इित ��ल्लोकान्भूरादीन्�प�े इित तदवोचम् ॥ 

अथ यदवोचं भुवः �प� इत्य�� �प�े वायुं �प� आ�दत्यं �प� इत्येव तदवोचम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदवोचं भुवः �प�े इित, अग्न्यादीन्�प�े इित तदवोचम् ॥ 

अथ यदवोचं स्वः �प� इत्यृग्वेद ं�प�े यजुव�द ं�प�े सामवेद ं�प� इत्येव तदवोचं तदवोचम् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यदवोचं स्वः �प�े इित, ऋग्वेदादीन्�प�े इत्येव तदवोचिमित । उप�र�ान्मन्�ान् जपेत् ततः पूव��मजरं कोशं 

स�दग्वत्सं यथावद्ध्यात्वा । ि�वर्चनमादराथर्म् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

पु�ायुष उपासनमु�ं जप� । अथेदानीमात्मनः दीघर्जीवनायेदमुपासनं जपं च िवदधदाह ; जीविन्ह स्वयं पु�ा�दफलेन 

युज्यत,े नान्यथा । इत्यतः आत्मानं यजं्ञ संपादयित पु�षः — 

पु�षो वाव यज्ञस्तस्य यािन चतु�वशित वषार्िण तत्�ातःसवनं चतु�वशत्यक्षरा गाय�ी गाय�ं �ातःसवनं तदस्य 

वसवोऽन्वाय�ाः �ाणा वाव वसव एते हीद ंसव� वासयिन्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पु�षः जीवनिविश�ः कायर्करणसङ्घातः यथा�िस� एव ; वावशब्दोऽवधारणाथर्ः ; पु�ष एव यज्ञ इत्यथर्ः । तथा िह 

सामान्यैः संपादयित यज्ञत्वम् । कथम् ? तस्य पु�षस्य यािन चतु�वशितवषार्ण्यायुषः, तत्�ातःसवनं पु�षाख्यस्य यज्ञस्य । 

केन सामान्येनेित, आह — चतु�वशत्यक्षरा गाय�ी छन्दः, गाय�ं गाय�ीछन्दस्कं िह िविधयज्ञस्य �ातःसवनम् ; अतः 

�ातःसवनसम्प�ेन चतु�वशितवषार्युषा यु�ः पु�षः अतो िविधयज्ञसादशृ्यात् यज्ञः । तथो�रयोरप्यायुषोः 

सवन�यसम्पि�ः ि��ुब्जगत्यक्षरसङ्ख्यासामान्यतो वाच्या । �क�, तदस्य पु�षयज्ञस्य �ातःसवनं िविधयज्ञस्येव वसवः 

दवेा अन्वाय�ाः अनुगताः ; सवनदवेतात्वेन स्वािमन इत्यथर्ः । पु�षयजे्ञऽिप िविधयज्ञ इव अग्न्यादयो वसवः दवेाः �ा�ा 



इत्यतो िविशनि� — �ाणा वाव वसवः वागादयो वायव� । एत ेिह यस्मात् इद ंपु�षा�द�ािणजातम् एत ेवासयिन्त । 

�ाणेषु िह दहे ेवसत्सु सवर्िमद ंवसित, नान्यथा । इत्यतो वसना�ासना� वसवः ॥ 

तं चेदतेिस्मन्वयिस �कि�दपुतपेत्स �ूयात्�ा वसव इद ंमे �ातःसवनं माध्यंिन्दनꣳ सवनमनुसन्तनुतेित माह ं�ाणानां 

वसूनां मध्ये यज्ञो िवलोप्सीयेत्यु�वै तत एत्यगदो ह भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तं चेत् यज्ञसंपा�दनम् एतिस्मन् �ातःसवनसम्प�े वयिस �कि�त ्�ाध्या�द मरणशङ्काकारणम् उपतपेत् दःुखमुत्पादयेत्, 

स तदा यज्ञसंपादी पु�षः आत्मानं यजं्ञ मन्यमानः �ूयात् जपे�दत्यथर्ः इमं मन्�म ्— ह े�ाणाः वसवः इद ंमे �ातःसवनं मम 

यज्ञस्य वतर्ते, तत ्माध्यिन्दनं सवनम् अनुसन्तनुतेित माध्यिन्दनेन सवनेन आयुषा सिहतं एक�भूतं सन्ततं कु�तेत्यथर्ः । मा 

अह ंयज्ञः युष्माकं �ाणानां वसूनां �ातःसवनेशानां मध्ये िवलोप्सीय िवलुप्येय िविच्छ�ेयेत्यथर्ः । इितशब्दो 

मन्�प�रसमा�यथर्ः । स तेन जपेन ध्यानेन च ततः तस्मादपुतापात् उत् एित उ�च्छित । उ�ंय िवमु�ः सन् अगदो ह 

अनुपतापो भवत्येव ॥ 

अथ यािन चतु�त्वा�रश�षार्िण तन्माध्यिन्दन ंसवनं चतु�त्वा�रशदक्षरा ि��ुप्�ै�ुभं माध्यंिन्दनꣳ सवनं तदस्य ��ा 

अन्वाय�ाः �ाणा वाव ��ा एते हीद ंसवर्ꣳ रोदयिन्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यािन चतु�त्वा�रश�षार्णीत्या�द समानम ्। �दिन्त रोदयन्तीित �ाणा ��ाः । �ूरा िह ते मध्यमे वयिस, अतो ��ाः ॥ 

तं चेदतेिस्मन्वयिस �कि�दपुतपेत्स�ूयात्�ाणा ��ा इद ंमे माध्यंिन्दनꣳ सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेित माह ं�ाणानां 

��ाणां मध्ये यज्ञो िवलोप्सीयेत्यु�वै तत एत्यगदो ह भवित ॥ ४ ॥ 

अथ यान्य�ाचत्वा�रꣳश�षार्िण त�ृतीयसवनम�ाचत्वा�रꣳशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्या�दत्या अन्वाय�ाः 

�ाणा वावा�दत्या एते हीद ंसवर्माददते ॥ ५ ॥ 

तं चेदिस्मन्वयिस �कि�दपुतपेत्स �ूयात्�ाणा आ�दत्या इद ंमे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेित माह ं�ाणानामा�दत्यानां मध्ये 

यज्ञो िवलोप्सीयेत्यु�वै तत एत्यगदो हवै भवित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आ�दत्याः �ाणाः । त ेिह इद ंशब्दा�दजातम् आददते, अत आ�दत्याः । तृतीयसवनमायुः षोडशो�रवषर्शतं समापयत 

अनुसन्तनुत यजं्ञ समापयतेत्यथर्ः । समानमन्यत् ॥ 



िनि�ता िह िव�ा फलायेत्येत�शर्यन् उदाहरित — 

एत� स्म वै ति��ानाह मिहदास ऐतरेयः स �क म एतदपुतपिस योऽहमनेन न �ेष्यामीित स ह षोडशं वषर्शतमजीवत्� ह 

षोडशं वषर्शतं जीवित य एवं वेद ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

एतत् यज्ञदशर्नं ह स्म वै �कल ति��ानाह मिहदासो नामतः ; इतराया अपत्यम् ऐतरेयः । �क कस्मात् मे मम एतत् 

उपतपनम् उपतपिस स त्वं ह ेरोग ; योऽह ंयज्ञः अनेन त्वत्कृतेनोपतापेन न �ेष्यािम न म�रष्यािम ; अतो वृथा तव �म 

इत्यथर्ः । इत्येवमाह स्म — इित पूव�ण सम्बन्धः । स एवंिन�यः सन् षोडशं वषर्शतमजीवत् । अन्योऽप्येवंिन�यः षोडशं 

वषर्शतं �जीवित, य एवं यथो�ं यज्ञसंपादनं वेद जानाित, स इत्यथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ स�दशः खण्डः ॥ 

स यदिशिशषित यित्पपासित य� रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

स यदिशिशषतीत्या�दयज्ञसामान्यिनद�शः पु�षस्य पूव�णैव सम्बध्यते । यदिशिशषित अिशतुिमच्छित ; तथा िपपासित 

पातुिमच्छित ; य� रमते इ�ा��ाि�िनिम�म् ; यदवे�ातीयकं दःुखमनुभवित, ता अस्य दीक्षाः ; 

दःुखसामान्याि�िधयज्ञस्येव ॥ 

अथ यद�ाित यित्पबित य�मते तदपुसदरेैित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यद�ाित यित्पबित य�मते र�त च अनुभवित इ�ा�दसंयोगात्, तत् उपसदःै समानतामेित । उपसदां च 

पयो�तत्विनिम�ं सुखमिस्त । अल्पभोजनीयािन च अहान्यास�ािन इित ��ासः ; अतोऽशनादीनामुपसदां च सामान्यम् ॥ 

अथ य�सित य�क्षित यन्मैथुनं चरित स्तुतश�ैरेव तदिेत ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�सित य�क्षित भक्षयित यन्मैथुनं चरित, स्तुतश�ैरेव तत्समानतामेित ; शब्दव�वसामान्यात् ॥ 



अथ य�पो दानमाजर्वम�हसा सत्यवचनिमित ता अस्य दिक्षणाः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�पो दानमाजर्वम�हसा सत्यवचनिमित, ता अस्य दिक्षणाः, धमर्पुि�करत्वसामान्यात् ॥ 

तस्मादा�ः सोष्यत्यसो�िेत पुन�त्पादनमेवास्य तन्मरणमेवावभृथः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा� यज्ञः पु�षः, तस्मात् त ंजनियष्यित माता यदा, तदा आ�रन्ये सोष्यतीित तस्य मातरम ्; यदा च �सूता भवित, 

तदा असो� पू�णकेित ; िविधयजे्ञ इव सोष्यित सोमं दवेद�ः, असो� सोमं यज्ञद� इित ; अतः शब्दसामान्या�ा पु�षो यज्ञः 

। पुन�त्पादनमेवास्य तत् पु�षाख्यस्य यज्ञस्य, यत्सोष्यत्यसो�िेत शब्दसम्बिन्धत्वं िविधयज्ञस्येव । �क� तन्मरणमेव अस्य 

पु�षयज्ञस्य अवभृथः, समाि�सामान्यात् ॥ 

त�तै�ोर आिङ्गरसः कृष्णाय दवेक�पु�ायोक्त्वोवाचािपपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्�यं 

�ितप�ेतािक्षतमस्यच्युतमिस �ाणसं िशतमसीित त�ैते � ेऋचौ भवतः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

त�तैत् यज्ञदशर्नं घोरः नामतः, आिङ्गरसः गो�तः, कृष्णाय दवेक�पु�ाय िशष्याय उक्त्वा, उवाच तदतेत्�यम् 

इत्या�द�विहतेन सम्बन्धः । स च एत�शर्नं �ुत्वा अिपपास एवान्याभ्यो िव�ाभ्यो बभूव । इत्थं च िविश�ा इयम्, 

यत्कृष्णस्य दवेक�पु�स्य अन्यां िव�ां �ित तृड्िवच्छेदकरी इित पु�षयज्ञिव�ां स्तौित । घोर आिङ्गरसः कृष्णायोक्त्वेमां 

िव�ां �कमुवाचेित, तदाह — स एवं यथो�यज्ञिवत् अन्तवेलायां मरणकाले एतत् मन्��यं �ितप�ेत जपे�दत्यथर्ः । �क तत् 

? अिक्षतम् अक्षीणम् अक्षतं वा अिस इत्येकं यजुः । सामथ्यार्दा�दत्यस्थं �ाणं च एक�कृत्य आह । तथा तमेव आह, अच्युतं 

स्व�पाद�च्युतमिस इित ि�तीयं यजुः । �ाणसंिशतं �ाण� स संिशतं संय�नूकृतं च सू�मं तत ्त्वमिस इित तृतीयं यजुः । 

त� एतिस्म�थ� िव�ास्तुितपरे � ेऋचौ मन्�ौ भवतः, न जपाथ�, �य ं�ितप�ेत इित ि�त्वसङ्ख्याबाधनात् ; प�सङ्ख्या 

िह तदा स्यात् ॥ 

आ�दत्��स्य रेतसः । उ�यं तमसस्प�र ज्योितः पश्यन्त उ�रꣳस्वः पश्यिन्त उ�रं दवंे दवे�ा सूयर्मगन्म ज्योित��मिमित 

ज्योित��मिमित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



आ�दत् इत्य� आकारस्यानुबन्धस्तकारः अनथर्क इच्छब्द� । ��स्य िचरन्तनस्य पुराणस्येत्यथर्ः ; रेतसः कारणस्य 

बीजभूतस्य जगतः, सदाख्यस्य ज्योितः �काशं पश्यिन्त । आशब्द उत्सृ�ानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन सम्बध्यते ; �क त�योितः 

पश्यिन्त ; वासरम् अहः अह�रव तत् सवर्तो �ा� ं��णो ज्योितः ; िनवृ�चकु्षषो ��िवदः ��चयार्�दिनवृि�साधनैः 

शु�ान्तःकरणाः आ समन्ततः ज्योितः पश्यन्तीत्यथर्ः । परः परिमित िलङ्ग�त्ययेन, ज्योितष्परत्वात्, यत ्इध्यते दीप्यते 

�दिव �ोतनवित परिस्मन्��िण वतर्मानम् येन ज्योितषे�ः सिवता तपित चन्�मा भाित िव�ुि��ोतते �हतारागणा 

िवभासन्ते । �क च, अन्यो मन्�दगृाह यथो�ं ज्योितः पश्यन् — उ�यं तमसः अज्ञानलक्षणात् प�र परस्ता�दित शेषः ; 

तमसो वा अपनेत ृय�योितः उ�रम् — आ�दत्यस्थं प�रपश्यन्तः वयम् उत ्अगन्म इित �विहतेन सम्बन्धः ; त�योितः 

स्वः स्वम ्आत्मीयमस्मद्धृ�द िस्थतम्, आ�दत्यस्थं च तदकंे ज्योितः ; यत ्उ�रम् उत्कृ�तरमूध्वर्तरं वा अपरं ज्योितरपे�य, 

पश्यन्तः उदगन्म वयम् । कमुदगन्मेित, आह । दवंे �ोतनवन्तं दवे�ा दवेेषु सव�षु, सूय� रसानां रश्मीनां �ाणानां च जगतः 

ईरणात्सूयर्ः तमुदगन्म गतवन्तः, ज्योित��मं सवर्ज्योितभ्यर् उत्कृ�तमम् अहो �ा�ा वयिमत्यथर्ः । इद ंत�योितः, यत् 

ऋग्भ्यां स्तुतं य�जु�येण �कािशतम् । ि�रभ्यासो यज्ञकल्पनाप�रसमा�यथर्ः ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�ादशः खण्डः ॥ 

मनो ��ेत्युपसीतेत्यध्यात्ममथािधदवैतमाकाशो ��ेत्युभयमा�द� ंभवत्यध्यात्मं चािधदवैतं च ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मनोमय ई�र उ�ः आकाशात्मेित च ��णो गुणैकदशेत्वेन । अथेदान� मनआकाशयोः समस्त��दिृ�िवधानाथर् आरम्भः 

मनो ��ेत्या�द । मनः मनुतेऽनेनेत्यन्तःकरणं तद्�� परिमत्युपासीतेित एतदात्मिवषयं दशर्नम् अध्यात्मम् । अथ अिधदवैतं 

दवेतािवषयिमद ंव�यामः । आकाशो ��ेत्युपासीत ; एवमुभयमध्यात्ममिधदवैतं च उभयं ��दिृ�िवषयम् आ�द�म् 

उप�द� ंभवित ; आकाशमनसोः सू�मत्वात् मनसोपलभ्यत्वा� ��णः, योग्यं मनो ��द�ृःे, आकाश�, 

सवर्गतत्वात्सू�मत्वादपुािधहीनत्वा� ॥ 

तदते�तुष्पाद्�� वाक्पादः �ाणः पाद�कु्षः पादः �ो�ं पाद इत्यध्यात्ममथािधदवैतमि�ः पादो वायुः पाद आ�दत्यः पादो 

�दशः पाद इत्युभयमेवा�द� ंभवत्यध्यात्मं चैवािधदवैतं च ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तदतेत् मनआख्य ंचतुष्पाद्��, चत्वारः पादा अस्येित । कथं चतुष्पा�वं मनसो ��ण इित, आह — 

वाक्�ाण�कु्षः�ो�िमत्येते पादाः इत्यध्यात्मम् । अथािधदवैतम् आकाशस्य ��णोऽि�वार्युरा�दत्यो �दश इत्येते । 



एवमुभयमेव चतुष्पाद्�� आ�द� ंभवित अध्यात्मं चैवािधदवैत ंच । त� वागेव मनसो ��ण�तुथर्ः पाद 

इतरपाद�यापेक्षया — वाचा िह पादनेेव गवा�द व��िवषयं �ित ित�ित ; अतो मनसः पाद इव वाक् । तथा �ाणो 

�ाणः पादः ; तेनािप गन्धिवषय ं�ित च �ामित । तथा चकु्षः पादः �ो�ं पाद इत्येवमध्यात्मं चतुष्पा�वं मनसो ��णः । 

अथािधदवैतम् अि�वाय्वा�दत्य�दशः आकाशस्य ��ण उदर इव गोः पादा इव ल�ा उपलभ्यन्ते ; तेन तस्य आकाशस्य 

अग्न्यादयः पादा उच्यन्ते । एवमुभयमध्यात्मं चैवािधदवैतं च चतुष्पादा�द� ंभवित ॥ 

वागेव ��ण�तुथर्ः पादः सोऽि�ना ज्योितषा भाित च तपित च भाित च तपित च क�त्यार् यशसा ��वचर्सेन य एवं वेद ॥ 

३ ॥ 

भाष्यम् 

त� वागेव मनसो ��ण�तुथर्ः पादः । सोऽि�ना अिधदवैतेन ज्योितषा भाित च दीप्यते तपित च सन्तापं च औष्ण्यं 

करोित । अथवा तैलघृता�ा�ेयाशनेन इ�ा वाग्भाित च तपित च वदनायोत्साहवती स्या�दत्यथर्ः । िव�त्फलम्, भाित च 

तपित च क�त्यार् यशसा ��वचर्सेन, य एवं यथो�ं वेद ॥ 

�ाण एव ��ण�तुथर्ः पादः स वायुना ज्योितषा भाित च तपित च भाित च तपित च क�त्यार् यशसा ��वचर्सेन य एवं 

वेद ॥ ४ ॥ 

चकु्षरेव ��ण�तुथर्ः पादः स आ�दत्येन ज्योितषा भाित च तपित च भाित च तपित च क�त्यार् यशसा ��वचर्सेन य एवं 

वेद ॥ ५ ॥ 

�ो�मेव ��ण�तुथर्ः पादः स �दिग्भज्य�ितषा भाित च तपित च भाित च तपित च क�त्यार् यशसा ��वचर्सेन य एवं वेद 

य एवं वेद ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तथा �ाण एव ��ण�तुथर्ः पादः । स वायुना गन्धाय भाित च तपित च । तथा चकु्षः आ�दत्येन �प�हणाय, �ो�ं �दिग्भः 

शब्द�हणाय । िव�ाफलं समानं सवर्� ��सम्पि�रद�ृ ंफलं य एवं वेद । ि��ि�दर्शर्नसमा�यथार् ॥ 

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ एकोन�वशः खण्डः ॥ 

आ�दत्यो ��णः पाद उ� इित तिस्मन्सकल��दषृ्�थर्िमदमारभ्यते — 



आ�दत्यो ��ेत्यादशेस्तस्योप�ाख्यानमसदवेेदम� आसीत् । तत्सदासी�त्समभव�दाण्डं िनरवतर्त तत्संवत्सरस्य 

मा�ामशयत ति�रिभ�त त ेआण्डकपाले रजतं च सुवण� चाभवताम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आ�दत्यो ��ेत्यादशेः उपदशेः ; तस्योप�ाख्यानं ��यते स्तुत्यथर्म ्। असत् अ�ाकृतनाम�पम् इद ंजगत् अशेषम�े 

�ागवस्थायामुत्प�ेः आसीत्, न त्वसदवे ; ‘कथमसतः स�ायेत’ (छा. उ. ६-२-२) इित असत्कायर्त्वस्य �ितषेधात् । नन ु

इहासदवेेित िवधानाि�कल्पः स्यात् । न, ��यािस्वव वस्तुिन िवकल्पानुपप�ेः । कथं त�ह इदमसदवेेित ? नन्ववोचाम 

अ�ाकृतनाम�पत्वादस�दवास�दित । नन्वेवशब्दोऽवधारणाथर्ः ; सत्यमेवम्, न तु स�वाभावमवधारयित ; �क त�ह, 

�ाकृतनाम�पाभावमवधारयित ; नाम�प�ाकृतिवषये सच्छब्द�योगो द�ृः । त� नाम�प�ाकरणमा�दत्याय�ं �ायशो 

जगतः । तदभावे िह अन्धं तम इव इद ंन �ज्ञायेत �क�न इत्यतः तत्स्तुितपरे वाक्ये सदपीद ं�ागुत्प�ेजर्गदसदवेेत्या�दत्यं 

स्तौित ��दषृ्�हर्त्वाय ; आ�दत्यिनिम�ो िह लोके स�दित �वहारः — यथा असदवेेद ंराज्ञः कुलं सवर्गुणसम्प�े 

पूणर्वमर्िण राजन्यसतीित त�त ्। न च स�वमस�वं वा इह जगतः �ितिपपादियिषतम्, आ�दत्यो ��ेत्यादशेपरत्वात् । 

उपसंह�रष्यत्यन्ते आ�दत्यं ��ेत्युपास्त इित । तत्सदासीत् तत् असच्छब्दवाच्य ं�ागुत्प�ेः िस्तिमतम् अिनस्पन्दमस�दव 

सत्कायार्िभमुखम् ईषदपुजात�वृि� सदासीत् ; ततो लब्धप�रस्पन्द ंतत्समभवत ्अल्पतरनाम�प�ाकरणेन 

अङ्कुरीभूतिमव बीजम् । ततोऽिप �मेण स्थूलीभवत् अ�ः आण्ड ंसमवतर्त संवृ�म् । आण्डिमित दघै्य� छान्दसम् । तदण्ड ं

संवत्सरस्य कालस्य �िस�स्य मा�ां प�रमाणम् । अिभ�स्व�पमेव अशयत िस्थतं बभूव । तत् ततः 

संवत्सरप�रमाणात्कालादधू्व� िनरिभ�त िन�भ�म् — वयसािमवाण्डम् । तस्य िन�भ�स्याण्डस्य कपाले � ेरजतं च सुवण� 

च अभवतां संवृ�े ॥ 

त��जतं सेयं पृिथवी यत्सुवण� सा �ौयर्�रायु ते पवर्ता यदलु्बं समेघो नीहारो या धमनयस्ता न�ो य�ास्तेयमुदकं स 

समु�ः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तत् तयोः कपालयोः य�जतं कपालमासीत्, सेय ंपृिथवी पृिथ�ुपलिक्षतमधोऽण्डकपालिमत्यथर्ः । यत्सुवण� कपालं सा �ौः 

�ुलोकोपलिक्षतमूध्व� कपालिमत्यथर्ः । य�रायु गभर्प�रवे�नं स्थूलम् अण्डस्य ि�शकलीभावकाले आसीत्, ते पवर्ता बभूवुः 

। यदलु्बं सू�मं गभर्प�रवे�नम्, तत् सह मेघैः समेघः नीहारोऽवश्यायः बभूवेत्यथर्ः । या गभर्स्य जातस्य दहे ेधमनयः िशराः, 

तान�ो बभूवुः । यत ्तस्य वस्तौ भवं वास्तेयमुदकम्, स समु�ः ॥ 

अथ य�दजायत सोऽसावा�दत्यस्तं जायमानं घोषा उलूलवोऽनूदित�न्सवार्िण च भूतािन सव� च कामास्तस्मा�स्योदयं �ित 

�त्यायनं �ित घोषा उलूलवोऽनूि��िन्त सवार्िण च भूतािन सव� च कामाः ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

अथ य�दजायत गभर्�पं तिस्म�ण्ड,े सोऽसावा�दत्यः ; तमा�दत्यं जायमानं घोषाः शब्दाः उलूलवः उ�रवो िवस्तीणर्रवाः 

उदित�न् उित्थवन्तः ई�रस्येवेह �थमपु�जन्मिन सवार्िण च स्थावरजङ्गमािन भूतािन सव� च तेषां भूतानां कामाः 

कांयन्त इित िवषयाः �ीव�ा�ादयः । यस्मादा�दत्यजन्मिनिम�ा भूतकामोत्पि�ः, तस्माद�त्वेऽिप तस्या�दत्यस्योदयं 

�ित �त्यायनं �ित अस्तगमनं च �ित, अथवा पुनः पुनः �त्यागमनं �त्यायनं तत्�ित ति�िम�ीकृत्येत्यथर्ः ; सवार्िण च 

भूतािन सव� च कामा घोषा उलूलव�ानुित�िन्त । �िस� ंिह एतददुयादौ सिवतुः ॥ 

स य एतमेवं िव�ाना�दत्यं ��ेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदनें साधवो घोषा आ च गच्छेयु�प च िन�ेडेरि��ेजेरन् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् एतमेवं यथो�मिहमानं िव�ान्सन् आ�दत्यं ��ेत्युपास्ते, स त�ावं �ितप�त इत्यथर्ः । �क� द�ृ ंफलम् 

अभ्याशः िक्ष�ं ति�दः, य�दित ��यािवशेषणम्, एनमेवंिवद ंसाधवः शोभना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां यदपुभोगे 

पापानुबन्धाभावः, आ च गच्छेयुः आगच्छेयु�, उप च िन�ेडेरन ्उपिन�ेडेरं� — न केवलमागमनमा�ं घोषाणाम् 

उपसुखयेयु� उपसुखं च कुयुर्�रत्यथर्ः । ि�रभ्यासः अध्यायप�रसमा�यथर्ः आदराथर्� ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

वायु�ाणयो�र्�णः पाददषृ्�ध्यासः पुरस्ता��णतः । अथेदान� तयोः साक्षाद्��त्वेनोपास्यत्वायो�रमारभ्यते । 

सुखावबोधाथार् आख्याियका, िव�ादान�हणिविध�दशर्नाथार् च । ��ा�दानानु�तत्वादीनां च िव�ा�ाि�साधनत्वं 

�दश्यर्ते आख्याियकया — 

जान�ुितहर् पौ�ायणः ��ादयेो ब�दायी ब�पाक्य आस स ह सवर्त आवसथान्मापयांच�े सवर्त एव मेऽ�मत्स्यन्तीित ॥ १ 

॥ 

भाष्यम् 

जान�ुितः जन�ुतस्यापत्यम् । ह ऐित�ाथर्ः । पु�स्य पौ�ः पौ�ायणः स एव ��ादयेः ��ापुरःसरमेव �ा�णा�दभ्यो 

यमस्येित ��ादयेः । ब�दायी �भूतं दातुं शीलमस्येित ब�दायी । ब�पाक्यः ब� प��महन्यहिन गृह ेयस्यासौ ब�पाक्यः 

; भोजना�थभ्यो बह्वस्य गृहऽे�ं पच्यत इत्यथर्ः । एवंगुणसंप�ोऽसौ जान�ुितः पौ�ायणो िविश� ेदशेे काले च क�स्मि�त् 



आस बभूव । स ह सवर्तः सवार्सु �दकु्ष �ामेषु नगरेषु आवसथान् एत्य वसिन्त येिष्वित आवसथाः तान् मापयांच�े 

का�रतवािनत्यथर्ः । सवर्त एव मे मम अ�ं तेष्वावसथेषु वसन्तः अत्स्यिन्त भो�यन्त इत्येवमिभ�ायः ॥ 

अथ हꣳसा िनशायामितपेतुस्त�वैꣳ हꣳ सोहꣳ समभ्युवाद हो होऽिय भल्लाक्ष भल्लाक्ष जान�ुतेः पौ�ायणस्य समं 

�दवा ज्योितराततं तन्मा �साङ्क्षी स्त�वा मा �धाक्षी�रित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त�ैवं सित राजिन तिस्मन्घमर्काले हम्यर्तलस्थे अथ ह हसंा िनशायां रा�ौ अितपेतुः । ऋषयो दवेता वा 

राज्ञोऽ�दानगुणैस्तोिषताः सन्तः हसं�पा भूत्वा राज्ञो दशर्नगोचरे अितपेतुः पिततवन्तः । तत् तिस्मन्काले तेषां पततां 

हसंानाम् एकः पृ�तः पतन् अ�तः पतन्तं हसंमभ्युवाद अभ्यु�वान् — हो होयीित भो भो इित सम्बोध्य भल्लाक्ष 

भल्लाके्षत्यादरं दशर्यन् यथा पश्य पश्या�यर्िमित त�त् ; भल्लाके्षित मन्ददिृ�त्वं सूचय�ाह ; अथवा 

सम्यग्��दशर्नािभमानव�वा�स्य असकृदपुालब्धस्तेन पी�मानोऽम�षतया तत्सूचयित भल्लाके्षित ; जान�ुतेः 

पौ�ायणस्य समं तुल्य ं�दवा �ुलोकेन ज्योितः �भास्वरम् अ�दाना�दजिनत�भावजम् आततं �ा�ं �ुलोकस्पृिगत्यथर्ः ; 

�दवा अह्ना वा समं ज्योित�रत्येतत् ; तन्मा �साङ्क्षीः स�नं स�� तेन ज्योितषा सम्बन्धं मा का�ष�रत्यथर्ः । तत्�स�नेन 

तत् ज्योितः त्वा त्वां मा �धाक्षीः मा दहित्वत्यथर्ः ; पु�ष�त्ययेन मा �धाक्षी�दित ॥ 

तमु ह परः �त्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्तꣳ सयुग्वानिमव रै�मात्थेित यो नु कथꣳ सयुग्वा रै� इित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तम् एवमु�वन्त ंपरः इतरोऽ�गामी �त्युवाच — अरे िनकृ�ोऽयं राजा वराकः, तं कमु एनं सन्त ंकेन माहात्म्येन यु�ं 

सन्तिमित कुत्सयित एनमेवं सब�मानमेत�चनमात्थ रै�िमव सयुग्वानम्, सह युग्वना गन्�या वतर्त इित सयुग्वा रै�ः, 

तिमव आत्थ एनम् ; अननु�पमिस्म�यु�मीदशंृ व�ंु रै� इवेत्यिभ�ायः । इतर� आह — यो नु कथं त्वयोच्यते सयुग्वा 

रै�ः । इत्यु�वन्त ंभल्लाक्ष आह — शृणु यथा स रै�ः ॥ 

यथा कृतायिविजतायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सव� तदिभसमैित य�त्कच�जाः साधु कुवर्िन्त यस्त�दे यत्स वेद स मयैतद�ु इित 

॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यथा लोके कृतायः कृतो नामायो �ूतसमये �िस��तुरङ्कः, स यदा जयित �ूते �वृ�ानाम्, तस्मै िविजताय तदथर्िमतरे 

ि��
े
काङ्का अधरेयाः �ेता�ापरकिलनामानः संयिन्त संगच्छन्तेऽन्तभर्विन्त ; चतुरङ्के कृताये ि��

े
काङ्कानां 

िव�मानत्वा�दन्तभर्वन्तीत्यथर्ः । यथा अयं द�ृान्तः, एवमेनं रै�ं कृतायस्थानीयं �ेता�यस्थानीयं सव� तदिभसमैित 



अन्तभर्वित रै�े । �क तत् ? य�त्कच लोके सवार्ः �जाः साधु शोभनं धमर्जातं कुवर्िन्त, तत्सव� रै�स्य धम�ऽन्तभर्वित, तस्य च 

फले सवर्�ािणधमर्फलमन्तभर्वतीत्यथर्ः । तथा अन्योऽिप कि�त् यः तत ्वे�ं वेद । �क तत् ? यत ्वे�ं सः रै�ः वेद ; 

त��ेमन्योऽिप यो वेद, तमिप सवर्�ािणधमर्जातं तत्फलं च रै�िमवािभसमैतीत्यनुवतर्ते । सः एवंभूतः अरै�ोऽिप मया 

िव�ान् एतद�ुः एवमु�ः, रै�वत्स एव कृतायस्थानीयो भवतीत्यिभ�ायः ॥ 

तद ुह जान�ुितः पौ�ायण उपशु�ाव स ह संिजहान एव क्ष�ारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानिमव रै�मात्थेित यो नु कथं 

सयुग्वा रै� इित ॥ ५ ॥ 

यथा कृतायिविजतायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सव� तदिभसमैित य�त्कच �जाः साधु कुवर्िन्त यस्त�दे यत्स वेद स मयैतद�ु 

इित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तद ुह तदतेदीदशंृ हसंवाक्यमात्मनः कुत्सा�पमन्यस्य िवदषुो रै�ादःे �शंसा�पम् उपशु�ाव �ुतवान्हम्यर्तलस्थो राजा 

जान�ुितः पौ�ायणः । त� हसंवाक्यं स्मर�ेव पौनःपुन्येन राि�शेषमितवाहयामास । ततः स विन्दभी राजा 

स्तुितयु�ािभवार्िग्भः �ितबोध्यमानः उवाच क्ष�ारं संिजहान एव शयन ंिन�ां वा प�रत्यज�ेव, हऽेङ्ग वत्स अरे 

सयुग्वानिमव रै�मात्थ �क माम् ; स एव स्तुत्यह� नाहिमत्यिभ�ायः । अथवा सयुग्वानं रै�मात्थ गत्वा मम त��दकृ्षाम् । 

तदा इवशब्दोऽवधारणाथ�ऽनथर्को वा वाच्यः । स च क्ष�ा �त्युवाच रै�ानयनकामो राज्ञोऽिभ�ायज्ञः — यो नु कथं सयुग्वा 

रै� इित, राज्ञा एवं चो�ः आनेतु ंति�ह्नं ज्ञातुिमच्छन् यो नु कथं सयुग्वा रै� इत्यवोचत् । स च भल्लाक्षवचनमेवावोचत् 

तस्य स्मरन ्॥ 

स ह क्ष�ािन्वष्य नािवदिमित �त्येयाय तꣳ होवाच य�ारे �ा�णस्यान्वेषणा तदनेमच्छ�ित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स ह क्ष�ा नगरं �ामं वा गत्वा अिन्वष्य रै�ं नािवद ंन �ज्ञािसषिमित �त्येयाय �त्यागतवान् । तं होवाच क्ष�ारम् — अरे 

य� �ा�णस्य ��िवद एकान्तेऽरण्ये नदीपुिलनादौ िविव�े दशेे अन्वेषणा अनुमागर्णं भवित, तत् त� एनं रै�म ्अच्छर् 

ऋच्छ गच्छ, त� मागर्णं कु�वत्यथर्ः ॥ 

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपिववेश तं हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रै� इत्यह ं�रा३ इित ह �ितजजे्ञ स ह 

क्ष�ािवदिमित �त्येयाय ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



इत्यु�ः क्ष�ा अिन्वष्य त ंिवजने दशेे अधस्ताच्छकटस्य गन्�याः पामानं खजू� कषमाणं कण्डूयमानं दषृ्ट्वा, अयं नूनं सयुग्वा 

रै� इित उप समीपे उपिववेश िवनयेनोपिव�वान् । तं च रै�ं ह अभ्युवाद उ�वान् । त्वमिस ह ेभगवः भगवन् सयुग्वा रै� 

इित । एवं पृ�ः अहमिस्म िह अरा३ अरे इित ह अनादर एव �ितजजे्ञ अभ्युपगतवान् — स तं िवज्ञाय अिवद ं

िवज्ञातवानस्मीित �त्येयाय �त्यागत इत्यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

तद ुह जान�ुितः पौ�ायणः षट्शतािन गवां िनष्कम�तरीरथं तदादाय �ितच�म ेतं हाभ्युवाद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� ऋषेगार्हर्स्थ्यं �ित अिभ�ायं बुद्ध्वा धना�थतां च उ ह एव जान�ुितः पौ�ायणः षट्शतािन गवां िनष्कं कण्ठहारम् 

अ�तरीरथम् अ�तरीभ्यां यु�ं रथं तदादाय धनं गृहीत्वा �ितच�मे रै�ं �ित गतवान् । तं च गत्वा अभ्युवाद ह 

अभ्यु�वान् ॥ 

रै�ेमािन षट्शतािन गवामयं िनष्कोऽयम�तरीरथोऽनु म एतां भगवो दवेताꣳ शािध यां दवेतामुपास्स इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ह ेरै� गवां षट् शतािन इमािन तुभ्यं मया आनीतािन, अयं िनष्कः अ�तरीरथ�ायम् एत�नमादत्स्व । भगवोऽनुशािध च 

मे माम् एताम्, यां च दवेतां त्वमुपास्से त�ेवतोपदशेेन मामनुशाधीत्यथर्ः ॥ 

तमु ह परः �त्युवाचाह हारेत्वा शू� तवैव सह गोिभरिस्त्वित तद ुह पुनरेव जान�ुितः पौ�ायणः सह�ं गवां 

िनष्कम�तरीरथं दिुहतरं तदादाय �ितच�मे ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तम् एवमु�वन्त ंराजानं �त्युवाच परो रै�ः । अहते्ययं िनपातो िविन�हाथ�योऽन्य�, इह त्वनथर्कः, एवशब्दस्य 

पृथक्�योगात् । हारेत्वा हारेण यु�ा इत्वा गन्�ी सेयं हारेत्वा गोिभः सह तवैवास्तु तवैव ित�त ुन मम अपयार्�ेन 

कमार्थर्मनेन �योजनिमत्यिभ�ायः । ह ेशू�िेत — ननु राजासौ क्ष�ृसम्बन्धात्, स ह क्ष�ारमुवाचेत्यु�म् ; िव�ा�हणाय च 

�ा�णसमीपोपगमात् शू�स्य च अनिधकारात् कथिमदमननु�पं रै�ेणोच्यते ह ेशू�िेत । त�ा�राचायार्ः — 

हसंवचन�वणात् शुगेनमािववेश ; तेनासौ शुचा �ुत्वा रै�स्य मिहमानं वा आ�वतीित ऋिषः आत्मनः परोक्षज्ञतां दशर्यन् 

शू�ते्याहिेत । शू�व�ा धनेनैव एवं िव�ा�हणायोपजागम न च शु�ूषया । न तु जात्यैव शू� इित । अपरे पुनरा�ः अल्पं 



धनमा�तिमित �षैव एवमु�वान् शू�िेत । िलङ्गं च बह्वाहरणे उपादानं धनस्येित । तद ुह ऋषेमर्तं ज्ञात्वा पुनरेव 

जान�ुितः पौ�ायणो गवां सह�मिधकं जायां च ऋषेरिभमतां दिुहतरमात्मनः तदादाय �ितच�म े�ान्तवान् ॥ 

तꣳ हाभ्युवाद रै�ेदꣳ सह�ं गवामयं िनष्कोऽयम�तरीरथ इयं जायायं �ामो यिस्म�ास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीित ॥ ४ 

॥ 

तस्या ह मुखमुपोद्गृ��ुवाचाजहारेमाः शू�ानेनैव मुखेनालापियष्यथा इित ते हतैे रै�पणार् नाम महावृषेषु य�ास्मा उवास 

स तस्मै होवाच ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

रै� इद ंगवां सह�म् अयं िनष्कः अयम�तरीरथः इयं जाया जायाथ� मम दिुहता आनीता अयं च �ामः यिस्म�ास्से ित�िस 

स च त्वदथ� मया किल्पतः ; तदतेत्सवर्मादाय अनुशाध्येव मा मां ह ेभगवः, इत्यु�ः तस्या जायाथर्मानीताया राज्ञो दिुहतुः 

ह एव मुखं �ारं िव�ाया दाने तीथर्म् उपोद्गृ�न् जानि�त्यथर्ः । ‘��चारी धनदायी मेधावी �ोि�यः ि�यः । िव�या वा 

िव�ां �ाह तीथार्िन षण्मम’ (?) इित िव�ाया वचनं िवज्ञायते िह । एवं जानन् उपोद्गृ�न् उवाच उ�वान् । आजहार 

आ�तवान् भवान् इमाः गाः य�ान्य�नं तत्सािध्वित वाक्यशेषः शू�िेत पूव��ानुकृितमा�ं न तु कारणान्तरापेक्षया पूवर्वत ्

। अनेनैव मुखेन िव�ा�हणतीथ�न आलापियष्यथाः आलापयसीित मां भाणयसीत्यथर्ः । ते ह एत े�ामा रै�पणार् नाम 

िवख्याता महावृषेषु दशेेषु य� येषु �ामेषु उवास उिषतवान् रै�ः, तानसौ �ामानदादस्मै रै�ाय राजा । तस्म ैराजे्ञ धनं 

द�वते ह �कल उवाच िव�ां सः रै�ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

वायुवार्व संवग� यदा वा अि���ायित वायुमेवाप्येित यदा सूय�ऽस्तमेित वायुमेवाप्येित यदा चन्�ोऽस्तमेित वायुमेवाप्येित 

॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

वायुवार्व संवगर्ः वायुबार्�ः, वावेत्यवधारणाथर्ः, संवजर्नात्सं�हणात्सं�सना�ा संवगर्ः ; व�यमाणा अग्न्या�ा दवेता 

आत्मभावमापादयतीत्यतः संवगर्ः संवजर्नाख्यो गुणो ध्येयो वायोः, कृतायान्तभार्वद�ृान्तात् । कथं संवगर्त्वं वायो�रित, आह 

— यदा यिस्मन्काले वै अि�ः उ�ायित उ�ासनं �ा�ोित उपशाम्यित, तदा असौ अि�ः वायुमेव अप्येित 

वायुस्वाभा�मिपगच्छित । तथा यदा सूय�ऽस्तमेित, वायुमेवाप्येित । यदा चन्�ोऽस्तमेित वायुमेवाप्येित । नन ुकथं 

सूयार्चन्�मसोः स्व�पाविस्थतयोः वायौ अिपगमनम् ? नैष दोषः, अस्तमने अदशर्न�ा�ेः वायुिनिम�त्वात् ; वायुना िह 



अस्तं नीयते सूयर्ः, चलनस्य वायुकायर्त्वात् । अथवा �लये सूयार्चन्�मसोः स्व�प�ंशे तेजो�पयोवार्यावेव अिपगमनं स्यात् 

॥ 

यदाप उच्छुष्यिन्त वायुमेवािपयिन्त वायु��वैतान्सवार्न्संवृङ्� इत्यिधदवैतम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तथा यदा आपः उच्छुष्यिन्त उच्छोषमा�ुविन्त, तदा वायुमेव अिपयिन्त । वायु�ह यस्मादवे एतान् अग्न्या�ान्महाबलान् 

संवृङ्�े, अतो वायुः संवगर्गुण उपास्य इत्यथर्ः । इत्यिधदवैतं दवेतासु संवगर्दशर्नमु�म ्॥ 

अथाध्यात्मं �ाणो वाव संवगर्ः स यदा स्विपित �ाणमेव वागप्येित �ाणं चकु्षः �ाणꣳ �ो�ं �ाणं मनः �ाणो 

�ेवैतान्सवार्न्संवृङ्� इित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरम् अध्यात्मम् आत्मिन संवगर्दशर्निमदमुच्यते । �ाणः मुख्यः वाव संवगर्ः । स पु�षः यदा यिस्मन्काले स्विपित, 

तदा �ाणमेव वागप्येित — वायुिमवाि�ः । �ाणं चकु्षः �ाणं �ो�ं �ाणं मनः �ाणो िह यस्मादवैेतान्वागादीन् सवार्न्संवृङ्� 

इित ॥ 

तौ वा एतौ �ौ संवग� वायुरेव दवेेषु �ाणः �ाणेषु ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तौ वा एतौ �ौ संवग� संवजर्नगुणौ — वायुरेव दवेेषु संवगर्ः �ाणः �ाणेषु वागा�दषु मुख्यः ॥ 

अथ ह शौनकं च कापेयमिभ�ता�रणं च काक्षसे�न प�रिवष्यमाणौ ��चारी िबिभके्ष तस्मा उ ह न ददतुः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ एतयोः स्तुत्यथर्म ्इयमाख्याियका आरभ्यत े। हते्यैित�ाथर्ः । शौनकं च शुनकस्यापत्यं शौनकं कापेयं 

किपगो�मिभ�ता�रणं च नामतः कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसे�न भोजनायोपिव�ौ प�रिवष्यमाणौ सूपकारैः ��चारी 

��िवच्छौण्डो िबिभके्ष िभिक्षतवान् । ��चा�रणो ��िवन्मािनतां बुद्ध्वा तं िजज्ञासमानौ तस्मै उ िभक्षां न ददतुः न 

द�वन्तौ ह �कमयं व�यतीित ॥ 

स होवाच महात्मन�तुरो दवे एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नािभपश्यिन्त मत्यार् अिभ�ता�रन्ब�धा वसन्तं 

यस्म ैवा एतद�ं तस्मा एत� द�िमित ॥ ६ ॥ 



भाष्यम् 

स ह उवाच ��चारी महात्मन�तुर इित ि�तीयाब�वचनम् । दवे एकः अग्न्यादीन्वायुवार्गादीन्�ाणः । कः सः �जापितः 

जगार �िसतवान् । कः स जागरेित ��मेके । भुवनस्य भवन्त्यिस्मन्भूतानीित भुवनं भूरा�दः सव� लोकः तस्य गोपाः 

गोपाियता रिक्षता गो�ेत्यथर्ः । त ंकं �जाप�त ह ेकापेय नािभपश्यिन्त न जानिन्त मत्यार्ः मरणधमार्णोऽिववे�कनो वा ह े

अिभ�ता�रन् ब�धा अध्यात्मािधदवैतािधभूत�कारैः वसन्तम् । यस्मै वै एतत ्अहन्यहिन अ�म् अदनायाि�यते संिस्�यते 

च, तस्मै �जापतय ेएतद�ं न द�िमित ॥ 

तद ुह शौनकः कापेयः �ितमन्वानः �त्येयायात्मा दवेानां जिनता �जानां िहरणय्दꣳ�ो बभसोऽनसू�रमर्हान्तमस्य 

मिहमानमा�रन�मानो यदन�म�ीित वै वयं ��चा�र�ेदमुपास्मह ेद�ास्मै िभक्षािमित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तद ुह ��चा�रणो वचनं शौनकः कापेयः �ितमन्वानः मनसा आलोचयन् ��चा�रणं �त्येयाय आजगाम । गत्वा च आह यं 

त्वमवोचः नािभपश्यिन्त मत्यार् इित, त ंवयं पश्यामः । कथम् ? आत्मा सवर्स्य स्थावरजङ्गमस्य । �क� 

दवेानामग्न्यादीनाम् आत्मिन सं�त्य �िसत्वा पुनजर्नियता उत्पादियता वायु�पेणािधदवैतमग्न्यादीनाम् । अध्यात्मं च 

�ाण�पेण वागादीनां �जानां च जिनता । अथवा आत्मा दवेानामि�वागादीनां जिनता �जानां स्थावरजंगमानाम् । 

िहरण्यद�ंः अमृतद�ंः अभ�द�ं इित यावत् । बभसो भक्षणशीलः । अनसू�रः सू�रम�धावी न सू�ररसू�रस्तत्�ितषेधोऽनसू�रः 

सू�ररेवेत्यथर्ः । महान्तमित�माणम�मेयमस्य �जापतेमर्िहमानं िवभूितम् आ��र्�िवदः । यस्मात्स्वयमन्यैरन�मानः 

अभ�यमाणः यदन�म् अि�वागा�ददवेता�पम ्अि� भक्षयतीित । वा इित िनरथर्कः । वयं ह े��चा�रन्, आ इदम् एवं 

यथो�लक्षणं �� वयमा उपास्मह े। वयिमित �विहतेन सम्बन्धः । अन्ये न वयिमदमुपास्मह,े �क त�ह ? परमेव �� 

उपास्मह ेइित वणर्यिन्त । द�ास्मै िभक्षािमत्यवोचद्भृत्यान् ॥ 

तस्मा उ ह ददसु्ते वा एते प�ान्य ेप�ान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सवार्सु �द�व�मेव दश कृतꣳ सैषा िवराड�ादी तयेदꣳ 

सव� द�ृꣳ सवर्मस्येद ंद�ृ ंभवत्य�ादो भवित य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मा उ ह ददःु त ेिह िभक्षाम् । त ेवै ये �स्यन्ते अग्न्यादयः य� तेषां �िसता वायुः प�ान्ये वागा�दभ्यः, तथा अन्ये तेभ्यः 

प�ाध्यात्मं वागादयः �ाण�, त ेसव� दश भविन्त संख्यया, दश सन्तः तत्कृतं भवित ते, चतुरङ्क एकायः एवं 

चत्वारस्�यङ्कायः एवं �योऽपरे �ङ्कायः एवं �ावन्यावेकाङ्कायः एवमेकोऽन्यः इत्येवं दश सन्तः तत्कृतं भवित । यत 

एवम्, तस्मात् सवार्सु �दकु्ष दशस्वप्यग्न्या�ा वागा�ा� दशसङ्ख्यासामान्याद�मेव, ‘दशाक्षरा िवराट्’ ‘िवराड�म्’ इित 

िह �ुितः । अतोऽ�मेव, दशसंख्यत्वात् । तत एव दश कृतं कृतेऽन्तभार्वात् चतुरङ्कायत्वेनेत्यवोचाम । सैषा िवराट् 



दशसङ्ख्या सती अ�ं च अ�ादी अ�ा�दनी च कृतत्वेन । कृत ेिह दशसङ्ख्या अन्तभूर्ता, अतोऽ�म�ा�दनी च सा । तथा 

िव�ान्दशदवेतात्मभूतः सन् िवराट्त्वेन दशसंख्यया अ�ं कृतसंख्यया अ�ादी च । तया अ�ा�ा�दन्या इद ंसव� जगत् 

दश�दक्संस्थं द�ृ ंकृतसङ्ख्याभूतया उपलब्धम् । एवंिवदः अस्य सव� कृतसङ्ख्याभूतस्य दश�दक्संब� ंद�ृम ्उपलब्धं भवित 

। �क� अ�ाद� भवित, य एवं वेद यथो�दश� । ि�रभ्यासः उपासनसमा�यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्�यांच�े ��चय� भवित िववत्स्यािम �कगो�ो न्वहमस्मीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सव� वागा�ग्न्या�द च अ�ा�ादत्वसंस्तुतं जगदके�कृत्य षोडशधा �िवभज्य तिस्मन्��दिृ��वधात�ेत्यारभ्यते । 

��ातपसो�र्�ोपासनाङ्गत्व�दशर्नाय आख्याियका । सत्यकामो ह नामतः, ह—शब्द ऐित�ाथर्ः, जबालाया अपत्यं 

जाबालः जबालां स्वां मातरम् आमन्�यांच�े आमिन्�तवान् । ��चय� स्वाध्याय�हणाय ह ेभवित िववत्स्यािम आचायर्कुले, 

�कगो�ोऽह ं�कमस्य मम गो�ं सोऽह ं�कगो�ो न ुअहमस्मीित ॥ 

सा हनैमुवाच नाहमेत�दे तात य�ो�स्त्वमिस बह्वह ंचरन्ती प�रचा�रणी यौवने त्वामलभे साहमेत� वेद य�ो�स्त्वमिस 

जबाला तु नामाहमिस्म सत्यकामो नाम त्वमिस स सत्यकाम एव जाबालो �वीथा इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवं पृ�ा जबाला सा ह एनं पु�मुवाच — नाहमेतत् तव गो�ं वेद, ह ेतात य�ो�स्त्वमिस । कस्मा� वेत्सीत्यु�ा आह — 

ब� भतृर्गृह ेप�रचयार्जातमितथ्यभ्यागता�द चरन्ती अह ंप�रचा�रणी प�रचरन्तीित प�रचरणशीलैवाहम्, 

प�रचरणिच�तया गो�ा�दस्मरण ेमम मनो नाभूत् । यौवने च तत्काले त्वामलभ ेलब्धवत्यिस्म । तदवै ते िपतोपरतः ; 

अतोऽनाथा अहम्, साहमेत� वेद य�ो�स्त्वमिस । जबाला तु नामाहमिस्म, सत्यकामो नाम त्वमिस, स त्वं सत्यकाम 

एवाह ंजाबालोऽस्मीत्याचायार्य �वीथाः ; य�ाचाय�ण पृ� इत्यिभ�ायः ॥ 

स ह हा�र�मुतं गौतममेत्योवाच ��चय� भगवित वत्स्याम्युपेयां भगवन्तिमित ॥ ३ ॥ 

तꣳ होवाच �कगो�ो नु सोम्यासीित स होवाच नाहमेत�दे भो य�ो�ोऽहमस्म्यपृच्छं मातरं सा मा �त्य�वी�ह्वह ंचरन्ती 

प�रचा�रणी यौवने त्वामलभे साहमेत� वेद य�ो�स्त्वमिस जबाला तु नामाहमिस्म सत्यकामो नाम त्वमसीित सोऽह ं

सत्यकामो जाबालोऽिस्म भो इित ॥ ४ ॥ 



भाष्यम् 

स ह सत्यकामः हा�र�मुतं ह�र�मुतोऽपत्यं हा�र�मुतं गौतमं गो�तः एत्य गत्वा उवाच — ��चय� भगवित पूजावित त्विय 

वत्स्यािम अतः उपेयाम् उपगच्छेयं िशष्यतया भगवन्तम् इत्यु�वन्तं तं ह उवाच गौतमः �कगो�ः नु सोम्य असीित, 

िवज्ञातकुलगो�ः िशष्य उपनेत�ः ; इित पृ�ः �त्याह सत्यकामः । स ह उवाच — नाहमेत�दे भो, य�ो�ोऽहमिस्म ; �क तु 

अपृच्छं पृ�वानिस्म मातरम् ; सा मया पृ�ा मां �त्य�वीन्माता ; बह्वह ंचरन्तीत्या�द पूवर्वत ्; तस्या अह ंवचः स्मरािम ; 

सोऽह ंसत्यकामो जाबालोऽिस्म भो इित ॥ 

तꣳ होवाच नैतद�ा�णो िवव�ुमहर्ित सिमधꣳ सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इित तमुपनीय कृशानामबलानां 

चतुःशता गा िनराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसं�जेित ता अिभ�स्थापय�ुवाच नासह�ेणावत�येित स ह वषर्गणं �ोवास ता यदा 

सह�ꣳ संपेदःु ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तं ह उवाच गौतमः — नैत�चः अ�ा�णे िवशेषेण व�ुमहर्ित आजर्वाथर्संयु�म् । ऋजावो िह �ा�णा नेतरे स्वभावतः । 

यस्मा� सत्यात् �ा�णजाितधमार्त् अगाः नापेतवानिस, अतः �ा�णं त्वामुपनेष्ये ; अतः संस्काराथ� होमाय सिमधं सोम्य 

आहर, इत्युक्त्वा तमुपनीय कृशानामबलानां गोयूथाि�राकृत्य अपकृष्य चतुःशता चत्वा�रशतािन गवाम् उवाच — इमाः 

गाः सोम्य अनुसं�ज अनुगच्छ । इत्यु�ः ता अरण्यं �त्यिभ�स्थापय�ुवाच — नासह�ेण अपूण�न सह�ेण नावत�य न 

�त्यागच्छेयम् । स एवमुक्त्वा गाः अरण्यं तृणोदकब�लं �न्�रिहतं �वेश्य स ह वषर्गणं दीघ� �ोवास �ोिषतवान् । ताः 

सम्यग्गावः रिक्षताः यदा यिस्मन्काले सह�ं संपेदःु संप�ा बभूवुः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

अथ हनैमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम३ इित भगव इित ह �ितशु�ाव �ा�ाः सोम्य सह�ꣳ स्मः �ापय न आचायर्कुलम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तमेतं ��ातपोभ्यां िस� ंवायुदवेता �दक्संबिन्धनी तु�ा सती ऋषभमनु�िवश्य ऋषभभावमाप�ा अनु�हाय अथ ह 

एनमृषभोऽभ्युवाद अभ्यु�वान् सत्यकाम३ इित सम्बोध्य । तम ्असौ सत्यकामो भगव इित ह �ितशु�ाव �ितवचनं ददौ । 

�ा�ाः सोम्य सह�ं स्मः, पूणार् तव �ितज्ञा, अतः �ापय नः अस्मानाचायर्कुलम ्॥ 



��ण� ते पाद ं�वाणीित �वीतु मे भगवािनित तस्मै होवाच �ाची �द�ला �तीची �द�ला दिक्षणा �द�लोदीची �द�लैष 

वै सोम्य चतुष्कलः पादो ��णः �काशवा�ाम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�क� अह ं��णः परस्य त ेतुभ्य ंपाद ं�वािण कथयािन । इत्यु�ः �त्युवाच — �वीतु 

कथयतु मे म�ं भगवान् । इत्यु�ः ऋषभः तस्मै सत्यकामाय ह उवाच — �ाची �द�ला ��णः पादस्य चतुथ� भागः । 

तथा �तीची �द�ला दिक्षणा �द�ला उदीची �द�ला, एष वै सोम्य ��णः पादः चतुष्कलः चत�ः कला अवयवा यस्य 

सोऽयं चतुष्कलः पादो ��णः �काशवा�ाम �काशवािनत्येव नाम अिभधानं यस्य । तथो�रेऽिप पादा�य�तुष्कला 

��णः ॥ 

स य एतमेवं िव�ां�तुष्कलं पाद ं��णः �काशवािनत्युपास्ते �काशवान�स्मल्लोके भवित �काशवतो ह लोका�यित य 

एतमेवं िव�ां�तुष्कलं पाद ं��णः �काशवािनत्युपास्ते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् एवं यथो�मेतं ��णः चतुष्कलं पाद ंिव�ान् �काशवािनत्यनेन गुणेन िविश�म् उपास्ते, तस्येद ंफलम् — 

�काशवान�स्मल्लोके भवित �ख्यातो भवतीत्यथर्ः ; तथा अद�ृ ंफलम् — �काशवतः ह लोकान् दवेा�दसम्बिन्धनः मृतः सन ्

जयित �ा�ोित ; य एतमेवं िव�ान् चतुष्कलं पाद ं��णः �काशवािनत्युपास्ते ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

अि�� ेपाद ंव�ेित स ह �ोभूते गा अिभ�स्थापयांचकार ता य�ािभ सायं बभूवुस्त�ाि�मुपसमाधाय गा उप�ध्य 

सिमधमाधाय प�ाद�ेः �ाङुपोपिववेश ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽि�ः ते पाद ंव�ेत्युपरराम ऋषभः । सः सत्यकामः ह �ोभूते परे�ुः नैत्यकं िनत्यं कमर् कृत्वा गाः अिभ�स्थापयांचकार 

आचायर्कुलं �ित । ताः शनै�रन्त्यः आचायर्कुलािभमुख्यः �िस्थताः य� यिस्मन्काले दशेेऽिभ सायं िनशायामिभसम्बभूवुः 

एक�ािभमुख्यः संभूताः, त�ाि�मुपसमाधाय गा उप�ध्य सिमधमाधाय प�ाद�ेः �ाङ्मुखः उपिववेश ऋषभवचो ध्यायन् 

॥ 

तमि�रभ्युवाद सत्यकाम३ इित भगव इित ह �ितशु�ाव ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

तमि�रभ्युवाद सत्यकाम३ इित सम्बोध्य । तम ्असौ सत्यकामो भगव इित ह �ितशु�ाव �ितवचनं ददौ ॥ 

��णः सोम्य ते पाद ं�वाणीित �िवतु मे भगवािनित तस्मै होवाच पृिथवी कलान्त�रकं्ष कला �ौः कला समु�ः कलैष वै 

सोम्य चतुष्कलः पादो ��णोऽनन्तवा�ाम ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

��णः सोम्य ते पाद ं�वाणीित । �वीतु मे भगवािनित । तस्मै ह उवाच, पृिथवी कला अन्त�रकं्ष कला �ौः कला समु�ः 

कलेत्यात्मगोचरमेव दशर्नमि�र�वीत् । एष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ��णोऽनन्तवा�ाम ॥ 

स य एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��णोऽनन्तवािनत्युपास्तेऽनन्तवान�स्मल्लोके भवत्य नन्तवतो ह लोका�यित य 

एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��णोऽनन्तवािनत्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् यथो�ं पादमनन्तव�वेन गुणेनोपास्ते, स तथैव तद्गुणो भवत्य�स्मल्लोके, मृत� अनन्तवतो ह लोकान् स 

जयित ; य एतमेविमत्या�द पूवर्वत् ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

हꣳसस्ते पाद ंव�ेित स ह �ोभूते गा अिभ�स्थापयांचकार ता य�ािभ सायं बभूवुस्त�ाि�मुपसमाधाय गा उपा�ध्य 

सिमधमाधाय प�ाद�ेः �ाङुपोपिववेश ॥ १ ॥ 

तꣳ हꣳस उपिनपत्याभ्युवाद सत्यकाम३ इित भगव इित ह �ितशु�ाव ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽि�ः हसंः ते पाद ंव�ेत्युक्त्वा उपरराम । हसं आ�दत्यः, शौक्ल्यात्पतनसामान्या� । स ह �ोभूते इत्या�द समानम् ॥ 

��णः सोम्य ते पाद ं�वाणीित �वीतु मे भगवािनित तस्मै होवाचाि�ः कला सूयर्ः कला चन्�ः कला िव�ुत्कलैष वै सोम्य 

चतुष्कलः पादो ��णो ज्योितष्मा�ाम ॥ ३ ॥ 



स य एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��णो ज्योितष्मािनत्युपास्ते ज्योितष्मान�स्मल्लोके भवित ज्योितष्मतो ह 

लोका�यित य एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��णो ज्योितष्मािनत्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अि�ः कला सूयर्ः कला चन्�ः कला िव�ुत्कलैष वै सोम्येित ज्योित�वषयमेव च दशर्नं �ोवाच ; अतो हसंस्य आ�दत्यत्वं 

�तीयते । िव�त्फलम् — ज्योितष्मान् दीि�यु�ोऽ�स्मल्लोके भवित । चन्�ा�दत्यादीनां ज्योितष्मत एव च मृत्वा लोकान् 

जयित । समानमु�रम् ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

मद्गु� ेपाद ंव�ेित स ह �ोभूते गा अिभ�स्थापयांचकार ता य�ािभ सायं बभूवुस्त�ाि�मुपसमाधाय गा उप�ध्य 

सिमधमाधाय प�ाद�ेः �ाङुपोपिववेश ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

हसंोऽिप मद्गु� ेपाद ंव�ेत्युपरराम । मद्गुः उदकचरः पक्षी, स च अप्संबन्धात्�ाणः । स ह �ोभूते इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

तं मद्गु�पिनपत्याभ्युवाद सत्यकाम३ इित भगव इित ह �ितशु�ाव ॥ २ ॥ 

��णः सोम्य ते पाद ं�वाणीित �वीतु मे भगवािनित तस्मै होवाच �ाणः कला चकु्षः कला �ो�ं कला मनः कलैष वै सोम्य 

चतुष्कलः पादो ��ण आयतनवा�ाम ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स च मद्गुः �ाणः स्विवषयमेव च दशर्नमुवाच �ाणः कलेत्या�ायतनवािनत्येवं नाम । आयतनं नाम मनः 

सवर्करणोप�तानां भोगानां त�िस्मन्पाद ेिव�त इत्यायतनवा�ाम पादः ॥ 

स य एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��ण आयतनवािनत्युपास्त आयतनवान�स्मल्लोके भवत्यायतनवतो ह लोका�यित य 

एतमेवं िव�ाꣳ�तुष्कलं पाद ं��ण आयतनवािनत्युपास्ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तं पाद ंतथैवोपास्ते यः स आयतनवान् आ�यवान�स्मल्लोके भवित । आयतनवत एव सावकाशांल्लोकान्मृतो जयित । य 

एतमेविमत्या�द पूवर्वत् ॥ 



॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

�ाप हाचायर्कुलं तमाचाय�ऽभ्युवाद सत्यकाम३ इित भगव इित ह �ितशु�ाव ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

स एवं ��िवत्सन् �ाप ह �ा�वानाचायर्कुलम् । तमाचाय�ऽभ्युवाद सत्यकाम३ इित ; भगव इित ह �ितशु�ाव ॥ 

��िव�दव वै सोम्य भािस को न ुत्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इित ह �ितजजे्ञ भगवाꣳस्त्वेव मे कामे �ूयात् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

��िव�दव वै सोम्य भािस । �स�ेिन्�यः �हिसतवदन� िनि�न्तः कृताथ� ��िव�वित । अत आह आचाय� ��िव�दव 

भासीित ; को िन्वित िवतकर् य�ुवाच — कस्त्वामनुशशासेित । स च आह सत्यकामः अन्ये मनुष्येभ्यः । दवेता 

मामनुिश�वत्यः । कोऽन्यो भगविच्छष्यं मां मनुष्यः सन् अनुशािसतुमुत्सहतेेत्यिभ�ायः । अतोऽन्ये मनुष्येभ्य इित ह 

�ितजजे्ञ �ितज्ञातवान् । भगवांस्त्वेव मे कामे ममेच्छायां �ूयात् �कमन्यै��ेन, नाह ंत�णयामीत्यिभ�ायः ॥ 

�ुतꣳ �ेव मे भगवद्दशेृभ्य आचायार्�वै िव�ा िव�दता सािध� ं�ापतीित तस्मै हतैदवेोवाचा� ह न �क�न वीयायेित 

वीयायेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

�क� �ुतं िह यस्मात् मम िव�ते एवािस्म�थ� भगवद्दशेृभ्यो भगवत्समेभ्यः ऋिषभ्यः । आचायार्�वै िव�ा िव�दता 

सािध� ंसाधुतमत्वं �ापित �ा�ोित ; अतो भगवानेव �ूया�दत्यु�ः आचायर्ः अ�वीत् तस्म ैतामेव दवैतै��ां िव�ाम् । अ� 

ह न �क�न षोडशकलिव�ायाः �कि�दकेदशेमा�मिप न वीयाय न िवगतिमत्यथर्ः । ि�रभ्यासो िव�ाप�रसमा�यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

पुन�र्�िव�ां �कारान्तरेण व�यामीत्यारभते ग�त च ति�दोऽि�िव�ां च । आख्यायाियका 

पूवर्वच्��तपसो�र्�िव�ासाधनत्व�दशर्नाथार् — 

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ��चयर्मुवास तस्य ह �ादश वषार्ण्य�ीन्प�रचचार स ह 

स्मान्यानन्तेवािसनः समावतर्यꣳस्तꣳ ह स्मैव न समावतर्यित ॥ १ ॥ 



भाष्यम् 

उपकोसलो ह वै नामतः कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्यकामे जाबाले ��चयर्मुवास । तस्य, ह ऐित�ाथर्ः, तस्य 

आचायर्स्य �ादश वषार्िण अ�ीन्प�रचचार अ�ीनां प�रचरणं कृतवान् । स ह स्म आचायर्ः अन्यान्��चा�रणः स्वाध्यायं 

�ाहियत्वा समावतर्यन् तमेवोपकोसलमेकं न समावतर्यित स्म ह ॥ 

तं जायोवाच त�ो ��चारी कुशलम�ीन्प�रचचारीन्मा त्वा�यः प�र�वोचन्��ू�स्मा इित तस्मै हा�ोच्यैव �वासा��े ॥ 

२ ॥ 

भाष्यम् 

तम् आचाय� जाया उवाच — त�ो ��चारी कुशलं सम्यक् अ�ीन् प�रचचारीत ्प�रच�रतवान् ; भगवां� अि�षु भ�ं न 

समावतर्यित ; अतः अस्म��ं न समावतर्यतीित ज्ञात्वा त्वाम् अ�यः मा प�र�वोचन् गहा� तव मा कुयुर्ः ; अतः ��ूिह अस्मै 

िव�ािम�ाम् उपकोसलायेित । तस्मै एवं जायया उ�ोऽिप ह अ�ोच्यैव अनुक्त्वैव �कि�त्�वासा��े �विसतवान् ॥ 

स ह �ािधनानिशतुं द�े तमाचायर्जायोवाच ��चा�र�शान �क नु ना�ासीित स होवाच बहव इमेऽिस्मन्पु�षे कामा 

नानात्यया �ािधिभः �ितपूण�ऽिस्म नािशष्यामीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स ह उपकोसलः �ािधना मानसेन दःुखेन अनिशतुम् अनशनं कतु� द�े धृतवान्मनः । तं तूष्णीमग्न्यागारेऽविस्थतम् 

आचायर्जायोवाच — ह े��चा�रन् अशान भुङ्�व, �क नु कस्मा�ु कारणा�ा�ािस ? इित । स ह उवाच — बहवः 

अनेकेऽिस्मन्पु�षेऽकृताथ� �ाकृते कामाः इच्छाः कतर्�ं �ित नाना अत्ययः अितगमनं येषां �ाधीनां कतर्�िचन्तानां ते 

नानात्ययाः �ाधयः कतर्�ता�ाि�िनिम�ािन िच�दःुखानीत्यथर्ः ; तैः �ितपूण�ऽिस्म ; अतो नािशष्यामीित ॥ 

अथ हा�यः समू�दरे त�ो ��चारी कुशलं नः पयर्चारी�न्तास्मै ��वामेित तस्म ैहोचुः �ाणो �� कं �� खं ��ेित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

उक्त्वा तूष्ण�भूते ��चा�रिण, अथ ह अ�यः शु�ूषयाव�जताः का�ण्यािव�ाः सन्तः �योऽिप समू�दरे संभूयो�वन्तः — 

हन्त इदानीम् अस्म ै��चा�रण ेअस्म��ाय दःुिखताय तपिस्वने ��धानाय सव�ऽनुशास्मः अनु��वाम ��िव�ाम्, इित 

एवं सम्�धायर्, तस्मै ह ऊचुः उ�वन्तः — �ाणो �� कं �� खं ��ेित ॥ 

स होवाच िवजानाम्यह ंयत्�ाणो �� कं च तु खं च न िवजानामीित ते होचुयर्�ाव कं तदवे खं यदवे खं तदवे किमित �ाणं 

च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥ ५ ॥ 



भाष्यम् 

स ह उवाच ��चारी — िवजानाम्यह ंय�वि���ं �िस�पदाथर्कत्वात्�ाणो ��ेित, सः यिस्मन्सित जीवनं यदपगमे च 

न भवित, तिस्मन्वायुिवशेषे लोके �ढः ; अतः यु�ं ��त्वं तस्य ; तेन �िस�पदाथर्कत्वाि�जानाम्यह ंयत्�ाणो ��ेित । कं 

च तु खं च न िवजानामीित । नन ुकंखंशब्दयोरिप सुखाकाशिवषयत्वेन �िस�पदाथर्कत्वमेव, कस्माद्��चा�रणोऽज्ञानम् ? 

