
Mundaka Upanishad 

मुण्डकोपिनष�ाष्यम ्

॥ �थम ंमणु्डकम ्॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

‘��ा दवेानाम्’ इत्या�ाथवर्णोपिनषत् । अस्या� िव�ासम्�दायकतृर्पारम्पयर्लक्षणं सम्बन्धमादावेवाह स्वयमेव स्तुत्यथर्म् 

— एवं िह महि�ः परमपु�षाथर्साधनत्वेन गु�णायासेन लब्धा िव�ेित । �ोतृबुि��रोचनाय िव�ां महीकरोित, स्तुत्या 

�रोिचतायां िह िव�ायां सादराः �वत�रि�ित । �योजनेन तु िव�ायाः साध्यसाधनलक्षणं सम्बन्धमु�र� व�यित ‘िभ�ते 

�दय�िन्थः’ (मु. उ. २-२-९) इत्या�दना । अ� चापरशब्दवाच्याया ऋग्वेदा�दलक्षणाया िविध�ितषेधमा�पराया िव�ायाः 

संसारकारणािव�ा�ददोषिनवतर्कत्वं नास्तीित स्वयमेवोक्त्वा परापरेित िव�ाभेदकरणपूवर्कम् ‘अिव�ायामन्तरे वतर्मानाः’ 

(मु. उ. १-२-८) इत्या�दना, तथा पर�ाि�साधनं सवर्साधनसाध्यिवषयवैराग्यपूवर्कं गु��सादलभ्यां ��िव�ामाह ‘परी�य 

लोकान्’ (मु. उ. १-२-१२) इत्या�दना । �योजन ंचासकृद्�वीित ‘�� वेद ��ैव भवित’ (म.ु उ. ३-२-९) इित ‘परामृताः 

प�रमुच्यिन्त सव�’ (मु. उ. ३-२-६) इित च । ज्ञानमा�े य�िप सवार्�िमणामिधकारः, तथािप संन्यासिन�वै ��िव�ा 

मोक्षसाधनं न कमर्सिहतेित ‘भैक्षचया� चरन्तः’ (मु. उ. १-२-११) ‘संन्यासयोगात्’ (म.ु उ. ३-२-६) इित च �ुवन्दशर्यित । 

िव�ाकमर्िवरोधा� । न िह ��ात्मैकत्वदशर्नेन सह कमर् स्व�ेऽिप संपादियतुं शक्यम् ; िव�ायाः 

कालिवशेषाभावादिनयतिनिम�त्वा� कालसंकोचानुपप�ेः । य�ु गृहस्थेषु ��िव�ासम्�दायकतृर्त्वा�द िलङ्गं न तित्स्थतं 

न्यायं बािधतुमुत्सहते ; न िह िविधशतेनािप तमः�काशयोरेक� स�ावः शक्यते कतुर्म्, �कमुत िलङ्गैः केवलै�रित । 

एवमु�सम्बन्ध�योजनाया उपिनषदोऽल्प�न्थं िववरणमारभ्यते । य इमां ��िव�ामुपयन्त्यात्मभावेन ��ाभि�पुरःसराः 

सन्तः, तेषां गभर्जन्मजरारोगा�नथर्पूगं िनशातयित परं वा �� गमयत्यिव�ा�दसंसारकारणं वा अत्यन्तमवसादयित 

िवनाशयतीत्युपिनषत् ; उपिनपूवर्स्य सदरेेवमथर्स्मरणात् ॥ 

��ा दवेानां �थमः सम्बभूव िव�स्य कतार् भुवनस्य गो�ा । 

स ��िव�ां सवर्िव�ा�ित�ामथवार्य ज्ये�पु�ाय �ाह ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�� प�रबृढो महान् धमर्ज्ञानवैराग्यै�य�ः सवार्नन्यानितशेत इित ; दवेानां �ोतनवतािमन्�ादीनां �थमः गुणैः �धानः सन,् 

�थमः अ�े वा सम्बभूव अिभ��ः सम्यक् स्वातन्�येणेत्यिभ�ायः । न तथा यथा धमार्धमर्वशात्संसा�रणोऽन्ये जायन्ते, 

‘योऽसावतीिन्�योऽ�ा�ः’ (मन.ु १-७) इत्या�दस्मृतेः । िव�स्य सवर्स्य जगतः कतार् उत्पादियता, भुवनस्य उत्प�स्य गो�ा 



पालियतेित िवशेषणं ��णो िव�ास्तुतये । सः एवं �ख्यातमह�वो ��ा ��िव�ां ��णः परमात्मनो िव�ां ��िव�ाम्, 

‘येनाक्षरं पु�षं वेद सत्यम्’ (मु. उ. १-२-१३) इित िवशेषणात् । परमात्मिवषया िह सा । ��णा वा�जेनो�ेित ��िव�ा 

। तां ��िव�ाम्, सवर्िव�ा�ित�ां सवर्िव�ािभ�ि�हतेुत्वात्सवर्िव�ा�यािमत्यथर्ः ; सवर्िव�ावे�ं वा वस्त्वनयैव ज्ञायत 

इित, ‘येना�ुतं �ुतं भवित अमतं मतमिवज्ञातं िवज्ञातम्’ (छा. उ. ६-१-३) इित �ुतेः । सवर्िव�ा�ित�ािमित च स्तौित 

िव�ाम् । अथवार्य ज्ये�पु�ाय ज्ये��ासौ पु��, अनेकेषु ��णः सृि��कारेष्वन्यतमस्य सृि��कारस्य �मुखे पूवर्म् अथवार् 

सृ� इित ज्ये�ः ; तस्मै ज्ये�पु�ाय �ाह �ो�वान ्॥ 

अथवर्णे यां �वदते ��ाथवार् तां पुरोवाचािङ्गरे ��िव�ाम् । 

स भार�ाजाय सत्यवहाय �ाह भार�ाजोऽिङ्गरसे परावराम् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

याम् एताम् अथवर्णे �वदते �ावदद्��िव�ां ��ा, तामेव ��णः �ा�ाम् अथवा� पुरा पूवर्म् ; उवाच उ�वान् अिङ्गरे 

अङ्गीनार्�े ��िव�ाम् । स चाङ्गीः भार�जाय भर�ाजगो�ाय सत्यवहाय सत्यवहना�े �ाह �ो�वान् । भार�ाजः 

अिङ्गरसे स्विशष्याय पु�ाय वा परावरां परस्मात्परस्मादवरेणावरेण �ा�ेित परावरा परावरसवर्िव�ािवषय�ा�ेवार्, तां 

परावरामिङ्गरसे �ाहते्यनुषङ्गः ॥ 

शौनको ह वै महाशालोऽिङ्गरसं िविधवदपुस�ः प�च्छ किस्म�ु भगवो िवज्ञाते सवर्िमद ंिवज्ञातं भवतीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

शौनकः शुनकस्यापत्यं महाशालः महागृहस्थः अिङ्गरसं भार�ाजिशष्यमाचाय� िविधवत् यथाशा�िमत्येतत् ; उपस�ः 

उपगतः सन् प�च्छ पृ�वान् । शौनकािङ्गरसोः सम्बन्धादवार्िग्विधवि�शेषणाभावादपुसदनिवधेः पूव�षामिनयम इित 

गम्यते । मयार्दाकरणाथ� िवशेषणम् । मध्यदीिपकान्यायाथ� वा िवशेषणम्, अस्मदा�दष्वप्युपसदनिवधे�र�त्वात् । 

�किमत्याह — किस्म�ु भगवो िवज्ञाते, नु इित िवतक� , भगवः ह ेभगवन्, सव� य�दद ंिवजे्ञयं िवज्ञातं िवशेषेण ज्ञातमवगतं 

भवतीित ‘एकिस्मिन्वज्ञाते सवर्िव�वित’ इित िश��वाद ं�ुतवाञ्शौनकः ति�शेषं िवज्ञातुकामः सन्किस्मि�ित 

िवतकर् यन्प�च्छ । अथवा, लोकसामान्यदषृ्�ा ज्ञात्वैव प�च्छ । सिन्त िह लोके सुवणार्�दशकलभेदाः 

सुवणर्त्वा�ेकत्विवज्ञानेन िवज्ञायमाना लौ�ककैः ; तथा �क न्विस्त सवर्स्य जग�ेदस्यैकं कारणम् य�ैकिस्मिन्वज्ञाते सव� 

िवज्ञातं भवतीित । नन्विव�दते िह किस्मि�ित ��ोऽनुपप�ः ; �कमिस्त त�दित तदा ��ो यु�ः ; िस� े�िस्तत्वे 

किस्मि�ित स्यात्, यथा किस्मि�धेयिमित । न ; अक्षरबा�ल्यादायासभी�त्वात्��ः सम्भवत्येव — �क न्विस्त 

त�िस्म�ेकिस्मिन्वज्ञाते सवर्िवत्स्या�दित ॥ 



तस्मै स होवाच । � ेिव�े वे�दत�े इित ह स्म यद्��िवदो वदिन्त परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मै शौनकाय सः अिङ्गराः ह �कल उवाच उ�वान् । �किमित, उच्यते — � ेिव�े वे�दत�े ज्ञात�े इित । एवं ह स्म 

�कल यत् ��िवदः वेदाथार्िभज्ञाः परमाथर्द�शनः वदिन्त । के ते इत्याह — परा च परमात्मिव�ा, अपरा च 

धमार्धमर्साधनतत्फलिवषया । ननु किस्मिन्व�दते सवर्िव�वतीित शौनकेन पृ�म ्; तिस्मन्व��ेऽपृ�माहािङ्गराः — � े

िव�े इत्या�द । नैष दोषः, �मापेक्षत्वात्�ितवचनस्य । अपरा िह िव�ा अिव�ा ; सा िनराकतर्�ा ति�षये िह अिव�दते न 

�कि���वतो िव�दतं स्या�दित ; ‘िनराकृत्य िह पूवर्पकं्ष प�ाित्स�ान्तो व��ो भवित’ इित न्यायात् ॥ 

त�ापरा, ऋग्वेदो यजुव�दः सामवेदोऽथवर्वेदः िशक्षा कल्पो �ाकरणं िन��ं छन्दो ज्योितषिमित । अथ परा यया 

तदक्षरमिधगम्यते ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

त� का अपरेत्युच्यते — ऋग्वेदो यजुव�दः सामवेदोऽथवर्वेदः इत्येते चत्वारो वेदाः । िशक्षा कल्पो �ाकरणं िन��ं छन्दो 

ज्योितषम् इत्यङ्गािन षट् ; एषा अपरा िव�ो�ा । अथ इदानीम् इयं परा िव�ोच्यते यया तत् व�यमाणिवशेषणम् 

अक्षरम् अिधगम्यत े�ाप्यते, अिधपूवर्स्य गमेः �ायशः �ा�यथर्त्वात् ; न च पर�ा�ेरवगमाथर्स्य च भेदोऽिस्त ; अिव�ाया 

अपाय एव िह पर�ाि�नार्थार्न्तरम् । ननु ऋग्वेदा�दबा�ा त�ह सा कथं परा िव�ा स्यात् मोक्षसाधनं च । ‘या वेदबा�ाः 

स्मृतयो या� का� कुद�ृयः. . . ’ (मन.ु १२-९५) इित िह स्मरिन्त । कुदिृ�त्वाि�ष्फलत्वादनादयेा स्यात् ; उपिनषदां च 

ऋग्वेदा�दबा�त्वं स्यात् । ऋग्वेदा�दत्वे त ुपृथ�रणमनथर्कम् अथ परेित । न, वे�िवषयिवज्ञानस्य िवविक्षतत्वात् । 

उपिनष��ेाक्षरिवषयं िह िवज्ञानिमह परा िव�ेित �ाधान्येन िवविक्षतम्, नोपिनषच्छब्दरािशः । वेदशब्दने तु सवर्� 

शब्दरािश�वविक्षतः । शब्दराश्यिधगमेऽिप य�ान्तरमन्तरेण गुवर्िभगमना�दलक्षणं वैराग्यं च नाक्षरािधगमः सम्भवतीित 

पृथ�रणं ��िव�ाया अथ परा िव�ेित ॥ 

य�द�शे्यम�ा�मगो�मवणर्मचकु्षः�ो�ं तदपािणपादम् । 

िनत्यं िवभंु सवर्गतं सुसू�मं तद�य ंयद्भूतयो�न प�रपश्यिन्त धीराः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

यथा िविधिवषय ेक�ार्�नेककारकोपसंहार�ारेण वाक्याथर्ज्ञानकालादन्य�ानु�येोऽथ�ऽस्त्यि�हो�ा�दलक्षणः, न तथेह 

परिव�ािवषये वाक्याथर्ज्ञानसमकाल एव त ुपयर्विसतो भवित, केवलशब्द�कािशताथर्ज्ञानमा�िन�ा�ित�र�ाभावात् । 

तस्मा�दह परां िव�ां सिवशेषणेनाक्षरेण िविशनि� — य�द�शे्यिमत्या�दना । व�यमाणं बु�ौ सं�त्य िस�वत्परामृशित 



— य��दित । अ�शे्यम् अदशृ्यं सव�षां बु�ीिन्�याणामगम्यिमत्येतत् । दशेृबर्िहः�वृ�स्य प�ेिन्�य�ारकत्वात् । अ�ा�ं 

कम�िन्�यािवषयिमत्येतत् । अगो�म्, गो�मन्वयो मूलिमत्यनथार्न्तरम् । अगो�म ्अनन्वयिमत्यथर्ः । न िह तस्य मूलमिस्त 

येनािन्वतं स्यात् । वण्यर्न्त इित वणार् ��धमार्ः स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयो वा । अिव�माना वणार् यस्य तत् अवणर्म् 

अक्षरम् । अचकु्षः�ो�ं चकु्ष� �ो�ं च नाम�पिवषये करणे सवर्जन्तूनाम्, ते अिव�माने यस्य तदचकु्षः�ो�म् । ‘यः सवर्ज्ञः 

