
॥ ईशावास्योपिनष�ाष्यम ्॥ 

�ीमच्छङ्कराचायर् 

 

‘ईशा वास्यम्’ इत्यादयो मन्�ाः कमर्स्विविनयु�ाः, तेषामकमर्शेषस्यात्मनो याथात्म्य�काशकत्वात् । याथात्म्यं 
चात्मनः शु�त्वापापिव�त्वैकत्विनत्यत्वाशरीरत्वसवर्गतत्वा�द व�यमाणम् । त� कमर्णा िव�ध्यत इित यु� एवैषां 
कमर्स्विविनयोगः । न �ेवंलक्षणमात्मनो याथात्म्यम् उत्पा�ं िवकायर्म् आप्यं संस्काय� वा कतृर्भो�ृ�पं वा, येन कमर्शेषता 
स्यात् ; सवार्सामुपिनषदामात्मयाथात्म्यिन�पणेनैवोपक्षयात्, गीतानां मोक्षधमार्णां चैवंपरत्वात् । 
तस्मादात्मनोऽनेकत्वकतृर्त्वभो�ृत्वा�द च अशु�त्वपापिव�त्वा�द चोपादाय लोकबुि�िस� ंकमार्िण िविहतािन । यो िह 
कमर्फलेनाथ� द�ृने ��वचर्सा�दना अद�ृने स्वगार्�दना च ि�जाितरह ंन 
काणत्वकुिणत्वा�निधकार�योजकधमर्वािनत्यात्मानं मन्यते सोऽिध��यते कमर्िस्वित �िधकारिवदो वदिन्त । तस्मादतेे 
मन्�ा आत्मनो याथात्म्य�काशनेन आत्मिवषयं स्वाभािवककमर्िवज्ञानं िनवतर्यन्तः 
शोकमोहा�दसंसारधमर्िविच्छि�साधनमात्मैकत्वा�दिवज्ञानमुत्पादयन्तीित । 
एवमु�ािधकायर्िभधेयसम्बन्ध�योजनान्मन्�ान्संके्षपतो �ाख्यास्यामः 

 

ईशा वास्यिमद् ँसव� य�त्क च जगत्या ंजगत ्। 
तने त्य�ेन भ�ुीथा मा गधृः कस्य िस्व�नम ्॥ १ ॥ 
 

भाष्यम ्–  
 

ईशा ई� ेइित ईट्, तेन ईशा । ईिशता परम�ेरः परमात्मा सवर्स्य । स िह सवर्मी� ेसवर्जन्तूनामात्मा सन् 
�त्यगात्मतया । तेन स्वेन �पेणात्मना ईशा वास्यम् आच्छादनीयम ्। �कम् ? इद ंसव� य�त्क च य�त्किचत् 
जगत्या ंपृिथ�ां जगत ्तत्सवर्म् । स्वेनात्मना ईशेन �त्यगात्मतया अहमेवेद ंसवर्िमित परमाथर्सत्य�पेणानृतिमद ं
सव� चराचरमाच्छादनीय ंपरमात्मना । यथा चन्दनागवार्द�ेदका�दसम्बन्धजक्लेदा�दजमौपािधकं दौगर्न्ध्य ं
तत्स्व�पिनघषर्णेनाच्छा�त ेस्वेन पारमा�थकेन गन्धेन, त�दवे िह स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभािवकं 
कतृर्त्वभो�ृत्वा�दलक्षण ंजग�ैत�पं पृिथ�ाम्, जगत्यािमत्युपलक्षणाथर्त्वात्सवर्मेव नाम�पकमार्ख्यं िवकारजातं 
परमाथर्सत्यात्मभावनया त्य�ं स्यात् । एवमी�रात्मभावनया यु�स्य पु�ा�ेषणा�यसंन्यासे एवािधकारः, न 
कमर्सु । तेन त्य�ेन त्यागेनेत्यथर्ः । न िह त्य�ो मृतः पु�ो भृत्यो वा आत्मसम्बिन्धताभावादात्मान ंपालयित । 
अतस्त्यागेनेत्ययमेवाथर्ः । भु�ीथाः पालयेथाः । एवं त्य�ैषणस्त्वं मा गृधः गृिधम ्आकाङ्क्षा ंमा काष�ः 
धनिवषयाम ्। कस्य िस्वत् कस्यिचत् परस्य स्वस्य वा धनं मा काङ्क्षी�रत्यथर्ः । िस्व�दत्यनथर्को िनपातः । 
अथवा, मा गृधः । कस्मात् ? कस्य िस्व�नम् इत्याके्षपाथर्ः । न कस्यिच�नमिस्त, यद्गृध्येत । आत्मैवेद ं



सवर्िमती�रभावनया सव� त्य�म ्। अत आत्मन एवेद ंसवर्म्, आत्मैव च सवर्म् । अतो िमथ्यािवषयां गृ�ध मा 
काष��रत्यथर्ः ॥ 
एवमात्मिवदः पु�ा�ेषणा�यसंन्यासेनात्मज्ञानिन�तया आत्मा रिक्षत� इत्येष वेदाथर्ः । अथेतरस्य 
अनात्मज्ञतयात्म�हणाश�स्य इदमुप�दशित मन्�ः — 
 

कुवर्�ेवहे कमार्िण िजजीिवषेच्छत ंसमाः । 
एव ंत्विय नान्यथतेोऽिस्त न कमर् िलप्यत ेनरे ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 
 

कुवर्�ेव िनवर्तर्य�ेव इह कमार्िण अि�हो�ादीिन िजजीिवषेत् जीिवतुिमच्छेत् शतं शतसंख्याकाः समाः 
संवत्सरान् । तावि� पु�षस्य परमायु�न�िपतम् । तथा च �ा�ानुवादने यि�जीिवषेच्छत ंवषार्िण तत्कुवर्�ेव 
कमार्णीत्येति�धीयते । एवम् एवं�कारे त्विय िजजीिवषित नरे नरमा�ािभमािनिन इतः एतस्मादि�हो�ादीिन 
कमार्िण कुवर्तो वतर्मानात्�कारात् अन्यथा �कारान्तरं नािस्त, येन �कारेणाशुभ ंकमर् न िलप्यते ; कमर्णा न 
िलप्यस इत्यथर्ः । अतः शा�िविहतािन कमार्ण्यि�हो�ादीिन कुवर्�ेव िजजीिवषेत ्॥ 

