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माण्डूक्योपिनष�ाष्यम ्

॥ आगम�करणम ्॥ 

�ज्ञानांशु�तानैः िस्थरचरिनकर�ािपिभ�ार्प्य लोका - 

न्भुक्त्वा भोगान्स्थिव�ान्पुनरिप िधषणो�ािसतान्कामजन्यान् । 

पीत्वा सवार्िन्वशेषान्स्विपित मधुरभु�ायया भोजय�ो 

मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं �� य��तोऽिस्म ॥ १ ॥ 

यो िव�ात्मा िविधजिवषयान्�ाश्य भोगान्स्थिव�ा - 

न्प�ा�ान्यान्स्वमितिवभवा�योितषा स्वेन सू�मान् । 

सवार्नेतान्पुनरिप शनैः स्वात्मिन स्थापियत्वा 

िहत्वा सवार्िन्वशेषािन्वगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥ २ ॥ 

ओिमत्यतेदक्षरिमद ंसव� तस्योप�ाख्यानम् । वेदान्ताथर्सारसङ्�हभूतिमद ं�करणचतु�यम् ओिमत्येतदक्षरिमत्या�द 

आरभ्यते । अत एव न पृथक् सम्बन्धािभधेय�योजनािन व��ािन । यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धािभधेय�योजनािन, 

तान्येवेहािप भिवतुमहर्िन्त ; तथािप �करण�ािचख्यासुना सङ्के्षपतो व��ानीित मन्यन्ते �ाख्यातारः । त� 

�योजनवत्साधनािभ��कत्वेनािभधेयसम्ब� ंशा�ं पारम्पय�ण िविश�सम्बन्धािभधेय�योजनव�वित । �क 

पुनस्तत्�योजनिमित, उच्यते — रोगातर्स्येव रोगिनवृ�ौ स्वस्थता, तथा दःुखात्मकस्यात्मनो �तै�प�ोपशमे स्वस्थता ; 

अ�तैभावः �योजनम् । �तै�प�स्य चािव�ाकृतत्वाि��या तदपुशमः स्या�दित ��िव�ा�काशनाय अस्यारम्भः ��यते । 

‘य� िह �तैिमव भवित’ (बृ. उ. २-४-१४), (बृ. उ. ४-५-१५) ‘य� वान्य�दव स्या��ान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽन्यि�जानीयात्’ 

(बृ. उ. ४-३-३१) ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं पश्ये�त्केन कं िवजानीयात्’ (बृ. उ. ४-५-१५) 

इत्या�द�ुितभ्योऽस्याथर्स्य िसि�ः । त� तावदोङ्कारिनणर्याय �थमं �करणमागम�धानमात्मत�व�ितप�युपायभूतम् । 

यस्य �तै�प�स्योपशमे अ�तै�ितपि�ः र�वािमव सपार्�दिवकल्पोपशमे र�ुत�व�ितपि�ः, तस्य �तैस्य हतेुतो 

वैतथ्य�ितपादनाय ि�तीयं �करणम् । तथा अ�तैस्यािप वैतथ्य�सङ्ग�ा�ौ, युि�तस्तथात्व�ितपादनाय तृतीयं �करणम् । 



अ�तैस्य तथात्व�ितपि�िवपक्षभूतािन यािन वादान्तराण्यवै�दकािन सिन्त, तेषामन्योन्यिवरोिधत्वादतथाथर्त्वेन 

तदपुपि�िभरेव िनराकरणाय चतुथ� �करणम् ॥ 

ओिमत्येतदक्षरिमद ंसव� तस्योप�ाख्यानं भूतं भव�िवष्य�दित सवर्म�कार एव । य�ान्यित्�कालातीतं तदप्य�कार एव ॥ 

१ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनर�कारिनणर्य आत्मत�व�ितप�युपायत्वं �ितप�त इित, उच्यते — ‘ओिमत्येतत्’ (क. उ. १-२-१५) ‘एतदालम्बनम्

’ (क. उ. १-२-१७) ‘एत� ैसत्यकाम परं चापरं च �� यदोङ्कारः । तस्माि��ानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेित’ (�. उ. ५-२) 

‘ओिमत्यात्मानं यु�ीत’ (ना. ७९) ‘ओिमित ��’ (तै. उ. १-८-१) ‘ओङ्कार एवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. २-२३-३) 

इत्या�द�ुितभ्यः । र�वा�द�रव सपार्�दिवकल्पस्यास्पदम�य आत्मा परमाथर्तः सन्�ाणा�दिवकल्पस्यास्पद ंयथा, तथा 

सव�ऽिप वाक्�प�ः �ाणा�ात्मिवकल्पिवषय ओङ्कार एव । स चात्मस्व�पमेव, तदिभधायकत्वात् । 

ओङ्कारिवकारशब्दािभधेय� सवर्ः �ाणा�दरात्मिवकल्पः अिभधान�ितरेकेण नािस्त ; ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम्’ 

(छा. उ. ६-१-४) ‘तदस्येद ंवाचा तन्त्या नामिभदार्मिभः सव� िसतम्, सव� हीद ंनामिन’ (ऐ. आ. २-१-६) इत्या�द�ुितभ्यः । 

अत आह — ओिमत्येतदक्षरिमद ंसवर्िमित । य�ददम् अथर्जातमिभधेयभूतम्, तस्य अिभधाना�ितरेकात्, अिभधानभेदस्य 

च ओङ्कारा�ितरेकात् ओङ्कार एवेद ंसवर्म् । परं च �� अिभधानािभधेयोपायपूवर्कमवगम्यत इत्योङ्कार एव । तस्य 

एतस्य परापर���पस्याक्षरस्य ओिमत्येतस्य उप�ाख्यानम्, ���ितप�युपायत्वाद्��समीपतया िवस्प� ं

�कथनमुप�ाख्यानम् ; �स्तुतं वे�दत�िमित वाक्यशेषः । भूतं भवत् भिवष्यत् इित काल�यप�रच्छे�ं यत्, तदिप 

ओङ्कार एव, उ�न्यायतः । य� अन्यत् ि�कालातीतं कायार्िधगम्यं कालाप�रच्छे�म�ाकृता�द, तदिप ओङ्कार एव ॥ 

सव� �ेतद्��ायमात्मा �� सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अिभधानािभधेययोरेकत्वेऽिप अिभधान�ाधान्येन िनद�शः कृतः ‘ओिमत्येतदक्षरिमद ंसवर्म्’ इत्या�द । अिभधान�ाधान्येन 

िन�द�स्य पुनरिभधेय�ाधान्येन िनद�शः अिभधानािभधेययोरेकत्व�ितप�यथर्ः । इतरथा िह 

अिभधानतन्�ािभधेय�ितपि��रित अिभधेयस्यािभधानत्वं गौणिमत्याशङ्का स्यात् । एकत्व�ितप�े� 

�योजनमिभधानािभधेययोः — एकेनैव �य�ेन युगपत्�िवलापयंस्ति�लक्षणं �� �ितप�ेतेित । तथा च व�यित — ‘पादा 

मा�ा मा�ा� पादाः’ (मा. उ. ८) इित । तदाह — सव� �ेतद्��ेित । सव� यद�ुम�कारमा�िमित, तदतेत् �� । त� �� 

परोक्षािभिहतं �त्यक्षतो िवशेषेण िन�दशित — अयमात्मा ��ेित । अयम् इित चतुष्पा�वेन �िवभज्यमानं 

�त्यगात्मतयािभनयेन िन�दशित अयमात्मेित । सोऽयमात्मा ओङ्कारािभधेयः परापरत्वेन �विस्थतः चतुष्पात् 



काषार्पणवत्, न गौ�रव । �याणां िव�ादीनां पूवर्पूवर्�िवलापनेन तुरीयस्य �ितपि��रित करणसाधनः पादशब्दः ; 

तुरीयस्य तु प�त इित कमर्साधनः पादशब्दः ॥ 

जाग�रतस्थानो बिहः�ज्ञः स�ाङ्ग एकोन�वशितमुखः स्थूलभुग्वै�ानरः �थमः पादः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

कथं चतुष्पा�विमत्याह — जाग�रतस्थान इित । जाग�रतं स्थानमस्येित जाग�रतस्थानः, बिहः�ज्ञः स्वात्म�ित�र�े िवषये 

�ज्ञा यस्य, सः बिहः�ज्ञः ; बिह�वषयेव �ज्ञा यस्यािव�ाकृतावभासत इत्यथर्ः । तथा स� अङ्गान्यस्य ; ‘तस्य ह वा 

एतस्यात्मनो वै�ानरस्य मूध�व सुतेजा�कु्ष�व��पः �ाणः पृथग्वत्मार्त्मा सन्दहेो ब�लो विस्तरेव रियः पृिथ�ेव पादौ’ 

(छा. उ. ५-१८-२) इत्यि�हो�ा�ितकल्पनाशेषत्वेनाि�मुर्खत्वेनाहवनीय उ� इत्येवं स�ाङ्गािन यस्य, सः स�ाङ्गः । तथा 

एकोन�वशितमुर्खान्यस्य ; बु�ीिन्�यािण कम�िन्�यािण च दश, वायव� �ाणादयः प�, मनो बुि�रहङ्कारि��िमित, 

मुखानीव मुखािन तािन ; उपलिब्ध�ाराणीत्यथर्ः । स एवंिविश�ो वै�ानरः यथो�ै�ार्रैः शब्दादीन्स्थूलािन्वषयान्भुङ्� 

इित स्थूलभुक् । िव�ेषां नराणामनेकधा सुखा�दनयनाि��ानरः, य�ा िव��ासौ नर�ेित िव�ानरः, िव�ानर एव 

वै�ानरः, सवर्िपण्डात्मानन्यत्वात् ; स �थमः पादः । एतत्पूवर्कत्वाद�ुरपादािधगमस्य �ाथम्यमस्य । कथम् ‘अयमात्मा 

��’ इित �त्यगात्मनोऽस्य चतुष्पा�वे �कृते �ुलोकादीनां मूधार्�ङ्गत्विमित ? नैष दोषः, सवर्स्य �प�स्य सािधदिैवकस्य 

अनेनात्मना चतुष्पा�वस्य िवविक्षतत्वात् । एवं च सित सवर्�प�ोपशमे अ�तैिसि�ः । सवर्भूतस्थ� आत्मा एको द�ृः स्यात ्

; सवर्भूतािन चात्मिन । ‘यस्त ुसवार्िण भूतािन’ (ई. उ. ६) इत्या�द�ुत्यथर्�ैवमुपसं�तः स्यात् ; अन्यथा िह स्वदहेप�रिच्छ� 

एव �त्यगात्मा साङ्ख्या�दिभ�रव द�ृः स्यात् ; तथा च सित अ�तैिमित �ुितकृतो िवशेषो न स्यात्, 

साङ्ख्या�ददशर्नेनािवशेषात् । इष्यते च सव�पिनषदां सवार्त्मैक्य�ितपादकत्वम् ; ततो यु�मेवास्य आध्याित्मकस्य 

िपण्डात्मनो �ुलोका�ङ्गत्वेन िवराडात्मनािधदिैवकेनैकत्विमत्यिभ�ेत्य स�ाङ्गत्ववचनम् । ‘मूधार् ते �पितष्यत्’ (छा. उ. 

५-१२-२) इत्या�दिलङ्गदशर्ना� । िवराजैकत्वमुपलक्षणाथ� िहरण्यगभार्�ाकृतात्मनोः । उ�ं चैतन्मधु�ा�णे — 

‘य�ायमस्यां पृिथ�ां तेजोमयोऽमृतमयः पु�षो य�ायमध्यात्मम्’ (बृ. उ. २-५-१) इत्या�द । सुषु�ा�ाकृतयोस्त्वेकत्वं 

िस�मेव, िन�वशेषत्वात् । एवं च सत्येतित्स� ंभिवष्यित — सवर्�तैोपशमे चा�तैिमित ॥ 

स्व�स्थानोऽन्तः�ज्ञः स�ाङ्ग एकोन�वशितमुखः �िविव�भु�ैजसो ि�तीयः पादः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�ः स्थानमस्य तैजसस्येित स्व�स्थानः । जा�त्�ज्ञा अनेकसाधना बिह�वषयेवावभासमाना मनःस्पन्दनमा�ा सती 

तथाभूतं संस्कारं मनस्याध�े ; तन्मनः तथा संस्कृतं िचि�त इव पटो बा�साधनानपेक्षमिव�ाकामकमर्िभः �ेयर्माणं 

जा��दवभासते । तथा चो�म् — ‘अस्य लोकस्य सवार्वतो मा�ामपादाय’ (बृ. उ. ४-३-९) इत्या�द । तथा ‘परे दवेे 



मनस्येक�भवित’ (�. उ. ४-२) इित �स्तुत्य ‘अ�ैष दवेः स्व�े मिहमानमनुभवित’ (�. उ. ४-५) इत्याथवर्णे । इिन्�यापेक्षया 

अन्तःस्थत्वान्मनसः त�ासना�पा च स्व�े �ज्ञा यस्येित अन्तः�ज्ञः, िवषयशून्यायां �ज्ञायां केवल�काशस्व�पायां 

िवषियत्वेन भवतीित तैजसः । िव�स्य सिवषयत्वेन �ज्ञायाः स्थूलाया भोज्यत्वम् ; इह पुनः केवला वासनामा�ा �ज्ञा 

भोज्येित �िविव�ो भोग इित । समानमन्यत् । ि�तीयः पादः तैजसः ॥ 

य� सु�ो न क�न कामं कामयते न क�न स्व�ं पश्यित तत्सुषु�म् । सुषु�स्थान एक�भूतः �ज्ञानघन एवानन्दमयो 

�ानन्दभुक्चेतोमुखः �ाज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

दशर्नादशर्नवृ�योः स्वापस्य तुल्यत्वात्सुषु��हणाथ� य� सु� इत्या�दिवशेषणम् । अथवा, ि�ष्विप स्थानेषु 

त�वा�ितबोधलक्षणः स्वापोऽिविश� इित पूवार्भ्यां सुषु�ं िवभजते — य� यिस्मन्स्थाने काले वा सु�ो न क�न कामं 

कामयते न क�न स्व�ं पश्यित । न िह सुषु�े पूवर्यो�रवान्यथा�हणलक्षणं स्व�दशर्नं कामो वा क�न िव�ते । तदतेत्सुषु�ं 

स्थानमस्येित सुषु�स्थानः । स्थान�य�िवभ�ं मनःस्पिन्दतं �तैजातं तथा �पाप�रत्यागेनािववेकाप�ं नैशतमो�स्तिमवाहः 

स�प�मेक�भूतिमत्युच्यते । अत एव स्व�जा�न्मनःस्पन्दनािन �ज्ञानािन घनीभूतानीव ; सेयमवस्था 

अिववेक�पत्वात्�ज्ञानघन उच्यते । यथा रा�ौ नैशेन तमसा अिवभज्यमानं सव� घनिमव, त�त्�ज्ञानघन एव । एवशब्दा� 

जात्यन्तरं �ज्ञान�ितरेकेणास्तीत्यथर्ः । मनसो िवषयिवषय्याकारस्पन्दनायासदःुखाभावात् आनन्दमयः आनन्द�ायः ; 

नानन्द एव, अनात्यिन्तकत्वात् । यथा लोके िनरायासः िस्थतः सुख्यानन्दभुगुच्यत े। अत्यन्तानायास�पा हीय ं

िस्थितरनेनात्मनानुभूयत इत्यानन्दभुक्, ‘एषोऽस्य परम आनन्दः’ (बृ. उ. ४-३-३२) इित �ुतेः । स्व�ा�द�ितबोधं चेतः �ित 

�ारीभूतत्वात् चेतोमुखः ; बोधलक्षणं वा चेतो �ारं मुखमस्य स्व�ा�ागमनं �तीित चेतोमुखः । भूतभिवष्यज्ज्ञातृत्वं 

सवर्िवषयज्ञातृत्वमस्यैवेित �ाज्ञः । सुषु�ोऽिप िह भूतपूवर्गत्या �ाज्ञ उच्यते । अथवा, �ज्ञि�मा�मस्यैव असाधारणं 

�पिमित �ाज्ञः ; इतरयो�विश�मिप िवज्ञानमस्तीित । सोऽयं �ाज्ञस्तृतीयः पादः ॥ 

एष सव��र एष सवर्ज्ञ एषोऽन्तयार्म्येष योिनः सवर्स्य �भवाप्ययौ िह भूतानाम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

एषः िह स्व�पावस्थः सव��रः सािधदिैवकस्य भेदजातस्य सवर्स्य ई�रः ईिशता ; नैतस्मा�ात्यन्तरभूतोऽन्येषािमव, 

‘�ाणबन्धनं िह सोम्य मनः’ (छा. उ. ६-८-२) इित �ुतेः । अयमेव िह सवर्स्य सवर्भेदावस्थो ज्ञातेित एषः सवर्ज्ञः । अत एव 

एषः अन्तयार्मी, अन्तरनु�िवश्य सव�षां भूतानां यमियता िनयन्ताप्येष एव । अत एव यथो�ं सभेद ंजगत्�सूयत इित एषः 

योिनः सवर्स्य । यत एवम्, �भव�ाप्यय� �भवाप्ययौ िह भूतानामेष एव ॥ 

अ�ैते �ोका भविन्त — 



बिहः�ज्ञो िवभु�व�ो �न्तः�ज्ञस्तु तैजसः । 

घन�ज्ञस्तथा �ाज्ञ एक एव ि�धा िस्थतः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ� एतिस्मन्यथो�ेऽथ� एते �ोका भविन्त — बिहः�ज्ञ इित । पयार्येण ि�स्थानत्वात् सोऽहिमित स्मृत्या �ितसन्धाना� 

स्थान�य�ित�र�त्वमेकत्वं शु�त्वमसङ्गत्वं च िस�िमत्यिभ�ायः, महात्मत्स्या�दद�ृान्त�ुतेः ॥ 

दिक्षणािक्षमुखे िव�ो मनस्यन्तस्त ुतैजसः । 

आकाशे च ��द �ाज्ञि�धा दहे े�विस्थतः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

जाग�रतावस्थायामेव िव�ादीनां �याणामनुभव�दशर्नाथ�ऽयं �ोकः — दिक्षणाक्षीित । दिक्षणम�येव मुखम्, 

तिस्मन्�ाधान्येन ��ा स्थूलानां िव�ः अनुभूयते, ‘इन्धो ह वै नामैष योऽयं दिक्षणेऽक्षन्पु�षः’ (बृ. उ. ४-२-२) इित �ुतेः । 

इन्धो दीि�गुणो वै�ानर आदीत्यान्तगर्तो वैराज आत्मा चकु्षिष च ��कैः । नन्वन्यो िहरण्यगभर्ः, के्ष�ज्ञो 

दिक्षणेऽिक्षण्य�णो�नयन्ता ��ा चान्यो दहेस्वामी ; न, स्वतो भेदानभ्युपगमात् ; ‘एको दवेः सवर्भूतेषु गूढः’ (�े. उ. ६-११) 

इित �ुतेः, ‘के्ष�जं्ञ चािप मां िवि� सवर्के्ष�ेषु भारत’ (भ. गी. १३-२) ‘अिवभ�ं च भूतेषु िवभ�िमव च िस्थतम’् (भ. गी. 

१३-१६) इित स्मृते� ; सव�षु करणेष्विवशेषेष्विप दिक्षणािक्षण्युपलिब्धपाटवदशर्ना�� िवशेषेण िनद�शोऽस्य िव�स्य । 

दिक्षणािक्षगतो दषृ्ट्वा �पं िनमीिलताक्षस्तदवे स्मरन्मनस्यन्तः स्व� इव तदवे वासना�पािभ��ं पश्यित । यथा त� 

तथा स्व�े ; अतः मनिस अन्तस्तु तैजसोऽिप िव� एव । आकाशे च ��द स्मरणाख्य�ापारोपरमे �ाज्ञ एक�भूतो घन�ज्ञ 

एव भवित, मनो�ापाराभावात ्। दशर्नस्मरणे एव िह मनःस्पिन्दतम् ; तदभावे ��ेवािवशेषेण �ाणात्मनावस्थानम्, 

‘�ाणो �ेवैतान्सवार्न्संवृङ्�े’ (छा. उ. ४-३-३) इित �ुतेः । तैजसः िहरण्यगभर्ः, मनःस्थत्वात् ; ‘िलङ्गं मनः’ (बृ. उ. ४-४-

६) ‘मनोमयोऽयं पु�षः’ (बृ. उ. ५-६-१) इत्या�द�ुितभ्यः । नन,ु �ाकृतः �ाणः सुषु�े ; तदात्मकािन करणािन भविन्त ; 

कथम�ाकृतता ? नैष दोषः, अ�ाकृतस्य दशेकालिवशेषाभावात् । य�िप �ाणािभमाने सित �ाकृततैव �ाणस्य ; तथािप 

िपण्डप�रिच्छ�िवशेषािभमानिनरोधः �ाणे भवतीत्य�ाकृत एव �ाणः सुषु�े प�रिच्छ�ािभमानवताम् । यथा �ाणलये 

प�रिच्छ�ािभमािननां �ाणोऽ�ाकृतः, तथा �ाणािभमािननोऽप्यिवशेषाप�ाव�ाकृतता समाना, �सवबीजात्मकत्वं च । 

तदध्यक्ष�ैकोऽ�ाकृतावस्थः । प�रिच्छ�ािभमािननामध्यक्षाणां च तेनैकत्विमित पूव��ं िवशेषणमेक�भूतः �ज्ञानघन 

इत्या�ुपप�म् । तिस्म�ेतिस्म�ु�हतेुस�वा� । कथं �ाणशब्दत्वम�ाकृतस्य ? ‘�ाणबन्धनं िह सोम्य मनः’ (छा. उ. ६-८-

२) इित �ुतेः । ननु, त� ‘सदवे सोम्य’ (छा. उ. ६-२-१) इित �कृतं सद्�� �ाणशब्दवाच्यम् ; नैष दोषः, 

बीजात्मकत्वाभ्युपगमात्सतः । य�िप सद्�� �ाणशब्दवाच्यं त�, तथािप जीव�सवबीजात्मकत्वमप�रत्यज्यैव 



�ाणशब्दत्वं सतः सच्छब्दवाच्यता च । य�द िह िनब�ज�पं िवविक्षतं ��ाभिवष्यत्, ‘नेित नेित’ (बृ. उ. ४-५-३) ‘यतो 

वाचो िनवतर्न्ते’ (त.ै उ. २-९-१) ‘अन्यदवे ति��दतादथो अिव�दतादिध’ (के. उ. १-४) इत्यव�यत् ; ‘न स��ासदचु्यते’ 

(भ. गी. १३-१२) इित स्मृतेः । िनब�जतयैव चेत,् सित �लीनानां सम्प�ानां सुषुि��लययोः पुन�त्थानानुपपि�ः स्यात् ; 

मु�ानां च पुन�त्पि��सङ्गः, बीजाभावािवशेषात्, ज्ञानदा�बीजाभावे च ज्ञानानथर्क्य�सङ्गः ; 

तस्मात्सबीजत्वाभ्युपगमेनैव सतः �ाणत्व�पदशेः, सवर्�ुितषु च कारणत्व�पदशेः । अत एव ‘अक्षरात्परतः परः’ (मु. उ. 

२-१-२) ‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (मु. उ. २-१-२) ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-९-१) ‘नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) 

इत्या�दना बीजत्वापनयनेन �पदशेः । तामबीजावस्थां तस्यैव �ाज्ञशब्दवाच्यस्य तुरीयत्वेन दहेा�दसम्बन्धजा�दा�दरिहतां 

पारमा�थक� पृथग्व�यित । बीजावस्थािप ‘न �कि�दवे�दषम्’ इत्युित्थतस्य �त्ययदशर्ना�ेहऽेनुभूयत एवेित ि�धा दहे े

�विस्थत इत्युच्यते ॥ 

िव�ो िह स्थूलभुङ् िनत्यं तैजसः �िविव�भुक् । 

आनन्दभु�था �ाज्ञि�धा भोगं िनबोधत ॥ ३ ॥ 

स्थूलं तपर्यते िव�ं �िविव�ं त ुतैजसम् । 

आनन्द� तथा �ाजं्ञ ि�धा तृ�� िनबोधत ॥ ४ ॥ 

उ�ाथ� िह �ोकौ ॥ 

ि�षु धामसु य�ोज्यं भो�ा य� �क��ततः । 

वेदतैदभुयं यस्तु स भु�ानो न िलप्यते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

ि�षु धामसु जा�दा�दषु स्थूल�िविव�ानन्दाख्य ंय�ोज्यमेकं ि�धाभूतम् ; य� िव�तैजस�ाज्ञाख्यो भो�ैकः ‘सोऽहम्’ 

इत्येकत्वेन �ितसन्धानात् ��ृत्वािवशेषा� �क��ततः ; यो वेद एतदभुयं भोज्यभो�ृतया अनेकधा िभ�म्, सः भु�ानः न 

िलप्यते, भोज्यस्य सवर्स्यैकभो�ृभोज्यत्वात् । न िह यस्य यो िवषयः, स तेन हीयते वधर्ते वा । न �ि�ः स्विवषयं दग्ध्वा 

का�ा�द, त�त् ॥ 

�भवः सवर्भावानां सतािमित िविन�यः । 

सव� जनयित �ाण�ेत�शून्पु�षः पृथक् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



सतां िव�मानानां स्वेन अिव�ाकृतनाम�पमायास्व�पेण सवर्भावानां िव�तैजस�ाज्ञभेदानां �भवः उत्पि�ः । व�यित च 

— ‘वन्ध्यापु�ो न त�वेन मायया वािप जायते’ (मा. का. ३-२८) इित । य�द �सतामेव जन्म स्यात्, ��णोऽ�वहायर्स्य 

�हण�ाराभावादस�व�सङ्गः । द�ृ ंच र�ुसपार्दीनामिव�ाकृतमायाबीजोत्प�ानां र�वा�ात्मना स�वम् । न िह 

िनरास्पदा र�ुसपर्मृगतृिष्णकादयः �िचदपुलभ्यन्ते केनिचत् । यथा र�वां �ाक्सप�त्प�ेः र�वात्मना सपर्ः स�ेवासीत्, 

एवं सवर्भावानामुत्प�ेः �ाक्�ाणबीजात्मनैव स�विमित । �ुितरिप वि� ‘��ैवेदम्’ (म.ु उ. २-२-११) ‘आत्मैवेदम� 

आसीत्’ (बृ. उ. १-४-१) इित । अतः सव� जनयित �ाणः चेत�शून् अंशव इव रवेि�दात्मकस्य पु�षस्य चेतो�पा 

जलाकर् समाः �ाज्ञतैजसिव�भेदने दवेमनुष्यितयर्गा�ददहेभेदषुे िवभा�माना�ेत�शवो ये, तान् पु�षः पृथक् सृजित 

िवषयभाविवलक्षणानि�िवस्फुिलङ्गवत्सलक्षणान् जलाकर् व� जीवलक्षणांिस्त्वतरान्सवर्भावान् �ाणो बीजात्मा जनयित, 

‘यथोणर्नािभः. . . यथा�ेः कु्ष�ा िवस्फुिलङ्गाः’ (बृ. उ. २-१-२०) इत्या�द�ुतेः ॥ 

िवभू�त �सवं त्वन्ये मन्यन्ते सृि�िचन्तकाः । 

स्व�मायास�पेित सृि�रन्यै�वकिल्पता ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

िवभूित�वस्तार ई�रस्य सृि��रित सृि�िचन्तका मन्यन्ते ; न तु परमाथर्िचन्तकानां सृ�ावादर इत्यथर्ः, ‘इन्�ो मायािभः 

पु��प ईयते’ (बृ. उ. २-५-१९) इित �ुतेः । न िह मायािवनं सू�माकाशे िनःिक्षप्य तेन सायुधमा�� चकु्षग�चरतामतीत्य 

यु�ने खण्डशिश्छ�ं पिततं पुन�ित्थतं च पश्यतां तत्कृतमाया�दसत�विचन्तायामादरो भवित । तथैवायं मायािवनः 

सू��सारणसमः सुषु�स्व�ा�दिवकासः ; तदा�ढमायािवसम� तत्स्थ�ाज्ञतैजसा�दः ; सू�तदा�ढाभ्यामन्यः 

परमाथर्मायावी । स एव भूिम�ो मायाच्छ�ः अदशृ्यमान एव िस्थतो यथा, तथा तुरीयाख्यं परमाथर्त�वम् । 

अतस्ति�न्तायामेवादरो मुमुकू्षणामायार्णाम्, न िनष्�योजनायां सृ�ावादर इत्यतः सृि�िचन्तकानामेवैते िवकल्पा इत्याह 

— स्व�मायास�पेित । स्व�स�पा मायास�पा चेित ॥ 

इच्छामा�ं �भोः सृि��रित सृ�ौ िविनि�ताः । 

कालात्�सू�त भूतानां मन्यन्ते कालिचन्तकाः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

इच्छामा�ं �भोः सत्यसङ्कल्पत्वात् सृि�ः घटादीनां सङ्कल्पनामा�म्, न सङ्कल्पनाित�र�म् । कालादवे सृि��रित 

केिचत् ॥ 

भोगाथ� सृि��रत्यन्य े��डाथर्िमित चापरे । 



दवेस्यैष स्वभावोऽयमा�कामस्य का स्पृहा ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

भोगाथर्म्, ��डाथर्िमित च अन्ये सृ�� मन्यन्ते । अनयोः पक्षयोदूर्षणं दवेस्यैष स्वभावोऽयिमित दवेस्य स्वभावपक्षमाि�त्य, 

सव�षां वा पक्षाणाम्, आ�कामस्य का स्पृहिेत । न िह र�वादीनामिव�ास्वभाव�ितरेकेण सपार्�ाभासत्वे कारणं शक्य ं

व�ुम् ॥ 

इित । 

नान्तः�जं्ञ नबिहः�जं्ञ नोभयतः�जं्ञ न�ज्ञानघनं न�जं्ञ ना�ज्ञम् । 

अदशृ्यम�वहायर्म�ा�मलक्षणमिचन्त्यम�पदशे्यमेकात्म�त्ययसारं �प�ोपशमं शान्तं िशवम�तैं चतुथ� मन्यन्ते स आत्मा 

स िवजे्ञयः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

चतुथर्ः पादः �म�ा�ो व�� इत्याह — नान्तः�ज्ञिमत्या�दना । सवर्शब्द�वृि�िनिम�शून्यत्वा�स्य शब्दानिभधेयत्विमित 

िवशेष�ितषेधेनैव तुरीयं िन�द�दक्षित । शून्यमेव त�ह ; त�, िमथ्यािवकल्पस्य िन�निम�त्वानुपप�ेः ; न िह 

रजतसपर्पु�षमृगतृिष्णका�दिवकल्पाः शुि�कार�ुस्थाणूषरा�द�ितरेकेण अवस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पियतुम् । एवं त�ह 

�ाणा�दसवर्िवकल्पास्पदत्वा�ुरीयस्य शब्दवाच्यत्विमित न �ितषेधैः �त्याय्यत्वमुदकाधाराद�ेरव घटादःे ; न, 

�ाणा�दिवकल्पस्यावस्तुत्वाच्छुि�का�दिष्वव रजतादःे ; न िह सदसतोः सम्बन्धः शब्द�वृि�िनिम�भाक्, अवस्तुत्वात् ; 

नािप �माणान्तरिवषयत्वं स्व�पेण गवा�दवत्, आत्मनो िन�पािधकत्वात् ; गवा�दव�ािप जाितम�वम्, अि�तीयत्वेन 

सामान्यिवशेषाभावात् ; नािप ��याव�वं पाचका�दवत्, अिव��यत्वात् ; नािप गुणव�वं नीला�दवत्, िनगुर्णत्वात् ; अतो 

नािभधानेन िनद�शमहर्ित । शशिवषाणा�दसमत्वाि�रथर्कत्वं त�ह ; न, आत्मत्वावगमे 

तुरीयस्यानात्मतृष्णा�ावृि�हतेुत्वात् शुि�कावगम इव रजततृष्णायाः ; न िह पुरीयस्यात्मत्वावगमे सित 