सवर्िवत्’ (मु. उ. १-१-९) इित चेतनाव�विवशेषणात्�ा�ं संसा�रणािमव चकु्षः�ो�ा�दिभः करणैरथर्साधकत्वम् ; त�दह 

अचकु्षः�ो�िमित वायर्ते, ‘पश्यत्यचकु्षः स शृणोत्यकणर्ः’ (�े. उ. ३-१९) इत्या�ददशर्नात् । �क�, तत् अपािणपाद ं

कम�िन्�यरिहतिमत्येतत् । यत एवम् अ�ा�म�ाहकं च अतो िनत्यमिवनािश । िवभंु िविवधं 

��ा�दस्थावरान्त�ािणभेदभैर्वतीित िवभुम् । सवर्गतं �ापकमाकाशवत्सुसू�मम् । शब्दा�दस्थूलत्वकारणरिहतत्वात् । 

शब्दादयो �ाकाशवाय्वादीनामु�रो�रस्थूलत्वकारणािन ; तदभावात्सुसू�मम,् �क�, तत ्अ�यम ्उ�धमर्त्वादवे न 

�ेतीत्य�यम् । न �नङ्गस्य स्वाङ्गापचयलक्षणो �यः सम्भवित शरीरस्येव । नािप कोशापचयलक्षणो �यः सम्भवित 

राज्ञ इव । नािप गुण�ारको �यः सम्भवित, अगुणत्वात्सवार्त्मकत्वा� । यत् एवंलक्षणं भूतयो�न भूतानां कारणं पृिथवीव 

स्थावरजङ्गमानां प�रपश्यिन्त सवर्त आत्मभूतं सवर्स्य अक्षरं पश्यिन्त धीराः धीमन्तो िववे�कनः । ईदशृमक्षरं यया िव�या 

अिधगम्यते सा परा िव�ेित समुदायाथर्ः ॥ 

यथोणर्नािभः सृजते गृ�ते च यथा पृिथ�ामोषधयः सम्भविन्त । 

यथा सतः पु�षात्केशलोमािन तथाक्षरात्संभवतीह िव�म् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

भूतयोिनरक्षरिमत्यु�म् । तत्कथं भूतयोिनत्विमत्युच्यते द�ृान्तैः — यथा लोके �िस�ः ऊणर्नािभः लूताक�टः 

�कि�त्कारणान्तरमनपे�य स्वयमेव सृजते स्वशरीरा�ित�र�ानेव तन्तून्बिहः �सारयित पुनस्तानेव गृ�ते च गृ�ाित 

स्वात्मभावमेवापादयित ; यथा च पृिथ�ाम् ओषधयः, �ी�ा�दस्थावराणीत्यथर्ः, स्वात्मा�ित�र�ा एव �भविन्त 

सम्भविन्त ; यथा च सतः िव�माना�ीवतः पु�षात् केशलोमािन केशा� लोमािन च सम्भविन्त िवलक्षणािन । यथैते 

द�ृान्ताः, तथा िवलक्षणं सलक्षण ंच िनिम�ान्तरानपेक्षा�थो�लक्षणात् अक्षरात् सम्भवित समुत्प�ते इह संसारमण्डले 

िव�ं समस्तं जगत् । अनेकद�ृान्तोपादानं त ुसुखावबोधनाथर्म् ॥ 

तपसा चीयते �� ततोऽ�मिभजायते । 

अ�ात्�ाणो मनः सत्यं लोकाः कमर्सु चामृतम् ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 



यद्��ण उत्प�मानं िव�ं तदनेन �मेणोत्प�ते, न युगप�दरमुि��के्षपव�दित �मिनयमिववक्षाथ�ऽयं मन्� आरभ्यते — 

तपसा ज्ञानेन उत्पि�िविधज्ञतया भूतयोन्यक्षरं �� चीयते उपचीयते उत्पादियष्य�दद ंजगत् अङ्कुरिमव बीजमुच्छूनतां 

गच्छित पु�िमव िपता हष�ण । एवं सवर्ज्ञतया सृि�िस्थितसंहारशि�िवज्ञानव�योपिचतात् ततः ��णः अ�म् अ�ते 

भुज्यत इत्य�म�ाकृतं साधारण ंकारणं संसा�रणां �ािचक��षतावस्था�पेण अिभजायते उत्प�ते । तत� 

अ�ाकृता�ािचक��षतावस्थात ्अ�ात् �ाणः िहरण्यगभ� ��णो ज्ञान��याशक्त्यिधि�तो 

जगत्साधारणोऽिव�ाकामकमर्भूतसमुदायबीजाङ्कुरो जगदात्मा अिभजायत इत्यनुषङ्गः । तस्मा� �ाणात् मनः मनआख्यं 

सङ्कल्पिवकल्पसंशयिनणर्या�ात्मकमिभजायते । ततोऽिप सङ्कल्पा�ात्मकान्मनसः सत्यं 

सत्याख्यमाकाशा�दभूतप�कमिभजायते । तस्मात्सत्याख्याद्भूतप�कादण्ड�मेण स� लोकाः भूरादयः । तेषु 

मनुष्या�द�ािणवणार्�म�मेण कमार्िण । कमर्सु च िनिम�भूतेषु अमृतं कमर्जं फलम् । यावत्कमार्िण कल्पको�टशतैरिप न 

िवनश्यिन्त, तावत्फलं न िवनश्यतीत्यमृतम् ॥ 

यः सवर्ज्ञः सवर्िव�स्य ज्ञानमयं तपः । 

तस्मादतेद्�� नाम �पम�ं च जायते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

उ�मेवाथर्मुपसि�हीषुर्मर्न्�ो व�यमाणाथर्माह — यः उ�लक्षणोऽक्षराख्यः सवर्ज्ञः सामान्येन सव� जानातीित सवर्ज्ञः । 

िवशेषेण सव� वे�ीित सवर्िवत् । यस्य ज्ञानमयं ज्ञानिवकारमेव सावर्�यलक्षणं तपः अनायासलक्षणम्, तस्मात् 

यथो�ात्सवर्ज्ञात् एतत् उ�ं कायर्लक्षणं �� िहरण्यगभार्ख्यं जायते । �क�, नाम असौ दवेद�ो यज्ञद� इत्या�दलक्षणम्, 

�पम् इद ंशुक्लं नीलिमत्या�द, अ�ं च �ीिहयवा�दलक्षणम्, जायते पूवर्मन्�ो��मेणेत्यिवरोधो ���ः ॥ 

॥ �थम ंमणु्डकम ्॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

तदतेत्सत्यं मन्�ेषु कमार्िण कवयो यान्यपश्यंस्तािन �ेतायां ब�धा संततािन । 

तान्याचरथ िनयतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

साङ्गा वेदा अपरा िव�ो�ा ‘ऋग्वेदो यजुव�दः’ (मु. उ. १-१-५) इत्या�दना । ‘य�द�शे्यम्’ (मु. उ. १-१-६) इत्या�दना 

‘नाम�पम�ं च जायते’ (मु. उ. १-१-९) इत्यन्तेन �न्थेनो�लक्षणमक्षरं यया िव�यािधगम्यत इित सा परा िव�ा 

सिवशेषणो�ा । अतः परमनयो�व�यो�वषयौ िववे��ौ संसारमोक्षािवत्यु�रो �न्थ आरभ्यत े। त�ापरिव�ािवषयः 



क�ार्�दसाधन��याफलभेद�पः संसारोऽना�दरनन्तो दःुखस्व�पत्वा�ात�ः �त्येकं शरी�रिभः सामस्त्येन 

नदी�ोतोवदिवच्छेद�पसम्बन्धः तदपुशमलक्षणो मोक्षः परिव�ािवषयोऽना�नन्तोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः शु�ः �स�ः 

स्वात्म�ित�ालक्षणः परमानन्दोऽ�य इित । पूव� तावदपरिव�ाया िवषय�दशर्नाथर्मारम्भः । त�शर्ने िह ति�व�दोपपि�ः । 

तथा च व�यित — ‘परी�य लोकान्कमर्िचतान्’ (म.ु उ. १-२-१२) इत्या�दना । न ��द�शते परीक्षोपप�त इित 

तत्�दशर्य�ाह — तदतेत् सत्यम ्अिवतथम् । �क तत् ? मन्�ेषु ऋग्वेदा�ाख्येषु कमार्िण अि�हो�ादीिन मन्�ैरेव 

�कािशतािन कवयः मेधािवनो विस�ादयः यािन अपश्यन् द�ृवन्तः । य�दतेत्सत्यमेकान्तपु�षाथर्साधनत्वात्, तािन च 

वेदिविहतािन ऋिषद�ृािन कमार्िण �ेतायां �यीसंयोगलक्षणायां हौ�ाध्वयर्वौ�ा��कारायामिधकरणभूतायां ब�धा 

ब��कारं संततािन सम्�वृ�ािन क�मिभः ��यमाणािन �ेतायां वा युगे �ायशः �वृ�ािन ; अतो यूयं तािन आचरथ 

िनवर्तर्यत िनयतं िनत्यं सत्यकामा यथाभूतकमर्फलकामाः सन्तः । एषः वः युष्माकं पन्थाः मागर्ः सुकृतस्य स्वय ंिनवर्�ततस्य 

कमर्णः लोके फलिनिम�ं लोक्यत ेदशृ्यते भुज्यत इित कमर्फलं लोक उच्यते । तदथ� तत्�ा�ये एष मागर् इत्यथर्ः । 

यान्येतान्यि�हो�ादीिन �य्यां िविहतािन कमार्िण, तान्येष पन्था अवश्यफल�ाि�साधनिमत्यथर्ः ॥ 

यदा लेलायते ��चः सिम� ेह�वाहने । 

तदाज्यभागावन्तरेणा�तीः �ितपादयेत् ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त�ाि�हो�मेव तावत्�थमं �दशर्नाथर्मुच्यते, सवर्कमर्णां �ाथम्यात् । तत्कथम ्? यदवै इन्धनैरभ्यािहतैः सम्यिग� ेसिम� े

दी�े ह�वाहने लेलायते चलित अ�चः ; तदा तिस्मन्काले लेलायमाने चलत्य�चिष आज्यभागौ आज्यभागयोः अन्तरेण मध्ये 

आवापस्थाने आ�तीः �ितपादयेत् �िक्षपेत् दवेतामु��श्य । अनेकाहः�योगापेक्षया आ�ती�रित ब�वचनम् । एष 

सम्यगा�ित�के्षपा�दलक्षणः कमर्माग� लोक�ा�ये पन्थाः । तस्य च सम्य�रणं दषु्करम् ; िवप�यस्त्वनेका भविन्त ॥ 

यस्याि�हो�मदशर्मपौणर्मासमचातुमार्स्यमना�यणमितिथव�जतं च । 

अ�तमवै�दवेमिविधना �तमास�मांस्तस्य लोकािन्हनिस्त ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

कथम् ? यस्य अि�होि�णः अि�हो�म् अदश� दशार्ख्येन कमर्णा व�जतम् । अि�होि�िभरवश्यकतर्�त्वा�शर्स्य । 

अि�होि�सम्बन्ध्यि�हो�िवशेषणिमव भवित । तद��यमाणिमत्येतत् । तथा अपौणर्मासम् इत्या�दष्वप्यि�हो�िवशेषणत्वं 

���म् । अि�हो�ाङ्गत्वस्यािविश�त्वात् । अपौणर्मासं पौणर्मासकमर्व�जतम् । अचातुमार्स्यं चातुमार्स्यकमर्व�जतम् । 

अना�यणम् आ�यणं शरदा�दषु कतर्�म्, त� न ��यते यस्य त�था । अितिथव�जतं च अितिथपूजनं चाहन्यहन्य��यमाणं 



यस्य । स्वयं सम्यगि�हो�काले अ�तम् । अदशार्�दवत् अवै�दवंे वै�दवेकमर्व�जतम् । �यमानमप्यिविधना �तम् 

अयथा�तिमत्येतत् । एवं दःुसंपा�दतमसंपा�दतमि�हो�ा�ुपलिक्षतं कमर् �क करोतीत्युच्यते — आस�मान् स�मसिहतान् 

तस्य कतुर्ल�कान् िहनिस्त िहनस्तीव आयासमा�फलत्वात् । सम्यक् ��यमाणेषु िह कमर्सु कमर्प�रणामानु�प्येण भूरादयः 

सत्यान्ताः स� लोकाः फलं �ा��म ्। ते लोकाः एवंभूतेनाि�हो�ा�दकमर्णा त्व�ाप्यत्वा��स्यन्त इव, आयासमा�ं 

त्व�िभचारीत्यतो िहनस्तीत्युच्यत े। िपण्डदाना�नु�हणे वा सम्बध्यमानाः िपतृिपतामह�िपतामहाः पु�पौ��पौ�ाः 

स्वात्मोपकाराः स� लोका उ��कारेणाि�हो�ा�दना न भवन्तीित �हस्यन्त इत्युच्यते ॥ 

काली कराली च मनोजवा च सुलोिहता या च सुधू�वणार् । 

स्फुिलिङ्गनी िव��ची च दवेी लेलायमाना इित स� िजह्वाः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

काली कराली च मनोजवा च सुलोिहता या च सुधू�वणार् । स्फुिलिङ्गनी िव��ची च दवेी लेलायमाना दहनस्य िजह्वाः । 

काल्या�ा िव��च्यन्ता लेलायमानाः अ�ेहर्िवरा�ित�सनाथार् एताः �कल स� िजह्वाः ॥ 

एतेषु य�रते �ाजमानेषु यथाकालं चा�तयो �ाददायन् । 

तं नयन्त्येताः सूयर्स्य रश्मयो य� दवेानां पितरेकोऽिधवासः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

एतेषु अि�िजह्वाभेदषुे यः अि�हो�ी चरते कमार्चरत्यि�हो�ा�दकं �ाजमानेषु दीप्यमानेषु । यथाकालं च यस्य कमर्णो यः 

