
Katakopanishad 

काठकोपिनष�ाष्यम ्

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ �थमा वल्ली ॥ 

ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ��िव�ाचायार्य, निचकेतसे च । 

अथ काठकोपिनष�ल्लीनां सुखाथर्�बोधनाथर्मल्प�न्था वृि�रारभ्यते । सदधेार्तो�वशरणगत्यवसादनाथर्स्योपिनपूवर्स्य 

��प्�त्ययान्तस्य �पिमदम् ‘उपिनषत्’ इित । उपिनषच्छब्दने च �ािचख्यािसत�न्थ�ितपा�वे�वस्तुिवषया िव�ा 

उच्यते । केन पुनरथर्योगेनोपिनषच्छब्दने िव�ोच्यत इित, उच्यते । ये मुमुक्षवो द�ृानु�िवकिवषयिवतृष्णाः सन्तः 

उपिनषच्छब्दवाच्यां व�यमाणलक्षणां िव�ामुपस�ोपगम्य ति��तया िन�येन शीलयिन्त तेषामिव�ादःे संसारबीजस्य 

िवशरणा��सनाि�नाशना�दत्यनेनाथर्योगेन िव�ोपिनष�दत्युच्यते । तथा च व�यित ‘िनचाय्य तं मृत्युमुखात्�मुच्यते’ (क. 

उ. १-३-१५) इित । पूव��िवशेषणान्वा मुमुकू्षन्परं �� गमयतीित च ��गमियतृत्वेन योगाद्��िव�ा उपिनषत् । तथा 

च व�यित ‘�� �ा�ो िवरजोऽभूि�मृत्युः’ (क. उ. २-३-१८) इित । लोका�द�र्�जज्ञो योऽि�ः, ति�षयाया िव�ाया 

ि�तीयेन वरेण �ाथ्यर्मानायाः स्वगर्लोकफल�ाि�हतेुत्वेन गभर्वासजन्मजरा�ुप�वबृन्दस्य लोकान्तरे पौनःपुन्येन 

�वृ�स्यावसादियतृत्वेन शैिथल्यापादनेन धात्वथर्योगादि�िव�ािप उपिनष�दत्युच्यते । तथा च व�यित ‘स्वगर्लोका 

अमृतत्वं भजन्ते’ (क. उ. १-१-१३) इत्या�द । ननु चोपिनषच्छब्दनेाध्येतारो �न्थमप्यिभलपिन्त — उपिनषदमधीमह े

उपिनषदमध्यापयाम इित च । नैष दोषः, अिव�ा�दसंसारहतेुिवशरणादःे स�दधात्वथर्स्य �न्थमा�ेऽसम्भवाि��ायां च 

सम्भवात् �न्थस्यािप तादथ्य�न तच्छब्दत्वोपप�ेः ‘आयुव� घृतम्’ (तै. सं. २-३-११) इत्या�दवत् । तस्माि��ायां मुख्यया 

वृ�या उपिनषच्छब्दो वतर्ते, �न्थे त ुभक्त्येित । एवमुपिनषि�वर्चनेनैव िविश�ोऽिधकारी िव�ायाम् उ�ः । िवषय� 

िविश� उ�ो िव�ायाः परं �� �त्यगात्मभूतम् । �योजनं चास्या आत्यिन्तक� संसारिनवृि��र्��ाि�लक्षणा । 

सम्बन्ध�ैवंभूत�योजनेनो�ः । अतो यथो�ािधका�रिवषय�योजनसम्बन्धाया िव�ायाः 

करतलन्यस्तामलकवत्�काशकत्वेन िविश�ािधका�रिवषय�योजनसम्बन्धा एता वल्ल्यो भवन्तीित । अतस्ता यथा�ितभानं 

�ाच�मह े॥ 

उशन्ह वै वाज�वसः सवर्वेदसं ददौ । तस्य ह निचकेता नाम पु� आस ॥ १ ॥ 

भाष्यम्  



त�ाख्याियका िव�ास्तुत्यथार् । उशन् कामयमानः । ह वै इित वृ�ाथर्स्मरणाथ� िनपातौ । वाजम् अ�म्, 

त�ाना�दिनिम�ं �वो यशो यस्य सः वाज�वाः, ��ढतो वा ; तस्यापत्यं वाज�वसः । सः वाज�वसः �कल िव�िजता 

सवर्मेधेनेजे तत्फलं कामयमानः । सः तिस्मन्�तौ सवर्वेदसं सवर्स्वं धनं ददौ द�वान् । तस्य यजमानस्य ह निचकेता नाम 

पु�ः �कल आस बभूव ॥ 

त  ह कुमार सन्तं दिक्षणासु नीयमानासु ��ािववेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

 तं ह निचकेतसं कुमारं �थमवयसं सन्तम् अ�ा��जननश�� बालमेव ��ा आिस्तक्यबुि�ः िपतु�हतकाम�यु�ा 

आिववेश �िव�वती । किस्मन्काले इित, आह — ऋित्वग्भ्यः सदस्येभ्य� दिक्षणासु नीयमानासु िवभागेनोपनीयमानासु 

दिक्षणाथार्सु गोषु, सः आिव���ो निचकेताः अमन्यत ॥ 

पीतोदका जग्धतृणादगु्धदोहा िन�रिन्�याः । 

अनन्दा नाम त ेलोकास्तान्स गच्छित ता ददत् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

 कथिमित, उच्यते — पीतोदका इत्या�दना दिक्षणाथार् गावो िवशेष्यन्ते । पीतमुदकं यािभस्ताः पीतोदकाः । जग्धं 

भिक्षतं तृणं यािभस्ता जग्धतृणाः । दगु्धो दोहः क्षीराख्यो यासां ताः दगु्धदोहाः । िन�रिन्�याः �जननासमथार्ः जीणार्ः, 

िनष्फला गाव इत्यथर्ः । यास्ताः एवंभूताः गाः ऋित्वग्भ्यो दिक्षणाबुद्ध्या ददत् �यच्छन् अनन्दाः अनानन्दाः असुखा 

नामेत्येतत् । ये त ेलोकाः, तान् सः यजमानः गच्छित ॥ 

स होवाच िपतरं तत कस्म ैमां दास्यसीित ि�तीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

 तदवंे �त्वसम्पि�िनिम�ं िपतुरिन� ंफलं पु�ेण सता िनवारणीयं मया आत्म�दानेनािप �तुसम्प�� कृत्वेत्येवं 

मन्यमानः िपतरमुपगम्य स होवाच िपतरम् — ह ेतत तात कस्मै ऋित्विग्वशेषाय दिक्षणाथ� मां दास्यसीित 

�यच्छसीत्येतत् । स एवमु�ेन िप�ा उपे�यमाणोऽिप ि�तीयं तृतीयमिप उवाच — कस्मै मां दास्यिस कस्म ैमां दास्यसीित 

। नायं कुमारस्वभाव इित �ु�ः सन् िपता त ंह पु�ं �कल उवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा त्वां ददामीित ॥ 

ब�नामेिम �थमो ब�नामेिम मध्यमः । 

�क िस्व�मस्य कतर्�ं यन्मया� क�रष्यित ॥ ५ ॥ 



भाष्यम् 

 स एवमु�ः पु�ः एकान्ते प�रदवेयांचकार । कथिमित, उच्यते — ब�नां िशष्याणां पु�ाणां वा एिम गच्छािम 

�थमः सन् मुख्यया िशष्या�दवृ�येत्यथर्ः । मध्यमानां च ब�नां मध्यमः मध्यमयैव वृ�या एिम । नाधमया कदािचदिप । 

तमेवं िविश�गुणमिप पु�ं माम् ‘मृत्यवे त्वा ददािम’ इत्यु�वान् िपता । सः �किस्वत् यमस्य कतर्�ं �योजनं मया �द�ेन 

क�रष्यित यत्कतर्�म् अ� ? नून ं�योजनमनपे�यैव �ोधवशाद�ुवान् िपता । तथािप तित्पतुवर्चो मृषा मा भू�दित ॥ 

अनुपश्य यथा पूव� �ितपश्य तथा परे । 

सस्यिमव मत्यर्ः पच्यते सस्यिमवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

 एवं मत्वा प�रदवेनापूवर्कमाह िपतरं शोकािव� ं�क मयो�िमित — अनुपश्य आलोचय िवभावयानु�मेण यथा 

येन �कारेण वृ�ाः पूव� अित�ान्ताः िपतृिपतामहादयस्तव । तान्दषृ्ट्वा च तेषां वृ�मास्थातुमहर्िस । वतर्माना� अपरे 

साधवो यथा वतर्न्ते तां� तथा �ितपश्य आलोचय । न च तेषां मृषाकरणं वृ�ं वतर्मानं वा अिस्त । ति�परीतमसतां च वृ�ं 

मृषाकरणम् । न च मृषाभूतं कृत्वा कि�दजरामरो भवित ; यतः सस्यिमव मत्यर्ः मनुष्यः पच्यत ेजीण� ि�यत,े मृत्वा च 

सस्यिमव आजायते आिवभर्वित पुनः ; एवमिनत्ये जीवलोके �क मृषाकरणेन ? पालयात्मनः सत्यम् । �ेषय मां 

यमायेत्यिभ�ायः ॥ 

वै�ानरः �िवशित अितिथ�ार्�णो गृहान् । 

तस्यैतां शा�न्त कुवर्िन्त हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

 स एवमु�ः िपता आत्मनः सत्यतायै �ेषयामास । स च यमभवनं गत्वा ित�ो रा�ी�वास यमे �ोिषते । �ोष्यागतं 

यमम् अमात्या भायार् वा ऊचुब�धयन्तः — वै�ानरः अि�रेव साक्षात् �िवशित अितिथः सन् �ा�णः गृहान् दहि�व । 

तस्य दाह ंशमयन्त इवा�ेः एतां पा�ासना�ददानलक्षणां शा�न्त कुवर्िन्त सन्तोऽितथेयर्तः, अतः हर आहर ह ेवैवस्वत, उदकं 

निचकेतसे पा�ाथर्म ्॥ 

आशा�तीके्ष संगतं सूनृतां च इ�ापूत� पु�पशंू� सवार्न् । 

एतद्वृङ्�े पु�षस्याल्पमेधसो यस्यान�न्वसित �ा�णो गृह े॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



 यत�ाकरणे �त्यवायः �ूयते — आशा�तीके्ष, अिनज्ञार्त�ाप्ये�ाथर्�ाथर्ना आशा, िनज्ञार्त�ाप्याथर्�तीक्षणं �तीक्षा, 

ते आशा�तीके्ष ; संगतं सत्संयोगज ंफलम्, सूनृतां च सूनृता िह ि�या वाक् ति�िम�ं च, इ�ापूत� इ� ंयागजं फलं पूतर्म् 

आरामा�द��याजं फलम्, पु�पशंू� पु�ां� पशंू� सवार्न्, एतत् सव� यथो�ं वृङ्�े वजर्यित िवनाशयतीत्येतत् । पु�षस्य 

अल्पमेधसः अल्प�ज्ञस्य, यस्य अन�न् अभु�ानः �ा�णः गृह ेवसित । तस्मादनुपेक्षणीयः सवार्वस्थास्वप्यितिथ�रत्यथर्ः ॥ 

ित�ो रा�ीयर्दवात्सीगृर्ह ेमे अन�न्���ितिथनर्मस्यः । 

नमस्तेऽस्तु ��न्स्विस्त मेऽस्तु तस्मात्�ित �ीन्वरान्वृणीष्व ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

 एवमु�ो मृत्यु�वाच निचकेतसमुपगम्य पूजापुरःसरम् — ित�ः रा�ीः यत ्यस्मात् अवात्सीः उिषतवानिस गृह ेमे 

मम अन�न् ह े��न् अितिथः सन् नमस्यः नमस्काराहर्�, तस्मात् नमः ते तुभ्यम् अस्तु भवतु । ह े��न् स्विस्त भ� ंमे 

अस्तु । तस्मात् भवतोऽनशनेन मद्गृहवासिनिम�ा�ोषात् । तत्�ा�युपशमेन य�िप भवदनु�हणे सव� मम स्विस्त स्यात्, 

तथािप त्वदिधकसम्�सादनाथर्मनशनेनोिषतामेकैकां रा�� �ित �ीन् वरान् वृणीष्व अिभ�ेताथर्िवषयान्�ाथर्यस्व म�ः ॥ 

शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्या�ीतमन्युग�तमो मािभमृत्यो । 

त्वत्�सृ� ंमािभवदते्�तीत एतत्�याणां �थमं वरं वृणे ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

 निचकेतास्त्वाह — य�द �दत्सुवर्रान्, शान्तसङ्कल्पः उपशान्तः सङ्कल्पो यस्य मां �ित ‘यमं �ाप्य �क नु 

क�रष्यित मम पु�ः’ इित, सः शान्तसङ्कल्पः सुमनाः �स�िच�� यथा स्यात् वीतमन्युः िवगतरोष� गौतमः मम िपता 

मा अिभ मां �ित ह ेमृत्यो ; �क�, त्वत्�सृ� ंत्वया िविनमुर्�ं �ेिषतं गृह ं�ित मा माम् अिभवदते् �तीतः लब्धस्मृितः, ‘स 

एवायं पु�ो ममागतः’ इत्येवं �त्यिभजानि�त्यथर्ः । एतत्�योजनं �याणां वराणां �थमम् आ�ं वरं वृणे �ाथर्ये यित्पतुः 

प�रतोषणम् ॥ 

यथा पुरस्ता�िवता �तीत औ�ाल�करा�िणमर्त्�सृ�ः । 

सुखं रा�ीः शियता वीतमन्युस्त्वां ददिृशवान्मृत्युमुखात्�मु�म् ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

मृत्यु�वाच — यथा बुि�ः त्विय पुरस्तात् पूवर्म् आसीत्�ेहसमिन्वता िपतुस्तव, भिवता �ीितसमिन्वतस्तव िपता 

तथैव �तीतः �तीतवान्सन् । औ�ाल�कः उ�ालक एव औ�ाल�कः अ�णस्यापत्यम् आ�िणः �ामुष्यायणो वा मत्�सृ�ः 



मयानुज्ञातः सन् उ�रा अिप रा�ीः सुखं �स�मनाः शियता स्व�ा वीतमन्युः िवगतमन्यु� भिवता स्यात्, त्वां पु�ं 

ददिृशवान् द�ृवान् सन् मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात् �मु�ं सन्तम् ॥ 

स्वग� लोके न भयं �क�नािस्त न त� त्वं न जरया िबभेित । 

उभे तीत्वार् अशनायािपपासे शोकाितगो मोदते स्वगर्लोके ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

 निचकेता उवाच — स्वग� लोके रोगा�दिनिम�ं भयं �क�न �कि�दिप नािस्त । न च त� त्वं मृत्यो सहसा 

�भविस, अतो जरया यु� इह लोक इव त्व�ो न िबभेित कि��� । �क च उभे अशनायािपपासे तीत्वार् अित�म्य 

शोकमतीत्य गच्छतीित शोकाितगः सन् मानसेन दःुखेन व�जतः मोदते �ष्यित स्वगर्लोके �दिव ॥ 

स त्वम�� स्वग्यर्मध्येिष मृत्यो ��ूिह तं ��धानाय म�म् । 

स्वगर्लोका अमृतत्वं भजन्त एत��तीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

 एवं गुणिविश�स्य स्वगर्लोकस्य �ाि�साधनभूतम् अ�� स्वग्य� स त्वं मृत्युः अध्येिष स्मरिस, जानासीत्यथर्ः । ह े

मृत्यो, यतः तं ��ूिह कथय ��धानाय ��ावते म� ंस्वगार्�थने । येनाि�ना िचतेन स्वगर्लोकाः स्वग� लोको येषां ते 

स्वगर्लोकाः यजमानाः अमृतत्वम ्अमरणतां दवेत्वं भजन्ते �ा�ुविन्त, तत् एतत् अि�िवज्ञानं ि�तीयेन वरेण वृणे ॥ 

� त े�वीिम तद ुमे िनबोध स्वग्यर्म�� निचकेतः �जानन् । 

अनन्तलोकाि�मथो �ित�ां िवि� त्वमेतं िनिहत ंगुहायाम् ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

 मृत्योः �ितजे्ञयम् — ते तुभ्यं ��वीिम ; य�वया �ा�थतं तत् उ मे मम वचसः िनबोध बुध्यस्व एका�मनाः सन् । 

स्वग्य� स्वगार्य िहतं स्वगर्साधनम् अ�� ह ेनिचकेतः �जानन् िवज्ञातवान्स�हिमत्यथर्ः । ��वीिम ति�बोधेित च 

िशष्यबुि�समाधानाथ� वचनम ्। अधुना�� स्तौित — अनन्तलोका�� स्वगर्लोकफल�ाि�साधनिमत्येतत्, अथो अिप 

�ित�ाम् आ�यं जगतो िवराट्स्व�पेण, तम ्एतम् अ�� मयोच्यमानं िवि� िवजानीिह त्वं िनिहतं िस्थतं गुहायाम् । िवदषुां 

बु�ौ िनिव�िमत्यथर्ः ॥ 

लोका�दम�� तमुवाच तस्मै या इ�का यावतीवार् यथा वा । 



स चािप तत्�त्यवद�थो�मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तु�ः ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

 इद ं�ुतेवर्चनम् — लोका�द लोकानामा�द �थमशरी�रत्वात् अ�� तं �कृतं निचकेतसा �ा�थतम् उवाच 

उ�वान्मृत्युः तस्म ैनिचकेतसे । �क�, याः इ�काः चेत�ाः स्व�पेण यावतीवार् सङ्ख्यया यथा वा चीयतेऽि�य�न �कारेण 

सवर्मेतद�ुवािनत्यथर्ः । स चािप निचकेताः तत ्मृत्युनो�ं �त्यवदत् यथावत्�त्ययेनावदत् �त्यु�ा�रतवान् । अथ अस्य 

�त्यु�ारणेन तु�ः सन् मृत्युः पुनरेवाह वर�य�ितरेकेणान्यं वरं �दत्सुः ॥ 

तम�वीत्�ीयमाणो महात्मा वरं तवेहा� ददािम भूयः । 

तवैव ना�ा भिवतायमि�ः सृङ्कां चेमामनेक�पां गृहाण ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

 कथम् ? त ंनिचकेतसम् अ�वीत् �ीयमाणः िशष्यस्य योग्यतां पश्यन्�ीयमाणः �ीितमनुभवन् महात्मा अकु्ष�बुि�ः 

वरं तव चतुथर्म् इह �ीितिनिम�म् अ� इदान� ददािम भूयः पुनः �यच्छािम । तवैव निचकेतसः ना�ा अिभधानेन �िस�ः 