अिव�ातृष्णा�ददोषाणां सम्भवोऽिस्त ; न च तुरीयस्यात्मत्वानवगमे कारणमिस्त, सव�पिनषदां तादथ्य�नोपक्षयात् — 

‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘अयमात्मा ��’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘तत्सत्यं स आत्मा’ (छा. उ. ६-८-७) 

‘यत्साक्षादपरोक्षाद्��’ (बृ. उ. ३-४-१) ‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (म.ु उ. २-१-२) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) 

इत्यादीनाम् । सोऽयमात्मा परमाथार्परमाथर्�प�तुष्पा�दत्यु�ः । तस्यापरमाथर्�पमिव�ाकृतं र�ुसपार्�दसममु�ं 

पाद�यलक्षणं बीजाङ्कुरस्थानीयम् । अथेदानीमबीजात्मकं परमाथर्स्व�पं र�ुस्थानीयं 

सपार्�दस्थानीयो�स्थान�यिनराकरणेनाह — नान्तः�ज्ञिमत्या�दना । नन्वात्मन�तुष्पा�वं �ितज्ञाय पाद�यकथनेनैव 

चतुथर्स्यान्तः�ज्ञा�दभ्योऽन्यत्वे िस� े‘नान्तः�ज्ञम्’ इत्या�द�ितषेधोऽनथर्कः ; न, सपार्�दिवकल्प�ितषेधेनैव 



र�ुस्व�प�ितपि�वत्�यवस्थस्यैवात्मनस्तुरीयत्वेन �ितिपपादियिषतत्वात्, ‘त�वमिस’ इितवत् । य�द िह 

�यवस्थात्मिवलक्षणं तुरीयमन्यत्, तत्�ितपि��ाराभावात् शा�ोपदशेानथर्क्यं शून्यतापि�वार् । र�ु�रव 

सपार्�दिभ�वकल्प्यमाना स्थान�येऽप्यात्मैक एव अन्तः�ज्ञा�दत्वेन िवकल्प्यते यदा, तदा 

अन्तः�ज्ञा�दत्व�ितषेधिवज्ञान�माणसमकालमेव आत्मन्यनथर्�प�िनवृि�लक्षणं फलं प�रसमा�िमित तुरीयािधगमे 

�माणान्तरं साधनान्तरं वा न मृग्यम् ; र�ुसपर्िववेकसमकाल इव र�वां सपर्िनवृि�फले सित र�विधगमस्य । येषां 

पुनस्तमोपनयन�ितरेकेण घटािधगमे �माणं �ाि�यते, तेषां छे�ावयवसम्बन्धिवयोग�ितरेकेण अन्यतरावयवेऽिप 

िच्छ�द�ार्ि�यत इत्यु�ं स्यात् । यदा पुनघर्टतमसो�ववेककरणे �वृ�ं �माणमनुपा�दित्सततमोिनवृि�फलावसानं िछ�द�रव 

च्छे�ावयवसम्बन्धिववेककरणे �वृ�ा तदवयव�धैीभावफलावसाना, तदा नान्तरीयकं घटिवज्ञानं न �माणफलम् । न च 

त�दप्यात्मन्यध्यारोिपतान्तः�ज्ञत्वा�दिववेककरणे �वृ�स्य �ितषेधिवज्ञान�माणस्य 

अनुपा�दित्सतान्तः�ज्ञत्वा�दिनवृि��ितरेकेण तुरीये �ापारोपपि�ः, अन्तः�ज्ञत्वा�दिनवृि�समकालमेव 

�मातृत्वा�दभेदिनवृ�ेः । तथा च व�यित — ‘ज्ञाते �तै ंन िव�ते’ (मा. का. १-१८) इित । ज्ञानस्य 

�तैिनवृि�क्षण�ितरेकेण क्षणान्तरानवस्थानात्, अवस्थाने वा अनवस्था�सङ्गा�ैतािनवृि�ः ; 

तस्मात्�ितषेधिवज्ञान�माण�ापारसमकालैव आत्मन्यध्यारोिपतान्तः�ज्ञत्वा�नथर्िनवृि��रित िस�म् । नान्तः�ज्ञिमित 

तैजस�ितषेधः ; नबिहः�ज्ञिमित िव��ितषेधः ; नोभयतः�ज्ञिमित जाग�रतस्व�योरन्तरालावस्था�ितषेधः ; 

न�ज्ञानघनिमित सुषु�ावस्था�ितषेधः, बीजभावािववेकस्व�पत्वात् ; न�ज्ञिमित युगपत्सवर्िवषयज्ञातृत्व�ितषेधः ; 

ना�ज्ञिमत्यचैतन्य�ितषेधः । कथं पुनरन्तः�ज्ञत्वादीनामात्मिन गम्यमानानां र�वादौ सपार्�दवत्�ितषेधादस�वं गम्यत 

इित, उच्यते ; ज्ञस्व�पािवशेषेऽिप इतरेतर�िभचारादसत्यत्वं र�वादािवव सपर्धारा�दिवकल्पभेदवत् ; 

सवर्�ा�िभचाराज्ज्ञस्व�पस्य सत्यत्वम् । सुषु� े�िभचरतीित चेत् ; न, सुषु�स्यानुभूयमानत्वात्, ‘न िह 

िवज्ञातु�वज्ञाते�वप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-३०) इित �ुतेः ; अत एव अदशृ्यम् । यस्माददशृ्यम्, तस्माद�वहायर्म् । 

अ�ा�ं कम�िन्�यैःऽ अलक्षणम् अिलङ्गिमत्येतत,् अननुमेयिमत्यथर्ः । अत एव अिचन्त्यम् । अत एव अ�पदशे्य ंशब्दःै । 

एकात्म�त्ययसारं जा�दा�दस्थानेषु एक एवायमात्मा इत्य�िभचारी यः �त्ययः, तेनानुसरणीयम् ; अथवा, एक 

आत्म�त्ययः सारः �माणं यस्य तुरीयस्यािधगमे, त�ुरीयमेकात्म�त्ययसारम्, ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इित 

�ुतेः । अन्तः�ज्ञत्वा�दस्थािनधमर्�ितषेधः कृतः । �प�ोपशमिमित जा�दा�दस्थानधमार्भाव उच्यते । अत एव शान्तम् 

अिव��यम्, िशवं यतः अ�तै ंभेदिवकल्परिहतं चतुथ� तुरीयं मन्यन्ते, �तीयमानपाद�य�पवैलक्षण्यात् । स आत्मा स 

िवजे्ञयः इित । �तीयमानसपर्दण्डभूिच्छ�ा�द�ित�र�ा यथा र�ुः, तथा ‘त�वमिस’ इत्या�दवाक्याथर्ः आत्मा ‘अद�ृो ��ा’ 

(बृ. उ. ३-७-२३) ‘न िह ��ुद�ृ�ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इत्या�दिभ��ो यः, स िवजे्ञय इित भूतपूवर्गत्या । 

ज्ञाते �तैाभावः ॥ 

अ�ैते �ोका भविन्त — 



िनवृ�ेः सवर्दःुखानामीशानः �भुर�यः । 

अ�तैः सवर्भावानां दवेस्तुय� िवभुः स्मृतः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अ�ैते �ोका भविन्त । �ाज्ञतैजसिव�लक्षणानां सवर्दःुखानां िनवृ�ेः ईशानः तुरीय आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य �ाख्यानं 

�भु�रित ; दःुखिनवृ�� �ित �भुभर्वतीत्यथर्ः, ति�ज्ञानिनिम�त्वाद्दःुखिनवृ�ेः । अ�यः न �ेित, स्व�पा� �िभचरित न 

च्यवत इत्येतत् । 

कुतः ? यस्मात् अ�तैः, सवर्भावानाम् — सपार्दीनां र�ुर�या सत्या च ; एवं तुरीयः, ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. 

उ. ४-३-२३) इित �ुतेः — अतो र�ुसपर्वन्मृषात्वात् । स एष दवेः �ोतनात् तुयर्ः चतुथर्ः िवभुः �ापी स्मृतः ॥ 

कायर्कारणब�ौ तािवष्येते िव�तैजसौ । 

�ाज्ञः कारणब�स्तु �ौ तौ तुय� न िसध्यतः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

िव�ादीनां सामान्यिवशेषभावो िन�प्यते तुयर्याथात्म्यावधारणाथर्म् — काय� ��यत इित फलभावः, कारण ंकरोतीित 

बीजभावः । त�वा�हणान्यथा�हणाभ्यां बीजफलभावाभ्यां तौ यथो�ौ िव�तैजसौ ब�ौ संगृहीतौ इष्येते । �ाज्ञस्तु 

बीजभावेनैव ब�ः । त�वा�ितबोधमा�मेव िह बीजं �ाज्ञत्वे िनिम�म् । ततः �ौ तौ बीजफलभावौ त�वा�हणान्यथा�हणे 

तुरीये न िसध्यतः न िव�ेते, न सम्भवत इत्यथर्ः ॥ 

नात्मानं न परं चैव न सत्यं नािप चानृतम् । 

�ाज्ञः �क�न संवेि� तुय� तत्सवर्दकृ्सदा ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनः कारणब�त्वं �ाज्ञस्य तुरीये वा त�वा�हणान्यथा�हणलक्षणौ बन्धौ न िसध्यत इित ? यस्मात् — आत्मानम्, 

िवलक्षणम्, अिव�ाबीज�सूतं वे�ं बा�ं �तैम ्— �ाज्ञो न �क�न संवेि�, यथा िव�तैजसौ ; तत�ासौ त�वा�हणेन 

तमसा अन्यथा�हणबीजभूतेन ब�ो भवित । यस्मात् तुय� तत्सवर्दकृ्सदा तुरीयादन्यस्याभावात् सवर्दा सदवै भवित, सव� च 

तद्दकृ्चेित सवर्दक्ृ ; तस्मा� त�वा�हणलक्षणं बीजम् । त� तत्�सूतस्यान्यथा�हणस्याप्यत एवाभावः । न िह सिवत�र 

सदा�काशात्मके ति���म�काशनमन्यथा�काशनं वा सम्भवित, ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इित 



�ुतेः । अथवा, जा�त्स्व�योः सवर्भूतावस्थः सवर्वस्तुदगृाभासस्तुरीय एवेित सवर्दकृ्सदा, ‘नान्यदतोऽिस्त ��ृ’ (बृ. उ. ३-८-

११) इत्या�द�ुतेः ॥ 

�तैस्या�हणं तुल्यमुभयोः �ाज्ञतुयर्योः । 

बीजिन�ायुतः �ाज्ञः सा च तुय� न िव�ते ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

िनिम�ान्तर�ा�ाशङ्कािनवृ�यथ�ऽयं �ोकः — कथं �तैा�हणस्य तुल्यत्वे कारणब�त्वं �ाज्ञस्यैव, न तुरीयस्येित �ा�ा 

आशङ्का िनवत्यर्ते ; यस्मात् बीजिन�ायुतः, त�वा�ितबोधो िन�ा ; सैव च िवशेष�ितबोध�सवस्य बीजम् ; सा बीजिन�ा 

; तया युतः �ाज्ञः । सदासवर्दकृ्स्वभावत्वा��वा�ितबोधलक्षणा बीजिन�ा तुय� न िव�ते ; अतो न 

कारणबन्धस्तिस्मि�त्यिभ�ायः ॥ 

स्व�िन�ायुतावा�ौ �ाज्ञस्त्वस्व�िन�या । 

न िन�ां नैव च स्व�ं तुय� पश्यिन्त िनि�ताः ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�ः अन्यथा�हणं सपर् इव र�वाम्, िन�ो�ा त�वा�ितबोधलक्षणं तम इित ; ताभ्यां स्व�िन�ाभ्यां युतौ िव�तैजसौ ; 

अतस्तौ कायर्कारणब�ािवत्यु�ौ । �ाज्ञस्तु स्व�व�जतया केवलयैव िन�या युत इित कारणब� इत्यु�म् । नोभयं पश्यिन्त 

तुरीये िनि�ताः ��िवद इत्यथर्ः, िव��त्वात्सिवतरीव तमः । अतो न कायर्कारणब� इत्यु�स्तुरीयः ॥ 

अन्यथा गृ�तः स्व�ो िन�ा त�वमजानतः । 

िवपयार्से तयोः क्षीणे तुरीयं पदम�ुते ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

कदा तुरीये िनि�तो भवतीत्युच्यते — स्व�जाग�रतयोः अन्यथा र�वां सपर्वत ्गृ�तः त�वं स्व�ो भवित ; िन�ा 

त�वमजानतः ितसृष्ववस्थासु तुल्या । स्व�िन�योस्तुल्यत्वाि��तैजसयोरेकरािशत्वम् । अन्यथा�हण�ाधान्या� गुणभूता 

िन�िेत तिस्मिन्वपयार्सः स्व�ः । तृतीये त ुस्थाने त�वा�हणलक्षणा िन�वै केवला िवपयार्सः । अतः तयोः 

कायर्कारणस्थानयोः अन्यथा�हणत�वा�हणलक्षणिवपयार्से कायर्कारणबन्ध�पे परमाथर्त�व�ितबोधतः क्षीणे तुरीयं 

पदम�ुते ; तदा उभयलक्षणं बन्धनं त�ापश्यंस्तुरीये िनि�तो भवतीत्यथर्ः ॥ 



अना�दमायया सु�ो यदा जीवः �बुध्यते । 

अजमिन�मस्व�म�तैं बुध्यते तदा ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

योऽयं संसारी जीवः, सः उभयलक्षणेन त�वा�ितबोध�पेण बीजात्मना, अन्यथा�हणलक्षणेन चाना�दकाल�वृ�ेन 

मायालक्षणेन स्वापेन, ममायं िपता पु�ोऽयं न�ा के्ष�ं गृह ंपशवः, अहमेषां स्वामी सुखी दःुखी क्षियतोऽहमनेन व�धत�ानेन 

इत्येवं�कारान्स्व�ान् स्थान�येऽिप पश्यन्सु�ः, यदा वेदान्ताथर्त�वािभजे्ञन परमका�िणकेन गु�णा ‘नास्येवं त्वं 

हतेुफलात्मकः, �कतु त�वमिस’ इित �ितबोध्यमानः, तदवै �ितबुध्यते । कथम् ? नािस्मन्बा�माभ्यन्तरं वा 

जन्मा�दभाविवकारोऽिस्त, अतः अजम् ‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (म.ु उ. २-१-२) इित �ुतेः, सवर्भाविवकारव�जतिमत्यथर्ः । 

यस्मा�न्मा�दकारणभूतम्, नािस्म�िव�ातमोबीजं िन�ा िव�त इित अिन�म् ; अिन� ंिह त�ुरीयम् ; अत एव अस्व�म्, 

ति�िम�त्वादन्यथा�हणस्य । यस्मा� अिन�मस्व�म्, तस्मादजम् अ�तै ंतुरीयमात्मानं बुध्यत ेतदा ॥ 

�प�ो य�द िव�ेत िनवत�त न संशयः । 

मायामा�िमद ं�तैम�तै ंपरमाथर्तः ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

�प�िनवृ�या चेत्�ितबुध्यते, अिनवृ�े �प�े कथम�तैिमित, उच्यते । सत्यमेवं स्यात्�प�ो य�द िव�ेत ; र�वां सपर् इव 

किल्पतत्वा� तु स िव�ते । िव�मान�ेत् िनवत�त, न संशयः । न िह र�वां �ािन्तबुद्ध्या किल्पतः सप� िव�मानः 

सिन्ववेकतो िनवृ�ः ; न च माया मायािवना �यु�ा त��शनां चकु्षबर्न्धापगमे िव�माना सती िनवृ�ा ; तथेद ं�प�ाख्यं 

मायामा�ं �तैम ्; र�ुवन्मायािवव� अ�तै ंपरमाथर्तः ; तस्मा� कि�त्�प�ः �वृ�ो िनवृ�ो वास्तीत्यिभ�ायः ॥ 

िवकल्पो िविनवत�त किल्पतो य�द केनिचत् । 

उपदशेादयं वादो ज्ञाते �तै ंन िव�ते ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

ननु शास्ता शा�ं िशष्य इत्ययं िवकल्पः कथं िनवृ� इित, उच्यते — िवकल्पो िविनवत�त य�द केनिचत्किल्पतः स्यात् । 

यथा अयं �प�ो मायार�ुसपर्वत्, तथा अयं िशष्या�दभेदिवकल्पोऽिप �ाक्�ितबोधादवेोपदशेिनिम�ः ; अत उपदशेादयं 

वादः — िशष्यः शास्ता शा�िमित । उपदशेकाय� तु ज्ञाने िनवृर्�े ज्ञाते परमाथर्त�वे, �तै ंन िव�ते ॥ 

सोऽयमात्माध्यक्षरम�कारोऽिधमा�ं पादा मा�ा मा�ा� पादा अकार उकारो मकार इित ॥ ८ ॥ 



भाष्यम् 

अिभधेय�ाधान्येन ओङ्कार�तुष्पादात्मेित �ाख्यातो यः, सोऽयम् आत्मा अध्यक्षरम् अक्षरमिधकृत्य अिभधान�ाधान्येन 

वण्यर्मानोऽध्यक्षरम् । �क पुनस्तदक्षरिमत्याह — ओङ्कारः । सोऽयम�कारः पादशः �िवभज्यमानः, अिधमा�ं 

मा�ामिधकृत्य वतर्त इत्यिधमा�म ्। कथम् ? आत्मनो ये पादाः, ते ओङ्कारस्य मा�ाः । कास्ताः ? अकार उकारो मकार 

इित ॥ 

जाग�रतस्थानो वै�ानरोऽकारः �थमा मा�ा�ेरा�दम�वा�ा�ोित ह वै सवार्न्कामाना�द� भवित य एवं वेद ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

त� िवशेषिनयमः ��यते — जाग�रतस्थानः वै�ानरः यः, स ओङ्कारस्य अकारः �थमा मा�ा । केन सामान्येनेत्याह — 

आ�ेः ; आि��ार्ि�ः ; अकारेण सवार् वाग्�ा�ा, ‘अकारो वै सवार् वाक्’ (ऐ. आ. २-३-१९) इित �ुतेः । तथा वै�ानरेण 

जगत्, ‘तस्य ह वा एतस्यात्मनो वै�ानरस्य मूध�व सुतेजाः’ (छा. उ. ५-१८-२) इत्या�द�ुतेः । अिभधानािभधेययोरेकत्वं 

चावोचाम । आ�दरस्य िव�त इत्या�दमत् ; यथैव आ�दमदकाराख्यमक्षरम्, तथा वै�ानरः ; तस्मा�ा सामान्यादकारत्वं 

वै�ानरस्य । तदकेत्विवदः फलमाह — आ�ोित ह वै सवार्न्कामान्, आ�दः �थम� भवित महताम्, य एवं वेद, 

यथो�मेकत्वं वेदते्यथर्ः ॥ 

स्व�स्थानस्तैजस उकारो ि�तीया मा�ोत्कषार्दभुयत्वा�ोत्कषर्ित ह वै ज्ञानसन्त�त समान� भवित नास्या��िवत्कुले 

भवित य एवं वेद ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

स्व�स्थानः तैजसः यः, स ओङ्कारस्य उकारः ि�तीया मा�ा । केन सामान्येनेत्याह — उत्कषार्त् ; अकारादतु्कृ� इव 

ह्युकारः ; तथा तैजसो िव�ात् । उभयत्वा�ा ; अकारमकारयोमर्ध्यस्य उकारः ; तथा िव��ाज्ञयोमर्ध्ये तैजसः ; अत 

उभयभाक्त्वसामान्यात् । िव�त्फलमुच्यते — उत्कषर्ित ह वै ज्ञानसन्त�त िवज्ञानसन्त�त वधर्यतीत्यथर्ः ; समानः तुल्य�, 

िम�पक्षस्येव श�ुपक्षाणामप्य��षे्यो भवित ; अ��िव� अस्य कुले न भवित, य एवं वेद ॥ 

सुषु�स्थानः �ाज्ञो मकारस्तृतीया मा�ा िमतेरपीतेवार् िमनोित ह वा इद ंसवर्मपीित� भवित य एवं वेद ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

सुषु�स्थानः �ाज्ञः यः, स ओङ्कारस्य मकारः तृतीया मा�ा । केन सामान्येनेत्याह — सामान्यिमदम� — िमतेः ; 

िमितमार्नम् ; मीयेते इव िह िव�तैजसौ �ाजे्ञन �लयोत्प�योः �वेशिनगर्माभ्यां �स्थेनेव यवाः ; तथा ओङ्कारसमा�ौ पुनः 



�योगे च �िवश्य िनगर्च्छत इव अकारोकारौ मकारे । अपीतेवार् ; अपीितरप्यय एक�भावः ; ओङ्कारो�ारणे िह अन्त्येऽक्षरे 

एक�भूतािवव अकारोकारौ ; तथा िव�तैजसौ सुषु�काले �ाजे्ञ । अतो वा सामान्यादकेत्वं �ाज्ञमकारयोः । िव�त्फलमाह 

— िमनोित ह वै इद ंसवर्म्, जग�ाथात्म्यं जानातीत्यथर्ः ; अपीित� जगत्कारणात्मा च भवतीत्यथर्ः । अ�ावान्तरफलवचनं 

�धानसाधनस्तुत्यथर्म ्॥ 

अ�ैते �ोका भविन्त — 

िव�स्यात्विववक्षायामा�दसामान्यमुत्कटम् । 

मा�ासम्�ितप�ौ स्यादाि�सामान्यमेव च ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

अ� एते �ोका भविन्त । िव�स्य अत्वम् अकारमा�त्वं यदा िवव�यते, तदा आ�दत्वसामान्यम् उ�न्यायेन उत्कटम् उद्भूतं 

दशृ्यत इत्यथर्ः । अत्विववक्षायािमत्यस्य �ाख्यानम् — मा�ासम्�ितप�ौ इित । िव�स्य अकारमा�त्वं यदा सम्�ितप�ते 

इत्यथर्ः । आि�समान्यमेव च, उत्कटिमत्यनुवतर्ते, च - शब्दात ्॥ 

तैजसस्योत्विवज्ञान उत्कष� दशृ्यते स्फुटम् । 

मा�ासम्�ितप�ौ स्यादभुयत्वं तथािवधम् ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

तैजसस्य उत्विवज्ञाने उकारत्विववक्षायाम् उत्कष� दशृ्यते स्फुटं स्प�िमत्यथर्ः । उभयत्वं च स्फुटमेवेित । पूवर्वत्सवर्म् ॥ 

मकारभावे �ाज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् । 

मा�ासम्�ितप�ौ त ुलयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

मकारत्वे �ाज्ञस्य िमितलयावुत्कृ� ेसामान्ये इत्यथर्ः ॥ 

ि�षु धामसु यस्तुल्य ंसामान्यं वेि� िनि�तः । 

स पूज्यः सवर्भूतानां वन्��ैव महामुिनः ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 



यथो�स्थान�ये यः तुल्यमु�ं सामान्यं वेि�, एवमेवैत�दित िनि�तः सन् सः पूज्यः वन्�� ��िवत् लोके भवित ॥ 

अकारो नयते िव�मुकार�ािप तैजसम् । 

मकार� पुनः �ाजं्ञ नामा�े िव�ते गितः ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ैः सामान्यैः आत्मपादानां मा�ािभः सह एकत्वं कृत्वा यथो��कारं �ितप�ते यो ध्यायी, तम् अकारः नयते िव�ं 

�ापयित । अकारालम्बनम�कारं िव�ान्वै�ानरो भवतीत्यथर्ः । तथा उकारः तैजसम् ; मकार�ािप पुनः �ाज्ञम,् च - 

शब्दा�यत इत्यनुवतर्ते । क्षीणे त ुमकारे बीजभावक्षयात् अमा�े ओङ्कारे गितः न िव�ते �िच�दत्यथर्ः ॥ 

इित । 

अमा��तुथ�ऽ�वहायर्ः �प�ोपशमः िशवोऽ�तै एवमोङ्कार आत्मैव संिवशत्यात्मनात्मानं य एवं वेदः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

अमा�ः मा�ा यस्य न सिन्त, सः अमा�ः ओङ्कारः चतुथर्ः तुरीयः आत्मैव केवलः अिभधानािभधेय�पयोवार्�नसयोः 

क्षीणत्वात् अ�वहायर्ः ; �प�ोपशमः िशवः अ�तैः संवृ�ः एवं यथो�िवज्ञानवता �यु� ओङ्कारि�मा�ि�पाद आत्मैव ; 

संिवशित आत्मना स्वेनैव स्वं पारमा�थकमात्मानम्, य एवं वेद ; परमाथर्दशर्नात् ��िवत् तृतीयं बीजभावं दग्ध्वा आत्मानं 

�िव� इित न पुनजार्यते, तुरीयस्याबीजत्वात् । न िह र�ुसपर्यो�ववेके र�वां �िव�ः सपर्ः बुि�संस्कारात्पुनः 

पूवर्व�ि�वे�कनामुत्थास्यित । मन्दमध्यमिधयां तु �ितप�साधकभावानां सन्मागर्गािमनां संन्यािसनां मा�ाणां पादानां च 

क्लृ�सामान्यिवदां यथावदपुास्यमान ओङ्कारो ���ितप�ये आलम्बनीभवित । तथा च व�यित — ‘आ�माि�िवधाः’ 

(मा. का. ३-१६) इत्या�द ॥ 

अ�ैते �ोका भविन्त — 

ओङ्कारं पादशो िव�ात्पादा मा�ा न संशयः । 

ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न �कि�दिप िचन्तयेत ्॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

पूवर्वद�ैते �ोका भविन्त । यथो�ैः सामान्यैः पादा एव मा�ाः, मा�ा� पादाः ; तस्मात् ओङ्कारं पादशः िव�ात् इत्यथर्ः । 

एवम�कारे ज्ञाते द�ृाथर्मद�ृाथ� वा न �कि�दिप �योजनं िचन्तयेत्, कृताथर्त्वा�दत्यथर्ः ॥ 



यु�ीत �णवे चेतः �णवो �� िनभर्यम् । 

�णवे िनत्ययु�स्य न भयं िव�त े�िचत् ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

यु�ीत समादध्यात् यथा�ाख्याते परमाथर्�पे �णवे चेतः मनः ; यस्मात्�णवः �� िनभर्यम् ; न िह त� सदायु�स्य भयं 

िव�ते �िचत्, ‘िव�ा� िबभेित कुत�न’ (त.ै उ. २-९-१) इित �ुतेः॥ 

�णवो �परं �� �णव� परं स्मृतः । 

अपूव�ऽनन्तरोऽबा�ोऽनपरः �णवोऽ�यः ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

परापरे ��णी �णवः ; परमाथर्तः क्षीणेषु मा�ापादषुे पर एवात्मा �� इित ; न पूव� कारणमस्य िव�त इत्यपूवर्ः ; नास्य 

अन्तरं िभ�जातीयं �कि�ि��त इित अनन्तरः, तथा बा�मन्यत् न िव�त इत्यबा�ः ; अपरं कायर्मस्य न िव�त 

इत्यनपरः, सबा�ाभ्यन्तरो �जः सैन्धवघनवत्�ज्ञानघन इत्यथर्ः ॥ 

सवर्स्य �णवो �ा�दमर्ध्यमन्तस्तथैव च । 

एवं िह �णवं ज्ञात्वा ��ुते तदनन्तरम् ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

आ�दमध्यान्ता उत्पि�िस्थित�लयाः सवर्स्य �णव एव । मायाहिस्तर�ुसपर्मृगतृिष्णकास्व�ा�दवदतु्प�मानस्य 

िवयदा�द�प�स्य यथा माया�ादयः, एवं िह �णवमात्मानं माया�ा�दस्थानीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादवे तदात्मभावं ��ुत 

इत्यथर्ः ॥ 

�णवं ही�रं िव�ात्सवर्स्य �दये िस्थतम् । 

सवर्�ािपनम�कारं मत्वा धीरो न शोचित ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 



सवर्स्य �ािणजातस्य स्मृित�त्ययास्पद े�दये िस्थतमी�रं �णवं िव�ात् सवर्�ािपनं �ोमवत ्ओङ्कारमात्मानमसंसा�रणं 

धीरः धीमान्बुि�मान् आत्मत�वं मत्वा ज्ञात्वा न शोचित, शोकिनिम�ानुपप�ेः, ‘तरित शोकमात्मिवत्’ (छा. उ. ७-१-३) 

इत्या�द�ुितभ्यः ॥ 

अमा�ोऽनन्तमा�� �तैस्योपशमः िशवः । 

ओङ्कारो िव�दतो येन स मुिनन�तरो जनः ॥ २९ ॥ 

भाष्यम् 

अमा�ः तुरीय ओङ्कारः, मीयते अनयेित मा�ा प�रिच्छि�ः, सा अनन्ता यस्य सः अनन्तमा�ः ; नैताव�वमस्य प�रच्छे�ंु 

शक्यत इत्यथर्ः । सवर्�तैोपशमत्वादवे िशवः । ओङ्कारो यथा�ाख्यातो िव�दतो येन, स एव परमाथर्त�वस्य मननान्मुिनः ; 

नेतरो जनः शा�िवदपीत्यथर्ः ॥ 

॥ वैतथ्य�करणम ्॥ 

वैतथ्यं सवर्भावानां स्व� आ�मर्नीिषणः । 

अन्तःस्थाना�ु भावानां संवृतत्वेन हतेुना ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

‘ज्ञाते �तै ंन िव�ते’ इत्यु�म् ‘एकमेवाि�तीयम’ (छा. उ. ६-२-१) इत्या�द�ुितभ्यः । आगममा�ं तत् । त� उपप�यािप 

�तैस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारियतुिमित ि�तीय ं�करणमारभ्यते — वैतथ्यिमत्या�दना । िवतथस्य भावो वैतथ्यम् ; 

असत्यत्विमत्यथर्ः । कस्य ? सव�षां बा�ाध्याित्मकानां भावानां पदाथार्नां स्व�े उपलभ्यमानानाम्, आ�ः कथयिन्त 

मनीिषणः �माणकुशलाः । वैतथ्ये हतेुमाह — अन्तःस्थानात्, अन्तः शरीरस्य मध्ये स्थानं येषाम् ; त� िह भावा 

उपलभ्यन्ते पवर्तहस्त्यादयः, न बिहः शरीरात् ; तस्मात् ते िवतथा भिवतुमहर्िन्त । ननु 

अपवरका�न्त�पलभ्यमानैघर्टा�दिभरनैकािन्तको हतेु�रत्याशङ्क्याह — संवृतत्वेन हतेुनेित । अन्तः संवृतस्थाना�दत्यथर्ः । 

न �न्तः संवृते दहेान्तनार्डीषु पवर्तहस्त्यादीनां सम्भवोऽिस्त ; न िह दहे ेपवर्तोऽिस्त ॥ 

अदीघर्त्वा� कालस्य गत्वा दहेा� पश्यित । 

�ितबु�� वै सवर्स्तिस्मन्दशेे न िव�ते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 



स्व�दशृ्यानां भावानामन्तः संवृतस्थानिमत्येतदिस�म्, यस्मात्�ाच्येषु सु� उदकु्ष स्व�ान्पश्यि�व दशृ्यत इत्येतदाशङ्क्याह 

— न दहेा�िहद�शान्तरं गत्वा स्व�ान्पश्यित ; यस्मात्सु�मा� एव दहेदशेा�ोजनशतान्त�रते मासमा��ाप्ये दशेे 

स्व�ान्पश्यि�व दशृ्यते ; न च त�ेश�ा�ेरागमनस्य च दीघर्ः कालोऽिस्त ; अतः अदीघर्त्वा� कालस्य न स्व�दगृ्दशेान्तरं 

गच्छित । �क�, �ितबु�� वै सवर्ः स्व�दक्ृ स्व�दशर्नदशेे न िव�ते । य�द च स्व�े दशेान्तरं गच्छेत्, यिस्मन्दशेे 

स्व�ान्पश्येत्, त�ैव �ितबुध्येत । न चैतदिस्त । रा�ौ सु�ः अहनीव भावान्पश्यित ; ब�िभः सङ्गतो भवित ; यै� सङ्गतः 

स तैगृर्�ेत, न च गृ�ते ; गृहीत�े�वाम� त�ोपलब्धवन्तो वयिमित �ूयुः ; न चैतदिस्त । तस्मा� दशेान्तरं गच्छित स्व�े ॥ 

अभाव� रथादीनां �ूयते न्यायपूवर्कम् । 

वैतथ्यं तेन वै �ा�ं स्व� आ�ः �कािशतम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

इत� स्व�दशृ्या भावा िवतथाः, यतः अभाव� रथादीनां स्व�दशृ्यानां �ूयते, न्यायपूवर्कं युि�तः �ुतौ ‘न त� रथाः’ (बृ. 

