
Prashnopanishad 

��ोपिनष�ाष्यम ्

  

॥ �थमः ��ः ॥ 

मन्�ो�स्याथर्स्य िवस्तरानुवादीद ं�ा�णमारभ्यते । ऋिष���ितवाचनाख्याियका तु िव�ास्तुतये । एवं 

संवत्सर��चयर्संवासा�दतपोयु�ै�ार्�ा, िपप्पलादवत्सवर्ज्ञकल्पैराचाय�ः व��ा च, न येन केनिच�दित िव�ां स्तौित । 

��चयार्�दसाधनसूचना� तत्कतर्�ता स्यात् — 

सुकेशा च भार�ाजः शैब्य� सत्यकामः सौयार्यणी च गाग्यर्ः कौसल्य�ा�लायनो भागर्वो वैद�भः कबन्धी कात्यायनस्ते हतैे 

��परा ��िन�ाः परं ��ान्वेषमाणा एष ह वै तत्सव� व�यतीित ते ह सिमत्पाणयो भगवन्तं िपप्पलादमुपस�ाः ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

सुकेशा च नामतः, भर�ाजस्यापत्यं भार�ाजः । शैब्य� िशबेरपत्यं शैब्यः, सत्यकामो नामतः । सौयार्यणी सूयर्स्यापत्यं 

सौयर्ः, तस्यापत्यं सौयार्यिणः ; छान्दसं सौयार्यणीित ; गाग्यर्ः गगर्गो�ोत्प�ः । कौसल्य� नामतः, 

अ�लस्यापत्यमा�लायनः । भागर्वः भृगोग��ापत्यं भागर्वः, वैद�भः िवदभ�षु भवः । कबन्धी नामतः, कत्यस्यापत्यं 

कात्यायनः ; िव�मानः �िपतामहो यस्य सः ; युव�त्ययः । ते ह एत े��पराः अपरं �� परत्वेन गताः, तदनु�ानिन�ा� 

��िन�ाः, परं �� अन्वेषमाणाः �क तत् यि�त्यं िवजे्ञयिमित तत्�ा�यथ� यथाकामं यितष्याम इत्येवं तदन्वेषणं कुवर्न्तः, 

तदिधगमाय एष ह वै तत्सव� व�यतीित आचायर्मुपजग्मुः । कथम् ? ते ह सिमत्पाणयः सिम�ारगृहीतहस्ताः सन्तः, 

भगवन्तं पूजावन्तं िपप्पलादमाचायर्म् उपस�ाः उपजग्मुः ॥ 

तान्ह स ऋिष�वाच भूय एव तपसा ��चय�ण ��या संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं ��ान्पृच्छत य�द िवज्ञास्यामः सव� ह 

वो व�याम इित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तान् एवमुपगतान् सः ह �कल ऋिषः उवाच भूयः पुनरेव — य�िप यूयं पूव� तपिस्वन एव, तथापीह तपसा इिन्�यसंयमेन 

िवशेषतो ��चय�ण ��या च आिस्तक्यबुद्ध्या आदरवन्तः संवत्सरं कालं संवत्स्यथ सम्यग्गु�शु�ूषापराः सन्तो वत्स्यथ । 



ततः यथाकामं यो यस्य कामस्तमनित�म्य यि�षये यस्य िजज्ञासा ति�षयान् ��ान् पृच्छत । य�द त�ुष्मत्पृ� ं

िवज्ञास्यामः । अनु�तत्व�दशर्नाथ� य�द - शब्दो नाज्ञानसंशयाथर्ः ��िनणर्यादवसीयते सव� ह वो वः पृ�ाथ� व�याम इित ॥ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य प�च्छ भगवन्कुतो ह वा इमाः �जाः �जायन्त इित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

अथ संवत्सरादधू्व� कबन्धी कात्यायनः उपेत्य उपगम्य प�च्छ पृ�वान् — ह ेभगवन्, कुतः कस्मात् ह वै इमाः �ा�णा�ाः 

�जाः �जायन्ते उत्प�न्ते इित । अपरिव�ाकमर्णोः समुि�तयोयर्त्काय� या गितस्त���िमित तदथ�ऽयं ��ः ॥ 

तस्मै स होवाच �जाकामो वै �जापितः स तपोऽतप्यत स तपस्त�वा स िमथुनमुत्पादयते र�य च �ाणं चेत्येतौ मे ब�धा 

�जाः क�रष्यत इित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मै एवं पृ�वत ेस ह उवाच तदपाकरणायाह — �जाकामः �जाः आत्मनः िससृकु्षः वै, �जापितः सवार्त्मा सन् 

जगत्��यामीत्येवं िवज्ञानवान्यथो�कारी त�ावभािवताः कल्पादौ िनवृर्�ो िहरण्यगभर्ः, सृज्यमानानां �जानां 

स्थावरजङ्गमानां पितः सन्, जन्मान्तरभािवत ंज्ञानं �ुित�कािशताथर्िवषयं तपः, अन्वालोचयत् अतप्यत । अथ तु सः एवं 

तपः त�वा �ौतं ज्ञानमन्वालोच्य, सृि�साधनभूतं िमथुनम् उत्पादयते िमथुनं �न्�मुत्पा�दतवान् र�य च सोमम�ं �ाणं च 

अि�म�ारम् इत्येतौ अ�ीषोमौ अ��भूतौ मे मम ब�धा अनेकधा �जाः क�रष्यतः इित एवं सि�न्त्य अण्डोत्पि��मेण 

सूयार्चन्�मसावकल्पयत् ॥ 

आ�दत्यो ह वै �ाणो रियरेव चन्�मा रियवार् एतत्सव� यन्मूत� चामूत� च तस्मान्मू�तरेव रियः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

त� आ�दत्यः ह वै �ाणः अ�ा अि�ः । रियरेव चन्�माः । रियरेवा�ं सोम एव । तदतेदकेम�ा अि��ा�ं च �जापितरेकं तु 

िमथुनम् ; गुण�धानकृतो भेदः । कथम् ? रियव� अ�मेव एतत ्सवर्म् । �क तत् ? यत ्मूत� च स्थूलं च अमूत� च सू�मं च । 

मूतार्मूत� अत्���पे अिप रियरेव । तस्मात् �िवभ�ादमूतार्त् यदन्यन्मूतर्�पं मू�तः, सैव रियः अ�म् अमूत�न अत्�ा 

अ�मानत्वात् ॥ 

अथा�दत्य उदयन्यत्�ाच� �दशं �िवशित तेन �ाच्यान्�ाणा�िश्मषु संिनध�े । य�िक्षणां यत्�तीच� यददुीच� यदधो यदधू्व� 

यदन्तरा �दशो यत्सव�, �काशयित तेन, सवार्न्�ाणा�िश्मषु संिनध�े ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 



तथा अमूत�ऽिप �ाणोऽ�ा सवर्मेव य�ा�म् । कथम् ? अथ आ�दत्यः उदयन् उ�च्छन् �ािणनां चकु्षग�चरमागच्छन् 

यत्�ाच� �दशं स्व�काशेन �िवशित �ा�ोित, तेन स्वात्म�ा�या सवार्न्तःस्थान ्�ाणान् �ाच्यान�भूतान् रिश्मषु 

स्वात्मावभास�पेषु �ाि�मत्सु �ा�त्वात्�ािणनः संिनध�े संिनवेशयित आत्मभूतान्करोतीत्यथर्ः । तथैव यत्�िवशित 

दिक्षणां यत्�तीच� यददुीचीम् अधः ऊध्व� यत्�िवशित य� अन्तरा �दशः कोण�दशोऽवान्तर�दशः य�ान्यत् सव� �काशयित, 

तेन स्व�काश�ा�या सवार्न् सवर्�दक्स्थान् �ाणान् रिश्मषु संिनध�े ॥ 

स एष वै�ानरो िव��पः �ाणोऽि��दयते । तदतेदचृाभ्यु�म् ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

स एषः अ�ा �ाणो वै�ानरः सवार्त्मा िव��पः िव�ात्मत्वा� �ाणः अि�� स एवा�ा उदयते उ�च्छित �त्यह ंसवार् 

�दशः आत्मसात्कुवर्न् । तदतेत् उ�ं वस्तु ऋचा मन्�ेणािप अभ्यु�म् ॥ 

िव��पं ह�रणं जातवेदसं परायणं ज्योितरेकं तपन्तम् । 

सह�रिश्मः शतधा वतर्मानः �ाणः �जानामुदयत्येष सूयर्ः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

िव��पं सवर्�पं ह�रणं रिश्मवन्तं जातवेदसं जात�ज्ञानं परायणं सवर्�ाणा�यं ज्योितः सवर्�ािणनां चकु्षभूर्तम् एकम् 

अि�तीयं तपन्तं ताप��यां कुवार्णं स्वात्मानं सूय� िवज्ञातवन्तो ��िवदः । कोऽसौ यं िवज्ञातवन्तः ? सह�रिश्मः 

अनेकरिश्मः शतधा अनेकधा �ािणभेदने वतर्मानः �ाणः �जानाम् उदयित एषः सूयर्ः ॥ 

संवत्सरो वै �जापितस्तस्यायने दिक्षणं चो�रं च । त�े ह वै त�द�ापूत� कृतिमत्युपासते ते चान्�मसमेव लोकमिभजयन्ते । 

त एव पुनरावतर्न्ते तस्मादते ऋषयः �जाकामा दिक्षणं �ितप�न्ते । एष ह वै रिययर्ः िपतृयाणः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

य�ासौ चन्�मा मू�तर�ममू�त� �ाणोऽ�ा�दत्यस्तदतेदकंे िमथुनं सव� कथं �जाः क�रष्यत इित, उच्यते — तदवे कालः 

संवत्सरो वै �जापितः, ति�वर्त्यर्त्वात्संवत्सरस्य । चन्�ा�दत्यिनवर्त्यर्ितथ्यहोरा�समुदायो िह संवत्सरः 

तदनन्यत्वा�िय�ाणैतिन्मथुनात्मक एवेत्युच्यते । तत्कथम् ? तस्य संवत्सरस्य �जापतेः अयने माग� �ौ दिक्षणं चो�रं च । 

�िस� े�यन ेषण्मासलक्षणे, याभ्यां दिक्षणेनो�रेण च याित सिवता केवलक�मणां ज्ञानसंयु�कमर्वतां च लोकािन्वदधत् । 

कथम् ? तत् त� च �ा�णा�दषु ये ह वै ऋषयः तदपुासत इित । ��यािवशेषणो ि�तीयस्तच्छब्दः । इ� ंच पूत� च इ�ापूत� 

इत्या�द कृतमेवोपासते नाकृतं िनत्यम्, त ेचान्�मसमेव चन्�मिस भवं �जापते�मथुनात्मकस्यांशं रियम�भूतं लोकम् 



अिभजयन्ते कृत�पत्वा�ान्�मसस्य । ते एव च कृतक्षयात् पुनरावतर्न्ते इमं लोकं हीनतरं वा िवशन्तीित ह्यु�म ्। यस्मादवंे 

�जापितम�ात्मकं फलत्वेनािभिनवर्तर्यिन्त चन्�िम�ापूतर्कमर्णा �जाकामाः �जा�थनः एते ऋषयः स्वगर्��ारः गृहस्थाः, 

तस्मात्स्वकृतमेव दिक्षणं दिक्षणायनोपलिक्षतं चन्� ं�ितप�न्त े। एष ह वै रियः अ�म्, यः िपतृयाणः 

िपतृयाणोपलिक्षत�न्�ः ॥ 

अथो�रेण तपसा ��चय�ण ��या िव�यात्मानमिन्वष्या�दत्यमिभजयन्ते । एत� ै

�ाणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मा� पुनरावतर्न्त इत्येष िनरोधः । तदषे �ोकः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

अथ उ�रेण अयनेन �जापतेरंशं �ाणम�ारम् आ�दत्यम् अिभजयन्ते । केन ? तपसा इिन्�यजयेन । िवशेषतो ��चय�ण 

��या िव�या च �जापत्यात्मिवषयया आत्मानं �ाणं सूय� जगतः तस्थुष� अिन्वष्य अहमस्मीित िव�दत्वा आ�दत्यम् 

अिभजयन्ते अिभ�ा�ुविन्त । एत� ैआयतनं सवर्�ाणानां सामान्यमायतनम् आ�यः एतत् अमृतम् अिवनािश अभयम् अत 

एव भयव�जतम् न चन्�वत्क्षयवृि�भयवत् ; एतत् परायणं परा गित�व�ावतां क�मणां च ज्ञानवताम् एतस्मा� 

पुनरावतर्न्ते यथेतरे केवलक�मण इित यस्मात् एषः अिवदषुां िनरोधः, आ�दत्याि� िन��ा अिव�ांसः । नैत े

संवत्सरमा�दत्यमात्मानं �ाणमिभ�ा�ुविन्त । स िह संवत्सरः कालात्मा अिवदषुां िनरोधः । तत् त�ािस्म�थ� एषः �ोकः 

मन्�ः ॥ 

प�पाद ंिपतरं �ादशाकृ�त �दव आ�ः परे अध� पुरीिषणम् । 

अथेमे अन्य उ परे िवचक्षणं स�च�े षडर आ�र�पतिमित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

प�पाद ंप� ऋतवः पादा इवास्य संवत्सरात्मन आ�दत्यस्य, तै�र्सौ पाद�ैरव ऋतुिभरावतर्त े। हमेन्तिशिशरावेक�कृत्येयं 

कल्पना । िपतरं सवर्स्य जनियतृत्वाित्पतृत्वं तस्य ; �ादशाकृ�त �ादश मासा आकृतयोऽवयवा आकरणं वा 

अवयिवकरणमस्य �ादशमासैः त ं�ादशाकृितम्, �दवः �ुलोकात् परे ऊध्व� अध� स्थाने तृतीयस्यां �दवीत्यथर्ः ; पुरीिषणं 

पुरीषवन्तम् उदकवन्तम् आ�ः कालिवदः । अथ तमेवान्ये इमे उ परे कालिवदः िवचक्षणं िनपुणं सवर्जं्ञ स�च�े स�हय�पे 

