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सू  अथात ्उ र मीमांसा - तावना  

सू  - ाथिमक प रचय  

भारतीय वा यात ’ सू ’ अथवा ’वेदांतदशन’ हा अ यंत 

मह वपूण ंथ मानला जातो. नामांतराने हा शारीरक दशन 

पूण  दशन अशा नावांनीही िस  आहे. िवशेष हणजे 

विैदक धमाचा अवलंब करणायात सवच सां दायांम ये हा ंथ 

मा यवर आहे. ीवेद यास महिषनी याची रचना केली. काही 

िव ानां या मते दोन यास होऊन गेले, कृ ण ैपायन याव व 

बादरायण यास. दो ही यासां या नावे हा ंथ मानणारा 

एकेक वग आहे. पण पुराणां या मते एकाच य ची ही दोन 

नावे होत. हणून परंपरेनुसार ीकृ ण यासच सू ाचे 

रचियता मानले जातात.  

रचियता कोणी का असेना ! ंथाची मह ा याचे अ यासक 

िकती व कोण आहेत याव न कळून येतेच. सू ावर 

रामानुज, व लभ, िन बाक, म वाचाय अशा मा यवर 

वै णवांचे भा य आहे. चैत यमहा भ ू सां दायाचे बलदेव 

िव ाभूषण, रामानंद सां दायातील िस  भा य आहे 

आनंदभा य टीका, शैव पंथातील ीक ठभा य, ीकरभा य 

िस  आहे. शंकराचाया या शारीरक भा यावर तर यां याच 

सुमारे ५० अनुयायांनीही टीका िलिह या आहेत. तसेच 

िक येकां या भा यावरही ितटीका के या गे या आहेत.  
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ंथशैली व व प :  

ंथाचा िवषय आहे अि तीय त वाचे िन पण. अगदी 

मोज या श दात सू पाने सू  े िथत केली आहेत आिण 

यांतून ु ितं या ता पयाचा िनणय केला गेला आहे. 

प पुराणांत ’सू ’ या या करणारा एक ोक आहे - 

अ पा रं असंिद धं सारवत ्िव तोमुखम् । अ तोभ अनव ंच 

सू  ंसू िवदो िवदुः ॥ - िव ानां या मते यात अगदी थोड या 

श दात वणन, याचा अथ अगदी प  आहे, यात पूवापार 

मतांचे यो य प र ण केले आहे, जे िनद ष वादातीत आहे, 

अशा श द रचनेला सू  हणतात.  

शांकरमतानुसार ंथात एकून ५५५ सू  े आहेत आिण यात 

१९१ िवषयांचा अिधकरण पाने चचा आहे. (काही 

आचाया या मते अिधकरणांची सं या िभ न आहे). सव सू  े

येक  चार पाद या माणे चार अ यायात िवभागली आहेत. 

पिहला अ याय आहे - सम वय अ याय. यात त वाचे 

प  वणन आहे अशा सव ु ित या अ यायात एकि त आहेत, 

दुसया् अ यायाचे नांव आहे - अिवरोध - उपिनषदांतील अशा 

ु ित यांत पर पर िवरोध अस यासारखे वाटते यासंबंध ची 

चचा येथे आढळते. या अ यायात असे दाखवून िदले आहे क  

व तुतः यात पर पर िवरोध नाही. ितसरा आहे - साधन 

अ याय - यात ान ा ीचे ु ित ितपािदत साधनांचे 
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वणन आहे. आिण शेवटचा वा चवथा अ याय आहे - फला याय. 

यात साधना या फलाचे व प - अथात ् मो , जीव मुि , 

िवदेहमुि  आिद संबंधी ु ितंवर चचा आढळते.  

सू ात या व तूचे वणन आहे ते हणजे ’ ’ हे ंथा या 

नावाव नच सु प  आहे.  हणजे िनरितशय बृहद् 

हणजेच िवशाल. याचे िनदशक लहान मोठ्या मापात 

सामावणे अश य अथवा आंत-बाहेर अशा प रि छ न भेदाने 

असणे अश य. तसेच कालगणना, कोटी वष इ यािदने 

कालानुसारही याला प रि छ न करणे अश य हणून 

िनरितशय बृहद्. वेग या श दात हणायचे तर वतः प रपूण, 

देश-काल मापाने अप रि छ न ’ ’ सू ाचा िवषय आहे.  

अ.नं. अ याय पाद ोक सं या 

1 1 1 1-31  

 2 1 2 1-32 

3 1 3 1-43 

4 1 4 1-29 

एकूण अ याय एक, पाद एक ते चार, ोक एकशेप तीस 

-------------- 
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अ याय पिहला  

पाद पिहला  

अथातो िज ासा ॥ १.१.१ ॥  

अथ - अथ = आता, अतः = इथून पुढे, िज ासा = 

िवषयक िवचार आरंभ केला जात आहे.  

या या : या सू ात िवषयक िवचाराचा आरंभ 

कर यािवषयी सांगून हे सूिचत केले आहे क   कोण आहे ? 

काय आहे ? याचे व प कसे आहे ? वेदा तात याचे वणन 

कशा कारे केले गेले आहे ? इ यािद सव िवषयक गो चे 

या ंथात िववेचन केले जाणार आहे.  

संबंध - पूव सू ात या ािवषयी िवचार कर याची ित ा 

केली गेली याचे ल ण सांगतात -  

ज मा य यतः ॥ १.१.२ ॥  

अथ : अ य = या जगताचे, ज मािद = ज म आिद, हणजेच 

उ पि , ि थित व लय; यतः = या यापासून होतात, ते 

हणजे .  

या या : हे जड चेतना मक जगत ् सवसामा यांना िदसते, 

ऐकू येते, अनुभवास येते; या या अद्भुत रचने या कोण या 
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एका अंशाचाही िवचार करायचे झा यास मोठमोठ्या 

वै ािनकांना आ यचिकत हावे लागते; ा िविच  िव ाचा 

ज म आिद यापासून होतो अथात जो सवशि मान परा पर 

परमे र आप या अलौिकक श ने या संपूण जगताची 

रचना करतो, याचे धारण पोषण तसेच िनयमीत पाने 

संचालन करतो, आिण नंतर लयकाली जो सम त िव  

आप यात िवलीन क न घेतो तो परमा माच  आहे.  

भाव हा आहे क  देवता, दै य, दानव, मनु य, पशु, प ी आिद 

अनेक जीवांनी प रपूण, सूय, चं मा, तारे तसेच नाना लोक-

लोकांतरांनी संप न या अनंत ा डाचा कता हता कोणी 

तरी अव य आहे, हे येक मनु य समज ू शकतो आिण तेच 

 आहे. यालाच परमे र परमा मा आिण भगवान ् आिद 

िविवध नामे िदली गेली आहेत. कारण तो सवाहन आिद, 

सवाहन मोठा, सवाधार, सव , सव र, सव यापी आिण 

सव प आहे. हे यमान जगत ् या या अपार शि या 

कुठ या तरी एका अंशाचे िद दशन मा  आहे.  

शंका : उपिनषदात तर याचे वणन करताना यास अकता, 

अभो ा असंग, अ य , अगोचर अिचं य, िनगुण, िनरंजन 

तसेच िनिवशेष हटले आहे आिण या सू ात याला जगता या 

उ पि , ि थित तसेच लयाचा कता हटले आहे. मग हे 

िवपरीत िवधान कसे केले आहे ?  
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समाधान : उपिनषदात विणत पर  परमे र या संपूण 

जगताचा कता असून अकता आहे (गीता ४.१३) हणून याचे 

कतपण साधारण जीवां माणे नाही, सवथा अलौिकक आहे. तो 

सव शि मान आिण सव प हो यास समथ असूनही सवाहन 

सवथा अतीत आिण असंग आहे. सवगुणसंप न असूनही 

िनगुण१ आहे. तसेच सव िवशेषणांनी यु  असूनही िनिवशेष२ 

आहे. तसेच सम त िवशेषणांनी यु  असूनही िनिवशेष३ आहे. 

या कारे या सवशि मान पर  परमे रात िवपरीत 

भावांचा समावेश वाभािवक अस यामुळे येथे शंकेला थान 

नाही. या कारे या सवशि मान पर  परमे रात िवपरीत 

भावांचा समावेश वाभािवक हो यामुळे येथे शंकेला थान 

नाही४ 

संबंध : कतापण आिण भो ापण या रिहत, िन य, शु , बु , 

मु  ास या जगाचे कारण कसे मानले जाऊ शकते ? 

यावर सांगतात –  

शा योिन वात ्॥ १.१.३ ॥  

अथ – शा योिन वात ् = वेदा तशा ात या ाला 

जगताचे कारण सांिगतले गेले आहे**. हणून यास जगताचे 

कारण मानणे यो य आहे.  
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या या : वेदात या कारे ाची स य, ान आिण अनंत 

(तैि  उप २.१) आिद ल णे सांिगतली आहेत. याच कारे 

यास जगताचे कारणही दाखवले गेले आहे . हणून 

पूवसू ा या कथनानुसार पर  परमे रास जगताची 

उ पि , ि थित, आिण लयाचे कारण मानणे सवथा उिचतच 

आहे.  

संबंध : मृि का आिद उपादानापासून घट आिद व तुंची रचना 

करणार्या कंुभार आिद माणे ास जगताचे कारण हणणे 

तर युि  संगत आहे. परंतु यास उपादान कारण कसे मानले 

जाऊ शकतो ? यावर हणतात –  

त  ुसम वयात ्॥ १.१.४ ॥  

अथ – तु = तथा, तत ्= ते , सम वयात ्= सम त जगतात 

पूण पाने अनुगत ( या ) अस यामुळे उपादानही आहे.  

या या : या कारे अनुमान आिण शा  माणाने हे िस  

होत आहे क  या िविच  जगताचे िनिम  कारण पर  

परमे र आहे. याच कारे हे ही िस  आहे क  तो याचे 

उपादान कारणही आहे. कारण तो या जगतात पूणतया 

अनुगत ( या ) आहे. याचा अणुमा ही परमे राहन शू य 

नाही. ीमद् भगवद्गीतेत भगवंतांनी सांिगतले आहे क  ’चर 

अथवा अचर, जड अथवा चेतन असा कोणीही ाणी वा 
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भूतसमुदाय नाही जो मा या खेरीज आहे. (१०.३९) – हे संपूण 

जगत ् मा यानेच या  आहे (गीता ९.४). उपिनषदांतही 

िठकिठकाणी हेच परत परत सांिगतले गेले आहे क  ’ या 

पर  परमे राने हे सव जगत या  आहे’ [ईशावा यं इदं 

सव यि क च जग यां जगत ्॥ ]  

संबंध : सां यमतानुसार ि गुणाि मका कृित सम त जगात 

या  आहे. मग याि प हेतूने जगताचे उपादान कारण 

ालाच कां मानले पािहजे, कृतीला कां नाही ? यावर 

सांगतात –  

ई तेनाश दम् ॥ १.१.५ ॥  

अथ – ई तेः = ु ितम ये ’ई ’ धातूचा योग झा यामुळे, 

अश दम् = श द- माण शू य धान (ि गुणाि मका जड 

कृित); न = जगताचे कारण नाही.  

या या : उपिनषदाम ये जेथे सृ ि चा संग आला आहे, तेथे 

’ई ’ धातु या ि येचा योग झाला आहे; जसे ’सदेव 

सो येदम  आसीत ्एकमेवाि तीयम् (छां उप ६.२.१) या कारे 

आरंभ क न ’तदै त बह यां जायेय’ (छां ६.२.३) – अथात ्

या सतने् ई ण – संक प केला क  ’मी अनेक हावे, अनेक 

कारे उ प न हावे’ असे हटले आहे. याच कारे आणखी 

एके िठकाणी ’आ मा वा इदं एक एवा  आसीत’् या कारे 
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आरंभ क न ’स ई त लोका नु सृजा इित (ऐत उप १.१.१) – 

अथात ् याने ई ण हणजे िवचार केला क  िनि तच मी 

लोकांची रचना करीन’ असे हटले आहे. परंतु ि गुणाि मका 

कृित जड आहे, ित यात ई ण अथवा संक प होऊ शकत 

नाही. कारण ई ण चेतनाचा धम आहे. हणून 

श द माणरिहत धानाला (जड कृितला) जगताचे उपादान 

कारण मानले जाऊ शकत नाही.  

संबंध : ई ण अथवा संक प चेतनाचा धम असूनही 

गौणीव ृ ि ने अचेतनासाठी योगात आणला जाऊ शकतो. 

जसे यवहारात हटले जाते क  ’अमुक घर आता पडायला 

झाले आहे’. याच कारे येथेही ई ण ि येचा संबंध गौण पाने 

ि गुणाि मका जड कृित बरोबर मानला गेला तर काय 

हरकत आहे ? यावर सांगतात –  

गौण ेना मश दात ्॥ १.१.६ ॥  

अथ – चेत ् = जर हणाल तर, गौण = ई णाचा योग 

गौणवृ ि ने ( कृितसाठी) झालेला आहे, न = तर मग हे यो य 

नाही, आ मश दात ् = कारण तेथे ’आ म’ श दाचा योग 

आहे.  

या या : मागील सू ात ऐतरेय ुतीत ई णाचा कता आ मा 

दाखवला गेला आहे, हणून गौण-वृ ि ने देखील याचा संबंध 
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कृित बरोबर होऊ शकत नाही. हणून कृितला जगताचे 

कारण मानणे वेदास अनुकूल नाही.  

संबंध : ’आ म’ श दाचा योग तर मन, इंि ये आिण 

शरीरासाठी केला जातो हणून उ  ुतीत ’आ या’स 

गौण पाने कृतीचा वाचक मानून याला जगताचे कारण 

मानले गेले तर काय हरकत आहे ? यावर हणतात –  

ति न य मो ोपदेशात ्॥ १.१.७ ॥  

अथ – ति न य = या जग कारण परमा यांत ि थत 

असणारी, मो ोपदेशात ्= मुि  दाखवली गेली आहे; हणून 

तेथे कृितला जग कारण मानता येत नाही.  

या या  : तैि रीय उपिनषद थम व ली सातवा अनुवाक् 

येथे सृ ि चे करण आले आहे. तेथे प  हटले गेले आहे क  

’तदा मानं वयमकु त’ – या ाने वतःच आपणास या 

जड चेतना मक जगता या पात कट केले’. याच बरोबर 

हेही सांिगतले गेले आहे क  ’यदा ेवैष 

एति म न येऽना येऽिन े ऽिनलयनेऽभयं ित ां 

िव दते । अथ सोऽभयं गतो भवित’ ’हा जीवा मा जे हा या 

िदस ू न शकणार्या अहंकाररिहत, अवणनीय, थानरिहत 

आनंदमय परमा यात िनभय िन ा ठेवतो – अिवचल भावाने 

यात ि थत होतो, ते हा तो अभय पदास ा  होतो’. याच 
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कारे छांदो य उपिनषदातही ेतकेतु या ित या या 

िपताने या परम कारणात ि थत हो याचे फल मो  सांिगतले 

आहे. परंतु कृितत ि थत हो याने मो  होणे कदािप श य 

नाही, हणून उपरो  ुतीत ’आ मा’ श द कृतीचा वाचक 

नाही, हणून कृितस जगताचे कारण मानता येणे श य 

नाही.  

संबंध : उ  ु ितत आलेला ’आ मा’ श द कृितचा वाचक 

होऊ शकत नाही याचे दुसरे कारण सांगतात –  

हेय वावचना च ॥ १.१.८ ॥  

अथ – हेय वावचनात ्– याग यास यो य नाही असे सांिगतले 

गे यामुळे; च = ही ( या संगात ’आ मा’ श द कृितचा 

वाचक नाही).  

या या : जर ’आ मा’ श द तेथे गौणवृ ि ने कृितचा वाचक 

असता तर पुढे याचा याग कर यास सांिगतले गेले असते 

आिण मु य आ या या िठकाणी िन ा ठेव याचा उपदेश 

केला गेला असता, परंतु असे कुठलेही वचन उपल ध होत 

नाही. यास जगताचे कारण हटले गेले आहे, या या 

िठकाणी िन ा ठेव याचा उपदेश केला गेला आहे. हणून 

पर  परमा माच ’आ म’ श दाचे वा य आहे आिण तोच या 

जगताचे िनिम  आिण उपादान कारण आहे.  
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संबंध : ’आ मा’ या श दा माणेच या संगात ् ’सत’् श दही 

कृितचा वाचक नाही’ हे िस  कर यासाठी आणखी एक हेत ू

तुत करतात –  

वा ययात ्॥ १.१.९ ॥  

अथ – वा ययात ् = आप यात िवलीन होणे दाखवले गेले 

आहे, हणून सत ् श दही जड कृितचा वाचक होऊ शकत 

नाही.  

या या : छा दो य उपिनषद् (६.८.१) म ये हटले आहे क  

’य ैतत ् पु षः विपित नाम सता सो य तदा संप नो भवित 

वमपीतो भवित त मादेन विपती याच ते’ – अथात ् हे 

सौ य ! या अव थेत हा पु ष (जीवा मा) झोपतो या समयी 

हा सत ्आपले कारण याने संप न (संयु ) होत असतो. व 

आप यात िवलीन होतो हणून यास ’ विपित’ हणतात. येथे 

वम ये (आप याम ये) िवलीन होणे सांिगतले आहे हणून 

असा संशय येऊ शकतो क  ’ व’ श द जीवा याचाच वाचक 

आहे हणून तोच जगताचे कारण आहे, परंतु असे समजणे 

यो य नाही. कारण क  पिह याने जीवा यास सत ्(जगताचे 

कारण) शी संयु  आहे असे हट यावर पु हा या सत ् ला 

’ व’ नामाने सांिगतले आहे आिण यात जीवा या या 

िवलीन हो याची गो  सांिगतली गेली आहे. िवलीन होणार्या 

व तूहन लयाचे अिध ान िभ न असते हणून येथे लीन 
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होणारी व तु जीवा मा आहे आिण यात लीन होते तो 

परमा मा आहे हणून येथे परमा यासच ’सत’् नावाने 

जगताचे कारण हटले आहे हेच मानणे यो य आहे.  

या संगात ् या सतल्ा सम त जगताचे कारण हटले आहे, 

यात ्जीवा याचे िवलीन होणे सांिगतले आहे आिण या सत्

ला याचे व प हटले आहे. हणून येथे ’सत’् नावाने 

सांिगतले गेलेले जगताचे कारण जडत व होऊ शकत नाही.  

संबंध : हीच गो  कारा तराने पु हा िस  करतात –  

गित सामा यात ्॥ १.१.१० ॥  

अथ – गित सामा यात ् = सव उपिनषद वा यांचा वाह 

समान पाने चेतनासच जगताचे कारण दाखिव यात आहे 

हणून जड कृित जगताचे कारण मानता येत नाही.  

या या : त माद् वा एत मादा मनः आकाशः स भूतः (तैि  

उप २.१) – ’िनि तच या सव  िस  परमा यापासून 

आकाश उ प न झाले’. आ मत ्एवेदँ सवम् (छा उप ७.२६.१) – 

’परमा यापासून हे सव काही उ प न झाले आहे. आ मन एष 

ाणो जायते (  उप ३.३) – ’परमा यापासून हा ाण 

उ प न होतो’. एत मा जायते ाणो मनः सवि यािण च । खं 

वायु य ितरापः पिृथवी िव य धा रणी (मु ड उप २.१.३) – 

’या परमा यापासून ाण उ प न होतो, तसेच मन 
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(अंतःकरण), सव इंि ये, आकाश, वायु, तेज, जल आिण संपूण 

ा यांना धारण करणारी पृ वी – ही सव उ प न होतात’. या 

कारे सव उपिनषद वा यात समान पाने चेतन 

परमा यासच जगताचे कारण हटले गेले आहे. हणून जड 

कृितला जगताचे कारण मानणे श य नाही.  

संबंध : पु हा ु ित माणांनी ही गो  ढ करीत हे करण 

समा  करतात –  

ुत वा च ॥ १.१.११ ॥  

अथ – ुत वात ् = ु ितं या ारा िठकिठकाणी ही गो  

सांिगतली गेली आहे हणूनच पर  परमे रच जगताचे 

कारण िस  होत आहे.  

या या : ’स कारणं कारणािधपिधपो न चा य 

कि च जिनता न चािधपः ( ेता उप ६.९) – ’तो परमा मा 

सवाचे परम कारण तसेच सम त कारणां या अिध ा याचाही 

अिधपित आहे, याचा जनकही कोणी नाही अथवा वामीही 

कोणी नाही’. स िव कृत ( ेता उप ६.१६) – ’तो परमा मा 

सम त िव ाचा ा आहे’. अतः समु ा िगरय  सव (मु ड् 

उप २.१.९) – ’या परमे रापासून सम त समु  आिण पवत 

उ प न होतात’ – इ यािद कारे उपिनषदात िठकिठकाणी ही 

गो  सांिगतली गेली आहे क  सवशि मान, सव , पर  
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परमे रच सव जगताचे कारण आहे. हणून ु ित माणांनी 

हेच िस  होते क  सवाधार परमा माच संपूण जगताचे 

अिभ न िनिम ोपादान कारण आहे, जड कृित नाही.  

संबंध : वा ययात ् १.१.९ या सू ात जीवा याचे ’ व’ 

परमा यात िवलीन हो याचे सांगून हे िस  केले क  जड 

कृित जगताचे कारण नाही. परंतु ’ व’ श द यक्चेतन 

जीवा या या अथानेही िस  आहे; हणून हे िस  

कर यासाठी क  यक्चेतनही जगताचे कारण नाही, पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे.  

तैि रीय उपिनषदा या ानंदव लीत सृ ि या उ पि चे 

वणन करतांना सवा म व प पर  परमे रापासूनच 

आकाश आिद या माने सृ ि  सांिगतली आहे (अनु १.६.७) 

याच संगात अ नमय, ाणमय, मनोमय, िव ानमय आिण 

आनंदमय या पाच पु षांचे वणन आले आहे. तेथे मशः 

अ नमयाचा ाणमयास, ाणमयाचा मनोमयास, मनोमयाचा 

िव ानमयास आिण िव ानमयाचा आनंदमयास अंतरा मा 

सांिगतले गेले आहे. आनंदमयाचा अंतरा मा दुसरा कोणी 

सांिगतलेला नाही. परंतु या यापासून जगताची उ पि  

सांगून आनंदाचा मिहमा वणन करीत सवा मा आनंदमयास 

जाण याचे फल याची ा ी सांिगतली गेली आहे आिण तेथेच 

ानंदव लीची समा ी केली गेली आहे.  
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येथे असा  उठतो क  या करणात आनंदमय नामाने 

कशाचे वणन आले आहे ? परमे राचे ? का जीवा याचे ? 

अथवा अ य कोणाचे ? यावर सांगतात –  

आन दमयोऽ यासात ्॥ १.१.१२ ॥  

अथ – अ यासात ्= ुतीत वारंवार ’आनंद’ श दाचा ासाठी 

योग होत अस यामुळे; आन दमयः = आनंदमय श द येथे 

पर  परमे ाचाच वाचक आहे.  

या या : कुठलीही गो  ढ कर यासाठी वारंवार कर यास 

अ यास हणतात. तैि रीय तथा बृहदार य आिद अनेक 

उपिनषदात ’आन द’ श दाचा  या अथाने वारंवार योग 

झाला आहे. जसे तैि रीय उपिनषद, व ले अनुवाक् सहा – 

’आन दमय’चे वणनास आरंभ क न सात या अनुवाकात ्

या यासठी ’रसो व ैसः । रसँ ेवाय ल वाऽऽन दी भवित । 

को ेवा यात ्कं ा यात ्यदेश आकाश आन दो न यात ्। 

एह िह एवान दयाित’ । (२.७) अथात ् – ’तो आनंदमयच 

रस व प आहे, हा जीवा मा या रस व प परमा यास ा  

क न आनंदयु  होतो.  