उ. ४-३-१०) इत्य� । तेन अन्तःस्थानसंवृतत्वा�दहतेुना �ा�ं वैतथ्यं तदनुवा�दन्या �ुत्या स्व�े 

स्वयंज्योितष्ट्व�ितपादनपरया �कािशतमा�ः ��िवदः ॥ 

अन्तःस्थाना�ु भेदानां तस्मा�ाग�रते स्मृतम् । 

यथा त� तथा स्व�े संवृतत्वेन िभ�ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

जा�द्दशृ्यानां भावानां वैतथ्यिमित �ितज्ञा । दशृ्यत्वा�दित हतेुः । स्व�दशृ्यभावव�दित द�ृान्तः । यथा त� स्व�े दशृ्यानां 

भावानां वैतथ्यम,् तथा जाग�रतेऽिप दशृ्यत्वमिविश�िमित हतेूपनयः । तस्मा�ाग�रतेऽिप वैतथ्यं स्मृतिमित िनगमनम् । 

अन्तःस्थानात्संवृतत्वेन च स्व�दशृ्यानां भावानां जा�द्दशृ्येभ्यो भेदः । दशृ्यत्वमसत्यत्वं चािविश�मुभय� ॥ 

स्व�जाग�रते स्थाने �ेकमा�मर्नीिषणः । 

भेदानां िह समत्वेन �िस�नेैव हतेुना ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

�िस�नैेव भेदानां �ा�त्वेन हतेुना समत्वेन स्व�जाग�रतस्थानयोरेकत्वमा��ववे�कन इित पूवर्�माणिस�स्यैव फलम् ॥ 

आदावन्ते च य�ािस्त वतर्मानेऽिप त�था । 



िवतथैः सदशृाः सन्तोऽिवतथा इित लिक्षताः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

इत� वैतथ्यं जा�द्दशृ्यानां भेदानाम् आ�न्तयोरभावात्, यदादावन्ते च नािस्त वस्तु मृगतृिष्णका�द, तन्मध्येऽिप 

नास्तीित िनि�त ंलोके ; तथेमे जा�द्दशृ्या भेदाः आ�न्तयोरभावात् िवतथैरेव मृगतृिष्णका�दिभः सदशृत्वाि�तथा एव ; 

तथािप अिवतथा इव लिक्षता मूढैरनात्मिवि�ः ॥ 

स�योजनता तेषां स्व�े िव�ितप�ते । 

तस्मादा�न्तव�वेन िमथ्यैव खलु त ेस्मृताः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�दशृ्यव�ाग�रतदशृ्यानामप्यस�विमित यद�ुम् तदयु�म् ; यस्मा�ा�द्दशृ्या अ�पानवाहनादयः 

कु्षित्पपासा�दिनवृ�� कुवर्न्तो गमनागमना�द काय� च स�योजनाद�ृाः । न तु स्व�दशृ्यानां तदिस्त । 

तस्मात्स्व�दशृ्यव�ा�द्दशृ्यानामस�वं मनोरथमा�िमित । त� । कस्मात् ? यस्मा�ा स�योजनता द�ृा अ�पानादीनाम्, 

सा स्व�े िव�ितप�ते । जाग�रत ेिह भुक्त्वा पीत्वा च तृ�ो िविनव�तततृट् सु�मा� एव 

कु्षित्पपासा�ातर्महोरा�ोपोिषतमभु�वन्तमात्मानं मन्यते, यथा स्व�े भुक्त्वा पीत्वा च अतृ�ोित्थतः, तथा । 

तस्मा�ा�द्दशृ्यानां स्व�े िव�ितपि�दृर्�ा । अतो मन्यामह ेतेषामप्यस�वं स्व�दशृ्यवदनाशङ्कनीयिमित । 

तस्मादा�न्तव�वमुभय� समानिमित िमथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ 

अपूव� स्थािनधम� िह यथा स्वगर्िनवािसनाम् । 

तानयं �ेक्षते गत्वा यथैवेह सुिशिक्षतः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�जा��ेदयोः समत्वा�ा��ेदानामस�विमित यद�ुम्, तदसत् । कस्मात् ? द�ृान्तस्यािस�त्वात् । कथम् ? न िह 

जा�द्दशृ्या ये, त ेभेदाः स्व�े दशृ्यन्ते । �क त�ह ? अपूव� स्व�े पश्यित चतुदर्न्तं गजमा�ढोऽ�भुजमात्मानम् । 

अन्यदप्येवं�कारमपूव� पश्यित स्व�े । त�ान्येनासता समिमित सदवे । अतो द�ृान्तोऽिस�ः । 

तस्मात्स्व�व�ाग�रतस्यास�विमत्ययु�म् । त� । स्व�े द�ृमपूव� यन्मन्यसे, न तत्स्वतः िस�म ्। �क त�ह ? अपूव� 

स्थािनधम� िह, स्थािननो ��ुरेव िह स्व�स्थानवतो धमर्ः ; यथा स्वगर्िनवािसनािमन्�ादीनां सह�ाक्षत्वा�द, तथा 

स्व�दशृोऽपूव�ऽय ंधमर्ः, न स्वतःिस�ो ��ुः स्व�पवत् । तान् एवं�कारानपूवार्न्स्विच�िवकल्पान् अयं स्थानी यः 



स्व�दकृ्स्व�स्थानं गत्वा �ेक्षते । यथैव इह लोके सुिशिक्षतदशेान्तरमागर्स्तेन माग�ण दशेान्तरं गत्वा पदाथार्न्पश्यित, त�त् । 

तस्मा�था स्थािनधमार्णां र�ुसपर्मृगतृिष्णकादीनामस�वम्, तथा स्व�दशृ्यानामप्यपूवार्णां स्थािनधमर्त्वमेवेत्यस�वम् ; 

अतो न स्व�द�ृान्तस्यािस�त्वम ्॥ 

स्व�वृ�ाविप त्वन्त�ेतसा किल्पतं त्वसत् । 

बिह�ेतो गृहीतं सद्द�ृ ंवैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अपूवर्त्वाशङ्कां िनराकृत्य स्व�द�ृान्तस्य पुनः स्व�तुल्यतां जा��ेदानां �प�य�ाह — स्व�वृ�ाविप स्व�स्थानेऽिप 

अन्त�ेतसा मनोरथसङ्किल्पतमसत् ; सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवादशर्नात् । त�ैव स्व�े बिह�ेतसा गृहीतं 

चकु्षरा�द�ारेणोपलब्धं घटा�द स�दत्येवमसत्यिमित िनि�तेऽिप सदसि�भागो द�ृः । उभयोरप्यन्तबर्िह�ेतः 

किल्पतयोव�तथ्यमेव द�ृम् ॥ 

जा�द्वृ�ाविप त्वन्त�ेतसा किल्पतं त्वसत् । 

बिह�ेतोगृहीतं स�ु�ं वैतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

सदसतोव�तथ्यं यु�म,् अन्तबर्िह�ेतःकिल्पतत्वािवशेषा�दित । �ाख्यातमन्यत् ॥ 

उभयोरिप वैतथ्यं भेदानां स्थानयोयर्�द । 

क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां िवकल्पकः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

चोदक आह — स्व�जा�त्स्थानयोभ�दानां य�द वैतथ्यम्, क एतानन्तबर्िह�ेतःकिल्पतान्बुध्यते । को वै तेषां िवकल्पकः ; 

स्मृितज्ञानयोः क आलम्बनिमत्यिभ�ायः ; न चेि�रात्मवाद इ�ः ॥ 

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा दवेः स्वमायया । 

स एव बुध्यते भेदािनित वेदान्तिन�यः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 



स्वयं स्वमायया स्वमात्मानमात्मा दवेः आत्मन्येव ब�यमाणं भेदाकारं कल्पयित र�वादािवव सपार्दीन्, स्वयमेव च 

तान्बुध्यते भेदान्, त�दवेेत्येवं वेदान्तिन�यः । नान्योऽिस्त ज्ञानस्मृत्या�यः । न च िनरास्पद ेएव ज्ञानस्मृती 

वैनािशकानािमवेत्यिभ�ायः ॥ 

िवकरोत्यपरान्भावानन्ति��े �विस्थतान् । 

िनयतां� बिहि�� एवं कल्पयत े�भुः ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

सङ्कल्पयन्केन �कारेण कल्पयतीत्युच्यते — िवकरोित नाना करोित अपरान् लौ�ककान् भावान् पदाथार्ञ्शब्दादीनन्यां� 

अन्ति��े वासना�पेण �विस्थतान�ाकृतान् िनयतां� पृिथ�ादीनिनयतां� कल्पनाकालान् बिहि��ः सन्, तथा 

अन्ति��ो मनोरथा�दलक्षणािनत्येवं कल्पयित, �भुः ई�रः, आत्मेत्यथर्ः ॥ 

िच�काला िह येऽन्तस्तु �यकाला� ये बिहः । 

किल्पता एव ते सव� िवशेषो नान्यहतेुकः ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�वि��प�रकिल्पतं सवर्िमत्येतदाशङ्क्यते — यस्माि��प�रकिल्पतैमर्नोरथा�दलक्षणैि��प�रच्छे�ैव�लक्षण्यं 

बा�ानामन्योन्यप�रच्छे�त्विमित, सा न यु�ाशङ्का । िच�काला िह येऽन्तस्तु िच�प�रच्छे�ाः, 

नान्यि��काल�ितरेकेण प�रच्छेदकः कालो येषाम्, ते िच�कालाः ; कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त इत्यथर्ः । �यकाला� 

भेदकाला अन्योन्यप�रच्छे�ाः, यथा आगोदोहनमास्ते ; यावदास्ते ताव�ां दोिग्ध ; याव�ां दोिग्ध तावदास्ते, 

तावानयमेतावान्स इित परस्परप�रच्छे�प�रच्छेदकत्वं बा�ानां भेदानाम्, ते �यकालाः । अन्ति��काला बा�ा� 

�यकालाः किल्पता एव त ेसव� । न बा�ो �यकालत्विवशेषः किल्पतत्व�ितरेकेणान्यहतेुकः । अ�ािप िह स्व�द�ृान्तो 

भवत्येव ॥ 

अ��ा एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बिहः । 

किल्पता एव ते सव� िवशेषिस्त्विन्�यान्तरे ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



यदिप अन्तर��त्वं भावानां मनोवासनामा�ािभ��ानां स्फुटत्वं वा बिह�कु्षरादीिन्�यान्तरे िवशेषः, नासौ 

भेदानामिस्तत्वकृतः, स्व�ेऽिप तथा दशर्नात् । �क त�ह ? इिन्�यान्तरकृत एव । अतः किल्पता एव जा��ावा अिप 

स्व�भावव�दित िस�म् ॥ 

जीवं कल्पयते पूव� ततो भावान्पृथिग्वधान् । 

बा�ानाध्याित्मकां�ैव यथािव�स्तथास्मृितः ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

बा�ाध्याित्मकानां भावानािमतरेतरिनिम�नैिमि�कतया कल्पनायाः �क मूलिमत्युच्यते — जीवं हतेुफलात्मकम् ‘अह ं

करोिम, मम सुखदःुखे’ इत्येवंलक्षणम् । अनेवंलक्षण एव शु� आत्मिन र�वािमव सप� कल्पयत ेपूवर्म् । ततस्तादथ्य�न 

��याकारकफलभेदने �ाणादी�ानािवधान्भावान्बा�ानाध्याित्मकां�ैव कल्पयत े। त� कल्पनायां को हतेु�रत्युच्यते — 

योऽसौ स्वयं किल्पतो जीवः सवर्कल्पनायामिधकृतः, सः यथािव�ः यादशृी िव�ा िवज्ञानमस्येित यथािव�ः, तथािवधैव 

स्मृितस्तस्येित तथास्मृितभर्वित स इित । अतो हतेुकल्पनािवज्ञानात्फलिवज्ञानम्, ततो हतेुफलस्मृितः, ततस्ति�ज्ञानम्, ततः 

तदथर्��याकारकतत्फलभेदिवज्ञानािन, तेभ्यस्तत्स्मृितः, तत्स्मृते� पुनस्ति�ज्ञानािन इत्येवं बा�ानाध्याित्मकां� 

इतरेतरिनिम�नैिमि�कभावेनानेकधा कल्पयत े॥ 

अिनि�ता यथा र�ुरन्धकारे िवकिल्पता । 

सपर्धारा�दिभभार्वैस्त�दात्मा िवकिल्पतः ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

त� जीवकल्पना सवर्कल्पनामूलिमत्यु�म् ; सैव जीवकल्पना �किनिम�ेित द�ृान्तेन �ितपादयित — यथा लोके स्वेन 

�पेण अिनि�ता अनवधा�रता एवमेवेित र�ुः मन्दान्धकारे �क सपर् उदकधारा दण्ड इित वा अनेकधा िवकिल्पता भवित 

पूव� स्व�पािन�यिनिम�म् । य�द िह पूवर्मेव र�ुः स्व�पेण िनि�ता स्यात्, न सपार्�दिवकल्पोऽभिवष्यत्, यथा 

स्वहस्ताङ्गुल्या�दषु ; एष द�ृान्तः । त��तेुफला�दसंसारधमार्नथर्िवलक्षणतया स्वेन 

िवशु�िवज्ञि�मा�स�ा�य�पेणािनि�तत्वा�ीव�ाणा�नन्तभावभेदरैात्मा िवकिल्पत इत्येष सव�पिनषदां िस�ान्तः ॥ 

िनि�तायां यथा र�वां िवकल्पो िविनवतर्ते । 

र�ुरेवेित चा�तै ंत�दात्मिविन�यः ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 



र�ुरेवेित िन�य ेसपार्�दिवकल्पिनवृ�ौ र�ुरेवेित चा�तैं यथा, तथा नेित नेतीित 

सवर्संसारधमर्शून्य�ितपादकशा�जिनतिवज्ञानसूयार्लोककृतात्मिविन�यः ‘आत्मैवेद ंसवर्मपूव�ऽनपरोऽनन्तरोऽबा�ः 

सबा�ाभ्यन्तरो �जोऽजरोऽमृतोऽभय एक एवा�यः’ इित ॥ 

�ाणा�दिभरनन्तैस्तु भावैरेतै�वकिल्पतः । 

मायैषा तस्य दवेस्य ययायं मोिहतः स्वयम् ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

य�द आत्मैक एवेित िन�यः, कथं �ाणा�दिभरनन्तैभार्वैरेतैः संसारलक्षणै�वकिल्पत इित ? उच्यते शृण ु— मायैषा 

तस्यात्मनो दवेस्य । यथा मायािवना िविहता माया गगनमितिवमलं कुसुिमतैः सपलाशैस्त�िभराक�णर्िमव करोित, तथा 

इयमिप दवेस्य माया, यया अयं स्वयमिप मोिहत इव मोिहतो भवित । ‘मम माया दरुत्यया’ (भ. गी. ७-१४) इत्यु�म् ॥ 

�ाण इित �ाणिवदो भूतानीित च ति�दः । 

गुणा इित गुणिवदस्त�वानीित च ति�दः ॥ २० ॥ 

पादा इित पादिवदो िवषया इित ति�दः । 

लोका इित लोकिवदो दवेा इित च ति�दः ॥ २१ ॥ 

वेदा इित वेदिवदो यज्ञा इित च ति�दः । 

भो�ेित च भो�ृिवदो भोज्यिमित च ति�दः ॥ २२ ॥ 

सू�म इित सू�मिवदः स्थूल इित च ति�दः । 

मूतर् इित मूतर्िवदोऽमूतर् इित च ति�दः ॥ २३ ॥ 

काल इित कालिवदो �दश इित च ति�दः । 

वादा इित वादिवदो भुवनानीित ति�दः ॥ २४ ॥ 

मन इित मनोिवदो बुि��रित च ति�दः । 

िच�िमित िच�िवदो धमार्धम� च ति�दः ॥ २५ ॥ 



प��वशक इत्येके ष�ड्वश इित चापरे । 

एक��शक इत्या�रनन्त इित चापरे ॥ २६ ॥ 

लोकांल्लोकिवदः �ा�रा�मा इित ति�दः । 

�ीपंुनपंुसकं लैङ्गाः परापरमथापरे ॥ २७ ॥ 

सृि��रित सृि�िवदो लय इित च ति�दः । 

िस्थित�रित िस्थितिवदः सव� चेह त ुसवर्दा ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

�ाणः �ाज्ञो बीजात्मा, तत्कायर्भेदा हीतरे िस्थत्यन्ताः । अन्ये च सव� लौ�ककाः सवर्�ािणप�रकिल्पता भेदा र�वािमव 

सपार्दयः । तच्छून्ये आत्मन्यात्मस्व�पािन�यहतेोरिव�या किल्पता इित िपिण्डतोऽथर्ः । �ाणा�द�ोकानां �त्येकं 

पदाथर्�ाख्याने फल्गु�योजनत्वाित्स�पदाथर्त्वा� य�ो न कृतः ॥ 

यं भावं दशर्ये�स्य तं भावं स तु पश्यित । 

तं चावित स भूत्वासौ त�हः समुपैित तम् ॥ २९ ॥ 

भाष्यम् 

�क ब�ना ? �ाणादीनामन्यतममु�मनु�ं वा अन्यं यं भावं पदाथ� दशर्ये�स्याचाय�ऽन्यो वा आ�ः इदमेव त�विमित, स तं 

भावमात्मभूतं पश्यत्ययमहिमित वा ममेित वा, तं च ��ारं स भावोऽवित, यो द�शतो भावः, असौ स भूत्वा रक्षित ; 

स्वेनात्मना सवर्तो िन�णि� । तिस्मन्�हस्त�हस्तदिभिनवेशः इदमेव त�विमित स तं �हीतारमुपैित, तस्यात्मभावं 

िनगच्छतीत्यथर्ः ॥ 

एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेित लिक्षतः । 

एवं यो वेद त�वेन कल्पयेत्सोऽिवशिङ्कतः ॥ ३० ॥ 

भाष्यम् 

एतैः �ाणा�दिभः आत्मनोऽपृथग्भूतैरपृथग्भावैः एषः आत्मा र�ु�रव सपार्�दिवकल्पना�पैः पृथगेवेित लिक्षतः अिभलिक्षतः 

िनि�तः मूढै�रत्यथर्ः । िववे�कनां तु र�वािमव किल्पताः सपार्दयो नात्म�ितरेकेण �ाणादयः सन्तीत्यिभ�ायः ; ‘इद ंसव� 



यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) इित �ुतेः । एवमात्म�ितरेकेणास�वं र�ुसपर्वदात्मिन किल्पतानामात्मानं च केवलं 

िन�वकल्पं यो वेद त�वेन �ुिततो युि�त�, सः अिवशिङ्कतो वेदाथ� िवभागतः कल्पयेत् कल्पयतीत्यथर्ः — इदमेवंपरं 

वाक्यम् अदोऽन्यपरम् इित । न �नध्यात्मिव�देान्ज्ञातुं श�ोित त�वतः, ‘न �नध्यात्मिवत्कि�ित्�याफलमुपा�ुते’ (मनु. 

६-८२) इित िह मानवं वचनम् ॥ 

स्व�माये यथा द�ृ ेगन्धवर्नगरं यथा । 

तथा िव�िमद ंद�ृ ंवेदान्तेषु िवचक्षणैः ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम् 

यदते�ैतस्यास�वमु�ं युि�तः, तदते�देान्त�माणावगतिमत्याह — स्व�� माया च स्व�माये अस�स्त्वाित्मके सत्यौ 

स�स्त्वाित्मके इव ल�येते अिववे�किभः । यथा च �सा�रतपण्यापणगृह�ासाद�ीपंुजनपद�वहाराक�णर्िमव गन्धवर्नगरं 

दशृ्यमानमेव सत ्अकस्मादभावतां गतं द�ृम्, यथा च स्व�माय ेद�ृ ेअस�पेू, तथा िव�िमद ं�तै ंसमस्तमसद्द�ृम् । �ेत्याह 

— वेदान्तेषु, ‘नेह नानािस्त �क�न’ (क. उ. २-१-११) ‘इन्�ो मायािभः’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘आत्मैवेदम� आसीत्’ (बृ. उ. 

१-४-१) ‘��ैवेदम� आसीत्’ (बृ. उ. १-४-१०) ‘ि�तीया� ैभयं भवित’ (बृ. उ. १-४-२) ‘न तु त��तीयमिस्त’ (बृ. उ. ४-

३-२३) ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभूत्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इत्या�दषु िवचक्षणैः िनपुणतरवस्तुद�शिभः पिण्डतै�रत्यथर्ः ; ‘तमः 

��िनभं द�ृ ंवषर्बुद्बुदसंिनभम् । नाश�ायं सुखा�ीनं नाशो�रमभावगम्’ (मो. ध. ३०१-६०) इित �ासस्मृतेः ॥ 

न िनरोधो न चोत्पि�नर् ब�ो न च साधकः । 

न मुमुकु्षनर् वै मु� इत्येषा परमाथर्ता ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम् 

�करणाथ�पसंहाराथ�ऽयं �ोकः — यदा िवतथं �तैम ्आत्मैवैकः परमाथर्तः सन्, तदा इद ंिनष्प�ं भवित — सव�ऽयं 

लौ�कको वै�दक� �वहारोऽिव�ािवषय एवेित । तदा न िनरोधः, िनरोधनं िनरोधः �लयः, उत्पि�ः जननम्, ब�ः संसारी 

जीवः, साधकः साधनवान्मोक्षस्य, मुमुकु्षः मोचनाथ�, मु�ः िवमु�बन्धः । उत्पि��लययोरभावा��ादयो न सन्तीत्येषा 

परमाथर्ता । कथमुत्पि��लययोरभाव इित, उच्यते — �तैस्यास�वात् । ‘य� िह �तैिमव भवित’ (बृ. उ. २-४-१४) ‘य इह 

नानेव पश्यित’ (क. उ. २-१-१०) ‘आत्मैवेद ंसवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) ‘��ैवेद ंसवर्म्’ (?) ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-

२-१) ‘इद ंसव� यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) इत्या�दनाना�ुितभ्यो �तैस्यास�वं िस�म् । सतो ह्युत्पि�ः �लयो वा स्यात्, 

नासतः शशिवषाणादःे । नाप्य�तैमुत्प�ते �लीयते वा । अ�तैं च, उत्पि��लयव�ेित िव�ितिष�म् । यस्त ु

पुन��तसं�वहारः, स र�ुसपर्वदात्मिन �ाणा�दलक्षणः किल्पत इत्यु�म् ; न िह मनोिवकल्पनाया र�ुसपार्�दलक्षणाया 



र�वां �लय उत्पि�वार् ; न च मनिस र�ुसपर्स्योत्पि�ः �लयो वा, न चोभयतो वा । तथा मानसत्वािवशेषा�ैतस्य । न िह 

िनयते मनिस सुषु�े वा �तै ंगृ�ते ; अतो मनोिवकल्पनामा�ं �तैिमित िस�म् । तस्मात्सू�म् — 

�तैस्यास�वाि�रोधा�भावः परमाथर्तेित । य�ेवं �तैाभावे शा��ापारः, ना�तैे, िवरोधात् ; तथा च सत्य�तैस्य वस्तुत्वे 

�माणाभावाच्छून्यवाद�सङ्गः, �तैस्य चाभावात् ; न, र�ुवत्सपार्�दकल्पनाया िनरास्पदत्वेऽनुपपि��रित 

�त्यु�मेतत्कथमु�ीवयसीित, आह — र�ुरिप सपर्िवकल्पस्यास्पदभूता किल्पतैवेित द�ृान्तानुपपि�ः ; न, िवकल्पनाक्षये 

अिवकिल्पतस्यािवकिल्पतत्वादवे स�वोपप�ेः ; र�ुसपर्वदस�विमित चेत,् न एकान्तेनािवकिल्पतत्वात् 

अिवकिल्पतर�वंशवत्�ाक्सपार्भाविवज्ञानात्, िवकल्पियतु� �ािग्वकल्पनोत्प�ेः िस�त्वाभ्युपगमादवेास�वानुपपि�ः । 

कथं पुनः स्व�पे �ापाराभावे शा�स्य �तैिवज्ञानिनवतर्कत्वम ्? नैष दोषः, र�वां सपार्�दवदात्मिन 

�तैस्यािव�ाध्यस्तत्वात् कथं सुख्यह ंदःुखी मूढो जातो मृतो जीण� दहेवान् पश्यािम ��ा��ः कतार् फली संयु�ो िवयु�ः 

क्षीणो वृ�ोऽह ंममैत ेइत्येवमादयः सव� आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मा एतेष्वनुगतः, सवर्�ा�िभचारात्, यथा 

सपर्धारा�दभेदषुे र�ुः । यदा चैवं िवशेष्यस्व�प�त्ययस्य िस�त्वा� कतर्�त्वं शा�ेण । अकृतकतृर् च शा�ं कृतानुका�रत्वे 

अ�माणम् । यतः अिव�ाध्यारोिपतसुिखत्वा�दिवशेष�ितबन्धादवेात्मनः स्व�पेणानवस्थानम,् स्व�पावस्थानं च �ेयः 

इित सुिखत्वा�दिनवतर्कं शा�मात्मन्यसुिखत्वा�द�त्ययकरणेन नेित नेत्यस्थूला�दवाक्यैः ; आत्मस्व�पवदसुिखत्वा�दरिप 

सुिखत्वा�दभेदषुे नानुवृ�ोऽिस्त धमर्ः । य�नुवृ�ः स्यात्, नाध्यारोप्येत सुिखत्वा�दलक्षणो िवशेषः, 

यथोष्णत्वगुणिवशेषवत्य�ौ शीतता ; तस्माि��वशेष एवात्मिन सुिखत्वादयो िवशेषाः किल्पताः । 

य�वसुिखत्वा�दशा�मात्मनः, तत्सुिखत्वा�दिवशेषिनवृ�यथर्मेवेित िस�म् । ‘िस� ंतु िनवतर्कत्वात्’ इत्यागमिवदां सू�म् ॥ 

भावैरसि�रेवायम�येन च किल्पतः । 

भावा अप्य�येनैव तस्माद�यता िशवा ॥ ३३ ॥ 

भाष्यम् 

पूवर्�ोकाथर्स्य हतेुमाह — यथा र�वामसि�ः सपर्धारा�दिभः अ�येन च र�ु��ेण सता अयं सपर् इित धारेयं 

दण्डोऽयिमित वा र�ु��मेव कल्प्यते, एवं �ाणा�दिभरनन्तैः असि�रेव अिव�मानैः, न परमाथर्तः । न ��चिलते मनिस 

कि��ाव उपलक्षियतुं शक्यते केनिचत् ; न चात्मनः �चलनमिस्त । �चिलतस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमाथर्तः सन्तः 

कल्पियतंु शक्याः । अतः असि�रेव �ाणा�दिभभार्वैर�येन च परमाथर्सता आत्मना र�ुवत्सवर्िवकल्पास्पदभूतेन अयं 

स्वयमेवात्मा किल्पतः सदकैस्वभावोऽिप सन् । ते चािप �ाणा�दभावाः अ�येनैव सता आत्मना िवकिल्पताः ; न िह 

िनरास्पदा कािचत्कल्पना उपप�ते ; अतः सवर्कल्पनास्पदत्वात्स्वेनात्मना अ�यस्य अ�िभचारात् कल्पनावस्थायामिप 

अ�यता िशवा ; कल्पना एव त्विशवाः, र�ुसपार्�दवत्�ासा�दका�रण्यो िह ताः । अ�यता अभया ; अतः सैव िशवा ॥ 

नात्मभावेन नानेद ंन स्वेनािप कथ�न । 



न पृथङ् नापृथ��िच�दित त�विवदो िवदःु ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम् 

कुत�ा�यता िशवा ? नानाभूत ं�थक्त्वम् अन्यस्य अन्यस्मात् य� द�ृम्, त�ािशवं भवेत् । न ��ा�ये परमाथर्सत्यात्मिन 

�ाणा�दसंसारजातिमद ंजगत् आत्मभावेन परमाथर्स्व�पेण िन�प्यमाणं नाना वस्त्वन्तरभूतं भवित ; यथा र�ुस्व�पेण 

�काशेन िन�प्यमाणो न नानाभूतः किल्पतः सप�ऽिस्त, त�त् । नािप स्वेन �ाणा�ात्मना इद ंिव�ते कदािचदिप, 

र�ुसपर्वत्किल्पतत्वादवे । तथा अन्योन्यं न पृथक् �ाणा�द वस्तु, यथा अ�ान्मिहषः पृथिग्व�ते, एवम ्। अतः अस�वात् 

नािप अपृथक् िव�तेऽन्योन्यं परेण वा �कि��दित । एवं परमाथर्त�विवदो �ा�णा िवदःु । अतः 

अिशवहतुेत्वाभावाद�यतैव िशवेत्यिभ�ायः ॥ 

वीतरागभय�ोधैमुर्िनिभव�दपारगैः । 

िन�वकल्पो �यं द�ृः �प�ोपशमोऽ�यः ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम् 

तदतेत्सम्यग्दशर्नं स्तूयते — िवगतरागभय�ोधा�दसवर्दोषैः सवर्दा मुिनिभः मननशीलै�ववे�किभः वेदपारगैः 

अवगतवेदान्ताथर्त�वैज्ञार्िनिभः िन�वकल्पः सवर्िवकल्पशून्यः अयम् आत्मा द�ृः उपलब्धो वेदान्ताथर्तत्परैः, �प�ोपशमः, 

�प�ो �तैभेदिवस्तारः, तस्योपशमोऽभावो यिस्मन्, स आत्मा �प�ोपशमः, अत एव अ�यः िवगतदोषैरेव 

पिण्डतैव�दान्ताथर्तत्परैः संन्यािसिभः अयमात्मा ��ु ंशक्यः, नान्यैः रागा�दकलुिषतचेतोिभः 

स्वपक्षपाितदशर्नैस्ता�कका�दिभ�रत्यिभ�ायः ॥ 

तस्मादवंे िव�दत्वैनम�तैे योजयेत्स्मृितम् । 

अ�तै ंसमनु�ाप्य जडवल्लोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मात्सवार्नथ�पशम�पत्वाद�य ंिशवमभयम्, अतः एवं िव�दत्वैनम् अ�तै ेस्मृ�त योजयेत् ; अ�तैावगमायैव स्मृ�त 

कुयार्�दत्यथर्ः । त� अ�तैम ्अवगम्य ‘अहमिस्म परं �ह्म’ इित िव�दत्वा अशनाया�तीतं साक्षादपरोक्षादजमात्मानं 

सवर्लोक�वहारातीतं जडवत् लोकमाचरेत् ; अ�ख्यापय�ात्मानमहमेवंिवध इत्यिभ�ायः ॥ 

िनःस्तुित�ननर्मस्कारो िनःस्वधाकार एव च । 

चलाचलिनकेत� यितयार्दिृच्छको भवेत् ॥ ३७ ॥ 



भाष्यम् 

कया चयर्या लोकमाचरे�दित, आह — स्तुितनमस्कारा�दसवर्कमर्िवव�जतः त्य�सवर्बा�ैषणः �ितप�परमहसंपा�र�ाज्य 

इत्यिभ�ायः, ‘एतं वै तमात्मान ंिव�दत्वा’ (बृ. उ. ३-५-१) इत्या�द�ुतेः, ‘तद्बु�यस्तदात्मानस्ति��ास्तत्परायणाः’ (भ. 