च�े संततगितमित कालात्मिन षडरे षडृतुमित आ�ः सवर्िमद ंजगत्कथयिन्त — अ�पतम् अरा इव रथनाभौ िनिव�िमित । 

य�द प�पादो �ादशाकृितयर्�द वा स�च�ः षडरः सवर्थािप संवत्सरः कालात्मा �जापित�न्�ा�दत्यलक्षणो जगतः कारणम् 

॥ 

मासो वै �जापितस्तस्य कृष्णपक्ष एव रियः शुक्लः �ाणस्तस्मादते ऋषयः शुक्ल इ� ंकुवर्न्तीतर इतरिस्मन् ॥ १२ ॥ 



भाष्यम् 

यिस्मि�द ं�ोतं िव�ं स एव �जापितः संवत्सराख्यः स्वावयवे मासे कृत्�ः प�रसमाप्यते । मासो वै �जापितः यथो�लक्षण 

एव िमथुनात्मकः । तस्य मासात्मनः �जापतेरेको भागः कृष्णपक्ष एव रियः अ�ं चन्�माः अपरो भागः शुक्लः शुक्लपक्षः 

�ाणः आ�दत्योऽ�ाि�यर्स्माच्छुक्लपक्षात्मानं �ाणं सवर्मेव पश्यिन्त, तस्मात्�ाणद�शन एत ेऋषयः कृष्णपके्षऽपी� ंयागं 

कुवर्न्तः शुक्लपक्ष एव कुवर्िन्त । �ाण�ितरेकेण कृष्णपक्षस्तैनर् दशृ्यते यस्मात् ; इतरे तु �ाणं न पश्यन्तीत्यदशर्नलक्षणं 

कृष्णात्मानमेव पश्यिन्त । इतरे इतरिस्मन्कृष्णपक्ष एव कुवर्िन्त शुक्ले कुवर्न्तोऽिप ॥ 

अहोरा�ो वै �जापितस्तस्याहरेव �ाणो राि�रेव रियः �ाणं वा एत े�स्कन्दिन्त ये �दवा रत्या संयुज्यन्ते ��चयर्मेव 

त��ा�ौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

भाष्यम् 

सोऽिप मासात्मा �जापितः स्वावयवे अहोरा�े प�रसमाप्यते । अहोरा�ो वै �जापितः पूवर्वत् । तस्यािप अहरेव �ाणः अ�ा 

अि�ः राि�रेव रियः पूवर्वदवे । �ाणम् अहरात्मानं वै एते �स्कन्दिन्त िनगर्मयिन्त शोषयिन्त वा स्वात्मनो 

िविच्छ�ापनयिन्त । के ? ये �दवा अहिन रत्या रितकारणभूतया सह ि�या संयुज्यन्ते मैथुनमाचरिन्त मूढाः । यत एवं 

तस्मा�� कतर्�िमित �ितषेधः �ासिङ्गकः । यत ्रा�ौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ��चयर्मेव त�दित �शस्तत्वात् रा�ौ 

भायार्गमनं कतर्�िमत्ययमिप �ासिङ्गको िविधः ॥ 

अ�ं वै �जापितस्ततो ह वै त�तेस्तस्मा�दमाः �जाः �जायन्त इित ॥ १४ ॥ 

भाष्यम् 

�कृतं तूच्यते सोऽहोरा�ात्मकः �जापित��िहयवा��ात्मना �विस्थतः एवं �मेण प�रणम्य । तत ्अ�ं वै �जापितः । 

कथम् ? ततः तस्मात् ह वै रेतः नृबीजं तत्�जाकारणं तस्मात् योिषित िस�ात् इमाः मनुष्या�दलक्षणाः �जाः �जायन्ते 

यत्पृ� ंकुतो ह वै �जाः �जायन्त इित । तदवंे चन्�ा�दत्यिमथुना�द�मेण अहोरा�ान्तेन अ�रेतो�ारेण इमाः �जाः �जायन्त 

इित िनण�तम् ॥ 

त�े ह वै तत्�जापित�तं चरिन्त ते िमथुनमुत्पादयन्ते । तेषामेवैष ��लोको येषां 

तपो ��चय� येषु सत्यं �िति�तम् ॥ १५ ॥ 

भाष्यम् 



तत् त�ैवं सित ये गृहस्थाः । ह वै इित �िस�स्मरणाथ� िनपातौ । तत् �जापते�र्तं �जापित�तम् ऋतौ भायार्गमनं चरिन्त 

कुवर्िन्त, तेषां द�ृ ंफलिमदम् । �कम् ? त ेिमथुनं पु�ं दिुहतरं च उत्पादयन्ते । अद�ृ ंच फलिम�ापूतर्द�का�रणां तेषामेव 

एषः य�ान्�मसो ��लोकः िपतृयाणलक्षणः येषां तपः �ातक�ता�द ��चयर्म् ऋतोरन्य� मैथुनासमाचरणं येषु च सत्यम् 

अनृतवजर्नं �िति�तम् अ�िभचा�रतया वतर्ते िनत्यमेव ॥ 

तेषामसौ िवरजो ��लोको न येषु िज�मनृतं न माया चेित ॥ १६ ॥ 

भाष्यम् 

यस्तु पुनरा�दत्योपलिक्षत उ�रायणः �ाणात्मभावो िवरजः शु�ो न चन्���लोकव�जस्वलो वृि�क्षया�दयु�ः असौ 

तेषाम्, केषािमित, उच्यते — यथा गृहस्थानामनेकिव��सं�वहार�योजनव�वात् िज�ं कौ�टल्यं व�भावोऽवश्यंभािव 

तथा न येषु िज�म,् यथा च गृहस्थानां ��डा�दिनिम�मनृतमवजर्नीयं तथा न येषु तत् तथा माया गृहस्थानािमव न येषु 

िव�ते । माया नाम बिहरन्यथात्मानं �काश्यान्यथैव काय� करोित, सा माया िमथ्याचार�पा । मायेत्येवमादयो दोषा 

येष्वेका�कषु ��चा�रवान�स्थिभकु्षषु िनिम�ाभावा� िव�न्ते, तत्साधनानु�प्येणैव तेषामसौ िवरजो ��लोक इत्येषा 

ज्ञानयु�कमर्वतां गितः । पूव��स्तु ��लोकः केवलक�मणां चन्�लक्षण इित ॥ 

॥ ि�तीयः ��ः ॥ 

अथ हनैं भागर्वो वैद�भः प�च्छ भगवन्कत्येव दवेाः �जां िवधारयन्ते कतर एतत्�काशयन्ते कः पुनरेषां व�र� इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

�ाणोऽ�ा �जापित�रत्यु�म् । तस्य �जापितत्वम�ृत्वं चािस्मञ्शरीरेऽवधारियत�िमत्ययं �� आरभ्यते । अथ अनन्तरं ह 

�कल एनं भागर्वः वैद�भः प�च्छ — ह ेभगवन् कत्येव दवेाः �जां शरीरलक्षणां िवधारयन्ते िवशेषेण धारयन्ते । कतरे 

बु�ीिन्�यकम�िन्�यिवभ�ानाम् एतत् �काशनं स्वमाहात्म्य�ख्यापनं �काशयन्त े। कः असौ पुनः एषां व�र�ः �धानः 

कायर्करणलक्षणानािमित ॥ 

तस्मै स होवाच । आकाशो ह वा एष दवेो वायुरि�रापः पृिथवी वा�न�कु्षः �ो�ं च । ते �काश्यािभवदिन्त 

वयमेत�ाणमव�भ्य िवधारयामः ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवं पृ�वते तस्म ैस ह उवाच — आकाशः ह वै एषः दवेः वायुः अि�ः आपः पृिथवी इत्येतािन प� महाभूतािन 

शरीरारम्भकािण वा�न�कु्षः �ो�िमत्यादीिन कम�िन्�यबु�ीिन्�यािण च । कायर्लक्षणाः करणलक्षणा� ते दवेा आत्मनो 

माहात्म्यं �काश्यं �काश्यािभवदिन्त स्पधर्माना अह�ें�तायै । कथं वदिन्त ? वयमेतत् बाणं कायर्करणसंघातम् अव�भ्य 



�ासादिमव स्तम्भादयः अिविशिथलीकृत्य िवधारयामः िवस्प� ंधारयामः । मयैवैकेनायं संघातो ि�यत 

इत्येकैकस्यािभ�ायः ॥ 

तान्व�र�ः �ाण उवाच मा मोहमाप�थाहमेवैतत्प�धात्मानं �िवभज्यैत�ाणमव�भ्य िवधारयामीित तेऽ��धाना बभूवुः ॥ 

३ ॥ 

भाष्यम् 

तान् एवमिभमानवतः व�र�ः मुख्यः �ाणः उवाच उ�वान् — मा मैवं मोहम् आप�थ अिववे�कतयािभमानं मा कु�त ; 

यस्मात् अहमेव एत�ाणम् अव�भ्य िवधारयािम प�धा आत्मानं �िवभज्य �ाणा�दवृि�भेद ंस्वस्य कृत्वा िवधारयािम इित 

उ�वित च तिस्मन ्ते अ��धानाः अ�त्ययवन्तः बभूवुः — कथमेतदवेिमित ॥ 

सोऽिभमानादधू्वर्मुत्�ामत इव तिस्म�ुत्�ामत्यथेतरे सवर् एवोत्�ामन्ते तिस्मꣳ� �ित�माने सवर् एव �ाित�न्ते । त�था 

मिक्षका मधुकरराजानमुत्�ामन्तं सवार् एवोत्�ामन्ते तिस्मꣳ� �ित�माने सवार् एव �ाित�न्त एवं वा�न�कु्षः �ो�ं च ते 

�ीताः �ाणं स्तुन्विन्त ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

स च �ाणः तेषाम��धानतामाल�य अिभमानात् ऊध्वर्म् उत्�ामत इव उत्�ामतीव उत्�ान्तवािनव स रोषाि�रपेक्षः । 

तिस्म�ुत्�ामित यद्वृ�ं तद्द�ृान्तेन �त्यक्षीकरोित — तिस्मन् उत्�ामित सित अथ अनन्तरमेव इतरे सवर् एव 

�ाणा�कु्षरादयः उत्�ामन्ते उत्�ामिन्त उ��मुः । त�स्मश्च �ाणे �ित�माने तूष्ण� भवित अनुत्�ामित सित, सवर् एव 

�ाित�न्ते तूष्ण� �विस्थता बभूवुः । तत् यथा लोके मिक्षकाः मधुकराः स्वराजानं मधुकरराजानम् उत्�ामन्तं �ित सवार् 

एव उत्�ामन्ते त�स्म� �ित�माने सवार् एव �ाित�न्ते �ितित�िन्त । यथायं द�ृान्तः एवं वा�न�कु्षः �ो�ं चेत्यादयः ते 

उत्सृज्या��धानतां बुद्ध्वा �ाणमाहात्म्यं �ीताः �ाणं स्तुन्विन्त स्तुविन्त ॥ 

एषोऽि�स्तपत्येष सूयर् एष पजर्न्यो मघवानेष वायुः । 

एष पृिथवी रियद�वः सदस�ामृत ंच यत् ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

कथम् ? एषः �ाणः अि�ः सन् तपित ज्वलित । तथा एषः सूयर्ः सन् �काशते । तथा एषः पजर्न्यः सन् वषर्ित । �कच 

मघवान् इन्�ः सन् �जाः पालयित िजघांसत्यसुररक्षांिस । �कच, एषः वायुः आवह�वहा�दभेदः । �कच, एषः पृिथवी रियः 

दवेः सवर्स्य जगतः सत् मूतर्म् असत् अमूत� च अमृतं च यत् दवेानां िस्थितकारणम ्॥ 



अरा इव रथनाभौ �ाणे सव� �िति�तम् । 

ऋचो यजूꣳिष सामािन यज्ञः क्षत्�ं �� च ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

�क ब�ना ? अरा इव रथनाभौ ��ा�द नामान्त ंसव� िस्थितकाले �ाणे एव �िति�तम् । तथा ऋचः यजूंिष सामािन इित 

ि�िवधा मन्�ाः तत्साध्य� यज्ञः क्षत्�ं च सवर्स्य पालियतृ �� च यज्ञा�दकमर्कतृर्त्वेऽिधकृतं च एष एव �ाणः सवर्म् ॥ 

�जापित�रिस गभ� त्वमेव �ितजायसे । 

तुभ्यं �ाण �जािस्त्वमा ब�ल हरिन्त यः �ाणैः �ितित�िस ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

�कच, यः �जापितरिप स त्वमेव गभ� चरिस, िपतुमार्तु� �ित�पः सन् �ितजायसे ; �जापितत्वादवे �ागेव िस� ंतव 

मातृिपतृत्वम् ; सवर्दहेद�ेाकृितच्छ�ः एकः �ाणः सवार्त्मासीत्यथर्ः । तुभ्यं त्वदथार्य इमाः मनुष्या�ाः �जास्त ुह े�ाण 

चकु्षरा�द�ारैः ब�ल हरिन्त, यः त्वं �ाणैः चकु्षरा�दिभः सह �ितित�िस सवर्शरीरेषु, अतस्तुभ्य ंब�ल हरन्तीित यु�म् । 

भो�ािस यतस्त्वं तवैवान्यत्सव� भोज्यम् ॥ 

दवेानामिस विह्नतमः िपतॄणां �थमा स्वधा । 

ऋषीणां च�रतं सत्यमथवार्िङ्गरसामिस ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

�कच, दवेानाम् इन्�ादीनाम् अिस भविस त्वं विह्नतमः हिवषां �ापियतृतमः । िपतॄणां नान्दीमुखे �ा� ेया िपतृभ्यो दीयते 

स्वधा अ�ं सा दवे�दानमपे�य �थमा भवित । तस्या अिप िपतृभ्यः �ापियता त्वमेवेत्यथर्ः। �कच, ऋषीणां चकु्षरादीनां 