जर तो आकाशा माणे प रपूण आनंद व प परमा मा नसता 

तर कोण जीिवत राह शकले असते, ाणाची ि या कोण क  

शकले असते ? खरोखर हा परमा माच सवाना आनंद दान 
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करतो’ असे सांिगतले जाते. तथा ’सैषाऽऽन द य मीमांसा 

भवित’ ’एतं आन दमयमा मानमुपसं ामित’ (तैि  उप २.८) 

’आन दं णो िव ान ् न िबभेित कुत न’ (तैि  उप २.९) 

’आनदं ेित यजानात’् (तैि  उप ३.६) ’िव ानमान दं 

’ (बृह उप ३.९.२८) – इ यािद काराने ु ितंम ये 

िठकिठकाणी पर  या अथाने ’आन द’ एव ’आन दमय’ 

श दाचा योग झाला आहे. हणून ’आन दमय’ नावाने येथे 

या सवशि मान, सम त जगताचे परम क याण, सव 

िनयंता, सव यापी, सवा या आ म व प पर  परमे राचेच 

वणन आहे. अ य कोणाचे नाही.  

संबंध : येथे एक शंका येते क  ’आन दमय’ श दात जो 

’मयट्’ यय आहे तो िवकार अथाचा बोधक आहे आिण 

पर  परमा मा िनिवकार आहे. हणून या कारे अ नमय 

आिद श द ाचे वाचक नाहीत तसाच यां याबरोबर 

आलेला ’आन दमय’ श दही पर ाचा वाचक असता कामा 

नये. यावर सांगतात –  

िवकारश दा नेित चे न ाचुयात ्॥ १.१.१३ ॥  

अथ – चेत ् = जर हणाल; िवकारश दात ् = मयट् यय 

िवकाराचा बोधक अस याने; न = आन दमय श द ाचा 

वाचक होऊ शकत नाही; इित = तर हे कथन; न = ठीक 
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नाही; ाचुयात ् = कारण ’मयट्’ यय येथे चुरता बोधक 

आहे, िवकाराचा नाही.  

या या : ’त कृतवचने मयट्’(पािणिन. स.ू ५.४.२१) या 

पािणनी सू ानुसार चुरते या अथातही ’मयट्’ यय असतो, 

तो िवकाराचा नाही, चुरता अथाचा बोधक आहे. अथात ् ते 

 आनंदघन आहे याचा ोतक आहे. हणून असे हणणे 

यो य नाही क  ’आन दमय’ श द ाचा वाचक होऊ शकत 

नाही. पर  परमे र आनंदघन व प आहे हणून यास 

’आन दमय’ हणणे सथवा उिचत आहे.  

संबंध : येथे अशी िज ासा उ प न होते क  जे हा ’मयट्’ 

यय िवकाराचा बोधकही होतो तर येथे याला चुरता 

बोधक का मानावे ? िवकार बोधक का मान ू नये ? यावर 

हणतात –  

त ेतु यपदेशा च ॥ १.१.१४ ॥  

अथ – तत ् = उपिनषदात ास; हेतु यपदेशात ् = या 

आनंदाचा हेतु हटले गेले आहे हणून; च = ही (येथे मयट् 

यय िवकाराचा बोधक नाही)  

या या : पूव  करणात आनंदमयला आनंद दान 

करणारा हटले गेले आहे (तैि  उप २.७ – सू  १२ ची 

या या). जो सवाना आनंद दान करतो तो वयं आनंदघन 
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आहे, यात वेगळे काय सांगायचे; कारण जो अख ड आनंदाचे 

भांडार आहे तोच सदा सवाना आनंद दान क  शकतो. 

हणून येथे मयट् ययास िवकाराचा बोधक न मानता 

चुरतेचा बोधक मानणेच यो य आहे.  

संबंध : केवळ मयट् यय चुरतेचा बोधक अस यानेही येथे 

’आनंदमय’ श द ाचा वाचक आहे, इतकेच नाही, तर -  

मा विणकमेव च गीयते ॥ १.१.१५ ॥  

अथ – च = तथा; मा विणकम् = मं ा रात ् याचे वणन 

केले गेले आहे या ाचे; एव = च ; गीयते = येथे ितपादन 

केले गेले आहे ( हणूनही आनंदमय च आहे)  

या या : ’स यं ानमन तं  । यो वेद िनिहतं गुहायां 

परमे योमन ्। सोऽ ुते सवान ्कामान ्सह णा िवपि ता 

।’ अथात ्  स य, ान व प आिण अनंत आहे. ते  

िवशु  आकाश प परम धामात राहात असूनही सवा या 

दय पी गुहेत लपलेले आहे. जो यास जाणतो तो सवाना 

उ म कारे जाणणार्या ाबरोबर सम त भोगांचा अनुभव 

करतो.’ – या मं ारा विणत ास येथे ’मा विणत’ हटले 

आहे. याच कारे ण ंथात ’ आनंदमया’लाच सवाचा 

अंतरा मा हटले आहे. या कारे दो ही थळां या सा यतेमुळे 
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हेच मानणे उिचत आहे क  ’आनंदमय’ श द येथे ाचाच 

वाचक आहे. अ य कुणाचाही नाही.  

संबंध : जर ’आनंदमय’ श दास जीवा याचा वाचक मानले 

तर काय हािन आहे ? यावर सांगतात –  

नेतरोऽनुपप ेः ॥ १.१.१६ ॥  

अथ – इतरः = ाहन िभ न जो जीवा मा आहे, तो; न = 

आनंदमय अस ूशकत नाही; अनुपप ेः = कारण पूवापर वणाने 

ही गो  िस  होत नाही.  

या या : तैि रीय उपिनषदा या ान द व लेत 

आनंदमयाचे वणन के यानंतर ितथे हटले आहे 

’सोऽकामयत । बह यां जायेयेित । स तपोऽत यत, स 

तप त वा इदँ सवमसृजत । - या आनंदमय परमा माने अशी 

इ छा केली क  मी अनेक होईन, ज म हण करीन. नंतर 

याने तप केले (संक प केला). तप क न सम त जगताची 

रचना केली. (तैि  उप २.६) हे कथन जीवा यासाठी उपयु  

नाही. कारण जीवा मा अ प  आिण प रिमत शि  असलेला 

आहे, जगताची रचना आिद काय कर याची शि  (साम य) 

या यात नाही. हणून ’आनंदमय’ श द जीवा याचा वाचक 

होऊ शकत नाही.  

संबंध : हीच गो  िस  कर यासाठी दुसरे कारण सांगतात  
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भेद यपदेशा च ॥ १.१.१७ ॥  

अथ – भेद यपदेशात ् = जीवा मा आिण परमा मा यांना एक 

दुसर्याहन िभ न दाखिवले गेले आहे, हणून; च = ही 

(आनंदमय श द जीवा याचा वाचक होऊ शकत नाही).  

या या : उ  व लीत पुढे (७ या अनुवाकात) हटले आहे 

क  ’हे जे वरील वणनात “सुकृत” नामाने सांिगतले आहे तेच 

रस व प आहे. हा जीवा मा या रस व प परमा यास ा  

क न आनंदयु  होतो. (सू  १२ ची या या पहा). या कारे 

येथे परमा यास आनंददाता आिण जीवा यास याची ा ी 

झा याने आनंदयु  होणारा असे सांिगतले आहे. यामुळे 

दो हीतील भेद िस  होत आहे. हणूनच ’आनंदमय’ श द 

जीवा याचा वाचक होऊ शकत नाही.  

संबंध : आनंदाचा हेतु जो स वगुण आहे, तो ि गुणाि मका जड 

कृतीतही िव मान आहेच, हणून ’आनंदमय’ श दास 

कृतीचाच वाचक का मान ूनये ? यावर हणतात -  

कामा च नानुमानापे ा ॥ १.१.१८ ॥  

अथ – च = तथा; कामात ् = आनंदमय म ये कामनेचे कथन 

झा याने; अनुमानापे ा = इथे अनुमान ् हणजे कि पत जड 

कृितला ’आनंदमय’ श दाने हण करणाची आव यकता; 

न = नाही.  
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या या : उपिनषदात जेथे ’आनंदमय’ चा उ लेख आला 

आहे, तेथे ’सोऽकामयत’ या वा या या ारे आनंदमयात 

सृ ि िवषयक कामनेचे उ प न होणे सांिगतले गेले आहे, जे 

जड कृतीिवषयी असंभव आहे. हणून या करणात विणत 

’आनंदमय’ श दाने जड कृितचे हण केले जाऊ शकत 

नाही.  

संबंध : पर  परमा यािशवाय, कृित िकंवा जीवा मा 

कोणीही ’आनंदमय’ श दाने गृ िहत धरणे श य होणार नाही, 

ही गो  ढ करीत या करणाचा उपसंहार करतात –  

अि म न य च त ोगं शाि त ॥ १.१.१९ ॥  

अथ – च = यािशवाय; अि मन ्= या करणात ( ु ित) अ य = 

या जीवा याचा; त ोगम् = या आनंदमयाशी संयु  होणे 

( ा  होणे); शाि त = सांगत आहे, हणून जड त व अथवा 

जीवा मा आनंदमय नाही.  

या या : तैि . उप २.८ म ये ु ित हणते ’स य एवंिवद् 

एतमान दमयमा मामुपसं ामित’ अथात ् ’आनंदमय 

अ नमयािद सम त सरीरां या आ म व प आनंदमय 

ाला ा  होतात. बृहदार यातही ु ितंचे कथन आहे क , 

’ ैव सन ् ा येित’ कामनारिहत आ काम पु ष प 

होऊनच ात लीन होतो (४.४.६). ु ित या या वचनाने हे 
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वतःिस  होत आहे क  जड कृित अथवा जीवा मा यांना 

’आनंदमय’ मानता येत नाही. कारण चेतन जीवा याचा जड 

कृतीत अथवा आप या सार याच दुसर्या कुणा जीवात लय 

होणे श य नाही. हणून एकमा  पर  परमे रच 

’आनंदमय’ श दाचा वा याथ आहे आिण तोच संपूण जगताचे 

कारण आहे, दुसरे कोणी नाही.  

संबंध : तैि रीय ुतीत जेथे आनंदमयाचे करण आले आहे, 

तेथे ’िव ानमय’ श दाने जीवा याचे हण केले आहे. परंतु 

बृदार यक (४.४.२२) म ये ’िव ानमयास दयाकाशांत शयन 

करणारा अंतरा मा हटले आहे. हणून िज ासा होते क  तेथे 

’िव ानमय’ श द जीवा याचा वाचक आहे क  ाचा ? या 

कारे छा दो य (१.६.६.) म ये जे सूयमंडला तवत  िहर मय 

पु षाचे वणन आहे आहे, तेथेही अशी शंका येऊ शकते क  या 

मं ात सूया या अिध थाता देवतेचे वणन केले आहे क  ाचे 

? हणून याचा िनणय कर यासाठी पुढी करणाचा आरंभ 

केला जात आहे –  

अ त त म पदेशा ॥ १.१.२० ॥  

अथ – अ तः – दयात शयन करणारा ’िव ानमय’ तथा 

सूयम डला या अंतरात ि थत िहर यमय पु ष  आहे; 

त म पदेशात ् = कारण यात या ा या धमाचा उपदेश 

केला आहे.  
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या या - उपयु  बृहदार यक ु ितत विणत ’िव ानमय’ 

पु षासाठी या कारे िवशेषण आले आहे – ’सव य वशी 

सव येशानः सव यािधपितः एव सव र एष भूतपालः’ 

इ यािद । तथा छा दो यविणत सूयम डला तवत  पु षासाठी 

’सव यः पा म य उिदतः’ (सव पापां या वर उठलेला) हे 

िवशेषण िदले आहे. ती िवशेषणे पर  परमे रातच 

संभवनीय होऊ शकतात. कुठ याही ि थतीस ा  देव, 

मनु य आिद योिनत राहणार्या जीवा याचे हे धम होऊ 

शकत नाहीत. हणून तेथे पर  परमे रासच ’िव ानमय’ 

तथा सूयम डला तवत  िहर मय पु ष समजले पािहजे, अ य 

कुणालाही नाही.  

संबंध : हेच िस  कर यासाठी दुसरा हेतु तुत करतात –  

भेद यपदेशा चा यः ॥ १.१.२१ ॥  

अथ – च = तथा; भेद यपदेशात ् = भेदाचे कथन झा यामुळे, 

अ यः = सूयम डला तवत  िहर मय पु ष सूया या 

अिध ाता देवताहन िभ न आहे.  

या या - बृहदार यकोपिनषदा या अ तयािम ा णांत 

हटले आहे क  – ’य आिद ये ित नािद याद तरो 

यमािद यो न वेद य यािद यः शरीरं य आिद यम तरो 

यमय येष त आ मा तया यमृतः ।’ अथात ् – जो सूयात 
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राहणारा सूयाचा अ तवत  आहे, यास सूय जाणत नाही, सूय 

याचे शरीर आहे आिण जो आत राहन सूयाचे िनयमन करतो, 

तो तुमचा आ मा अ तयामी अमृत आहे. या कारे तेथे 

सूया तवत  पु षाचा सूया या अिध ाता देवतेशी भेद 

दाखिवला गेला आहे, हणून तो िहर मय पु ष सूया या 

अिध ा याहन िभ न पर  परमा माच आहे.  

संबंध : इथपयत या िववेचनाने हे िस  केले गेले आहे क  

जगताची उ पि , ि थित, आिण लयाचे िनिम  आिण 

उपादान कारण पर  परमे रच आहे; जीवा मा अथवा जड 

कृित नाही. यावर अशी िज ासा होते क  ु ित (छा दो य 

१.९.१) म ये जगताची उ पि , ि थित आिण लयाचे कारण 

आकाशास हटले गेले आहे, नंतर ाचे ल ण िनि त 

करीत असे सांिगतले गेले आहे क  यापासून जगताचा ज म 

आिद होतो ते  आहे. यावर सांगतात –  

आकाश ति लङ्गात ्॥ १.१.२२ ॥  

अथ – आकाश = तेथे ’आकाश’ श द परमा याचाच वाचक 

आहे; ति लङ्गात ्= कारण उ  मं ात ्जी ल णे सांिगतली 

गेली आहेत, ती या ाचीच आहेत.  

या या : (छा दो य १.९.१) म ये या कारचे वणन आले आहे 

– ’सवािण ह वा इमािन भूता याकाशादेव समु प त आकाश 
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उप य तं य याकाशो ेवै यो जायानाकाशः परायणम् ।’ 

अथात ्– ’ही सम त भूते (पंचत व भूतमा  आिण ाणी जगत)् 

िनःसंदेह आकाशापासूनच उ प न होतात आिण आकाशातच 

िवलीन होतात. आकाशच या सवाहन े  आिण मोठे आहे. 

तेच या सवाचा परम आधार आहे.’ यात आकाशासाठी जी 

िवशेषणे आली आहेत ती भूताकाशा या बाबतीत संभवत 

नाहीत. कारण, भूताकाश तर वयं भूत-समुदायात येते. 

हणून यापासून भूत-समुदाय अथवा ाणी जगत ् यांची 

उ पि  सांगणे सुसंगत नाही. उ  ल ण एकमा  पर  

परमा यािवषयीच संगत होतात. तोच सव े , सवात मोठा 

आिण सवाधार आहे, अ य कोणी नाही हणून हेच िस  होते 

क  या ु ितम ये ’आकाश’ नामाने परमे रालाच जगताचे 

कारण सांिगतले गेले आहे.  

संबंध : आता  असा उठतो क  ु ित (छा. उप १.११.५) म ये 

आकाशा माणेच ाणालाही जगताचे कारण सांिगतले गेले 

आहे; तेथे ’ ाण’ कशाचा वाचक आहे ? यावर सांगतात  

अत एव ाणः ॥ १.१.२३ ॥  

अथ – अत एव = हणून अथात ुतीत सांिगतलेली ल णे 

ातच संभवनीय आहेत यामुळे तेथे; ाण = ाणही च 

आहे.  
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या या : छा दो य (१.११.५) म ये हटले आहे क  ’सवािण ह 

वा इमािन भूतािन ाणमेवािभसंिवशि त ाणम युि जहते ।’ 

अथात ् – िनि तच ही भूते ाणातच िवलीन होतात आिण 

ाणापासूनच उ प न होतात.’ ही ल णे ाणवायुम ये 

आढळत नाहीत. कारण सम त ा यांची उ पि , ि थती 

आिण लयाचे कारण ाणवायु होऊ शकत नाही. हणून येथे 

’ ाण’ नावाने ाचेच वणन केले आहे, असे मानले पािहजे.  

पूव करणात तर सूचक ल ण अस याने आकाश तथा 

ाणाला ाचे वाचक मानणे उिचत आहे. परंतु छा दो य. उप. 

३.१३.७ येथे या योितला (तेजाला) सम त िव ाहन 

सव े  परमधामाम ये कािशत सांिगतले गेले आहे. तथा 

याची शरीरा तवत  पु षात ि थत योतीबरोबर ऐ य 

सांिगतले आहे, हणून तेथे असे कुठलेही ल ण सांिगतले 

नाही, यायोगे याला ाचे वाचक मानले जावे. हणून ही 

िज ासा उ प न होते क  उ  ’ योितः’ श द कशाचा वाचक 

आहे ? यावर हणतात –  

योित रणािभधानात ्॥ १.१.२४ ॥  

अथ – चरणािभ ानात ् = या संगाय उ  योित या चार 

पादांचे कथन झा याने; योितः = योितः श द तेथे ाचा 

वाचक आहे.  
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या या : छा दो य उपिनषदा या ितसर्या अ यायात 

’ योितद यते िव तः पृ े षु सवतः पृ े वनु मेषू मेषु 

लोकेि व ं वाव त िददमि न न तः पु षे योितः । (२.१३.७) 

अथात ् ’जी या वगावर परम योित कािशत होत आहे, ती 

सम त िव ा या पृ ावर (सवा या वर), िज याहन उ म 

दुसरा कोठलाही लोक नाही, या सव म परमधामात 

कािशत होत आहे ती िनःसंदेह तीच आहे क  जी या पु षात 

आ त रक योित आहे. या संगात आलेला ’ योितः’ श द 

जड काशाचा वाचक नाही ही गो  तर तेथे वणन केले या 

ल णांनीच प  होत आहे, तथािप हा योितः श द कशाचा 

वाचक आहे ? ानाचा का जीवा याचा वा ाचा – याचा 

िनणय होत नाही. हणून सू कार हणतात क  येथे जो 

’ योितः’ श द आला आहे, तो ाचाच वाचक आहे. कारण 

यापूव  बारा या खंडात या योितमय ा या चार पादांचे 

कथन आहे, आिण सम त भूतसमुदायास याचा एक पाद 

हणून शेष तीन पादांना अमृत व प तसेच परमधामात 

ि थत हटले गेले आहे;* हणून या संगात आलेला ’ योितः’ 

श द ािशवाय अ य कशाचा वाचक होऊ शकत नाही.  

मा डु य उपिनषद् मं  ४ आिण १० म ये आ या या चार 

पादांचे वणन करताना या या दुसर्या पादाला ’तैजस’् 

हटले आहे. हा ’तैजस’् ही ’ योित’चा पयायच आहे. हणून 
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’ योित’ माणे ’तैजस’् श दही ाचाच वाचक आहे. 

जीवा मा अथवा अ य कशाचाही काशक नाही. या गो ीचा 

िनणयही याच संगानुसार समजून घेतला पािहजे.  

संबंध - येथे ही शंका येते क  छा दो य उपिनषदा या ितसर्या 

अ याया या बारा य ख डात ’जाय ी’ नावाने करणाचा 

आरंभ झाला आहे. गाय ी एका छंदाचे नाव आहे. हणून या 

संगात ाचे वणन आहे हे कसे मानावे. यावर हणतात -  

छा दोऽिभधानात ्न इित चेत ्तथा चेतोऽपणिनगदात ्तथा िह 

दशनम् ॥ १.१.२५ ॥  

अथ – चेत ्= जर हणाल ( या करणात); छा दोऽिभधानात ्= 

गाय ी छंदाचे कथन अस यामुळे ( या या चार पादांचे वणन 

आहे); न – ा या चार पादांचे वणन नाही; इित न = तर हे 

ठीक नाही, (कारण); तथा = या कार या वणना ारे; 

चेतोऽपणिनगदात ् = ात िच ाचे समपण सांिगतले गेले 

आहे,; तथा िह दशनम् = तसेच वणन इतर  िठकाणीही 

आढळून येते.  

या या - पूव करणात ’गाय ीच सव काही आहे’ (छां. उ. 

३.१२.१) या कारे गाय ीचे वणन आ यामुळे या या चार 

पादांचे तेथे वणन आहे, ाचे नाही; अशी धारणा बनिवणे 

यो य नाही. कारण गाय ी नामक छंदासाठी असे हणणे 
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यो य वाटत नाही क , हे जडचेतना मक संपूण जगत ्

गाय ीच आहे. हणून येथे असे समजले पािहजे क  सवाचे 

परम कारण सवा मक पर  परमे राम ये िच ाचे 

समाधान कर यासाटी या ाचेच या कारे गाय ी नामाने 

वणन केले आहे. याच कारे अ य ही उ ीथ, णव आिद 

नामां या ारे ाचे वणन आढळते. सू म त वात ् बुि चा 

वेश करिव यासाठी कुठ यातरी कारची समानता घेऊन 

थूल व तू या नावाने याचे वणन करणे उिचतच आहे.  

संबंध - या करणात ’गाय ी’ या श द ाचा वाचक आहे या 

गो ी या पु ीसाठी दुसरी युि  तुत करतात –  

भूतािदपाद यपदेशोपप े ैवम् ॥ १.१.२६ ॥  

अथ – भूतािदपाद यपदेशोपप ेः = (येथे ालाच गाय ी 

नामाने सांिगतले गेले आहे, हे मान यानेच) भूत आिदचा पाद 

दाखिवणे युि संगत होऊ शकते हणून; च = ही; एवम् = 

असेच आहे.  

या या - छांदो य (३.१२) या करणात गाय ीला भूत, पृ वी, 

शारीर आिण दय पी चार पादांनी यु  सांिगतले गेले आहे. 

नंतर, याची मिहमा वणन करताना ’पु ष’ नामाने 

ितपािदत पर  परमा या या बरोबर याची एकता क न 

सम त भूतांना (अथात ् ािणसमुदायास) याचा एक पाद 
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हटले आहे आिण अमृत व प तीन पादांना परमधामात 

ि थत सांिगतले आहे (छां उ. ३.१२.६ – या मं ाचा २४ या 

सू ातही उ लेख आला आहे). या वणनाची संगित ते हाच 

लाग ूशकते जे हा ’गाय ी’ श दास गाय ी छंदाचा वाचक न 

मानता पर  परमा याचा वाचक मानले जाते. हणून 

असेच मानणे यो य आहे.  

संबंध - उ  िस ांता या पु ीसाठी सू कार वतःच शंका 

उपि थत क न ितचे समाधान करतात –  

उपदेशिभदा नेित चे नोभयि म न यिवरोधात ्॥ १.१.२७ ॥  

अथ – चेत ्= जर हणाल; उपदेश भेदात ्= उपदेशात ्िभ नता 

झा याने; न = गाय ी श द ाचा वाचक होत नाहे; इित न 

= पण असे हणणे यो य नाही; उभयाि मन ्अिप अिवरोधात ्= 

कारण दोन कारे वणन असूनही वा तिवक काही िवरोध 

नाही.  

या या - जर हटले क  पूव मं ात (३.१२.६) तर ’तीन पाद 

िद यलोकात आहेत’ असे सांगून िद य लोकास ाचे तीन 

पादांचा आधार हटले आहे, आिण यापुढ या मं ात (३.१३.७) 

’ योितः’ नामाने विणत ास या िद यलोका या ’पर’ 

हटले आहे. या कारे पूवापार या वणनात भेद अस याने 

गाय ीला ाचे वाचक हणणे संगत नाही, मग हे कथन 
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ठीक नाही. कारण दो ही िठकाणी वणना या शैलीत िकंिचत ्

भेद असूनही वा तिवक काही िवरोध नाही. दो ही िठकाणी 

ु ितचा उ ेश ’गाय ी’ श दवा य तसेच ’ योित’ श दवा य 

ालाच सवतोपरी परम धामात ि थत दाखिवणे हाच आहे.  