भिवता मयोच्यमानः अयम् अि�ः । �क�, सृङ्कां शब्दवत� र�मय� मालाम् इमाम् अनेक�पां िविच�ां गृहाण स्वीकु� । 

य�ा, सृङ्काम् अकुित्सतां ग�त कमर्मय� गृहाण । अन्यदिप कमर्िवज्ञानमनेकफलहतेुत्वात्स्वीकु�वत्यथर्ः ॥ 

ि�णािचकेति�िभरेत्य सं�ध ि�कमर्कृ�रित जन्ममृत्यू । 

��जजं्ञ दवेमी�ं िव�दत्वा िनचाय्य मां शािन्तमत्यन्तमेित ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

 पुनरिप कमर्स्तुितमेवाह — ि�णािचकेतः ि�ः कृत्वा नािचकेतोऽि�ि�तो येन सः ि�णािचकेतः ; ति�ज्ञानवान्वा । 

ि�िभः मातृिप�ाचाय�ः एत्य �ाप्य सं�ध संधानं सम्बन्धम्, मा�ा�नुशासनं यथावत्�ाप्येत्येतत् । ति� �ामाण्यकारणं 

�ुत्यन्तरादवगम्यत े‘यथा मातृमािन्पतृमान्’ (बृ. उ. ४-१-२) इत्यादःे । वेदस्मृितिश�वैार् �त्यक्षानुमानागमैवार् । तेभ्यो िह 

िवशुि�ः �त्यक्षा । ि�कमर्कृत् इज्याध्ययनदानानां कतार् तरित अित�ामित जन्ममृत्यू । �क�, ��जज्ञम्, ��णो 

िहरण्यगभार्�ातो ��जः ��ज�ासौ ज्ञ�ेित ��जज्ञः । सवर्ज्ञो �सौ । तं दवंे �ोतनाज्ज्ञाना�दगुणवन्तम्, ई�ं स्तुत्यं 

िव�दत्वा शा�तः, िनचाय्य दषृ्ट्वा चात्मभावेन इमां स्वबुि��त्यक्षां शािन्तम् उपरितम् अत्यन्तम् एित अितशयेनैित । 

वैराजं पद ंज्ञानकमर्समु�यानु�ानेन �ा�ोतीत्यथर्ः ॥ 

ि�णािचकेत�यमेति��दत्वा य एवं िव�ांि�नुते नािचकेतम् । 



स मृत्युपाशान्पुरतः �णो� शोकाितगो मोदते स्वगर्लोके ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

 इदानीमि�िवज्ञानचयनफलमुपसंहरित, �करणं च — ि�णािचकेतः �यं यथो�म ्‘या इ�का यावतीवार् यथा वा’ 

इित । एतत् िव�दत्वा अवगम्य य� एवम् आत्मस्व�पेण अ�� िव�ान् िचनुते िनवर्तर्यित नािचकेतम�� �तुम,् सः 

मृत्युपाशान् अधमार्ज्ञानराग�षेा�दलक्षणान् पुरतः अ�तः, पूवर्मेव शरीरपाता�दत्यथर्ः, �णो� अपहाय, शोकाितगः 

मानसैदुर्ःखै�वगत इत्येतत्, मोदते स्वगर्लोके वैराजे िवराडात्मस्व�प�ितप�या ॥ 

एष तेऽि�नर्िचकेतः स्वग्य� यमवृणीथा ि�तीयेन वरेण । 

एतम�� तवैव �व�यिन्त जनासस्तृतीयं वरं निचकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

 एषः ते तुभ्यम ्अि�ः वरः ह ेनिचकेतः, स्वग्यर्ः स्वगर्साधनः, यम् अ�� वरम ्अवृणीथाः वृतवान् �ा�थतवानिस 

ि�तीयेन वरेण, सोऽि�वर्रो द� इत्यु�ोपसंहारः । �क�, एतम् अ�� तवैव ना�ा �व�यिन्त जनासः जना इत्येतत् । एष 

वरो द�ो मया चतुथर्स्तु�ने । तृतीयं वरं निचकेतः वृणीष्व । तिस्मन्�द�े ऋणवानेवाहिमत्यिभ�ायः ॥ 

येयं �ेते िविच�कत्सा मनुष्य ेअस्तीत्येके नायमस्तीित चैके । 

एति��ामनुिश�स्त्वयाह ंवराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

 एतावद्ध्यित�ान्तेन िविध�ितषेधाथ�न मन्��ा�णेनावगन्त�ं य�र�यसूिचतं वस्तु 

नात्मत�विवषययाथात्म्यिवज्ञानम् । अतो िविध�ितषेधाथर्िवषयस्य आत्मिन ��याकारकफलाध्यारोपणलक्षणस्य 

स्वाभािवकस्याज्ञानस्य संसारबीजस्य िनवृ�यथ� ति�परीत��ात्मैकत्विवज्ञानं 

��याकारकफलाध्यारोपणशून्यमात्यिन्तकिनः�ेयस�योजनं व��िमत्यु�रो �न्थ आरभ्यते । तमेतमथ� 

ि�तीयवर�ा�याप्यकृताथर्त्वं तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेणेत्याख्याियकया �प�यित । यतः 

पूवर्स्मात्कमर्गोचरात्साध्यसाधनलक्षणादिनत्याि�र�स्यात्मज्ञानेऽिधकार इित ति�न्दाथ� पु�ा�ुपन्यासेन �लोभनं ��यते । 

निचकेता उवाच ‘तृतीयं वरं निचकेतो वृणीष्व’ इत्यु�ः सन् — येयं िविच�कत्सा संशयः �ेते मृते मनुष्य,े अिस्त इत्येके 

अिस्त शरीरेिन्�यमनोबुि��ित�र�ो दहेान्तरसम्बन्ध्यात्मा इत्येके मन्यन्ते, नायमिस्त इित चैके नायमेवंिवधोऽस्तीित चैके 



। अ� चास्माकं न �त्यके्षण नाप्यनुमानेन िनणर्यिवज्ञानम् । एति�ज्ञानाधीनो िह परः पु�षाथर् इत्यतः एतत् िव�ां 

िवजानीयाम् अहम् अनुिश�ः ज्ञािपतः त्वया । वराणामेष वरस्तृतीयोऽविश�ः ॥ 

दवैेर�ािप िविच�कित्सतं पुरा न िह सुिवजे्ञयमणुरेष धमर्ः । 

अन्यं वरं निचकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरित मा सृजैनम् ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

�कमयमेकान्ततो िनः�ेयससाधनात्मज्ञानाह� न वेत्येतत्परीक्षणाथर्माह — दवैेरिप अ� एतिस्मन्वस्तुिन 

िविच�कित्सतं संशियतं पुरा पूवर्म् । न िह सुिवजे्ञयं सु�ु िवजे्ञयम् असकृच्�तमिप �ाकृतैजर्नैः, यतः अणुः सू�मः एषः 

आत्माख्यः धमर्ः । अतः अन्यम् असं�दग्धफलं वरं निचकेतः, वृणीष्व । मा मां मा उपरोत्सीः उपरोधं मा काष�ः 

अधमणर्िमवो�मणर्ः । अितसृज िवमु� एनं वरं मा मां �ित ॥ 

दवैेर�ािप िविच�कित्सतं �कल त्वं च मृत्यो य� सुजे्ञयमात्थ । 

व�ा चास्य त्वादगृन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कि�त ्॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

 एवमु�ो निचकेता आह — दवैेर�ािप िविच�कित्सतं �कलेित भवत एव नः �ुतम् । त्वं च मृत्यो, यत् यस्मात् न 

सुजे्ञयम् आत्मत�वम् आत्थ कथयिस । अतः पिण्डतैरप्यवेदनीयत्वात् व�ा च अस्य धमर्स्य त्वादक्ृ त्व�ुल्यः अन्यः पिण्डत� 

न लभ्यः अिन्वष्यमाणोऽिप । अयं त ुवरो िनः�ेयस�ाि�हतेुः । अतः न अन्यः वरः तुल्यः सदशृः अिस्त एतस्य कि�दिप । 

अिनत्यफलत्वादन्यस्य सवर्स्यैवेत्यिभ�ायः ॥ 

शतायुषः पु�पौ�ान्वृणीष्व ब�न्पशून्हिस्तिहरण्यम�ान् । 

भूमेमर्हदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो याव�दच्छिस ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

 एवमु�ोऽिप पुनः �लोभय�ुवाच मृत्युः — शतायुषः शतं वषार्िण आयूंिष येषां तान् शतायुषः पु�पौ�ान् वृणीष्व 

। �क�, गवा�दलक्षणान् ब�न् पशून् हिस्तिहरण्यम्, हस्ती च िहरण्यं च हिस्तिहरण्यम्, अ�ां� । �क�, भूमेः पृिथ�ाः 

महत् िवस्तीणर्म ्आयतनम् आ�यं मण्डलं सा�ाज्यं वृणीष्व । �क�, सवर्मप्येतदनथर्कं स्वयं चेदल्पायु�रत्यत आह — स्वयं 

च त्वं जीव धारय शरीरं सम�ेिन्�यकलापं शरदः वषार्िण यावत ्इच्छिस जीिवतुम् ॥ 



एत�ुल्यं य�द मन्यसे वरं वृणीष्व िव�ं िचरजीिवकां च । 

महाभूमौ निचकेतस्त्वमेिध कामानां त्वा कामभाजं करोिम ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

 एत�ुल्यम् एतेन यथोप�द�ने सदशृम् अन्यमिप य�द मन्यसे वरम्, तमिप वृणीष्व । �क�, िव�ं �भूतं 

िहरण्यर�ा�द िचरजीिवकां च सह िव�ेन वृणीष्वेत्येतत् । �क ब�ना ? महाभूमौ महत्यां भूमौ राजा निचकेतः त्वम् एिध 

भव । �कचान्यत्, कामानां �द�ानां मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं कामभािगनं कामाह� करोिम, सत्यसङ्कल्पो �ह ंदवेः 

॥ 

ये ये कामा दलुर्भा मत्यर्लोके सवार्न्कामांश्छन्दतः �ाथर्यस्व । 

इमा रामाः सरथाः सतूयार् न हीदशृा लम्भनीया मनुष्यैः । 

आिभमर्त्��ािभः प�रचारयस्व निचकेतो मरणं मानु�ाक्षीः ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

 ये ये कामाः �ाथर्नीयाः दलुर्भा� मत्यर्लोके, सवार्न् तान् कामान् छन्दतः इच्छातः �ाथर्यस्व । �क�, इमाः �द�ा 

अप्सरसः, रमयिन्त पु�षािनित रामाः, सह रथैवर्तर्न्त इित सरथाः, सतूयार्ः सवा�द�ाः, ता� न िह लम्भनीयाः �ापणीयाः 

ईदशृाः एवंिवधाः मनुष्यैः मत्य�ः अस्मदा�द�सादमन्तरेण । आिभः मत्��ािभः मया �द�ािभः प�रचा�रकािभः 

प�रचारयस्व आत्मानम्, पाद�क्षालना�दशु�ूषां कारयात्मन इत्यथर्ः । ह ेनिचकेतः, मरणं मरणसम्ब� ं��ं �ेत्यािस्त 

नास्तीित काकदन्तपरीक्षा�पं मा अनु�ाक्षीः मैवं ��ुमहर्िस ॥ 

�ोभावा मत्यर्स्य यदन्तकैतत्सव�िन्�याणां जरयिन्त तेजः । 

अिप सव� जीिवतमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

 मृत्युना एवं �लोभ्यमानोऽिप निचकेता महा�दवदक्षोभ्य आह — �ो भिवष्यिन्त न वेित सं�द�मान एव येषां 

भावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां भोगानां त े�ोभावाः । �क�, मत्यर्स्य मनुष्यस्य अन्तक ह ेमृत्यो, यत् एतत ्सव�िन्�याणां 

तेजः तत् जरयिन्त अपक्षपयिन्त । अप्सरः�भृतयो भोगा अनथार्यैवैते, धमर्वीयर्�ज्ञातेजोयशः�भृतीनां क्षपियतृत्वात् । यां 

चािप दीघर्जीिवकां त्वं �दत्सिस त�ािप शृणु । सव� यद्��णोऽिप जीिवतम् आयुः अल्पमेव, �कमुतास्मदा�ददीघर्जीिवका । 

अतः तवैव ित�न्तु वाहाः रथादयः, तथा तव नृत्यगीते च ॥ 



न िव�ेन तपर्णीयो मनुष्यो लप्स्यामह ेिव�म�ा�म चे�वा । 

जीिवष्यामो यावदीिशष्यिस त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

 �क�, न �भूतेन िव�ेन तपर्णीयो मनुष्यः । न िह लोके िव�लाभः कस्यिच�ृि�करो द�ृः । य�द नामास्माकं 

िव�तृष्णा स्यात्, लप्स्यामह े�ाप्स्यामह ेिव�म,् अ�ा�म द�ृवन्तो वयं चेत् त्वा त्वाम् । जीिवतमिप तथैव — जीिवष्यामः 

यावत् याम्ये पद ेत्वम् ईिशष्यिस ईिशष्यसे �भुः स्याः । कथं िह मत्यर्स्त्वया समेत्याल्पधनायुभर्वेत् ? वरस्त ुमे वरणीयः स 

एव यदात्मिवज्ञानम् ॥ 

अजीयर्ताममृतानामुपेत्य जीयर्न्मत्यर्ः �धःस्थः �जानन् । 

अिभध्यायन्वणर्रित�मोदानितदीघ� जीिवते को रमेत ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

 यत� अजीयर्तां वयोहािनम�ा�ुवताम् अमृतानां सकाशम् उपेत्य उपगम्य आत्मन उत्कृ� ं�योजनान्तरं �ा��ं 

तेभ्यः �जानन् उपलभमानः स्वयं तु जीयर्न् मत्यर्ः जरामरणवान् �धःस्थः कुः पृिथवी अध�ासावन्त�रक्षा�दलोकापेक्षया 

तस्यां ित�तीित �धःस्थः सन् कथमेवमिववे�किभः �ाथर्नीयं पु�िव�ा�िस्थरं वृणीते । ‘� तदास्थः’ इित वा पाठान्तरम् । 

अिस्मन्पके्ष चैवमक्षरयोजना— तेषु पु�ा�दषु आस्था आिस्थितः तात्पय�ण वतर्नं यस्य स तदास्थः । ततोऽिधकतरं पु�षाथ� 

दषु्�ापमिप अिभ�ेप्सुः � तदास्थो भवेत् ? न कि��दसारज्ञस्तदथ� स्या�दत्यथर्ः । सव� ह्युपयुर्पय�व बुभूषित लोकः । 

तस्मा� पु�िव�ा�दलोभैः �लोभ्योऽहम् । �क�, अप्सरः�मुखान् वणर्रित�मोदान् अनविस्थत�पतया अिभध्यायन् 

िन�पयन् यथावत् अितदीघ� जीिवते कः िववेक� रमेत ॥ 

यिस्मि�द ंिविच�कत्सिन्त मृत्यो यत्सांपराये महित �ूिह नस्तत् । 

योऽयं वरो गूढमनु�िव�ो नान्यं तस्मा�िचकेता वृणीते ॥ २९ ॥ 

भाष्यम् 

 अतो िवहायािनत्यैः कामैः �लोभनम्, यन्मया �ा�थतं यिस्मन् �ेते इद ंिविच�कत्सनं िविच�कत्सिन्त अिस्त 

नास्तीत्येवं�कारं ह ेमृत्यो, साम्पराये परलोकिवषये महित महत्�योजनिनिम�े आत्मनो िनणर्यिवज्ञानं यत्, तत् �ूिह कथय 

नः अस्मभ्यम् । �क ब�ना, योऽयं �कृत आत्मिवषयः वरः गूढं गहनं द�ुववेचनं �ा�ः अनु�िव�ः, तस्मात् वरात् अन्यम् 

अिववे�किभः �ाथर्नीयमिनत्यिवषयं वरं निचकेताः न वृणीते मनसािप इित �ुतेवर्चनिमित ॥ 



॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ ि�तीया वल्ली ॥ 

अन्यच्�ेयोऽन्यदतुैव �ेयस्ते उभे नानाथ� पु�षं िसनीतः । 

तयोः �ेय आददानस्य साधु भवित हीयतेऽथार्� उ �ेयो वृणीते ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

परी�य िशष्यं िव�ायोग्यतां चावगम्याह — अन्यत् पृथगेव �ेयः िनः�ेयसं तथा अन्यत् उतैव अिप च �ेयः ि�यतरमिप ते 

�ेयः�ेयसी उभे नानाथ� िभ��योजने सती पु�षम् अिधकृतं वणार्�मा�दिविश� ंिसनीतः ब�ीतः । ताभ्यां 

िव�ािव�ाभ्यामात्मकतर्�तया �युज्यते सवर्ः पु�षः । �ेयः�ेयसो�ह अभ्युदयामृतत्वाथ� पु�षः �वतर्ते । अतः 

�ेयः�ेयः�योजनकतर्�तया ताभ्यां ब� इत्युच्यते सवर्ः पु�षः । ते य�प्येकैकपु�षाथर्सम्बिन्धनी िव�ािव�ा�पत्वाि��� े

इत्यन्यतराप�रत्यागेनैकेन पु�षेण सहानु�ातुमशक्यत्वा�योः िहत्वा अिव�ा�पं �ेयः, �ेय एव केवलम् आददानस्य 

उपादानं कुवर्तः साधु शोभनं िशवं भवित । यस्त्वदरूदश� िवमूढो हीयते िवयुज्यते अथार्त् 

पु�षाथार्त्पारमा�थकात्�योजनाि�त्यात् �च्यवत इत्यथर्ः । कोऽसौ ? य उ �ेयः वृणीते उपाद�े इत्येतत् ॥ 

�ेय� �ेय� मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य िविवनि� धीरः । 

�ेयो िह धीरोऽिभ �ेयसो वृणीते �ेयो मन्दो योगके्षमाद्वृणीते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

य�ुभे अिप कतु� स्वाय�े पु�षेण, �कमथ� �ेय एवाद�े बा�ल्येन लोक इित, उच्यते । सत्यं स्वाय�े ; तथािप साधनतः 

फलत� मन्दबु�ीनां द�ुववेक�पे सती �ािम�ीभूते इव मनुष्यं पु�षम् आ इतः एतः �ा�ुतः �ेय� �ेय� । अतो हसं 

इवाम्भसः पयः, तौ �ेयः�ेयःपदाथ� सम्परीत्य सम्यक्प�रगम्य मनसा आलोच्य गु�लाघवं िविवनि� पृथ�रोित धीरः 