�ाणानाम् अथवार्िङ्गरसाम् अिङ्गरसभूतानामथवर्णाम् — ‘तेषामेव �ाणो वाथवार्’ (?) इित �ुतेः — च�रत ंचेि�तं सत्यम् 

अिवतथं दहेधारणा�ुपकारलक्षणं त्वमेवािस ॥ 

इन्�स्त्वं �ाण तेजसा ��ोऽिस प�ररिक्षता । 

त्वमन्त�रके्ष चरिस सूयर्स्त्वं ज्योितषां पितः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 



�कच, इन्�ः परमे�रः त्वं ह े�ाण, तेजसा वीय�ण ��ोऽिस संहरन् जगत् । िस्थतौ च प�र समन्तात् रिक्षता पालियता ; 

प�ररिक्षता त्वमेव जगतः सौम्येन �पेण । त्वम ्अन्त�रके्ष अज�ं चरिस उदयास्तमयाभ्यां सूयर्ः त्वमेव च सव�षां ज्योितषां 

पितः ॥ 

यदा त्वमिभवषर्िस अथेमाः �ाण त े�जाः । 

आनन्द�पािस्त�िन्त कामाया�ं भिवष्यतीित ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

यदा पजर्न्यो भूत्वा अिभवषर्िस त्वम्, अथ तदा अ�ं �ाप्य इमाः �जाः �ाणते �ाणचे�ां कुवर्न्तीत्यथर्ः । अथवा, ह े�ाण, ते 

तव इमाः �जाः स्वात्मभूतास्त्वद�संव�धतास्त्वदिभवषर्णदशर्नमा�ेण च आनन्द�पाः सुखं �ा�ा इव सत्यः ित�िन्त । 

कामाय इच्छातः अ�ं भिवष्यित इत्येवमिभ�ायः ॥ 

�ात्यस्त्वं �ाणैक�षर�ा िव�स्य सत्पितः । 

वयमा�स्य दातारः िपता त्वं मात�र� नः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

�कच, �थमजत्वादन्यस्य संस्कतुर्रभावादसंस्कृतो �ात्यः त्वम्, स्वभावत एव शु� इत्यिभ�ायः । ह े�ाण, एक�षः त्वम् 

आथवर्णानां �िस� एक�षनामा अि�ः सन् अ�ा सवर्हिवषाम् । त्वमेव िव�स्य सवर्स्य सतो िव�मानस्य पितः सत्पितः ; 

साधुवार् पितः सत्पितः । वयं पुनः आ�स्य तव अदनीयस्य हिवषो दातारः । त्वं िपता मात�र� ह ेमात�र�न्, नः अस्माकम् 

अथवा, मात�र�नः वायोः िपता त्वम् । अत� सवर्स्यैव जगतः िपतृत्वं िस�म ्॥ 

या ते तनूवार्िच �िति�ता या �ो�े या च चकु्षिष । 

या च मनिस संतता िशवां तां कु� मोत्�मीः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

�क ब�ना ? या त ेत्वदीया तनूः वािच �िति�ता व�ृत्वेन वदनचे�ां कुवर्ती, या च �ो�े या चकु्षिष या च मनिस 

सङ्कल्पा�द�ापारेण संतता समनुगता तनूः, तां िशवां शान्तां कु� ; मा उत्�मीः उत्�मणेनािशवां मा काष��रत्यथर्ः ॥ 

�ाणस्येद ंवशे सव� ि��दवे यत्�िति�तम् । 

मातेव पु�ा�क्षस्व �ी� �ज्ञां च िवधेिह न इित ॥ १३ ॥ 



भाष्यम् 

�क ब�ना । अ�स्मल्लोके �ाणस्यैव वशे सवर्िमद ंय�त्किचदपुभोगजातं ि��दवे तृतीयस्यां �दिव च यत ्�िति�तं 

दवेा�ुपभोगलक्षणं तस्यािप �ाण एव ईिशता रिक्षता । अतो मातेव पु�ान् अस्मान् रक्षस्व पालयस्व । त्वि�िम�ा िह 

�ाह्म्यः क्षात्�य� ि�यः ताः त्वं �ी� ि�य� �ज्ञां च त्वित्स्थितिनिम�ां िवधेिह नः िवधत्स्वेत्यथर्ः । इत्येवं सवार्त्मतया 

वागा�दिभः �ाणैः स्तुत्या गिमतमिहमा �ाणः �जापितरेवेत्यवधृतम् ॥ 

॥ ततृीयः ��ः ॥ 

अथ हनैं कौसल्य�ा�लायनः प�च्छ भगवन्कुत एष �ाणो जायते कथमायात्यिस्मञ्शरीरं आत्मानं वा �िवभज्य कथं 

�ाित�ते केनोत्�मते कथं बा�मिभध�े कथमध्यात्मिमित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ हनैं कौसल्य�ा�लायनः �पच्छ । �ाणै��वं िनधार्�रतत�वः उपलब्धमिहमािप संहतत्वात्स्यादस्य कायर्त्वम् ; अतः 

पृच्छािम । ह ेभगवन्, कुतः कस्मात्कारणात् एषः यथावधृतः �ाणः जायते । जात� कथं केन वृि�िवशेषेण आयाित अिस्मन् 

शरीरे ; �किनिम�कमस्य शरीर�हणिमत्यथर्ः । �िव�� शरीरे आत्मानं वा �िवभज्य �िवभागं कृत्वा कथं केन �कारेण 

�ाित�ते �ितित�ित । केन वा वृि�िवशेषेणास्माच्छरीरात् उत्�मते उत्�ामित । कथं बा�म् अिधभूतमिधदवैतं च 

अिभध�े धारयित ; कथमध्यात्मिमित, धारयतीित शेषः ॥ 

तस्मै स होवाचाित��ान्पृच्छिस �ि��ोऽसीित तस्मा�ेऽह ं�वीिम ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

एवं पृ�ः तस्म ैस होवाचाचायर्ः । �ाण एव तावद्द�ुवजे्ञयत्वाि�षम��ाहर्ः ; तस्यािप जन्मा�द त्वं पृच्छिस ; अतः 

अित��ान्पृच्छिस । �ि��ोऽसीित अितशयेन त्वं ��िवत्, अतस्तु�ोऽहम्, तस्मात् ते तुभ्यम् अह ं�वीिम यत्पृ� ंशृणु ॥ 

आत्मन एष �ाणो जायते । यथैषा पु�षे च्छायैतिस्म�ेतदाततं मनोकृतेनायात्यिस्मञ्शरीरे ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

आत्मनः परस्मात्पु�षादक्षरात्सत्यात् एषः उ�ः �ाणः जायते । कथिमत्य� द�ृान्तः । यथा लोके एषा पु�षे 

िशरःपाण्या�दलक्षणे िनिम�े च्छाया नैिमि�क� जायते, त�त् एतिस्मन् ��ण्येतत्�ाणाख्यं छायास्थानीयमनृत�पं त�वं 

सत्ये पु�षे आतत ंसम�पतिमत्येतत् । छायेव दहे ेमनोकृतेन मनःकृतेन मनःसङ्कल्पेच्छा�दिनष्प�कमर्िनिम�ेनेत्येतत् । 



व�यित िह पुण्येन पुण्यिमत्या�द । ‘तदवे स�ः सह कमर्णैित’ (बृ. उ. ४-४-६) इित �ुत्यन्तरात ्। आयाित 

आगच्छत्यिस्मञ्शरीरे ॥ 

यथा स�ाडेवािधकृतािन्विनयुङ्� एतान्�ामानेतान्�ामानिधित�स्वेत्येवमेवैष �ाण इतरान्�ाणान्पृथक्पृथगेव संिनध�े ॥ ४ 

॥ 

भाष्यम् 

यथा येन �कारेण लोके राजा स�ाडेव �ामा�दष्विधकृतािन्विनयुङ्�े । कथम् ? एतान्�ामानेतान्�ामानिधित�स्वेित । 

एवमेव यथायं द�ृान्तः । एषः मुख्यः �ाणः इतरान् �ाणान् चकु्षरादीनात्मभेदां� पृथक्पृथगेव यथास्थानं संिनध�े 

िविनयुङ्�े ॥ 

पायूपस्थेऽपानं चकु्षः�ो�े मुखनािसकाभ्यां �ाणः स्वयं �ाित�ते मध्ये तु समानः । एष �ेतद्धुतम�ं समं नयित तस्मादतेाः 

स�ा�चषो भविन्त ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

त� िवभागः । पायूपस्थे पायु� उपस्थ� पायूपस्थं तिस्मन् । अपानम् आत्मभेद ंमू�पुरीषा�पनयनं कुवर्न् संिनध�े ित�ित 

। तथा चकु्षः�ो�े चकु्ष� �ो�ं च चकु्षः�ो�ं तिस्म�कु्षः�ो�े । मुखनािसकाभ्यां मुखं च नािसका च मुखनािसके ताभ्यां 

मुखनािसकाभ्यां िनगर्च्छन् �ाणः स्वयं स�ाट्स्थानीयः �ाित�ते �ितित�ित । मध्ये तु �ाणापानयोः स्थानयोः नाभ्याम्, 

समानः अिशतं पीतं च समं नयतीित समानः । एषः िह यस्मात् यदतेत् �तं भु�ं पीतं चात्मा�ौ �िक्ष�म् अ�ं समं नयित, 

तस्मात् अिशतपीतेन्धनाद�ेरौदयार्द्धृदयदशंे �ा�ात् एताः स�सङ्ख्याका अ�चषः दी�यो िनगर्च्छन्त्यो भविन्त । 

शीषर्ण्य�ाण�ारा दशर्न�वणा�दलक्षण�पा�दिवषय�काश इत्यिभ�ायः ॥ 

��द �ेष आत्मा । अ�ैतदकेशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्या �ास�ित�ार्स�ितः �ितशाखानाडीसह�ािण भवन्त्यासु 

�ान�रित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

��द �ेषः पुण्डरीकाकारमांसिपण्डप�रिच्छ�े �दयाकाशे एषः आत्मा आत्मसंयु�ो िलङ्गात्मा, जीवात्मेत्यथर्ः ; अ� 

अिस्मन्�दये एतत् एकशतम् एको�रशतं संख्यया �धाननाडीनां भवित । तासां शतं शतम् एकैकस्याः �धानना�ा भेदाः ; 

पुनरिप �ास�ित�ार्स�ितः � े� ेसह�े अिधके स�ित� सह�ािण, सह�ाणां �ास�ितः, �ितशाखानाडीसह�ािण 

�ित�ितनाडीशतं संख्यया �धाननाडीनां सह�ािण भविन्त । आसु नाडीषु �ानो वायु�रित । �ानो �ापनात् । 



आ�दत्या�दव रश्मयो �दयात्सवर्तोगािमनीिभनार्डीिभः सवर्दहे ंसं�ाप्य �ानो वतर्ते । संिधस्कन्धममर्दशेेषु िवशेषेण 

�ाणापानवृ�यो� मध्ये उद्भूतवृि�व�यर्वत्कमर्कतार् भवित ॥ 

अथैकयोध्वर् उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयित पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् 

॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

अथ या तु त�ैकशतानां नाडीनां मध्ये ऊध्वर्गा सुषु�ाख्या नाडी, तया एकया ऊध्वर्ः सन् उदानः वायुः 

आपादतलमस्तकवृि�ः स�रन् पुण्येन कमर्णा शा�िविहतेन पुण्यं लोकं दवेा�दस्थानलक्षणं नयित �ापयित । पापेन 

ति�परीतेन पापं नरकं ितयर्ग्योन्या�दलक्षणम् । उभाभ्यां सम�धानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवतर्ते ॥ 

आ�दत्यो ह वै बा�ः �ाण उदयत्येष �ेनं चाकु्षषं �ाणमनुगृ�ानः । पृिथ�ां या दवेता सैषा पु�षस्यापानमव�भ्यान्तरा 

यदाकाशः स समानो वायु�ार्नः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

आ�दत्यः ह वै �िस�ो �िधदवैतं बा�ः �ाणः स एष उदयित उ�च्छित । एष िह एनम् आध्याित्मकं चकु्षिष भवं चाकु्षषं 

�ाणं �काशेन अनुगृ�ानः �पोपलब्धौ चकु्षष आलोकं कुवर्ि�त्यथर्ः । तथा पृिथ�ाम् अिभमािननी या दवेता �िस�ा सैषा 

पु�षस्य अपानम् अपानवृि�म् अव�भ्य आकृष्य वशीकृत्याध एवापकषर्णेनानु�ह ंकुवर्ती वतर्त इत्यथर्ः । अन्यथा िह शरीरं 

गु�त्वात्पतेत्सावकाशे वो�च्छेत् । यदतेत् अन्तरा मध्ये �ावापृिथ�ोः यः आकाशः तत्स्थो वायुराकाश उच्यते, म�स्थवत् 

। स समानः समानमनुगृ�ानो वतर्त इत्यथर्ः । समानस्यान्तराकाशस्थत्वसामान्यात् । सामान्येन च यो बा�ो वायुः स 

�ाि�सामान्यात् �ानः �ानमनुगृ�ानो वतर्त इत्यिभ�ायः ॥ 

तेजो ह वाव उदानस्तस्मादपुशान्ततेजाः पुनभर्विमिन्�यैमर्निस संप�मानैः ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

य�ा� ंह वाव �िस� ंसामान्यं तेजः तच्छरीरे उदानः उदानं वायुमनुगृ�ाित स्वेन �काशेनेत्यिभ�ायः । यस्मा�ेजःस्वभावो 

बा�तेजोनुगृहीत उत्�ािन्तकतार् तस्मात् यदा लौ�ककः पु�षः उपशान्ततेजाः भवित, उपशान्तं स्वाभािवकं तेजो यस्य सः । 

तदा तं क्षीणायुषं मुमूषु� िव�ात ्। सः पुनः भवं शरीरान्तरं �ितप�ते । कथम् ? सह इिन्�यैः मनिस सम्प�मानैः 