संबंध - ’अत एवं ाणः’ (१.१.२३) या सू ात हे िस  केले आहे 

क  या ुतीत ’ ाण’ नामाने ाचेच वणन केले आहे. परंतु 

कौिषतिक उपिनषदात (३.२) तर तदना या ित इं ाने 

हटले आहे क  ’मी ान व प ाण आहे, त ू आयु तथा 

अमृत पाने माझी उपासना कर.’ हणून िज ासा उ प न 

होते क  या करणात आलेला ’ ाण’ श द कशाचा वाचक 

आहे ? इं ाचा ? ाणवायूचा ? जीवा याचा ? अथवा ाचा ? 

यावर सांगतात –  

ाण तथानुगमात ्॥ १.१.२८ ॥  

अथ – ाणः = ाण श द (येथेही ाचाच वाचक आहे); 

तथानुगमात ् = कारण पूवापर या संगाचा िवचार करता 

असेच ात होते.  

या या - या करणात पूवापार संगावर चांग या कारे 

िवचार के यावर ’ ाण’ श द ाचाच वाचक िस  होतो, 

अ य कशाचाही नाही. कारण, आरंभी तदनाने परम 

पु षाथ प वर मािगतला आहे. ’ ाण’ च असला पािहजे. 
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ानाहन े  दुसरा कोणताही िहतैषी उपदेश अस ूशकत 

नाही. या या अित र  उ  ाणास तेथे ान- व प 

सांिगतले आहे, जे ा या अनु प आहे. तथा अंती यास 

आनंद व प, अजर आिण अमर हटले आहे. नंतर यास 

सम त लोकांचा पालकही हटले आहे** या सव गो ी 

ालाच लाग ू आहेत. िस  ाणवायु ’इं  अथवा 

जीवा यासाठी’ असे हणणे यो य होऊ शकत नाही. हणून 

असेच समजले पािहजे क  येथे ’ ाण’ श द ाचाच वाचक 

आहे.  

संबंध - उ  करणात ् इं ाने प  श दात आप या 

वतःलाच ाण हटले आहे. इं  एक भावशाली देवता तथा 

अजर, अमर आहेच; मग तेथे ’ ाण’ श दास इं ाचाच वाचक 

का मान ूनये ? यावर हणतात ्–  

न व ु रा मोपदेशािदित चेद या मसंबंधभूमा ि मन ् ॥ 

१.१.२९ ॥  

अथ – चेत ् = जर हणाल;् व ु ः = व ा (इं ) याचे उ े य; 

आ मोपदेशात ्= आप यालाच ’ ाण’ नामाने चाखवायचे आहे, 

हणून; न = ाणश द ाचा वाचक होऊ शकत नाही; इित 

= (पण) हे कथन; न = ठीक नाही; िह = कारण; अि मन ्= या 

करणात;् अ या मसंबंधभूमा = अ या मसंबंधी उपदेशच 

ाधा यतेने आलेला आहे.  
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या या - जर असे हणाल क  या करणात इं ाने प  

श दाने आप या वतःलाच ’ ाण’ हटले आहे, अशा 

प रि थतीत ’ ाण’ श दाला इं ाचा वाचक न मानता ाचा 

वाचक मानणे यो य नाही; तर असे हाणणे उिचत नाही. 

कारण, या करणात अ या मसंबंधीचे वणन ाधा यतेने 

आले आहे (कशा कारे ? यासाठी मागचे सू  पहावे) येथे 

अिधदैिवक वणन आलेले नाही. हणून उपा य पाने 

सांिगतलेले त व इं  होऊ शकत नाही. हणून ’ ाण’ श दास 

ाचाच वाचक मानले पािहजे.  

आता असा  उपि थत होतो क  जर ’ ाण’ श द इं ाचा 

वचक नाही मग इं ाने जे हटले क  ’मीच ान व प ाण 

आहे, त ू माझी उपासना कर’, या कथनाची संगित कशी 

लावायची ? यावर हणतात -  

शा ् या तूपदेशो वामदेववत ्॥ १.१.३० ॥  

अथ – उपदेशः = येथे इं ाने वतःस ाण हणणे; त ू = तर; 

वामदेववत ् = वामदेवा माणे; शा ् या = केवळ 

शा ि ने आहे.  

या या - बृहदार यक उपिनषदात (१.४.१०) असे वणन आले 

आहे क  ’तद् यो यो देवानां यबु यत स एव तदभव थष णां 

तथा मनु याणां त ैत प यनृ िषवामदेवः ितपेदेऽह मनुरभवॅ ं 
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सूय ेित’ अथात ् ’ या ाला देवतांम ये याने जाणले, तो 

प झाला.’ याच कारे ऋिष िकंवा सामा य मनु य 

यांपैक  या कोणी ास जाणले तो तद् प झाला. यास 

आ म पाने पाहन ऋिष वामदेवाने जाणले क  ’मी मनु झालो, 

मीच सूय झालो.’ याव न िस  होते क  जो महापु ष या 

पर  परमा यास ा  करतो यास या याशी एक पतेचा 

अनुभव येऊन तो भावाप न होऊन वामदेवा माणे हण ू

शकतो. वामदेवा माणेच इं ाचे भावाप न अव थेत 

शा ीने असे हणणे क  ’मीच ान व प ाण आहे, 

अथात ् पर  परमा मा आहे. त ू मज परमा याची उपासना 

कर.’ यो यच आहे. हणून ाण या श दाला ाचा वाचक 

मान यास काहीच हरकत राहात नाही.  

संबंध - कारांतराने शंका उपि थत क न ित या 

समाधाना ारे ाणास ाचा वाचक िस  करीत या 

करणाचा उपसंहार करतात –  

जीवमु य ाणिलङ्गा नेित 

चे नोपासाि िव यादाि त वािदह त ोगात ्॥ १.१.३१ ॥  

अथ – चेत ् = जर हणाल; जीवमु य ाणिलङ्गात ् = (या 

संगा या वणनात) जीवा मा तसेच िस  ाणाची ल णे 

आढळून येतात हणून; न = ाण श द ाचा वाचक नाही; 

इित न = मग असे हणणे ठीक नाही; उपासाि िव यात ् = 
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कारण असे मान याने ि िवध उपासनेचा संग उपि थत 

होईल; आि त वात ्= (यािशवाय) सव ल णे ा या आि त 

आहेत (तथा); इह तद् योगात ् = या संगात ा या 

ल णांचेही कथन आहे हणून (येथे ’ ाण’ श द ाचा 

वाचक आहे.)  

या या - कौषीतिक उपिनषदा या (३.८) उ  संगात 

जीवा या ल णांचे या कारे वनन केले अहे – ’न वाचं 

िव ासीत । व ारं िव ात ्।’ अथात ्वाणीला जाण याची इ छा 

क  नये. व याला जाणले पािहजे. येथे वाणी आिद काय 

आिण करणांचा अ य  जीवा याला जाण यासाठी सांिगतले 

आहे. या कारे िस  ाणा या ल णांचेही वणन आढळते – 

’अथ खलु ाण एव ा मेदं शरीरं प रगृ ो थापयित’ (३.३) 

अथात ् – िन संदेह ाना मा ाणच या शरीरास हण 

क न उठवतो. शरीरास धारण करणे मु य ाणाचाच धम 

आहे. या कथनास ध न जर असे हणाल क  ’ ाण’ श द 

ाचा वाचक नाही, तर असे हणणे यो य नाही. कारण 

ा या अित र  जीव आिण ाणालाही उपा य मान याने 

ि िवध उपासनेचा संग उपि थत होईल, जो उिचत नाही. 

यािशवाय जीव आिण ाण आिदं या धमाचा आ यही च 

आहे. हणून ा या वणनात ् यां या धमाचे वणन येणे 

अनुिचत नाही. येथे ाचे लोकािधपित, लोकपाल आिद 
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ल णांचेही प  वणन आढळते. हे सव ल ात घेता ’ ाण’ 

श द ाचाच वाचक आहे. इं , जीवा मा अथवा िस  

ाणाचा वाचक नाही, असे मानणेच यो य आहे. 

----------- 

सू  1-2 

अ याय पिहला  

पाद दुसरा  

संबंध - थम पादात िनणय झाला क  ’आनंदमय’, ’आकाश’, 

’ योित’ तथा ’ ाण’ आिद नामांिन उपिनषदात जे जगताचे 

कारण आिण उपा य देवाचे वणन आले आहे, ते पर  

परमा याचेच वणन आहे. ’ ाण’ श दाचा संग आ याने 

छांदो योपिनषदात (३.१४.२) आले या ’मनोमयः ाणशरीरः’ 

आिद वचनांचे मरण झाले. हणून उ  उपिनषदा या 

ितसर्या अ याया या चौदा या खंडावर िवचार कर यासाठी 

ि तीय पादाचा आरंभ करतात.  

या पादात पिहले करण आठ सू ांचे आहे. छांदो. ३.१४.१ म ये 

थम संपूण जगतास प समजून याची उपासना 

कर यास सांिगतले आहे. यानंतर यासाठी ’स यसंक प’, 

’आकाशा मा’ आिण ’सवकमा’ आिद िवशेषणे िदली गेली 
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आहेत (३.१४.२) जी ाची तीत होत आहेत. त प ात ्

याला ’अणीयान’् अथात ् अ यंत लहान आिण ’ यायान’् 

अथात ्सवाहन मोठा हणून दयात राहणारा आपला आ मा 

आिण ही हटले आहे (३.१४.३-४). यामुळे अशी िज ासा 

उ प न होते क  उ  उपा यदेव कोण आहे ? जीवा मा क  

परमा मा, का अिण अ य कोणी ? याचा िनणय कर यासाठी 

आता करणाचा आरंभ केला जात आहे -  

सव  िस ोपदेशात ्॥ १.२.१ ॥  

अथ - सव  - सव वेदा त वा यात; िस ोपदेशात ् - 

(जगताची उ पि , ि थित आिण लया या कारण पाने) 

िस  पर ाचा उपा य देवा या पात उपदेश झाला आहे, 

हणून (छांदो य ु ित ३.१४ म ये सांिगतला गेलेला उपा यदेव 

च आहे).  

या या - छांदो य उपिनषद अ याय ३ ख ड १४ येथे 

सव थम मं  आला आहे तो असा - ’सव खि वदं  

त जलािनित शा त उपासीत । अथ खलु तुमयः पु षो 

यथा तुः अि मन ् लोके पु षो भवित तथेतः े य भवित स 

तु ं कुव त ।’ अथात ् हे संपूण चराचर जगत ् िनि तच  

आहे. कारण हे या यापासून उ प न झाले आहे, ि थती या 

समयी यातच वतत आहे आिण अंती ते यातच लीन होते. 

साधकाने राग- ेष रिहत, शांतिच  होऊन या कारे उपासना 
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केली पािहजे. अथात ्असा िन या मक भाव धारण करायला 

पािहजे. कारण हा मनु य संक पमय आहे. या लोकात हा या 

संक पाने यु  असतो, येथून गे यानंतर परलोकात हा 

तसाच बनतो. हणून उपरो  िन य करायला हवा. या 

मं वा यात याच पर ाची उपासना कर यास सांिगतले 

आहे, या यापासून या जगताची उ पि , ि थित आिण लय 

होतात. तसेच जो सम त वेदवा यात जगता या 

महाकारण पाने िस  आहे. हणून या करणात 

सांिगतलेला उपा यदेव पर  परमा माच आहे, अ य कोणी 

नाही.  

संबंध - आता  उपि थत होतो क  (छांदो उ ३.१४.२ म ये) 

उपा यदेवाला मनोमय आिण ाण प शरीर असणारा हटले 

आहे. ही िवशेषणे तर जीवा याची आहेत. हणून याला  

मानणे िवसंगत वाटते. यावर हणतात -  

िववि तगुणपप े  ॥ १.२.२ ॥  

अथ - च = तथा; िववि तगुणोपप ेः = ु ितं ारा विणत गुणांची 

संगित या पर ा यातच होते. हणून या करणात किथत 

उपा यदेव च आहे.  

या या - ’मनोमयः ाणशरीरो भा पः स यसंक प 

आकाशा मा सवकमा सवकामः सवग धः सवरसः 
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सविमदम या ्ऽवाइ यनादरः ।’ अथात ् तो उपा यदेव 

मनोमय, ाण प शरीर असणारा, काश व प, 

स यसंक प, आकाशा माणे यापक, संपूण जगताचा कता, 

पूणकाम, सवगंध, सवरस, या सम त जगतास सव बाजू ंनी 

या  करणारा, वाणीरिहत तथा सं मशू य आहे. या वणनात 

उपा यदेवाचे जे उपादेय गुण सांिगतले आहेत, ते सव ातच 

संगत होतात. ाला ’मनोमय’ अथवा ’ ाण प शरीराचा’ 

हणणे अनुिचत नाही. कारण, तो सवाचा अंतयामी आ मा 

आहे. केनोपिनषदात याला मनाचेही मन, तथा ाणाचाही 

ाण** हटले आहे. हणून या करणात हट या माणे 

उपा यदेव पर  परमे रच आहे.  

[** ो य ो  ं मनसो मनोयत ् वाचो ह वाचं स उ ाण य 

ाणः । केन उ १.२ ]  

संबंध - उपरो  सू ात ु ितविणत गुणांची उपपि  (संगित) 

ात दाखिवली गेली आहे. आता जीवा यात या गुणांची 

अनुपपि  दाखवून पूव  िस ा ताची पुि  केली जात आहे 

-  

अनुपप े तु न शारीरः ॥ १.२.३ ॥  
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अथ - तु = परंतु; अनुपप  े = जीवा याम ये ु ितविणत 

गुणांची संगित न लाग यामुळे; शारीरः = जीवा मा; न = या 

करणात सांिगतलेला उपा यदेव नाही.  

या या - उपासनेसाठी ु ितम ये जी स य-संक पता, सव 

यापकता, सवा मकता, सवशि म ा आिद गुण सांिगतले 

आहेत ते जीवा यात आढळत नाहीत. हणून या संगात 

सांिगतलेला उपा यदेव जीवा मा नाही असे मानणेच यो य 

आहे.  

संबंध - कारा तराने हेच परत ितपादन केले आहे -  

कमकतृ यपदेशा च ॥ १.२.४ ॥  

अथ - कमकतृ यपदेशात् = उ  करणात उपा यदेवास ाि  

या ि येचे कम अथात ् ा  कर यायो य हटले आहे आिण 

जीवा याला ाि ि येचा कता अथात ् या ास ा  

करणारा हटले आहे हणून; च = ही (जीवा मा उपा य होऊ 

शकत नाही.) 

या या - छांदो. उ. ३.१४.४ म ये हटले आहे क  ’सव कमा 

आिद िवशेषणांनी यु  च मा या दयात राहणारा माझा 

आ मा आहे. मे यानंतर येथून जाऊन परलोकात मी याला 

ा  होईन. ** या कारे येथे पूव  उपा यदेवास ा  

हो यायो य तथा जीवा यास याला ा  करणारा हटले 
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आहे. हणून येथे उपा यदेव पर  परमा मा आहे आिण 

उपासक जीवा मा आहे असे मानणेच उिचत आहे.  

[ ** एष म आ मा त दयेऽणीयान ् ीहेवा यवाद् वा सवपाद् वा 

यामाकाद् वा यामाकत डुलाद् वैष म आ मा त दये 

यायान ् पृ िथ या यायान ् अ त र ात ् यायान ् िदवो 

यायान ्ए यो लोके यः _ छां उ ३.१४.३ - सवकमा सवकामः 

सवग धः सवरसः सविमदम या ोऽवा यनादर एष म 

आ मा त दय एतद् ैतिमतः े यिभस भिवताि म " छां उ 

३.१४.४ ]  

संबंध - कारांतराने उ  गो ीची पु हा पुि  करतात -  

श दिवशेषात ्॥ १.२.५ ॥  

अथ - श दिवशेषात ्= (उपा य आिण उपासकांसाठी) श दात 

भेद अस या कारणानेही हे िस  होते क  येथे उपा यदेव 

जीवा मा नाही.  

या या - छां. उ. ३.१४ या ३ र्या व ४ या (हे दो ही मं  

मागील सू ा या टीपेत ् आले आहेत) मं ात हटले आहे क , 

’हा मा या दयात राहणारा अंतयामी आ मा आहे.’ या 

कथनात ’एषः - हा आ मा’ तसेच ’ ’ हे थमा त श द 

उपा यदेवासाठी यु  झाले आहेत आिण ’मे’ अथात ् ’माझा’ 

हे ष ् यंत पद िभ न पाने उपासक जीवा यासाठी यु  
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झाले आहे. या कारे दो हीसाठी यु  केले या श दात भेद 

अस याने उपा यदेव जीवा याहन िभ न िस  होत आहे. 

हणून जीवा यास उपा यदेव मानता येत नाही.  

संबंध - यािशवाय -  

मृते  ॥ १.२.६ ॥  

अथ - मृतेः च = मृित माणाने ही उपा य आिण उपासकाचा 

भेद िस  होत आहे.  

या या - ीमद् भगवद्गीता आिद मृित ंथां या योगे 

उपा य आिण उपासकाचा भेद िस  होतो. जसे - ’मिय एव मन 

आध व मिय बुि  ं िनवेशय । िनविस यिस म येव अत ऊ व 

न संशयः ॥ (गी. १२.८) - आिण जो पु ष अंतकाळी माझेस 

मरण करीत शरीरा या याग करतो, तो मा या व पास 

ा  होतो, यात काही संशय नाही.’ इथे उपा य पर  

परमा माच आहे. जीवा मा अथवा अ य कोणी नाही हे 

मानणेच यो य आहे.  

संबंध - छां. उप. ३.१४ या ३ व ४ या मं ात ् उपा य देवास 

’ दयांत ि थत’ हणजेच एकदेशीय दाखिवले आहे तसेच 

यास एका मोहरीहनही लहान (अथात ् अित सू म) हटले 

आहे. अशा ि थतीत यास पर  कसे मानले जाऊ शकते ? 

याव हणतात -  
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अभकौक व द् यपदेशा च नेित चे न िनचा य वादेवं 

योमव च ॥ १.२.७ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; अभकौक वात ् = उपा यदेव 

दय प छोटेसे थान असणारा आहे हणून; च = तथा; 

तत् यपदेशात ् = यास अ यंत लहान हटले गेले आहे या 

कारणाने; न = तो  होऊ शकत नाही; इित न = पण असे 

हणणे यो य नाही; िनचार वात ् = कारण तो दयदेशात 

य आहे हणनू; एवम् = याचे िवषयी असे हटले गेले 

आहे; च = तथा; योमवत ्= ते आकाशा माणे सव  यापक 

आहे या ीनेही असे हणणे उिचत आहे.  

या या - जर छां उपिनषदातील ३.१४.३-४ या मं ाव न 

याचे थान जव अथवा मोहरीहनही अ यंत सू म व 

एकदेशीय असे दाखवले अस यामुळे पर  परमा मा उपा य 

देव होऊ शकत नाही अशी शंका उद्भवते, कारण पर  

परमा यास तर सवाहन मोठे, सव यापी व सवशि मान 

असे हणतात - असे हणाल तर असे हणणे यो य नाही. 

कारण उ  मं ात जे पर  परमा यास दय ि थत हटले 

आहे ते या या उपलि ध थाना या अपे ेने हटले आहे. भाव 

असा आहे क  पर  परमा याचे व प आकाशा माणे 

सू म आिण यापक आहे हणून तो सव  आहे तसाच येक 

ाणीमा ा या दयातही आहे आिण या या बाहेरही** 
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(ईशावा य उप. ५, गीता १३.१५) आहे. हणून यास दय थ 

हट याने केवळ याचे एकदेशीय असणे िस  होत नाही 

तसेच याला जव, मोहरी सारखे लहान हणणे याचा उ ेश 

याचा आकार दाखिवणे हा नसून याचे सू म व दशिवणे व 

तो इंि यां या ारे हण कर यास अश य दाखिवणे आहे. 

तसेच उ  मं ात हेही दाखिवले आहे तो पृ वी, अंत र , 

ुलोक आिण सम त लोकाहनही मोठा आहे. भाव हा आहे क  

तो सू म असूनही सम त लोकां या आत व बाहेर या  आिण 

यां या पिलकडचा आहे. सव  तोच आहे हणून येथे उपा य 

देव पर  परमा माच आहे, अ य कोणी नाही.  

[ ** तद तर य सव य तदु सव या य बा तः । (ईशा. उप. 

५). बिहर त  भूतानां अचरं चरमेव च । सू म वात ्तिदिव ेयं 

दूर थं चाि तके च तत ्॥ गीता १३.१५ - तो परमा मा चराचर 

सव भूतां या आत-बाहेर प रपूण आहे. तथा चर आिण अचर 

देखील आहे तथा तो सू म अस यामुळे अिव ेय आहे तसाच 

अगदी जवळ असूनही दूरही तोच ि थत आहे. ]  

संबंध - पर  परमा मा सवा या दयात ि थत असूनही 

यां या सुखदुःखाने अिभभूत होत नाही. याचे हे वैिश ् य 

दाखिव यासाठी सांगतात -  

सं भोग ाि रित चे न वैशे यात ्॥ १.२.८ ॥  
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अथ - चेत ् = जर हणाल; स भोग ाि ः = (सवा या दयात 

ि थत अस याने, चेतन अस यामुळे याला) सुखदुःखांचा 

भोगही ा  होत असेल; इित न = तर असे हणणे यो य नाही; 

वैशे यात ् = कारण जीवा यापे ा या पर ात िवशेषता 

आहे.  

या या - जर कोणाला अशी शंका येत असेल क  

आकाशा माणे सव यापक परमा मा सम त ा यां या 

दयात ि थत अस याने या जीवां या सुखदुःखांचा भोगही 

तो करीत असेल, कारण तो जड नाही, चेतन आहे आिण 

चेतनात सुखदुःखाची अनुभूित वाभािवक आहे, तर असे 

हणणे ठीक नाही. कारण परमा याम ये कतपणाचा 

अिभमान आिण भो ापण नाही. तो सवा या दयात राहनही 

यां या गुणदोषांपासून सवथा असंग आहे. हीच 

जीवा यापे ा यात िवशेषता आहे. जीवा मा तर अ ानामुळे 

कता आिण भो ा आहे, परंतु परमा मा सवथा िनिवकार आहे. 

तो केवळ सा ीमा  आहे, भो ा नाही. ’तयोः अ यः िप पलं 

वादुव यन ् अन न ् अ यो अिभचाकशीित ।' (मु डक उप. 

३.१.१.) हणून जीवां या कमफल प सुखदुःखािदशी याचा 

संबंध असणे संभव नाही.  

संबंध - मागील करणात हे िस  केले आहे क  सवा या 

दयात िनवास करीत असून परमा मा भो ा नाही, परंतु 
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वेदा तात याला कोठे कोठे भो ाही हटले आहे. उदा. कठ. 

उप १.२.२५. मग ते वचन अ य कोणािवषयी आहे क  याचा 

दुसराच काही अथ आहे ? हा िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ करतात -  

अ ा चराचर हणात ्॥ १.२.९ ॥  

अथ - चराचर हणात ् = चर आिण अचर सवाना हण 

कर यामुळे येथे; अ ा = भोजन करणारा, अथात ् लयकाळात 

सवाना आप यात िवलीन क न घेणारा पर  परमे रच 

आहे.  

या या - कठोपिनषद १.२.२५ म ये सांिगतले आहे क  ’ 

य य  च  ं च उभे भवत ओदनः । मृ युय योपचनं क 

इ था वेद य  सः ॥’  अथात ् संहारकाली या परमे राचे 

ा ण आिण ि य, सम त थावर-जंगम ािणमा  भोजन 

बनतात तसेच सवाचा संहार करणारा मृ यु उपसेचन ( यंजन- 

शाक आिद) बनतात. तो परमे र जेथे आिण जसा आहे, तो 

कमफल प सुख-दुःख आिद भोगणारा आप यात िवलीन 

क न घेणे हेच येथे याचे भो े पण आहे. हणून पर  

परमा यासही येथे ’अ ा’ अथवा भो ा हटले आहे, अ य 

कोणाला नाही.  