कालस्तं कालमनित�म्य यथाकालं यजमानम् आददायन् आददाना आ�तयः तं नयिन्त �ापयिन्त । एताः आ�तयो या इमा 

अनेन िनवर्�तताः सूयर्स्य रश्मयः भूत्वा, रिश्म�ारै�रत्यथर्ः । य� यिस्मन्स्वग� दवेानां पितः इन्�ः एकः सवार्नुप�र अिध 

वसतीित अिधवासः ॥ 

ए�ेहीित तमा�तयः सुवचर्सः सूयर्स्य रिश्मिभयर्जमानं वहिन्त । 

ि�यां वाचमिभवदन्त्योऽचर्यन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ��लोकः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

कथं सूयर्स्य रिश्मिभयर्जमानं वहन्तीत्युच्यते — एिह एिह इित आह्वयन्त्यः तं यजमानम् आ�तयः सुवचर्सः दीि�मत्यः ; 

�क�, ि�याम् इ�ां वाचं स्तुत्या�दलक्षणाम् अिभवदन्त्यः उ�ारयन्त्यः अचर्यन्त्यः पूजयन्त्य� एषः वः युष्माकं पुण्यः सुकृतः 

��लोकः फल�पः, इत्थं ि�यां वाचम् अिभवदन्त्यो वहन्तीत्यथर्ः । ��लोकः स्वगर्ः �करणात ्॥ 



प्लवा �ेते अदढृा यज्ञ�पा अ�ादशो�मवरं येषु कमर् । 

एतच्�ेयो येऽिभनन्दिन्त मूढा जरामृत्युं त ेपुनरेवािप यिन्त ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

एत� ज्ञानरिहतं कम�तावत्फलमिव�ाकामकमर्कायर्म् अतोऽसारं दःुखमूलिमित िनन्�ते — प्लवाः िवनािशन इत्यथर्ः । िह 

यस्मात् एते अदढृाः अिस्थराः यज्ञ�पाः यज्ञस्य �पािण यज्ञ�पाः यज्ञिनवर्तर्काः अ�ादश अ�ादशसंख्याकाः षोडश�त्वजः 

प�ी यजमान�ेत्य�ादश । एतदा�यं कमर् उ�ं किथतं शा�ेण येषु अ�ादशसु अवरं केवलं ज्ञानव�जतं कमर् । 

अतस्तेषामवरकमार्�याणाम�ादशानामदढृतया प्लवत्वात्प्लवते सह फलेन तत्साध्यं कमर् ; कुण्डिवनाशा�दव 

क्षीरदध्यादीनां तत्स्थानां नाशः ; यत एवम् एतत् कमर् �ेयः �ेयःसाधनिमित ये अिभनन्दिन्त अिभ�ष्यिन्त अिववे�कनः 

मूढाः, अतः ते जरां च मृत्युं च जरामृत्युं कंिचत्कालं स्वग� िस्थत्वा पुनरेव अिप यिन्त भूयोऽिप गच्छिन्त ॥ 

अिव�ायामन्तरे वतर्मानाः स्वय ंधीराः पिण्डतंमन्यमानाः । 

जङ्घन्यमानाः प�रयिन्त मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अिव�ायाम् अन्तरे मध्ये वतर्मानाः अिववेक�ायाः स्वय ंवयमेव धीराः धीमन्तः पिण्डता िव�दतवे�दत�ा�ेित 

मन्यमाना आत्मानं संभावयन्तः, त ेच जङ्घन्यमानाः जरारोगा�नेकानथर्�ातैहर्न्यमाना भृशं पी�मानाः प�रयिन्त 

िव�मिन्त मूढाः । दशर्नव�जतत्वात् अन्धेनैव अचकु्षष्केणैव नीयमानाः �दश्यर्मानमागार्ः ; यथा लोके अन्धाः चकू्षरिहता 

गतर्कण्टकादौ पतिन्त, त�त् ॥ 

अिव�ायां ब�धा वतर्माना वयं कृताथार् इत्यिभमन्यिन्त बालाः । 

यत्क�मणो न �वेदयिन्त रागा�ेनातुराः क्षीणलोका�यवन्ते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अिव�ायां ब�धा ब��कारं वतर्मानाः वयमेव कृताथार्ः कृत�योजनाः इित एवम् अिभमन्यिन्त अिभमन्यन्ते 

अिभमानं कुवर्िन्त बालाः अज्ञािननः । यत ्यस्मादवंे क�मणः न �वेदयिन्त त�वं न जानिन्त रागात् 

कमर्फलरागािभभविनिम�म्, तेन कारणेन आतुराः दःुखातार्ः सन्तः क्षीणलोकाः क्षीणकमर्फलाः स्वगर्लोकात् च्यवन्ते ॥ 

इ�ापूत� मन्यमाना व�र� ंनान्यच्�ेयो वेदयन्ते �मूढाः । 



नाकस्य पृ� ेते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा िवशिन्त ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

इ�ापूतर्म् इ� ंयागा�द �ौतं कमर् पूत� स्मात� वापीकूपतडागा�दकमर् मन्यमानाः एतदवेाितशयेन पु�षाथर्साधनं व�र� ं

�धानिमित िचन्तयन्तः, अन्यत् आत्मज्ञानाख्यं �ेयःसाधनं न वेदयन्ते न जानिन्त �मूढाः पु�पशुबान्धवा�दषु �म�तया 

मूढाः ; ते च नाकस्य स्वगर्स्य पृ� ेउप�रस्थाने सुकृते भोगायतने अनुभूत्वा अनुभूय कमर्फलं पुनः इमं लोकं मानुषम् अस्मात् 

हीनतरं वा ितयर्ङ्नरका�दलक्षणं यथाकमर्शेषं िवशिन्त ॥ 

तपः�� ेये ह्युपवसन्त्यरण्य ेशान्ता िव�ांसो भैक्षचया� चरन्तः । 

सूयर्�ारेण ते िवरजाः �यािन्त य�ामृतः स पु�षो ��यात्मा ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

ये पुनस्ति�परीतज्ञानयु�ा वान�स्थाः संन्यािसन�, तपः�� ेिह तपः स्वा�मिविहतं कमर्, ��ा िहरण्यगभार्�दिवषया 

िव�ा, ते तपः�� ेउपवसिन्त सेवन्तेऽरण्ये वतर्मानाः सन्तः । शान्ताः उपरतकरण�ामाः । िव�ांसः गृहस्था� ज्ञान�धाना 

इत्यथर्ः । भैक्षचया� चरन्तः प�र�हाभावादपुवसन्त्यरण्ये इित सम्बन्धः । सूयर्�ारेण सूय�पलिक्षतेनो�रेण पथा ते िवरजाः 

िवरजसः, क्षीणपुण्यपापकमार्णः सन्त इत्यथर्ः । �यािन्त �कष�ण यािन्त य� यिस्मन्सत्यलोकादौ अमृतः स पु�षः �थमजो 

िहरण्यगभर्ः िह अ�यात्मा अ�यस्वभावो यावत्संसारस्थायी । एतदन्तास्तु संसारगतयोऽपरिव�ागम्याः । नन्वेतं 

मोक्षिमच्छिन्त केिचत् । न, ‘इहवै सव� �िवलीयिन्त कामाः’ (म.ु उ. ३-२-२) ‘ते सवर्गं स सवर्तः �ाप्य धीरा यु�ात्मानः 

सवर्मेवािवशिन्त’ (मु. उ. ३-२-५) इत्या�द�ुितभ्यः ; अ�करणा� । अपरिव�ा�करणे िह �वृ�े न 

�कस्मान्मोक्ष�सङ्गोऽिस्त । िवरजस्त्वं त्वापेिक्षकम् । समस्तमपरिव�ाकाय� साध्यसाधनलक्षणं ��याकारकफलभेदिभ�ं 

�तैम ्एतावदवे यि�रण्यगभर्�ा�यवसानम् । तथा च मनुनो�ं स्थावरा�ां संसारगितमनु�ामता — ‘��ा िव�सृजो धम� 

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

परी�य लोकान्कमर्िचतान्�ा�णो िनव�दमाया�ास्त्यकृतः कृतेन । 

ति�ज्ञानाथ� स गु�मेवािभगच्छेत्सिमत्पािणः �ोि�यं ��िन�म् ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

अथेदानीमस्मात्साध्यसाधन�पात्सवर्स्मात्संसाराि�र�स्य परस्यां िव�ायामिधकार�दशर्नाथर्िमदमुच्यते — परी�य 

यदतेदगृ्वेदा�परिव�ािवषयं स्वाभािवकािव�ाकामकमर्दोषवत्पु�षानु�येमिव�ा�ददोषवन्तमेव पु�षं �ित 



िविहतत्वा�दनु�ानकायर्भूता� लोका ये दिक्षणो�रमागर्लक्षणाः फलभूताः, ये च िविहताकरण�ितषेधाित�मदोषसाध्या 

नरकितयर्क्�ेतलक्षणाः, तानेतान्परी�य �त्यक्षानुमानोपमानागमैः सवर्तो याथात्म्येनावधायर् लोकान् 

संसारगितभूतान��ा�दस्थावरान्तान्�ाकृता�ाकृतलक्षणान्बीजाङ्कुरव�दतरेतरोत्पि�िनिम�ाननेकानथर्शतसह�संकुला

न्कदलीगभर्वदसारान्मायामरीच्युदकगन्धवर्नगराकारस्व�जलबुद्बुदफेनसमान्�ितक्षण�ध्वंसान्पृ�तः कृत्वा 

िव�ाकामदोष�व�ततकमर्िचतान्धमार्धमर्िनवर्�ततािनत्येतत् । �ा�णः, �ा�णस्यैव िवशेषतोऽिधकारः सवर्त्यागेन 

��िव�ायािमित �ा�ण�हणम् । परी�य लोका�न्क कुयार्�दत्युच्यते — िनव�दम्, िनष्पूव� िव�दर� वैराग्याथ�, वैराग्यम् 

आयात् कुयार्�दत्येतत् । स वैराग्य�कारः �दश्यर्ते — इह संसारे नािस्त कि�दिप अकृतः पदाथर्ः । सवर् एव िह लोकाः 

कमर्िचताः कमर्कृतत्वा�ािनत्याः । न िनत्यं �कि�दस्तीत्यिभ�ायः । सव� तु कमार्िनत्यस्यैव साधनम् । यस्मा�तु�वधमेव िह 

सव� कमर् कायर्म् — उत्पा�माप्यं िवकाय� संस्काय� वा । नातः परं कमर्णो िवषयोऽिस्त । अह ंच िनत्येनामृतेनाभयेन 

कूटस्थेनाचलेन �ुवेणाथ�नाथ�, न ति�परीतेन । अतः �क कृतेन कमर्णा आयासब�लेनानथर्साधनेन इत्येवं िन�वण्णोऽभयं 

िशवमकृतं िनत्यं पद ंयत,् ति�ज्ञानाथ� िवशेषेणािधगमाथ� स िन�वण्णो �ा�णः गु�मेव आचाय� शमदमा�दसम्प�म् 

अिभगच्छेत् । शा�ज्ञोऽिप स्वातन्�येण ��ज्ञानान्वेषणं न कुयार्�दत्येतद्गु�मेवेत्यवधारणफलम् । सिमत्पािणः 

सिम�ारगृहीतहस्तः �ोि�यम् अध्ययन�ुताथर्सम्प�ं ��िन� ंिहत्वा सवर्कमार्िण केवलेऽ�ये ��िण िन�ा यस्य सोऽयं 

��िन�ः ; जपिन�स्तपोिन� इित य�त् । न िह क�मणो ��िन�ता सम्भवित, कमार्त्मज्ञानयो�वरोधात् । स तं गु�ं 

िविधवदपुस�ः �सा� पृच्छेदक्षरं पु�षं सत्यम् ॥ 

तस्मै स िव�ानुपस�ाय सम्यक्�शान्तिच�ाय शमािन्वताय । 

येनाक्षरं पु�षं वेद सत्यं �ोवाच तां त�वतो ��िव�ाम् ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मै सः िव�ान् गु��र्�िवत्, उपस�ाय उपगताय । सम्यक् यथाशा�िमत्येतत् । �शान्तिच�ाय उपरतदपार्�ददोषाय । 

शमािन्वताय बा�ेिन्�योपरमेण च यु�ाय, 

सवर्तो िवर�ायेत्येतत् । येन िवज्ञानेन यया िव�या च परया अक्षरम् अ�शे्या�दिवशेषणं तदवेाक्षरं पु�षशब्दवाच्यं 

पूणर्त्वात्पु�र शयना�, सत्यं तदवे परमाथर्स्वाभा�ाद�यम्, अक्षरं चाक्षरणादक्षतत्वादक्षयत्वा�, वेद िवजानाित तां 

��िव�ां त�वतः यथावत् �ोवाच ��ूया�दत्यथर्ः । आचायर्स्याप्ययमेव िनयमो 

य�याय�ा�सिच्छष्यिनस्तारणमिव�ामहोदधेः ॥ 



॥ ि�तीय ंमुण्डकम ्॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

अपरिव�ायाः सव� कायर्मु�म् । स च संसारो यत्सारो यस्मान्मूलादक्षरात्संभवित य�स्म� �लीयते, तदक्षरं पु�षाख्यं 

सत्यम् । यिस्मिन्वज्ञाते सवर्िमद ंिवज्ञातं भवित, तत्परस्या ��िव�ाया िवषयः । स व�� इत्यु�रो �न्थ आरभ्यते — 

तदतेत्सत्यं यथा सुदी�ात्पावकाि�स्फुिलङ्गाः सह�शः �भवन्त ेस�पाः । 

तथाक्षराि�िवधाः सोम्य भावाः �जायन्ते त� चैवािपयिन्त ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यदपरिव�ािवषयं कमर्फललक्षणम,् सत्यं तदापेिक्षकम् । इद ंतु परिव�ािवषयम्, परमाथर्सल्लक्षणत्वात् । तदतेत् सत्यं 