�िवशि�वार्गा�दिभः ॥ 

यि��स्तेनैष �ाणमायाित �ाणस्तेजसा यु�ः । सहात्मना यथासङ्किल्पतं लोकं नयित ॥ १० ॥ 



भाष्यम् 

मरणकाले यि��ो भवित तेन एषः जीवः िच�ेन सङ्कल्पेनेिन्�यैः सह �ाणं मुख्य�ाणवृि�मायाित । मरणकाले 

क्षीणेिन्�यवृि�ः सन्मुख्यया �ाणवृ�यैवावित�त इत्यथर्ः । तदा िह वदिन्त ज्ञातय उच्छ्विसित जीवतीित । स च �ाणः 

तेजसा उदानवृ�या यु�ः सन् सहात्मना स्वािमना भो�ा स एवमुदान उदानवृ�यैव यु�ः �ाणस्तं भो�ारं 

पुण्यपापकमर्वशात् यथासङ्किल्पतं यथािभ�ेत ंलोकं नयित �ापयित ॥ 

य एवंिव�ान्�ाण ंवेद न हास्य �जा हीयतेऽमृतो भवित तदषे �ोकः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

यः कि�त् एवं िव�ान् यथो�िवशेषणै�विश�मुत्प�या�दिभः �ाणं वेद जानाित तस्येद ंफलमैिहकमामुिष्मकं चोच्यते । न ह 

अस्य नैवास्य िवदषुः �जा पु�पौ�ा�दलक्षणा हीयते िच्छ�ते । पितते च शरीरे �ाणसायुज्यतया अमृतः अमरणधमार् भवित 

; तत् एतिस्म�थ� संके्षपािभधायक एष �ोकः मन्�ो भवित ॥ 

उत्पि�माय�त स्थानं िवभुत्वं चैव प�धा । 

अध्यात्मं चैव �ाणस्य िवज्ञायामृतम�ुते िवज्ञायामृतम�ुत इित ॥ १२ ॥ 

भाष्यम् 

उत्प�� परमात्मनः �ाणस्य आयितम् आगमनं मनोकृतेनािस्मञ्शरीरे स्थानं िस्थ�त च पायूपस्था�दस्थानेषु िवभुत्वं च 

स्वाम्यमेव स�ािडव �ाणवृि�भेदानां प�धा स्थापनम् । बा�मा�दत्या�द�पेणाध्यात्मं चैव चकु्षरा�ाकारेणावस्थानं 

िवज्ञाय एवं �ाणम् अमृतम�ुते इित । िवज्ञायामृतम�ुत इित ि�वर्चनं ��ाथर्प�रसमा�यथर्म् ॥ 

॥ चतुथर्ः ��ः ॥ 

अथ हनैं सौयार्यणी गाग्यर्ः प�च्छ भगव�ेतिस्मन्पु�षे कािन स्वपिन्त कान्यिस्म�ा�ित कतर एष दवेः स्व�ान्पश्यित 

कस्यैतत्सुखं भवित किस्म�ु सव� सं�िति�ता भवन्तीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनं सौयार्यणी गाग्यर्ः प�च्छ ���येणापरिव�ागोचरं सव� प�रसमाप्य संसारं �ाकृतिवषयं 

साध्यसाधनलक्षणमिनत्यम् । अथेदान� साध्यसाधनिवलक्षणम�ाणममनोगोचरमतीिन्�यमिवषयं िशवं शान्तमिवकृतमक्षरं 

सत्यं परिव�ागम्य ंपु�षाख्यं सबा�ाभ्यन्तरमजं व��िमत्यु�रं ���यमारभ्यते । त� 

सुदी�ा�दवा�ेयर्स्मात्परस्मादक्षरात्सव� भावा िवस्फुिलङ्गा इव जायन्ते त� चैवािपयन्तीत्यु�ं ि�तीये मुण्डके ; के ते सव� 



भावा अक्षराि�स्फुिलङ्गा इव िवभज्यन्ते । कथं वा िवभ�ाः सन्तस्त�ैवािपयिन्त । �कलक्षणं वा तदक्षरिमित । 

एति�वक्षया अधुना ��ानु�ावयित — भगवन्, एतिस्मन् पु�षे िशरःपाण्या�दमित कािन करणािन स्वपिन्त स्वापं कुवर्िन्त 

स्व�ापारादपुरमन्ते ; कािन च अिस्मन् जा�ित जागरणमिन�ावस्थां स्व�ापारं कुवर्िन्त । कतरः कायर्करणलक्षणयोः एष 

दवेः स्व�ान्पश्यित । स्व�ो नाम जा��शर्नाि�वृ�स्य जा��दन्तःशरीरे य�शर्नम ्। त�त्क कायर्लक्षणेन दवेेन िनवर्त्यर्ते, �क 

वा करणलक्षणेन केनिच�दत्यिभ�ायः । उपरते च जा�त्स्व��ापारे यत्�स�ं िनरायासलक्षणमनाबाधं सुखं कस्य एतत ्

भवित । तिस्मन्काले जा�त्स्व��ापारादपुरताः सन्तः किस्म�ु सव� सम्यगेक�भूताः सम्�िति�ताः । मधुिन 

रसवत्समु��िव�न�ा�दव� िववेकानहार्ः �िति�ता भविन्त संगताः सम्�िति�ता भवन्तीत्यथर्ः । नन ु

न्यस्तदा�ा�दकरणवत्स्व�ापारादपुरतािन पृथक्पृथगेव स्वात्मन्यवित�न्त इत्येत�ु�म् ; कुतः �ाि�ः सुषु�पु�षाणां 

करणानां क�स्मि�दके�भावगमनाशङ्कायाः ��ुः ? यु�ैव त्वाशङ्का ; यतः संहतािन करणािन स्वाम्यथार्िन परतन्�ािण च 

जा�ि�षये ; तस्मात्स्वापेऽिप संहतानां पारतन्�येणैव क�स्मि�त्संगितन्यार्य्येित ; तस्मादाशङ्कानु�प एव ��ोऽयम् । अ� 

तु कायर्करणसंघातो य�स्म� �लीनः सुषु��लयकालयोः, ति�शेषं बुभुत्सोः स को नु स्या�दित किस्मन्सव� सम्�िति�ता 

भवन्तीित ॥ 

तस्मै स होवाच यथा गाग्यर् मरीचयोऽकर् स्यास्तं गच्छतः सवार् एत�स्मस्तेजोमण्डल एक�भविन्त ताः पुनः पुन�दयतः 

�चरन्त्येवं ह वै तत्सव� परे दवेे मनस्येक�भवित । तेन त��ष पु�षो न शृणोित न पश्यित न िज�ित न रसयते न स्पृशते 

नािभवदते नाद�े नानन्दयते न िवसृजते नेयायते स्विपतीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मै स ह उवाच आचायर्ः । शृणु ह ेगाग्यर्, य�वया पृ�म ्। यथा मरीचयः रश्मयः अकर् स्य आ�दत्यस्य अस्तम् अदशर्नं 

गच्छतः सवार्ः अशेषतः एतिस्मन ्तेजोमण्डले तेजोरािश�पे एक�भविन्त िववेकानहर्त्वमिवशेषतां गच्छिन्त, ताः 

मरीचयस्तस्यैवाकर् स्य पुनः पुनः उदयतः उ�च्छतः �चरिन्त िवक�यर्न्ते यथायं द�ृान्तः । एवं ह वै तत् सव� 

िवषयेिन्�या�दजातं परे �कृ� ेदवेे �ोतनवित मनिस चकु्षरा�ददवेानां मनस्तन्�त्वात्परो दवेो मनः, तिस्मन्स्व�काले 

एक�भवित मण्डले मरीिचवदिवशेषतां गच्छित । िजजाग�रषो� रिश्मवन्मण्डलान्मनस एव �चरिन्त स्व�ापाराय 

�ित�न्ते यस्मात्स्व�काले �ो�ादीिन शब्दा�ुपलिब्धकरणािन मनस्येक�भूतानीव करण�ापारादपुरतािन तेन तस्मात् त�ह 

तिस्मन्स्वापकाले एषः दवेद�ा�दलक्षणः पु�षः न शृणोित न पश्यित न िज�ित न रसयते न स्पृशते न अिभवदते न आद�े 

न आनन्दयते न िवसृजते न इयायते स्विपित इित आचक्षते लौ�ककाः ॥ 

�ाणा�य एवैतिस्मन्पुरे जा�ित । गाहर्पत्यो ह वा एषोऽपानो �ानोऽन्वाहायर्पचनो य�ाहर्पत्यात्�णीयते 

�णयनादाहवनीयः �ाणः ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 



सु�वत्सु �ो�ा�दषु करणेषु एतिस्मन् पुरे नव�ारे दहे े�ाणा�यः �ाणा एव प� वायवोऽ�य इवा�यः जा�ित । 

अि�सामान्यं िह आह — गाहर्पत्यो ह वा एषोऽपानः कथिमित, आह । यस्मात ्गाहर्पत्यात् अ�ेरि�हो�काले 

इतरोऽि�राहवनीयः �णीयते �णयनात्, �णीयते अस्मा�दित �णयनो गाहर्पत्योऽि�ः, तथा सु�स्यापानवृ�ेः �णीयत इव 

�ाणो मुखनािसकाभ्यां स�रित अत आहवनीयस्थानीयः �ाणः । �ानस्तु �दया�िक्षणसुिषर�ारेण 

िनगर्मा�िक्षण�दक्संबन्धात् अन्वाहायर्पचनः दिक्षणाि�ः ॥ 

यदचु्छ्वासिनः�ासावेतावा�ती समं नयतीित स समानः । मनो ह वाव यजमान इ�फलमेवोदानः स एन ं

यजमानमहरह�र्� गमयित ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अ� च होता अि�हो�स्य यत ्यस्मात् उच्छ्वासिनः�ासौ अि�हो�ा�ती इव िनत्यं ि�त्वसामान्यादवे तु एतौ आ�ती सम ं

साम्येन शरीरिस्थितभावाय नयित यो वायुरि�स्थानीयोऽिप होता चा�त्योन�तृत्वात् । कोऽसौ ? स समानः । अत� िवदषुः 

स्वापोऽप्यि�हो�हवनमेव । तस्माि��ा�ाकम�त्येवं मन्त� इत्यिभ�ायः । सवर्दा सवार्िण च भूतािन िविचन्वन्त्यिप स्वपत 

इित िह वाजसनेयके । अ� िह जा�त्सु �ाणाि�षूपसं�त्य बा�करणािन िवषयां�ाि�हो�फलिमव स्वग� �� िजगिमषुः 

मनो ह वाव यजमानः जाग�त । यजमानवत्कायर्करणेषु �ाधान्येन सं�वहारात्स्वगर्िमव �� �ित �िस्थतत्वा�जमानो 

मनः कल्प्यते । इ�फलं यागफलमेव उदानः वायुः । उदानिनिम�त्वा�द�फल�ा�ेः । कथम् ? सः उदानः एनं मनआख्यं 

यजमानं स्व�वृि��पादिप �च्या� अहरहः सुषुि�काले स्वगर्िमव �� अक्षरं गमयित । अतो यागफलस्थानीयः उदानः ॥ 

अ�ैष दवेः स्व�े मिहमानमनुभवित । यद्द�ृ ंद�ृमनुपश्यित �ुतं �ुतमेवाथर्मनुशृणोित दशे�दगन्तरै� �त्यनुभूतं पुनः पुनः 

�त्यनुभवित द�ृ ंचाद�ृ ंच �ुतं चा�ुतं चानुभूतं चाननुभूतं च स�ास� सव� पश्यित सवर्ः पश्यित ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

एवं िवदषुः �ो�ा�ुपरमकालादारभ्य यावत्सु�ोित्थतो भवित तावत्सवर्यागफलानुभव एव, नािवदषुािमवानथार्येित 

िव��ा स्तूयते । न िह िवदषु एव �ो�ादीिन स्वपिन्त, �ाणा�यो वा जा�ित । जा�त्स्व�योमर्नः स्वातन्�यमनुभवदहरहः 

सुषु�ं वा �ितप�ते । समानं िह सवर्�ािणनां पयार्येण जा�त्स्व�सुषु�गमनम् ; अतो िव��ास्तुितरेवेयमुपप�ते । यत्पृ� ं

कतर एष दवेः स्व�ान्पश्यतीित ; तदाह — अ� उपरतेषु �ो�ा�दषु दहेरक्षायै जा�त्सु �ाणा�दवायुषु �ाक्सुषुि��ितप�ेः 

एतिस्म�न्तराल एषः दवेः अकर् रिश्मवत्स्वात्मिन सं�त�ो�ा�दकरणः स्व�े मिहमानं िवभू�त 

िवषयिवषियलक्षणमनेकात्मभावगमनम् अनुभवित �ितप�ते । नन ुमिहमानुभवने करणं मनोऽनुभिवतुः ; तत्कथं 

स्वातन्�येणानुभवतीत्युच्यते ? स्वतन्� िह के्ष�ज्ञः । नैष दोषः । के्ष�ज्ञस्य स्वातन्�यस्य मनउपािधकृतत्वात् । न िह के्ष�ज्ञः 

परमाथर्तः स्वतः स्विपित जाग�त वा । मनउपािधकृतमेव तस्य जागरणं स्व�� । उ�ं वाजसनेयके ‘सधीः स्व�ो भूत्वा’ (बृ. 