कथं पुन�रदमवगम्यते — पूव�ण मन्�ेण संन्यािसनो ज्ञानिन�ो�ा, ि�तीयेन तदश�स्य कमर्िन�िेत ? 
उच्यते — ज्ञानकमर्णो�वरोधं पवर्तवदकम्प्यं यथो�ं न स्मरिस �कम् ? इहाप्यु�म ्— यो िह िजजीिवषेत्स 
कमार्िण कुवर्�ेव इित ; ‘ईशा वास्यिमद ंसवर्म्’, ‘तेन त्य�ेन भु�ीथाः मा गृधः कस्य िस्व�नम्’ इित च । ‘न 
जीिवते मरणे वा गृ�ध कुव�तारण्यिमयात ्इित पद ंततो न पुनरेयात्’ (?) इित च संन्यासशासनात् । उभयोः 
फलभेद ंच व�यित । ‘इमौ �ावेव पन्थानावनुिनष्�ान्ततरौ भवतः ��यापथ�ैव पुरस्तात्संन्यास�’ (?) ; तयोः 
संन्यास एवाितरेचयित — ‘न्यास एवात्यरेचयत्’ (तै. नारा. ७८) इित तैि�रीयके । ‘�ािवमावथ पन्थानौ य� 
वेदाः �िति�ताः । �वृि�लक्षणो धम� िनवृि�� िवभािषतः’ (मो. ध. २४१-६) इत्या�द पु�ाय िवचायर् 
िनि�तमु�ं �ासेन वेदाचाय�ण भगवता । िवभाग ंचानयोः �दशर्ियष्यामः ॥ 
 
अथेदानीमिव�ि�न्दाथ�ऽय ंमन्� आरभ्यते —  
 

असयुार् नाम त ेलोका अन्धने तमसा वतृाः । 
तांस्त े�ेत्यािभगच्छिन्त ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम ्
 



असुयार्ः परमात्मभावम�यमपे�य दवेादयोऽप्यसुराः । तेषां च स्वभूता लोका असुयार्ः नाम । 
नामशब्दोऽनथर्को िनपातः । ते लोकाः कमर्फलािन लोक्यन्ते दशृ्यन्त ेभुज्यन्त इित जन्मािन । अन्धेन 
अदशर्नात्मकेनाज्ञानेन तमसा आवृताः आच्छा�दताः । तान् स्थावरान्तान्, �ेत्य त्यक्त्वेमं दहेम ्अिभगच्छिन्त 
यथाकमर् यथा�ुतम ्। ये के च आत्महनः आत्मान ं�न्तीत्यात्महनः । के ? ते जनाः येऽिव�ांसः । कथं ते आत्मानं 
िनत्यं �हसिन्त ? अिव�ादोषेण िव�मानस्यात्मनिस्तरस्करणात् । िव�मानस्यात्मनो यत्काय� 
फलमजरामरत्वा�दसंवेदना�दलक्षणम,् तत् हतस्येव ितरोभूतं भवतीित �ाकृता अिव�ांसो जना आत्महन 
इत्युच्यन्ते । तेन �ात्महननदोषेण संसरिन्त ते ॥ 

 
यस्यात्मनो हननादिव�ांसः संसरिन्त, ति�पयर्येण िव�ांसो मुच्यन्तेऽनात्महनः, तत्क�दशृमात्मत�विमत्युच्यते —  
 

अनजेदकंे मनसो जवीयो ननै�ेवा आ�वुन्पूवर्मषर्त ्। 
त�ावतोऽन्यानत्यिेत ित�—�िस्म�पो मात�र�ा दधाित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम ्
 

अनेजत ्न एजत् । ‘एजृ कम्पने’, कम्पनं चलनं स्वावस्था�च्युितः, त��जतम,् सवर्दा एक�पिमत्यथर्ः । 
त� एकं सवर्भूतेषु । मनसः सङ्कल्पा�दलक्षणात् जवीयो जवव�रम ्। कथं िव��मुच्यते — �ुवं िन�लिमदम,् 
मनसो जवीय इित च ? नैष दोषः, िन�पाध्युपािधम�वेनोपप�ेः । त� िन�पािधकेन स्वेन �पेणोच्यते — 
अनेजदकेम ्इित । मनसः अन्तःकरणस्य सङ्कल्पिवकल्पलक्षणस्योपाधेरनुवतर्नात् । इह दहेस्थस्य मनसो 
��लोका�ददरूस्थसङ्कल्पनं क्षणमा�ा�वतीत्यतो मनसो जिव�त्वं लोक�िस�म ्। तिस्मन्मनिस ��लोकादीन् 
�तुं गच्छित सित, �थम�ा� इवात्मचैतन्याभासो गृ�ते । अतः मनसो जवीयः इत्याह । नैन�ेवाः, �ोतना�ेवाः 
चकु्षरादीनीिन्�यािण, एनत् �कृतमात्मत�वं ना�ुवन् न �ा�वन्तः । तेभ्यो मनो जवीयः । 
मनो�ापार�विहतत्वादाभासमा�मप्यात्मनो नैव दवेानां िवषयीभवित ; यस्मा�वनान्मनसोऽिप पूवर्मषर्त ्
पूवर्मेव गतम,् �ोमव�ािपत्वात् । सवर्�ािप तदात्मत�वं सवर्संसारधमर्व�जत ंस्वेन िन�पािधकेन 
स्व�पेणािव��यमवे सत्, उपािधकृताः सवार्ः संसारिव��या अनुभवतीवािववे�कनां मूढानामनकेिमव च �ितदहे ं
�त्यवभासत इत्येतदाह — तत् धावतः �तुं गच्छतः अन्यान् आत्मिवलक्षणान्मनोवािगिन्�य�भृतीन् अत्येित 
अतीत्य गच्छतीव । इवाथ� स्वयमेव दशर्यित — ित��दित, स्वयमिव��यमेव स�दत्यथर्ः । तिस्मन् आत्मत�वे 
सित िनत्यचैतन्यस्वभावे, मात�र�ा मात�र अन्त�रके्ष �यित गच्छतीित मात�र�ा वायुः 
सवर्�ाणभृित्�यात्मकः, यदा�यािण कायर्करणजातािन यिस्म�ोतािन �ोतािन च, यत्सू�संज्ञकं सवर्स्य जगतो 
िवधारियतृ, स मात�र�ा, अपः कमार्िण �ािणना ंचे�ालक्षणािन अग्न्या�दत्यपजर्न्यादीना ं
ज्वलनदहन�काशािभवषर्णा�दलक्षणािन, दधाित िवभजतीत्यथर्ः, धारयतीित वा ; ‘भीषास्मा�ातः पवते’ 
इत्या�द�ुितभ्यः । सवार् िह कायर्करणिव��या िनत्यचैतन्यात्मस्व�पे सवार्स्पदभूते सत्येव भवन्तीत्यथर्ः ॥ 