गी. ५-१७) इत्या�दस्मृते� । चलं शरीरम्, �ितक्षणमन्यथाभावात् ; अचलम ्आत्मत�वम् । यदा 

कदािच�ोजना�दसं�वहारिनिम�माकाशवदचलं स्व�पमात्मत�वम् आत्मनो िनकेतमा�यमात्मिस्थ�त िवस्मृत्य अहिमित 

मन्यते यदा, तदा चलो दहेो िनकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचलिनकेतो िव�ा� पुनबार्�िवषया�यः । स च यादिृच्छको भवेत्, 

यदचृ्छा�ा�कौपीनाच्छादन�ासमा�दहेिस्थित�रत्यथर्ः ॥ 

त�वमाध्याित्मकं दषृ्ट्वा त�वं दषृ्ट्वा त ुबा�तः । 

त�वीभूतस्तदारामस्त�वाद�च्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम् 

बा�ं पृिथ�ा�द त�वमाध्याित्मकं च दहेा�दलक्षणं र�ुसपार्�दवत्स्व�माया�दव� असत्, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम्’ 

(छा. उ. ६-१-४) इत्या�द�ुतेः । आत्मा च सबा�ाभ्यन्तरो �जोऽपूव�ऽनपरोऽनन्तरोऽबा�ः कृत्�ः तथा आकाशवत्सवर्गतः 

सू�मोऽचलो िनगुर्णो िनष्कलो िनिष्�यः ‘तत्सत्य ंस आत्मा त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-१६) इित �ुतेः, इत्येवं त�वं दषृ्ट्वा 

त�वीभूतस्तदारामो न बा�रमणः ; यथा अत�वदश� कि��मात्मत्वेन �ितप�ि��चलनमनु चिलतमात्मानं मन्यमानः 

त�वा�िलतं दहेा�दभूतमात्मानं कदािचन्मन्यते �च्युतोऽहमात्मत�वा�ददानीिमित, समािहते तु मनिस कदािच��वभूतं 

�स�मात्मानं मन्यते इदानीमिस्म त�वीभूत इित ; न तथा आत्मिव�वेत्, आत्मन एक�पत्वात्, स्व�प�च्यवनासम्भवा� 

। सदवै ��ास्मीत्य�च्युतो भवे��वात्, सदा अ�च्युतात्मत�वदशर्नो भवे�दत्यिभ�ायः ; ‘शुिन चैव �पाके च’ (भ. गी. ५-

१८) ‘समं सव�षु भूतेषु’ (भ. गी. १३-२७) इत्या�दस्मृतेः ॥ 

॥ अ�तै�करणम ्॥ 

उपासनाि�तो धम� जाते ��िण वतर्ते । 

�ागुत्प�ेरजं सव� तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

ओङ्कारिनणर्ये उ�ः �प�ोपशमः िशवोऽ�तै आत्मेित �ितज्ञामा�ेण, ‘ज्ञाते �तै ंन िव�ते’ (मा. का. १-१८) इित च । त� 

�तैाभावस्तु वैतथ्य�करणेन स्व�मायागन्धवर्नगरा�दद�ृान्तैदृर्श्यत्वा�न्तव�वा�दहतेुिभस्तक�ण च �ितपा�दतः । अ�तंै 

�कमागममा�ेण �ितप��म्, आहोिस्व�क�णापीत्यत आह — शक्यते तक�णािप ज्ञातुम् ; तत्कथिमत्य�तै�करणमारभ्यते । 



उपास्योपासना�दभेदजातं सव� िवतथम्, केवल�ात्मा अ�यः परमाथर् इित िस्थतमतीते �करण े; यतः उपासनाि�तः 

उपासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गतः उपासकोऽह ंममोपास्यं �� । तदपुासनं कृत्वा जाते ��णीदान� वतर्मानः अजं �� 

शरीरपातादधू्व� �ितपत्स्ये �ागुत्प�े�ाजिमद ंसवर्मह ंच । यदात्मकोऽह ं�ागुत्प�े�रदान� जातो जाते ��िण च वतर्मान 

उपासनया पुनस्तदवे �ितपत्स्ये इत्येवमुपासनाि�तो धमर्ः साधकः येनैवं कु्ष���िवत्, तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः 

स्मृतो िनत्याज��द�शिभमर्हात्मिभ�रत्यिभ�ायः, ‘य�ाचानभ्यु�दतं येन वागभ्यु�ते । तदवे �� त्वं िवि� नेद ं

य�ददमुपासते’ (के. उ. १-४) इत्या�द�ुतेस्तलवकाराणाम् ॥ 

अतो व�याम्यकापर्ण्यमजाित समतां गतम् । 

यथा न जायते �कि��ायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

सबा�ाभ्यन्तरमजमात्मानं �ितप�ुमश�ुवन् अिव�या दीनमात्मानं मन्यमानः जातोऽह ंजाते ��िण वत� तदपुासनाि�तः 

सन्�� �ितपत्स्य ेइत्येवं �ितप�ः कृपणो भवित यस्मात्, अतो व�यािम अकापर्ण्यम ्अकृपणभावमजं �� । ति� 

कापर्ण्यास्पदम्, ‘य�ान्योऽन्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यि�जानाित तदल्पम्’ (छा. उ. ७-२४-१) ‘मत्य� तत’् ‘वाचारम्भणं 

िवकारो नामधेयम्’ (छा. उ. ६-१-४) इत्या�द�ुितभ्यः । ति�परीतं सबा�ाभ्यन्तरमजमकापर्ण्यं भूमाख्यं �� ; 

यत्�ाप्यािव�ाकृतसवर्कापर्ण्यिनवृि�ः, तदकापर्ण्यं व�यामीत्यथर्ः । तत् अजाित अिव�माना जाितरस्य । समतां गतं 

सवर्साम्यं गतम् ; कस्मात् ? अवयववैषम्याभावात् । यि� सावयवं वस्तु, तदवयववैषम्यं गच्छ�ायत इत्युच्यते ; इद ंतु 

िनरवयवत्वात्समतां गतिमित न कैि�दवयवैः स्फुटित ; अतः अजाित अकापर्ण्यं समन्ततः समन्तात्, यथा न जायते 

�कि�त् अल्पमिप न स्फुटित र�ुसपर्वदिव�ाकृतदषृ्�ा जायमानं येन �कारेण न जायते सवर्तः अजमेव �� भवित, तथा 

तं �कारं शृिण्वत्यथर्ः ॥ 

आत्मा �ाकाशव�ीवैघर्टाकाशै�रवो�दतः । 

घटा�दव� सङ्घातैजार्तावेति�दशर्नम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अजाित ��ाकापर्ण्यं व�यामीित �ितज्ञातम् ; तित्सद्ध्यथ� हतेुं द�ृान्तं च व�यामीत्याह — आत्मा परः िह यस्मात् 

आकाशवत् सू�मो िनरवयवः सवर्गत आकाशवद�ुः जीवैः के्ष�जै्ञः घटाकाशै�रव घटाकाशतुल्यैः उ�दतः उ�ः ; स एव 

आकाशसमः पर आत्मा । अथवा घटाकाशैयर्था आकाश उ�दतः उत्प�ः, तथा परो जीवात्मिभ�त्प�ः ; जीवात्मनां 

परस्मादात्मन उत्पि�यार् �ूयते वेदान्तेषु, सा महाकाशा�टाकाशोत्पि�समा, न परमाथर्त इत्यिभ�ायः । 



तस्मादवेाकाशा�टादयः सङ्घाता यथा उत्प�न्ते, एवमाकाशस्थानीयात्परमात्मनः पृिथ�ा�दभूतसङ्घाता 

आध्याित्मका� कायर्करणलक्षणा र�ुसपर्वि�किल्पता जायन्ते ; अत उच्यते — घटा�दव� सङ्घातै��दत इित । यदा 

मन्दबुि��ितिपपादियषया �ुत्या आत्मनो जाित�च्यते जीवादीनाम्, तदा जातावुपगम्यमानायाम् एतत ्िनदशर्नं द�ृान्तः 

यथो�दताकाशव�दत्या�दः ॥ 

घटा�दषु �लीनेषु घटाकाशादयो यथा । 

आकाशे सम्�लीयन्ते त��ीवा इहात्मिन ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यथा घटा�ुत्प�या घटाकाशा�ुत्पि�ः, यथा च घटा�द�लयेन घटाकाशा�द�लयः, त��ेहा�दसङ्घातोत्प�या जीवोत्पि�ः 

तत्�लयेन च जीवानाम् इह आत्मिन �लयः, न स्वत इत्यथर्ः ॥ 

यथैकिस्मन्घटाकाशे रजोधूमा�दिभयुर्ते । 

न सव� सम्�युज्यन्ते त��ीवाः सुखा�दिभः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

सवर्दहेषे्वात्मैकत्वे एकिस्मन् जननमरणसुखदःुखा�दमत्यात्मिन सवार्त्मनां तत्संबन्धः ��याफलसांकय� च स्या�दित ये 

त्वा���ितनः, तान्�तीदमुच्यते — यथा एकिस्मन ्घटाकाशे रजोधूमा�दिभः युत ेसंयु�े, न सव� घटाकाशादयः 

त�जोधूमा�दिभः संयुज्यन्ते, त�त ्जीवाः सुखा�दिभः । ननु, एक एवात्मा ; बाढम् ; नन ुन �ुतं त्वया 

आकाशवत्सवर्सङ्घातेष्वेक एवात्मेित ? य�ेक एवात्मा, त�ह सवर्� सुखी दःुखी च स्यात् ; न चेद ंसांख्यस्य चो�ं सम्भवित 

; न िह सांख्य आत्मनः सुखदःुखा�दम�विमच्छित, बुि�समवायाभ्युपगमात्सुखदःुखादीनाम् ; न चोपलिब्धस्व�पस्यात्मनो 

भेदकल्पनायां �माणमिस्त । भेदाभावे �धानस्य पाराथ्यार्नुपपि��रित चेत,् न ; �धानकृतस्याथर्स्यात्मन्यसमवायात् ; य�द 

िह �धानकृतो बन्धो मोक्षो वा अथर्ः पु�षेषु भेदने समवैित, ततः �धानस्य पाराथ्यर्मात्मैकत्वे नोपप�त इित यु�ा 

पु�षभेदकल्पना ; न च सांख्यैबर्न्धो मोक्षो वाथर्ः पु�षसमवेतोऽभ्युपगम्यते, िन�वशेषा� चेतनमा�ा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते 

; अतः पु�षस�ामा��यु�मेव �धानस्य पाराथ्य� िस�म्, न तु पु�षभेद�यु�िमित ; अतः पु�षभेदकल्पनायां न �धानस्य 

पाराथ्य� हतेुः ; न चान्यत्पु�षभेदकल्पनायां �माणमिस्त साङ्ख्यानाम् । परस�ामा�मेव चैति�िम�ीकृत्य स्वयं बध्यते 

मुच्यते च �धानम् ; पर�ोपलिब्धमा�स�ास्व�पेण �धान�वृ�ौ हतेुः, न केनिचि�शेषेणेित, केवलमूढतयैव 

पु�षभेदकल्पना वेदाथर्प�रत्याग� । ये त्वा�व�शेिषकादयः इच्छादय आत्मसमवाियन इित ; तदप्यसत्, स्मृितहतेूनां 

संस्काराणाम�दशेवत्यात्मन्यसमवायात्, आत्ममनःसंयोगा� स्मृत्युत्प�ेः स्मृितिनयमानुपपि�ः, युगप�ा 



सवर्स्मृत्युत्पि��सङ्गः । न च िभ�जातीयानां स्पशार्�दहीनानामात्मनां मनआ�दिभः सम्बन्धो यु�ः । न च ��ा�पूादयो 

गुणाः कमर्सामान्यिवशेषसमवाया वा िभ�ाः सिन्त । परेषां य�द �त्यन्तिभ�ा एव ��ात्स्युः इच्छादय�ात्मनः, तथा 

सित ��ेण तेषां सम्बन्धानुपपि�ः । अयुतिस�ानां समवायलक्षणः सम्बन्धो न िव�ध्यत इित चेत्, न ; 

इच्छा�दभ्योऽिनत्येभ्य आत्मनो िनत्यस्य पूवर्िस�त्वा�ायुतिस�त्वोपपि�ः । आत्मना अयुतिस�त्वे च 

इच्छादीनामात्मगतमह�ववि�त्यत्व�सङ्गः । स चािन�ः, आत्मनोऽिनम�क्ष�सङ्गात् । समवायस्य च ��ादन्यत्वे सित 

��ेण सम्बन्धान्तरं वाच्यम्, यथा ��गुणयोः । समवायो िनत्यसम्बन्ध एवेित न वाच्यिमित चेत,् तथा सित 

समवायसम्बन्धवतां िनत्यसम्बन्ध�सङ्गात्पृथक्त्वानुपपि�ः । अत्यन्तपृथक्त्वे च ��ादीनां स्पशर्वदस्पशर्��यो�रव 

षष्�थार्नुपपि�ः । इच्छा�ुपजनापायवद्गुणव�वे च आत्मनोऽिनत्यत्व�सङ्गः । दहेफला�दवत्सावयवत्वं िव��याव�वं च 

दहेा�दवदवेेित दोषावप�रहाय� । यथा त्वाकाशस्य अिव�ाध्यारोिपतघटा�ुपािधकृतरजोधूममलव�वा�ददोषव�वम्, तथा 

आत्मनः अिव�ाध्यारोिपतबुद्ध्या�ुपािधकृतसुखदःुखा�ददोषव�वे बन्धमोक्षादयो �ावहा�रका न िव�ध्यन्ते ; 

सवर्वा�दिभरिव�ाकृत�वहाराभ्युपगमात् परमाथार्नभ्युपगमा� । तस्मादात्मभेदप�रकल्पना वृथैव ता�ककैः ��यत इित ॥ 

�पकायर्समाख्या� िभ�न्ते त� त� वै । 

आकाशस्य न भेदोऽिस्त त��ीवेषु िनणर्यः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनरात्मभेदिनिम� इव �वहार एकिस्म�ात्मन्यिव�ाकृत उपप�त इित, उच्यते । यथा इहाकाशे 

एकिस्मन्घटकरकापवरका�ाकाशानामल्पत्वमह�वा�द�पािण िभ�न्ते, तथा कायर्मुदकाहरणधारणशयना�द, समाख्या� 

घटाकाशः करकाकाश इत्या�ाः तत्कृता� िभ�ा दशृ्यन्ते, त� त� वै �वहारिवषये इत्यथर्ः । सव�ऽयमाकाशे 

�पा�दभेदकृतो �वहारः अपरमाथर् एव । परमाथर्तस्त्वाकाशस्य न भेदोऽिस्त । न चाकाशभेदिनिम�ो �वहारोऽिस्त 

अन्तरेण परोपािधकृतं �ारम् । यथैतत्, त��ेहोपािधभेदकृतेषु जीवेषु घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु िन�पणात्कृतः बुि�मि�ः 

िनणर्यः िन�य इत्यथर्ः ॥ 

नाकाशस्य घटाकाशो िवकारावयवौ यथा । 

नैवात्मनः सदा जीवो िवकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

ननु त� परमाथर्कृत एव घटाकाशा�दषु �पकायार्�दभेद�वहार इित ; नैतदिस्त, यस्मात्परमाथार्काशस्य घटाकाशो न 

िवकारः, यथा सुवणर्स्य �चका�दः, यथा वा अपां फेनबुद्बुदिहमा�दः ; नाप्यवयवः, यथा वृक्षस्य शाखा�दः । न तथा 



आकाशस्य घटाकाशो िवकारावयवौ यथा, तथा नैवात्मनः परस्य परमाथर्सतो महाकाशस्थानीयस्य घटाकाशस्थानीयो 

जीवः सदा सवर्दा यथो�द�ृान्तव� िवकारः, नाप्यवयवः । अत आत्मभेदकृतो �वहारो मृषैवेत्यथर्ः ॥ 

यथा भवित बालानां गगनं मिलनं मलैः । 

तथा भवत्यबु�ानामात्मािप मिलनो मलैः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा�था घटाकाशा�दभेदबुि�िनबन्धनो �पकायार्�दभेद�वहारः, तथा दहेोपािधजीवभेदकृतो जन्ममरणा�द�वहारः, 

तस्मा�त्कृतमेव क्लेशकमर्फलमलव�वमात्मनः, न परमाथर्त इत्येतमथ� द�ृान्तेन �ितिपपादियष�ाह — यथा भवित लोके 

बालानाम् अिववे�कनां गगनम् आकाशं घनरजोधूमा�दमलैः मिलनं मलवत्, न गगनयाथात्म्यिववेकवताम्, तथा भवित 

आत्मा परोऽिप — यो िवज्ञाता �त्यक् — क्लेशकमर्फलमलैमर्िलनः अबु�ानां �त्यगात्मिववेकरिहतानाम्, 

नात्मिववेकवताम् । न ह्यूषरदशेः तृड्वत्�ाण्यध्यारोिपतोदकफेनतरङ्गा�दमान्, तथा नात्मा अबुधारोिपतक्लेशा�दमलैः 

मिलनो भवतीत्यथर्ः ॥ 

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरिप । 

िस्थतौ सवर्शरीरेषु चाकाशेनािवलक्षणः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरप्यु�मेवाथ� �प�यित — घटाकाशजन्मनाशगमनागमनिस्थितवत्सवर्शरीरेष्वात्मनो जन्ममरणा�दराकाशेनािवलक्षणः 

�त्येत� इत्यथर्ः ॥ 

सङ्घाताः स्व�वत्सवर् आत्ममायािवस�जताः । 

आिधक्ये सवर्साम्ये वा नोपपि��ह िव�ते ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

घटा�दस्थानीयास्तु दहेा�दसङ्घाताः स्व�दशृ्यदहेा�दवन्मायािवकृतदहेा�दव� आत्ममायािवस�जताः, आत्मनो माया 

अिव�ा, तया �त्युपस्थािपताः, न परमाथर्तः सन्तीत्यथर्ः । य�द आिधक्यमिधकभावः ितयर्ग्दहेा�पेक्षया 

दवेा�दकायर्करणसङ्घातानाम्, य�द वा सव�षां समतैव, तेषां न ह्युपपि�सम्भवः, सम्भव�ितपादको हतेुः न िव�ते नािस्त 

; िह यस्मात्, तस्मादिव�ाकृता एव, न परमाथर्तः सन्तीत्यथर्ः ॥ 



रसादयो िह ये कोशा �ाख्यातास्तैि�रीयके । 

तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्�कािशतः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

उत्प�या�दव�जतस्या�यस्यास्यात्मत�वस्य �ुित�माणकत्व�दशर्नाथ� वाक्यान्युपन्यस्यन्ते — रसादयः अ�रसमयः �ाणमय 

इत्येवमादयः कोशा इव कोशाः अस्यादःे, उ�रो�रापेक्षया बिहभार्वात्पूवर्पूवर्स्य �ाख्याताः िवस्प�माख्याताः तैि�रीयके 

तैि�रीयकशाखोपिनष�ल्ल्याम,् तेषां कोशानामात्मा येनात्मना प�ािप कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन । स िह सव�षां 

जीवनिनिम�त्वा�ीवः । कोऽसािवत्याह — पर एवात्मा यः पूवर्म् ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ��’ (तै. उ. २-१-१) इित �कृतः ; 

यस्मादात्मनः स्व�माया�दवदाकाशा�द�मेण रसादयः कोशलक्षणाः सङ्घाता आत्ममायािवस�जता इत्यु�म् । स आत्मा 

अस्मािभः यथा खं तथेित सम्�कािशतः, ‘आत्मा �ाकाशवत्’ (मा. का. ३-३) इत्या�द�ोकैः । न 

ता�ककप�रकिल्पतात्मवत्पु�षबुि��माणगम्य इत्यिभ�ायः ॥ 

�यो�र्योमर्धुज्ञाने परं �� �कािशतम् । 

पृिथ�ामुदरे चैव यथाकाशः �कािशतः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अिधदवैतमध्यात्मं च तेजोमयोऽमृतमयः पु�षः पृिथ�ा�न्तगर्तो यो िवज्ञाता पर एवात्मा �� सवर्िमित �यो�र्योः 

आ �तैक्षयात् परं �� �कािशतम ्; �ेत्याह — ��िव�ाख्यं मधु अमृतम्, अमृतत्वं मोदनहतेुत्वात्, ति�ज्ञायते यिस्मि�ित 

मधुज्ञानं मधु�ा�णम्, तिस्मि�त्यथर्ः । �किमवेत्याह — पृिथ�ाम ्उदरे चैव यथा एक आकाशः अनुमानेन �कािशतः 

लोके, त��दत्यथर्ः ॥ 

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदने �शस्यते । 

नानात्वं िनन्�ते य� तदवंे िह सम�सम् ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

य�ुि�तः �ुितत� िनधार्�रतं जीवस्य परस्य चात्मनोऽनन्यत्वम् अभेदने �शस्यते स्तूयते शा�ेण �ासा�दिभ�, य� 

सवर्�ािणसाधारणं स्वाभािवकं शा�बिहमुर्खैः कुता�ककै�वरिचतं नानात्वदशर्नं िनन्�ते, ‘न तु त��तीयमिस्त’ (बृ. उ. ४-३-

२३) ‘ि�तीया� ैभयं भवित’ (बृ. उ. १-४-२) ‘उदरमन्तरं कु�त,े अथ तस्य भयं भवित’ (तै. उ. २-७-१) ‘इद ंसव� 

यदयमात्मा’ (बृ. उ. २-४-६) ‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित य इह नानेव पश्यित’ (क. उ. ३-१-१०) इत्येवमा�दवाक्यैरन्यै� 



��िवि�ः य�ैतत्, तदवंे िह सम�सम् ऋज्ववबोधं न्याय्यिमत्यथर्ः । यास्तु ता�ककप�रकिल्पताः कुद�ृयः, ताः अनृज्�ो 

िन�प्यमाणा न घटनां �ा�न्तीत्यिभ�ायः ॥ 

जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्�ागुत्प�ेः �क��ततम् । 

भिवष्यद्वृ�या गौणं तन्मुख्यत्वं िह न युज्यते ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

ननु �ुत्यािप जीवपरमात्मनोः पृथक्त्वं यत् �ागुत्प�ेः उत्प�यथ�पिनष�ाक्येभ्यः पूव� �क��ततं कमर्काण्डे अनेकशः 

कामभेदतः इदकंामः अदःकाम इित, पर� ‘स दाधार पृिथव� �ाम्’ (ऋ. १०-१२१-१) इत्या�दमन्�वण�ः ; त� कथं 

कमर्ज्ञानकाण्डवाक्यिवरोधे ज्ञानकाण्डवाक्याथर्स्यैवैकत्वस्य साम�स्यमवधायर्त इित । अ�ोच्यत े— ‘यतो वा इमािन 

भूतािन जायन्ते’ (त.ै उ. ३-१-१) ‘यथा�ेः कु्ष�ा िवस्फुिलङ्गाः’ (बृ. उ. २-१-२०) ‘तस्मा�ा एतस्मादात्मन आकाशः 

सम्भूतः’ (त.ै उ. २-१-१) ‘तदकै्षत त�ेजोऽसृजत’ (छा. उ. ६-२-३) इत्या�ुत्प�यथ�पिनष�ाक्येभ्यः �ाक्पृथक्त्वं कमर्काण्डे 

�क��ततं यत्, त� परमाथर्तः । �क त�ह ? गौणम् ; महाकाशघटाकाशा�दभेदवत्, यथा ओदन ंपचतीित भिवष्यद्वृ�या, 

त�त ्। न िह भेदवाक्यानां कदािचदिप मुख्यभेदाथर्कत्वमुपप�ते, 

स्वाभािवकािव�ावत्�ािणभेददषृ्�नुवा�दत्वादात्मभेदवाक्यानाम् । इह च उपिनषत्सु 

उत्पि��लया�दवाक्यैज�वपरात्मनोरेकत्वमेव �ितिपपादियिषतम् ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीित 

न स वेद’ (बृ. उ. १-४-१०) इत्या�दिभः ; अत उपिनषत्स्वेकत्वं �ुत्या �ितिपपादियिषतं भिवष्यतीित भािवनीिमव 

वृि�माि�त्य लोके भेददषृ्�नुवादो गौण एवेत्यिभ�ायः । अथवा, ‘तदकै्षत. . . त�ेजोऽसृजत’ (छा. उ. ६-२-३) 

इत्या�ुत्प�ेः �ाक् ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-२) इत्येकत्वं �क��ततम् ; तदवे च ‘तत्सत्यं स आत्मा, त�वमिस’ (छा. 

उ. ६-८-७) इत्येकत्वं भिवष्यतीित तां भिवष्यद्वृि�मपे�य य�ीवात्मनोः पृथक्त्वं य� �िच�ाक्ये गम्यमानम्, त�ौणम् ; 

यथा ओदनं पचतीित, त�त ्॥ 

मृल्लोहिवस्फुिलङ्गा�ैः सृि�यार् चो�दतान्यथा । 

उपायः सोऽवताराय नािस्त भेदः कथ�न ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 

ननु य�ुत्प�ेः �ागजं सवर्मेकमेवाि�तीयम्, तथािप उत्प�े�ध्व� जातिमद ंसव� जीवा� िभ�ा इित । मैवम्, 

अन्याथर्त्वादतु्पि��ुतीनाम् । पूवर्मिप प�र�त एवायं दोषः — स्व�वदात्ममायािवस�जताः सङ्घाताः, 

घटाकाशोत्पि�भेदा�दव�ीवानामुत्पि�भेदा�द�रित । इत एव उत्पि�भेदा�द�ुितभ्य आकृष्य इह 



पुन�त्पि��ुतीनामैदपंयर्�ितिपपादियषयोपन्यासः मृल्लोहिवस्फुिलङ्गा�दद�ृान्तोपन्यासैः सृि�ः या च उ�दता �कािशता 

किल्पता अन्यथान्यथा च, स सवर्ः सृि��कारो जीवपरमात्मैकत्वबुद्ध्यवतारायोपायोऽस्माकम्, यथा �ाणसंवाद े

वागा�ासुरपाप्मवेधा�ाख्याियका किल्पता �ाणवैिशष्�बोधावताराय ; तदप्यिस�िमित चेत ्; न, 

शाखाभेदषे्वन्यथान्यथा च �ाणा�दसंवाद�वणात् । य�द िह वादः परमाथर् एवाभूत्, एक�प एव संवादः 

सवर्शाखास्व�ोष्यत, िव��ानेक�कारेण ना�ोष्यत ; �ूयते तु ; तस्मा� तादथ्य� संवाद�ुतीनाम् । तथोत्पि�वाक्यािन 

�त्येत�ािन । कल्पसगर्भेदात्संवाद�ुतीनामुत्पि��ुतीनां च �ितसगर्मन्यथात्विमित चेत् ; न, 

िनष्�योजनत्वा�थो�बुद्ध्यवतार�योजन�ितरेकेण । न �न्य�योजनव�वं संवादोत्पि��ुतीनां शक्यं कल्पियतुम् । 

तथात्व�ि�प�ये ध्यानाथर्िमित चेत् ; न, कलहोत्पि��लयानां �ितप�ेरिन�त्वात् । तस्मादतु्प�या�द�ुतय 

आत्मैकत्वबुद्ध्यवतारायैव, नान्याथार्ः कल्पियतु ंयु�ाः । अतो नास्त्युत्प�या�दकृतो भेदः कथ�न ॥ 

आ�माि�िवधा हीनमध्यमोत्कृ�द�ृयः । 

उपासनोप�द�यें तदथर्मनुकम्पया ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

य�द िह पर एवात्मा िनत्यशु�बु�मु�स्वभाव एकः परमाथर्तः सन् ‘एकमेवाि�तीयम्’ (छा. उ. ६-२-२) इत्या�द�ुितभ्यः, 

असदन्यत्, �कमथ�यमुपासनोप�द�ा ‘आत्मा वा अरे ���ः’ (बृ. उ. २-४-५) ‘य आत्मापहतपाप्मा’ (छा. उ. ८-७-१) ‘स 

�तुं कुव�त’ (छा. उ. ३-१४-१) ‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. उ. १-४-७) इत्या�द�ुितभ्यः, कमार्िण चाि�हो�ादीिन ? शृणु त� 

कारणम् — आ�माः आ�िमणोऽिधकृताः, व�णन� मागर्गाः, आ�मशब्दस्य �दशर्नाथर्त्वात्, ि�िवधाः । कथम् ? 