मा. ४-३-७) ‘ध्यायतीव लेलायतीव’ (बृ. उ. ४-३-७) इत्या�द । तस्मान्मनसो िवभूत्यनुभवे स्वातन्�यवचनं न्याय्यमेव । 

मनउपािधसिहतत्वे स्व�काले के्ष�ज्ञस्य स्वयंज्योितष्ट्वं बाध्येत इित केिचत् । त� । �ुत्यथार्प�रज्ञानकृता �ािन्तस्तेषाम् । 

यस्मात्स्वयंज्योितष्ट्वा�द�वहारोऽप्यामोक्षान्तः सव�ऽप्यिव�ािवषय एव मनआ�ुपािधजिनतः ; ‘य� वा अन्य�दव 

स्या��ान्योऽन्यत्पश्येन्मा�ासंसगर्स्त्वस्य भवित’ (बृ. उ. ४-३-३१) , (बृ. मा. ४-५-१४) ‘य� त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन 

कं पश्येत्’ (बृ. उ. ४-५-१५) इत्या�द�ुितभ्यः । अतो मन्द��िवदामेवेयमाशङ्का, न त्वेकात्मिवदाम् । नन्वेवं सित ‘अ�ायं 

पु�षः स्वयंज्योितः’ (बृ. उ. ४-३-१४) इित िवशेषणमनथर्कं भवित । अ�ोच्यत े। अत्यल्पिमदमुच्यते ‘य एषोऽन्त�र्दय 

आकाशस्तिस्मञ्शेते’ (बृ. उ. २-१-१७) इित अन्त�र्दयप�रच्छेदकरणे सुतरां स्वयंज्योितष्ट्वं बाध्येत । सत्यमेवम् ; अय ं

दोषो य�िप स्यात्स्व�े केवलतया स्वयंज्योितष्ट्वेनाध� तावदपनीतं भारस्येित चेत,् न ; त�ािप ‘पुरीतित नाडीषु शेते’ इित 

�ुतेः पुरीत�ाडीसम्बन्धाद�ािप पु�षस्य स्वयंज्योितष्ट्वेनाधर्भारापनयािभ�ायो मृषैव । कथं त�ह ‘अ�ायं पु�षः 

स्वयंज्योितः’ (बृ. उ. ४-३-१४) इित ? अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा �ुित�रित चेत,् न ; अथ�कत्वस्ये�त्वात् । एको �ात्मा 

सवर्वेदान्तानामथ� िविजज्ञापियिषतो बुभुित्सत� । तस्मा�ु�ा स्व� आत्मनः स्वयंज्योितष्ट्वोपपि�वर्�ुम्, 

�ुतेयर्थाथर्त�व�काशकत्वात् । एवं त�ह शृणु �ुत्यथ� िहत्वा सवर्मिभमानम् ; न �िभमानेन वषर्शतेनािप �ुत्यथ� ज्ञातुं 

शक्यते सव�ः पिण्डतंमन्यैः । यथा �दयाकाशे पुरीतित नाडीषु च स्वपतस्तत्संबन्धाभावा�तो िविवच्य दशर्ियतुं शक्यत इित 

आत्मनः स्वयंज्योितष्ट्वं न बाध्यत े। एवं मनस्यिव�ाकामकमर्िनिम�ोद्भूतवासनावित कमर्िनिम�ा वासना अिव�या 

अन्य�स्त्वन्तरिमव पश्यतः सवर्कायर्करणेभ्यः �िविव�स्य ��ुवार्सनाभ्यो दशृ्य�पाभ्योऽन्यत्वेन स्वयंज्योितष्ट्वं 

सुद�पतेनािप ता�ककेण केन वारियतुं शक्यते ? तस्मात्साधू�ं मनिस �लीनेषु करणेष्व�लीने च मनिस मनोमयः 

स्व�ान्पश्यतीित । कथं मिहमानमनुभवतीित उच्यते । यिन्म�ं पु�ा�द वा पूव� द�ृ ंत�ासनावािसतः 

पु�िम�ा�दवासनासमुद्भूतं पु�ं िम�िमव वा अिव�या पश्यतीत्येवं मन्यते । शृणोित तथा �ुतमथ� त�ासनयान ुशृणोतीव । 

दशे�दगन्तरै� दशेान्तरै�दगन्तरै� �त्यनुभूतं पुनः पुनस्तत्�त्यनुभवतीव अिव�या । तथा द�ृ ंचािस्म�न्मन्यद�ृ ंच 

जन्मान्तरद�ृिमत्यथर्ः । अत्यन्ताद�ृ ेवासनानुपप�ेः । एवं �ुतं चा�ुतं चानुभूतं चािस्म�न्मिन केवलेन मनसा अननुभूतं च 

मनसैव जन्मान्तरेऽनुभूतिमत्यथर्ः । स� परमाथ�दका�द । अस� मरीच्युदका�द । �क ब�ना, उ�ानु�ं सव� पश्यित सवर्ः 

पश्यित सवर्मनोवासनोपािधः स�ेवं सवर्करणात्मा मनोदवेः स्व�ान्पश्यित ॥ 

स यदा तेजसािभभूतो भवित । अ�ैष दवेः स्व�ा� पश्यत्यथैतदिस्मञ्शरीरे एतत्सुखं भवित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

सः यदा मनो�पो दवेो यिस्मन्काले सौरेण िप�ाख्येन तेजसा नाडीशयेन सवर्तः अिभभूतो भवित ितरस्कृतवासना�ारो 

भवित, तदा सह करणैमर्नसो रश्मयो ��ुपसं�ता भविन्त । यदा मनो दावर्ि�वदिवशेषिवज्ञान�पेण कृत्�ं शरीरं 

�ाप्यावित�ते, तदा सुषु�ो भवित । अ� एतिस्मन्काले एषः मनआख्यो दवेः स्व�ान् न पश्यित दशर्न�ारस्य 



िन��त्वा�ेजसा । अथ तदा एतिस्मन् शरीरे एतत्सुखं भवित यि�ज्ञानं िनराबाधमिवशेषेण शरीर�ापकं �स�ं 

भवतीत्यथर्ः ॥ 

स यथा सोम्य वयांिस वासोवृकं्ष सं�ित�न्त एवं ह वै तत्सव� पर आत्मिन सं�ित�ते ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

एतिस्मन्काले अिव�ाकामकमर्िनबन्धनािन कायर्करणािन शान्तािन भविन्त । तेषु शान्तेष्वात्मस्व�पमुपािधिभरन्यथा 

िवभा�मानम�यमेकं िशवं शान्त ंभवतीत्येतामेवावस्थां पृिथ�ा�िव�ाकृतमा�ानु�वेशेन दशर्ियतुं द�ृान्तमाह — स 

द�ृान्तः यथा येन �कारेण िह सोम्य ि�यदशर्न, वयांिस पिक्षणः वासाथ� वृकं्ष वासोवृकं्ष �ित सम्�ित�न्ते गच्छिन्त, एवं यथा 

द�ृान्तः ह वै तत ्व�यमाणं सव� परे आत्मिन अक्षरे सम्�ित�त े॥ 

पृिथवी च पृिथवीमा�ा चाप�ापोमा�ा च तेज� तेजोमा�ा च वायु� वायुमा�ा चाकाश�ाकाशमा�ा च चकु्ष� ���ं च 

�ो�ं च �ोत�ं च �ाणं च �ात� ंच रस� रसियत�ं च त्वक्च स्पशर्ियत�ं च वाक्च व��ं च हस्तौ चादात�ं 

चोपस्थ�ानन्दियत�ं च पायु� िवसजर्ियत� ंच पादौ च गन्त�ं च मन� मन्त�ं च बुि�� बो��ं 

चाहकंार�ाहकंतर्�ं च िच�ं च चेतियत�ं च तेज� िव�ोतियत� ंच �ाण� िवधारियत�ं च ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

�क तत्सवर्म् ? पृिथवी च स्थूला प�गुणा तत्कारणं च पृिथवीमा�ा गन्धतन्मा�ा, तथा आप� आपोमा�ा च, तेज� 

तेजोमा�ा च, वायु� वायुमा�ा च, आकाश�ाकाशमा�ा च, स्थूलािन च सू�मािण च भूतानीत्यथर्ः । तथा चकु्ष� इिन्�यं 

�पं च ���ं च, �ो�ं च �ोत�ं च, �ाणं च �ात�ं च, रस� रसियत�ं च, त्वक्च स्पशर्ियत�ं च, वाक्च व�� ंच, 

हस्तौ च आदात� ंच, उपस्थ� आनन्दियत�ं च, पायु� िवसजर्ियत�ं च, पादौ च गन्त�ं च ; बु�ीिन्�यािण 

कम�िन्�यािण तदथार्�ो�ाः । मन� पूव��म् । मन्त�ं च ति�षयः । बुि�� िन�याित्मका । बो��ं च ति�षयः । 

अहकंार� अिभमानलक्षणमन्तःकरणम ्। अहकंतर्�ं च ति�षयः । िच�ं च चेतनावदन्तःकरणम् । चेतियत�ं च ति�षयः । 

तेज� त्विगिन्�य�ितरेकेण �काशिविश�ा या त्वक् । तया िनभार्स्यो िवषयो िव�ोतियत�म् । �ाण� सू�ं यदाचक्षते 

तेन िवधारियत�ं सङ्�थनीयम् । सव� िह कायर्करणजातं पाराथ्य�न संहतं नाम�पात्मकमेतावदवे ॥ 

एष िह ��ा स्��ा �ोता �ाता रसियता मन्ता बो�ा कतार् िवज्ञानात्मा पु�षः । स परेऽक्षर आत्मिन सं�ित�ते ॥ ९ ॥ 

भाष्यम् 

अतः परं यदात्मस्व�पं जलसूयर्का�दव�ो�ृत्वकतृर्त्वेनेहानु�िव�म्, एषः िह ��ा स्��ा �ोता �ाता रसियता मन्ता बो�ा 

कतार् िवज्ञानात्मा, िवज्ञानं िवज्ञायतेऽनेनेित करणभूतं बुद्ध्या�द, इद ंतु िवजानातीित िवज्ञानं कतृर्कारक�पम्, तदात्मा 



तत्स्वभावो िवज्ञातृस्वभाव इत्यथर्ः । पु�षः कायर्करणसंघातो�ोपािधपूरणात्पु�षः । स च जलसूयर्का�द�ितिबम्बस्य 

सूयार्�द�वेशव�ला�ाधारशोषे परे अक्षरे आत्मिन सम्�ित�त े॥ 

परमेवाक्षरं �ितप�ते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोिहतं शु�मक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सवर्ज्ञः सव� भवित तदषे 

�ोकः ॥ १० ॥ 

भाष्यम् 

तदकेत्विवदः फलमाह — परमेव अक्षरं व�यमाणिवशेषणं �ितप�ते इित । एतदचु्यते — स यो ह वै तत् 

सव�षणािविनमुर्�ः अच्छायं तमोव�जतम्, अशरीरं नाम�पसव�पािधशरीरव�जतम्, अलोिहतं लोिहता�दसवर्गुणव�जतम्, 

यत एवमतः शु�ं शु�म्, सवर्िवशेषणरिहतत्वादक्षरम्, सत्यं पु�षाख्यम�ाणममनोगोचरं िशवं शान्तं सबा�ाभ्यन्तरमजं 

वेदयते िवजानाित यस्तु सवर्त्यागी ह ेसोम्य, सः सवर्ज्ञः न तेनािव�दतं �कि�त्संभवित । पूवर्मिव�या असवर्ज्ञ आसीत् । 

पुन�व�या अिव�ापनये सवर्ः भवित । तत् अिस्म�थ� एषः �ोकः मन्�ो भवित उ�ाथर्सं�ाहकः ॥ 

िवज्ञानात्मा सह दवैे� सव�ः �ाणा भूतािन सं�ित�िन्त य� । 

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सवर्ज्ञः सवर्मेवािववेशेित ॥ ११ ॥ 

भाष्यम् 

िवज्ञानात्मा, सह दवैे� अग्न्या�दिभः �ाणाः चकु्षरादयः भूतािन पृिथ�ादीिन सम्�ित�िन्त �िवशिन्त य� यिस्म�क्षरे, तत ्

अक्षरं वेदयते यस्तु ह ेसोम्य ि�यदशर्न, स सवर्ज्ञः सवर्मेव आिववेश आिवशतीत्यथर्ः ॥ 

॥ प�मः ��ः ॥ 

अथ हनैं शैब्यः सत्यकामः प�च्छ । स यो ह वै त�गवन्मनुष्येषु �ायणान्तम�कारमिभध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं 

जयतीित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनं शैब्यः सत्यकामः प�च्छ । अथेदान� परापर���ाि�साधनत्वेन ओङ्कारस्योपासनिविधत्सया �� आरभ्यते । 

सः यः कि�त् ह वै भगवन्, मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तत ्अद्भुतिमव �ायणान्तं मरणान्तं याव�ीविमत्येतत् ; ओङ्कारम ्

अिभध्यायीत आिभमुख्येन िचन्तयेत् । बा�िवषयेभ्य उपसं�तकरणः समािहतिच�ो भक्त्यावेिशत��भावे ओङ्कारे 

आत्म�त्ययसंतानािवच्छेदो िभ�जातीय�त्ययान्तरािखलीकृतो िनवातस्थदीपिशखासमोऽिभध्यानशब्दाथर्ः । 



सत्य��चयार्�हसाप�र�हत्यागसंन्यासशौचसंतोषामायािवत्वा�नेकयमिनयमानुगृहीतः सः एवं याव�ीव�तधारणः, कतम ं

वाव, अनेके िह ज्ञानकमर्िभज�त�ा लोकािस्त�िन्त ; तेषु तेन ओङ्कारािभध्यानेन कतमं सः लोकं जयतीित ॥ 

तस्मै स होवाच । एत� ैसत्यकाम परं चापरं च �� यद�कारः । तस्माि��ानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

पृ�वते तस्मै स ह उवाच िपप्पलादः — एत� ैसत्यकाम । एतत ्�� वै परं च अपरं च �� परं सत्यमक्षरं पु�षाख्यम् अपरं 

च �ाणाख्यं �थमजं यत ्तद�कार एव ओङ्कारात्मकम् ओङ्कार�तीकत्वात् । परं िह �� शब्दा�ुपलक्षणानह� 

सवर्धमर्िवशेषव�जतम्, अतो न शक्यमतीिन्�यगोचरत्वात्केवलेन मनसावगािहतुम ्। ओङ्कारे तु िवष्ण्वा�द�ितमास्थानीये 