नूनम्, सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य क्षण�ध्वंिसत्वात् खंशब्दवाच्यस्य च आकाशस्याचेतनस्य कथं ��त्विमित, मन्यते ; कथं च 

भगवतां वाक्यम�माणं स्या�दित ; अतो न िवजानामीत्याह । तम ्एवमु�वन्तं ��चा�रणं ते ह अ�य ऊचुः — य�ाव 

यदवे वयं कम् अवोचाम, तदवे खम् आकाशम्, इत्येवं खेन िवशेष्यमाणं कं िवषयेिन्�यसंयोगजात्सुखाि�व�ततं स्यात् — 

नीलेनेव िवशेष्यमाणमुत्पलं र�ा�दभ्यः । यदवे खम् इत्याकाशमवोचाम, तदवे च कं सुखिमित जानीिह । एवं च सुखेन 

िवशेष्यमाणं खं भौितकादचेतनात्खाि�व�ततं स्यात् — नीलोत्पलवदवे । सुखमाकाशस्थं नेतरल्लौ�ककम्, आकाशं च 

सुखा�यं नेतर�ौितकिमत्यथर्ः । नन्वाकाशं चेत ्सुखेन िवशेषियतुिम�म्, अस्त्वन्यतरदवे िवशेषणम् — य�ाव कं तदवे 

खम् इित, अित�र�िमतरत् ; यदवे खं तदवे किमित पूवर्िवशेषणं वा ; नन ुसुखाकाशयो�भयोरिप लौ�ककसुखाकाशाभ्यां 

�ावृि��र�ते्यवोचाम । सुखेन आकाशे िवशेिषते �ावृि��भयोरथर्�ा�ैवेित चेत,् सत्यमेवम् ; �कतु सुखेन िवशेिषतस्यैव 

आकाशस्य ध्येयत्वं िविहतम् ; न त्वाकाशगुणस्य िवशेषणस्य शुखस्य ध्येयत्वं िविहतं स्यात्, िवशेषणोपादानस्य 

िवशेष्यिनयन्तृत्वेनैवोपक्षयात् । अतः खेन सुखमिप िवशेष्यते ध्येयत्वाय । कुत�ैति��ीयते ? कंशब्दस्यािप 

��शब्दसम्बन्धात् कं ��ेित । य�द िह सुखगुणिविश�स्य खस्य ध्येयत्वं िवविक्षतं स्यात्, कं खं ��ेित �ूयुः अ�यः �थमम् 

। न चैवमु�वन्तः । �क त�ह ? कं �� खं ��ेित । अतः ��चा�रणो मोहापनयनाय 

कंखंशब्दयो�रतरेतरिवशेषणिवशेष्यत्विनद�शो यु� एव य�ाव किमत्या�दः । तदतेदि�िभ��ं वाक्याथर्मस्म�ोधाय 

�ुितराह — �ाणं च ह अस्मै ��ाच�रणे, तस्य आकाशः तदाकाशः, �ाणस्य सम्बन्धी आ�यत्वेन हादर् आकाश इत्यथर्ः, 

सुखगुणव�विनद�शात् ; त ंच आकाशं सुखगुणिविश� ं�� तत्स्थ ंच �ाणं ��संपकार्दवे ��ेत्युभयं �ाणं च आकाशं च 

समुि�त्य ��णी ऊचुः अ�य इित ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अथ हनैं गाहर्पत्योऽनुशशास पृिथ�ि�र�मा�दत्य इित य एष आ�दत्ये पु�षो दशृ्यते सोऽहमिस्म स एवाहमस्मीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

संभूया�यः ��चा�रणे �� उ�वन्तः । अथ अनन्तरं �त्येकं स्वस्विवषयां िव�ां व�ुमारेिभरे । त� आदौ एन ं��चा�रणं 

गाहर्पत्यः अि�ः अनुशशास — पृिथ�ि�र�मा�दत्य इित ममैता�त�स्तनवः । त� य आ�दत्ये एष पु�षो दशृ्यते, 



सोऽहमिस्म गाहर्पत्योऽि�ः, य� गाहर्पत्योऽि�ः स एवाहमा�दत्ये पु�षोऽिस्म, इित पुनः परावृ�या स एवाहमस्मीित वचनम् 

। पृिथ��यो�रव भोज्यत्वलक्षणयोः सम्बन्धो न गाहर्पत्या�दत्ययोः । अ�ृत्वप�ृत्व�काशनधमार् अिविश�ा इत्यतः 

एकत्वमेवानयोरत्यन्तम् । पृिथ��योस्तु भोज्यत्वेन आभ्यां सम्बन्धः ॥ 

स य एतमेवं िव�ानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोक� भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित नास्यावरपु�षाः क्षीयन्त उप वयं तं 

भु�ामोऽिस्मꣳ� लोकेऽमुिष्मꣳ� य एतमेवं िव�ानुपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् एवं यथो�ं गाहर्पत्यमि�म् अ�ा�ादत्वेन चतुधार् �िवभ�म् उपास्ते, सोऽपहते िवनाशयित पापकृत्यां पापं 

कमर् । लोक� लोकवां�ास्मदीयेन लोकेना�ेयेन त�ान्भवित यथा वयम् । इह च लोके सव� वषर्शतम् आयुरेित �ा�ोित । 

ज्योक् उ�वलं जीवित ना�ख्यात इत्येतत् । न च अस्य अवरा� ते पु�षा� अस्य िवदषुः सन्तितजा इत्यथर्ः, न क्षीयन्ते 

सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यथर्ः । �क च तं वयम् उपभु�ामः पालयामः अ�स्म� लोके जीवन्तम् अमु�ष्म� परलोके । य 

एतमेवं िव�ानुपास्ते, यथो�ं तस्य तत्फलिमत्यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

अथ हनैमन्वाहायर्पचनोऽनुशशासापो �दशो नक्ष�ािण चन्�मा इित य एष चन्�मिस पु�षो दशृ्यत ेसोऽहमिस्म स 

एवाहमस्मीित ॥ १ ॥ 

स य एतमेवं िव�ानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोक� भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित नास्यावरपु�षाः क्षीयन्त उप वयं तं 

भु�ामोऽिस्मꣳ� लोकेऽमुिष्मꣳ� य एतमेवं िव�ानुपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनम् अन्वाहायर्पचनः अनुशशास दिक्षणाि�ः — आपो �दशो नक्ष�ािण चन्�मा इत्येता मम चत�स्तनवः चतुधार् 

अहमन्वाहायर्पचने आत्मानं �िवभज्याविस्थतः । त� य एष चन्�मिस पु�षो दशृ्यते, सोऽहमिस्म, स एवाहमस्मीित पूवर्वत् 

। अ�सम्बन्धा�योितष्ट्वसामान्या� अन्वाहायर्पचनचन्�मसोरेकत्वं दिक्षण�दक्सम्बन्धा� । अपां नक्ष�ाणां च 

पूवर्वद�त्वेनैव सम्बन्धः, नक्ष�ाणां चन्�मसो भोग्यत्व�िस�ःे । अपाम�ोत्पादकत्वाद�त्वं दिक्षणा�ेः — 

पृिथवीव�ाहर्पत्यस्य । समानमन्यत् ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 



॥ �योदशः खण्डः ॥ 

अथ हनैमाहवनीयोऽनुशशास �ाण आकाशो �ौ�व�ु�दित य एष िव�ुित पु�षो दशृ्यते सोऽहमिस्म स एवाहमस्मीित ॥ १ 

॥ 

स य एतमेवं िव�ानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोक� भवित सवर्मायुरेित ज्योग्जीवित नास्यावरपु�षाः क्षीयन्त उप वयं तं 

भु�ामोऽिस्मꣳ� लोकेऽमुिष्मꣳ� य एतमेवं िव�ानुपास्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनमाहवनीयोऽनुशशास — �ाण आकाशो �ौ�व�ु�दित ममाप्येता�त�स्तनवः । य एष िव�ुित पु�षो दशृ्यते, 

सोऽहमस्मीत्या�द पूवर्वत् सामान्यात् । �वाकाशयोः स्वा�यत्वात् िव�ुदाहवनीययोः भोग्यत्वेनैव सम्बन्धः । समानमन्यत् 

॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 

ते होचु�पकोसलैषा सोम्य तेऽस्मि��ात्मिव�ा चाचायर्स्तु ते ग�त व�ेत्याजगाम 

हास्याचायर्स्तमाचाय�ऽभ्युवादोपकोसल३ इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ते पुनः संभूयोचुः ह — उपकोसल एषा सोम्य त ेतव अस्मि��ा अि�िव�ेत्यथर्ः ; आत्मिव�ा पूव��ा �ाणो �� कं �� 

खं ��ेित च ; आचायर्स्तु त ेग�त व�ा िव�ाफल�ा�ये इत्युक्त्वा उपरेमुर�यः । आजगाम ह अस्य आचायर्ः कालेन । तं च 

िशष्यम् आचाय� अभ्युवाद उपकोसल३ इित ॥ 

भगव इित ह �ितशु�ाव ��िवद इव सोम्य त ेमुखं भाित को नु त्वानुशशासेित को नु मानुिशष्या�ो इतीहापेव िनह्नुत 

इमे नूनमीदशृा अन्यादशृा इतीहा�ीनभ्यूद े�क न ुसोम्य �कल तेऽवोचि�ित ॥ २ ॥ 

इदिमित ह �ितजजे्ञ लोकान्वाव �कल सोम्य तेऽवोच�ह ंतु ते त��यािम यथा पुष्करपलाश आपो न ि�ष्यन्त एवमेवंिव�द 

पापं कमर् न ि�ष्यत इित �वीतु मे भगवािनित तस्मै होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



भगव इित ह �ितशु�ाव । ��िवद इव सोम्य त ेमुखं �स�ं भाित को नु त्वा अनुशशास इत्यु�ः �त्याह — को नु मा 

अनुिशष्यात् अनुशासनं कुयार्त् भो भगवन् त्विय �ोिषते, इित इह अप इव िनह्नुते अपिनह्नुत इवेित �विहतेन सम्बन्धः, 

न च अपिनह्नुत,े न च यथावदि�िभ��ं �वीतीत्यिभ�ायः । कथम् ? इमे अ�यः मया प�रच�रताः उ�वन्तः नूनम्, 

यतस्त्वां दषृ्ट्वा वेपमाना इव ईदशृा दशृ्यन्ते पूवर्मन्यादशृाः सन्तः, इित इह अ�ीन् अभ्यूद ेअभ्यु�वान् का�ा अ�ीन्दशर्यन् 

। �क नु सोम्य �कल त ेतुभ्यम् अवोचन् अ�यः ? इित, पृ�ः इत्येवम् इदमु�वन्तः इत्येवं ह �ितजजे्ञ �ितज्ञातवान् 

�तीकमा�ं �कि�त्, न सव� यथो�मि�िभ��मवोचत् । यत आह आचायर्ः — लोकान्वाव पृिथ�ादीन् ह ेसोम्य �कल ते 

अवोचन्, न �� साकल्येन । अह ंत ुते तुभ्य ंतद्�� य�दच्छिस त्वं �ोतुं व�यािम, शृण ुतस्य मयोच्यमानस्य ��णो 

ज्ञानमाहात्म्यम् — यथा पुष्करपलाशे प�प�े आपो न ि�ष्यन्ते, एवं यथा व�यािम ��, एवंिव�द पापं कमर् न ि�ष्यते न 

सम्बध्यते इित । एवमु�वित आचाय� आह उपकोसलः — �वीतु मे भगवािनित । तस्म ैह उवाच आचायर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

य एषोऽिक्षिण पु�षो दशृ्यत एष आत्मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेित त��प्यिस्मन्स�पव�दकं वा िस�ित वत्मर्नी एव 

गच्छित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

य एषोऽिक्षिण पु�षः दशृ्यते िनवृ�चकु्ष�भ�र्�चयार्�दसाधनसंप�ैः शान्तै�ववे�किभः द�ृ�ेर्�ा, ‘चकु्षष�कु्षः’ (के. उ. १-२) 

इत्या�द�ुत्यन्तरात् ; नन ुअि�िभ��ं िवतथम्, यतः आचायर्स्तु ते ग�त व�ा इित गितमा�स्य व�ेत्यवोचन्, 

भिवष्यि�षयाप�रज्ञानं च अ�ीनाम् ; नैष दोषः, सुखाकाशस्यैव अिक्षिण दशृ्यत इित ��ुरनुवादात् । एष आत्मा 

�ािणनािमित ह उवाच एवमु�वान् ; एतत् यदवे आत्मत�वमवोचाम, एतदमृतम् अमरणध�म अिवनािश अत एवाभयम्, 

यस्य िह िवनाशाशङ्का तस्य भयोपपि�ः तदभावादभयम्, अत एव एतद्�� बृहदनन्तिमित । �क�, अस्य 

��णोऽिक्षपु�षस्य माहात्म्यम् — तत् त� पु�षस्य स्थाने अिक्षिण य�प्यिस्मन्स�पव�दकं वा िस�ित, वत्मर्नी एव 

गच्छित प�मावेव गच्छित ; न चकु्षषा सम्बध्यते — प�प�ेणेवोदकम् । स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यम्, �क पुनः 

स्थािननोऽिक्षपु�षस्य िनर�नत्वं व��िमत्यिभ�ायः ॥ 

एतꣳ संय�ाम इत्याचक्षत एतꣳ िह सवार्िण वामान्यिभसंयिन्त सवार्ण्येनं वामान्यिभसंयिन्त य एवं वेद ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



एतं यथो�ं पु�षं संय�ाम इत्याचक्षते । कस्मात ्? यस्मादतें सवार्िण वामािन वननीयािन सम्भजनीयािन शोभनािन 

अिभसंयिन्त अिभसंगच्छन्तीत्यतः संय�ामः । तथा एवंिवदमेनं सवार्िण वामान्यिभसंयिन्त य एवं वेद ॥ 

एष उ एव वामनीरेष िह सवार्िण वामािन नयित सवार्िण वामािन नयित य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एष उ एव वामनीः, यस्मादषे िह सवार्िण वामािन पुण्यकमर्फलािन पुण्यानु�पं �ािणभ्यो नयित �ापयित वहित च 

आत्मधमर्त्वेन । िवदषुः फलम् — सवार्िण वामािन नयित य एवं वेद ॥ 

एष उ एव भामनीरेष िह सव�षु लोकेषु भाित सव�षु लोकेषु भाित य एवं वेद ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एष उ एव भामनीः, एष िह यस्मात् सव�षु लोकेषु आ�दत्यचन्�ाग्न्या�द�पैः भाित दीप्यते, ‘तस्य भासा सवर्िमद ंिवभाित’ 

(मु. उ. २-२-११) इित �ुतेः । अतो भामािन नयतीित भामनीः । य एवं वेद, असाविप सव�षु लोकेषु भाित ॥ 

अथ यद ुचैवािस्मञ्छ�ं कुवर्िन्त य�द च ना�चषमेवािभसम्भवन्त्य�चषोऽहरह्न 

आपूयर्माणपक्षमापूयर्माणपक्षा�ान्षडुदङ्ङेित मासाꣳस्तान्मासेभ्यः संवत्सरꣳ संवत्सरादा�दत्यमा�दत्या�न्�मसं 

चन्�मसो िव�ुत ंतत्पु�षोऽमानवः स एनान्�� गमयत्येष दवेपथो ��पथ एतेन �ितप�माना इमं मानवमावत� नावतर्न्ते 

नावतर्न्ते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� यथो���िवदः गित�च्यते । यत् य�द उ च एव अिस्मन् एवंिव�द श�ं शवकमर् मृत ेकुवर्िन्त, य�द च न कुवर्िन्त 

ऋित्वजः, सवर्थाप्येवंिवत् तेन शवकमर्णा अकृतेनािप �ितब�ो न �� न �ा�ोित ; न च कृतेन शवकमर्णा अस्य 

क�नाभ्यिधको लोकः, ‘न कमर्णा वधर्ते नो कनीयान्’ (बृ. उ. ४-४-२३) इित �ुत्यन्तरात् । शवकमर्ण्यनादरं दशर्यन् िव�ां 

स्तौित, न पुनः शवकमर् एवंिवदः न कतर्�िमित । अ��यमाणे िह शवकमर्िण कमर्णां फलारम्भे �ितबन्धः 

कि�दनुमीयतेऽन्य� । यत इह िव�ाफलारंभकाले शवकमर् स्या�ा न वेित िव�ावतः अ�ितबन्धेन फलारम्भं दशर्यित । ये 

सुखाकाशमिक्षस्थं संय�ामो वामनीभार्मनी�रत्येवंगुणमुपासते �ाणसिहतामि�िव�ां च, तेषामन्यत्कमर् भवतु मा वा भूत् 

सवर्था अिप ते अ�चषमेवािभसम्भविन्त अ�चरिभमािनन� दवेतामिभसम्भविन्त �ितप�न्त इत्यथर्ः । अ�चषः अ�चद�वताया 

अहः अहरिभमािनन� दवेताम्, अह्नः आपूयर्माणपकं्ष शुक्लपक्षदवेताम्, आपूयर्माणपक्षात् यान्षाण्मासान् उदङ् उ�रां 

�दशम् एित सिवता तान्मासान् उ�रायणदवेताम्, तेभ्यो मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरदवेताम्, ततः संवत्सरादा�दत्यम्, 

आ�दत्या�न्�मसम्, चन्�मसो िव�ुतम् । तत् त�स्थान् तान् पु�षः कि�द्��लोकादते्य अमानवः मान�ां सृ�ौ भवः 



मानवः न मानवः अमानवः स पु�षः एनान्�� सत्यलोकस्थं गमयित गन्तृगन्त�गमियतृत्व�पदशेेभ्यः, सन्मा����ा�ौ 

तदनुपप�ेः । ‘��ैव सन्��ाप्येित’ (बृ. उ. ४-४-६) इित िह त� व�ंु न्याय्यम् । सवर्भेदिनरासेन सन्मा��ितप�� व�यित 

। न च अद�ृो माग�ऽगमनायोपित�ते, ‘स एनमिव�दतो न भुनि�’ (बृ. उ. १-४-१५) इित �ुत्यन्तरात् । एष दवेपथः 

दवैेर�चरा�दिभगर्मियतृत्वेनािधकृतै�पलिक्षतः पन्था दवेपथ उच्यते । �� गन्त�ं तेन च उपलिक्षत इित ��पथः । एतेन 

�ितप�माना गच्छन्तो �� इमं मानवं मनुसम्बिन्धनं मनोः सृि�लक्षणमावत� नावतर्न्ते 

आवतर्न्तेऽिस्म�ननमरण�बन्धच�ा�ढा घटीयन्�वत्पुनः पुन�रत्यावतर्ः तं न �ितप�न्ते । नावतर्न्ते इित ि��ि�ः सफलाया 

िव�ायाः प�रसमाि��दशर्नाथार् ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

रहस्य�करणे �सङ्गात् आरण्यकत्वसामान्या� यजे्ञ क्षत उत्प�े �ा�तयः �ायि��ाथार् िवधात�ाः, तदिभज्ञस्य च 

ऋित्वजो ��णो मौनिमत्यत इदमारभ्यते — 

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यि�द ंसव� पुनाित यदषे यि�द ंसव� पुनाित तस्मादषे एव यज्ञस्तस्य मन� वाक्च वतर्नी 

॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

एष वै एष वायुः योऽयं पवते अयं यज्ञः । ह वै इित �िस�ाथार्व�ोतकौ िनपातौ । वायु�ित�ो िह यज्ञः �िस�ः �ुितषु, 

‘स्वाहरा वातेधाः’ ‘अयं वै यज्ञो योऽयं पवते’ (ऐ. �ा. २५-८) इत्या�द�ुितभ्यः । वात एव िह 

चलनात्मकत्वाित्�यासमवायी, ‘वात एव यज्ञस्यारंभको वातः �ित�ा’ इित च �वणात् । एष ह यन ्गच्छन् चलन् इद ंसव� 

जगत् पुनाित पावयित शोधयित । न िह अचलतः शुि�रिस्त । दोषिनरसनं चलतो िह द�ृ ंन िस्थरस्य । यत् यस्मा� यन् 

एष इद ंसव� पुनाित, तस्मादषे एव यज्ञः यत्पुनातीित । तस्यास्यैवं िविश�स्य यज्ञस्य वाक्च मन्�ो�ारणे �ापृता, मन� 

यथाभूताथर्ज्ञाने �ापृतम्, त ेएते वा�नसे वतर्नी माग�, याभ्यां यज्ञस्तायमानः �वतर्ते ते वतर्नी ; 

‘�ाणापानप�रचलनवत्या िह वाचि��स्य चो�रो�र�मो य�ज्ञः’ (ऐ. आ. २-३) इित िह �ुत्यन्तरम् । अतो वा�नसाभ्यां 

यज्ञो वतर्त इित वा�नसे वतर्नी उच्येते यज्ञस्य ॥ 

तयोरन्यतरां मनसा संस्करोित ��ा वाचा होताध्वयुर्��ातान्यतरां स य�ोपाकृते �ातरनुवाके पुरा प�रधानीयाया ��ा 

�वदित ॥ २ ॥ 



अन्यतरामेव वतर्नीꣳ सꣳस्करोित हीयतेऽन्यतरा स यथैकपाद्�जन्रथो वैकेन च�ेण वतर्मानो �रष्यत्येवमस्य यज्ञो 

�रष्यित यजं्ञ �रष्यन्तं यजमानोऽनु�रष्यित स इष्ट्वा पापीयान्भवित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तयोः वतर्न्योः अन्यतरां वतर्न� मनसा िववेकज्ञानवता संस्करोित ��ा ऋित्वक्, वाचा वतर्न्या होताध्वयुर्��ाता इत्येते 

�योऽिप ऋित्वजः अन्यतरां वाग्लक्षणां वतर्न� वाचैव संस्कुवर्िन्त । त�ैवं सित वा�नसे वतर्नी संस्काय� यजे्ञ । अथ स ��ा 

य� यिस्मन्काले उपाकृते �ारब्धे �ातरनुवाके श�े, पुरा पूव� प�रधानीयाया ऋचः ��ा एतिस्म�न्तरे काले �वदित मौनं 

प�रत्यजित य�द, तदा अन्यतरामेव वाग्वतर्न� संस्करोित । ��णा संिस्�यमाणा मनोवतर्नी हीयते िवनश्यित िछ�ीभवित 

अन्यतरा ; स यज्ञः वाग्वतर्न्यैव अन्यतरया व�ततुमश�ुवन् �रष्यित । कथिमवेित, आह — स यथैकपात् पु�षः �जन् 

गच्छ�ध्वानं �रष्यित, रथो वैकेन च�ेण वतर्मानो गच्छन् �रष्यित, एवमस्य यजमानस्य कु��णा यज्ञो �रष्यित िवनश्यित 

। यजं्ञ �रष्यन्तं यजमानोऽनु�रष्यित । यज्ञ�ाणो िह यजमानः । अतो यु�ो यज्ञरेषे रेषस्तस्य । सः तं यज्ञिमष्ट्वा तादशंृ 

पापीयान् पापतरो भवित ॥ 

अथ य�ोपाकृते �ातरनुवाके न पुरा प�रधानीयाया ��ा �वदत्युभे एव वतर्नी संस्कुवर्िन्त न हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ 

स यथोभयपाद्�जन्रथो वोभाभ्यां च�ाभ्यां वतर्मानः �ितित�त्येवमस्य यज्ञः �ितित�ित यजं्ञ �ितित�न्तं 

यजमानोऽनु�ितित�ित स इष्ट्वा �ेयान्भवित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ पुनः य� ��ा िव�ान् मौनं प�रगृ� वािग्वसगर्मकुवर्न् वतर्ते यावत्प�रधानीयाया न �वदित, तथैव सवर्�त्वजः, उभे 

एव वतर्नी संस्कुवर्िन्त न हीयतेऽन्यतरािप । �किमवेत्याह पूव��िवपरीतौ द�ृान्तौ । एवमस्य यजमानस्य यज्ञः 

स्ववतर्नीभ्यां वतर्मानः �ितित�ित स्वेन आत्मनािवनश्यन्वतर्त इत्यथर्ः । यजं्ञ �ितित�न्तं यजमानोऽनु�ितित�ित । सः 

यजमानः एवं मौनिवज्ञानवद्��ोपेतं यज्ञिमष्ट्वा �ेयान्भवित �े�ो भवतीत्यथर्ः ॥ 

॥ चतुथ�ऽध्यायः ॥ 

॥ स�दशः खण्डः ॥ 

अ� ��णो मौनं िविहतम्, त�षेे ��त्वकमर्िण च अथान्य�स्म� हौ�ा�दकमर्रेषे �ा�ितहोमः �ायि��िमित तदथ� 

�ा�तयो िवधात�ा इत्याह — 

�जापितल�कानभ्यतप�ेषां तप्यमानानां रसान्�ावृहद�� पृिथ�ा वायुमन्त�रक्षादा�दत्यं �दवः ॥ १ ॥ 



भाष्यम् 

�जापितः लोकानभ्यतपत् लोकानु��श्य त� सारिजघृक्षया ध्यानलक्षणं तप�चार । तेषां तप्यमानानां लोकानां रसान् 

सार�पान्�ावृहत् उद्धृतवान् ज�ाहते्यथर्ः । कान् ? अ�� रसं पृिथ�ाः, वायुमन्त�रक्षात्, आ�दत्यं �दवः ॥ 

स एतािस्त�ो दवेता अभ्यतप�ासां तप्यमानानाꣳ रसान्�ावृहद�ेर्ऋचो वायोयर्जूंिष सामान्या�दत्यात् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरप्येवमेवाग्न्या�ाः स एतािस्त�ो दवेता उ��श्य अभ्यतपत् । ततोऽिप सारं रसं �यीिव�ां ज�ाह ॥ 

स एतां �य� िव�ामभ्यतप�स्यास्तप्यमानाया रसान्�ावृहद्भू�रत्यृग्भ्यो भुव�रित यजुभ्यर्ः स्व�रित सामभ्यः ॥ ३ ॥ 

त�द�ृो �रष्येद्भूः स्वाहिेत गाहर्पत्ये जु�यादचृामेव त�सेनचा� वीय�णचा� यज्ञस्य िव�र� ंसंदधाित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स एतां पुनरभ्यतपत् �य� िव�ाम् । तस्यास्तप्यमानाया रसं भू�रित �ा�ितम् ऋग्भ्यो ज�ाह ; भुव�रित �ा��त यजुभ्यर्ः 

; स्व�रित �ा��त सामभ्यः । अत एव लोकदवेवेदरसा महा�ा�तयः । अतः तत ्त� यजे्ञ य�द ऋ�ः 

ऋक्संबन्धादिृङ्निम�ं �रष्येत् यज्ञः क्षतं �ा�ुयात्, भूः स्वाहिेत गाहर्पत्ये जु�यात् । सा त� �ायि�ि�ः । कथम् ? 

ऋचामेव, त�दित ��यािवशेषणम,् रसेन ऋचां िवय�ण ओजसा ऋचां यज्ञस्य ऋक्संबिन्धनो यज्ञस्य िव�र� ंिविच्छ�ं 

क्षत�पमुत्प�ं संदधाित �ितसंध�े ॥ 

स य�द यजु�ो �रष्येद्भुवः स्वाहिेत दिक्षणा�ौ जु�या�जुषामेव त�सेन यजुषां वीय�ण यजुषां यज्ञस्य िव�र� ंसंदधाित ॥ ५ 

॥ 

अथ य�द सामतो �रष्येत्स्वः स्वाहते्याहवनीये जु�यात्सा�ामेव त�सेन सा�ां वीय�ण सा�ां यज्ञस्य िव�र� ंसंदधाित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�द यजु�ो यजु�निम�ं �रष्येत्, भुवः स्वाहिेत दिक्षणा�ौ जु�यात् । तथा सामिनिम�े रेषे स्वः स्वाहते्याहवनीये 

जु�यात् । तथा पूवर्व�जं्ञ संदधाित । ��िनिम�े तु रेषे ि�ष्वि�षु ितसृिभ�ार्�ितिभजुर्�यात् । �य्या िह िव�ायाः स रेषः, 

‘अथ केन ��त्विमत्यनयैव �य्या िव�या’ (?) इित �ुतेः । न्यायान्तरं वा मृग्यं ��त्विनिम�े रेषे ॥ 

त�था लवणेन सुवण� संदध्यात्सुवण�न रजतं रजतेन �पु �पुणा सीसं सीसेन लोह ंलोहने दा� दा� चमर्णा ॥ ७ ॥ 



एवमेषां लोकानामासां दवेतानामस्या�य्या िव�ाया वीय�ण यज्ञस्य िव�र� ंसंदधाित भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो 

य�ैवंिवद्��ा भवित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

त�था लवणेन सुवण� संदध्यात् । क्षारेण टङ्कणा�दना खरे मृदतु्वकरं िह तत् । सुवण�न रजतमशक्यसंधानं संदध्यात् । 

रजतेन तथा �पु, �पुणा सीसम,् सीसेन लोहम,् लोहने दा�, दा� चमर्णा चमर्बन्धनेन । एवमेषां लोकानामासां 

दवेतानामस्या�य्या िव�ाया वीय�ण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य िव�र� ंसंदधाित । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञः — रोगातर् इव 

पुमांि��कत्सकेन सुिशिक्षतेन एष यज्ञो भवित । कोऽसौ ? य� यिस्मन्यजे्ञ एवंिवत् यथो��ा�ितहोम�ायि��िवत् ��ा 

ऋित्वग्भवित स यज्ञ इत्यथर्ः ॥ 

एष ह वा उदक्�वणो यज्ञो य�ैवंिवद्��ा भवत्येवंिवद ंह वा एषा ��ाणमनुगाथा यतो यत आवतर्ते त��च्छित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

�क च, एष ह वा उदक्�वण उदिङ्न�ो दिक्षणोच्�ायो यज्ञो भवित ; उ�रमागर्�ितपि�हतेु�रत्यथर्ः । य�ैवंिवद्��ा भवित 

। एवंिवद ंह वै ��ाणम् ऋित्वजं �ित एषा अनुगाथा ��णः स्तुितपरा — यतो यत आवतर्ते कमर् �दशेात् ऋित्वजां यज्ञः 

क्षतीभवन्, त��ज्ञस्य क्षत�पं �ितसंदधत् �ायि��ेन गच्छित प�रपालयतीत्येतत् ॥ 

मानवो ��ैवैक ऋित्वक्कु�न�ािभरक्षत्येवंिव� वै ��ा यजं्ञ यजमानं सवा���त्वजोऽिभरक्षित तस्मादवंेिवदमेव ��ाणं 

कुव�त नानेवंिवद ंनानेवंिवदम् ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

मानवो ��ा मौनाचरणान्मनना�ा ज्ञानव�वात् ; ततो ��ैवैकः ऋित्वक् कु�न् कतॄर्न् — योद्धॄना�ढान�ा बडबा यथा 

अिभरक्षित, एवंिवत् ह वै ��ा यजं्ञ यजमानं सवा�� ऋित्वजोऽिभरक्षित, तत्कृतदोषापनयनात ्। यत एवं िविश�ो ��ा 

िव�ान्, तस्मादवंेिवदमेव यथो��ा�त्या�दिवद ं��ाणं कुव�त, नानेवंिवद ंकदाचनेित । ि�रभ्यासोऽध्यायप�रसमा�यथर्ः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

सगुण��िव�ाया उ�रा गित��ा । अथेदान� प�मेऽध्याये प�ाि�िवदो गृहस्थस्य ऊध्वर्रेतसां च ��ालूनां 

िव�ान्तरशीिलनां तामेव गितमनू� अन्या दिक्षणा�दक्संबिन्धनी केवलक�मणां धूमा�दलक्षणा, पुनरावृि��पा तृतीया च 

ततः क�तरा संसारगितः, वैराग्यहतेोः व��ेत्यारभ्यते । �ाणः �े�ो वागा�दभ्यः �ाणो वाव संवगर् इत्या�द च ब�शोऽतीते 



�न्थे �ाण�हणं कृतम्, स कथं �े�ो वागा�दषु सव�ः संहत्यका�रत्वािवशेषे, कथं च तस्योपासनिमित तस्य 

�े�त्वा�दगुणिविधत्सया इदमनन्तरमारभ्यते — 

यो ह वै ज्ये� ंच �े� ंच वेद ज्ये�� ह वै �े�� भवित �ाणो वाव ज्ये�� �े�� ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै कि�त् ज्ये� ंच �थमं वयसा �े� ंच गुणैरभ्यिधकं वेद, स ज्ये�� ह वै �े�� भवित । फलेन पु�षं 

�लोभ्यािभमुखीकृत्य आह — �ाणो वाव ज्ये�� वयसा वागा�दभ्यः ; गभर्स्थे िह पु�षे �ाणस्य वृि�वार्गा�दभ्यःपूव� 

लब्धाित्मका भवित, यया गभ� िववधर्ते । चकु्षरा�दस्थानावयविनष्प�ौ सत्यां प�ा�ागादीनां वृि�लाभ इित �ाणो ज्ये�ो 

वयसा भवित । �े�त्वं त ु�ितपादियष्यित — ‘सुहय’ इत्या�दिनदशर्नेन । अतः �ाण एव ज्ये�� �े�� 

अिस्मन्कायर्करणसंघाते ॥ 

यो ह वै विस� ंवेद विस�ो ह स्वानां भवित वाग्वाव विस�ः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै विस� ंविसतृतममाच्छादियतृतमं वसुम�मं वा यो वेद, स तथैव विस�ो ह भवित स्वानां ज्ञातीनाम् । कस्त�ह 

विस� इित, आह — वाग्वाव विस�ः, वािग्मनो िह पु�षा वसिन्त अिभभवन्त्यन्यान् वसुम�मा�, अतो वाग्विस�ः ॥ 

यो ह वै �ित�ां वेद �ित ह ित�त्यिस्मꣳ� लोकेऽमुिष्मꣳ� चकु्षवार्व �ित�ा ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै �ित�ां वेद, स अ�स्मल्लोके अमु�ष्म� परे �ितित�ित ह । का त�ह �ित�िेत, आह — चकु्षवार्व �ित�ा । चकु्षषा 

िह पश्यन् सम ेच दगु� च �ितित�ित यस्मात्, अतः �ित�ा चकु्षः ॥ 

यो ह वै संपद ंवेद सꣳहास्मै कामाः प�न्ते दवैा� मानुषा� �ो�ं वाव संपत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यो ह वै संपद ंवेद, तस्मा अस्मै दवैा� मानुषा� कामाः संप�न्ते ह । का त�ह संप�दित, आह — �ो�ं वाव संपत् । 

यस्माच्�ो�ेण वेदा गृ�न्ते तदथर्िवज्ञानं च, ततः कमार्िण ��यन्ते ततः कामसंप�दत्येवम्, कामसंप�तेुत्वाच्�ो�ं वाव संपत् 

॥ 

यो ह वा आयतन ंवेदायतनꣳ ह स्वानां भवित मनो ह वा आयतनम् ॥ ५ ॥ 



भाष्यम् 

यो ह वा आयतन ंवेद, आयतनं ह म्वानां भवतीत्यथर्ः । �क तदायतनिमित, आह — मनो ह वा आयतनम् । 

इिन्�योप�तानां िवषयाणां भोक्�थार्नां �त्यय�पाणां मन आयतनमा�यः । अतो मनो ह वा आयतनिमत्यु�म ्॥ 

अथ ह �ाणा अहꣳ �ेयिस �ू�दरेऽहꣳ �ेयानस्म्यहꣳ �ेयानस्मीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह �ाणाः एवं यथो�गुणाः सन्तः अह�ेंयिस अह ं�ेयानिस्म अह ं�ेयानिस्म इत्येतिस्मन्�योजने �ू�दरेनाना िव�� ं

चो�दरे उ�वन्तः ॥ 

ते ह �ाणाः �जाप�त िपतरमेत्योचुभर्गवन्को नः �े� इित तान्होवाच यिस्मन्व उत्�ान्ते शरीरं पािप�तरिमव दशृ्येत स वः 

�े� इित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

ते ह ते हवंै िववदमाना आत्मनः �े�त्विवज्ञानाय �जाप�त िपतरं जनियतारं कंिचदते्य ऊचुः उ�वन्तः — ह ेभगवन् कः नः 

अस्माकं मध्ये �े�ः अभ्यिधकः गुणैः ? इत्येवं पृ�वन्तः । तान् िपतोवाच ह — यिस्मन् वः युष्माकं मध्ये उत्�ान्ते शरीरिमद ं

पािप�िमवाितशयेन जीवतोऽिप समुत्�ान्त�ाण ंततोऽिप पािप�तरिमवाितशयेन दशृ्येत कुणपमस्पृश्यमशु�च दशृ्येत, सः वः 

युष्माकं �े� इत्यवोचत् का�ा तद्दःुखं प�रिजहीषुर्ः ॥ 

सा ह वागु��ाम सा संवत्सरं �ोष्य पय�त्योवाच कथमशकतत� म�ीिवतुिमित यथा कला अवदन्तः �ाणन्तः �ाणेन 

पश्यन्त�कु्षषा शृण्वन्तः �ो�ेण ध्यायन्तो मनसैविमित �िववेश ह वाक् ॥ ८ ॥ 

चकु्षह���ाम तत्संवत्सरं �ोष्य पय�त्योवाच कथमशकतत� म�ीिवतुिमित यथान्धा अपश्यन्तः �ाणन्तः �ाणेन वदन्तो वाचा 

शृण्वन्तः �ो�ेण ध्यायन्तो मनसैविमित �िववेश ह चकु्षः ॥ ९ ॥ 

�ो�ं हो��ाम तत्संवत्सरं �ोष्य पय�त्योवाच कथमशकतत� म�ीिवतुिमित यथा बिधरा अशृण्वन्तः �ाणन्तः �ाणेन वदन्तो 

वाचा पश्यन्त�कु्षषा ध्यायन्तो मनसैविमित �िववेश ह �ो�म् ॥ १० ॥ 

मनो हो��ाम तत्संवत्सरं �ोष्य पय�त्योवाच कथमशकतत� म�ीिवतुिमित यथा बाला अमनसः �ाणन्तः �ाणेन वदन्तो 

वाचा पश्यन्त�कु्षषा शृण्वन्तः �ो�ेणैविमित �िववेश ह मनः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 



तथो�ेषु िप�ा �ाणेषु सा ह वाक् उ��ाम उत्�ान्तवती ; सा च उत्�म्य संवत्सरमा�ं �ोष्य स्व�ापाराि�वृ�ा सती पुनः 

पय�त्य इतरान्�ाणानुवाच — कथं केन �कारेणाशकत श�वन्तो यूयं मदतृे मां िवना जीिवतुं धारियतुमात्मानिमित ; ते ह 

ऊचुः — यथा कला इत्या�द, कलाः मूकाः यथा लोकेऽवदन्तो वाचा जीविन्त । कथम् । �ाणन्तः �ाणेन पश्यन्त�कु्षषा 

शृण्वन्तः �ो�ेण ध्यायन्तो मनसा, एवं सवर्करणचे�ां कुवर्न्त इत्यथर्ः । एवं वयमजीिवष्मेत्यथर्ः । आत्मनोऽ�े�तां �ाणेषु 

बुद्ध्वा �िववेश ह वाक् पुनः स्व�ापारे �वृ�ा बभूवेत्यथर्ः । समानमन्यत् चकु्षह���ाम �ो�ं हो��ाम मनो 

हो��ामेत्या�द । यथा बाला अमनसः अ��ढमनस इत्यथर्ः ॥ 

अथ ह �ाण उि��िमषन्स यथा सुहयः पड्वीशशङ्कून्संिखददेवेिमतरान्�ाणान्समिखद�ं हािभसमेत्योचुभर्गव�ेिध त्वं नः 

�े�ोऽिस मोत्�मी�रित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

एवं परीिक्षतेषु वागा�दषु, अथ अनन्तरं ह स मुख्यः �ाणः उि��िमषन् उत्�िमतुिमच्छन् �कमकरो�दित, उच्यते — यथा 

लोके सुहयः शोभनोऽ�ः पड्वीशशङ्कून् पादबन्धनक�लान् परीक्षणाय आ�ढेन कशया हतः सन् संिखदते् समुत्खनेत् 

समुत्पाटयेत्, एविमतरान्वागादीन्�ाणान् समिखदत् समुद्धृतवान् । ते �ाणाः संचािलताः सन्तः स्वस्थाने 

स्थातुमनुत्सहमानाः अिभसमेत्य मुख्य ं�ाणं तमूचुः — ह ेभगवन् एिध भव नः स्वामी, यस्मात ्त्वं नः �े�ोऽिस ; मा च 

अस्मा�ेहादतु्�मी�रित ॥ 

अथ हनैं वागुवाच यदह ंविस�ोऽिस्म त्वं त�िस�ोऽसीत्यथ हनैं चकु्ष�वाच यदह ं�ित�ािस्म त्वं तत्�ित�ासीित ॥ १३ ॥ 

अथ हनैं �ो�मुवाच यदह ंसंपदिस्म त्वं तत्संपदसीत्यथ हनैं मन उवाच यदहमायतनमिस्म त्वं तदायतनमसीित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ हनैं वागादयः �ाणस्य �े�त्वं काय�ण आपादयन्तः आ�ः — बिलिमव हरन्तो राजे्ञ िवशः । कथम् ? वाक् तावदवुाच — 

यदह ंविस�ोऽिस्म, य�दित ��यािवशेषणम्, य�िस�त्वगुणास्मीत्यथर्ः ; त्वं त�िस�ः तेन विस�त्वगुणेन त्वं त�िस�ोऽिस 

तद्गुणस्त्विमत्यथर्ः । अथवा तच्छब्दोऽिप ��यािवशेषणमेव । त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ विस�त्वगुणोऽज्ञानान्ममेित मया 

अिभमत इत्येतत् । तथो�रेषु योज्यं चकु्षः�ो�मनःसु ॥ 

न वै वाचो न चकंू्षिष न �ो�ािण न मनांसीत्याचक्षते �ाणा इत्येवाचक्षते �ाणो �ेवैतािन सवार्िण भवित ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



�ुते�रद ंवचः — यु�िमद ंवागा�दिभमुर्ख्यं �ाणं �त्यिभिहतम् ; यस्मा� वै लोके वाचो न चकंू्षिष न �ो�ािण न मनांसीित 

वागादीिन करणान्याचक्षते लौ�कका आगमज्ञा वा ; �क त�ह, �ाणा इत्येव आचक्षते कथयिन्त ; यस्मात्�ाणो �ेवैतािन 

सवार्िण वागादीिन करणजातािन भवित ; अतो मुख्यं �ाणं �त्यनु�पमेव वागा�दिभ��िमित �करणाथर्मुपसंिजहीषर्ित ॥ 

ननु कथिमद ंयु�ं चेतनावन्त इव पु�षा अह�ें�तायै िववदन्तः अन्योन्यं स्पध�रि�ित ; न िह चकु्षरादीनां वाचं �त्याख्याय 

�त्येकं वदनं सम्भवित ; तथा अपगमो दहेात् पुनः �वेशो ��गमनं �ाणस्तुितव�पप�ते । त� 

अग्न्या�दचेतनाव�ेवतािधि�तत्वात् वागादीनां चेतनाव�वं तावत् िस�मागमतः । ता�ककसमयिवरोध इित चेत ्दहे े

एकिस्म�नेकचेतनाव�वे, न, ई�रस्य िनिम�कारणत्वाभ्युपगमात् । ये तावदी�रमभ्युपगच्छिन्त ता�ककाः, ते 

मनआ�दकायर्करणानामाध्याित्मकानां बा�ानां च पृिथ�ादीनामी�रािधि�तानामेव िनयमेन �वृि�िमच्छिन्त — 

रथा�दवत् । न च अस्मािभः अग्न्या�ा�ेतनावत्योऽिप दवेता अध्यात्मं भोक्�यः अभ्युपगम्यन्ते ; �क त�ह, कायर्करणवतीनां 

िह तासां �ाणैकदवेताभेदानामध्यात्मािधभूतािधदवैभेदको�टिवकल्पानामध्यक्षतामा�ेण िनयन्ता ई�रोऽभ्युपगम्यते । स 

�करणः, ‘अपािणपादो जवनो �हीता पश्यत्यचकु्षः स शृणोत्यकणर्ः’ (�े. उ. ३-१९) इत्या�दमन्�वणार्त् ; ‘िहरण्यगभ� 

पश्यत जायमानम्’ (�े. उ. ४-१२) ‘िहरण्यगभ� जनयामास पूवर्म्’ (�े. उ. ३-४) इत्या�द च �ेता�तरीयाः पठिन्त । 

भो�ा कमर्फलसम्बन्धी दहे ेति�लक्षणो जीव इित व�यामः । वागादीनां च इह संवादः किल्पतः िवदषुोऽन्वय�ितरेकाभ्यां 

�ाण�े�तािनधार्रणाथर्म्— यथा लोके पु�षा अन्योन्यमात्मनः �े�तायै िववदमानाः कंिचद्गुणिवशेषािभजं्ञ पृच्छिन्त को 

नः �े�ो गुणै�रित ; तेनो�ा ऐकैकश्येन अदः काय� साधियतुमु�च्छत, येनादः काय� साध्यते, स वः �े�ः — इत्यु�ाः 

तथैवो�च्छन्तः आत्मनोऽन्यस्य वा �े�तां िनधार्रयिन्त — तथेम ंसं�वहारं वागा�दषु किल्पतवती �ुितः — कथं नाम 

िव�ान् वागादीनामेकैकस्याभावेऽिप जीवनं द�ृ ंन तु �ाणस्येित �ाण�े�तां �ितप�ेतेित । तथा च �ुितः कौषीत�कनाम् — 

‘जीवित वागपेतो मूकािन्ह पश्यामो जीवित चकु्षरपेतोऽन्धािन्ह पश्यामो जीवित �ो�ापेतो बिधरािन्ह पश्यामो जीवित 

मनोपेतो बालािन्ह पश्यामो जीवित बा�िच्छ�ो जीवत्यू�िच्छ�ः’ (शां. आ. ५-३) इत्या�ा ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

स होवाच �क मेऽ�ं भिवष्यतीित य�त्किच�ददमा �भ्य आ शकुिनभ्य इित होचुस्त�ा एतदनस्या�मनो ह वै नाम �त्यकं्ष न 

ह वा एवंिव�द �क�नान�ं भवतीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

स होवाच मुख्यः �ाणः — �क मेऽ�ं भिवष्यतीित । मुख्यं �ाणं ��ारिमव कल्पियत्वा वागादीन्�ितव�ॄिनव कल्पयन्ती 

�ुितराह — य�दद ंलोकेऽ�जात ं�िस�म् आ �भ्यः �िभः सह आ शकुिनभ्यः सह शकुिनिभः सवर्�ािणनां यद�म्, तत् 



तवा�िमित होचुवार्गादय इित । �ाणस्यसवर्म�ं �ाणोऽ�ा सवर्स्या�स्येत्येवं �ितप�ये किल्पताख्याियका�पा�ावृत्य स्वेन 

�ुित�पेण आह — त� ैएतत् य�त्किचल्लोके �ािणिभर�म�ते, अनस्य �ाणस्य तद�ं �ाणेनैव तद�त इत्यथर्ः । 

सवर्�कारचे�ा�ाि�गुण�दशर्नाथर्म् अन इित �ाणस्य �त्यकं्ष नाम । �ा�ुपसगर्पूवर्त्वे िह िवशेषगितरेव स्यात ्। तथा च 

सवार्�ानाम�ुनार्म�हणिमतीद ं�त्यकं्ष नाम अन इित सवार्�ानाम�ुः साक्षादिभधानम् । न ह वा एवंिव�द यथो��ाणिव�द 

�ाणोऽहमिस्म सवर्भूतस्थः सवार्�ानाम�ेित, तिस्म�ेवंिव�द ह वै �क�न �कि�दिप �ािणिभर�ं सव�ः अन�म् अन�ं न 

भवित, सवर्मेवंिव��ं भवतीत्यथर्ः, �ाणभूतत्वाि�दषुः,‘�ाणा�ा एष उदिेत �ाणेऽस्तमेित’ इत्युप�म्य ‘एवंिवदो ह वा 

उदिेत सूयर् एवंिव�स्तमेित’ (?) इित �ुत्यन्तरात् ॥ 

स होवाच �क मे वासो भिवष्यतीत्याप इित होचुस्तस्मा�ा एतदिशष्यन्तः पुरस्ता�ोप�र�ा�ाि�ः प�रदधित लम्भुको ह 

वासो भवत्यन�ो ह भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स ह उवाच पुनः �ाणः — पूवर्वदवे कल्पना । �क मे वासो भिवष्यतीित । आप इित होचुवार्गादयः । यस्मात्�ाणस्य वासः 

आपः, तस्मा�ा एतदिशष्यन्तः भो�यमाणा भु�वन्त� �ा�णा िव�ांसः एतत्कुवर्िन्त । �कम् ? अि�ः वासस्थानीयािभः 

पुरस्तात् भोजनात्पूवर्म् उप�र�ा� भोजनादधू्व� च प�रदधित प�रधानं कुवर्िन्त मुख्यस्य �ाणस्य । लम्भुको लंभनशीलो 

वासो ह भवित ; वाससो लब्धैव भवतीत्यथर्ः । अन�ो ह भवित । वाससो लम्भुकत्वेनाथर्िस�वैान�तेित अन�ो ह 

भवतीत्यु�रीयवान्भवतीत्येतत् ॥ 

भो�यमाणस्य भु�वत� यदाचमनं शुद्ध्यथ� िवज्ञातम्, तिस्मन ्�ाणस्य वास इित दशर्नमा�िमह िवधीयते — अि�ः 

प�रदधतीित ; न आचमनान्तरम् — यथा लौ�ककैः �ािणिभर�मानम�ं �ाणस्येित दशर्नमा�म्, त�त् ; �क मेऽ�ं �क मे 

वास इत्या�द���ितवचनयोस्तुल्यत्वात् । य�ाचमनमपूव� तादथ्य�न ��येत, तदा कृम्या��मिप �ाणस्य भ�यत्वेन िविहत ं

स्यात् । तुल्ययो�वज्ञानाथर्योः ���ितवचनयोः �करणस्य िवज्ञानाथर्त्वादधर्जरतीयो न्यायो न यु�ः कल्पियतुम ्। य�ु 

�िस�माचमनं �ायत्याथ� �ाणस्यान�ताथ� च न भवतीत्युच्यते, न तथा वयमाचमनमुभयाथ� �ूमः । �क त�ह, 

�ायत्याथार्चमनसाधनभूता आपः �ाणस्य वास इित दशर्नं चो�त इित �ूमः । त� आचमनस्योभयाथर्त्व�सङ्गदोषचोदना 

अनुपप�ा । वासोऽथर् एव आचमन ेत�शर्नं स्या�दित चेत,् न, वासोज्ञानाथर्वाक्ये वासोथार्पूवार्चमनिवधाने 

त�ान�ताथर्त्वदिृ�िवधाने च वाक्यभेदः । आचमनस्य तदथर्त्वमन्याथर्त्वं चेित �माणाभावात् ॥ 

त�तैत्सत्यकामो जाबालो गो�ुतये वैया�प�ायोक्त्वोवाच य�प्येनच्छुष्काय स्थाणवे �ूया�ायेर�ेवािस्मञ्छाखाः 

�रोहयेुः पलाशानीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



तदतेत्�ाणदशर्नं स्तूयते । कथम् ? त�तैत्�ाणदशर्नं सत्यकामो जाबालो गो�ुतये ना�ा वैया�प�ाय �ा�पदोऽपत्यं 

वैया�प�ः तस्मै गो�ुत्याख्याय उक्त्वा उवाच अन्यदिप व�यमाणं वचः । �क तदवुाचेित, आह — य�िप शुष्काय स्थाणवे 

एत�शर्नं �ूयात्�ाणिवत्, जायेरन् उत्प�ेर�ेव अिस्मन्स्थाणौ शाखाः �रोहयेु� पलाशािन प�ािण, �कमु जीवते पु�षाय 

�ूया�दित ॥ 

यथो��ाणदशर्निवदः इद ंमन्थाख्यं कमर् आरभ्यते — 

अथ य�द महि�गिमषेदमावास्यायां दीिक्षत्वा पौणर्मास्यां रा�ौ सव�षधस्य मन्थं दिधमधुनो�पमथ्य ज्ये�ाय �े�ाय 

स्वाहते्य�ावाज्यस्य �त्वा मन्थे सम्पातमवनयेत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं य�द महत् मह�वं िजगिमषेत् गन्तुिमच्छेत्, मह�वं �ा�ुं य�द कामयेतेत्यथर्ः, तस्येद ंकमर् िवधीयते । मह�वे िह 

सित �ी�पनमते । �ीमतो िह अथर्�ा�ं धनम,् ततः कमार्नु�ानम,् तत� दवेयान ंिपतृयाणं वा पन्थानं �ितपत्स्यत 

इत्येतत्�योजनमुररीकृत्य मह�व�ेप्सो�रद ंकमर्, न िवषयोपभोगकामस्य । तस्यायं काला�दिविध�च्यते — अमावास्यायां 

दीिक्षत्वा दीिक्षत इव भूिमशयना�दिनयमं कृत्वा तपो�पं सत्यवचनं ��चयर्िमत्या�दधमर्वान्भूत्वेत्यथर्ः । न पुनद�क्षमेव 

कमर्जातं सवर्मुपाद�े, अति�कारत्वान्मन्थाख्यस्य कमर्णः । ‘उपसद्�ती’ (बृ. उ. ६-३-१) इित �ुत्यन्तरात् पयोमा�भक्षणं 

च शुि�कारणं तप उपाद�े । पौणर्मास्यां रा�ौ कमर् आरभते — सव�षधस्य �ाम्यारण्यानामोषधीनां 

यावच्छक्त्यल्पमल्पमुपादाय ति�तुषीकृत्य आममेव िप� ंदिधमधुनोरौदमु्बरे कंसाकारे चमसाकारे वा पा�े 

�ुत्यन्तरात्�िक्षप्य उपमथ्य अ�तः स्थापियत्वा ज्ये�ाय �े�ाय स्वाहते्य�ावावसथ्ये आज्यस्य आवापस्थाने �त्वा �ुवसंल�ं 

मन्थे सम्पातमवनयेत् सं�वमधः पातयेत् ॥ 

विस�ाय स्वाहते्य�ावाज्यस्य �त्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्�ित�ायै स्वाहते्य�ावाज्यस्य �त्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्संपद े

स्वाहते्य�ावाज्यस्य �त्वा मन्थे सम्पातमवनयेदायतनाय स्वाहते्य�ावाज्यस्य �त्वा मन्थे सम्पातमवनयेत् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत्, विस�ाय �ित�ायै संपद ेआयतनाय स्वाहिेत, �त्येकं तथैव सम्पातमवनयेत् �त्वा ॥ 

अथ �ितसृप्या�लौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा िह ते सवर्िमद ंस िह ज्ये�ः �े�ो राजािधपितः स मा ज्यैष्�ꣳ 

�ैष्�ꣳ राज्यमािधपत्यं गमयत्वहमेवेद ंसवर्मसानीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



अथ �ितसृप्य अ�ेरीषदपसृत्य अ�लौ मन्थमाधाय जपित इमं मन्�म् — अमो नामास्यमा िह ते ; अम इित �ाणस्य नाम । 

अ�ेन िह �ाणः �ािणित दहे ेइत्यतो मन्थ��ं �ाणस्य अ�त्वात् �ाणत्वेन स्तूयत ेअमो नामासीित ; कुतः ? यतः अमा सह 

िह यस्मा�े तव �ाणभूतस्य सव� समस्तं जग�ददम्, अतः । स िह �ाणभूतो मन्थो ज्ये�ः �े�� ; अत एव च राजा दीि�मान् 

अिधपित� अिध�ाय पालियता सवर्स्य । सः मा मामिप मन्थः �ाणो ज्यैष्�ा�दगुणपूगमात्मनः गमयतु, अहमेवेद ंसव� 

जगदसािन भवािन �ाणवत् । इित - शब्दो मन्�प�रसमा�यथर्ः ॥ 

अथ खल्वेतयचार् पच्छ आचामित तत्सिवतुवृर्णीमह इत्याचामित वयं दवेस्य भोजनिमत्याचामित �े� ं

सवर्धातमिमत्याचामित तुरं भगस्य धीमहीित सव� िपबित िन�णज्य कंसं चमसं वा प�ाद�ेः संिवशित चमर्िण वा स्थिण्डले 

वा वाचंयमोऽ�साहः स य�द ि�यं पश्येत्समृ� ंकम�ित िव�ात् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं खलु एतया व�यमाणया ऋचा पच्छः पादशः आचामित भक्षयित, मन्�स्यैकैकेन पादनेैकैकं �ासं भक्षयित । 

तत् भोजनं सिवतुः सवर्स्य �सिवतुः, �ाणमा�दत्यं च एक�कृत्योच्यते, आ�दत्यस्य वृणीमह े�ाथर्येमिह मन्थ�पम् ; येना�ेन 

सािव�ेण भोजनेनोपभु�ेन वयं सिवतृस्व�पाप�ा भवेमेत्यिभ�ायः । दवेस्य सिवतु�रित पूव�ण सम्बन्धः । �े� ं�शस्यतमं 

सवार्�ेभ्यः सवर्धातमं सवर्स्य जगतो धारियतृतमम् अितशयेन िवधातृतमिमित वा ; सवर्था भोजनिवशेषणम् । तुरं त्वरं तूण� 

शी�िमत्येतत्, भगस्य दवेस्य सिवतुः स्व�पिमित शेषः ; धीमिह िचन्तयेमिह िविश�भोजनेन संस्कृताः शु�ात्मानः सन्त 

इत्यिभ�ायः । अथवा भगस्य ि�यः कारणं मह�वं �ा�ुं कमर् कृतवन्तो वयं त�ीमिह िचन्तयेमहीित सव� च मन्थलेपं िपबित 

। िन�णज्य �क्षाल्य कंसं कंसाकारं चमसं चमसाकारं वा औदमु्बरं पा�म् ; पीत्वा आचम्य प�ाद�ेः �ािक्शराः संिवशित 

चमर्िण वा अिजने स्थिण्डले केवलायां वा भूमौ, वाचंयमो वाग्यतः सि�त्यथर्ः, अ�साहो न �स�ते नािभभूयते 

स्�या�िन�स्व�दशर्नेन यथा, तथा संयतिच�ः सि�त्यथर्ः । स एवंभूतो य�द ि�यं पश्येत्स्व�ेषु तदा िव�ात्समृ� ंममेद ं

कम�ित ॥ 

तदषे �ोको यदा कमर्सु काम्येषु ि�यꣳ स्व�ेषु पश्यित समृ�� त� जानीया�िस्मन्स्व�िनदशर्न ेतिस्मन्स्व�िनदशर्ने ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

तदतेिस्म�थ� एष �ोको मन्�ोऽिप भवित — यदा कमर्सु काम्येषु कामाथ�षु ि�यं स्व�ेषु स्व�दशर्नेषु स्व�कालेषु वा 

पश्यित, समृ�� त� जानीयात्, कमर्णां फलिनष्पि�भर्िवष्यतीित जानीया�दत्यथर्ः ; त�स्मस्�या�द�शस्तस्व�दशर्ने 

सतीत्यिभ�ायः । ि��ि�ः कमर्समा�यथार् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 



॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

��ा�दस्तम्बपयर्न्ताः संसारगतयो व��ाः वैराग्यहतेोमुर्मुकू्षणाम् इत्यत आख्याियका आरभ्यते — 

�ेतकेतुहार्�णेयः प�ालानाꣳ सिमितमेयाय तꣳ ह �वाहणो जैविल�वाच कुमारानु त्वािशषित्पतेत्यनु िह भगव इित ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

�ेतकेतुनार्मतः, ह इित ऐित�ाथर्ः, अ�णस्यापत्यमा�िणः तस्यापत्यमा�णेयः प�ालानां जनपदानां सिम�त सभाम् एयाय 

आजगाम । तमागतवन्तं ह �वाहणो नामतः जीवलस्यापत्यं जैविलः उवाच उ�वान् — ह ेकुमार अन ुत्वा त्वाम् अिशषत् 

अन्विशषत् िपता ? �कमनुिश�स्त्वं िप�ेत्यथर्ः । इत्यु�ः स आह — अनु िह अनुिश�ोऽिस्म भगव इित सूचय�ाह ॥ 

वेत्थ य�दतोऽिध �जाः �यन्तीित न भगव इित वेत्थ यथा पुनरावतर्न्त३ इित न भगव इित वेत्थ पथोद�वयानस्य 

िपतृयाणस्य च �ावतर्ना३ इित न भगव इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तं ह उवाच — य�नुिश�ोऽिस, वेत्थ य�दतः अस्माल्लोकात् अिध ऊध्व� यत्�जाः �यिन्त य�च्छिन्त, त�त्क जानीषे इत्यथर्ः 

। न भगव इत्याह इतरः, न जानेऽह ंतत ्यत्पृच्छिस । एवं त�ह, वेत्थ जानीषे यथा येन �कारेण पुनरावतर्न्त इित । न भगव 

इित �त्याह । वेत्थ पथोमार्गर्योः सह�याणयोद�वयानस्य िपतृयाणस्य च �ावतर्ना �ावतर्निमतरेतरिवयोगस्थानं सह 

गच्छतािमत्यथर्ः ॥ 

वेत्थ यथासौ लोको न संपूयर्त३ इित न भगव इित वेत्थ यथा प�म्यामा�तावापः पु�षवचसो भवन्तीित नैव भगव इित ॥ 

३ ॥ 

भाष्यम् 

वेत्थ यथा असौ लोकः िपतृसम्बन्धी — यं �ाप्य पुनरावतर्न्ते, ब�िभः �यि�रिप येन कारणेन न संपूयर्ते इित । न भगव 

इित �त्याह । वेत्थ यथा येन �मेण प�म्यां प�संख्याकायामा�तौ �तायाम् आ�ितिनवृर्�ा आ�ितसाधना� आपः 

पु�षवचसः पु�ष इत्येवं वचोऽिभधानं यासां �यमानानां �मेण ष�ा�ितभूतानां ताः पु�षवचसः पु�षशब्दवाच्या भविन्त 

पु�षाख्यां लभन्त इत्यथर्ः । इत्यु�ो नैव भगव इत्याह ; नैवाहम� �कचन जानामीत्यथर्ः ॥ 

अथानु �कमनुिश�ोऽवोचथा यो हीमािन न िव�ात्कथꣳ सोऽनुिश�ो �ुवीतेित स हायस्तः िपतुरधर्मेयाय तꣳ 

होवाचाननुिशष्य वाव �कल मा भगवान्�वीदनु त्वािशषिमित ॥ ४ ॥ 



भाष्यम् 

अथ एवमज्ञः सन् �कमनु कस्मा�वम् अनुिश�ोऽस्मीित — अवोचथा उ�वानिस ; यो िह इमािन मया पृ�ान्यथर्जातािन न 

िव�ात् न िवजानीयात्, कथं स िव�त्सु अनुिश�ोऽस्मीित �ुवीत । इत्येवं स �ेतकेतुः राज्ञा आयस्तः आयािसतः सन् 

िपतुरध� स्थानम् एयाय आगतवान्, त ंच िपतरमुवाच — अननुिशष्य अनुशासनमकृत्वैव मा मां �कल भगवान् 

समावतर्नकालेऽ�वीत् उ�वान् अनु त्वािशषम् अन्विशषं त्वािमित ॥ 

प� मा राजन्यबन्धुः ��ान�ाक्षी�ेषां नैकंचनाशकं िवव�ुिमित स होवाच यथा मा त्वं तदतैानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद 

य�हिममानवे�दष्यं कथं त ेनाव�यिमित ॥ ५ ॥ 

स ह गौतमो राज्ञोऽधर्मेयाय तस्मै ह �ा�ायाहा� चकार स ह �ातः सभाग उदयेाय तं होवाच मानुषस्य भगवन्गौतम िव�स्य 

वरं वृणीथा इित स होवाच तवैव राजन्मानुषं िव�ं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे �ूहीित स ह कृच्�ी बभूव 

॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यतः प� प�संख्याकान्��ान् राजन्यबन्धुः राजन्या बन्धवोऽस्येित राजन्यबन्धुः स्वयं दवृुर्� इत्यथर्ः, अ�ाक्षीत् पृ�वान् । 

तेषां ��ानां नैकंचन एकमिप नाशकं न श�वानह ंिवव�ंु िवशेषेणाथर्तो िनण�तुिमत्यथर्ः । स ह उवाच िपता — यथा मा 

मां वत्स त्वं तदा आगतमा� एव एतान्��ान् अवद उ�वानिस — तेषां नैकंचन अशकं िवव�ुिमित, तथा मां जानीिह, 

त्वदीयाज्ञानेन िलङ्गेन मम ति�षयमज्ञानं जानीहीत्यथर्ः । कथम् । यथा अहमेषां ��ानाम् एकं चन एकमिप न वेद न जाने 