हीनमध्यमोत्कृ�द�ृयः हीना िनकृ�ा मध्यमा उत्कृ�ा च दिृ�ः दशर्नसामथ्य� येषां ते, मन्दमध्यमो�मबुि�सामथ्य�पेता 

इत्यथर्ः । उपासना उप�द�ा इयं तदथ� मन्दमध्यमदषृ्�ा�मा�थ� कमार्िण च । न चात्मैक एवाि�तीय इित 

िनि�तो�मदषृ्�थर्म् । दयालुना दवेेनानुकम्पया सन्मागर्गाः सन्तः कथिममामु�मामेकत्वद�ृ� �ा�ुयु�रित, ‘यन्मनसा न 

मनुते येना�मर्नो मतम् । तदवे �� त्वं िवि� नेद ंय�ददमुपासते’ (के. उ. १-५) ‘त�वमिस’ (छा. उ. ६-८-७) ‘आत्मैवेद ं

सवर्म्’ (छा. उ. ७-२५-२) इत्या�द�ुितभ्यः ॥ 

स्विस�ान्त�वस्थासु �िैतनो िनि�ता दढृम् । 

परस्परं िव�ध्यन्ते तैरयं न िव�ध्यते ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 



शा�ोपपि�भ्यामवधा�रतत्वाद�यात्मदशर्नं सम्यग्दशर्नम्, त�ा�त्वािन्मथ्यादशर्नमन्यत् । इत� िमथ्यादशर्नं �िैतनां 

राग�षेा�ददोषास्पदत्वात् । कथम् ? स्विस�ान्त�वस्थासु स्विस�ान्तरचनािनयमेषु 

किपलकणादबु�ाहर्ता�ददषृ्�नुसा�रणो �िैतनो िनि�ताः, एवमेवैष परमाथ� नान्यथेित, त� त�ानुर�ाः �ितपकं्ष 

चात्मनः पश्यन्तस्तं ि�षन्त इत्येवं राग�षेोपेताः स्विस�ान्तदशर्निनिम�मेव परस्परम् अन्योन्यं िव�ध्यन्ते । 

तैरन्योन्यिवरोिधिभरस्मदीयोऽयं वै�दकः सवार्नन्यत्वादात्मैकत्वदशर्नपक्षो न िव�ध्यते, यथा स्वहस्तपादा�दिभः । एवं 

राग�षेा�ददोषानास्पदत्वादात्मैकत्वबुि�रेव सम्यग्दशर्निमत्यिभ�ायः ॥ 

अ�तै ंपरमाथ� िह �तै ंत�ेद उच्यते । 

तेषामुभयथा �तै ंतेनायं न िव�ध्यते ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

केन हतेुना तैनर् िव�ध्यत इत्युच्यते — अ�तै ंपरमाथर्ः, िह यस्मात् �तै ंनानात्वं तस्या�तैस्य भेदः त�ेदः, तस्य 

कायर्िमत्यथर्ः, ‘एकमेवाि�तीयम’् (छा. उ. ६-२-१) ‘त�ेजोऽसृजत’ (छा. उ. ६-२-३) इित �ुतेः ; उपप�े�, 

स्विच�स्पन्दनाभावे समाधौ मूछार्यां सुषु�ौ वा अभावात् । अतः त�ेद उच्यते �तैम ्। �िैतनां तु तेषां 

परमाथर्तोऽपरमाथर्त� उभयथािप �तैमेव ; य�द च तेषां �ान्तानां �तैदिृ�ः अस्माकम�तैदिृ�र�ान्तानाम्, तेनायं हतेुना 

अस्मत्पक्षो न िव�ध्यते तैः, ‘इन्�ो मायािभः’ (बृ. उ. २-५-१९) ‘न तु त��तीयमिस्त’ (बृ. उ. ४-३-२३) इित �ुतेः । यथा 

म�गजा�ढः उन्म�ं भूिम�म् ‘�ितगजा�ढोऽह ंगजं वाहय मां �ित’ इित �ुवाणमिप तं �ित न वाहयत्यिवरोधबुद्ध्या, 

त�त ्। ततः परमाथर्तो ��िवदात्मैव �िैतनाम ्। तेनायं हतेुना अस्मत्पक्षो न िव�ध्यते तैः ॥ 

मायया िभ�ते �ेत�ान्यथाजं कथ�न । 

त�वतो िभ�माने िह मत्यर्ताममृत ं�जेत् ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 

�तैम�तैभेद इत्यु�े �तैमप्य�तैवत्परमाथर्स�दित स्यात्कस्यिचदाशङ्केत्यत आह — यत्परमाथर्सद�तैम्, मायया िभ�ते 

�ेतत् तैिम�रकानेकचन्�वत् र�ुः सपर्धारा�दिभभ�द�ैरव ; न परमाथर्तः, िनरवयवत्वादात्मनः । सावयवं �वयवान्यथात्वेन 

िभ�ते, यथा मृत् घटा�दभेदःै । तस्माि�रवयवमज ंनान्यथा कथ�न, केनिचदिप �कारेण न िभ�त इत्यिभ�ायः । त�वतो 

िभ�मानं िह अमृतमजम�यं स्वभावतः सत् मत्यर्तां �जेत्, यथा अि�ः शीतताम् । त�ािन� ंस्वभाववैपरीत्यगमनम्, 

सवर्�माणिवरोधात् । अजम�यमात्मत�वं माययैव िभ�ते, न परमाथर्तः । तस्मा� परमाथर्स�ैतम् ॥ 

अजातस्यैव भावस्य जाितिमच्छिन्त वा�दनः । 



अजातो �मृतो भावो मत्यर्तां कथमेष्यित ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

ये तु पुनः केिचदपुिनष�ाख्यातारो ��वा�दनो वावदकूाः अजातस्यैव आत्मत�वस्यामृतस्य स्वभावतो जाितम ्उत्पि�म् 

इच्छिन्त परमाथर्त एव, तेषां जातं चेत,् तदवे मत्यर्तामेष्ययत्यवश्यम् । स च अजातो �मृतो भावः स्वभावतः स�ात्मा 

कथं मत्यर्तामेष्यित ? न कथ�न मत्यर्त्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यतीत्यथर्ः ॥ 

न भवत्यमृतं मत्य� न मत्यर्ममृतं तथा । 

�कृतेरन्यथाभावो न कथि��िवष्यित ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा� भवित अमृतं मत्य� लोके नािप मत्यर्ममृतं तथा, ततः �कृतेः स्वभावस्य अन्यथाभावः स्वतः �च्युितः न 

कथि��िवष्यित, अ�े�रवौष्ण्यस्य ॥ 

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छित मत्यर्ताम् । 

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यित िन�लः ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

यस्य पुनवार्�दनः स्वभावेन अमृतो भावः मत्यर्तां गच्छित परमाथर्तो जायते, तस्य �ागुत्प�ेः स भावः स्वभावतोऽमृत इित 

�ितज्ञा मृषैव । कथं त�ह ? कृतकेनामृतः तस्य स्वभावः । कृतकेनामृतः स कथं स्थास्यित िन�लः ? अमृतस्वभावतया न 

कथि�त्स्थास्यित । आत्मजाितवा�दनः सवर्था अजं नाम नास्त्येव । सवर्मेतन्मत्यर्म् ; अतः अिनम�क्ष�सङ्ग इत्यिभ�ायः ॥ 

भूततोऽभूततो वािप सृज्यमाने समा �ुितः । 

िनि�तं युि�यु�ं च य��वित नेतरत् ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

नन्वजाितवा�दनः सृि��ितपा�दका �ुितनर् सङ्गच्छते । बाढम् ; िव�ते सृि��ितपा�दका �ुितः ; सा त्वन्यपरा, ‘उपायः 

सोऽवतारय’ (मा. का. ३-१५) इत्यवोचाम । इदानीमु�ेऽिप प�रहारे पुन�ो�प�रहारौ िवविक्षताथ� �ित 

सृि��ुत्यक्षराणामानुलोम्यिवरोधशङ्कामा�प�रहाराथ� । भूततः परमाथर्तः सृज्यमाने वस्तुिन, अभूततः मायया वा 

मायािवनेव सृज्यमाने वस्तुिन समा तुल्या सृि��ुितः । नन ुगौणमुख्ययोमुर्ख्ये शब्दाथर्�ितपि�युर्�ा ; न, 



अन्यथासृ�रे�िस�त्वाि�ष्�योजनत्वा� इत्यवोचाम । अिव�ासृि�िवषयैव सवार् गौणी मुख्या च सृि�ः, न परमाथर्तः, 

‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (मु. उ. २-१-२) इित �ुतेः । तस्मात् �ुत्या िनि�तं यत ्एकमेवाि�तीयमजममृतिमित, युि�यु�ं 

च युक्त्या च सम्प�म्, तदवेेत्यवोचाम पूव��र्न्थैः ; तदवे �ुत्यथ� भवित, नेतरत्कदािचदिप �िचदिप ॥ 

नेह नानेित चा�ाया�दन्�ो मायािभ�रत्यिप । 

अजायमानो ब�धा जायते मायया तु सः ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

कथं �ुितिन�य इत्याह — य�द िह भूतत एव सृि�ः स्यात्, ततः सत्यमेव नानाविस्त्वित तदभाव�दशर्नाथर् आ�ायो न 

स्यात् ; अिस्त च ‘नेह नानािस्त �क�न’ (क. उ. २-१-११) इत्या�ायो �तैभाव�ितषेधाथर्ः ; तस्मादात्मैकत्व�ितप�यथार् 

किल्पता सृि�रभूतैव �ाणसंवादवत् । ‘इन्�ो मायािभः’ (बृ. उ. २-५-१९) इत्यभूताथर्�ितपादकेन मायाशब्दने �पदशेात् । 

ननु �ज्ञावचनो मायाशब्दः ; सत्यम्, इिन्�य�ज्ञाया अिव�ामयत्वेन मायात्वाभ्युपगमाददोषः । मायािभः 

इिन्�य�ज्ञािभरिव�ा�पािभ�रत्यथर्ः । ‘अजायमानो ब�धा िवजायते’ (तै. आ. ३-१३) इित �ुतेः । तस्मात् जायते मायया 

तु सः ; तु —शब्दोऽवधारणाथर्ः माययैवेित । न �जायमानत्वं ब�धाजन्म च एक� सम्भवित, अ�ािवव शैत्यमौष्ण्यं च । 

फलव�वा�ात्मैकत्वदशर्नमेव �ुितिनि�तोऽथर्ः, ‘त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई. उ. ७) इत्या�दमन्�वणार्त् 

‘मृत्योः स मृत्युमा�ोित’ (क. उ. ३-१-१०) इित िनिन्दतत्वा� सृष्�ा�दभेदद�ृःे ॥ 

सम्भूतेरपवादा� सम्भवः �ितिषध्यते । 

को न्वेनं जनये�दित कारणं �ितिषध्यते ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

‘अन्धं तमः �िवशिन्त ये सम्भूितमुपासते’ (ई. मा. ९) इित सम्भूते�पास्यत्वापवादात्संभवः �ितिषध्यते ; न िह 

परमाथर्सद्भूतायां सम्भूतौ तदपवाद उपप�ते । नन ुिवनाशेन सम्भूतेः समु�यिवधानाथर्ः सम्भूत्यपवादः, यथा ‘अन्धं तमः 

�िवशिन्त येऽिव�ामुपासते’ (ई. मा. १२) इित । सत्यमेव, दवेतादशर्नस्य सम्भूितिवषयस्य िवनाशशब्दवाच्यस्य च कमर्णः 

समु�यिवधानाथर्ः सम्भूत्यपवादः ; तथािप िवनाशाख्यस्य कमर्णः स्वाभािवकाज्ञान�वृि��पस्य मृत्योरिततरणाथर्त्ववत् 

दवेतादशर्नकमर्समु�यस्य पु�षसंस्काराथर्स्य कमर्फलराग�वृि��पस्य साध्यसाधनैषणा�यलक्षणस्य मृत्योरिततरणाथर्त्वम् 

। एवं �ेषणा�य�पान्मृत्योरशु��ेवयु�ः पु�षः संस्कृतः स्यात ्। अतो मृत्योरिततरणाथार् दवेतादशर्नकमर्समु�यलक्षणा 

�िव�ा । एवमेव एषणा�यलक्षणािव�ाया मृत्योरिततीणर्स्य िवर�स्योपिनषच्छा�ाथार्लोचनपरस्य नान्तरीियका 

परमात्मैकत्विव�ोत्पि��रित पूवर्भािवनीमिव�ामपे�य प�ा�ािवनी ��िव�ा अमृतत्वसाधना एकेन पु�षेण 



सम्बध्यमाना अिव�या समु�ीयत इत्युच्यते । अतः अन्याथर्त्वादमृतत्वसाधनं ��िव�ामपे�य, िनन्दाथर् एव भवित 

सम्भूत्यपवादः य�प्यशुि�िवयोगहतेुः अति��त्वात् । अत एव सम्भूतेरपवादात्संभूतेरापेिक्षकमेव स�विमित 

परमाथर्सदात्मैकत्वमपे�य अमृताख्यः सम्भवः �ितिषध्यते । एवं मायािन�मतस्यैव जीवस्य अिव�या �त्युपस्थािपतस्य 

अिव�ानाशे स्वभाव�पत्वात्परमाथर्तः को न्वेनं जनयेत् ? न िह र�वामिव�ाध्यारोिपतं सप� पुन�ववेकतो न� ं

जनयेत्कि�त् ; तथा न कि�दनें जनये�दित । को िन्वत्याके्षपाथर्त्वात्कारणं �ितिषध्यते । अिव�ोद्भूतस्य न�स्य जनियतृ 

कारणं न �कि�दस्तीत्यिभ�ायः ; ‘नायं कुति�� बभूव कि�त्’ (क. उ. १-२-१८) इित �ुतेः ॥ 

स एष नेित नेतीित �ाख्यातं िनह्नुते यतः । 

सवर्म�ा�भावेन हतेुनाजं �काशते ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

सवर्िवशेष�ितषेधेन ‘अथात आदशेो नेित नेित’ (बृ. उ. २-३-६) इित �ितपा�दतस्यात्मनो दबु�धत्वं मन्यमाना �ुितः पुनः 

पुन�पायान्तरत्वेन तस्यैव �ितिपपादियषया य��ाख्यातं तत्सव� िनह्नुते । �ा�ं जिनमद्बुि�िवषयमपलपत्यथार्त् ‘स एष 

नेित नेित’ (बृ. उ. ३-९-२६) , (बृ. उ. ४-२-४), (बृ. उ. ४-४-२२) , (बृ. उ. ४-५-१५) इत्यात्मनोऽदशृ्यतां दशर्यन्ती �ुितः 

। उपायस्योपेयिन�तामजानत उपायत्वेन �ाख्यातस्य उपेयव�ा�ता मा भू�दित अ�ा�भावेन हतेुना कारणेन िनह्नुत 

इत्यथर्ः । तत�ैवमुपायस्योपेयिन�तामेव जानत उपेयस्य च िनत्यैक�पत्विमित तस्य सबा�ाभ्यन्तरमजमात्मत�वं 

�काशते स्वयमेव ॥ 

सतो िह मायया जन्म युज्यते न त ुत�वतः । 

त�वतो जायते यस्य जातं तस्य िह जायते ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

एवं िह �ुितवाक्यशतैः सबा�ाभ्यन्तरमजमात्मत�वम�यं न ततोऽन्यदस्तीित िनि�तमेतत् । युक्त्या चाधुनैतदवे 

पुन�नधार्यर्त इत्याह — त�ैतत्स्यात् सदा अ�ा�मेव चेदसदवेात्मत�विमित ; त�, कायर्�हणात् । यथा सतो मायािवनः 

मायया जन्म कायर्म्, एवं जगतो जन्म काय� गृ�माणं मायािवनिमव परमाथर्सन्तमात्मानं जग�न्म मायास्पदमेव गमयित 

। यस्मात् सतो िह िव�मानात्कारणात् मायािन�मतस्य हस्त्या�दकायर्स्येव जग�न्म युज्यते, नासतः कारणात् । न तु 

त�वत एव आत्मनो जन्म युज्यते । अथवा, सतः िव�मानस्य वस्तुनो र�वादःे सपार्�दवत् मायया जन्म युज्यते न तु त�वतो 

यथा, तथा अ�ा�स्यािप सत एवात्मनो र�ुसपर्व�ग�पेूण मायया जन्म युज्यते । न तु त�वत एवाजस्यात्मनो जन्म । 



यस्य पुनः परमाथर्सदजमात्मत�वं जग�पेूण जायते वा�दनः, न िह तस्य अजं जायत इित शक्यं व�ुम्, िवरोधात् । ततः 

तस्याथार्�ातं जायत इत्याप�म् । तत�ानवस्थापाता�ायमानत्वं न । तस्मादजमेकमेवात्मत�विमित िस�म ्॥ 

असतो मायया जन्म त�वतो नैव युज्यते । 

वन्ध्यापु�ो न त�वेन मायया वािप जायते ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

अस�ा�दनाम् असतो भावस्य मायया त�वतो वा न कथ�न जन्म युज्यते, अद�ृत्वात् । न िह वन्ध्यापु�ो मायया त�वतो वा 

जायते । तस्माद�ास�ादो दरूत एवानुपप� इत्यथर्ः ॥ 

यथा स्व�े �याभासं स्पन्दते मायया मनः । 

तथा जा��याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २९ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनः सतो माययैव जन्मेत्युच्यते — यथा र�वां िवकिल्पतः सप� र�ु�पेणावे�यमाणः सन्, एवं मनः 

परमात्मिवज्ञ�यात्म�पेणावे�यमाणं सत् �ा��ाहक�पेण �याभासं स्पन्दते स्व�े मायया, र�वािमव सपर्ः ; तथा त�दवे 

जा�त् जाग�रते स्पन्दते मायया मनः, स्पन्दत इवेत्यथर्ः ॥ 

अ�यं च �याभासं मनः स्व�े न संशयः । 

अ�यं च �याभासं तथा जा�� संशयः ॥ ३० ॥ 

भाष्यम् 

र�ु�पेण सपर् इव परमाथर्त आत्म�पेण अ�य ंसत् �याभासं मनः स्व�े, न संशयः । न िह स्व�े हस्त्या�द �ा�ं त�ाहकं वा 

चकु्षरा�द, �यं िवज्ञान�ितरेकेणािस्त ; जा�दिप तथैवेत्यथर्ः ; परमाथर्सि�ज्ञानमा�ािवशेषात् ॥ 

मनोदशृ्यिमद ं�तै ंयित्कि�त्सचराचरम् । 

मनसो �मनीभावे �तै ंनैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम् 



र�ुसपर्वि�कल्पना�पं �तै�पेण मन एवेत्यु�म् । त� �क �माणिमित, अन्वय�ितरेकलक्षणमनुमानमाह । कथम् ? तेन 

िह मनसा िवकल्प्यमानेन दशृ्यं मनोदशृ्यम् इद ं�तै ंसव� मन इित �ितज्ञा, त�ावे भावात् तदभावे चाभावात् । मनसो िह 

अमनीभावे िन�� ेिववेकदशर्नाभ्यासवैराग्याभ्यां र�वािमव सप� लयं गते वा सुषु�े �तै ंनैवोपलभ्यत इित अभावाित्स� ं

�तैस्यास�विमत्यथर्ः ॥ 

आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयत ेयदा । 

अमनस्तां तदा याित �ा�ाभावे तद�हम् ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम् 

कथं पुनरयममनीभाव इत्युच्यते — आत्मैव सत्यमात्मसत्यम्, मृि�कावत्, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयं मृि�केत्येव 

सत्यम्’ (छा. उ. ६-१-४) इित �ुतेः । तस्य शा�ाचाय�पदशेमन्ववबोध आत्मसत्यानुबोधः । तेन सङ्कल्प्याभावा�� 

सङ्कल्पयते दा�ाभावे ज्वलनिमवा�ेः यदा यिस्मन्काले, तदा तिस्मन्काले अमनस्ताम् अमनोभावं याित ; �ा�ाभावे तत ्

मनः अ�ह ं�हणिवकल्पनाव�जतिमत्यथर्ः ॥ 

अकल्पकमजं ज्ञानं जे्ञयािभ�ं �चक्षते । 

�� जे्ञयमजं िनत्यमजेनाजं िवबुध्यते ॥ ३३ ॥ 

भाष्यम् 

य�स�दद ं�तैम,् केन सम�समात्मत�वं िवबुध्यत इित, उच्यते — अकल्पकं सवर्कल्पनाव�जतम,् अत एव अजं ज्ञानं 

ज्ञि�मा�ं जे्ञयेन परमाथर्सता ��णा अिभ�ं �चक्षते कथयिन्त ��िवदः । ‘न िह िवज्ञातु�वज्ञाते�वप�रलोपो िव�ते’ (बृ. उ. 

४-३-३०) अग्न्युष्णवत्, ‘िवज्ञानमानन्द ं��’ (बृ. उ. ३-९-२८) ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ��’ (तै. उ. २-१-१) इत्या�द�ुितभ्यः । 

तस्यैव िवशेषणम् — �� जे्ञयं यस्य, स्वस्थं त�दद ं�� जे्ञयम ्औष्ण्यस्येवाि�वदिभ�म्, तेन आत्मस्व�पेण अजेन ज्ञानेन 

अजं जे्ञयमात्मत�वं स्वयमेव िवबुध्यते अवगच्छित । िनत्य�काशस्व�प इव सिवता िनत्यिवज्ञानैकरसघनत्वा� 

ज्ञानान्तरमपेक्षत इत्यथर्ः ॥ 

िनगृहीतस्य मनसो िन�वकल्पस्य धीमतः । 

�चारः स तु िवजे्ञयः सुषु�ेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम् 



आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पमकुवर्त् बा�िवषयाभावे िन�रन्धनाि�वत्�शान्तं सत् िनगृहीतं िन�� ंमनो भवतीत्यु�म् । एवं 

च मनसो �मनीभावे �तैाभाव�ो�ः । तस्यैवं िनगृहीतस्य िन��स्य मनसः िन�वकल्पस्य सवर्कल्पनाव�जतस्य धीमतः 

िववेकवतः �चरणं �चारो यः, स तु �चारः िवशेषेण जे्ञयो िवजे्ञयो योिगिभः । नन ुसवर्�त्ययाभावे यादशृः सुषुि�स्थस्य 

मनसः �चारः, तादशृ एव िन��स्यािप, �त्ययाभावािवशेषात् ; �क त� िवजे्ञयिमित । अ�ोच्यते — नैवम्, यस्मात्सुषु�े 

अन्यः �चारोऽिव�ामोहतमो�स्तस्य अन्तल�नानेकानथर्�वृि�बीजवासनावतो मनसः 

आत्मसत्यानुबोध�ताशिवप्लु�ािव�ा�नथर्�वृि�बीजस्य िन��स्य अन्य एव �शान्तसवर्क्लेशरजसः स्वतन्�ः �चारः । 

अतो न तत्समः । तस्मा�ु�ः स िवज्ञातुिमत्यिभ�ायः ॥ 

लीयते िह सुषु�ौ ति�गृहीतं न लीयते । 

तदवे िनभर्यं �� ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम् 

�चारभेद ेहतेुमाह — लीयते सुषु�ौ िह यस्मात्सवार्िभरिव�ा�द�त्ययबीजवासनािभः सह तमो�पम् अिवशेष�पं 

बीजभावमाप�ते ति�वेकिवज्ञानपूवर्कं िनगृहीतं िन�� ंसत् न लीयते तमोबीजभावं नाप�ते । तस्मा�ु�ः �चारभेदः 

सुषु�स्य समािहतस्य मनसः । यदा �ा��ाहकािव�ाकृतमल�यव�जतम्, तदा परम�यं ��ैव तत्संवृ�िमत्यतः तदवे 

िनभर्यम्, �तै�हणस्य भयिनिम�स्याभावात् । शान्तमभयं �� यि��ा� िबभेित कुत�न । तदवे िवशेष्यते — ज्ञि�ज्ञार्नम् 

आत्मस्वभावचैतन्यम्, तदवे ज्ञानमालोकः �काशो यस्य, तद्�� ज्ञानालोकं िवज्ञानैकरसघनिमत्यथर्ः । समन्ततः समन्तात् ; 

सवर्तो �ोमव�ैरन्तय�ण �ापकिमत्यथर्ः ॥ 

अजमिन�मस्व�मनामकम�पकम ्। 

सकृि�भातं सवर्जं्ञ नोपचारः कथ�न ॥ ३६ ॥ 

भाष्यम् 

जन्मिनिम�ाभावात्सबा�ाभ्यन्तरम् अजम् ; अिव�ािनिम�ं िह जन्म र�ुसपर्व�दत्यवोचाम । सा चािव�ा 

आत्मसत्यानुबोधेन िन��ा यतः, अतः अजम्, अत एव अिन�म् अिव�ालक्षणाना�दमार्यािन�ास्वापात्�बु�म् 

अ�यस्व�पेणात्मना ; अतः अस्व�म् । अ�बोधकृते �स्य नाम�पे ; �बोधा� ते र�ुसपर्वि�न� े। न ना�ािभधीयते ��, 

�प्यते वा न केनिचत्�कारेण इित अनामकम् अ�पकं च तत,् ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-४-१) इत्या�द�ुतेः । �क�, 

सकृि�भातं सदवै िवभातं सदा भा�पम्, अ�हणान्यथा�हणािवभार्वितरोभावव�जतत्वात् । �हणा�हणे िह रा�यहनी ; 

तम�ािव�ालक्षणं सदा अ�भातत्वे कारणम् ; तदबावाि�त्यचैतन्यभा�पत्वा� यु�ं सकृि�भातिमित । अत एव सव� च 



तत् ज्ञि�स्व�पं चेित सवर्ज्ञम् । नेह ��ण्येवंिवधे उपचरणमुपचारः कतर्�ः, यथा अन्येषामात्मस्व�प�ितरेकेण 

समाधाना�ुपचारः । िनत्यशु�बु�मु�स्वभावत्वाद्��णः कथ�न न कथि�दिप कतर्�सम्भवः अिव�ानाशे इत्यथर्ः ॥ 

सवार्िभलापिवगतः सवर्िचन्तासमुित्थतः । 

सु�शान्तः सकृ�योितः समािधरचलोऽभयः ॥ ३७ ॥ 

भाष्यम् 

अनामकत्वा�ु�ाथर्िस�ये हतेुमाह — अिभलप्यते अनेनेित अिभलापः वा�रणं सवर्�कारस्यािभधानस्य, तस्माि�गतः ; 

वाग�ोपलक्षणाथार्, सवर्बा�करणव�जत इत्येतत् । तथा, सवर्िचन्तासमुित्थतः, िचन्त्यते अनयेित िचन्ता बुि�ः, तस्याः 

समुित्थतः, अन्तःकरणिवव�जत इत्यथर्ः, ‘अ�ाणो �मनाः शु�ः अक्षरात्परतः परः’ (म.ु उ. २-१-२) इत्या�द�ुतेः । 

यस्मात्सवर्िवषयव�जतः, अतः सु�शान्तः । सकृ�योितः सदवै ज्योितः आत्मचैतन्यस्व�पेण । समािधः 

समािधिनिम��ज्ञावगम्यत्वात् ; समाधीयते अिस्मि�ित वा समािधः । अचलः अिव��यः । अत एव अभयः 

िव��याभावात् ॥ 

�हो न त� नोत्सगर्ि�न्ता य� न िव�ते । 

आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाित समतां गतम् ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम् 

यस्माद्��ैव ‘समािधरचलोऽभयः’ इत्यु�म्, अतः न त� तिस्मन्��िण �हः �हणमुपादानम्, न उत्सगर्ः उत्सजर्नं हानं वा 

िव�ते । य� िह िव��या ति�षयत्वं वा, त� हानोपादाने स्याताम् ; न त�यिमह ��िण सम्भवित, 

िवकारहतेोरन्यस्याभावाि�रवयवत्वा� ; अतो न त� हानोपादाने सम्भवतः । िचन्ता य� न िव�ते, सवर्�कारैव िचन्ता न 

सम्भवित य� अमनस्त्वात्, कुतस्त� हानोपादाने इत्यथर्ः । यदवै आत्मसत्यानुबोधो जातः, तदवै आत्मसंस्थं 

िवषयाभावादग्न्युष्णवदात्मन्येव िस्थतं ज्ञानम्, अजाित जाितव�जतम्, समतां गतम् परं साम्यमाप�ं भवित । यदादौ 

�ितज्ञातम् ‘अतो व�याम्यकापर्ण्यमजाित समतां गतम्’ (मा. का. ३-२) इित, इद ंतदपुपि�तः शा�त�ो�मुपसंि�यते — 

अजाित समतां गतिमित । एतस्मादात्मसत्यानुबोधात्कापर्ण्यिवषयमन्यत्, ‘यो वा एतदक्षरं गाग्यर्िव�दत्वास्माल्लोकात्�ैित 

स कृपणः’ (बृ. उ. ३-८-१०) इित �ुतेः । �ाप्यैतत्सवर्ः कृतकृत्यो �ा�णो भवतीत्यिभ�ायः ॥ 

अस्पशर्योगो वै नाम ददुर्शर्ः सवर्योिगनाम् । 

योिगनो िबभ्यित �स्मादभये भयद�शनः ॥ ३९ ॥ 



भाष्यम् 

य�पीदिमत्थं परमाथर्त�वम्, अस्पशर्योगो नाम अयं सवर्सम्बन्धाख्यस्पशर्व�जतत्वात् अस्पशर्योगो नाम वै स्मयर्त े�िस� 

उपिनषत्सु । दःुखेन दशृ्यत इित ददुर्शर्ः सवर्योिगणाम् वेदान्तिवज्ञानरिहतानाम् ; आत्मसत्यानुबोधायासल्भ्य एवेत्यथर्ः । 

योिगनः िबभ्यित िह अस्मात्सवर्भयव�जतादिप आत्मनाश�पिममं योगं मन्यमाना भयं कुवर्िन्त, अभये अिस्मन् भयद�शनः 

भयिनिम�ात्मनाशदशर्नशीलाः अिववे�कनः इत्यथर्ः ॥ 

मनसो िन�हाय�मभयं सवर्योिगणाम् । 

दःुखक्षयः �बोध�ाप्यक्षया शािन्तरेव च ॥ ४० ॥ 

भाष्यम् 

येषां पुन�र्�स्व�प�ितरेकेण र�ुसपर्वत्किल्पतमेव मन इिन्�या�द च न परमाथर्तो िव�ते, तेषां ��स्व�पाणामभयं 

मोक्षाख्या च अक्षया शािन्तः स्वभावत एव िस�ा, नान्याय�ा, ‘नोपचारः कथ�न’ (मा. का. ३-३६) इत्यु�ेः ; ये त्वतोऽन्ये 

योिगनो मागर्गा हीनमध्यमद�ृयो मनोऽन्यदात्म�ित�र�मात्मसम्बिन्ध पश्यिन्त, तेषामात्मसत्यानुबोधरिहतानां मनसो 

िन�हाय�मभयं सव�षां योिगनाम् । �क�, दःुखक्षयोऽिप । न �ात्मसम्बिन्धिन मनिस �चिलते दःुखक्षयोऽस्त्यिववे�कनाम् । 

�क�, आत्म�बोधोऽिप मनोिन�हाय� एव । तथा, अक्षयािप मोक्षाख्या शािन्तस्तेषां मनोिन�हाय�ैव ॥ 

उत्सेक उदधेयर्�त्कुशा�ेणैकिबन्दनुा । 

मनसो िन�हस्त��वेदप�रखेदतः ॥ ४१ ॥ 

भाष्यम् 

मनोिन�होऽिप तेषाम् उदधेः कुशा�ेण एकिबन्दनुा उत्सेचनेन शोषण�वसायवत् 

�वसायवतामनवस�ान्तःकरणानामिनव�दात् अप�रखेदतः भवतीत्यथर्ः ॥ 

उपायेन िनगृ�ीयाि�िक्ष�ं कामभोगयोः । 

सु�स�ं लय ेचैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२ ॥ 

भाष्यम् 

�कमप�रिख��वसायमा�मेव मनोिन�ह ेउपायः ? नेत्युच्यते ; अप�रिख��वसायवान्सन्, व�यमाणेनोपायेन 

कामभोगिवषयेषु िविक्ष�ं मनो िनगृ�ीयात् िन�न्ध्यादात्मन्येवेत्यथर्ः । �क�, लीयतेऽिस्मि�ित सुषु�ो लयः ; तिस्मन् लये 



च सु�स�म् आयासव�जतमपीत्येतत्, िनगृ�ीया�दत्यनुवतर्ते । सु�स�ं चेत्कस्माि�गृ�त इित, उच्यते ; यस्मात् यथा 

कामः अनथर्हतेुः, तथा लयोऽिप ; अतः कामिवषयस्य मनसो िन�हवल्लयादिप िनरो��त्विमत्यथर्ः ॥ 

दःुखं सवर्मनुस्मृत्य कामभोगाि�वतर्येत् । 

अजं सवर्मनुस्मृत्य जातं नैव त ुपश्यित ॥ ४३ ॥ 

भाष्यम् 

कः स उपाय इित, उच्यते — सव� �तैमिव�ािवजृिम्भतं दःुखमेव इत्यनुस्मृत्य कामभोगात् कामिनिम�ो भोगः 

इच्छािवषयः तस्मात् िव�सृतं मनो िनवतर्येत् वैराग्यभावनयेत्यथर्ः । अजं �� सवर्म् इत्येतच्छा�ाचाय�पदशेतः अनुस्मृत्य 

ति�परीतं �तैजातं नैव त ुपश्यित अभावात् ॥ 

लये संबोधयेि��ं िविक्ष� ंशमयेत्पुनः । 

सकषायं िवजानीयात्सम�ा�ं न चालयेत् ॥ ४४ ॥ 

भाष्यम् 

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य�योपायेन लये सुषु�े लीनं संबोधयेत ्मनः आत्मिववेकदशर्नेन योजयेत् । िच�ं मन 

इत्यनथार्न्तरम् । िविक्ष�ं च कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं पुनः पुनरभ्यासतो लयात्संबोिधतं िवषयेभ्य� �ाव�ततम्, नािप 

साम्याप�मन्तरालावस्थ ंसकषाय ंसरागं बीजसंयु�ं मन इित िवजानीयात् । ततोऽिप य�तः साम्यमापादयेत् । यदा तु 

सम�ा� ंभवित, सम�ा�यिभमुखीभवतीत्यथर्ः ; ततः तत् न चालयेत्, िवषयािभमुखं न कुयार्�दत्यथर्ः ॥ 

नास्वादयेत्सुखं त� िनःसङ्गः �ज्ञया भवेत् । 

िन�लं िन�रि��मेक�कुयार्त्�य�तः ॥ ४५ ॥ 

भाष्यम् 

समािधत्सतो योिगनो यत्सुखं जायते, तत ्नास्वादयेत् त� न रज्येतेत्यथर्ः । कथं त�ह ? िनःसङ्गः िनःस्पृहः �ज्ञया 

िववेकबुद्ध्या यदपुलभ्यते सुखम,् तदिव�ाप�रकिल्पतं मृषैवेित िवभावयेत् ; ततोऽिप सुखरागाि�गृ�ीया�दत्यथर्ः । यदा 