यथाभूतं िव�ािवषयम् ; अिव�ािवषयत्वा� अनृतिमतरत् । अत्यन्तपरोक्षत्वात्कथं नाम �त्यक्षवत्सत्यमक्षरं 

�ितप�ेरि�ित द�ृान्तमाह — यथा सुदी�ात् सु�ु दी�ा�द�ात् पावकात् अ�ेः िवस्फुिलङ्गाः अग्न्यवयवाः सह�शः 

अनेकशः �भवन्त ेिनगर्च्छिन्त स�पाः अि�सलक्षणा एव, तथा उ�लक्षणात् अक्षरात् िविवधाः 

नानादहेोपािधभेदमनुिवधीयमानत्वाि�िवधाः ह ेसोम्य, भावाः जीवाः आकाशा�दव�टा�दप�रिच्छ�ाः सुिषरभेदा 

घटा�ुपािध�भेदमनु भविन्त ; एवं नानानाम�पकृतदहेोपािध�भवमनु �जायन्ते, त� चैव तिस्म�ेव चाक्षरे अिपयिन्त 

दहेोपािधिवलयमन ुिवलीयन्ते घटा�दिवलयमिन्वव सुिषरभेदाः । यथाऽऽकाशस्य सुिषरभेदोत्पि��लयिनिम�त्वं 

घटा�ुपािधकृतमेव, त�दक्षरस्यािप नाम�पकृतदहेोपािधिनिम�मेव जीवोत्पि��लयिनिम�त्वम् ॥ 

�द�ो �मूतर्ः पु�षः सबा�ाभ्यन्तरो �जः । 

अ�ाणो �मनाः शु�ो �क्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

नाम�पबीजभूताद�ाकृताख्यात्स्विवकारापेक्षया परादक्षरात्परं यत्सव�पािधभेदव�जतमक्षरस्यैव स्व�पमाकाशस्येव 

सवर्मू�तव�जतं नेित नेतीत्या�दिवशेषणं िववक्ष�ाह — �द�ः �ोतनवान्, स्वयंज्योितष्ट्वात् । �दिव वा स्वात्मिन भवः 

अलौ�कको वा । िह यस्मात् अमूतर्ः सवर्मू�तव�जतः, पु�षः पूणर्ः पु�रशयो वा, सबा�ाभ्यन्तरः सह बा�ाभ्यन्तरेण वतर्त 

इित । अजः न जायते कुति�त्, स्वतोऽजस्य जन्मिनिम�स्य चाभावात् ; यथा जलबुद्बुदादवेार्य्वा�दः, यथा 

नभःसुिषरभेदानां घटा�दः । सवर्भाविवकाराणां जिनमूलत्वात् तत्�ितषेधेन सव� �ितिष�ा भविन्त । सबा�ाभ्यन्तरो �जः 

अतोऽजरोऽमृतोऽक्षरो �ुवोऽभय इत्यथर्ः । य�िप दहेा�ुपािधभेददिृ�भेदषुे स�ाणः समनाः सेिन्�यः सिवषय इव 

�त्यवभासते तलमला�दम�दवाकाशम्, तथािप तु स्वतः परमाथर्स्व�पद�ृीनाम् अ�ाणः अिव�मानः ��याशि�भेदवान् 



चलनात्मको वायुयर्िस्म�सौ अ�ाणः । तथा अमनाः अनेकज्ञानशि�भेदवत्संकल्पा�ात्मकं मनोऽप्यिव�मानं 

यिस्मन्सोऽयममनाः । अ�ाणो �मना�ेित �ाणा�दवायुभेदाः कम�िन्�यािण ति�षया� तथा बुि�मनसी बु�ीिन्�यािण 

ति�षया� �ितिष�ा वे�दत�ाः ; यथा �ुत्यन्तरे — ध्यायतीव लेलायतीवेित । यस्मा�ैवं �ितिष�ोपािध�यस्तस्मात् 

शु�ः शु�ः । अतोऽक्षरा�ाम�पबीजोपािधलिक्षतस्व�पात्, सवर्कायर्करणबीजत्वेनोपल�यमाणत्वात्परं त�वं 

तदपुािधलक्षणम�ाकृताख्यमक्षरं सवर्िवकारेभ्यतस्मात्परतोऽक्षरात्परः िन�पािधकः पु�ष इत्यथर्ः । 

य�स्मस्तदाकाशाख्यमक्षरं सं�वहारिवषयमोतं च �ोतं च । कथं पुनर�ाणा�दम�वं तस्येत्युच्यत े। य�द िह �ाणादयः 

�ागुत्प�ेः पु�ष इव स्वेनात्मना सिन्त, तदा पु�षस्य �ाण�दना िव�मानेन �ाणा�दम�वं स्यात ्; न तु ते �ाणादयः 

�ागुत्प�ेः सिन्त । अतः �ाणा�दमान्परः पु�षः, यथाऽनुत्प�े पु�े अपु�ो दवेद�ः ॥ 

एतस्मा�ायते �ाणो मनः सव�िन्�यािण च । 

खं वायुज्य�ितरापः पृिथवी िव�स्य धा�रणी ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

कथं ते न सिन्त �ाणादय इित, उच्यते — यस्मात् एतस्मादवे पु�षा�ाम�पबीजोपािधलिक्षतात् जायते 

उत्प�तेऽिव�ािवषयो िवकारभूतो नामधेयोऽनृतात्मकः �ाणः, ‘वाचारम्भणं िवकारो नामधेयम’् (छा. उ. ६-१-४) ‘अनृतम्’ 

इित �ुत्यन्तरात् । न िह तेनािव�ािवषयेणानृतेन �ाणेन स�ाणत्वं परस्य स्यादपु�स्य स्व�द�ृनेेव पु�ेण सपु�त्वम् । एवं 

मनः सवार्िण चेिन्�यािण िवषया�ैतस्मादवे जायन्ते । तस्माित्स�मस्य िन�पच�रतम�ाणा�दम�विमत्यथर्ः । यथा च 

�ागुत्प�ेः परमाथर्तोऽसन्तस्तथा �लीना�ेित ���ाः । यथा करणािन मन�ेिन्�यािण च, तथा शरीरिवषयकारणािन 

भूतािन खम् आकाशं, वायुः बा� आवहा�दभेदः, ज्योितः अि�ः, आपः उदकं, पृिथवी ध�र�ी िव�स्य सवर्स्य धा�रणी ; 

एतािन च शब्दस्पशर्�परसगन्धो�रो�रगुणािन पूवर्पूवर्गुणसिहतान्येतस्मादवे जायन्ते ॥ 

अि�मूर्धार् चकु्षषी चन्�सूय� �दशः �ो�े वािग्ववृता� वेदाः । 

वायुः �ाणो �दयं िव�मस्य प�ां पृिथवी �ेष सवर्भूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

संके्षपतः परिव�ािवषयमक्षरं िन�वशेषं पु�षं सत्यम् ‘�द�ो �मूतर्ः’ (म.ु उ. २-१-२) इत्या�दना 

मन्�ेणोक्त्वा, पुनस्तदवे सिवशेषं िवस्तरेण व��िमित �ववृते ; संके्षपिवस्तरो�ो िह पदाथर्ः सुखािधगम्यो भवित 

सू�भाष्योि�व�दित । यो िह �थमजात्�ाणाि�रण्यगभार्�ायतेऽण्डस्यान्त�वराट्, स त�वान्त�रत�वेन 

ल�यमाणोऽप्येतस्मादवे पु�षा�ायत एतन्मय�ेत्येतदथर्माह, तं च िविशनि� — अि�ः �ुलोकः, ‘असौ वाव लोको 



गौतमाि�ः’ (छा. उ. ५-४-१) इित �ुतेः । मूधार् यस्यो�माङ्गं िशरः, चकु्षषी चन्�� सूयर्�ेित चन्�सूय� ; यस्येित 

सवर्�ानुषङ्गः कतर्�ः अस्येत्यस्य पदस्य व�यमाणस्य यस्येित िवप�रणामं कृत्वा । �दशः �ो�े यस्य । वाक् िववृता� 

उ�ा�टताः �िस�ा वेदाः यस्य । वायुः �ाणो यस्य । �दयम् अन्तःकरणं िव�ं समस्तं जगत् अस्य यस्येत्येतत् । सव� 

�न्तःकरणिवकारमेव जगत्, मनस्येव सुषु�े �लयदशर्नात् ; जाग�रतेऽिप तत एवाि�िवस्फुिलङ्गवि��ित�ानात् । यस्य च 

प�ां जाता पृिथवी, एष दवेो िवष्णुरनन्तः �थमशरीरी �ैलोक्यदहेोपािधः सव�षां भूतानामन्तरात्मा । स िह सवर्भूतेषु ��ा 

�ोता मन्ता िवज्ञाता सवर्करणात्मा ॥ 

प�ाि��ारेण च याः संसरिन्त �जाः, ता अिप तस्मादवे पु�षात्�जायन्त इत्युच्यते — 

तस्मादि�ः सिमधो यस्य सूयर्ः सोमात्पजर्न्य ओषधयः पृिथ�ाम् । 

पुमा�ेतः िस�ित योिषतायां बह्वीः �जाः पु�षात्सं�सूताः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मात् परस्मात्पु�षात् �जावस्थानिवशेष�पः अि�ः । स िवशेष्यते — सिमधो यस्य सूयर्ः, सिमध इव सिमधः ; सूय�ण िह 

�ुलोकः सिमध्यते । ततो िह �ुलोका�े�नष्प�ात् सोमात् पजर्न्यः ि�तीयोऽि�ः सम्भवित । तस्मा� पजर्न्यात् ओषधयः 

पृिथ�ां सम्भविन्त । ओषिधभ्यः पु�षा�ौ �ताभ्य उपादानभूताभ्यः पुमानि�ः रेतः िस�ित योिषतायां योिषित योषा�ौ 

ि�यािमित । एवं �मेण बह्वीः बह्�ः �जाः �ा�णा�ाः पु�षात् परस्मात् सम्�सूताः समुत्प�ाः ॥ 

तस्मादचृः साम यजूंिष दीक्षा यज्ञा� सव� �तवो दिक्षणा� । 

सम्बत्सर� यजमान� लोकाः सोमो य� पवते य� सूयर्ः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, कमर्साधनािन फलािन च तस्मादवेेत्याह — कथम् ? तस्मात् पु�षात् ऋचः िनयताक्षरपादावसानाः 

गाय�या�दच्छन्दोिविश�ा मन्�ाः ; साम पा�भि�कं सा�भि�कं च स्तोभा�दगीितिविश�म् ; यजूंिष 

अिनयताक्षरपादावसानािन वाक्य�पािण ; एवं ि�िवधा मन्�ाः । दीक्षाः मौ�या�दलक्षणाः कतृर्िनयमिवशेषाः । यज्ञा� सव� 

अि�हो�ादयः । �तवः सयूपाः । दिक्षणा� एकगवा�ा अप�रिमतसवर्स्वान्ताः । सम्बत्सर� कालः कमार्ङ्गभूतः । 

यजमान� कतार् । लोकाः तस्य कमर्फलभूताः ; ते िवशेष्यन्ते — सोमः य� येषु लोकेषु पवते पुनाित लोकान् य� च येषु 

सूयर्स्तपित । ते च दिक्षणायनो�रायणमागर्�यगम्या िव�दिव�त्कतृर्फलभूताः ॥ 

तस्मा� दवेा ब�धा सम्�सूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांिस । 



�ाणापानौ �ीिहयवौ तप� ��ा सत्यं ��चय� िविध� ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मा� पु�षात्कमार्ङ्गभूता दवेाः ब�धा वस्वा�दगणभेदने सम्�सूताः सम्यक् �सूताः — साध्याः दवेिवशेषाः, मनुष्याः 

कमार्िधकृताः, पशवः �ाम्यारण्याः, वयांिस पिक्षणः ; जीवनं च मनुष्यादीनां �ाणापानौ, �ीिहयवौ हिवरथ� ; तप� 

कमार्ङ्गं पु�षसंस्कारलक्षणं स्वतन्�ं च फलसाधनम् ; ��ा यत्पूवर्कः सवर्पु�षाथर्साधन�योगि���साद आिस्तक्यबुि�ः ; 

तथा सत्यम् अनृतवजर्नं यथाभूताथर्वचनं चापीडाकरम् ; ��चय� मैथुनासमाचारः ; िविध� इितकतर्�ता ॥ 

स� �ाणाः �भविन्त तस्मात्स�ा�चषः सिमधः स� होमाः । 

स�ेम ेलोका येषु चरिन्त �ाणा गुहाशया िनिहताः स� स� ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, स� शीषर्ण्याः �ाणाः तस्मादवे पु�षात् �भविन्त । तेषां स� अ�चषः दी�यः स्वस्विवषयाव�ोतनािन । तथा स� 

सिमधः स�िवषयाः ; िवषयै�ह सिमध्यन्ते �ाणाः । स� होमा ; ति�षयिवज्ञानािन, ‘यदस्य िवज्ञानं त�ुहोित’ (तै. ना. 