इित — यथा त्वमेवाङ्ग एतान्��ान् न जानीषे, तथा अहमिप एता� जाने इत्यथर्ः । अतो मय्यन्यथाभावो न कतर्�ः । कुत 

एतदवेम् । यतो न जाने ; य�हिममान्��ान् अवे�दष्यं िव�दतवानािस्म, कथं ते तुभ्यं ि�याय पु�ाय समावतर्नकाले पुरा 

नाव�यं नो�वानिस्म — इत्युक्त्वा स ह गौतमः गो�तः राज्ञः जैवलेः अध� स्थानम ्एयाय गतवान् । तस्मै ह गौतमाय 

�ा�ाय अहार्म् अहर्णां चकार कृतवान् । स च गौतमः कृताितथ्यः उिषत्वा परे�ुः �ातःकाले सभागे सभां गत ेरािज्ञ उदयेाय 

। भजनं भागः पूजा सेवा सह भागेन वतर्मानो वा सभागः पूज्यमानोऽन्यैः स्वय ंगोतमः उदयेाय राजानमु�तवान् । तं 

होवाच गौतमं राजा — मानुषस्य भगवन्गौतम मनुष्यसम्बिन्धनो िव�स्य �ामादःे वरं वरणीयं कामं वृणीथाः �ाथर्येथाः । 

स ह उवाच गौतमः — तवैव ित�तु राजन् मानुषं िव�म् ; यामेव कुमारस्य मम पु�स्य अन्ते समीपे वाचं प���लक्षणाम् 

अभाषथाः उ�वानिस, तामेव वाचं मे म� ं�ूिह कथय — इत्यु�ो गौतमेन राजा स ह कृच्�ी दःुखी बभूव — कथं 

ित्वदिमित ॥ 

तं ह िचरं वसेत्याज्ञापया�कार त ंहोवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न �ाक्त्व�ः पुरा िव�ा �ा�णान्गच्छित तस्माद ु

सव�षु लोकेषु क्ष�स्यैव �शासनमभू�दित तस्मै होवाच ॥ ७ ॥ 



भाष्यम् 

स ह कृच्�ीभूतः अ�त्याख्येयं �ा�णं मन्वानः न्यायेन िव�ा व��ेित मत्वा तं ह गौतमं िचरं दीघर्कालं वस — 

इत्येवमाज्ञापयांचकार आज्ञ�वान् । यत्पूव� �ख्यातवान् राजा िव�ाम्, य� प�ाि�रं वसेत्याज्ञ�वान्, ति�िम�ं �ा�णं 

क्षमापयित हतेुवचनोक्त्या । त ंह उवाच राजा — सवर्िव�ो �ा�णोऽिप सन् यथा येन �कारेण मा मां ह ेगौतम अवदः 

त्वम् — तामेव िव�ालक्षणां वाचं मे �ूिह — इत्यज्ञानात्, तेन त्वं जानीिह । त�ािस्त व��म् — यथा येन �कारेण इयं 

िव�ा �ाक् त्व�ो �ा�णान् न गच्छित न गतवती, न च �ा�णा अनया िव�या अनुशािसतवन्तः, तथा एतत्�िस� ंलोके 

यतः, तस्माद ुपुरा पूव� सव�षु लोकेषु क्षत्�स्यैव क्षत्�जातेरेव अनया िव�या �शासनं �शास्तृत्वं िशष्याणामभूत् बभूव ; 

क्षित्�यपरम्परयैवेयं िव�ा एतावन्तं कालमागता ; तथाप्यहतेां तुभ्यं व�यािम ; त्वत्सं�दानादधू्व� �ा�णान्गिमष्यित ; अतो 

मया यद�ुम्, तत्क्षन्तुमहर्सीत्युक्त्वा तस्म ैह उवाच िव�ां राजा ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

‘प�म्यामा�तावापः’ इत्ययं ��ः �ाथम्येनापा��यते, तदपाकरणमनु इतरेषामपाकरणमनुकूलं भवे�दित । अि�हो�ा�त्योः 

कायार्रम्भो यः, स उ�ो वाजसनेयके — त ं�ित ��ाः । उत्�ािन्तरा�त्योगर्ितः �ित�ा तृि�ः पुनरावृि�ल�कं �त्युत्थायी 

इित । तेषां च अपाकरणमु�ं त�ैव — ‘ते वा एते आ�ती �त ेउत्�ामतस्ते अन्त�रक्षमािवशतस्ते अन्त�रक्षमेवाहवनीयं 

कुवार्ते वायुं सिमधं मरीचीरेव शुक्लामा��त त ेअन्त�रकं्ष तपर्यतस्ते तत उत्�ामत’ (शत. �ा. ११-६-२-६) इत्या�द ; 

एवमेव पूवर्व��वं तपर्यतस्ते तत आवत�ते । इमामािवश्य तपर्ियत्वा पु�षमािवशतः । ततः ि�यमािवश्य लोकं �त्युत्थायी 

भवित इित । त� अि�हो�ा�त्योः कायार्रम्भमा�मेवं�कारं भवतीत्यु�म्, इह तु तं 

कायार्रम्भमि�हो�ापूवर्िवप�रणामलक्षणं प�धा �िवभज्य अि�त्वेनोपासनमु�रमागर्�ितपि�साधनं िविधत्सन् आह — 

असौ वाव लोको गौतमाि�स्तस्या�दत्य एव सिम�श्मयो धूमोऽहर�च�न्�मा अङ्गारा नक्ष�ािण िवस्फुिलङ्गाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

असौ वाव लोको गौतमाि��रत्या�द । इह सायं�ातरि�हो�ा�ती �त ेपयआ�दसाधने ��ापुरःसरे 

आहवनीयाि�सिमद्धूमा�चरङ्गारिवस्फुिलङ्गभािवते क�ार्�दकारकभािवते च अन्त�रक्ष�मेणोत्�म्य �ुलोकं �िवशन्त्यौ 

सू�मभूते अप्समवाियत्वादप्शब्दवाच्ये ��ाहतेुत्वा� ��ाशब्दवाच्ये । तयोरिधकरणः अि�ः अन्य� तत्संबन्धं 

सिमदादीत्युच्यते । या च असावग्न्या�दभावना आ�त्योः, सािप तथैव िन�दश्यत े। असौ वाव लोकोऽि�ः ह ेगौतम — 

यथाि�हो�ािधकरणमाहवनीय इह । तस्या�े�ुर्लोकाख्यस्य आ�दत्य एव सिमत्, तेन िह इ�ः असौ लोको दीप्यते, अतः 

सिमन्धनात् सिमदा�दत्यः रश्मयो धूमः, तदतु्थानात् ; सिमधो िह धूम उि��ित । अहर�चः �काशसामान्यात्, 



आ�दत्यकायर्त्वा� । चन्�मा अङ्गाराः, अह्नः �शमेऽिभ��ेः ; अ�चषो िह �शमेऽङ्गारा अिभ�ज्यन्ते । नक्ष�ािण 

िवस्फुिलङ्गाः, चन्�मसोऽवयवा इव िव�क�णर्त्वसामान्यात् ॥ 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः ��ां जुह्वित तस्या आ�तेः सोमो राजा सम्भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तिस्म�ेतिस्मन् यथो�लक्षणेऽ�ौ दवेा यजमान�ाणा अग्न्या�द�पा अिधदवैतम् । ��ाम ्

अि�हो�ा�ितप�रणामावस्था�पाः सू�मा आपः ��ाभािवताः ��ा उच्यन्ते, ‘प�म्यामा�तावापः पु�षवचसो भविन्त’ 

(छा. उ. ५-३-३) इत्यपां होम्यतया ��े �ुतत्वात् ; ‘��ा वा आपः ��ामेवारभ्य �णीय �चरिन्त’ (तै. �ा. ३-२-४-२८) 

इित च िवज्ञायत े। तां ��ाम् अ�ूपां जुह्वित ; तस्या आ�तेः सोमो राजा अपां ��ाशब्दवाच्यानां �ुलोका�ौ �तानां 

प�रणामः सोमो राजा सम्भवित — यथा ऋग्वेदा�दपुष्परसा ऋगा�दमधुकरोपनीतास्ते आ�दत्ये यशआ�दकाय� 

रोिहता�द�पलक्षणमारभन्ते इत्यु�म् — तथेमा अि�हो�ा�ितसमवाियन्यः सू�माः ��ाशब्दवाच्या आपः 

�ुलोकमनु�िवश्य चान्� ंकायर्मारभन्ते फल�पमि�हो�ा�त्योः । यजमाना� तत्कतार्र आ�ितमया आ�ितभावना भािवता 

आ�ित�पेण कमर्णा आकृ�ाः ��ाप्समवाियनो �ुलोकमनु�िवशय सोमभूता भविन्त । तदथ� िह तैरि�हो�ं �तम् । अ� तु 

आ�ितप�रणाम एव प�ाि�सम्बन्ध�मेण �ाधान्येन िवविक्षत उपासनाथ� न यजमानानां गितः । तां त्विवदषुां 

धूमा�द�मेणो�र� व�यित, िवदषुां च उ�रा िव�ाकृताम् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

पजर्न्यो वाव गौतमाि�स्तस्य वायुरेव सिमद�ं धूमो िव�ुद�चरशिनरङ्गारा �ादनयो िवस्फुिलङ्गाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ि�तीयहोमपयार्याथर्माह — पजर्न्यो वाव पजर्न्य एव गौतमाि�ः पजर्न्यो नाम वृष्�ुपकरणािभमानी दवेतािवशेषः । तस्य 

वायुरेव सिमत्, वायुना िह पजर्न्योऽि�ः सिमध्यत े; पुरोवाता�द�ाबल्ये वृि�दशर्नात् । अ�ं धूमः, धूमकायर्त्वाद्धूमव� 

ल�यमाणत्वात् । िव�ुद�चः, �काशसामान्यात् । अशिनः अङ्गाराः, का�ठन्याि��ुत्संबन्धा�ा । �ादनयो िवस्फुिलङ्गाः 

�ादनयः ग�जतशब्दाः मेघानाम्, िव�क�णर्त्वसामान्यात् ॥ 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः सोमं राजानं जुह्वित तस्या आ�तेवर्ष� सम्भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेाः पूवर्वत्सोमं राजानं जुह्वित । तस्या आ�तेवर्ष� सम्भवित ; ��ाख्या आपः सोमाकारप�रणता 

ि�तीये पयार्ये पजर्न्या�� �ाप्य वृि�त्वेन प�रणमन्ते ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

पृिथवी वाव गौतमाि�स्तस्याः संवत्सर एव सिमदाकाशो धूमो राि�र�च�दशोऽङ्गारा अवान्तर�दशो िवस्फुिलङ्गाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पृिथवी वाव गौतमाि��रत्या�द पूवर्वत् । तस्याः पृिथ�ाख्यस्या�ेः संवत्सर एव सिमत्, संवत्सरेण िह कालेन सिम�ा 

पृिथवी �ी�ा�दिनष्प�ये भवित । आकाशो धूमः, पृिथ�ा इवोित्थत आकाशो दशृ्यते — यथा अ�ेधूर्मः । राि�र�चः, 

पृिथ�ा िह अ�काशाित्मकाया अनु�पा राि�ः, तमो�पत्वात् — अ�े�रवानु�पम�चः । �दशः अङ्गाराः, 

उपशान्तत्वसामान्यात् । अवान्तर�दशः िवस्फुिलङ्गाः, कु्ष�त्वसामान्यात् ॥ 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा वष� जुह्वित तस्या आ�तेर�ं सम्भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तिस्मि�त्या�द समानम् । तस्या आ�तेर�ं �ीिहयवा�द सम्भवित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

पु�षो वाव गौतमाि�स्तस्य वागेव सिमत्�ाणो धूमो िजह्वा�च�कु्षरङ्गाराः �ो�ं िवस्फुिलङ्गाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पु�षो वाव गौतमाि�ः । तस्य वागेव सिमत्, वाचा िह मुखेन सिमध्यते पु�षो न मूकः । �ाणो धूमः, धूम इव 

मुखाि�गर्मनात् । िजह्वा अ�चः, लोिहतत्वात् । चकु्षः अङ्गाराः, भास आ�यत्वात् । �ो�ं िवस्फुिलङ्गाः, 

िव�क�णर्त्वसाम्यात् ॥ 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा अ�ं जुह्वित तस्या आ�ते रेतः सम्भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



समानमन्यत् । अ�ं जुह्वित �ी�ा�दसंस्कृतम् । तस्या आ�ते रेतः सम्भवित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

योषा वाव गौतमाि�स्तस्या उपस्थ एव सिम�दपुमन्�यते स धूमो योिनर�चयर्दन्तः करोित तेऽङ्गारा अिभनन्दा 

िवस्फुिलङ्गाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

योषा वाव गौतमाि�ः । तस्या उपस्थ एव सिमत,् तेन िह सा पु�ा�ुत्पादनाय सिमध्यते । यदपुमन्�यते स धूमः, 

�ीसम्भवादपुमन्�णस्य । योिनर�चः लोिहतत्वात् । यदन्तः करोित तेऽङ्गाराः, अि�सम्बन्धात् । अिभनन्दाः सुखलवाः 

िवस्फुिलङ्गाः, कु्ष�त्वात् ॥ 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा रेतो जुह्वित तस्या आ�तेगर्भर्ः सम्भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तिस्म�ेतिस्म��ौ दवेा रेतो जुह्वित । तस्या आ�तेगर्भर्ः सम्भवतीित । एवं ��ासोमवषार्�रेतोहवनपयार्य�मेण आप एव 

गभ�भूतास्ताः । त� अपामा�ितसमवाियत्वात् �ाधान्यिववक्षा — आपः प�म्यामा�तौ पु�षवचसो भवन्तीित । न त्वाप 

एव केवलाः सोमा�दकायर्मारभन्ते । न च आपोऽि�वृत्कृताः सन्तीित । ि�वृत्कृतत्वेऽिप िवशेष संज्ञालाभो द�ृः — 

पृिथवीयिममा आपोऽयमि��रत्यन्यतमबा�ल्यिनिम�ः । तस्मात्समु�दतान्येव भूतान्यब्बा�ल्यात्कमर्समवायीिन 

सोमा�दकायार्रम्भकारण्याप इत्युच्यन्ते । दशृ्यत ेच �वबा�ल्यं सोमवृष्��रेतोदहेषुे । ब��वं च शरीरं य�िप पा�थवम् । 

त� प�म्यामा�तौ �तायां रेतो�पा आपो गभ�भूताः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

इित तु प�म्यामा�तावापः पु�षवचसो भवन्तीित स उल्बावृतो गभ� दश वा नव वा मासानन्तः शियत्वा याव�ाथ जायते 

॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



इित तु एवं तु प�म्यामा�तावापः पु�षवचसो भवन्तीित �ाख्यातः एकः ��ः । य�ु �ुलोका�दमां �त्यावृ�योरा�त्योः 

पृिथव� पु�षं ि�यं �मेण आिवश्य लोकं �त्युत्थायी भवतीित वाजसनेयके उ�म्, तत्�ासिङ्गकिमहोच्यते । इह च �थम े

��े उ�म् — वेत्थ य�दतोऽिध �जाः �यन्तीित । तस्य च अयमुप�मः — स गभ�ऽपां प�मः प�रणामिवशेष 

आ�ितकमर्समवाियनीनां ��ाशब्दवाच्यानाम् उल्बावृतः उल्बेन जरायुणा आवृतः वेि�तः दश वा नव वा मासान् अन्तः 

मातुः कुक्षौ शियत्वा याव�ा यावता कालेन न्यूनेनाित�र�ेन वा अथ अनन्तरं जायते ॥ 

उल्बावृत इत्या�द वैराग्यहतेो�रदमुच्यते । क� ंिह मातुः कुक्षौ मू�पूरीषवातिप��ेष्मा�दपूण� तदनुिल�स्य 

गभर्स्योल्बाशुिचपटावृतस्य लोिहतसरेतोशुिचबीजस्य मातुरिशतपीतरसानु�वेशेन िववधर्मानस्य 

िन��शि�बलवीयर्तेजः�ज्ञाचे�स्य शयनम् । ततो योिन�ारेण पी�मानस्य क�तरा िनःसृितजर्न्मेित वैराग्य ं�ाहयित, 

मु�तर्मप्यस�ं दश वा नव वा मासानितदीघर्कालमन्तः शियत्वेित च ॥ 

स जातो यावदायुषं जीवित तं �ेतं �द�िमतोऽ�य एव हरिन्त यत एवेतो यतः संभूतो भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स एवं जातः यावदायुषं पुनः पुनघर्टीयन्�व�मनागमनाय कमर् कुवर्न् कुलालच�व�ा ितयर्ग्�मणाय यावत्कमर्णोपा�मायुः 

ताव�ीवित । तमेनं क्षीणायुषं �ेतं मृत ं�द� ंकमर्णा िन�द� ंपरलोकं �ित — य�द चे�ीवन् वै�दके कमर्िण ज्ञाने वा 

अिधकृतः — तमेन ंमृतम् इतः अस्मा�ामात् अ�ये अग्न्यथर्म् ऋित्वजो हरिन्त पु�ा वा अन्त्यकमर्णे । यत एव इत आगतः 

अ�ेः सकाशात् ��ा�ा�ित�मेण, यत� प�भ्योऽि�भ्यः संभूतः उत्प�ः भवित, तस्मै एव अ�ये हरिन्त स्वामेव योिनम् 

अि�म् आपादयन्तीत्यथर्ः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

त� इत्थं िवदःु । ये चेमेऽरण्ये ��ा तप इत्युपासते तेऽ�चषमिभसम्भवन्त्य�चषोऽहरह्न 

आपूयर्माणपक्षमापूयर्माणपक्षा�ान्षडुदङ्ङेित मासाꣳस्तान् ॥ १ ॥ 

मासेभ्यः संवत्सरꣳ संवत्सरादा�दत्यमा�दत्या�न्�मसं चन्�मसो िव�ुतं तत्पु�षोऽमानवः स एनान्�� गमयत्येष दवेयानः 

पन्था इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



‘वेत्थ य�दतोऽिध �जाः �यिन्त’ (छा. उ. ५-३-२) इत्ययं ��ः �त्युपिस्थतोऽपाकतर्�तया । तत ्त� लोकं �ित 

उित्थतानाम् अिधकृतानां गृहमेिधनां ये इत्थम् एवं यथो�ं प�ाि�दशर्नम् — �ुलोका�ि�भ्यो वयं �मेण जाता 

अि�स्व�पाः प�ाग्न्यात्मानः — इत्येवं िवदःु जानीयुः । कथमवगम्यते इत्थं िवद�ुरित गृहस्था एव उच्यन्ते नान्य इित । 

गृहस्थानां ये त्विनत्थंिवदः केवले�ापूतर्द�पराः ते धूमा�दना चन्� ंगच्छन्तीित व�यित । ये च अरण्योपलिक्षता वैखानसाः 

प�र�ाजका� ��ा तप इत्युपासते, तेषां च इत्थंिवि�ः सह अ�चरा�दना गमन ंव�यित, 

पा�रशेष्यादि�हो�ा�ितसम्बन्धा� गृहस्था एव गृ�न्ते — इत्थं िवद�ुरित । ननु ��चा�रणोऽप्यगृहीता �ाम�ुत्या 

अरण्य�ुत्या च अनुपलिक्षता िव�न्ते, कथं पा�रशेष्यिसि�ः ? नैष दोषः । पुराणस्मृित�ामाण्यात् ऊध्वर्रेतसां 

नैि�क��चा�रणाम् उ�रेणायर्म्णः पन्थाः �िस�ः, अतः तेऽप्यरण्यवािसिभः सह गिमष्यिन्त । उपकुवार्णकास्त ु

स्वाध्याय�हणाथार् इित न िवशेषिनद�शाहार्ः । ननु ऊध्वर्रेतस्त्वं चेत ्उ�रमागर्�ितपि�कारणं पुराणस्मृित�ामाण्या�दष्यते, 

इत्थंिव�वमनथर्कं �ा�म् । न, गृहस्थान्�त्यथर्व�वात् । ये गृहस्था अिनत्थंिवदः, तेषां स्वभावतो दिक्षणो धूमा�दः पन्थाः 

�िस�ः, तेषां य इत्थं िवदःु सगुणं वा अन्यद्�� िवदःु, ‘अथ यद ुचैवािस्मञ्श�ं कुवर्िन्त य�द च ना�चषमेव’ (छा. उ. ४-

१५-५) इित िलङ्गात् उ�रेण त ेगच्छिन्त । नन ुऊध्वर्रेतसां गृहस्थानां च समाने आ�िमत्वे ऊध्वर्रेतसामेव उ�रेण पथा 

गमनं न गृहस्थानािमित न यु�म ्अि�हो�ा�दवै�दककमर्बा�ल्ये च सित ; नैष दोषः, अपूता िह ते — 

श�ुिम�संयोगिनिम�ौ िह तेषां राग�षेौ, तथा धमार्धम� �हसानु�हिनिम�ौ, �हसानृतमाया��चयार्�द च 

बह्वशुि�कारणमप�रहाय� तेषाम्, अतोऽपूताः । अपूतत्वात् न उ�रेण पथा गमनम् । �हसानृतमाया��चयार्�दप�रहारा� 

शु�ात्मानो िह इतरे, श�ुिम�राग�षेा�दप�रहारा� िवरजसः ; तेषां यु� उ�रः पन्थाः । तथा च पौरािणकाः — ‘ये 

�जामीिषरेऽधीरास्ते श्मशानािन भेिजरे । ये �जां नेिषरे धीरास्तेऽमृतत्वं िह भेिजरे’ (?) इत्या�ः । इत्थंिवदां 

गृहस्थानामरण्यवािसनां च समानमागर्त्वेऽमृतत्वफले च सित, अरण्यवािसनां िव�ानथर्क्यं �ा�म् ; तथा च �ुितिवरोधः 

— ‘न त� दिक्षणा यिन्त नािव�ांसस्तपिस्वनः’ (शत. �ा. १०-५-४-१६) इित, ‘स एनमिव�दतो न भुनि�’ (बृ. उ. १-४-

१५) इित च िव��म् । न, आभूतसम्प्लवस्थानस्यामृतत्वेन िवविक्षतत्वात् । त�ैवो�ं पौरािणकैः — ‘आभूतसम्प्लवं 

स्थानममृतत्वं िह भाष्यते’ (िव. पु. २-८-९७) इित । य� आत्यिन्तकममृतत्वम,् तदपेक्षया ‘न त� दिक्षणा यिन्त’ ‘स 

एनमिव�दतो न भुनि�’ इत्या�ाः �ुतयः — इत्यतो न िवरोधः । ‘न च पुनरावतर्न्ते’ (छा. उ. ८-१५-१) इित ‘इमं 

मानवमावत� नावतर्न्ते’ (छा. उ. ४-१५-५) इत्या�द �ुितिवरोध इित चेत्, न ; ‘इमं मानवम्’ इित िवशेषणात् ‘तेषािमह न 

पुनरावृि�रिस्त’ (बृ. मा. ६-१-१८) इित च । य�द िह एकान्तेनैव नावत�रन्, इमं मानवम् इह इित च िवशेषणमनथर्कं 

स्यात् । इमिमह इत्याकृितमा�मुच्यत इित चेत,् न ; अनावृि�शब्दनेैव िनत्यानावृ�यथर्स्य �तीतत्वात् आकृितकल्पना 

अन�थका । अतः इमिमह इित च िवशेषणाथर्व�वाय अन्य� आवृि�ः कल्पनीया । न च सदकेमेवाि�तीयिमत्येवं �त्ययवतां 

मूधर्न्यना�ा अ�चरा�दमाग�ण गमनम्, ‘��ैव सन्��ाप्येित’ (बृ. उ. ४-४-६) ‘तस्मा�त्सवर्मभवत्’ (बृ. उ. १-४-९) ‘न 

तस्य �ाणा उत्�ामिन्त ।’ (बृ. उ. ४-४-६) ‘अ�ैव समवलीयन्त’े (बृ. उ. ३-२-११) इत्या�द�ुितशतेभ्यः । नन ु

तस्मा�ीवादिु��िमषोः �ाणा नोत्�ामिन्त सहवै गच्छन्तीत्ययमथर्ः कल्प्यत इित चेत ्; न, ‘अ�ैव समवलीयन्ते’ इित 



िवशेषणानथर्क्यात्, ‘सव� �ाणा अनूत्�ामिन्त’ (बृ. उ. ४-४-२) इित च �ाणैगर्मनस्य �ा�त्वात् । 

तस्मादतु्�ामन्तीत्यनाशङ्कैवैषा । यदािप मोक्षस्य संसारगितवैलक्षण्यात्�ाणानां जीवेन सह आगमनमाशङ्क्य 

तस्मा�ोत्�ामन्तीत्युच्यते, तदािप ‘अ�ैव समवलीयन्ते’ इित िवशेषणमनथर्कं स्यात् । न च �ाणै�वयु�स्य गित�पप�ते 

जीवत्वं वा, सवर्गतत्वात्सदात्मनो िनरवयवत्वात् �ाणसम्बन्धमा�मेव िह अि�िवस्फुिलङ्गव�ीवत्वभेदकारणिमत्यतः 

ति�योगे जीवत्वं गितवार् न शक्या प�रकल्पियतुम्, �ुतय�ेत्�माणम् । न च सतोऽणुरवयवः स्फु�टतो जीवाख्यः स�पंू 

िछ�ीकुवर्न् गच्छतीित शक्यं कल्पियतुम् । तस्मात् ‘तयोध्वर्माय�मृतत्वमेित’ (छा. उ. ८-६-६) इित सगुण��ोपासकस्य 

�ाणैः सह ना�ा गमनम्, सापेक्षमेव च अमृतत्वम्, न साक्षान्मोक्ष इित गम्यते, ‘तदपरािजता पूस्तदरंै मदीयं सरः’ (छा. उ. 

८-५-३) इत्या�ुक्त्वा ‘तेषामेवैष ��लोकः’ (छा. उ. ८-५-४) इित िवशेषणात् ॥ 

अतः प�ाि�िवदो गृहस्थाः, ये च इमे अरण्य ेवान�स्थाः प�र�ाजका� सह नैि�क��चा�रिभः ��ा तप इत्येवमा�ुपासते 

��धानास्तपिस्वन�ेत्यथर्ः ; उपासनशब्दस्तात्पयार्थर्ः ; इ�ापूत� द�िमत्युपासत इित य�त ्। �ुत्यन्तरात् ये च सत्यं �� 

िहरण्यगभार्ख्यमुपासते, त ेसव� अ�चषम् अ�चरिभमािनन� दवेताम् अिभसम्भविन्त �ितप�न्ते । समानमन्यत् 

चतुथर्गित�ाख्यानेन । एष दवेयानः पन्था �ाख्यातः सत्यलोकावसानः, न अण्डा�िहः, ‘यदन्तरािपतरं मातरं च’ (ऋ. 

१०-८८-१५) इित मन्�वणार्त् ॥ 

अथ य इमे �ाम इ�ापूत� द�िमत्युपासते ते धूममिभसम्भविन्त धूमा�ा�� रा�ेरपरपक्षमपरपक्षा�ान्षड्दिक्षणैित 

मासांस्ता�ैते संवत्सरमिभ�ा�ुविन्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथेत्यथार्न्तर�स्तावनाथर्ः, य इमे गृहस्थाः �ामे, �ाम इित गृहस्थानामसाधारणं िवशेषणम् अरण्यवािसभ्यो �ावृ�यथर्म् 

— यथा वान�स्थप�र�ाजकानामरण्यं िवशेषणं गृहस्थेभ्यो �ावृ�यथर्म्, त�त् ; इ�ापूत� इ�मि�हो�ा�द वै�दकं कमर्, पूत� 

वापीकूपतडागारामा�दकरणम् ; द�ं बिहव��द यथाशक्त्यह�भ्यो ��संिवभागो द�म् ; इित एवंिवधं प�रचरणप�र�ाणा�द 

उपासते, इित—शब्दस्य �कारदशर्नाथर्त्वात् । त ेदशर्नव�जतत्वाद्धूमं धूमािभमािनन� दवेताम् अिभसम्भविन्त �ितप�न्ते 

। तया अितवािहता धूमा�ा�� राि�दवेतां रा�ेरपरपक्षदवेताम् एवमेव कृष्णपक्षािभमािननीम् अपरपक्षात् यान्षण्मासान् 

दिक्षणा दिक्षणां �दशमेित सिवता, तान्मासान् दिक्षणायनषण्मासािभमािननीद�वताः �ितप�न्त इत्यथर्ः । संघचा�रण्यो िह 

षण्मासदवेता इित मासािनित ब�वचन�योगः तासु । नैते क�मणः �कृताः संवत्सरं संवत्सरािभमािनन� 

दवेतामिभ�ा�ुविन्त । कुतः पुनः संवत्सर�ाि��सङ्गः, यतः �ितिषध्यते ? अिस्त िह �सङ्गः — संवत्सरस्य िह 

एकस्यावयवभूते दिक्षणो�रायणे, त� अ�चरा�दमागर्�वृ�ानामुदगयनमासेभ्योऽवयिवनः संवत्सरस्य �ाि���ा ; अतः 

इहािप तदवयवभूतानां दिक्षणायनमासानां �ा�� �ुत्वा तदवयिवनः संवत्सरस्यािप पूवर्वत्�ाि�राप�ेित । अतः तत्�ाि�ः 

�ितिवध्यते — नैते संवत्सरमिभ�ा�ुवन्तीित ॥ 



मासेभ्यः िपतृलोकं िपतृलोकादाकाशमाकाशा�न्�मसमेष सोमो राजा त�ेवानाम�ं तं दवेा भक्षयिन्त ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

मासेभ्यः िपतृलोकं िपतृलोकादाकाशम् आकाशा�न्�मसम् । कोऽसौ, यस्तैः �ाप्यते चन्�माः ? य एष दशृ्यतेऽन्त�रके्ष सोमो 

राजा �ा�णानाम्, तद�ं दवेानाम्, त ंचन्�मसम�ं दवेा इन्�ादयो भक्षयिन्त । अतस्ते धूमा�दना गत्वा चन्�भूताः क�मणो 

दवैेभर्�यन्ते । नन ुअनथार्य इ�ा�दकरणम्, य��भूता दवैेभर्�येरन् । नैष दोषः, अ�िमत्युपकरणमा�स्य िवविक्षतत्वात् — 

न िह ते कबलोत्के्षपेण दवैेभर्�यन्ते कं त�ह, उपकरणमा�ं दवेानां भविन्त ते, �ीपशुभृत्या�दवत्, द�ृ�ा�शब्द उपकरणेषु 

— ि�योऽ�ं पशवोऽ�ं िवशोऽ�ं राज्ञािमत्या�द । न च तेषां स्�यादीनां पु�षोपभोग्यत्वेऽप्युपभोगो नािस्त । तस्मात्क�मणो 

दवेानामुपभोग्या अिप सन्तः सुिखनो दवैेः ��डिन्त । शरीरं च तेषां सुखोपभोगयोग्यं चन्�मण्डले आप्यमारभ्यते । तद�ंु 

पुरस्तात् — ��ाशब्दा आपो �ुलोका�ौ �ताः सोमो राजा सम्भवतीित । ता आपः कमर्समवाियन्यः इतरै� भूतैरनुगता 

�ुलोकं �ाप्य चन्�त्वमाप�ाः शरीरा�ारिम्भका इ�ा�ुपासकानां भविन्त । अन्त्यायां च शरीरा�ताव�ौ �तायामि�ना 

द�माने शरीरे तदतु्था आपो धूमेन सह ऊध्व� यजमानमावेष्� चन्�मण्डलं �ाप्य कुशमृि�कास्थानीया बा�शरीरारिम्भका 

भविन्त । तदारब्धेन च शरीरेण इ�ा�दफलमुपभु�ाना आसते ॥ 

तिस्मन्यावत्सम्पातमुिषत्वाथैतमेवाध्वानं पुन�नवतर्न्ते यथेतमाकाशमाकाशा�ायुं वायुभूर्त्वा धूमो भवित धूमो भूत्वा�ं 

भवित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यावत् तदपुभोगिनिम�स्य कमर्णः क्षयः, संपतिन्त येनेित सम्पातः कमर्णः क्षयः यावत्सम्पातं यावत्कमर्णः क्षय इत्यथर्ः, 

तावत् त�स्म�न्�मण्डले उिषत्वा अथ अनन्तरम् एतमेव व�यमाणमध्वानं माग� पुन�नवतर्न्ते । पुन�नवतर्न्त इित 

�योगात्पूवर्मप्यसकृ�न्�मण्डलं गता िनवृ�ा� आसि�ित गम्यते । तस्मा�दह लोके इ�ा�दकम�पिचत्य चन्� ंगच्छिन्त ; 

तत्क्षये च आवतर्न्ते ; क्षणमा�मिप त� स्थातुं न लभ्यते, िस्थितिनिम�कमर्क्षयात् — �ेहक्षया�दव �दीपस्य ॥ 

त� �क येन कमर्णा चन्�मण्डलमा�ढास्तस्य सवर्स्यक्षये तस्मादवरोहणम्, �क वा सावशेष इित । �क ततः ? य�द सवर्स्यैव 

क्षयः कमर्णः, चन्�मण्डलस्थस्यैव मोक्षः �ा�ोित ; ित�तु ताव��ैव, मोक्षः स्यात्, न वेित ; तत आगतस्य इह 

शरीरोपभोगा�द न सम्भवित । ‘ततः शेषेण’ (गौ. ध. २-२-२९) इत्या�दस्मृितिवरोध� स्यात ्। 

निन्व�ापूतर्द��ितरेकेणािप मनुष्यलोके शरीरोपभोगिनिम�ािन कमार्ण्यनेकािन सम्भविन्त, न च तेषां चन्�मण्डले 

उपभोगः, अतोऽक्षीणािन तािन ; यि�िम�ं चन्�मण्डलमा�ढः, तान्येव क्षीणानीत्यिवरोधः ; शेषशब्द� सव�षां 

कमर्त्वसामान्यादिव��ः ; अत एव च त�ैव मोक्षः स्या�दित दोषाभावः ; िव��ानेकयोन्युपभोगफलानां च कमर्णाम् 

एकैकस्य जन्तोरारम्भकत्वसम्भवात् । न च एकिस्म�न्मिन सवर्कमर्णां क्षय उपप�ते, ��हत्याद�े एकैकस्य कमर्ण 



अनेकजन्मारम्भकत्वस्मरणात्, स्थावरा�द�ा�ानां च अत्यन्तमूढानामुत्कषर्हतेोः कमर्ण आरम्भकत्वासम्भवात् । गभर्भूतानां 

च �ंसमानानां कमार्सम्भवे संसारानुपपि�ः । तस्मात् न एकिस्म�न्मिन सव�षां कमर्णामुपभोगः ॥ 

य�ु कैि�दचु्यते — सवर्कमार्�योपमद�न �ायेण कमर्णां जन्मारम्भकत्वम् । त� कािनिचत्कमार्ण्यनारम्भकत्वेनैव ित�िन्त 

कािनिच�न्म आरभन्त इित नोपप�ते, मरणस्य सवर्कमार्िभ��कत्वात्, स्वगोचरािभ��क�दीपव�दित । तदसत्, 

सवर्स्य सवार्त्मकत्वाभ्युपगमात ्— न िह सवर्स्य सवार्त्मकत्वे दशेकालिनिम�ाव��त्वात्सवार्त्मनोपमदर्ः 

कस्यिचत्�िचदिभ�ि�वार् सवार्त्मनोपप�ते, तथा कमर्णामिप सा�याणां भवेत् — यथा च 

पूवार्नुभूतमनुष्यमयूरमकर् टा�दजन्मािभसंस्कृताः िव��ानेकवासनाः मकर् टत्व�ापकेन कमर्णा मकर् टजन्म आरभमाणेन 

नोपमृ�न्ते — तथा कमर्ण्यप्यन्यजन्म�ाि�िनिम�ािन नोपमृ�न्त इित यु�म् । य�द िह सवार्ः पूवर्जन्मानुभववासनाः 

उपमृ�ेरन्, मकर् टजन्मिनिम�ेन कमर्णा मकर् टजन्मन्यारब्धे मकर् टस्य जातमा�स्य मातुः शाखायाः शाखान्तरगमने 

मातु�दरसंल�त्वा�दकौशलं न �ा�ोित, इह जन्मन्यनभ्यस्तत्वात् । न च अतीतानन्तरजन्मिन मकर् टत्वमेव आसी�स्येित 

शक्यं व�ुम्, ‘तं िव�ाकमर्णी समन्वारभेते पूवर्�ज्ञा च’ (बृ. उ. ४-४-२) इित �ुतेः । तस्मा�ासनाव�ाशेषकम�पमदर् इित 

शेषकमर्सम्भवः । यत एवम्, तस्माच्छेषेणोपभु�ात्कमर्णः संसार उपप�त इित न कि�ि�रोधः ॥ 

कोऽसावध्वा यं �ित िनवतर्न्त इित, उच्यते — यथेत ंयथागतं िनवतर्न्ते । ननु मासेभ्यः िपतृलोकं 

िपतृलोकादाकाशमाकाशा�न्�मसिमित गमन�म उ�ः, न तथा िनवृि�ः ; �क त�ह, आकाशा�ायुिमत्या�द ; कथं 

यथेतिमत्युच्यते । नैष दोषः, आकाश�ा�ेस्तुल्यत्वात्पृिथवी�ा�े� । न च अ� यथेतमेवेित िनयमः, अनेवंिवधमिप िनवतर्न्ते 

; पुन�नवतर्न्त इित त ुिनयमः । अत उपलक्षणाथर्मेतत् — य�थे तिमित । अतो भौितकमाकाशं तावत्�ितप�न्ते — 

यास्तेषां चन्�मण्डले शरीरारिम्भका आप आसन,् तास्तेषां त�ोपभोगिनिम�ानां कमर्णां क्षये िवलीयन्ते — 

घृतसंस्थानिमवाि�संयोगे, ता िवलीना अन्त�रक्षस्था आकाशभूता इित सू�माः भविन्त । ता अन्त�रक्षा�ायुभर्विन्त, 

वायु�ित�ा वायुभूता इत�ामुत� ऊ�मानाः तािभः सह क्षीणकमार् वायुभूतो भवित । वायुभूर्त्वा तािभः सहवै धूमो भवित 

। धूमो भूत्वा अ�म ्अब्भरणमा��पो भवित ॥ 

अ�ं भूत्वा मेघो भवित मेघो भूत्वा �वषर्ित त इह �ीिहयवा ओषिधवनस्पतयिस्तलमाषा इित जायन्तेऽतो वै खलु 

द�ुनष्�पतरं यो यो ��मि� यो रेतः िस�ित तद्भूय एव भवित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ं भूत्वा ततः सेचनसमथ� मेघो भवित ; मेघो भूत्वा उ�तेषु �दशेेष्वथ �वषर्ित ; वषर्धारा�पेण शेषकमार् पततीत्यथर्ः । 

त इह �ीिहयवा ओषिधवनस्पतयिस्तलमाषा इत्येवं�कारा जायन्ते ; क्षीणकमर्णामनेकत्वात् ब�वचनिनद�शः । मेघा�दषु 

पूव�ष्वेक�पत्वात् एकवचनिनद�शः । यस्माि��रतटदगुर्नदीसमु�ारण्यम�दशेा�दसंिनवेशसह�ािण वषर्धारािभः पिततानाम्, 

अतः तस्मा�तेोः वै खलु द�ुनष्�पतरं द�ुनष्�मणं द�ुनःसरणम् — यतो िग�रतटाददुक�ोतसो�माना नदीः �ा�ुविन्त, ततः 



समु�म्, ततो मकरा�दिभभर्�यन्ते ; तेऽप्यन्येन ; त�ैव च सह मकरेण समु� ेिवलीनाः समु�ाम्भोिभजर्लधरैराकृ�ाः 

पुनवर्षर्धारांिभमर्�दशेे िशलातटे वा अगम्ये पिततािस्त�िन्त, कदािच�ालमृगा�दपीता भिक्षता�ान्यैः 

तेऽप्यन्यै�रत्येवं�काराः प�रवत�रन् ; कदािचदभ�येषु स्थावरेषु जातास्त�ैव शुष्येरन् ; भ�येष्विप स्थावरेषु जातानां 

रेतःिसग्दहेसम्बन्धो दलुर्भ एव, ब�त्वात्स्थावराणाम् — इत्यतो द�ुनष्�मणत्वम् । अथवा अतः अस्माद्�ीिहयवा�दभावात् 

द�ुनष्�पतरं द�ुनगर्मतरम् । द�ुनष्�परिमित तकार एको लु�ो ���ः ; �ीिहयवा�दभावो द�ुनष्�पतः, तस्मादिप 

द�ुनष्�पता�तेःिसग्दहेसम्बन्धो द�ुनष्�पततर इत्यथर्ः ; यस्मादधू्वर्रेतोिभबार्लैः पंुस्त्वरिहतैः स्थिवरैवार् भिक्षता अन्तराले 

शीयर्न्ते, अनेकत्वाद�ादानाम् । कदािचत्काकतालीयवृ�या रेतःिसिग्भभर्�यन्ते यदा, तदा रेतःिसग्भावं गतानां कमर्णो 

वृि�लाभः । कथम् ? यो यो िह अ�मि� अनुशियिभः संि�� ंरेतःिसक्, य� रेतः िस�ित ऋतुकाले योिषित, तद्भूय एव 

तदाकृितरेव भवित ; तदवयवाकृितभूयस्त्वं भूय इत्युच्यते रेतो�पेण योिषतो गभार्शयेऽन्तः �िव�ोऽनुशयी, रेतसो 

रेतःिसगाकृितभािवतत्वात्, ‘सव�भ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतम्’ (ऐ. उ. २-१-१) इित िह �ुत्यन्तरात् । अतो रेतःिसगाकृितरेव 

भवतीत्यथर्ः । तथा िह पु�षात्पु�षो जायते गोगर्वाकृितरेव न जात्यन्तराकृितः, तस्मा�ु�ं तद्भूय एव भवतीित ॥ 

ये त्वन्ये अनुशियभ्य�न्�मण्डलमना�� इहवै पापकमर्िभघ�रै��िहयवा�दभावं �ितप�न्ते, पुनमर्नुष्या�दभावम्, तेषां 

नानुशियनािमव द�ुनष्�पतरम् । कस्मात् ? कमर्णा िह तै��िहयवा�ददहे उपा� इित तदपुभोगिनिम�क्षये 

�ी�ा�दस्तम्बदहेिवनाशे यथाकमार्�जतं दहेान्तरं नवं नवं जलूकावत्सं�मन्ते सिवज्ञाना एव ‘सिवज्ञानो भवित 

सिवज्ञानमेवान्वव�ामित’ (बृ. उ. ४-४-२) इित �ुत्यन्तरात् । य�प्युपसं�तकरणाः सन्तो दहेान्तरं गच्छिन्त, तथािप 

स्व�वत् दहेान्तर�ाि�िनिम�कम��ािवतवासनाज्ञानेन सिवज्ञाना एव दहेान्तरं गच्छिन्त, �ुित�ामाण्यात् । तथा 

अ�चरा�दना धूमा�दना च गमनं स्व�ं इवोद्भूतिवज्ञानेन, लब्धवृि�कमर्िनिम�त्वा�मनस्य । न तथा अनुशियनां 

�ी�ा�दभावेन जातानां सिवज्ञानमेव रेतःिसग्योिष�ेहसम्बन्ध उपप�ते, न िह �ी�ा�दलवनकण्डनपेषणादौ च 

सिवज्ञानानां िस्थितरिस्त । नन ुचन्�मण्डलादप्यवरोहतां दहेान्तरगमनस्य तुल्यत्वात् जलूकावत्सिवज्ञानतैव यु�ा, तथा 

सित घोरो नरकानुभव इ�ापूतार्�दका�रणां चन्�मण्डलादारभ्य �ा�ो यावद्�ा�णा�दजन्म ; तथा च सित, अनथार्यैव 

इ�ापूतार्�ुपासनं िविहतं स्यात् ; �ुते� अ�ामाण्यं �ा�म्, वै�दकानां कमर्णाम ्अनथार्नुबिन्धत्वात् । न, 

वृक्षारोहणपतनवि�शेषसम्भवात् — दहेा�ेहान्तरं �ितिपत्सोः कमर्णो लब्धवृि�त्वात् कमर्णो�ािवतेन िवज्ञानेन 

सिवज्ञानत्वं यु�म् — वृक्षा�मारोहत इव फलं िजघृक्षोः । तथा अ�चरा�दना गच्छतां सिवज्ञानत्वं भवेत् ; धूमा�दना च 

चन्�मण्डलमा��क्षताम् । न तथा चन्�मण्डलादव��क्षतां वृक्षा�ा�दव पततां सचेतनत्वम् — यथा च मु�रा�िभहतानां 

तदिभघातवेदनािनिम�संमू�छत�ितब�करणानां स्वदहेनेैव दशेा�ेशान्तरं नीयमानानां िवज्ञानशून्यता द�ृा, तथा 

चन्�मण्डलात् मानुषा�ददहेान्तरं �ित अव��क्षतां स्वगर्भोगिनिम�कमर्क्षयात ्मृ�दताब्दहेानां �ितब�करणानाम् । अतः ते 

अप�रत्य�दहेबीजभूतािभरि�ः मू�छता इव आकाशा�द�मेण इमामव�� कमर्िनिम�जाितस्थावरदहेःै संि�ष्यन्ते 

�ितब�करणतया अनुद्भूतिवज्ञाना एव । तथा लवनकण्डनपेषणसंस्कारभक्षणरसा�दप�रणामरेतःसेककालेषु मू�छतवदवे, 

दहेान्तरारम्भकस्य कमर्णोऽलब्धवृि�त्वात् । दहेबीजभूताप्संबन्धाप�रत्यागेनैव सवार्स्ववस्थासु वतर्न्त इित जलूकावत् 



चेतनाव�वं न िव�ध्यते । अन्तराले त्विवज्ञानं मू�छतवदवेेत्यदोषः । न च वै�दकानां कमर्णां �हसायु�त्वेनोभयहतेुत्वं 

शक्यमनुमातुम्, �हसायाः शा�चो�दतत्वात् । ‘अ�हसन्सवर्भूतान्यन्य� तीथ�भ्यः’ (छा. उ. ८-१५-१) इित �ुतेः 

शा�चो�दताया �हसाया न अधमर्हतेुत्वमभ्युपगम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधमर्हतेुत्वे मन्�ै�वषा�दवत् तदपनयोपप�ेः न 

दःुखकायार्रम्भणोपपि�ः वै�दकानां कमर्णाम ्— मन्�ेणेव िवषभक्षणस्येित ॥ 

त� इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह य�े रमणीयां योिनमाप�ेरन्�ा�णयो�न वा क्षि�ययो�न वा वैश्ययो�न वाथ य इह 

कपूयचरणा अभ्याशो ह य�े कपूयां योिनमाप�ेरञ्�यो�न वा सूकरयो�न वा चण्डालयो�न वा ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� तेष्वनुशियनां ये इह लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं येषां ते रमणीयचरणेनोपलिक्षतः शोभनोऽनुशयः पुण्यं कमर् 

येषां ते — रमणीयचरणाः उच्यन्ते ; �ौयार्नृतमायाव�जतानां िह शक्य उपलक्षियतुं शुभानुशयस�ावः ; तेनानशुयेन 

पुण्येन कमर्णा चन्�मण्डले भु�शेषेण अभ्याशो ह िक्ष�मेव, य�दित ��यािवशेषणम्, ते रमणीयां �ौयार्�दव�जतां 

योिनमाप�ेरन् �ा�ुयुः �ा�णयो�न वा क्षि�ययो�न वा वैश्ययो�न वा स्वकमार्नु�पेण । अथ पुनय�ति�परीताः 

कपूयचरणोपलिक्षतकमार्णः अशुभानुशया अभ्याशो ह य�े कपूयां यथाकमर् योिनमाप�ेरन् कपूयामेव धमर्सम्बन्धव�जतां 

जुगुिप्सतां योिनमाप�ेरन् �यो�न वा सूकरयो�न वा चण्डालयो�न वा स्वकमार्नु�पेणैव ॥ 

अथैतयोः पथोनर् कतरेणचन तानीमािन कु्ष�ाण्यसकृतावत�िन भूतािन भविन्त जायस्व ि�यस्वेत्येत�ृतीयꣳ स्थानं तेनासौ 

लोको न संपूयर्ते तस्मा�ुगुप्सेत तदषे �ोकः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

ये तु रमणीयचरणा ि�जातयः, त ेस्वकमर्स्था�े�द�ा�दका�रणः, ते धूमा�दगत्या गच्छन्त्यागच्छिन्त च पुनः पुनः, 

घटीयन्�वत् । िव�ां चेत्�ा�ुयुः, तदा अ�चरा�दना गच्छिन्त ; यदा तु न िव�ासेिवनो नािप इ�ा�दकमर् सेवन्ते, तदा 

अथैतयोः पथोः यथो�योर�चधूर्मा�दलक्षणयोः न कतरेण अन्यतरेण चनािप यिन्त । तानीमािन भूतािन कु्ष�ािण 

दशंमशकक�टादीन्यसकृदावत�िन भविन्त । अतः उभयमागर्प�र��ा िह असकृ�ायन्ते ि�यन्ते च इत्यथर्ः । तेषां 

जननमरणसंततेरनुकरणिमदमुच्यते । जायस्व ि�यस्व इित ई�रिनिम�चे�ा उच्यते । जननमरणलक्षणेनैव कालयापना 

भवित, न तु ��यासु शोभनेषु भोगेषु वा कालोऽस्तीत्यथर्ः । एतत् कु्ष�जन्तुलक्षणं तृतीयं पूव��ौ पन्थानावपे�य स्थानं 

संसरताम्, येनैवं दिक्षणमागर्गा अिप पुनरागच्छिन्त, अनिधकृतानां ज्ञानकमर्णोरगमनमेव दिक्षणेन पथेित, तेनासौ लोको न 

संपूयर्ते । प�मस्तु ��ः प�ाि�िव�या �ाख्यातः । �थमो दिक्षणो�रमागार्भ्यामपाकृतः । दिक्षणो�रयोः 

पथो�ार्वतर्नािप — मृतानाम�ौ �के्षपः समानः, ततो �ावत्यर् अन्येऽ�चरा�दना यिन्त, अन्ये धूमा�दना, पुन��रदिक्षणायने 

षण्मासान्�ा�ुवन्तः संयुज्य पुन�ार्वतर्न्ते, अन्ये संवत्सरमन्ये मासेभ्यः िपतृलोकम् — 



इित �ाख्याता । पुनरावृि�रिप क्षीणानुशयानां चन्�मण्डलादाकाशा�द�मेण उ�ा । अमुष्य लोकस्यापूरणं 

स्वशब्दनैेवो�म् — तेनासौ लोको न संपूयर्त इित । यस्मादवंे क�ा संसारगितः, तस्मा�ुगुप्सेत । यस्मा� 

जन्ममरणजिनतवेदनानुभवकृतक्षणाः कु्ष�जन्तवो ध्वान्ते च घोरे दसु्तरे �वेिशताः — सागर इव अगाधेऽप्लवे 

िनराशा�ो�रणं �ित, तस्मा�ैवंिवधां संसारगित जुगुप्सेत बीभत्सेत घृणी भवेत् — मा भूदवंेिवधे संसारमहोदधौ घोरे 

पात इित । तदतेिस्म�थ� एषः �ोकः प�ाि�िव�ास्तुतये ॥ 

स्तेनो िहरण्यस्य सुरां िपबꣳ� गुरोस्तल्पमावसन्��हा चैत ेपतिन्त चत्वारः प�म�ाचरꣳस्तै�रित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

स्तेनो िहरण्यस्य �ा�णसुवणर्स्य हतार्, सुरां िपबन्, �ा�णः सन्, गुरो� तल्पं दारानावसन्, ��हा �ा�णस्य हन्ता चेत्येते 

पतिन्त चत्वारः । प�म� तैः सह आचरि�ित ॥ 

अथ ह य एतानेवं प�ा�ीन्वेद न सह तैरप्याचरन्पाप्मना िलप्यते शु�ः पूतः पुण्यलोको भवित य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० 

॥ 

भाष्यम् 

अथ ह पुनः यो यथो�ान्प�ा�ीन्वेद, स तैरप्याचरन् महापात�किभः सह न पाप्मना िलप्यते, शु� एव । तेन प�ाि�दशर्नेन 

पािवतः यस्मात्पूतः, पुण्यो लोकः �ाजापत्या�दयर्स्य सोऽयं पुण्यलोकः भवित ; य एवं वेद यथो�ं समस्तं प�िभः ��ैः 

पृ�मथर्जातं वेद । ि��ि�ः समस्त��िनणर्य�दशर्नाथार् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

दिक्षणेन पथा गच्छताम�भाव उ�ः — ‘त�ेवानाम�म् तं दवेा भक्षयिन्त’ (छा. उ. ५-१०-४) इित ; कु्ष�जन्तुलक्षणा च 

क�ा संसारगित��ा । तदभुयदोषप�रिजहीषर्या वै�ानरा�ृभाव�ितप�यथर्मु�रो �न्थ आरभ्यते, ‘अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम्’ 

(छा. उ. ५-१२-२) इत्या�दिलङ्गात् । आख्याियका तु सुखावबोधाथार् िव�ासं�दानन्याय�दशर्नाथार् च — 

�ाचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुिष�रन्��ु�ो भाल्लवेयो जनः शाकर् रा�यो बुिडल आ�तराि�स्ते हतैे महाशाला 

महा�ोि�याः समेत्य मीमाꣳसां च�ुः को न आत्मा �क ��ेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



�ाचीनशाल इित नामतः, उपमन्योरपत्यमौपमन्यवः । सत्ययज्ञो नामतः, पुलुषस्यापत्यं पौलुिषः । तथेन्��ु�ो नामतः, 

भल्लवेरपत्यं भाल्लिवः तस्यापत्यं भाल्लवेयः । जन इित नामतः, शकर् राक्षस्यापत्यं शाकर् रा�यः । बुिडलो नामतः, 

अ�तरा�स्यापत्यमा�तराि�ः । प�ािप ते हतैे महाशालाः महागृहस्था िवस्तीणार्िभः शालािभयुर्�ाः सम्प�ा इत्यथर्ः, 

महा�ोि�याः �ुताध्ययनवृ�सम्प�ा इत्यथर्ः, त ेएवंभूताः सन्तः समेत्य सम्भूय �िचत् मीमांसां िवचारणां च�ुः कृतवन्त 

इत्यथर्ः । कथम् ? को नः अस्माकमात्मा �क �� — इित ; आत्म��शब्दयो�रतरेतरिवशेषणिवशेष्यत्वम् । ��ेित 

अध्यात्मप�रिच्छ�मात्मानं िनवतर्यित, आत्मेित च आत्म�ित�र�स्य आ�दत्या�द��ण उपास्यत्वं िनवतर्यित । अभेदने 

आत्मैव �� ��ैव आत्मेत्येवं सवार्त्मा वै�ानरो �� स आत्मेत्येतित्स� ंभवित, ‘मूधार् ते �पितष्यत्’ ‘अन्धोऽभिवष्यः’ 

इत्या�दिलङ्गात् ॥ 

ते ह सम्पादया��ु��ालको वै भगवन्तोऽयमा�िणः सम्�तीममात्मानं वै�ानरमध्येित तꣳ हन्ताभ्यागच्छामेित तं 

हाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ते ह मीमांसन्तोऽिप िन�यमलभमानाः सम्पादया��ुः सम्पा�दतवन्तः आत्मन उपद�ेारम् । उ�ालको वै �िस�ो नामतः, 

भगवन्तः पूजावन्तः, अयमा�िणः अ�णस्यापत्यं सम्�ित सम्यिगममात्मानं वै�ानरम् अस्मदिभ�ेतमध्येित स्मरित । तं हन्त 

इदानीमभ्यागच्छाम इत्येवं िनि�त्य त ंह अभ्याजग्मुः गतवन्तः तम ्आ�िणम् ॥ 

स ह सम्पादया�कार ��यिन्त मािममे महाशाला महा�ोि�यास्तेभ्यो न सवर्िमव �ितपत्स्ये हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीित 

॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स ह तान् दषृ्ट्वैव तेषामागमन�योजनं बुद्ध्वा सम्पादया�कार । कथम् ? ��यिन्त मां वै�ानरम् इमे महाशालाः 

महा�ोि�याः, तेभ्योऽह ंन सवर्िमव पृ� ं�ितपत्स्ये व�ंु नोत्सह े; अतः हन्ताहिमदानीमन्यम् एषामभ्यनुशासािन 

व�याम्युपद�ेारिमित ॥ 

तान्होवाचा�पितव� भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्�तीममात्मानं वै�ानरमध्येित तं हन्ताभ्यागच्छामेित तꣳ हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एवं सम्पा� तान ्ह उवाच — अ�पितव� नामतः भगवन्तः अयं केकयस्यापत्यं कैकेयः सं�ित सम्यिगममात्मानं 

वै�ानरमध्येतीत्या�द समानम् ॥ 



तेभ्यो ह �ा�ेभ्यः पृथगहार्िण कारयांचकार स ह �ातः संिजहान उवाच न मे स्तेनो जनपद ेन कदय� न म�पो 

नानािहताि�नार्िव�ा� स्वैरी स्वै�रणी कुतोय�यमाणो वै भगवन्तोऽहमिस्म यावदकैेकस्मा ऋित्वजे धनं दास्यािम 

ताव�गव�ो दास्यािम वसन्तु भगवन्त इित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तेभ्यो ह राजा �ा�ेभ्यः पृथक्पृथगहार्िण अहर्णािन पुरोिहतैभृर्त्यै� कारयांचकार का�रतवान् । स ह अन्ये�ुः राजा �ातः 

संिजहान उवाच िवनयेन उपगम्य — एत�नं म� उपादध्विमित । तैः �त्याख्यातो मिय दोषं पश्यिन्त नूनम्, यतो न 

�ितगृ�िन्त म�ो धनम् इित मन्वानः आत्मनः सद्वृ�तां �ितिपपादियष�ाह — न मे मम जनपद ेस्तेनः परस्वहतार् िव�ते 

; न कदयर्ः अदाता सित िवभवे ; न म�पः ि�जो�मः सन् ; न अनािहताि�ः शतगुः ; न अिव�ान् अिधकारानु�पम् ; न 

स्वैरी परदारेषु गन्ताः ; अत एव स्वै�रणी कुतः द�ुचा�रणी न सम्भवतीत्यथर्ः । तै� न वयं धनेना�थन इत्यु�ः आह — 

अल्पं मत्वा एते धनं न गृ�न्तीित, य�यमाणो वै कितिभरहोिभरह ंह ेभगवन्तोऽिस्म । तदथ� क्लृ� ंधनं मया यावदकैेकस्मै 

यथो�म् ऋित्वजे धनं दास्यािम, तावत् �त्येकं भगव�योऽिप दास्यािम । वसन्तु भगवन्तः, पश्यन्तु च मम यागम् ॥ 

ते होचुय�न हवैाथ�न पु�ष�रे�ं हवै वददेात्मानमेवेमं वै�ानरं सं�त्यध्येिषतमेव नो �ूहीित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

इत्यु�ाः ते ह ऊचुः — येन ह एव अथ�न �योजनेन यं �ित चरेत् गच्छेत् पु�षः, तं ह एवाथ� वदते् । इदमेव 

�योजनमागमनस्येत्ययं न्यायः सताम् । वयं च वै�ानरज्ञाना�थनः । आत्मानमेवेमं वै�ानरं सं�त्यध्येिष सम्यग्जानािस । 

अतस्तमेव नः अस्मभ्यं �ूिह ॥ 

तान्होवाच �ातवर्ः �ितव�ास्मीित ते ह सिमत्पाणयः पूवार्�े �ितच�िमरे तान्हानुपनीयैवैतदवुाच ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

इत्यु�ः तान् ह उवाच । �ातः वः युष्मभ्यं �ितव�ािस्म �ितवाक्यं दातास्मीत्यु�ाः ते ह राज्ञोऽिभ�ायज्ञाः सिमत्पाणयः 

सिम�ारहस्ताः अपरे�ुः पूवार्�े राजानं �ितच�िमरे गतवन्तः । यत एवं महाशालाः महा�ोि�याः �ा�णाः सन्तः 

महाशालत्वा�िभमानं िहत्वा सिम�ारहस्ताः जािततो हीनं राजानं िव�ा�थनः िवनयेनोपजग्मुः । तथा 

अन्यै�व�ोपा�दत्सुिभभर्िवत�म् । तेभ्य� अदाि��ाम् अनुपनीयैव उपनयनमकृत्वैव तान् । यथा योग्येभ्यो िव�ामदात्, 

तथा अन्येनािप िव�ा दात�ेित आख्याियकाथर्ः । एत��ैानरिवज्ञानमुवाचेित व�यमाणेन सम्बन्धः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 



॥ �ादशः खण्डः ॥ 

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इित �दवमेव भगवो राजि�ित होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वै�ानरो यं त्वमात्मानमुपास्से 

तस्मा�व सुतं �सुतमासुतं कुले दशृ्यते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

स कथमुवाचेित, आह — औपमन्यव ह ेकम् आत्मानं वै�ानरं त्वमुपास्से इित प�च्छ । नन्वयमन्यायः — आचायर्ः सन् 

िशष्यं पृच्छतीित । नैष दोषः, ‘य�ते्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्व� व�यािम’ (छा. उ. ७-१-१) इित न्यायदशर्नात् । 

अन्य�ाप्याचायर्स्य अ�ितभावनवित िशष्ये �ितभोत्पादनाथर्ः ��ो द�ृोऽजातश�ोः, ‘�ैष तदाभूत्कुत एतदागात्’ (बृ. उ. 