 
न मन्�ाणा ंजािमतास्तीित पूवर्मन्�ो�मप्यथ� पुनराह —  

तदजेित त�जैित तद्दरेू त�िन्तके । 
तदन्तरस्य सवर्स्य तद ुसवर्स्यास्य बा�तः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम ्
 

तत् आत्मत�वं यत्�कृतम ्एजित चलित तदवे च नैजित स्वतो नैव चलित, स्वतः अचलमेव सत् 
चलतीवेत्यथर्ः । �क�, तद्दरेू वषर्को�टशतैरप्यिवदषुाम�ाप्यत्वाद्दरू इव । तद ुअिन्तके समीपे अत्यन्तमेव 
िवदषुाम,् आत्मत्वात् न केवलं दरेू, अिन्तके च । तत् अन्तः अभ्यन्तरे अस्य सवर्स्य, ‘य आत्मा सवार्न्तरः’ इित 
�ुतेः, अस्य सवर्स्य जगतो नाम�प��यात्मकस्य । तत् उ सवर्स्य अस्य बा�तः ; 
�ािपत्वादाकाशवि�रितशयसू�मत्वादन्तः ; ‘�ज्ञानघन एव’ (बृ. उ. ४-५-१३) इित शासनाि�रन्तरं च ॥ 
 

इममेवाथर्मन्योऽिप मन्� आह —  
 

यिस्मन्सवार्िण भूतािन आत्मैवाभूि�जानतः । 
त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 
 

यिस्मन्सवार्िण भूतािन यिस्मन् काले यथो�ात्मिन वा, तान्येव भूतािन सवार्िण परमाथार्त्मदशर्नात् 
आत्मैवाभूत ्आत्मैव संवृ�ः परमाथर्वस्त ुिवजानतः, त� तिस्मन्काले त�ात्मिन वा, को मोहः कः शोकः । शोक� 
मोह� कामकमर्बीजमजानतो भवित, न त्वात्मैकत्वं िवशु� ंगगनोपम ंपश्यतः । को मोहः कः शोक इित 
शोकमोहयोरिव�ाकायर्योराके्षपेणासम्भव�काशनात ्सकारणस्य संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः �द�शतो भवित ॥ 
 
योऽयमतीतैमर्न्�ै�� आत्मा, स स्वेन �पेण �कलक्षण इत्याह अय ंमन्�ः — 
 

स पयर्गाच्छु�मकायम�ण—म�ािवरं श�ुमपापिव�म ्। 
किवमर्नीषी प�रभःू स्वयम्भयूार्थातथ्यतो—ऽथार्न्�दधाच्छा�तीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 
  



 स पयर्गात,् सः यथो� आत्मा पयर्गात् प�र समन्तात ्अगात् गतवान,् आकाशव�ापीत्यथर्ः । शु�ं शु�ं 
ज्योितष्मत् दीि�मािनत्यथर्ः । अकायम ्अशरीरं िलङ्गशरीरव�जत इत्यथर्ः । अ�णम् अक्षतम् । अ�ािवरम् 
�ावाः िसरा यिस्म� िव�न्त इत्य�ािवरम् । अ�णम�ािवरिमत्येताभ्यां स्थूलशरीर�ितषेधः । शु� ं
िनमर्लमिव�ामलरिहतिमित कारणशरीर�ितषेधः । अपापिव� ंधमार्धमार्�दपापव�जतम् । शु�िमत्यादीिन 
वचांिस पुंिलङ्गत्वेन प�रणेयािन, स पयर्गात् इत्युप�म्य किवमर्नीषी इत्या�दना पुंिलङ्गत्वेनोपसंहारात् । किवः 
�ान्तदश� सवर्दक्ृ, ‘नान्योऽतोऽिस्त ��ा’ (बृ. उ. ३-७-२३) इत्या�द�तुेः । मनीषी मनस ईिषता, सवर्ज्ञ ई�र 
इत्यथर्ः । प�रभूः सव�षां प�र उप�र भवतीित प�रभूः । स्वयंभूः स्वयमेव भवतीित, येषामुप�र भवित य�ोप�र 
भवित स सवर्ः स्वयमेव भवतीित स्वयंभूः । स िनत्यमु� ई�रः याथातथ्यतः सवर्ज्ञत्वात् यथातथाभावो 
याथातथ्यं तस्मात् यथाभूतकमर्फलसाधनतः अथार्न ्कतर्�पदाथार्न ्�दधात् िविहतवान्, यथानु�पं 
�भज�दत्यथर्ः । शा�तीभ्यः िनत्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः �जापितभ्य इत्यथर्ः ॥ 
  