पुनः सुखरागाि�वृ�ं िन�लस्वभावं यत ्िन�रत् बिह�नगर्च्छ�वित िच�म,् ततस्ततो िनयम्य उ�ोपायेन आत्मन्येव 

एक�कुयार्त् �य�तः । िचत्स्व�पस�ामा�मेवापादये�दत्यथर्ः ॥ 

यदा न लीयते िच�ं न च िविक्षप्यते पुनः । 



अिनङ्गनमनाभासं िनष्प�ं �� त�दा ॥ ४६ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ेनोपायेन िनगृहीतं िच�ं यदा सुषु�े न लीयते, न च पुन�वषयेषु िविक्षप्यते ; अिनङ्गनम् अचलं िनवात�दीपकल्पम्, 

अनाभासं न केनिचत्किल्पतेन िवषयभावेनावभासते इित ; यदा एवंलक्षणं िच�म्, तदा िनष्प�ं �� ; ��स्व�पेण 

िनष्प�ं िच�ं भवतीत्यथर्ः ॥ स्वस्थं शान्तं सिनवार्णमकथ्यं सुखमु�मम् । 

अजमजेन जे्ञयेन सवर्जं्ञ प�रचक्षते ॥ ४७ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ं परमाथर्सुखमात्मसत्यानुबोधलक्षणं स्वस्थ ंस्वात्मिन िस्थतम् ; शान्तं सवार्नथ�पशम�पम् ; सिनवार्णम्, 

िनवृर्ित�नवार्णं कैवल्यम्, सह िनवार्णेन वतर्ते ; त� अकथ्यं न शक्यते कथियतुम्, अत्यन्तासाधारणिवषयत्वात् ; सुखमु�मं 

िनरितशयं िह त�ोिग�त्यक्षमेव ; न जातिमित अजम्, यथा िवषयिवषयम् ; अजेन अनुत्प�ेन जे्ञयेन अ�ित�र�ं सत् स्वेन 

सवर्ज्ञ�पेण सवर्जं्ञ ��ैव सुखं प�रचक्षते कथयिन्त ��िवदः ॥ 

न कि��ायते जीवः सम्भवोऽस्य न िव�ते । 

एत�द�ुमं सत्यं य� �कि�� जायते ॥ ४८ ॥ 

भाष्यम् 

सव�ऽप्ययं मनोिन�हा�दः मृल्लोहा�दवत्सृि��पासना च उ�ा परमाथर्स्व�प�ितप�युपायत्वेन, न परमाथर्सत्येित । 

परमाथर्सत्यं त ुन कि��ायते जीवः कतार् भो�ा च नोत्प�ते केनिचदिप �कारेण । अतः स्वभावतः अजस्य अस्य 

एकस्यात्मनः सम्भवः कारणं न िव�ते नािस्त । यस्मा� िव�तेऽस्य कारणम्, तस्मा� कि��ायते जीव इत्येतत् । 

पूव�षूपायत्वेनो�ानां सत्यानाम् एतत् उ�मं सत्यं यिस्मन्सत्यस्व�पे ��िण अणुमा�मिप �कि�� जायते इित ॥ 

॥ अलातशािन्त�करणम ्॥ 

ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमार्न्यो गगनोपमान् । 

जे्ञयािभ�ेन संबु�स्तं वन्द ेि�पदां वरम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 



ओङ्कारिनणर्य�ारेण आगमतः �ितज्ञातस्या�तैस्य बा�िवषयभेदवैतथ्या� िस�स्य पुनर�तै ेशा�युि�भ्यां 

साक्षाि�धार्�रतस्य एतद�ुमं सत्यिमत्युपसंहारः कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमाथर्स्य अ�तैदशर्नस्य �ितपक्षभूता �िैतनो 

वैनािशका� । तेषां चान्योन्यिवरोधा�ाग�षेा�दक्लेशास्पद ंदशर्निमित िमथ्यादशर्नत्वं सूिचतम्, 

क्लेशानास्पदत्वात्सम्यग्दशर्निमत्य�तैदशर्नस्तुतये । त�दह िवस्तरेणान्योन्यिव��तया असम्यग्दशर्नत्वं �दश्यर् 

तत्�ितषेधेना�तैदशर्निसि��पसंहतर्�ा आवीतन्यायेनेत्यलातशािन्त�करणमारभ्यते । 

त�ा�तैदशर्नसम्�दायकतुर्र�तैस्व�पेणैव नमस्काराथ�ऽयमा��ोकः । आचायर्पूजा िह अिभ�ेताथर्िसद्ध्यथ�ष्यते शा�ारम्भे 

। आकाशेन ईषदसमा�माकाशकल्पमाकाशतुल्यिमत्येतत् । तेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन । �कम ्? धमार्नात्मनः । �किविश�ान् 

? गगनोपमान् गगनमुपमा येषां ते गगनोपमाः, तानात्मनो धमार्न् । ज्ञानस्यैव पुन�वशेषणम् — जे्ञयैधर्म�रात्मिभरिभ�म् 

अग्न्युष्णवत् सिवतृ�काशव� यत ्ज्ञानम्, तेन जे्ञयािभ�ेन ज्ञानेन आकाशकल्पेन जे्ञयात्मस्व�पा�ित�र�ेन, 

गगनोपमान्धमार्न्यः संबु�ः संबु�वाि�त्यमेव ई�रो यो नारायणाख्यः, तं वन्द ेअिभवादये । ि�पदां वरं ि�पदोपलिक्षतानां 

पु�षाणां वरं �धानम्, पु�षो�मिमत्यिभ�ायः । उपद�ृेनमस्कारमुखेन ज्ञानजे्ञयज्ञातृभेदरिहतं परमाथर्त�वदशर्निमह �करणे 

�ितिपपादियिषतं �ितपक्ष�ितषेध�ारेण �ितज्ञातं भवित ॥ 

अस्पशर्योगो वै नाम सवर्स�वसुखो िहतः । 

अिववादोऽिव��� दिेशतस्तं नमाम्यहम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

अधुना अ�तैदशर्नयोगस्य नमस्कारः तत्स्तुतये — स्पशर्नं स्पशर्ः सम्बन्धो न िव�ते यस्य योगस्य केनिचत्कदािचदिप, सः 

अस्पशर्योगः ��स्वभाव एव वै नामेित ; ��िवदामस्पशर्योग इत्येवं �िस� इत्यथर्ः । स च सवर्स�वसुखो भवित । 

कि�दत्यन्तसुखसाधनिविश�ोऽिप दःुखस्व�पः, यथा तपः । अयं तु न तथा । �क त�ह ? सवर्स�वानां सुखः । तथा इह 

भवित कि�ि�षयोपभोगः सुखो न िहतः ; अयं तु सुखो िहत�, िनत्यम�चिलतस्वभावत्वात ्। �क च अिववादः, िव�� ं

वदनं िववादः पक्ष�ितपक्षप�र�हणे यिस्म� िव�ते सः अिववादः । कस्मात् ? यतः अिव��� ; य ईदशृो योगः दिेशतः 

उप�द�ः शा�ेण, त ंनमाम्यह ं�णमामीत्यथर्ः ॥ 

भूतस्य जाितिमच्छिन्त वा�दनः केिचदवे िह । 

अभूतस्यापरे धीरा िववदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



कथं �िैतनः परस्परं िव�ध्यन्त इित, उच्यते — भूतस्य िव�मानस्य वस्तुनः जाितम् उत्पि�म् इच्छिन्त वा�दनः केिचदवे 

िह सांख्याः ; न सवर् एव �िैतनः । यस्मात् अभूतस्य अिव�मानस्य अपरे वैशेिषका नैयाियका� धीराः धीमन्तः, 

�ाज्ञािभमािनन इत्यथर्ः । िववदन्तः िव�� ंवदन्तो िह अन्योन्यिमच्छिन्त जेतुिमत्यिभ�ायः ॥ 

भूतं न जायते �कि�दभूतं नैव जायते । 

िववदन्तोऽ�या �ेवमजा�त ख्यापयिन्त ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तैरेवं िव��वदनेन अन्योन्यपक्ष�ितषेधं कुवर्ि�ः �क ख्यािपतं भवतीित, उच्यते — भूतं िव�मानं वस्तु न जायते 

�कि�ि��मानत्वादवे आत्मवत ्इत्येवं वदन् अस�ादी सांख्यपकं्ष �ितषेधित स�न्म । तथा अभूतम् अिव�मानम् 

अिव�मानत्वा�ैव जायते शशिवषाणवत् इत्येवं वदन्सांख्योऽिप अस�ा�दपक्षमस�न्म �ितषेधित । िववदन्तः िव�� ं

वदन्तः अ�याः अ�िैतनो �ेते अन्योन्यस्य पक्षौ सदसतोजर्न्मनी �ितषेधन्तः अजाितम् अनुत्पि�मथार्त्ख्यापयिन्त 

�काशयिन्त ते ॥ 

ख्याप्यमानामजा�त तैरनुमोदामह ेवयम् । 

िववदामो न तैः साधर्मिववाद ंिनबोधत ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तैरेवं ख्यप्यमानामजाितम् एवमस्तु इित अनुमोदामह ेकेवलम्, न तैः साध� िववदामः पक्ष�ितपक्षप�र�हणे ; यथा ते 

अन्योन्यिमत्यिभ�ायः । अतः तम ्अिववाद ंिववादरिहतं परमाथर्दशर्नमनुज्ञातमस्मािभः िनबोधत ह ेिशष्याः ॥ 

अजातस्यैव धमर्स्य जाितिमच्छिन्त वा�दनः । 

अजातो �मृतो धम� मत्यर्तां कथमेष्यित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सदस�ा�दनः सव� । अयं त ुपुरस्तात्कृतभाष्यः �ोकः ॥ 

न भवत्यमृतं मत्य� न मत्यर्ममृतं तथा । 

�कृतेरन्यथाभावो न कथि��िवष्यित ॥ ७ ॥ 



स्वभावेनामृतो यस्य धम� गच्छित मत्यर्तात् । 

कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यित िन�लः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

उ�ाथार्नां �ोकानािमहोपन्यासः परवा�दपक्षाणामन्योन्यिवरोधख्यािपतानुत्प�यामोदन�दशर्नाथर्ः ॥ 

सांिसि�क� स्वाभािवक� सहजा अकृता च या । 

�कृितः सेित िवजे्ञया स्वभावं न जहाित या ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

यस्माल्लौ�कक्यिप �कृितनर् िवपय�ित, कासािवत्याह — सम्यिक्सि�ः संिसि�ः, त� भवा सांिसि�क� ; यथा योिगनां 

िस�ानामिणमा�ै�यर्�ाि�ः �कृितः, सा भूतभिवष्यत्कालयोरिप योिगनां न िवपय�ित । तथैव सा । स्वाभािवक� 

��स्वभावत एव िस�ा, यथा अग्न्यादीनामुष्ण�काशा�दलक्षणा । सािप न कालान्तरे �िभचरित दशेान्तरे वा, तथा 

सहजा आत्मना सहवै जाता, यथा प�यादीनामाकाशगमना�दलक्षणा । अन्यािप या कािचत् अकृता केनिच� कृता, यथा 

अपां िन�दशेगमना�दलक्षणा । अन्यािप या कािचत्स्वभावं न जहाित, सा सवार् �कृित�रित िवजे्ञया लोके । िमथ्याकिल्पतेषु 

लौ�ककेष्विप वस्तुषु �कृितनार्न्यथा भवित ; �कमुत अजस्वभावेषु परमाथर्वस्तुषु ? अमृतत्वलक्षणा �कृितनार्न्यथा 

भवे�दत्यिभ�ायः ॥ 

जरामरणिनमुर्�ाः सव� धमार्ः स्वभावतः । 

जरामरणिमच्छन्त�यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

�किवषया पुनः सा �कृितः, यस्या अन्यथाभावो वा�दिभः कल्प्यत े? कल्पनायां वा को दोष इत्याह जरामरणिनमुर्�ाः 

जरामरणा�दसवर्िव��याव�जता इत्यथर्ः । के ? सव� धमार्ः सव� आत्मान इत्येतत् । स्वभावतः �कृितत एव । अत 

एवंस्वभावाः सन्तो धमार् जरामरणिमच्छन्त इवेच्छन्तः र�वािमव सपर्मात्मिन कल्पयन्तः च्यवन्ते, स्वभावत�लन्तीत्यथर्ः 

। तन्मनीषया जरामरणिचन्तया त�ावभािवतत्वदोषेणेत्यथर्ः ॥ 

शा�समा�ौ परमाथर्त�वस्तुत्यथ� नमस्कार उच्यते — ददुर्श� दःुखेन दशर्नमस्येित ददुर्शर्म् । अिस्त नास्तीित 

चतुष्को�टव�जतत्वाद्द�ुवजे्ञयिमत्यथर्ः । अत एव अितगम्भीरं दषु्�वेशं महासमु�वदकृत�जै्ञः । अजं साम्यं िवशारदम् । ईदक्ृ 



पदम् अनानात्वं नानात्वव�जतं बुद्ध्वा अवगम्य तद्भूताः सन्तः नमस्कुमर्ः तस्म ैपदाय । अ�वहायर्मिप 

�वहारगोचरतामापा� यथाबलं यथाश��त्यथर्ः ॥ 

अजमिप जिनयोगं �ापद�ैयर्योगा - 

दगित च गितम�ां �ापदकंे �नेकम् । 

िविवधिवषयधमर्�ािह मुग्धेक्षणानां 

�णतभयिवहन्तृ �� य��तोऽिस्म ॥ १ ॥ 

�ज्ञावैशाखवेधकु्षिभतजलिनधेव�दना�ोऽन्तरस्थं 

भूतान्यालोक्य म�ान्यिवरतजनन�ाहघोरे समु� े। 

का�ण्याद�ुधारामृतिमदममरैदुर्लर्भं भूतहतेो - 

यर्स्तं पूज्यािभपूज्यं परमगु�ममुं पादपातैनर्तोऽिस्म ॥ २ ॥ 

यत्�ज्ञालोकभासा �ितहितमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 

म�ोन्म�� घोरे �सकृदपुजनोदन्वित �ासने मे । 

यत्पादावाि�तानां �ुितशमिवनय�ाि�रग्न्या �मोघा 

तत्पादौ पावनीयौ भवभयिवनुदौ सवर्भावैनर्मस्ये ॥ ३ ॥ 

कारणं यस्य वै काय� कारणं तस्य जायते । 

जायमानं कथमजं िभ�ं िनत्यं कथं च तत् ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

कथं स�ाितवा�दिभः सांख्यैरनुपप�मुच्यते इित, आह वैशेिषकः — कारणं मृ�दपुादानलक्षणं यस्य वा�दनः वै कायर्म्, 

कारणमेव कायार्कारेण प�रणमते यस्य वा�दन इत्यथर्ः । तस्य अजमेव सत् �धाना�द कारणं महदा�दकायर्�पेण जायत 

इत्यथर्ः । महदा�ाकारेण चे�ायमानं �धानम्, कथमजमुच्यते तैः ? िव�ितिष� ंचेदम् — जायते अजं चेित । िनत्यं च 

तै�च्यते । �धानं िभ�ं िवदीणर्म ्; स्फु�टतमेकदशेेन सत् कथं िनत्यं भवे�दत्यथर्ः । न िह सावयवं घटा�द एकदशेेन 

स्फुटनध�म िनत्यं द�ृ ंलोके इत्यथर्ः । िवदीण� च स्यादकेदशेेनाजं िनत्यं चेत्येतत् िव�ितिष� ंतैरिभधीयत इत्यिभ�ायः ॥ 



कारणा��नन्यत्वमतः कायर्मजं तव । 

जायमानाि� वै कायार्त्कारणं त ेकथं �ुवम् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

उ�स्यैवाथर्स्य स्प�ीकरणाथर्माह — कारणात् अजात् कायर्स्य य�द अनन्यत्विम� ंत्वया, ततः कायर्मप्यजिमित �ा�म् । 

इद ंचान्यि��ितिष� ंकायर्मजं चेित तव । �कचान्यत्, कायर्कारणयोरनन्यत्वे जायमानाि� वै कायार्त् कारणम ्अनन्यि�त्यं 

�ुवं च ते कथं भवेत् ? न िह कुक्कु�ा एकदशेः पच्यते, एकदशेः �सवाय कल्प्यते ॥ 

अजा� ैजायते यस्य द�ृान्तस्तस्य नािस्त वै । 

जाता� जायमानस्य न �वस्था �सज्यते ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

�कचान्यत्, यत् अजात् अनुत्प�ा�स्तुनः जायते यस्य वा�दनः कायर्म्, द�ृान्तः तस्य नािस्त वै ; द�ृान्ताभावे अथार्दजा� 

�कि��ायते इित िस� ंभवतीत्यथर्ः । यदा पुनः जातात् जायमानस्य वस्तुनः अभ्युपगमः, तदिप 

अन्यस्मा�ाता�दप्यन्यस्मा�दित न �वस्था �सज्यते । अनवस्था स्या�दत्यथर्ः ॥ 

हतेोरा�दः फलं येषामा�दह�तुः फलस्य च । 

हतेोः फलस्य चाना�दः कथं तै�पवण्यर्ते ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभूत्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इित परमाथर्तो �तैाभावः �ुत्यो�ः ; तमाि�त्याह — हतेोः धमार्दःे आ�दः 

कारणं दहेा�दसङ्घातः फलं येषां वा�दनाम् ; तथा आ�दः कारणं हतेुधर्मार्�दः फलस्य च दहेा�दसङ्घातस्य ; एवं 

हतुेफलयो�रतरेतरकायर्कारणत्वेन आ�दम�वं �ुवि�ः एवं हतेोः फलस्य च अना�दत्वं कथं तै�पवण्यर्ते िव�ितिष�िमत्यथर्ः 

। न िह िनत्यस्य कूटस्थस्यात्मनो हतेुफलात्मकता सम्भवित ॥ 

हतेोरा�दः फलं येषामा�दह�तुः फलस्य च । 

तथा जन्म भवे�ेषां पु�ा�न्म िपतुयर्था ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



कथं तै�व��मभ्युपगम्यत इित, उच्यते — हतेुजन्यादवे फलात् हतेोजर्न्माभ्युपगच्छतां तेषामीदशृो िवरोध उ�ो भवित, 

यथा पु�ा�न्म िपतुः ॥ 

सम्भवे हतुेफलयोरेिषत�ः �मस्त्वया । 

युगपत्संभवे यस्मादसम्बन्धो िवषाणवत् ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ो िवरोधो न यु�ोऽभ्युपगन्तुिमित चेन्मन्यसे, सम्भवे उत्प�ौ हतेुफलयोः �मः एिषत�ः अन्वे��ः त्वया — हतेुः 

पूव� प�ात्फलं चेित । इत� युगपत्संभवे यस्मा�तेुफलयोः कायर्कारणत्वेन असम्बन्धः, यथा युगपत्संभवतोः 

स�ेतरगोिवषाणयोः ॥ 

फलादतु्प�मानः स� त ेहतेुः �िसध्यित । 

अ�िस�ः कथं हतेुः फलमुत्पादियष्यित ॥ १७ ॥ 

भाष्यम् 

कथमसम्बन्ध इत्याह — जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकात् फलात् उत्प�मानः सन् शशिवषाणाद�ेरवासतो न हतेुः �िसध्यित 

जन्म न लभते । अलब्धात्मकः अ�िस�ः सन् शशिवषाणा�दकल्पः तव स कथं फलमुत्पादियष्यित ? न िह 

इतरेतरापेक्षिसद्ध्योः शशिवषाणकल्पयोः कायर्कारणभावेन सम्बन्धः �िचद्द�ृः अन्यथा वेत्यिभ�ायः ॥ 

य�द हतेोः फलाित्सि�ः फलिसि�� हतेुतः । 

कतरत्पूवर्िनष्प�ं यस्य िसि�रपेक्षया ॥ १८ ॥ 

भाष्यम् 

असम्बन्धतादोषेणापाकृतेऽिप हतेुफलयोः कायर्कारणभावे, य�द हतेुफलयोरन्योन्यिसि�रभ्युपगम्यत एव त्वया, 

कतरत्पूवर्िनष्प�ं हतेुफलयोः ? यस्य प�ा�ािवनः िसि�ः स्यात्पूवर्िस�ापेक्षया, तद्�ूहीत्यथर्ः ॥ 

अशि�रप�रज्ञानं �मकोपोऽथ वा पुनः । 

एवं िह सवर्था बु�रैजाितः प�रदीिपता ॥ १९ ॥ 

भाष्यम् 



अथ एत� शक्यते व�ुिमित मन्यसे, सेयमशि�ः अप�रज्ञानं त�वािववेकः, मूढतेत्यथर्ः । अथ वा, योऽयं त्वयो�ः �मः हतेोः 

फलस्य िसि�ः फला� हतेोः िसि��रित इतरेतरानन्तयर्लक्षणः, तस्य कोपः िवपयार्सोऽन्यथाभावः स्या�दत्यिभ�ायः । एवं 

हतुेफलयोः कायर्कारणभावानुपप�ेः अजाितः सवर्स्यानुत्पि�ः प�रदीिपता �कािशता अन्योन्यपक्षदोषं �ुवि�वार्�दिभः 

बु�ःै पिण्डतै�रत्यथर्ः ॥ 

बीजाङ्कुराख्यो द�ृान्तः सदा साध्यसमो िह सः । 

न िह साध्यसमो हतेुः िस�ौ साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ 

भाष्यम् 

ननु हतुेफलयोः कायर्कारणभाव इत्यस्मािभ��ं शब्दमा�माि�त्य च्छलिमद ंत्वयो�म् — ‘पु�ा�न्म िपतुयर्था’ (मा. का. 

४-१५) ‘िवषाणव�ासम्बन्धः’ (मा. का. ४-१६) इत्या�द । न �स्मािभः अिस�ा�तेोः फलिसि�ः, अिस�ा�ा 

फला�तुेिसि�रभ्युपगता । �क त�ह ? बीजाङ्कुरवत्कायर्कारणभावोऽभ्युपगम्यत इित । अ�ोच्यते — बीजाङ्कुराख्यो 

द�ृान्तो यः, स साध्येन समः तुल्यो ममेत्यिभ�ायः । ननु �त्यक्षः कायर्कारणभावो बीजाङ्कुरयोरना�दः ; न, पूवर्स्य पूवर्स्य 

अपरभावादा�दम�वाभ्युपगमात् । यथा इदानीमुत्प�ोऽपरोऽङ्कुरो बीजादा�दमान् बीजं चापरमन्यस्मादङ्कुरा�दित 

�मेणोत्प�त्वादा�दमत् । एवं पूवर्ः पूव�ऽङ्कुरो बीजं च पूव� पूवर्मा�दमदवेेित �त्येकं सवर्स्य 

बीजाङ्कुरजातस्या�दम�वात्कस्यिचदप्यना�दत्वानुपपि�ः । एवं हतेुफलयोः । अथ बीजाङ्कुरसन्ततेरना�दम�विमित चेत् ; 

न, एकत्वानुपप�ेः ; न िह बीजाङ्कुर�ितरेकेण बीजाङ्कुरसन्तितनार्मैका अभ्युपगम्यते हतेुफलसन्तितवार् 

तदना�दत्ववा�दिभः । तस्मात्सू�म ्‘हतेोः फलस्य चाना�दः कथं तै�पवण्यर्ते’ इित । तथा च अन्यदप्यनुपप�ेनर् 

च्छलिमत्यिभ�ायः । न च लोके साध्यसमो हतेुः साध्यस्य िस�ौ िसि�िनिम�ं युज्यते �युज्यते �माणकुशलै�रत्यथर्ः । 

हतुे�रित द�ृान्तोऽ�िभ�ेतः, गमकत्वात् ; �कृतो िह द�ृान्तः, न हतेु�रित ॥ 

पूवार्पराप�रज्ञानमजातेः प�रदीपकम् । 

जायमानाि� वै धमार्त्कथं पूव� न गृ�ते ॥ २१ ॥ 

भाष्यम् 

कथं बु�रैजाितः प�रदीिपतेित, आह — यदतेत् हतेुफलयोः पूवार्पराप�रज्ञानम्, त�ैतत् अजातेः प�रदीपकम् 

अवबोधकिमत्यथर्ः । जायमानो िह चे�म� गृ�ते, कथं तस्मात्पूव� कारणं न गृ�ते ? अवश्यं िह जायमानस्य �ही�ा 

त�नकं �हीत�म्, जन्यजनकयोः सम्बन्धस्यानपेतत्वात् ; तस्मादजाितप�रदीपकं त�दत्यथर्ः ॥ 

स्वतो वा परतो वािप न �कि��स्त ुजायते । 



सदसत्सदस�ािप न �कि��स्तु जायते ॥ २२ ॥ 

भाष्यम् 

इत� न जायते �कि�त् य�ायमानं वस्तु स्वतः परतः उभयतो वा सत् असत् सदस�ा न जायते, न तस्य केनिचदिप 

�कारेण जन्म सम्भवित । न तावत्स्वयमेवाप�रिनष्प�ात्स्वतः स्व�पात्स्वयमेव जायते, यथा घटस्तस्मादवे घटात् । नािप 

परतः अन्यस्मादन्यः, यथा घटात्पटः । तथा नोभयतः, िवरोधात्, यथा घटपटाभ्यां घटः पटो वा न जायते । ननु मृदो घटो 

जायते िपतु� पु�ः ; सत्यम्, अस्य जायत इित �त्ययः शब्द� मूढानाम् । तावेव तु शब्द�त्ययौ िववे�किभः परी�येते — 

�क सत्यमेव तौ, उत मृषा इित ; यावता परी�यमाणे शब्द�त्ययिवषयं वस्तु घटपु�ा�दलक्षणं शब्दमा�मेव तत,् 

‘वाचारम्भणम्’ (छा. उ. ६-४-४) इित �ुतेः । स�ेत् न जायते, स�वात्, मृित्प�ा�दवत् । य�सत्, तथािप न जायते, 

अस�वादवे, शशिवषाणा�दवत् । अथ सदसत्, तथािप न जायते िव��स्यैकस्यासम्भवात् । अतो न �कि��स्तु जायत इित 

िस�म् । येषां पुनजर्िनरेव जायत इित ��याकारकफलैकत्वमभ्युपगम्यते क्षिणकत्वं च वस्तुनः, ते दरूत एव न्यायापेताः । 

इदिमत्थिमत्यवधारणक्षणान्तरानवस्थानात्, अननुभूतस्य स्मृत्यनुपप�े� ॥ 

हतेुनर् जायतेऽनादःे फलं चािप स्वभावतः । 

आ�दनर् िव�ते यस्य तस्य �ा�दनर् िव�ते ॥ २३ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, हतुेफलयोरना�दत्वमभ्युपगच्छता त्वया बला�तेुफलयोरजन्मैवाभ्युपगतं स्यात् । कथम् ? अनादःे 

आ�दरिहतात्फलात् हतेुः न जायते । न �नुत्प�ादनादःे फला�तेोजर्न्मेष्यते त्वया, फलं चािप 

आ�दरिहतादनादहे�तोरजात्स्वभावत एव िन�निम�ं जायत इित नाभ्युपगम्यते । तस्मादना�दत्वमभ्युपगच्छता त्वया 

हतुेफलयोरजन्मैवाभ्युपगम्यते । यस्मात् आ�दः कारणं न िव�ते यस्य लोके, तस्य �ा�दः पूव��ा जाितनर् िव�ते । 

कारणवत एव �ा�दरभ्युपगम्यते, न अकारणवतः ॥ 

�ज्ञ�ेः सिनिम�त्वमन्यथा �यनाशतः । 

संक्लेशस्योपलब्धे� परतन्�ािस्तता मता ॥ २४ ॥ 

भाष्यम् 

उ�स्यैवाथर्स्य दढृीकरणिचक�षर्या पुनरािक्षपित — �ज्ञानं �ज्ञि�ः शब्दा�द�तीितः, तस्याः सिनिम�त्वम्, िनिम�ं कारणं 

िवषय इत्येतत् ; सिनिम�त्वं सिवषयत्वं स्वात्म�ित�र�िवषयतेत्येतत्, �ितजानीमह े। न िह िन�वषया �ज्ञि�ः 



शब्दा�द�तीितः स्यात्, तस्याः सिनिम�त्वात् । अन्यथा िन�वषयत्वे शब्दस्पशर्नीलपीतलोिहता�द�त्ययवैिच�यस्य �यस्य 

नाशतः नाशोऽभावः �सज्येतेत्यथर्ः । न च �त्ययवैिच�यस्य �यस्याभावोऽिस्त, �त्यक्षत्वात् । अतः �त्ययवैिच�यस्य �यस्य 

दशर्नात्, परेषां तन्�ं परतन्�िमत्यन्यशा�म्, तस्य परतन्�स्य परतन्�ा�यस्य बा�ाथर्स्य �ज्ञान�ित�र�स्य अिस्तता 

मता अिभ�ेता । न िह �ज्ञ�ेः �काशमा�स्व�पाया नीलपीता�दबा�ालम्बनवैिच�यमन्तरेण स्वभावभेदनेैत�िैच�यं 

सम्भवित । स्फ�टकस्येव नीला�ुपाध्या�यै�वना वैिच�यं न घटत इत्यिभ�ायः । इत� परतन्�ा�यस्य बा�ाथर्स्य 

ज्ञान�ित�र�स्यािस्तता । संक्लेशनं संक्लेशः, दःुखिमत्यथर्ः । उपलभ्यते िह अि�दाहा�दिनिम�ं दःुखम् । य�ग्न्या�दबा�ं 

दाहा�दिनिम�ं िवज्ञान�ित�र�ं न स्यात्, ततो दाहा�ददःुखं नोपलभ्येत । उपलभ्यते तु । अतः तेन मन्यामह ेअिस्त 

बा�ोऽथर् इित । न िह िवज्ञानमा�े संक्लेशो यु�ः, अन्य�ादशर्ना�दत्यिभ�ायः ॥ 

�ज्ञ�ेः सिनिम�त्विमष्यते युि�दशर्नात् । 

िनिम�स्यािनिम�त्विमष्यते भूतदशर्नात् ॥ २५ ॥ 

भाष्यम् 

अ�ोच्यते — बाढमेवं �ज्ञ�ेः सिनिम�त्वं �यसंक्लेशोपलिब्धयुि�दशर्ना�दष्यते त्वया । िस्थरीभव ताव�वं युि�दशर्नं 

वस्तुनस्तथात्वाभ्युगमे कारणिमत्य� । �ूिह �क तत इित । उच्यते — िनिम�स्य �ज्ञ�यालम्बनािभमतस्य तव 

घटादरेिनिम�त्वमनालम्बनत्वं वैिच�याहतेुत्विमष्यतेऽस्मािभः । कथम् ? भूतदशर्नात् परमाथर्दशर्ना�दत्येतत् । न िह घटो 

यथाभूतमृ�पूदशर्ने सित त�ितरेकेणािस्त, यथा अ�ान्मिहषः, पटो वा तन्तु�ितरेकेण तन्तव�ांशु�ितरेकेण 

इत्येवमु�रो�रभूतदशर्न आ शब्द�त्ययिनरोधा�ैव िनिम�मुपलभामह ेइत्यथर्ः । अथ वा, अभूतदशर्ना�ा�ाथर्स्य 

अिनिम�त्विमष्यते र�वादािवव सपार्द�ेरत्यथर्ः । �ािन्तदशर्निवषयत्वा� िनिम�स्यािनिम�त्वं भवेत् ; तदभावे अभानात् 

। न िह सुषु�समािहतमु�ानां �ािन्तदशर्नाभावे आत्म�ित�र�ो बा�ोऽथर् उपलभ्यते । न ह्युन्म�ावगतं वस्त्वनुन्म�ैरिप 

तथाभूतं गम्यते । एतेन �यदशर्नं संक्लेशोपलिब्ध� �त्यु�ा ॥ 

िच�ं न संस्पृशत्यथ� नाथार्भासं तथैव च । 

अभूतो िह यत�ाथ� नाथार्भासस्ततः पृथक् ॥ २६ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मा�ािस्त बा� ंिनिम�म्, अतः िच�ं न स्पृशत्यथ� बा�ालम्बनिवषयम्, नाप्यथार्भासम्, िच�त्वात्, स्व�िच�वत् । 