२-१-१६) इित । �दवमेव �ुलोकमेव वै�ानरमुपासे भगवो राजन् इित ह उवाच । एष वै सुतेजाः शोभनं तेजो यस्य सोऽयं 

सुतेजा इित �िस�ो वै�ानर आत्मा, आत्मनः अवयवभूतत्वात् । यं त्वम् आत्मानम् आत्मैकदशेम् उपास्से, तस्मात् सुतेजसो 

वै�ानरस्य उपासनात् तव सुतमिभषुतं सोम�पं कमर्िण �सुतं �कष�ण च सुतम् आसुतं च अहगर्णा�दषु तव कुले दशृ्यते ; 

अतीव क�मणस्त्वत्कुलीना इत्यथर्ः ॥ 

अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं वै�ानरमुपास्ते मूधार् त्वेष आत्मन 

इित होवाच मूधार् त े�पितष्य�न्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अत्स्य�ं दी�ाि�ः सन् पश्यिस च पु�पौ�ा�द ि�यिम�म् । अन्योऽप्य�य�ं पश्यित च ि�यं भवत्यस्य सुतं 

�सुतमासुतिमत्या�द क�मत्वं ��वचर्सं कुले, यः कि�त् एत ंयथो�म ्एवं वै�ानरमुपास्ते । मूधार् त्वात्मनो वै�ानरस्य एष 

न समस्तो वै�ानरः । अतः समस्तबुद्ध्या वै�ानरस्योपासनात् मूधार् िशरस्ते िवपरीत�ािहणो �पितष्यत् 

िवपिततमभिवष्यत ्यत् य�द मां नागतोऽभिवष्यः । साध्वकाष�ः यन्मामागतोऽसीत्यिभ�ायः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

अथ होवाच सत्ययजं्ञ पौलु�ष �ाचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्या�दत्यमेव भगवो राजि�ित होवाचैष वै िव��प 

आत्मा वै�ानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मा�व ब� िव��पं कुले दशृ्यते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



अथ होवाच सत्ययजं्ञ पौलुिषम् — ह े�ाचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्से इित ; आ�दत्यमेव भगवो राजन् इित ह उवाच । 

शुक्लनीला�द�पत्वाि���पत्वमा�दत्यस्य, सवर्�पत्वा�ा, सवार्िण �पािण िह त्वा�ाणी यतः, अतो वा िव��प आ�दत्यः 

; तदपुासनात् तव ब� िव��पिमहामु�ाथर्मुपकरणं दशृ्यते कुले ॥ 

�वृ�ोऽ�तरीरथो दासीिनष्कोऽत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं 

वै�ानरमुपास्ते चकु्षष्ट्वेतदात्मन इित होवाचान्धोऽभिवष्यो यन्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�कच त्वामनु �वृ�ः अ�तरीभ्यां यु�ो रथोऽ�तरीरथः दासीिनष्को दासीिभयुर्�ो िनष्को हारो दाशीिनष्कः । 

अत्स्य�िमत्या�द समानम् । चकु्षव��ानरस्य त ुसिवता । तस्य समस्तबुद्ध्योपासनात् अन्धोऽभिवष्यः चकु्षह�नोऽभिवष्यः 

यन्मां नागिमष्य इित पूवर्वत् ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 

अथ होवाचेन्��ु�ं भाल्लवेयं वैया�ंप� कं त्वमात्मानमुपास्स इित वायुमेव भगवो राजि�ित होवाचैष वै पृथग्वत्मार्त्मा 

वै�ानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मा�वां पृथग्बलय आयिन्त पृथ�थ�ेणयोऽनुयिन्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह उवाच इन्��ु�ं भाल्लवेयम् — वैया�प� कं त्वमात्मानमुपास्से इत्या�द समानम् । पृथग्वत्मार् नाना वत्मार्िनयस्य 

वायोरावहो�हा�दिभभ�दःै वतर्मानस्य सोऽयं पृथग्वत्मार् वायुः । तस्मात् पृथग्वत्मार्त्मनो वै�ानरस्योपासनात् पृथक् 

नाना�द�ाः त्वां बलयः व�ा�ा�दलक्षणा बलयः आयिन्त आगच्छिन्त । पृथ�थ�ेणयः रथपङ्�योऽिप त्वामनुयिन्त ॥ 

अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं वै�ानरमुपास्ते �ाणस्त्वेष आत्मन 

इित होवाच �ाणस्य उद�िमष्य�न्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अत्स्य�िमत्या�द समानम् । �ाणस्त्वेष आत्मन इित ह उवाच । �ाणस्ते तव उद�िमष्यत् उत्�ान्तोऽभिवष्यत्, यन्मां 

नागिमष्य इित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 



॥ प�दशः खण्डः ॥ 

अथ होवाच जनं शाकर् रा�य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्याकाशमेव भगवो राजि�ित होवाचैष वै ब�ल आत्मा वै�ानरो यं 

त्वमात्मानमुपास्से तस्मा�वं ब�लोऽिस �जया च धनेन च ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह उवाच जनिमत्या�द समानम् । एष वै ब�ल आत्मा वै�ानरः । ब�लत्वमाकाशस्य सवर्गतत्वात् ब�लगुणोपासना� । 

त्वं ब�लोऽिस �जया च पु�पौ�ा�दलक्षणया धनेन च िहरण्या�दना ॥ 

अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं वै�ानरमुपास्ते संदहेस्त्वेष आत्मन 

इित होवाच संदहेस्ते �शीयर्�न्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

संदहेस्त्वेष संदहेः मध्यमं शरीरं वै�ानरस्य । �दह�ेपचयाथर्त्वात् मांस�िधरास्थ्या�दिभ� ब�लं शरीरं तत्संदहेः ते तव 

शरीरं �शीयर्त् शीणर्मभिवष्यत ्यन्मां नागिमष्य इित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

अथ होवाच बुिडलमा�तरा�� वैया�प� कं त्वमात्मानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजि�ित होवाचैष वै रियरात्मा 

वै�ानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मा�वं रियमान्पुि�मानिस ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह उवाच बुिडलमा�तराि�िमत्या�द समानम् । एष वै रियरात्मा वै�ानरो धन�पः । अ�ोऽ�ं ततो धनिमित । 

तस्मा�ियमान् धनवान् त्वं पुि�मां� शरीरेण पु��ेा�िनिम�त्वात् ॥ 

अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं वै�ानरमुपास्ते बिस्तस्त्वेष आत्मन 

इत होवाच बिस्तस्ते �भेत्स्य�न्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

बिस्तस्त्वेष आत्मनो वै�ानरस्य, बिस्तः मू�सं�हस्थानम्, बिस्तस्ते �भेत्स्यत ्िभ�ोऽभिवष्यत् यन्मां नागिमष्य इित ॥ 



॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ स�दशः खण्डः ॥ 

अथ होवाचो�ालकमा��ण गौतम कं त्वमात्मानमुपास्स इित पृिथवीमेव भगवो राजि�ित होवाचैष वै �ित�ात्मा वै�ानरो 

यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मा�वं �िति�तोऽिस �जया च पशुिभ� ॥ १ ॥ 

अत्स्य�ं पश्यिस ि�यम�य�ं पश्यित ि�यं भवत्यस्य ��वचर्सं कुले य एतमेवमात्मानं वै�ानरमुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन 

इित होवाच पादौ त े�म्लास्येतां यन्मां नागिमष्य इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह उवाच उ�ालकिमत्या�द समानम् । पृिथवीमेव भगवो राजि�ित ह उवाच । एष वै �ित�ा पादौ वै�ानरस्य । पादौ 

ते �म्लास्येतां िवम्लानावभिवष्यतां �थीभूतौ यन्मां नागिमष्य इित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�ादशः खण्डः ॥ 

तान्होवाचैते वै खलु यूयं पृथिगवेममात्मानं वै�ानरं िव�ांसोऽ�मत्थ यस्त्वेतमेवं �ादशेमा�मिभिवमानमात्मानं 

वै�ानरमुपास्ते स सव�षु लोकेषु सव�षु भूतेषु सव�ष्वात्मस्व�मि� ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तान् यथो�वै�ानरदशर्नवतो ह उवाच — एते यूयम्, वै खिल्वत्यनथर्कौ, यूयं पृथिगव अपृथक्सन्तिमममेकं 

वै�ानरमात्मानं िव�ांसः अ�मत्थ, प�रिच्छ�ात्मबुद्ध्येत्येतत् —हिस्तदशर्न इव जात्यन्धाः । यस्त्वेतमेवं यथो�ावयवैः 

�ुमूधार्�दिभः पृिथवीपादन्तै�विश�मेकं �ादशेमा�ं �ादशैेः �ुमूधार्�दिभः पृिथवीपादान्तैः अध्यात्मं मीयते ज्ञायत इित 

�ादशेमा�म् । मुखा�दषु वा करणेष्व�ृत्वेन मीयत इित �ादशेमा�ः । �ुलोका�दपृिथ�न्त�दशेप�रमाणो वा �ादशेमा�ः । 

�कष�ण शा�ेण आ�दश्यन्त इित �ादशेा �ुलोकादय एव तावत्प�रमाणः �ादशेमा�ः । शाखान्तरे तु मूधार्�दि�बुक�ित� 

इित �ादशेमा�ं कल्पयिन्त । इह त ुन तथा अिभ�ेतः, ‘तस्य ह वा एतस्यात्मनः’ (छा. उ. ५-१८-२) इत्या�ुपसंहारात् । 

�त्यगात्मतया अिभिवमीयतेऽहिमित ज्ञायत इत्यिभिवमानः तमेतमात्मानं वै�ानरम् — िव�ा�रा�यित पुण्यपापानु�पां 

ग�त सवार्त्सैष ई�रो वै�ानरः, िव�ो नर एव वा सवार्त्मत्वात्, िव�ैवार् नरैः �त्यगात्मतया �िवभज्य नीयत इित 

वै�ानरः तमेवमुपास्ते यः, सोऽदन् अ�ादी सव�षु लोकेषु �ुलोका�दषु सव�षु भूतेषु चराचरेषु सव�ष्वात्मसु 



शरीरेिन्�यमनोबुि�षु, तेषु िह आत्मकल्पना�पदशेः, �ािणनाम�मि�, वै�ानरिवत्सवार्त्मा सन् अ�मि� । न यथा अज्ञाः 

िपण्डमा�ािभमानः सन् इत्यथर्ः ॥ 

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वै�ानरस्य मूध�व सुतेजा�कु्ष�व��पः �ाणः पृथग्वत्मार्त्मा सन्दहेो ब�लो बिस्तरेव रियः 

पृिथ�ेव पादावुर एव वे�दल�मािन ब�ह�र्दयं गाहर्पत्यो मनोऽन्वाहायर्पचन आस्यमाहवनीयः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

कस्मादवेम् ? यस्मा�स्य ह वै �कृतस्यैव एतस्य आत्मनो वै�ानरस्य मूध�व सुतेजाः चकु्ष�व��पः �ाणः पृथग्वत्मार्त्मा 

संदहेः ब�लो बिस्तरेव रियः पृिथ�ेव पादौ । अथवा िवध्यथर्मेत�चनम् — एवमुपास्य इित । अथेदान� वै�ानरिवदो 

भोजनेऽि�हो�ं सिम्पपादियषन् आह — एतस्य वै�ानरस्य भो�ुः उर एव वे�दः, आकारसामान्यात् । लोमािन ब�हः, 

वे�ािमवोरिस लोमान्यास्तीणार्िन दशृ्यन्ते । �दयं गाहर्पत्यः, �दयाि� मनः �णीतिमवानन्तरी भवित ; 

अतोऽन्वाहायर्पचनोऽि�ः मनः । आस्यं मुखमाहवनीय इव आहवनीयो �यतेऽिस्म��िमित ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकोन�वशः खण्डः ॥ 

त���ं �थममागच्छे��ोमीयं स यां �थमामा��त जु�या�ां जु�यात्�ाणाय स्वाहिेत �ाणस्तृप्यित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त�ैवं सित य��ं �थमं भोजनकाले आगच्छे�ोजनाथर्म्, त�ोमीयं त�ोत�म,् अि�हो�संपन्मा�स्य 

िवविक्षतत्वा�ाि�हो�ाङ्गेितकतर्�ता�ाि��रह ; स भो�ा यां �थमामा��त जु�यात्, तां कथं जु�या�दित, आह — 

�ाणाय स्वाहते्यनेन मन्�ेण ; आ�ितशब्दात् अवदान�माणम�ं �िक्षपे�दत्यथर्ः । तेन �ाणस्तृप्यित ॥ 

�ाणे तृप्यित चकु्षस्तृप्यित चकु्षिष तृप्यत्या�दत्यस्तृप्यत्या�दत्ये तृप्यित �ौस्तृप्यित �दिव तृप्यन्त्यां यित्क� 

�ौ�ा�दत्य�ािधित�तस्त�ृप्यित तस्यानुतृ�� तृप्यित �जया पशुिभर�ा�ेन तेजसा ��वचर्सेनेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�ाणे तृप्यित चकु्षस्तृप्यित, चकु्षिष तृप्यित आ�दत्यो �ौ�ेत्या�द तृप्यित, य�ान्यत् �ौ� आ�दत्य� स्वािमत्वेनािधित�तः 

त� तृप्यित, तस्य तृि�मनु स्वयं भु�ानः तृप्यित एवं �त्यक्षम् । �क च �जा�दिभ� । तेजः शरीरस्था दीि�ः उ�वलत्वं 

�ागल्भ्यं वा, ��वचर्सं वृ�स्वाध्यायिनिम�ं तेजः ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 



॥ �वशः खण्डः ॥ 

अथ यां ि�तीयां जु�या�ां जु�या�ानाय स्वाहिेत �ानस्तृप्यित ॥ १ ॥ 

�ाने तृप्यित �ो�ं तृप्यित �ो�े तृप्यित चन्�मास्तृप्यित चन्�मिस तृप्यित �दशस्तृप्यिन्त �दकु्ष तृप्यन्तीषु य�त्कच �दश� 

चन्�मा�ािधित�िन्त त�ृप्यित तस्यानु तृ�� तृप्यित �जया पशुिभर�ा�ेन तेजसा ��वचर्सेनेित ॥ २ ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एक�वशः खण्डः ॥ 

अथ यां तृतीयां जु�या�ां जु�यादपानाय स्वाहते्यपानस्तृप्यित ॥ १ ॥ 

अपाने तृप्यित वा�ृप्यित वािच तृप्यन्त्यामि�स्तृप्यत्य�ौ तृप्यित पृिथवी तृप्यित पृिथ�ां तृप्यन्त्यां य�त्कच पृिथवी 

चाि��ािधित�तस्त�ृप्यित तस्यानु तृ�� तृप्यित �जया पशुिभर�ा�ेन तेजसा ��वचर्सेनेित ॥ २ ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �ा�वशः खण्डः ॥ 

अथ यां चतुथ� जु�या�ां जु�यात्समानाय स्वाहिेत समानस्तृप्यित ॥ १ ॥ 

समाने तृप्यित मनस्तृप्यित मनिस तृप्यित पजर्न्यस्तृप्यित पजर्न्य ेतृप्यित िव�ु�ृप्यित िव�ुित तृप्यन्त्यां य�त्कच िव�ु� 

पजर्न्य�ािधित�तस्त�ृप्यित तस्यानु तृ�� तृप्यित �जया पसुिभर�ा�ेन तेजसा ��वचर्सेनेित ॥ २ ॥ 

॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �यो�वशः खण्डः ॥ 

अथ यां प�म� जु�या�ां जु�याददुानाय स्वाहते्युदानस्तृप्यित ॥ १ ॥ 

उदाने तृप्यित त्व�ृप्यित त्विच तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यित वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यित य�त्कच 

वायु�ाकाश�ािधित�तस्त�ृप्यित तस्यानु तृ�� �जया पशुिभर�ा�ेन तेजसा ��वचर्सेन ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यां ि�तीयां तृतीयां चतुथ� प�मीिमित समानम् ॥ 



॥ प�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतु�वशः खण्डः ॥ 

स य इदमिव�ानि�हो�ं जुहोित यथाङ्गारानपो� भस्मिन जु�या�ाद�ृत्स्यात् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

स यः कि�त् इद ंवै�ानरदशर्नं यथो�म् अिव�ान्सन् अि�हो�ं �िस� ंजुहोित, यथा 

अङ्गाराना�ितयोग्यानपो�ाना�ितस्थाने भस्मिन जु�यात्, तादक्ृ त�ुल्यं तस्य तदि�हो�हवनं स्यात्, वै�ानरिवदः 

अि�हो�मपे�य — इित �िस�ाि�हो�िनन्दया वै�ानरिवदोऽि�हो�ं स्तूयते ॥ 

अथ य एतदवंे िव�ानि�हो�ं जुहोित तस्य सव�षु लोकेषु सव�षु भूतेषु सव�ष्वात्मसु �तं भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अत� एति�िश�मि�हो�म् । कथम् ? अथ य एतदवंे िव�ान् अि�हो�ं जुहोित, तस्य यथो�वै�ानरिवज्ञानवतः सव�षु 

लोकेिष्वत्या�ु�ाथर्म्, �तम् अ�मि� इत्यनयोरेकाथर्त्वात् ॥ 

त�थेषीकातूलम�ौ �ोतं �दयूेतैवं हास्य सव� पाप्मानः �दयून्ते य एतदवंे िव�ानि�हो�ं जुहोित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

�कच त�था इषीकायास्तूलम् अ�ौ �ोतं �िक्ष�ं �दयूेत �द�ेत िक्ष�म्, एवं ह अस्य िवदषुः सवार्त्मभूतस्य सवार्�ानाम�ुः 

सव� िनरविश�ाः पाप्मानः धमार्धमार्ख्याः अनेकजन्मसंिचताः इह च �ाग्ज्ञानोत्प�ेः ज्ञानसहभािवन� �दयून्ते �द�ेरन् 

वतर्मानशरीरारम्भकपाप्मवजर्म् ; ल�य ं�ित मु�ेषुवत् �वृ�फलत्वात् तस्य न दाहः । य एतदवंे िव�ान् अि�हो�ं जुहोित 

भुङ्�े ॥ 

तस्माद ुहवंैिव��िप चण्डालायोिच्छ� ं�यच्छेदात्मिन हवैास्य त��ैानरे �त ंस्या�दित तदषे �ोकः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स य�िप चण्डालाय उिच्छ�ानहार्य उिच्छ� ंद�ात् �ितिष�मुिच्छ�दानं य�िप कुयार्त्, आत्मिन हवै अस्य चण्डालदहेस्थे 

वै�ानरे तद्धुतं स्यात् न अधमर्िनिम�म् —इित िव�ामेव स्तौित । तदतेिस्मन्स्तुत्यथ� �ोकः मन्�ोऽप्येष भवित ॥ 

यथेह कु्षिधता बाला मातरं पयुर्पासत एवं सवार्िण भूतान्यि�हो�मुपासत इत्यि�हो�मुपासत इित ॥ ५ ॥ 



भाष्यम् 

यथा इह लोके कु्षिधता बुभुिक्षता बाला मातरं पयुर्पासते — कदा नो माता अ�ं �यच्छतीित, एवं सवार्िण भूतान्य�ादािन 

एवंिवदः अि�हो�ं भोजनमुपासते — कदा त्वसौ भो�यत इित, जगत्सव� िव��ोजनेन तृ�ं भवतीत्यथर्ः । 

ि��ि�रध्यायप�रसमा�यथार् ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

�ेतकेतुः ह आ�णेय आस इत्या�ध्यायसम्बन्धः — ‘सव� खिल्वद ं�� त�लान्’ इत्यु�म्, कथं तस्मात् जग�दद ंजायते 

तिस्म�ेव च लीयते अिनित च तेनैव इत्येत���म् । अनन्तरं च एकिस्मन्भु�े िवदिुष सव� जग�ृ�ं भवतीत्यु�म्, तत् 

एकत्वे सित आत्मनः सवर्भूतस्थस्य उपप�ते, न आत्मभेद े; कथं च तदकेत्विमित तदथ�ऽयं ष�ोऽध्याय आरभ्यते — 

�ेतकेतुहार्�णेय आस तꣳ ह िपतोवाच �ेतकेतो वस ��चय� न वैसोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ��बन्धु�रव भवतीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

िपतापु�ाख्याियका िव�ायाः सा�र�त्व�दशर्नाथार् । �ेतकेतु�रित नामतः, ह इत्यैित�ाथर्ः, आ�णेयः अ�णस्य पौ�ः आस 

बभूव । तं पु�ं ह आ�िणः िपता योग्यं िव�ाभाजनं मन्वानः तस्योपनयनकालात्ययं च पश्यन् उवाच — ह े�ेतकेतो 

अनु�पं गु�ं कुलस्य नो गत्वा वस ��चयर्म् ; न च एत�ु�ं यदस्मत्कुलीनो ह ेसोम्य अननूच्य अनधीत्य ��बन्धु�रव 

भवतीित �ा�णान्बन्धून्�प�दशित न स्वयं �ा�णवृ� इित । तस्य अतः �वासो अनुमीयते िपतुः,. येन स्वय ंगुणवान्सन् 

पु�ं नोपनेष्यित ॥ 

स ह �ादशवषर् उपेत्य चतु�वꣳशितवषर्ः सवार्न्वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय तꣳह िपतोवाच ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सः िप�ो�ः �ेतकेतुः ह �ादशवषर्ः सन् उपेत्य आचाय� याव�तु�वशितवष� बभूव, तावत् सवार्न्वेदान् चतुरोऽप्यधीत्य तदथ� 

च बुद्ध्वा महामनाः महत् गम्भीरं मनः यस्य असममात्मानमन्यैमर्न्यमानं मनः यस्य सोऽयं महामनाः अनूचानमानी 

अनूचानमात्मानं मन्यत इित एवंशीलो यः सोऽनूचानमानी स्तब्धः अ�णतस्वभावः एयाय गृहम् । तम् एवंभूतं ह 

आत्मनोऽननु�पशीलं स्तब्धं मािननं पु�ं दषृ्ट्वा िपतोवाच स�मार्वतारिचक�षर्या ॥ 

�ेतकेतो य�ु सोम्येद ंमहामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादशेम�ा�यः येना�ुतꣳ �ुतं भवत्यमतं मतमिवज्ञातं 

िवज्ञातिमित कथं न ुभगवः स आदशेो भवतीित ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

�ेतकेतो य�ु इद ंमहामनाः अनूचानमानी स्तब्ध�ािस, कस्तेऽितशयः �ा�ः उपाध्यायात्, उत अिप तमादशंे आ�दश्यत 

इत्यादशेः केवलशा�ाचय�पदशेगम्यिमत्येतत्, येन वा परं �� आ�दश्यते स आदशेः तम�ा�यः पृ�वानस्याचायर्म् ? 

तमादशंे िविशनि� — येन आदशेेन �ुतेन अ�ुतमिप अन्यच्�त ंभवित अमतं मतम ्अत�कतं त�कतं भवित अिवज्ञातं 

िवज्ञातं अिनि�त ंिनि�तं भवतीित । सवार्निप वेदानधीत्य सव� च अन्य��ेमिधगम्यािप अकृताथर् एव भवित 

यावदात्मत�वं न जानातीत्याख्याियकातोऽवगम्यते । तदतेदद्भुतं �ुत्वा आह, कथं नु एतद�िस�म् 

अन्यिवज्ञानेनान्यि�ज्ञातं भवतीित ; एवं मन्वानः पृच्छित — कथं नु केन �कारेण ह ेभगवः स आदशेो भवतीित ॥ 

यथा सोम्यैकेन मृित्पण्डेन सव� मृन्मयं िवज्ञातꣳ स्या�ाचारम्भणं िवकारो नामधेय ंमृि�केत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यथा स आदशेो भवित तच्छृणु ह ेसोम्य — यथा लोके एकेन मृित्पण्डेन �चककुम्भा�दकारणभूतेन िवज्ञातेन 

सवर्मन्य�ि�कारजातं मृन्मयं मृि�कारजातं िवज्ञातं स्यात् । कथं मृित्पण्ड ेकारण ेिवज्ञाते कायर्मन्यि�ज्ञातं स्यात् ? नैष 

दोषः, कारणेनानन्यत्वात्कायर्स्य । यन्मन्यसे अन्यिस्मिन्वज्ञातेऽन्य� ज्ञायत इित — सत्यमेवं स्यात्, य�न्यत्कारणात्काय� 

स्यात्, न त्वेवमन्यत्कारणात्कायर्म् । कथं तह�द ंलोके — इद ंकारणमयमस्य िवकार इित ? शृण ु। वाचारम्भणं वागारम्भणं 

वागालम्बनिमत्येतत् । कोऽसौ ? िवकारो नामधेयं नामैव नामधेयम्, स्वाथ� धेय�त्ययः, वागालम्बनमा�ं नामैव केवलं न 

िवकारो नाम वस्त्विस्त ; परमाथर्तो मृि�केत्येव मृि�कैव तु सत्यं वस्त्विस्त ॥ 

यथा सोम्यैकेन लोहमिणना सव� लोहमयं िवज्ञातꣳस्या�ाचारम्भणं िवकारो नामधेयं लोिहतिमत्येव सत्यम् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यथा सोम्य एकेन लोहमिणना सुवणर्िपण्डेन सवर्मन्यि�कारजातं कटकमुकुटकेयूरा�द िवज्ञातं स्यात् । वाचारम्भणिमत्या�द 

समानम् ॥ 

यथा सोम्यैकेन नखिनकृन्तनेन सव� काष्णार्यसं िवज्ञातꣳ स्या�ाचारम्भणं िवकारो नामधेयं कृष्णायसिमत्येव सत्यमेवꣳ 

सोम्य स आदशेो भवतीित ॥ ६ ॥ 

यथा सोम्य एकेन नखिनकृन्तनेनोपलिक्षतेन कृष्णायसिपण्डेनेत्यथर्ः ; सव� काष्णार्यसं कृष्णायसिवकारजातं िवज्ञातं स्यात् । 

समानमन्यत् । अनेकद�ृान्तोपादानं दा�ार्िन्तकानेकभेदानुगमाथर्म्, दढृ�तीत्यथ� च । एवं सोम्य स आदशेः, यः मयो�ः 

भवित । इत्यु�वित िपत�र, आह इतरः — 



न वै नून ंभगवन्तस्त एतदवे�दषुयर्द्ध्येतदवे�दष्यन्कथं मे नाव�यि�ित भगवाꣳस्त्वेव मे तद्�वीित्वित तथा सोम्येित 

होवाच ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

न वै नून ंभगवन्तः पूजावन्तः गुरवः मम ये, ते एतत् य�वद�ंु वस्तु नावे�दषुः न िवज्ञातवन्तः नूनम् । यत् य�द िह 

अवे�दष्यन् िव�दतवन्तः एत�स्त,ु कथं मे गुणवत ेभ�ायानुगताय नाव�यन् नो�वन्तः, तेनाह ंमन्ये — न िव�दतवन्त इित 

। अवाच्यमिप गुरोन्यर्ग्भावमवादीत् पुनगुर्�कुलं �ित �ेषणभयात् । अतो भगवांस्त्वेव मे म� ंत�स्तु, येन सवर्ज्ञत्वं ज्ञातेन मे 

स्यात्, तद्�वीत ुकथयतु ; इत्यु�ः िपतोवाच — तथास्तु सोम्येित ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

सदवे सोम्येदम� आसीदकेमेवाि�तीयम् । त�कै आ�रसदवेेदम� आसीदकेमेवाि�तीयं तस्मादसतः स�ायत ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सदवे स�दित अिस्ततामा�ं वस्तु सू�मं िन�वशेषं सवर्गतमेकं िनर�नं िनरवयवं िवज्ञानम्, यदवगम्यते सवर्वेदान्तेभ्यः । एव 

- शब्दः अवधारणाथर्ः । �क तदवि�यत इित, आह — इद ंजगत्, नाम�प��यावि�कृतमुपलभ्यते यत,् तत्सदवेासीत् इित 

आसीच्छब्दने सम्बध्यते । कदा सदवेेदमासी�दित, उच्यते — अ�े जगतः �ागुत्प�ेः । �क नेदानीिमद ंसत्, येन अ�े 

आसी�दित िवशेष्यते ? न । कथं त�ह िवशेषणम् ? इदानीमपीद ंसदवे, �कतु नाम�पिवशेषणव�ददशंब्दबुि�िवषयं च 

इतीद ंच भवित । �ागुत्प�ेस्तु अ�े केवलसच्छब्दबुि�मा�गम्यमेवेित सदवेेदम� आसी�दत्यवधायर्ते । न िह �ागुत्प�ेः 

नामव�पूव�ा इदिमित �हीतुं शक्यं वस्तु सुषु�काले इव । यथा सुषु�ादिुत्थतः स�वमा�मवगच्छित सुषु�े सन्मा�मेव 

केवलं विस्त्वित, तथा �ागुत्प�े�रत्यिभ�ायः । यथा इदमुच्यते लोके — पूवार्�े धटा�द िससृकु्षणा कुलालेन मृित्पण्डं 

�सा�रतमुपलभ्य �ामान्तरं गत्वा �त्यागतः अपरा�े त�ैव घटशरावा�नेकभेदिभ�ं कायर्मुपलभ्य मृदवेेद ंघटशरावा�द 

केवलं पूवार्ह्न आसी�दित, तथा इहाप्युच्यते — सदवेेदम� आसी�दित । एकमेवेित । स्वकायर्पिततमन्य�ास्तीित 

एकमेवेत्युच्यते । अि�तीयिमित । मृ�ितरेकेण मृदः यथा अन्य�टा�ाकारेण प�रणमियतृकुलाला�दिनिम�कारण ंद�ृम्, 

तथा स�ितरेकेण सतः सहका�रकारणं ि�तीयं वस्त्वन्तरं �ा�ं �ितिषध्यते — अि�तीयिमित, नास्य ि�तीयं वस्त्वन्तरं 

िव�ते इत्यि�तीयम् । ननु वैशेिषकपके्षऽिप सत्सामानािधकरण्य ंसवर्स्योपप�ते, ��गुणा�दषु सच्छब्दबुद्ध्यनुवृ�ेः — 

स��ं सन्गुणः सन्कम�त्या�ददशर्नात् । सत्यमेवं स्या�ददानीम् ; �ागुत्प�ेस्तु नैवेद ंकाय� सदवेासी�दत्यभ्युपगम्यते वैशेिषकैः, 

�ागुत्प�ेः कायर्स्यास�वाभ्युपगमात् । न च एकमेव सदि�तीयं �ागुत्प�े�रच्छिन्त । तस्मा�शेैिषकप�रकिल्पतात्सतः 

अन्यत्कारणिमद ंसदचु्यते मृदा�दद�ृान्तेभ्यः । तत् त� ह एतिस्मन्�ागुत्प�ेवर्स्तुिन�पणे एके वैनािशका आ�ः वस्तु 



िन�पयन्तः — असत् सदभावमा�ं �ागुत्प�ेः इद ंजगत् एकमेव अ�े अि�तीयमासी�दित । सदभावमा�ं िह �ागुत्प�ेस्त�वं 

कल्पयिन्त बौ�ाः । न तु सत्�ित�िन्� वस्त्वन्तरिमच्छिन्त । यथा स�ास�दित गृ�माणं यथाभूतं ति�परीतं त�वं भवतीित 

नैयाियकाः । नन ुसदभावमा�ं �ागुत्प�े�ेदिभ�ेतं वैनािशकैः, कथं �ागुत्प�े�रदमासीदसदकेमेवाि�तीयं चेित कालसम्बन्धः 

सङ्ख्यासम्वन्धोऽि�तीयत्वं च उच्यते तैः । बाढं न यु�ं तेषां भावाभावमा�मभ्युपगच्छताम् । 

अस�वमा�ाभ्युपगमोऽप्ययु� एव, अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमानुपप�ेः । इदानीमभ्युपगन्ता अभ्युपगम्यते न �ागुत्प�े�रित 

चेत्, न, �ागुत्प�ेः सदभावस्य �माणाभावात् । �ागुत्प�े रसदवेेित कल्पनानुपपि�ः । नन ुकथं वस्त्वाकृतेः शब्दाथर्त्वे 

असदकेमेवाि�तीयिमित पदाथर्वाक्याथ�पपि�ः, तदनुपप�ौ च इद ंवाक्यम�माणं �सज्येतेित चेत्, नैष दोषः, 

स�हणिनवृि�परत्वा�ाक्यस्य । स�दत्ययं तावच्छब्दः सदाकृितवाचकः । एकमेवाि�तीयिमत्येतौ च सच्छब्दने 

समानािधकरणौ ; तथेदमासी�दित च । त� नञ् स�ाक्ये �यु�ः स�ाक्यमेवावलम्ब्य स�ाक्याथर्िवषयां बु�� 

सदकेमेवाि�तीयिमदमासी�दत्येवंलक्षणां ततः स�ाक्याथार्ि�वतर्यित, अ�ा�ढ इव अ�ालम्बनः अ�ं 

तदिभमुखिवषयाि�वतर्यित — त�त् । न तु पुनः सदभावमेव अिबध�े । अतः पु�षस्य िवपरीत�हणिनवृ�यथर्परम् 

इदमसदवेेत्या�द वाक्यं �युज्यते । दशर्ियत्वा िह िवपरीत�हणं ततो िनवतर्ियतुं शक्यत इत्यथर्व�वात् असदा�दवाक्यस्य 

�ौतत्वं �ामाण्य ंच िस�िमत्यदोषः । तस्मात् असतः सवार्भाव�पात् सत् िव�मानम् जायत समुत्प�म् अडभावः छान्दसः 

॥ 

कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्या�दित होवाच कथमसतः स�ायेतेित । स�वेव सोम्येदम� आसीदकेमेवाि�तीयम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तदतेि�परीत�हणं महावैनािशकपकं्ष दशर्ियत्वा �ितषेधित — कुतस्तु �माणात्खलु ह ेसोम्य एवं स्यात् असतः स�ायेत 

इत्येवं कुतो भवेत् ? न कुति�त्�माणादवंे सम्भवतीत्यथर्ः । यदिप बीजोपमद�ऽङ्कुरो जायमानो द�ृः अभावादवेेित, 

तदप्यभ्युपगमिव�� ंतेषाम् । कथम् ? ये ताव�ीजावयवाः बीजसंस्थानिविश�ाः तेऽङ्कुरेऽप्यनुवतर्न्त एव, न 

तेषामुपमद�ऽङ्कुरजन्मिन । यत्पुनब�जाकारसंस्थानम्, त�ीजावयव�ितरेकेण वस्तुभूतं न वैनािशकैरभ्युपगम्यते, 

यदङ्कुरजन्मन्युपमृ�ेत । अथ तदिस्त अवयव�ित�र�ं वस्तुभूतम्, तथा च सित अभ्युपगमिवरोधः । अथ संवृत्या 

अभ्युपगतं बीजसंस्थान�पमुपमृ�त इित चेत्, केयं संवृितनार्म — �कमसावभावः, उत भावः इित ? य�भावः, 

द�ृान्ताभावः । अथ भावः, तथािप नाभावादङ्कुरोत्पि�ः, बीजावयवेभ्यो िह अङ्कुरोत्पि�ः । अवयवा अप्युपमृ�न्त इित 

चेत्, न, तदवयवेषु तुल्यत्वात् । यथा वैनािशकानां बीजसंस्थान�पोऽवयवी नािस्त, तथा अवयवा अपीित 

तेषामप्युपमदार्नुपपि�ः । बीजावयवानामिप सू�मावयवाः तदवयवानामप्यन्ये सू�मतरावयवाः इत्येवं �सङ्गस्यािनवृ�ेः 

सवर्�ोपमदार्नुपपि�ः । सद्बुद्ध्यनुवृ�ेः स�वािनवृि��ेित स�ा�दनां सत एव सदतु्पि�ः सेत्स्यित । न तु अस�ा�दनां 

द�ृान्तोऽिस्त असतः सदतु्प�ेः । मृित्पण्डा�टोत्पि�दृर्श्यते स�ा�दनाम्, त�ावे भावा�दभावे चाभावात् । य�भावादवे घट 

उत्प�ेत, घटा�थना मृित्पण्डो नोपादीयेत, अभावशब्दबुद्ध्यनुवृि�� घटादौ �सज्येत ; न त्वेतदिस्त ; अतः नासतः 



सदतु्पि�ः । यदप्या�ः मृद्बुि�घर्टबु��ेनिम�िमित मृद्बुि�घर्टबु�ःे कारणमुच्यते, न तु परमाथर्त एव मृ�टो वा अस्तीित, 

तदिप मृद्बुि��व�माना िव�मानाया एव घटबु�ःे कारणिमित नासतः सदतु्पि�ः । मृ�टबुद्ध्योः िनिम�नैिमि�कतया 

आनन्तयर्मा�म्, न तु कायर्कारणत्विमित चेत्, न, बु�ीनां नैरन्तय� गम्यमाने वैनािशकानां बिहदृर्�ान्ताभावात् । अतः 

कुतस्तु खलु सोम्य एवं स्यात् इित ह उवाच — कथं केन �कारेण असतः स�ायेत इित ; असतः सदतु्प�ौ न कि�दिप 

द�ृान्त�कारोऽस्तीत्यिभ�ायः । एवमस�ा�दपक्षमुन्मथ्य उपसंहरित — स�वेव सोम्येदम� आसी�दित स्वपक्षिसि�म् । नन ु

स�ा�दनोऽिप सतः सदतु्प�ते इित नैव द�ृान्तोऽिस्त, घटा�टान्तरोत्प�यदशर्नात् । सत्यमेवं न सतः सदन्तरमुत्प�ते ; �क 

त�ह, सदवे संस्थानान्तरेणावित�ते — यथा सपर्ः कुण्डली भवित, यथा च मृत ्चूणर्िपण्डघटकपाला�द�भेदःै । य�ेवं सदवे 

सवर्�कारावस्थम,् कथं �ागुत्प�े�रदमासी�दत्युच्यते ? ननु न �ुतं त्वया, सदवेेत्यवधारणम् इद ं— शब्दवाच्यस्य कायर्स्य । 

�ा�ं त�ह �ागुत्प�ेः असदवेासीत् न इद ं— शब्दवाच्यम्, इदानीिमद ंजातिमित । न, सत एव इद ं— शब्दबुि�िवषयतया 

अवस्थानात्, यथा मृदवे िपण्डघटा�दशब्दबुि�िवषयत्वेनावित�ते — त�त् । ननु यथा मृ�स्त ुएवं िपण्डघटा�िप, त�त् 

सद्बु�रेन्यबुि�िवषयत्वात्कायर्स्य सतोऽन्य�स्त्वन्तरं स्यात्कायर्जातं यथा अ�ा�ौः । न, 

िपण्डघटादीनािमतरेतर�िभचारेऽिप मृ�वा�िभचारात् । य�िप घटः िपण्डं �िभचरित िपण्ड� घटम्, तथािप िपण्डघटौ 

मृ�वं न �िभचरतः तस्मान्मृन्मा�ं िपण्डघटौ । �िभचरित त्व�ं गौः अ�ो वा गाम् । तस्मान्मृदा�दसंस्थानमा�ं घटादयः । 

एवं सत्संस्थानमा�िमद ंसवर्िमित यु�ं �ागुत्प�ेः सदवेेित, वाचारम्भणमा�त्वाि�कारसंस्थानमा�स्य । ननु िनरवयवं सत्, 

‘िनष्कलं िनिष्�यं शान्तं िनरव�ं िनर�नं’ (�े. उ. ६-१९) ‘�द�ो �मूतर्ः पु�षः सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (म.ु उ. २-१-२) 

इत्या�द�ुितभ्यः ; िनरवयवस्य सतः कथं िवकारसंस्थानमुपप�ते ? नैष दोषः, र�वा�वयवेभ्यः सपार्�दसंस्थानवत् 

बुि�प�रकिल्पतेभ्यः सदवयवेभ्यः िवकारसंस्थानोपप�ेः । ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयं मृि�केत्येव सत्यम’् (छा. उ. ६-

१-४) एवं सदवे सत्यम् — इित �ुतेः । एकमेवाि�तीयं परमाथर्तः इदबुंि�कालेऽिप ॥ 

तदकै्षत ब� स्यां �जायेयेित त�ेजोऽसृजत त�ेज ऐक्षत ब� स्यां �जायेयेित तदपोऽसृजत । तस्मा�� �च शोचित स्वेदते 

वा पु�षस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् सत् ऐक्षत ईक्षां दशर्नं कृतवत् । अत� न �धानं सांख्यप�रकिल्पतं जगत्कारणम्, �धानस्याचेतनत्वाभ्युपगमात् । इद ंतु 

सत् चेतनम्, ईिक्षतृत्वात् । तत्कथमैक्षतेित, आह — ब� �भूतं स्यां भवेयं �जायेय �कष�णोत्प�ेय, यथा मृ�टा�ाकारेण 

यथा वा र�वा�द सपार्�ाकारेण बुि�प�रकिल्पतेन । असदवे त�ह सवर्म्, यद्गृ�ते र�ु�रव सपार्�ाकारेण । न, सत एव 

�तैभेदने अन्यथागृ�माणत्वात् न अस�वं कस्यिचत्�िच�दित �ूमः । यथा सतोऽन्य�स्त्वन्तरं प�रकल्प्य पुनस्तस्यैव 

�ागुत्प�ेः �ध्वंसा�ोध्वर्म् अस�वं �ुवते ता�ककाः, न तथा अस्मािभः कदािचत्�िचदिप सतोऽन्यदिभधानमिभधेयं वा वस्तु 

प�रकल्प्यते । सदवे त ुसवर्मिभधानमिभधीयते च यदन्यबुद्ध्या, यथा र�ुरेव सपर्बुद्ध्या सपर् इत्यिभधीयते, यथा वा 

िपण्डघटा�द मृदोऽन्यबुद्ध्या िपण्डघटा�दशब्दनेािभधीयते लोके । र�ुिववेकद�शनां तु सपार्िभधानबु�ी िनवत�ते, यथा च 



मृि�वेकद�शनां घटा�दशब्दबु�ी, त�त ्सि�वेकद�शनामन्यिवकारशब्दबु�ी िनवत�ते — ‘यतो वाचो िनवतर्न्त े। अ�ाप्य 

मनसा सह’ (तै. उ. २-९-१) इित, ‘अिन��ेऽिनलयने’ (तै. उ. २-७-१) इत्या�द�ुितभ्यः । एवमीिक्षत्वा तत् तेजः असृजत 

तेजः सृ�वत् । ननु ‘तस्मा�ा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ (तै. उ. २-१-१) इित �ुत्यन्तरे आकाशा�ायुः ततस्तृतीयं तेजः 

�ुतम्, इह कथं �ाथम्येन तस्मादवे तेजः सृज्यते तत एव च आकाशिमित िव��म् ? नैष दोषः, आकाशवायुसगार्नन्तरं 

तत्सत् तेजोऽसृजतेित कल्पनोपप�ेः । अथवा अिवविक्षतः इह सृि��मः ; सत्कायर्िमद ंसवर्म्, अतः 

सदकेमेवाि�तीयिमत्येति�विक्षतम,् मृदा�दद�ृान्तात् । अथवा ि�वृत्करणस्य िवविक्षतत्वात् तेजोब�ानामेव सृि�माच� े। 

तेज इित �िस� ंलोके दग्धृ प�ृ �काशकं रोिहतं चेित । तत ्सत्सृ� ंतेजः ऐक्षत तेजो�पसंिस्थत ंसत् ऐक्षतेत्यथर्ः । ब� स्यां 

�जायेयेित पूवर्वत् । तत् अपोऽसृजत आपः �वाः ि�ग्धाः स्यिन्दन्यः शुक्ला�ेित �िस�ा लोके । यस्मा�ेजसः कायर्भूता 

आपः, तस्मा�� �च दशेे काले वा शोचित संतप्यते स्वेदते �िस्व�ते वा पु�षः तेजस एव तत् तदा आपः अिधजायन्ते ॥ 

ता आप ऐक्षन्त बह्�ः स्याम �जायेमहीित ता अ�मसृजन्त तस्मा�� � च वषर्ित तदवे भूिय�म�ं भवत्य� एव 

तदध्य�ा�ं जायते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

ता आप ऐक्षन्त पूवर्वदवे अबाकारसंिस्थतं सदकै्षतेत्यथर्ः । बह्वयः �भूताः स्याम भवेम �जायेमिह उत्प�ेमहीित । ता 

अ�मसृजन्त पृिथवीलक्षणम् । पा�थवं िह अ�म् ; यस्मादप्कायर्म�म,् तस्मात ्य� � च वषर्ित दशेे तत ्त�ैव भूिय� ं

�भूतम�ं भवित । अतः अ� एव तद�ा�मिधजायते । ता अ�मसृजन्तेित पृिथ�ु�ा पूवर्म्, इह तु द�ृान्त ेअ�ं च तदा�ं 

चेित िवशेषणात् �ीिहयवा�ा उच्यन्ते । अ�ं च गु� िस्थरं धारणं कृष्णं च �पतः �िस�म् ॥ 

ननु तेजः�भृितषु ईक्षणं न गम्यते, �हसा�द�ितषेधाभावात् �ासा�दकायार्नुपलम्भा� ; त� कथं त�ेज ऐक्षतेत्या�द ? नैष 

दोषः । ईिक्षतृकारणप�रणामत्वा�ेजः�भृतीनां सत एव ईिक्षतुः िनयत�मिविश�काय�त्पादकत्वा� तेजः�भृित ईक्षते इव 

ईक्षते इत्युच्यते भूतम् । ननु सतोऽप्युपच�रतमेव ईिक्षतृत्वम् । न । सदीक्षणस्य केवलशब्दगम्यत्वात् न शक्यमुपच�रतं 

कल्पियतुम् । तेजः�भृतीनां त्वनुमीयते मुख्येक्षणाभाव इित यु�मुपच�रतं कल्पियतुम् । ननु सतोऽिप 

मृ�त्कारणत्वादचेतनत्वं शक्यमनुमातुम् । अतः �धानस्यैवाचेतनस्य सत�ेतनाथर्त्वात् 

िनयतकाल�मिविश�काय�त्पादकत्वा� ऐक्षत इव ऐक्षतेित शक्यमनुमातुम् उपच�रतमेव ईक्षणम् । द�ृ� लोके अचेतने 

चेतनवदपुचारः, यथा कूलं िपपितषतीित त�त ्सतोऽिप स्यात् । न, ‘तत्सत्यं स आत्मा’ (छा. उ. ६-१४-३) इित 

तिस्म�ात्मोपदशेात् । आत्मोपदशेोऽप्युपच�रत इित चेत्— यथा ममात्मा भ�सेन इित सवार्थर्का�रण्यनात्मिन 

आत्मोपचारः — त�त् ; न, सदस्मीित सत्सत्यािभसंधस्य ‘तस्य तावदवे िचरम्’ (छा. उ. ६-१४-२) इित मोक्षोपदशेात् । 

सोऽप्युपचार इित चेत्— �धानात्मािभसंधस्य मोक्षसामीप्यं वतर्त इित मोक्षोपदशेोऽप्युपच�रत एव, यथा लोके �ामं गन्तुं 

�िस्थतः �ा�वानह ं�ामिमित �ूया�वगपेक्षया — त�त् ; न, येन िवज्ञातेनािवज्ञातं िवज्ञातं भवतीत्युप�मात् । सित 



एकिस्मिन्वज्ञाते सव� िवज्ञातं भवित, तदनन्यत्वात् सवर्स्याि�तीयवचना� । न च अन्यि�ज्ञात�मविश� ं�ािवतं �ुत्या 

अनुमेयं वा िलङ्गतः अिस्त, येन मोक्षोपदशे उपच�रतः स्यात् । सवर्स्य च �पाठकाथर्स्य उपच�रतत्वप�रकल्पनायां वृथा 

�मः प�रकल्पियतुः स्यात्, पु�षाथर्साधनिवज्ञानस्य तक�णैवािधगतत्वा�स्य । तस्मा�दे�ामाण्यात् न यु�ः 

�ुताथर्प�रत्यागः । अतः चेतनावत्कारणं जगत इित िस�म् ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

तेषां खल्वेषां भूतानां �ीण्येव बीजािन भवन्त्याण्डजं जीवजमुि��िमित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तेषां जीवािव�ानां खलु एषां प�यादीनां भूतानाम्, एषािमित �त्यक्षिनद�शात्, न तु तेजः�भृतीनाम्, तेषां ि�वृत्करणस्य 

व�यमाणत्वात् ; असित ि�वृत्करणे �त्यक्षिनद�शानुपपि�ः । दवेताशब्द�योगा� तेजः�भृितषु — ‘इमािस्त�ो दवेताः’ इित 

। तस्मात् तेषां खल्वेषां भूतानां पिक्षपशुस्थावरादीनां �ीण्येव नाित�र�ािन बीजािन कारणािन भविन्त । कािन तानीित, 

उच्यन्ते — आण्डजम् अण्डा�ातमण्डजम ्अण्डजमेव आण्डजं प�या�द । पिक्षसपार्�दभ्यो िह पिक्षसपार्दयो जायमाना 

दशृ्यन्ते । तेन पक्षी पिक्षणां बीजं सपर्ः सपार्णां बीजं तथा अन्यदप्यण्डा�ातं त�ातीयानां बीजिमत्यथर्ः । ननु अण्डा�ातम् 

अण्डजमुच्यते, अतोऽण्डमेव बीजिमित यु�म ्; कथमण्डजं बीजमुच्यते ? सत्यमेवं स्यात्, य�द त्व�दच्छातन्�ा �ुितः स्यात् 

; स्वतन्�ा तु �ुितः, यत आह अण्डजा�ेव बीजं न अण्डादीित । दशृ्यते च अण्डजा�भावे त�ातीयसंतत्यभावः, न 

अण्डा�भावे । अतः अण्डजादीन्येव बीजािन अण्डजादीनाम् । तथा जीवा�ातं जीवजं जरायुजिमत्येतत्पु�षप�ा�द । 

उि��म् उि�न�ीत्युि�त् स्थावरं ततो जातमुि��म्, धाना वा उि�त् ततो जायत इत्युि��ं स्थावरबीजं स्थावराणां 

बीजिमत्यथर्ः । स्वेदजसंशोकजयोरण्डजोि��योरेव यथासम्भवमन्तभार्वः । एवं िह अवधारणं �ीण्येव बीजानीत्युपप�ं 

भवित ॥ 

सेयं दवेतैक्षत हन्ताहिममािस्त�ो दवेता अनेन जीवेनात्मनानु�िवश्य नाम�प� �ाकरवाणीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सेयं �कृता सदाख्या तेजोब�योिनः दवेता उ�ा ऐक्षत ईिक्षतवती यथापूव� ब� स्यािमित । तदवे ब�भवनं �योजनं ना�ािप 

िनवृर्�म् इत्यतः ईक्षां पुनः कृतवती ब�भवनमेव �योजनमुररीकृत्य । कथम् ? हन्त इदानीमहिममाः यथो�ाः तेजआ�ाः 

ित�ो दवेताः अनेन जीवेनेित स्वबुि�स्थं पूवर्सृष्�नुभूत�ाणधारणम् आत्मानमेव स्मरन्ती आह— अनेन जीवेन आत्मनेित 

। �ाणधारणक�ार् आत्मनेित वचनात् स्वात्मनोऽ�ित�र�ेन चैतन्यस्व�पतया अिविश�नेेत्येत�शर्यित । अनु�िवश्य 



तेजोब�भूतमा�ासंसग�ण लब्धिवशेषिवज्ञाना सती नाम च �पं च नाम�पे �ाकरवािण िवस्प�माकरवािण, असौनामायम ्

इद�ंप इित �ाकुयार्िमत्यथर्ः ॥ 

ननु न यु�िमदम ्— असंसा�रण्याः सवर्ज्ञायाः दवेतायाः बुि�पूवर्कमनेकशतसह�ानथार्�यं दहेमनु�िवश्य 

दःुखमनुभिवष्यामीित संकल्पनम,् अनु�वेश� स्वातन्�ये सित । सत्यमेवं न यु�ं स्यात् — य�द स्वेनैवािवकृतेन 

�पेणानु�िवशेयं दःुखमनुभवेयिमित च सङ्किल्पतवती ; न त्वेवम् । कथं त�ह ? अनेन जीवेन आत्मना अनु�िवश्य इित 

वचनात् । जीवो िह नाम दवेताया आभासमा�म्, बुद्ध्या�द भूतमा�ासंसगर्जिनतः — आदश� इव �िव�ः पु�ष�ितिबम्बः, 

जला�दिष्वव च सूयार्दीनाम् । अिचन्त्यानन्तशि�मत्या दवेतायाः बुद्ध्या�दसम्बन्धः चैतन्याभासः 

दवेतास्व�पिववेका�हणिनिम�ः सुखी दःुखी मूढ इत्या�नेकिवकल्प�त्ययहतेुः । छायामा�ेण जीव�पेणानु�िव�त्वात् 

दवेता न दिैहकैः स्वतः सुखदःुखा�दिभः सम्बध्यत े— यथा पु�षा�दत्यादयः आदश�दका�दषु च्छायामा�ेणानु�िव�ाः 

आदश�दका�ददोषैनर् सम्बध्यन्ते — त��ेवतािप । ‘सूय� यथा सवर्लोकस्य चकु्षनर् िलप्यते चाकु्षषैबार्�दोषैः । एकस्तथा 

सवर्भूतान्तरात्मा न िलप्यते लोकदःुखेन बा�ः’ (क. उ. १-३-१) ‘आकाशवत्सवर्गत� िनत्यः’ (शत. �ा. १०-६-३-२) इित 

िह काठके ; ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित च वाजसनेयके । ननु च्छायामा��े�ीवः मृषैव �ा�ः, तथा 

परलोकेहलोका�द च तस्य । नैष दोषः, सदात्मना सत्यत्वाभ्युपगमात् । सव� च नाम�पा�द सदात्मनैव सत्यं िवकारजातम्, 

स्वतस्त्वनृतमेव, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम’् (छा. उ. ६-१-४) इत्यु�त्वात् । तथा जीवोऽपीित । यक्षानु�पो िह 

बिल�रित न्याय�िसि�ः । अतः सदात्मना सवर्�वहाराणां सवर्िवकाराणां च सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे च अनृतत्विमित न 

कि��ोषः ता�ककै�रहानुव�ंु शक्यः, यथा इतरेतरिव���तैवादाः स्वबुि�िवकल्पमा�ा अत�विन�ा इित शक्यं व�ुम् ॥ 

तासां ि�वृतं ि�वृतमेकैकां करवाणीित सेय ंदवेतेमािस्त�ो दवेता अनेनैव जीवेनात्मनानु�िवश्य नाम�पे �ाकरोत् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

सैवं ित�ो दवेताः अनु�िवश्य स्वात्मावस्थे बीजभूते अ�ाकृते नाम�पे �ाकरवाणीित ईिक्षत्वा तासां च ितसृणां 

दवेतानामेकैकां ि�वृतं ि�वृतं करवािण — एकैकस्याि�वृत्करणे एकैकस्याः �ाधान्यं �यो�र्योगुर्णभावः ; अन्यथा िह र�वा 

इव एकमेव ि�वृत्करणं स्यात्, न तु ितसृणां पृथक्पृथिक्�वृत्करणिमित । एवं िह तेजोब�ानां पृथङ्नाम�त्ययलाभः स्यात् 

— तेज इदम् इमा आपः अ�िमदम् इित च । सित च पृथङ्नाम�त्ययलाभे दवेतानां सम्यग्�वहारस्य �िसि�ः �योजनं 

स्यात् । एवमीिक्षत्वा सेयं दवेता इमािस्त�ो दवेताः अनेनैव यथो�ेनैव जीवेन सूयर्िबम्बवदन्तः �िवश्य वैराजं िपण्डं �थम ं

दवेादीनां च िपण्डाननु�िवश्य यथासंकल्पमेव नाम�पे �ाकरोत् — असौनामा अयम् इद�ंप इित ॥ 

तासां ि�वृतं ि�वृतमेकैकामकरो�था त ुखलु सोम्येमािस्त�ो दवेताि�वृित्�वृदकैेका भवित तन्मे िवजानीहीित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



तासां च दवेतानां गुण�धानभावेन ि�वृतं ि�वृतम् एकैकामकरोत् कृतवती दवेता । ित�तु ताव�ेवता�दिपण्डानां 

नाम�पाभ्यां �ाकृतानां तेजोब�मयत्वेन ि�धात्वम्, यथा तु बिह�रमाः िपण्डेभ्यिस्त�ो दवेताित्�वृदकैेका भवित तन्म े

मम िनगदतः िवजानीिह िवस्प�म् अवधारय उदाहरणतः ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

यद�े रोिहतꣳ �पं तेजसस्त�पंू यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तद�स्यापागाद�ेरि�त्वं वाचारम्भणं िवकारो नामधेय ं�ीिण 

�पाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

य��ेवतानां ि�वृत्करणमु�म् तस्यैवोदाहरणमुच्यते — उदाहरणं नाम एकदशे�िसद्ध्या अशेष�िसद्ध्यथर्मुदाि�यत इित 

। तदतेदाह — यद�ेः ि�वृत्कृतस्य रोिहतं �पं �िस� ंलोके, तत ्अि�वृत्कृतस्य तेजसो �पिमित िवि� । तथा यच्छुक्लं 

�पम�ेरेव तदपामि�वृत्कृतानाम् ; यत्कृष्णं तस्यैवा�ेः �पम् तद�स्य पृिथ�ाः अि�वृत्कृतायाः इित िवि� । त�ैवं सित 

�प�य�ितरेकेण अि��रित यन्मन्यसे त्वम्, तस्या�ेरि�त्विमदानीम् अपागात् अपगतम् । �ा�ूप�यिववेकिवज्ञानात् या 

अि�बुि�रासीत् ते, सा अि�बुि�रपगता अि�शब्द�ेत्यथर्ः — यथा दशृ्यमानर�ोपधानसंयु�ः स्फ�टको गृ�माणः 

प�रागोऽयिमितशब्दबुद्ध्योः �योजको भवित �ागुपधानस्फ�टकयो�ववेकिवज्ञानात्, ति�वेकिवज्ञाने तु प�रागशब्दबु�ी 

िनवत�ते ति�वेकिवज्ञातुः — त�त ्। नन ु�कम� बुि�शब्दकल्पनया ��यते, �ा�ूप�यिववेककरणादि�रेवासीत्, 

तद�ेरि�त्वं रोिहता�द�पिववेककरणादपागा�दित यु�म् — यथा तन्त्वपकषर्ण ेपटाभावः । नैवम्, बुि�शब्दमा�मेव िह 

अि�ः ; यत आह वाचारम्भणमि�नार्म िवकारो नामधेयं नाममा�िमत्यथर्ः । अतः अि�बुि�रिप मृषैव । �क त�ह त� सत्यम् 

? �ीिण �पाणीत्येव सत्यम्, नाणुमा�मिप �प�य�ितरेकेण सत्यमस्तीत्यवधारणाथर्ः ॥ 

यदा�दत्यस्य रोिहतꣳ �पं तेजसस्त�पंू यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तद�स्यापागादा�दत्यादा�दत्यत्वं वाचारम्भणं िवकारो 

नामधेयं �ीिण �पाणीत्येव सत्यम् ॥ २ ॥ 

य�न्�मसो रोिहतꣳ �पं तेजसस्त�पंू यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तद�स्यापागा�ान्�ा�न्�त्वं वाचारम्भणं िवकारो नामधेयं 

�ीिण �पाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ 

यि��ुतो रोिहतꣳ �पं तेजसस्त�पंू यत्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तद�स्यापागाि��ुतो िव�ु�वं वाचारम्भणं िवकारो नामधेयं 

�ीिण �पाणीत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



तथा यदा�दत्यस्य य�न्�मसो यि��ुत इत्या�द समानम् । ननु ‘यथा तु खलु सोम्येमािस्त�ो दवेताि�वृित्�वृदकैेका भवित 

तन्मे िवजानीिह’ (छा. उ. ६-४-४) इत्युक्त्वा तेजस एव चतु�भरप्युदाहरणैः अग्न्या�दिभः ि�वृत्करणं द�शतम्, न 

अब�यो�दाहरणं द�शतं ि�वृत्करणे । नैष दोषः अब�िवषयाण्यप्युदाहरणािन एवमेव च ���ानीित मन्यते �ुितः । तेजस 

उदाहरणमुपलक्षणाथर्म्, �पव�वात्स्प�ाथर्त्वोपप�े� । गन्धरसयोरनुदाहरणं �याणामसम्भवात् । न िह गन्धरसौ तेजिस 

स्तः । स्पशर्शब्दयोरनुदाहरणं िवभागेन दशर्ियतुमशक्यत्वात् । य�द सव� जगत् ि�वृत्कृतिमित अग्न्या�दवत् �ीिण 

�पाणीत्येव सत्यम्, अ�ेरि�त्ववत् अपागा�गतो जग�वम् । तथा अ�स्याप्यप्शुङ्गत्वात् आप इत्येव सत्यं 

वाचारम्भणमा�म�म् । तथा अपामिप तेजःशुङ्गत्वात् वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव सत्यम् । तेजसोऽिपसच्छुङ्गत्वात् 

वाचारम्भणत्वं स�दत्येव सत्यम् इत्येषोऽथ� िवविक्षतः । ननु वाय्वन्त�रके्ष तु अि�वृत्कृते तेजः�भृितष्वनन्तभूर्तत्वात् 

अविशष्येते, एवं गन्धरसशब्दस्पशार्�ाविश�ा इित कथं सता िवज्ञातेन सवर्मन्यदिवज्ञातं िवज्ञातं भवेत् ? ति�ज्ञाने वा 

�कारान्तरं वाच्यम् ; नैष दोषः, �पव��े सवर्स्य दशर्नात् । कथम् ? तेजिस ताव�पूवित शब्दस्पशर्योरप्युपलम्भात् 

वाय्वन्त�रक्षयोः त� स्पशर्शब्दगुणवतोः स�ावो अनुमीयते । तथा अब�योः �पवतो रसगन्धान्तभार्व इित । �पवतां 

�याणां तेजोब�ानां ि�वृत्करण�दशर्नेन सव� तदन्तभूर्तं सि�कारत्वात् �ीण्येव �पािण िवज्ञातं मन्यते �ुितः । न िह मूत� 

�पव��ं �त्याख्याय वाय्वाकाशयोः तद्गुणयोगर्न्धरसयोवार् �हणमिस्त । अथवा �पवतामिप ि�वृत्करणं �दशर्नाथर्मेव 

मन्यते �ुितः । यथा तु ि�वृत्कृत े�ीिण �पाणीत्येव सत्यम्, तथा प�ीकरणेऽिप समानो न्याय इत्यतः सवर्स्य सि�कारत्वात् 

सता िवज्ञातेन सवर्िमद ंिवज्ञातं स्यात् सदकेमेवाि�तीयं सत्यिमित िस�मेव भवित । तदकेिस्मन्सित िवज्ञाते सवर्िमद ं

िवज्ञातं भवतीित सू�म् ॥ 

एत� स्म वै ति��ांस आ�ः पूव� महाशाला महा�ोि�या न नोऽ� क�ना�ुतममतमिवज्ञातमुदाह�रष्यतीित �ेभ्यो 

िवदांच�ुः ॥५ ॥ 

भाष्यम् 

एतत् िव�ांसः िव�दतवन्तः पूव� अित�ान्ताः महाशालाः महा�ोि�याः आ�ः ह स्म वै �कल । �कमु�वन्त इित, आह — न 

नः अस्माकं कुले अ� इदान� यथो�िवज्ञानवतां क�न कि�दिप अ�ुतममतमिवज्ञातम् उदाह�रष्यित नोदाह�रष्यित, सव� 

िवज्ञातमेव अस्मत्कुलीनानां सि�ज्ञानव�वात् इत्यिभ�ायः । ते पुनः कथं सव� िवज्ञातवन्त इित, आह — एभ्यः ि�भ्यः 

रोिहता�द�पेभ्यः ि�वृत्कृतेभ्यः िवज्ञातेभ्यः सवर्मप्यन्यिच्छ�मेवमेवेित िवदांच�ुः िवज्ञातवन्तः यस्मात्, तस्मात्सवर्ज्ञा एव 

सि�ज्ञानात् ते आसु�रत्यथर्ः । अथवा एभ्यो िवदांच�ु�रित अग्न्या�दभ्यो द�ृान्तेभ्यो िवज्ञातेभ्यः सवर्मन्यि�दांच�ु�रत्येतत् 

॥ 

यद ुरोिहतिमवाभू�दित तेजसस्त�पूिमित ति�दांच�ुयर्द ुशुक्लिमवाभू�दत्यपां �पिमित ति�दांच�ुयर्द ु

कृष्णिमवाभू�दत्य�स्य �पिमित ति�दांच�ुः ॥ ६ ॥ 



य�िवज्ञातिमवाभू�दत्येतासामेव दवेतानां समास इित ति�दांच�ुयर्था तु खलु सोम्येमािस्त�ो दवेताः पु�षं �ाप्य 

ि�वृित्�वृदकैेका भवित तन्मे िवजानीहीित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

कथम् ? यदन्य�पेूण सं�द�माने कपोता�द�पे रोिहतिमव यद्गृ�माणमभूत् तेषां पूव�षां ��िवदाम्, त�ेजसो �पिमित 

िवदांच�ुः । तथा यच्छुक्लिमवाभूद्गृ�माणं तदपां �पम,् यत्कृष्णिमव । गृ�माणं तद�स्येित िवदांच�ुः । 

एवमेवात्यन्तदलुर्�यं यत् उ अिप अिवज्ञातिमव िवशेषतो अगृ�माणमभूत् तदप्येतासामेव ितसृणां दवेतानां समासः 

समुदाय इित िवदांच�ुः । एवं ताव�ा�ं वस्त्वग्न्या�दवि�ज्ञातम्, तथेदान� यथा तु खलु ह ेसोम्य इमाः यथो�ािस्त�ो 

दवेताः पु�षं िशरःपाण्या�दलक्षणं कायर्कारणसंघातं �ाप्य पु�षेणोपयुज्यमानाः ि�वृित्�वृदकैेका भवित, तत ्आध्याित्मकं 

िवजानीिह िनगदतः इत्युक्त्वा आह ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

अ�मिशतं �ेधा िवधीयते तस्य यः स्थिव�ो धातुस्तत्पुरीषं भवित यो मध्यमस्तन्माꣳसं योऽिण�स्तन्मनः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�म् अिशतं भु�ं �ेधा िवधीयत ेजाठरेणाि�ना पच्यमानं ि�धा िवभज्यते । कथम् ? तस्या�स्य ि�धा िवधीयमानस्य यः 

स्थिव�ः स्थूलतमो धातुः स्थूलतम ंवस्तु िवभ�स्य स्थूलांशः, तत्पुरीषं भवित ; यो मध्यमांशः धातुर�स्य, त�सा�द�मेण 

प�रणम्य मांसं भवित ; यः अिण�ः अणुतमो धातुः, स ऊध्व� �दयं �ाप्य सू�मासु िहताख्यासु नाडीषु अनु�िवश्य 

वागा�दकरणसंघातस्य िस्थितमुत्पादयन् मनो भवित । मनो�पेण िवप�रणमन् मनस उपचयं करोित । तत� 

अ�ोपिचतत्वात् मनसः भौितकत्वमेव न वैशेिषकतन्�ो�लक्षणं िनत्यं िनरवयवं चेित गृ�ते । यदिप मनोऽस्य दवंै चकु्ष�रित 

व�यित तदिप न िनत्यत्वापेक्षया ; �क त�ह, सू�म�विहतिव�कृ�ा�दसव�िन्�यिवषय�ापारकत्वापेक्षया । 

य�ान्येिन्�यिवषयापेक्षया िनत्यत्वम्, तदप्यापेिक्षकमेवेित व�यामः, ‘सत् . . . एकमेवाि�तीयम’् इित �ुतेः ॥ 

आपः पीता�ेधा िवधीयन्ते तासां यः स्थिव�ो धातुस्तन्मू�ं भवित यो मध्यमस्तल्लोिहतं योऽिण�ः स �ाणः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तथा आपः पीताः �ेधा िवधीयन्त े। तासां यः स्थिव�ो धातुः, तन्मू�ं भवित, यो मध्यमः, तल्लोिहतं भवित ; योऽिण�ः, स 

�ाणो भवित । व�यित िह — ‘आपोमयः �ाणो निपबतो िवच्छेत्स्यते’ (छा. उ. ६-७-१) इित ॥ 



तेजोऽिशतं �ेधा िवधीयते तस्य यः स्थिव�ो धातुस्तदिस्थ भवित यो मध्यमः स म�ा योऽिण�ः सा वाक् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा तेजः अिशत ंतैलघृता�द भिक्षतं �ेधा िवधीयते । तस्य यः स्थिव�ो धातुः तदिस्थ भवित ; यो मध्यमः, स म�ा 

अस्थ्यन्तगर्तः �ेहः ; योऽिण�ः सा वाक् । तैलघृता�दभक्षणाि� वािग्वशदा भाषणे समथार् भवतीित �िस� ंलोके ॥ 

अ�मयꣳ िह सोम्य मन आपोमयः �ाणस्तेजोमयी वािगित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा सोम्येित होवाच ॥ ४ 

॥ 

भाष्यम् 

यत एवम्, अ�मयं िह सोम्य मनः आपोमयः �ाणः तेजोमयी वाक् । ननु केवला�भिक्षण आखु�भृतयो वािग्मनः 

�ाणवन्त�, तथा अब्मा�भ�याः सामु�ा मीनमकर�भृतयो मनिस्वनो वािग्मन�, तथा �ेहपानामिप �ाणव�वं मनिस्वत्वं 

च अनुमेयम् ; य�द सिन्त, त� कथम�मयं िह सोम्य मन इत्या�ुच्यते ? नैष दोषः, सवर्स्य ि�वृत्कृतत्वात्सवर्� सव�पप�ेः । 

न िह अि�वृत्कृतम�म�ाित कि�त्, आपो वा अि�वृत्कृताः पीयन्ते, तेजो वा अि�वृत्कृतम�ाित कि�त् 

इत्य�ादानामाखु�भृतीनां वािग्मत्वं �ाणव�वं च इत्या�िव��म् । इत्येवं �त्याियतः �ेतकेतुराह — भूय एव पुनरेव मा 

मां भगवान् अ�मयं िह सोम्य मन इत्या�द िवज्ञापयतु द�ृान्तेनावगमयतु, ना�ािप मम अिस्म�थ� सम्यिङ्न�यो जातः । 

यस्मा�ेजोब�मयत्वेनािविश� ेदहे ेएकिस्म�ुपयुज्यमानान्य�ाप्�ेहजातािन अिण�धातु�पेण मनः�ाणवाच उपिचन्विन्त 

स्वजात्यनित�मेणेित द�ुवजे्ञयिमत्यिभ�ायः ; अतो भूय एवेत्या�ाह । तमेवमु�वन्तं तथास्तु सोम्येित ह उवाच िपता 

शृण्व� द�ृान्तं यथैतदपुप�ते यत्पृच्छिस ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

द�ः सोम्य मथ्यमानस्य योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित तत्स�पभर्वित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

द�ः सोम्य मथ्यमानस्य योऽिणमा अणुभावः स ऊध्वर्ः समुदीषित संभूयोध्व� नवनीतभावेन गच्छित, तत्स�पभर्वित ॥ 

एवमेव खलु सोम्या�स्याश्यमानस्य योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित तन्मनो भवित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



यथा अयं द�ृान्तः, एवमेव खलु सोम्य अ�स्य ओदनादःे अश्यमानस्य भुज्यमानस्य औदय�णाि�ना वायुसिहतेन खजेनेव 

मथ्यमानस्य योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित ; तन्मनो भवित, मनोवयवैः सह संभूय मन उपिचनोतीत्येतत् ॥ 

अपां सोम्य पीयमानानां योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित स �ाणो भवित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा अपां सोम्य पीयमानानां यो अिणमा, स ऊध्वर्ः समुदीषित, स �ाणो भवतीित ॥ 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित सा वाग्भवित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

एवमेव खलु सोम्य तेजसोऽश्यमानस्य योऽिणमा स ऊध्वर्ः समुदीषित सा वाग्भवित ॥ 

अ�मय ंिह सोम्य मन आपोमयः �ाणस्तेजोमयी वािगित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा सोम्येित होवाच ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अ�मय ंिह सोम्य मनः आपोमयः �ाणः तेजोमयी वाक् इित यु�मेव मयो�िमत्यिभ�ायः । अतः अ�ेजसोरस्त्वेतत्सवर्मेवम् 

। मनस्त्व�मयिमत्य� नैकान्तेन मम िन�यो जातः । अतः भूय एव मा भगवान् मनसोऽ�मयत्वं द�ृान्तेन िवज्ञापयित्वित । 

तथा सोम्येित ह उवाच िपता ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ स�मः खण्डः ॥ 

षोडशकलः सोम्य पु�षः प�दशाहािन माशीः काममपः िपबापोमयः �ाणो निपबतो िवच्छेत्स्यत इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�स्य भु�स्य यो अिण�ो धातुः, स मनिस शि�मधात् । सा अ�ोपिचता मनसः शि�ः षोडशधा �िवभज्य पु�षस्य 

कलात्वेन िन�द�दिक्षता । तया मनस्य�ोपिचतया शक्त्या षोडशधा �िवभ�या संयु�ः त�न्कायर्कारणसंघातलक्षणो 

जीविविश�ः पु�षः षोडशकल उच्यते ; यस्यां सत्यां ��ा �ोता मन्ता बो�ा कतार् िवज्ञाता सवर्��यासमथर्ः पु�षो भवित ; 

हीयमानायां च यस्यां सामथ्यर्हािनः । व�यित च ‘अथा�स्यायी ��ा’ (छा. उ. ७-९-१) इत्या�द । सवर्स्य कायर्कारणस्य 

सामथ्य� मनःकृतमेव । मानसेन िह बलेन संप�ा बिलनो दशृ्यन्त ेलोके ध्यानाहारा� केिचत्, अ�स्य सवार्त्मकत्वात् । अतः 