८०) इित �ुत्यन्तरात् । �क�, स� इमे लोकाः इिन्�यस्थानािन, येषु चरिन्त संचरिन्त �ाणाः इित िवशेषणात् । �ाणा येषु 

चरन्तीित �ाणानां िवशेषणिमद ं�ाणापाना�दिनवृ�यथर्म् । गुहायां शरीरे �दये वा स्वापकाले शेरत इित गुहाशयाः । 

िनिहताः स्थािपता धा�ा स� स� �ित�ािणभेदम् । यािन च आत्मयािजनां िवदषुां कमार्िण कमर्फलािन चािवदषुां च 

कमार्िण तत्साधनािन कमर्फलािन च सव� चैतत्परस्मादवे पु�षात्सवर्ज्ञात्�सूतिमित �करणाथर्ः ॥ 

अतः समु�ा िगरय� सव�ऽस्मात्स्यन्दन्ते िसन्धवः सवर्�पाः । 

अत� सवार् ओषधयो रस� येनैष भूतैिस्त�ते �न्तरात्मा ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अतः पु�षात् समु�ाः सव� क्षारा�ाः । िगरय� िहमवदादयः अस्मादवे पु�षात् सव� । स्यन्दन्ते �विन्त गङ्गा�ाः िसन्धवः 

न�ः सवर्�पाः ब��पाः । अस्मादवे पु�षात् सवार्ः ओषधयः �ीिहयवा�ाः । रस� मधुरा�दः षिड्वधः, येन रसेन भूतैः 

प�िभः स्थूलैः प�रवेि�तः ित�त ेित�ित िह अन्तरात्मा िलङ्गं सू�मं शरीरम् । तद्ध्यन्तराले शरीरस्यात्मन�ात्मव�तर्त 

इत्यन्तरात्मा ॥ 

पु�ष एवेद ंिव�ं कमर् तपो �� परामृतम् । 

एत�ो वेद िनिहतं गुहायां सोऽिव�ा��न्थ िव�करतीह सोम्य ॥ १० ॥ 



भाष्यम् 

एवं पु�षात्सवर्िमद ंसम्�सूतम् । अतो वाचारम्भणं िवकारो नामधेयमनृतं पु�ष इत्येव सत्यम् ; अतः पु�ष एव इद ंिव�ं 

सवर्म् । न िव�ं नाम पु�षादन्य�त्किचदिस्त । अतो यद�ंु तदवेेदमिभिहतम् ‘किस्म�ु भगवो िवज्ञाते सवर्िमद ंिवज्ञातं 

भवित’ (मु. उ. १-१-३) इित ; एतिस्मिन्ह परिस्म�ात्मिन सवर्कारणे पु�षे िवज्ञाते, पु�ष एवेद ंिव�ं नान्यदस्तीित िवज्ञातं 

भवतीित । �क पुन�रद ंिव�िमत्युच्यते — कमर् अि�हो�ा�दलक्षणम् ; तपः ज्ञानं तत्कृतं फलमन्यदवे ताव�ीद ंसवर्म् ; त� 

एतद्��णः कायर्म् ; तस्मात्सव� �� परामृतं परममृतमहमेवेित यो वेद िनिहतं िस्थतं गुहायां ��द सवर्�ािणनाम्, सः एवं 

िवज्ञानात् अिव�ा��न्थ �िन्थिमव दढृीभूतामिव�ावासनां िव�करित िविक्षपित िवनाशयित इह जीव�ेव, न मृतः सन् ह े

सोम्य ि�यदशर्न ॥ 

॥ ि�तीय ंमुण्डकम ्॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

आिवः संिनिहतं गुहाचरं नाम महत्पदम�ैतत्सम�पतम् । 

एजत्�ाणि�िमष� यदते�ानथ सदस�रेण्यं परं िवज्ञाना���र� ं�जानाम् ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अ�पं सदक्षरं केन �कारेण िवजे्ञयिमत्युच्यते — आिवः �काशं, संिनिहतम्, वागा�ुपािधिभः — ज्वलित �ाजतीित 

�ुत्यन्तरात् — शब्दादीनुपलभमानवदवभासते ; दशर्न�वणमननिवज्ञाना�ुपािधधम�रािवभूर्तं 

सल्ल�यते ��द सवर्�ािणनाम् । यदतेदािवभूर्तं �� संिनिहतं सम्यक् िस्थतं ��द, तत् गुहाचरं नाम गुहायां चरतीित 

दशर्न�वणा�द�कारैगुर्हाचरिमित �ख्यातम् । महत् सवर्मह�वात्, पद ंप�ते सव�णेित, सवर्पदाथार्स्पदत्वात् । कथं 

तन्महत्पदिमित, उच्यते — यतः अ� अिस्मन्��िण एतत्सव� सम�पतं सम्�वेिशतं रथनाभािववाराः — एजत् 

चलत्प�या�द, �ाणत् �ािणतीित �ाणापाना�दमन्मनुष्यप�ा�द, िनिमष� यि�मेषा�द��यावत्, य�ािनिमषत् ; च - 

शब्दात् समस्तमेतद�ैव ��िण सम�पतम् । एतत् यदास्पद ंसव� जानथ ह ेिशष्याः, अवगच्छत तदात्मभूतं भवताम् ; सदसत् 

सदसत्स्व�पं सदसतोमूर्तार्मूतर्योः स्थूलसू�मयोः, त�ितरेकेणाभावात् । वरेण्यं वरणीयम्, तदवे िह सवर्स्य 

िनत्यत्वात्�ाथर्नीयम् ; परं �ित�र�ं िवज्ञानात्�जानािमित �विहतेन सम्बन्धः ; यल्लौ�ककिवज्ञानागोचरिमत्यथर्ः । यत् 

व�र� ंवरतमं सवर्पदाथ�षु वरेषु ; तद्ध्येकं �� अितशयेन वरं सवर्दोषरिहतत्वात् ॥ 

यद�चम�दणुभ्योऽणु च य�स्मल्लोका िनिहता लो�कन� । 

तदतेदक्षरं �� स �ाणस्तद ुवा�नः । 



तदतेत्सत्यं तदमृत ंत��े� ंसोम्य िवि� ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, यत् अ�चमत् दीि�मत् ; त�ी�या �ा�दत्या�द दीप्यत इित दीि�मद्�� । �क�, यत ्अणुभ्यः श्यामाका�दभ्योऽिप 

अणु च सू�मम ्। च - शब्दात्स्थूलेभ्योऽप्यितशयेन स्थूलं पृिथ�ा�दभ्यः । यिस्मन ्लोकाः भूरादयः िनिहताः िस्थताः, ये च 

लो�कनः लोकिनवािसनः मनुष्यादयः ; चैतन्या�या िह सव� �िस�ाः ; तदतेत् सवार्�यं अक्षरम् �� स �ाणः तद ुवा�नः 

वाक्च मन� सवार्िण च करणािन तद ुअन्त�ैतन्यम् ; चैतन्या�यो िह �ाणेिन्�या�दसवर्संघातः, ‘�ाणस्य �ाणम’् (बृ. उ. ४-

४-१०) इित �ुत्यन्तरात् । यत्�ाणादीनामन्त�ैतन्यमक्षरं तदतेत ्सत्यम् अिवतथम्, अतः अमृतम ्अिवनािश तत् वे�� ं

मनसा ताडियत�म् । तिस्मन्मनसः समाधानं कतर्�िमत्यथर्ः । यस्मादवंे ह ेसोम्य, िवि� अक्षरे चेतः समाधत्स्व ॥ 

धनुगृर्हीत्वौपिनषद ंमहा�ं शरं ह्युपासािनिशतं संदधीत । 

आयम्य त�ावगतेन चेतसा ल�य ंतदवेाक्षरं सोम्य िवि� ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

कथं वे��िमित, उच्यते — धनुः इष्वासनं गृहीत्वा आदाय औपिनषदम् उपिनषत्सु भवं �िस� ंमहा�ं मह� तद�ं च 

महा�ं धनुः, तिस्मन् शरम् ; �किविश�िमत्याह — उपासािनिशतं संततािभध्यानेन तनूकृतम्, संस्कृतिमत्येतत् ; संदधीत 

संधानं कुयार्त् । संधाय च आयम्य आकृष्य सेिन्�यमन्तःकरणं स्विवषयाि�िनवत्यर् ल�य एवाव�जतं कृत्वेत्यथर्ः । न िह 

हस्तेनेव धनुष आयमनिमह सम्भवित । 

त�ावगतेन तिस्मन्��ण्यक्षरे ल�ये भावना भावः त�तेन चेतसा, ल�यं तदवे यथो�लक्षणम् अक्षरं सोम्य, िवि� ॥ 

�णवो धनुः शरो �ात्मा �� तल्ल�यमुच्यते । 

अ�म�ेन वे��ं शरव�न्मयो भवेत् ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

यद�ंु धनुरा�द, तदचु्यते — �णवः ओङ्कारः धनुः । यथा इष्वासनं ल�ये शरस्य �वेशकारणम्, तथा आत्मशरस्याक्षरे 

ल�ये �वेशकारणम�कारः । �णवेन �भ्यस्यमानेन संिस्�यमाणस्तदालंबनोऽ�ितबन्धेनाक्षरेऽवित�ते । यथा धनुषा अस्त 

इषुलर्�ये । अतः �णवो धनु�रव धनुः । शरो �ात्मा उपािधलक्षणः पर एव जले सूयार्�दव�दह �िव�ो दहे े

सवर्बौ��त्ययसािक्षतया ; स शर इव स्वात्मन्येवा�पतोऽक्षरे ��िण ; अतः �� तत ्ल�यमुच्यते ल�य इव मनः 

समािधत्सुिभरात्मभावेन ल�यमाणत्वात् । त�ैवं सित अ�म�ेन बा�िवषयोपलिब्धतृष्णा�मादव�जतेन सवर्तो िवर�ेन 



िजतेिन्�येणैका�िच�ेन वे��ं �� ल�यम ्। ततस्त�धेनादधू्व� शरवत् तन्मयः भवेत् ; यथा शरस्य ल�यैकात्मत्वं फलं 

भवित, तथा दहेा�ात्मता�त्ययितरस्करणेनाक्षरैकात्मत्वं फलमापादये�दत्यथर्ः ॥ 

यिस्मन्�ौः पृिथवी चान्त�रक्षमोतं मनः सह �ाणै� सव�ः । 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो िवमु�थामृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अक्षरस्यैव दलुर्�यत्वात्पुनः पुनवर्चनं सुलक्षणाथर्म ्। यिस्मन् अक्षरे पु�षे �ौः पृिथवी च अन्त�रकं्ष च ओतं सम�पतं मन� 

सह �ाणैः करणैः अन्यैः सव�ः, तमेव सवार्�यमेकमि�तीयं जानथ जानीत ह ेिशष्याः । आत्मानं �त्यक्स्व�पं युष्माकं 

सवर्�ािणनां च । ज्ञात्वा च अन्याः वाचः अपरिव�ा�पाः िवमु�थ िवमु�त प�रत्यजत । तत्�काश्यं च सव� कमर् ससाधनम् 

। यतः अमृतस्य एष सेतुः, एतदात्मज्ञानममृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य �ा�ये सेतु�रव सेतुः, संसारमहोदधे��रणहतेुत्वात् ; 

तथा च �ुत्यन्तरम् — ‘तमेव िव�दत्वाित मृत्युमेित नान्यः पन्था िव�तेऽयनाय’ (�े. उ. ३-८) इित ॥ 

अरा इव रथनाभौ संहता य� ना�ः स एषोऽन्त�रते ब�धा जायमानः । 

ओिमत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्विस्त वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, अरा इव यथा रथनाभौ सम�पता अराः, एवं संहताः सम्�िव�ाः य� यिस्मन्�दये सवर्तो दहे�ािपन्यः ना�ः, 

तिस्मन्�दये बुि��त्ययसािक्षभूतः स एषः �कृत आत्मा अन्तः मध्ये चरते चरित वतर्ते । पश्यन ्शृण्वन्मन्वानो िवजानन् 

ब�धा अनेकधा �ोधहषार्�द�त्ययैजार्यमान इव जायमानः अन्तःकरणोपाध्यनुिवधाियत्वात् ; वदिन्त िह लौ�कका ��ो 

जातः �ु�ो जात इित । तमात्मानम् ओिमत्येवम् ओङ्कारालम्बनाः सन्तः यथो�कल्पनया ध्यायथ िचन्तयत । उ�ं च 

व��ं िशष्येभ्य आचाय�ण जानता । िशष्या� ��िव�ािविव�दषुत्वाि�वृ�कमार्णो मोक्षपथे �वृ�ाः । तेषां िन�व�तया 

���ाि�माशास्त्याचायर्ः — स्विस्त िन�व�मस्तु वः युष्माकं पाराय परकूलाय ; कस्य ? अिव�ातमसः परस्तात् ; 

अिव�ारिहत��ात्मस्व�पगमनायेत्यथर्ः ॥ 

यः सवर्ज्ञः सवर्िव�स्यैष मिहमा भुिव । 

�द�े ��पुरे �ेष �ोमन्यात्मा �िति�तः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



योऽसौ तमसः परस्तात्संसारमहोद�ध तीत्वार् गन्त�ः परिव�ािवषयः, स किस्मन्वतर्त इत्याह — यः सवर्ज्ञः सवर्िवत् 

�ाख्यातः । तं पुन�विशनि� — यस्यैष �िस�ो मिहमा िवभूितः । कोऽसौ मिहमा ? यस्येमे �ावापृिथ�ौ शासने िवधृते 

ित�तः ; सूयार्चन्�मसौ यस्य शासनेऽलातच�वदज�ं �मतः ; यस्य शासने स�रतः सागरा� स्वगोचरं नाित�ामिन्त ; तथा 

स्थावरं जङ्गमं च यस्य शासने िनयतम् ; तथा ऋतवोऽयने अब्दा� यस्य शासनं नाित�ामिन्त ; तथा कतार्रः कमार्िण फलं 

च यच्छासनात्स्वं स्वं कालं नाितवतर्न्ते, स एष मिहमा ; भुिव लोके यस्य स एष सवर्ज्ञ एवंमिहमा दवेः । �द� े�ोतनवित 

सवर्बौ��त्ययकृत�ोतने ��पुरे । ��णो �� चैतन्यस्व�पेण िनत्यािभ��त्वात् ; ��णः पुरं �दयपुण्डरीकं 

तिस्मन्य�ोम, तिस्मन्�ोमिन आकाशे �त्पुण्डरीकमध्यस्थे �िति�त इवोपलभ्यत े; न �ाकाशवत्सवर्गतस्य गितरागितः 

�ित�ा वान्यथा सम्भवित ॥ 

मनोमयः �ाणशरीरनेता �िति�तोऽ�े �दयं संिनधाय । 

ति�ज्ञानेन प�रपश्यिन्त धीरा आनन्द�पममृतं यि�भाित ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