 अ�ा�ेन मन्�णे सव�षणाप�रत्यागेन ज्ञानिन�ो�ा �थमो वेदाथर्ः ‘ईशावास्यिमद ंसवर्म्. . . मा गृधः 
कस्य िस्व�नम’् (ई. उ. १) इित । अज्ञानां िजजीिवषूणा ंज्ञानिन�ासम्भवे ‘कुवर्�ेवेह कमार्िण िजजीिवषेत्’ (ई. उ. 
२) इित कमर्िन�ो�ा ि�तीयो वेदाथर्ः । अनयो� िन�यो�वभागो मन्��य�द�शतयोबृर्हदारण्यकेऽिप द�शतः — 
‘सोऽकामयत जाया म ेस्यात्’ (बृ. उ. १-४-१७) इत्या�दना अज्ञस्य कािमनः कमार्णीित । ‘मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया’ (बृ. उ. १-४-१७), (बृ. उ. १-५-२) इत्या�दवचनात् अज्ञत्वं कािमत्वं च कमर्िन�स्य िनि�तमवगम्यत े
। तथा च तत्फलं स�ा�सगर्स्तेष्वात्मभावेनात्मस्व�पावस्थानम ्। जाया�ेषणा�यसंन्यासेन चात्मिवदां 
कमर्िन�ा�ाितकूल्येन आत्मस्व�पिन�वै द�शता — ‘�क �जया क�रष्यामो येषा ंनोऽयमात्माय ंलोकः’ (बृ. उ. ४-
४-२२) इत्या�दना । ये तु ज्ञानिन�ाः संन्यािसनस्तेभ्यः ‘असुयार् नाम ते’ (ई. उ. ३) इत्या�दना 
अिव�ि�न्दा�ारेणात्मनो याथात्म्यम ्‘स पयर्गात्’ (ई. उ. ८) इत्येतदन्तमैर्न्�ै�प�द�म ्। ते ��ािधकृता न 
कािमन इित । तथा च �ेता�तराणां मन्�ोपिनष�द — ‘अत्या�िमभ्यः परम ंपिव�ं �ोवाच सम्यगृिषसंघजु�म’् 
(�े. उ. ६-२१) इत्या�द िवभज्यो�म ्। ये तु कािमनः कमर्िन�ाः कमर् कुवर्न्त एव िजजीिवषवः, तेभ्य इदमुच्यत े
— ‘ अन्ध ंतमः’ (ई. उ. ९) इत्या�द । कथं पुनरेवमवगम्यते, न तु सव�षाम् इित ? उच्यते — अकािमनः 
साध्यसाधनभेदोपमद�न ‘यिस्मन्सवार्िण भूतािन आत्मैवाभूि�जानतः । त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ 
(ई. उ. ७) इित यत् आत्मैकत्विवज्ञानम,् त� केनिचत्कमर्णा ज्ञानान्तरेण वा �मूढः समुि�चीषित । इह तु 
समुि�चीषया अिव�दा�दिनन्दा ��यते । त� च यस्य येन समु�यः सम्भवित न्यायतः शा�तो वा त�दहोच्यते । 
त�ैवं िव�ं दवेतािवषयं ज्ञानं कमर्सम्बिन्धत्वेनोपन्यस्तं न परमात्मज्ञानम्, ‘िव�या दवेलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) 
इित पृथक्फल�वणात् । तयोज्ञार्नकमर्णो�रहकैैकानु�ानिनन्दा समुि�चीषया, न िनन्दापरैव एकैकस्य, 
पृथक्फल�वणात् — ‘िव�या तदारोहिन्त’ ‘िव�या दवेलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) ‘न त� दिक्षणा यािन्त’ ‘कमर्णा 
िपतृलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) इित ।  
 



न िह शा�िविहतं �कि�दकतर्�तािमयात् । त� — 
 

अन्ध ंतमः �िवशिन्त य ेअिव�ामपुासत े। 
ततो भूय इव ते तमो य उ िव�ाया ंरताः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 
 अन्धं तमः अदशर्नात्मकं तमः �िवशिन्त । के ? ये अिव�ाम्, िव�ाया अन्या अिव�ा कम�त्यथर्ः, कमर्णो 
िव�ािवरोिधत्वात्, तामिव�ामि�हो�ा�दलक्षणामेव केवलाम् उपासते तत्पराः सन्तोऽनुित�न्तीत्यिभ�ायः । ततः 
तस्मादन्धात्मका�मसः भूय इव ब�तरमेव ते तमः �िवशिन्त । के ? कमर् िहत्वा ये उ ये तु िव�ायामेव दवेताज्ञाने एव रताः 
अिभरताः ॥ 
 
त�ावान्तरफलभेद ंिव�ाकमर्णोः समु�यकारणमाह । अन्यथा फलवदफलवतोः संिनिहतयोरङ्गािङ्गतया जािमतैव 
स्या�दित — 

 
अन्यदवेा��व�या अन्यदा�रिव�या । 
इित श�ुमु धीराणा ंय ेनस्ति�चचिक्षरे ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 
 अन्यत् पृथगेव िव�या ��यते फलिमित आ�ः वदिन्त, अन्यदा�रिव�या कमर्णा ��यते फलिमित । तथो�म् — 
‘कमर्णा िपतृलोकः, िव�या दवेलोकः’ (बृ. उ. १-५-१६) इित । इित एवं शु�ुम �ुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां वचनम् । ये 
आचायार् नः अस्मभ्य ंतत् कमर् च ज्ञानं च िवचचिक्षरे �ाख्यातवन्तः, तेषामयमागमः पारम्पयार्गत इत्यथर्ः ॥ 
 
यत एवमतः — 

 
िव�ा ंचािव�ा ंच यस्त�देोभय ंसह । 
अिव�या मतृ्यु ंतीत्वार् िव�यामतृम�तु े॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

िव�ां च अिव�ां च दवेताज्ञानं कमर् चेत्यथर्ः । यस्तत् एतदभुय ंसह एकेन पु�षेण अन�ुयें वेद तस्यैवं 
समु�यका�रण एकैकपु�षाथर्सम्बन्धः �मेण स्या�दत्युच्यते — अिव�या कमर्णा अि�हो�ा�दना मतृ्युम,् 
स्वाभािवकं कमर् ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यम,् तदभुय ंतीत्वार् अित�म्य िव�या दवेताज्ञानेन अमृत ंदवेतात्मभावम ्
अ�ुत े�ा�ोित । तद्ध्यमृतमचु्यते, य�ेवतात्मगमनम ्॥ 
 
अधुना �ाकृता�ाकृतोपासनयोः समुि�चीषया �त्येकं िनन्दोच्यते — 
 



अन्ध ंतमः �िवशिन्त यऽेसम्भिूतमपुासत े। 
ततो भयू इव त ेतमो य उ सम्भतू्या ंरताः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

अन्धं तमः �िवशिन्त ये असम्भूितम,् सम्भवनं सम्भूितः सा यस्य कायर्स्य सा सम्भूितः तस्या अन्या 
असम्भूितः �कृितः कारणम ्अ�ाकृताख्यम्, तामसम्भूितम�ाकृताख्यां �कृ�त कारणमिव�ा ं
कामकमर्बीजभूतामदशर्नाित्मकाम ्उपासते ये ते तदनु�पमेवान्धं तमः अदशर्नात्मकं �िवशिन्त । ततः तस्मादिप 
भूयो ब�तरिमव तमः ते �िवशिन्त ये उ सम्भूत्यां कायर्��िण िहरण्यगभार्ख्ये रताः ॥ 
 
अधुना उभयो�पासनयोः समु�यकारणमवयवफलभेदमाह — 
 

अन्यदवेा�ः सम्भवादन्यदा�रसम्भवात ्। 
इित श�ुमु धीराणा ंय ेनस्ति�चचिक्षरे ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

अन्यदवे पृथगवे आ�ः फलं सम्भवात् सम्भूतेः कायर्��ोपासनात् अिणमा�ै�यर्लक्षणम ्आख्यातवन्त 
इत्यथर्ः । तथा च अन्यदा�रसम्भवात् असम्भूतेः अ�ाकृतात् अ�ाकृतोपासनात् यद�ुम ्‘अन्धं तमः �िवशिन्त’ 
(ई. उ. ९) इित, �कृितलय इित च पौरािणकै�च्यते । इित एवं शु�ुम धीराणा ंवचनं ये नस्ति�चचिक्षरे 
�ाकृता�ाकृतोपासनफलं �ाख्यातवन्त इत्यथर्ः ॥ 
 