अ�कृतं मानसं वीयर्म् षोडश कलाः यस्य पु�षस्य सोऽयं षोडशकलः पु�षः । एत�ेत्�त्यक्षीकतुर्िमच्छिस, 



प�दशसंख्याकान्यहािन माशीः अशनं माकाष�ः, कामम् इच्छातः अपः िपब, यस्मात् निपबतः अपः ते �ाणो िवच्छेत्स्यते 

िवच्छेदमापत्स्यते, यस्मादापोमयः अिब्वकारः �ाण इत्यवोचाम । न िह काय� स्वकारणोप�म्भमन्तरेण अिव�ंशमानं 

स्थातुमुत्सहते ॥ 

स ह प�दशाहािन नाशाथ हनैमुपससाद �क �वीिम भो इत्यृचः सोम्य यजूꣳिष सामानीित स होवाच न वै मा �ितभािन्त 

भो इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स ह एवं �ुत्वा मनसः अ�मयत्वं �त्यक्षीकतुर्िमच्छन् प�दशाहािन न आश अशनं न कृतवान् । अथ षोडशेऽहिन ह एवं 

िपतरमुपससाद उपगतवान् उपगम्य च उवाच — �क �वीिम भो इित । इतर आह — ऋचः सोम्य यजूंिष सामान्यधीष्वेित 

। एवमु�ः िप�ा आह — न वै मा माम् ऋगादीिन �ितभािन्त मम मनिस न दशृ्यन्त इत्यथर्ः ह ेभो भगवि�ित ॥ 

तꣳहोवाच यथा सोम्य महतोऽभ्यािहतस्यैकोऽङ्गारः ख�ोतमा�ः प�रिश�ः स्या�ेन ततोऽिप न ब� दहदेवेꣳ सोम्य ते 

षोडशानां कलानामेका कलाितिश�ा स्या�यैत�ह वेदा�ानुभवस्यशानाथ मे िवज्ञास्यसीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवमु�वन्तं िपता आह — शृणु त� कारणम्, येन ते तािन ऋगादीिन न �ितभान्तीित ; तं ह उवाच — यथा लोके ह े

सोम्य महतः महत्प�रमाणस्य अभ्यािहतस्य उपिचतस्य इन्धनैः अ�ेः एकोऽङ्गारः ख�ोतमा�ः ख�ोतप�रमाणः शान्तस्य 

प�रिश�ः अविश�ः स्यात् भवेत्, तेनाङ्गारेण ततोऽिप तत्प�रमाणात् ईषदिप न ब� दहते्, एवमेव खलु सोम्य ते तव 

अ�ोपिचतानां षोडशानां कलानामेका कला अवयवः अितिश�ा अविश�ा स्यात,् तया त्वं ख�ोतमा�ाङ्गारतुल्यया एत�ह 

इदान� वेदान् नानुभविस न �ितप�से, �ुत्वा च मे मम वाचम् अथ अशेषं िवज्ञास्यिस अशान भुङ्�व तावत ्॥ 

स हाशाथ हनैमुपससाद तꣳ ह य�त्कच प�च्छ सवर्ꣳ ह �ितपेद े॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स ह तथैव आश भु�वान् । अथ अनन्तरं ह एवं िपतरं शु�ूषुः उपससाद । तं ह उपगतं पु�ं य�त्कच ऋगा�दषु प�च्छ 

�न्थ�पमथर्जातं वा िपता । स �ेतकेतुः सव� ह तत्�ितपेद ेऋगा�थर्तो �न्थत� ॥ 

तंहोवाच यथा सोम्य महतोऽभ्यािहतस्यैकमङ्गारं ख�ोतमा�ं प�रिश� ंतं तृणै�पसमाधाय �ाज्वलये�ेन ततोऽिप ब� दहते् 

॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



तं ह उवाच पुनः िपता — यथा सोम्य महतः अभ्यािहतस्येत्या�द समानम्, एकमङ्गारं शान्तस्या�ेः ख�ोतमा�ं प�रिश� ं

तं तृणै�ूण�� उपसमाधाय �ाज्वलयेत् वधर्येत् । तेने�ने अङ्गारेण ततोऽिप पूवर्प�रमाणात् ब� दहते् ॥ 

एवꣳ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाितिश�ाभूत्सा�ेनोपसमािहता �ाज्वाली तयैत�ह वेदाननुभवस्य�मयꣳ िह 

सोम्य मन आपोमयः �ाणस्तेजोमयी वािगित त�ास्य िवजज्ञािवित िवजज्ञािवित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

एवं सोम्य ते षोडशानाम�कलानां सामथ्यर्�पाणाम् एका कला अितिश�ा अभूत् अितिश�ा आसीत्, 

प�दशाहान्यभु�वतः एकैकेनाह्ना एकैका कला चन्�मस इव अपरपके्ष क्षीणा, सा अितिश�ा कला तव अ�ेन 

भु�ेनोपसमािहता व�धता उपिचता �ाज्वाली, दघै्य� छान्दसम्, �ज्विलता व�धतेत्यथर्ः । �ाज्वािल�दित पाठान्तरम्, तदा 

तेनोपसमािहता स्वयं �ज्विलतवतीत्यथर्ः । तया व�धतया एत�ह इदान� वेदाननुभविस उपलभसे । एवं 

�ावृ�यनुवृि�भ्याम�मयत्वं मनसः िस�िमित उपसंहरित — अ�मयं िह सोम्य मन इत्या�द । यथा एतन्मनसोऽ�मयत्वं 

तव िस�म्, तथा आपोमयः �ाणः तेजोमयी वाक् इत्येतदिप िस�मेवेत्यिभ�ायः । तदते� अस्य िपतु��ं 

मनआदीनाम�ा�दमयत्वं िवजज्ञौ िवज्ञातवान् �ेतकेतुः । ि�रभ्यासः ि�वृत्करण�करणसमा�यथर्ः ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

उ�ालको हा�िणः �ेतकेतुं पु�मुवाच स्व�ान्तं मे सोम्य िवजानीहीित य�ैतत्पु�षः स्विपित नाम सता सोम्य तदा सम्प�ो 

भवित स्वमपीतो भवित तस्मादनेꣳ स्विपतीत्याचक्षते स्वꣳ �पीतो भवित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यिस्मन्मनिस जीवेनात्मनानु�िव�ा परा दवेता — आदश� इव पु�षः �ितिबम्बेन जला�दिष्वव च सूयार्दयः �ितिबम्बैः, 

तन्मनः अ�मयं तेजोमयाभ्यां वाक्�ाणाभ्यां संगतमिधगतम् । यन्मयो यत्स्थ� जीवो मननदशर्न�वणा�द�वहाराय 

कल्पते तदपुरमे च स्वं दवेता�पमेव �ितप�ते । तद�ंु �ुत्यन्तरे — ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ ‘सधीः स्व�ो भूत्वेमं 

लोकमित�ामित’ (बृ. मा. ४-१-७) ‘स वा अयमात्मा �� िवज्ञानमयो मनोमयः’ (बृ. उ. ४-४-५), (बृ. मा. ४-२-६) 

इत्या�द, ‘स्व�ेन शारीरम्’ (बृ. उ. ४-३-११) इत्या�द, ‘�ाण�ेव �ाणो नाम भवित’ (बृ. उ. १-४-७) इत्या�द च । तस्यास्य 

मनस्थस्य मनआख्यां गतस्य मनउपशम�ारेणेिन्�यिवषयेभ्यो िनवृ�स्य यस्यां परस्यां दवेतायां स्वात्मभूतायां यदवस्थानम्, 

तत्, पु�ाय आिचख्यासुः उ�ालको ह �कल आ�िणः �ेतकेतुं पु�मुवाच उ�वान् — स्व�ान्तं स्व�मध्यम् स्व� इित 

दशर्नवृ�ेः स्व�स्याख्या, तस्य मध्यं स्व�ान्तं सुषु�िमत्येतत् ; अथवा स्व�ान्त ंस्व�सत�विमत्यथर्ः । त�ाप्यथार्त्सुषु�मेव 



भवित, ‘स्वमपीतो भवित’ इित वचनात् ; न िह अन्य� सुषु�ात् स्वमपी�त जीवस्य इच्छिन्त ��िवदः । त� िह 

आदशार्पनयने पु�ष�ितिबम्बः आदशर्गतः यथा स्वमेव पु�षमपीतो भवित, एवं मन आ�ुपरमे चैतन्य�ितिबम्ब�पेण 

जीवेन आत्मना मनिस �िव�ा नाम�प�ाकरणाय परा दवेता सा स्वमेव आत्मानं �ितप�ते जीव�पतां मनआख्यां िहत्वा 

। अतः सुषु� एव स्व�ान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्यत े। य� तु सु�ः स्व�ान्पश्यित तत्स्वा�ं दशर्नं सुखदःुखसंयु�िमित 

पुण्यापुण्यकायर्म् । पुण्यापुण्ययो�ह सुखदःुखारम्भकत्वं �िस�म् । पुण्यापुण्ययो�ािव�ाकामोप�म्भेनैव 

सुखदःुखदशर्नकायार्रम्भकत्वमुपप�ते नान्यथेत्यिव�ाकामकमर्िभः संसारहतेुिभः संयु� एव स्व�े इित न स्वमपीतो भवित 

। ‘अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीण� िह तदा सवार्न् शोकान् �दयस्य भवित’ (बृ. उ. ४-३-२२) ‘त�ा 

अस्यैतदितच्छन्दा’ (बृ. उ. ४-३-२१) ‘एष परम आनन्दः’ (बृ. उ. ४-३-३३) इत्या�द�ुितभ्यः । सुषु� एव स्वं दवेता�पं 

जीवत्विविनमुर्�ं दशर्ियष्यामीत्याह — स्व�ान्त ंमे मम िनगदतो ह ेसोम्य िवजानीिह िवस्प�मवधारयेत्यथर्ः । कदा 

स्व�ान्तो भवतीित, उच्यते — य� यिस्मन्काले एत�ाम भवित पु�षस्य स्वप्स्यतः । �िस� ंिह लोके स्विपतीित । गौणं 

चेद ंनामेत्याह — यदा स्विपतीत्युच्यते पु�षः, तदा तिस्मन्काले सता सच्छब्दवाच्यया �कृतया दवेतया संप�ो भवित 

संगतः एक�भूतो भवित । मनिस �िव� ंमनआ�दसंसगर्कृतं जीव�पं प�रत्यज्य स्वं स�पंू यत्परमाथर्सत्यम् अपीतः अिपगतः 

भवित । अतः तस्मात् स्विपतीत्येनमाचक्षते लौ�ककाः । स्वमात्मानं िह यस्मादपीतो भवित ; गुणनाम�िसि�तोऽिप 

स्वात्म�ाि�गर्म्यते इत्यिभ�ायः । कथं पुनल��ककानां �िस�ा स्वात्मसंपि�ः ? जा�च्�मिनिम�ो�वत्वात्स्वापस्य इत्या�ः 

— जाग�रते िह पुण्यापुण्यिनिम�सुखदःुखा�नेकायासानुभवाच्�ान्तो भवित ; तत� आयस्तानां 

करणानामनेक�ापारिनिम�ग्लानानां स्व�ापारेभ्य उपरमो भवित । �ुते� ‘�ाम्यत्येव वाक् �ाम्यित चकु्षः’ (बृ. उ. १-

५-२१) इत्येवमा�द । तथा च ‘गृहीता वाक् गृहीतं चकु्षः गृहीतं �ो�ं गृहीतं मनः’ (बृ. उ. २-१-१७) इत्येवमादीिन करणािन 

�ाण�स्तािन ; �ाण एकः अ�ान्तः दहे ेकुलाये यो जाग�त, तदा जीवः �मापनु�ये स्वं दवेता�पमात्मानं �ितप�ते । 

नान्य� स्व�पावस्थानाच्�मापनोदः स्या�दित यु�ा �िसि�ल��ककानाम् — स्वं �पीतो भवतीित । दशृ्यते िह लोके 

ज्वरा�दरोग�स्तानां ति�िनम�के स्वात्मस्थानां िव�मणम्, त��दहािप स्या�दित यु�म् । ‘त�था श्येनो वा सुपण� वा 

िवप�रपत्य �ान्तः’ (बृ. उ. ४-३-१९) इत्या�द�ुते� ॥ 

स यथा शकुिनः सू�ेण �ब�ो �दशं �दशं पितत्वान्य�ायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोप�यत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो �दशं 

�दशं पितत्वान्य�ायतनमलब्ध्वा �ाणमेवोप�यत े�ाणबन्धनꣳ िह सोम्य मन इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त�ायं द�ृान्तः यथो�ेऽथ� — स यथा शकुिनः पक्षी शकुिनघातकस्य हस्तगतेन सू�ेण �ब�ः पािशतः �दशं �दशं 

बन्धनमोक्षाथ� सन् �ित�दशं पितत्वा अन्य� बन्धनात् आयतनम् आ�यं िव�णाय अलब्ध्वा अ�ाप्य बन्धनमेवोप�यते । 

एवमेव यथा अय ंद�ृान्तः खलु ह ेसोम्य तन्मनः तत्�कृतं षोडशकलम�ोपिचतं मनो िनधार्�रतम,् तत्�िव�ः तत्स्थः 

तदपुलिक्षतो जीवः तन्मन इित िन�दश्यते — म�ा�ोशनवत् । स मनआख्योपािधः जीवः अिव�ाकामकम�प�द�ां �दशं 



�दशं सुखदःुखा�दलक्षणां जा�त्स्व�योः पितत्वा गत्वा अनुभूयेत्यथर्ः, अन्य� सदाख्यात् स्वात्मनः आयतनं 

िव�मणस्थानमलब्ध्वा �ाणमेव, �ाणेन सवर्कायर्करणा�येणोपलिक्षता �ाण इत्युच्यते सदाख्या परा दवेता, ‘�ाणस्य 

�ाणम्’ (बृ. उ. ४-४-१८) ‘�ाणशरीरो भा�पः’ (छा. उ. ३-१४-२) इत्या�द�ुतेः । अतः तां दवेतां �ाणं �ाणाख्यामेव 

उप�यते । �ाणो बन्धनं यस्य मनसः तत्�ाणबन्धनं िह यस्मात् सोम्य मनः �ाणोपलिक्षतदवेता�यम्, मन इित तदपुलिक्षतो 

जीव इित ॥ 

अशनािपपासे मे सोम्य िवजानीहीित य�ैतत्पु�षोऽिशिशषित नामाप एव तदिशतं नयन्ते त�था गोनायोऽ�नायः 

पु�षनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेित त�ैतच्छुङ्गमुत्पिततꣳ सोम्य िवजानीिह नेदममूलं भिवष्यतीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवं स्विपितनाम�िसि��ारेण य�ीवस्य सत्यस्व�पं जगतो मूलम्, तत्पु�स्य दशर्ियत्वा आह 

अ�ा�दकायर्कारणपरम्परयािप जगतो मूलं स��दशर्ियषुः — अशनािपपासे अिशतुिमच्छा अशना, सन् यलोपेन, 

पातुिमच्छा िपपासा त ेअशनािपपासे अशनािपपासयोः सत�वं िवजानीहीत्येतत् । य� यिस्मन्काले एत�ाम पु�षो भवित । 

�क तत ्? अिशिशषित अिशतुिमच्छतीित । तदा तस्य पु�षस्य �किनिम�ं नाम भवतीित, आह — य�त्पु�षेण अिशतम�ं 

क�ठनं पीता आपो नयन्ते �वीकृत्य रसा�दभावेन िवप�रणमयन्ते, तदा भु�म�ं जीयर्ित । अथ च भवत्यस्य नाम 

अिशिशषतीित गौणम् । जीण� िह अ�े अिशतुिमच्छित सव� िह जन्तुः । त� अपामिशतनेतृत्वात् अशनाया इित नाम 

�िस�िमत्येतिस्म�थ� । तथा गोनायः गां नयतीित गोनायः इत्युच्यते गोपालः, यथा अ�ा�यतीत्य�नायः अ�पाल 

इत्युच्यते, पु�षनायः पु�षा�यतीित राजा सेनापितवार्, एवं तत ्तदा अप आचक्षते लौ�ककाः अशनायेित िवसजर्नीयलोपेन 

। त�ैवं सित अि�ः रसा�दभावेन नीतेन अिशतेना�ेन िनष्पा�दतिमद ंशरीरं वटकिणकायािमव शुङ्गः अङ्कुर उत्पिततः 

उ�तः ; तिममं शुङ्गं काय� शरीराख्यं वटा�दशुङ्गवदतु्पिततं ह ेसोम्य िवजानीिह । �क त� िवजे्ञयिमित, उच्यते — शृणु 

इद ंशुङ्गवत्कायर्त्वात् शरीरं नामूलं मूलरिहतं भिवष्यित इत्यु�ः आह �ेतकेतुः ॥ 

तस्य � मूलꣳ स्यादन्य�ा�ादवेमेव खलु सोम्या�ेन शुङ्गेनापो मूलमिन्वच्छि�ः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमिन्वच्छ तेजसा 

सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमिन्वच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सवार्ः �जाः सदायतनाः सत्�ित�ाः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

य�ेवं समूलिमद ंशरीरं वटा�दशुङ्गवत्, तस्य अस्य शरीरस्य � मूलं स्यात् भवेत् इत्येवं पृ�ः आह िपता — तस्य � मूलं 

स्यात् अन्य�ा�ाद�ं मूलिमत्यिभ�ायः । कथम् ? अिशतं िह अ�मि��र्वीकृतं जाठरेणाि�ना पच्यमानं रसभावेन 

प�रणमते । रसाच्छोिणतं शोिणतान्मांसं मांसान्मेदो मेदसोऽस्थीन्यिस्थभ्यो म�ा म�ायाः शु�म् । तथा योिषद्भु�ं च 

अ�ं रसा�द�मेणैवं प�रणतं लोिहतं भवित । ताभ्यां शु�शोिणताभ्याम�कायार्भ्यां संयु�ाभ्याम�ेन एवं �त्यह ंभुज्यमानेन 



आपूयर्माणाभ्यां कु�िमव मृित्पण्डैः �त्यहमुपचीयमानः अ�मूलः दहेशुङ्गः प�रिनष्प� इत्यथर्ः । य�ु दहेशुङ्गस्य मूलम�ं 

िन�द�म्, तदिप दहेवि�नाशोत्पि�म�वात् कस्माि�न्मूलादतु्पिततं शुङ्ग एवेित कृत्वा आह — यथा दहेशुङ्गः अ�मूलः 

एवमेव खलु सोम्य अ�ेन शुङ्गेन कायर्भूतेन अपो मूलम�स्य शुङ्गस्यािन्वच्छ �ितप�स्व । 

अपामिप िवनाशोत्पि�म�वात् शुङ्गत्वमेवेित अि�ः सोम्य शुङ्गेन काय�ण कारणं तेजो मूलमिन्वच्छ । तेजसोऽिप 

िवनाशोत्पि�म�वात् शुङ्गत्विमित तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलम् एकमेवाि�तीयं परमाथर्सत्यम् । यिस्मन्सवर्िमद ं

वाचारम्भणं िवकारो नामधेयमनृतं र�वािमव सपार्�दिवकल्पजातमध्यस्तमिव�या, तदस्य जगतो मूलम ्; अतः सन्मूलाः 

सत्कारणाः ह ेसोम्य इमाः स्थावरजङ्गमलक्षणाः सवार्ः �जाः । न केवलं सन्मूला एव, इदानीमिप िस्थितकाले सदायतनाः 

सदा�या एव । न िह मृदमनाि�त्य घटादःे स�वं िस्थितवार् अिस्त । अतः मृ�त्सन्मूलत्वात्�जानां सत् आयतनं यासां ताः 

सदायतनाः �जाः । अन्ते च सत्�ित�ाः सदवे �ित�ा लयः समाि�ः अवसानं प�रशेषः यासां ताः सत्�ित�ाः ॥ 

अथ य�ैतत्पु�षः िपपासित नाम तेज एव तत्पीतं नयत ेत�था गोनायोऽ�नायः पु�षनाय इत्येवं त�ेज आच� उदन्येित 

त�ैतदवे शुङ्गमुत्पिततꣳ सोम्य िवजानीिह नेदममूलं भिवष्यतीित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ इदानीमप्शुङ्ग�ारेण सतो मूलस्यानुगमः कायर् इत्याह — य� यिस्मन्काले एत�ाम िपपासित पातुिमच्छतीित पु�षो 

भवित । अिशिशषतीितवत् इदमिप गौणमेव नाम भवित । �वीकृतस्यािशतस्या�स्य ने�यः आपः अ�शुङ्गं दहे ंक्लेदयन्त्यः 

िशिथलीकुयुर्ः अब्बा�ल्यात् य�द तेजसा न शोष्यन्ते । िनतरां च तेजसा शोष्यमाणास्वप्सु दहेभावेन प�रणममानासु 

पातुिमच्छा पु�षस्य जायते ; तदा पु�षः िपपासित नाम ; तदतेदाह — तेज एव तत् तदा पीतमबा�द शोषयत् 

दहेगतलोिहत�ाणभावेन नयते प�रणमयित । त�था गोनाय इत्या�द समानम् ; एवं त�ेज आच� ेलोकः — उदन्येित उदकं 

नयतीत्युदन्यम्, उदन्येित च्छान्दसं त�ािप पूवर्वत् । अपामिप एतदवे शरीराख्य ंशुङ्गं नान्य�दत्येवमा�द समानमन्यत् ॥ 

तस्य � मूलꣳ स्यादन्य�ा�ोऽि�ः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमिन्वच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमिन्वच्छ सन्मूलाः 

सोम्येमाः सवार्ः �जाः सदायतनाः सत्�ित�ा यथा तु खलु सोम्येमािस्त�ो दवेताः पु�षं �ाप्य ि�वृित्�वृदकैेका भवित तद�ंु 

पुरस्तादवे भवत्यस्य सोम्य पु�षस्य �यतो वा�निस संप�ते मनः �ाणे �ाणस्तेजिस तेजः परस्यां दवेतायाम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सामथ्यार्त् तेजसोऽप्येतदवे शरीराख्यं शुङ्गम् । अतः अप्शुङ्गेन दहेने आपो मूलं गम्यते । अि�ः शुङ्गेन तेजो मूलं गम्यते । 

तेजसा शुङ्गेन सन्मूलं गम्यते पूवर्वत् । एवं िह तेजोब�मयस्य दहेशुङ्गस्य वाचारम्भणमा�स्य अ�ा�दपरम्परया 

परमाथर्सत्यं सन्मूलमभयमसं�ासं िनरायासं सन्मूलमिन्वच्छेित पु�ं गमियत्वा अिशिशषित िपपासतीित नाम�िसि��ारेण 



यदन्यत् इह अिस्मन्�करणे तेजोब�ानां पु�षेणोपयुज्यमानानां कायर्करणसंघातस्य दहेशुङ्गस्य 

स्वजात्यसांकय�णोपचयकरत्वं 

व��ं �ा�म्, त�दहो�मेव ���िमित पूव��ं �प�दशित — यथा तु खलु येन �कारेण इमाः तेजोब�ाख्याः ित�ः 

दवेताः पु�षं �ाप्य ि�वृित्�वृदकैेका भवित, तद�ंु पुरस्तादवे भवित ‘अ�मिशतं �ेधा िवधीयत’े (छा. उ. ६-५-१) इत्या�द 

त�ैवो�म् । अ�ादीनामिशतानां ये मध्यमा धातवः, ते सा�धातुकं शरीरमुपिचन्वन्तीत्यु�म् — मांसं भवित लोिहतं 

भवित म�ा भवित अिस्थ भवतीित । ये त्विण�ा धातवः मनः �ाणं वाचं दहेस्यान्तःकरणसंघातमुपिचन्वन्तीित च उ�म् 

— तन्मनो भवित स �ाणो भवित स वाग्भवतीित । सोऽयं �ाणकरणसंघातः दहे ेिवशीण� दहेान्तरं जीवािधि�तः येन �मेण 

पूवर्दहेात्�च्युतः गच्छित, तदाह — अस्य ह ेसोम्य पु�षस्य �यतः ि�यमाणस्य वाक् मनिस संप�ते मनस्युपसंि�यते । अथ 

तदा�ः ज्ञातयो न वदतीित । मनःपूवर्को िह वाग्�ापारः, ‘य� ैमनसा ध्यायित त�ाचा वदित’ (?) इित �ुतेः । 

वाच्युपसं�तायां मनिस मनन�ापारेण केवलेन वतर्ते । मनोऽिप यदा उपसंि�यते, तदा मनः �ाणे संप�ं भवित — 

सुषु�काले इव ; तदा पा�र्स्था ज्ञातयः न िवजानातीत्या�ः । �ाण� तदोध्व�च्छ्वासी स्वात्मन्युपसं�तबा�करणः 

संवगर्िव�ायां दशर्नात् हस्तपादादीिन्विक्षपन् ममर्स्थानािन िनकृन्ति�व उत्सृजन् �मेणोपसं�तः तेजिस संप�ते ; तदा�ः 

ज्ञातयो न चलतीित । मृतः नेित वा िविच�कत्सन्तः दहेमालभमानाः उष्णं च उपलभमानाः दहेः उष्णः जीवतीित यदा 

तदप्यौष्ण्यिलङ्गं तेज उपसंि�यत,े तदा त�ेजः परस्यां दवेतायां �शाम्यित । तदवंै �मेणोपसं�ते स्वमूलं �ा�े च मनिस 

तत्स्थो जीवोऽिप सुषु�कालवत् िनिम�ोपसंहारादपुसंि�यमाणः सन् सत्यािभसंिधपूवर्कं चेदपुसंि�यते सदवे संप�ते न 

पुनद�हान्तराय सुषु�ा�दवोि��ित, यथा लोके सभये दशेे वतर्मानः कथंिच�दवाभयं दशंे �ा�ः — त�त् । इतरस्तु अनात्मज्ञः 

तस्मादवे मूलात् सुषु�ा�दवोत्थाय मृत्वा पुनद�हजालमािवशित यस्मान्मूलादतु्थाय दहेमािवशित जीवः ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स यः सदाख्यः एषः उ�ः अिणमा अणुभावः जगतो मूलम् ऐतदात्म्यम् एतत्सदात्मा यस्य सवर्स्य तत् एतदात्म तस्य भावः 

ऐतदात्म्यम् । एतेन सदाख्येन आत्मना आत्मवत ्सवर्िमद ंजगत ्। चान्योऽस्त्यस्यात्मासंसारी, ‘नान्यदतोऽिस्त ��ृ 

नान्यदतोऽिस्त �ोतृ’ (बृ. उ. ३-८-११) इत्या�द�ुत्यन्तरात् । येन च आत्मना आत्मवत्सवर्िमद ंजगत्, तदवे सदाख्यं कारणं 

सत्यं परमाथर्सत् । अतः स एव आत्मा जगतः �त्यक्स्व�पं सत�वं याथात्म्यम्, आत्मशब्दस्य िन�पपदस्य �त्यगात्मिन 

गवा�दशब्दवत् िन�ढत्वात् । अतः तत् सत् त्वमसीित ह े�ेतकेतो इत्येवं �त्याियतः पु�ः आह — भूय एव मा भगवान् 

िवज्ञापयतु, य�वद�ंु तत ्सिन्दग्धं मम — अहन्यहिन सवार्ः �जाः सुषु�ौ सत् संप�न्ते इत्येतत्, येन सत् संप� न िवदःु 

सत्संप�ा वयिमित । अतः द�ृान्तेन मां �त्याययित्वत्यथर्ः । एवमु�ः तथा अस्तु सोम्य इित ह उवाच िपता ॥ 



॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

यथा सोम्य मधु मधुकृतो िनिस्त�िन्त नानात्ययानां वृक्षाणाꣳ रसान्समवहारमेकताꣳ रसं गमयिन्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यत्पृच्छिस — अहन्यहिन सत्संप� न िवदःु सत्संप�ाः स्म इित, तत्कस्मा�दित — अ� शृण ुद�ृान्तम् — यथा लोके ह े

सोम्य मधुकृतः मधु कुवर्न्तीित मधुकृतः मधुकरमिक्षकाः मधु िनिस्त�िन्त मधु िनष्पादयिन्त तत्पराः सन्तः । कथम् ? 

नानात्ययानां नानागतीनां नाना�द�ानां वृक्षाणां रसान् समवहारं समा�त्य एकताम् एकभावं मधुत्वेन रसान ्गमयिन्त 

मधुत्वमापादयिन्त ॥ 

ते यथा त� न िववेकं लभन्तेऽमुष्याह ंवृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याह ंवृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सवार्ः �जाः सित 

संप� न िवदःु सित संप�ामह इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ते रसाः यथा मधुत्वेनैकतां गताः त� मधुिन िववेकं न लभन्ते ; कथम् ? अमुष्याहमा�स्य पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीित 

— यथा िह लोके ब�नां चेतनावतां समेतानां �ािणनां िववेकलाभो भवित अमुष्याह ंपु�ः अमुष्याह ंन�ास्मीित ; ते च 

लब्धिववेकाः सन्तः न संक�यर्न्ते ; न तथा इह अनेक�कारवृक्षरसानामिप मधुराम्लित�कटुकादीनां मधुत्वेन एकतां गतानां 

मधुरा�दभावेन िववेको गृ�त इत्यिभ�ायः । यथा अयं द�ृान्तः, इत्येवमेव खलु सोम्य इमाः सवार्ः �जाः अहन्यहिन सित 

संप� सुषुि�काले मरण�लययो� न िवदःु न िवजानीयुः — सित संप�ामह ेइित संप�ा इित वा ॥ 

त इह �ा�ो वा �सहो वा वृको वा वराहो वा क�टो वा पतङ्गो वा दꣳशो वा मशको वा य��विन्त तदाभविन्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा� एवमात्मनः स�पूतामज्ञात्वैव सत्संप�न्ते, अतः ते इह लोके यत्कमर्िनिम�ां यां यां जा�त �ितप�ा आसुः 

�ा�ादीनाम् — �ा�ोऽह ं�सहोहऽिमत्येवम्, त ेतत्कमर्ज्ञानवासनािङ्कताः सन्तः सत्�िव�ा अिप त�ावेनैव पुनराभविन्त 

पुनः सत आगत्य �ा�ो वा �सहो वा वृको वा वराहो वा क�टो वा पतङ्गो वा दशंो वा मशको वा य�त्पूवर्िमह लोके 

भविन्त बभूवु�रत्यथर्ः, तदवे पुनरागत्य भविन्त । युगसह�को�न्त�रतािप संसा�रणः जन्तोः या पुरा भािवता वासना, सा 

न नश्यतीत्यथर्ः । ‘यथा�जं्ञ िह सम्भवाः’ (ऐ. आ. २-३-२) इित �ुत्यन्तरात् ॥ 



स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सवर्ꣳ तत्सत्यं स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

ताः �जाः यिस्मन्�िवश्य पुनरािवभर्विन्त, ये त ुइतोऽन्ये सत्सत्यात्मािभसंधाः यमणुभावं यदात्मानं �िवश्य नावतर्न्ते, स य 

एषोऽिणमेत्या�द �ाख्यातम् । यथा लोके स्वक�ये गृह ेसु�ः उत्थाय �ामान्तरं गतः जानाित स्वगृहादागतोऽस्मीित, एवं सत 

आगतोऽस्मीित च जन्तूनां कस्माि�ज्ञानं न भवतीित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयतु इत्यु�ः तथा सोम्येित ह उवाच िपता ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

इमाः सोम्य न�ः पुरस्तात्�ाच्यः स्यन्दन्ते प�ात्�तीच्यस्ताः समु�ात्समु�मेवािपयिन्त स समु� एव भवित ता यथा त� न 

िवद�ुरयमहमस्मीयमहमस्मीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

शृणु त� द�ृान्तम् — यथा सोम्य इमा न�ः गङ्गा�ाः पुरस्तात् पूवा� �दशं �ित �ाच्यः �ाग�नाः स्यन्दन्ते �वन्ती । 

प�ात् �तीची �दशं �ित िसन्ध्वा�ाः �तीचीम ्अ�िन्त गच्छन्तीित �तीच्यः, ताः समु�ादम्भोिनधेः जलधरैरािक्ष�ाः 

पुनवृर्ि��पेण पितताः गङ्गा�दनदी�िपण्यः पुनः समु�म् अम्भोिनिधमेव अिपयिन्त स समु� एव भवित । ता न�ः यथा 

त� समु� ेसमु�ात्मना एकतां गताः न िवदःु न जानिन्त — इयं गङ्गां अहमिस्म इयं यमुना अहमस्मीित च ॥ 

एवमेव खलु सोम्येमाः सवार्ः �जाः सत आगम्य न िवदःु सत आगच्छामाह इित त इह �ा�ो वा िसꣳहो वा वृको वा 

वराहो वा क�टो वा पतङ्गो वा दꣳशो वा मशको वा य��विन्त तदाभविन्त ॥ २ ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमद ंसव� तत्सत्यं स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

एवमेव खलु सोम्य इमाः सवार्ः �जाः यस्मात् सित संप� न िवदःु, तस्मात्सत आगम्य िवदःु — सत आगच्छामह ेआगता 

इित वा । त इह �ा� इत्या�द समानमन्यत् । द�ृ ंलोके जले वीचीतरङ्गफेनबुद्बुदादय उित्थताः पुनस्त�ावं गता िवन�ा 

इित । जीवास्तु तत्कारणभावं �त्यह ंगच्छन्तोऽिप सुषु� ेमरण�लययो� न िवनश्यन्तीत्येतत्, भूय एव मा 

भगवािन्वज्ञापयतु द�ृान्तेन । तथा सोम्येित ह उवाच िपता ॥ 



॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्या�ीवन्�वे�ो मध्येऽभ्याहन्या�ीवन्�वे�ोऽ�ेऽभ्याहन्या�ीवन्�वेत्स एष 

जीवेनात्मनानु�भूतः पेपीयमानो मोदमानिस्त�ित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

शृणु द�ृान्तम् — अस्य ह ेसोम्य महतः अनेकशाखा�दयु�स्य वृक्षस्य, अस्येत्य�तः िस्थतं वृकं्ष दशर्यन् आह — य�द यः 

कि�त् अस्य मूले अभ्याहन्यात्, पर�ा�दना सकृ�ातमा�ेण न शुष्यतीित जीव�ेव भवित, तदा, तस्य रसः �वेत् । तथा यो 

मध्ये अभ्याहन्यात् जीवन्�वेत्, तथा योऽ�े अभ्याहन्यात् जीवन्�वेत् । स एष वृक्षः इदान� जीवेन आत्मना अनु�भूतः 

अनु�ा�ः पेपीयमानः अत्यथ� िपबन् उदकं भौमां� रसान् मूलैगृर्�न् मोदमानः हष� �ा�ुवन् ित�ित ॥ 

अस्य यदकेां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यित ि�तीयां जहात्यथ सा शुष्यित तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यित सव� जहाित 

सवर्ः शुष्यित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्यास्य यदकेां शाखां रोग�स्ताम् आहतां वा जीवः जहाित उपसंहरित शाखायां िव�सृतमात्मांशम्, अथ सा शुष्यित । 

वा�नः�ाणकरण�ामानु�िव�ो िह जीव इित तदपुसंहारे उपसंि�यते । जीवेन च �ाणयु�ेन अिशतं पीतं च रसतां गतं 

जीवच्छरीरं वृकं्ष च वधर्यत् रस�पेण जीवस्य स�ावे िलङ्गं भवित । अिशतपीताभ्यां िह दहे ेजीविस्त�ित । ते च 

अिशतपीते जीवकमार्नुसा�रणी इित तस्यैकाङ्गवैकल्यिनिम�ं कमर् यदोपिस्थतं भवित, तदा जीवः एकां शाखां जहाित 

शाखाय आत्मानमुपसंहरित ; अथ तदा सा शाखा शुष्यित । जीविस्थितिनिम�ो रसः जीवकमार्िक्ष�ः जीवोपसंहारे न 

ित�ित । रसापगमे च शाखा शोषमुपैित । तथा सव� वृक्षमेव यदा अयं जहाित तदा सव�ऽिप वृक्षः शुष्यित । वृक्षस्य 

रस�वणशोषणा�दिलङ्गात् जीवव�वं द�ृान्त�ुते� चेतनावन्तः स्थावरा इित बौ�काणादमतमचेतनाः स्थावरा 

इत्येतदसारिमित द�शतं भवित ॥ 

एवमेव खलु सोम्य िव�ीित होवाच जीवापेतं वाव �कलेद ंि�यते न जीवो ि�यत इित स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमद ंसव� 

तत्सत्यं स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



यथा अिस्मन्वृक्षद�ृान्ते द�शतम् — जीवेन यु�ः वृक्षः अशुष्कः रसपाना�दयु�ः जीवतीत्युच्यते, तदपेत� ि�यत इत्युच्यते 

; एवमेव खलु सोम्य िव�ीित ह उवाच — जीवापेतं जीविवयु�ं वाव �कल इद ंशरीरं ि�यते न जीवो ि�यत इित । 

कायर्शेषे च सु�ोित्थतस्य मम इद ंकायर्शेषम् अप�रसमा�िमित स्मृत्वा समापनदशर्नात् । जातमा�ाणां च जन्तूनां 

स्तन्यािभलाषभया�ददशर्ना� अतीतजन्मान्तरानुभूतस्तन्यपानदःुखानुभवस्मृितगर्म्यते । अि�हो�ादीनां च वै�दकानां 

कमर्णामथर्व�वात् न जीवो ि�यत इित । स य एषोऽिणमेत्या�द समानम् । कथं पुन�रदमत्यन्तस्थूलं पृिथ�ा�द 

नाम�पव�गत् अत्यन्तसू�मात्स�पूा�ाम�परिहतात्सतो जायते, इित एतद्द�ृान्तेन भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयतु इित । 

तथा सोम्येित ह उवाच िपता ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

न्य�ोधफलमत आहरेतीद ंभगव इित िभन्�ीित िभ�ं भगव इित �कम� पश्यसीत्यण्� इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गैकां 

िभन्�ीित िभ�ा भगव इित �कम� पश्यसीित न �कचन भगव इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

य�द एतत्�त्यक्षीकतुर्िमच्छिस अतोऽस्मान्महतः न्य�ोधात् फलमेकमाहर — इत्यु�ः तथा चकार सः ; इद ंभगव उप�तं 

फलिमित द�शतवन्तं �ित आह — फलं िभन्�ीित । िभ�िमत्याह इतरः । तमाह िपता — �कम� पश्यसीित ; उ�ः आह 

— अण्�ः अणुतरा इव इमाः धानाः बीजािन पश्यािम भगव इित । आसां धानानामेकां धानाम् अङ्ग ह ेवत्स िभिन्�, 

इत्यु�ः आह — िभ�ा भगव इित । य�द िभ�ा धाना तस्यां िभ�ायां �क पश्यिस, इत्यु�ः आह — न �कचन पश्यािम 

भगव इित ॥ 

तꣳ होवाच यं वै सोम्यैतमिणमानं न िनभालयस एतस्य वै सोम्यैषोऽिण� एवं महान्य�ोधिस्त�ित ��त्स्व सोम्येित ॥ २ 

॥ 

भाष्यम् 

तं पु�ं ह उवाच — वटधानायां िभ�ायां यं वटबीजािणमानं ह ेसोम्य एतं न िनभालयसे न पश्यिस, तथा अप्येतस्य वै �कल 

सोम्य एष महान्य�ोधः बीजस्य अिण�ः सू�मस्य अदशृ्यमानस्य कायर्भूतः स्थूलशाखास्कन्धफलपलाशवान् ित�ित उत्प�ः 

सन्, उि��तीित वा, उच्छब्दोऽध्याहायर्ः । अतः ��त्स्व सोम्य सत एव अिण�ः स्थूलं नाम�पा�दमत्काय� जगदतु्प�िमित 

। य�िप न्यायागमाभ्यां िनधार्�रतोऽथर्ः तथैवेत्यवगम्यते, तथािप अत्यन्तसू�मेष्वथ�षु बा�िवषयास�मनसः 



स्वभाव�वृ�स्यासत्यां गु�तरायां ��ायां दरुवगमत्वं स्या�दत्याह — ��त्स्वेित । ��ायां तु सत्यां मनसः समाधानं 

बुभुित्सतेऽथ� भवेत्, तत� तदथार्वगितः, ‘अन्य�मना अभूवम्’ (बृ. उ. १-५-३) इत्या�द�ुतेः ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�ु�ाथर्म् । य�द तत्स�गतो मूलम्, कस्मा�ोपलभ्यत इत्येतद्द�ृान्तेन मा भगवान्भूय एव िवज्ञापयित्वित । 

तथा सोम्येित ह उवाच िपता ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

लवणमेतददुकेऽवधायाथ मा �ात�पसीदथा इित स ह तथा चकार तं होवाच य�ोषा लवणमुदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेित 

त�ावमृश्य न िववेद ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

िव�मानमिप वस्तु नोपलभ्यते, �कारान्तरेण त ुउपलभ्यत इित शृणु अ� द�ृान्तम् — य�द च इममथ� 

�त्यक्षीकतुर्िमच्छिस, िपण्ड�पं लवणम् एत�टादौ उदके अवधाय �िक्षप्य अथ मा मां �ः �ातः उपसीदथाः उपगच्छेथाः 

इित । स ह िप�ो�मथ� �त्यक्षीकतुर्िमच्छन् तथा चकार । तं ह उवाच परे�ुः �ातः — यल्लवण ंदोषा रा�ौ उदके अवाधाः 

िनिक्ष�वानिस अङ्ग ह ेवत्स तदाहर — इत्यु�ः तल्लवणमािजहीषुर्ः ह �कल अवमृश्य उदके न िववेद न िवज्ञातवान् । यथा 

तल्लवणं िव�मानमेव सत् अप्सु लीनं संि��मभूत् ॥ 

यथा िवलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेित कथिमित लवणिमित मध्यादाचामेित कथिमित लवणिमत्यन्तादाचामेित कथिमित 

लवणिमत्यिभ�ास्यैतदथ मोपसीदथा इित त� तथा चकार तच्छ�त्संवतर्ते तंꣳ होवाचा� वाव �कल सत्सोम्य न 

िनभालयसेऽ�ैव �कलेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यथा िवलीनं लवणं न वेत्थ, तथािप त�कु्षषा स्पशर्नेन च िपण्ड�पं लवणमगृ�माणं िव�त एव अप्सु, उपलभ्यते च 

उपायान्तरेण — इत्येतत् पु�ं �त्यायियतुिमच्छन् आह — अङ्ग अस्योदकस्य अन्तात् उप�र गृहीत्वा आचाम — इत्युक्त्वा 

पु�ं तथाकृतवन्तमुवाच — कथिमित ; इतर आह — लवणं स्वादतु इित । तथा मध्याददुकस्य गृहीत्वा आचाम इित, 



कथिमित, लवणिमित । तथान्तात् अधोदशेात् गृहीत्वा आचाम इित, कथिमित, लवणिमित । य�ेवम्, अिभ�ास्य 

प�रत्यज्य एतददुकम् आचम्य अथ मोपसीदथाः इित ; त� तथा चकार लवण ंप�रत्यज्य िपतृसमीपमाजगामेत्यथर्ः इद ं

वचनं �ुवन् — तल्लवणं तिस्म�ेवोदके यन्मया रा�ौ िक्ष�ं श�ि�त्यं संवतर्ते िव�मानमेव सत् सम्यग्वतर्ते । इित 

एवमु�वन्तं तं ह उवाच िपता — यथेद ंलवणं दशर्नस्पशर्नाभ्यां पूव� गृहीतं पुन�दके िवलीनं ताभ्यामगृ�माणमिप िव�त 

एव उपायान्तरेण िजह्वयोपलभ्यमानत्वात् — एवमेव अ�ैव अिस्म�ेव तेजोब�ा�दकाय� शुङ्गे दहे,े वाव 

�कलेत्याचाय�पदशेस्मरण�दशर्नाथ�, सत् तेजोब�ा�दशुङ्गकारणं वटबीजािणमवि��मानमेव इिन्�यैन�पलभसे न 

िनभालयसे । यथा अ�ैवोदके दशर्नस्पशर्नाभ्यामनुपलभ्यमानं लवणं िव�मानमेव िजह्वया उपलब्धवानिस — एवमेवा�ैव 

�कल िव�मानं सत् जगन्मूलम् उपायान्तरेण लवणािणमवत् उपलप्स्यस इित वाक्यशेषः ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�द समानम् । य�ेवं लवणािणमव�दिन्�यैरनुपलभ्यमानमिप जगन्मूलं सत् उपायान्तरेण उपलब्धंु शक्यते, 

यदपुलम्भात्कृताथर्ः स्याम् अनुपलम्भा�ाकृताथर्ः स्यामहम्, तस्यैवोपलब्धौ क उपायः इत्येतत् भूय एव मा भगवान् 

िवज्ञापयतु द�ृान्तेन । तथा सोम्य इित ह उवाच ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 

यथा सोम्य पु�षं गन्धारेभ्योऽिभन�ाक्षमानीय तं ततोऽितजने िवसृजेत्स यथा त� �ाङ्वोदङ्वाधराङ्वा �त्यङ्वा 

�ध्मायीतािभन�ाक्ष आनीतोऽिभन�ाक्षो िवसृ�ः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यथा लोके ह ेसोम्य पु�षं यं कंिचत् गन्धारेभ्यो जनपदभे्यः अिभन�ाकं्ष ब�चकु्षषम् आनीय ��हतार् तस्करः 

तमिभन�ाक्षमेव ब�हस्तम् अरण्ये ततोऽप्यितजन ेअितगतजन ेअत्यन्तिवगतजने दशेे िवसृजेत,् स त� �दग्�मोपेतः यथा 

�ाङ्वा �ाग�नः �ाह्मुखो वेत्यथर्ः, तथोदङ्वा अधराङ्वा �त्यङ्वा �ध्मायीत शब्द ंकुयार्त् िव�ोशेत् — अिभन�ाक्षोऽह ं

गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽिभन�ाक्ष एव िवसृ� इित ॥ 

तस्य यथािभनहनं �मुच्य ��ूयादतेां �दशं गन्धारा एतां �दशं �जेित स �ामा�ामं पृच्छन्पिण्डतो मेधावी 

गन्धारानेवोपसंप�ेतैवमेवेहाचायर्वान्पु�षो वेद तस्य तावदवे िचरं याव� िवमो�येऽथ सम्पत्स्य इित ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

एवं िव�ोशतः तस्य यथािभनहन ंयथा बन्धनं �मुच्य मुक्त्वा का�िणकः कि�त् एतां �दशमु�रतः गन्धाराः एतां �दशं �ज 

— इित ��ूयात् । स एवं का�िणकेन बन्धनान्मोिक्षतः �ामात् �ामान्तरं पृच्छन् पिण्डतः उपदशेवान् मेधावी 

परोप�द��ाम�वेशमागार्वधारणसमथर्ः सन् गन्धारानेवोपसम्प�ेत । नेतरो मूढमितः दशेान्तरदशर्नतृड्वा । यथा अयं 

द�ृान्तः व�णतः — स्विवषयेभ्यो गन्धारेभ्यः पु�षः तस्करैरिभन�ाक्षः अिववेकः �दङ्मूढः अशनायािपपासा�दमान् 

�ा�तस्करा�नेकभयानथर्�ातयुतमरण्यं �वेिशतः दःुखातर्ः िव�ोशन् बन्धनेभ्यो मुमुकु्षिस्त�ित, स कथंिचदवे का�िणकेन 

केनिचन्मोिक्षतः स्वदशेान्गन्धारानेवाप�ः िनवृर्तः सुख्यभूत् — एवमेव सतः जगदात्मस्व�पा�ेजोब�ा�दमयं दहेारण्यं 

वातिप�कफ�िधरमेदोमांसािस्थम�ाशु�कृिममू�पुरीषवत् शीतोष्णा�नेक�न्�दःुखव� इद ंमोहपटािभन�ाक्षः 

भायार्पु�िम�पशुबन्ध्वा�दद�ृाद�ृानेकिवषयतृष्णापािशतः पुण्यापुण्या�दतस्करैः �वेिशतः अहममुष्य पु�ः, ममैते बान्धवाः, 

सुख्यह ंदःुखी मूढः पिण्डतो धा�मको बन्धुमान् जातः मृतो जीणर्ः पापी, पु�ो मे मृतः, धनं मे न�म,् हा हतोऽिस्म, कथं 

जीिवष्यािम, का मे गितः, �क मे �ाणम् — इत्येवमनेकशतसह�ानथर्जालवान् िव�ोशन् कथंिचदवे 

पुण्याितशयात्परमका�िणकं कंिचत्सद्��ात्मिवद ंिवमु�बन्धनं �ि�� ंयदा आसादयित, तेन च ��िवदा का�ण्यात् 

द�शतसंसारिवषयदोषदशर्नमागर्ः िवर�ः संसारिवषयेभ्यः — नािस त्वं संसारी अमुष्य पु�त्वा�दधमर्वान्, �क त�ह, सत् 

य��वमिस —इत्यिव�ामोहपटािभनहनान्मोिक्षतः गन्धारपु�षव� स्वं सदात्मानम् उपसंप� सुखी िनवृर्तः 

स्या�दत्येतमेवाथर्माह — आचायर्वान्पु�षो वेदिेत । तस्यास्य एवमाचायर्वतो मु�ािव�ािभनहनस्य तावदवे तावानेव 

कालः िचरं के्षपः सदात्मस्व�पसंप�े�रित वाक्यशेषः । �कयान्कालि�रिमित, उच्यते — याव� िवमो�ये न िवमो�यते 

इत्येतत्पु�ष�त्ययेन, सामथ्यार्त् ; येन कमर्णा शरीरमारब्धं तस्योपभोगेन क्षयात् दहेपातो याव�दत्यथर्ः । अथ तदवै सत् 

सम्पत्स्ये सम्पत्स्यत ेइित पूवर्वत् । न िह दहेमोक्षस्य सत्सम्प�े� कालभेदोऽिस्त येन अथ - शब्दः आनन्तयार्थर्ः स्यात् ॥ 

ननु यथा सि�ज्ञानानन्तरमेव दहेपातः सत्संपि�� न भवित कमर्शेषवशात्, तथा अ�वृ�फलािन 

�ाग्ज्ञानोत्प�ेजर्न्मान्तरसंिचतान्यिप कमार्िण सन्तीित तत्फलोपभोगाथ� पितते अिस्मञ्शरीरान्तरमारब्ध�म् । उत्प�े च 

ज्ञाने याव�ीवं िविहतािन �ितिष�ािन वा कमार्िण करोत्येवेित तत्फलोपभोगाथ� च अवश्यं शरीरान्तरमारब्ध�म्, तत� 

कमार्िण ततः शरीरान्तरम् इित ज्ञानानथर्क्यम्, कमर्णां फलव�वात् । अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कमार्िण, तदा 

ज्ञान�ाि�समकालमेव ज्ञानस्य सत्संपि�हतेुत्वान्मोक्षः स्या�दित शरीरपातः स्यात् । तथा च आचायार्भावः इित 

आचायर्वान्पु�षो वेद इत्यनुपपि�ः । ज्ञानान्मोक्षाभाव�सङ्ग� दशेान्तर�ा�युपायज्ञानवदनैकािन्तकफलत्वं वा ज्ञानस्य । 

न, कमर्णां �वृ�ा�वृ�फलव�विवशेषोपप�ेः । यद�ुम् अ�वृ�फलानां कमर्णां �ुवफलव�वाद्��िवदः शरीरे पितते 

शरीरान्तरमारब्ध�म् अ�वृ�कमर्फलोपभोगाथर्िमित, एतदसत ्। िवदषुः ‘तस्य तावदवे िचरम’् इित �ुतेः �ामाण्यात् । 

ननु ‘पुण्यो वै पुण्येन कमर्णा भवित’ (बृ. उ. ३-२-१५) इत्या�द�ुतेरिप �ामाण्यमेव । सत्यमेवम् । तथािप 

�वृ�फलानाम�वृ�फलानां च कमर्णां िवशेषोऽिस्त । कथम् ? यािन �वृ�फलािन कमार्िण यै�व�च्छरीरमारब्धम्, 



तेषामुपभागेनैव क्षयः — यथा आरब्धवेगस्य ल�यमु�ेष्वादःे वेगक्षयादवे िस्थितः, न तु ल�यवेधसमकालमेव �योजनं 

नास्तीित — त�त ्। अन्यािन त ुअ�वृ�फलािन इह �ाग्ज्ञानोत्प�े�ध्व� च कृतािन वा ��यमाणािन वा 

अतीतजन्मान्तरकृतािन वा अ�वृ�फलािन ज्ञानेन द�न्ते �ायि��ेनेव ; ‘ज्ञानाि�ः सवर्कमार्िण भस्मसात्कु�ते तथा’ (भ. 

गी. ४-३७) इित स्मृते� । ‘क्षीयन्ते चास्य कमार्िण’ (म.ु उ. २-२-९) इित च आथवर्णे । अतः ��िवदः 

जीवना�द�योजनाभावेऽिप �वृ�फलानां कमर्णामवश्यमेव फलोपभोगः स्या�दित मु�ेषुवत् तस्य तावदवे िचरिमित 

यु�मेवो�िमित यथो�दोषचोदनानुपपि�ः । ज्ञानोत्प�े�ध्व� च ��िवदः कमार्भावमवोचाम ‘��संस्थोऽमृतत्वमेित’ (छा. 

उ. २-२३-१) इत्य� । त� स्मतुर्महर्िस ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�ु�ाथर्म् । आचायर्वान् िव�ान् येन �मेण सत् संप�ते, तं �मं द�ृान्तेन भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित । 

तथा सोम्य इित ह उवाच ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

पु�षं सोम्योतोपतािपनं ज्ञातयः पयुर्पासते जानािस मां जानािस मािमित तस्य याव� वा�निस सम्प�ते मनः �ाणे 

�ाणस्तेजिस तेजः परस्यां दवेतायां ताव�ानाित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पु�षं ह ेसोम्य उत उपतािपनं ज्वरा�ुपतापवन्तं ज्ञातयः बान्धवाः प�रवायर् उपासते मुमूषुर्म् — जानािस मां तव िपतरं पु�ं 

�ातरं वा — इित पृच्छन्तः । तस्य मुमूष�ः याव� वा�निस संप�ते मनः �ाणे �ाणस्तेजिस तेजः परस्यां दवेतायाम् 

इत्येतद�ुाथर्म् ॥ 

अथ यदास्य वा�निस संप�ते मनः �ाणे �ाणस्तेजिस तेजः परस्यां दवेतायामथ न जानाित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

संसा�रणः यः मरण�मः स एवायं िवदषुोऽिप सत्संपि��म इत्येतदाह — परस्यां दवेतायां तेजिस संप�े अथ न जानाित । 

अिव�ांस्तु सत उत्थाय �ाग्भािवतं �ा�ा�दभावं दवेमनुष्या�दभावं वा िवशित । िव�ांस्तु 



शा�ाचाय�पदशेजिनतज्ञानदीप�कािशतं सद्��ात्मानं �िवश्य न आवतर्ते इत्येष सत्संपि��मः । अन्ये तु मूधर्न्यया 

ना�ा उत्�म्य आ�दत्या�द�ारेण स�च्छन्तीत्या�ः ; तदसत्, दशेकालिनिम�फलािभसंधानेन गमनदशर्नात् । न िह 

सदात्मैकत्वद�शनः सत्यािभसंधस्य दशेकालिनिम�फला�नृतािभसंिध�पप�ते, िवरोधात् । अिव�ाकामकमर्णां च 

गमनिनिम�ानां सि�ज्ञान�ताशनिवप्लु�त्वात् गमनानुपपि�रेव ; ‘पय��कामस्य कृतात्मनिस्त्वहवै सव� �िवलीयिन्त 

कामाः’ (मु. उ. ३-२-२) इत्या�ाथवर्णे नदीसमु�द�ृान्त�ुते� ॥ 

स य एषोऽिणमैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इित भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित तथा 

सोम्येित होवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स य इत्या�द समानम् । य�द म�रष्यतो मुमुक्षत� तुल्या सत्सम्पि�ः, त� िव�ान् सत्सम्प�ो नावतर्ते, आवतर्ते त्विव�ान् 

— इत्य� कारण ंद�ृान्तेन भूय एव मा भगवािन्वज्ञापयित्वित । तथा सोम्येित ह उवाच ॥ 

॥ ष�ोऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

पु�षꣳ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहाष�त्स्तेयमकाष�त्परशुमस्मै तपतेित स य�द तस्य कतार् भवित तत 

एवानृतमात्मानं कु�ते सोऽनृतािभसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तधार्य परशंु त�ं �ितगृ�ाित स द�तेऽथ हन्यते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

शृणु — यथा सोम्य पु�षं चौयर्कमर्िण सिन्द�मानं िन�हाय परीक्षणाय च उत अिप हस्तगृहीतं ब�हस्तम् आनयिन्त 

राजपु�षाः । �क कृतवानयिमित पृ�ा� आ�ः — अपहाष��नमस्यायम् । ते च आ�ः — �कमपहरणमा�ेण बन्धनमहर्ित, 

अन्यथा द�ेऽिप धने बन्धन�सङ्गात् ; इत्यु�ाः पुनरा�ः — स्तेयमकाष�त् चौय�ण धनमपहाष��दित । तेष्वेवं वदत्सु इतरः 

अपह्नुते — नाह ंतत्कत�ित । त ेच आ�ः — सिन्द�मानं स्तेयमकाष�ः त्वमस्य धनस्येित । त�स्म� अपह्नुवाने आ�ः — 

परशुमस्मै तपतेित शोधयत्वात्मानिमित । स य�द तस्य स्तैन्यस्य कतार् भवित बिह�ापह्नुते, स एवंभूतः तत 

एवानृतमन्यथाभूतं सन्तमन्यथात्मानं कु�ते । स तथा अनृतािभसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तधार्य �विहतं कृत्वा परशंु त�ं 

मोहात्�ितगृ�ाित, स द�ते, अथ हन्यते राजपु�षैः स्वकृतेनानृतािभसिन्धदोषेण ॥ 

अथ य�द तस्याकतार् भवित तत एव सत्यमात्मानं कु�ते स सत्यािभसन्धः सत्येनात्मानमन्तधार्य परशंु त�ं �ितगृ�ाित स न 

द�तेऽथ मुच्यते ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

अथ य�द तस्य कमर्णः अकतार् भवित, तत एव सत्यमात्मानं कु�ते । स सत्येन तया स्तैन्याकतृर्तया आत्मानमन्तधार्य परशंु 

त� ं�ितगृ�ाित । स सत्यािभसन्धः सन् न द�ते सत्य�वधानात्, अथ मुच्यते च मृषािभयो�ृभ्यः । 

त�परशुहस्ततलसंयोगस्य तुल्यत्वेऽिप स्तेयक�र्क��रनृतािभसन्धो द�ते न तु सत्यािभसन्धः ॥ 

स यथा त� नादा�ेतैतदात्म्यिमदꣳ सव� तत्सत्यꣳ स आत्मा त�वमिस �ेतकेतो इ�द त�ास्य िवजज्ञािवित िवजज्ञािवित 

॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स यथा सत्यािभसन्धः त�परशु�हणकमर्िण सत्य�विहतहस्ततलत्वात् नादा�ेत न द�ेतेत्येतत्, एवं 

सद्��सत्यािभसन्धेतरयोः शरीरपातकाले च तुल्यायां सत्संप�ौ िव�ान् सत्संप� न पुन�ार्�दवेा�ददहे�हणाय आवतर्ते । 

अिव�ांस्तु िवकारानृतािभसन्धः पुन�ार्�ा�दभावं दवेता�दभावं वा यथाकमर् यथा�ुतं �ितप�त े। 

यदात्मािभसन्ध्यनिभसिन्धकृते मोक्षबन्धने, य� मूलं जगतः, यदायतना यत्�ित�ा� सवार्ः �जाः, यदात्मकं च सव� 

य�ाजममृतमभयं िशवमि�तीयम्, तत्सत्यं स आत्मा तव, अतस्त�वमिस �ेतकेतो — इत्यु�ाथर्मसकृ�ाक्यम ्। कः पुनरसौ 

�ेतकेतुः त्वंशब्दाथर्ः ? योऽह ं�ेतकेतु��ालकस्य पु� इित वेद आत्मानमादशंे �ुत्वा मत्वा िवज्ञाय च, अ�ुतममतमिवज्ञातं 

िवज्ञातंु िपतरं प�च्छ ‘कथं नु भगवः स आदशेो भवित’ (छा. उ. ६-१-३) इित । स एषः अिधकृतः �ोता मन्ता िवज्ञाता 

तेजोब�मयं कायर्करणसंघातं �िव�ा परैव दवेता नाम�प�ाकरणाय — आदश� इव पु�षः सूयार्�द�रव जलादौ 

�ितिबम्ब�पेण । स आत्मानं कायर्करणेभ्यः �िवभ�ं स�पंू सवार्त्मानं �ाक् िपतुः �वणात् न िवजज्ञौ । अथेदान� िप�ा 

�ितबोिधतः त�वमिस इित द�ृान्तैह�तुिभ� तत ्िपतुरस्य ह �कलो�ं सदवेाहमस्मीित िवजज्ञौ िवज्ञातवान् । 

ि�वर्चनमध्यायप�रसमा�यथर्म् ॥ 

�क पुनर� ष� ेवाक्य�माणेन जिनतं फलमात्मिन ? कतृर्त्वभो�ृत्वयोरिधकृतत्विवज्ञानिनवृि�ः तस्य फलम्, यमवोचाम 

त्वंशब्दवाच्यमथ� �ोतुं मन्तुं च अिधकृतमिवज्ञातिवज्ञानफलाथर्म् । �ाक्च एतस्माि�ज्ञानात् अहमेवं 

क�रष्याम्यि�हो�ादीिन कमार्िण, अहम�ािधकृतः, एषां च कमर्णां फलिमहामु� च भो�ये, कृतेषु वा कमर्सु कृतकतर्�ः 

स्याम् — इत्येवं कतृर्त्वभो�ृत्वयोरिधकृतोऽस्मीत्यात्मिन यि�ज्ञानमभूत् तस्य, यत्स�गतो मूलम् एकमेवाि�तीयं 

त�वमसीत्यनेन वाक्येन �ितबु�स्य िनवतर्ते, िवरोधात् — न िह एकिस्म�ि�तीये आत्मिन अयमहमस्मीित िवज्ञाते ममेदम् 

अन्यदनेन कतर्�म् इद ंकृत्वा अस्य फलं भो�ये — इित वा भेदिवज्ञानमुपप�ते । तस्मात् सत्सत्याि�तीयात्मिवज्ञाने 

िवकारानृतजीवात्मिवज्ञानं िनवतर्ते इित यु�म ्। नन ु‘त�वमिस’ इत्य� त्वंशब्दवाच्येऽथ� सद्बुि�रा�दश्यते — यथा 

आ�दत्यमनआ�दषु ��ा�दबुि�ः, यथा च लोके �ितमा�दषु िवष्ण्वा�दबुि�ः, त�त् ; न तु सदवे त्विमित ; य�द सदवे 

�ेतकेतुः स्यात्, कथमात्मानं न िवजानीयात्, येन तस्मै त�वमसीत्युप�दश्यते ? न, आ�दत्या�दवाक्यवैलक्षण्यात् — 



‘आ�दत्यो ��’ (छा. उ. ३-१९-१) इत्यादौ इितशब्द�वधानात् न साक्षाद्��त्वं गम्यते, �पा�दम�वा� आ�दत्यादीनाम् 

। आकाशमनसो� इितशब्द�वधानादवे अ��त्वम् । इह तु सत एवेह �वेशं दशर्ियत्वा ‘त�वमिस’ इित िनरङ्कुशं 

सदात्मभावमुप�दशित । नन ुपरा�मा�दगुणः �सहोऽिस त्वम् इितवत् त�वमसीित स्यात् । न, मृदा�दवत् सदकेमेवाि�तीयं 

सत्यम् इत्युपदशेात् । न च उपचारिवज्ञानात् ‘तस्य तावदवे िचरम्’ (छा. उ. ६-१४-२) इित सत्संपि��प�दश्येत । 

मृषात्वादपुचारिवज्ञानस्य — त्विमन्�ो यम इितवत् । नािप स्तुितः, अनुपास्यत्वाच्छ्वेतकेतोः । नािप सत् 

�ेतकेतुत्वोपदशेेन स्तूयेत — न िह राजा दासस्त्विमित स्तुत्यः स्यात् । नािप सतः सवार्त्मन एकदशेिनरोधो यु�ः 

त�वमसीितदशेािधपते�रव �ामाध्यक्षस्त्विमित । न च अन्या गित�रह सदात्मत्वोपदशेात् अथार्न्तरभूता सम्भवित । ननु 

सदस्मीित बुि�मा�िमह कतर्�तया चो�ते न त्वज्ञातं सदसीित ज्ञाप्यत इित चेत ्। नन्विस्मन्पके्षऽिप ‘अ�ुतं �ुतं भवित’ 

(छा. उ. ६-१-३) इत्या�नुपप�म् । न, सदस्मीित बुि�िवधेः स्तुत्यथर्त्वात् । न, ‘आचायर्वान्पु�षो वेद । तस्य तावदवे 

िचरम्’ (छा. उ. ६-१४-२) इत्युपदशेात् । य�द िह सदस्मीित बुि�मा�ं कतर्�तया िवधीयते न तु त्वंशब्दवाच्यस्य 

स�पूत्वमेव, तदा न आचायर्वान्वेद इित ज्ञानोपयोपदशेो वाच्यः स्यात् । यथा ‘अि�हो�ं जु�यात्’ (?) 