अभूतो िह जाग�रतेऽिप स्व�ाथर्वदवे बा�ः शब्दा�थ� यतः उ�हतेुत्वा� । नाप्यथार्भासि��ात्पृथक् । िच�मेव िह 

घटा�थर्वदवभासते यथा स्व�े ॥ 



िनिम�ं न सदा िच�ं संस्पृशत्यध्वसु ि�षु । 

अिनिम�ो िवपयार्सः कथं तस्य भिवष्यित ॥ २७ ॥ 

भाष्यम् 

ननु िवपयार्सस्त�ह असित घटादौ घटा�ाभासता िच�स्य ; तथा च सित अिवपयार्सः �िच��� इित ; अ�ोच्यते — 

िनिम�ं िवषयम् अतीतानागतवतर्मानाध्वसु ि�ष्विप सदा िच�ं न संस्पृशेदवे िह । य�द िह �िचत्संस्पृशेत्, सः अिवपयार्सः 

परमाथर् इत्यतस्तदपेक्षया असित घटे घटाभासता िवपयार्सः स्यात् ; न तु तदिस्त कदािचदिप िच�स्याथर्संस्पशर्नम् । 

तस्मात् अिनिम�ः िवपयार्सः कथं तस्य िच�स्य भिवष्यित ? न कथि�ि�पयार्सोऽस्तीत्यिभ�ायः । अयमेव िह 

स्वभावि��स्य, यदतु असित िनिम�े घटादौ त�दवभासनम् ॥ 

तस्मा� जायते िच�ं िच�दशृ्यं न जायते । 

तस्य पश्यिन्त ये जा�त खे वै पश्यिन्त ते पदम् ॥ २८ ॥ 

भाष्यम् 

‘�ज्ञ�ेः सिनिम�त्वम्’ (मा. का. ४-२५) इत्या�द एतदन्तं िवज्ञानवा�दनो बौ�स्य वचनं बा�ाथर्वा�दपक्ष�ितषेधपरम् 

आचाय�णानुमो�दतम् । तदवे हतेुं कृत्वा तत्पक्ष�ितषेधाय त�ददमुच्यते — तस्मा�दत्या�द । यस्मादसत्येव घटादौ 

घटा�ाभासता िच�स्य िवज्ञानवा�दना अभ्युपगता, तदनुमो�दतमस्मािभरिप भूतदशर्नात् ; तस्मा�स्यािप िच�स्य 

जायमानावभासता असत्येव जन्मिन यु�ा भिवतुिमित अतो न जायते िच�म ्। यथा िच�दशृ्यं न जायते अतस्तस्य 

िच�स्य ये जा�त पश्यिन्त िवज्ञानवा�दनः क्षिणकत्वदःुिखत्वशून्यत्वानात्मत्वा�द च ; तेनैव िच�ेन िच�स्व�पं ��ुमशक्यं 

पश्यन्तः खे वै पश्यिन्त ते पद ंप�यादीनाम् । अत इतरेभ्योऽिप �िैतभ्योऽत्यन्तसाहिसका इत्यथर्ः । येऽिप शून्यवा�दनः 

पश्यन्त एव सवर्शून्यतां स्वदशर्नस्यािप शून्यतां �ितजानते, ते ततोऽिप साहिसकतराः खं मुि�नािप िजघृक्षिन्त ॥ 

अजातं जायते यस्मादजाितः �कृितस्ततः । 

�कृतेरन्यथाभावो न कथि��िवष्यित ॥ २९ ॥ 

भाष्यम् 

उ�ैह�तुिभरजमेकं ��ेित िस�म,् यत्पुनरादौ �ितज्ञातम्, तत्फलोपसंहाराथ�ऽयं �ोलः — अजातं यि��ं ��ैव जायत 

इित वा�दिभः प�रकल्प्यते, तत ्अजातं जायते यस्मात् अजाितः �कृितः तस्य ; ततः तस्मात ्अजात�पायाः 

�कृतेरन्यथाभावो जन्म न कथि��िवष्यित ॥ 



अनादरेन्तव�वं च संसारस्य न सेत्स्यित । 

अनन्तता चा�दमतो मोक्षस्य न भिवष्यित ॥ ३० ॥ 

भाष्यम् 

अयं चापर आत्मनः संसारमोक्षयोः परमाथर्स�ाववा�दनां दोष उच्यते — अनादःे अतीतको�टरिहतस्य संसारस्य अन्तव�वं 

समाि�ः न सेत्स्यित युि�तः िस�� नोपयास्यित । न �ना�दः सन् अन्तवान्कि�त्पदाथ� द�ृो लोके । 

बीजाङ्कुरसम्बन्धनैरन्तयर्िवच्छेदो द�ृ इित चेत ्; न, एकवस्त्वभावेनापो�दतत्वात् । तथा अनन्ततािप 

िवज्ञान�ाि�काल�भवस्य मोक्षस्य आ�दमतो न भिवष्यित, घटा�दष्वदशर्नात् । घटा�दिवनाशवदवस्तुत्वाददोष इित चेत्, 

तथा च मोक्षस्य परमाथर्स�ाव�ितज्ञाहािनः ; अस�वादवे शशिवषाणस्येव आ�दम�वाभाव� ॥ 

आदावन्ते च य�ािस्त वतर्मानेऽिप त�था । 

िवतथैः सदशृाः सन्तोऽिवतथा इव लिक्षताः ॥ ३१ ॥ 

स�योजनता तेषां स्व�े िव�ितप�ते । 

तस्मादा�न्तव�वेन िमथ्यैव खलु त ेस्मृताः ॥ ३२ ॥ 

भाष्यम् 

वैतथ्ये कृत�ाख्यानौ �ोकािवह संसारमोक्षाभाव�सङ्गेन प�ठतौ ॥ 

सव� धमार् मृषा स्व�े कायस्यान्त�नदशर्नात् । 

संवृतेऽिस्मन्�दशेे वै भूतानां दशर्नं कुतः ॥ ३३ ॥ 

भाष्यम् 

‘िनिम�स्यािनिम�त्विमष्यते भूतदशर्नात्’ (मा. का. ४-२५) इत्ययमथर्ः �प�यते एतैः �ोकैः ॥ 

न यु�ं दशर्नं गत्वा कालस्यािनयमा�तौ । 

�ितबु�� वै सवर्स्तिस्मन्दशेे न िव�ते ॥ ३४ ॥ 

भाष्यम् 



जाग�रते गत्यागमनकालौ िनयतौ, दशेः �माणतो यः, तस्य अिनयमात् िनयमस्याभावात् स्व�े न दशेान्तरगमनिमत्यथर्ः ॥ 

िम�ा�ैः सह संमन्�य संबु�ो न �प�ते । 

गृहीतं चािप यित्कि�त्�ितबु�ो न पश्यित ॥ ३५ ॥ 

भाष्यम् 

िम�ा�ैः सह संमन्�य तदवे मन्�णं �ितबु�ो न �प�ते, गृहीतं च यित्कि�ि�रण्या�द न �ा�ोित ; तत� न दशेान्तरं 

गच्छित स्व�े ॥ 

स्व�े चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दशर्नात् । 

यथा कायस्तथा सव� िच�दशृ्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥ 

भाष्यम् 

स्व�े च अटन्दशृ्यत ेयः कायः, सः अवस्तुकः ततोऽन्यस्य स्वापदशेस्थस्य पृथ�ायान्तरस्य दशर्नात् । यथा स्व�दशृ्यः कायः 

असन्, तथा सव� िच�दशृ्यम् अवस्तुकं जाग�रतेऽिप िच�दशृ्यत्वा�दत्यथर्ः । स्व�समत्वादस�ाग�रतमपीित �करणाथर्ः ॥ 

�हणा�ाग�रतव��तेुः स्व� इष्यते । 

त�तेुत्वा�ु तस्यैव स�ाग�रतिमष्यते ॥ ३७ ॥ 

भाष्यम् 

इत� अस�वं जा��स्तुनः जाग�रतवत् जाग�रतस्येव �हणात् �ा��ाहक�पेण स्व�स्य, त�ाग�रतं हतेुः अस्य स्व�स्य स 

स्व�ः त�तेुः जाग�रतकायर्म् इष्यते । त�तेुत्वात् जाग�रतकायर्त्वात् तस्यैव स्व�दशृ एव स�ाग�रतम्, न त्वन्येषाम् ; यथा 

स्व� इत्यिभ�ायः । यथा स्व�ः स्व�दशृ एव सन ्साधारणिव�मानवस्तुवदवभासते, तथा 

तत्कारणत्वात्साधारणिव�मानवस्तुवदवभासनम्, न तु साधारण ंिव�मानवस्तु स्व�वदवेेत्यिभ�ायः ॥ 

उत्पादस्या�िस�त्वादजं सवर्मुदा�तम् । 

न च भूतादभूतस्य सम्भवोऽिस्त कथ�न ॥ ३८ ॥ 

भाष्यम् 



ननु स्व�कारणत्वेऽिप जाग�रतवस्तुनो न स्व�वदवस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो िह स्व�ः जाग�रतं तु िस्थरं ल�यते । 

सत्यमेवमिववे�कनां स्यात् । िववे�कनां त ुन कस्यिच�स्तुन उत्पादः �िस�ः । अतः अ�िस�त्वात् उत्पादस्य आत्मैव 

सवर्िमित अजं सवर्म् उदा�तं वेदान्तेषु ‘सबा�ाभ्यन्तरो �जः’ (म.ु उ. २-१-२) इित । यदिप मन्यसे जाग�रतात्सतः 

असन्स्व�ो जायत इित, तदसत् । न भूतात् िव�मानात् अभूतस्य असतः सम्भवोऽिस्त लोके । न �सतः शशिवषाणादःे 

सम्भवो द�ृः कथि�दिप ॥ 

अस�ाग�रते दषृ्ट्वा स्व�े पश्यित तन्मयः । 

असत्स्व�ेऽिप दषृ्ट्वा च �ितबु�ो न पश्यित ॥ ३९ ॥ 

भाष्यम् 

ननु उ�ं त्वयैव स्व�ो जाग�रतकायर्िमित ; तत्कथमुत्पादोऽ�िस� इित उच्यते ? शृणु त� यथा 

कायर्कारणभावोऽस्मािभरिभ�ेत इित । असत् अिव�मानं र�ुसपर्वि�किल्पतं वस्तु जाग�रते दषृ्ट्वा त�ावभािवतस्तन्मयः 

स्व�ेऽिप जाग�रतवत् �ा��ाहक�पेण िवकल्पयन्पश्यित, तथा असत्स्व�ेऽिप दषृ्ट्वा च �ितबु�ो न पश्यित अिवकल्पयन्, 

च - शब्दात् । तथा जाग�रतेऽिप दषृ्ट्वा स्व�े न पश्यित कदािच�दत्यथर्ः । तस्मा�ाग�रतं स्व�हतेु�रत्युच्यते, न तु 

परमाथर्स�दित कृत्वा ॥ 

नास्त्यस�तुेकमसत्सदस�तेुकं तथा । 

स� स�तुेकं नािस्त स�तेुकमसत्कुतः ॥ ४० ॥ 

भाष्यम् 

परमाथर्तस्तु न कस्यिचत्केनिचदिप �कारेण कायर्कारणभाव उपप�ते । कथम् ? नािस्त अस�तेुकम् असत ्शशिवषाणा�द 

हतेुः कारणं यस्य असत एव खपुष्पादःे, तत् अस�तेुकम् असत् न िव�ते । तथा सदिप घटा�दवस्तु अस�तुेकम् 

शशिवषाणा�दकाय� नािस्त । तथा स� िव�मानं घटा�द वस्त्वन्तरकाय� नािस्त । सत्कायर्म् असत् कुत एव सम्भवित ? न 

चान्यः कायर्कारणभावः सम्भवित शक्यो वा कल्पियतुम् । अतो िववे�कनामिस� एव कायर्कारणभावः 

कस्यिच�दत्यिभ�ायः ॥ 

िवपयार्सा�था जा�दिचन्त्यान्भूतवत्स्पृशेत् । 

तथा स्व�े िवपयार्सा�मा�स्त�ैव पश्यित ॥ ४१ ॥ 

भाष्यम् 



पुनरिप जा�त्स्व�योरसतोरिप कायर्कारणभावाशङ्कामपनय�ाह — िवपयार्सात् अिववेकतः यथा जा�त् जाग�रते 

अिचन्त्यान्भावान् अशक्यिचन्तनान् र�ुसपार्दीन् भूतवत् परमाथर्वत् स्पृशेत् ; स्पृशि�व िवकल्पये�दत्यथर्ः, कि��था, 

तथा स्व�े िवपयार्सात् हस्त्यादीन्पश्यि�व िवकल्पयित । त�ैव पश्यित, न तु जाग�रतादतु्प�मानािनत्यथर्ः ॥ 

उपलम्भात्समाचारादिस्तवस्तुत्ववा�दनाम् । 

जाितस्तु दिेशता बु�रैजाते�सतां सदा ॥ ४२ ॥ 

भाष्यम् 

यािप बु�ःै अ�तैवा�दिभः जाितः दिेशता उप�द�ा, उपलम्भनमुपलम्भः, तस्मात् उपलब्धे�रत्यथर्ः । समाचारात् 

वणार्�मा�दधमर्समाचरणा� ताभ्यां हतेुभ्याम् अिस्तवस्तुत्ववा�दनाम् अिस्त वस्तुभाव इत्येवंवदनशीलानां दढृा�हवतां 

��धानां मन्दिववे�कनामथ�पायत्वेन सा दिेशता जाितः तां गृ�न्तु तावत् । वेदान्ताभ्यािसनां तु स्वयमेव 

अजा�यात्मिवषयो िववेको भिवष्यतीित ; न त ुपरमाथर्बुद्ध्या । ते िह �ोि�याः स्थूलबुि�त्वात् अजातेः अजाितवस्तुनः 

सदा �स्यिन्त आत्मनाशं मन्यमाना अिववे�कन इत्यथर्ः । ‘उपायः सोऽवताराय’ (मा. का. ३-१५) इत्यु�म् ॥ 

अजाते�सतां तेषामुपलम्भाि�यिन्त ये । 

जाितदोषा न सेत्स्यिन्त दोषोऽप्यल्पो भिवष्यित ॥ ४३ ॥ 

भाष्यम् 

ये च एवमुपलम्भात्समाचारा� अजातेः अजाितवस्तुनः �सन्तः अिस्त विस्त्वित अ�यादात्मनः, िवयिन्त िव�� ंयिन्त �तै ं

�ितप�न्त इत्यथर्ः । तेषाम् अजातेः �सतां ��धानानां सन्मागार्वलिम्बनां जाितदोषाः जात्युपलम्भकृतादोषाः न सेत्स्यिन्त 

िस�� नोपयास्यिन्त, िववेकमागर्�वृ�त्वात् । य�िप कि��ोषः स्यात्, सोऽप्यल्प एव भिवष्यित, 

सम्यग्दशर्ना�ितपि�हतेुक इत्यथर्ः ॥ 

उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । 

उपलम्भात्समाचारादिस्त वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥ 

भाष्यम् 

ननु उपलम्भसमाचारयोः �माणत्वादस्त्येव �तैं विस्त्वित ; न, उपलम्भसमाचारयो�र्िभचारात् । कथं �िभचार इित, 

उच्यते — उपलभ्यते िह मायाहस्ती हस्तीव, हिस्तनिमवा� समाचरिन्त बन्धनारोहणा�दहिस्तसम्बिन्धिभधर्म�ः, हस्तीित 



चोच्यते अस�िप यथा, तथैव उपलम्भात्समाचारात् �तैं भेद�पं अिस्त वस्तु इत्युच्यते । तस्मा�ोपलम्भसमाचारौ 

�तैवस्तुस�ावे हतेू भवत इत्यिभ�ायः ॥ 

जात्यभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । 

अजाचलमवस्तुत्वं िवज्ञानं शान्तम�यम ्॥ ४५ ॥ 

भाष्यम् 

�क पुनः परमाथर्स�स्तु, यदास्पदा जात्या�सद्बु�य इत्याह — अजाित सत् जाितवदवभासत इित जात्याभासम्, त�था 

दवेद�ो जायत इित । चलाभासं चलिमवाभासत इित, यथा स एव दवेद�ो गच्छतीित । वस्त्वाभासं वस्तु ��ं ध�म, 

त�दवभासत इित वस्त्वाभासम्, यथा स एव दवेद�ो गौरो दीघर् इित । जायते दवेद�ः स्पन्दते दीघ� गौर इत्येवमवभासते 

। परमाथर्तस्तु अजमचलमवस्तुत्वम��ं च । �क तदवंे�कारम् ? िवज्ञानं िवज्ञि�ः, जात्या�दरिहतत्वाच्छान्तम ्अत एव 

अ�यं च त�दत्यथर्ः ॥ 

एवं न जायते िच�मेवं धमार् अजाः स्मृताः । 

एवमेव िवजानन्तो न पतिन्त िवपयर्ये ॥ ४६ ॥ 

भाष्यम् 

एवं यथो�ेभ्यो हतेुभ्यः न जायते िच�म् । एवं धमार्ः आत्मानः अजाः स्मृताः ��िवि�ः । धमार् इित ब�वचनं 

दहेभेदानुिवधाियत्वाद�यस्यैव उपचारतः । एवमेव यथो�ं िवज्ञानं जात्या�दरिहतम�यमात्मत�वं िवजानन्तः 

त्य�बा�ैषणाः पुननर् पतिन्त अिव�ाध्वान्तसागरे िवपयर्ये ; ‘त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई. उ. ७) 

इत्या�दमन्�वणार्त् ॥ 

ऋजुव�ा�दकाभासमलातस्पिन्दतं यथा । 

�हण�ाहकाभासं िवज्ञानस्पिन्दत ंतथा ॥ ४७ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ं परमाथर्दशर्नं �प�ियष्य�ाह — यथा िह लोके ऋजुव�ा�द�काराभासम् अलातस्पिन्दतम् उल्काचलनम्, तथा 

�हण�ाहकाभासं िवषियिवषयाभासिमत्यथर्ः । �क तत ्? िवज्ञानस्पिन्दतं स्पिन्दतिमव स्पिन्दतमिव�या । न �चलस्य 

िवज्ञानस्य स्पन्दनमिस्त, ‘अजाचलम्’ (मा. का. ४-४५) इित ह्यु�म ्॥ 



अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं यथा । 

अस्पन्दमानं िवज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥ 

भाष्यम् 

अस्पन्दमानं स्पन्दनव�जतं तदवे अलातम् ऋज्वा�ाकारेणाजायमानम् अनाभासम् अजं यथा, तथा अिव�या स्पन्दमानम् 

अिव�ोपरमे अस्पन्दमानं जात्या�ाकारेण अनाभासम् अजम् अचलं भिवष्यतीत्यथर्ः ॥ 

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 

न ततोऽन्य� िनःस्पन्दा�ालातं �िवशिन्त ते ॥ ४९ ॥ 

भाष्यम् 

�क च, तिस्म�ेव अलाते स्पन्दमाने ऋजुव�ा�ाभासाः अलातादन्यतः कुति�दागत्यालाते नैव भवन्तीित नान्यतोभुवः । न 

च तस्माि�ःस्पन्दादलातादन्य� िनगर्ताः । न च िनःस्पन्दमलातमेव �िवशिन्त ते ॥ 

न िनगर्ता अलाता�े ��त्वाभावयोगतः । 

िवज्ञानेऽिप तथैव स्युराभासस्यािवशेषतः ॥ ५० ॥ 

भाष्यम् 

�क च, न िनगर्ता अलातात् त ेआभासाः गृहा�दव, ��त्वाभावयोगतः, ��स्य भावो ��त्वम,् तदभावः ��त्वाभावः, 

��त्वाभावयोगतः ��त्वाभावयु�ेः वस्तुत्वाभावा�दत्यथर्ः । वस्तुनो िह �वेशा�द सम्भवित, नावस्तुनः । िवज्ञानेऽिप 

जात्या�ाभासाः तथैव स्युः, आभासस्य अिवशेषतः तुल्यत्वात् ॥ 

िवज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । 

न ततोऽन्य� िनःस्पन्दा� िवज्ञानं िवशिन्त त े॥ ५१ ॥ 

न िनगर्तास्ते िवज्ञाना��त्वाभावयोगतः । 

कायर्कारणताभावा�तोऽिचन्त्याः सदवै त े॥ ५२ ॥ 

भाष्यम् 



कथं तुल्यत्विमत्याह — अलातेन समानं सव� िवज्ञानस्य ; सदा अचलत्वं तु िवज्ञानस्य िवशेषः । जात्या�ाभासा िवज्ञाने 

अचले �ककृता इत्याह — कायर्कारणताभावात् जन्यजनकत्वानुपप�ेरभाव�पत्वात् अिचन्त्याः ते यतः सदवै । यथा असत्सु 

ऋज्वा�ाभासेषु ऋज्वा�दबुि�दृर्�ा अलातमा�े, तथा असत्स्वेव जात्या�दषु िवज्ञानमा�े जात्या�दबुि�मृर्षैवेित समुदायाथर्ः 

॥ 

��ं ��स्य हतेुः स्यादन्यदन्यस्य चैव िह । 

��त्वमन्यभावो वा धमार्णां नोपप�ते ॥ ५३ ॥ 

भाष्यम् 

अजमेकमात्मत�विमित िस्थतम ्। त� यैरिप कायर्कारणभावः कल्प्यते, तेषां ��ं ��स्यान्यस्यान्यत् हतेुः कारणं स्यात्, न 

तु तस्यैव तत् । नाप्य��ं कस्यिचत्कारणं स्वतन्�ं द�ृ ंलोके । न च ��त्वं धमार्णाम् आत्मनाम् उपप�ते अन्यत्वं वा 

कुति�त्, येन अन्यस्य कारणत्वं कायर्त्वं वा �ितप�ेत । अतः अ��त्वादनन्यत्वा� न कस्यिचत्काय� कारणं वा आत्मेत्यथर्ः 

॥ 

एवं न िच�जा धमार्ि��ं वािप न धमर्जम् । 

एवं हतुेफलाजा�त �िवशिन्त मनीिषणः ॥ ५४ ॥ 

भाष्यम् 

एवं यथो�ेभ्यो हतेुभ्यः आत्मिवज्ञानस्व�पमेव िच�िमित, न िच�जाः बा�धमार्ः, नािप बा�धमर्जं िच�म्, 

िवज्ञानस्व�पाभासमा�त्वात्सवर्धमार्णाम् । एवं न हतेोः फलं जायते, नािप फला�तेु�रित हतेुफलयोरजा�त हतेुफलाजा�त 

�िवशिन्त अध्यवस्यिन्त । आत्मिन हतेुफलयोरभावमेव �ितप�न्ते ��िवद इत्यथर्ः ॥ 

याव�तुेफलावेशस्ताव�तेुफलो�वः । 

क्षीणे हतुेफलावेशे नािस्त हतेुफलो�वः ॥ ५५ ॥ 

भाष्यम् 

ये पुनह�तुफलयोरिभिनिव�ाः, तेषां �क स्या�दित, उच्यते — धमार्धमार्ख्यस्य हतेोः अह ंकतार् मम धमार्धम� तत्फलं 

कालान्तरे �िचत्�ािणिनकाये जातो भो�ये इित याव�तेुफलयोरावेशः हतेुफला�ह आत्मन्यध्यारोपणम्, ति��तेत्यथर्ः ; 

ताव�तुेफलयो��वः धमार्धमर्योस्तत्फलस्य चानुच्छेदने �वृि��रत्यथर्ः । यदा पुनमर्न्�ौषिधवीय�णेव �हावेशो 

यथो�ा�तैदशर्नेन अिव�ोद्भूतहतेुफलावेशोपनीतो भवित, तदा तिस्मन्क्षीणे नािस्त हतेुफलो�वः ॥ 



याव�तुेफलावेशः संसारस्तावदायतः । 

क्षीणे हतुेफलावेशे संसारं न �प�ते ॥ ५६ ॥ 

भाष्यम् 

य�द हतुेफलो�वः, तदा को दोष इित, उच्यते — यावत् सम्यग्दशर्नेन हतेुफलावेशः न िनवतर्ते, अक्षीणः संसारः तावत् 

आयातः दीघ� भवतीत्यथर्ः । क्षीणे पुनः हतेुफलावेशे संसारं न �प�ते, कारणाभावात् ॥ 

संवृत्या जायते सव� शा�तं नािस्त तेन वै । 

स�ावेन �जं सवर्मुच्छेदस्तेन नािस्त वै ॥ ५७ ॥ 

भाष्यम् 

ननु अजादात्मनोऽन्य�ास्त्येव ; तत्कथं हतेुफलयोः संसारस्य च उत्पि�िवनाशावुच्येते त्वया ? शृण ु; संवृत्या संवरणं 

संवृितः अिव�ािवषयो लौ�कक�वहारः ; तया संवृत्या जायते सवर्म् । तेन अिव�ािवषये शा�तं िनत्यं नािस्त वै । अतः 

उत्पि�िवनाशलक्षणः संसारः आयत इत्युच्यते । परमाथर्स�ावेन तु अजं सवर्म् आत्मैव यस्मात् ; अतो जात्यभावात् 

उच्छेदः तेन नािस्त वै कस्यिच�तेुफलाद�ेरत्यथर्ः ॥ 

धमार् य इित जायन्ते जायन्ते त ेन त�वतः । 

जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न िव�ते ॥ ५८ ॥ 

भाष्यम् 

येऽप्यात्मानोऽन्य ेच धमार् जायन्त इित कल्प्यन्त,े ते इित एवं�कारा यथो�ा संवृित�न�दश्यत इित संवृत्यैव धमार् जायन्ते । 

न ते त�वतः परमाथर्तः जायन्ते । यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां धमार्णां यथो�ानां यथा मायया जन्म तथा तत् मायोपमं 

�त्येत�म् । माया नाम वस्तु त�ह ; नैवम्, सा च माया न िव�ते । मायेत्यिव�मानस्याख्येत्यिभ�ायः ॥ 

यथा मायामया�ीजा�ायते तन्मयोऽङ्कुरः । 

नासौ िनत्यो न चोच्छेदी त��म�षु योजना ॥ ५९ ॥ 

भाष्यम् 



कथं मायोपमं तेषां धमार्णां जन्मेित, आह — यथा मायामयात् आ�ा�दबीजात् जायते तन्मयः मायामयः अङ्कुरः, 

नासावङ्कुरो िनत्यः, न च उच्छेदी िवनाशी वा । अभूतत्वादवे धम�षु जन्मनाशा�दयोजना युि�ः, न तु परमाथर्तो धमार्णां 

जन्म नाशो वा युज्यत इत्यथर्ः ॥ 

नाजेषु सवर्धम�षु शा�ताशा�तािभधा । 

य� वणार् न वतर्न्ते िववेकस्त� नोच्यते ॥ ६० ॥ 

भाष्यम् 

परमाथर्तस्त्वात्मस्वजेषु िनत्यैकरसिवज्ञि�मा�स�ाकेषु शा�तः अशा�तः इित वा न अिभधा, नािभधानं �वतर्त इत्यथर्ः । 

य� येषु वण्यर्न्ते यैरथार्ः, ते वणार्ः शब्दा न वतर्न्त ेअिभधातुं �काशियतुं न �वतर्न्त इत्यथर्ः । इदमेविमित िववेकः िविव�ता 

त� िनत्योऽिनत्य इित नोच्यते, ‘यतो वाचो िनवतर्न्ते’ (तै. उ. २-९-१) इित �ुतेः ॥ 

यथा स्व�े �याभासं िच�ं चलित मायया । 

तथा जा��याभासं िच�ं चलित मायया ॥ ६१ ॥ 

अ�यं च �याभासं िच�ं स्व�े न संशयः । 

अ�यं च �याभासं तथा जा�� संशयः ॥ ६२ ॥ 

भाष्यम् 

यत्पुनवार्ग्गोचरत्वं परमाथर्तः अ�यस्य िवज्ञानमा�स्य, तन्मनसः स्पन्दनमा�म,् न परमाथर्तः इत्यु�ाथ� �ोकौ ॥ 

स्व�दकृ्�चरन्स्व�े �दकु्ष वै दशसु िस्थतान् । 

अण्डजान्स्वेदजान्वािप जीवान्पश्यित यान्सदा ॥ ६३ ॥ 

भाष्यम् 

इत� वाग्गोचरस्याभावो �तैस्य — स्व�ान्पश्यतीित स्व�दक्ृ �चरन् पयर्टन्स्व�े स्व�स्थाने �दकु्ष वै दशसु िस्थतान् 

वतर्मानान् जीवान्�ािणनः अण्डजान्स्वेदजान्वा यान् सदा पश्यतीित ॥ 

स्व�दिृक्च�दशृ्यास्ते न िव�न्त ेततः पृथक् । 

तथा तद्दशृ्यमेवेद ंस्व�दिृक्च�िमष्यते ॥ ६४ ॥ 



भाष्यम् 

य�ेवम्, ततः �कम् ? उच्यते — स्व�दशृि��ं स्व�दिृक्च�म्, तेन दशृ्याः ते जीवाः ; ततः तस्मात् स्व�दिृक्च�ात् पृथक् न 

िव�न्ते न सन्तीत्यथर्ः । िच�मेव �नेकजीवा�दभेदाकारेण िवकल्प्यते । तथा तदिप स्व�दिृक्च�िमद ंतद्दशृ्यमेव, तेन 

स्व�दशृा दशृ्यं तद्दशृ्यम् । अतः स्व�दगृ्�ितरेकेण िच�ं नाम नास्तीत्यथर्ः ॥ 

चर�ाग�रते जा���कु्ष वै दशसु िस्थतान् । 

अण्डजान्स्वेदजान्वािप जीवान्पश्यित यान्सदा ॥ ६५ ॥ 

जा�ि��ेक्षणीयास्ते न िव�न्त ेततः पृथक् । 

तथा तद्दशृ्यमेवेद ंजा�ति��िमष्यते ॥ ६६ ॥ 

भाष्यम् 

जा�तो दशृ्या जीवाः ति��ा�ित�र�ाः, िच�ेक्षणीयत्वात्, स्व�दिृक्च�ेक्षणीयजीववत् । त� जीवेक्षणात्मकं िच�ं 

��ुर�ित�र�ं ��ृदशृ्यत्वात् स्व�िच�वत् । उ�ाथर्मन्यत् ॥ 

उभे �न्योन्यदशृ्ये त े�क तदस्तीित चोच्यते । 

लक्षणाशून्यमुभयं तन्मते नैव गृ�ते ॥ ६७ ॥ 

भाष्यम् 

जीविच�े उभे िच�चै�ये ते अन्योन्यदशृ्ये इतरेतरगम्ये । जीवा�दिवषयापेकं्ष िह िच�ं नाम भवित । िच�ापेकं्ष िह जीवा�द 

दशृ्यम् । अतस्ते अन्योन्यदशृ्ये । तस्मा� �कि�दस्तीित चोच्यते िच�ं वा िच�ेक्षणीयं वा । �क तदस्तीित िववे�कनोच्यते । 

न िह स्व�े हस्ती हिस्तिच�ं वा िव�ते ; तथा इहािप िववे�कनािमत्यिभ�ायः । कथम् ? लक्षणाशून्यं ल�यते अनयेित 

लक्षणा �माणम् ; �माणशून्यमुभयं िच�ं चै�यं �यं यतः, तन्मतेनैव ति��तयैव तत् गृ�ते । न िह घटम�त �त्याख्याय 

घटो गृ�ते, नािप घटं �त्याख्याय घटमितः । न िह त� �माण�मेयभेदः शक्यत ेकल्पियतुिमत्यिभ�ायः ॥ 