           ।। सू  – अ याय पिहला ।।             48 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

संबंध - हीच गो  िस  कर यासाठी आता एक दुसरी यु  

देतात -  

करणा च ॥ १.२.१० ॥  

अथ - करणानेच ही गो  िस  होत आहे.  

या या - उपयु  कठोपिनषदातील मं ा या आधी २० या ते 

२४ या ोकापयत पर  परमे राचेच करण आहे. 

या याच व पाचे वणन क न यास जाण याचे मह व 

तथा या या कृपेलाच याला जाणणाचा उपाय सांिगतला 

आहे. उ  मं ांत या परमे रास जाणणे अ यंत दुलभ 

सांिगतले आहे जे चाल ू करणास अनु पच आहे. हणून 

पूवापार संग पािह यावरही हेच िस  होते क  येथे पर  

परमे रासच ’अ ा’ (भोजन करणारा) हटले आहे.  

संबंध - आता अशी िज ासा उ प न होते क  या नंतर या 

ु ितम ये (१.३.१) कमफल प ’ऋत’् यास िपणार्या छाया 

आिण ऊन यां या माणे दोन भो यांचे वणन आहे. जर 

परमा मा कमफलाचा भो ा नाही, तर मग उ  दोन भो े  

कोण कोण आहेत ? यावर सांगतात -  

गुहां िव ावा मानौ िह त शनात ्॥ १.२.११ ॥  
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अथ - गुहाम् = दय प गुहेत; िव ौ = िव  झालेले दोघे; 

आ मानौ = जीवा मा आिण परमा मा; िह = देखील आहेत. 

त शनात ्= कारण इतर ु ितंम येही असेच आढळून येते.  

या या - कठोपिनषद १.३.१ म ये सांिगतले आहे - ऋतं 

िपब तौ सुकृत य लोके गुहां िव ौ परमे पराध । छाया तपौ 

िवदो वदि त प चा नयो ये च ि णािचकेताः॥’  - 

शुभकमा या फल व प, मनु य शरीरात पर ाचे उ म 

िनवास थानात, हणजे दयाकाशात, बुि प गुहेत 

लपलेले; तसेच ’स या’चे पान करणारे दोघे, छाया आिण ऊन 

यां माणे पर पर िव  वभाव असलेले असतात, असे 

वे ा ानी सांगतो. तसेच जे तीन वेळा निचकेत अि नचे 

चयन करणारे प चाि न संप न गृह थ आहेत तेही सांगतात. 

या मं ात सांिगतलेले दो ही भो े  जीवा मा आिण परमा माच 

आहेत. यांचेच वणन छाया आिण ऊन यांचे पाने केले आहे. 

परमा मा सव , पूण ान व प एवं वयं काश आहे हणून 

याचे उ हा या पात वणन केले आहे; आिण जीवा मा 

अ प  आहे, या या िठकाणी जे काही अ प ान आहे तेही 

परमा याचेच आहे. जसे छायेम ये जो अ प काश असतो तो 

उ हाचा (सूय काशाचाच) अंश असतो. हणून जीवा यास 

छाया नाव िदले आहे. अ य  ु ितंम येही जीवा मा आिण 

परमा मा या दोह चे बरोबरच मनु य शरीरात िव  होणे 
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या कारे सांिगतले आहे - ’सेयं देवतै त ह ताहि ममाि त ो 

देवता अनेक जीवना मनानु िव य नाम पे याकरवािण’ 

(छां उप ६.३.२.) - ’ या देवतेने ,परमा याने संक प केला क  

मी या जीवा यासह या तेज आिद ित ही देवतांम ये, अथात ्

ा या काय प शरीरात िव  होऊन नाम आिण प कट 

करीन’ यायोगे हेही िस  होत आहे क  उपरो  

कठोपिनषदा या मं ात सांिगतले या छाया आिण ऊन स श 

दोन भो े  जीवा मा आिण परमा माच आहेत. येथे जे 

जीवा या या बरोबर परमा यास स य अथात ् े  कमाचे 

फल भोगणारा हटले आहे. याचा हा भाव आहे क  पर  

परमे रच सम त देवता आिदं या पात कारा तराने 

सम त य  आिण तप प शुभ कमाचा भो ा आहे.**परंतु 

याचे भो े पण सवथा िनद ष आहे हणून ते भो ा असूनही 

अभो ाच आहेत.++ 

** भो ारं य तपसां सवलोक महे रम् । सु दं सवभूतानां 

ा वा मां शाि तमृ छित ॥ (गीता ५.२९) ; अहं िह सवय ानां 

भो ा च भुरेव च । (गीता ९.२३)  

++ सवि यगुणाभासं सवि य िवविजतम् । अस ं  

सवभृ चैव िनगुणं गुणभो ृ च ॥ (गीता १३.१४)  

संबंध - उपरो  कथना या िस ीसाठी आणखी एक माण -  
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िवशेषणा च ॥ १.२.१२ ॥  

अथ - िवशेषणात ् = पुढील मं ात दोघांसाठी वेगवेगळी 

िवशेषणे िदली गेली आहेत, हणून; च = ही - उपरो  दो ही 

भो यांना जीवा मा आिण परमा मा मानणेच यो य आहे.  

या या - याच अ याया या दुसर्या मं ात या परम अ र 

ास संसारातून पार हो याची इ छा असणार्यांसाठी 

’अभय द’ हटले गेले आहे. तथा यानंतर रथा या ांतात 

जीवा याला सांिगतले गेले आहे. या कारे या दोघां यासाठी 

पृथक् पृथक् िवशेषणे अस यानेही हेच िस  होत आहे क  येथे 

यांना गुहेत िव  हटले गेले आहे, ते जीवा मा आिण 

परमा माच आहेत.  

संबंध - येथे अशी िज ासा उ प न होते क  परमा याची 

उपलि ध दयात होत असते हणून याला दयांत ि थत 

हणणे तर ठीक आहे. परंतु छांदो योपिनषद ४.१५.१ म ये 

असे हटले आहे क  हा जो ने ात पु ष िदसतो. तो आ मा 

आहे, हेच अमृत आहे क , हा जो ने ात पु ष िदसतो, तो 

आ मा आहे, हेच अमृत आहे, हेच अभय आिण  आहे. हणून 

येथे ने ात ि थत पु ष कोण आहे ? याचा िनणय कर यासाठी 

पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे -  

अ तर उपप े ॥ १.२.१३ ॥  
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अथ - अ तरे = ’जे ने ात िदसून येते’ असे जे हटले आहे ते 

च आहे; उपप ेः = कारण असे मान यानेच पूव संगाची 

संगित लागते.  

या या - हा संग छांदो योपिनषदात चव या अ याया या 

दशम ख डापासून आरंभ होऊन पंधरा या ख डात समा  

झाला आहे. संग असा आहे क , उपकोसल नावाचा चारी 

’स यकाम’ नामक ऋषी या आ मात राहन चयाचे पालन 

करीत गु  आिण अि नची सेवा करीत होता. सेवा करता 

करता याची बारा वष िनघून गेली. परंतु गु ं नी याला 

उपदेशही िदला नाही िकंवा याचे नातकही केले नाही. उलट 

या या बरोबर आ मात िव  झाले या इतर िश यांना 

नातक बनवून यांची घरी पाठवण केली. एकदा आचाया या 

पतन्ीने हटले, "भगवन ् ! या चायाने अ नीची उ म 

कारे सेवा केली आहे. याने तप याही केली आहे. ते हा आता 

याला उपदेश दे याची कृपा करावी.’ परंतु आप या भाय या 

बोल याकडे ल  न देता स यकाम ऋषी उपकोसलला उपदेश 

न देताच बाहेर (परगावी) िनघून गेले. ते हा मनांत दुःखी 

होऊन उपकोसलने अनशन त कर याचा िन य केला. हे 

पाहन आचाय पतन्ीने िवचारले. ’ चारी ! त ू भोजन का 

करीत नाहीस ?’ याने हटले, ’मनु या या मनांत अनेक 

कामना असतात. मा या मनांतही एक दुःख आहे, हणून मी 
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भोजन करणार नाही.’ ते हां सव अ न नी एक  येऊन िवचार 

केला क  ’याने आमची उ म कारे सेवा केली आहे, हणून 

आपण याला उपदेश करावा हे उिचत आहे.’ असा िवचार 

क न अ नीने हटले - ’ ाण  आहे, कं  आहे, ख  

आहे.’ उपकोसल हणाला ’ ाण  आहे हे मी जाणतो, पण 

’क’ आिण ’ख’ यांना जाणत नाही. अ नी हणाले, ’य ाव कं 

तदेव खं, यदैव खं तदेव किमित ाण च’ (छां उप ४.१०.५) 

अथात ् - िन संदेह, जो ’क’ आहे तोच ’ख’ आहे तोच ’क’ 

आहे, तथािप ाणही तोच आहे.’ या कारे यांनी ाला ’क’ 

सुख व प आिण ’ख’ आकाशा माणे सू म आिण यापक 

हटले. तसेच तोच ाण पाने सवाना स ा- फूित देणारा आहे 

असे सांगून याला संकेताने ाचा प रचय क न घडवला.  

यानंतर गाहप य अि नने कट होऊन हटले, ’सूयात जो 

हा पु ष िदसत आहे तो मीच आहे. जो उपासक या कारे 

जाणून उपासना करतो या या पापांचा नाश होऊन तो उ म 

लोकांचा अिधकारी होतो तथा पूण आयु मान आिण उ वल 

जीवनाने यु  होतो. याचा वंश कधीही न  होत नाही.’ 

यानंतर अ वाहायपचन अि नने कट होऊन हटले, 

’चं याम ये जो हा पु ष िदसून येत आहे तो मी आहे. जो 

मनु य हे रह य जाणून उपासना करतो, तो उ म लोकांचा 

अिधकारी होतो’ इ यािद.  
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यानंतर आहवनीय अि नने कट होऊन सांिगतले, ’िवजेत 

जो हा पु ष िदसत आहे तो मी आहे.’ असे जाणून उपासना 

करणार्यास तो वरील माणे फलाचा अिधकारी होतो असे 

सांिगतले. यानंतर सव अि नंनी एकाचवेळी सांिगतले, ’हे 

उपकोसल ! आ ही तुला आमची िव ा (अि न-िव ा) आिण 

आ मिव ा दो ही सांिगत या आहेत. आचाय तुला यांचा माग 

दाखवतील.’ इत यात याचे गु  स यकाम आले. आचाय 

याला पाहन हणाले, ’सौ य ! तुझे मुख वे या माणे 

चमकत आहे, तुला कुणी उपदेश िदला आहे.’ उपकोसलने 

केवळ अि नंकडे संकेत केला. आचायानी िवचारले, ’यांनी 

तुला काय सांिगतले ?’ ते हा उपकोसलने अि नंकडून 

ऐकले या सव गो ी सांिगत या. यानंतर आचाय हणाले, 

’हे सौ य ! यांनी तुला केवळ उ म लोक ा ी या साधनाचा 

उपदेश केला आहे. आता मी तुला असा उपदेश देतो क  तो 

जाणणार्यास या माणे कमळा या पानास जल पश क  

शकत नाही या माणे पाप पश क  शकणार नाही.’ 

उपकोसल हणाला, ’भगवन ् ! आपण कृपा करावी.’ या या 

उ राथ आचाय हणाले, ’य एषोऽि िण पु षो यत, एष 

आ मेित होवाच, एतद् अमृतं, अभयं, एतद् ेित’ अथात ् - 

’ने ात जो हा पु ष िदसून येतो, तोच आ मा आहे, तोच अमृत 

आहे, तोच अभय आहे आिण ही तोच आहे.’ यानंतर 
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यासच ’संय ाम्’ ’वामनी’ आिण ’भामनी’ सांगून, अंती या 

िव ांचे फल अिचरामागाने ास ा  होणे सांिगतले आहे.  

हे करण पािहले क  कळून येते क  डो यात िदसणारा पु ष 

पर च आहे, जीवा मा अथवा ितिबंबाला उ ेशून हे कथन 

नाही. कारण िव े या संगात याचे वणन क न याला 

आ मा, अमृत, अभय आिण  हटले आहे. या िवशेषणांची 

उपपि  ातच लागून शकते, अ य कशात नाही.  

संबंध - आता ही िज ासा उ प न होते क  येथे ास 

डो यात िदसणारा पु ष का हटले गेले आहे ? तो काय 

एखा ा थान िवशेषात राहणारा थोडाच आहे ? यावर 

सांगतात -  

थानािद यपदेशा च ॥ १.२.१४ ॥  

अथ - थानािद यपदेशात ् = ु ितम ये अनेक थलांवर 

ासाठी थान आिदंचा िनदश केला आहे हणून; च = ही 

(ने ा तवत  पु ष येथे च आहे)  

या या - ु ितम ये िठकिठकाणी ाचा संकेत 

कर यासाठी याचे थान, तसेच नाम, प आिदंचे वणन केले 

आहे. जसे अ तयािम ा ण (बृह. उप ३.७.३.२३) या िठकाणी 

ास पृ वी आिद अनेक थानात ि थत सांिगतले आहे. 

याच कारे अ य ु ितंम येही वणन आले आहे. हणून येथे 
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ास ने ास िदसणारा पु षही डो या या दोषांपासून 

सवथा िनिल  राहात असतो. या समान उदाहरणाव न 

ाचे त व समजावून दे यासाठी असे हणणे उिचतच आहे. 

हणून येथे असेही हटले आहे क  ’डो यात तूप अथवा पाणी 

आिद जी काही व त ूघातली जाते, ती डो यां या पाप यांतच 

राहते, ् या पु षास पश क  शकत नाही.’  

संबंध - उ  िस ा तास ढ कर यासाठी आणखी एक युि  

-  

सुखिविश ािभधानादेव च ॥ १.२.१५ ॥  

अथ - च = तथा; सुखिविश ािभधानात ् = ने ा तवत  

पु षास आनंदयु  बनिवले गेले आहे हणून; एव = ही (हेच 

िस  होते क  ते च आहे.)  

या या - उ  संगात असे हटले आहे क  ’हा ने ात 

िदसणारा पु षच अमृत, अभय आिण  आहे.’ येथे िनभयता 

आिण अमृत व ही दो ही सुखाची सूचक आहेत. तथा जे हा 

अि नंनी एक  येऊन उपदेश केला ते हा हटले होते क  जे 

’क’ हणजे सुख आहे तेच ’ख’ हणजे आकाश आहे. भाव हा 

आहे क  ते  आकाशा माणे अ यंत सू म, सव यापी आिण 

आनंद व प आहे. या कारे यास आनंदयु  दाखव याने ते 

ही आहे.  
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संबंध - यािशवाय -  

ुतोपिनष कग यिभधाना च ॥ १.२.१६ ॥  

अथ - ुतोपिनष कग यिभधानात ्= उपिनषद, अथात रह य 

िव ानाचे वण करणारास वे याची जी गित सांिगतली 

गेली आहे, तीच गित या पु षास जाणणार्याचीही सांिगतली 

आहे हणून च = ही (हेच दशिवले आहे क  ने ात िदसणारा 

पु ष येथे च आहे)  

या या - या संगा या शेवटी या ने ा तवत  पु षास 

जाणणार्याची तीच पुनराव ृ ि रिहत गित अथात ् देवयान 

मागाने जाऊन लोकात ास ा  होणे आिण तेथून 

पु हा या संसारात परत न ये याची गो  सांिगतले आहे.** 

याव न हेच िस  होत आहे क  येथे ने ात िदसणारा पु ष 

च आहे.  

** अथो रेण तपसा चयण या 

िव याऽऽ मानमि व यािद यमिभजय ते । एतद् व ै ाणानां 

आयतनं एतद् अमृतं अभयं, एतद् परायणं, त मात ् न 

पुनरावत ते, इ येष िनरोधः । (  उप १.१०) अथात ् - जे 

तप येसह चयपूवक आिण ेने यु  होऊन 

अ या मिव े ारा परमा याचा शोध घेऊन जीवन साथक 

करतात, ते उ रायण मागाने सूयलोकास िजंकतात ( ा  
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करतात.) हेच ाणांचे क  आहे, हेच अमृत आिण िनभय पद 

आहे. ही परम गित आहे. हणून पु हा परतून येत नाही. या 

कारे हा िनरोघ - पुनरावित िनवारक - आहे.  

संबंध - जर या करणात ने ात िदसणारे ितिबंब, ने ि याची 

अिध ा ी देवता अथवा जीवा मा - यांपैक  कुणा एकाला 

ने ा तवत  पु ष का मान ूनये ? यावर सांगतात -  

अनवि थतेरस भवा च नेतरः ॥ १.२.१७ ॥  

अथ - अनवि थतेः = अ य कुणाची ने ात िनरंतर ि थित 

नस याने; च = तथा; असंभवात ्= ुतीत सांिगतलेले अमृत व 

आिद गुण इतर कोणात संभवनीय नस याने; इतरः = 

ािशवाय दुसरे कोणीही; न - ने ा तवत  पु ष नाही.  

या या - छाया पु ष अथवा ितिबंब ने ेि यात सदैव 

राहात नाही. जे हा कोणी पु ष समोर येतो ते हा याचे 

ितिबंब ने ात िदसून येते आिण तो दूर गेला क  अ य होते. 

इंि यानु ाहक देवतेचे ि थतीही ने ात सदैव राहात नाही. 

यावेळी ते इंि य आप या िवषयाला हण करते या समयी 

ती या या सहा यका या पाने या या िठकाणी ि थत 

मानली जाते. याच कारे जीवा माही मना या ारा एका वेळी 

को यातरी एका इंि या या िवषयास हण करतो तर इतर 

वेळी इतर इंि या या िवषयाला, आिण सुषुि म ये तो 
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कोण याही िवषयास हण करीत नाही. हणून िनरंतर एकच 

ि थित डो यात राहात नस याने या ित ह पैक  कोणालाही 

ने ा तवत  पु ष हणता येत नाही. यािशवाय, ने ात 

िदसणार्या पु षाचे जे अमृत व आिण िनभयता आिद गुण 

ु ितने सांिगतले आहेत, ते ािशवाय इतर कोणात संभवत 

नाहीत. यामुळेच उपरो  ित ह पैक  कोणालाच ने ा तवत  

पु ष मानता येत नाही. हणून पर  परमे रच येथे ने ात 

िदसून येणारा पु ष हटले गेले आहे, हेच मानणे यो य आहे.  

संबंध - पवू करणात ही गो  सांिगतली गेली आहे, क  ुतीत 

िठकिठकाणी ासाठी िभ न िभ न थान आिदंचा िनदश 

केला आहे. आता पु हा अिधदैव, अिधभूत आिदम ये या 

ाची याि  सांगून या गो ीचे समथन कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे -  

अ तया यिधदैवािदषु त म यपदेशात ्॥ १.२.१८ ॥  

अथ - अिधदैवािदषु = आिधदैिवक आिण आ याि मक आिद 

सम त व तुंम ये; अ तयामी = यास अंतयामी हटले आहे 

(ते पर च आहे); त म यपदेशात ् = कारण तेथे या याच 

धमाचे वणन आहे.  

या या - बृहदार यक उपिनषदात (३.७) एक संग आला 

आहे. तेथे उ ालक ऋषीने या व य मुन ना थम तर 
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सू ा यािवषयी  केला आहे. नंतर या अंतयामी या 

संबंधी िवचारले आहे. जो या लोकात आिण परलोकात, तसेच 

सम त भूत- ा यांना यां या आत राहन िनयं णात ठेवतो, 

यासंबंधात. उ रात या व यांनी सू ा मा तर ’वायुको’ 

हटले आहे आिण अंतयामीचे िव तारपूवक वणन करताना 

याला जड-चेतना मक सम त भूते, सव इंि ये आिण संपूण 

जीवांचा िनयंता हणून शेवटी या कारे हटले आहे. - ’एष त 

आ मा तयाममृतोऽ ो ाऽ तुः ोतामतो म तािव ातो 

िव ाता ना योऽतोऽि त ा ना योऽतोऽि त ोता 

ना योऽतोऽि त म ता ना योऽतोऽि त िव ातैष त 

आ मा तया यमृतोऽतोऽ यदातम्’ अथात ् - हा तुमचा 

अ तयामी अमृत व प आ मा िदसून येत नाही परंतु वतः 

सवाना पहाणारा आहे. ऐकता न येणारा परंतु वतः सवाचे 

मनन करणारा आहे. यास िवशेष पाने उ म कारे जाणतो. 

असा हा तुमचा आ मा अ तयामी आहे. या याहन िभ न सव 

काही िवनाशशील आहे. या वणनात आलेली मह वसूचक 

िवशेषणे पर ाशीच संगत होऊ शकतात. जीवा या या 

अंतयामी आ मा ािशवाय दुसरा कोणी होऊ शकत नाही. 

हणून या संगात ालाच अ तयामी हटले आहे. हेच 

मानणे यो य आहे. ** 
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** हा संग सू  ३.३.३५ पासून ३.३.४१ पयत या या येतही 

आला आहे. तेथे पािहले पािहजे.  

संबंध - पूवसू ात िविधमुखाने ही गो  िस  केली आहे, क  

अ तयामी ’ च’ आहे. आता िनषेधमुखाने हे िस  करतात 

क  अ य  जड कृित अ तयामी होऊ शकत नाही -  

न च मातमत मािभलापात ्॥ १.२.१९ ॥  

अथ - मातम् = सां य मृ ित ारा ितपािदत धान (जड 

कृित); च = ही; न = अ तयामी नाही; अत मािभलापात ् = 

कारण या करणात सांिगतलेले ापण आिद धम कृतीचे 

नाहीत.  

या या - सां य- मृित ारा ितपािदत जड कृित या 

धमाचे वणन तेथे अ तयामीसाठी आलेले नाही, तर चेतन 

पर ा या धमाचेच िव तारपूवक वणन केले आहे. याव न 

तेथे सांिगतलेला अ तयामी कृित होऊ शकत नाही. हणून 

हेच िस  होत आहे क  या करणात ’अ तयामी’ नावाने 

पर  परमा याचेच वणन आले आहे.  

संबंध -  हे ठीक आहे क  जड अस याने कृितला अ तयामी 

हणणे श य नाही, परंतु जीवा मा तर चेतन आहे, तथा तो 

शरीर आिण इंि ये यां या आंत राहणारा आिण यांचे िनयमन 
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करणाराही य  आहे; हणून याला अ तयामी का मानू ं

नये ? यावर सांगतात -  

शारीर ोभयेऽिप िह भेदेनैनमधीयते ॥ १.२.२० ॥  

अथ - शारीरः = शरीरात राहणारा जीवा मा’ च = ही; न = 

अ तयामी नाही; िह = कारण क ; उभयेऽिप = मा यंिदनी तथा 

का व दो ही शाखांचे; एनम् = या जीवा यास; भेदेन = 

अ तयामीहन िभ न मानून; अधीयते = अ ययन करतात.  

या या - मा यंिदनी१ आिण का व२ या दो ही शाखांचे 

िव ान अ तयामीला पृ वी आिदं या माणे जीवा या या 

आत राहन याचे िनयमन करणारा मानतात. तेथे 

जीवा यास िनय य आिण अ तयामीला िनय ता हटले आहे. 

या कारे जीवा मा आिण परमा मा या दोह चे पृथक् पृथक् 

वणन अस याने तेथे ’अ तयामी’ पद पर  परमा याचेच 

वाचक आहे, जीवा याचे नाही.  

१ - ’य आ मिन ित ना मनोऽ तरो यमा मा न वेद 

य या मा शरीरं य आ मानम तरो यमयित स त 

आ मा तया यमृतः ।’ (शतपथ ा० १४.५.३०)  

२ - ’यो िव ाने ित न ्िव ानाद तरो यं िव ानं न वेद य य 

िव ानँ शरीरं यो िव ानम तरो यमय येष त 

आ मा तया यमतृः ।’ (बृह. उ. ३.७.२२)  
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एकोणीसा या सू ात सांिगतले आहे क  ापण आिद 

चेतनाचे धम जड कृितम ये अस ू शकत नाही; हणून ती 

अ तयामी अस ूशकत नाही. यावर अशी िज ासा उ प न होते 

क  मु डकोपिनषदात यास अ यता, अ ा ता आिद 

धमानी दाखवून अंती यास भूतांचे कारण हटले आहे ते तर 

कृित होऊन शकते; कारण या िठकाणी सांिगतलेले सव 

धम कृतीत आढळून येतात. यावर सांगतात -  

अ य वािदगुणको धम े ः ॥ १.२.२१ ॥  

अथ - अ य वािदगुणकः = अ यता आिद गुण असणारे 

पर  परमे र आहेत; धम े ः = कारण या जागी या या 

सव ता आिद धमाचे वणन आहे.  