इत्येवमा�दष्वथर्�ा�मेव आचायर्व�विमित, त�त ्। ‘तस्य तावदवे िचरम्’ इित च के्षपकरणं न यु�ं स्यात्, सदात्मत�वे 

अिवज्ञातेऽिप सकृद्बुि�मा�करण ेमोक्ष�सङ्गात ्। न च त�वमसीत्यु�े नाह ंस�दित �माणवाक्यमजिनता बुि�ः 

िनवतर्ियतुं शक्या ; नोत्प�ेित वा शक्य ंव�ुम्, सव�पिनष�ाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात् । यथा 

अि�हो�ा�दिविधजिनताि�हो�ा�दकतर्�ताबु�ीनामतथाथर्त्वमनुत्प�त्वं वा न शक्यते व�ुम् — त�त् । य�ू�ं सदात्मा 

सन् आत्मानं कथं न जानीया�दित, नासौ दोषः, कायर्करणसङ्घात�ित�र�ः अह ंजीवः कतार् भो�ेत्यिप स्वभावतः 

�ािणनां िवज्ञानादशर्नात् । �कमु तस्य सदात्मिवज्ञानम् । कथमेवं �ित�र�िवज्ञाने असित तेषां कतृर्त्वा�दिवज्ञानं सम्भवित 

दशृ्यते च । त��स्यािप दहेा�दष्वात्मबुि�त्वात् न स्यात्सदात्मिवज्ञानम् । तस्मात् 

िवकारानृतािधकृतजीवात्मिवज्ञानिनवतर्कमेव इद ंवाक्यम् ‘त�वमिस’ इित िस�िमित ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

परमाथर्त�वोपदशे�धानपरः ष�ोऽध्यायः सदात्मैकत्विनणर्यपरतयैवोपयु�ः । न सतोऽवार्िग्वकारलक्षणािन त�वािन 

िन�द�ानीत्यतस्तािन नामादीिन �ाणान्तािन �मेण िन�दश्य त�ारेणािप भूमाख्यं िनरितशयं त�वं िनद��यािम — 

शाखाचन्�दशर्नवत्, इतीमं स�मं �पाठकमारभते ; अिन�द�षुे िह सतोऽवार्��वेषु सन्मा�े च िन�द� ेअन्यदप्यिवज्ञातं 

स्या�दत्याशङ्का कस्यिचत्स्यात्, सा मा भू�दित वा तािन िन�द�दक्षित ; अथवा सोपानारोहणवत् स्थूलादारभ्य सू�मं 

सू�मतरं च बुि�िवषयं ज्ञापियत्वा तदित�र�े स्वाराज्येऽिभषे�यामीित नामादीिन िन�द�दक्षित ; अथवा 

नामा�ु�रो�रिविश�ािन त�वािन अिततरां च तेषामुत्कृ�तम ंभूमाख्यं त�विमित तत्स्तुत्यथ� नामादीनां �मेणोपन्यासः । 

आख्याियका त ुपरिव�ास्तुत्यथार् । कथम् ? नारदो दवे�षः कृतकतर्�ः सवर्िव�ोऽिप सन् अनात्मज्ञत्वात् शुशोचैव, �कमु 



व��म् अन्योऽल्पिव�न्तुः अकृतपुण्याितशयोऽकृताथर् इित ; अथवा 

नान्यदात्मज्ञानाि�रितशय�ेयःसाधनमस्तीत्येतत्�दशर्नाथ� सनत्कुमारनारदाख्याियका आरभ्यते, येन 

सवर्िवज्ञानसाधनशि�सम्प�स्यािप नारदस्य दवेष�ः �ेयो न बभूव, 

येनो�मािभजनिव�ावृ�साधनशि�सम्पि�िनिम�ािभमानं िहत्वा �ाकृतपु�षवत् सनत्कुमारमुपससाद �ेयःसाधन�ा�ये ; 

अतः �ख्यािपतं भवित िनरितशय�ेयः�ाि�साधनत्वमात्मिव�ाया इित ॥ 

अधीिह भगव इित होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तꣳ होवाच य�ते्थ तेन मोपसीद ततस्य ऊध्व� व�यामीित स होवाच ॥ १ 

॥ 

भाष्यम् 

अधीिह अधीष्व भगवः भगवि�ित ह �कल उपससाद । अधीिह भगव इित मन�्ः । सनत्कुमारं योगी�रं �ि�� ंनारदः 

उपस�वान् । तं न्यायतः उपस�ं ह उवाच — यदात्मिवषये �कि��ते्थ तेन तत्�ख्यापनेन मामुपसीद इदमह ंजाने इित, 

ततः अह ंभवतः िवज्ञानात् त ेतुभ्यम् ऊध्व� व�यािम, इत्यु�वित स ह उवाच नारदः ॥ 

ऋग्वेद ंभगवोऽध्येिम यजुव�दꣳ सामवेदमाथवर्णं चतुथर्िमितहासपुराणं प�मं वेदानां वेद ंिप�यꣳ रा�श दवंै िन�ध 

वाकोवाक्यमेकायन ंदवेिव�ां ��िव�ां भूतिव�ां क्षत्�िव�ां नक्ष�िव�ाꣳ सपर्दवेजनिव�ामेत�गवोऽध्येिम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ऋग्वेद ंभगवः अध्येिम स्मरािम, ‘य�ते्थ’ इित िवज्ञानस्य पृ�त्वात् । तथा यजुव�द ंसामवेदमाथवर्णं चतुथ� वेद ंवेदशब्दस्य 

�कृतत्वात् इितहासपुराणं प�म ंवेद ंवेदानां भारतप�मानां वेद ं�ाकरणिमत्यथर्ः । �ाकरणेन िह पदा�दिवभागशः 

ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते ; िप�यं �ा�कल्पम् ; रा�श गिणतम् ; दवैम् उत्पातज्ञानम् ; िन�ध महाकाला�दिनिधशा�म् ; 

वाकोवाक्यं तकर्शा�म् ; एकायन ंनीितशा�म् ; दवेिव�ां िन��म् ; ��णः ऋग्यजुःसामाख्यस्य िव�ां ��िव�ां 

िशक्षाकल्पच्छन्दि�तयः ; भूतिव�ां भूततन्�म् ; क्ष�िव�ां धनुव�दम् ; नक्ष�िव�ां ज्यौितषम् ; सपर्दवेजनिव�ां सपर्िव�ां 

गा�डं दवेजनिव�ां गन्धयुि�नृत्यगीतवा�िशल्पा�दिवज्ञानािन ; एतत्सव� ह ेभगवः अध्येिम ॥ 

सोऽह ंभगवो मन्�िवदवेािस्म नात्मिवच्�तं �ेव मे भगवद्दशेृभ्यस्तरित शोकमात्मिव�दित सोऽह ंभगवः शोचािम तं मा 

भगवाञ्छोकस्य पारं तारयित्वित तं होवाच य� ै�कचैतदध्यगी�ा नामैवैतत् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽह ंभगवः एतत्सव� जान�िप मन�्िवदवेािस्म शब्दाथर्मा�िवज्ञानवानेवास्मीत्यथर्ः । सव� िह शब्दः अिभधानमा�म् 

अिभधानं च सव� मन्�ेष्वन्तभर्वित । मन�्िवदवेािस्म मन�्िवत्कमर्िव�दत्यथर्ः । ‘मन्�ेषु कमार्िण’ (छा. उ. ७-४-१) इित िह 



व�यित । न आत्मिवत् न आत्मान ंवेि� । नन्वात्मािप मन्�ैः �काश्यत एवेित कथं मन�्िव�ेत् नात्मिवत् ? न, 

अिभधानािभधेयभेदस्य िवकारत्वात् । न च िवकार आत्मेष्यते । नन्वात्माप्यात्मशब्दने अिभधीयते । न, ‘यतो वाचो 

िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-९-१), ‘य� नान्यत्पश्यित’ (छा. उ. ७-२४-१) इत्या�द�ुतेः । कथं त�ह ‘आत्मैवाधस्तात्’ (छा. उ. ७-

२५-२) ‘स आत्मा’ (छा. उ. ६-१६-१) इत्या�दशब्दाः आत्मानं �त्याययिन्त ? नैष दोषः । दहेवित �त्यगात्मिन भेदिवषये 

�युज्यमानः शब्दः दहेादीनामात्मत्वे �त्याख्यायमाने यत्प�रिश� ंसत्, अवाच्यमिप �त्याययित — यथा सरािजकायां 

दशृ्यमानायां सेनायां छ�ध्वजपताका�द�विहते अदशृ्यमानेऽिप राजिन एष राजा दशृ्यत इित भवित शब्द�योगः ; त� 

कोऽसौ राजेित राजिवशेषिन�पणायां दशृ्यमानेतर�त्याख्याने अन्यिस्म�दशृ्यमानेऽिप राजिन राज�तीितभर्वेत् — त�त् । 

तस्मात्सोऽह ंमन्�िवत् कमर्िवदवेािस्म, कमर्काय� च सव� िवकार इित िवकारज्ञ एवािस्म, न आत्मिवत् न 

आत्म�कृितस्व�पज्ञ इत्यथर्ः । अत एवो�म् ‘आचायर्वान्पु�षो वेद’ (छा. उ. ६-१४-२) इित ; ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. 

२-९-१) इत्या�द�ुितभ्य� । �ुतमागमज्ञानमस्त्येव िह यस्मात् मे मम भगवद्दशेॄभ्यो युष्मत्सदशेृभ्यः तरित अित�मित 

शोकं मनस्तापम् अकृताथर्बुि�ताम् आत्मिवत् इित ; अतः सोऽहमनात्मिव�वात् ह ेभगवः शोचािम अकृताथर्बुद्ध्या संतप्ये 

सवर्दा ; तं मा मां शोकस्य शोकसागरस्य पारम ्अन्तं भगवान् तारयतु आत्मज्ञानोडुपेन कृताथर्बुि�मापादयतु अभयं 

गमयित्वत्यथर्ः । तम ्एवमु�वन्त ंह उवाच — य� ै�कच एतदध्यगी�ाः अधीतवानिस, अध्ययनेन तदथर्ज्ञानमुपल�यते, 

ज्ञातवानसीत्येतत्, नामैवैतत्, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम्’ (छा. उ. ६-१-४) इित �ुतेः ॥ 

नाम वा ऋग्वेदो यजुव�दः सामवेद आथवर्ण�तुथर् इितहासपुराणः प�मो वेदानां वेदः िप�यो रािशद�वो 

िनिधवार्कोवाक्यमेकायनं दवेिव�ा ��िव�ा भूतिव�ा क्षत्�िव�ा नक्ष�िव�ा सपर्दवेजनिव�ा नामैवैत�ामोपास्स्वेित ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

नाम वा ऋग्वेदो यजुव�द इत्या�द नामैवैतत् । नामोपास्स्व ��ेित ��बुद्ध्या — यथा �ितमां िवष्णुबुद्ध्या उपास्ते, त�त् 

॥ 

स यो नाम ��ेत्युपास्ते याव�ा�ो गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यो नाम ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो ना�ो भूय इित 

ना�ो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स यस्तु नाम ��ेत्युपास्ते, तस्य यत्फलं भवित, तच्छृणु — याव�ा�ो गतं ना�ो गोचरं त� तिस्मन् नामिवषयेअस्य 

यथाकामचारः कामचरणं राज्ञ इव स्विवषये भवित । यो नाम ��ेत्युपास्ते इत्युपसंहारः । �कमिस्त भगवः ना�ो भूयः 



अिधकतरं यद्��दषृ्�हर्मन्य�दत्यिभ�ायः । सनत्कुमार आह — ना�ो वाव भूयः अस्त्येवेित । उ�ः आह — य�िस्त तन्म े

भगवान्�वीतु इित ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

वाग्वाव ना�ो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद ंिवज्ञापयित यजुव�दꣳ सामवेदमाथवर्णं चतुथर्िमितहासपुराणं प�मं वेदानां वेद ं

िप�यꣳ रा�श दवंै िन�ध वाकोवाक्यमेकायनं दवेिव�ां ��िव�ां भूतिव�ां क्ष�िव�ां सपर्दवेजनिव�ां �दवं च पृिथव� च 

वायुं चाकाशं चाप� तेज� दवेाꣳ� मनुष्याꣳ� पशूꣳ� वयाꣳिस च तृणवनस्पतीञ्�ापदान्याक�टपतङ्गिपपीलकं 

धम� चाधम� च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च �दयजं्ञ चा�दयजं्ञ च य� ैवाङ्नाभिवष्य� धम� नाधम� �ज्ञापियष्य� सत्यं 

नानृतं न साधु नासाधु न �दयज्ञो ना�दयज्ञो वागेवैतत्सव� िवज्ञापयित वाचमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

वाग्वाव । वािगित इिन्�यं िजह्वामूला�दष्व�सु स्थानेषु िस्थत ंवणार्नामिभ��कम् । वणार्� नामेित ना�ो 

वाग्भूयसीत्युच्यते । कायार्ि� कारणं भूयो द�ृ ंलोके — यथा पु�ाित्पता, त�त् । कथं च वाङ्ना�ो भूयसीित, आह — 

वाग्वा ऋग्वेद ंिवज्ञापयित — अयम् ऋग्वेद इित । तथा यजुव�दिमत्या�द समानम् । �दयजं्ञ �दयि�यम् ; 

ति�परीतम�दयज्ञम् । यत ्य�द वाङ् नाभिवष्यत ्धमार्�द न �ज्ञापियष्यत्, वागभावे अध्ययनाभावः अध्ययनाभावे 

तदथर्�वणाभावः तच्�वणाभावे धमार्�द न �ज्ञापियष्यत् न िवज्ञातमभिवष्य�दत्यथर्ः । तस्मात ्वागेवैतत् शब्दो�ारणेन 

सव� िवज्ञापयित । अतः भूयसी वाङ्ना�ः । तस्मा�ाचं ��ेत्युपास्स्व ॥ 

स यो वाचं ��ेत्युपास्ते याव�ाचो गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यो वाचं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो वाचो भूय इित 

वाचो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 



मनो वाव वाचो भूयो यथा वै � ेवामलके � ेवा कोले �ौ वाक्षौ मुि�रनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवित स यदा 

मनसा मनस्यित मन्�ानधीयीयेत्यथाधीते कमार्िण कुव�येत्यथ कु�ते पु�ां� पशंू�ेत्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं 

चेत्छेयेत्यथेच्छते मनो �ात्मा मनो िह लोको मनो िह �� मन उपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मनः मनस्यनिविश�मन्तःकरणं वाचः भूयः । ति� मनस्यन�ापारवत् वाचं व��े �ेरयित । तेन वाक् मनस्यन्तभर्वित । 

य� यिस्म�न्तभर्वित त�स्य �ापकत्वात् ततो भूयो भवित । यथा वै लोके � ेवा आमलके फले � ेवा कोले बदरफले �ौ वा 

अक्षौ िवभीतकफले मुि�रनुभवित मुि�स्ते फले �ा�ोित मु�ौ िह ते अन्तभर्वतः, एवं वाचं च नाम च आमलका�दवत् 

मनोऽनुभवित । स यदा पु�षः यिस्मन्काले मनसा अन्तःकरणेन मनस्यित, मनस्यन ंिववक्षाबुि�ः, कथं मन्�ान ्अधीयीय 

उ�ारयेयम् — इत्येवं िववक्षां कृत्वा अथाधीते । तथा कमार्िण कुव�येित िचक�षार्बु�� कृत्वा अथ कु�ते । पु�ां� पशंू� 

इच्छेयेित �ा�ीच्छां कृत्वा तत्�ा�युपायानु�ानेन अथेच्छते, पु�ादीन्�ा�ोतीत्यथर्ः । तथा इमं च लोकम् अमुं च उपायेन 

इच्छेयेित तत्�ा�युपायानु�ानेन अथेच्छते �ा�ोित । मनो िह आत्मा, आत्मनः कतृर्त्वं भो�ृत्वं च सित मनिस नान्यथेित 

मनो िह आत्मेत्युच्यते । मनो िह लोकः, सत्येव िह मनिस लोको भवित तत्�ा�युपायानु�ानं च इित मनो िह लोकः यस्मात्, 

तस्मान्मनो िह �� । यत एवं तस्मान्मन उपास्स्वेित ॥ 

स यो मनो ��ेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यो मनो ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो मनसो भूय इित 

मनसो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स यो मन इत्या�द समानम् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयित तामु ना�ीरयित नाि� मन्�ा एकं भविन्त 

मन्�ेषु कमार्िण ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान् । सङ्कल्पोऽिप मनस्यनवत् अन्तःकरणवृि�ः, कतर्�ाकतर्�िवषयिवभागेन समथर्नम् । 

िवभागेन िह सम�थते िवषये िचक�षार्बुि�ः मनस्यनानन्तरं भवित । कथम् ? यदा वै सङ्कल्पयत े



कतर्�ा�दिवषयािन्वभजते — इद ंकतु� यु�म ्इद ंकतुर्मयु�िमित, अथ मनस्यित मन्�ानधीयीयेत्या�द । अथ अनन्तरं 

वाचम् ईरयित मन्�ा�ु�ारणे । तां च वाचम् उ नाि� नामो�ारणिनिम�ं िववक्षां कृत्वा ईरयित । नाि� नामसामान्ये 

मन्�ाः शब्दिवशेषाः सन्तः एकं भविन्त अन्तभर्वन्तीत्यथर्ः । सामान्ये िह िवशेषः अन्तभर्वित । मन्�ेषु कमार्ण्येकं भविन्त । 

मन्��कािशतािन कमार्िण ��यन्ते, न अमन्�कमिस्त कमर् । यि� मन्��काशनेन लब्धस�ाकं सत् कमर्, �ा�णेनेद ं

कतर्�म् अस्मै फलायेित िवधीयते, याप्युत्पि��ार्�णेषु कमर्णां दशृ्यते, सािप मन्�ेषु लब्धस�ाकानामेव कमर्णां 

स्प�ीकरणम् । न िह मन्�ा�कािशतं कमर् �किचत ्�ा�णे उत्प�ं दशृ्यते । �यीिविहतं कम�ित �िस� ंलोके ; �यीशब्द� 

ऋग्यजुःसामसमाख्या । मन्�ेषु कमार्िण कवयो यान्यपश्यन् — इित च आथवर्णे । तस्मा�ु�ं मन्�ेषु कमार्ण्येकं भवन्तीित ॥ 

तािन ह वा एतािन सङ्कल्पैकायनािन सङ्कल्पात्मकािन सङ्कल्पे �िति�तािन समक्लृ�ां �ावापृिथवी समकल्पेतां 

वायु�ाकाशं च समकल्पन्ताप� तेज� तेषाꣳ सङ्क्लृत्यै वषर्ꣳ सङ्कल्पते वषर्स्य संक्लृ�या अ�ꣳ सङ्कल्पतेऽ�स्य 

सङ्क्लृत्यै �ाणाः सङ्कल्पन्ते �ाणानाꣳ सङ्क्लृत्यै मन्�ाः सङ्कल्पन्ते मन्�ाणाꣳ सङ्क्लृत्यै कमार्िण सङ्कल्पन्ते 

कमर्णाꣳ सङ्क्लृत्यै लोकः सङ्कल्पते लोकस्य सङ्क्लृत्यै सवर्ꣳ सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपास्स्वेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तािन ह वा एतािन मनआदीिन सङ्कल्पैकायनािन सङ्कल्पः एको अयनं गमनं �लयः येषां तािन सङ्कल्पैकायनािन, 

सङ्कल्पात्मकािन उत्प�ौ, सङ्कल्पे �िति�तािन िस्थतौ । समक्लृपतां सङ्कल्पं कृतवत्यािवव िह �ौ� पृिथवी च 

�ावापृिथवी, �ावापृिथ�ौ िन�ले ल�येते । तथा समकल्पेतां वायु�ाकाशं च एताविप सङ्कल्पं कृतवन्तािवव । तथा 

समकल्पन्त आप� तेज�, स्वेन �पेण िन�लािन ल�यन्ते । यतस्तेषां �ावापृिथ�ादीनां सङ्क्लृ�यै सङ्कल्पिनिम�ं वष� 

सङ्कल्पते समथ�भवित । तथा वषर्स्य सङ्क्लृ�यै सङ्कल्पिनिम�म् अ�ं सङ्कल्पते । वृ��ेह अ�ं भवित । अ�स्य 

सङ्क्लृ�यै �ाणाः सङ्कल्पन्ते । अ�मया िह �ाणाः अ�ोप�म्भकाः । ‘अ�ं दाम’ (बृ. उ. २-२-१) इित िह �ुितः । तेषां 

सङ्क्लृत्यै मन्�ाः सङ्कल्पन्ते । �ाणवािन्ह मन्�ानधीते नाबलः । मन्�ाणां िह सङ्क्लृ�यै कमार्ण्यि�हो�ादीिन सङ्कल्पन्ते 

अनु�ीयमानािन मन�्�कािशतािन समथ�भविन्त फलाय । ततो लोकः फलं सङ्कल्पते कमर्कतृर्समवाियतया 

समथ�भवतीत्यथर्ः । लोकस्य सङ्क्लृत्यै सव� जगत् सङ्कल्पते स्व�पावैकल्याय । एत�ीद ंसव� जगत् यत्फलावसानं तत्सव� 

सङ्कल्पमूलम् । अतः िविश�ः स एष सङ्कल्पः । अतः सङ्कल्पमुपास्स्व — इत्युक्त्वा फलमाह तदपुासकस्य ॥ 

स यः सङ्कल्पं ��ेत्युपास्ते संक्लृ�ान्वै स लोकान्�ुवान्�ुवः �िति�तान् �िति�तोऽ�थमानान�थमानोऽिभिसध्यित 

यावत्संकल्पस्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यः सङ्कल्पं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवः सङ्कल्पाद्भूय इित सङ्कल्पा�ाव 

भूयोऽस्तीित तन्म ेभगवान्�वीित्वित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



स यः सङ्कल्पं ��ेित ��बुद्ध्या उपास्ते, सङ्क्लृ�ान्वै धा�ा अस्येमे लोकाः फलिमित क्लृ�ान् सम�थतान् सङ्किल्पतान् 

स िव�ान् �ुवान् िनत्यान् अत्यन्ता�ुवापेक्षया, �ुव� स्वयम्, लो�कनो िह अ�ुवत्वे लोके �ुवक्लृि��र्थ�ित �ुवः सन् 

�िति�तानुपकरणसम्प�ािनत्यथर्ः, पशुपु�ा�दिभः �ितित�तीित दशर्नात्, स्वय ंच �िति�तः आत्मीयोपकरणसम्प�ः 

अ�थमानात् अिम�ा�द�ासरिहतान् अ�थमान� स्वयम् अिभिसध्यित अिभ�ा�ोतीत्यथर्ः । यावत्सङ्कल्पस्य गतं 

सङ्कल्पगोचरः त�ास्य यथाकामचारो भवित, आत्मनः सङ्कल्पस्य, न तु सव�षां सङ्कल्पस्येित, उ�रफलिवरोधात् । यः 

सङ्कल्पं ��ेत्युपास्ते इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

िच�ं वाव सङ्कल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयित तामु ना�ीरयित नाि� मन्�ा एकं 

भविन्त मन्�ेषु कमार्िण ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

िच�ं वाव सङ्कल्पाद्भूयः । िच�ं चेतियतृत्वं �ा�कालानु�पबोधव�वम् अतीतानागतिवषय�योजनिन�पणसामथ्य� च, 

तत्संकल्पादिप भूयः । कथम् ? यदा वै �ा�ं वस्त ुइदमेवं �ा�िमित चेतयते, तदा तदादानाय वा अपोहाय वा अथ 

सङ्कल्पयते अथ मनस्यतीत्या�द पूवर्वत् ॥ 

तािन ह वा एतािन िच�ैकायनािन िच�ात्मािन िच�े �िति�तािन तस्मा��िप ब�िवदिच�ो भवित 

नायमस्तीत्येवैनमा�यर्दयं वेद य�ा अयं िव�ा�ेत्थमिच�ः स्या�दत्यथ य�ल्पिवि��वान्भवित तस्मा एवोत शु�ूषन्ते िच�ं 

�ेवैषामेकायनं िच�मात्मा िच�ं �ित�ा िच�मुपास्स्वेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तािन सङ्कल्पादीिन कमर्फलान्तािन िच�ैकायनािन िच�ात्मािन िच�ोत्प�ीिन िच�े �िति�तािन िच�िस्थतानीत्यिप 

पूवर्वत् । �कच िच�स्य माहात्म्यम् । यस्माि��ं सङ्कल्पा�दमूलम्, तस्मात् य�िप ब�िवत् ब�शा�ा�दप�रज्ञानवान्सन् 

अिच�ो भवित �ा�ा�दचेतियतृत्वसामथ्यर्िवरिहतो भवित, तं िनपुणाः लौ�ककाः नायमिस्त िव�मानोऽप्यसत्सम एवेित 

एनमा�ः । य�ायं �किचत् शा�ा�द वेद �ुतवान् तदाप्यस्य वृथैवेित कथयिन्त । कस्मात् ? य�यं िव�ान्स्यात् 

इत्थमेवमिच�ो न स्यात्, तस्मादस्य �ुतमप्य�ुतमेवेत्या��रत्यथर्ः । अथ अल्पिवदिप य�द िच�वान्भवित तस्मा एतस्मै 

तद�ुाथर्�हणायैव उत अिप शु�ूषन्ते �ोतुिमच्छिन्त तस्मा� । िच�ं �ेवैषां सङ्कल्पादीनाम् एकायनिमत्या�द पूवर्वत् ॥ 



स यि��ं ��ेत्युपास्ते िचतान्वै स लोकान्�ुवान्�ुवः �िति�तान्�िति�तोऽ�थमानान�थमानोऽिभिसध्यित यावि��स्य 

गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यि��ं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवि��ाद्भूय इित िच�ा�ाव भूयोऽस्तीित तन्म े

भगवान्�वीित्वित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

िचतान् उपिचतान्बुि�मद्गुणैः स िच�ोपासकः �ुवािनत्या�द च उ�ाथर्म् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

ध्यानं वाव िच�ाद्भूयो ध्यायतीव पृिथवी ध्यायतीवान्त�रकं्ष ध्यायतीव �ौध्यार्यन्तीवापो ध्यायन्तीव पवर्ता 

दवेमनुष्यास्तस्मा� इह मनुष्याणां मह�ां �ा�ुविन्त ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलिहनः िपशुना 

उपवा�दनस्तेऽथ ये �भवो ध्यानापादांशा इवैव ते भविन्त ध्यानमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

स यो ध्यानं ��ेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यो ध्यानं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो ध्यानाद्भूय 

इित ध्याना�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

ध्यानं वाव िच�ाद्भूयः । ध्यान ंनाम शा�ो�दवेता�ालम्बनेष्वचलः िभ�जातीयैरनन्त�रतः �त्ययसंतानः, एका�तेित 

यमा�ः । दशृ्यते च ध्यानस्य माहात्म्यं फलतः । कथम् ? यथा योगी ध्यायि��लो भवित ध्यानफललाभे, एवं ध्यायतीव 

िन�ला दशृ्यते पृिथवी । ध्यायतीवान्त�रक्षिमत्या�द समानमन्यत ्। दवेा� मनुष्या� दवेमनुष्याः मनुष्या एव वा दवेसमाः 

दवेमनुष्याः शमा�दगुणसम्प�ाः मनुष्याः दवेस्व�पं न जहतीत्यथर्ः । यस्मादवंे िविश� ंध्यानम्, तस्मात् य इह लोके 

मनुष्याणामेव धनै�व�या गुणैवार् मह�ां मह�वं �ा�ुविन्त धना�दमह�वहतेुं लभन्त इत्यथर्ः । ध्यानापादांशा इव ध्यानस्य 

आपादनम् आपादः ध्यानफललाभ इत्येतत्, तस्यांशः अवयवः कला कािचद्ध्यानफललाभकलावन्त इवैवेत्यथर्ः । ते भविन्त 

िन�ला इव ल�यन्ते न कु्ष�ा इव । अथा ये पुनरल्पाः कु्ष�ाः �किचदिप धना�दमह�वैकदशेम�ा�ाः ते पूव��िवपरीताः 

कलिहनः कलहशीलाः िपशुनाः परदोषो�ासकाः उपवा�दनः परदोषं सामीप्ययु�मेव व�दतंु शीलं येषां ते उपवा�दन� 

भविन्त । अथ ये मह�वं �ा�ाः धना�दिनिम�ं त ेअन्यान्�ित �भवन्तीित �भवः िव�ाचायर्राजे�रादयो ध्यानापादांशा 

इवेत्या�ु�ाथर्म् । अतः दशृ्यते ध्यानस्य मह�वं फलतः ; अतः भूयि��ात् ; अतस्तदपुास्स्व इत्या�ु�ाथर्म् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 



॥ स�मः खण्डः ॥ 

िवज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयो िवज्ञानेन वा ऋग्वेद ंिवजानाित यजुव�दꣳ सामवेदमाथवर्णं चतुथर्िमितहासपुराणं प�मं वेदानां 

वेद ंिप�यꣳ रा�श दवंै िन�ध वाकोवाक्यमेकायन ंदवेिव�ां ��िव�ां भूतिव�ां क्षत्�िव�ां नक्ष�िव�ाꣳ सपर्दवेजनिव�ां 

�दवं च पृिथव� च वायुं चाकाशं चाप� तेज� दवेाꣳ� मनषु्याꣳ� पशूꣳ� वयाꣳिस च 

तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्याक�टपतङ्गिपपीलकं धम� चाधम� च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च �दयजं्ञ चा�दयजं्ञ चा�ं च 

रसं चेमं च लोकममुं च िवज्ञानेनैव िवजानाित िवज्ञानमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

िवज्ञानं वाव ध्यानाद्भूयः । िवज्ञानं शा�ाथर्िवषयं ज्ञानं तस्य ध्यानकारणत्वात् ध्यानाद्भूयस्त्वम् । कथं च तस्य 

भूयस्त्विमित, आह — िवज्ञानेन वै ऋग्वेद ंिवजानाित अयमृग्वेद इित �माणतया यस्याथर्ज्ञान ंध्यानकारणम् । तथा 

यजुव�दिमत्या�द । �कच प�ाद�� धमार्धम� शा�िस�ौ साध्वसाधुनी लोकतः स्मात� वा द�ृिवषयं च सव� िवज्ञानेनैव 

िवजानातीत्यथर्ः । तस्मा�ु�ं ध्यानाि�ज्ञानस्य भूयस्त्वम् । अतो िवज्ञानमुपास्स्वेित ॥ 

स यो िवज्ञानं ��ेत्युपास्ते िवज्ञानवतो वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽिभिसध्यित यावि�ज्ञानस्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित 

यो िवज्ञानं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो िवज्ञानाद्भूय इित िवज्ञाना�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

शृणु उपासनफलं िवज्ञानवतः । िवज्ञानं येषु लोकेषु तािन्वज्ञानवतो लोकान् ज्ञानवत� अिभिसध्यित अिभ�ा�ोित । िवज्ञानं 

शा�ाथर्िवषयं ज्ञानम्, अन्यिवषयं नैपुण्यम्, त�ि�युर्�ांल्लोकान्�ा�ोतीत्यथर्ः । यावि�ज्ञानस्येत्या�द पूवर्वत् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

बलं वाव िवज्ञानाद्भूयोऽिप ह शतं िवज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युि��न्प�रच�रता 

भवित प�रचर�ुपस�ा भवत्युपसीदन्��ा भवित �ोता भवित मन्ता भवित बो�ा भवित कतार् भवित िवज्ञाता भवित 

बलेन वै पृिथवी ित�ित बलेनान्त�रकं्ष बलेन �ौबर्लेन पवर्ता बलेन दवेमनुष्या बलेन पशव� वयांिस च तृणवनस्पतयः 

�ापदान्याक�टपतङ्गिपपीलकं बलेन लोकिस्त�ित बलमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

स यो बलं ��ेत्युपास्ते याव�लस्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यो बलं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवो बलाद्भूय इित 

बला�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

बलं वाव िवज्ञानाद्भूयः । बलिमत्य�ोपयोगजिनतं मनसो िवजे्ञये �ितभानसामथ्यर्म् । अनशनादगृादीिन ‘न वै मा 

�ितभािन्त भो’ (छा. उ. ६-७-२) इित �ुतेः । शरीरेऽिप तदवेोत्थाना�दसामथ्य� यस्माि�ज्ञानवतां शतमप्येकः �ाणी 

बलवानाकम्पयते यथा हस्ती म�ो मनुष्याणां शतं समु�दतमिप । यस्मादवेम�ा�ुपयोगिनिम�ं बलम्, तस्मात्स पु�षः यदा 

बली बलेन त�ान्भवित अथोत्थाता उत्थानस्य कतार् उि���ं गु�णामाचायर्स्य च प�रच�रता प�रचरणस्य शु�ूषायाः कतार् 

भवित प�रचरन् उपस�ा तेषां समीपगोऽन्तरङ्गः ि�यो भवतीत्यथर्ः । उपसीद�ं सामीप्यं गच्छन् एका�तया 

आचायर्स्यान्यस्य च उपद�ुेः गुरो�र्�ा भवित । ततस्तद�ुस्य �ोता भवित । तत इदमेिभ��म् एवमुपप�त इत्युपपि�तो 

मन्ता भवित ; मन्वान� बो�ा भवित एवमेवेदिमित । तत एवं िनि�त्य तद�ुाथर्स्य कतार् अनु�ाता भवित िवज्ञाता 

अनु�ानफलस्यानुभिवता भवतीत्यथर्ः । �कच बलस्य माहात्म्यम् — बलेन वै पृिथवी ित�तीत्या�द ऋज्वथर्म् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

अ�ं वाव बलाद्भूयस्तस्मा��िप दश रा�ीनार्�ीया��ु ह जीवेदथवा��ा�ोतामन्ताबो�ाकतार्िवज्ञाता भवत्यथा�स्यायै 

��ा भवित �ोता भवित मन्ता भवित बो�ा भवित कतार् भवित िवज्ञाता भवत्य�मुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ं वाव बलाद्भूयः, बलहतेुत्वात् । कथम�स्य बलहतेुत्विमित, उच्यते — यस्मा�लकारणम�म,् तस्मात् य�िप कि��श 

रा�ीनार्�ीयात्, सोऽ�ोपयोगिनिम�स्य बलस्य हान्या ि�यते ; य�ु ह जीवेत् — दशृ्यन्ते िह मासमप्यन�न्तो जीवन्तः — 

अथवा स जीव�िप अ��ा भवित गुरोरिप, तत एव अ�ोतेत्या�द पूवर्िवपरीतं सव� भवित । अथ यदा ब�न्यहान्यनिशतः 

दशर्ना�द��यास्वसमथर्ः सन् अ�स्यायी, आगमनम ्आयः अ�स्य �ाि��रत्यथर्ः, सः यस्य िव�ते सोऽ�स्यायी । आयै 

इत्येत�णर्�त्ययेन । अथ अ�स्याया इत्यिप पाठे एवमेवाथर्ः, ��ते्या�दकायर्�वणात् । दशृ्यते िह अ�ोपयोगे 

दशर्ना�दसामथ्यर्म्, न तद�ा�ौ ; अतोऽ�मुपास्स्वेित ॥ 

स योऽ�ं ��ेत्युपास्तेऽ�वतो वै स लोकान्पानवतोऽिभिसध्यित यावद�स्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित योऽ�ं 

��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवोऽ�ाद्भूय इत्य�ा�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलं च अ�वतः �भूता�ान्वै स लोकान् पानवतः �भूतोदकां� अ�पानयो�नत्यसम्बन्धात् लोकानिभिसध्यित । 

समानमन्यत् ॥ 



॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

आपो वावा�ाद्भूयस्तस्मा�दा सुवृि�नर् भवित �ाधीयन्ते �ाणा अ�ं क नीयो भिवष्यतीत्यथ यदा सुवृि�भर्वत्यानिन्दनः 

�ाणा भवन्त्य�ं ब� भिवष्यतीत्याप एवेमा मूतार् येयं पृिथवी यदन्त�रकं्ष यद्�ौयर्त्पवर्ता य�ेवमनुष्या यत्पशव� वयाꣳिस 

च तृणवनस्पतयः �ापदान्याक�टपतङ्गिपपीलकमाप एवेमा मूतार् अप उपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आपो वाव अ�ाद्भूयस्य अ�कारणत्वात् । यस्मादवंे तस्मात् यदा यिस्मन्काले सुवृि�ः सस्यिहता शोभना वृि�ः न भवित, 

तदा �ाधीयन्ते �ाणा दःुिखनो भविन्त । �किनिम�िमित, आह — अ�मिस्मन्संवत्सरे नः कनीयः अल्पतरं भिवष्यतीित । 

अथ पुनयर्दा सुवृि�भर्वित, तदा आनिन्दनः सुिखनः ��ाः �ाणाः �ािणनः भविन्त अ�ं ब� �भूत ंभिवष्यतीित । 

अप्संभवत्वान्मूतर्स्य अ�स्य आप एवेमा मूतार्ः मूतर्भेदाकारप�रणता इित मूतार्ः — येयं पृिथवी यदन्तं�रक्षिमत्या�द । आप 

एवेमा मूतार्ः ; अतः अप उपास्स्वेित ॥ 

स योऽपो ��ेत्युपास्त आ�ोित सवार्न्कामाꣳस्तृि�मान्भवित यावदपां गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित योऽपो 

��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवोऽ�ो भूय इत्य�ो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलम् — स यः अपो ��ेत्युपास्ते आ�ोित सवार्न्कामान् काम्यान्मू�तमतो िवषयािनत्यथर्ः । अप्संभवत्वा� 

तृ�ेरम्बूपासना�ृि�मां� भवित । समानमन्यत ्॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

तेजो वावा�ो भूयस्त�ा एत�ायुमागृ�ाकाशमिभतपित तदा��नशोचित िनतपित व�षष्यित वा इित तेज एव तत्पूव� 

दशर्ियत्वाथापः सृजते तदतेदधू्वार्िभ� ितर�ीिभ� िव�ुि�रा�ादा�रिन्त तस्मादा��व�ोतत ेस्तनयित व�षष्यित वा 

इित तेज एव तत्पूव� दशर्ियत्वाथापः सृजते तेज उपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तेजो वाव अ�ो भूयः, तेजसोऽप्कारणत्वात् । कथमप्कारणत्विमित, आह — यस्मादब्योिनस्तेजः, तस्मात् त�ा एत�ेजो 

वायुमागृ� अव�भ्य स्वात्मना िन�लीकृत्य वायुम् आकाशमिभतपित आकाशमिभ�ा�ुव�पित यदा, तदा आ�ल��ककाः 



— िनशोचित संतपित सामान्येन जगत्, िनतपित दहेान्, अतो व�षष्यित वै इित । �िस� ंिह लोके कारणमभ्यु�तं द�ृवतः 

काय� भिवष्यतीित िवज्ञानम् । तेज एव तत्पूवर्मात्मानमुद्भूतं दशर्ियत्वा अथ अनन्तरम् अपः सृजते, अतः 

अप्��ृत्वाद्भूयोऽ�स्तेजः । �कचान्यत्, तदते�ेज एव स्तनिय�ु�पेण वषर्हतेुभर्वित । कथम् ? ऊध्वार्िभ� ऊध्वर्गािभः 

िव�ुि�ः ितर�ीिभ� ितयर्ग्गतािभ� सह आ�ादाः स्तनयनशब्दा�रिन्त । तस्मा��शर्नादा�ल��ककाः — िव�ोतते 

स्तनयित, व�षष्यित वै इत्या�ु�ाथर्म् । अतस्तेज उपास्स्वेित ॥ 

स यस्तेजो ��ेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽपहततमस्कानिभिसध्यित याव�ेजसो गतं त�ास्य 

यथाकामचारो भवित यस्तेजो ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवस्तेजसो भूय इित तेजसो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ 

२ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य तेजस उपासनफलम् — तेजस्वी वै भवित । तेजस्वत एव च लोकान्भास्वतः �काशवतः अपहततमस्कान ्

बा�ाध्याित्मकाज्ञाना�पनीततमस्कान् अिभिसध्यित । ऋज्वथर्मन्यत् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूयार्चन्�मसावुभौ िव�ु�क्ष�ाण्यि�राकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन 

�ितशृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमिभजायत आकाशमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आकाशो वाव तेजसो भूयान्, वायुसिहतस्य तेजसः कारणत्वा�ो�ः । ‘वायुमागृ�’ (छा. उ. ७-११-१) इित तेजसा सहो�ः 

वायु�रित पृथिगह नो�स्तेजसः । कारणं िह लोके कायार्द्भूयो द�ृम ्— यथा घटा�दभ्यो मृत,् तथा आकाशो वायुसिहतस्य 

तेजसः कारणिमित ततो भूयान् । कथम् ? आकाशे वै सूयार्चन्�मसावुभौ तेजो�पौ िव�ु�क्ष�ाण्यि�� 

तेजो�पाण्याकाशेऽन्तः । य� यस्यान्तवर्�त तदल्पम्, भूय इतरत ्। �कच आकाशेन आह्वयित च अन्यमन्यः ; आ�त�ेतरः 

आकाशेन शृणोित ; अन्यो�ं च शब्दम् अन्यः �ितशृणोित ; आकाशे रमते ��डत्यन्योन्यं सवर्ः ; तथा च रमते च आकाशे 

बन्ध्वा�दिवयोगे ; आकाशे जायते, न मूत�नाव�ब्धे । तथा आकाशमिभ ल�य अङ्कुरा�द जायते, न �ितलोमम् । अतः 

आकाशमुपास्स्व ॥ 



स य आकाशं ��ेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्�काशवतोऽसम्बाधानु�गायवतोऽिभिसध्यित यावदाकाशस्य गतं 

त�ास्य यथाकामचारो भवित य आकाशं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगव आकाशाद्भूय इत्याकाशा�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे 

भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

फलं शृणु — आकाशवतो वै िवस्तारयु�ान्स िव�ांल्लोकान्�काशवतः, �काशाकाशयो�नत्यसम्बन्धात्�काशवत� 

लोकानसम्बाधान् संबाधनं संबाधः सम्बाधोऽन्योन्यपीडा त�िहतानसम्बाधान् उ�गायवतः 

िवस्तीणर्गतीिन्वस्तीणर्�चारांल्लोकान् अिभिसध्यित । यावदाकाशस्येत्या�ु�ाथर्म् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्मा��िप बहव आसीर� स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयुनर् मन्वीर� िवजानीरन्यदा वाव ते 

स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ िवजानीरन्स्मरेण वै पु�ािन्वजानाित स्मरेण पशून्स्मरमुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

स यः स्मरं ��ेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं त�ास्य यथाकामचारो भवित यः स्मरं ��ेत्युपास्तेऽिस्त भगवः स्मराद्भूय इित 

स्मरा�ाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

स्मरो वाव आकाशाद्भूयः, स्मरण ंस्मरोऽन्तःकरणधमर्ः, स आकाशाद्भूयािनित ���ं िलङ्ग�त्ययेन । स्मतुर्ः स्मरणे िह 

सित आकाशा�द सवर्मथर्वत्, स्मरणवतो भोग्यत्वात् । असित तु स्मरणे सदप्यसदवे, स�वकायार्भावात् । नािप स�वं 

स्मृत्यभावे शक्यमाकाशादीनामवगन्तुिमत्यतः स्मरणस्य आकाशाद्भूयस्त्वम् । दशृ्यते िह लोके स्मरणस्य भूयस्त्वं यस्मात्, 

तस्मा��िप समु�दता बहव एकिस्म�ासीरन् उपिवशेयुः, ते त� आसीनाः अन्योन्यभािषतमिप न स्मरन्त�ेत्स्युः, नैव ते 

कंचन शब्द ंशृणुयुः ; तथा न मन्वीरन्, मन्त�ं चेत्स्मरेयुः तदा मन्वीरन्, स्मृत्यभावा� मन्वीरन ्; तथा न िवजानीरन् । 

यदा वाव ते स्मरेयुमर्न्त�ं िवज्ञाता�ं �ोत�ं च, अथ शृणुयुः अथ मन्वीरन् अथ िवजानीरन् । तथा स्मरेण वै — मम पु�ा 

एते — इित पु�ािन्वजानाित, स्मरेण पशून् । अतो भूयस्त्वात्स्मरमुपास्स्वेित । उ�ाथर्मन्यत् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 



आशा वाव स्मराद्भूयस्याशे�ो वै स्मरो मन्�ानधीते कमार्िण कु�ते पु�ाꣳ� पशूꣳ�ेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छत 

आशामुपास्स्वेित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आशा वाव स्मराद्भूयसी, आशा अ�ा�वस्त्वाकाङ्क्षा, आशा तृष्णा काम इित यामा�ः पयार्यैः ; सा च स्मराद्भूयसी । 

कथम् ? आशया िह अन्तःकरणस्थया स्मरित स्मतर्�म ्। आशािवषय�पं स्मरन ्असौ स्मरो भवित । अतः आशे�ः आशया 

अिभव�धतः स्मरभूतः स्मरन ्ऋगादीन्मन्�ानधीते ; अधीत्य च तदथ� �ा�णेभ्यो िवध�� �ुत्वा कमार्िण कु�त े

तत्फलाशयैव ; पु�ां� पशंू� कमर्फलभूतान् इच्छते अिभवाञ्छित ; आशयैव तत्साधनान्यनुित�ित । इमं च लोकम् आशे� 

एव स्मरन् लोकसं�हहतेुिभ�रच्छते । अमुं च लोकम् आशे�ः स्मरन ्तत्साधनानु�ानेन इच्छते । अतः आशारशनावब� ं

स्मराकाशा�दनामपयर्न्तं जग���भूतं �ित�ािण । अतः आशायाः स्मरादिप भूयस्त्विमत्यत आशामुपास्स्व ॥ 

स य आशां ��ेत्युपास्त आशयास्य सव� कामाः समृध्यन्त्यमोघा हास्यािशषो भविन्त यावदाशाया गतं त�ास्य 

यथाकामचारो भवित य आशां ��ेत्युपास्तऽेिस्त भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्�वीित्वित 

॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यस्त्वाशां ��ेत्युपास्ते शृणु तस्य फलम् — आशया सदोपािसतया अस्योपासकस्य सव� कामाः समृध्यिन्त समृ�� गच्छिन्त 

। अमोघा ह अस्य आिशषः �ाथर्नाः सवार्ः भविन्त ; यत्�ा�थतं सव� तदवश्यं भवतीत्यथर्ः । यावदाशाया गतिमत्या�द पूवर्वत् 

॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

�ाणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ सम�पता एवमिस्मन्�ाणे सव� सम�पतं �ाणः �ाणेन याित �ाणः �ाणं ददाित 

�ाणाय ददाित �ाणो ह िपता �ाणो माता �ाणो �ाता �ाणः स्वसा �ाण आचायर्ः �ाणो �ा�णः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

नामोप�ममाशान्तं कायर्कारणत्वेन िनिम�नैिमि�कत्वेन च उ�रो�रभूयस्तया अविस्थतं 

स्मृितिनिम�स�ावमाशारशनापशै�वपािशतं सव� सवर्तो िबसिमव तन्तुिभयर्िस्मन्�ाणे सम�पतम्, येन च सवर्तो �ािपना 

अन्तबर्िहगर्तेन सू�े मिणगणा इव सू�ेण �िथत ंिवधृतं च, स एष �ाणो वा आशाया भूयान् । कथमस्य भूयस्त्विमित, आह 



द�ृान्तेन समथर्यन् तद्भूयस्त्वम ्— यथा वै लोके रथच�स्य अराः रथनाभौ सम�पताः सं�ोताः सम्�वेिशता इत्येतत्, 

एवम�स्मिल्लङ्गसंघात�पे �ाणे �ज्ञात्मिन दिैहके मुख्ये — यिस्मन्परा दवेता नाम�प�ाकरणाय आदशार्दौ 

�ितिबम्बव�ीवेन आत्मना अनु�िव�ा ; य� महाराजस्येव सवार्िधकारी�रस्य, ‘किस्म�वहमुत्�ान्त उत्�ान्तो भिवष्यािम 

किस्मन्वा �िति�ते �ित�ास्यामीित स �ाणमसृजत’ (�. उ. ६-३) (�. उ. ६-४) इित �ुतेः ; यस्तु च्छायेवानुगत ई�रम्, 

‘त�था रथस्यारेषु नेिमर�पतो नाभावरा अ�पता एवमेवैता भूतमा�ाः �ज्ञामा�ास्व�पताः �ज्ञामा�ाः �ाणेऽ�पताः स एष 

�ाण एव �ज्ञात्मा’ (कौ. उ. ३-९) इित कौषीत�कनाम् — अत एवमिस्मन्�ाणे सव� यथो�ं सम�पतम् । अतः स एष 

�ाणोऽपरतन्�ाः �ाणेन स्वशक्त्यैव याित, नान्यकृतं गमना�द��यास्वस्य सामथ्यर्िमत्यथर्ः । सव� ��याकारकफलभेदजातं 

�ाण एव, न �ाणा�िहभूर्तमस्तीित �करणाथर्ः । �ाणः �ाणं ददाित । य�दाित तत्स्वात्मभूतमेव । यस्मै ददाित तदिप 

�ाणायैव । अतः िप�ा�ाख्योऽिप �ाण एव ॥ 

स य�द िपतरं वा मातरं वा �ातरं वा स्वसारं वाचाय� वा �ा�ण ंवा �किचद्भृशिमव �त्याह िधक्त्वािस्त्वत्येवैनमा�ः 

िपतृहा वै त्वमिस मातृहा वै त्वमिस �ातृहा वै त्वमिस स्वसृहा वै त्वमस्याचायर्हा वै त्वमिस �ा�णहा वै त्वमसीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

कथं िप�ा�दशब्दानां �िस�ाथ�त्सग�ण �ाणिवषयत्विमित, उच्यते — सित �ाणे िप�ा�दषु िप�ा�दशब्द�योगात् 

तदतु्�ान्तौ च �योगाभावात् । कथं त�दित, आह — स यः कि�ित्प�ादीनामन्यतमं य�द तं भृशिमव तदननु�पिमव 

�किच�चनं त्वंकारा�दयु�ं �त्याह, तदनैं पा�र्स्था आ�ः िववे�कनः — िधक्त्वा अस्त ुिधगस्तु त्वािमत्येवम् । िपतृहां वै त्वं 

िपतुहर्न्तेत्या�द ॥ 

अथ य�प्येनानुत्�ान्त�ाणाञ्छूलेन समासं �ितषंदह�ैेवैनं �ूयुः िपतृहासीित न मातृहासीित न �ातृहासीित न 

स्वसृहासीित नाचायर्हासीित न �ा�णहासीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ एनानेव उत्�ान्त�ाणान् त्य�दहेनाथान् य�िप शूलेन समासं समस्य �ितषंदहते् �त्यस्य संदहते्, एवमप्यित�ूरं कमर् 

समास�त्यासा�द�कारेण दहनलक्षणं त�ेहसम्ब�मेव कुवार्णं नैवैनं �ूयुः िपतृहते्या�द । तस्मादन्वय�ितरेकाभ्यामवगम्यते 

एतित्प�ा�ाख्योऽिप �ाण एवेित ॥ 

�ाणो �ेवैतािन सवार्िण भवित स वा एष एवं पश्य�ेवं मन्वान एवं िवजान�ितवादी भवित तं 

चेद्�ूयुरितवा�सीत्यितवा�स्मीित �ूया�ापह्नुवीत ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



तस्मात् �ाणो �ेवैतािन िप�ादीिन सवार्िण भवित चलािन िस्थरािण च । स वा एष �ाणिवदवंे यथो��कारेण पश्यन् 

फलतो अनुभवन् एवं मन्वानः उपपि�िभि�न्तयन् एवं िवजानन् उपपि�िभः संयोज्य एवमेवेित िन�यं कुवर्ि�त्यथर्ः । 

मननिवज्ञानाभ्यां िह संभूतः शा�ाथ� िनि�तो द�ृो भवेत् । अत एवं पश्यन् अितवादी भवित नामा�ाशान्तमतीत्य 

वदनशीलो भवतीत्यथर्ः । त ंचेद्�ूयुः त ं��ा�दस्तम्बपयर्न्तस्य िह जगतः �ाण आत्मा अहिमित �ुवाणं य�द �ूयुः 

अितवा�सीित, बाढम् अितवा�स्मीित �ूयात्, न अपह्नुवीत । कस्माि� असावपह्नुवीत ? यत्�ाणं सव��रम् 

अयमहमिस्म इत्यात्मत्वेनोपगतः ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ षोडशः खण्डः ॥ 

स एष नारदः सवार्ितशयं �ाणं स्वमात्मानं सवार्त्मानं �ुत्वा नातः परमस्तीत्युपरराम, न पूवर्वित्कमिस्त भगवः �ाणाद्भूय 

इित प�च्छ यतः । तमेव िवकारानृत��िवज्ञानेन प�रतु�मकृताथ� परमाथर्सत्याितवा�दनमात्मानं मन्यमानं योग्यं िशष्यं 

िमथ्या�हिवशेषात् िव�च्यावयन ्आह भगवान्सनत्कुमारः — 

एष तु वा अितवदित यः सत्येनाितवदित सोऽह ंभगवः सत्येनाितवदानीित सत्यं त्वेव िविजज्ञािसत�िमित सत्यं भगवो 

िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

एष तु वा अितवदित, यमह ंव�यािम । न �ाणिवदितवादी परमाथर्तः । नामा�पेकं्ष तु तस्याितवा�दत्वम् । यस्त ुभूमाख्यं 

सवार्ित�ान्तं त�वं परमाथर्सत्यं वेद, सोऽितवादीत्याह — एष तु वा अितवदित यः सत्येन परमाथर्सत्यिवज्ञानव�या 

अितवदित । सोऽह ंत्वां �प�ः भगवः सत्येनाितवदािन ; तथा मां िनयुन�ु भगवान्, यथा अह ंसत्येनाितवदानीत्यिभ�ायः 

। य�ेवं सत्येनाितव�दतुिमच्छिस, सत्यमेव त ुतावि�िजज्ञािसत�िमत्यु� आह नारदः । तथास्तु त�ह सत्यं भगवो 

िविजज्ञासे िवशेषेण ज्ञातुिमच्छेय ंत्व�ोऽहिमित ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ स�दशः खण्डः ॥ 

यदा वै िवजानात्यथ सत्यं वदित नािवजानन्सत्य ंवदित िवजान�ेव सत्यं वदित िवज्ञानं त्वेव िविजज्ञािसत�िमित िवज्ञानं 

भगवो िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



यदा वै सत्यं परमाथर्तः िवजानाित — इद ंपरमाथर्तः सत्यिमित, ततः अनृतं िवकारजातं वाचारम्भणं िहत्वा 

सवर्िवकारावस्थं सदवैेकं सत्यिमित तदवे अथ वदित य�दित । ननु िवकारोऽिप सत्यमेव, ‘नाम�पे सत्यं ताभ्यामयं 

�ाणश्छ�ः’ (बृ. उ. १-६-३) ‘�ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्’ (बृ. उ. २-१-२०) इित �ुत्यन्तरात ्। सत्यमु�ं सत्यत्वं 

�ुत्यन्तरे िवकारस्य, न त ुपरमाथार्पेक्षमु�म् । �क त�ह ? इिन्�यिवषयािवषयत्वापेकं्ष स� त्य�ेित सत्यिमत्यु�ं त�ारेण च 

परमाथर्सत्यस्योपलिब्ध�वविक्षतेित । ‘�ाणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्’ (बृ. उ. २-३-६) इित च उ�म् । इहािप त�द�मेव । 

इह तु �ाणिवषयात्परमाथर्स�यिवज्ञानािभमानाद्व्युत्थाप्य नारद ंयत्सदवे सत्यं परमाथर्तो भूमाख्यम्, ति�ज्ञापियष्यामीित 

एष िवशेषतो िवविक्षतोऽथर्ः । नािवजानन्सत्यं वदित’ यस्त्विवजानन्वदित 

सोऽग्न्या�दशब्दनेाग्न्यादीन्परमाथर्स�पूान्मन्यमानो वदित’ न तु ते �प�य�ितरेकेण परमाथर्तः सिन्त । तथा तान्यिप 

�पािण सदपेक्षया नैव सन्तीत्यतो नािवजानन्सत्यं वदित । िवजान�ेव सत्यं वदित । न च 

तत्सत्यिवज्ञानमिविजज्ञािसतम�ा�थतं ज्ञायत इत्याह — िवज्ञानं त्वेव िविजज्ञािसत�िमित । य�ेवम्, िवज्ञानं भगवो 

िविजज्ञासे इित । एवं सत्यादीनां च उ�रो�राणां करोत्यन्तानां पूवर्पूवर्हतेुत्वं �ाख्येयम् ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�ादशः खण्डः ॥ 

यदा वै मनुतेऽथ िवजानाित नामत्वा िवजानाित मत्वैव िवजानाित मितस्त्वेव िविजज्ञािसत�ेित म�त भगवो िविजज्ञास 

इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यदा वै मनुत इित । मितः मनन ंतकर् ः ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकोन�वशिततमः खण्डः ॥ 

यदा वै ��धात्यथ मनुते ना��धन्मनुते ��धदवे मनुते ��ा त्वेव िविजज्ञािसत�ेित ��ां भगवो िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मन्त�िवषये आदरः आिस्तक्यबुि�ः ��ा ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �वशिततमः खण्डः ॥ 



यदा वै िनिस्त�त्यथ ��धाित नािनिस्त�ञ्��धाित िनिस्त��ेव ��धाित िन�ा त्वेव िविजज्ञािसत�ेित िन�ां भगवो 

िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

िन�ा गु�शु�ूषा�दतत्परत्वं ��िवज्ञानाय ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एक�वशः खण्डः ॥ 

यदा वै करोत्यथ िनिस्त�ित नाकृत्वा िनिस्त�ित कृत्वैव िनिस्त�ित कृितस्त्वेव िविजज्ञािसत�ेित कृ�त भगवो िविजज्ञास 

इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यदा वै करोित । कृितः इिन्�यसंयमः िच�ैका�ताकरणं च । सत्यां िह तस्यां िन�ादीिन यथो�ािन भविन्त 

िवज्ञानावसानािन ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �ा�वशः खण्डः ॥ 

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोित नासुखं लब्ध्वा करोित सुखमेव लब्ध्वा करोित सुखं त्वेव िविजज्ञािसत�िमित सुखं भगवो 

िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सािप कृितः यदा सुखं लभते सुखं िनरितशयं व�यमाण ंलब्ध�ं मयेित मन्यते तदा भवतीत्यथर्ः । यथा द�ृफलसुखा कृितः 

तथेहािप नासुखं लब्ध्वा करोित । भिवष्यदिप फलं लब्ध्वेत्युच्यत,े तद�ु�श्य �वृ�युपप�ेः । अथेदान� कृत्या�दषू�रो�रेषु 

सत्सु सत्यं स्वयमेव �ितभासत इित न ति�ज्ञानाय पृथग्य�ः कायर् इित �ा�म् ; तत इदमुच्यते — सुखं त्वेव 

िविजज्ञािसत�िमत्या�द । सुखं भगवो िविजज्ञास इत्यिभमुखीभूताय आह ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �यो�वशः खण्डः ॥ 



यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमिस्त भूमैव सुखं भूमा त्वेव िविजज्ञािसत� इित भूमानं भगवो िविजज्ञास इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यो वै भूमा महत् िनरितशयं बिह्वित पयार्याः, तत्सुखम् । ततोऽवार्क्साितशयत्वादल्पम् । अतस्तिस्म�ल्पे सुखं नािस्त, 

अल्पस्यािधकतृष्णाहतेुत्वात् । तृष्णा च दःुखबीजम् । न िह दःुखबीजं सुखं द�ृ ंज्वरा�द लोके । तस्मा�ु�ं नाल्पे 

सुखमस्तीित । अतो भूमैव सुखम् । तृष्णा�ददःुखबीजत्वासम्भवाद्भू�ः ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतु�वशः खण्डः ॥ 

य� नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोित नान्यि�जानाित स भूमाथ य�ान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यि�जानाित तदल्पं यो वै भूमा 

तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यर्ꣳ स भगवः किस्मन्�िति�त इित स्वे मिहि� य�द वा न मिह�ीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�कलक्षणोऽसौ भूमेित, आह — य� यिस्मन्भूि� त�वे न अन्य���मन्येन करणेन ��ा अन्यो िवभ�ो दशृ्यात्पश्यित । तथा 

नान्यच्छृणोित । नाम�पयोरेवान्तभार्वाि�षयभेदस्य त�ाहकयोरेवेह दशर्न�वणयो�र्हणम् अन्येषां च उपलक्षणाथर्त्वेन । 

मननं तु अ�ो�ं ���ं नान्यन्मनुत इित, �ायशो मननपूवर्कत्वाि�ज्ञानस्य । तथा नान्यि�जानाित । एवंलक्षणो यः स भूमा 

। �कम� �िस�ान्यदशर्नाभावो भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या�दना, अथ अन्य� पश्यित, आत्मानं पश्यतीत्येतत् । �कचातः 

? य�न्यदशर्ना�भावमा�िमत्युच्यते, तदा �तैसं�वहारिवलक्षणो भूमेत्यु�ं भवित । अथ अन्यदशर्निवशेष�ितषेधेन 

आत्मानं पश्यतीत्युच्यते, तदकैिस्म�ेव ��याकारकफलभेदोऽभ्युपगतो भवेत् । य�ेवं को दोषः स्यात् ? नन्वयमेव दोषः — 

संसारािनवृि�ः । ��याकारकफलभेदो िह संसार इित आत्मैकत्वे एव ��याकारकफलभेदः संसारिवलक्षण इित चेत्, न, 

आत्मनो िन�वशेषैकत्वाभ्युपगमे दशर्ना�द��याकारकफलभेदाभ्युपगमस्य शब्दमा�त्वात् । अन्यदशर्ना�भावोि�पके्षऽिप 

य� इित अन्य� पश्यित इित च िवशेषणे अनथर्के स्यातािमित चेत ्— दशृ्यते िह लोके य� शून्ये गृहऽेन्य� पश्यतीत्यु�े 

स्तम्भादीनात्मानं च न न पश्यतीित गम्यते ; एविमहापीित चेत,् न, 

त�वमसीत्येकत्वोपदशेादिधकरणािधकतर्�भेदानुपप�ेः । तथा सदकेमेवाि�तीयं सत्यिमित ष� ेिनधार्�रतत्वात् । 

‘अदशृ्येऽनात्म्ये’ (त.ै उ. २-७-१) ‘न संदशेृ ित�ित �पमस्य’ (तै. ना. १-३) ‘िवज्ञातारमरे केन िवजानीयात्’ (छा. उ. २-४-

१४) इत्या�द�ुितभ्यः स्वात्मिन दशर्ना�नुपपि�ः । य� इित िवशेषणमनथर्कं �ा�िमित चेत्, न, अिव�ाकृतभेदापेक्षत्वात्, 

यथा सत्यैकत्वाि�तीयत्वबु�� �कृतामपे�य सदकेमेवाि�तीयिमित संख्या�नहर्मप्युच्यते, एवं भूम्न्येकिस्म�ेव य� इित 

िवशेषणम् । अिव�ावस्थायामन्यदशर्नानुवादने च भू�स्तदभावत्वलक्षणस्य िवविक्षतत्वात् नान्यत्पश्यित इित िवशेषणम् । 

तस्मात्संसार�वहारो भूि� नास्तीित समुदायाथर्ः । अथ य�ािव�ािवषये अन्योऽन्येनान्यत्पश्यतीित तदल्पम् 



अिव�ाकालभावीत्यथर्ः ; यथा स्व�दशृ्यं वस्तु �ाक् �बोधा�त्कालभावीित, त�त् । तत एव तन्मत्य� िवनािश 

स्व�वस्तुवदवे । ति�परीतो भूमा यस्तदमृतम् । तच्छब्दः अमृतत्वपरः ; स त�ह एवंलक्षणो भूमा ह ेभगवन् किस्मन्�िति�त 

इित उ�वन्तं नारद ं�त्याह सनत्कुमारः — स्वे मिह�ीित स्वे आत्मीये मिहि� माहात्म्ये िवभूतौ �िति�तो भूमा । य�द 

�ित�ािमच्छिस �िचत्, य�द वा परमाथर्मेव पृच्छिस, न मिहम्न्यिप �िति�त इित �ूमः ; अ�िति�तः अनाि�तो भूमा 

�िचदपीत्यथर्ः ॥ 

गोअ�िमह मिहमेत्याचक्षते हिस्तिहरण्यं दासभाय� के्ष�ाण्यायतनानीित नाहमेवं �वीिम �वीमीित होवाचान्यो 

�न्यिस्मन्�िति�त इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

य�द स्वमिहि� �िति�तः भूमा, कथं त�र्�ित� उच्यते ? शृण—ु गोअ�ादीह महीमेत्याचक्षते । गाव�ा�ा� गोअ�ं 

�न्�कैव�ावः । सवर्� गवा�ा�द मिहमेित �िस�म् । तदाि�तः तत्�ित��ै�ो भवित यथा, नाहमेवं स्वतोऽन्य ं

मिहमानमाि�तो भूमा चै�व�दित �वीिम, अ� हतेुत्वेन अन्यो �न्यिस्मन्�िति�त इित �विहतेन सम्बन्धः । �कत्वेवं 

�वीमीित ह उवाच — स एवेत्या�द ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प��वशः खण्डः ॥ 

स एवाधस्तात्स उप�र�ात्स प�ात्स पुरस्तात्स दिक्षणतः स उ�रतः स एवेदꣳ सवर्िमत्यथातोऽहङ्कारादशे 

एवाहमेवाधस्तादहमुप�र�ादह ंप�ादह ंपुरस्तादह ंदिक्षणतोऽहमु�रतोऽहमेवेदꣳ सवर्िमित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

कस्मात्पुनः �िच� �िति�त इित, उच्यते — यस्मात्स एव भूमा अधस्तात् न त�ितरेकेणान्यि��ते यिस्मन्�िति�तः स्यात् 

। तथोप�र�ा�दत्या�द समानम् । सित भू�ोऽन्यिस्मन्, भूमा िह �िति�तः स्यात् ; न तु तदिस्त । स एव तु सवर्म् । 

अतस्तस्मादसौ न �िचत्�िति�तः । ‘य� नान्यत्पश्यित’ इत्यिधकरणािधकतर्�तािनद�शात् स एवाधस्ता�दित च 

परोक्षिनद�शात् ��ुज�वादन्यो भूमा स्या�दत्याशङ्का कस्यिचन्मा भू�दित अथातः अनन्तरम् अहङ्कारादशेः अहङ्कारेण 

आ�दश्यत इत्यहङ्कारादशेः । ��ुरनन्यत्वदशर्नाथ� भूमैव िन�दश्यते अहङ्कारेण अहमेवाधस्ता�दत्या�दना ॥ 

अथात आत्मादशे एवात्मैवाधस्तादात्मोप�र�ादात्मा प�ादात्मा पुरस्तादात्मा दिक्षणत आत्मो�रत आत्मैवेदꣳ सवर्िमित 

स वा एष एवं पश्य�ेवं मन्वान एवं िवजान�ात्मरितरात्म��ड आत्मिमथुन आत्मानन्दः स स्वराड्भवित तस्य सव�षु लोकेषु 

कामचारो भवित अथ येऽन्यथातो िवदरुन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भविन्त तेषाꣳ सव�षु लोकेष्वकामचारो भवित ॥ २ ॥ 



भाष्यम् 

अहङ्कारेण दहेा�दसंघातोऽप्या�दश्यतेऽिववे�किभः इत्यतः तदाशङ्का मा भू�दित अथ अनन्तरम् आत्मादशेः आत्मनैव 

केवलेन सत्स्व�पेण शु�ने आ�दश्यते । आत्मैव सवर्तः सवर्म् — इत्येवम् एकमजं सवर्तो �ोमवत्पूणर्म् अन्यशून्यं पश्यन् स 

वा एष िव�ान् मननिवज्ञानाभ्याम् आत्मरितः आत्मन्येव रितः रमणं यस्य सोऽयमात्मरितः । तथा आत्म��डः । 

दहेमा�साधनाः रितः बा�साधना ��डा, लोके �ीिभः सिखिभ� ��डतीित दशर्नात् । न तथा िवदषुः ; �क त�ह, 

आत्मिवज्ञानिनिम�मेवोभयं भवतीत्यथर्ः । िमथुन ं�न्�जिनतं सुखं तदिप �न्�िनरपेकं्ष यस्य िवदषुः । तथा आत्मानन्दः, 

शब्दा�दिनिम�ः आनन्दः अिवदषुाम्, न तथा अस्य िवदषुः ; �क त�ह, आत्मिनिम�मेव सव� सवर्दा सवर्�कारेण च ; 

दहेजीिवतभोगा�दिनिम�बा�वस्तुिनरपेक्ष इत्यथर्ः । स एवंलक्षणः िव�ान् जीव�ेव स्वाराज्येऽिभिष�ः पिततेऽिप दहे े

स्वराडेव भवित । यत एवं भवित, तत एव तस्य सव�षु लोकेषु कामचारो भवित । �ाणा�दषु पूवर्भूिमषु ‘त�ास्य’ इित 

तावन्मा�प�रिच्छ�कामचारत्वमु�म् । अन्यराजत्वं च अथर्�ा�म,् साितशयत्वात् । यथा�ा�स्वाराज्यकामचारत्वानुवादने 

त�ि�वृि��रहोच्यते — स स्वरािडत्या�दना । अथ पुनः ये अन्यथा अतः उ�दशर्नादन्यथा वैपरीत्येन यथो�मेव वा 

सम्यक् न िवदःु, त ेअन्यराजानः भविन्त अन्यः परो राजा स्वामी येषां ते अन्यराजानस्ते �कच क्षय्यलोकाः क्षय्यो लोको 

येषां ते क्षय्यलोकाः, भेददशर्नस्य अल्पिवषयत्वात्, अल्पं च तन्मत्यर्िमत्यवोचाम । तस्मात् ये �तैद�शनः ते क्षय्यलोकाः 

स्वदशर्नानु�प्येणैव भविन्त ; अत एव तेषां सव�षु लोकेष्वकामचारो भवित ॥ 

॥ स�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ड्वशः खण्डः ॥ 

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं िवजानत आत्मतः �ाण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज 