धीमान् । िविवच्य च �ेयो िह �ेय एव अिभवृणीते �ेयसोऽभ्य�हतत्वाच्�ेयसः । कोऽसौ ? धीरः । यस्त ुमन्दः अल्पबुि�ः सः 

सदसि�वेकासामथ्यार्त् योगके्षमात् योगके्षमिनिम�ं शरीरा�ुपचयरक्षणिनिम�िमत्येतत् । �ेयः पशुपु�ा�दलक्षणं वृणीते ॥ 

स त्वं ि�यािन्�य�पां� कामानिभध्याय�िचकेतोऽत्य�ाक्षीः । 

नैतां सृङ्कां िव�मयीमवा�ो यस्यां म�िन्त बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



स त्वं पुनः पुनः मया �लोभ्यमानोऽिप ि�यान् पु�ादीन् ि�य�पां� अप्सरः�भृितलक्षणान् कामान् अिभध्यायन् िचन्तयन् 

तेषामिनत्यत्वासारत्वा�ददोषान् ह ेनिचकेतः, अत्य�ाक्षीः अितसृ�वान् प�रत्य�वानिस ; अहो बुि�म�ा तव । न एताम् 

अवा�वानिस सृङ्कां सृ�त कुित्सतां मूढजन�वृ�ां िव�मय� धन�ायाम् ; यस्यां सृतौ म�िन्त सीदिन्त बहवः अनेके मूढा 

मनुष्याः ॥ 

दरूमेते िवपरीते िवषूची अिव�ा या च िव�ेित ज्ञाता । 

िव�ाभीिप्सनं निचकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

‘तयोः �ेय आददानस्य साधु भवित हीयतेऽथार्� उ �ेयो वृणीते’ इित ह्यु�म् ; तत्कस्मात् ? यतः दरंू दरेूण महतान्तरेण 

एते िवपरीते अन्योन्य�ावृ��पे िववेकािववेकात्मकत्वात् तमः�काशािवव िवषूची िवषूच्यौ नानागती िभ�फले 

संसारमोक्षहतुेत्वेनेत्येतत् । के त ेइित, उच्यते । या च अिव�ा �ेयोिवषया िव�ेित च �ेयोिवषया ज्ञाता िनज्ञार्ता अवगता 

पिण्डतैः । त� िव�ाभीिप्सनं िव�ा�थनं निचकेतसं त्वामह ंमन्ये । कस्मात् ? यस्मादिव�द्बुि��लोिभनः कामाः 

अप्सरः�भृतयः बहवोऽिप त्वा त्वां न अलोलुपन्त न िवच्छेद ंकृतवन्तः �ेयोमागार्दात्मोपभोगािभवाञ्छासंपादनेन । अतो 

िव�ा�थनं �ेयोभाजनं मन्ये इत्यिभ�ायः ॥ 

अिव�ायामन्तरे वतर्मानाः स्वय ंधीराः पिण्डतंमन्यमानाः । 

दन्�म्यमाणाः प�रयिन्त मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

ये तु संसारभाजो जनाः, अिव�ायाम् अन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमिस वतर्मानाः वेष्�मानाः पु�प�ा�दतृष्णापाशशतैः, 

स्वयं धीराः �ज्ञावन्तः पिण्डताः शा�कुशला�ेित मन्यमानाः ते दन्�म्यमाणाः अत्यथ� कु�टलामनेक�पां ग�त गच्छन्तः 

जरामरणरोगा�ददःुखैः प�रयिन्त प�रगच्छिन्त मूढाः अिववे�कनः अन्धेनैव दिृ�िवकलेनैव नीयमानाः िवषमे पिथ यथा 

बहवः अन्धाः महान्तमनथर्मृच्छिन्त, त�त् ॥ 

न साम्परायः �ितभाित बालं �मा�न्तं िव�मोहने मूढम ्। 

अयं लोको नािस्त पर इित मानी पुनः पुनवर्शमाप�ते मे ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



अत एव मूढत्वात ्न साम्परायः �ितभाित । सम्परेयत इित सम्परायः परलोकः, तत्�ाि��योजनः साधनिवशेषः शा�ीयः 

साम्परायः । स च बालम् अिववे�कनं �ित न �ितभाित न �काशते नोपित�त इत्येतत् । �मा�न्तं �माद ंकुवर्न्तं 

पु�प�ा�द�योजनेष्वास�मनसं तथा िव�मोहने िव�िनिम�ेनािववेकेन मूढं तमसाच्छ�म् । स तु अयमेव लोकः योऽयं 

दशृ्यमानः स्�य�पाना�दिविश�ः नािस्त परः अद�ृो लोकः इत्येवं मननशीलः मानी पुनः पुनः जिनत्वा वशम् अधीनताम् 

आप�ते मे मृत्योमर्म । जननमरणा�दलक्षणदःुख�बन्धा�ढ एव भवतीत्यथर्ः ॥ 

�वणायािप ब�िभय� न लभ्यः शृण्वन्तोऽिप बहवो यं न िव�ुः । 

आ�य� व�ा कुशलोऽस्य लब्धा आ�य� ज्ञाता कुशलानुिश�ः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

�ायेण �ेवंिवध एव लोकः । यस्तु �ेयोथ� स सह�ेषु कि�दवेात्मिव�वित त्वि�धः यस्मात् �वणायािप �वणाथ� 

�ोतुमिप यः न लभ्यः आत्मा ब�िभः अनेकैः, शृण्वन्तोऽिप बहवः अनेके अन्ये यम् आत्मानं न िव�ुः न िवदिन्त अभािगनः 

असंस्कृतात्मानो न िवजानीयुः । �क�, अस्य व�ािप आ�यर्ः अद्भुतवदवे, अनेकेषु कि�दवे भवित । तथा �ुत्वािप अस्य 

आत्मनः कुशलः िनपुण एवानेकेषु लब्धा कि�दवे भवित । यस्मात् आ�यर्ः ज्ञाता कि�दवे कुशलानुिश�ः कुशलेन 

िनपुणेनाचाय�णानुिश�ः सन् ॥ 

न नरेणावरेण �ो� एष सुिवजे्ञयो ब�धा िचन्त्यमानः । 

अनन्य�ो�े गितर� नािस्त अणीयान्�तक्यर्मणु�माणात् ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

कस्मात् ? न िह नरेण मनुष्येण अवरेण �ो�ः अवरेण हीनेन �ाकृतबुि�नेत्येतत् । उ�ः एषः आत्मा यं त्वं मां पृच्छिस । न 

िह सु�ु सम्यक् िवजे्ञयः िवज्ञातुं शक्यः यस्मात् ब�धा अिस्त नािस्त कतार्कतार् शु�ोऽशु� इत्या�नेकधा िचन्त्यमानः 

वा�दिभः । कथं पुनः सुिवजे्ञय इित, उच्यते — अनन्य�ो�े अनन्येन अपृथग्द�शनाचाय�ण �ितपा���ात्मभूतेन �ो�े उ�े 

आत्मिन गितः, अनेकधा अिस्तनास्तीत्या�दलक्षणा िचन्ता गितः, अ� अिस्म�ात्मिन नािस्त न िव�ते 

सवर्िवकल्पगित�त्यस्तिमत�पत्वादात्मनः । अथवा स्वात्मभूते अनन्यिस्मन् आत्मिन �ो�े अनन्य�ो�े गितः अ� 

अन्यावगितनार्िस्त जे्ञयस्यान्यस्याभावात् । ज्ञानस्य �ेषा परा िन�ा यदात्मैकत्विवज्ञानम् । अतः गन्त�ाभावा� 

गितर�ाविशष्यत ेसंसारगितवार्� नास्त्यनन्य आत्मिन �ो�े नान्तरीयकत्वा�ि�ज्ञानफलस्य मोक्षस्य । अथवा 

�ोच्यमान��ात्मभूतेनाचाय�ण अनन्यतया �ो�े आत्मिन अगितः अनवबोधोऽप�रज्ञानम� नािस्त । 

भवत्येवावगितस्ति�षया �ोतुस्तदनन्योऽहिमत्याचायर्स्येवेत्यथर्ः । एवं सुिवजे्ञय आत्मा आगमवताचाय�णानन्यतया �ो�ः । 



इतरथा अणीयान् अणुतरः अणु�माणादिप सम्प�त आत्मा । अतक्यर्म् अतक्यर्ः, अणु�माणो न तक्यर्ः स्वबुद्ध्यभ्यूहने 

केवलेन तक� ण । तक्यर्माणेऽणुप�रमाणे केनिचत्स्थािपते आत्मिन ततोऽणुतरमन्योऽभ्यूहित ततोऽप्यन्योऽणुतरिमित । न िह 

तकर् स्य िन�ा �िचि��ते ॥ 

नैषा तक� ण मितरापनेया �ो�ान्येनैव सुज्ञानाय �े� । 

यां त्वमापः सत्यधृितबर्तािस त्वादङ्ृ नो भूया�िचकेतः ��ा ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अतोऽनन्य�ो� आत्मन्युत्प�ा येयमागम�भवा मितः, नैषा तक� ण स्वबुद्ध्यभ्यूहमा�ेण आपनेया नापनीया न 

�ापणीयेत्यथर्ः ; नापनेत�ा वा ; नोपहन्त�ा । ता�कको �नागमज्ञः स्वबुि�प�रकिल्पतं य�त्किचदवे कल्पयित । अत एव 

च येयमागम�भूता मितः अन्येनैव आगमािभजे्ञनाचाय�णैव ता�ककात्, �ो�ा सती सुज्ञानाय भवित ह े�े� ि�यतम । का 

पुनः सा तकार्गम्या मितः इित, उच्यते — यां त्वं म�त म�र�दानेन आपः �ा�वानिस । सत्या अिवतथिवषया धृितयर्स्य 

तव स त्वं सत्यधृितः । बतासीत्यनुकम्पय�ाह मृत्युनर्िचकेतसं व�यमाणिवज्ञानस्तुतये । त्वादक्ृ त्व�ुल्यः नः अस्मभ्यं भूयात् 

भवतात् । भवत्वन्यः पु�ः िशष्यो वा ��ा । क�दक्ृ ? यादकृ्त्वं ह ेनिचकेतः ��ा ॥ 

जानाम्यह ंशेविध�रत्यिनत्यं न ��ुवैः �ाप्यते िह �ुवं तत् । 

ततो मया नािचकेति�तोऽि�रिनत्यै�र्�ैः �ा�वानिस्म िनत्यम् ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

पुनरिप तु� आह — जानाम्यह ंशेविधः िनिधः कमर्फललक्षणः िनिध�रव �ाथ्यर्त इित । असौ अिनत्यम् अिनत्य इित 

जानािम । न िह यस्मात् अिनत्यैः अ�ुवैः यत ्िनत्यं �ुवम्, तत ्�ाप्यते परमात्माख्यः शेविधः । यस्त्विनत्यसुखात्मकः 

शेविधः, स एवािनत्यै�र्�ैः �ाप्यत ेिह यतः, ततः तस्मात् मया जानतािप िनत्यमिनत्यसाधनैः �ाप्यत इित नािचकेतः िचतः 

अि�ः अिनत्यैः ��ैः प�ा�दिभः स्वगर्सुखसाधनभूतोऽि�ः िनवर्�तत इत्यथर्ः । तेनाहमिधकाराप�ो िनत्यं याम्यं स्थानं 

स्वगार्ख्यं िनत्यमापेिक्षकं �ा�वानिस्म ॥ 

कामस्या�� जगतः �ित�ां �तोरनन्त्यमभयस्य पारम् । 

स्तोममहद�ुगायं �ित�ां दषृ्ट्वा धृत्या धीरो निचकेतोऽत्य�ाक्षीः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 



त्वं तु कामस्य आ�� समाि�म,् अ� िह सव� कामाः प�रसमा�ाः, जगतः साध्यात्मािधभूतािधदवैादःे �ित�ाम् आ�यं 

सवार्त्मकत्वात्, �तोः उपासनायाः फलं हरैण्यगभ� पदम्, अनन्त्यम् आनन्त्यम्, अभयस्य च पारं परां िन�ाम्, स्तोमं स्तुत्यं 

महत् अिणमा�ै�यार्�नेकगुणसंहतम्, स्तोमं च तन्मह� िनरितशयत्वात् स्तोममहत्, उ�गायं िवस्तीणा� गितम्, �ित�ां 

िस्थितमात्मनोऽनु�मामिप दषृ्ट्वा धृत्या धैय�ण धीरः निचकेतः, धीमान् बुि�मान्सन् अत्य�ाक्षीः 

परमेवाकाङ्क्ष�ितसृ�वानिस सवर्मेतत्संसारभोगजातम् । अहो बतानु�मगुणोऽिस ॥ 

तं ददुर्श� गूढमनु�िव� ंगुहािहतं गह्वरे� ंपुराणम् । 

अध्यात्मयोगािधगमेन दवंे मत्वा धीरो हषर्शोकौ जहाित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

यं त्वं ज्ञातुिमच्छस्यात्मानं त ंददुर्श� दःुखेन दशर्नमस्येित ददुर्शर्ः अितसू�मत्वात् तम,् गूढं गहनम्, अनु�िव� ं

�ाकृतिवषयिवज्ञानैः �च्छ�िमत्येतत् । गुहािहतं गुहायां बु�ौ िहतं िनिहतं िस्थतं त�ोपलभ्यमानत्वात् । गह्वरे� ंगह्वरे 

िवषमे अनेकानथर्सङ्कटे ित�तीित गह्वरे�म् । यत एवं गूढमनु�िव�ो गुहािहत�, अतोऽसौ गह्वरे�ः ; अतो ददुर्शर्ः । तं 

पुराणं पुरातनम् अध्यात्मयोगािधगमेन िवषयेभ्यः �ितसं�त्य चेतस आत्मिन समाधानमध्यात्मयोगः तस्यािधगमः �ाि�ः 

तेन मत्वा दवेम् आत्मानं धीरः हषर्शोकौ आत्मन उत्कषार्पकषर्योरभावात् जहाित ॥ 

एतच्�त्वा सम्प�रगृ� मत्यर्ः �वृ� धम्यर्मणुमेतमाप्य । 

स मोदते मोदनीयं िह लब्ध्वा िववृतं स� निचकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, एतदात्मत�वं यदह ंव�यािम, तच्�त्वा आचायर्सकाशात् सम्यगात्मभावेन प�रगृ� उपादाय मत्यर्ः मरणधमार् 

धमार्दनपेतं धम्य� �वृ� उ�म्य पृथक्कृत्य शरीरादःे अणुं सू�मम् एतम् आत्मानम ्आप्य �ाप्य सः मत्यर्ः िव�ान् मोदते 

मोदनीयं िह हषर्णीयमात्मानं लब्ध्वा । तदतेदवंेिवधं �� स� भवनं निचकेतसं त्वां �त्यपावृत�ारं िववृतम् अिभमुखीभूतं 

मन्ये, मोक्षाह� त्वां मन्ये इत्यिभ�ायः ॥ 

अन्य� धमार्दन्य�ाधमार्दन्य�ास्मात्कृताकृतात् । 

अन्य� भूता� भ�ा� य�त्पश्यिस त�द ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 



एतच्�त्वा निचकेताः पुनराह — य�ह ंयोग्यः, �स��ािस भगवन्, मां �ित अन्य� धमार्त् 

शा�ीया�मार्नु�ाना�त्फला�त्कारकेभ्य� पृथग्भूतिमत्यथर्ः । तथा अन्य� अधमार्त् िविहताकरण�पात् पापात्, तथा 

अन्य�ास्मात्कृताकृतात्, कृत ंकायर्मकृतं कारणमस्मादन्य� । �कञ्च, अन्य� भूता� अित�ान्तात्कालात् भ�ा� 

भिवष्यत� तथा अन्य� वतर्मानात् । काल�येण य� प�रिच्छ�त इत्यथर्ः । यदीदशंृ वस्तु सवर्�वहारगोचरातीतं पश्यिस 

जानािस त�द म�म ्॥ 

सव� वेदा यत्पदमामनिन्त तपांिस सवार्िण च य�दिन्त । 

य�दच्छन्तो ��चय� चरिन्त त�े पद ंसङ्�हणे �वीम्योिमत्येतत् ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

इत्येवं पृ�वते मृत्यु�वाच, पृ� ंवस्तु िवशेषणान्तरं च िववक्षन् । सव� वेदा यत्पद ंपदनीयं गमनीयम् अिवभागेन अिवरोधेन 

आमनिन्त �ितपादयिन्त, तपांिस सवार्िण च य�दिन्त यत्�ा�यथार्नीत्यथर्ः । य�दच्छन्तो ��चय� गु�कुलवासलक्षणमन्य�ा 

���ा�यथ� चरिन्त, तत् त ेतुभ्य ंपद ंयज्ज्ञातुिमच्छिस सङ्�हणे सङ्के्षपतः �वीिम � इत्येतत् । तदतेत्पद ंयद्बुभुित्सतं 

त्वया तदतेदोिमित �शब्दवाच्यम�शब्द�तीकं च ॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं �� एतद्ध्येवाक्षरं परम् । 

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो य�दच्छित तस्य तत् ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

अतः एतद्ध्येवाक्षरं �� अपरम् एतद्ध्येवाक्षरं परं च । तयो�ह �तीकमेतदक्षरम ्। एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा उपास्य ��ेित यो 

य�दच्छित परमपरं वा तस्य तत् भवित । परं चेत ्ज्ञात�म्, अपरं चेत ्�ा��म् ॥ 

एतदालम्बनं �े�मेतदालम्बनं परम् । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ��लोके महीयते ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

यत एवम्, अत एव एतत् ���ा�यालम्बनानां �े� ं�शस्यतमम ्। एतदालम्बन ंपरम् अपरं च, परापर��िवषयत्वात् । 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ��लोके महीयते । परिस्मन्��ण्यपर�स्म� ��भूतो ��वदपुास्यो भवतीत्यथर्ः ॥ 

न जायते ि�यते वा िवपि��ाय ंकुति�� बभूव कि�त् । 



अजो िनत्यः शा�तोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

अन्य� धमार्�दत्या�दना पृ�स्यात्मनोऽशेषिवशेषरिहतस्यालम्बनत्वेन �तीकत्वेन च�कारो िन�द�ः अपरस्य च ��णो 

मन्दमध्यम�ितप�ॄन्�ित । अथेदान� तस्य�कारालम्बनस्यात्मनः साक्षात्स्व�पिन�दधारियषयेदमुच्यते । न जायते नोत्प�ते 

ि�यते वा न ि�यते च उत्पि�मतो वस्तुनोऽिनत्यस्यानेका िव��याः, तासामा�न्ते जन्मिवनाशलक्षणे िव��ये इहात्मिन 