या या - मु डकोपिनषदात एक संग आहे. महिष शौनक 

िविधपूवक अङ्िगरा ऋष ना शरण गेले आिण िवचारले, 

’भगवन ्! काय जाणले असता सव काही जाणले असे होते ?’ 

यावर अंिगरांनी सांिगतले - ’जाण यायो य दोन िव ा आहेत. 

एक अपरा आिण दुसरी परा. यातील अपरा िव ा ऋ वेद, 

यजुवद, सामवेद, अथववेद, िश ा, क प, याकरण, िन , 

छंद तथा योितष आहे. आिण परा िव ा ती आहे िज यायोगे 

या अ र ास जाणले जाते.’ असे हणून यांनी अ रास 

समजून घे यासाठी यचे गुण आिण धमाचे वणन (मुंडक 

१.१.६) करताना हटले - य द् अ े यं अ ा  ं अगो  ं अवण 
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अच ुः ो  ं तदपािणपादम् । िन यं िवभु ं सवगतं सुसू मं 

तद ययं भूतयोिनं प रप यि त धीराः ॥ - अथात ्जे इंि यां या 

ारा अगोचर आहे, पकडता येऊ शकणारे नाही, याचे काही 

गो  नाही, वण नाही, जे डोळे, कान तसेच हातपाय िवरिहत 

आहे, िन य, यापक, सव  प रपूण अ यंत सू म आिण सवथा 

अिवनाशी आहे, याला धीर पु ष हणतात, ते सम त भूतांचे 

परम कारण आहे.  

पुढे नवम मं ात हटले आहे - यः सव ः सविव य ानमयं 

तपः । त मादेतद्  नाम पम नं च जायते ॥ - जो सव , 

सवाना जाणणारा, ान हेच याचे तप आहे, या या पासूनच 

हे िवराट प सम त जगत ्तथा नाम, प आिण अ न उ प न 

होते.  

येथे या सव ता आिद धमाचे वणन आहे ते पर  

परमे राचेच आहे. तथा एका ास जाण यावरच सव काही 

जाण यासारखे होऊ शकते. अ य काही जाण याने नाही. 

हणून या करणात यास अ यता आिद गुणांनी यु  

हटले गेले आहे. तो पर  परमा माच आहे, जीवा मा िकंवा 

कृित नाही.  

संबंध - या गो ी या पुि साठी दुसरी युि  देतात -  

िवशेषणभेद यपदेशा यां च नेतरौ ॥ १.२.२२ ॥  
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अथ - िवशेषणभेद यपदेशा याम् = परमे रसूचक िवशेषणांचे 

वणनानुसार तसेच कृित आिण जीवा याहन यास िभ न 

दाखिव यासाठी; च = ही; इतरौ = दुसरे दो ही जीवा मा आिण 

कृित; न = अ यता आिद गुणांनी यु  जगताचे कारण 

हटले जाऊ शकत नाही.  

या या - या करणात यास अ यता आिद गुणांनी यु  

आिण सव भूतांचे कारण हटले आहे. या यासाठी ’सव ’ 

आिद िवशेषणे िदली गेली आहेत, जी धान (जड कृित) साठी 

उपयु  होऊ शकत नाहीत आिण अ प  जीवा यासाठीही 

उपयु  नाहीत. या िशवाय या दोह ना ाहन िभ न हटले 

गेले आहे. मु डकोपिनषद ३.१.७ म ये हटले आहे - 

’प यि वहैव िनिहतं गुहायाम् ।’ हणजे तो पाहणार्यां या 

शरीरात हणजेच दयात लपलेला आहे. यास अनुस न 

जीवा याहन परमा याची िभ नता वतः प  होत आहे. 

परत मु डक ३.१.२. हटले आहे - ’समाने वृ  ेपु षो िनमि न 

ऽनीशयाशोचित मु मानः । जु  ं यदा प य य यमीशं अ य 

मिहमानिमित वीतशोकः ॥ - शरीर पी वृ ावर राहणारा हा 

जीवा मा शरीरात आस  होऊन बुडून गेला आहे. आप याला 

असमथ समजून, मोिहत होऊन शोक करीत राहतो. परंतु तो 

जे हा तेथेच ि थत असले या भ जनां या ारा सेिवत 

आप याहन िभ न परमे रास पाहतो आिण याचा मिहमा 
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जाणतो, ते हा सवथा शोकरिहत होतो. या कारे या मं ात 

प  श दात परमे रास जीवा याहन तसेच शरीर पी 

वृ ाहनही िभ न सांिगतले आहे. हणून येथे जीव आिण 

कृित दो ह पैक  कोणीही अ यता आिद गुणांनी यु  

जगत ्कारण होऊ शकत नाही.  

संबंध - या करणात यास सम त भूतांचे कारण हटले आहे 

तो पर  परमे रच आहे. या या पुि साठी आणखी एक 

माण उपि थत करतात - 

पोप यासा च ॥ १.२.२३ ॥  

अथ - पोप यासात ् = ु ितम ये या या िनिखल लोकमय 

िवराट व पाचे वण केले आहे, यामुळे; च = ही (तो परमे रच 

सव भूतांचे कारण िस  होत आहे.)  

या या - मु डक. २.१.४ येथे पर  परमे रा या 

सवलोकमय िवराट व पाचे वणन अशा कारे केले आहे - 

’अि नमू धा च ुषी चं सूय  िदशः ो े वाग ् िवव ृता  वेदाः । 

वायु ाणो दयं िव म य पद् यां पृ िथवी ेष सवभूता तरामा 

॥ - अि न या परमे राचे म तक आहे, चं  आिण सूय हे दोन 

ने  आहेत, सव िदशा हणजे दोन कान आिण कट झालेले 

वेद याची वाणी आहे. वायु याचा ाण तर संपूण िव  हे 

याचे दय आहे. या या पायापासून पृ वी उ प न झाली 
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आहे. हा सम त ा यांचा अंतरा मा आहे. या कारे 

परमे रा या िवराट् व पाचा उ लेख क न याला सवाचा 

अंतरा मा हटले आहे. हणून उ  करणात ’भूतयोिन’ 

नावाने पर  परमा याचेच वणन आहे हा िन य होत आहे. 

संबंध - आता अशी िज ासा उ प न होते क  

छा दो योपिनषदात ५.१८.२ म ये वै ानरा या व पाचे 

वणन करताना ’ ुलोकास’ याचे म तक हटले आहे. 

’वै ानर’ श द जठराि नचा वाचक आहे. हणून हे वणन 

जठरानलासंबंधी आहे िकंवा अ य कोणा या ? या शंकेचे 

िनवारण कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात 

आहे -  

वै ानरः साधारणश दिवशेषात ्॥ १.२.२४ ॥  

अथ - वै ानरः = तेथे वै ानर नावाने पर  परमा याचेच 

वणन आहे; साधारणश दिवशेषात ् = कारण या वणनात 

’वै ानर’ आिण ’आ मा’ या साधारण श दां या अपे ेने 

पर ा या बोधक िवशेष श दांचा योग झाला आहे.  

या या - छा दो योपिनषद पाच या अ याया या अकरा या 

ख डापासून या संगाचा आरंभ झाला आहे तो असा आहे - 

ाचीनशाल, स यय , इ ु न, जन आिण बुिडल - हे पाच 

ऋिष े  गृह थ आिण महान ् वेदवे े होते. यांनी एक  
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येऊन पर परात िवचार केला क  ’आमचा आ मा कोण आहे 

आिण ाचे व प कसे आहे ? जे हां ते कोण याही 

िनणयावर पोहोच ूशकले नाहीत ते हा यांनी िन य केला क  

’या समयी महिष उ ालक ’वै ानर’ आ याचे ाता आहेत, 

आपण यां याजवळ जावे.’ या िन यानुसार ते पाचही ऋिष 

उ ालक मुिनंकडे गेले. यांना पाहनच मुिनंनी असे अनुमान 

केले क , ’हे लोक मला काहीतरी िवचारतील, परंतु मी यांचे 

समाधान क  शकणार नाही. हणून मी यांना आधीच अ य 

कोणी उपदे ा सुचवला तर ते बरे होईल.’ असा िवचार क न 

उ ालक यांना हणाले - "आदरणीय महष ं नो ! या समयी 

केवळ राजा अ पितच वै ानर आ याचा ाता आहे. चला 

तर आपण सवजण या याकडे जाऊ या." असे हणून या 

सवाबरोबर उ ालक मुिन तेथे गेले. राजाने या सवाचा 

यथोिचत स कार केला आिण यांना दुसर्या िदवशी य ात 

सहभागी हो याची ाथना करीत यांना पया  धन दे याचे 

आ ासनही िदले. यावर महष ं नी सांिगतले क , ’आ हाला 

धनाची अपे ा नाही. आ ही या हेतूने आप याजवळ आलो 

आहोत, तोच ा. आ हाला असे कळले आहे क  आपण 

वै ानर अ यास जाणता. याचाच उपदेश तु ही आ हाला 

करा.’ राजाने दुसर्या िदवशी यांना जवळ बोलावून घेतले 

आिण एकेकास मशः िवचारले - "या िवषयात आपण काय 

जाणता ?" यां यापैक  उपम युपु  ाचीनशाने उ र िदले, 
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’मी ुलोकास आ मा समजून याची उपासना करतो.’ 

स यय  हणाला, ’मी सूयाची उपासना करतो.’ इ ु न 

हणाला, ’मी वायूची उपासना करतो.’ जनाने आपण 

आकाशाची आिण बुिडलाने आपण जलाची उपासना करत 

अस याचे सांिगतले. या सवाचे बोलणे ऐकून राजा हणाला, 

"आपण सवजण या िव ाचा आ मा वै ानराची उपासना तर 

करीत आहात, परंतु या या एकेका अंगाचीच उपासना 

आप या ारे होत आहे. हणून ही सवागपूण नाही. कारण - 

’त य ह वा एत या मनो वै ानर य मूधव 

सुतेजा ुिव पः ाणः पृथ व मा मा संदेहो बहिल 

बि तरेव रियः पृ िथ येव पावुर एव वेिदल मािन निह दयं 

गाहप यो मनोऽ वाहायपचन आ यं आहवनीय’ - हणजे या 

िव ाचा आ मा जो वै ानर, याचे ुलोक हे म तक आहे, 

सूय ने  आहे, वायु ाण आहे, आकाश शरीराचा म यभाग 

आहे, जल बि त थान आहे, पृ वी दो ही चरण आहेत, वेदी 

व ः थल आहे, दभ लोम आहे, गाहप य अि न दय आहे, 

अ वाहायपचन अि न मन आहे आिण आहवनीय अि न मुख 

आहे.’  

या वणनाव न कळून येते क  येथे िव ा या आ म प िवराट 

पु षालाच वै ानर हटले आहे, कारण या करणात 
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जठराि न आिदचा वाचक, साधारण श दांपे ा पर ाचा 

वाचक िवशेष दांचा िठकिठकाणी योग केला गेला आहे.  

संबंध - आणखी एक वचन तुत करतात - 

मयमाणमनुमानं यािदित ॥ १.२.२५ ॥  

अथ - मयमाणम् = मृितम ये जे िवराट् व पाचे वणन आहे, 

ते; अनुमानम् = मूलभूत ुती या वचनाचे अनुमान करवून 

वै ानरचे ’परमे र’ अस याचा िन य करणारे आहे; इित 

यात ्= हणून या करणात वै ानर परमा माच आहे.  

या या - महाभारत, शाि तपव ४७.७० येथे हटले आहे - 

’य याि नरा यं ौमू धा खं नािभ रणौ ि ितः । सूय ुः 

िदशः ो  ंत म ैलोका मने नमः ॥’ - अि न याचे मुख आहे, 

ुलोक म तक, आकाश नािभ, पृ वी दो ही चरण, सूय ने  

तथा िदशा कान आहेत, या सवलोक व प परमा यास 

नम कार असो. या कारे या िठकाणी परमे राचे अिखल 

िव पाने वणन आहे. मृित या वचनाने या या कुठ या 

तरी मूलभूत ु ितचे अि त व िस  होत आहे. उपरो  छांदो य 

ु ितत जे वै ानर पाचे वणन आहे तेच पूव  

मृितवचनाचा मूळ आधार आहे. हणून येथे या पर ा या 

िवराट पालाच वै ानर हटले आहे, ही गो  मृित या योगे 

िस  होत आहे. हणून जेथे जेथे आ मा अथवा परमा मा 
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यां या वणनात ’वै ानर’ श दाचा योग येतो तेथे यास 

पर ा या िवराट व पाचाच वाचक मानला पािहजे. 

जठरानल िकंवा जीवा याचा वाचक नाही. मांडू योपिनषद 

ा या चार पादांचे वणन करते. तेथे ाचा पिहला पाद 

वै ानर हटले आहे, तेथेही ते परमे रा या िवराट् व पाचेच 

वाचक आहे, जठराि न िकंवा जीवा याचे नाही.  

संबंध - उपरो  गो ी या िस ीसाठी सू कार वतःच शंका 

उपि थत क न ितचे समाधान करतात -  

श दािद योऽ तः ित ाना च नेित चे न तथा ् युपदेशाद् 

असंभवात ्पु षमिप चैनमधीयते ॥ १.२.२६ ॥  

अथ - चेत ्= जर हणाल; श दािद यः = श दािद हेतुने अथात ्

अ य ु ितम ये वै ानर श द अि न या अथात िवशेष पात 

यु  झाला आहे आिण या मं ात गाहप य आिद अि नंना 

वै ानराचे अंग हटले गेले आहे, हणून; च = तथा; 

अ तः ित ानात ् = ु ितम ये वै ानरास शरीरार िति त 

हटले गेले आहे, हणूनही; न = येथे वै ानर श द पर  

परमा याचा वाचक नाही; इित न = पण हे हणणे यो य 

नाही; तथा ् युपदेशात ् = कारण तेथे वै ानरात ि  

कर याचा उपदेश आहे; असंभवात ् = यािशवाय केवळ 

जठरानलाचे िवराट् पात ्वणन होणे असंभव नाही, हणून; च 

= तथा; एनम् = या वै ानरास; पु ष = ’पु ष’ नाव देऊन; 
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अिप=ही, अधीयते = वाचतात ( हणून उ  करणात वै ानर 

श द पर ाचाच वाचक आहे.)  

या या - जर हणाल क  अ य ु ितम ये ’स यो हैतमेवमि नं 

वै ानरं पु षिवधं पु षेऽ तः िति तं वेद ।’ (शतपथ ा. 

१०.६.१.११) - हणजे जो या वै ानर अि नला पु षा या 

आकाराचा तथा पु षा या अंतरात िति त जाणतो. 

या कारे वै ानर श द अि न या िवशेषण पाने यु  

झाला आहे. तथा या ु ितवर िवचार चालला आहे, ित यातही 

गाहप य आिद ित ही अि नंना वै ानराचे अंग हटले आहे. 

या कारे भगवद्गीतेतही हटले आहे क , ’मीच 

वै ानर पाने ा यां या शरीरात ि थत राहन चार कार या 

अ नाचे पचन करतो. (१५.१४) या सव कारणांनी येथे वै ानर 

नावाने जठराि नचेच वणन आले आहे. परमा याचे नाही. तर 

हे हणणे यो य नाही. कारण शतपथ ा णा या ु ितत जी 

वै ानर अि नला जाण यची गो  आली आहे, ती जठरा नीत 

ि  करिव या या उ ेशानेच आली आहे. जर असे नसेल 

तर याला पु ष हटले गेले नसते. तसेच भगवद्गीतेतही जे 

वै ानर अि नला सव ा यां या शरीरात ि थत हटले आहे, 

तेथे ही या यात परमा मबुि  करिव यासाठी भगवंतांनी 

आप या िवभूित या पात सांिगतली आहे. यािशवाय यावर 

िवचार चालला आहे, या ुतीत सम त ा डास वै ानराचे 
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शरीत हटले आहे. म तकापासून पायांपयत या या अंगात 

सम त लोकांची क पना केली गेली आहे. हे जठराि नसाठी 

असंभवच आहे. एवं शतपथ ा णात तसेच येथेही या या 

वै ानरास पु षा या आकाराचा आिण पु ष हटले गेले आहे, 

जे जठराि नसाठी यो य नाही. या सव कारणांनी या 

करणात सांिगतलेला वै ानर पर  परमे रच आहे. 

जठराि न अथवा अ य कोणी नाही.  

संबंध - या संगात पृथक् पृथक् उपा य पाने आलेले ’िदव’, 

’आिद य’, ’वायु’, ’आकाश’, ’जल’ तसेच पृ वीही वै ानर 

नाही, हे िस  कर यासाठी सांगतात -  

अत एव न देवता भूतं च ॥ १.२.२७ ॥  

अथ - अत = उपरो  कारणांनी; एव = हेही िस  होत आहे क , 

तसेच; देवता = ौ, सूय आिद लोकांचे अिध ाता देवगण; च = 

आिण; भूतम् = आकाश आिद भूतसमुदायही; न = वै ानर 

नाही.  

या या - उपरो  करणात ’ ौ’, ’सूय’ आिद लोकांची 

तसेच आकाश, वायु आिद भूतसमुदायाची आप या 

आ या या पात उपासना कर याचा संग आला आहे. 

हणून सू कार प  करतात, क  पूवसू ात सांिगतले या 

कारणांनी हेही समजून घेतले पािहजे क  या या लोकां या 
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अिभमानी देवता तसेच आकाश आिद भूतांनाही ’वै ानर’ 

श दाने हण केले जात नाही. हणून हेच मानले पािहजे क , 

’जो िव पही आहे आिण पु षही, तो वै ानर आहे.’ या 

यु पि नुसार पर  परमे रासच वै ानर हटले गेले आहे.  

संबंध - मागे २६ या सू ात सांिगतले आहे क  शतपथ 

ा णा या मं ात जी वै ानर अि नला जाण याची गो  

सांिगतली, ती जठराि नत ि  करिव यासाठीच आहे. 

यायोगे असे तीत होते क  शािळ ाम िशलेत िव णु या 

उपासनेस श येथे वै ानर नामक जठराि नत परमे राचे 

तीक हणून उपासना सांग यासाठी ’वै ानर’ नामाने 

ाचे वणन आहे. हणून सू कार आचाय जैिमिनचे मत 

सांगतात -  

सा ाद यिवरोधं जैिमिनः ॥ १.२.२८ ॥  

अथ - सा ात ्= ’वै ानर’ श दास सा ात पर ाचे वाचक 

मान यात; अिप = ही; अिवरोधम् = काही िवरोध नाही असे; 

जैिमिनः (आह) = आचाय जैिमनी सांगतात -  

या या - आचाय जैिमिनंचे कथन आहे क  वै ानर श दाला 

सा ात ्िव प परमा याचा वाचक मान यात काही िवरोध 

नाही. हणून येथे जठराि नला तीक मानून या या पात 

परमा याची उपासना मान याची काही आव यकता नाही.  
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संबंध - उपरो  सू ां ारे हे िस  होते क  ’वै ानर’ नावाने 

या करणात पर  परमा याचेच वणन केले आहे, परंतु 

िनिवकार, िनराकार, अ य  पर  परमा यास या कारे 

साकार िवराट् पात देश-िवशेषाशी संबंध हणणे कोण या 

अिभ ायाने आहे ? िनगुण-िनराकारास सगुण-साकार हणणे 

पर पर िवरोधी वाटते. यावर २९ या सू ापासून ३१ या 

सू ापयत िविभ न आचायाचे मत सांगून अंती ३२ वे सू ात 

आपला िस ा त सांगून सू कार या दुसर्या पादास समा  

करतात -  

अिभ य े र या मर यः ॥ १.२.२९ ॥  

अथ - अिभ य े  = भ ांवर अनु ह कर यासाठी देश 

िवशेषात ाचे ाकट्य होत असते, हणून; अिवरोधः = यात 

काही िवरोध नाही; इित = असे; आ मर यः = आ मर य 

आचाय हणतात.  

या या - आ मर य आचायाचे हणणे आहे क  भ जनांवर 

अनु ह क न यांना दशन दे यासाठी भगवान वेळोवेळी 

यां या े या अनुसार नाना पात कट होतात. तसेच 

आप या भ ांना दशन, पश आिण ेमपूवक संवाद आिदं या 

पाने आनंद वाटणे, यांचा उ ार करणे आिण जगतात 

आपली क ित पस न ित या कथन, मनन ारा साधकांना 

परम-लाभ (मो ) ा  हावा हणून भगवान ्मनु य आिदं या 
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पात वेळोवेळी कट होतात. केनोपिनषद ३.२ व गीता ४.६-

९ तसेच इतर सद् ंथातूनही मािणत आहे. यामुळे िवराट् 

पात या पर  परमा यास सगुण साकार तथा देश-

िवशेषाशी संबंिधत मान यात काही िवरोध नाही, कारण ते 

सवसमथ भगवान देश-कालातीत आिण देश कालाशी संबंध 

ठेवणाराही आहे, तो या माणे िनगुण-िनराकार आहे 

याच माणे सगुण साकार देखील आहे. हेच मांडू य 

उपिनषदात पर  परमा या या चार पादांचे वणन फारच 

उ म कारे वणन केले आहे.  

संबंध - आता बाद र आचायाचे मत -  

अनु मृ तेबाद रः ॥ १.२.३० ॥  

अथ - अनु मृ तेः = िवराट् पात परमे राचे िनरंतर मरण 

कर यासाठी यास देश िवशेषाशी संबंध सांग यात; 

(अिवरोधः इित) बाद रः = (काहीही िवरोध नाही असे) बाद र 

नामक आचाय मानतात.  

या या - पर  परमे  जरी देशकालातीत आहे, तरीही 

याचे िनरंतर भजन, यान आिण मरण कर यासाठी, यास 

देश िवशेषात ि थत िवराट् व प मानणे, सांगणे आिण 

समज यात कसलाच िवरोध नाही. कारण भगवान सवसमथ 
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आहेत. यांचे भ  या या पात िचंतन करतात, यां यावर 

कृपा कर यासाठी ते या या पात यांना भेटतात.++  

++ ीमद् भागवत ३.९.११ येथे हटले आहे - य ि या ते 

उ गाय िवभावयि त त द् वपुः णयसे सदनु हाय । - महान ्

यश ी परमे रा ! तुझे भ  आप या दयात तुझे या या 

पाने िचंतन करतात, या तु या भ ांवर अनु ह 

कर यासाठी त ूते ते प धारण करतोस.  

संबंध - या िवषयात आचाय जैिमिनंचे मत सांगतात -  

संप े रित जैिमिन तथा िह दशयित ॥ ३१ ॥  

अथ - संप ेः = पर  परमे र अनंत ऐ याने संप न आहे 

( यास देशिवशेषाशी संबंध ठेवणारे मान यात काही िवरोध 

नाही) हणून; इित = असे; जैिमिनः = जैिमिन आचाय 

मानतात; िह = कारण; तथा = असाच भाव; दशयित = इतर 

ु ितही कट करतात.  

या या - आचाय जैिमिनंचे हणणे आहे क  पर  परमे र 

अनंत ऐ याने संप न आहे हणून या िनिवकार, िनराकार 

व देशकालातीत परमा यास सगुण, साकार वा काही देश 

िवशेषाने संबंधीत असणारा मान यात कसलाच िवरोध 

अस याचे कारण नाही. कारण इतर ु ितही हाच भाव कट 
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करतात. जसे मु डक २.१.४ (या या पि करणासाठी याच 

पादातील सू  २३ पहावे)  

संबंध - आता सू कार आपले मत सांगून या पादाचा उपसंहार 

करतात -  

आमनि त चैनमि मन ्॥ १.२.३२ ॥  

अथ - अि मन ् = या वैिदक िस ा तात; एनम् = या 

परमे रास; (एवं) = असे; च = ही; आमनि त = ितपादन 

करतात.  