यत एवम्, अतः समु�यः सम्भूत्यसम्भूत्युपासनयोयुर्�ः एकैकपु�षाथर्त्वा�ेत्याह — 
 

सम्भ�ूत च िवनाश ंच यस्त�देोभय ंसह । 
िवनाशने मृत्यु ंतीत्वार् सम्भूत्यामृतम�तु े॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

 सम्भू�त च िवनाशं च यस्त�देोभय ंसह, िवनाशेन, िवनाशो धम� यस्य कायर्स्य स तेन ध�मणा 
अभेदनेोच्यत े‘िवनाशः’ इित । तेन तदपुासनेनानै�यर्मधमर्कामा�ददोषजात ंच मृत्युं तीत्वार्, िहरण्यगभ�पासनेन 
�िणमा�द�ाि�ः फलम्, तेनानै�यार्�दमृत्यमुतीत्य, असम्भूत्या अ�ाकृतोपासनया अमृतं �कृितलयलक्षणम ्
अ�ुत े। ‘सम्भू�त च िवनाशं च’ इत्य�ावणर्लोपेन िनद�शो ���ः, �कृितलयफल�ुत्यनुरोधात् ॥ 
 मानुषदवैिव�साध्यं फल ंशा�लक्षणं �कृितलयान्तम् ; एतावती संसारगितः । अतः परं पूव��म ्

‘आत्मैवाभूि�जानतः’ इित सवार्त्मभाव एव सव�षणासंन्यासज्ञानिन�ाफलम ्। एवं ि��कारः �वृि�िनवृि�लक्षणो 

वेदाथ�ऽ� �कािशतः । त� �वृि�लक्षणस्य वेदाथर्स्य िविध�ितषेधलक्षणस्य कृत्�स्य �काशने �वग्यार्न्तं 



�ा�णमुपयु�म् । िनवृि�लक्षणस्य �काशने अत ऊध्व� बृहदारण्यकम् । त� िनषेका�दश्मशानान्त ंकमर् कुवर्न् 

िजजीिवषे�ो िव�या सहापर��िवषयया, तद�ुम ्— ‘िव�ां चािव�ां च यस्त�देोभयं सह । अिव�या मृत्यु ं

तीत्वार् िव�यामृतम�ुत’े (ई. उ. १) इित, त� सोऽिधकारी केन माग�णामतृत्वम�ुते इत्युच्यते — 

‘त��त्सत्यमसौ स आ�दत्यो य एष एतिस्मन्मण्डल ेपु�षो य�ायं दिक्षणेऽक्षन्पु�षः’ (बृ. उ. ५-५-२) एतदभुयं 

सत्य ं��ोपासीनः यथो�कमर्कृ� यः, सोऽन्तकाले �ा�े सत्यात्मानमात्मनः �ाि��ारं याचत े—  

िहरण्मयने पा�णे सत्यस्यािपिहत ंमखुम ्। 
त�व ंपषू�पावणृ ुसत्यधमार्य द�ृय े॥ १५ ॥ 

भाष्यम ्
िहरण्मयेन पा�ेण िहरण्मयिमव िहरण्मयम,् ज्योितमर्यिमत्येतत्, तेन पा�ेणेव अिपधानभूतेन सत्यस्य 

आ�दत्यमण्डलस्थस्य ��णः अिपिहतम ्आच्छा�दत ंमुखं �ारम ्; तत् त्वं ह ेपूषन ्अपावृणु अपसारय सत्यधमार्य 
तव सत्यस्योपासनात्सत्यं धम� यस्य मम सोऽह ंसत्यधमार् तस्मै म�म ्; अथवा, यथाभूतस्य धमर्स्यानु�ा�,े द�ृय े
तव सत्यात्मन उपलब्धय े॥ 
 

पषू�केष� यम सयूर् �ाजापत्य �हू  
रश्मीन्समहू तजेो य� े�प ंकल्याणतम ं 
त� ेपश्यािम योऽसावसौ प�ुषः सोऽहमिस्म ॥ १६ ॥ 

भाष्यम ्
ह ेपूषन ्जगतः पोषणात्पूषा रिवः । तथा एक एव ऋषित गच्छतीत्येक�षः ह ेएकष� । तथा सवर्स्य 

संयमना�मः ह ेयम । तथा रश्मीना ं�ाणानां रसानां च स्वीकरणात्सूयर्ः ह ेसूयर् । �जापतेरपत्यं �ाजापत्यः ह े
�ाजापत्य । �ूह िवगमय रश्मीन ्स्वान् । समूह एक�कु� उपसंहर तेजः तावकं ज्योितः । यत् ते तव �पं 
कल्याणतमम ्अत्यन्तशोभनम्, तत् ते तवात्मनः �सादात ्पश्यािम । �क�, अह ंन तु त्वां भृत्यव�ाच ेयोऽसौ 
आ�दत्यमण्डलस्थः असौ �ा�त्यवयवः पु�षः पु�षाकारत्वात्, पूण� वानेन �ाणबुद्ध्यात्मना जगत्समस्तिमित 
पु�षः ; पु�र शयना�ा पु�षः । सोऽहम् अिस्म भवािम ॥ 

 
वायरुिनलममतृमथदे ंभस्मान्त ंशरीरम ्। 
� �तो स्मर कृत ंस्मर �तो स्मर कृत ंस्मर ॥ १७ ॥ 

भाष्यम ्
अथेदान� मम म�रष्यतो वायुः �ाणः अध्यात्मप�रच्छेद ंिहत्वा अिधदवैतात्मान ंसवार्त्मकम् अिनलम ्

अमृत ंसू�ात्मानं �ितप�तािमित वाक्यशेषः । िलङ्ग ंचेद ंज्ञानकमर्संस्कृतमुत्�ामित्वित ���म,् 



मागर्याचनसामथ्यार्त् । अथ इद ंशरीरम�ौ �तं भस्मान्तं भस्मावशेष ंभूयात् । ओिमित यथोपासनम् 
��तीकात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्य ं��ाभेदनेोच्यत े। ह े�तो सङ्कल्पात्मक स्मर यन्मम स्मतर्�ं तस्य 
कालोऽयं �त्युपिस्थतः, अतः स्मर एतावन्तं कालं भािवतं कृतम् अ�े स्मर यन्मया बाल्य�भृत्यनुि�तं कमर् त� 
स्मर । �तो स्मर कृतं स्मर इित पुनवर्चनमादराथर्म ्॥ 
 