�ितिषध्येते �थम ंसवर्िव��या�ितषेधाथ� न जायते ि�यते वेित । िवपि�त् मेधावी अप�रलु�चैतन्यस्वभावत्वात् । �क�, 

नायमात्मा कुति�त् कारणान्तरात् बभूव न �भूतः । अस्मा�ात्मनो न बभूव कि�दथार्न्तरभूतः । अतोऽयमात्मा अजो 

िनत्यः शा�तः अपक्षयिवव�जतः । यो �शा�तः, सोऽपक्षीयते ; अयं तु शा�तः अत एव पुराणः पुरािप नव एवेित । यो 

�वयवोपचय�ारेणािभिनवर्त्यर्ते, स इदान� नवः, यथा कु�ा�दः ; ति�परीतस्त्वात्मा पुराणो वृि�िवव�जत इत्यथर्ः । यत 

एवम्, अतः न हन्यते न �हस्यत ेहन्यमाने श�ा�दिभः शरीरे ; तत्स्थोऽप्याकाशवदवे ॥ 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हत�ेन्मन्यते हतम् । 

उभौ तौ न िवजानीतो नायं हिन्त न हन्यते ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

एवं भूतमप्यात्मानं शरीरमा�ात्मदिृ�ः हन्ता चेत ्य�द मन्यते िचन्तयित इच्छित हन्तुं हिनष्याम्येनिमित योऽप्यन्यो हतः 

सोऽिप चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहिमित उभाविप तौ न िवजानीतः स्वमात्मानम् ; यतः नायं हिन्त अिव��यत्वादात्मनः, 

तथा न हन्यते आकाशवदिव��यत्वादवे । अतोऽनात्मज्ञिवषय एव धमार्धमार्�दलक्षणः संसारः नात्मज्ञस्य, 

�ुित�ामाण्या�याया� धमार्धमार्�नुपप�ेः ॥ 

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो�निहतो गुहायाम् । 

तम�तुः पश्यित वीतशोको धातु�सादान्मिहमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनरात्मानं जानातीित, उच्यते — अणोः सू�मात् अणीयान् श्यामाकादरेणुतरः । महतो महत्प�रमाणात् महीयान् 

मह�रः पृिथ�ादःे ; अणु मह�ा यदिस्त लोके वस्तु, त�ेनैवात्मना िनत्येनात्मवत्संभवित । तदात्मना िविनमुर्�मसत्संप�ते 

। तस्मादसावेवात्मा अणोरणीयान्महतो महीयान्, सवर्नाम�पवस्तूपािधकत्वात् । स च आत्मा अस्य जन्तोः 

��ा�दस्तम्बपयर्न्तस्य �ािणजातस्य गुहायां �दये िनिहतः आत्मभूतः िस्थत इत्यथर्ः । तम् आत्मानं 



दशर्न�वणमननिवज्ञानिलङ्गम् अ�तुः अकामः, द�ृाद�ृबा�िवषयेभ्य उपरतबुि��रत्यथर्ः । यदा चैवं तदा मनआदीिन 

करणािन धातवः शरीरस्य धारणात्�सीदन्तीत्येषां धातूनां �सादादात्मनो मिहमानं कमर्िनिम�वृि�क्षयरिहतं पश्यित 

अयमहमस्मीित साक्षाि�जानाित ; ततो िवगतशोको भवित ॥ 

आसीनो दरंू �जित शयानो याित सवर्तः । 

कस्तं मदामद ंदवंे मदन्यो ज्ञातुमहर्ित ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

अन्यथा द�ुवजे्ञयोऽयमात्मा कािमिभः �ाकृतपु�षैयर्स्मात् आसीनः अविस्थतोऽचल एव सन् दरंू �जित शयानः याित सवर्तः, 

एवमसावात्मा दवेो मदामदः समदोऽमद� सहष�ऽहषर्� िव��धमर्वानतोऽशक्यत्वाज्ज्ञातुं कः तं मदामद ंदवंे मदन्यो 

ज्ञातुमहर्ित । अस्मदादरेेव सू�मबु�ःे पिण्डतस्य िवजे्ञयोऽयमात्मा 

िस्थितगितिनत्यािनत्या�दिव��ानेकधम�पािधकत्वाि���धमर्वान् िव��प इव िचन्तामिणवत्कस्यिचदवभासते । अतो 

द�ुवजे्ञयत्वं दशर्यित — कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहर्तीित । करणानामुपशमः शयनं करणजिनतस्यैकदशेिवज्ञानस्योपशमः 

शयानस्य भवित । यदा चैवं केवलसामान्यिवज्ञानत्वात्सवर्तो यातीव यदा िवशेषिवज्ञानस्थः स्वेन �पेण िस्थत एव सन् 

मनआ�दगितषु तदपुािधकत्वाद्दरंू �जतीव । स चेहवै वतर्ते ॥ 

अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वविस्थतम् । 

महान्तं िवभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचित ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

ति�ज्ञाना� शोकात्यय इत्यिप दशर्यित — अशरीरः स्वेन �पेणाकाशकल्प आत्मा तम ्अशरीरं शरीरेषु 

दवेिपतृमनुष्या�दशरीरेषु अनवस्थेषु अविस्थितरिहतेष्विनत्येषु अविस्थतं िनत्यम ्अिवकृतिमत्येतत् । महान्तम् । 

मह�वस्यापेिक्षकत्वशङ्कायामाह — िवभंु �ािपनम् आत्मानम ्; आत्म�हणं स्वतोऽनन्यत्व�दशर्नाथर्म् । आत्मशब्दः 

�त्यगात्मिवषय एव मुख्यः तमीदशृामात्मानं मत्वा अयमहिमित, धीरः धीमान् न शोचित । न �ेवंिवधस्वात्मिवदः 

शोकोपपि�ः ॥ 

नायमात्मा �वचनेन लभ्यो न मेधया न ब�ना �ुतेन । 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा िववृणुते तनूंस्वाम् ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 



य�िप द�ुवजे्ञयोऽयमात्मा तथाप्युपायेन सुिवजे्ञय एवेत्याह — नायमात्मा �वचनेन अनेकवेदस्वीकरणेन लभ्यः जे्ञयः ; नािप 

मेधया �न्थाथर्धारणशक्त्या ; न ब�ना �ुतेन न बा��ुत्येन केवलेन । केन त�ह लभ्य इित, उच्यते — . यमेव स्वमात्मानम् 

एष साधको वृणुते �ाथर्यते, तेनैवात्मना व�र�ा स्वयमात्मा लभ्यः ज्ञायत इत्येतत् । िनष्काम�ात्मानमेव �ाथर्यते । 

आत्मनैवात्मा लभ्यत इत्यथर्ः । कथं लभ्यत इित, उच्यते — तस्यात्मकामस्य एष आत्मा िववृणुते �काशयित पारमा�थक� 

स्वां तनूं स्वक�यं याथात्म्यिमत्यथर्ः ॥ 

नािवरतो द�ु�रता�ाशान्तो नासमािहतः । 

नाशान्तमानसो वािप �ज्ञानेनैनमा�ुयात् ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

�कचान्यत् । न द�ु�रतात् �ितिष�ाच्�ितस्मृत्यिविहतात्पापकमर्णः अिवरतः अनुपरतः । नािप इिन्�यलौल्यात् अशान्तः 

अनुपरतः । नािप असमािहतःअनेका�मनाः िविक्ष�िच�ः । समािहतिच�ोऽिप सन्समाधानफला�थत्वात् नािप 

अशान्तमानसः �ापृतिच�ो वा । �ज्ञानेन ��िवज्ञानेन एन ं�कृतमात्मानम् आ�ुयात्, यस्तु द�ु�रताि�रत 

इिन्�यलौल्या�, समािहतिच�ः समाधानफलादप्युपशान्तमानस�ाचायर्वान् �ज्ञानेन एवं यथो�मात्मानं �ा�ोतीत्यथर्ः ॥ 

यस्य �� च क्ष�ं च उभे भवत ओदनः । 

मृत्युयर्स्योपसेचनं क इत्था वेद य� सः ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

यस्त्वनेवंभूतः यस्य आत्मनः �� च क्ष�ं च ��क्ष�े सवर्धमर्िवधारके अिप सवर्�ाणभूते उभे ओदनः अशन ंभवतः स्याताम्, 

सवर्हरोऽिप मृत्युः यस्य उपसेचनिमवौदनस्य, अशनत्वेऽप्यपयार्�ः, तं �ाकृतबुि�यर्थो�साधनानिभयु�ः सन् कः इत्था 

इत्थमेवं यथो�साधनवािनवेत्यथर्ः, वेद िवजानाित य� सः आत्मेित ॥ 

॥ �थमोऽध्यायः ॥ 

॥ तृतीया वल्ली ॥ 

ऋतं िपबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां �िव�ौ परमे पराध� । 

छायातपौ ��िवदो वदिन्त प�ा�यो ये च ि�णािचकेताः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



ऋतं िपबन्तािवत्यस्या वल्ल्याः सम्बन्धः — िव�ािव�े नाना िव��फले इत्युपन्यस्ते, न तु सफले ते यथावि�ण�ते । 

ति�णर्याथार् रथ�पककल्पना, तथा च �ितपि�सौकयर्म् । एवं च �ा�ृ�ाप्यगन्तृगन्त�िववेकाथ� रथ�पक�ारा 

�ावात्मानावुपन्यस्येते — ऋतं सत्यम् अवश्यंभािवत्वात्कमर्फलं िपबन्तौ ; एकस्त� कमर्फलं िपबित भुङ्�े नेतरः, तथािप 

पातृसम्बन्धाित्पबन्तािवत्युच्येते च्छि�न्यायेन । सुकृतस्य स्वयंकृतस्य कमर्णः ऋतिमित पूव�ण सम्बन्धः । लोके 

अिस्मञ्शरीरे, गुहां गुहायां बु�ौ �िव�ौ, परम,े बा�पु�षाकाशसंस्थानापेक्षया परमम्, पराध� परस्य ��णोऽध� स्थानं 

पराध� हादार्काशम् । तिस्मिन्ह परं ��ोपलभ्यत े। ततः तिस्मन्परमे पराध� हादार्काशे �िव�ािवत्यथर्ः । तौ च 

च्छायातपािवव िवलक्षणौ संसा�रत्वासंसा�रत्वेन ��िवदो वदिन्त कथयिन्त । न केवलमक�मण एव वदिन्त । प�ा�यो 

गृहस्थाः । ये च ि�णािचकेताः ि�ःकृत्वो नािचकेतोऽि�ि�तो यैस्ते ि�णािचकेताः ॥ 

यः सेतुरीजानानामक्षरं �� यत्परम् । 

अभयं िततीषर्तां पारं नािचकेतं शकेमिह ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यः सेतुः सेतु�रव सेतुः ईजानानां यजमानानां क�मणाम्, दःुखसन्तरणाथर्त्वात् । नािचकेतं नािचकेतोऽि�ः तम,् वयं ज्ञातुं 

चेतुं च शकेमिह श�वन्तः । �क�, य� अभयं भयशून्यं संसारस्य पारं िततीषर्तां त�रतुिमच्छतां ��िवदां यत्परम् 

आ�यम् अक्षरम् आत्माख्यं ��, त� ज्ञातुं शकेमिह । परापरे ��णी क�म��िवदा�ये वे�दत�े इित वाक्याथर्ः ; तयोरेव 

ह्युपन्यासः कृतः ‘ऋतं िपबन्तौ’ इित ॥ 

आत्मानं रिथनं िवि� शरीरं रथमेव तु । 

बु�� तु सार�थ िवि� मनः ��हमेव च ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

त� यः उपािधकृतः संसारी िव�ािव�योरिधकृतो मोक्षगमनाय संसारगमनाय च, तस्य तदभुयगमने साधनो रथः कल्प्यते 

— त�ात्मानम् ऋतपं संसा�रणं रिथनं रथस्वािमनं िवि� िवजानीिह ; शरीरं रथम् एव तु 

रथब�हयस्थानीयै�रिन्�यैराकृष्यमाणत्वाच्छरीरस्य । बु�� तु अध्यवसायलक्षणां सार�थ िवि� ; 

बुि�नेतृ�धानत्वाच्छरीरस्य, सारिथनेतृ�धान इव रथः । सव� िह दहेगतं काय� बुि�कतर्�मेव �ायेण । मनः 

सङ्कल्पिवकल्पा�दलक्षणं ��हमेव च रशनामेव िवि� । मनसा िह �गृहीतािन �ो�ादीिन करणािन �वतर्न्ते रशनयेवा�ाः 

॥ 



इिन्�यािण हयाना��वषयांस्तेषु गोचरान् । 

आत्मेिन्�यमनोयु�ं भो�ेत्या�मर्नीिषणः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

इिन्�यािण चकु्षरादीिन हयाना�ः रथकल्पनाकुशलाः, शरीररथाकषर्णसामान्यात् । तेषु इिन्�येषु हयत्वेन प�रकिल्पतेषु 

गोचरान् मागार्न् �पादीिन्वषयान् िवि� । आत्मेिन्�यमनोयु�ं शरीरेिन्�यमनोिभः सिहतं संयुतमात्मानं भो�ेित संसारीित 

आ�ः मनीिषणः िववे�कनः । न िह केवलस्यात्मनो भो�ृत्वमिस्त ; बुद्ध्या�ुपािधकृतमेव तस्य भो�ृत्वम् । तथा च 

�ुत्यन्तरं केवलस्याभो�ृत्वमेव दशर्यित — ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इत्या�द । एवं च सित 

व�यमाणरथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्यात्मतया �ितपि��पप�ते, नान्यथा, स्वभावानित�मात् ॥ 

यस्त्विवज्ञानवान्भवत्ययु�ेन मनसा सदा । 

तस्येिन्�याण्यवश्यािन द�ुा�ा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

त�ैवं सित यस्तु बुद्ध्याख्यः सारिथः अिवज्ञानवान् अिनपुणोऽिववेक� �वृ�ौ च िनवृ�ौ च भवित यथेतरो रथचयार्याम् 

अयु�ेन अ�गृहीतेन असमािहतेन मनसा ��हस्थानीयेन सदा यु�ो भवित, तस्य अकुशलस्य बुि�सारथेः इिन्�यािण 

अ�स्थानीयािन अवश्यािन अशक्यिनवारणािन द�ुा�ाः अदान्ता�ाः इव इतरसारथेः भविन्त ॥ 

यस्तु िवज्ञानवान्भवित यु�ेन मनसा सदा । 

तस्येिन्�यािण वश्यािन सद�ा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यस्तु पुनः पूव��िवपरीतसारिथभर्वित तस्य फलमाह — यस्त ुिवज्ञानवान् िनपुणः िववेकवान ्यु�ेन मनसा �गृहीतमनाः 

समािहतिच�ः सदा, तस्य अ�स्थानीयानीिन्�यािण �वतर्ियतुं िनवतर्ियतुं वा शक्यािन वश्यािन दान्ताः सद�ा 

इवेतरसारथेः ॥ 

यस्त्विवज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुिचः । 

न स तत्पदमा�ोित संसारं चािधगच्छित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



त� पूव��स्यािवज्ञानवतो बुि�सारथे�रद ंफलमाह — यस्त्विवज्ञानवान्भवित । अमनस्कः अ�गृहीतमनस्कः सः तत एव 

अशुिचः सदवै । न सः रथी तत् पूव��मक्षरं यत्परं पदम् आ�ोित तेन सारिथना । न केवलं त�ा�ोित, संसारं च 

जन्ममरणलक्षणम् अिधगच्छित ॥ 

यस्तु िवज्ञानवान्भवित समनस्कः सदा शुिचः । 

स तु तत्पदमा�ोित यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

यस्तु ि�तीयो िवज्ञानवान् भवित िवज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी, िव�ािनत्येतत् । यु�मनाः समनस्कः सः तत एव सदा शुिचः । 

स तु तत्पदमा�ोित, यस्मादा�ात्पदाद�च्युतः सन् भूयः पुनः न जायते संसारे ॥ 

िवज्ञानसारिथयर्स्तु मनः��हवा�रः । 

सोऽध्वनः पारमा�ोित ति�ष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

�क तत्पदिमत्याह — िवज्ञानसारिथः यस्तु यो िववेकबुि�सारिथः पूव��ः मनः��हवान् �गृहीतमनाः समािहतिच�ः सन् 

शुिचनर्रो िव�ान्, सः अध्वनः संसारगतेः पारं परमेव, अिधगन्त�िमत्येतत्, आ�ोित, मुच्यते सवर्संसारबन्धनैः । तत ्

िवष्णोः �ापनशीलस्य ��णः परमात्मनो वासुदवेाख्यस्य परम ं�कृ� ंपद ंस्थानम्, सत�विमत्येतत्, यत ्असावा�ोित 

िव�ान् ॥ 

इिन्�येभ्यः परा �थार् अथ�भ्य� परं मनः । 

मनसस्तु परा बुि�बुर्�रेात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अधुना यत्पद ंगन्त�ं तस्येिन्�यािण स्थूलान्यारभ्य सू�मतारतम्य�मेण �त्यगात्मतयािधगमः कतर्� 

इत्येवमथर्िमदमारभ्यते । स्थूलािन ताव�दिन्�यािण, तािन यैः परैरथ�रात्म�काशनायारब्धािन तेभ्य इिन्�येभ्यः स्वकाय�भ्यः 

ते परा िह अथार्ः सू�मा महान्त� �त्यगात्मभूता� । तेभ्योऽिप अथ�भ्य� परं सू�मतरं महत्�त्यगात्मभूतं च मनः । 

मनःशब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूतसू�मम्, सङ्कल्पिवकल्पा�ारम्भकत्वात् । मनसोऽिप परा सू�मतरा मह�रा 

�त्यगात्मभूता च बुि�ः, बुि�शब्दवाच्यमध्यवसाया�ारम्भकं भूतसू�मम् । बु�रेात्मा सवर्�ािणबु�ीनां 



�त्यगात्मभूतत्वादात्मा महान् सवर्मह�वात् अ��ा�त्�थमं जातं हरैण्यगभ� त�वं बोधाबोधात्मकं महानात्मा बु�ःे पर 

इत्युच्यते ॥ 

महतः परम��म��ात्पु�षः परः । 

पु�षा� परं �कि�त्सा का�ा सा परा गितः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

महतोऽिप परं सू�मतरं �त्यगात्मभूतं सवर्मह�रं च अ��ं सवर्स्य जगतो बीजभूतम�ाकृतनाम�पं सत�वं 

सवर्कायर्कारणशि�समाहार�पम् अ��म ्अ�ाकृताकाशा�दनामवाच्यं परमात्मन्योत�ोतभावेन समाि�तं 