या या - या वैिदक िस ा तात सव यापी, सवशि मान, 

सवाचे िनवास थान, सवसमथ पर  परमे राचे ानीजन 

असेच वणन करतात++. या संबंधी शा च माण आहे. युि  

माण येथे चालत नाही. कारण परमा मा तकाचा िवषय नाही. 

तो सगुण-िनगुण, साकार-िनराकार, सिवशेष-िनिवशेष आिद 

सव काही आहे. हा िव ास ठेऊन साधकाने या या तवन, 

िचंतनात लागणे आव यक आहे. तो यापक भगवान सव  

सदा िव मान आहे. हणून यास देश िवशेषाने संयु  मानणे 

यात िवरोध नाही. तसेच तो कोण याही थान िवशेषापासून 

सदा िनिल  आहे हणून यास देशकालातीत मानणेच यो य 

आहे. सव आचायही हेच मानतात.  
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++ अना न तं किलल य म ये िव य ारमनेक पम् । 

िव यैकं प रवेि तारं ा वा देवं मु यते सवपाशैः ॥ ( ेता. 

उप ५.१३) - संसारात अंतबा  या , आिद-अंत रिहत, 

जगताची सृ ि  करणारे, अनेक पधारी, आिण संपूण 

जगताला सव बाजू ंनी यापले या एका अि तीय परमे रस 

जाणून मनु य सव बंधनांतून सवथा मु  होतो.  

येथे पिह या अ यायातील दुसरा पाद पूण झाला.  

-------------- 

सू  

अ याय पिहला 

पाद ितसरा 

संबंध - पिह या दोन पादात सवातयामी पर  परमा याचे 

यापक पाचे उ म कारे ितपादन केले गेले आहे. आता 

याच परमे रास सवाचा आधार सांगत ितसर्या पादाचा 

आरंभ करतात -  

ु वा ायतनं वश दात ्॥ १.३.१ ॥  

अथ - ु वा ायतनम् = उपिनषदांतून याला वग आिण 

पृ िथवीचा आधार हटले गेले आहे ते पर च आहे; वश दात ्
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= कारण तेथे या परमा याच बोधक ’आ मा’ श दाचा योग 

आहे.  

या या - मु डकोपिनषद् २.२.५ इथे हटले आहे ’यि मन ् ौः 

पृ िथवी चा त र  ंओतं मनः सह ाणै  सवः । तं एवैकं जानथ 

आ मानं अ या वाचो िवमु चथ अमृत य सेतुः ॥’ - अथात ्

’ या यात वग, पृ िथवी आिण दोह मधील आकाश, तसेच 

ाण, मन गुंफले गेले आहे, या सव यापी आ म प 

परमे रालाच जाणा, आिण इतर सव िम या व तू ंचा याग 

करा. यालाच अमृत हटले आहे.’ या मं ात या आ मत वाला 

उंच िठकाणचा वग व खाली असलेली पृ वी या सवाचा 

आधार हटले आहे तो परमे रच होय. जीवा मा वा कृित 

न हे, कारण यात पर बोधक ’आ मा’ श दाचा योग 

आहे.  

संबंध - वरील िस ांता या पु ीि यथ आणखी एक माण -  

मु ोपसृ य यपदेशात् ॥ १.३.२. ॥  

अथ - मु ोपसृ य यपदेशात् = तो सवाधार परमा माच 

जीवनमु  पु षांचे ा य आहे, जीवा मा यांचे ा य अस ू

शकत नाही.  

या या - मु डकोपिनषद ३.२.८ येथे हटले आहे - यथा न  

य दमानाः समु ेऽ तं ग छि त नाम पे िवहाय । तथा 
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िव ान ् नाम पात ् िवमु ः परा परं पु षमुपैित िद यम् ॥ - 

अथात ् ’ या कारे वाही न ा आप या नाम- पाचा याग 

करीत समु ात िवलीन होतात, त त ् ानी महा मा नाम-

पाचा याग क न उ मातील उ म व त ू हणजे परम पु ष 

परमा यास ा  होतो. या कारे ुतीने परमपु ष 

परमा यालाच मु  पु षांचे ा य दाखिवले आहे. हणनूच 

मु डक् उप २.२.५ म य ुलोक व पृ िथवीचा आधार प 

’आ या’चे वणन आले आहे ते त व ’जीवा मा’ न हे तर 

सा ात ् पर  परमा मा आहे. याच उपिनषदातील आधीचा 

मं  - णवो धनुः शरो ा मा  त ल यमु यते । अ म ेन 

वे यं शरवत ् त मयो भवेत ् ॥ अथात ् ’ णव धनु य असून 

जीवा मा बाण स श आहे. ास याचे ल य हटले आहे. 

सतत सावधान, माद रिहत मनु या ारा तेच िवंधले जाणे 

यो य आहे. हणून साधकाने या ल यास वेधून बाणा माणे 

यात त मय होणे हेच यो य आहे. याने सव बंधनांतनू मु  

होऊन सदा परमे रा या िचंतनातच त पर राहन त मय 

हावे.  

या कारे अनेक िठकाणी परमा यास जीवाचे ा य दशवून 

पूव  ृ तीत हट या माणे ुलोक आिदंच आधारभूत 

आ मा पर च अस ूशकते, अ य काही नाही.  
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संबंध - आता येथे शंका उपि थत होते क  पृ यािद सव 

भूत पंच तर जड कृतीचे काय आहे. कारणच कायाचा 

आधार असते. मग जड कृतीसच सवाचा आधार मान यास 

कोणती अडचण आहे, यावर हणतात -  

नानुमानमत छ दात ्॥ १.३.३ ॥  

अथ - अनुमानम् = अनुमान वा कि पत धान, न = ुलोक 

आिण पृ िथवीचा आधार होऊ शकत नाही; अत छ दात ् = 

कारण या करणात याचे ितपादन करणारे कोणतेच माण 

नाही.  

या या - या करणात असे कोणतेही इतर श द माण नाही 

यायोगे जड कृतीच वग-पृ यादीचा आधार िनदिशत 

करता येईल. या तव जड कृतीला याचा आधार हणता 

येणार नाही. कारण यास जगताचे कारण हणता येणार 

नाही हे आधीच िस  झाले आहे. हणून कृतीस जगताचा 

आधार मानणे संभवत नाही.  

संबंध - कृतीचा वाचक श द या करणात नाही हे मा य. 

परंतु जीवा याचा वाचक ’आ मा’ श दाचा योग केला आहे. 

मग जीवा यास ौ आिदचा आधार का मान ूनये ?  

ाणभृ च ॥ १.३.४ ॥  
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अथ - ाणभृत ् = ाणधारी जीवा मा; च = ही; (न) = ुलोक 

आिदचा आधार होऊ शकत नाही, कारच याचा वाचक श द 

या करणात नाही.  

या या - जसा कृतीचा वाचक श द या करणात नाही 

तसेच जीवा याचा बोधक श दही यु  नाही. ’आ मा’ श द 

अ य  जीवा या या अथाने यु  होऊनही या करणात तो 

जीवा याचा वाचक नाही. कारण मु डकोपिनषद् २.२.७ येथे 

यास ’आनंद प’ आिण ’अमृत’ ही दोन िवशेषणे िदली गेली 

आहेत, जी पर  परमा यास अनु प आहेत. हणून 

ाणधारी जीवा मा वग-पृ यािदंचा आधार मानला जाऊ 

शकत नाही.  

संबंध - उपरो  अिभ ाया या िस ीसाठी दुसरे कारण देतात   

भेद यपदेशात ्॥ १.३.५ ॥  

अथ - भेद यपदेशात ् = येथी सांिगतले या आ यास 

जीवा याहन िभ न दाखिवला गे यामुळे ( ाणभृत ् न) = 

ाणधारी जीवा मा सवाचा आधार न हे.  

या या - याच मं ात (मु.ं २.२.५) ही गो  सांिगतली आहे 

क , ’ या आ यास जाण’ हणून ात य ’आ मा’ याला 

जाणणारा (जीवा मा) िभ नच असणार. याच कारे पुढे 

येणार्या मं ाम ये - दूरात ्सुदू रे तिदहाि तके च प यि वहैव 
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िनिहतं गुहायाम् ॥ मु.ं उ. ३.१.७ - उ  आ यास ा 

आ या या दय गुहेत लपलेला हटले आहे. याव न देखील 

ात य आ याची िभ नता िस  होते. एवं या करणात 

सांिगतले या ुलोक आिदंचा आधार पर  परमे रच आहे, 

जीवा मा नाही.  

संबंध - आणखी एक माण -  

करणात ्॥ १.३.६ ॥  

अथ - करणात ्= इथे पर  परमा याचे करण चाल ूआहे, 

याव नही िस  होते क  जीवा मा अथवा जड कृित 

ुलोकािदंचे आधार न हेत.  

या या - या करणात मागील-पुढील सव मं ांत या 

परमा यासच सवाधार, सवाचे कारण, सव  आिण 

सवशि मान हणून यालाच जीवा याचे ा य  

हटले आहे. याव न हेच िस  होते क  जीवा मा आिण 

परमा मा एकमेकाहन िभ न असून तेच वग, पृ यािदंचा 

आधार पर  आहे, जीव अथवा जड कृित न हे.  

संबंध - यािशवाय  

ि थ यदना यां च ॥ १.३.७ ॥  
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अथ - ि थ यदना याम् = एकाअथ  सा ी पाने ि थित आिण 

दुसर्या अथ  सुख-दुःख द िवषयांचा उपभो ा दाखिवला 

आहे हणून; च = ही (जीवा मा परमा याचा भेद िस  होतो)  

या या - मु डकोपिनषद् ३.१.१. तसेच ेता रोपिनषद् 

४.६ येथे हटले आहे - ासुपणा सयुजा सखाया समानं वृ  ं

प रष वजाते । तयोर यः िप पलं वादु अि  अन न् अ यो 

अिभचाकशीिह ॥ - अथात ्’एकमेकाजवळ राहणारे, पर परात 

स यभाव असणारे दोन प ी (जीवा मा, परमातमा) एकाच 

शरीर पी वृ ाचा आ य घेऊन राहतात. यापैक  एक 

(जीवा मा) तर या वृ ा या कमफल व प सुखदुःखांचा 

वाद घेऊन आसि पूवक याचा उपभोग घेतो, परंतु दुसरा 

(परमा मा) फळे न खाता केवळ सा ी पाने पहात राहतो.’ 

या वणनात जीवा मा कमफलाचा भो ा तथा परमा यास 

केवळ सा ी पाने ि थत राहणारा हटले गेले आहे. या 

दोह तला भेद प  िदसतो. हणून या करणात  ुपृ यािद 

सम त जड-चेतना मक जगताचा आधार पर  परमा माच 

िस  होत आहे, जीवा मा न हे.  

संबंध - पूव करणात हटले आहे क  यास ुलोक आिण 

पृ वी आिदंचा आधार हटले आहे, यालाच ’आ मा’ हटले 

आहे, हणून तो पर  परमा मा आहे, जीवा मा न हे. 

याव न शंका िनमाण होते क  छांदो य उपिनषदातील 
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सात या अ यायात नारदां या ास उ र हणून मशः 

नाम, वाणी, मन, संक प, िच , यान, िव ान, बल, अ न, 

जल, तेज, आकाश, मरण व आशा यांना उ रो र े  

सांिगतले आिण अंती ाणाला या सवापे ा े  हणून याची 

उपासना कर यास सांिगतले. हे ऐकून नारदांनी परत 

कोणताच  (शंका) िवचारला नाही. या वणनानुसार जर या 

करणातही सवाहन े  ाण आहे आिण यालाच ’भूमा’ वा 

’आ मा’ असेही हणतात. मग तर पूव करणातही सवाचा 

आधार ाणश दवा य जीवा यालाच मानावे लागेल. या 

शंके या समाधानासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात 

आहे.  

भूमास साद युपदेशात ्॥ १.३.८ ॥  

अथ - भूमा = शंकेतील उदाहरणात दाखिवले या िठकाणी 

’भूमा’ च आहे; स सादाद् = कारण तेथेही ाणश दवा य 

जीवा याहन देखील; अिध = े ; उपदेशात ् = हटले गेले 

आहे.  

या या - उदाहरणात तुत नाम आिद माने एकाहन 

दुसरा े  असे दाखवीत पंधरा या ख डात ’ ाणा’ला े  

ठरवून पुढे हटले आहे - ’यथा वा अरा नाभौ समिपता 

एवमि मन ् ाणे सव ँसमिपतम् । ाणः ाणेन याित, ाणः ाणं 

ददाित ाणाय ददाित । ाणो ह िपता ाणो माता ाणो ाता 
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ाणः वसा ाण आचायः ाणो ा णः ।’ (छां. उप ७.१५.१) 

अथात ् ’ या माणे रथच ाचे आरे च ा या नािभ या आि त 

असतात, या कारे सम त जगत ाणा या आि त आहे. 

ाणच िपता आहे, माता आहे, ाता आहे, बहीण आहे, आचाय 

आहे आिण ाणच ा ण आहे.’ याव न हे कळून येते क  येथे 

ाणा या नावाने जीवा याचे वणन आहे. कारण सू कारांनी 

येथे या ’ ाणा’चेच दुसरे नाव ’स साद’ ठेवले आहे आिण 

स साद नाव जीवा याचे आहे ही गो  याच उपिनषदात 

(छां उप ८.३.४) प  सांिगतली आहे. या ाण श दवा य 

जीवा या या िवषयी पुढे असेही हटले आहे क , "हे सव 

काही ाणच आहे" अशा भावाने जो िचंतन करणारा, पाहणारा 

आिण जाणणारा आहे तो अितवादी असतो. हणून येथे अशी 

धारणा होणे वाभािवक आहे क  या करणात ाण श दवा य 

जीवा यालाच सव े  ठरवले आहे. कारण हा उपदेश ऐकून 

नारदाने काहीच िवचारले नाही, जण ू काही याला या या 

ाचे समाधानकारक उ र िमळाले आहे. पण सन कुमार 

जाणत होते आणखी काही गो ी प  के या खेरीज याचे 

ान अधवटच राहील. हणून नारदांनी न िवचारताही ’स य’ 

श दाने ’ ा’ या करणाची सु वात केली. हणजेच ’त’ू 

श द योग क न प  केले क  वा तिवक यालाच 

अितवािद हणता येईल जो ’स य’ जाणून या या बळावर 

ितवाद करतो. या कथनाने नारदां या मनांत स यत वाची 
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िज ासा उ प न क न यासा जाण यासाठी साधन प 

िव ान, मनन, ा, िन ा आिण ि येसंबंधी सांिगतले. नंतर 

सुख पाने ’भूमा’चे अथात सवात महान ्पर  परमा याचे 

वणन क न करणाचा उपसंहार केला. या कारे ाण 

श दवा य जीवा याहन ’भूमा’स अिधक े  दाखवून या 

करणात ’भूमा’ श द स य ानान द व प सि चदानंद 

पर  परमा याचा वाचक दाखिवले आहे. भूमा हा ाण, 

जीवा मा अथवा कृितचा वाचक न हे.  

संबंध - एवढेच न हे तर -  

धम पप े  ॥ १.३.९ ॥  

अथ - धम पप ेः = मागील सू ात जे भूमाचे धम (ल णे) 

सांिगतले आहेत ते ालाच सुसंगत होऊ शकतात हणून; 

च = ही ( हणूनही येथे भूमा  आहे)  

या या - छां. उप ७.२४.१ येथे भूमाची ल णे येणे माणे 

सांिगतली आहेत - ’य  ना यत ् प यित ना यत ् ृणोित 

ना यत ् िवजानाित स भूमाथ य ा यत ्

प य य य छृणो य यद् िवजानाित तद पं यो व ै भूमा 

तदमृतमथ यद पं त म यम् । स भगवः कि मन ् िति त 

इित वे मिहि न ।’ अथात ् ’जेथे पोहोच यावर अ य काही 

िदसत नाही, अ य काही ऐकू येत नाही, अ य काही जाणत 
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नाही तो भूमा आहे तेच अमृत आहे; आिण जे अ प आहे ते 

नाशवान आहे’ यावर नारदांनी िवचारले, "भगवन ् ! ते भूमा 

कशात िति त आहे ?" सन कुमार हणाले, "आप या 

मिहमेम ये. पण धन, संपि , घर आिद जे काही मिहमा नावाने 

िस  आहे अशा मिह यात तो भूमा िति त नाही, परंतु तो 

खाली, वर, पुढे, डावीकडे, उजवीकडे तसेच तेच हे सव काही 

आहे." यानंतर या भूमाला आ मा नावाने संबोधले आहे आिण 

सांिगतले क  ’आ माच खाली, वर, मागे, पुढे, आिण हेच सव 

काही आहे. जो या कारे पाहणारा, मानणारा, आिण िवशेष 

पाने जाणणारा आहे तो आ यात डा करणारा, 

आ यातच रत असणारा, आ याशीच जोडलेला तसेच 

आ यातच आनंद घेणारा आहे, इ यािद.’ या सव धमाची 

संगित पर  परमा यालाच लाग ू पडते हणून तोच या 

करणात ’भूमा’ या नावाने सांिगतला आहे.  

संबंध - पूव करणात भूमाचे जे धम सांिगतले आहेत तेच 

बृहदार यकोपिनषदात ३.८.७. येथे ’अ रा’चे सांिगतले 

आहेत. अ र श द णव प वणाचाही वाचक आहे. मग तेथे 

’अ र’ श द कशाचा वाचक आहे ? याचा िनणय कर यासाठी 

पुढील करणाचा आरंभ केला आहे -  

अ रम बरा तधृतेः ॥ १.३.१० ॥  
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अथ - अ रम् = (उ  करणात) अ र श द पर  

परमा याचाच वाचक आहे; अ बरा तधृ तेः = कारण याला 

आकाशापयत संपूण जगतास धारण करणारा हटले गेले 

आहे.  

या या - हे करण या कारे आहे - ’स होवाच 

यदू वया व य िदवो यदवाक् पृ िथ या यद तरा ावाप ृ िथवी 

इमे यद् भूतं च भव च भिव य चे याच ते कि मन ्च तदोतं 

च ोतं चेित’ (छां उप ३.८.६) - गाग ने या व यांना 

िवचारले, "या व य ! जे ुलोकां याही वर, पृ वी याही 

खाली आिण या दोह याही म ये आहे, तथा जे हे पृ वी आिण 

ुलोक आहे - हे सव या सव - आिण याला भूत, भिव य आिण 

वतमान हणतात तो काल कशात ओत ोत आहे." 

या व य हणाले, "हे सव आकाशात ओत ोत आहे.". यावर 

गाग ने िवचारले, "ते आकाश कशात ओत ोत आहे ?" 

(३.८.७) यावर या व य हणाले - एतद्व ै तद रं गािग 

ा णा अिभवद य थूलमन व वमदीघमलोिहतम नेहम् 

... इ यािद. ’हे गािग या त वास वे े लोक "अ र" 

हणतात - जे थूल नाही, सू म नाही, लहान नाही, मोठे 

नाही, लाल नाही, िपवळे नाही ... इ यािद.’ (३.८.८) या कारे ते 

अ र आकाशापयत सवाना धारण करणारे सांिगतले गेले 
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आहे. हणून येथे ’अ र’ नामाने या पर  परमा याचेच 

वणन आहे, अ य कशाचेही नाही.  

संबंध - कारण आप या कायास धारण करते हे सव मानतात. 

यां या मता माणे कृितच जगताचे कारण आहे, तर ितलाच 

आकाशापयत सव भूतांना धारण करणारी मान ू शकतो. 

हणून यां या मतानुसार येथे ’अ र’ श द कृितचाच 

वाचक अस ू शकतो. या शंकेचे िनवारण कर यासाठी 

सांगतात -  

सा च शासनात ्॥ १.३.११ ॥  

अथ - च = आिण; सा = ती आकाशापयत सव भूतांना धारण 

करणे पी ि या परमे राचीच आहे; शासनात ्= कारण या 

अ रास सवावर उ म कारे शासन करणारा हटले आहे.  

या या - या करणात पुढे हटले आहे क  ’एत य वा 

अ र य शासने गािग सूयाच मसौ िवधृतौ ित त एत य 

वा अ र य शासने गािग ावाप ृ िथ यौ िवधृते ित त - 

इ यािद’ - या अ रा या शासनात सूय आिण चं मा धारण 

केलेले ि थत आहेत, एवं ुलोक, पृ वी, िनमेष, मुहत, िदवस-

रा  आिद नावाने सांिगतला जाणारा काळ - हे सव 

िवशेष पाने धारण केलेले ि थत आहेत. या या शासनात 

पूव आिण पि मेकडे वाहणार्या सव न ा आपाप या 
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िनगम थान पवतातून िनघून वहात जातात - इ यािद. (बृह्. 

उप ३.८.९) या कारे या अ रास सवावर उ म कारे शासन 

करीत असता आकाशापयत सवास धारण करणारा हटले 

गेले आहे. हे काय जड कृितचे अस ू शकत नाही. हणून 

सवास धारण करणारे अ र त व च आहे, अ य कोणी 

नाही.  

संबंध - यािशवाय -  

अ यभाव याव ृ े  ॥ १.३.१२ ॥  

अथ - अ यभाव याव ृ ेः = येथे ’अ रा’त अ य, धान आिद 

यां या ल णांचे िनराकरण केले गेले आहे हणून; च = ही 

(अ र श द ाचाच वाचक आहे)  

या या - उ  संगात पुढे जाऊन सांिगतले आहे - ’ते अ र 

पाह यात न येणारे परंतु वतः सवाना पाहणारे, ऐक यात न 

येणारे परंतु वतः ऐकणारे, मनन न करता येणारे परंतु वयं 

मनन करणारे, जाण यात न येणारे परंतु वतः सवाना उ म 

कारे जाणणारे आहे - इ यािद’ (बृह. उप ३.९.११) या कारे 

येथे या अ रात पाहणे, ऐकणे, जाणणे - या धान आिदं या 

धमाचे िनराकरण केले गेले आहे. एवढेच न हे तर याच 

ु ितम ये अ रास सव ा हणून यात कृितचे जड व 

आिण जीवा याचे अ प व आिद धमाचेही िनराकरण केले 
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गेले आहे. एवं ’अ र’ श द िवनाशशील जड कृितचा वाचक 

होऊ शकत नाही. याव न हेच िस  होते क  येथे ’अ र’ 

श दाने पर ाचेच ितपादन केले आहे.  

संबंध - ’अ र’ श दास पर ाचा वाचक हणून िस  केले, 

परंतु ोपिनषद् ५.२-७ येथे ॐकार अ रास पर  आिण 

अपर  दो ह चे तीक हटले आहे, हणून तेथे अ रास 

अपर  ही मानले जाऊ शकते, या शंकेची िनवृ ी हावी 

हणून पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे -  

ई ितकम यपदेशात ्सः ॥ १.३.१३ ॥  

अथ - ई ितकम यपदेशात ्= येथे परमपु षास ’ई ते’ ि येचे 

कम हटले गे याने; सः = तो पर  परमे रच 

ि मा ासंप न ’ॐ’ या अ र ारा िचंतन कर यास यो य 

सांिगतला गेला आहे.  

या या - या सू ात या मं ावर िवचार केला जात आहे तो या 

कारे आहे - ’यः पुनरेतं ि मा ेण ॐ इित एतेन एव अ रेण 

परं पु षं अिभ यायीत स तेजिस सूय संप नः । यथा 

पादोदर वचा िविनमु यत एवं ह व ैस पा मना िविनमु ः स 

सामिभः उ नीयते लोकं स एत मात ् जीवघनात ् परा परं 

पुरीशयं पु षमी ते । (  उप ५.५) - जो ॐ अ रा या 

(ती ही मा ांसहीत) परम पु षाचे िनर तर यान करतो, तो 
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तेजोमय (परमधाम) सूयलोकाची ा ी करतो. या माणे सप 

कात टाकतो याच माणे तो पापमु  होतो आिण 

साममं ां ारे लोक  जातो. याला सव ाणीसमुदाया या 

अंतयामी ि थत असले या उ मांतील उ म अशा े  परम 

पु षाचा सा ा कार होतो.’ या मं ात यास तीन मा ांनी 

संप न ॐ या ारा येय सांिगतले गेले आहे, तो पूण  

परमा माच आहे. अपर  नाही. कारण या येयास जीव-

समुदाया या नामाने विणत िहर यगभ प अपर ाहन 

अ यंत े  हणून ’ई ते’ ि येचे कम हटले आहे.  