पुनरन्येन मन्�णे माग� याचत े— 
 

अ� ेनय सपुथा राय ेअस्मािन्व�ािन दवे वयनुािन िव�ान ्। 
ययुोध्यस्म��ुराणमनेो भिूय�ा ंते नमउ�� िवधमे ॥ १८ ॥ 

भाष्यम ्
ह ेअ�े नय गमय सुपथा शोभनेन माग�ण । सुपथेित िवशेषणं दिक्षणमागर्िनवृ�यथर्म् । िन�वण्णोऽह ंदिक्षणेन माग�ण 

गतागतलक्षणेन ; अतो याचे त्वां पुनः पुनः गमनागमनव�जतेन शोभनेन पथा नय । राये धनाय, कमर्फलभोगायेत्यथर्ः । 
अस्मान् यथो�धमर्फलिविश�ान् िव�ािन सवार्िण ह ेदवे वयुनािन कमार्िण, �ज्ञानािन वा िव�ान् जानन् । �क�, युयोिध 
िवयोजय िवनाशय अस्मत् अस्म�ः जु�राणं कु�टलं व�नात्मकम् एनः पापम् । ततो वयं िवशु�ाः सन्तः इ� ं�ाप्स्याम 
इत्यिभ�ायः । �कतु वयिमदान� त ेन श�ुमः प�रचया� कतुर्म् ; भूिय�ां ब�तरां ते तुभ्यं नमउ�� नमस्कारवचन ंिवधेम 
नमस्कारेण प�रचरेम इत्यथर्ः ॥ 

‘अिव�या मृत्युं तीत्वार् िव�यामृतम�ुते’ (ई. उ. ११) ‘िवनाशेन मृत्युं तीत्वार् असम्भूत्यामृतम�ुते’ (ई. उ. १४) 
इित �ुत्वा केिचत्संशयं कुवर्िन्त । अतस्ति�धार्रणाथ� सङ्के्षपतो िवचारणां क�रष्यामः । त� ताव�त्किनिम�ः संशय इित, 
उच्यते — िव�ाशब्दने मुख्या परमात्मिव�ैव कस्मा� गृ�ते, अमृतत्वं च ? ननू�ायाः परमात्मिव�ायाः कमर्ण� 
िवरोधात्समु�यानुपपि�ः । सत्यम् । िवरोधस्तु नावगम्यते, िवरोधािवरोधयोः शा��माणकत्वात् ; यथा अिव�ानु�ानं 
िव�ोपासनं च शा��माणकम्, तथा ति�रोधािवरोधाविप । यथा च ‘न �हस्यात्सवार् भूतािन’ इित शा�ादवगतं पुनः 
शा�ेणैव बाध्यत े‘अध्वरे पशंु �हस्यात्’ इित, एवं िव�ािव�योरिप स्यात् ; िव�ाकमर्णो� समु�यः । न ; ‘दरूमेते िवपरीते 
िवषूची अिव�ा या च िव�ेित ज्ञाता’ इित �ुतेः । ‘िव�ां चािव�ां च’ इित वचनादिवरोध इित चेत,् न ; 
हतुेस्व�पफलिवरोधात् । िव�ािव�ािवरोधािवरोधयो�वकल्पासम्भवात् समु�यिवधानादिवरोध एवेित चेत्, न ; 
सहसम्भवानुपप�ेः । �मेणैका�ये स्यातां िव�ािव�े इित चेत,् न ; िव�ोत्प�ौ तदा�येऽिव�ानुपप�ेः ; न िह अि��ष्णः 
�काश� इित िवज्ञानोत्प�ौ यिस्म�ा�ये तदतु्प�म्, तिस्म�ेवा�ये शीतोऽि�र�काशो वा इत्यिव�ाया उत्पि�ः । नािप 
संशयः अज्ञानं वा, ‘यिस्मन्सवार्िण भूतािन आत्मैवाभूि�जानतः । त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई. उ. ७) इित 
शोकमोहा�सम्भव�ुतेः । अिव�ासम्भवा�दपुादानस्य कमर्णोऽप्यनुपपि�मवोचाम । ‘अमृतम�ुते’ इत्यापेिक्षकममृतम् ; 
िव�ाशब्दने परमात्मिव�ा�हण े‘िहरण्मयेन’ (ई. उ. १५) इत्या�दना �ारमागर्याचनमनुपप�ं स्यात् । तस्मात् 
यथा�ाख्यात एव मन्�ाणामथर् इत्युपरम्यते ॥ 

 
 



 
 

॥ ईशावास्योपिनष�ाष्यम ्॥ 

�ीमदानन्दतीथर् 

िनत्यािनत्यजगध्दा� ेिनत्याय ज्ञानमूतर्ये। 
पूणार्नन्दाय हरये सवर्यज्ञभुज ेनमः॥ १॥ 
यस्माद्��ेन्�र��ा�ददवेतानां �ीयोऽिप च। 
ज्ञानःस्पू�तः सदा तस्मै हरये गुरवे नमः॥ २॥ 
अवायम्भुवो मनुरेतैमर्न्�ैभर्गवन्तमाकूितसूनुं यज्ञनामानं िवष्णु ंतु�ाव –  
स्वायम्भुवः स्वदौिह� ंिवष्णुं यज्ञािभद ंमनुः । ईशावास्या�दिभमर्न्�ैस्तु�ावाविहतात्मना॥ रक्षोिभ��ैः सम्�ा�ः 
ख़ा�दतुं मोिचतस्तदा। स्तो�ं �ूत्वै यजे्ञन तान् हत्वाऽवध्यतां गतान्॥ �ादािध्द भगवांस्तेषामवध्यत्वं हरः �भुः। 
तैवर्ध्यत्वं तथाऽन्येषामतः कोऽन्यो हरेः �भुः॥ इित ��ाण्डे। भागवते चायमथर् एव उ�ः। 
 

ॐ ईशा वास्यिमद ँसव� यित्क� जगत्या ंजगत ्| 
तने त्य�ेन भ�ुीथा मा गधृः कस्यिस्व�नम ्||१|| 

भाष्यम ्
 ईशस्य वासयोग्यमीशावास्यम ्। जगत्या ं�कृतौ । तेन ईशेन त्य�ेन द�ेन भु�ीथाः।  