स �ात्मा त�स्थो मनोवृि�िभरेव िवभा�त इित मनोमयः, मनउपािधत्वात् । �ाणशरीरनेता �ाण� तच्छरीरं च 

तत्�ाणशरीरं तस्यायं नेता । अस्मात्स्थूलाच्छरीराच्छरीरान्तरं सू�मं �ित �िति�तः अविस्थतः अ�े 

भुज्यमाना�िवप�रणामे �ित�दनमुपचीयमाने अपचीयमाने च िपण्ड�पेऽ�े �दयं बु�� पुण्डरीकिच्छ� ेसंिनधाय 

समवस्थाप्य ; �दयावस्थानमेव �ात्मनः िस्थितः, न �ात्मनः िस्थितर�े ; तत ्आत्मत�वं िवज्ञानेन िविश�ने 

शा�ाचाय�पदशेजिनतेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवर्त्यागवैराग्योद्भूतेन प�रपश्यिन्त सवर्तः पूण� पश्यिन्त उपलभन्ते धीराः 

िववे�कनः । आनन्द�पं सवार्नथर्दःुखायास�हीणं सुख�पम् अमृतं यि�भाित िवशेषेण स्वात्मन्येव भाित सवर्दा ॥ 

िभ�ते �दय�िन्थिश्छ�न्ते सवर्संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमार्िण तिस्मन्द�ृ ेपरावरे ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अस्य परमात्मज्ञानस्य फलिमदमिभधीयते — �दय�िन्थः अिव�ावासनामयो बुद्ध्या�यः कामः, ‘कामा येऽस्य ��द 

ि�ताः’ (बृ. उ. ४-४-७), (का. उ. २-३-१४) इित �ुत्यन्तरात् । �दया�योऽसौ, नात्मा�यः । िभ�ते भेद ंिवनाशमुपयाित 

। िछ�न्ते सव� जे्ञयिवषयाः संशयाः लौ�ककानाम् आ मरणात् गङ्गा�ोतोवत्�वृ�ा िवच्छेदमायािन्त । अस्य 

िविच्छ�संशयस्य िनवृ�ािव�स्य यािन िवज्ञानोत्प�ेः �ाक्कृतािन जन्मान्तरे चा�वृ�फलािन ज्ञानोत्पि�सहभावीिन च 



क्षीयन्ते कमार्िण, न त्वेत�न्मारम्भकािण, �वृ�फलत्वात् । तिस्मन् सवर्जे्ञऽसंसा�रिण परावरे परं च कारणात्मना अवरं च 

कायार्त्मना तिस्मन्परावरे साक्षादहमस्मीित द�ृ,े संसारकारणोच्छेदान्मुच्यत इत्यथर्ः ॥ 

िहरण्मये परे कोशे िवरजं �� िनष्कलम् । 

तच्छु�ं ज्योितषां ज्योितस्त�दात्मिवदो िवदःु ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

उ�स्यैवाथर्स्य संके्षपािभधायका उ�रे मन्�ा�योऽिप — िहरण्मये ज्योितमर्ये बुि�िवज्ञान�काशे परे कोशे कोश इवासेः । 

आत्मस्व�पोपलिब्धस्थानत्वात्परं तत्सवार्भ्यन्तरत्वात्, तिस्मन ्िवरजम् अिव�ा�शेषदोषरजोमलव�जतं �� 

सवर्मह�वात्सवार्त्मत्वा� िनष्कलं िनगर्ताः कला यस्मा�ि�ष्कलं िनरवयविमत्यथर्ः । यस्माि�रज ंिनष्कलं च अतः तच्छु�ं 

शु� ंज्योितषां सवर्�काशात्मनामग्न्यादीनामिप त�योितः अवभासकम् । अग्न्यादीनामिप 

ज्योितष्ट्वमन्तगर्त��ात्मचैतन्यज्योित�निम�िमत्यथर्ः । ति� परं ज्योितयर्दन्यानवभास्यमात्मज्योितः, तत् यत ्आत्मिवदः 

आत्मानं स्वं शब्दा�दिवषयबुि��त्ययसािक्षणं ये िववे�कनो िवदःु िवजानिन्त, ते आत्मिवदः ति�दःु, आत्म�त्ययानुसा�रणः 

। यस्मात्परं ज्योितस्तस्मा� एव ति�दःु, नेतरे बा�ाथर्�त्ययानुसा�रणः ॥ 

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

तमेव भान्तमनुभाित सव� तस्य भासा सवर्िमद ंिवभाित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

कथं तत् ‘ज्योितषां ज्योितः’ इित, उच्यते — न त� तिस्मन्स्वात्मभूते ��िण सवार्वभासकोऽिप सूय� भाित, तद्�� न 

�काशयतीत्यथर्ः । स िह तस्यैव भासा सवर्मन्यदनात्मजातं �काशयित ; न तु तस्य स्वतः �काशनसामथ्यर्म् । तथा न 

चन्�तारकम्, न इमाः िव�ुतः भािन्त, कुतोऽयमि�ः अस्म�ोचरः �क ब�ना । य�दद ंजग�ाित, त�मेव परमे�रं स्वतो 

भा�पत्वात् भान्तं दीप्यमानम् अनुभाित अनुदीप्यते । यथा जलमुल्मुका�द वा अि�संयोगाद�� दहन्तमनुदहित, न स्वतः ; 

त��स्यैव भासा दी�या सवर्िमद ंसूयार्�द जगि�भाित । यत एवं तदवे �� भाित च िवभाित च कायर्गतेन िविवधेन भासा ; 

अतस्तस्य ��णो भा�पत्वं स्वतोऽवगम्यते । न िह स्वतोऽिव�मानं भासनमन्यस्य कतु� श�ोित । 

घटादीनामन्यावभासकत्वादशर्नात् भा�पाणां चा�दत्यादीनां त�शर्नात् ॥ 

��ैवेदममृतं पुरस्ताद्�� प�ाद्�� दिक्षणत�ो�रेण । 

अध�ोध्व� च �सृतं ��ैवेद ंिव�िमद ंव�र�म् ॥ १२ ॥ 



भाष्यम् 

य��योितषां ज्योित�र्�, तदवे सत्यम् ; सव� ति�कारः वाचारम्भणं िवकारो नामधेयमा�मनृतिमतर�दत्येतमथ� िवस्तरेण 

हतेुतः �ितपा�दतं िनगमनस्थानीयेन मन्�ेण पुन�पसंहरित — ��ैव उ�लक्षणम,् इद ंयत ्पुरस्तात् 

अ�ेऽ��ेवािव�ाद�ृीनां �त्यवभासमानं तथा प�ाद्�� तथा दिक्षणत� तथा उ�रेण तथैवाधस्तात् ऊध्व� च 

सवर्तोऽन्य�दवकायार्कारेण �सृतं �गतं नाम�पवदवभासमानम् । �क ब�ना, ��ैवेद ंिव�ं समस्तिमद ंजगत् व�र� ं

वरतमम् । अ���त्ययः सव�ऽिव�ामा�ो र�वािमव सपर्�त्ययः । ��ैवैकं परमाथर्सत्यिमित वेदानुशासनम् ॥ 

॥ ततृीय ंमुण्डकम ्॥ 

॥ �थमः खण्डः ॥ 

परा िव�ो�ा यया तदक्षरं पु�षाख्यं सत्यमिधगम्यते । यदिधगमे �दय�न्थ्या�दसंसारकारणस्यात्यिन्तको िवनाशः स्यात्, 

त�शर्नोपाय� योगो धनुरा�ुपादानकल्पनयो�ः । अथेदान� तत्सहकारीिण सत्या�दसाधनािन व��ानीित तदथर् 

उ�र�न्थारम्भः । �ाधान्येन त�विनधार्रणं च �कारान्तरेण ��यते । अत्यन्तदरुवगाहत्वात्कृतमिप त� सू�भूतो मन्�ः 

परमाथर्वस्त्ववधारणाथर्मुपन्यस्यते — 

�ा सुपणार् सयुजा सखाया समानं वृकं्ष प�रषस्वजाते । 

तयोरन्यः िपप्पलं स्वा�ि� अन��न्योऽिभचाकशीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�ा �ौ, सुपणार् सुपण� शोभनपतनौ सुपण�, पिक्षसामान्या�ा सुपण�, सयुजा सयुजौ सहवै सवर्दा यु�ौ, सखाया सखायौ 

समानाख्यानौ समानािभ�ि�कारणौ, एवंभूतौ सन्तौ समानम् अिवशेषमुपलब्ध्यिध�ानतया, एकं वृकं्ष 

वृक्षिमवोच्छेदसामान्याच्छरीरं वृकं्ष प�रषस्वजात ेप�रष्व�वन्तौ । सुपणार्िववैकं वृकं्ष फलोपभोगाथर्म् । अयं िह वृक्ष 

ऊध्वर्मूलोऽवाक्शाखोऽ�त्थोऽ��मूल�भवः के्ष�संज्ञकः सवर् �ािणकमर्फला�यः, तं प�रष्व�वन्तौ सुपणार्िवव 

अिव�ाकामकमर्वासना�यिलङ्गोपाध्यात्मे�रौ । तयोः प�रष्व�योः अन्यः एकः के्ष�ज्ञो िलङ्गोपािधवृक्षमाि�तः िपप्पलं 

कमर्िनष्प�ं सुखदःुखलक्षणं फलं स्वाद ुअनेकिविच�वेदनास्वाद�पं स्वाद ुअि� भक्षयत्युपभुङ्�े अिववेकतः । अन�न् 

अन्यः इतरः ई�रो िनत्यशु�बु�मु�स्वभावः सवर्ज्ञः स�वोपािधरी�रो ना�ाित । �ेरियता 

�सावुभयोभ�ज्यभोत्�ो�नत्यसािक्षत्वस�ामा�ेण । स तु अन�न ्अन्यः अिभचाकशीित पश्यत्येव केवलम् । दशर्नमा�ं िह 

तस्य �ेरियतृत्वं राजवत् ॥ 

समाने वृके्ष पु�षो िनम�ोऽनीशया शोचित मु�मानः । 



जु� ंयदा पश्यत्यन्यमीशमस्य मिहमानिमित वीतशोकः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

त�ैवं सित समाने वृके्ष यथो�े शरीरे पु�षः भो�ा जीवोऽिव�ाकामकमर्फलरागा�दगु�भारा�ान्तोऽलाबु�रव सामु� ेजले 

िनम�ः िन�येन दहेात्मभावमाप�ोऽयमेवाहममुष्य पु�ोऽस्य न�ा कृशः स्थूलो गुणवाि�गुर्णः सुखी दःुखीत्येवं�त्ययो 

नास्त्यन्योऽस्मा�दित जायते ि�यते संयुज्यते िवयुज्यते च सम्बिन्धबान्धवैः, अतः अनीशया, न कस्यिचत्समथ�ऽह ंपु�ो मम 

िवन�ो मृता मे भायार् �क मे जीिवतेनेत्येवं दीनभावोऽनीशा, तया शोचित संतप्यते मु�मानः अनेकैरनथर्�कारैरिववे�कतया 

अन्ति�न्तामाप�मानः स एवं �ेतितयर्�नुष्या�दयोिनष्वाजवंजवीभावमाप�ः कदािचदनेकजन्मसु 

शु�धमर्संिचतिनिम�तः केनिचत्परमका�िणकेन द�शतयोगमागर्ः अ�हसासत्य��चयर्सवर्त्यागशमदमा�दसम्प�ः 

समािहतात्मा सन् जु� ंसेिवतमनेकैय�गमाग�ः क�मिभ� यदा यिस्मन्काले पश्यित ध्यायमानः अन्यं 

वृक्षोपािधलक्षणाि�लक्षणम् ईशम् असंसा�रणमशनायािपपासाशोकमोहजरामृत्य्वतीतमीशं सवर्स्य जगतोऽयमहमस्म्यात्मा 

सवर्स्य समः सवर्भूतस्थो नेतरोऽिव�ाजिनतोपािधप�रिच्छ�ो मायात्मेित मिहमानं िवभू�त च जग�पूमस्यैव मम 

परमे�रस्य इित यदवंै ��ा, तदा वीतशोकः भवित सवर्स्माच्छोकसागराि��मुच्यते, कृतकृत्यो भवतीत्यथर्ः ॥ 

यदा पश्यः पश्यते �क्मवण� कतार्रमीशं पु�षं ��योिनम् । 

तदा िव�ान्पुण्यपापे िवधूय िनर�नः परमं साम्यमुपैित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अन्योऽिप मन्� इममेवाथर्माह सिवस्तरम् — यदा यिस्मन्काले पश्यः पश्यतीित िव�ान् साधक इत्यथर्ः । पश्यते पश्यित 

पूवर्वत्, �क्मवण� स्वयंज्योितःस्वभावं �क्मस्येव वा ज्योितरस्यािवनािश ; कतार्रं सवर्स्य जगतः ईशं पु�षं ��यो�न �� च 

त�ोिन�ासौ ��योिनस्तं ��यो�न ��णो वा अपरस्य यो�न स यदा चैवं पश्यित, तदा स िव�ान्पश्यः पुण्यपापे 

बन्धनभूते कमर्णी समूले िवधूय िनरस्य दग्ध्वा िनर�नः िनल�पो िवगतक्लेशः परमं �कृ� ंिनरितशयं साम्यं 

समताम�यलक्षणाम् ; �तैिवषयािण साम्यान्यतः अवार्�येव, अतोऽ�यलक्षणमेतत् परम ंसाम्यमुपैित �ितप�ते ॥ 

�ाणो �ेष यः सवर्भूतै�वभाित िवजानिन्व�ान्भवते नाितवादी । 

आत्म��ड आत्मरितः ��यावानेष ��िवदां व�र�ः ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 



�क�, योऽयं �ाणस्य �ाणः पर ई�रः िह एषः �कृतः सवर्भूतैः सव�भूर्तैः ��ा�दस्तम्बपयर्न्तैः ; इत्थंभूतलक्षणा तृतीया । 