वटकिणकायािमव वटवृक्षशि�ः । तस्माद��ात् परः सू�मतरः सवर्कारणकारणत्वात्�त्यगात्मत्वा� महां�, अत एव 

पु�षः सवर्पूरणात् । ततोऽन्यस्य परस्य �सङ्गं िनवारय�ाह — पु�षा� परं �कि��दित । यस्मा�ािस्त 

पु�षाि�न्मा�घनात्परं �कि�दिप वस्त्वन्तरम्, तस्मात्सू�मत्वमह�व�त्यगात्मत्वानां सा का�ा िन�ा पयर्वसानम् । अ� िह 

इिन्�येभ्य आरभ्य सू�मत्वा�द प�रसमा�म् । अत एव च गन्तॄणां सवर्गितमतां संसा�रणां सा परा �कृ�ा गितः, ‘य�त्वा न 

िनवतर्न्ते’ (भ. गी. १५-६) इित स्मृतेः ॥ 

एष सव�षु भूतेषु गूढोऽत्मा न �काशते । 

दशृ्यते त्वग्न्यया बुद्ध्या सू�मया सू�मद�शिभः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

ननु गित�ेदागत्यािप भिवत�म्, कथम् ‘यस्माद्भूयो न जायते’ (क. उ. १-३-८) इित ? नैष दोषः । सवर्स्य 

�त्यगात्मत्वादवगितरेव गित�रत्युपचयर्ते । �त्यगात्मत्वं च द�शतम् इिन्�यमनोबुि�परत्वेन । यो िह गन्ता सोऽयम�त्य�ूपं 

पू�षं गच्छित अनात्मभूतं न िवन्दित स्व�पेण । तथा च �ुितः ‘अनध्वगा अध्वसु पारियष्णवः’ (?) इत्या�ा । तथा च 

दशर्यित �त्यगात्मत्वं सवर्स्य — एष पु�षः सव�षु ��ा�दस्तम्बपयर्न्तेषु भूतेषु गूढः संवृतः दशर्न�वणा�दकमार् 

अिव�ामायाच्छ�ः अत एव आत्मा न �काशत ेआत्मत्वेन कस्यिचत् । अहो अितगम्भीरा दरुवगा�ा िविच�ा चेयं माया, 

यदयं सव� जन्तुः परमाथर्तः परमाथर्सत�वोऽप्येवं बोध्यमानोऽह ंपरमात्मेित न गृ�ाित, अनात्मानं 

दहेिेन्�या�दसंघातमात्मनो दशृ्यमानमिप घटा�दवदात्मत्वेनाहममुष्य पु� इत्यनुच्यमानोऽिप गृ�ाित । नून ंपरस्यैव मायया 

मोमु�मानः सव� लोकोऽयं बं�मीित । तथा च स्मरणम् — ‘नाह ं�काशः सवर्स्य योगमायासमावृतः’ (भ. गी. ७-२५) 

इत्या�द । नन ुिव��िमदमुच्यते — मत्वा धीरो न शोचित, न �काशत इित च । नैतदवेम् । असंस्कृतबु�रेिवजे्ञयत्वा� 

�काशत इत्यु�म् । दशृ्यते त ुसंस्कृतया अग्न्यया, अ�िमवाग्न्या तया, एका�तयोपेतयेत्येतत् ; सू�मया 



सू�मवस्तुिन�पणपरया । कैः ? सू�मद�शिभः ‘इिन्�येभ्यः परा �थार्ः’इत्या�द�कारेण सू�मतापारम्पयर्दशर्नेन परं सू�मं 

��ु ंशीलं येषां त ेसू�मद�शनः, तैः सू�मद�शिभः, पिण्डतै�रत्येतत् ॥ 

यच्छे�ा�नसी �ाज्ञस्त�च्छेज्ज्ञान आत्मिन । 

ज्ञानमात्मिन महित िनयच्छे��च्छेच्छान्त आत्मिन ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

तत्�ितप�युपायमाह — यच्छेत् िनयच्छेदपुसंहरेत् �ाज्ञः िववेक� । �कम् ? वाक् वाचम् ; वाग�ोपलक्षणाथार् 

सव�षािमिन्�याणाम् । � ? मनसी मनिस । छान्दसं दघै्यर्म् । त� मनः यच्छेत् ज्ञाने �काशस्व�पे बु�ावात्मिन । बुि��ह 

मनआ�दकरणान्या�ोतीत्यात्मा �त्यक् च तेषाम् । ज्ञानं बुि�म् आत्मिन महित �थमजे िनयच्छेत् । 

�थमजवत्स्वच्छस्वभावकमात्मनो िवज्ञानमापादये�दत्यथर्ः । तं च महान्तमात्मानं यच्छेत् शान्ते सवर्िवशेष�त्यस्तिमत�पे 

अिव��ये सवार्न्तरे सवर्बुि��त्ययसािक्षिण मुख्ये आत्मिन ॥ 

उि��त जा�त �ाप्य वराि�बोधत । 

कु्षरस्य धारा िनिशता दरुत्यया दगु� पथस्तत्कवयो वदिन्त ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

एवं पु�षे आत्मिन सव� �िवलाप्य नाम�पकमर्�यं यिन्मथ्याज्ञानिवजृिम्भतं ��याकारकफललक्षणं स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन 

मरीच्युदकर�ुसपर्गगनमलानीव मरीिचर�ुगगनस्व�पदशर्नेनैव स्वस्थः �शान्तः कृतकृत्यो भवित यतः, 

अतस्त�शर्नाथर्मना�िव�ा�सु�ाः उि��त ह ेजन्तवः, आत्मज्ञानािभमुखा भवत ; जा�त अज्ञानिन�ाया घोर�पायाः 

सवार्नथर्बीजभूतायाः क्षयं कु�त । कथम् ? �ाप्य उपगम्य वरान् �कृ�ानाचाया�स्त�विवदः, तदपु�द� ं

सवार्न्तरमात्मानमहमस्मीित िनबोधत अवगच्छत ; न ह्युपेिक्षत�िमित �ुितरनुकम्पया आह मातृवत्, 

अितसू�मबुि�िवषयत्वाज्जे्ञयस्य । �किमव सू�मबुि��रित, उच्यते — कु्षरस्य धारा अ�ं िनिशता ती�णीकृता दरुत्यया 

दःुखेनात्ययो यस्याः सा दरुत्यया । यथा सा प�ां दगुर्मनीया तथा दगु� दःुसंपा�िमत्येतत् ; पथः पन्थानं तत् तं ज्ञानलक्षणं 

माग� कवयः मेधािवनो वदिन्त । जे्ञयस्याितसू�मत्वा�ि�षयस्य ज्ञानमागर्स्य दःुसंपा�त्वं वदन्तीत्यिभ�ायः ॥ 

अशब्दमस्पशर्म�पम�यं तथारसं िनत्यमगन्धव� यत् । 

अना�नन्तं महतः परं �ुवं िनचाय्य त ंमृत्युमुखात्�मुच्यते ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



तत्कथमितसू�मत्वं जे्ञयस्येित, उच्यते । स्थूला ताव�दयं मे�दनी शब्दस्पशर्�परसगन्धोपिचता सव�िन्�यिवषयभूता तथा 

शरीरम् । त�ैकैकगुणापकष�ण गन्धादीनां सू�मत्वमह�विवशु�त्विनत्यत्वा�दतारतम्यं द�ृमबा�दषु यावदाकाशिमित । ते 

गन्धादयः सवर् एव स्थूलत्वाि�काराः शब्दान्ताः य� न सिन्त, �कमु तस्य सू�मत्वा�दिनरितशयत्वं व��िमत्येत�शर्यित 

�ुितः — अशब्दमस्पशर्म�पमरसमगन्धव� यत,् एत�ाख्यातं �� । अ�यम,् यि� शब्दा�दमत्, त�
े
ित ; इद ं

त्वशब्दा�दम�वाद�यं न �ेित न क्षीयते ; अत एव च िनत्यम् ; यि� �ेित, तदिनत्यम् ; इद ंतु न �ेित ; अतो िनत्यम् । 

इत� िनत्यम् — अना�द अिव�मानः आ�दः कारणमस्य त�ददमना�द । य�ा�दमत्, तत्कायर्त्वादिनत्यं कारणे �लीयते 

यथा पृिथ�ा�द ; इद ंत ुसवर्कारणत्वादकायर्म्, अकायर्त्वाि�त्यम् ; न तस्य कारणमिस्त यिस्मन्�लीयेत । तथा अनन्तम् 

अिव�मानोऽन्तः कायर्मस्य तदनन्तम् । यथा कदल्यादःे फला�दकाय�त्पादनेनाप्यिनत्यत्वं द�ृम्, न च तथाप्यन्तव�वं 

��णः ; अतोऽिप िनत्यम् । महतः मह��वाद्बुद्ध्याख्यात् परं िवलक्षणं िनत्यिवज्ञि�स्व�पत्वात् ; सवर्सािक्ष िह 

सवर्भूतात्मत्वाद्�� । उ�ं िह — ‘एष सव�षु भूतेषु’ (क. उ. १-३-१२) इत्या�द । �ुवं च कूटस्थं िनत्यं न 

पृिथ�ा�दवदापेिक्षकं िनत्यत्वम ्। तत ्एवंभूतं �� आत्मानं िनचाय्य अवगम्य तम ्आत्मानं मृत्युमुखात् 

मृत्युगोचरादिव�ाकामकमर्लक्षणात् �मुच्यते िवयुज्यते ॥ 

नािचकेतमुपाख्यानं मृत्यु�ो�ं सनातनम् । 

उक्त्वा �ुत्वा च मेधावी ��लोके महीयते ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

�स्तुतिवज्ञानस्तुत्यथर्माह �ुितः — नािचकेतं निचकेतसा �ा�ं नािचकेतं मृत्युना �ो�ं मृत्यु�ो�म् इदमाख्यानमुपाख्यानं 

वल्ली�यलक्षणं सनातनं िचरन्तनं वै�दकत्वात् उक्त्वा �ा�णेभ्यः �ुत्वा च आचाय�भ्यः मेधावी ��ैव लोको ��लोकः 

तिस्मन् ��लोके महीयते आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यिभ�ायः ॥ 

य इमं परमं गु�ं �ावयेद्��संस�द । �यतः �ा�काले वा तदानन्त्याय कल्पत े॥ 

तदानन्त्याय कल्पत इित ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

यः कि��दमं �न्थं परमं �कृ� ंगु�ं गोप्यं �ावयेत् �न्थतोऽथर्त� �ा�णानां संस�द ��संस�द �यतः शुिचभूर्त्वा �ा�काले 

वा �ावयेत् भु�ानाम्, तत ्�ा�म् अस्य आनन्त्याय अनन्तफलाय कल्पते समथ्यर्ते । ि�वर्चनमध्यायप�रसमा�यथर्म् ॥ 



॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ चतथु� वल्ली ॥ 

‘एष सव�षु भूतेषु गुढोऽत्मा न �काशते’ (क. उ. १-३-१२), ‘दशृ्यते त्व�यया बुद्ध्या’ (क. उ. १-३-१२) इत्यु�म ्। कः पुनः 

�ितबन्धोऽ�याया बु�ःे, येन तदभावादात्मा न दशृ्यत इित तददशर्नकारण�दशर्नाथार् वल्ली आरभ्यते ; िवज्ञाते िह 

�ेयः�ितबन्धकारणे तदपनयनाय य� आरब्धंु शक्यते, नान्यथेित — 

पराि� खािन �तृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यित नान्तरात्मन ्। 

कि��ीरः �त्यगात्मानमैक्षदावृ�चकु्षरमृतत्विमच्छन् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पराि� पराग�िन्त गच्छन्तीित, खािन खोपलिक्षतािन �ो�ादीनीिन्�यािण खानीत्युच्यन्ते । तािन परा�येव 

शब्दा�दिवषय�काशनाय �वतर्न्ते । यस्मादवंेस्वभावकािन तािन �तृणत ्�हिसतवान् हननं कृतवािनत्यथर्ः । कोऽसौ ? 

स्वयंभूः परमे�रः स्वयमेव स्वतन्�ो भवित सवर्दा न परतन्� इित । तस्मात् पराङ् परा�ूपाननात्मभूताञ्शब्दादीन् पश्यित 

उपलभते उपलब्धा नान्तरात्मन ्नान्तरात्मानिमत्यथर्ः । एवंस्वभावेऽिप सित लोकस्य कि�त् न�ाः �ित�ोतः�वतर्निमव 

धीरः धीमािन्ववेक� �त्यगात्मान ं�त्यक् चासावात्मा चेित �त्यगात्मा । �तीच्येवात्मशब्दो �ढो लोके, नान्य� । 

�ुत्पि�पके्षऽिप त�ैवात्मशब्दो वतर्ते ; ‘य�ा�ोित यदाद�े य�ाि� िवषयािनह । य�ास्य सन्ततो भावयस्तस्मादात्मेित 

क�त्यर्ते’ ; इत्यात्मशब्द�ुत्पि�स्मरणात् । त ं�त्यगात्मानं स्वस्वभावम् ऐक्षत् अपश्यत् पश्यतीत्यथर्ः, छन्दिस 

कालािनयमात् । कथं पश्यतीित, उच्यते — आवृ�चकु्षः आवृ�ं �ावृ�ं चकु्षः �ो�ा�दकिमिन्�यजातमशेषिवषयात् यस्य स 

आवृ�चकु्षः । स एवं संस्कृतः �त्यगात्मानं पश्यित । न िह बा�िवषयालोचनपरत्वं �त्यगात्मेक्षणं चैकस्य सम्भवित । 

�किमच्छन्पुन�रत्थं महता �यासेन स्वभाव�वृि�िनरोधं कृत्वा धीरः �त्यगात्मानं पश्यतीित, उच्यते । अमृतत्वम् 

अमरणधमर्त्वं िनत्यस्वभावताम् इच्छन् आत्मन इत्यथर्ः ॥ 

पराचः कामाननुयिन्त बालास्त ेमृत्योयर्िन्त िवततस्य पाशम् । 

अथ धीरा अमृतत्वं िव�दत्वा �ुवम�ुवेिष्वह न �ाथर्यन्ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

य�ावत्स्वाभािवकं परागेवानात्मदशर्नं तदात्मदशर्नस्य �ितबन्धकारणमिव�ा तत्�ितकूलत्वा�ा च 

परागेवािव�ोप�द�शतेषु द�ृाद�ृषुे भोगेषु तृष्णा ताभ्यामिव�ातृष्णाभ्यां �ितब�ात्मदशर्नाः पराचः बिहगर्तानेव कामान् 

काम्यािन्वषयान् अनुयिन्त अनुगच्छिन्त बालाः अल्प�ज्ञाः ते तेन कारणेन मृत्योः अिव�ाकामकमर्समुदायस्य यिन्त 



गच्छिन्त िवततस्य िवस्तीणर्स्य सवर्तो �ा�स्य पाशं पाश्यते बध्यत ेयेन तं पाशं दहेिेन्�या�दसंयोगिवयोगलक्षणम् । 

अनवरतं जन्ममरणजरारोगा�नेकानथर्�ातं �ितप�न्त इत्यथर्ः । यत एवम ्अथ तस्मात् धीराः िववे�कनः 

�त्यगात्मस्व�पावस्थानलक्षणम् अमृतत्वं �ुवं िव�दत्वा । दवेा�मृतत्वं ��ुवम,् इद ंतु �त्यगात्मस्व�पावस्थानलक्षणं 

�ुवम्, ‘न कमर्णा वधर्ते नो कनीयान्’ इित �ुतेः । तदवंेभूतं कूटस्थमिवचाल्यममृतत्वं िव�दत्वा अ�ुवेषु सवर्पदाथ�षु 

अिनत्येषु िनधार्यर्, �ा�णा इह संसारेऽनथर्�ाये न �ाथर्यन्ते �कि�दिप �त्यगात्मदशर्न�ितकूलत्वात् । पु�िव�लोकैषणाभ्यो 

�ुि��न्त्येवेत्यिभ�ायः ॥ 

येन �पं रसं गन्धं शब्दान्स्पशा�� मैथुनान् । 

एतेनैव िवजानाित �कम� प�रिशष्यते । एत� ैतत् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यि�ज्ञाना� �कि�दन्यत्�ाथर्यन्ते �ा�णाः, कथं तदिधगम इित, उच्यते — येन िवज्ञानस्वभावेनात्मना �पं रसं गन्धं 

शब्दान् स्पशा�� मैथुनान् मैथुनिनिम�ान्सुख�त्ययान् िवजानाित िवस्प� ंजानाित सव� लोकः । नन ुनैवं �िसि�ल�कस्य 

आत्मना दहेा�दिवलक्षणेनाह ंिवजानामीित । दहेा�दसंघातोऽह ंिवजानामीित तु सव� लोकोऽवगच्छित । ननु 

दहेा�दसंघातस्यािप शब्दा�दस्व�पत्वािवशेषाि�जे्ञयत्वािवशेषा� न यु�ं िवज्ञातृत्वम् । य�द िह दहेा�दसंघातो 

�पा�ात्मकः सन् �पादीिन्वजानीयात्, त�ह बा�ा अिप �पादयोऽन्योन्यं स्वं स्वं �पं च िवजानीयुः । न चैतदिस्त । 

तस्मा�ेहा�दलक्षणां� �पादीन् एतेनैव दहेा�द�ित�र�ेनैव िवज्ञानस्वभावेनात्मना िवजानाित लोकः । यथा येन लोहो 

दहित सोऽि��रित त�त ्आत्मनोऽिवजे्ञयम् । �कम् अ� अ�स्मल्लोके प�रिशष्यते न �कि�त्प�रिशष्यते सवर्मेव त्वात्मना 

िवजे्ञयम्, यस्यात्मनोऽिवजे्ञयं न �कि�त्प�रिशष्यत,े स आत्मा सवर्ज्ञः । एत� ैतत् । �क तत् य�िचकेतसा पृ� ंदवेा�दिभरिप 

िविच�कित्सतं धमार्�दभ्योऽन्यत् िवष्णोः परमं पद ंयस्मात्परं नािस्त त� ैएतत ्अिधगतिमत्यथर्ः ॥ 

स्व�ान्तं जाग�रतान्तं चोभौ येनानुपश्यित । 

महान्तं िवभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अितसू�मत्वाद्द�ुवजे्ञयिमित मत्वैतमेवाथ� पुनः पुनराह — स्व�ान्तं स्व�मध्यं स्व�िवजे्ञयिमत्येतत् । तथा जाग�रतान्तं 