भक्त्यावेिशत��भावे ध्याियनां तत्�सीदतीत्यवगम्यते शा��ामाण्यात् । तथा परं च �� । तस्मात्परं चापरं च �� 

यद�कार इत्युपचयर्ते । तस्मादवंे िव�ान् एतेनैव आत्म�ाि�साधनेनैव ओङ्कारािभध्यानेन एकतरं परमपरं वा अन्वेित 

��ानुगच्छित ; ने�द� ं�ालम्बनम�कारो ��णः ॥ 

स य�ेकमा�मिभध्यायीत स तेनैव संवे�दतस्तूणर्मेव जगत्यामिभसंप�ते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स त� तपसा 

��चय�ण ��या संप�ो मिहमानमनुभवित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

स य�प्य�कारस्य सकलमा�ािवभागज्ञो न भवित, तथाप्य�कारािभध्यान�भावाि�िश�ामेव ग�त गच्छित ; 

एतदकेदशेज्ञानवैगुण्यतय�कारशरणः कमर्ज्ञानोभय��ो न दगुर्�त गच्छित ; �क त�ह, य�द एवम�कारमेव एकमा�ािवभागज्ञ 

एव केवलः अिभध्यायीत एकमा�ं सदा ध्यायीत, स तेनैव एकमा�ािविश��कारािभध्यानेनैव संवे�दतः संबोिधतः तूण� 

िक्ष�मेव जगत्यां पृिथ�ाम् अिभसम्प�ते । �कम् ? मनुष्यलोकम् । अनेकािन िह जन्मािन जगत्यां सम्भविन्त । त� तं 

साधकं जगत्यां मनुष्यलोकमेव उपनयन्ते उपिनगमयिन्त ऋचः । ऋग्वेद�पा ��कारस्य �थमा एकमा�ा । तेन स त� 

मनुष्यजन्मिन ि�जा�यः सन् तपसा ��चय�ण ��या च सम्प�ः मिहमानं िवभूितम् अनुभवित न वीत��ो यथे�चे�ो 

भवित ; योग��ः कदािचदिप न दगुर्�त गच्छित ॥ 

अथ य�द ि�मा�ेण मनिस संप�ते सोऽन्त�रकं्ष यजु�भ��ीयते सोमलोकम् । स सोमलोके िवभूितमनुभूय पुनरावतर्ते ॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

अथ पुनः य�द ि�मा�ािवभागज्ञो ि�मा�ेण िविश�म�कारमिभध्यायीत स्व�ात्मके मनिस मननीये यजुमर्ये सौमदवैत्ये 

सम्प�ते एका�तयात्मभावं गच्छित, स एवं सम्प�ो मृतः अन्त�रक्षम् अन्त�रक्षाधारं ि�तीयमा�ा�पं ि�तीयमा�ा�पैरेव 



यजु�भः उ�ीयते सोमलोकं सौम्यं जन्म�ापयिन्त तं यजूंिषत्यथर्ः । स त� िवभूितमनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं �ित 

पुनरावतर्ते ॥ 

यः पुनरेतं ि�मा�ेणोिमत्येतेनैवाक्षरेण परं पु�षमिभध्यायीत स तेजिस सूय� संप�ः । यथा पादोदरस्त्वचा िविनमुर्च्यत एवं 

ह वै स पाप्मना िविनमुर्�ः स सामिभ��ीयते ��लोकं स एतस्मा�ीवनात्परात्परं पु�रशयं पु�षमीक्षते । तदतेौ �ोकौ 

भवतः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

यः पुनः एतम् ओङ्कारं ि�मा�ेण ि�मा�ािवषयिवज्ञानिविश�ने ओिमत्येतेनैव अक्षरेण परं सूयार्न्तगर्तं पु�षं �तीकत्वेन 

अिभध्यायीत तेनािभध्यानेन �तीकत्वेन �ालम्बनत्वं �कृतम�कारस्य परं चापरं च ��ेित अभेद�ुतेः, ओङ्कारिमित च 

ि�तीयानेकशः �ुता बाध्येतान्यथा । य�िप तृतीयािभधानत्वेन करणत्वमुपप�ते, तथािप �कृतानुरोधाित्�मा�ं परं 

पु�षिमित ि�तीयैव प�रणेया ‘त्यजेदकंे कुलस्याथ�’ इित न्यायेन । सः तृतीयमा�ा�पे तेजिस सूय� सम्प�ो भवित 

ध्यायमानः, मृतोऽिप सूयार्त्सोमलोका�दव� पुनरावतर्ते ; �कतु सूय� सम्प�मा� एव । यथा पादोदरः सपर्ः त्वचा 

िविनमुर्च्यते जीणर्त्विग्विनमुर्�ः स पुननर्वो भवित । एवं ह वै एष यथा द�ृान्तः स पाप्मना सपर्त्वक्स्थानीयेनाशुि��पेण 

िविनमुर्�ः सः सामिभः तृतीयमा�ा�पैः ऊध्वर्मु�ीयते ��लोकं िहरण्यगभर्स्य ��णो लोकं सत्याख्यम् । सः िहरण्यगभर्ः 

सव�षां संसा�रणां जीवानामात्मभूतः । स �न्तरात्मा िलङ्ग�पेण सवर्भूतानाम ्। तिस्मन् िह िलङ्गात्मिन संहताः सव� 

जीवाः । तस्मात्स जीवघनः स िव�ांि�मा��कारािभज्ञः एतस्मा�ीवघनात् िहरण्यगभार्त्परात्परं परमात्माख्यं पु�षमीक्षते 

पु�रशयं सवर्शरीरानु�िव� ंपश्यित ध्यायमानः । तत ्एतौ अिस्मन्यथो�ाथर्�काशकौ �ोकौ मन्�ौ भवतः ॥ 

ित�ो मा�ा मृत्युमत्यः �यु�ा अन्योन्यस�ा अनिव�यु�ाः । 

��यासु बा�ाभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्�यु�ासु न कम्पते ज्ञः ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

ित�ः ि�सङ्ख्याका अकारोकारमकाराख्याः ओङ्कारस्य मा�ाः । मृत्युमत्यः मृत्युयार्सां िव�ते ता मृत्युमत्यः 

मृत्युगोचरादनित�ान्ताः मृत्युगोचरा एवेत्यथर्ः । ता आत्मनो ध्यान��यासु �यु�ाः । �कच, अन्योन्यस�ाः 

इतरेतरसम्ब�ाः । अनिव�यु�ाः िवशेषेणैकैकिवषय एव �यु�ा िव�यु�ाः, न तथा िव�यु�ा अिव�यु�ाः, न अिव�यु�ा 

अनिव�यु�ाः । �क त�ह, िवशेषेणैकिस्मन्ध्यानकाले ितसृषु ��यासु बा�ाभ्यन्तरमध्यमासु 

जा�त्स्व�सुषु�स्थानपु�षािभध्यानलक्षणासु योग��यासु यु�ासु सम्यक्�यु�ासु सम्यग्ध्यानकाले �योिजतासु न कम्पते न 

चलित ज्ञः योगी यथो�िवभागज्ञः ओङ्कारस्येत्यथर्ः । न तस्यैवंिवद�लनमुपप�ते । यस्मा�ा�त्स्व�सुषु�पु�षाः सह 

स्थानैमार्�ा�य�पेण�कारात्म�पेण द�ृाः ; स �ेवं िव�ान्सवार्त्मभूत ओङ्कारमयः कुतो वा चलेत्किस्मन्वा ॥ 



ऋिग्भरेतं यजु�भरन्त�रकं्ष सामिभयर्�त्कवयो वेदयन्ते । 

तम�कारेणैवायतनेनान्वेित िव�ान्य�च्छान्तमजरममृतमभयं परं चेित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 

सवार्थर्सङ्�हाथ� ि�तीयो मन्�ः — ऋिग्भः एतं लोकं मनुष्योपलिक्षतम् । यजु�भः अन्त�रकं्ष सोमािधि�तम् । सामिभः यत् 

तद्��लोक इित तृतीयं कवयः मेधािवनो िव�ावन्त एव नािव�ांसः वेदयन्ते । तं ि�िवधं लोकम�कारेण 

साधनेनापर��लक्षणम् अन्वेित अनुगच्छित िव�ान् । तेनैव�कारेण य�त्परं ��ाक्षरं सत्यं पु�षाख्यं शान्तं 

िवमु�जा�त्स्व�सुषु�ा�दिवशेषं सवर्�प�िवव�जतम्, अत एव अजरं जराव�जतम् अमृतं मृत्युव�जतमत एव । 

यस्मा�रा�दिव��यारिहतमतः अभयम् । यस्मादवेाभयं तस्मात ्परं िनरितशयम् । तदप्य�कारेणैवायतनेन 

गमनसाधनेनान्वेतीत्यथर्ः । इितशब्दो वाक्यप�रसमा�यथर्ः ॥ 

॥ ष�ः ��ः ॥ 

अथ हनैं सुकेशा भार�ाजः प�च्छ । भगविन्हरण्यनाभः कौसल्यो राजपु�ो मामुपेत्यैतं ��मपृच्छत षोडशकलं भार�ाज 

पु�षं वेत्थ । तमह ंकुमारम�वं नाहिममं वेद य�हिमममवे�दषं कथं ते नाव�यिमित, समूलो वा एष प�रशुष्यित 

योऽनृतमिभवदित तस्मा�ाहार्म्यनृतं व�ुम ्। स तूष्ण� रथमा�� �व�ाज । तं त्वा पृच्छािम �ासौ पु�ष इित ॥ १ ॥ 

भाष्यम् 

अथ ह एनं सुकेशा भार�ाजः प�च्छ समस्तं जगत्कायर्कारणलक्षणं सह िवज्ञानात्मना परिस्म�क्षरे सुषुि�काले सम्�ित�त 

इत्यु�म् । तत्सामथ्यार्त्�लयेऽिप तिस्म�ेवाक्षरे सम्�ित�ते जग�त एवोत्प�त इित च िस� ंभवित । न �कारणे कायर्स्य 

सम्�ित�ानमुपप�ते । उ�ं च ‘आत्मन एष �ाणो जायते’ (�. उ. ३-३) इित । जगत� यन्मूलं तत्प�रज्ञानात्परं �ेय इित 

सव�पिनषदां िनि�तोऽथर्ः । अनन्तरं चो�म् ‘स सवर्ज्ञः सव� भवित’ (�. उ. ४-१०) इित । व��ं च � त�ह तदक्षरं सत्यं 

पु�षाख्यं िवजे्ञयिमित ; तदथ�ऽय ं�� आरभ्यत े। वृ�ान्वाख्यानं च िवज्ञानस्य दलुर्भत्वज्ञापनेन तल्लब्ध्यथ� मुमुकू्षणां 

य�िवशेषोपादानाथर्म् । ह ेभगवन्, िहरण्यनाभः नामतः कोसलायां भवः कौसल्यः राजपु�ः जािततः क्षि�यः माम ्उपेत्य 

उपगम्य एतम् उच्यमानं ��म् अपृच्छत । षोडशकलं षोडशसङ्ख्याकाः कला अवयवा इवात्मन्यिव�ाध्यारोिपत�पा 

यिस्मन्पु�षे, सोऽय ंषोडशकलः ; त ंषोडशकलं ह ेभार�ाज, पु�षं वेत्थ त्वं िवजानािस । तम ्अह ंराजपु�ं कुमारं पृ�वन्तम् 

अ�वम् उ�वानिस्म — नाहिममं वेद यं त्वं पृच्छसीित । एवमु�वत्यिप मय्यज्ञानमसंभावयन्तं तमज्ञाने कारणमवा�दषम् 

— य�द कथंिचत् अहम् इमं त्वया पृ� ंपु�षम् अवे�दषं िव�दतवानिस्म, कथम् अत्यन्तिशष्यगुणवतेऽ�थने ते तुभ्यं न अव�यं 

नो�वानिस्म न �ूयािमत्यथर्ः । भूयोऽप्य�त्ययमेवाल�य �त्यायियतुम�वम् — समूलः सह मूलेन वै एषः अन्यथा 

सन्तमात्मानमन्यथा कुवर्न् यः अनृतम् अयथाभूताथर्म् अिभवदित, स प�रशुष्यित शोषमुपैित इहलोकपरलोकाभ्यां 



िविच्छ�ते िवनश्यित । यत एवं जाने तस्मात् न अहार्िम अहम ्अनृतं व�ंु मूढवत् । स राजपु�ः एवं �त्याियतः तूष्ण� 

�ीिडतः रथम् आ�� �व�ाज �गतवान् यथागतमेव । अतो न्यायत उपस�ाय योग्याय जानता िव�ा व��ैव ; अनृतं च 

न व��ं सवार्स्वप्यवस्थािस्वत्येतित्स� ंभवित । तं पु�षं त्वा त्वां पृच्छािम मम ��द िवजे्ञयत्वेन शल्यिमव िस्थतम्, � 

असौ वतर्ते िवजे्ञयः पु�ष इित ॥ 

तस्मै स होवाचेहवैान्तःशरीरे सोम्य स पु�षो यिस्म�ेताः षोडश कलाः �भवन्तीित ॥ २ ॥ 

भाष्यम् 

तस्मै स होवाच । इहवै अन्तःशरीरे �दयपुण्डरीकाकाशमध्ये ह ेसोम्य स पु�षः, न दशेान्तरे िवजे्ञयः । यिस्मन् एताः 

उच्यमानाः षोडश कलाः �ाणा�ाः �भविन्त उत्प�न्त इित षोडशिभः कलािभ�पािधभूतािभः सकल इव िनष्कलः पु�षो 

ल�यतेऽिव�येित ; तदपुािधकलाध्यारोपापनयनेन िव�या स पु�षः केवलो दशर्ियत� इित कलानां तत्�भवत्वमुच्यते 

�ाणादीनाम् । अत्यन्तिन�वशेषे ��ये िवशु� ेत�वे न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण �ितपा��ितपादना�द�वहारः कतुर्िमित 