सवर्भूतस्थः सवार्त्मा सि�त्यथर्ः । िवभाित िविवधं दीप्यते । एवं सवर्भूतस्थं यः साक्षादात्मभावेनायमहमस्मीित िवजानन् 

िव�ान् वाक्याथर्ज्ञानमा�ेण न भवते न भवतीत्येतत् । �कम् ? अितवादी अतीत्य सवार्नन्यान्व�दतुं शीलमस्येत्यितवादी । 

यस्त्वेवं साक्षादात्मानं �ाणस्य �ाणं िव�ान्, सोऽितवादी न भवतीत्यथर्ः । सव� यदा आत्मैव नान्यदस्तीित द�ृम,् तदा �क 

�सावतीत्य वदते् । यस्य त्वपरमन्यद्द�ृमिस्त, स तदतीत्य वदित । अयं तु िव�ा�ात्मनोऽन्यत्पश्यित ; नान्यच्छृणोित ; 

नान्यि�जानाित । अतो नाितवदित । �क�, आत्म��डः आत्मन्येव ��डा ��डन ंयस्य नान्य� पु�दारा�दषु, स आत्म��डः । 

तथा आत्मरितः आत्मन्येव रती रमणं �ीितयर्स्य, स आत्मरितः । ��डा बा�साधनसापेक्षा ; रितस्तु साधनिनरपेक्षा 

बा�िवषय�ीितमा�िमित िवशेषः । तथा ��यावान् ज्ञानध्यानवैराग्या�द��या यस्य सोऽयं ��यावान् । समासपाठे 

आत्मरितरेव ��यास्य िव�त इित ब��ीिहमतुबथर्योरन्यतरोऽित�रच्यते । केिच�वि�हो�ा�दकमर्��िव�योः 

समु�याथर्िमच्छिन्त । त�ैष ��िवदां व�र� इत्यनेन मुख्याथर्वचनेन िव�ध्यते । न िह बा���यावानात्म��ड आत्मरित� 

भिवतुं श�ः कि�त्�िच�ा���यािविनवृ�ो �ात्म��डो भवित बा���यात्म��डयो�वरोधात् । न िह 

तमः�काशयोयुर्गपदके� िस्थितः सम्भवित । तस्मादसत्�लिपतमेवैतदनेन ज्ञानकमर्समु�य�ितपादनम् । ‘अन्या वाचो 

िवमु�थ’ (मु. उ. २-२-५) ‘संन्यासयोगात्’ (मु. उ. ३-२-६) इत्या�द�ुितभ्य� । तस्मादयमेवेह ��यावान्यो 

ज्ञानध्याना�द��यावानसंिभ�ायर्मयार्दः संन्यासी । य एवंलक्षणो नाितवा�ात्म��ड आत्मरितः ��यावान्��िन�ः, स 

��िवदां सव�षां व�र�ः �धानः ॥ 

सत्येन लभ्यस्तपसा �ेष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ��चय�ण िनत्यम् । 

अन्तःशरीरे ज्योितमर्यो िह शु�ो यं पश्यिन्त यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

अधुना सत्यादीिन िभक्षोः सम्यग्ज्ञानसहकारीिण साधनािन िवधीयन्ते िनवृि��धानािन — सत्येन अनृतत्यागेन 

मृषावदनत्यागेन लभ्यः �ा��ः । �क�, तपसा हीिन्�यमनएका�तया । ‘मनस�ेिन्�याणां च �ैका�यं परम ंतपः’ (मो. ध. 

२५०-४) इित स्मरणात् । तद्ध्यनुकूलमात्मदशर्नािभमुखीभावात्परमं साधनं तपो नेतर�ान्�ायणा�द । एष आत्मा लभ्य 

इत्यनुषङ्गः सवर्� । सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्मदशर्नेन ��चय�ण मैथुनासमाचारेण । िनत्यं सवर्दा ; िनत्यं सत्येन िनत्यं 

तपसा िनत्यं सम्यग्ज्ञानेनेित सवर्� िनत्यशब्दोऽन्तद�िपकान्यायेनानुष��ः । व�यित च ‘न येषु िज�मनृतं न माया च’ (�. 

उ. १-१६) इित । �ासावात्मा य एतैः साधनैलर्भ्य इत्युच्यते — अन्तःशरीरेऽन्तमर्ध्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाशे ज्योितमर्यो 

िह �क्मवणर्ः शु�ः शु�ो यमात्मानं पश्यिन्त उपलभन्ते यतयः यतनशीलाः संन्यािसनः क्षीणदोषाः क्षीण�ोधा�दिच�मलाः, 

स आत्मा िनत्यं सत्या�दसाधनैः संन्यािसिभलर्भ्यत इत्यथर्ः । न कादािचत्कैः सत्या�दिभलर्भ्यते । 

सत्या�दसाधनस्तुत्यथ�ऽयमथर्वादः ॥ 



सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था िवततो दवेयानः । 

येना�मन्त्यृषयो �ा�कामा य� तत्सत्यस्य परमं िनधानम् ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सत्यमेव सत्यवानेव जयते जयित, नानृतं नानृतवादीत्यथर्ः । न िह सत्यानृतयोः केवलयोः पु�षानाि�तयोः जयः पराजयो 

वा सम्भवित । �िस� ंलोके सत्यवा�दनानृतवा�िभभूयते न िवपयर्यः ; अतः िस� ंसत्यस्य बलवत्साधनत्वम् । �क�, 

शा�तोऽप्यवगम्यते सत्यस्य साधनाितशयत्वम ्। कथम् ? सत्येन यथाभूतवाद�वस्थया पन्थाः दवेयानाख्यः िवततो 

िवस्तीणर्ः सातत्येन �वृ�ः । येन पथा िह अ�मिन्त आ�मन्ते ऋषयः दशर्नवन्तः कुहकमायाशा�ाहकंारदम्भानृतव�जता 

�ा�कामाः िवगततृष्णाः सवर्तो य� यिस्मन्, तत्परमाथर्त�वं सत्यस्य उ�मसाधनस्य सम्बिन्ध साध्यं परमं �कृ� ंिनधानं 

पु�षाथर्�पेण िनधीयत इित िनधानं वतर्ते । त� च येन पथा आ�मिन्त, स सत्येन िवतत इित पूव�ण सम्बन्धः ॥ 

बृह� त���मिचन्त्य�पं सू�मा� तत्सू�मतरं िवभाित । 

दरूात्सुदरेू त�दहािन्तके च पश्यित्स्वहवै िनिहतं गुहायाम् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

�क त�त्कधमर्कं च त�दत्युच्यते — बृहत् मह� तत् �कृतं �� सत्या�दसाधनेन सवर्तो �ा�त्वात् । �द�ं 

स्वयं�भमिनिन्�यगोचरम् अत एव न िचन्तियतु ंशक्यतेऽस्य �पिमित अिचन्त्य�पम् । सू�मादाकाशादरेिप तत्सू�मतरम्, 

िनरितशयं िह सौ�म्यमस्य सवर्कारणत्वात् ; िवभाित िविवधमा�दत्यचन्�ा�ाकारेण भाित दीप्यते । �क�, दरूात् 

िव�कृ�ा�ेशात्सुदरेू िव�कृ�तरे दशेे वतर्तेऽिवदषुामत्यन्तागम्यत्वा�द्�� । इह दहे ेअिन्तके समीपे च, िवदषुामात्मत्वात् । 

सवार्न्तरत्वा�ाकाशस्याप्यन्तर�ुतेः । इह पश्यत्सु चेतनावित्स्वत्येतत्, िनिहत ंिस्थतं दशर्ना�द��याव�वेन 

योिगिभलर्�यमाणम् । � ? गुहायां बुि�लक्षणायाम् । त� िह िनगूढं ल�यते िव�ि�ः । तथाप्यिव�या संवृतं स� ल�यते 

त�स्थमेवािव�ि�ः ॥ 

न चकु्षषा गृ�ते नािप वाचा नान्यैद�वैस्तपसा कमर्णा वा । 

ज्ञान�सादने िवशु�स�वस्ततस्त ुतं पश्यते िनष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

पुनरप्यसाधारण ंतदपुलिब्धसाधनमुच्यते — यस्मात् न चकु्षषा गृ�ते केनिचदप्य�पत्वात् नािप गृ�ते वाचा 

अनिभधेयत्वात् न चान्यैद�वैः इतरेिन्�यैः । तपसः सवर्�ाि�साधनत्वेऽिप न तपसा गृ�ते । तथा वै�दकेनाि�हो�ा�दकमर्णा 



�िस�मह�वेनािप न गृ�ते । �क पुनस्तस्य �हणे साधनिमत्याह — ज्ञान�सादने आत्मावबोधनसमथर्मिप स्वभावेन 

सवर्�ािणनां ज्ञान ंबा�िवषयरागा�ददोषकलुिषतम�सस�मशु� ंस�ावबोधयित िनत्यसंिनिहतमप्यात्मत�वं 

मलावन�िमवादशर्म्, िवलुिलतिमव सिललम् । 

त�दिेन्�यिवषयसंसगर्जिनतरागा�दमलकालुष्यापनयनादादशर्सिलला�दवत्�सा�दतं स्वच्छं शान्तमवित�ते, तदा ज्ञानस्य 

�सादः स्यात् । तेन ज्ञान�सादने िवशु�स�वः िवशु�ान्तःकरणः योग्यो �� ��ु ंयस्मात्, ततः तस्मा�ु तमात्मानं पश्यते 

पश्यित उपलभत ेिनष्कलं सवार्वयवभेदव�जतं ध्यायमानः सत्या�दसाधनवानुपसं�तकरण एका�ेण मनसा ध्यायमानः 

िचन्तयन् ॥ 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वे�दत�ो यिस्मन्�ाणः प�धा संिववेश । 

�ाणैि��ं सवर्मोतं �जानां यिस्मिन्वशु� ेिवभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

यमात्मानमेव पश्यित, एषः अणुः सू�मः आत्मा चेतसा िवशु�ज्ञानेन केवलेन वे�दत�ः । �ासौ ? यिस्मन् शरीरे �ाणः 

वायुः प�धा �ाणापाना�दभेदने संिववेश सम्यक् �िव�ः, तिस्म�ेव शरीरे �दये चेतसा जे्ञय इत्यथर्ः । क�दशेृन चेतसा 

वे�दत� इत्याह — �ाणैः सहिेन्�यैः िच�ं सवर्मन्तःकरणं �जानाम् ओतं �ा�ं येन क्षीरिमव �ेहने, का�िमव चाि�ना । 

सव� िह �जानामन्तःकरणं चेतनावत्�िस� ंलोके । य�स्म� िच�े क्लेशा�दमलिवयु�े शु� ेिवभवित, एषः उ� आत्मा 

िवशेषेण स्वेनात्मना िवभवित आत्मानं �काशयतीत्यथर्ः ॥ 

यं यं लोकं मनसा संिवभाित िवशु�स�वः कामयत ेयां� कामान् । 

तं तं लोकं जयते तां� कामांस्तस्मादात्मजं्ञ �चर्येद्भूितकामः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

य एवमु�लक्षणं सवार्त्मानमात्मत्वेन �ितप�स्तस्य सवार्त्मत्वादवे सवार्वाि�लक्षणं फलमाह — यं यं लोकं िप�ा�दलक्षणं 

मनसा संिवभाित सङ्कल्पयित म�मन्यस्मै वा भवे�दित, िवशु�स�वः क्षीणक्लेशः आत्मिवि�मर्लान्तःकरणः कामयते 

यां� कामान् �ाथर्यते भोगान्, त ंतं लोकं जयते �ा�ोित तां� कामान्संकिल्पतान्भोगान् । तस्माि�दषुः 

सत्यसङ्कल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञानेन िवशु�ान्तःकरणं �चर्येत्पूजयेत्पाद�क्षालनशु�ूषानमस्कारा�दिभः भूितकामः 

िवभूितिमच्छुः । ततः पूजाहर् एवासौ ॥ 



॥ ततृीय ंमुण्डकम ्॥ 

॥ ि�तीयः खण्डः ॥ 

स वेदतैत्परमं �� धाम य� िव�ं िनिहतं भाित शु�म् । 

उपासते पु�षं ये �कामास्ते शु�मेतदितवतर्िन्त धीराः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

यस्मात् स वेद जानाित एतत् यथो�लक्षणं �� परमं �कृ� ंधाम सवर्कामानामा�यमास्पदम्, य� यिस्मन्��िण धाि� 

िव�ं समस्तं जगत् िनिहतम् अ�पतम्, य� स्वेन ज्योितषा भाित शु�ं शु�म्, तमप्येवंिवधमात्मजं्ञ पु�षं ये िह अकामाः 

िवभूिततृष्णाव�जता मुमुक्षवः सन्तः उपासते परिमव दवेम्, ते शु�ं नृबीजं यदतेत्�िस� ंशरीरोपादानकारणम् अितवतर्िन्त 

अितगच्छिन्त धीराः बुि�मन्तः, न पुनय��न �सपर्िन्त । ‘न पुनः � र�त करोित’ (?) इित �ुतेः । अतस्तं पूजये�दत्यिभ�ायः 

॥ 

कामान्यः कामयत ेमन्यमानः स कामिभजार्यत ेत� त� । 

पयार्�कामस्य कृतात्मनस्तु इहवै सव� �िवलीयिन्त कामाः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

मुमुक्षोः कामत्याग एव �धानं साधनिमत्येत�शर्यित — कामान् यः द�ृाद�ृ�ेिवषयान् कामयते मन्यमानः 

तद्गुणांि�न्तयानः �ाथर्यते, सः तैः कामिभः कामैधर्मार्धमर्�वृि�हतेुिभ�वषयेच्छा�पैः सह जायते ; त� त�, य� य� 

िवषय�ाि�िनिम�ं कामाः कमर्सु पु�षं िनयोजयिन्त, त� त� तेषु तेषु िवषयेषु तैरेव कामैव�ि�तो जायते । यस्तु 