जाग�रतमध्यं जाग�रतिवजे्ञयं च । उभौ स्व�जाग�रतान्तौ येन आत्मना अनुपश्यित लोकः इित सव� पूवर्वत् । तं महान्तं 

िवभुमात्मानं मत्वा अवगम्यात्मभावेन साक्षादहमिस्म परमात्मेित धीरः न शोचित ॥ 

य इमं मध्वद ंवेद आत्मानं जीवमिन्तकात् । 



ईशानं भूतभ�स्य न ततो िवजुगुप्सते । एत� ैतत् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, यः कि�त ्इमं मध्वद ंकमर्फलभुजं जीवं �ाणा�दकलापस्य धारियतारमात्मानं वेद िवजानाित अिन्तकात ्अिन्तके 

समीपे ईशानम् ईिशतारं भूतभ�स्य काल�यस्य, ततः ति�ज्ञानादधू्वर्मात्मानं न िवजुगुप्सते न गोपाियतुिमच्छित, 

अभय�ा�त्वात् । यावि� भयमध्यस्थोऽिनत्यमात्मानं मन्यते ताव�ोपाियतुिमच्छत्यात्मानम् । यदा तु िनत्यम�तैमात्मानं 

िवजानाित, तदा कः �क कुतो वा गोपाियतुिमच्छेत् । एत� ैत�दित पूवर्वत् ॥ 

यः पूव� तपसो जातम�ः पूवर्मजायत । 

गुहां �िवश्य ित�न्तं यो भूतेिभ�र्पश्यत । एत� ैतत ्॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यः �त्यगात्मे�रभावेन िन�द�ः, स सवार्त्मेत्येत�शर्यित — यः कि�न्मुमुकु्षः पूव� �थमं तपसः ज्ञाना�दलक्षणाद्��ण 

इत्येतत् ; जातम् उत्प�ं िहरण्यगभर्म् । �कमपे�य पूवर्िमित, आह — अ�ः पूवर्म् अप्सिहतेभ्यः प�भूतेभ्यः, न 

केवलाभ्योऽद्भ्य इत्यिभ�ायः । अजायत उत्प�ः यस्तं �थमजं दवेा�दशरीराण्युत्पा� सवर्�ािणगुहां �दयाकाशं �िवश्य 

ित�न्तं शब्दादीनुपलभमानं भूतेिभः भूतैः कायर्करणलक्षणैः सह ित�न्तं यो �पश्यत यः पश्यतीत्येतत् ; य एवं पश्यित, स 

एतदवे पश्यित — य�त्�कृतं �� ॥ 

या �ाणेन सम्भवित अ�दितद�वतामयी । 

गुहां �िवश्य ित�न्त� या भूतेिभ�र्जायत । एत� ैतत ्॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, या सवर्दवेतामयी सवर्दवेताित्मका �ाणेन िहरण्यगभर्�पेण परस्माद्��णः सम्भवित शब्दादीनामदनात् अ�दितः तां 

पूवर्वद्गुहां �िवश्य ित�न्तीम् अ�दितम् । तामेव िविशनि� — या भूतेिभः भूतैः समिन्वता �जायत उत्प�ेत्येतत् ॥ 

अरण्यो�न�हतो जातवेदा गभर् इव सुभृतो ग�भणीिभः । 

�दवे �दव ई�ो जागृवि�हर्िवष्मि�मर्नुष्येिभरि�ः । एत� ैतत् ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



�क�, यः अिधयज्ञम् उ�राधरारण्यो�निहतः िस्थतः जातवेदा अि�ः पुनः सवर्हिवषां भो�ा अध्यात्मं च योिगिभः, गभर् इव 

ग�भणीिभः अन्तवर्�ीिभरग�हता�भोजना�दना यथा गभर्ः सुभृतः सु�ु सम्यग्भृतो लोके, इत्थमेव ऋित्विग्भय�िगिभ� 

सुभृत इत्येतत् । �क�, �दवे �दवे अहन्यहिन ई�ः स्तुत्यो वन्�� क�मिभय�िगिभ�ाध्वरे �दये च जागृवि�ः 

जागरणशीलैः अ�म�ै�रत्येतत् । हिवष्मि�ः आज्या�दमि�ः ध्यानभावनावि�� मनुष्येिभः मनुष्यैः अि�ः ; एत� ैतत् 

तदवे �कृतं �� ॥ 

यत�ोदिेत सूयर्ः अस्तं य� च गच्छित । 

तं दवेाः सव� अ�पतास्तद ुनात्येित क�न । एत� ैतत् ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, यत� यस्मात्�ाणात् उदिेत उि��ित सूयर्ः, अस्त ंिनम्लोचनं ितरोधानं य� यिस्म�ेव च �ाणे अहन्यहिन गच्छित, तं 

�ाणमात्मानं दवेाः सव� अग्न्यादयः अिधदवंै वागादय�ाध्यात्म ंसव� िव�े अरा इव रथनाभौ अ�पताः सम्�वेिशताः 

िस्थितकाले । सोऽिप ��ैव । तत ्एतत्सवार्त्मकं ��, उ नात्येित नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं गच्छित, क�न कि�दिप 

एत� ैतत् ॥ 

यदवेेह तदमु� यदमु� तदिन्वह । 

मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

यद्��ा�दस्थावरान्तेषु वतर्मान ंत�दपुािधत्वाद��वदवभासमानं संसायर्न्यत्परस्माद्��ण इित मा 

भूत्कस्यिचदाशङ्केतीदमाह — यदवेेह कायर्कारणोपािधसमिन्वतं संसारधमर्वदवभासमानमिववे�कनाम्, तदवे स्वात्मस्थम् 

अमु� िनत्यिवज्ञानघनस्वभावं सवर्संसारधमर्व�जतं �� । य� अमु� अमुिष्म�ात्मिन िस्थतम्, तदनु इह तदवे इह 

कायर्करणनाम�पोपािधम् अनु िवभा�मानं नान्यत् । त�ैवं सित उपािधस्वभावभेददिृ�लक्षणया अिव�या मोिहतः सन् य 

इह ��ण्यनानाभूते परस्मादन्योऽह ंम�ोऽन्यत्परं ��ेित नानेव िभ�िमव पश्यित उपलभते, स मृत्योमर्रणात् मृत्युं मरणं 

पुनः पुनः जननमरणभावमा�ोित �ितप�ते । तस्मा�था न पश्येत् । िवज्ञानैकरसं नैरन्तय�णाकाशवत्प�रपूण� 

��ैवाहमस्मीित पश्ये�दित वाक्याथर्ः ॥ 

मनसैवेदमा��ं नेह नानािस्त �क�न । 

मृत्योः स मृत्युं गच्छित य इह नानेव पश्यित ॥ ११ ॥ 



भाष्यम् 

�ागेकत्विवज्ञानादाचायार्गमसंस्कृतेन मनसैव इद ं��ैकरसम् आ��म् आत्मैव नान्यदस्तीित । आ�े च 

नानात्व�त्युपस्थािपकाया अिव�ाया िनवृ�त्वात् इह ��िण नाना नािस्त �क�न अणुमा�मिप । यस्त ु

पुनरिव�ाितिमरद�ृ� न मु�ित इह ��िण नानेव पश्यित, स मृत्योमृर्त्युं गच्छत्येव स्वल्पमिप भेदमध्यारोपयि�त्यथर्ः ॥ 

अङ्गु�मा�ः पु�षो मध्य आत्मिन ित�ित । 

ईशानं भूतभ�स्य न ततो िवजुगुप्सते । एत� ैतत् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरिप तदवे �कृतं ��ाह — अङ्गु�मा�ः अङ्गु�प�रमाणः । अङ्गु�प�रमाणं �दयपुण्डरीकं 

तिच्छ�वत्यर्न्तःकरणोपािधरङ्गु�मा�ः अङ्गु�मा�वंशपवर्मध्यवत्यर्म्बरवत् । पु�षः पूणर्मनेन सवर्िमित । मध्ये आत्मिन 

शरीरे ित�ित यः तम ्आत्मानम् ईशानं भूतभ�स्य िव�दत्वा, न तत इत्या�द पूवर्वत् ॥ 

अङ्गु�मा�ः पु�षो ज्योित�रवाधूमकः । 

ईशानो भूतभ�स्य स एवा� स उ �ः । एत� ैतत ्॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अङ्गु�मा�ः पु�षः ज्योित�रव अधूमकः, अधूमकिमित यु�ं ज्योितःपरत्वात् । यस्त्वेवं लिक्षतो योिगिभ�र्दये ईशानः 

भूतभ�स्य स एव िनत्यः कूटस्थः अदय् इदान� �ािणषु वतर्मानः स उ �ोऽिप व�तष्यते, नान्यस्तत्समोऽन्य� जिनष्यत 

इत्यथर्ः । अनेन ‘नायमस्तीित चैके’ (क. उ. १-१-२०) इत्ययं पक्षो न्यायतोऽ�ा�ोऽिप स्ववचनेन �ुत्या �त्यु�ः, तथा 

क्षणभङ्गवाद� । 

यथोदकं दगु� वृ� ंपवर्तेषु िवधावित । 

एवं धमार्न्पृथक्पश्यंस्तानेवानुिवधावित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरिप भेददशर्नापवाद ं��ण आह — यथा उदकं दगु� दगुर्मे दशेे उिच्�ते वृ� ंिस�ं पवर्तेषु पवर्वत्सु िन��दशेेषु िवधावित 

िवक�ण� सि�नश्यित, एवं धमार्न् आत्मनोऽिभ�ान् पृथक् पश्यन ्पृथगेव �ितशरीरं पश्यन् तानेव शरीरभेदानुव�तनः 

अनुिवधावित । शरीरभेदमेव पृथक् पुनः पुनः �ितप�त इत्यथर्ः ॥ 



यथोदकं शु� ेशु�मािस�ं तादगेृव भवित । एवं मुने�वजानत आत्मा भवित गौतम ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

अस्य पुन�व�ावतो िवध्वस्तोपािधकृतभेददशर्नस्य िवशु�िवज्ञानघनैकरसम�यमात्मानं पश्यतो िवजानतो 

मुनेमर्ननशीलस्यात्मस्व�पं कथ ंसम्भवतीित, उच्यते — यथा उदकं शु� े�स�े शु� ं�स�म् आिस�ं �िक्ष�म् एकरसमेव 

नान्यथा, तादगेृव भवित आत्माप्येवमेव भवित एकत्वं िवजानतो मुनेः मननशीलस्य ह ेगौतम । तस्मात्कुता�ककभदेद�ृ� 

नािस्तककुद�ृ� चोिज्झत्वा मातृिपतृसह�ेभ्योऽिप िहतैिषणा वेदनेोप�द�मात्मैकत्वदशर्नं शान्तदप�रादरणीयिमत्यथर्ः ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ प�मी वल्ली ॥ 

पुरमेकादश�ारमजस्याव�चेतसः । 

अनु�ाय न शोचित िवमु�� िवमुच्यते । एत� ैतत ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरिप �कारान्तरेण ��त�विनधार्रणाथ�ऽयमारम्भः, द�ुवजे्ञयत्वाद्��णः — पुरं पुरिमव पुरम् । 

�ार�ारपालािध�ा�ा�नेकपुरोपकरणसम्पि�दशर्नात् शरीरं पुरम् । पुरं च सोपकरणं स्वात्मना असंहतस्वतन्�स्वाम्यथ� 

द�ृम् । तथेद ंपुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं शरीरं स्वात्मना असंहतराजस्थानीयस्वाम्यथ� भिवतुमहर्ित । त�ेद ंशरीराख्यं 

पुरम् एकादश�ारम् ; एकादश �ाराण्यस्य — स� शीषर्ण्यािन, नाभ्या सहावार्ि� �ीिण, िशरस्येकम्, तैरेकादश�ारं पुरम् । 

कस्य ? अजस्य जन्मा�दिव��यारिहतस्यात्मनो राजस्थानीयस्य पुरधमर्िवलक्षणस्य । अव�चेतसः अव�म् 

अकु�टलमा�दत्य�काशवि�त्यमेवाविस्थतमेक�पं चेतो िवज्ञानमस्येित अव�चेताः तस्याव�चेतसः राजस्थानीयस्य ��णः 

यस्येद ंपुरं तं परमे�रं पुरस्वािमनम ्अनु�ाय ध्यात्वा । ध्यानं िह तस्यानु�ानं सम्यिग्वज्ञानपूवर्कम् । तं सव�षणािविनमुर्�ः 

सन्समं सवर्भूतस्थं ध्यात्वा न शोचित । ति�ज्ञानादभय�ा�ेः शोकावसराभावात्कुतो भयेक्षा । 

इहवैािव�ाकृतकामकमर्बन्धनै�वमु�ो भवित । िवमु�� सिन्वमुच्यते ; पुनः शरीरं न गृ�ातीत्यथर्ः ॥ 

हसंः शुिचष�सुरन्त�रक्षस�ोता वे�दषदितिथदुर्रोणसत् । 

नृष�रसदतृस�ोमसदब्जा गोजा ऋतजा अ��जा ऋत ंबृहत् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



स तु नैकपुरवत्य�वात्मा �क त�ह सवर्पुरवत� । कथम् ? हसंः हिन्त गच्छतीित । शुिचषत् शुचौ �दिव आ�दत्यात्मना 

सीदतीित । वसुः वासयित सवार्िनित । वाय्वात्मना अन्त�रके्ष सीदतीित अन्त�रक्षसत् । होता अि�ः, ‘अि�व� होता’ इित 

�ुतेः । वे�ां पृिथ�ां सीदतीित वे�दषत्, ‘इयं वे�दः परोऽन्तः पृिथ�ाः’ (ऋ. मं. १-२२-१६४-३५) इित मन्�वणार्त् । 

अितिथः सोमः सन् दरुोणे कलशे सीदतीित दरुोणसत् । �ा�णोऽितिथ�पेण वा दरुोणेषु गृहषुे सीदतीित दरुोणसत् । नृषत् 

नृषु मनुष्येषु सीदतीित नृषत् । वरसत् वरेषु दवेेषु सीदतीित वरसत् । ऋतसत् ऋतं सत्यं यज्ञो वा, तिस्मन् सीदतीित 

ऋतसत् । �ोमसत् �ोि� आकाशे सीदतीित �ोमसत् । अब्जाः अप्सु शङ्खशुि�मकरा�द�पेण जायत इित अब्जाः । 

गोजाः गिव पृिथ�ां �ीिहयवा�द�पेण जायत इित गोजाः । ऋतजाः यज्ञाङ्ग�पेण जायत इित ऋतजाः । अ��जाः 

पवर्तेभ्यो न�ा�द�पेण जायत इित अ��जाः । सवार्त्मािप सन् ऋतम् अिवतथस्वभाव एव । बृहत् महान्, सवर्कारणत्वात् । 

यदाप्या�दत्य एव मन्�ेणोच्यते तदाप्यात्मस्व�पत्वमा�दत्यस्याङ्गीकृतिमित ��िण �ाख्यानेऽप्यिवरोधः । सवर्थाप्येक 

एवात्मा जगतः, नात्मभेद इित मन्�ाथर्ः ॥ 

ऊध्व� �ाणमु�यित अपानं �त्यगस्यित । 

मध्ये वामनमासीनं िव�े दवेा उपासते ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मनः स्व�पािधगमे िलङ्गमुच्यते — ऊध्व� �दयात् �ाणं �ाणवृ�� वायुम् उ�यित ऊध्व� गमयित । तथा अपानं �त्यक् 

अधः अस्यित िक्षपित यः इित वाक्यशेषः । तं मध्ये �दयपुण्डरीकाकाशे आसीनं बु�ाविभ��ं िवज्ञान�काशनं वामनं 

वननीयं सम्भजनीयं िव�े सव� दवेाः चकु्षरादयः �ाणाः �पा�दिवज्ञानं बिलमुपाहरन्तो िवश इव राजानम् उपासते 

तादथ्य�नानुपरत�ापारा भवन्तीत्यथर्ः । यदथार् यत्�यु�ा� सव� वायुकरण�ापाराः, सोऽन्यः िस� इित वाक्याथर्ः ॥ 

अस्य िव�ंसमानस्य शरीरस्थस्य दिेहनः । 

दहेाि�मुच्यमानस्य �कम� प�रिशष्यते । एत� ैतत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अस्य शरीरस्थस्य आत्मनः िव�ंसमानस्य �ंशमानस्य दिेहनो दहेवतः । िव�ंसनशब्दाथर्माह — 

दहेाि�मुच्यमानस्येित । �कम� प�रिशष्यते �ाणा�दकलापे न �क�न प�रिशष्यत े; अ� दहे ेपुरस्वािमिव�वण इव 

पुरवािसनां यस्यात्मनोऽपगमे क्षणमा�ात्कायर्करणकलाप�पं सवर्िमद ंहतबलं िवध्वस्तं भवित िवन� ंभवित, सोऽन्यः िस� 

आत्मा ॥ 

न �ाणेन नापानेन मत्य� जीवित क�न । 



इतरेण तु जीविन्त यिस्म�ेतावुपाि�तौ ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

स्यान्मतं �ाणापाना�पगमादवेेद ंिवध्वस्तं भवित न तु �ित�र�ात्मापगमात्, �ाणा�दिभरेवेह मत्य� जीवतीित ; नैतदिस्त 

— न �ाणेन नापानेन चकु्षरा�दना वा मत्यर्ः मनुष्यो दहेवान् क�न जीवित न कोऽिप जीवित । न �ेषां पराथार्नां 

संहत्यका�रत्वा�ीवनहतेुत्वमुपप�ते । स्वाथ�नासंहतेन परेण संहतानामवस्थानं न द�ृ ंकेनिचद�यु�ं यथा गृहादीनां लोके ; 

तथा �ाणादीनामिप संहतत्वा�िवतुमहर्ित । अत इतरेण तु इतरेणैव संहत�ाणा�दिवलक्षणेन तु सव� संहताः सन्तः जीविन्त 

�ाणान्धारयिन्त । यिस्मन् संहतिवलक्षणे आत्मिन सित परिस्मन् एतौ �ाणापानौ चकु्षरा�दिभः संहतौ उपाि�तौ 

यस्यासंहतस्याथ� �ाणापाना�दः सव� �ापारं कुवर्न्वतर्ते संहतः सन् स ततोऽन्यः िस� इत्यिभ�ायः ॥ 

हन्त त इद ं�व�यािम गु�ं �� सनातनम् । 

यथा च मरणं �ाप्य आत्मा भवित गौतम ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

हन्तेदान� पुनरिप त ेतुभ्यम ्इद ंगु�ं गोप्यं �� सनातनं िचरन्तनं �व�यािम । यि�ज्ञानात्सवर्संसारोपरमो भवित, 