कलानां �भविस्थत्यप्यया आरोप्यन्तेऽिव�ािवषयाः । चैतन्या�ितरेकेणैव िह कला जायमानािस्त�न्त्यः �लीयमाना� 

सवर्दा ल�यन्ते । अत एव �ान्ताः केिचत् — अि�संयोगाद्धृतिमव घटा�ाकारेण चैतन्यमेव �ितक्षणं जायते नश्यतीित । 

ति�रोधे शून्यमेव सवर्िमित अपरे । घटा�दिवषयं चैतन्यं चेतियद�ुनत्यस्यात्मनोऽिनत्यं जायते िवनश्यतीत्यपरे । चैतन्यं 

भूतधमर् इित लौकायितकाः। अनपायोपजनधमर्कचैतन्यमात्मैव नाम�पा�ुपािधधम�ः �त्यवभासते ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ��’ 

(त.ै उ. २-१-१) ‘�ज्ञानं ��’ (ऐ. उ. ३-१-३) ‘िवज्ञानमानन्द ं��’ (बृ. उ. ३-९-२८) ‘िवज्ञानघन एव’ (बृ. उ. २-४-१२) 

इत्या�द�ुितभ्यः । स्व�प�िभचा�रषु पदाथ�षु चैतन्यस्या�िभचारा�था यथा यो यः पदाथ� ज्ञायते,तथा तथा 

ज्ञायमानत्वादवे तस्य तस्य चैतन्यस्या�िभचा�रत्वम् । वस्तुत�वं भवित �कि�त्, न ज्ञायत इित चानुपप�म् ; �पं च 

दशृ्यते, न चािस्त चकु्ष�रित यथा । �िभचरित तु जे्ञयम् ; न ज्ञानं �िभचरित कदािचदिप जे्ञयम,् जे्ञयाभावेऽिप जे्ञयान्तरे 

भावाज्ज्ञानस्य । न िह ज्ञानेऽसित जे्ञयं नाम भवित कस्यिचत् ; सुषु�ेऽदशर्नात् — ज्ञानस्यािप 

सुषु�ेऽभावाज्जे्ञयवज्ज्ञानस्व�पस्य �िभचार इित चेत,् न ; जे्ञयावभासकस्य 

ज्ञानस्यालोकवज्जे्ञयािभ�क्त्यथर्त्वात्स्व�ङ्ग्याभावे आलोकाभावानुपपि�वत् अ�तीतेषु वस्तुषु सुषु�े 

िवज्ञानाभावानुपप�ेः । न �न्धकारे चकु्षषो �पानुपलब्धौ चकु्षषोऽभावः शक्यः कल्पियतुमवैनािशकेन । वैनािशको 

जे्ञयाभावे ज्ञानाभावं कल्पयत्येवेित चेत्, येन तदभावं कल्पये�स्याभावः केन कल्प्यत इित व�� ंवैनािशकेन ; 

तदभावस्यािप जे्ञयत्वाज्ज्ञानाभावे तदनुपप�ेः । ज्ञानस्य जे्ञया�ित�र�त्वाज्जे्ञयाभावे ज्ञानाभाव इित चेत,् न ; 

अभावस्यािप जे्ञयत्वाभ्युपगमात् — अभावोऽिप जे्ञयोऽभ्युपगम्यते वैनािशकै�नत्य� । तद�ित�र�ं चेज्ज्ञानं िनत्यं किल्पतं 

स्यात् । तदभावस्य च ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं च वा�ा�मेव ; न परमाथर्तोऽभावत्वमिनत्यत्वं च ज्ञानस्य । न च िनत्यस्य 

ज्ञानस्याभावनाममा�ाध्यारोपे �कि��िश्छ�म् । अथाभावो जे्ञयोऽिप सन् ज्ञान�ित�र� इित चेत,् न त�ह जे्ञयाभावो 

ज्ञानाभावः । जे्ञयं ज्ञान�ित�र�म् ; न त ुज्ञानं जे्ञय�ित�र�िमित चेत्, न ; शब्दमा�त्वाि�शेषानुपप�ेः । 



जे्ञयज्ञानयोरेकत्वं चेदभ्युपगम्यते, जे्ञयं ज्ञान�ाित�र�म्, न जे्ञय�ित�र�ं ज्ञानम् इित तु शब्दमा�मेव तत् — 

विह्नरि��ित�र�ः, अि�नर् विह्न�ित�र� इित य�त् — अभ्युपगम्यम् । जे्ञय�ितरेके तु ज्ञानस्य जे्ञयाभावे 

ज्ञानाभावानुपपि�ः िस�ा । जे्ञयाभावेऽदशर्नादभावो ज्ञानस्येित चेत्, न ; सुषु�े ज्ञ�यभ्युपगमात् — वैनािशकैरभ्युपगम्यते 

िह सुषु�ेऽिप िवज्ञानािस्तत्वम् । त�ािप जे्ञयत्वमभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैवेित चेत,् न ; भेदस्य िस�त्वात् — िस� ं

�भाविवजे्ञयिवषयस्य ज्ञानस्याभावजे्ञय�ितरेकाज्जे्ञयज्ञानयोरन्यत्वम् । न िह तित्स� ंमृतिमवो�ीवियतुं पुनरन्यथा कतु� 

शक्यते वैनािशकशतैरिप । ज्ञानस्य स्वाजे्ञयत्वे तदप्यन्येन तदप्यन्येनेित त्वत्पके्षऽित�सङ्ग इित चेत्, न ; ति�भागोपप�ेः 

सवर्स्य — यदा िह सव� जे्ञयं कस्यिचत्, तदा त�ित�र�ं ज्ञानं ज्ञानमेवेित ि�तीयो िवभाग एवाभ्युपगम्यतेऽवैनािशकैः । न 

तृतीयस्ति�षय इत्यनवस्थानुपपि�ः । ज्ञानस्य स्वेनैवािवजे्ञयत्वे सवर्ज्ञत्वहािन�रित चेत्, सोऽिप दोषस्तस्यैवास्तु ; �क 

ति�बहर्णेनास्माकम् ? अनवस्थादोष� ज्ञानस्य जे्ञयत्वाभ्युपगमात् — अवश्यं च वैनािशकानां ज्ञानं जे्ञयम् । स्वात्मना 

चािवजे्ञयत्वेनानवस्था अिनवायार् । समान एवायं दोष इित चेत,् न ; ज्ञानस्यैकत्वोपप�ेः — 

सवर्दशेकालपु�षा�वस्थास्वेकमेव ज्ञानं नाम�पा�नेकोपािधभेदात् सिव�ा�दजला�द�ितिबम्बवदनेकधावभासत इित । 

नासौ दोषः । तथा चेहदेमुच्यते । नन ु�ुते�रहवैान्तःशरीरे प�रिच्छ�ः कुण्डबदरवत्पु�ष इित, न ; �ाणा�दकलाकारणत्वात् 

— न िह शरीरमा�प�रिच्छ�ः �ाण��ादीनां कलानां कारणत्वं �ितप�ंु श�ुयात् । कलाकायर्त्वा� शरीरस्य — न िह 

पु�षकायार्णां कलानां काय� सच्छरीरं कारणकारणं स्वस्य पु�षं कुण्डबदरिमवाभ्यन्तरीकुयार्त् । बीजवृक्षा�दवत्स्या�दित 

चेत् — यथा बीजकाय� वृक्षस्तत्काय� च फलं स्वकारणकारणं बीजमभ्यन्तरीकरोत्या�ा�द, त�त्पु�षमभ्यन्तरीकुयार्च्छरीरं 

स्वकारणकारणमपीित चेत,् न ; अन्यत्वात्सावयवत्वा� — द�ृान्ते कारणा�ीजाद्वृक्षफलसंवृ�ान्यन्यान्येव बीजािन ; 

दा�ार्िन्तके तु स्वकारणकारणभूतः स एव पु�षः शरीरेऽभ्यन्तरीकृतः �ूयते । बीजवृक्षादीनां सावयवत्वा� 

स्यादाधाराधेयत्वम् ; िनरवयव� पु�षः, सावयवा� कलाः शरीरं च । एतेनाकाशस्यािप शरीराधारत्वमनुपप�म् ; 

�कमुताकाशकारणस्य पु�षस्य ? तस्मादसमानो द�ृान्तः । �क द�ृान्तेन ? वचनात्स्या�दित चेत,् न ; वचनस्याकारकत्वात् 

— न िह वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे �ाि�यते ; �क त�ह, यथाभूताथार्व�ोतने । तस्मादन्तःशरीर इत्येत�चनम् 

‘अण्डस्यान्त��म’ इितव���म् । उपलिब्धिनिम�त्वा� — दशर्न�वणमननिवज्ञाना�दिलङ्गैरन्तःशरीरे प�रिच्छ� इव 

ह्युपलभ्यते पु�ष उपलभ्यते चा� । अत उच्यते — अन्तःशरीरे सोम्य स पु�ष इित । न पुनराकाशकारणभूतः 

सन्कुण्डबदरवच्छरीरप�रिच्छ� इित मनसापीच्छित व�ंु मूढोऽिप ; �कमुत �माणभूता �ुितः ॥ 

स ईक्षा��े किस्म�हमुत्�ान्त उत्�ान्तो भिवष्यािम किस्मन्वा �िति�ते �ित�ास्यामीित ॥ ३ ॥ 

भाष्यम् 

यिस्म�ेताः षोडश कलाः �भवन्तीत्यु�ः पु�षिवशेषणाथर्ः कलानां �भवः, स चान्याथ�ऽिप �ुतः केन �मेण स्या�दत्यत 

इदमुच्यते । चेतनपू�वका च सृि��रत्येवमथ� च । स पु�षः षोडशकलः पृ�ो यो भार�ाजेन सः ईक्षा��े ईक्षणं दशर्नं च�े — 

कृतवािनत्यथर्ः — सृि�फल�मा�दिवषयम् । कथिमित, उच्यते — किस्मन् कतृर्िवशेषे दहेादतु्�ान्ते उत्�ान्तो भिवष्यािम 



अहमेव ; किस्मन्वा शरीरे �िति�ते अह ं�ित�ास्यािम �िति�तः स्यािमत्यथर्ः । नन्वात्मा अकतार् �धानं कतृर् ; अतः पु�षाथ� 

�योजनमुररीकृत्य �धानं �वतर्त ेमहदा�ाकारेण ; त�ेदमनुपप�ं पु�षस्य स्वातन्�येणेक्षापूवर्कं कतृर्त्ववचनम्, 

स�वा�दगुणसाम्ये �धाने �माणोपप�े सृि�कतर्�र सित ई�रेच्छानुव�तषु वा परमाणुषु सत्सु आत्मनोऽप्येकत्वेन कतृर्त्वे 

साधनाभावादात्मन आत्मन्यनथर्कतृर्त्वानुपप�े� । न िह चेतनावान्बुि�पूवर्कारी आत्मनः अनथ� कुयार्त् तस्मात्पु�षाथ�न 

�योजनेनेक्षापूवर्किमव िनयत�मेण �वतर्मानेऽचेतनेऽिप �धाने चेतनवदपुचारोऽयं स ईक्षा��े इत्या�दः ; यथा राज्ञः 

सवार्थर्का�रिण भृत्ये राजेित, त�त ्। न ; आत्मनो भो�ृत्ववत्कतृर्त्वोपप�ेः — यथा साङ्ख्यस्य 

िचन्मा�स्याप�रणािमनोऽप्यात्मनो भो�ृत्वम्, त��देवा�दनामीक्षापूवर्कं जगत्कतृर्त्वमुपप�ं �ुित�ामाण्यात् । 

त�वान्तरप�रणामादात्मनोऽिनत्यत्वाशु�त्वानेकत्विनिम�ं िचन्मा�स्व�पिव��यातः पु�षस्य स्वात्मन्येव भो�ृत्वे 

िचन्मा�स्व�पिव��या न दोषाय । भवतां पुनव�दवा�दनां सृि�कतृर्त्वे त�वान्तरप�रणाम 

एवेत्यात्मनोऽिनत्यत्वा�दसवर्दोष�सङ्ग इित चेत्, न ; 

एकस्याप्यात्मनोऽिव�ािवषयनाम�पोपाध्यनुपािधकृतिवशेषाभ्युपगमात् । अिव�ाकृतनाम�पोपािधिनिम�ो िह 

िवशेषोऽभ्युपगम्यते आत्मनो बन्धमोक्षा�दशा�कृतसं�वहाराय । परमाथर्तोऽनुपािधकृतं च त�वमेकमेवाि�तीयमुपादयें 

सवर्ता�ककबुद्ध्यनवगम्यं �जमभयं िशविमष्यत े। न त� कतृर्त्वं भो�ृत्वं वा ��याकारकफलं वािस्त, 

अ�तैत्वात्सवर्भावानाम् । साङ्ख्यास्त्विव�ाध्यारोिपतमेव पु�षे कतृर्त्वं ��याकारकं फलं चेित कल्पियत्वा 

आगमबा�त्वात्पुनस्तत�स्यन्तः परमाथर्त एव भो�ृत्वं पु�षस्येच्छिन्त । त�वान्तरं च �धानं पु�षा�ा�ं 

परमाथर्वस्तुभूतमेव कल्पयन्तोऽन्यता�कककृतबुि�िवषयाः सन्तो िवहन्यन्ते । तथेतरेता�ककाः सांख्यैः ; इत्येवं 

परस्परिव��ाथर्कल्पनात आिमषा�थन इव �ािणनोऽन्योन्यिव�ध्यमानाथर्द�शत्वात्परमाथर्त�वाद्दरूमेवापकृष्यन्ते । 

अतस्तन्मतमनादतृ्य वेदान्ताथर्त�वमेकत्वदशर्नं �त्यादरवन्तो मुमुक्षवः स्यु�रित ता�ककमतदोष�दशर्नं 

�कि�दचु्यतेऽस्मािभः ; न तु ता�ककव�ात्पय�ण । तथैतद�ो�म् — िववदत्स्वेव िनिक्षप्य िवरोधो�वकारणम ्। तैः 