परमाथर्त�विवज्ञानात्पयार्�कामः आत्मकामत्वेन प�र समन्ततः आ�ाः कामा यस्य, तस्य पयार्�कामस्य कृतात्मनः 

अिव�ालक्षणादपर�पादपनीय स्वेन परेण �पेण कृत आत्मा िव�या यस्य, तस्य कृतात्मनस्त ुइहवै ित�त्येव शरीरे सव� 

धमार्धमर्�वृि�हतेवः �िवलीयिन्त �िवलीयन्ते िवलयमुपयािन्त, नश्यन्तीत्यथर्ः । कामाः त�न्महतेुिवनाशा� जायन्त 

इत्यिभ�ायः ॥ 

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

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा िववृणुते तनूं स्वाम् ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



य�ेवं सवर्लाभात्परम आत्मलाभः, तल्लाभाय �वचनादय उपाया बा�ल्येन कतर्�ा इित �ा�े, इदमुच्यते — यः अयमात्मा 

�ाख्यातः, यस्य लाभः परः पु�षाथर्ः, नासौ वेदशा�ाध्ययनबा�ल्येन �वचनेन लभ्यः । तथा न मेधया 

�न्थाथर्धारणशक्त्या, न ब�ना �ुतेन नािप भूयसा �वणेनेत्यथर्ः । केन त�ह लभ्य इित, उच्यते — यमेव परमात्मानमेव 

एषः िव�ान् वृणुते �ा�ुिमच्छित, तेन वरणेन एष पर आत्मा लभ्यः, नान्येन साधनान्तरेण, िनत्यलब्धस्वभावत्वात् । 

क�दशृोऽसौ िवदषु आत्मलाभ इित, उच्यते — तस्य एष आत्मा अिव�ासंछ�ां स्वां परां तनूं स्वात्मत�वं स्व�पं िववृणुते 

�काशयित, �काश इव घटा�द�व�ायां सत्यामािवभर्वतीत्यथर्ः । तस्मादन्यत्यागेनात्म�ाथर्नैव आत्मलाभसाधनिमत्यथर्ः ॥ 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च �मादा�पसो वाप्यिलङ्गात् । 

एतै�पायैयर्तते यस्तु िव�ांस्तस्यैष आत्मा िवशत े�� धाम ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

आत्म�ाथर्नासहायभूतान्येतािन च साधनािन बला�मादतपांिस िलङ्गयु�ािन संन्याससिहतािन । यस्मात् न अयमात्मा 

बलहीनेन बल�हीणेनात्मिन�ाजिनतवीयर्हीनेन लभ्यः ; नािप लौ�ककपु�प�ा�दिवषयासङ्गिनिम�ात्�मादात् ; तथा 

तपसो वािप अिलङ्गात् िलङ्गरिहतात् । तपोऽ� ज्ञानम् ; िलङ्गं संन्यासः ; संन्यासरिहताज्ज्ञाना� लभ्यत इत्यथर्ः । एतैः 

उपायैः बला�मादसंन्यासज्ञानैः यतते तत्परः सन्�यतते यस्तु िव�ािन्ववेक� आत्मिवत्, तस्य िवदषुः एष आत्मा िवशते 

सम्�िवशित �� धाम ॥ 

सम्�ाप्यैनमृषयो ज्ञानतृ�ाः कृतात्मानो वीतरागाः �शान्ताः । 

ते सवर्गं सवर्तः �ाप्य धीरा यु�ात्मानः सवर्मेवािवशिन्त ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

कथं �� िवशत इित, उच्यते — सम्�ाप्य समवगम्य एनम् आत्मानम् ऋषयः दशर्नवन्तः तेनैव ज्ञानेन तृ�ाः, न बा�ेन 

तृि�साधनेन शरीरोपचयकारणेन । कृतात्मानः परमात्मस्व�पेणैव िनष्प�ात्मानः सन्तः । वीतरागाः िवगतरागा�ददोषाः । 

�शान्ताः उपरतेिन्�याः । त ेएवंभूताः सवर्गं सवर्�ािपनम् आकाशवत् सवर्तः सवर्� �ाप्य, नोपािधप�रिच्छ�ेनैकदशेेन ; �क 

त�ह, तद्��ैवा�यमात्मत्वेन �ितप� धीराः अत्यन्तिववे�कनः यु�ात्मानो िनत्यसमािहतस्वभावाः सवर्मेव समस्तं 

शरीरपातकालेऽिप आिवशिन्त िभ�घटाकाशवदिव�ाकृतोपािधप�रच्छेद ंजहित । एवं ��िवदो �� धाम �िवशिन्त ॥ 

वेदान्तिवज्ञानसुिनि�ताथार्ः संन्यासयोगा�तयः शु�स�वाः । 

ते ��लोकेषु परान्तकाले परामृताः प�रमुच्यिन्त सव� ॥ ६ ॥ 



भाष्यम् 

�क�, वेदान्तजिनतं िवज्ञानं वेदान्तिवज्ञानं तस्याथर्ः पर आत्मा िवजे्ञयः, सोऽथर्ः सुिनि�तो येषां ते 

वेदान्तिवज्ञानसुिनि�ताथार्ः । त ेच संन्यासयोगात् सवर्कमर्प�रत्यागलक्षणयोगात्केवल��िन�ास्व�पा�ोगात् यतयः 

यतनशीलाः शु�स�वाः शु� ंस�वं येषां संन्यासयोगात्, ते शु�स�वाः । ते ��लोकेषु ; संसा�रणां ये मरणकालास्ते 

अपरान्तकालाः ; तानपे�य मुमुकू्षणां संसारावसाने दहेप�रत्यागकालः परान्तकालः तिस्मन् परान्तकाले साधकानां 

ब�त्वाद्��ैव लोको ��लोकः एकोऽप्यनेकवद्दशृ्यते �ाप्यते च । अतो ब�वचनं ��लोकेिष्वित, ��णीत्यथर्ः । परामृताः 

परम् अमृतम ्अमरणधमर्कं �� आत्मभूतं येषां ते परामृता जीवन्त एव ��भूताः, परामृताः सन्तः प�रमुच्यिन्त प�र 

समन्तात्�दीपिनवार्णवि��घटाकाशव� िनवृि�मुपयािन्त प�रमुच्यिन्त प�र समन्तान्मुच्यन्ते सव�, न दशेान्तरं 

गन्त�मपेक्षन्ते । ‘शकुनीनािमवाकाशे जले वा�रचरस्य वा । पद ंयथा न दशृ्येत तथा ज्ञानवतां गितः’ (मो. ध. १८१-९) 

‘अनध्वगा अध्वसु पारियष्णवः’ (?) इित �ुितस्मृितभ्याम् ; दशेप�रिच्छ�ा िह गितः संसारिवषयैव, 

प�रिच्छ�साधनसाध्यत्वात् । �� त ुसमस्तत्वा� दशेप�रच्छेदने गन्त�म् । य�द िह दशेप�रिच्छ�ं �� स्यात्, 

मूतर्��वदा�न्तवदन्याि�तं सावयवमिनत्यं कृतकं च स्यात् । न त्वेवंिवधं �� भिवतुमहर्ित । अतस्तत्�ाि�� नैव 

दशेप�रिच्छ�ा भिवतुं यु�ा ॥ 

गताः कलाः प�दश �ित�ा दवेा� सव� �ितदवेतासु । 

कमार्िण िवज्ञानमय� आत्मा परेऽ�ये सवर् एक�भविन्त ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अिप च, अिव�ा�दसंसारबन्धापनयनमेव मोक्षिमच्छिन्त ��िवदः, न तु कायर्भूतम् । �क�, मोक्षकाले या दहेारिम्भकाः 

कलाः �ाणा�ाः, ताः स्वाः �ित�ाः गताः स्वं स्वं कारणं गता भवन्तीत्यथर्ः । �ित�ा इित ि�तीयाब�वचनम् । प�दश 

प�दशसंख्याका या अन्त्य��प�रप�ठताः �िस�ाः, दवेा� दहेा�या�कु्षरा�दकरणस्थाः सव� �ितदवेतास्वा�दत्या�दषु गता 

भवन्तीत्यथर्ः । यािन च मुमुकु्षणा कृतािन कमार्ण्य�वृ�फलािन, �वृ�फलानामुपभोगेनैव क्षीणत्वात् । िवज्ञानमय�ात्मा 

अिव�ाकृतबुद्ध्या�ुपािधमात्मत्वेन गत्वा जला�दषु सूयार्�द�ितिबम्बव�दह �िव�ो दहेभेदषुे कमर्णां तत्फलाथर्त्वात्सह 

तेनैव िवज्ञानमयेनात्मना ; अतो िवज्ञानमयो िवज्ञान�ायः । त एते कमार्िण िवज्ञानमय� आत्मा उपाध्यपनये सित परे 

अ�ये अनन्तेऽक्षये ��िण आकाशकल्पेऽजेऽजरेऽमृतेऽभयेऽपूव�ऽनपरेऽनन्तरेऽबा�ेऽ�ये िशवे शान्ते सव� एक�भविन्त 

अिवशेषतां गच्छिन्त एकत्वमाप�न्ते जला�ाधारापनय इव सूयार्�द�ितिबम्बाः सूय�, घटा�पनय इवाकाशे घटा�ाकाशाः 

॥ 

यथा न�ः स्यन्दमानाः समु�ऽेस्तं गच्छिन्त नाम�पे िवहाय । 



तथा िव�ा�ाम�पाि�मु�ः परात्परं पु�षमुपैित �द�म् ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

�क�, यथा न�ः गङ्गा�ाः स्यन्दमानाः गच्छन्त्यः समु� ेसमु� ं�ाप्य अस्तम् अदशर्नमिवशेषात्मभावं गच्छिन्त �ा�ुविन्त 

नाम च �पं च नाम�पे िवहाय िहत्वा, तथा अिव�ाकृतनाम�पात् िवमु�ः सन् िव�ान् परात् अक्षरात्पूव��ात् परं �द�ं 

पु�षं यथो�लक्षणम् उपैित उपगच्छित ॥ 

स यो ह वै तत्परमं �� वेद ��ैव भवित नास्या��िवत्कुले भवित । 

तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहा�िन्थभ्यो िवमु�ोऽमृतो भवित ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

ननु �ेयस्यनेके िव�ाः �िस�ाः ; अतः क्लेशानामन्यतमेनान्येन वा दवेा�दना च िवि�तो ��िवदप्यन्यां ग�त मृतो गच्छित 

न ��ैव ; न, िव�यैव सवर्�ितबन्धस्यापनीतत्वात् । अिव�ा�ितबन्धमा�ो िह मोक्षो नान्य�ितबन्धः, 

िनत्यत्वादात्मभूतत्वा� । तस्मात ्सः यः कि�त ्ह वै लोके तत ्परमं �� वेद साक्षादहमेवास्मीित जानाित, स नान्यां ग�त 

गच्छित । दवैेरिप तस्य ���ा�� �ित िव�ो न शक्यते कतुर्म् ; आत्मा �ेषां स भवित । तस्माद्�� िव�ान् ��ैव भवित । 

�क�, न अस्य िवदषुः अ��िवत ्कुले भवित ; �क�, तरित शोकम् अनेके�वैकल्यिनिम�ं मानसं संतापं जीव�ेवाित�ान्तो 

भवित । 

तरित पाप्मानं धमार्धमार्ख्यं गुहा�िन्थभ्यः �दयािव�ा�िन्थभ्यः िवमु�ः सन् मृतः भवतीत्यु�मेव ‘िभ�ते �दय�िन्थः’ 

(मु. उ. २-२-९) इत्या�द ॥ 

तदतेदचृाभ्यु�म् — 

��यावन्तः �ोि�या ��िन�ाः स्वयं जुह्वत एक�ष ��यन्तः । 

तेषामेवैतां ��िव�ां वदते िशरो�तं िविधव�ैस्तु चीणर्म ्॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अथेदान� ��िव�ासम्�दानिवध्युप�दशर्नेनोपसंहारः ��यते — तदतेत् िव�ासम्�दानिवधानम् ऋचा मन्�ेण अभ्यु�म् 

अिभ�कािशतम् । ��यावन्तः यथो�कमार्नु�ानयु�ाः । �ोि�याः ��िन�ाः अपरिस्मन्��ण्यिभयु�ाः परं �� बुभुत्सवः 

स्वयम् एक�षम् एक�षनामानम�� जुह्वते जुह्वित ��यन्तः ��धानाः सन्तः ये, तेषामेव संस्कृतात्मनां पा�भूतानाम् एतां 



��िव�ां वदते �ूयात् िशरो�त ंिशरस्यि�धारणलक्षणम् । यथा आथवर्णानां वेद�तं �िस�म् । यैस्त ुयै� तत ्चीण� 

िविधवत् यथािवधानं तेषामेव वदते ॥ 

तदतेत्सत्यमृिषरिङ्गराः पुरोवाच नैतदचीणर्�तोऽधीते । नमः परमऋिषभ्यो नमः परमऋिषभ्यः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

तदतेत् अक्षरं पु�षं सत्यम् ऋिषः अिङ्गरा नाम पुरा पूव� शौनकाय िविधवदपुस�ाय पृ�वते उवाच । त�दन्योऽिप तथैव 

�ेयो�थने मुमुक्षवे मोक्षाथ� िविधवदपुस�ाय �ूया�दत्यथर्ः । न एतत् �न्थ�पम् अचीणर्�तः अच�रत�तोऽिप अधीते न पठित 

; चीणर्�तस्य िह िव�ा फलाय संस्कृता भवतीित । समा�ा ��िव�ा ; सा येभ्यो ��ा�दभ्यः पारम्पयर्�मेण सं�ा�ा, 

तेभ्यो नमः परमऋिषभ्यः । परमं �� साक्षाद्द�ृवन्तो ये ��ादयोऽवगतवन्त�, ते परमषर्यः तेभ्यो भूयोऽिप नमः । 

ि�वर्चनमत्यादराथ� मुण्डकसमा�यथ� च ॥ 
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