स्वतः �वृ�यश�त्वादीशावास्यिमद ंजगत ्। 
�वृ�ये �कृितगं यस्मात् स�कृती�रः ॥  
‘तदधीन�वृि�त्वात् तदीय ंसवर्मेव यत्। त��ेनैव भु�ीथा अतो नान्यं �याचयेत’ 

इित �ा�ाण्डे || 
 

कुवर्�वेहे कमार्िण िजजीिवषचे्छत ँसमाः | 
एव ंत्विय नान्यथतेोऽिस्त न कमर् िलप्यत ेनरे || २ || 

भाष्यम ्
अकुवर्तः कमर् न िलप्यते इित नािस्त –  
अज्ञस्य कमर् िलप्येत कृष्णोपािस्तमकुवर्तः। 
ज्ञािननोऽिप यतो �ास आनन्दस्य भवेद ्�ुवम्। 
‘अतोऽलेपेऽिप लेषः स्यादतः काय�व सा सदा’ ॥ 



 इित नारदीय॥े 
 
 

असयुार् नाम त ेलोका अन्धने तमसाऽऽवतृाः | 
ताँस्त े�ेत्यािभगच्छिन्त ये के चात्महनो जनाः || ३ || 

भाष्यम ्
स�ु रमणिव�ध्दत्वादसुराणां �ाप्यत्वा�ासुयार्ः। ‘न च रमन्त्यहो अस्दपुासनयाऽऽत्महनः’ इत्यु��वात्। 
‘महादःुख़ैकहतेुत्वात् �ाप्यत्वादसुरैस्तथा। 
‘असुयार् नाम ते लोकास्तान् यािन्त िवमुख़ा हरौ’॥ 

इित वामने। 
ये के चेत्यनेन िनयम उ�ः। 

‘िनयमेन तमो यािन्त सव�ऽिप िवमुख़ा हरौ ‘ इित च। 
 

अनजेदकंे मनसो जवीयो ननै�ेवा आ�वुन्पूवर्मषर्त ् | 
त�ावतोऽन्यानत्यिेत ित��िस्म�पो मात�र�ा दधाित || ४ || 

भाष्यम ्
अनेज�भर्यत्वात् तदकंे �ाधान्यतस्तथा। 
सम्यग् ज्ञातुमशाक्यत्वादगम्यं तत् सुरैरिप॥ 
स्वयं तु सवार्नगमत ्पूवर्मेव स्वभावतः। 
अिचन्त्यशि�त�चैव सवर्गत्वा� तत्�रम्॥ 
‘�वतोऽत्येित सिन्त�न् तिस्मन् कमार्ण्यधान्म�त्। 
मा�त्येव यत�चे�ा सवार् तां हरयेऽपर्येत्’ ॥ 

इित �ा�ाण्डे || 
 

तदजेित त�जैित तद्दरेू त�िन्तके | 
तदन्तरस्य सवर्स्य तद ुसवर्स्यास्य बा�तः || ५ || 

भाष्यम ्
तदजेित तत एव एजत्यन्यत्। तत् स्वयं नेजित। 
ततो िबभेित सव�ऽिप न िबभेित ह�रः स्वयम्। 
‘सवर्गत्वात् स दरेू च बा�ेऽन्त�च समीपगः’॥ 



इित तत्वसंिहतायाम्॥ 
 
 

यस्त ुसवार्िण भतूान्यात्मन्यवेानपुश्यित | 
सवर्भतूषे ुचात्मान ंततो न िवजगुपु्सत े|| ६ || 

भाष्यम ्
सवर्गं परमात्मानं सव� च परमात्मिन। 
‘यः पश्येत ्स भयाभावा�ाऽत्मान ंगो�ुिमच्छित’ ॥ 

इित सौकरायण�ुितः॥ 
 

यिस्मन्सवार्िण भतूान्यात्मवैाभिू�जानतः | 
त� को मोहः कः शोक एकत्वमनपुश्यतः || ७ || 

भाष्यम ्
यिस्मन् �मात्मिन सवर्भूतािन स परमात्मवै त� सवर्भूतेष्वभूत्। एवं सवर्भूतेष्वेकत्वेन परमात्मानं 

िवजानतः को मोहः ?  
यिस्मन् सवार्िण भूतािन स आत्मा सवर्भूतगः। 
एवं सवर्� यो िवष्णु ंपस्येत् तस्य िवजानतः। 
‘को मोहः कोऽथवा शोकः स िवष्णु ंपय्यर्गादतः’  

इित िपप्पलादशारवायाम्॥ 
पूव��ानुवादने शोकमोहाभावो िवजानत�च�ोच्यते। अभ्यास�च सवर्गतत्वस्य तात्पय्यर्�ोतनात्थर्ः॥ 
 

स पयर्गाच्छु�मकायम�ण-  
     म�ािवरँ श�ुमपापिव�म ् | 
किवमर्नीषी प�रभःू स्वयम्भ-ू  
     यार्थातथ्यतोऽथार्न ्�दधाच्छा�तीभ्यः समाभ्यः || ८ || 

भाष्यम ्
शु�ं तच्छोकरािहत्यद�ण ंिनत्यपूण्णर्तः। 
पावनत्वात् सदा शुध्दमकाय ंिलङ्गव�र्नात्॥ 
स्थूलदहेस्य रािहत्याद�ािवरमुदा�तम्। 
एवम्भूतोऽिप सावर्�यात् किव�रत्येव शब्दयते॥ 



��ा�दसवर्मनसां �कृत्या मनसोऽिप च। 
ईिशतृत्वान्मनीषी स प�रभूः सवर्तो वरः॥ 
सदाऽनन्य�यत्व� स्वयम्भूः प�रक���तः। 
स सत्यं जगदतेादङ्ृ िनत्यमवे �वाहतः॥ 
अना�नन्तकालेषु �वाहकै�कारकम्। 
िनयमेनैव ससृज ेभगवान् पु�षो�मः॥ 
सज्ज्ञानानन्दशीष�ऽसौ सज्ज्ञनानन्दबा�कः। 
सज्ज्ञानानन्ददहे�च सज्ज्ञानानन्दपादवान्॥ 
एवम्भूतो महािवष्णुय्यर्थात्थ� जगदीदशृम्। 
अना�नन्तकालीनं सस�ार्ऽत्मेच्छया �भुः॥ इित वाराह॥े 