अिवज्ञाना� यस्य मरणं �ाप्य यथा च आत्मा भवित यथा आत्मा संसरित तथा शृणु ह ेगौतम ॥ 

योिनमन्ये �प�न्ते शरीरत्वाय दिेहनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंयिन्त यथाकमर् यथा�ुतम् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

यो�न योिन�ारं शु�बीजसमिन्वताः सन्तः अन्ये केिचदिव�ावन्तो मूढाः �प�न्ते शरीरत्वाय शरीर�हणाथ� दिेहनः 

दहेवन्तः यो�न �िवशन्तीत्यथर्ः । स्थाणु ंवृक्षा�दस्थावरभावम् अन्ये अत्यन्ताधमा मरणं �ाप्य अनुसंयिन्त अनुगच्छिन्त । 

यथाकमर् य�स्य कमर् त�थाकमर् यैयार्दशंृ कमर् इह जन्मिन कृतं त�शेनेत्येतत् । तथा यथा�ुतं यादशंृ च िवज्ञानमुपा�जतं 

तदनु�पमेव शरीरं �ितप�न्त इत्यथर्ः ; ‘यथा�जं्ञ िह सम्भवाः’ (ऐ. आ. २-३-२) इित �ुत्यन्तरात् ॥ 

य एष सु�ेषु जाग�त कामं कामं पु�षो िन�ममाणः । तदवे शु�ं तद्�� तदवेामृतमुच्यते । 

त�स्मल्लोकाः ि�ताः सव� तद ुनात्येित क�न । एत� ैतत ्॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



यत्�ितज्ञातं गु�ं �� �व�यामीित तदाह — य एष सु�ेषु �ाणा�दषु जाग�त न स्विपित ; कथम् ? कामं काम ंतं तमिभ�ेतं 

स्�या�थर्मिव�या िन�ममाणः िनष्पादयन्, जाग�त पु�षः यः, तदवे शु�ं शु�ं शु� ंतद्�� नान्यद्गु�ं ��ािस्त । तदवे 

अमृतम ्अिवनािश उच्यते सवर्शा�ेषु । �क�, पृिथ�ादयो लोकास्तिस्म�ेव सव� ��िण ि�ताः आि�ताः, 

सवर्लोककारणत्वा�स्य । तद ुनात्येित क�नेत्या�द पूवर्वदवे ॥ 

अि�यर्थैको भुवनं �िव�ो �पं �पं �ित�पो बभूव । 

एकस्तथा सवर्भूतान्तरात्मा �पं �पं �ित�पो बिह� ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अतः कुता�ककपाषण्डबुि�िवचािलतान्तःकरणानां �माणोपप�मप्यात्मैकत्विवज्ञानमसकृदचु्यमानमप्यनृजुबु�ीनां 

�ा�णानां चेतिस नाधीयत इित तत्�ितपादने आदरवती पुनः पुनराह �ुितः — अि�ः यथा एक एव �काशात्मा सन ्

भुवनम्, भवन्त्यिस्मन्भूतानीित भुवनम्, अयं लोकः, तिममं �िव�ः अनु�िव�ः, �पं �पं �ित, दावार्�ददा�भेद ं�तीत्यथर्ः, 

�ित�पः त� त� �ित�पवान् दा�भेदने ब�िवधो बभूव ; एक एव तथा सवर्भूतान्तरात्मा �पं �पं सव�षां 

भूतानामभ्यन्तर आत्मा अितसू�मत्वा�ावार्�दिष्वव सवर्दहे ं�ित �िव�त्वात् �ित�पो बभूव बिह� स्वेनािवकृतेन �पेण 

आकाशवत् ॥ 

वायुयर्थैको भुवनं �िव�ो �पं �पं �ित�पो बभूव । 

एकस्तथा सवर्भूतान्तरात्मा �पं �पं �ित�पो बिह� ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तथान्यो द�ृान्तः — वायुयर्थैक इत्या�द । �ाणात्मना दहेषे्वनु�िव�ः । �पं �पं �ित�पो बभूवेत्या�द समानम् ॥ 

सूय� यथा सवर्लोकस्य चकु्षनर् िलप्यते चाकु्षषैबार्�दोषैः । 

एकस्तथा सवर्भूतान्तरात्मा न िलप्यते लोकदःुखेन बा�ः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

एकस्य सवार्त्मत्वे संसारदःुिखत्वं परस्यैव स्या�दित �ा�े, इदमुच्यते — सूयर्ः यथा चकु्षष आलोकेनोपकारं 

कुवर्न्मू�पुरीषा�शुिच�काशनेन त��शनः सवर्लोकस्य चकु्षः अिप सन् न िलप्यते चाकु्षषैः 

अशुच्या�ददशर्निनिम�ैराध्याित्मकैः पापदोषैः बा�ै� अशुच्या�दसंसगर्दोषैः एकः सन्, तथा सवर्भूतान्तरात्मा न िलप्यते 

लोकदःुखेन बा�ः । लोको �िव�या स्वात्मन्यध्यस्तया कामकम��वं दःुखमनुभवित । न तु सा परमाथर्तः स्वात्मिन । 



यथा र�ुशुि�कोषरगगनेषु सपर्रजतोदकमलािन न र�वादीनां स्वतो दोष�पािण सिन्त, संस�गिण 

िवपरीतबुद्ध्यध्यासिनिम�ा�ु त�ोषवि�भा�न्ते ; न त�ोषैस्तेषां लेपः, िवपरीतबुद्ध्यध्यासबा�ा िह ते ; तथा आत्मिन 

सव� लोकः ��याकारकफलात्मकं िवज्ञानं सपार्�दस्थानीयं िवपरीतमध्यस्य ति�िम�ं जन्ममरणा�ददःुखमनुभवित ; न 

त्वात्मा सवर्लोकात्मािप सन् िवपरीताध्यारोपिनिम�ेन िलप्यत ेलोकदःुखेन । कुतः ? बा�ः र�वा�दवदवे 

िवपरीतबुद्ध्यध्यासबा�ो िह स इित ॥ 

एको वशी सवर्भूतान्तरात्मा एकं �पं ब�धा यः करोित । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यिन्त धीरास्तेषां सुखं शा�त ंनेतरेषाम् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, स िह परमे�रः सवर्गतः स्वतन्�ः एकः, न तत्समोऽभ्यिधको वान्योऽिस्त । वशी, सव� �स्य जग�शे वतर्ते । कुतः ? 

सवर्भूतान्तरात्मा । यत एकमेव सदकैरसमात्मानं िवशु�िवज्ञानघन�पं नाम�पा�शु�ोपािधभेदवशेन ब�धा अनेक�कारेण 

यः करोित स्वात्मस�ामा�ेण अिचन्त्यशि�त्वात्, तत् आत्मस्थं स्वशरीर�दयाकाशे बु�ौ चैतन्याकारेणािभ��िमत्येतत् 

— न िह शरीरस्याधारत्वमात्मनः, आकाशवदमूतर्त्वात् ; आदशर्स्थं मुखिमित य�त ्— तमेतमी�रमात्मानं ये 

िनवृ�बा�वृ�यः अनुपश्यिन्त आचायार्गमोपदशेमनु साक्षादनुभविन्त धीराः िववे�कनः, तेषां परमे�रभूतानां शा�तं 

िनत्यं सुखम् आत्मानन्दलक्षणं भवित, नेतरेषां बा�ास�बु�ीनामिववे�कनां स्वात्मभूतमिप, अिव�ा�वधानात् ॥ 

िनत्यो िनत्यानां चेतन�ेतनानामेको ब�नां यो िवदधाित कामान् । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यिन्त धीरास्तेषां शािन्तः शा�ती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, िनत्यः अिवनाशी िनत्यानाम् अिवनािशनाम् । चेतनः चेतनानां चेतियतॄणां ��ादीनां �ािणनाम् । अि�िनिम�िमव 

दाहकत्वमन�ीनामुदकादीनामात्मचैतन्यिनिम�मेव चेतियतृत्वमन्येषाम् । �क�, स सवर्ज्ञः सव��रः कािमनां संसा�रणां 

कमार्नु�पं कामान् कमर्फलािन स्वानु�हिनिम�ां� कामान् यः एको ब�नाम् अनेकेषाम् अनायासेन िवदधाित 

�यच्छतीत्येतत् । तम ्आत्मस्थं ये अनुपश्यिन्त धीराः, तेषां शािन्तः उपरितः शा�ती िनत्या स्वात्मभूतैव स्यात् । न 

इतरेषाम् अनेवंिवधानाम् ॥ 

तदते�दित मन्यन्तेऽिनद�श्यं परमं सुखम् । 

कथं नु ति�जानीयां �कमु भाित िवभाित वा ॥ १४ ॥ 



भाष्यम् 

य�दात्मिवज्ञानसुखम् अिनद�श्यं िनद��ुमशक्यं परमं �कृ� ं�ाकृतपु�षवा�नसयोरगोचरमिप सि�वृ�ैषणा ये �ा�णास्ते 

तदतेत्�त्यक्षमेवेित मन्यन्ते, कथं न ुकेन �कारेण तत्सुखमह ंिवजानीयाम् इदिमत्यात्मबुि�िवषयमापादयेयं यथा 

िनवृ�िवषयैषणा यतयः । �कमु तत् भाित दीप्यते �काशात्मकं तत् यतोऽस्मद्बुि�गोचरत्वेन िवभाित िवस्प� ंदशृ्यते �क 

वा नेित ॥ 

न त� सूय� भाित न चन्�तारकं नेमा िव�ुतो भािन्त कुतोऽयमि�ः । 

तमेव भान्तमनुभाित सव� तस्य भासा सवर्िमद ंिवभाित ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ो�रिमदम् — भाित च िवभाित चेित । कथम् ? न त� तिस्मन्स्वात्मभूते ��िण सवार्वभासकोऽिप सूयर्ः भाित तद्�� 

न �काशयतीत्यथर्ः । तथा न चन्�तारकम्, नेमा िव�ुतो भािन्त, कुतः अयम् अस्मद्दिृ�गोचरः अि�ः । �क ब�ना ? 

य�ददमा�दत्या�दकं भाित तत ्तमेव परमे�रं भान्तं दीप्यमानम् अनुभाित अनुदीप्यते । यथा जलोल्मुका�द 

अि�संयोगाद�� दहन्तमनुदहित न स्वतः, त�त् । तस्यैव भासा दी�या सवर्िमद ंसूयार्�द िवभाित । यत ्एवं तदवे �� भाित 

च िवभाित च । कायर्गतेन िविवधेन भासा तस्य ��णो भा�पत्वं स्वतोऽवगम्यते । न िह स्वतोऽिव�मानं भासनमन्यस्य 

कतु� शक्यम्, घटादीनामन्यावभासकत्वादशर्नात् भा�पाणां च आ�दत्यादीनां त�शर्नात् ॥ 

॥ ि�तीयोऽध्यायः ॥ 

॥ ष�ी वल्ली ॥ 

ऊध्वर्मूलोऽवाक्शाख एषोऽ�त्थः सनातनः । 

तदवे शु�ं तद्�� तदवेामृतमुच्यत े। 

त�स्मल्लोकाः ि�ताः सव� तद ुनात्येित क�न । एत� ैतत ्॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य यथा ��यत ेलोके, एवं संसारकायर्वृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ��णः 

स्व�पाव�दधारियषया इयं ष�ी वल्ली आरभ्यत े। ऊध्वर्मूलः ऊध्व� मूलं यत ्ति�ष्णोः परमं पदमस्येित 

सोऽयम��ा�दस्थावरान्तः संसारवृक्षः ऊध्वर्मूलः । वृक्ष� ��नात् िवन�रत्वात् । 

अिविच्छ�जन्मजरामरणशोका�नेकानथार्त्मकः �ितक्षणमन्यथास्वभावः 



मायामरीच्युदकगन्धवर्नगरा�दवद्द�ृन�स्व�पत्वादवसाने च वृक्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भवि�ःसारः 

अनेकशतपाषण्डबुि�िवकल्पास्पदः त�विविजज्ञासुिभरिनधार्�रतेदतं�वः वेदान्तिनधार्�रतपर��मूलसारः 

अिव�ाकामकमार्��बीज�भवः अपर��िवज्ञान��याशि��यात्मकिहरण्यगभार्ङ्कुरः सवर्�ािणिलङ्गभेदस्कन्धः 

त��ृष्णाजलासेकोद्भूतदपर्ः बु�ीिन्�यिवषय�वालाङ्कुरः �ुितस्मृितन्यायिव�ोपदशेपलाशः 

यज्ञदानतपआ�नेक��यासुपुष्पः सुखदःुखवेदनानेकरसः �ाण्युपजी�ानन्तफलः 

त�ृष्णासिललावसेक��ढज�टलीकृतदढृब�मूलः सत्यनामा�दस�लोक��ा�दभूतपिक्षकृतनीडः 

�ािणसुखदःुखोद्भूतहषर्शोकजातनृत्यगीतवा�द��वेिलतास्फो�टतहिसता�ु���दतहाहामु�मु�ेत्या�नेकशब्दकृततुमुलीभूत

महारवः वेदान्तिविहत��ात्मदशर्नासङ्गश�कृतोच्छेदः एष संसारवृक्ष अ�त्थः 

अ�त्थवत्कामकमर्वाते�रतिनत्य�चिलतस्वभावः । स्वगर्नरकितयर्क्�ेता�दिभः शाखािभः अवाक्शाखः, अवा�ः शाखा यस्य 

सः, सनातनः अना�दत्वाि�र�वृ�ः । यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं तदवे शु�ं शु�ं शु� ंज्योितष्मत् चैतन्यात्मज्योितःस्वभावं 

तदवे �� सवर्मह�वात् । तदवे अमृतम ्अिवनाशस्वभावम् उच्यते कथ्यते सत्यत्वात् । वाचारम्भण ंिवकारो 

नामधेयमनृतमन्यदतो मत्यर्म् । तिस्मन् परमाथर्सत्ये ��िण लोकाः गन्धवर्नगरमरीच्युदकमायासमाः 

परमाथर्दशर्नाभावावगमनाः ि�ताः आि�ताः सव� समस्ताः उत्पि�िस्थितलयेषु । तद ुतद्�� नात्येित नाितवतर्ते 

मृदा�दकिमव घटा�दकाय� क�न कि�दिप िवकारः । एत� ैतत ्॥ 

य�दद ं�क� जगत्सव� �ाण एजित िनःसृतम् । 

मह�यं व�मु�तं य एति�दरुमृतास्ते भविन्त ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

यि�ज्ञानादमृता भवन्तीत्युच्यते, जगतो मूलं तदवे नािस्त �� ; असत एवेद ंिनःसृतिमित, त� — य�दद ं�क� य�त्कचेद ं

जगत्सव� �ाणे परिस्मन्��िण सित एजित कम्पते, तत एव िनःसृतं िनगर्तं सत् �चलित िनयमेन चे�ते । यदवंे 

जगदतु्प�या�दकारणं �� तत् मह�यम्, मह� तत् भयं च िबभेत्यस्मा�दित मह�यम्, व�मु�तम ्उ�तिमव व�म् ; 

यथा व�ो�तकरं स्वािमनम् अिभमुखीभूतं दषृ्ट्वा भृत्या िनयमेन तच्छासने वतर्न्ते, तथेद ं

चन्�ा�दत्य�हनक्ष�तारका�दलक्षणं जगत्से�रं िनयमेन क्षणमप्यिव�ान्तं वतर्त इत्यु�ं भवित । ये एतत ्िवदःु 

स्वात्म�वृि�सािक्षभूतमेकं �� अमृताः अमरणधमार्णः ते भविन्त ॥ 

भयादस्याि�स्तपित भया�पित सूयर्ः । 

भया�दन्�� वायु� मृत्युधार्वित प�मः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



कथं त�या�ग�तर्त इित, आह — भयात् भीत्या अस्य परमे�रस्य अि�ः तपित ; भया�पित सूयर्ः, भया�दन्�� वायु� 

मृत्युधार्वित प�मः । न िह, ई�राणां लोकपालानां समथार्नां सतां िनयन्ता चे��ो�तकरव� स्यात्, 

स्वािमभयभीतानािमव भृत्यानां िनयता �वृि��पप�ते ॥ 

इह चेदशक�ोद्धंु �ाक्शरीरस्य िव�सः । 

ततः सग�षु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

त� इह जीव�ेव चेत् य�शकत ्श�ः सन् जानातीत्येतत्, भयकारणं �� बोद्धुम् अवगन्तुम्, �ाक् पूव� शरीरस्य िव�सः 

अव�ंसनात्पतनात् संसारबन्धनाि�मुच्यते । न चेदशक�ोद्धुम्, ततः अनवबोधात् सग�षु, सृज्यन्ते येषु ���ाः �ािणन 

इित सगार्ः पृिथ�ादयो लोकाः तेषु सग�षु, लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय कल्पते समथ� भवित ; शरीरं गृ�ातीत्यथर्ः । 

तस्माच्छरीरिव�ंसनात्�ागात्मावबोधाय य� आस्थेयः यस्मा�दहवैात्मनो दशर्नमादशर्स्थस्येव मुखस्य स्प�मुपप�ते, न 

लोकान्तरेषु ��लोकादन्य� । स च दषु्�ापः ॥ 

यथादश� तथात्मिन यथा स्व�े तथा िपतृलोके । 

यथाप्सु परीव ददशेृ तथा गन्धवर्लोके च्छायातपयो�रव ��लोके ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

कथिमित, उच्यते — यथा आदश� �ितिबम्बभूतमात्मानं पश्यित लोकः अत्यन्तिविव�म्, तथा इह आत्मिन 

स्वबु�ावादशर्वि�मर्लीभूतायां िविव�मात्मनो दशर्नं भवतीत्यथर्ः । यथा स्व�े अिविव�ं जा��ासनोद्भूतम्, तथा 

िपतृलोके अिविव�मेव दशर्नमात्मनः कमर्फलोपभोगास�त्वात् । यथा च अप्सु अिविव�ावयवमात्मस्व�पं परीव ददशेृ 

प�रदशृ्यत इव, तथा गन्धवर्लोके अिविव�मेव दशर्नमात्मनः एवं च लोकान्तरेष्विप शा��ामाण्यादवगम्यते । 

छायातपयो�रव अत्यन्तिविव�ं ��लोक एवैकिस्मन् । स च दषु्�ापः, अत्यन्तिविश�कमर्ज्ञानसाध्यत्वात् । 

तस्मादात्मदशर्नाय इहवै य�ः कतर्� इत्यिभ�ायः ॥ 

इिन्�याणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् । 

पृथगुत्प�मानानां मत्वा धीरो न शोचित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