आत्मत आप आत्मत आिवभार्वितरोभावावात्मतोऽ�मात्मतो बलमात्मतो िवज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मति��मात्मतः 

सङ्कल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्�ा आत्मतः कमार्ण्यात्मत एवेद ंसवर्िमित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तस्य ह वा एतस्येत्या�द स्वाराज्य�ा�स्य �कृतस्य िवदषु इत्यथर्ः । �ाक्सदात्मिवज्ञानात् स्वात्मनोऽन्यस्मात्सतः 

�ाणादनेार्मान्तस्योत्पि��लयावभूताम् । सदात्मिवज्ञाने तु सित इदान� स्वात्मत एव संवृ�ौ । तथा सव�ऽप्यन्यो �वहार 

आत्मत एव िवदषुः ॥ 

तदषे �ोको न पश्यो मृत्युं पश्यित न रोगं नोत दःुखताꣳ सवर्ꣳ ह पश्यः पश्यित सवर्मा�ोित सवर्श इित स एकधा भवित 

ि�धा भवित प�धा स�धा नवधा चैव पुन�ैकादशः स्मृतः शतं च दश चैक� सह�ािण च िवꣳशितराहारशु�ौ 



स�वशुि�ः स�वशु�ौ �ुवा स्मृितः स्मृितलम्भे सवर्�न्थीनां िव�मोक्षस्तस्मै मृ�दतकषायाय तमसस्पारं दशर्यित 

भगवान्सनात्कुमारस्तꣳ स्कन्द इत्याचक्षते तꣳ स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�कच तत ्एतिस्म�थ� एष �ोकः मन्�ोऽिप भवित — न पश्यः पश्यतीित पश्यः यथो�दश� िव�ािनत्यथर्ः, मृत्युं मरणं रोगं 

ज्वरा�द दःुखतां दःुखभावं चािप न पश्यित । सव� ह सवर्मेव स पश्यः पश्यित आत्मानमेव । सव� ततः सवर्मा�ोित सवर्शः 

सवर्�कारै�रित । �कच स िव�ान् �ाक्सृि��भेदात् एकधैव भवित ; एकधैव च सन् ि�धा�दभेदरैनन्तभेद�कारो भवित 

सृि�काले ; पुनः संहारकाले मूलमेव स्वं पारमा�थकम् एकधाभावं �ितप�ते स्वतन्� एव — इित िव�ां फलेन �रोचयन् 

स्तौित । अथेदान� यथो�ाया िव�ायाः सम्यगवभासकारणं मुखावभासकारणस्येव आदशर्स्य िवशुि�कारणं 

साधनमुप�दश्यत े— आहारशु�ौ । आि�यत इत्याहारः शब्दा�दिवषयिवज्ञानं भो�ुभ�गाय आि�यते । तस्य 

िवषयोपलिब्धलक्षणस्य िवज्ञानस्य शुि�ः आहारशुि�ः, राग�षेमोहदोषैरसंसृ� ंिवषयिवज्ञानिमत्यथर्ः । तस्यामाहारशु�ौ 

सत्यां त�तोऽन्तःकरणस्य स�वस्य शुि�ः नैमर्ल्यं भवित । स�वशु�ौ च सत्यां यथावगते भूमात्मिन �ुवा अिविच्छ�ा स्मृितः 

अिवस्मरणं भवित । तस्यां च लब्धायां स्मृितलम्भे सित सव�षामिव�ाकृतानथर्पाश�पाणाम् 

अनेकजन्मान्तरानुभवभावनाक�ठनीकृतानां �दया�याणां �न्थीनां िव�मोक्षः िवशेषेण �मोक्षणं िवनाशो भवतीित । यत 

एतद�ुरो�रं यथो�माहारशुि�मूलं तस्मात्सा काय�त्यथर्ः । सव� शा�ाथर्मशेषत उक्त्वा आख्याियकामुपसंहरित �ुितः — 

तस्मै मृ�दतकषायाय वाक्षार्�द�रव कषायो राग�षेा�ददोषः स�वस्य र�ना�पत्वात् सः ज्ञानवैराग्याभ्यास�पक्षारेण 

क्षािलतः मृ�दतः िवनािशतः यस्य नारदस्य, तस्म ैयोग्याय मृ�दतकषायाय तमसः अिव�ालक्षणात् पारं परमाथर्त�वं 

दशर्यित द�शतवािनत्यथर्ः । कोऽसौ ? भगवान् ‘उत्प�� �लयं चैव भूतानामाग�त गितम् । वेि� िव�ामिव�ां च स वाच्यो 

भगवािनित’ एवंधमार् सनत्कुमारः । तमेव सनत्कुमारं दवंे स्कन्द इित आचक्षते कथयिन्त ति�दः । 

ि�वर्चनमध्यायप�रसमा�यथर्म् ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

य�िप �दग्दशेकाला�दभेदशून्यं �� ‘सत् . . . एकमेवाि�तीयम’् ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ इित ष�स�मयोरिधगतम्, तथािप इह 

मन्दबु�ीनां �दग्दशेा�दभेदव�िस्त्वित एवंभािवता बुि�ः न शक्यत ेसहसा परमाथार्िवषया कतुर्िमित, अनिधगम्य च �� न 

पु�षाथर्िसि��रित, तदिधगमाय �दयपुण्डरीकदशेः उपद�े�ः । य�िप सत्सम्यक्�त्ययैकिवषयं िनगुर्णं च आत्मत�वम्, 

तथािप मन्दबु�ीनां गुणव�वस्ये�त्वात् सत्यकामा�दगुणव�वं च व��म् । तथा य�िप ��िवदां स्�या�दिवषयेभ्यः 

स्वयमेवोपरमो भवित, तथाप्यानेकजन्मिवषयसेवाभ्यासजिनता िवषयिवषया तृष्णा न सहसा िनवतर्ियतुं शक्यत इित 

��चयार्�दसाधनिवशेषो िवधात�ः । तथा य�प्यात्मैकत्विवदां गन्तृगमनगन्त�ाभावादिव�ा�दशेषिस्थितिनिम�क्षये 



गगन इव िव�ुददु्भूत इव वायुः दग्धेन्धन इव अि�ः स्वात्मन्येव िनवृि�ः, तथािप गन्तृगमना�दवािसतबु�ीनां 

�दयदशेगुणिविश���ोपासकानां मूधर्न्यया ना�ा गितवर्��ेत्य�मः �पाठक आरभ्यते । �दग्दशेगुणगितफलभेदशून्यं िह 

परमाथर्सद�यं �� मन्दबु�ीनामस�दव �ितभाित । सन्मागर्स्थास्ताव�वन्तु ततः शनैः परमाथर्सदिप �ाहियष्यामीित 

मन्यते �ुितः — 

अथ य�ददमिस्मन्��पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽिस्म�न्तराकाशस्तिस्मन्यदन्तस्तदन्वे��ं त�ाव िविजज्ञािसत�िमित 

॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ अनन्तरं य�दद ंव�यमाणं दहरम् अल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीकसदशंृ वेश्मेव वेश्म, �ारपाला�दम�वात् । अिस्मन ्��पुरे 

��णः परस्य पुरम् — राज्ञोऽनेक�कृितम�था पुरम्, तथेदमनेकेिन्�यमनोबुि�िभः स्वाम्यथर्का�रिभयुर्�िमित ��पुरम् । 

पुरे च वेश्म राज्ञो यथा, तथा तिस्मन्��पुरे शरीरे दहरं वेश्म, ��ण उपलब्ध्यिध�ानिमत्यथर्ः । यथा िवष्णोः साल�ामः । 

अिस्मिन्ह स्विवकारशुङ्गे दहे ेनाम�प�ाकरणाय �िव� ंसदाख्यं �� जीवेन आत्मनेत्यु�म ्। तस्मादिस्मन्�दयपुण्डरीके 

वेश्मिन उपसं�तकरणै�ार्�िवषयिवर�ैः िवशेषतो ��चयर्सत्यसाधनाभ्यां यु�ैः व�यमाणगुणवद्ध्यायमानैः 

��ोपलभ्यत इित �करणाथर्ः । दहरः अल्पतरः अिस्मन्दहरे वेश्मिन वेश्मनः अल्पत्वा�दन्तवर्�तनोऽल्पतरत्वं वेश्मनः । 

अन्तराकाशः आकाशाख्यं �� । ‘आकाशो वै नाम’ (छा. उ. ८-१४-१) इित िह व�यित । आकाश इव अशरीरत्वात् 

सू�मत्वसवर्गतत्वसामान्या� । तिस्म�ाकाशाख्य ेयदन्तः मध्ये तदन्वे��म् । त�ाव तदवे च िवशेषेण िजज्ञािसत�ं 

गुवार्�य�वणा�ुपायैरिन्वष्य च साक्षात्करणीयिमत्यथर्ः ॥ 

तं चेद्�ूयुयर्�ददमिस्मन्��पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽिस्म�न्तराकाशः �क तद� िव�ते यदन्वे��ं य�ाव 

िविजज्ञािसत�िमित स �ूयात् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तं चेत् एवमु�वन्तमाचाय� य�द �ूयुः अन्तेवािसन�ोदयेयुः ; कथम् ? य�ददमिस्मन्��पुरे प�रिच्छ�े अन्तः दहरं पुण्डरीकं 

वेश्म, ततोऽप्यन्तः अल्पतर एव आकाशः । पुण्डरीक एव वेश्मिन ताव�त्क स्यात् । �क ततोऽल्पतरे खे य�वे�दत्या�ः । 

दहरोऽिस्म�न्तराकाशः �क तद� िव�ते, न �कचन िव�त इत्यिभ�ायः । य�द नाम बदरमा�ं �कमिप िव�ते, �क 

तस्यान्वेषणेन िविजज्ञासनेन वा फलं िविजज्ञािसतुः स्यात् ? अतः य��ान्वे��ं िविजज्ञािसत�ं वा न तेन 

�योजनिमत्यु�वतः स आचाय� �ूया�दित �ुतेवर्चनम् ॥ 

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्त�र्दय आकाश उभे अिस्मन्�ावापृिथवी अन्तरेव समािहते उभावि�� वायु� 

सूयार्चन्�मसावुभौ िव�ु�क्ष�ािण य�ास्येहािस्त य� नािस्त सव� तदिस्मन्समािहतिमित ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

शृणुत — त� यद्�ूथ पुण्डरीकान्तःस्थस्य खस्याल्पत्वात् तत्स्थमल्पतरं स्या�दित, तदसत् । न िह खं पुण्डरीकवेश्मगतं 

पुण्डरीकादल्पतरं मत्वा अवोचं दहरोऽिस्म�न्तराकाश इित । �क त�ह, पुण्डरीकमल्पं तदनुिवधािय तत्स्थमन्तःकरणं 

पुण्डरीकाकाशप�रिच्छ�ं तिस्मिन्वशु� ेसं�तकरणानां योिगनां स्वच्छ इवोदके �ितिबम्ब�पमादशर् इव च शु� ेस्वच्छं 

िवज्ञानज्योितःस्व�पावभासं तावन्मा�ं ��ोपलभ्यत इित दहरोऽिस्म�न्तराकाश इत्यवोचाम अन्तःकरणोपािधिनिम�म् । 

स्वतस्तु यावान्वै �िस�ः प�रमाणतोऽयमाकाशः भौितकः, तावानेषोऽन्त�र्दय ेआकाशः यिस्म�न्वे��ं िविजज्ञािसत�ं च 

अवोचाम । नाप्याकाशतुल्यप�रमाणत्वमिभ�ेत्य तावािनत्युच्यत े। �क त�ह, ��णोऽनु�पस्य द�ृान्तान्तरस्याभावात् । कथ ं

पुननर् आकाशसममेव ��ेत्यवगम्यते, ‘येनावृतं खं च �दवं मह� च’ (तै. ना. १), ‘तस्मा�ा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ 

(त.ै उ. २-१-१), ‘एतिस्म�ु खल्वक्षरे गाग्यार्काशः’ (बृ. उ. ३-८-११) इत्या�द�ुितभ्यः । �क च उभे अिस्मन्�ावापृिथवी 

��ाकाशे बुद्ध्युपािधिविश� ेअन्तरेव समािहत ेसम्यगािहते िस्थते । ‘यथा वा अरा नाभौ’ (छा. उ. ७-१५-१) इत्यु�ं िह ; 

तथा उभावि�� वायु�ेत्या�द समानम् । य� अस्य आत्मन आत्मीयत्वेन दहेवतोऽिस्त िव�ते इह लोके । तथा य� 

आत्मीयत्वेन न िव�ते । न� ंभिवष्य� नास्तीत्युच्यते । न तु अत्यन्तमेवासत्, तस्य ��ाकाशे समाधानानुपप�ेः ॥ 

तं चेद्�ूयुरिस्मꣳ�े�दद ं��पुरे सवर्ꣳ समािहतꣳ सवार्िण च भूतािन सव� च कामा यदतै�रा वा�ोित �ध्वंसते वा �क 

ततोऽितिशष्यत इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तं चेत् एवमु�वन्तं �ूयुः पुनरन्तेवािसनः — अ�स्म�ेत् यथो�े चेत ्य�द ��पुरे ��पुरोपलिक्षतान्तराकाशे इत्यथर्ः । इद ं

सव� समािहतं सवार्िण च भूतािन सव� च कामाः । कथमाचाय�णानु�ाः कामा अन्तेवािसिभ�च्यन्ते ? नैष दोषः । य� अस्य 

इहािस्त य� नास्तीत्यु�ा एव िह आचाय�ण कामाः । अिप च सवर्शब्दने च उ�ा एव कामाः । यदा यिस्मन्काले एतच्छरीरं 

��पुराख्यं जरा वलीपिलता�दलक्षणा वयोहािनवार् आ�ोित, श�ा�दना वा वृक्णं �ध्वंसते िव�ंसते िवनश्यित, �क 

ततोऽन्यदितिशष्यते ? घटाि�तक्षीरदिध�ेहा�दवत् घटनाशे दहेनाशेऽिप दहेा�यमु�रो�रं पूवर्पूवर्नाशा�श्यतीत्यिभ�ायः । 

एवं �ा� ेनाशे �क ततोऽन्यत् यथो�ादितिशष्यत ेअवित�ते, न �कचनावित�त इत्यिभ�ायः ॥ 

स �ूया�ास्य जरयैत�ीयर्ित न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ��पुरमिस्मन्कामाः समािहता एष आत्मापहतपाप्मा िवजरो 

िवमृत्यु�वशोको िविजघत्सोऽिपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा �ेवेह �जा अन्वािवशिन्त यथानुशासनं यं 

यमन्तमिभकामा भविन्त यं जनपद ंयं के्ष�भागं तं तमेवोपजीविन्त ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 



एवमन्तेवािसिभ�ो�दतः स आचाय� �ूयात् तन्मितमपनयन् । कथम् ? अस्य दहेस्य जरया एतत् यथो�मन्तराकाशाख्यं 

�� यिस्मन्सव� समािहतं न जीयर्ित दहेव� िव��यत इत्यथर्ः । न च अस्य वधेन श�ा�दघातेन एत�न्यते, यथा आकाशम् ; 

�कमु ततोऽिप सू�मतरमशब्दमस्पश� �� दहेिेन्�या�ददोषैनर् स्पृश्यत इत्यथर्ः । कथं दहेिेन्�या�ददोषैनर् स्पृश्यत इित 

एतिस्म�वसरे व�� ं�ा�म्, तत्�कृत�ासङ्गो मा भू�दित नोच्यते । इन्�िवरोचनाख्याियकायामुप�र�ा��यामो युि�तः 

। एतत्सत्यमिवतथं ��पुरं ��ैव पुरं ��पुरम ्; शरीराख्यं तु ��पुरं ��ोपलक्षणाथर्त्वात् । त�ु अनृतमेव, ‘वाचारम्भणं 

िवकारो नामधेयम्’ (छा. उ. ६-१-४), (छा. उ. ६-१-५), (छा. उ. ६-१-६) इित �ुतेः । ति�कारो अनृतेऽप�र दहेशुङ्गे 

��ोपलभ्यत इित ��पुरिमत्यु�ं �ावहा�रकम् । सत्यं तु ��पुरमेतदवे ��, सवर्�वहारास्पदत्वात् । अतः 

अिस्मन्पुण्डरीकोपलिक्षते ��पुरे सव� कामाः, ये बिहभर्वि�ः �ाथ्यर्न्ते, ते अिस्म�ेव स्वात्मिन समािहताः । अतः 

तत्�ा�युपायमेवानुित�त, बा�िवषयतृष्णां त्यजत इत्यिभ�ायः । एष आत्मा भवतां स्व�पम् । शृणुत तस्य लक्षणम् — 

अपहतपाप्मा, अपहतः पाप्मा धमार्धमार्ख्यो यस्य सोऽयमपहतपाप्मा । तथा िवजरः िवगतजरः िवमृत्यु� । तद�ंु पूवर्मेव 

न वधेनास्य हन्यत इित ; �कमथ� पुन�च्यते ? य�िप दहेसम्बिन्धभ्यां जरामृत्युभ्यां न सम्बन्ध्यत,े अन्यथािप 

सम्बन्धस्ताभ्यां स्या�दत्याशङ्कािनवृ�यथर्म् । िवशोकः िवगतशोकः । शोको नाम इ�ा�दिवयोगिनिम�ो मानसः संतापः । 

िविजघत्सः िवगताशनेच्छः । अिपपासः अपानेच्छः । नन ुअपहतपाप्मत्वेन जरादयः शोकान्ताः �ितिष�ा एव भविन्त, 

कारण�ितषेधात् । धमार्धमर्कायार् िह त ेइित । जरा�द�ितषेधेन वा धमार्धमर्योः कायार्भावे िव�मानयोरप्यसत्समत्विमित 

पृथक्�ितषेधोऽनथर्कः स्यात् । सत्यमेवम्, तथािप धमर्कायार्नन्द�ितरेकेण स्वाभािवकानन्दो यथे�रे, ‘िवज्ञानमानन्द ं��’ 

(बृ. उ. ३-९-२८) इित �ुतेः, तथा अधमर्कायर्जरा�द�ितरेकेणािप जरा�ददःुखस्व�पं स्वाभािवकं स्या�दत्याशङ्क्येत । 

अतः यु�स्ति�वृ�ये जरादीनां धमार्धमार्भ्यां पृथक्�ितषेधः । जरा�द�हणं सवर्दःुखोपलक्षणाथर्म् । पापिनिम�ानां तु 

दःुखानामानन्त्यात्�त्येकं च तत्�ितषेधस्य अशक्यत्वात् सवर्दःुख�ितषेधाथ� यु�मेवापहतपाप्मत्ववचनम् । सत्याः 

अिवतथाः कामाः यस्य सोऽयं सत्यकामः । िवतथा िह संसा�रणां कामाः ; ई�रस्य ति�परीताः । तथा कामहतेवः सङ्कल्पा 

अिप सत्याः यस्य स सत्यसङ्कल्पः । सङ्कल्पाः कामा� सु�स�वोपािधिनिम�ाः ई�रस्य, िच�गुवत् ; न स्वतः ‘नेित नेित

’ (बृ. उ. २-३-६) इत्यु�त्वात् । यथो�लक्षण एष आत्मा िवजे्ञयो गु�भ्यः शा�त� आत्मसंवे�तया च स्वाराज्यकामैः । न 

चेि�ज्ञायते को दोषः स्या�दित, शृणुत अ� दोषं द�ृान्तेन — यथा �ेव इह लोके �जाः अन्वािवशिन्त अनुवतर्न्ते 

यथानुशासनम् ; यथेह �जाः अन्यं स्वािमनं मन्यमानाः तस्य स्वािमनो यथा यथानुशासनं तथा तथान्वािवशिन्त । �कम् ? 

यं यमन्तं �त्यन्त ंजनपद ंके्ष�भागं च अिभकामाः अ�थन्यः भविन्त आत्मबुद्ध्यनु�पम्, तं तमेव च �त्यन्ता�दम् 

उपजीवन्तीित । एष द�ृान्तः अस्वातन्�यदोषं �ित पुण्यफलोपभोगे ॥ 

त�थेह कमर्िजतो लोकः क्षीयत एवमेवामु� पुण्यिजतो लोकः क्षीयते त� इहात्मानमननुिव� �जन्त्येताꣳ� 

सत्यान्कामाꣳस्तेषाꣳ सव�षु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमनुिव� �जन्त्येताꣳ� सत्यान्कामांस्तेषाꣳ सव�षु 

लोकेषु कामचारो भवित ॥ ६ ॥ 



भाष्यम् 

अथ अन्यो द�ृान्तः तत्क्षयं �ित त�थेहते्या�दः । तत ्त� यथा इह लोके तासामेव स्वाम्यनुशासनानुव�तनीनां �जानां 

सेवा�दिजतो लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयते अन्तवान्भवित । अथ इदान� दा�ार्िन्तकमुपसंहरित — एवमेव अमु� 

अि�हो�ा�दपुण्यिजतो लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत एवेित । उ�ः दोषः एषािमित िवषयं दशर्यित — त� इत्या�दना । 

तत् त� ये इह अ�स्मल्लोके ज्ञानकमर्णोरिधकृताः योग्याः सन्तः आत्मानं यथो�लक्षणं शा�ाचाय�प�द�मननुिव� 

यथोपदशेमनु स्वसंवे�तामकृत्वा �जिन्त दहेादस्मात्�यिन्त, य एतां� यथो�ान् सत्यान् सत्यसङ्कल्पकाया�� 

स्वात्मस्थान्कामान् अननुिव� �जिन्त, तेषां सव�षु लोकेषु अकामचारः अस्वतन्�ता भवित — यथा 

राजानुशासनानुव�तनीनां �जानािमत्यथर्ः । अथ ये अन्ये इह लोके आत्मानं शा�ाचाय�पदशेमनुिव� 

स्वात्मसंवे�तामापा� �जिन्त यथो�ां� सत्यान्कामान्, तेषां सव�षु लोकेषु कामचारो भवित — राज्ञ इव सावर्भौमस्य 

इह लोके ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

स य�द िपतृलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य िपतरः समुि��िन्त तेन िपतृलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

कथं सव�षु लोकेषु कामचारो भवतीित, उच्यते — य आत्मानं यथो�लक्षणं ��द साक्षात्कृतवान् 

व�यमाण��चयार्�दसाधनसम्प�ः सन् तत्स्थां� सत्यान्कामान् ; स त्य�दहेः य�द िपतृलोककामः िपतरो जनियतारः त 

एव सुखहतेुत्वेन भोग्यत्वात् लोका उच्यन्ते, तेषु कामो यस्य तैः िपतृिभः सम्बन्धेच्छा यस्य भवित, तस्य सङ्कल्पमा�ादवे 

िपतरः समुि��िन्त आत्मसम्बिन्धतामाप�न्ते, िवशु�स�वतया सत्यसङ्कल्पत्वात् ई�रस्येव । तेन िपतृलोकेन भोगेन 

सम्प�ः सम्पि�ः इ��ाि�ः तया समृ�ः महीयते पूज्यते वधर्ते वा मिहमानमनुभवित ॥ 

अथ य�द मातृलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य मातरः समुि��िन्त तेन मातृलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ २ ॥ 

अथ य�द �ातृलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य �ातरः समुि��िन्त तेन �ातृलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ३ ॥ 

अथ य�द स्वसृलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य स्वसारः समुि��िन्त तेन स्वसृलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ४ ॥ 

अथ य�द सिखलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य सखायः समुि��िन्त तेन सिखलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ५ ॥ 



अथ य�द गन्धमाल्यलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य गन्धमाल्ये समुि��तस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ६ 

॥ 

अथ य��पानलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्या�पाने समुि��तस्तेना�पानलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ७ ॥ 

अथ य�द गीतवा�द�लोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य गीतवा�द�े समुि��तस्तेन गीतवा�द�लोकेन सम्प�ो महीयते ॥ 

८ ॥ 

अथ य�द �ीलोककामो भवित सङ्कल्पादवेास्य ि�यः समुि��िन्त तेन �ीलोकेन सम्प�ो महीयते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

समानमन्यत् । मातरो जनिय�यः अतीताः सुखहतेुभूताः सामथ्यार्त् । न िह दःुखहतेुभूतासु �ामसूकरा�दजन्मिनिम�ासु 

मातृषु िवशु�स�वस्य योिगनः इच्छा तत्संबन्धो वा यु�ः ॥ 

यं यमन्तमिभकामो भवित यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादवे समुि��ित तेन सम्प�ो महीयते ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

यं यमन्तं �दशेमिभकामो भवित, यं च कामं कामयते यथो��ितरेकेणािप, सः अस्यान्तः �ा�ुिम�ः काम� सङ्कल्पादवे 

समुि��त्यस्य । तेन इच्छािवघाततया अिभ�ेताथर्�ा�या च सम्प�ो महीयते इत्यु�ाथर्म् ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

त इमे सत्याः कामा अनृतािपधानास्तेषां सत्यानां सतामनृतमिपधानं यो यो �स्येतः �ैित न तिमह दशर्नाय लभते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ात्मध्यानसाधनानु�ानं �ित साधकानामुत्साहजननाथर्मनु�ोशन्त्याह — क�िमद ंखलु वतर्ते, यत्स्वात्मस्थाः 

शक्य�ाप्या अिप त इमे सत्याः कामाः अनृतािपधानाः, तेषामात्मस्थानां स्वा�याणामेव सतामनृतं बा�िवषयेषु 

स्�य�भोजनाच्छादना�दषु तृष्णा ति�िम�ं च स्वेच्छा�चारत्वं िमथ्याज्ञानिनिम�त्वादनृतिमत्युच्यते । ति�िम�ं सत्यानां 

कामानाम�ाि��रित अिपधानिमवािपधानम् । कथमनृतािपधानिनिम�ं तेषामलाभ इित, उच्यते — यो यो िह यस्मादस्य 

जन्तोः पु�ो �ाता वा इ�ः इतः अस्माल्लोकात् पॆित �गच्छित ि�यते, तिम� ंपु�ं �ातरं वा स्व�दयाकाशे िव�मानमिप 

इह पुनदर्शर्नायेच्छ�िप न लभते ॥ 



अथ ये चास्येह जीवा ये च �ेता य�ान्य�दच्छ� लभते सव� तद� गत्वा िवन्दतेऽ� �स्यैते सत्याः कामा 

अनृतािपधानास्त�थािप िहरण्यिन�ध िनिहतमके्ष�ज्ञा उपयुर्प�र संचरन्तो न िवन्दयेुरेवमेवेमाः सवार्ः �जा अहरहगर्च्छन्त्य 

एतं ��लोकं न िवन्दन्त्यनृतेन िह �त्यूढाः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ पुनः ये च अस्य िवदषुः जन्तोज�वाः जीवन्तीह पु�ाः �ा�ादयो वा, ये च �ेताः मृताः इ�ाः सम्बिन्धनः, य�ान्य�दह 

लोके व�ा�पाना�द र�ािन वा विस्त्वच्छन् न लभते, तत्सवर्म� �दयाकाशाख्ये ��िण गत्वा यथो�ेन िविधना िवन्दते 

लभते । अ� अिस्मन्हादार्काशे िह यस्मात् अस्य ते यथो�ाः सत्याः कामाः वतर्न्त ेअनृतािपधानाः । कथिमव 

तदन्याय्यिमित, उच्यते — तत् त� यथा िहरण्यिन�ध िहरण्यमेव पुन�र्हणाय िनधातृिभः िनधीयत इित िनिधः तं 

िहरण्यिन�ध िनिहतं भूमेरधस्ताि�िक्ष�म् अके्ष�ज्ञाः िनिधशा�ै�निधके्ष�मजानन्तः ते िनधेः उपयुर्प�र संचरन्तोऽिप िन�ध न 

िवन्दयेुः शक्यवेदनमिप, एवमेव इमाः अिव�ावत्यः सवार् इमाः �जाः यथो�ं �दयाकाशाख्यं ��लोकं ��ैव लोकः 

��लोकः तम् अहरहः �त्यह ंगच्छन्त्योऽिप सुषु�काले न िवन्दिन्त न लभन्ते — एषोऽह ं��लोकभावमाप�ोऽस्म्य�ेित । 

अनृतेन िह यथो�ेन िह यस्मात् �त्यूढाः �ताः, स्व�पादिव�ा�ददोषैबर्िहरपकृ�ा इत्यथर्ः । अतः क�िमद ंवतर्ते जन्तूनां 

यत्स्वाय�मिप �� न लभ्यते इत्यिभ�ायः ॥ 

स वा एष आत्मा ��द तस्यैतदवे िन��ं ��यिमित तस्माद्धृदयमहरहवार् एवंिवत्स्वग� लोकमेित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स वै यः ‘आत्मापहतपाप्मा’ इित �कृतः, वै - शब्दने तं स्मारयित । एषः िवविक्षत आत्मा ��द �दयपुण्डरीके 

आकाशशब्दनेािभिहतः । तस्य एतस्य �दयस्य एतदवे िन��ं िनवर्चनम्, नान्यत् । ��द अयमात्मा वतर्त इित यस्मात्, 

तस्माद्धृदयम्, �दयनामिनवर्चन�िसद्ध्यािप स्व�दये आत्मेत्यवगन्त�िमत्यिभ�ायः । अहरहव� �त्यहम् एवंिवत् ��द 

अयमात्मेित जानन् स्वग� लोकं हाद� �� एित �ितप�ते । ननु अनेवंिवदिप सुषु�काले हाद� �� �ितप�ते एव, ‘सता 

सोम्य तदा सम्प�ः’ (छा. उ. ६-८-१) इत्यु�त्वात् । बाढमेवम्, तथाप्यिस्त िवशेषः — यथा जान�जानं� सव� जन्तुः 

सद्��ैव, तथािप त�वमसीित �ितबोिधतः िव�ान् — सदवे नान्योऽिस्म — इित जानन् सदवे भवित ; एवमेव 

िव�ानिव�ां� सुषु�े य�िप सत्संप�ते, तथाप्येवंिवदवे स्वग� लोकमेतीत्युच्यते । दहेपातेऽिप 

िव�ाफलस्यावश्यंभािवत्वा�दत्येष िवशेषः ॥ 

अथ य एष सम्�सादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योित�पसम्प� स्वेन �पेणािभिनष्प�त एष आत्मेित 

होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेित तस्य ह वा एतस्य ��णो नाम सत्यिमित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



सुषु�काले स्वेन आत्मना सता सम्प�ः सन् सम्यक्�सीदतीित जा�त्स्व�यो�वषयेिन्�यसंयोगजातं कालुष्यं जहातीित 

सम्�सादशब्दो य�िप सवर्जन्तूनां साधारणः, तथािप एवंिवत् स्वग� लोकमेतीित �कृतत्वात् एष सम्�साद इित 

संिनिहतव��िवशेषात् सः अथेद ंशरीरं िहत्वा अस्माच्छरीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावनां प�रत्यज्येत्यथर्ः । न तु 

आसना�दव समुत्थायेित इह यु�म,् स्वेन �पेणेित िवशेषणात ्— न िह अन्यत उत्थाय स्व�पं सम्प��म् । स्व�पमेव िह 

त� भवित �ितप��ं चेत्स्यात् । परं परमात्मलक्षणं िवज्ञि�स्वभावं ज्योित�पसम्प� स्वास्थ्यमुपगम्येत्येतत् । स्वेन 

आत्मीयेन �पेण अिभिनष्प�त,े �ागेतस्याः स्व�पसम्प�ेरिव�या दहेमेव अपरं �पम ्आत्मत्वेनोपगत इित तदपेक्षया 

इदमुच्यते — स्वेन �पेणेित । अशरीरता िह आत्मनः स्व�पम् । यत्स्वं परं ज्योितः स्व�पमाप�ते सम्�सादः, एष आत्मेित 

ह उवाच — स �ूया�दित यः �ुत्या िनयु�ः अन्तेवािसभ्यः । �क च एतदमृतम् अिवनािश भूमा ‘यो वै भूमा तदमृतम्’ (छा. 

उ. ७-२४-१) इत्यु�म् । अत एवाभयम्, भू�ो ि�तीयाभावात् । अत एतद्��ेित । तस्य ह वा एतस्य ��णो नाम 

अिभधानम् । �क तत् ? सत्यिमित । सत्यं िह अिवतथं �� । ‘तत्सत्यं स आत्मा’ (छा. उ. ६-८-७) इित िह उ�म् । अथ 

�कमथर्िमद ंनाम पुन�च्यते ? तदपुासनिविधस्तुत्यथर्म् ॥ 

तािन ह वा एतािन �ीण्यक्षरािण सतीयिमित त�त्स�दमृतमथ यि� तन्मत्यर्मथ य�ं तेनोभे यच्छित यदनेनोभे यच्छित 

तस्मा�महरहवार् एवंिवत्स्वग� लोकमेित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तािन ह वा एतािन ��णो नामाक्षरािण �ीण्येतािन सतीयिमित, सकारस्तकारो यिमित च । ईकारस्तकारे 

उ�ारणाथ�ऽनुबन्धः, �स्वेनैवाक्षरेण पुनः �ितिनद�शात् । तेषां तत् त� यत् सत् सकारः तदमृत ंसद्�� — 

अमृतवाचकत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो िन�द�ः । अथ यि� तकारः तन्मत्यर्म् । अथ यत ्यम् अक्षरम्, 

तेनाक्षरेणामृतमत्यार्ख्ये पूव� उभे अक्षरे यच्छित िनयमयित वशीकरोत्यात्मनेत्यथर्ः । यत् यस्मात ्अनेन यिमत्येतेन उभे 

यच्छित, तस्मात ्यम् । संयते इव िह एतेन यमा ल�येते । ��नामाक्षरस्यािप इदममृतत्वा�दधमर्व�वं महाभाग्यम्, �कमुत 

नामवतः — इत्युपस्यत्वाय स्तूयत े�� नामिनवर्चनेन । एवं नामवतो वे�ा एवंिवत् । अहरहवार् एवंिवत्स्वग� 

लोकमेतीत्यु�ाथर्म ्॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुथर्ः खण्डः ॥ 

अथ य आत्मा स सेतु�वधृितरेषां लोकानामसंभेदाय नैतꣳ सेतुमहोरा�े तरतो न जरा न मृत्युनर् शोको न सुकृतं न दषु्कृतꣳ 

सव� पाप्मानोऽतो िनवतर्न्तेऽपहतपाप्मा �ेष ��लोकः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



अथ य आत्मेित । उ�लक्षणो यः सम्�सादः, तस्य स्व�पं व�यमाणै��ैरनु�ै� गुणैः पुनः स्तूयते, 

��चयर्साधनसम्बन्धाथर्म् । य एषः यथो�लक्षणः आत्मा, स सेतु�रव सेतुः । िवधृितः िवधरणः । अनेन िह सव� 

जग�णार्�मा�द��याकारकफला�दभेदिनयमैः कतुर्रनु�पं िवदधता िवधृतम् । अि�यमाणं िह ई�रेणेद ंिव�ं िवनश्ये�तः, 

तस्मात्स सेतुः िवधृितः । �कमथ� स सेतु�रित, आह — एषां भूरादीनां लोकानां कतृर्कमर्फला�याणाम् असंभेदाय 

अिवदारणाय अिवनाशायेत्येतत् । �किविश��ासौ सेतु�रित, आह — नैतम्, सेतुमात्मानमहोरा�े सवर्स्य जिनमतः 

प�रच्छेदके सती नैतं तरतः । यथा अन्ये संसा�रणः कालेन अहोरा�ा�दलक्षणेन प�रच्छे�ा, न तथा अयं काल प�रच्छे� 

इत्यिभ�ायः, ‘यस्मादवार्क्संवत्सरोऽहोिभः प�रवतर्ते’ (छा. उ. ६-८-७) इित �ुत्यन्तरात् । अत एव एन ंन जरा तरित न 

�ा�ोित । तथा न मृत्युः न शोकः न सुकृतं न दषु्कृतम्, सुकृतदषु्कृते धमार्धम� । �ाि�र� तरणशब्दने अिभ�ेता, 

नाित�मणम् । कारणं िह आत्मा । न शक्यं िह कारणाित�मणं कतु� काय�ण । अहोरा�ा�द च सव� सतः कायर्म् । अन्येन िह 

अन्यस्य �ाि�ः अित�मणं वा ��येत, न त ुतेनैव तस्य । न िह घटेन मृत्�ाप्यते अित�म्यते वा । य�िप पूवर्म् ‘य 

आत्मापहतपाप्मा’ (छा. उ. ८-७-१) इत्या�दना पाप्मा�द�ितषेध उ� एव, तथािपहायं िवशेषः — न तरतीित 

�ाि�िवषयत्वं �ितिषध्यते । त� अिवशेषेण जरा�भावमा�मु�म् । अहोरा�ा�ा उ�ा अनु�ा� अन्ये सव� पाप्मानः 

उच्यन्ते ; अतः अस्मादात्मनः सेतोः िनवतर्न्ते अ�ाप्यैवेत्यथर्ः । अपहतपाप्मा िह एष ��ैव लोकः ��लोकः उ�ः ॥ 

तस्मा�ा एतꣳ सेतुं तीत्वार्न्धः स�नन्धो भवित िव�ः स�िव�ो भवत्युपतापी स�नुपतापी भवित तस्मा�ा एतꣳ सेतुं 

तीत्वार्िप न�महरेवािभिनष्प�ते सकृि�भातो �ेवैष ��लोकः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा� पाप्मकायर्मान्ध्या�द शरीरवतः स्यात् न त्वशरीरस्य, तस्मा�ा एतमात्मानं सेतुं तीत्वार् �ाप्य अनन्धो भवित 

दहेव�वे पूवर्मन्धोऽिप सन् । तथा िव�ः सन् दहेव�वे स दहेिवयोगे सेतुं �ाप्य अिव�ो भवित । तथोपतापी 

रोगा�ुपतापवान्सन् अनुपतापी भवित । �कच यस्मादहोरा�े न स्तः सेतौ, तस्मा�ा एतं सेतुं तीत्वार् �ाप्य न�मिप तमो�पं 

राि�रिप सवर्महरेवािभिनष्प�ते ; िवज्ञ�यात्मज्योितःस्व�पमह�रवाहः सदकै�पं िवदषुः सम्प�त इत्यथर्ः । सकृि�भातः 

सदा िवभातः सदकै�पः स्वेन �पेण एष ��लोकः ॥ 

त� एवैतं ��लोकं ��चय�णानुिवन्दिन्त तेषामेवैष ��लोकस्तेषाꣳ सव�षु लोकेषु कामचारो भवित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त�ैवं सित एवं यथो�ं ��लोकं ��चय�ण �ीिवषयतृष्णात्यागेन शा�ाचाय�पदशेमनुिवन्दिन्त 

स्वात्मसंवे�तामापादयिन्त ये, तेषामेव ��चयर्साधनवतां ��िवदाम् एष ��लोकः, नान्येषां 



�ीिवषयसम्पकर्जाततृष्णानां ��िवदामपीत्यथर्ः । तेषां सव�षु लोकेषु कामचारो भवतीत्यु�ाथर्म् । तस्मात्परमम् 

एतत्साधनं ��चय� ��िवदािमत्यिभ�ायः ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मः खण्डः ॥ 

य आत्मा सेतुत्वा�दगुणैः स्तुतः, तत्�ा�ये ज्ञानसहका�रसाधनान्तरं ��चयार्ख्यं िवधात�िमत्याह । यज्ञा�दिभ� तत्स्तौित 

कतर्�ाथर्म् — 

अथ य�ज्ञ इत्याचक्षते ��चयर्मेव तद्��चय�ण �ेव यो ज्ञाता तं िवन्दतेऽथ य�द�िमत्याचक्षते ��चयर्मेव तद्��चय�ण 

�ेवेष्ट्वात्मानमनुिवन्दते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य�ज्ञ इत्याचक्षते लोके परमपु�षाथर्साधनं कथयिन्त िश�ाः, तद्��चयर्मेव । यज्ञस्यािप यत्फलं तत ्

��चयर्वाल्लंभत े; अतः यज्ञोऽिप ��चयर्मेवेित �ितप��म् । कथं ��चय� यज्ञ इित, आह — ��चय�णैव िह यस्मात् यो 

ज्ञाता स तं ��लोकं यज्ञस्यािप पारम्पय�ण फलभूतं िवन्दते लभत,े ततो यज्ञोऽिप ��चयर्मेवेित । यो ज्ञाता — 

इत्यक्षरानुवृ�ेः यज्ञो ��चयर्मेव । अथ य�द�िमत्याचक्षते, ��चयर्मेव तत ्। कथम् ? ��चय�णैव साधनेन तम ्ई�रम् 

इष्ट्वा पूजियत्वा अथवा एषणाम् आत्मिवषयां कृत्वा तमात्मानमनुिवन्दते । एषणा�द�मिप ��चयर्मेव ॥ 

अथ यत्सत्�ायणिमत्याचक्षते ��चयर्मेव तद्��चय�ण �ेव सत आत्मन�ाणं िवन्दतेऽथ यन्मौनिमत्याचक्षते ��चयर्मेव 

तद्��चय�ण �ेवात्मानमनुिव� मनुते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यत्सत्�ायणिमत्याचक्षते, ��चयर्मेव तत् । तथा सतः परस्मादात्मनः आत्मन�ाणं रक्षणं ��चयर्साधनेन िवन्दते । 

अतः सत्�ायणशब्दमिप ��चयर्मेव तत् । अथ यन्मौनिमत्याचक्षते, ��चयर्मेव तत् ; ��चय�णैव साधनेन यु�ः सन् 

आत्मानं शा�ाचायार्भ्यामनुिव� प�ात् मनुते ध्यायित । अतो मौनशब्दमिप ��चयर्मेव ॥ 

अथ यदनाशकायनिमत्याचक्षते ��चयर्मेव तदषे �ात्मा न नश्यित यं ��चय�णानुिवन्दतेऽथ यदरण्यायनिमत्याचक्षते 

��चयर्मेव तदस्� ह वै ण्य�ाणर्वौ ��लोके तृतीयस्यािमतो �दिव तदरंै मदीयꣳ सरस्तद�त्थः सोमसवनस्तदपरािजता 

पू�र्�णः �भुिविमतꣳ िहरण्मयम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



अथ यदनाशकायनिमत्याचक्षते, ��चयर्मेव तत ्। यमात्मानं ��चय�ण अनुिवन्दते, स एष िह आत्मा ��चयर्साधनवतो न 

नश्यित ; तस्मादनाशकायनमिप ��चयर्मेव । अथ यदरण्यायनिमत्याचक्षते, ��चयर्मेव तत् । 

अरण्यशब्�योरणर्वयो�र्�चयर्वतोऽयनादरण्यायनं ��चयर्म् । यो ज्ञाना�ज्ञः एषणा�द� ंसत�ाणात्सत्�यणं मननान्मौनम् 

अनशनादनाशकायनम् अरण्ययोगर्मनादरण्यायनम् इत्या�दिभमर्हि�ः पु�षाथर्साधनैः स्तुतत्वात् ��चय� परमं ज्ञानस्य 

सहका�रकारणं साधनम् — इत्यतो ��िवदा य�तो रक्षणीयिमत्यथर्ः । तत् त� िह ��लोके अर� ह वै �िस�ो ण्य� 

अणर्वौ समु�ौ समु�ोपमे वा सरसी, तृतीयस्यां भुवमन्त�रकं्ष च अपे�य तृतीया �ौः तस्यां तृतीयस्याम् इतः 

अस्माल्लोकादारभ्य गण्यमानायां �दिव । तत् त�ैव च ऐरम् इरा अ�ं तन्मयः ऐरः मण्डः तेन पूणर्म् ऐरं मदीय ं

तदपुयोिगनां मदकरं हष�त्पादकं सरः । त�ैव च अ�त्थो वृक्षः सोमसवनो नामतः सोमोऽमृतं ति��वः अमृत�व इित वा । 

त�ैव च ��लोके ��चयर्साधनरिहतै�र्�चयर्साधनव�ः अन्यैः न जीयत इित अपरािजता नाम पूः पुरी ��णो 

िहरण्यगभर्स्य । ��णा च �भुणा िवशेषेण िमतं िन�मतं त� िहरण्मयं सौवण� �भुिविमतं मण्डपिमित वाक्यशेषः ॥ 

त� एवैतावरं च ण्यं चाणर्वौ ��लोके ��चय�णानुिवन्दिन्त तेषामेवैष ��लोकस्तेषाꣳ सव�षु लोकेषु कामचारो भवित ॥ 

४ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� ��लोके एतावणर्वौ यावरण्याख्यावु�ौ ��चय�ण साधनेन अनिुवन्दिन्त ये, तेषामेव एषः यो �ाख्यातः 

��लोकः । तेषां च ��चयर्साधनवतां ��िवदां सव�षु लोकेषु कामचारो भवित, नान्येषाम��चयर्पराणां 

बा�िवषयास�बु�ीनां कदािचदपीत्यथर्ः ॥ 

नन्व� ‘त्विमन्�स्त्वं यमस्त्वं व�णः’ इत्या�दिभयर्था कि�त्स्तूयते महाहर्ः, एविम�ा�दिभः शब्दःै न 

स्�या�दिवषयतृष्णािनवृि�मा�ं स्तुत्यहर्म् ; �क त�ह, ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वात् तदवेे�ा�दिभः स्तूयत इित केिचत । न, 

स्�या�दबा�िवषयतृष्णाप�तिच�ानां �त्यगात्मिववेकिवज्ञानानुपप�ेः, ‘पराि� खािन �तृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यित 

नान्तरात्मन्’ (का. २-१-१) इत्या�द�ुितस्मृितशतेभ्यः । ज्ञानसहका�रकारणं स्�या�दिवषयतृष्णािनवृि�साधनं 

िवधात�मेवेित यु�ैव तत्स्तुितः । ननु च यज्ञा�दिभः स्तुतं ��चयर्िमित यज्ञादीनां पु�षाथर्साधनत्वं गम्यते । सत्यं गम्यते, 

न ित्वह ��लोकं �ित यज्ञादीनां साधनत्वमिभ�ेत्य यज्ञा�दिभ�र्�चय� स्तूयत े; �क त�ह, तेषां �िस� ं

पु�षाथर्साधनत्वमपे�य । यथेन्�ा�दिभः राजा, न तु य�ेन्�ादीनां �ापारः त�ैव राज्ञ इित — त�त् ॥ 

य इमेऽणर्वादयो �ा�लौ�ककाः सङ्कल्पजा� िप�ादयो भोगाः, ते �क �ा�थवा आप्या� यथेह लोके दशृ्यन्ते 

त�दणर्ववृक्षपूःस्वणर्मण्डपािन, आहोिम्वत् मानस�त्ययमा�ाणीित । �कचातः ? य�द पा�थवा आप्या� स्थूलाः स्युः, 

��ाकाशे समाधानानुपपि�ः । पुराणे च मनोमयािन ��लोके शरीरादीनीित वाक्यं िव�ध्येत ; ‘अशोकमिहमम्’ (बृ. उ. 

५-१०-१) इत्या�ा� �ुतयः । ननु समु�ाः स�रतः सरांिस वाप्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्�ादय� मू�तमन्तः ��ाणमुपित�न्ते 



इित मानसत्वे िव�ध्येत पुराणस्मृितः । न, मू�तम�वे �िस��पाणामेव त� गमनानुपप�ेः । तस्मात्�िस�मू�त�ितरेकेण 

सागरादीनां मूत्यर्न्तरं सागरा�दिभ�पा�ं ��लोकगन्तृ कल्पनीयम ्। तुल्यायां च कल्पनायां यथा�िस�ा एव मानस्यः 

आकारवत्यः पंुस्�या�ा मूतर्यो यु�ाः कल्पियतुम्, मानसदहेानु�प्यसम्बन्धोपप�ेः । द�ृा िह मानस्य एव आकारवत्यः 

पंुस्�या�ा मूतर्यः स्व�े । नन ुता अनृता एव ; ‘त इमे सत्याः कामाः’ (छा. उ. ८-३-१) इित �ुितः तथा सित िव�ध्येत । न, 

मानस�त्ययस्य स�वोपप�ेः । मानसा िह �त्ययाः �ीपु�षा�ाकाराः स्व�े दशृ्यन्ते । ननु जा��ासना�पाः स्व�दशृ्याः, न 

तु त� स्�यादयः स्व�े िव�न्ते । अत्यल्पिमदमुच्यते । जा�ि�षया अिप मानस�त्ययािभिनवृर्�ा एव, 

सदीक्षािभिनवृर्�तेजोब�मयत्वा�ा�ि�षयाणाम् । सङ्कल्पमूला िह लोका इित च उ�म् ‘समक्लृ�ां �ावापृिथवी’ (छा. 

उ. ७-४-२) इत्य� । सवर्�ुितषु च �त्यगात्मन उत्पि�ः �लय� त�ैव िस्थित� ‘यथा वा अरा नाभौ’ (छा. उ. ७-१५-१) 

इत्या�दना उच्यते । तस्मान्मानसानां बा�ानां च िवषयाणाम् इतरेतरकायर्कारणत्विमष्यत एव बीजाङ्कुरवत ्। य�िप 

बा�ा एव मानसाः मानसा एव च बा�ाः, नानृतत्वं तेषां कदािचदिप स्वात्मिन भवित । ननु स्व�े द�ृाः �ितबु�स्यानृता 

भविन्त िवषयाः । सत्यमेव । जा�ा�ोधापेकं्ष तु तदनृतत्वं न स्वतः । तथा स्व�बोधापेकं्ष च जा�द्द�ृिवषयानृतत्वं न स्वतः 

। िवशेषाकारमा�ं तु सव�षां िमथ्या�त्ययिनिम�िमित वाचारम्भणं िवकारो नामधेयमनृतम्, �ीिण �पाणीत्येव सत्यम् । 

तान्यप्याकारिवशेषतोऽनृतं स्वतः सन्मा��पतया सत्यम् । �ाक्सदात्म�ितबोधात्स्विवषयेऽिप सव� सत्यमेव स्व�दशृ्या 

इवेित न कि�ि�रोधः । तस्मान्मानसा एव �ा�लौ�कका अरण्यादयः सङ्कल्पजा� िप�ादयः कामाः । 

बा�िवषयभोगवदशुि�रिहतत्वाच्छु�स�वसङ्कल्पजन्या इित िनरितशयसुखाः सत्या� ई�राणां भवन्तीत्यथर्ः । 

सत्सत्यात्म�ितबोधेऽिप र�वािमव किल्पताः सपार्दयः सदात्मस्व�पतामेव �ितप�न्त इित सदात्मना सत्या एव भविन्त ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ः खण्डः ॥ 

यस्तु �दयपुण्डरीकगतं यथो�गुणिविश� ं�� ��चयार्�दसाधनसम्प�ः त्य�बा�िवषयानृततृष्णः सन् उपास्ते, तस्येय ं

मूधर्न्यया ना�ा गितवर्��ेित नाडीखण्ड आरभ्यते — अथ या एता �दयस्य ना�स्ताः िपङ्गलस्यािण�िस्त�िन्त 

शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोिहतस्येत्यसौ वा आ�दत्यः िपङ्गल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोिहतः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ या एताः व�यमाणाः �दयस्य पुण्डरीकाकारस्य ��ोपासनस्थानस्य सम्बिन्धन्यः ना�ः �दयमांसिपण्डात्सवर्तो 

िविनःसृताः आ�दत्यमण्डला�दव रश्मयः, ता�ैताः िपङ्गलस्य वणर्िवशेषिविश�स्य अिण�ः सू�मरसस्य रसेन पूणार्ः 

तदाकारा एव ित�िन्त वतर्न्त इत्यथर्ः । तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोिहतस्य च रसस्य पूणार् इित सवर्� अध्याहायर्म् । 

सौरेण तेजसा िप�ाख्येन पाकािभिनवृर्�ेन कफेन अल्पेन सम्पकार्त् िपङ्गलं भवित सौरं तेजः िप�ाख्यम् । तदवे च 

वातभूयस्त्वात् नीलं भवित । तदवे च कफभूयस्त्वात् शुक्लम् । कफेन समतायां पीतम् । शोिणतबा�ल्येन लोिहतम ्। 



वै�का�ा वणर्िवशेषा अन्वे��ाः कथं भवन्तीित । �ुितस्त्वाह — आ�दत्यसम्बन्धादवे त�ेजसो नाडीष्वनुगतस्यैते 

वणर्िवशेषा इित । कथम् ? असौ वा आ�दत्यः िपङ्गलो वणर्तः, एष आ�दत्यः शुक्लोऽप्येष नील एष पीत एष लोिहत 

आ�दत्य एव ॥ 

त�था महापथ आतत उभौ �ामौ गच्छतीमं चामुं चैवमेवैता आ�दत्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामु ं

चामुष्मादा�दत्यात्�तायन्ते ता आसु नाडीषु सृ�ा आभ्यो नाडीभ्यः �तायन्ते तेऽमुिष्म�ा�दत्ये सृ�ाः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्याध्यात्मं नाडीिभः कथं सम्बन्ध इित, अ� द�ृान्तमाह — तत् त� यथा लोके महान् िवस्तीणर्ः पन्था महापथः आततः 

�ा�ः उभौ �ामौ गच्छित इमं च संिनिहतम् अमुं च िव�कृ� ंदरूस्थम्, एवं यथा द�ृान्तः महापथः उभौ �ामौ �िव�ः, 

एवमेवैताः आ�दत्यस्य रश्मयः उभौ लोकौ अमुं च आ�दत्यमण्डलम् इमं च पु�षं गच्छिन्त उभय� �िव�ाः । यथा महापथः 

। कथम् ? अमुष्मादा�दत्यमण्डलात् �तायन्ते संतता भविन्त । ता अध्यात्ममासु िपङ्गला�दवणार्सु यथो�ासु नाडीषु सृ�ाः 

गताः �िव�ा इत्यथर्ः । आभ्यो नाडीभ्यः �तायन्त े�वृ�ाः संतानभूताः सत्यः ते अमुिष्मन् । रश्मीनामुभयिलङ्गत्वात् ते 

इत्युच्यन्ते ॥ 

त��ैतत्सु�ः समस्तः सम्�स�ः स्व�ं न िवजानात्यासु तदा नाडीषु सृ�ो भवित तं न क�न पाप्मा स्पृशित तेजसा िह तदा 

सम्प�ो भवित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तत् त� एवं सित य� यिस्मन्काले एतत् स्वपनम् अयं जीवः सु�ो भवित । स्वापस्य ि��कारत्वाि�शेषणं समस्त इित । 

उपसं�तसवर्करणवृि��रत्येतत् । अतः बा�िवषयसम्पकर्जिनतकालुष्याभावात् सम्यक् �स�ः सम्�स�ो भवित । अत एव 

स्व�ं िवषयाकाराभासं मानसं स्व��त्ययं न िवजानाित नानुभवतीत्यथर्ः । यदवंै सु�ो भवित, आसु सौरतेजःपूणार्सु 

यथो�ासु नाडीषु तदा सृ�ः �िव�ः, नाडीिभ�ार्रभूतािभः �दयाकाशं गतो भवतीत्यथर्ः । न िह अन्य� सत्संप�ेः 

स्व�ादशर्नमस्तीित सामथ्यार्त् नाडीिष्वित स�मी तृतीयया प�रणम्यते । तं सता सम्प�ं न क�न न कि�दिप धमार्धमर्�पः 

पाप्मा स्पृशतीित, स्व�पाविस्थतत्वात् तदा आत्मनः । दहेिेन्�यिविश� ंिह सुखदःुखकायर्�दानेन पाप्मा स्पृशतीित, न तु 

सत्संप�ं स्व�पावस्थं कि�दिप पाप्मा स्��ुमुत्सहते, अिवषयत्वात् । अन्यो िह अन्यस्य िवषयो भवित, न त्वन्यत्वं 

केनिचत्कुति�दिप सत्संप�स्य । स्व�प�च्यवनं तु आत्मनो जा�त्स्व�ावस्थां �ित गमनं बा�िवषय�ितबोधः 

अिव�ाकामकमर्बीजस्य ��िव�ा�ताशादाहिनिम�िमत्यवोचाम ष� ेएव ; त�दहािप �त्येत�म् । यदवंै सु�ः सौरेण 

तेजसा िह ना�न्तगर्तेन सवर्तः सम्प�ः �ा�ः भवित । अतः िवशेषेण चकु्षरा�दनाडी�ारैबार्�िवषयभोगाय अ�सृतािन 

करणािन अस्य तदा भविन्त । तस्मादयं करणानां िनरोधात् स्वात्मन्येवाविस्थतः स्व�ं न िवजानातीित यु�म् ॥ 



अथ य�ैतदबिलमानं नीतो भवित तमिभत आसीना आ�जार्नािस मां जानािस मािमित स यावदस्माच्छरीरादनुत्�ान्तो 

भवित ताव�ानाित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

त� एवं सित, अथ य� यिस्मन्काले अबिलमानम् अबलभावं दहेस्य रोगा�दिनिम�ं जरा�दिनिम�ं वा कृशीभावम् एतत् 

नयनं नीतः �ािपतः दवेद�ो भवित मुमूषुर्यर्दा भवतीत्यथर्ः । तमिभतः सवर्तो वे�ियत्वा आसीना ज्ञातयः आ�ः — जानािस 

मां तव पु�ं जानािस मां िपतरं च इत्या�द । स मुमूषुर्ः यावदस्माच्छरीरादनुत्�ान्तः अिनगर्तः भवित तावत्पु�ादी�ानाित ॥ 

अथ य�ैतदस्माच्छरीरादतु्�ामत्यथैतैरेव रिश्मिभ�ध्वर्मा�मते स ओिमित वा हो�ा मीयते स यावित्क्षप्येन्मनस्तावदा�दत्यं 

गच्छत्येत� ैखलु लोक�ारं िवदषुां �पदनं िनरोधोऽिवदषुाम् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य� यदा, एतित्�यािवशेषणिमित, अस्माच्छरीरादतु्�ामित, अथ तदा एतैरेव यथो�ािभः रिश्मिभः ऊध्वर्मा�मते 

यथाकमर्िजतं लोकं पॆित अिव�ान् । इतरस्तु िव�ान् यथो�साधनसम्प�ः स ओिमित �कारेण आत्मानं ध्यायन् यथापूव� वा 

ह एव, उ�ा ऊध्व� वा िव�ां�ेत् इतरिस्तयर्ङ्वेत्यिभ�ायः । मीयते �मीयते गच्छतीत्यथर्ः । स िव�ान् 

उत्�िमष्यन्यावित्क्षप्येन्मनः यावता कालेन मनसः के्षपः स्यात्, तावता कालेन आ�दत्यं गच्छित �ा�ोित िक्ष�ं गच्छतीत्यथर्ः, 

न तु तावतैव कालेनेित िवविक्षतम ्। �कमथर्मा�दत्यं गच्छतीित, उच्यते — एत� ैखलु �िस� ं��लोकस्य �ारं य आ�दत्यः 

; तेन �ारभूतेन ��लोकं गच्छित िव�ान् । अतः िवदषुां �पदनम्, �प�ते ��लोकमनेन �ारेणेित �पदनम् । िनरोधनं 

िनरोधः अस्मादा�दत्यादिवदषुां भवतीित िनरोधः, सौरेण तेजसा दहे ेएव िन��ाः सन्तः मूधर्न्यया ना�ा नोत्�मन्त 

एवेत्यथर्ः, ‘िवष्वङ्ङन्या’ (छा. उ. ८-६-६) इित �ोकात् ॥ 

तदषे �ोकः । शत ंचैका च �दयस्य ना�स्तासां मूधार्नमिभिनःसृतैका तयोध्वर्माय�मृतत्वमेव िवष्वङ्ङन्या उत्�मणे 

भवन्त्युत्�मणे भविन्त ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

तत् तिस्मन् यथो�ेऽथ� एष �ोको मन्�ो भवित — शतं च एका एको�रशतं ना�ः �दयस्य मांसिपण्डभूतस्य सम्बिन्धन्यः 

�धानतो भविन्त, आनन्त्या�ेहनाडीनाम् । तासामेका मूधार्नमिभिनःसृता िविनगर्ता । तयोध्वर्मायन् गच्छन् अमृतत्वम् 

अमृतभावमेित । िवष्वक् नानागतयः ितयर्िग्वस�पण्य ऊध्वर्गा� अन्या ना�ः भविन्त संसारगमन�ारभूताः ; न 

त्वमृतत्वाय ; �क त�ह, उत्�मणे एव उत्�ान्त्यथर्मेव भवन्तीत्यथर्ः । ि�रभ्यासः �करणसमा�यथर्ः ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 



॥ स�मः खण्डः ॥ 

‘अथ य एष सम्�सादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योित�पसम्प� स्वेन �पेणािभिनष्प�त एष आत्मेित 

होवाचैतदमृतभयमेतद्��’ (छा. उ. ८-३-४) इत्यु�म् । त� कोऽसौ सम्�सादः ? कथं वा तस्यािधगमः, यथा 

सोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योित�पसम्प� स्वेन �पेणािभिनष्प�ते ? येन स्व�पेणािभिनष्प�ते सं �कलक्षण आत्मा 

? सम्�सादस्य च दहेसम्बन्धीिन पर�पािण, ततो यदन्यत्कथं स्व�पम् ? इित एतेऽथार् व��ा इत्यु�रो �न्थ आरभ्यते । 

आख्याियका त ुिव�ा�हणसम्�दानिविध�दशर्नाथार् िव�ास्तुत्यथार् च — राजसेिवतं पानीयिमितवत् । 

य आत्मापहतपाप्मा िवजरो िवमृत्यु�वशोको िविजघत्सोऽिपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वे��ः स िविजज्ञािसत�ः 

स सवार्ꣳ� लोकाना�ोित सवार्ꣳ� कामान्यस्तमात्मानमनुिव� िवजानातीित ह �जापित�वाच ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

य आत्मा अपहतपाप्मा िवजरो िवमृत्यु�वशोको िविजघत्सोऽिपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, यस्योपासनाय उपलब्ध्यथ� 

�दयपुण्डरीकमिभिहतम्, यिस्मन्कामाः समािहताः सत्याः अनृतािपधानाः, यदपुासनसहभािव ��चय� साधनमु�म्, 

उपासनफलभूतकाम�ितप�ये च मूधर्न्यया ना�ा गितरिभिहता, सोऽन्वे��ः शा�ाचाय�पदशैेज्ञार्त�ः स िवशेषेण 

ज्ञातुमे��ः िविजज्ञािसत�ः स्वसंवे�तामापादियत�ः । �क तस्यान्वेषणाि�िजज्ञासना� स्या�दित, उच्यते — स सवा�� 

लोकाना�ोित सवा�� कामान् ; यः तमात्मानं यथो�ेन �कारेण शा�ाचाय�पदशेेन अिन्वष्य िवजानाित 

स्वसंवे�तामापादयित, तस्य एतत्सवर्लोककामावाि�ः सवार्त्मता फलं भवतीित ह �कल �जापित�वाच । अन्वे��ः 

िविजज्ञािसत� इित च एष िनयमिविधरेव, न अपूवर्िविधः । एवमन्वे��ो िविजज्ञािसत� इत्यथर्ः, 

द�ृाथर्त्वादन्वेषणिविजज्ञासनयोः । द�ृाथर्त्वं च दशर्ियष्यित ‘नाहम� भोग्यं पश्यािम’ (छा. उ. ८-९-१) , (छा. उ. ८-१०-

२), (छा. उ. ८-११-२) इत्यनेन असकृत् । पर�पेण च दहेा�दधम�रवगम्यमानस्य आत्मनः स्व�पािधगमे 

िवपरीतािधगमिनवृि�दृर्� ंफलिमित िनयमाथर्तैव अस्य िवधेयुर्�ा, न त्वि�हो�ादीनािमव अपूवर्िविधत्विमह सम्भवित ॥ 

त�ोभये दवेासुरा अनुबुबुिधरे त ेहोचुहर्न्त तमात्मानमिन्वच्छामो यमात्मानमिन्वष्य सवार्ꣳ� लोकाना�ोित सवार्ꣳ� 

कामािनतीन्�ो हवै दवेानामिभ�व�ाज िवरोचनोऽसुराणां तौ हासंिवदानावेव सिमत्पाणी �जापितसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त�ोभये इत्या�ाख्याियका�योजनमु�म् । त� �कल �जापतेवर्चनम् उभये दवेासुराः दवेा�ासुरा� दवेासुराः अन ु

परम्परागतं स्वकणर्गोचराप�म् अनुबुबुिधरे अनुबु�वन्तः । ते च एतत्�जापितवचो बुद्ध्वा �कमकुवर्ि�ित, उच्यते ते ह 

ऊचुः उ�वन्तः अन्योन्यं दवेाः स्वप�रष�द असुरा� — हन्त य�द अनुमितभर्वताम्, �जापितनो�ं तमात्मानमिन्वच्छामः 

अन्वेषणं कुमर्ः, यमात्मानमिन्वष्य सवा�� लोकाना�ोित सवा�� कामान् इत्युक्त्वा इन्�ः हवै राजैव स्वयं दवेानाम् 



इतरान्दवेां� भोगप�रच्छद ंच सव� स्थापियत्वा शरीरमा�ेणैव �जाप�त �ित अिभ�व�ाज �गतवान्, तथा िवरोचनः 

असुराणाम् । िवनयेन गुरवः अिभगन्त�ा इत्येत�शर्यित, �ैलोक्य राज्या� गु�तरा िव�ेित, यतः दवेासुरराजौ 

महाहर्भोगाह� सन्तौ तथा गु�मभ्युपगतवन्तौ । तौ ह �कल असंिवदानावेव अन्योन्यं संिवदमकुवार्णौ िव�ाफलं �ित 

अन्योन्यमीष्या� दशर्यन्तौ सिमत्पाणी सिम�ारहस्तौ �जापितसकाशमाजग्मतुः आगतवन्तौ ॥ 

तौ ह �ाि�ꣳशत ंवषार्िण ��चयर्मूषतुस्तौ ह �जापित�वाच �किमच्छन्ताववास्तिमित तौ होचतुयर् आत्मापहतपाप्मा 

िवजरो िवमृत्यु�वशोको िविजघत्सोऽिपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वे��ः स िविजज्ञािसत�ः स सवार्ꣳ� 

लोकाना�ोित सवार्ꣳ� कामान्यस्तमात्मानमनुिव� िवजानातीित भगवतो वचो वेदयन्ते तिमच्छन्ताववास्तिमित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तौ ह गत्वा �ा��शतं वषार्िण शु�ूषापरौ भूत्वा ��चयर्म् ऊषतुः उिषतवन्तौ । अिभ�ायज्ञः �जापितः तावुवाच — 

�किमच्छन्तौ �क �योजनमिभ�ेत्य इच्छन्तौ अवास्तम् उिषतवन्तौ युवािमित । इत्यु�ौ तौ ह ऊचतुः — य आत्मेत्या�द 

भगवतो वचो वेदयन्ते िश�ाः, अतः तमात्मानं ज्ञातुिमच्छन्तौ अवास्तिमित । य�िप �ाक्�जापतेः समीपागमनात् 

अन्योन्यमीष्यार्यु�ावभूताम्, तथािप िव�ा�ाि��योजनगौरवात् त्य�राग�षेमोहषे्यार्�ददोषावेव भूत्वा ऊषतुः ��चय� 

�जापतौ । तेनेद ं�ख्यािपतमात्मिव�ागौरवम् ॥ 

तौ ह �जापित�वाच य एषोऽिक्षिण पु�षो दशृ्यत एष आत्मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु 

प�रख्यायते य�ायमादश� कतम एष इत्येष उ एवैषु सव�ष्वन्तेषु प�रख्यायत इित होवाच ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तौ एवं तपिस्वनौ शु�कल्मषौ योग्यौ उपल�य �जापित�वाच ह — य एषोऽिक्षिण पु�षः िनवृ�चकु्ष�भमृर्�दतकषायैः 

दशृ्यते योिगिभ�र्�ा, एष आत्मापहतपाप्मा�दगुणः, यमवोचं पुरा अह ंयि�ज्ञानात्सवर्लोककामावाि�ः एतदमृत ंभूमाख्यम् 

अत एवाभयम्, अत एव �� वृ�तमिमित । अथैतत्�जापितनो�म् अिक्षिण पु�षो दशृ्यते इित वचः �ुत्वा छाया�पं पु�षं 

जगृहतुः । गृहीत्वा च दढृीकरणाय �जाप�त पृ�वन्तौ — अथ योऽयं ह ेभगवः अप्सु प�रख्यायत ेप�र समन्तात ्ज्ञायते, 

य�ायमादश� आत्मनः �ितिबम्बाकारः प�रख्यायते खङ्गादौ च, कतम एष एषां भगवि���ः, �क वा एक एव सव�िष्वित 

। एवं पृ�ः �जापित�वाच — एष उ एव य�कु्षिष ��ा मयो� इित । एतन्मनिस कृत्वा एषु सव�ष्वन्तेषु मध्येषु 

प�रख्यायत इित ह उवाच ॥ 

ननु कथं यु�ं िशष्ययो�वपरीत�हणमनुज्ञातुं �जापतेः िवगतदोषस्य आचायर्स्य सतः ? सत्यमेवम्, नानुज्ञातम ्। कथम् ? 