 
अन्ध ंतमः �िवशिन्त यऽेिव�ामपुासत े| 
ततो भयू इव त ेतमो य उ िव�ाया ँरताः || ९ || 

 
अन्यदवेा��व�याऽन्यदा�रिव�या | 
इित श�ुमु धीराणा ंय ेनस्ति�चचिक्षरे || १० || 
 
िव�ा ंचािव�ा ंच यस्त�देोभय ँसह | 
अिव�या मतृ्यु ंतीत्वार् िव�याऽमतृम�तु े|| ११ || 
 
अन्ध ंतमः �िवशिन्त यऽेसम्भिूतमपुासत े| 
ततो भयू इव त ेतमो य उ सम्भतू्या ँरताः || १२ || 
 
अन्यदवेा�ः सम्भवादन्यदा�रसम्भवात ् | 
इित श�ुमु धीराणा ंय ेनस्ति�चचिक्षरे ||१३ || 
 
सम्भ�ूत च िवनाश ंच यस्त�देोभय ँसह | 
िवनाशने मतृ्यु ंतीत्वार् सम्भतू्याऽमतृम�तु े|| १४ || 

भाष्यम ्
अन्यथोपासका ये तु तमोऽन्ध ंयान्त्यसंशयम।् 



ततोऽिधकिमव ��ं यािन्त तेषामिनन्दकाः॥ 
तस्माद ्यथास्व�पं तु नारायणमनामयम्। 
अयथत्थर्स्य िनन्दा ंच ये िवदसु्ते िह स�नाः॥ 
ते[ऽ]िनन्दयाऽयथात्थर्स्य दःुख़ाज्ञाना�द�िपणः। 
दःुख़ाज्ञाना�दसन्तीण्णार्ः सुख़ज्ञाना�द�िपणः॥ 
यथात्थर्स्य प�रज्ञानात् सुख़ज्ञाना�द�पताम्। 
यान्त्येव सृि�क�ृर्त्वं नाङ्गीकुवर्िन्त ये हरेः॥ 
तेऽिप यािन्त नमो घोरं तथा संहारक�ृर्ताम्। 
नाङ्गीकुवर्िन्त तेऽप्येवं तस्मात् सवर्गुणात्मकम्॥ 
सवर्क�ार्रमीशेशं सवर्संहारकारकम्। 
यो वेद सं�ितज्ञानाद ्दहेबन्धाद ्िवमुच्यते। 
सुख़ज्ञाना�दक�ृर्त्वज्ञानात् तद ्�ि�मा�जेत्॥ 
सवर्दोषिविनम्मुर्�ं गुण�प ंजना�र्नम्। 
जानीया� गुणानां च भागहा�न �कल्पयेत्॥ 
न मु�ानामिप हरेः साम्यं िवष्णोरिभ�ताम।् 
नैव �िचन्तयते् तस्मात् ��ादःे साम्यमेव वा॥ 
मानुषा�दिव�र�ान्तं तारतम्यं िवमुि�गम।् 
ततो वोष्णोः परोत्कष� सम्यग् ज्ञात्वा िवमुच्यते  

इित कौम्म�॥ 
 

िहरण्मयने पा�णे सत्यस्यािपिहत ंमखुम ्| 
त�व ंपषू�पावणृ ुसत्यधमार्य द�ृय े || १५ || 

 
पषू�केष� यम सूयर् �ाजापत्य 
     �ूह रश्मीन ्समहू तजेः  | 
य� े�प ंकल्याणतम ंत� ेपश्यािम 
     योऽसावसौ प�ुषः सोऽहमिस्म  || १६ || 

भाष्यम ्
पा�ं िहरण्मयं सूय्यर्मण्डल ं समुदा�तम्। 
िवष्णोः सत्यस्य तेनैव सवर्दाऽिपिहतं मुख़म्॥ 



त�ु पूण्णर्त्वतः पूषा िवष्णु�र्शर्यित स्वयम्। 
सत्यधम्मार्य भ�ाय �धानज्ञान�पतः। 
िवष्णुरेकऋिषज्ञ�यो यमो िनयमनाध्द�रः॥ 
सूय्यर्ः स सू�रगग्यत्वात् �जापत्यः �जापतःे। 
िवशेषेणैव गम्यत्वादह ंचसावहयेतः। 
अिस्म िनत्यिस्ततामानात ्सवर्जीवेषु संिस्थतः॥ 
स्वयं तु सवर्जीवेभ्यो �ित�र�ः परो ह�रः। 
स �तुज्ञार्न�पत्वादि�रङ्ग�णेतृतः  

इित ��ाण्डे॥ 
सत्य ं�� �दये धारयतीित सत्यधम्मार्। एकोऽसौशब्दः �ाण ेिस्थत इित॥ 

 
वायरुिनलममतृमथदे ंभस्मातं ँशरीरम ् | 
ॐ �तो स्मर कृत ँस्मर �तो स्मर कृत ँस्मर  || १७ || 

भाष्यम ्
यिस्मन् �ाणे स परः िस्थतः सोऽप्यमृतः। �कमु परः अः ��ैव िनलयनं यस्य वायोः सोऽिनलम्। 
‘अितरोिहतिवज्ञानाद ्वायुरप्यमृतः स्मृतः। 
मुख़्यामृतः स्वयं रामः परमात्मा सनातनः’ इित रामसंिहतायां॥ 
‘भ�ानां स्मरणं िवष्णो��त्यज्ञि�स्व�पतः। 
अनु�होन्मुख़त्वं तु नैवान्यत् किच�दष्यत’े इित ��त�� ॥ 

 
 

अ� ेनय सपुथा राय ेअस्मान ्
     िव�ािन दवे वयनुािन िव�ान ्| 
ययुोध्यस्म��ुराणमनेो 
     भिूय�ा ंत ेनमउ�� िवधमे || १८ || 

 
भाष्यम ्

वयुनं ज्ञानम्। य��या वयुनयेदमच� िव�म् इित वचनात्। जु�राण ंअस्मानल्पीकुवर्त्। युयोिध 
िवयोजय। 
‘यदस्मान् कु�तेऽत्यल्पांस्तदनेोऽस्मद ्िवयोजय। 



नय नो मोक्षिव�ायेत्यस्तौद ्यज्ञण ्मनुः स्वराट्’ इित स्कान्द॥े 
‘युयु िवयोग इित धातुः। भि�ज्ञानाभ्यां भिूय�ा’ं नम इत्यु�� िवधेम॥ 
पूण्णर्शि�िचदानन्द�ीतेजःस्प�मू�र्ये। 
ममात्यिधकिम�ाय नमो नारायणाय ते॥ 


	॥ ईशावास्योपनिषद्भाष्यम् ॥
	श्रीमच्छङ्कराचार्य
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