कथमसौ बो��ः, �क वा तदवबोधे �योजनिमित, उच्यते — इिन्�याणां �ो�ादीनां स्वस्विवषय�हण�योजनेन 

स्वकारणेभ्य आकाशा�दभ्यः पृथगुत्प�मानानाम् अत्यन्तिवशु�ात्केवलाि�न्मा�ात्मस्व�पात् पृथग्भावं 

स्वभाविवलक्षणात्मकताम्, तथा तेषामेवेिन्�याणाम् उदयास्तमयौ च उत्पि��लयौ जा�त्स्व�ावस्था�ितप�या नात्मन 

इित मत्वा ज्ञात्वा िववेकतो धीरः धीमान् न शोचित, आत्मनो िनत्यैकस्वभावत्वा�िभचाराच्छोककारणत्वानुपप�ेः । तथा 

च �ुत्यन्तरम् ‘तरित शोकमात्मिवत्’ (छा. उ. ७-१-३) इित ॥ 

इिन्�येभ्यः परं मनो मनसः स�वमु�मम् । 

स�वादिध महानात्मा महतोऽ��मु�मम् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मादात्मनः इिन्�याणां पृथग्भाव उ�ो नासौ बिहरिधगन्त�ः यस्मात्�त्यगात्मा स सवर्स्य ; तत्कथिमित, उच्यते — 

इिन्�येभ्यः परं मन इत्या�द । अथार्नािमहिेन्�यसमानजातीयत्वा�दिन्�य�हणेनैव �हणम् । पूवर्वदन्यत् । 

स�वशब्दाद्बुि��रहोच्यते ॥ 

अ��ा�ु परः पु�षो �ापकोऽिलङ्ग एव च । 

यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

अ��ा�ु परः पु�षः �ापकः, �ापकस्याप्याकाशादःे सवर्स्य कारणत्वात् । अिलङ्गः िलङ्ग्यते गम्यते येन तिल्लङ्गं 

बुद्ध्या�द, तदिव�मानं यस्य सोऽयमिलङ्गः एव च ; सवर्संसारधमर्व�जत इत्येतत् । यं ज्ञात्वा आचायर्तः शा�त� मुच्यते 

जन्तुः अिव�ा�द�दय�िन्थिभज�व�ेव ; पिततेऽिप शरीरे अमृतत्वं च गच्छित । सोऽिलङ्गः परोऽ��ात्पु�ष इित पूव�णैव 

सम्बन्धः ॥ 

न संदशेृ ित�ित �पमस्य न चकु्षषा पश्यित क�नैनम् । 

�दा मनीषा मनसािभक्लृ�ो य एति�दरुमृतास्ते भविन्त ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

कथं त�ह तस्य अिलङ्गस्य दशर्नमुपप�त इित, उच्यते — न संदशेृ संदशर्निवषये न ित�ित �त्यगात्मनः अस्य �पम् । 

अतः न चकु्षषा सव�िन्�येण, चकु्ष�र्हणस्योपलक्षणाथर्त्वात्, पश्यित नोपलभते क�न कि�दिप एन ं�कृतमात्मानम् । कथं 

त�ह तं पश्ये�दित, उच्यते — �दा �त्स्थया बुद्ध्या, मनीषा मनसः सङ्कल्पा�द�पस्य ई� ेिनयन्तृत्वेनेित मनीट् तया 



मनीषा िवकल्पव�जतया बुद्ध्या । मनसा मनन�पेण सम्यग्दशर्नेन अिभक्लृ�ः अिभसम�थतः अिभ�कािशत इत्येतत् । 

आत्मा ज्ञातंु शक्य इित वाक्यशेषः । तमात्मानं �� एतत ्ये िवदःु अमृताः ते भविन्त ॥ 

यदा प�ावित�न्ते ज्ञानािन मनसा सह । 

बुि�� न िवचे�ित तामा�ः परमां गितम् ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

सा �न्मनीट् कथं �ाप्यत इित तदथ� योग उच्यते — यदा यिस्मन्काले स्विवषयेभ्यो िनव�ततािन आत्मन्येव प� ज्ञानािन 

— ज्ञानाथर्त्वाच्�ो�ादीनीिन्�यािण ज्ञानान्युच्यन्ते — अवित�न्ते सह मनसा यदनुगतािन, येन 

सङ्कल्पा�द�ावृ�ेनान्तःकरणेन । बुि�� अध्यवसायलक्षणा न िवचे�ित स्व�ापारेषु न िवचे�त ेन �ाि�यते, तामा�ः 

परमां गितम् ॥ 

तां योगिमित मन्यन्ते िस्थरािमिन्�यधारणाम् । 

अ�म�स्तदा भवित योगो िह �भवाप्ययौ ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

ताम् ईदशृ� तदवस्थां योगिमित मन्यन्ते िवयोगमेव सन्तम् । सवार्नथर्संयोगिवयोगलक्षणा हीयमवस्था योिगनः । एतस्यां 

�वस्थायाम् अिव�ाध्यारोपणव�जतस्व�प�ित� आत्मा िस्थरािमिन्�यधारणां 

िस्थरामचलािमिन्�यधारणां बा�ान्तःकरणानां धारणिमत्यथर्ः । अ�म�ः �मादव�जतः समाधानं �ित िनत्यं य�वान् तदा 

तिस्मन्काले, यदवै �वृ�योगो भवतीित सामथ्यार्दवगम्यते । न िह बुद्ध्या�दचे�ाभावे �मादसम्भवोऽिस्त । तस्मात्�ागेव 

बुद्ध्या�दचे�ोपरमात् अ�मादो िवधीयते । अथवा, यदवै इिन्�याणां िस्थरा धारणा, तदानीमेव 

िनरङ्कुशम�म�त्विमत्यतोऽिभधीयते अ�म�स्तदा भवतीित । कुतः ? योगो िह यस्मात् �भवाप्ययौ उपजनापायधमर्क 

इत्यथर्ः । अतः अपायप�रहाराया�मादः कतर्� इत्यिभ�ायः ॥ 

नैव वाचा न मनसा �ा�ुं शक्यो न चकु्षषा । 

अस्तीित �ुवतोऽन्य� कथं तदपुलभ्यते ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 



बुद्ध्या�दचे�ािवषयं चेद्�� इद ंत�दित िवशेषतो गृ�ेत, बुद्ध्या�ुपरमे च �हणकारणाभावादनुपलभ्यमानं नास्त्येव �� 

। यि� करणगोचरं तदस्तीित �िस� ंलोके िवपरीतं चास�दित । अत�ानथर्को योगोऽनुपलभ्यमानत्वा�ा 

नास्तीत्युपलब्ध�ं ��ेत्येवं �ा�े, इदमुच्यते । सत्यम् । नैव वाचा न मनसा न चकु्षषा नान्यैरपीिन्�यैः �ा�ुं शक्यत ेइत्यथर्ः 

। तथािप सवर्िवशेषरिहतोऽिप जगतो मूलिमत्यवगतत्वादस्त्येव, कायर्�िवलापनस्यािस्तत्विन�त्वात् । तथा हीद ंकाय� 

सौ�म्यतारतम्यपारम्पय�णानुगम्यमानं सद्बुि�िन�ामेवावगमयित । यदािप िवषय�िवलापनेन �िवलाप्यमाना बुि�ः, 

तदािप सा सत्�त्ययगभ�व िवलीयत े। बुि��ह नः �माणं सदसतोयार्थात्म्यावगमे । मूलं चे�गतो न स्यादसदिन्वतमेवेद ं

कायर्मसदस�दत्येव गृ�ेत, न त्वेतदिस्त ; सत्स�दत्येव तु गृ�ते ; यथा मृदा�दकाय� घटा�द मृदा�िन्वतम् । तस्मा�गतो 

मूलमात्मा अस्तीत्येवोपलब्ध�ः । कस्मात् ? अस्तीित �ुवतः अिस्तत्ववा�दन आगमाथार्नुसा�रणः ��धानादन्य� 

नािस्तकवा�दिन नािस्त जगतो मूलमात्मा िनरन्वयमेवेद ंकायर्मभावान्तं �िवलीयत इित मन्यमाने िवपरीतद�शिन, कथं 

तद्�� त�्वत उपलभ्यते ; न कथ�नोपलभ्यत इत्यथर्ः ॥ 

अस्तीत्येवोपलब्ध�स्त�वभावेन चोभयोः । 

अस्तीत्येवोपलब्धस्य त�वभावः �सीदित ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मादपो�ास�ा�दपक्षमासुरम् अस्तीत्येव आत्मा उपलब्ध�ः सत्कायर्बुद्ध्या�ुपािधिभः । यदा तु त�िहतोऽिव��य आत्मा 

काय� च कारण�ितरेकेण नािस्त ‘वाचारम्भण ंिवकारो नामधेय ंमृि�केत्येव सत्यम्’ (छा. उ. ६-१-४) इित �ुतेः, तदा तस्य 

िन�पािधकस्यािलङ्गस्य सदसदा�द�त्ययिवषयत्वव�जतस्यात्मनस्त�वभावो भवित । तेन च �पेणात्मोपलब्ध� 

इत्यनुवतर्ते । त�ाप्युभयोः सोपािधकिन�पािधकयोरिस्तत्वत�वभावयोः — िनधार्रणाथार् ष�ी — 

पूवर्मस्तीत्येवोपलब्धस्यात्मनः सत्काय�पािधकृतािस्तत्व�त्ययेनोपलब्धस्येत्यथर्ः । प�ात्�त्यस्तिमतसव�पािध�प आत्मनः 

त�वभावः िव�दतािव�दताभ्यामन्योऽ�यस्वभावः नेित नेतीत्यस्थूलमनण्व�स्वमदशृ्येऽनात्म्ये िन��ेऽिनलयन 

इत्या�द�ुितिन�द�ः �सीदित अिभमुखीभवित । आत्म�काशनाय पूवर्मस्तीत्युपलब्धवत इत्येतत् ॥ 

यदा सव� �मुच्यन्ते कामा येऽस्य ��द ि�ताः । 

अथ मत्य�ऽमृतो भवत्य� �� सम�ुते ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

एवं परमाथार्त्मद�शनो यदा यिस्मन्काले सव� कामाः कामियत�स्यान्यस्याभावात् �मुच्यन्ते िवशीयर्न्ते ; ये अस्य 

�ाक्�ितबोधाि�दषुो ��द बु�ौ ि�ताः आि�ताः ; बुि��ह कामानामा�यः नात्मा, ‘कामः सङ्कल्पः’ (बृ. उ. १-५-३) 



इत्या�द�ुत्यन्तरा� ; अथ तदा मत्यर्ः �ाक्�बोधादासीत् स �बोधो�रकालमिव�ाकामकमर्लक्षणस्य मृत्यो�वनाशात् अमृतो 

भवित गमन�योजकस्य मृत्यो�वनाशा�मनानुपप�ेः । अ� इहवै �दीपिनवार्णवत्सवर्बन्धनोपशमात् �� सम�ुते ��ैव 

भवतीत्यथर्ः ॥ 

यदा सव� �िभ�न्ते �दयस्येह �न्थयः । 

अथ मत्य�ऽमृतो भवत्येतावद्ध्यनुशासनम् ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

कदा पुनः कामानां मूलतो िवनाश इित, उच्यते — यदा सव� �िभ�न्ते भेदमुपयािन्त िवनश्यिन्त �दयस्य बु��ेरह जीवत 

एव �न्थयो �िन्थवद्दढृबन्धन�पा अिव�ा�त्यया इत्यथर्ः । अहिमद ंशरीरं ममेद ंधनं सुखी दःुखी चाहिमत्येवमा�दलक्षणाः 

ति�परीतात् ��ात्म�त्ययोपजनात् ��ैवाहमस्म्यसंसारीित िवन�षे्विव�ा�िन्थषु ति�िम�ाः कामा मूलतो िवनश्यिन्त । 

अथ मत्य�ऽमृतो भवित एतावि� एतावदवैेतावन्मा�ं नािधकमस्तीत्याशङ्का कतर्�ा । अनुशासनम् अनुिश�ः उपदशेः 

सवर्वेदान्तानािमित वाक्यशेषः ॥ 

शतं चैका च �दयस्य ना�स्तासां मूधार्नमिभिनःसृतैका । 

तयोध्वर्माय�मृतत्वमेित िवष्वङ्ङन्या उत्�मणे भविन्त ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

िनरस्ताशेषिवशेष�ािप��ात्म�ितप�या �िभ�समस्तािव�ा�द�न्थेः जीवत एव ��भूतस्य िवदषुो न गित�व�ते, ‘अ� 

�� सम�ुते’ (क. उ. २-३-१४) इत्यु�त्वात् ‘न तस्य �ाणा उत्�ामिन्त ��ैव सन्��ाप्येित’ (बृ. उ. ४-४-६) इित 

�ुत्यन्तरा� । ये पुनमर्न्द��िवदो िव�ान्तरशीिलन� ��लोकभाजः ये च ति�परीताः संसारभाजः, तेषामेष गितिवशेष 

उच्यते �कृतोत्कृ���िव�ाफलस्तुतये । �कचान्यत्, अि�िव�ा पृ�ा �त्यु�ा च । तस्या� फल�ाि��कारो व�� इित 

मन्�ारम्भः । त� — शत ंच शतसंख्याकाः एका च सुषु�ा नाम पु�षस्य �दयाि�िनःसृताः ना�ः िसराः ; तासां मध्ये 

मूधार्नं िभ�वा अिभिनःसृता िनगर्ता एका सुषु�ा नाम । तया अन्तकाले �दये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत् । तया ना�ा 

ऊध्वर्म् उप�र आयन् गच्छन् आ�दत्य�ारेण अमृतत्वम् अमरणधमर्त्वमापेिक्षकम् — ‘आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं िह भाष्यते

’ (िव. पु. २-८-९७) इित स्मृतेः — ��णा वा सह कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेित भुक्त्वा भोगाननुपमान्��लोकगतान् । 

िवष्वङ् नानागतयः अन्या ना�ः उत्�मणे उत्�मणिनिम�ं भविन्त संसार�ितप�यथार् एव भवन्तीत्यथर्ः ॥ 

अङ्गु�मा�ः पु�षोऽन्तरात्मा सदा जनानां �दये संिनिव�ः । तं स्वाच्छरीरात्�वृहने्मु�ा�दवेषीकां धैय�ण । 



तं िव�ाच्छु�ममृतं तं िव�ाच्छु�ममृतिमित ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

इदान� सवर्वल्ल्यथ�पसंहाराथर्माह — अङ्गु�मा�ः पु�षः अन्तरात्मा सदा जनानां सम्बिन्धिन �दये संिनिव�ः 

यथा�ाख्यातः ; त ंस्वात् आत्मीयात् शरीरात् �वृहते् उ�च्छेत् िनष्कष�त् पृथक्कुयार्�दत्यथर्ः । �किमवेित, उच्यते — 

मु�ा�दवेषीकाम् अन्तःस्थां धैय�ण अ�मादने । त ंशरीराि�ष्कृ� ंिचन्मा�ं िव�ात् िवजानीयात् शु�ं शु�म् अमृतं यथो�ं 

��ेित । ि�वर्चनमुपिनषत्प�रसमा�यथर्म्, इितशब्द� ॥ 

मृत्यु�ो�ां निचकेतोऽथ लब्ध्वा िव�ामेतां योगिव�ध च कृत्�म् । 

�� �ा�ो िवरजोऽभूि�मृत्युरन्योऽप्येवं यो िवदध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

िव�ास्तुत्यथ�ऽयमाख्याियकाथ�पसंहारः अधुनोच्यते — मृत्यु�ो�ाम् एतां यथो�ां ��िव�ां योगिव�ध च कृत्�ं समस्तं 

सोपकरणं सफलिमत्येतत् । निचकेताः अथ वर�दानान्मृत्योः लब्ध्वा �ाप्येत्यथर्ः । �कम् ? �� �ा�ोऽभूत् 

मु�ोऽभव�दत्यथर्ः । कथम् ? िव�ा�ा�या िवरजः िवगतरजाः िवगतधमार्धमर्ः िवमृत्युः िवगतकामािव�� सन् पूवर्िमत्यथर्ः 

। न केवलं निचकेता एव, अन्योऽिप य एवं निचकेतोवदात्मिवत् अध्यात्ममेव िन�पच�रतं �त्यक्स्व�पं 

�ाप्यत�वमेवेत्यिभ�ायः । नान्य�पूम�त्य�ूपम् । तदवेमध्यात्मम् एवम ्उ�ेन �कारेण वेद िवजानातीित एवंिवत्, सोऽिप 

िवरजाः सन् �� �ाप्य िवमृत्युभर्वतीित वाक्यशेषः ॥ 

सह नाववतु । सह नौ भुन�ु । सह वीय� करवावह ै। तेजिस्व नावधीतमस्तु मा िवि�षावह ै॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

अथ िशष्याचायर्योः �मादकृतान्यायेन िव�ा�हण�ितपादनिनिम�दोष�शमनाथ�यं शािन्त�च्यते — सह नौ आवाम् अवतु 

पालयतु िव�ास्व�प�काशनेन । कः ? स एव परमे�रः उपिनषत्�कािशतः । �क�, सह नौ भुन�ु तत्फल�काशनेन नौ 

पालयतु । सहवै आवां िव�ाकृत ंवीय� सामथ्य� करवावह ैिनष्पादयावह ै। �क�, तेजिस्वनौ तेजिस्वनोरावयोः यत ्अधीतं 

तत्स्वधीतमस्तु । अथवा, तेजिस्व नौ आवाभ्यां यत ्अधीतं तदतीव तेजिस्व वीयर्वदिस्त्वत्यथर्ः । मा िवि�षावह ै

िशष्याचायार्वन्योन्यं �मादकृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषिनिम�ं �षंे मा करवावह ैइत्यथर्ः । शािन्तः शािन्तः शािन्त�रित 

ि�वर्चनं सवर्दोषोपशमनाथर्म् ॥ 



इित �ीमत्परमहसंप�र�ाजकाचायर्स्य �ीगोिवन्दभगवत्पूज्यपादिशष्यस्य �ीमच्छङ्करभगवतः कृतौ काठकोपिनष�ाष्यम् 

सम्पूणर्म् ॥ 


	काठकोपनिषद्भाष्यम्
	॥ प्रथमोऽध्यायः ॥
	॥ प्रथमा वल्ली ॥

	॥ प्रथमोऽध्यायः ॥
	॥ द्वितीया वल्ली ॥

	॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥
	॥ चतुर्थी वल्ली ॥

	॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥
	॥ पञ्चमी वल्ली ॥

	॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥
	॥ षष्ठी वल्ली ॥