संरिक्षतसद्बुि�ः सुखं िनवार्ित वेदिवत् ॥ �कच, भो�ृत्वकतृर्त्वयो�व��ययो�वशेषानुपपि�ः । का नामासौ 

कतृर्त्वा�ात्यन्तरभूता भो�ृत्विविश�ा िव��या, यतो भो�ैव पु�षः कल्प्यते न कतार् ; �धानं तु क��व न भो�ृ इित । ननु 

उ�ं पु�षि�न्मा� एव ; स च स्वात्मस्थो िव��यत ेभु�ानः, न त�वान्तरप�रणामेन । �धानं तु त�वान्तरप�रणामेन 

िव��यते ; अतो नैकमशु�मचेतनं चेत्या�दधमर्वत् । ति�परीतः पु�षः । नासौ िवशेषः, वा�ा�त्वात् । �ाग्भोगोत्प�ेः 

केवलिचन्मा�स्य पु�षस्य भो�ृत्वं नाम िवशेषो भोगोत्पि�काले चेत् जायते, िनवृ�े च भोगे पुनस्ति�शेषादपेति�न्मा� 

एव भवतीित चेत ्; महदा�ाकारेण च प�रणम्य �धानं ततोऽपेत्य पुनः �धानस्व�पेण �वित�त इित अस्यां कल्पनायां न 

कि�ि�शेष इित वा�ा�ेण �धानपु�षयो�विश�िव��या कल्प्यते । अथ भोगकालेऽिप िचन्मा� एव �ाग्वत्पु�ष इित चेत्, 

न त�ह परमाथर्तो भोगः पु�षस्य । अथ भोगकाले िचन्मा�स्य िव��या परमाथ�व, तेन भोगः पु�षस्येित चेत्, न ; 

�धानस्यािप भोगकाले िव��याव�वा�ो�ृकत्व�सङ्गः । िचन्मा�स्यैव िव��या भो�ृत्विमित चेत्, 

औष्ण्या�साधारणधमर्वतामग्न्यादीनामभो�ृत्वे हते्वनुपपि�ः । �धानपु�षयो�र्योयुर्गप�ो�ृत्विमित चेत्, न ; �धानस्य 



पाराथ्यार्नुपप�ेः — न िह भोक्�ो�र्यो�रतरेतरगुण�धानभाव उपप�ते �काशयो�रवेतरेतर�काशने । भोगधमर्वित 

स�वािङ्गिन चेतिस पु�षस्य चैतन्य�ितिबम्बोदयादिव��यस्य पु�षस्य भो�ृत्विमित चेत,् न ; पु�षस्य िवशेषाभावे 

भो�ृत्वकल्पनानथर्क्यात् । भोग�प�ेदनथर्ः पु�षस्य नािस्म सदा िन�वशेषत्वात्पु�षस्य, कस्यापनयनाथ� मोक्षसाधनं शा�ं 

�णीयते ? अिव�ाध्यारोिपतानथार्पनयनाय शा��णयनिमित चेत,् परमाथर्तः पु�षो भो�ैव, न कतार् ; �धान ंक��व न 

भो�ृ परमाथर्स�स्त्वन्तरं पु�षा� इतीयं कल्पना आगमबा�ा �थार्िनह�तुका च इित नादतर्�ा मुमुकु्षिभः । एकत्वेऽिप 

शा��णयना�ानथर्क्यिमित चेत,् न ; अभावात् — सत्सु िह शा��णे�ा�दषु तत्फला�थषु च शा�स्य �णयनमथर्वदनथर्कं 

वेित िवकल्पना स्यात् । न �ात्मैकत्वे शा��णे�ादयस्ततो िभ�ाः सिन्त ; तदभावे एवं िवकल्पनैवानुपप�ा । अभ्युपगते 

आत्मैकत्वे �माणाथर्�ाभ्युपगतो भवता यदात्मैकत्वमभ्युपगच्छता । तदभ्युपगमे च िवकल्पानुपपि�माह शा�म् ‘य� 

त्वस्य सवर्मात्मैवाभू�त्केन कं पश्येत्’ (बृ. उ. ४-५-१४) इत्या�द ; शा��णयना�ुपप�� चाह अन्य� 

परमाथर्वस्तुस्व�पादिव�ािवषये ‘य� िह �तैिमव भवित’ (बृ. उ. ४-५-१४) इत्या�द िवस्तरतो वाजसनेयके । अ� च 

िवभ�े िव�ािव�े परापरे इत्यादावेव शा�स्य । अतो न ता�ककवादभट�वेशो वेदान्तराज�माणबा�गु�े 

इहात्मैकत्विवषय ेइित । एतेनािव�ाकृतनाम�पा�ुपािधकृतानेकशि�साधनकृतभेदव�वाद्��णः सृष्�ा�दकतृर्त्वे 

साधना�भावो दोषः �त्यु�ो वे�दत�ः, परै�� आत्मानथर्कतृर्त्वा�ददोष� । यस्तु द�ृान्तो राज्ञः सवार्थर्का�रिण कतर्�र 

भृत्ये उपचारो राजा कत�ित, सोऽ�ानुपप�ः ; ‘स ईक्षा��े’ इित �ुतेमुर्ख्याथर्बाधनात्�माणभूतायाः । त� िह गौणी कल्पना 

शब्दस्य, य� मुख्याथ� न सम्भवित । इह त्वचेतनस्य मु�ब�पु�षिवशेषापेक्षया कतृर्कमर्दशेकालिनिम�ापेक्षया च 

बन्धमोक्षा�दफलाथार् िनयता पु�षं �ित �वृि�न�पप�ते ; यथो�सवर्जे्ञ�रकतृर्त्वपके्ष तु उपप�ा । ई�रेणैव सवार्िधकारी 

�ाणः पु�षेण सृज्यते ॥ 

स �ाणमसृजत �ाणाच्��ा खं वायुज्य�ितरापः पृिथवीिन्�यं मनः । अ�म�ा�ीय� तपो मन्�ाः कमर्लोका लोकेषु च नाम च 

॥ ४ ॥ 

भाष्यम् 

कथम् ? सः पु�षः उ��कारेणेिक्षत्वा सवर्�ाणं िहरण्यगभार्ख्यं सवर्�ािणकरणाधारमन्तरात्मानम् असृजत सृ�वान् । ततः 

�ाणात् ��ां सवर्�ािणनां शुभकमर्�वृि�हतेुभूताम् ; ततः कमर्फलोपभोगसाधनािध�ानािन कारणभूतािन महाभूतािन 

असृजत — खं शब्दगुणकम्, वायुः स्वेन स्पशर्गुणेन शब्दगुणेन च िविश�ो ि�गुणः, तथा ज्योितः स्वेन �पेण पूवर्गुणाभ्यां च 

िविश� ंशब्दस्पशार्भ्यां ि�गुणम्, तथा आपो रसगुणेनासाधारणेन पूवर्गुणानु�वेशेन च चतुगुर्णाः, तथा गन्धगुणेन 

पूवर्गुणानु�वेशेन च प�गुणा पृिथवी, तथा तैरेव भूतैरारब्धम् इिन्�यं ि��कारं बुद्ध्यथ� कमार्थ� च दशसङ्ख्याकम्, तस्य 

चे�रमन्तःस्थं संशयिवकल्पा�दलक्षणं मनः । एवं �ािणनां काय� करणं च सृष्ट्वा तित्स्थत्यथ� �ीिहयवा�दलक्षणम् अ�म्, 

तत� अ�ात् अ�मानात् वीय� सामथ्य� बलं सवर्कमर्�वृि�साधनम्, त�ीयर्वतां च �ािणनां तपः िवशुि�साधनं 

संक�यर्माणानाम्, मन्�ाः तपोिवशु�ान्तबर्िहःकरणेभ्यः कमर्साधनभूता ऋग्यजुःसामाथवार्िङ्गरसः ; ततः कमर् 



अि�हो�ा�दलक्षणम्, ततो लोकाः कमर्णां फलम्, तेषु च लोकेषु सृ�ानां �ािणनां नाम च दवेद�ो यज्ञद� इत्या�द । 

एवमेताः कलाः �ािणनामिव�ा�ददोषबीजापेक्षया सृ�ास्तैिम�रकदिृ�सृ�ा इव ि�चन्�मशकमिक्षका�ाः स्व�दकृ्सृ�ा इव 

च सवर्पदाथार्ः पुनस्तिस्म�ेव पु�षे �लीयन्ते िहत्वा नाम�पा�दिवभागम् ॥ 

स यथेमा न�ः स्यन्दमानाः समु�ायणाः समु� ं�ाप्यास्तं गच्छिन्त िभ�ेते तासां नाम�पे समु� इत्येवं �ोच्यते । एवमेवास्य 

प�र��ु�रमाः षोडश कलाः पु�षायणाः पु�षं �ाप्यास्तं गच्छिन्त िभ�ेते चासां नाम�पे पु�ष इत्येवं �ोच्यते स 

एषोऽकलोऽमृतो भवित तदषे �ोकः ॥ ५ ॥ 

भाष्यम् 

कथम् ? सः द�ृान्तः, यथा लोके इमा न�ः स्यन्दमानाः �वन्त्यः समु�ायणाः, समु� एव अयनं गितरात्मभावो यासां ताः 

समु�ायणाः, समु� ं�ाप्य उपगम्य अस्तम् अदशर्नं नाम�पितरस्कारं गच्छिन्त ; तासां चास्तं गतानां िभ�ेते िवनश्येते 

नाम�पे गङ्गा यमुनेत्या�दलक्षणे ; तदभेदने समु� इत्येवं �ोच्यते त�स्तूदकलक्षणम् ; एवं यथायं द�ृान्तः उ�लक्षणस्य 

�कृतस्य अस्य पु�षस्य प�र��ुः प�र समन्ता��ुदर्शर्नस्य कतुर्ः स्व�पभूतस्य । यथा अकर् ः स्वात्म�काशस्य कतार् सवर्तः, 

त�त ्इमाः षोडश �ाणा�ा उ�ाः कलाः पु�षायणाः नदीनािमव समु�ः पु�षोऽयनमात्मभावगमनं यासां कलानां ताः 

पु�षायणाः पु�षं �ाप्य पु�षात्मभावमुपगम्य तथैवास्तं गच्छिन्त । िभ�ेते च आसां नाम�पे कलानां �ाणा�ाख्या �पं च 

यथास्वम् । भेद ेच नाम�पयोयर्दन� ंत��वं पु�षः इत्येवं �ोच्यते ��िवि�ः । य एवं िव�ान्गु�णा 

�द�शतकला�लयमागर्ः, स एषः िव�या �िवलािपतास्विव�ाकामकमर्जिनतासु �ाणा�दकलासु अकलः 

अिव�ाकृतकलािनिम�ो िह मृत्युः ; तदपगमेऽकलत्वादवे अमृतः भवित । तदतेिस्म�थ� एषः �ोकः ॥ 

अरा इव रथनाभौ कला यिस्मन्�िति�ताः । 

तं वे�ं पु�षं वेद यथा मा वो मृत्युः प�र�था इित ॥ ६ ॥ 

भाष्यम् 

अरा इव रथच�प�रवारा इव रथनाभौ रथच�स्य नाभौ यथा�वेिशताः तदा�या भविन्त यथा, तथेत्यथर्ः । कलाः 

�ाणा�ाः यिस्मन ्पु�षे �िति�ताः उत्पि�िस्थितलयकालेषु, तं पु�षं कलानामात्मभूतं वे�ं वेदनीयं पूणर्त्वात्पु�षं पु�र 

शयना�ा वेद जानाित ; यथा ह ेिशष्याः, मा वाः युष्मान् मृत्युः प�र�थाः मा प�र�थयतु । न चेि�ज्ञायेत पु�षो 

मृत्युिनिम�ां �थामाप�ा दःुिखन एव यूयं स्थ । अतस्तन्माभू�ुष्माकिमत्यिभ�ायः ॥ 

तान्होवाचैतावदवेाहमेतत्परं �� वेद नातः परमस्तीित ॥ ७ ॥ 

भाष्यम् 



तान् एवमनुिशष्य िशष्यान् तान् होवाच िपप्पलादः �कल एतावदवे वे�ं परं �� वेद िवजानाम्यहमेतत् । न अतः अस्मात् 

परम् अिस्त �कृ�तरं वे�दत�म् इत्येवमु�वान् िशष्याणामिव�दतशेषािस्तत्वाशङ्कािनवृ�ये कृताथर्बुि�जननाथ� च ॥ 

ते तमचर्यन्तस्त्वं िह नः िपता योऽस्माकमिव�ायाः परं पारं तारयसीित । नमः परमऋिषभ्यो नमः परमऋिषभ्यः ॥ ८ ॥ 

भाष्यम् 

ततः ते िशष्या गु�णानुिश�ाः त ंगु�ं कृताथार्ः सन्तो िव�ािनष्�यमन्यदपश्यन्तः �क कृतवन्त इत्युच्यते — अचर्यन्तः 

पूजयन्तः पादयोः पुष्पा�िल��करणेन �िणपातेन च िशरसा । �कमूचु�रत्याह — त्वं िह नः अस्माकं िपता ��शरीरस्य 

िव�या जनियतृत्वाि�त्यस्याजरामरणस्याभयस्य । यः त्वमेव अस्माकम् अिव�ायाः 

िवपरीतज्ञाना�न्मजरामरणरोगदःुखा�द�ाहादपारादिव�ामहोदधे�व�ाप्लवेन परम् अपुनरावृि�लक्षणं मोक्षाख्यं 

महोदधे�रव पारं तारयिस अस्मािनत्यतः िपतृत्वं तवास्मान्�त्युपप�िमतरस्मात् । इतरोऽिप िह िपता शरीरमा�ं जनयित, 

तथािप स पूज्यतमो लोके ; �कमु व��मात्यिन्तकाभयदातु�रत्यिभ�ायः । नमः परमऋिषभ्यः ��िव�ासम्�दायकतृर्भ्यः 

। नमः परमऋिषभ्य इित ि�वर्चनमादराथर्म् ॥ 
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