यथा स्व�मयो जीवो जायते ि�यतेऽिप च । 

तथा जीवा अमी सव� भविन्त न भविन्त च ॥ ६८ ॥ 

यथा मायामयो जीवो जायते ि�यतेऽिप च । 



तथा जीवा अमी सव� भविन्त न भविन्त च ॥ ६९ ॥ 

यथा िन�मतको जीवो जायते ि�यतेऽिप च । 

तथा जीवा अमी सव� भविन्त न भविन्त च ॥ ७० ॥ 

भाष्यम् 

मायामयः मायािवना यः कृतो िन�मतकः मन्�ौषध्या�दिभ�नष्पा�दतः । स्व�मायािन�मतका अण्डजादयो जीवा यथा 

जायन्ते ि�यन्ते च, तथा मनुष्या�दलक्षणा अिव�माना एव िच�िवकल्पनामा�ा इत्यथर्ः ॥ 

न कि��ायते जीवः सम्भवोऽस्य न िव�ते । 

एत�द�ुमं सत्य ंय� �कि�� जायते ॥ ७१ ॥ 

भाष्यम् 

�वहारसत्यिवषये जीवानां जन्ममरणा�दः स्व�ा�दजीवव�दत्यु�म् । उ�मं तु परमाथर्सत्यं न कि��ायते जीव इित । 

उ�ाथर्मन्यत् ॥ 

िच�स्पिन्दतमेवेद ं�ा��ाहकव�यम् । 

िच�ं िन�वषयं िनत्यमसङ्गं तेन क��ततम् ॥ ७२ ॥ 

भाष्यम् 

सव� �ा��ाहकवि��स्पिन्दतमेव �यम ्। िच�ं परमाथर्त आत्मैवेित िन�वषयम् । तेन िन�वषयत्वेन िनत्यम् असङ्गं 

क��ततम् । ‘असङ्गो �यं पु�षः’ (बृ. उ. ४-३-१५) इित �ुतेः । सिवषयस्य िह िवषये सङ्गः । 

िन�वषयत्वोि��मसङ्गिमत्यथर्ः ॥ 

योऽिस्त किल्पतसंवृत्या परमाथ�न नास्त्यसौ । 

परतन्�ािभसंवृत्या स्या�ािस्त परमाथर्तः ॥ ७३ ॥ 

भाष्यम् 

ननु िन�वषयत्वेन चेदसङ्गत्वम्, िच�स्य न िनःसङ्गता भवित, यस्मात् शास्ता शा�ं िशष्य�ेत्येवमाद�ेवषयस्य 

िव�मानत्वात् ; नैष दोषः । कस्मात् ? यः पदाथर्ः शा�ा�द�व�ते, स किल्पतसंवृत्या । किल्पता च सा 



परमाथर्�ितप�युपायत्वेन संवृित� सा तया योऽिस्त परमाथ�न, नास्त्यसौ न िव�ते । ‘ज्ञाते �तै ंन िव�ते’ (मा. का. १-१८) 

इत्यु�म् । य� परतन्�ािभसंवृत्या परशा��वहारेण स्यात्पदाथर्ः, स परमाथर्तो िन�प्यमाणो नास्त्येव । तेन यु�मु�म् 

‘असङ्गं तेन क��ततम्’ (मा. का. ४-७२) इित ॥ 

अजः किल्पतसंवृत्या परमाथ�न नाप्यजः । 

परतन्�ािभिनष्प�या संवृत्या जायते त ुसः ॥ ७४ ॥ 

भाष्यम् 

ननु शा�ादीनां संवृितत्वे अज इतीयमिप कल्पना संवृितः स्यात ्। सत्यमेवम् ; शा�ा�दकिल्पतसंवृत्यैव अज इत्युच्यते । 

परमाथ�न नाप्यजः, यस्मात् परतन्�ािभिनष्प�या परशा�िसि�मपे�य यः अज इत्यु�ः, स संवृत्या जायते । अतः अज 

इतीयमिप कल्पना परमाथर्िवषये नैव �मत इत्यथर्ः ॥ 

अभूतािभिनवेशोऽिस्त �य ंत� न िव�ते । 

�याभावं स बुद्ध्वैव िन�निम�ो न जायते ॥ ७५ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मादसि�षयः, तस्मात् असत्यभूते �तै ेअिभिनवेशोऽिस्त केवलम् । अिभिनवेशः आ�हमा�म् । �य ंत� न िव�ते 

िमथ्यािभिनवेशमा�ं च जन्मनः कारणं यस्मात्, तस्मात् �याभावं बुद्ध्वा िन�निम�ः िनवृ�िमथ्या�यािभिनवेशः यः, सः 

न जायते ॥ 

यदा न लभते हतेूनु�माधममध्यमान् । 

तदा न जायते िच�ं हते्वभावे फलं कुतः ॥ ७६ ॥ 

भाष्यम् 

जात्या�मिविहता आशीवर्�जतैरनु�ीयमाना धमार् दवेत्वा�द�ाि�हतेव उ�माः केवला� । धमार्ः 

अधमर्�ािम�ामनुष्यत्वा�द�ा�यथार् मध्यमाः । ितयर्गा�द�ाि�िनिम�ा अधमर्लक्षणाः �वृि�िवशेषा�ाधमाः । 

तानु�ममध्यमाधमानिव�ाप�रकिल्पतान् यदा एकमेवाि�तीयमात्मत�वं सवर्कल्पनाव�जतं जानन् न लभते न पश्यित, 

यथा बालैदृर्श्यमानं गगने मलं िववेक� न पश्यित, त�त्, तदा न जायते नोत्प�ते िच�ं दवेा�ाकारैः 

उ�माधममध्यमफल�पेण । न �सित हतेौ फलमुत्प�ते बीजा�भाव इव सस्या�द ॥ 



अिनिम�स्य िच�स्य यानुत्पि�ः समा�या । 

अजातस्यैव सवर्स्य िच�दशृ्यं िह त�तः ॥ ७७ ॥ 

भाष्यम् 

हते्वभावे िच�ं नोत्प�त इित िह उ�म् । सा पुनरनुत्पि�ि��स्य क�दशृीत्युच्यते — परमाथर्दशर्नेन 

िनरस्तधमार्धमार्ख्योत्पि�िनिम�स्य अिनिम�स्य िच�स्येित या मोक्षाख्या अनुत्पि�ः, सा सवर्दा सवार्वस्थासु समा 

िन�वशेषा अ�या च ; पूवर्मिप अजातस्यैव अनुत्प�स्य िच�स्य सवर्स्या�यस्येत्यथर्ः । यस्मात्�ागिप िवज्ञानात् िच�ं दशृ्यं 

त�यं जन्म च, तस्मादजातस्य सवर्स्य सवर्दा िच�स्य समा अ�यैव अनुत्पि�ः न पुनः कदािच�वित, कदािच�ा न भवित । 

सवर्दा एक�पैवेत्यथर्ः ॥ 

बुद्ध्वािनिम�तां सत्यां हतेुं पृथगना�ुवन् । 

वीतशोकं तथा काममभयं पदम�ुते ॥ ७८ ॥ 

भाष्यम् 

यथो�ेन न्यायेन जन्मिनिम�स्य �यस्य अभावादिनिम�तां च सत्यां परमाथर्�पां बुद्ध्वा हतेुं धमार्�दकारणं 

दवेा�दयोिन�ा�ये पृथगना�ुवन् अनुपाददानः त्य�बा�ैषणः सन् कामशोका�दव�जतम् अिव�ा�दरिहतम् अभयं पदम् 

अ�ुते, पुननर् जायत इत्यथर्ः ॥ 

अभूतािभिनवेशाि� सदशेृ तत्�वतर्ते । 

वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव िनःसङ्गं िविनवतर्ते ॥ ७९ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मात् अभूतािभिनवेशात् असित �य े�यािस्तत्विन�यः अभूतािभिनवेशः, तस्मात् अिव�ा�ामोह�पाि� सदशेृ 

तदनु�पे तत ्िच�ं �वतर्ते । तस्य �यस्य वस्तुनः अभावं यदा बु�वान्, तदा तस्मात् िनःसङ्गं िनरपेकं्ष सत् िविनवतर्ते 

अभूतािभिनवेशिवषयात् ॥ 

िनवृ�स्या�वृ�स्य िन�ला िह तदा िस्थितः । 

िवषयः स िह बु�ानां तत्साम्यमजम�यम ्॥ ८० ॥ 

भाष्यम् 



िनवृ�स्य �तैिवषयात्, िवषयान्तरे च अ�वृ�स्य अभावदशर्नेन िच�स्य िन�ला चलनव�जता ��स्व�पैव तदा िस्थितः, 

यैषा ��स्व�पा िस्थितः िच�स्य अ�यिवज्ञानैकरसघनलक्षणा । स िह यस्मात् िवषयः गोचरः परमाथर्द�शनां बु�ानाम्, 

तस्मात् तत्साम्य ंपरं िन�वशेषमजम�यं च ॥ 

अजमिन�मस्व�ं �भातं भवित स्वयम् । 

सकृि�भातो �ेवैष धम� धातुस्वभावतः ॥ ८१ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरिप क�दशृ�ासौ बु�ानां िवषय इत्याह — स्वयमेव तत ्�भातं भवित न आ�दत्या�पेक्षम् ; स्वयं 

ज्योितःस्वभाविमत्यथर्ः । सकृि�भातः सदवै िवभात इत्येतत् । एषः एवंलक्षणः आत्माख्यो धमर्ः धातुस्वभावतः 

वस्तुस्वभावत इत्यथर्ः ॥ 

सुखमाि�यते िनत्यं दःुखं िवि�यत ेसदा । 

यस्य कस्य च धमर्स्य �हणे भगवानसौ ॥ ८२ ॥ 

भाष्यम् 

एवं ब�श उच्यमानमिप परमाथर्त�वं कस्माल्लौ�ककैनर् गृ�त इत्युच्यते — यस्मात् यस्य कस्यिचत् �यवस्तुनो धमर्स्य 

�हणे �हणावेशेन िमथ्यािभिनिव�तया सुखमाि�यते अनायासेन आच्छा�त इत्यथर्ः । �योपलिब्धिनिम�ं िह त�ावरणं न 

य�ान्तरमपेक्षते । दःुख ंच िवि�यत े�कटी��यत,े परमाथर्ज्ञानस्य दलुर्भत्वात् । भगवानसौ आत्मा�यो दवे इत्यथर्ः । अतो 

वेदान्तैराचाय�� ब�श उच्यमानोऽिप नैव ज्ञातुं शक्य इत्यथर्ः, ‘आ�य� व�ा कुशलोऽस्य लब्धा’ (क. उ. १-२-७) इित �ुतेः 

॥ 

अिस्त नास्त्यिस्त नास्तीित नािस्त नास्तीित वा पुनः । 

चलिस्थरोभयाभावैरावृणोत्येव बािलशः ॥ ८३ ॥ 

भाष्यम् 

अिस्त नास्तीत्या�द सू�मिवषया अिप पिण्डतानां �हाः भगवतः परमात्मन आवरणा एव ; �कमुत मूढजनानां बुि�लक्षणा 

इत्येवमथ� �दशर्य�ाह — अस्तीित । अस्त्यात्मेित कि��ादी �ितप�ते । नास्तीत्यपरो वैनािशकः । अिस्त 

नास्तीत्यपरोऽधर्वैनािशकः सदस�ादी �दग्वासाः । नािस्त नास्तीत्यत्यन्तशून्यवादी । त�ािस्तभाव�लः, 

घटा�िनत्यिवलक्षणत्वात् । नािस्तभावः िस्थरः, सदािवशेषत्वात् । उभयं चलिस्थरिवषयत्वात् सदस�ावः । 



अभावोऽत्यन्ताभावः । �कारचतु�यस्यािप तैरेतै�लिस्थरोभयाभावैः सदसदा�दवादी सव�ऽिप भगवन्तमावृणोत्येव 

बािलशोऽिववेक� । य�िप पिण्डतो बािलश एव परमाथर्त�वानवबोधात्, �कमु स्वभावमूढो जन इत्यिभ�ायः ॥ 

को��त� एतास्तु �हयैार्सां सदावृतः । 

भगवानािभरस्पृ�ो येन द�ृः स सवर्दक्ृ ॥ ८४ ॥ 

भाष्यम् 

क�दकृ्पुनः परमाथर्त�वम्, यदवबोधादबािलशः पिण्डतो भवतीत्याह — को�ः �ावादकुशा�िनणर्यान्ताः एताः उ�ा 

अिस्त नास्तीत्या�ाः चत�ः, यासां कोटीनां �हःै �हणैः उपलिब्धिन�यैः सदा सवर्दा आवृतः आच्छा�दतः तेषामेव 

�ावादकुानां यः, स भगवान् आिभः अिस्त नास्तीत्या�दको�टिभः चतसृिभरिप अस्पृ�ः अस्त्या�दिवकल्पनाव�जत इत्येतत् । 

येन मुिनना द�ृो ज्ञातः वेदान्तेष्वौपिनषदः पु�षः, स सवर्दक्ृ सवर्ज्ञः ; परमाथर्पिण्डत इत्यथर्ः ॥ 

�ाप्य सवर्ज्ञतां कृत्�ां �ा�ण्यं पदम�यम् । 

अनाप�ा�दमध्यान्तं �कमतः परमीहते ॥ ८५ ॥ 

भाष्यम् 

�ाप्य एतां यथो�ां कृत्�ां समस्तां सवर्ज्ञतां �ा�ण्यं पदम् ‘स �ा�णः’ (बृ. उ. ३-८-१०) ‘एष िनत्यो मिहमा �ा�णस्य’ 

(बृ. उ. ४-४-२३) इित �ुतेः । अनाप�ा�दमध्यान्तम् आ�दमध्यान्ताः उत्पि�िस्थितलयाः अनाप�ा अ�ा�ा यस्य अ�यस्य 

पदस्य न िव�न्त,े तत् अनाप�ा�दमध्यान्तं �ा�ण्यं पदम् । तदवे �ाप्य लब्ध्वा �कमतः परमस्मादात्मलाभादधू्वर्म् ईहते 

चे�ते, िनष्�योजनिमत्यथर्ः । ‘नैव तस्य कृतेनाथर्ः’ (भ. गी. ३-१८) इत्या�दस्मृतेः ॥ 

िव�ाणां िवनयो �ेष शमः �ाकृत उच्यते । 

दमः �कृितदान्तत्वादवंे िव�ाञ्शमं �जेत् ॥ ८६ ॥ 

भाष्यम् 

िव�ाणां �ा�णानां िवनयः िवनीतत्वं स्वाभािवकं यदतेदात्मस्व�पेणावस्थानम् । एष िवनयः शमोऽप्येष एव �ाकृतः 

स्वाभािवकः अकृतकः उच्यते । दमोऽप्येष एव �कृितदान्तत्वात् स्वभावत एव चोपशान्त�पत्वाद्��णः । एवं यथो�ं 

स्वभावोपशान्तं �� िव�ान् शमम् उपशा�न्त स्वाभािवक� ��स्व�पां �जेत् ��स्व�पेणावित�त इत्यथर्ः ॥ 

सवस्तु सोपलम्भ ंच �य ंलौ�ककिमष्यते । 



अवस्तु सोपलम्भं च शु� ंलौ�ककिमष्यते ॥ ८७ ॥ 

भाष्यम् 

एवमन्योन्यिव��त्वात् संसारकारणराग�षेदोषास्पदािन �ावादकुानां दशर्नािन । अतो िमथ्यादशर्नािन तानीित 

त�ुि�िभरेव दशर्ियत्वा चतुष्को�टव�जतत्वात् रागा�ददोषानास्पद ंस्वभावशान्तम�तैदशर्नमेव सम्यग्दशर्निमत्युपसं�तम् । 

अथेदान� स्व���या�दशर्नाथर् आरम्भः — सवस्तु संवृितसता वस्तुना सह वतर्त इित सवस्तु, तथा च उपलिब्ध�पलम्भः, 

तेन सह वतर्त इित सोपलम्भं च शा�ा�दसवर्�वहारास्पद ं�ा��हणलक्षणं �यं लोकादनपेतं लौ�ककं जाग�रतिमत्येतत् । 

एवंलक्षणं जाग�रतिमष्यते वेदान्तेषु । अवस्तु संवृतेरप्यभावात ्। सोपलम्भं वस्तुवदपुलम्भनमुपलम्भः असत्यिप वस्तुिन, 

तेन सह वतर्त इित सोपलम्भं च । शु� ंकेवलं �िवभ�ं जाग�रतात्स्थूलाल्लौ�ककं सवर्�ािणसाधारणत्वात् इष्यते स्व� 

इत्यथर्ः ॥ 

अवस्त्वनुपलम्भं च लोको�रिमित स्मृतम ्। 

ज्ञानं जे्ञयं च िवजे्ञयं सदा बु�ःै �क��ततम् ॥ ८८ ॥ 

भाष्यम् 

अवस्त्वनुपलम्भं च �ा��हणव�जतिमत्येतत् ; लोको�रम्, अत एव लोकातीतम् । �ा��हणिवषयो िह लोकः, तदभावात् 

सवर्�वृि�बीजं सुषु�िमत्येतत् । एवं स्मृतं सोपायं परमाथर्त�वं लौ�ककं शु�लौ�ककं लोको�रं च �मेण येन ज्ञानेन ज्ञायते, 

तत् ज्ञानं जे्ञयम् एतान्येव �ीिण, एत�ितरेकेण जे्ञयानुपप�ेः । सवर्�ावादकुकिल्पतवस्तुनोऽ�ैवान्तभार्वात् ; िवजे्ञयं 

यत्परमाथर्सत्यं तुयार्ख्यम�यमजमात्मत�विमत्यथर्ः ; सदा सवर्दवै, तल्लौ�कका�द िवजे्ञयान्तं बु�ःै 

परमाथर्द�शिभ�र्�िवि�ः �क��ततम् ॥ 

ज्ञाने च ि�िवधे जे्ञये �मेण िव�दते स्वयम् । 

सवर्ज्ञता िह सवर्� भवतीह महािधयः ॥ ८९ ॥ 

भाष्यम् 

ज्ञाने च लौ�कका�दिवषये जे्ञये च लौ�ककादौ ि�िवधे, पूव� लौ�ककं स्थूलम् ; तदभावेन प�ाच्छु� ंलौ�ककम्, तदभावेन 

लोको�रिमत्येवं �मेण स्थान�याभावेन परमाथर्सत्ये तुय� अ�ये अजे अभये िव�दते, स्वयमेव आत्मस्व�पमेव सवर्ज्ञता 

सवर्�ासौ ज्ञ� सवर्ज्ञः, त�ावः सवर्ज्ञता इह अिस्मन् लोके भवित महािधयः महाबु�ःे । 



सवर्लोकाितशयवस्तुिवषयबुि�त्वादवंेिवदः सवर्� सवर्दा भवित । सकृि��दते स्व�पे �िभचाराभावा�दत्यथर्ः । न िह 

परमाथर्िवदो ज्ञािननः ज्ञानो�वािभभवौ स्तः, यथा अन्येषां �ावादकुानाम् ॥ 

हयेजे्ञयाप्यपाक्यािन िवजे्ञयान्य�याणतः । 

तेषामन्य� िवजे्ञयादपुलम्भि�षु स्मृतः ॥ ९० ॥ 

भाष्यम् 

लौ�ककादीनां �मेण जे्ञयत्वेन िनद�शादिस्तत्वाशङ्का परमाथर्तो मा भू�दत्याह — हयेािन च लौ�ककादीिन �ीिण 

जाग�रतस्व�सुषु�ािन आत्मन्यस�वेन र�वां सपर्व�ात�ानीत्यथर्ः । जे्ञयिमह चतुष्को�टव�जतं परमाथर्त�वम ्। आप्यािन 

आ��ािन त्य�बा�ैषणा�येण िभकु्षणा पािण्डत्यबाल्यमौनाख्यािन साधनािन । पाक्यािन राग�षेमोहादयो दोषाः 

कषायाख्यािन प��ािन । सवार्ण्येतािन हयेजे्ञयाप्यपाक्यािन िवजे्ञयािन िभकु्षणा उपायत्वेनेत्यथर्ः । अ�याणतः �थमतः । 

तेषां हयेादीनामन्य� िवजे्ञयात्परमाथर्सत्यं िवजे्ञयं ��ैकं वजर्ियत्वा । उपलम्भनमुपलम्भः अिव�ाकल्पनामा�म ्। 

हयेाप्यपाक्येषु ि�ष्विप स्मृतो ��िवि�ः न परमाथर्सत्यता �याणािमत्यथर्ः ॥ 

�कृत्याकाशवज्जे्ञयाः सव� धमार् अनादयः । 

िव�ते न िह नानात्वं तेषां �चन �क�न ॥ ९१ ॥ 

भाष्यम् 

परमाथर्तस्तु �कृत्या स्वभावतः आकाशवत् आकाशतुल्याः सू�मिनर�नसवर्गतत्वैः सव� धमार् आत्मानो जे्ञया मुमुकु्षिभः 

अनादयः िनत्याः । ब�वचनकृतभेदाशङ्कां िनराराकुवर्�ाह — �चन �िचदिप �क�न �कि�त् अणुमा�मिप तेषां न 

िव�ते नानात्विमित ॥ 

आ�दबु�ाः �कृत्यैव सव� धमार्ः सुिनि�ताः । 

यस्यैवं भवित क्षािन्तः सोऽमृतत्वाय कल्पत े॥ ९२ ॥ 

भाष्यम् 

जे्ञयतािप धमार्णां संवृत्यैव, न परमाथर्त इत्याह — यस्मात् आदौ बु�ाः आ�दबु�ाः �कृत्यैव स्वभावत एव यथा 

िनत्य�काशस्व�पः सिवता, एवं िनत्यबोधस्व�पा इत्यथर्ः । सव� धमार्ः सवर् आत्मानः । न च तेषां िन�यः कतर्�ः 

िनत्यिनि�तस्व�पा इत्यथर्ः । न सं�द�मानस्व�पा एवं नैवं वेित यस्य मुमुक्षोः एवं यथो��कारेण सवर्दा 



बोधिन�यिनरपेक्षता आत्माथ� पराथ� वा । यथा सिवता िनत्यं �काशान्तरिनरपेक्षः स्वाथ� पराथ� वेत्येवं भवित क्षािन्तः 

बोधकतर्�तािनरपेक्षता सवर्दा स्वात्मिन, सः अमृतत्वाय अमृतभावाय कल्पत,े मोक्षाय समथ� भवतीत्यथर्ः ॥ 

आ�दशान्ता �नुत्प�ाः �कृत्यैव सुिनवृर्ताः । 

सव� धमार्ः समािभ�ा अजं साम्य ंिवशारदम् ॥ ९३ ॥ 

भाष्यम् 

तथा नािप शािन्तकतर्�ता आत्मनीत्याह — यस्मात् आ�दशान्ताः िनत्यमेव शान्ताः अनुत्प�ा अजा� �कृत्यैव सुिनवृर्ताः 

सु�ूपरतस्वभावाः िनत्यमु�स्वभावा इत्यथर्ः । सव� धमार्ः समा� अिभ�ा� समािभ�ाः अजं साम्यं िवशारद ं

िवशु�मात्मत�वं यस्मात्, तस्मात् शािन्तम�क्षो वा नािस्त कतर्� इत्यथर्ः । न िह िनत्यैकस्वभावस्य कृतं �कि�दथर्वत्स्यात् 

॥ 

वैशार�ं तु वै नािस्त भेद ेिवचरतां सदा । 

भेदिन�ाः पृथग्वादास्तस्मा�े कृपणाः स्मृताः ॥ ९४ ॥ 

भाष्यम् 

ये यथो�ं परमाथर्त�वं �ितप�ाः, त ेएव अकृपणा लोके ; कृपणात्स्वन्ये इत्याह — यस्मात् भेदिन�ाः भेदानुयाियनः 

संसारानुगा इत्यथर्ः । के ? पृथग्वादाः पृथक् नाना वस्तु इत्येवं वदनं येषां ते पृथग्वादाः �िैतन इत्यथर्ः । तस्मा�े कृपणाः 

कु्ष�ाः स्मृताः, यस्मात् वैशार�ं िवशुि�ः त�ािस्त तेषां भेद ेिवचरतां �तैमाग� अिव�ाप�रकिल्पते सवर्दा 

वतर्मानानािमत्यथर्ः । अतो यु�मेव तेषां कापर्ण्यिमत्यिभ�ायः ॥ 

अजे साम्ये तु ये केिच�िवष्यिन्त सुिनि�ताः । 

ते िह लोके महाज्ञानास्त� लोको न गाहते ॥ ९५ ॥ 

भाष्यम् 

य�दद ंपरमाथर्त�वम्, अमहात्मिभरपिण्डतैव�दान्तबिहः�ःै कु्ष�रैल्प�जै्ञरनवगा�िमत्याह — अजे साम्ये परमाथर्त�वे 

एवमेवेित ये केिचत ्स्�यादयोऽिप सुिनि�ता भिवष्यिन्त चेत,् त एव िह लोके महाज्ञानाः िनरितशयत�विवषयज्ञाना 

इत्यथर्ः । त� तेषां वत्मर् तेषां िव�दतं परमाथर्त�वं सामान्यबुि�रन्यो लोको न गाहते नावतरित न िवषयीकरोतीत्यथर्ः । 

‘सवर्भूतात्मभूतस्य समैकाथ� �पश्यतः । दवेा अिप माग� मु�न्त्यपदस्य पदिैषणः । शकुनीनािमवाकाशे गितन�वोपलभ्यते’ 

इत्या�दस्मरणात ्॥ 



अजेष्वजमसं�ान्तं धम�षु ज्ञानिमष्यते । 

यतो न �मते ज्ञानमसङ्गं तेन क��ततम् ॥ ९६ ॥ 

भाष्यम् 

कथं महाज्ञानत्विमत्याह — अजेषु अनुत्प�ेषु अचलेषु धम�षु आत्मसु अजमचलं च ज्ञानिमष्यते सिवतरीव औष्ण्यं �काश� 

यतः, तस्मात् असं�ान्तम् अथार्न्तरे ज्ञानमजिमष्यते । यस्मा� �मते अथार्न्तरे ज्ञानम्, तेन कारणेन असङ्गं तत ्क��ततम् 

आकाशकल्पिमत्यु�म् ॥ 

अणुमा�ेऽिप वैधम्य� जायमानेऽिवपि�तः । 

असङ्गता सदा नािस्त �कमुतावरणच्युितः ॥ ९७ ॥ 

भाष्यम् 

इतोऽन्येषां वा�दनाम् अणुमा�े अल्पेऽिप वैधम्य� वस्तुिन बिहरन्तवार् जायमाने उत्प�माने अिवपि�तः अिववे�कनः 

असङ्गता असङ्गत्वं सदा नािस्त ; �कमुत व��म् आवरणच्युितः बन्धनाशो नास्तीित ॥ 

अलब्धावरणाः सव� धमार्ः �कृितिनमर्लाः । 

आदौ बु�ास्तथा मु�ा बुध्यन्त इित नायकाः ॥ ९८ ॥ 

भाष्यम् 

तेषामावरणच्युितनार्स्तीित �ुवतां स्विस�ान्ते अभ्युपगतं त�ह धमार्णामावरणम् । नेत्युच्यते — अलब्धावरणाः 

अलब्धम�ा�मावरणम् अिव�ा�दबन्धनं येषां त ेधमार्ः अलब्धावरणाः बन्धनरिहता इत्यथर्ः । �कृितिनमर्लाः स्वभावशु�ाः 

आदौ बु�ाः तथा मु�ाः, यस्मात् िनत्यशु�बु�मु�स्वभावाः । य�ेवं कथं त�ह बुध्यन्त इत्युच्यते — नायकाः स्वािमनः 

समथार्ः बोद्धंु बोधशि�मत्स्वभावा इत्यथर्ः । यथा िनत्य�काशस्व�पोऽिप सन् सिवता �काशत इत्युच्यते, यथा वा 

िनत्यिनवृ�गतयोऽिप िनत्यमेव शैलािस्त�न्तीत्युच्यते, त�त् ॥ 

�मते न िह बु�स्य ज्ञानं धम�षु ताियनः । 

सव� धमार्स्तथा ज्ञानं नैतद्बु�ने भािषतम् ॥ ९९ ॥ 

भाष्यम् 



यस्मात् न िह �मत ेबु�स्य परमाथर्द�शनो ज्ञानं िवषयान्तरेषु धम�षु धमर्संस्थं सिवतरीव �भा । ताियनः तायोऽस्यास्तीित 

तायी, संतानवतो िनरन्तरस्य आकाशकल्पस्येत्यथर्ः ; पूजावतो वा �ज्ञावतो वा सव� धमार् आत्मानोऽिप तथा ज्ञानवदवे 

आकाशकल्पत्वा� �मन्ते �िचदप्यथार्न्तर इत्यथर्ः । यदादावुपन्यस्तम् ‘ज्ञानेनाकाशकल्पेन’ (मा. का. ४-१) इत्या�द, 

त�ददमाकाशकल्पस्य ताियनो बु�स्य तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न �मत े�िचदप्यथार्न्तरे । तथा धमार् इित आकाशिमव 

अचलमिव��यं िनरवयवं िनत्यमि�तीयमसङ्गमदशृ्यम�ा�मशनाया�तीतं ��ात्मत�वम्, ‘न िह ��ुदृर्��ेवप�रलोपो 

िव�ते’ (बृ. उ. ४-३-२३) इित �ुतेः । ज्ञानजे्ञयज्ञातृभेदरिहतं परमाथर्त�वम�यमेत� बु�ने भािषतम् । य�िप 

बा�ाथर्िनराकरणं ज्ञानमा�कल्पना च अ�यवस्तुसामीप्यमु�म ्। इद ंतु परमाथर्त�वम�तैं वेदान्तेष्वेव िवजे्ञयिमत्यथर्ः ॥ 

ददुर्शर्मितगम्भीरमजं साम्यं िवशारदम् । 

बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुम� यथाबलम् ॥ १०० ॥ 

भाष्यम् 

शा�समा�ौ परमाथर्त�वस्तुत्यथ� नमस्कार उच्यते — ददुर्श� दःुखेन दशर्नमस्येित ददुर्शर्म् । अिस्त नास्तीित 

चतुष्को�टव�जतत्वाद्द�ुवजे्ञयिमत्यथर्ः । अत एव अितगम्भीरं दषु्�वेशं महासमु�वदकृत�जै्ञः । अजं साम्यं िवशारदम् । ईदक्ृ 

पदम् अनानात्वं नानात्वव�जतं बुद्ध्वा अवगम्य तद्भूताः सन्तः नमस्कुमर्ः तस्म ैपदाय । अ�वहायर्मिप 

�वहारगोचरतामापा� यथाबलं यथाश��त्यथर्ः ॥ 

अजमिप जिनयोगं �ापद�ैयर्योगा - 

दगित च गितम�ां �ापदकंे �नेकम् । 

िविवधिवषयधमर्�ािह मुग्धेक्षणानां 

�णतभयिवहन्तृ �� य��तोऽिस्म ॥ १ ॥ 

�ज्ञावैशाखवेधकु्षिभतजलिनधेव�दना�ोऽन्तरस्थं 

भूतान्यालोक्य म�ान्यिवरतजनन�ाहघोरे समु� े। 

का�ण्याद�ुधारामृतिमदममरैदुर्लर्भं भूतहतेो - 

यर्स्तं पूज्यािभपूज्यं परमगु�ममुं पादपातैनर्तोऽिस्म ॥ २ ॥ 

यत्�ज्ञालोकभासा �ितहितमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो 



म�ोन्म�� घोरे �सकृदपुजनोदन्वित �ासने मे । 

यत्पादावाि�तानां �ुितशमिवनय�ाि�रग्न्या �मोघा 

तत्पादौ पावनीयौ भवभयिवनुदौ सवर्भावैनर्मस्य े॥ ३ ॥ 


	माण्डूक्योपनिषद्भाष्यम्
	॥ आगमप्रकरणम् ॥
	॥ वैतथ्यप्रकरणम् ॥
	॥ अद्वैतप्रकरणम् ॥
	॥ अलातशान्तिप्रकरणम् ॥