संबंध - उपरो  करणार मनु य शरीर प पुरात शयन 

करणार्या पु षाला पर  परमा मा िस  केले गेले आहे. 

परंतु छां. उप ८.१.१. येथे पुरा तगत सू  (दहर) आकाशाचे 

वणन क न यात ि थत व तूस जाणावे असे हटले आहे. ते 

एकदेशीय वणन अस यामुळे जीवपरक अस ूशकते हणून ही 

िज ासा उ प न होते क  उ  करणात ’दहर’ नावाने 

सांिगतलेले त व काय आहे ? यावर सांगतात   

दहर उ रे यः ॥ १.३.१४ ॥  

अथ - दहरः = उ  करणार ’दहर’ श दाने या ेय त वाचे 

वणन केले गेले आहे ते च आहे; उ रे यः = कारण या या 

प ात ्आले या वचनांनी हे िस  होते.  
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या या - छां उप ८.१.१ येथे हटले आहे - ’अथ यिददमि मन ्

, पुरे दहरं पु डरीकं वे म दहरोऽि मम् 

अन तराकाश ति मन ् यद त तद वे यं तद् वाव 

िविज ािसत यम् - या ाचे नगर प मनु यशरीरात 

कमला या आकाराचे एक घर ( दय) आहे, यात सू म 

आकाश आहे, या या आत जी व त ूआहे ती जाण याची इ छा 

केली पािहजे.’ या वणनात यास ात य हटले आहे, ते 

’दहर’ श दाचे ल य पर  परमे रच आहे. कारण पुढील 

वणनात यातच सम त ा डास िनिहत हटले आहे, तथा 

या यािवषयी असेही हटले आहे क  ’हा आ मा सव 

पापरिहत, जरामरणविजत, शोकशू य, तहान-भूक रिहत, 

स यकाम तथा स यसंक प आहे - इ यािद (८.१.५) पुढे 

(८.३.४) हटले आहे क , ’हाच आ मा, अमृत, अभय आिण  

आहे आिण याचेच नाम स य आहे.’ याव न िस  होते क  येथे 

’दहर’ श द पर ाचाच बोधक आहे.  

संबंध - कारा तराने हीच गो  िस  करतात -  

गितश दा यां तथा ं िलङ्गं च ॥ १.३.१५ ॥  

अथ - गितश दा याम् = ात गितचे वणन असून 

वाचक श द अस याने; तथा म् = एवं दुसर्या एका 

ु ितम ये असेच वणन आढळून येते; च = आिण; िलङ्गम् = या 
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वणनात आलेली ल णे ाचीच आहेत, हणून येथे ’दहर’ 

नामाने ाचेच वणल आले आहे.  

या या - या संगात हटले आहे ’इमाः सवाः जा 

अहरहग छ य एतं लोकं न िव द यनृ तेन िह यूढाः - 

हे जीव-समुदाय ितिदन सुषुि कालात या लोकास 

जातात परंतु अस याने आवृ  अस याने यास जाणत 

नाहीत.’ या वा यात ितिदन लोकात जा याचे सांगणे 

तर गितचे वणन आहे आिण या ’दहर’ ला लोक हणणे 

याचा वाचक श द आहे. या दो ही कारणामुळे हे िस  होते 

क  येथे ’दहर’ श द ाचाच वाचक आहे. या यित र  

इतर  (६.८.१ म ये) ही असेच वणन आढळते. ’सता सो य 

तदा स प नो भवित’ - हे सो य ! या सुषु  अव थेत जीव 

’सत’् नामाने सांिगतले गेले या पर  परमा याशीच 

संयु  होत असतो - इ यािद. तसेच पुढे सांिगतलेली अमृत, 

अभय आिद ल णेही ाशी सुसंगत होत आहेत. या दो ही 

कारणांव न िस  होते क  येथे ’दहर’ नावाने पर  

परमा याचेच वणन आहे.  

संबंध - उपरो  िस ीसाठी आणखी एक कारण सांगतात -  

धृते  मिह नोऽ याि म नुपल धेः ॥ १.३.१६ ॥  



           ।। सू  – अ याय पिहला ।।             97 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अथ - धृतेः = या ’दहर’ म ये सम त लोकांना धारण 

कर याची शि  दाखवली गेली आहे हणूनही; च = हा 

पर ाचाच वाचक आहे; अ य = याची; मिह नः = सम त 

लोकांना धारण कर याचे साम य प मिह याचे; अि मन ् = 

या पर  परमा यात ्असणे; उपल धेः = अ य ु ितम येही 

आढळून येते हणून ’दहर’ नामाने ाचे वणन मानणेच 

उिचत आहे.  

या या - छां उप ८.४.१ म ये हटले आहे क , ’अथ य आ मा 

स सेतुिवधृ ितरेषां लोकानाम्’ अथात ्’हा जो आ मा आहे, तोच 

या सव लोकांना धारण करणारा सेतु आहे.’ या कारे येथे तो 

’दहर’ श दवा य आ यात सम त लोकांस धारण 

कर या या शि चे वणन अस याने ’दहर’ येथे 

परमा याचाच वाचक आहे. कारण क  अ य ु ितंम येही 

परमे राचा असा मिहमा अस याचे वणन या कारे उपल ध 

आहे. ’एत य वा अ र य शासने गािग सूयाच मसौ 

िवधृतौ ित तः’ - हे गािग या अ र परमा या याच शासनात 

राहन सूय आिण चं मा उ म कारे धारणेत ि थत आहेत - 

इ यािद. (बृह. उप ३.८.९) यािशवाय असेही हटले आहे क , 

’एष सव र एष भूतािधपितरेष भूतपाल एष सेतुिवधरण एषां 

लोकानामस भेदाय’ - अथात ् - हा सवाचा ई र आहे, हा सव 

ा यांचा वामी आहे, हा सव भूतांचा पालन-पोषण कता आहे, 
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तसेच सव लोकलोकांचा िवनाशापासून वाचिव यास यांना 

धारण करणारा सेतु आहे. (बृह. उप ४.४.२२) पर ा या 

अित र  अ य कोणीही या संपूण लोकांना धारण कर यास 

समथ असून शकत नाही. हणून येथे ’दहर’ नामाने पर  

परमे राचेच वणन आहे.  

संबंध - या याच पुि साठी आणखी एक हेतु -  

िस े  ॥ १.३.१७ ॥  

अथ - िस ेः = आकाश श द परमा मा या अथाने िस  

आहे, या कारणाने; च = ही (’दहर’ नाम पर ाचेच वाचक 

आहे.)  

या या - ु ितम ये ’दहराकाश’ नाम आलेले आहे. आकाश 

श द परमा या या अथाने िस  आहे. यथा - ’को 

ेवा यात ् कः ा याद् यदेष आकाश आन दो न यात’् 

अथात ्- जर हे आनंद व प आकाश (सवाना अवकाश देणारा 

परमा मा) नसता तर कोण जीिवत राह शकले असते, ाणांची 

ि या कोण क  शकले असते.’ (तैि . उप २.७.१) तथा - 

’सवािण ह वा इमािन भूता याकाशादेव समु प ते’ अथात ् - 

िनि तच हे ाणी आकाशापासूनच उ प न होतात. (छां उप 

१.९.१) हणूनही ’दहर’ श द पर  परमा याचाच वाचक 

आहे.  
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संबंध - आता ’दहर’ श दाने जीवा याचे हण का क  नहे, 

ही शंका उ प न करतात आिण ितचे समाधान करतात -  

इतरपरामषात ्स इित चे नास भवात ्॥ १.३.१८ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; इतरपरामशात ् = दुसरे अथात ्

जीवा याचा संकेत हो यामुळे; सः = तोच ’दहर’ नामाने 

सांिगतला आहे; इित न = तर असे हणणे ठीक नाही; 

अस भवात ् = कारण तेथे सांिगतलेली ल णे जीवा यात 

संभवत नाहीत.  

या या - छां उप ८.१.५ म ये या कारे वणन आले आहे - ’स 

ूया ना य जरयैत जीयित न वधेना य ह यत एत स यं 

पुरि मन ् कामाः समािहता एष आ मापहतपा मा िवजयो 

िवमृ युिवशोको िविजघ सोऽिपपासः स यकामः स यसंक पो 

यथा ेवेह जा अ वािवशि त यथानुशासनं यं 

यम तमिभकामा भवि त यं जनपदं यं े भागं तं 

तमेवोपजीवि त’ - िश यांनी िवचार यावर आचायानी 

सांिगतले क , ’या देहा या जराव थेने हा जीण होत नाही, वा 

वधाने याचा नाश होत नाही. हे पुर स य आहे. यात संपूण 

काम-िवषय स यक् काराने ि थत आहे. हा आ मा पु य-पाप 

रिहत, जरा-मृ य ू रिहत, शोकहीन, तहान-भूक रिहत, 

स यकाम तथा स यसंक प आहे. जसे या लोकात जा जर 

राजा या आ ेचे अनुसरण करीत असेल तर ती या या 
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व तूची कामना तथा या या जनपद एवं े भागाची 

अिभलाषा करते ते ते ा  क न सुखपूवक जीवन धारण 

करते.’ या मं ातील ’देहा या जराव थेने हा जीण होत नाही 

वा वधाने याचा नाश होत नाही’ याव न हे जीवा याला 

ल य क न सांिगतलेले िदसते कारण, या या पुढील मं ात 

कमफलाची अिन यता दाखवली गेली आहे आिण कमफल 

भोगाचा संबंध जीवा याशीच संबंध आहे. या कारे 

जीवा याचा िनदश के यामुळे तेथे ’दहर’ नामाने 

जीवा यास संबोधले आहे हणावे तर ते ठीक नाही. कारण 

पूव  मं ात जी ’स यसंक प’ आिद ल णे सांिगतली गेली 

आहेत ती जीवा यात असणे संभवनीय नाहीत. हणून येथे 

’दहर’ दाने पर  परमा याचेच वणन आले आहे असे 

मानणे सवथा उिचत आहे.  

संबंध - पूव  मता या पु ीसाठी पु हा शंका उपि थत 

क न ितचे समाधान करतात -  

उ रा चेदािवभू त व प तु ॥ १.३.१९ ॥  

अथ - चेत ्= जर हणाल; उ रात ्= यानंतर या वणनामुळेही 

’दहर’ श द जीवा याचाच बोधक होत आहे; तु = तर असे 

हणणे यो य नाही; आिवभू त व पः = कारण या मं ात 

याचे वणन आहे तो आप या शु  व पास ा  झालेला 

आ मा आहे.  
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या या - छां उप ८.३.४. म ये हटले आहे - ’अथ ह एष 

स सादोऽ मा छरीरासमु थाय परं योित पस प  वेन 

पेणािभिन प त एष आ मेित होवाचैतदमृतमभयमेतद्

ेित त य ह वा एत य णो नाम स यम् - हा जो 

स साद आहे तो या शरीरातून िनघून परम योतीस ा  

होऊन आप या शु  व पाने संप न होतो. हा आ मा आहे, 

हा अमृत आहे एवं अभय आहे आिण हेच  आहे, असे 

आचायानी सांिगतले आहे. या या ाचे नाम "स य" आहे.’ 

या मं ात स साद या नामाने प पणे जीवा याचे वणन 

आहे आिण यासाठी ही तीच अमृत, अभय आिद िवशेषणे िदली 

गेली आहेत, जी अ य  ासाठी येतात हणून ही ल णे 

जीवा यात असणे असंभव नाही. हणून ’दहर’ श दास 

जीवा याचा वाचक मान यात काही आपि  येता कामा नये, 

अशी शंका उ प न केली तर ते ठीक नाही; कारण उ  मं ात 

आप या शु  व पास ा  झाले या जीवा यासाठी अशीच 

िवशेषणे आली आहेत. हणून या या आधारावर ’दहर’ श दास 

जीवा याचा वाचक मानता येत नाही.  

संबंध - जर असे असेल तर मग उ  करणात जीवा यास 

ल य करिवणार्या श दांचा योग का केला गेला ? अशी 

िज ासा उ प न झा यास, यावर हणतात -  

अ याथ  परामशः ॥ १.३.२० ॥  
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अथ - परामशः = उ  करणात जीवा यास ल य 

करिवणारा संकेत; च = ही; अ याथः = दुसर्या एका 

योजनासाठी आहे.  

या या - पूव  करणात जो जीवा यास ल य करिवणारे 

श दाचा योग झाला आहे, ते ’दहर’ श दाने जीवा याचे 

हण करिव यासाठी नाही तर दुसर्याच योजनासाठी आहे. 

अथात या या दहर श दवा य परमा या या यथाथ 

व पाचे ान झा यावर जीवा माही याच गुणांचा बनतो, हा 

भाव दिशत कर यासाठीच तेथे जीवा याचे तसे वणन केले 

आहे. पर ाचे ान झा यावर अनेक िद य गुण जीवा यात 

येतात ही गो  भगवद् गीतेत १४.२ येथे सांिगतली गेली आहे. 

हणून उ  करणात जीवा याचे वणन आहे याव न हे 

िस  होत नाही क  तेथे ’दहर’ श द जीवा याचा वाचक 

आहे.  

संबंध - ही गो  िस  कर यासाठी सू कार पु हा शंका 

उप न करतात आिण ितचे समाधान करतात -  

अ प ुते रित चे दु म् ॥ १.३.२१ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; अ प ुतेः = ु ितम ये ’दहर’ ला 

अगदी लहान (सू म) हटले गेले आहे हणून ’दहर’ श दाने 
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येथे जीवा याचेच हण होते; इित = असे मानले पािहजे; 

तदु म् = तर याचे उ र असे आहे;  

या या - ु ितम ये दहराकाशास अ यंत अ प (सू म) हटले 

गेले आहे, हणजेच याचे व प ’अणु’ मानले गेले आहे असे 

समजून यास जीवा मावाचक हणणे यो य नाही, याचे उ र 

पूव  १.२.७ म ये िदले आहे. याची वारंवार पुनराव ृ ि  

कर याची आव यकता नाही.  

संबंध - पूवसू ात शंकेचे उ र कारा तराने देतात -  

अनुकृते त य च ॥ १.३.२२ ॥  

अथ - त य = या जीवा याचे; अनुकृतेः = अनुकरण 

कर यामुळे; च = ही; (परमा यास अ प प रमाणवाला हणणे 

उिचत नाही.  

या या - मनु या या दयाचे माप अंगु ासमान मानले गेले 

आहे. यात जीवा या या बरोबर परमा या या िव  

हो याची गो  ु ितम ये या कार सांिगतली आहे - 

’त सृ ् वा तदेवानु ािवशत’् (त.ै उप २.६) - परमा मा या 

जडदेतना मक संपूण जगताची रचना क न वतःही 

जीवा याबरोबर यात िव  झाला. ’सेयं देवतेमाि त ो 

देवता अनेनैव जीवेना मनानु िव य नाम पे याकरोत’् (छा. 

उप ६.३.३.) - या परमा याने ि िवध त व प देवता अथात 
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याचे काय प मनु य-शरीरात जीवा यासिहत िव  

होऊन नाम पाचा िव तार केला. तसेच ’ऋतं िपब तौ 

सुकृत य लोके गुहां िव ौ परमे पराध’ (कठ. उप १.३.१) - 

शुभकमा या फल प मनु य शरीरात पर ा या 

िनवास थान प दयाकाशा या अ तगत बुि प गुहेत 

लपलेले स याचे पान करणारे दोघे (जीवा मा व परमा मा) 

आहेत - इ यािद. इथे परमा याने जीवा याचे अनुकरण 

केलेले दाखिवले आहे आिण हणून याला अ प प रमाणवाला 

दाखिवणे उिचत आहे, आिण या भावानुसार ु ितम ये 

ठीकिठकाणी परमा याचे व प ’अणोरणीयान’् तसेच 

’महतो महीयान’् असे दशिवले आहे.  

संबंध - यासाठी ु ितंचे माण -  

अिप च मयते ॥ १.३.२३ ॥  

अथ - अिप च = यािशवाय; मयते च = हेच मृितंम ये 

सांिगतले आहे.  

या या - पर  परमे र सवा या दयात ि थत आहे आिण 

तो लहानाहन लहान आहे असे वणन ु ितम ये इतर  आलेले 

आहे. ’सव य चाहं िद संिनिव ः’ (गीता १५.१५), ’ िद 

सव य िवि तम् (गीता १३.१७), ई रः सवभूतानां ेशेऽजु न 

ित ित (गीता १८.६१), अिवभ ं  भूतेषु िवभ िमव च ि थतम् 
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(गीता १३.१६), ’अणोरणीयांसम् (गीता ८.९) इ यािद िठकाणी 

असे वणन अस यामुळे या सव यापी पर  परमे रास 

थानापे ाही लहान आकाराचे हणणे उिचतच आहे. हणून 

’दहर’ श दाने पर  परमे राचेच वणन आहे, जीवा याचे 

नाही.  

संबंध - उपयु  िववेचन वाचून अशी िज ासा उ प न होते क  

कठोपिनषद् (२.१.१२ व १३ तथा २.३.१७) म ये यास 

अंगु मा  हटले आहे, तो जीवा मा आहे का परमा मा ? 

याचा िनणय कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात 

आहे -  

श दादेव िमतः ॥ १.३.२४ ॥  

अथ - श दात ् = उ  करणात आले या श दान; एव = ही 

(हेच िस  होत आहे क ; िमतः = अंगु मा  प रमाणाचा 

पु ष परमे रच आहे.  

या या - कठोपिनषदांत हटले आहे - ’अंगु मा ः पु षो 

म य आ मिन ित ित’ (कठ उप २.१.१२) तथा ’अंगु मा ः 

पु षो योित रवाधूमकः, ईशानो भूतभ य य स एवा  स उ 

ः’ (कठ उप २.१.१३) - अंगठ्या या मापाचा परमपु ष 

शरीरा या म यभागात ( दयात) ि थत आहे, तथा अंगठ्या या 

मापाचा परम पु ष धूमरिहत योित माणे एकरस आहे. तो 
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भूत भिव य, वतमानावर शासन करणारा आहे. तो आजही 

आहे, आिण उ ाही असेल, अथात ्तो िन य सनातन आहे. या 

करणात याला अंगठ्या या मापाचा पु ष हटले आहे तो 

पर  परमा माच आहे, ही गो  याच मं ात सांिगतले या 

श दांनी िस  होत आहे, कारण तेथे या पु षास भूत, 

वतमान आिण भिव यात होणार्या सम त जेचा शासक, 

धूमरिहत अि नस श एकरस आिण सदा राहणारा हटले गेले 

आहे. तथा पुढे यालाच िवशु  अमृत व प जाण यासही 

सांिगतले आहे (२.३.१७).  

संबंध - आता ही िज ासा उ प न होते ही या परमा यास 

अंगु  मापाचा का हटले आहे ? यावर सांगतात -  

पे या तु मनु यािधकार वात ्॥ १.३.२५ ॥  

अथ - तु = या परमपु षास अंगु  मापाचे हणणे तर; िद = 

दयात ि थत हटले जा याची; अपे या = अपे ेने आहे; 

मनु यािधकार वात ् = कारण िव ेत मनु यच अिधकारी 

आहे.  

या या - उपिनषदात विणत िव े या ारा ास 

जाण याचा अिधकार मनु यासच आहे. अ य पशुप ी आिद 

अधम योिनम ये हा जीवा मा या पर  परमा यास जाण ू

शकत नाही. आिण मनु या या दयाचे माप अंगु ाबरोबर 



           ।। सू  – अ याय पिहला ।।             107 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

मानले गेले आहे. यामुळे येथे मनु य दयमापा या अपे ेने 

या पर  परमा यास अंगु मा  पु ष हटले गेले आहे.  

संबंध - पूवसू ात अिधकाराचा िवषय आला अस याने 

संगानुसार दुसरे करण सु  झाले. आधी सांिगतले गेले 

आहे क  वेदा ययनपूवक िव े या ारे ाची ा ी 

क न घे याचा अिधकार मनु यालाच आहे. यावर िज ासा 

उ प न होते क  काय मनु यास सोडून अ य कुणालाही 

अिधकार नाही का ? यावर सांगतात -  

तदुपयिप बादरायणः संभवात ्॥ १.३.२६ ॥  

अथ - बादरायणः = आचाय बादरायण हणतात क ; तदुप र = 

मनु याहन े  देवता आिद आहेत यांचा; अिप = ही 

अिधकार आहे; स भवात ् = कारण यांना वेद ानपूवक 

ान होणे संभवनीय आहे.  

या या - मनु याहन नीचम ये तर वेदिव ा िशकून या ारे 

परमा म ान ा  कर याचे साम यच नाही, हणून यांना 

अिधकार नाही असे हणणे संयुि क आहे. परंतु देवािद योिन 

मनु याहन े  आहेत. जो मनु य धम व ान यथाथपणे 

जाणतो याला देवािद योिन ा  होतात. हणून यास 

पूवज मा या अ यासाने िव ा जाण याचे साम य 

असतेच. हणून साधन के यावर यांना ान होणे संभव 
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आहे. एवं भगवान बादरायणाचे हणणे आहे क  मनु याहन 

े  योिनसही ान ा  कर याचा अिधकार आहे.  

संबंध - उपरो  वचना या िस ीसाठी सू कार वतः शंका 

उपि थत क न ितचे समाधान करतात -  

िवरोधः कमणीित चे नानेक ितप ेदशनात ्॥ १.३.२७ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल देवता आिदंना शरीरधारी 

मान यामुळे; कमािण = य ािद कमात; िवरोधः = िवरोध येतो; 

इित न = तर असे हणणे यो य नाही; अनेक ितप ेः = 

कारण यां या ारा एकाच समयी अनेक पे धारण करणे 

संभवनीय आहे; दशनात ्= असे शा ात आढळून येते.  

या या - जर देवता आिदंना मनु यां माणे िवशेष 

आकृितयु  अथवा शरीरधारी मानले तर या देवताही एका 

देशात राहणार्या मान या जाऊ शकतात. अशा प रि थतीत 

एकाच समयी अनेक य ात यां या िनिम ाने िद या 

जाणार्या हिव याहित या कशा हण क  शकतात ? हणून 

अनेक याि कां या ारा पण िविभ न िठकाणी एकाच समयी 

य ािद कमात जो यां यासाठी हिव समिपत कर याचे िवधान 

आहे, यात िवरोध येईल. िवरोधाची िनवृ ि  ते हाच होऊ शकते 

जे हा देवतांना एकदेशी न मानता यापक मानले जाईल. पण 

अशी शंका घे याचे कारण नाही. कारण देवांम ये अनेक 
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िव ह धारण कर याची शि  असते. हणून देवही 

यो यां माणे एकाच काळी अनेक शरीरे धारण क न अनेक 

थानी एकाच वेळी यां यासाठी समिपत केले या हिवचे 

हण क  शकतात. शा ातही देवतांसंबंधी असे वणन 

आढळून येते. बृहदार यकोपिनषदात (३-९-१ व २) एक संग 

येतो यात शाक य - या व य यांचा संवाद आहे. 

शाक याने िवचारले, ’देवता िकती आहेत ?’ या व य 

हणाले, ’तीन आिण ितनशे तथा तीन आिण तीन सह .’ 

परत  केला, ’देवता िकती आहेत ?’ या व य हणाले 

’तेहतीस’ वारंवार हाच  झा यामुळे या व य हणाले - 

’हा सव यांचा मिहमा आहे. अथात ते एक एक असूनही अनेक 

होतात. वा तिवक देवता तेहेतीसच आहेत’ इ यािद. या कारे 

ु ितने देवतांम ये अनेक पे धारण कर या या शि चे वणन 

केले आहे. यो यांम येहे अशी शि  आढळून येते हणून यांत 

काही िवरोध नाही.  