आत्मन्यध्यारोिपतपािण्डत्यमह�वबोद्धृत्वौ िह इन्�िवरोचनौ, तथैव च �िथतौ लोके ; तौ य�द �जापितना ‘मूढौ युवां 

िवपरीत�ािहणौ’ इत्यु�ौ स्याताम् ; ततः तयोि��े दःुखं स्यात् ; त�िनता� िच�ावसादात ्पुनः���वण�हणावधारणं 



�ित उत्साहिवघातः स्यात् ; अतो रक्षणीयौ िशष्यािवित मन्यते �जापितः । गृ�ीतां तावत्, तददुशरावद�ृान्तेन 

अपनेष्यामीित च । नन ुन यु�म ्एष उ एव इत्यनृतं व�ुम् । न च अनृतमु�म् । कथम् ? आत्मनो�ः अिक्षपु�षः मनिस 

संिनिहततरः िशष्यगृहीताच्छायात्मनः ; सव�षां चाभ्यन्तरः ‘सवार्न्तरः’ (बृ. उ. ३-५-१) इित �ुतेः ; तमेवावोचत ्एष उ 

एव इित ; अतो नानृतमु�ं �जापितना ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ अ�मः खण्डः ॥ 

तथा च तयो�वपरीत�हणिनवृ�यथ� िह आह — 

उदशराव आत्मानमवे�य यदात्मनो न िवजानीथस्तन्मे ��ूतिमित तौ होदशरावेऽवेक्षांच�ाते तौ ह �जापित�वाच �क 

पश्यथ इित तौ होचतुः सवर्मेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः �ित�पिमित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

उदशरावे उदकपूण� शरावादौ आत्मानमवे�य अनन्तरं यत ्त� आत्मानं पश्यन्तौ न िवजानीथः तन्मे मम ��ूतम् 

आचक्षीयाथाम् — इत्यु�ौ तौ ह तथैव उदशरावे अवेक्षांच�ाते अवेक्षणं च�तुः । तथा कृतवन्तौ तौ ह �जापित�वाच — 

�क पश्यथः इित । नन ुतन्मे ��ूतम् इत्यु�ाभ्याम् उदशरावे अवेक्षणं कृत्वा �जापतये न िनवे�दतम् — इदमावाभ्यां न 

िव�दतिमित, अिनवे�दते च अज्ञानहतेौ ह �जापित�वाच — �क पश्यथ इित, त� कोऽिभ�ाय इित ; उच्यते — नैव तयोः 

इदमावयोरिव�दतिमत्याशङ्का अभूत्, छायात्मन्यात्म�त्ययो िनि�त एव आसीत् । येन व�यित ‘तौ ह शान्त�दयौ 

�व�जतुः’ (छा. उ. ८-८-३) इित । न िह अिनि�ते अिभ�ेताथ� �शान्त�दयत्वमुपप�ते । तेन नोचतुः 

इदमावाभ्यामिव�दतिमित । िवपरीत�ािहणौ च िशष्यौ अनुपेक्षणीयौ इित स्वयमेव प�च्छ — �क पश्यथः इित ; 

िवपरीतिन�यापनयाय च व�यित ‘साध्वलंकृतौ’ (छा. उ. ८-८-२) इत्येवमा�द । तौ ह ऊचतुः — सवर्मेवेदम् आवां भगवः 

आत्मानं पश्यावः आ लोमभ्य आ नखेभ्यः �ित�पिमित, यथैव आवां ह ेभगवः लोमनखा�दमन्तौ स्वः, एवमेवेद ं

लोमनखा�दसिहतमावयोः �ित�पमुदशरावे पश्याव इित ॥ 

तौ ह �जापित�वाच साध्वलंकृतौ सुवसनौ प�रष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेके्षथािमित तौ ह साध्वलंकृतौ सुवसनौ प�रष्कृतौ 

भूत्वोदशरावेऽवेक्षांच�ाते तौ ह �जापित�वाच �क पश्यथ इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तौ ह पुनः �जापित�वाच च्छायात्मिन�यापनयाय — साध्वलङ्कृतौ यथा स्वगृह ेसुवसनौ महाहर्व�प�रधानौ प�रष्कृतौ 

िच्छ�लोमनखौ च भूत्वा उदशरावे पुनरीके्षथािमित । इह च न आ�ददशे — यदज्ञातं तन्मे ��ूतम् इित । कथं पुनरनेन 



साध्वलंकारा�द कृत्वा उदशरावे अवेक्षणेन तयोश्छायात्म�होऽपनीतः स्यात् ? साध्वलंकारसुवसनादी नामागन्तुकानां 

छायाकरत्वमुदशरावे यथा शरीरसम्ब�ानाम्, एवं शरीरस्यािप च्छायाकरत्वं पूव� बभूवेित गम्यते ; शरीरैकदशेानां च 

लोमनखादीनां िनत्यत्वेन अिभ�ेतानामखिण्डतानां छायाकरत्वं पूवर्मासीत् ; िछ�ेषु च नैव लोमनखा�दच्छाया दशृ्यते ; 

अतः लोमनखा�दवच्छरीरस्याप्यागमापाियत्वं िस�िमित उदशरावादौ दशृ्यमानस्य ति�िम�स्य च दहेस्य अनात्मत्वं 

िस�म् ; उदशरावादौ छायाकरत्वात्, दहेसम्ब�ालंकारा�दवत् । न केवलमेतावत्, एतेन याव�त्किचदात्मीयत्वािभमतं 

सुखदःुखराग�षेमोहा�द च कादािचत्कत्वात् नखलोमा�दवदनात्मेित �त्येत�म् । एवमशेषिमथ्या�हापनयिनिम�े 

साध्वलंकारा�दद�ृान्ते �जापितनो�े, �ुत्वा तथा कृतवतोरिप च्छायात्मिवपरीत�हो नापजगाम यस्मात्, तस्मात् 

स्वदोषेणैव केनिचत्�ितब�िववेकिवज्ञानौ इन्�िवरोचनौ अभूतािमित गम्यते । तौ पूवर्वदवे दढृिन�यौ प�च्छ — �क 

पश्यथः इित ॥ 

तौ होचतुयर्थैवेदमावां भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ प�रष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ प�रष्कृतािवत्येष 

आत्मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेित तौ ह शान्त�दयौ �व�जतुः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

तौ तथैव �ितप�ौ, यथैवेदिमित पूवर्वत्, यथा साध्वलंकारा�दिविश�ौ आवां स्वः, एवमेवेमौ छायात्मानौ — इित सुतरां 

िवपरीतिन�यौ बभूवतुः । यस्य आत्मनो लक्षणम् ‘य आत्मापहतपाप्मा’ (छा. उ. ८-७-१) इत्युक्त्वा 

पुनस्ति�शेषमिन्वष्यमाणयोः ‘य एषोऽिक्षिण पु�षो दशृ्यते’ (छा. उ. ८-७-४) इित साक्षादात्मिन िन�द�,े 

ति�परीत�हापनयाय उदशरावमसाध्वलंकारद�ृान्तेऽप्यिभिहत,े आत्मस्व�पबोधाि�परीत�हो नापगतः । अतः स्वदोषेण 

केनिचत्�ितब�िववेकिवज्ञानसामथ्यार्िवित मत्वा यथािभ�ेतमेव आत्मानं मनिस िनधाय एष आत्मेित ह उवाच 

एतदमृतमभयमेतद्��ेित �जापितः पूवर्वत् । न तु तदिभ�ेतमात्मानम् । ‘य आत्मा’ (छा. उ. ८-७-१) 

इत्या�ात्मलक्षण�वणेन अिक्षपु�ष�ुत्या च उदशरावा�ुपप�या च संस्कृतौ तावत् । म�चनं सव� पुनः पुनः स्मरतोः 

�ितबन्धक्षया� स्वयमेव आत्मिवषये िववेको भिवष्यतीित मन्वानः पुन�र्�चयार्दशेे च तयोि��दःुखोत्प�� प�रिजहीषर्न् 

कृताथर्बुि�तया गच्छन्तावप्युपेिक्षतवान्�जापितः । तौ ह इन्�िवरोचनौ शान्त�दयौ तु��दयौ कृताथर्बु�ी इत्यथर्ः ; न तु 

शम एव ; शम�ेत् तयोजार्तः िवपरीत�हो िवगतोऽभिवष्यत् ; �व�जतुः गतवन्तौ ॥ 

तौ हान्वी�य �जापित�वाचानुपलभ्यात्मानमननुिव� �जतो यतर एतदपुिनषदो भिवष्यिन्त दवेा वासुरा वा ते 

पराभिवष्यन्तीित स ह शान्त�दय एव िवरोचनोऽसुरा�गाम तेभ्यो हतैामुपिनषद ं�ोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा प�रचयर् 

आत्मानमेवेह महय�ात्मानं प�रचर�ुभौ लोकाववा�ोतीमं चामुं चेित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



एवं तयोः गतयोः इन्�िवरोचनयोः राज्ञोः भोगास�योः यथो�िवस्मरणं स्यात् इत्याशङ्क्य अ�त्यकं्ष �त्यक्षवचनेन च 

िच�दःुखं प�रिजहीषुर्ः तौ दरंू गच्छन्तौ अन्वी�य य आत्मापहतपाप्मा इत्या�दवचनवत् एतदप्यनयोः 

�वणगोचरत्वमेष्यतीित मत्वा उवाच �जापितः — अनुपलभ्य यथो�लक्षणमात्मानम् अननुिव� स्वात्म�त्यकं्ष च अकृत्वा 

िवपरीतिन�यौ च भूत्वा इन्�िवरोचनावेतौ �जतः गच्छेयाताम् । अतः यतरे दवेा वा असुरा वा �क िवशेिषतेन, 

एतदपुिनषदः आभ्यां या गृहीता आत्मिव�ा सेयमुपिनषत् येषां दवेानामसुराणां वा, त एतदपुिनषदः एवंिवज्ञानाः 

एति��याः भिवष्यन्तीत्यथर्ः । त े�कम् ? पराभिवष्यिन्त �ेयोमागार्त्पराभूता बिहभूर्ता िवन�ा भिवष्यन्तीत्यथर्ः । स्वगृह ं

गच्छतोः सुरासुरराजयोः योऽसुरराजः, स ह शान्त�दय एव सन् िवरोचनः असुरा�गाम । गत्वा च तेभ्योऽसुरेभ्यः 

शरीरात्मबुि�ः योपिनषत् तामेतामुपिनषद ं�ोवाच उ�वान् — दहेमा�मेव आत्मा िप�ो� इित । तस्मादात्मैव दहेः इह 

लोके महय्यः पूजनीयः, तथा प�रचयर्ः प�रचयर्णीयः, तथा आत्मानमेव इह लोके दहे ंमहयन् प�रचरं� उभौ लोकौ 

अवा�ोित इमं च अमुं च । इहलोकपरलोकयोरेव सव� लोकाः कामा� अन्तभर्वन्तीित राज्ञोऽिभ�ायः ॥ 

तस्मादप्य�ेहाददानम��धानमयजमानमा�रासुरो बतेत्यसुराणाꣳ �ेषोपिनषत्�ेतस्य शरीरं िभक्षया वसनेनालंकारेणेित 

सꣳस्कुवर्न्त्येतेन �मु ंलोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मात् तत्सं�दायः अ�ाप्यनुवतर्त इित इह लोके अददानं दानमकुवार्णम् अिवभागशीलम् अ��धानं सत्काय�षु ��ारिहतं 

यथाशक्त्ययजमानम् अयजनस्वभावम् आ�ः आसुरः खल्वयं यत एवंस्वभावः बत इित िख�माना आ�ः िश�ाः । असुराणां 

िह यस्मात् अ��धानता�दलक्षणैषोपिनषत् । तयोपिनषदा संस्कृताः सन्तः �ेतस्य शरीरं कुणपं िभक्षया 

गन्धमाल्या�ा�दलक्षणया वसनेन व�ा�दनाच्छादना�द�कारेणालंकारेण ध्वजपताका�दकरणेनेत्येवं संस्कुवर्िन्त । एतेन 

कुणपसंस्कारेण अमुं �ेत्य �ितप�� ंलोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ नवमः खण्डः ॥ 

अथ हने्�ोऽ�ाप्यैव दवेानेत�यं ददशर् यथैव खल्वयमिस्मञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवित सुवसने सुवसनः प�रष्कृते 

प�रष्कृत एवमेवायमिस्म�न्धेऽन्धो भवित �ामे �ामः प�रवृक्णे प�रवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यित नाहम� 

भोग्यं पश्यामीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



अथ ह �कल इन्�ः अ�ाप्यैव दवेान् द�ैा अ�ौयार्�दसम्पदा यु�त्वात् गुरोवर्चनं पुनः पुनः स्मर�ेव गच्छन् एत��यमाणं 

भयं स्वात्म�हणिनिम�ं ददशर् द�ृवान् । उदशरावद�ृान्तेन �जापितना यदथ� न्याय उ�ः, तदकेदशेो मघवतः �त्यभात् 

बु�ौ, येन च्छायत्म�हणे दोषं ददशर् । कथम् ? यथैव खलु अयमिस्मञ्छरीरे साध्वलंकृते छायात्मािप साध्वलंकृतो भवित, 

सुवसने च सुवसनः प�रष्कृते प�रष्कृतः यथा नखलोमा�ददहेावयवापगमे छायात्मािप प�रष्कृतो भवित नखलोमा�दरिहतो 

भवित, एवमेवायं छायात्मािप अिस्मञ्छरीरे नखलोमा�दिभद�हावयवत्वस्य तुल्यत्वात् अन्धे चकु्षषोऽपगमे अन्धो भवित, 

�ामे �ामः । �ामः �कल एकने�ः तस्यान्धत्वेन गतत्वात् । चकु्षनार्िसका वा यस्य सदा �वित स �ामः । प�रवृक्णः 

िछ�हस्तः िछ�पादो वा । �ामे प�रवृक्ण ेवा दहे ेछायात्मािप तथा भवित । तथा अस्य दहेस्य नाशमनु एष नश्यित । अतः 

नाहम� अ�स्मश्छायात्मदशर्ने दहेात्मदशर्ने वा भोग्यं फलं पश्यामीित ॥ 

स सिमत्पािणः पुनरेयाय तꣳ ह �जापित�वाच मघवन्यच्छान्त�दयः �ा�ाजीः साध� िवरोचनेन �किमच्छन्पुनरागम इित 

स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽिस्मञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवित सुवसने सुवसनः प�रष्कृते प�रष्कृत 

एवमेवायमिस्म�न्धेऽन्धो भवित �ामे �ामः प�रवृक्णे प�रवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यित नाहम� भोग्यं 

पश्यामीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवं दोषं दहेच्छायात्मदशर्ने अध्यवस्य स सिमत्पािणः ��चय� वस्तुं पुनरेयाय । तं ह �जापित�वाच — मघवन ्यत् 

शान्त�दयः �ा�ाजीः �गतवानिस िवरोचनेन साध� �किमच्छन्पुनरागम इित । िवजान�िप पुनः प�च्छ 

इन्�ािभ�ायािभ��ये — ‘य�ते्थ तेन मोपसीद’ (छा. उ. ७-१-१) इित य�त ्। तथा च स्वािभ�ायं �कटमकरोत् — यथैव 

खल्वयिमत्या�द ; एवमेवेित च अन्वमोदत �जापितः ॥ 

ननु तुल्येऽिक्षपु�ष�वणे, दहेच्छायाम् इन्�ोऽ�हीदात्मेित दहेमेव तु िवरोचनः, त�त्किनिम�म् ? त� मन्यते । यथा इन्�स्य 

उदशरावा�द�जापितवचनं स्मरतो दवेान�ा�स्यैव आचाय��बुद्ध्या छायात्म�हणं त� दोषदशर्नं च अभूत्, न तथा 

िवरोचनस्य ; �क त�ह, दहे ेएव आत्मदशर्नम् ; नािप त� दोषदशर्नं बभूव । त�दवे 

िव�ा�हणसामथ्यर्�ितबन्धदोषाल्पत्वब�त्वापेक्षम् इन्�िवरोचनयोश्छायात्मदहेयो�र्हणम् । इन्�ोऽल्पदोषत्वात् ‘दशृ्यते’ 

इित �ुत्यथर्मेव ��धानतया ज�ाह ; इतरः छायािनिम�ं दहे ंिहत्वा �ुत्यथ� लक्षणया ज�ाह — �जापितनो�ोऽयिमित, 

दोषभूयस्त्वात् । यथा �कल नीलानीलयोरादश� दशृ्यमानयोवार्ससोयर्�ीलं तन्महाहर्िमित च्छायािनिम�ं वास एवोच्यते न 

च्छया — त��दित िवरोचनािभ�ायः । स्विच�गुणदोषवशादवे िह शब्दाथार्वधारणं तुल्येऽिप �वणे ख्यािपतं ‘दाम्यत द� 

दयध्वम्’ इित दकारमा��वणाच्�त्यन्तरे । िनिम�ान्यिप तदनुगुणान्येव सहकारीिण भविन्त ॥ 

एवमेवैष मघवि�ित होवाचैतं त्वेव त ेभूयोऽनु�ाख्यास्यािम वसापरािण �ा��शतं वषार्णीित स हापरािण �ा��शतं 

वषार्ण्युवास तस्मै होवाच ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

एवमेवैष मघवन्, सम्यक्त्वया अवगतम्, न च्छाया आत्मा — इत्युवाच �जापितः । यो मयो� आत्मा �कृतः, 

एतमेवात्मानं तु त ेभूयः पूव� �ाख्यातमिप अनु�ाख्यास्यािम । यस्मात्सकृ�ाख्यातं दोषरिहतानामवधारणिवषयं 

�ा�मिप ना�हीः, अतः केनिच�ोषेण �ितब��हणसामथ्यर्स्त्वम् । अतस्तत्क्षपणाय वस अपरािण �ा��शतं वषार्िण — 

इत्युक्त्वा तथोिषतवते क्षिपतदोषाय तस्म ैह उवाच ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ दशमः खण्डः ॥ 

य एष स्व�े महीयमान�रत्येष आत्मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेित स ह शान्त�दयः �व�ाज स हा�ाप्यैव 

दवेानेत�यं ददशर् त��पीदꣳ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवित य�द �ामम�ामो नैवैषोऽस्य दोषेण दषु्यित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

य आत्मापहतपाप्मा�दलक्षणः ‘य एषोऽिक्षिण’ (छा. उ. ८-७-४) इत्या�दना �ाख्यात एष सः । कोऽसौ ? यः स्व�े 

महीयमानः स्�या�दिभः पूज्यमान�रित अनेकिवधान्स्व�भोगाननुभवतीत्यथर्ः । एष आत्मेित ह उवाच इत्या�द समानम् । 

स ह एवमु�ः इन्�ः शान्त�दयः �व�ाज । स ह अ�ाप्यैव दवेान ्पूवर्वदिस्म�प्यात्मिन भयं ददशर् । कथम् ? त�दद ंशरीरं 

य�प्यन्धं भवित, स्व�ात्मा यः अनन्धः स भवित । य�द �ामिमद ंशरीरम्, अ�ाम� स भवित । नैवैष स्व�ात्मा अस्य 

दहेस्य दोषेण दषु्यित ॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य �ाम्येण �ामो �िन्त त्वेवैनं िवच्छादयन्तीवाि�यवे�ेव भवत्यिप रो�दतीव नाहम� भोग्यं 

पश्यामीित ॥ २ ॥ 

स सिमत्पािणः पुनरेयाय तꣳ ह �जापित�वाच मघवन्यच्छान्त�दयः �ा�ाजीः �किमच्छन्पुनरागम इित स होवाच 

त��पीद ंभगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवित य�द �ामम�ामो नैवैषोऽस्य दोषेण दषु्यित ॥ ३ ॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य �ाम्येण �ामो �िन्त त्वेवैनं िवच्छादयन्तीवाि�यवे�ेव भवत्यिप रो�दतीव नाहम� भोग्यं 

पश्यामीत्येवमेवैष मघवि�ित होवाचैतं त्वेव त ेभूयोऽनु�ाख्यास्यािम वसापरािण �ा��शतं वषार्णीित स हापरािण 

�ा��शतं वषार्ण्युवास तस्मै होवाच ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



नािप अस्य वधेन स हन्यते छायात्मवत् । न च अस्य �ाम्येण �ामः स्व�ात्मा भवित । यदध्यायादौ आगममा�ेणोपन्यस्तम् 

— ‘नास्य जरयैत�ीयर्ित’ (छा. उ. ८-१-५) इत्या�द, त�दह न्यायेनोपपादियतुमुपन्यस्तम् । न तावदयं 

छायात्मव�ेहदोषयु�ः, �क त ु�िन्त त्वेव एनम् । एव - शब्दः इवाथ� । �न्तीवैनं केचनेित ���म्, न तु �न्त्येवेित, उ�रेषु 

सव�िष्ववशब्ददशर्नात् । नास्य वधेन हन्यत इित िवशेषणात् �िन्त त्वेवेित चेत,् नैवम् । �जाप�त �माणीकुवर्तः 

अनृतवा�दत्वापादनानुपप�ेः । ‘एतदमृतम्’ इत्येतत्�जापितवचन ंकथं मृषा कुयार्�दन्�ः तं �माणीकुवर्न् । ननु च्छायापु�षे 

�जापितनो�े ‘अस्य शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यित’ (छा. उ. ८-९-२) इित दोषमभ्यदधात्, तथेहािप स्यात् । नैवम् । 

कस्मात् ? ‘य एषोऽिक्षिण पु�षो दशृ्यते’ (छा. उ. ८-७-४) इित न च्छायात्मा �जापितनो� इित मन्यते मघवान् । कथम् ? 

अपहतपाप्मा�दलक्षणे पृ� ेय�द च्छायात्मा �जापितनो� इित मन्यते, तदा कथं �जाप�त �माणीकृत्य पुनः �वणाय 

सिमत्पािणगर्च्छेत् ? जगाम च । तस्मात् न च्छायात्मा �जापितनो� इित मन्यते । तथा च �ाख्यातम् — ��ा अिक्षिण 

दशृ्यत इित । तथा िवच्छादयन्तीव िव�ावयन्तीव, तथा च पु�ा�दमरणिनिम�मि�यवे�ेव भवित । अिप च स्वयमिप 

रो�दतीव । नन ुअि�यं वे�येव, कथं वे�ेवेित, उच्यते — न, अमृताभयत्ववचनानुपप�ेः, ‘ध्यायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इित 

च �ुत्यन्तरात् । ननु �त्यक्षिवरोध इित चेत्, न, शरीरात्मत्व�त्यक्षव�ािन्तसम्भवात् । ित�तु तावदि�यवे�ेव न वेित । 

नाहम� भोग्यं पश्यािम । स्व�ात्मज्ञानेऽिप इ� ंफलं नोपलभे इत्यिभ�ायः । एवमेवैषः तवािभ�ायेणेित वाक्यशेषः, 

आत्मनोऽमृताभयगुणव�वस्यािभ�ेतत्वात् । ि���मिप न्यायतो मया यथाव�ावधारयित ; तस्मात्पूवर्वत् अस्य अ�ािप 

�ितबन्धकारणमस्तीित मन्वानः तत्क्षपणाय वस अपरािण �ा��शतं वषार्िण ��चयर्म् इत्या�ददशे �जापितः । तथा 

उिषतवते क्षिपतकल्मषाय आह ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ एकादशः खण्डः ॥ 

त��ैतत्सु�ः समस्तः सम्�स�ः स्व�ं न िवजानात्येष आत्मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्��ेित स ह शान्त�दयः �व�ाज स 

हा�ाप्यैव दवेानेत�यं ददशर् नाह खल्वयमेवꣳ सम्�त्यात्मान ंजानात्ययमहमस्मीित नो एवेमािन भूतािन िवनाशमेवापीतो 

भवित नाहम� भोग्यं पश्यामीित ॥ १ ॥ 

स सिमत्पािणः पुनरेयाय तꣳ ह �जापित�वाच मघवन्यच्छान्त�दयः �ा�ाजीः �किमच्छन्पुनरागम इित स होवाच नाह 

खल्वयं भगव एवꣳ सम्�त्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीित नो एवेमािन भूतािन िवनाशमेवापीतो भवित नाहम� भोग्यं 

पश्यामीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



पूवर्वदतंे त्वेव त इत्या�ुक्त्वा त��ैतत्सु� इत्या�द �ाख्यातं वाक्यम् । अिक्षिण यो ��ा स्व�े च महीयमान�रित स एषः 

सु�ः समस्तः सम्�स�ः स्व�ं न िवजानाित, एष आत्मेित ह उवाच एतदमृतमभयमेतद्��ेित स्वािभ�ेतमेव । मघवान् 

त�ािप दोषं ददशर् । कथम् ? नाह नैव सुषु�स्थोऽप्यात्मा खल्वयं सम्�ित सम्यिगदान� च आत्मानं जानाित नैवं जानाित । 

कथम् ? अयमहमस्मीित नो एवेमािन भूतािन चेित । यथा 

जा�ित स्व�े वा । अतो िवनाशमेव िवनाशिमवेित पूवर्व���म ्। अपीतः अिपगतो भवित, िवन� इव भवतीत्यिभ�ायः । 

ज्ञाने िह सित ज्ञातुः स�ावोऽवगम्यते, न असित ज्ञाने । न च सुषु�स्य ज्ञानं दशृ्यते ; अतो िवन� इवेत्यिभ�ायः । न तु 

िवनाशमेव आत्मनो मन्यते अमृताभयवचनस्य �ामाण्यिमच्छन ्॥ 

एवमेवैष मघवि�ित होवाचैतं त्वेव त ेभूयोऽनु�ाख्यास्यािम नो एवान्य�ैतस्मा�सापरािण प� वषार्णीित स हापरािण 

प� वषार्ण्युवास तान्येकशतꣳ संपेदरेुत��दा�रेकशतं ह वै वषार्िण मघवान्�जापतौ ��चयर्मुवास तस्म ैहोवाच ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

पूवर्वदवेमेवेत्युक्त्वा आह — यो मया उ�ः ि�िभः पयार्यैः तमेवैतं नो एवान्य�ैतस्मादात्मनः अन्यं कंचन, �क त�ह, एतमेव 

�ाख्यास्यािम । स्वल्पस्तु दोषस्तवाविश�ः, तत्क्षपणाय वस अपरािण अन्यािन प� वषार्िण — इत्यु�ः सः तथा चकार । 

तस्मै मृ�दतकषाया�ददोषाय स्थान�यदोषसम्बन्धरिहतमात्मनः स्व�पम् अपहतपाप्मत्वा�दलक्षणं मघवते तस्मै ह उवाच । 

तान्येकशतं वषार्िण सम्पेदःु सम्प�ािन बभूवुः । यदा�ल�के िश�ाः — एकशतं ह वै वषार्िण मघवान्�जापतौ ��चयर्मुवास 

इित । तदते�ा��शतिमत्या�दना द�शतिमत्याख्याियकातः अपसृत्य �ुत्या उच्यत े। एवं �कल त�दन्�त्वादिप गु�तरम् 

इन्�णेािप महता य�ेन एको�रवषर्शतकृतायासेन �ा�मात्मज्ञानम् । अतो नातः परं पु�षाथार्न्तरमस्तीत्यात्मज्ञानं स्तौित ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �ादशः खण्डः ॥ 

मघवन्मत्य� वा इदꣳ शरीरमा�ं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्यात्मनोऽिध�ानमा�ो वै सशरीरः ि�याि�याभ्यां न वै 

सशरीरस्य सतः ि�याि�ययोरपहितरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न ि�याि�ये स्पृशतः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

मघवन् मत्य� वै मरणधम�द ंशरीरम् । यन्मन्यसेऽ�याधारा�दलक्षणः सम्�सादलक्षण आत्मा मयो�ो िवनाशमेवापीतो 

भवतीित, शृणु त� कारणम् — य�दद ंशरीरं वै यत्पश्यिस तदतेत् मत्य� िवनािश । त� आ�ं मृत्युना �स्तं सततमेव । 

कदािचदवे ि�यत इित मत्यर्िमत्यु�े न तथा सं�ासो भवित, यथा �स्तमेव सदा �ा�मेव मृत्युनेत्यु�े — इित वैराग्याथ� 

िवशेष इत्युच्यते — आ�ं मृत्युनेित । कथं नाम दहेािभमानतो िवर�ः सन् िनवतर्त इित । शरीरिमत्य� 



सहिेन्�यमनोिभ�च्यते । तच्छरीरमस्य सम्�सादस्य ि�स्थानतया गम्यमानस्य अमृतस्य 

मरणा�ददहेिेन्�यमनोधमर्व�जतस्येत्येतत् ; अमृतस्येत्यनेनैव अशरीरत्वे िस� ेपुनरशरीरस्येित वचनं वाय्वा�दवत् 

सावयवत्वमू�तम�वे मा भूतािमित ; आत्मनो भोगािध�ानम् ; आत्मनो वा सत ईिक्षतुः तेजोब�ा�द�मेण उत्प�मिध�ानम् 

; जीव �पेण �िवश्य सदवेािधित�त्यिस्मि�ित वा अिध�ानम् । यस्येदमीदशंृ िनत्यमेव मृत्यु�स्तं 

धमार्धमर्जिनतत्वाित्�यवदिध�ानम्, तदिधि�तः त�ान् सशरीरो भवित । अशरीरस्वभावस्य आत्मनः तदवेाह ंशरीरं 

शरीरमेव च अहम् — इत्यिववेकादात्मभावः सशरीरत्वम् ; अत एव सशरीरः सन् आ�ः �स्तः ि�याि�याभ्याम् । 

�िस�मेतत् । तस्य च न वै सशरीरस्य सतः ि�याि�ययोः बा�िवषयसंयोगिवयोगिनिम�योः बा�िवषयसंयोगिवयोगौ 

ममेित मन्यमानस्य अपहितः िवनाशः उच्छेदः संतित�पयोनार्स्तीित । तं पुनद�हािभमानादशरीरस्व�पिवज्ञानेन 

िनव�ततािववेकज्ञानमशरीरं सन्त ंि�याि�ये न स्पृशतः । स्पृिशः �त्येकं सम्बध्यत इित ि�यं न स्पृशित अि�यं न स्पृशतीित 

वाक्य�यं भवित । ‘न म्लेच्छाशुच्यधा�मकैः सह संभाषेत’ (गौ. ध. १-९-१७) इित य�त ्। धमार्धमर्काय� िह ते ; अशरीरता 

तु स्व�पिमित त� धमार्धमर्योरसम्भवात् तत्कायर्भावो दरूत एवेत्यतो न ि�याि�ये स्पृशतः ॥ 

ननु य�द ि�यमप्यशरीरं न स्पृशतीित, यन्मघवतो�ं सुषु�स्थो िवनाशमेवापीतो भवतीित, तदवेेहाप्याप�म् । नैष दोषः, 

धमार्धमर्कायर्योः शरीरसम्बिन्धनोः ि�याि�ययोः �ितषेधस्य िवविक्षतत्वात् — अशरीरं न ि�याि�ये स्पृशत इित । 

आगमापाियनो�ह स्पशर्सब्दो द�ृः — यथा शीतस्पशर् उष्णस्पशर् इित, न त्व�े�ष्ण�काशयोः स्वभावभूतयोरि�ना स्पशर् 

इित भवित ; तथा अ�ेः सिवतुवार् उष्ण�काशवत् स्व�पभूतस्य आनन्दस्य ि�यस्यािप नेह �ितषेधः, ‘िवज्ञानमानन्द ं��’ 

(बृ. उ. ३-९-२८) ‘आनन्दो ��’ (त.ै उ. ३-६-१) इत्या�द�ुितभ्यः । इहािप भूमैव सुखिमत्यु�त्वात् । ननु भू�ः ि�यस्य 

एकत्वे असंवे�त्वात् स्व�पेणैव वा िनत्यसंवे�त्वात् िन�वशेषतेित न इन्�स्य त�द�म्, ‘नाह खल्वयं सम्�त्यात्मानं 

जानात्ययमहमस्मीित नो एवेमािन भूतािन िवनाशमेवापीतो भवित नाहम� भोग्यं पश्यािम’ (छा. उ. ७-११-२) 

इत्यु�त्वात् । ति� इन्�स्ये�म् — यद्भूतािन च आत्मानं च जानाित, न च अि�यं �किच�िे�, स सवा�� लोकाना�ोित 

सवा�� कामान् येन ज्ञानेन । सत्यमेत�द�िमन्�स्य — इमािन भूतािन म�ोऽन्यािन, लोकाः कामा� सव� म�ो अन्ये, 

अहमेषां स्वामीित । न त्वेत�दन्�स्य िहतम् । िहतं च इन्�स्य �जापितना व��म् । �ोमवदशरीरात्मतया 

सवर्भूतलोककामात्मत्वोपगमेन या �ाि�ः, ति�तिमन्�ाय व��िमित �जापितना अिभ�ेतम् । न तु राज्ञो 

राज्याि�वदन्यत्वेन । त�ैवं सित कं केन िवजानीयादात्मैकत्वे इमािन भूतान्ययमहमस्मीित । नन्विस्मन्पके्ष ‘�ीिभवार् 

यानैवार्’ (छा. उ. ८-१२-३) ‘स य�द िपतृलोककामः’ (छा. उ. ८-२-१) ‘स एकधा भवित’ (छा. उ. ७-२६-२) 

इत्या�ै�यर्�ुतयोऽनुपप�ाः ; न, सवार्त्मनः सवर्फलसम्बन्धोपप�ेरिवरोधात् — मृद इव सवर्घटकरककुण्डा�ाि�ः । नन ु

सवार्त्मत्वे दःुखसम्बन्धोऽिप स्या�दित चेत,् न, दःुखस्याप्यात्मत्वोपगमादिवरोधः । आत्मन्यिव�ाकल्पनािनिम�ािन 

दःुखािन — र�वािमव सपार्�दकल्पनािनिम�ािन । सा च अिव�ा अशरीरात्मैकत्वस्व�पदशर्नेन दःुखिनिम�ा उिच्छ�ेित 

दःुखसम्बन्धाशङ्का न सम्भवित । शु�स�वसङ्कल्पिनिम�ानां तु कामानाम् ई�रदहेसम्बन्धः सवर्भूतेषु मानसानाम् । पर 

एव सवर्स�वोपािध�ारेण भो�ेित सवार्िव�ाकृतसं�वहाराणां पर एव आत्मा आस्पद ंनान्योऽस्तीित वेदान्तिस�ान्तः ॥ 



‘य एषोऽिक्षिण पु�षो दशृ्यते’ इित च्छायापु�ष एव �जापितना उ�ः, स्व�सुषु�यो� अन्य एव, न 

परोऽपहतपाप्मत्वा�दलक्षणः, िवरोधात् इित केिचन्मन्यन्ते । छाया�ात्मनां च उपदशेे �योजनमाचक्षते । आदावेव 

उच्यमाने �कल द�ुवजे्ञयत्वात्परस्य आत्मनः अत्यन्तबा�िवषयास�चेतसः अत्यन्तसू�मवस्तु�वणे �ामोहो मा भू�दित । 

यथा �कल ि�तीयायां सू�म ंचन्� ं�ददशर्ियषुः वृकं्ष कंिचत्�त्यक्षमादौ दशर्यित — पश्य अमुमेष चन्� इित, ततोऽन्यं 

ततोऽप्यन्यं िग�रमूधार्नं च चन्�समीपस्थम् — एष चन्� इित, ततोऽसौ चन्� ंपश्यित, एवमेतत् ‘य एषोऽिक्षिण’ इत्या�ु�ं 

�जापितना ि�िभः पयार्यैः, न पर इित । चतुथ� तु पयार्ये दहेान्मत्यार्त्समुत्थाय अशरीरतामाप�ो ज्योितःस्व�पम् । 

यिस्म�ु�मपु�षे �या�दिभजर्क्षत्��डन् रममाणो भवित, स उ�मः पु�षः पर उ� इित च आ�ः । सत्यम्, रमणीया 

ताव�दयं �ाख्या �ोतुम् । न त ुअथ�ऽस्य �न्थस्य एवं सम्भवित । कथम् ? ‘अिक्षिण पु�षो दशृ्यते’ इत्युपन्यस्य िशष्याभ्यां 

छायात्मिन गृहीते तयोस्ति�परीत�हणं मत्वा तदपनयाय उदशरावोपन्यासः ‘�क पश्यथः’ (छा. उ. ८-८-१) इित च ��ः 

साध्वलंकारोपदशे� अनथर्कः स्यात्, य�द छायात्मैव �जापितना ‘अिक्षिण दशृ्यते’ इत्युप�द�ः । �कच य�द स्वयमुप�द� 

इित �हणस्याप्यपनयनकारणं व�� ंस्यात् । स्व�सुषु�ात्म�हणयोरिप तदपनयकारणं च स्वयं �ूयात् । न च उ�म् । तेन 

मन्यामह ेन अिक्षिण च्छायात्मा �जापितना उप�द�ः । �क चान्यत्, अिक्षिण ��ा चेत ्‘दशृ्यते’ इत्युप�द�ः स्यात्, तत इद ं

यु�म् । ‘एतं त्वेव ते’ इत्युक्त्वा स्व�ेऽिप ��ुरेवोपदशेः । स्व�े न ��ोप�द� इित चेत्, न, ‘अिप रो�दतीव’ ‘अि�यवे�ेव’ 

इत्युपदशेात् । न च ��ुरन्यः कि�त्स्व�े महीयमान�रित । ‘अ�ायं पु�षः स्वयंज्योितः’ (बृ. उ. ४-३-९) इित न्यायतः 

�ुत्यन्तरे िस�त्वात् । य�िप स्व�े सधीभर्वित, तथािप न धीः स्व�भोगोपल�ब्ध �ित करणत्वं भजते । �क त�ह, 

पटिच�व�ा��ासना�या दशृ्यैव धीभर्वतीित न ��ुः स्वयंज्योितष्ट्वबाधः स्यात् । �कचान्यत्, जा�त्स्व�योभूर्तािन च 

आत्मानं च जानाित — इमािन भूतान्ययमहमस्मीित । �ा�ौ सत्यां �ितषेधो यु�ः स्यात् — नाह खल्वयिमत्या�द । तथा 

चेतनस्यैव अिव�ािनिम�योः सशरीरत्वे सित ि�याि�ययोरपहितनार्स्तीत्युक्त्वा तस्यैवाशरीरस्य सतो िव�ायां सत्यां 

सशरीरत्वे �ा�योः �ितषेधो यु�ः ‘अशरीरं वाव सन्तं न ि�याि�ये स्पृशतः’ (छा. उ. ८-१२-१) इित । एक�ात्मा 

स्व�बु�ान्तयोमर्हामत्स्यवदसङ्गः संचरतीित �ुत्यन्तरे िस�म ्। य�ो�ं सम्�सादः शरीरात्समुत्थाय यिस्मनस््�या�दिभः 

रममाणो भवित सोऽन्यः सम्�सादादिधकरणिन�द� उ�मः पु�ष इित, तदप्यसत् । चतुथ�ऽिप पयार्ये ‘एत ंत्वेव ते’ इित 

वचनात् । य�द ततोऽन्योऽिभ�ेतः स्यात्, पूवर्वत् ‘एत ंत्वेव ते’ इित न �ूयान्मृषा �जापितः । �कचान्यत्, तेजोब�ादीनां 

��ुः सतः स्विवकारदहेशुङ्गे �वेशं दशर्ियत्वा �िव�ाय पुनः त�वमसीत्युपदशेः मृषा �सज्येत । त�स्मस्त्वं स्�या�दिभः 

रन्ता भिवष्यसीित यु� उपदशेोऽभिवष्यत् य�द सम्�सादादन्य उ�मः पु�षो भवेत् । तथा भूि� ‘अहमेव’ (छा. उ. ७-२५-

२) इत्या�दश्य ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ इित नोपसमह�रष्यत्, य�द भूमा जीवादन्योऽभिवष्यत्, ‘नान्योऽतोऽिस्त ��ा’ (बृ. उ. ३-

७-२३) इत्या�द�ुत्यन्तरा� । सवर्�ुितषु च परिस्म�ात्मशब्द�योगो नाभिवष्यत ्�त्यगात्मा चेत्सवर्जन्तूनां पर आत्मा न 

भवेत् । तस्मादके एव आत्मा �करणी िस�ः ॥ 

न च आत्मनः संसा�रत्वम्, अिव�ाध्यस्तत्वादात्मिन संसारस्य । न िह र�ुशुि�कागगना�दषु सपर्रजतमलादीिन 

िमथ्याज्ञानाध्यस्तािन तेषां भवन्तीित । एतेन सशरीरस्य ि�याि�ययोरपहितनार्स्तीित �ाख्यातम् । य� 



िस्थतमि�यवे�ेवेित नाि�यवे�ैवेित िस�म् । एवं च सित सवर्पयार्येषु ‘एतदमृतमभयमेतद्��’ इित �जापतेवर्चनम्, य�द 

वा �जापितच्छ��पायाः �ुतेवर्चनम्, सत्यमेव भवेत् । न च तत्कुतकर् बुद्ध्या मृषा कतु� यु�म्, ततो गु�तरस्य 

�माणान्तरस्यानुपप�ेः । ननु �त्यकं्ष दःुखा�ि�यवे�ृत्वम�िभचायर्नुभूयत इित चेत,् न, जरा�दरिहतो जीण�ऽह ं

जातोऽहमायुष्मान्गौरः कृष्णो मृतः — इत्या�द�त्यक्षानुभवव�दपुप�ेः । सवर्मप्येतत्सत्यिमित चेत्, अस्त्येवैतदवंे 

दरुवगमम्, येन दवेराजोऽप्युदशरावा�दद�शतािवनाशयुि�रिप मुमोहवैा� ‘िवनाशमेवापीतो भवित’ इित । तथा िवरोचनो 

महा�ाज्ञः �ाजापत्योऽिप दहेमा�ात्मदशर्नो बभूव । तथा इन्�स्य आत्मिवनाशभयसागरे एव वैनािशका न्यम�न् । तथा 

सांख्या ��ारं दहेा�द�ित�र�मवगम्यािप त्य�ागम�माणत्वात् मृत्युिवषये एव अन्यत्वदशर्ने तस्थुः । तथा अन्ये 

काणादा�ददशर्नाः कषायर�िमव क्षारा�दिभवर्�ं नविभरात्मगुणैयुर्�मात्म��ं िवशोधियतुं �वृ�ाः । तथा अन्ये क�मणो 

बा�िवषयाप�तचेतसः वेद�माणा अिप परमाथर्सत्यमात्मैकत्वं सिवनाशिमव इन्�वन्मन्यमाना घटीयन्�वत ्

आरोहावरोह�कारैरिनशं बम्�मिन्त ; �कमन्ये कु्ष�जन्तवो िववेकहीनाः स्वभावत एव बिह�वषयाप�तचेतसः । तस्मा�दद ं

त्य�सवर्बा�षैणैः अनन्यशरणैः परमहसंप�र�ाजकैः अत्या�िमिभव�दान्तिवज्ञानपरैरेव वेदनीयं पूज्यतमैः �ाजापत्यं च इम ं

सम्�दायमनुसरि�ः उपिनब� ं�करणचतु�येन । तथा अनुशासित अ�ािप ‘त एव नान्ये’ इित ॥ 

अशरीरो वायुर�ं िव�ुत्स्तनिय�ुरशरीराण्येतािन त�थैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योित�पसम्प� स्वेन 

�पेणािभिनष्प�न्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त� अशरीरस्य सम्�सादस्य अिव�या शरीरेणािवशेषतां सशरीरतामेव सम्�ा�स्य शरीरात्समुत्थाय स्वेन �पेण यथा 

अिभिनष्पि�ः, तथा व��ेित द�ृान्त उच्यते — अशरीरो वायुः अिव�मानं िशरःपाण्या�दमच्छरीरमस्येत्यशरीरः । �क च 

अ�ं िव�ुत्स्तनिय�ु�रत्येतािन च अशरीरािण । तत् त�ैवं सित वषार्�द�योजनावसाने यथा, अमुष्मा�दित भूिम�ा �ुितः 

�ुलोकसम्बिन्धनमाकाशदशंे �प�दशित, एतािन यथो�ान्याकाशसमान�पतामाप�ािन स्वेन वाय्वा�द�पेणागृ�माणािन 

आकाशाख्यतां गतािन — यथा सम्�सादः अिव�ावस्थायां शरीरात्मभावमेव आप�ः, तािन च तथाभूतान्यमुष्मात् 

�ुलोकसम्बिन्धन आकाशदशेात्समुि��िन्त वषर्णा�द�योजनािभिनवृर्�ये । कथम् ? िशिशरापाये सािव�ं परं ज्योितः �कृ� ं

गॆष्मकमुपसम्प� सािव�मिभतापं �ाप्येत्यथः । आ�दत्यािभतापेन पृथग्भावमापा�दताः सन्तः स्वेन स्वेन �पेण 

पुरोवाता�दवायु�पेण िस्तिमतभावं िहत्वा अ�मिप भूिमपवर्तहस्त्या�द�पेण िव�ुदिप स्वेन ज्योितलर्ता�दचपल�पेण 

स्तनिय�ुरिप स्वेन ग�जताशिन�पेणेत्येवं �ावृडागमे स्वेन स्वेन �पेणािभिनष्प�न्ते ॥ 

एवमेवैष सम्�सादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योित�पसम्प� स्वेन �पेणािभिनष्प�ते स उ�मपु�षः स त� पय�ित 

जक्षत्��डन् रममाणः �ीिभवार् यानैवार् ज्ञाितिभवार् नोपजनꣳ स्मरि�दꣳ शरीरꣳ स यथा �योग्य आचरणे यु� 

एवमेवायमिस्मञ्छरीरे �ाणो यु�ः ॥ ३ ॥ 



भाष्यम् 

यथा अयं द�ृान्तो वाय्वादीनामाकाशा�दसाम्यगमनवदिव�या संसारावस्थायां शरीरसाम्यमाप�ः अहममुष्य पु�ो जातो 

जीण� म�रष्ये — इत्येवं�कारं �जापितनेव मघवान् यथो�ेन �मेण नािस त्वं दहेिेन्�या�दधमार् त�वमसीित �ितबोिधतः 

सन् स एष सम्�सादो जीवोऽस्माच्छरीरादाकाशा�दव वाय्वादयः समुत्थाय दहेा�दिवलक्षणमात्मनो �पमवगम्य 

दहेात्मभावनां िहत्वेत्येतत्, स्वेन �पेण सदात्मनैवािभिनष्प�त इित �ाख्यातं पुरस्तात् । स येन स्वेन �पेण 

सम्�सादोऽिभिनष्प�ते — �ाक्�ितबोधात् त�ािन्तिनिम�ात्सप� भवित यथा र�ुः, प�ात्कृत�काशा र�वात्मना स्वेन 

�पेणािभिनष्प�ते, एवं च स उ�मपु�षः उ�म�ासौ पु�ष�ेत्यु�मपु�षः स एव उ�मपु�षः । अिक्षस्व�पु�षौ ��ौ 

अ��� सुषु�ः समस्तः सम्�स�ः अशरीर� स्वेन �पेणेित । एषामेव स्वेन �पेणाविस्थतः क्षराक्षरौ 

�ाकृता�ाकृतावपे�य उ�मपु�षः ; कृतिनवर्चनो िह अयं गीतासु । सः सम्�सादः स्वेन �पेण त� स्वात्मिन स्वस्थतया 

सवार्त्मभूतः पय�ित �िच�दन्�ा�ात्मना जक्षत् हसन् भक्षयन् वा भ�यान् उ�ावचान् ईिप्सतान् �िचन्मनोमातॆः 

सङ्कल्पादवे समुित्थतै�ार्�लौ�ककैवार् ��डन् स्�या�दिभः रममाण� मनसैव, नोपजनम्, �ीपंुसयोरन्योन्योपगमेन जायत 

इत्युपजनम् आत्मभावेन वा आत्मसामीप्येन जायत इत्युपजनिमद ंशरीरम्, त� स्मरन् । तत्स्मरणे िह दःुखमेव स्यात्, 

दःुखात्मकत्वात् तस्य । नन्वनुभूत ंचेत् न स्मरेत् असवर्ज्ञत्वं मु�स्य ; नैष दोषः । येन िमथ्याज्ञाना�दना जिनतम् त� 

िमथ्याज्ञाना�द िव�या उच्छे�दतम्, अतस्त�ानुभूतमेवेित न तदस्मरणे सवर्ज्ञत्वहािनः । न िह उन्म�ेन �हगृहीतेन वा 

यदनुभूतं तदनु्मादा�पगमेऽिप स्मतर्�ं स्यात् ; तथेहािप संसा�रिभरिव�ादोषवि�ः यदनुभूयते तत्सवार्त्मानमशरीरं न 

स्पृशित, अिव�ािनिम�ाभावात ्। ये त ुउिच्छ�दोषैमृर्�दतकषायैः मानसाः सत्याः कामा अनृतािपधाना अनुभूयन्ते 

िव�ािभ�ङ्ग्यत्वात्, त एव मु�ेन सवार्त्मभूतेन सम्बध्यन्त इित आत्मज्ञानस्तुतय ेिन�दश्यन्ते ; अतः साध्वेति�िशनि� — 

‘य एते ��लोके’ (छा. उ. ८-१२-५) इित । य� �चन भवन्तोऽिप ��ण्येव िह ते लोके भवन्तीित सवार्त्मत्वाद्��ण 

उच्यन्ते ॥ 

ननु कथमेकः सन् नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोित नान्यि�जानाित स भूमा कामां� �ा�लौ�ककान्पश्य�मते इित च िव��म्, 

यथा एको यिस्म�ेव क्षणे पश्यित स तिस्म�ेव क्षणे न पश्यित च इित । नैष दोषः, �ुत्यन्तरे प�र�तत्वात् । 

��ुदृर्�रेिवप�रलोपात्पश्य�ेव भवित ; ��ुरन्यत्वेन कामानामभावा� पश्यित च इित । य�िप सुषु� ेतद�ुम्, मु�स्यािप 

सव�कत्वात्समानो ि�तीयाभावः । ‘केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. २-४-१४) इित च उ�मेव । 

अशरीरस्व�पोऽपहतपाप्मा�दलक्षणः सन् कथमेष पु�षोऽिक्षिण दशृ्यत इत्यु�ः �जापितना ? त� यथा असाविक्षिण 

साक्षाद्दशृ्यते त���िमतीदमारभ्यते । त� को हतेुरिक्षिण दशर्ने इित, आह — स द�ृान्तः यथा �योग्यः, �योग्यपरो वा 

स - शब्दः, �युज्यत इित �योगः, अ�ो बलीवद� वा यथा लोके आचरत्यनेनेत्याचरणः रथः अनो वा तिस्म�ाचरणे यु�ः 

तदाकषर्णाय, एवमिस्मञ्छरीरे रथस्थानीये �ाणः प�वृि��रिन्�यमनोबुि�संयु�ः �ज्ञात्मा 

िवज्ञान��याशि��यसंमू�छतात्मा यु�ः स्वकमर्फलोपभोगिनिम�ं िनयु�ः, ‘किस्म�वहमुत्�ान्ते उत्�ान्तो भिवष्यािम 



किस्मन्वा �िति�ते �ित�ास्यामीित’ (�. उ. ६-३) ई�रेण राजे्ञव सवार्िधकारी दशर्न�वणचे�ा�ापारेऽिधकृतः । तस्यैव तु 

मा�ा एकदशे�कु्ष�रिन्�यं �पोपलिब्ध�ारभूतम् ॥ 

अथ य�ैतदाकाशमनुिवषण्णं चकु्षः स चाकु्षषः पु�षो दशर्नाय चकु्षरथ यो वेददे ंिज�ाणीित स आत्मा गन्धाय �ाणमथ यो 

वेददेमिभ�ाहराणीित स आत्मािभ�ाहाराय वागथ यो वेददे ंशृणवानीित स आत्मा �वणाय �ो�म् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ य� कृष्णतारोपलिक्षतम् आकाशं दहेिच्छ�म् अनुिवषण्णम ्अनुष�म् अनुगतम्, त� स �कृतः अशरीर आत्मा चाकु्षषः 

चकु्षिष भव इित चाकु्षषः तस्य दशर्नाय �पोपलब्धये चकु्षः करणम् ; यस्य तत ्दहेा�दिभः संहतत्वात् परस्य ��ुरथ�, सोऽ� 

चकु्षिष दशर्नेन िलङ्गेन दशृ्यते परः अशरीरोऽसंहतः । ‘अिक्षिण दशृ्यते’ इित �जापितनो�ं सव�िन्�य�ारोपलक्षणाथर्म् ; 

सवर्िवषयोपलब्धा िह स एवेित । स्फुटोपलिब्धहतेुत्वा�ु ‘अिक्षिण’ इित िवशेषवचनं सवर्�ुितषु । ‘अहमदशर्िमित तत्सत्यं 

भवित’ इित च �ुतेः । अथािप योऽिस्मन्दहे ेवेद ; कथम् ? इद ंसुगिन्ध दगुर्िन्ध वा िज�ाणीित अस्य गन्धं िवजानीयािमित, 

स आत्मा, तस्य गन्धाय गन्धिवज्ञानाय �ाणम् । अथ यो वेद इद ंवचनम ्अिभ�ाहराणीित व�दष्यामीित, स आत्मा, 

अिभ�ाहरण��यािस�ये करणं वािगिन्�यम् । अथ यो वेद — इद ंशृणवानीित, स आत्मा, �वणाय �ो�म् ॥ 

अथ यो वेददे ंमन्वानीित स आत्मा मनोऽस्य दवंै चकु्षः स वा एष एतेन दवेैन चकु्षषा मनसैतान्कामान्पश्य�मत ेय एते 

��लोके ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अथ यो वेद — इद ंमन्वानीित मनन�ापारिमिन्�यासंस्पृ� ंकेवलं मन्वानीित वेद, स आत्मा, मननाय मनः । यो वेद स 

आत्मेत्येवं सवर्� �योगात् वेदनमस्य स्व�पिमत्यवगम्यते — यथा यः पुरस्तात्�काशयित सअ�दत्यः, यो दिक्षणतः यः 

प�ात् उ�रतो य ऊध्व� �काशयित स आ�दत्यः — इत्यु�े �काशस्व�पः स इित गम्यते । दशर्ना�द��यािनवृर्�यथार्िन तु 

चकु्षरा�दकरणािन । इद ंच अस्य आत्मनः सामथ्यार्दवगम्यते — आत्मनः स�ामा� एव ज्ञानकतृर्त्वम्, न तु �ापृततया — 

यथा सिवतुः स�ामा� एव �काशनकतृर्त्वम्, न तु �ापृततयेित — त�त् । मनोऽस्य आत्मनो दवैम�ाकृतम् 

इतरेिन्�यैरसाधारणं चकु्षः च� ेपश्यत्यनेनेित चकु्षः । वतर्मानकालिवषयािण च इिन्�यािण अतो अदवैािन तािन । मनस्तु 

ि�कालिवषयोपलिब्धकरणं मृ�दतदोषं च सू�म�विहता�दसव�पलिब्धकरणं च इित दवंै चकु्ष�च्यते । स वै मु�ः 

स्व�पाप�ः अिव�ाकृतदहेिेन्�यमनोिवयु�ः सवार्त्मभावमाप�ः सन् एष �ोमवि�शु�ः सव��रो मनउपािधः सन् 

एतेनैवे�रेण मनसा एतान्कामान् सिवतृ�काशवत् िनत्य�ततेन दशर्नेन पश्यन ्रमते । कान्कामािनित िविशनि� — य एते 

��िण लोके िहरण्यिनिधवत् बा�िवषयासङ्गानृतेनािपिहताः सङ्कल्पमा�लभ्याः तािनत्यथर्ः ॥ 



तं वा एतं दवेा आत्मानमुपासते तस्मा�ेषाꣳ सव�च लोका आ�ाः सव� च कामाः स सवार्ꣳ� लोकाना�ोित सवार्ꣳ� 

कामान्यस्तमात्मानमनुिव� िवजानातीित ह �जापित�वाच �जापित�वाच ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मादषे इन्�ाय �जापितनो� आत्मा, तस्मात् ततः �ुत्वा तमात्मानम�त्वेऽिप दवेा उपासते । तदपुासना� तेषां सव� च 

लोका आ�ाः �ा�ाः सव� च कामाः । यदथ� िह इन्�ः एकशतं वषार्िण �जापतौ ��चयर्मुवास, तत्फलं �ा�ं दवैे�रत्यिभ�ायः 

। त�ु�ं दवेानां महाभाग्यत्वात्, न ित्वदान� मनुष्याणामल्पजीिवतत्वान्मन्दतर�ज्ञत्वा� सम्भवतीित �ा�े, इदमुच्यते — 

स सवा�� लोकाना�ोित सवा�� कामान् इदान�तनोऽिप । कोऽसौ ? इन्�ा�दवत् यः तमात्मानमनुिव� िवजानातीित ह 

सामान्येन �कल �जापित�वाच । अतः सव�षामात्मज्ञानं तत्फल�ाि�� तुल्यैव भवतीत्यथर्ः । ि�वर्चनं �करणसमा�यथर्म् ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ �योदशः खण्डः ॥ 

श्यामाच्छबलं �प�े शबलाच्�ामं �प�ेऽ� इव रोमािण िवधूय पापं चन्� ंइव राहोमुर्खात्�मुच्य धूत्वा शरीरमकृतं 

कृतात्मा ��लोकमिभसम्भवामीत्यिभसम्भवामीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

श्यामात् शबलं �प�े इत्या�दमन्�ा�ायः पावनः जपाथर्� ध्यानाथ� वा । श्यामः गम्भीरो वणर्ः श्याम इव श्यामः हाद� �� 

अत्यन्तदरुवगा�त्वात् तत् हाद� �� ज्ञात्वा ध्यानेन तस्माच्�ामात् शबलं शबल इव शबलः 

अरण्या�नेककामिम�त्वाद्��लोकस्य शाबल्य ंतं ��लोकं शबलं �प�े मनसा शरीरपाता�ा ऊध्व� गच्छेयम ्। यस्मादह ं

शबलाद्��लोकात् नाम�प�ाकरणाय श्यामं �प�े हादर्भावं �प�ोऽस्मीत्यिभ�ायः । अतः तमेव �कृितस्व�पमात्मानं 

शबलं �प� इत्यथर्ः । कथं शबलं ��लोकं �प�े इित, उच्यते — अ� इव स्वािन लोमािन िवधूय कम्पनेन �मं पांस्वा�द 

च रोमतः अपनीय यथा िनमर्लो भवित, एवं हादर्��ज्ञानेन िवधूय पापं धमार्धमार्ख्यं चन्� इव च रा��स्तः 

तस्मा�ाहोमुर्खात्�मुच्य भास्वरो भवित यथा — एवं धूत्वा �हाय शरीरं सवार्नथार्�यम् इहवै ध्यानेन कृतात्मा कृतकृत्यः 

सन् अकृतं िनत्यं ��लोकम् अिभसम्भवामीित । ि�वर्चनं मन�्समा�यथर्म् ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ चतुदर्शः खण्डः ॥ 



आकाशो वै नाम नाम�पयो�नवर्िहता त ेयदन्तरा तद्�� तदमृतꣳ स आत्मा �जापतेः सभां वेश्म �प�े यशोऽह ंभवािम 

�ा�णानां यशो राज्ञां यशो िवशां यशोऽहमनु�ापित्स स हाह ंयशसां यशः श्येतमदत्कमदत्कꣳ श्येतं िलन्द ुमािभगां िलन्द ु

मािभगाम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

आकाशो वा इत्या�द ��णो लक्षणिनद�शाथर्म् आध्यानाय । आकाशो वै नाम �ुितषु �िस� आत्मा । आकाश इव 

अशरीरत्वात्सू�मत्वा� । स च आकाशः नाम�पयोः स्वात्मस्थयोजर्ग�ीजभूतयोः सिललस्येव फेनस्थानीययोः िनवर्िहता 

िनव�ढा �ाकतार् । त ेनाम�पे यदन्तरा यस्य ��णो अन्तरा मध्ये वत�ते, तयोवार् नाम�पयोरन्तरा मध्ये 

य�ाम�पाभ्यामस्पृ� ंय�दत्येतत्, तद्�� नाम�पिवलक्षणं नाम�पाभ्यामस्पृ� ंतथािप तयो�नव�ढृ एवंलक्षणं ��ेत्यथर्ः । 

इदमेव मै�ेयी�ा�णेनो�म् ; िचन्मा�ानुगमात्सवर्� िचत्स्व�पतैवेित गम्यते एकवाक्यता । कथं तदवगम्यत इित, आह — 

स आत्मा । आत्मा िह नाम सवर्जन्तूनां �त्यक्चेतनः स्वसंवे�ः �िस�ः तेनैव स्व�पेणो�ीय अशरीरो �ोमवत्सवर्गत आत्मा 

��ेत्यवगन्त�म ्। त� आत्मा �� अमृतम ्अमरणधमार् । अत ऊध्व� मन्�ः । �जापितः चतुमुर्खः तस्य सभां वेश्म 

�भुिविमतं वेश्म �प�े गच्छेयम् । �कच यशोऽह ंयशो नाम आत्मा अह ंभवािम �ा�णानाम् । �ा�णा एव िह 

िवशेषतस्तमुपासते ततस्तेषां यशो भवािम । तथा राज्ञां िवशां च । तेऽप्यिधकृता एवेित तेषामप्यात्मा भवािम । 

त�शोऽहमनु�ापित्स अनु�ा�ुिमच्छािम । स ह अह ंयशसामात्मनां दहेिेन्�यमनोबुि�लक्षणानामात्मा । �कमथर्महमेवं �प� 

इित, उच्यते — श्येतं वणर्तः प�बदरसमं रोिहतम् । तथा अदत्कं दन्तरिहतमप्यदत्कं भक्षियतृ �ी��नं तत्सेिवनां 

तेजोबलवीयर्िवज्ञानधमार्णाम् अपहन्तृ िवनाशियि�त्येतत् । यदवंेलक्षणं श्येतं िलन्द ुिपच्छलं तन्मा अिभगां मा 

अिभगच्छेयम् । ि�वर्चनमत्यन्तानथर्हतेुत्व�दशर्नाथर्म् ॥ 

॥ अ�मोऽध्यायः ॥ 

॥ प�दशः खण्डः ॥ 

त�तैद्��ा �जापतय उवाच �जापितमर्नवे मनुः �जाभ्य आचायर्कुला�देमधीत्य यथािवधानं गुरोः 

कमार्ितशेषेणािभसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ दशेे स्वाध्यायमधीयानो धा�मकािन्वदधदात्मिन सव�िन्�यािण 

सम्�ित�ाप्या�हसन्सवर्भूतान्यन्य� तीथ�भ्यः स खल्वेवं वतर्यन्यावदायुषं ��लोकमिभसम्प�ते न च पुनरावतर्ते न च 

पुनरावतर्ते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

त�तैत् आत्मज्ञानं सोपकरणम् ‘ओिमत्येतदक्षरम्’ इत्या�ैः सहोपासनैः त�ाचकेन �न्थेन अ�ाध्यायीलक्षणेन सह ��ा 

िहरण्यगभर्ः परमे�रो वा त�ारेण �जापतये कश्यपाय उवाच ; असाविप मनवे स्वपु�ाय ; मनुः �जाभ्यः इत्येवं 



�ुत्यथर्सम्�दायपरम्परयागतम् उपिनषि�ज्ञानम ्अ�ािप िव�त्सु अवगम्यते । यथेह ष�ा�ध्याय�ये �कािशता आत्मिव�ा 

सफला अवगम्यते, तथा कमर्णां न क�नाथर् इित �ा�े, तदानथर्क्य�ाि�प�रिजहीषर्या इद ंकमर्णो िव�ि�रनु�ीयमानस्य 

िविश�फलव�वेन अथर्व�वमुच्यते — आचायर्कुला�देमधीत्य सहाथर्तः अध्ययनं कृत्वा यथािवधानं यथास्मृत्यु�ै�नयमैयुर्�ः 

सन् इत्यथर्ः । सवर्स्यािप िवधेः स्मृत्यु�स्य उपकुवार्णकं �ित कतर्�त्वे गु�शु�ूषायाः �ाधान्य�दशर्नाथर्माह — गुरोः कमर् 

यत्कतर्�ं तत्कृत्वा कमर्शून्यो योऽितिश�ः कालः तेन कालेन वेदमधीत्येत्यथर्ः । एवं िह िनयमवता अधीतो वेदः 

कमर्ज्ञानफल�ा�ये भवित, नान्यथेत्यिभ�ायः । अिभसमावृत्य धमर्िजज्ञासां समापियत्वा गु�कुलाि�वृत्य न्यायतो 

दाराना�त्य कुटुम्बे िस्थत्वा गाहर्स्थ्ये िविहते कमर्िण ित�न् इत्यथर्ः । त�ािप गाहर्स्थ्यिविहतानां कमर्णां स्वाध्यायस्य 

�ाधान्य�दशर्नाथर्मुच्यते — शुचौ िविव�े अमेध्या�दरिहते दशेे यथावदासीनः स्वाध्यायमधीयानः नैत्यकमिधकं च 

यथाशि� ऋगा�भ्यासं च कुवर्न् धा�मकान्पु�ािञ्शष्यां� धमर्यु�ािन्वदधत् धा�मकत्वेन ताि�यमयन् आत्मिन स्व�दये 

हाद� ��िण सव�िन्�यािण सम्�ित�ाप्य उपसं�त्य इिन्�य�हणात्कमार्िण च संन्यस्य अ�हसन् �हसां परपीडामकुवर्न् 

सवर्भूतािन स्थावरजङ्गमािन भूतान्यपीडयन् इत्यथर्ः । िभक्षािनिम�मटना�दनािप परपीडा स्या�दत्यत आह — अन्य� 

तीथ�भ्यः । तीथ� नाम शा�ानुज्ञािवषयः, ततोऽन्य�ेत्यथर्ः । सवार्�िमणां च एतत्समानम् । तीथ�भ्योऽन्य� अ�हसैवेत्यन्ये 

वणर्यिन्त । कुटुम्बे एवैतत्सव� कुवर्न्, स खल्विधकृतः, यावदायुषं याव�ीवम् एवं यथो�ेन �कारेणैव वतर्यन् 

��लोकमिभसम्प�ते दहेान्ते । न च पुनरावतर्त ेशरीर�हणाय, पुनरावृ�ेः �ा�ायाः �ितषेधात् । अ�चरा�दना माग�ण 

कायर्��लोकमिभसम्प� यावद्��लोकिस्थितः ताव��ैव ित�ित �ा�तो नावतर्त इत्यथर्ः । ि�रभ्यासः 

उपिनषि��ाप�रसमा�यथर्ः ॥ 
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