संबंध - देवतांनाही शरीरधारी मान यास यांना िवनाशशील 

मानावे लागेल. अशा प रि थ  वेदांम ये या या देवतांचे 

वणन आहे यांची िन यता िस  होणार नाही आिण हणून 

वेदांनाही िन य आिण माणभूत मानणे श य होणार नाही. या 

िवरोधाचा प रहार कसा होईल ? अशी िज ासा उ प न 

झा यास सांगतात -  
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श द इित चे नातः भवात ् य ानुमाना याम् ॥ १.३.२८ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; श दे = देवतांना शरीरधारी 

मान याने वैिदक िवधानात िवरोध येतो; इित न = तर असे 

हणणे यो य नाही; अतः भवात ् = कारण या वेदो  

श दानेच देवता आिद जगताची उ पि  होते; 

य ानुमाना याम् = ही गो  य  (वेद) आिण अनुमान 

( मृित) दो ही माणांनी िस  होते.  

या या - देवतांम ये अनेक शरीरे धारण कर याची शि  

मान याने कमात िवरोध येत नाही हे ठीक आहे. परंतु असे 

मान याने जे वेदो  श दांना िन य एवं माणभूत मानले 

जाते यात िवरोध येईल. कारण शरीरधारी अस याने 

देवतांनाही ज म-मरणशील मानावे लागेल. अशा प रि थतीत 

या िन य ठरणार नाहीत तथा िन य वैिदक श दांबरोबर 

यां या नाम- पांचा िन य संबंधही मान ूशकणार नाही. अशी 

शंका घेणे उिचत नाही. कारण जेथे क पा या आिद 

देवािदकां या उ पि चे वणन येते, तेथे असे हटले आहे क , 

’कुठ या प आिण ऐ यशाली देवतेचे काय नाम असेल’. या 

कारे वेदो  श दानेच यां या नाम, प आिण ऐ य 

आिदंची क पना केली जाते. अथात पूवक पात या या 

देवता या या नाम- प, ऐ य यांनी यु  हो या, वतमान 

क पातही ितत याच देवता याच नाम, प आिण ऐ यानी 
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यु  उ प न के या जातात. याव न हे ान होते क  

क पांतरात देवता आिदंचे जीव तर बदलले जातात, परंतु 

नाम- प पूव क पानुसारच राहतात. ही गो  य  ु ित 

आिण अनुमान ( मृित) यां या माणानेही िस  होते. ु ित 

आिण मृित यांत उपयु  वणन येते - ’स भू रित याहरत ्स 

भूिममसृजत’् ’सभुव रित याहरत ् सोऽ त र मसृजत’् (त.ै 

ा. २.२.४) - याने मनात या मनात ’भूः’ चे उ चारण केले, 

नंतर भूिमची सृ ि  केली. याने मनात या मनात ’भुवः’ चे 

उ चारण केले आिण अ त र ाची सृ ि  केली, इ यािद. या 

वणनाव न िस  होते क  जापितने थम वाचक श दांचे 

मरण क न या या अथभूत व प िनमाण केले. या कारे 

मृितम ये हटले आहे - ’सवषां स तु नामािन कमािण च 

पृथक् पृथक् । वेदश दे य एवादौ पृथक् सं था  िनममे ॥ 

(मनु १.२१) - या सृ ीक या परमा याने सृ ी या ारंभी 

थम सवाची नावे आिण वेगवेगळी कम तसेच या सवाची 

वेदो  श दां या अनु प वेगवेागळी यव था बनिवली.  

संबंध - उपरो  कथनासही वेदा या िन यतेत हेतु सांगतात   

अतएव च िन य वम् ॥ १.३.२९ ॥  

अथ - अतएव = यामुळे; िन य वम् = वेदांची िन यता; च = ही 

(िस  होते). 
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या या - सृ ीकता परमे र वैिदक श दांना अनुस नच 

सव जगताची रचना करतो असे सांिगतले. याव न वेदांची 

िन यता िस  होते. कारण येक क पात परमे रा ारा 

वेदही नविनिमत केले जातात असे कुठेही सांिगतलेले नाही.  

संबंध - येक क पात देवतांची नाम- पे बदलली गे याने 

वेदो  बदां या िन यतेत िवरोध कसा येणार नाही ? या 

शंकेवर हणतात -  

समाननाम प वा चाव ृ ाव यिवरोधो दशनात ् मृते  ॥ 

१.३.३० ॥  

अथ - च = तथा; समाननाम प वात ्= (क पा तरात उ प न 

होणार्या देवािदकांचे) नाम- प पिह यासारखेच असते या 

कारणाने; आवृ ौ = पुनराव ृ ि  झा यावर; अिप = ही; अिवरोधः 

= कुठ याही कारचा िवरोध नाही; दशनात ्= कारण ु ित व 

मृितम ये असेच वणन आढळून येते.  

या या - वेदात सांिगतले गेले आहे क  ’सूयाच मसौ धाता 

यथापूवमक पयत ्। (ऋ. १०.१९०.३) - जगत् ा परमे राने 

सूय, च मा आिद सवाना पूव माणेच बनिवले. 

ेता तरोपिनषदात ् ६.१८ येथे हटले आहे - यो ाणं 

िवदधाित पवू यो व ै वेदाँ  िहणोित त म ै । तँ ह 

देवमा मबुि काशं मुमु ुव शरणमहं प  े ॥ - जो परमे र 
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िनि तच सृ ीकाळी थम देवास उ प न करतो आिण 

यांना सम त वेदांचा उपदेश देतो, या आ म ानिवषयक 

बु ीस कट करणार्या िस  परमे रास मी मुमु ुभावाने 

शरण आलो आहे. अशा कारेच मृतीत हटले आहे - तेषां ये 

यािन कमािण ाक्सृ ् यां ितपेिदरे । ता येव ते प ते 

सृ यमानाः पुनः पुनः ॥ (महाभारत १२.२३२.१६) - 

पूवक पा या सृ ीत यांनी यांनी जी जी कम वीकारली 

होती, नंतर या सृ ीम ये िनमाण केलेले ते ाणी परत परत 

याच कमाना ा  होतात.  

या कारे ु ित- मृित यांतील वणनांव न हे िस  होते क  

क पांतर भेदाने उ प न होणार्या देवािदकांची नाम- पे 

पिह यासारखीच वेद-वचनानुसार रचली जातात. यांची 

वारंवार आवृ ि  होत राहते; हणून वेदांचे िन य व व माण व 

यात कोण याही कारचा िवरोध येत नाही.  

संबंध - २६ या सू ात संगानु प हटले गेले क  िव ेत 

देवािदकांचा अिधकार आहे असे वेद यास मानतात. ३० या 

सू ापयत याची पु ीही केली. पण आचाय जैिमिनं या 

मतानुसार िव ेत देवता आिदंचा अिधकार नाही -  

म वािद वस भवादनिधकारं जैिमिनः ॥ १.३.३१ ॥  
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अथ - जैिमिन = जैिमिन नामक आचाय; म वािदषु = मधुिव ा 

आिदम ये; अनिधकारम् = देवता आिदंचा अिधकार नाही असे 

हणतात; अस भवात ्= कारण हे संभवनीय नाही.  

या या - छांदो य उपिनषदा या ितसर्या अ यायात १ ते ११ 

ख डापयत मधुिव ेचे करण आहे. तेथे सूयास देवतांचा ’मधु’ 

हटले आहे. मनु यांसाठी साधने ारा ा  होणारी व त ू

देवतांना वतः ा  आहे या कारणाने देवतांसाठी मधुिव ा 

अनाव यक आहे, हणून यात यांचा अिधकार मानणे 

संभवनीय नाही. या कारे वगािद देवलोकां या ा ीसाठी 

वेदात या य ािद ारा देवतां या सकाम उपासनेचे वणन 

आहे याचे अनु ानही देवतांसाठी अनाव यक अस याने 

यां या ारा केले जाणे संभवनीय नाही. हणून यांचा 

अिधकार नाही. हणून असे िस  होते क  मनु यासाठी 

य ािद कम ारा वगािदची ा ी करिवणार्या वेदविणत 

िव ेम ये देवतांचा अिधकार नाही. याच कारे िव ेतही 

यांचा अिधकार नाही, असे आचार जैिमिनंचे हणणे आहे.  

संबंध - या या पु ीसाठी आचाय जैिमिन आणखी एक युि  

सांगतात -  

योितिष भावा च ॥ १.३.३२ ॥  
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अथ - योितिष = योितमय लोकात; भावात ् = देवतांची 

ि थित अस यामुळे; च = देखील यांचा य ािद कम, 

िव ेम ये अिधकार नाही.  

या या - या देवता वाभािवकच योितमय देवलोकात 

िनवास करतात. तेथे वभावतःच यांना सव कारचे ऐ य 

ा  आहे. नवीन कमा या ारा यांना कुठ याही कारचे 

नूतन ऐ य ा  करावयाचे नाही. हणून लोकलोकां या 

ा ीसाठी सांिगतले या कमात यांची वृ ि  संभवनीय नाही. 

हणून या कारे वेदिविहत अ य िव ांम ये यांना अिधकार 

नाही याच कारे िव ेतही नाही.  

संबंध - पूव  दोन सू ात जैिमिन या मतानुसार पूवप ाची 

थापना झाली. आता या या उ रात सू कार आपले िनि त 

मत सांगून देवतांचा अिधकार िवषयक करण समा  

करतात -  

भावं तु बादरायणोऽि त िह ॥ १.३.३३ ॥  

अथ - तु = परंतु; बादरायणः = बादरायण आचाय य ािद कम 

तसेच िव ेम ये; भावं (म यते = देवािदकांचा भाव 

(अि त व) मानतात; िह = कारण; अि त = ु ितंम ये यां या 

अिधकाराचे वणन आहे.  
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या या - आचाय बादरायण आप या मताचे ढपणे ितपादन 

करताना ’तु’ या अ यय पदा ारे सूिचत करतात क  पूवप ाचे 

मत श द माणरिहत अस याने मा य नाही. िनि तच य ािद 

कम व िव ेम ये देवतांचाही अिधकार आहे. कारण वेदात 

यांना हा अिधकार सूिचत करणारी वचने िदसतात. जसे - 

’ जापितरकामयत जायेयेित स एतदि नहो  ं

िमथुनमप यत ्। तदुिदते सूयऽजुहोत’् (त.ै ा. २.१.२.८) तसेच 

’देवा व ैस मासत ् । (त.ै सं २.३.३) - ’ जापतीने इ छा केली 

क  मी उ प न होईन, उ म कारे ज म हण करेन. यांनी 

अि नहो प िमथुनावर ि पात केला आिण सूय दय 

झा यावर याचे हवन केले. तसेच िनि तच देवतांनी य ाचे 

अनु ान केले’ इ यािद वचनां ारा देवतांचा कमािधकार 

सूिचत होत आहे. या कारे िव ेतही देवतांचा अिधकार 

दाखिवणारी वचने आहेत - ’तद् यो देवानां यबु यत स एव 

तदभवत’् (बृह. उ. १.४.१०) - देवतांपैक  यांनी या ास 

जाणले आहे या तेच ( हणजे ) झा या, इ यािद. 

या यित र  छा दो य उप ८.७.२ ते ८.१२.६ पयत असा संग 

येतो क  इं  आिण िवरोचनाने देवां या सेवेत राहन, अनेक 

वष चय पालन क न तद्नंतर िव ा ा  केली. या 

सव माणांव न हेच िस  होते क  देवािदकांना देखील 

कमाचा आिण िव ेचा अिधकार आहे.  
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संबंध - एक शंका - कोण याही वणा या मनु यास िव ेचा 

अिधकार आहे काय ? कारण छा दो य उपिनषदात हटले 

आहे क  रै वाने राजा जान ुितला ’शू ’ असे संबोधूनही 

याला िव ेचा उपदेश केला. याव न िदसते क  शू ालाही 

िव ेचा अिधकार आहे. या या िनणयासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ होत आहे -  

शुग य तदनादर वणा दा वणात ्सू यते िह ॥ १.३.३४ ॥  

अथ - तदनादर वणात ् = या हंसां या मुखाने आपला 

अनादर ऐकूनही; अ य = राजा जान ुती या मनात; शुक् = 

शोक उ प न झाला; तद् = यानंतर; अ वणात ् = यां या 

तुलनेत आपली तु छता ऐकून शोक झाला होता, या 

रै वमुिनंकडे तो िव ा ा ीसाठी धावत गेला (या कारणाने 

रै वाने यास शू  हणून संबोधले); िह = कारण यामुळे; 

सू यते = रै वमुिनंची सव ता सूिचत होते.  

या या - या करणात रै वाने राजा जान ुितस जे ’शू ’ 

हणून संबोिधत केले, याचा अथ असा न हे क  तो शू  

जातीचा होता. तो शोकाने याकुळ होऊन धावत आला हणून 

याला शू  हटले होते. [शुचम् आ वित इित शू ः - जो 

शोकाने याकुळ होतो तो शू ]  
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छां. उप. ४.१.१ ते ४ मधेल करण असे आहे - ’राजा जान ुित 

ापूवक दानधम करणारा होता. अितथ साठी तो नेहमी 

भरपूर अ न तयार ठेवीत असे. अितथ या िनवासासाठीही 

याने अनेक िव ाम थाने बनिवली होती. एका रा ी राजा 

जान ुित आप या महाला या ग चीवर बसला होता. 

याचवेळी काही हंस आकाशात उडत जात होते. यांतील एक 

हंस दुसर्यास हणाला - ’जरा जपून हं, राजा जान ुितचे 

महान ् तेज आकाशातही पसरलेले आहे. चुकून पश झाला 

तर त ू भ मसात होशील.’ दुसरा हणाला - ’कोण या 

मिहमे या कारणाने त ूया राजाला एवढा महान समजत आहेस 

? त ू याला या गाडीवा या रै वा या समान समजतोस क  

काय ?’ पिहला हंस हणाला - ’ हणजे हा रै व आहे तरी कसा 

?’ दुसरा हंस हणाला - ’ही सव जा जे काही शुभ कम करते, 

ती सव या रै वाला ा  होतात, तसेच जे त व तो रै व 

जाणतो, ते त व जो कोणी जाणेल, याचीही मह ा या 

रै वासारखीच असेल.’ या कारे हंसांनी राजा जान ुितला 

रै वा या तुलनेत तु छ मानले आिण हणून राजा शोकाने 

याकुळ झाला. ताबडतोब राजा जान ुितने रै वाचा शोध 

घेऊन िव ा ा ीसाठी याजकडे गेला. रै व सव  होताच. 

याने राजाची ि थती जाणली. राजा या मनांतील रै वासंबंधी 

ईषा जाणून याला सावधान कर यासाठी याला ’शू ’ असे 

हटले. राजा जान ुित ि य होता हे रै व जाणत असूनही 
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जे हा तो याला शू  हणतो याचे कारण राजा शोकाला वश 

झाला होता आिण हणून आगितकतेने या याकडे व रत 

आला होता. याव न शू ाला वेदिव ेचा अिधकार आहे हे िस  

होत नाही.  

संबंध - राजा जान ुितचे ि य असणे हे कसे काय िस  होते 

? यावर हणतात -  

ि य वावगते ो र  चै रथेन िलङ्गात ्॥ १.३.३५ ॥  

अथ - ि य वावगतेः = करणात िदसले या ल णांव न 

राजा ि य असणे जाणले जाते; च = तसेच; उ र  = पुढे 

आले या; चै रथेन = चै रथा या संबंधाव न; िलङ्गात ् = 

ि य वसूचक जी माणे िदसतात याव न तो ि य 

असणे जाणले जाते.  

या या - या करणात राजा जान ुित ापूवक पु कळ 

दानधम करणारा, अितथ या स कारािनिम  यां यासाठी 

अ न व िनवार्याचा बंध करणारा, इ यािद व न यास 

राजोिचत ऐ य ा  होते हे िदसून येते. तसेच पुढे आले आहे 

क  राजाने आपली क या रै वास पतन्ी पाने िदली. या 

ल णांव न िदसते क  राजा ि य होता, शू  वणाचा 

न हता. याव न शू  देखील वेदिव ेचा अिधकारी आहे हे 

िस  होत नाही. या यित र  याच करणा या उ र भागात 
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रै वाने वायु व ाण यांना सवभ क असे सांगून यां या 

तुिति यथ एक आ याियका सांिगतली. यात हटले आहे 

- ’शौनक आिण अिभ तारी चै रथ या दोघांना जे हां भोजन 

वाढत असतां एक चारी िभ ा माग यास आला - वगैरे’ या 

आ याियकेत शौनक आिण चै रथ राजा जान ुितकडे 

भोजन करीत होते. शौनक ा ण होता आिण चै रथ ि य 

होता. हे दोघे शू ाकडे कसे बरे भोजन करतील ? एवं 

वेदिव ेम ये शू ाला अिधकार नाही हेच िस  होते.  

संबंध - आता दुसरे एक माण देतात -  

सं कारपरामशा दभावािभलापा च ॥ १.३.३६ ॥  

अथ - सं कारपरामशात ् = ु ित माणानुसार वेदिव ा हण 

कर यासाठी उपनयनािद सं कार होणे आव य आहे हणून; 

च = तसेच; तदभावािभलापात ् = शू ांसाठी हे सं कार व य 

मानले आहेत हणूनही (शू ास वेदिव ेचा अिधकार नाही).  

या या - उपिनषदांत जेथे जेथे वेदिव े या अ ययनाचा 

संग आला आहे ितथे सव  असे िदसून येते क  आचाय 

िश यावर आधी उपनयनािद सं कार करतात आिण मग 

वेदिव ेचा उपदेश करतात. जसे - ’तेषामेवैतां िव ां वदेत 

िशरो तं िविधवद् यै तु चीणम् । (मु. उप. ३.२.१०) - िव ेचा 

उपदेश यांनाच करावा यांनी िविधपूवक उपनयनािद 
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सं कार करवून चय ताचे पालन केले आहे.’ ’उप वा 

ने ये’ (छां. उप. ४.४.५) - ’ये तुझे उपनयन करतो.’ ’तँ 

होपिन ये’ (श. ाम् ११.५.३.१३) ’ या यावर उपनयन 

सं कार केला.’ इ यािद. याव न वेदिव ेसाठी उपनयनािद 

सं कार िनतांत आव यक मानले आहेत पण या सं कारांचे 

िवधान (उ लेख) शू ांसाठी के याचे कोठे आढळून येत नाही. 

याव न प च आहे क  शू ासाठी वेदिव ेचा अिधकार नाही.  

संबंध - आणखी एक कारण -  

तदभाविनधारणे च वृ ेः ॥ १.३.३७ ॥  

अथ - तदभाविनधारणे = शू ाम ये आढळणारे दोष िश याम ये 

नाहीत हे िनि त कर यासाठी; वृ ेः = आचायाम ये वृ ि  

िदसून येते; च = ही (याव न हेच िस  होते क  वेदा ययनाचा 

शू ास अिधकार नाही.) 

या या - जान ुित व रै वा या कथेनंतर ( याच 

उपिनषदात) स यकाम जाबाल संबंधी संग आला आहे. 

जाबालपु  स यकामाने गौतम नामक आचायाना शरण 

जाऊन हटले - ’भगवन ् ! चयाचे पालन क न मी 

आप या सेवेत उपि थत झालो आहे.’ आचाय गौतमांनी याची 

जात जाण या या हेतूने िवचारले, ’तुझे गो  कोणते ?’ याने 

प  श दात सांिगतले, ’मी गो  जाणत नाही. मी आईलाही 
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या संबंधी िवचारले असता ितने सांिगतले क , मलाही गो  

माहीत नाही. मी फ  एवढेच जाणते क  माझे नाव जाबाला 

आिण तुझे नाव स यकाम.’ मी एवढेच हण ू शकतो क  मी 

जाबालापु  स यकाम आहे. आचाय हणाले, इतके प  

आिण स य भाषण केवळ ा णच क  शकतो, अ य कोणी 

नाही. स यभाषण या गुणाव न आचायानी िनि त केले क  

स यकाम ा ण आहे, शू  नाही व यास सिमधा आण याचा 

आदेश देऊन याचा उपनयन सं कार केला. (छां. उप. ४.४.३-

५) आचायानी आधी स यकाम शू  नाही, ा ण आहे हे 

िनि त झा यावरच याचा उपनयन सं कार करवून यास 

वेदा ययनाचा अिधकार दान केला. याव न हे प  होते 

क  शू ास वेदा ययनाचा अिधकार नाही.  

संबंध - शू ास वेदिव ेसंबंधी अिधकाराचा िनषेध सांगतात -  

ावणा ययनाथ ितषेधात ् मृते  ॥ १.३.३८ ॥  

अथ - ावणा ययनाथ ितषेधात ् = शू ास वेदांचे वण, 

अ ययन व अथ ान यांचा िनषेध केला आहे; च = तसेच; 

मृतेः = मृित माणानेही िनषेध सांिगतला आहे.  

या या - मृितम येही शू ास वेदांचे वण, अ ययन व 

अथ ान यांचा िनषेध केला आहे. जसे - ’एत मशानं 

य छू त मा छू य समीपे ना येत यम् । - जो शू  आहे, 
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मशानवत अयो य आहे या या समीपही वेदा ययन क  

नये’ याव न शू ास वेद वणाचा िनषेध सांिगतला आहे. जर 

वणाचाही अिधकार नाही तर अ ययन, अथ ानाचा िनषेध 

सांग याची आव यकताच नाही. याव न हेच िस  होते क  

शू ास वेदा ययनाचा अिधकार नाही. पराशर मृतीत एक 

वचन आहे - ’वेदा रिवचारेण शू ः पतित त णात ् (१.७३) - 

वेदो  श दांचा अथ समज या या िवचारानेही शू  त काल 

पतीत होतो.’ मनु मृतीत हटले आहे - ’न शू ाय मितं द ात ्

(४.८०) - शू ास वेदिव ा दान क  नये.’ याच माणे ु ित-

मृितंम ये िठकिठकाणी शू ास वेदा ययनाचा िनषेध 

सांिगतला आहे. इितहास ंथाम ये िजथे िवदुर आिद 

शू जातीय स पु षांना ान ा ीचे उ लेख आहेत, याचा 

भाव असा आहे क  इितहास-पुराणांचे वण पठण कर यास 

चारही वणाना अिधकार आहे. इितहास-पुराण ंथां ारे 

शू देखील परमा मत व जाण ूशकतो. या ारे यालाही भि  

व ान ा ी होऊ शकते. फल ा ीसंबंधी िवरोध नाही, कारण 

भि ारे परमगित ा  करणे हा मनु यजातीचा अिधकारच 

आहे (गीता ९.३२)  

संबंध - येथपयत या करणात संगवशात ा  झाले या 

अिधकारिवषयक वणन पूण क न हे िस  केले क  

िव ेत देवािदकांना अिधकार आहे आिण शू ास अिधकार 
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नाही. आता हा िवषय समा  क न पु हा पूव  अंगु मा  

पु षा या व पावर िवचार केला जात आहे -  

क पनात ्॥ १.३.३९ ॥  

अथ - (पूव  अंगु मा  पु ष परमा माच आहे) क पनात ्= 

कारण यातच संपूण जग यवहार करत आहे आिण या या 

भयाने सव कापत असतात.  

या या - कठोपिनषदा या दुसर्या अ यायात थम 

व लीपासून तृतीय व लीपयत अंगु वान पु षाचे करण 

आले आहे. (पहा - २,१,१२-१३ आिण २.३.१७ चे मं ) इथे 

अंगु मा  पु ष वणन करताना परमे रा या भावाचे वणन 

केले आहे, आिण पुढे हटले आहे - "यिददं िकं च जगत ् सव 

ाण एजित िनःसृतम् । महद्भयं व मु तं य एति दुरमृता ते 

भवि त ॥ कठ. उप २.३.२ ॥ - या परमा यापासून झालेले हे 

जे काही संपूण जगत ् आहे, ते ाण व प ाम येच सव 

यवहार करते. महान व ासमान सवशि मान अशा या 

परमे रास जो जाणतो तो अमर होतो." पुढे हटले आहे - 

"भयाद याि न तपित भया पित सूयः । भयाद् इ  वायु  

मृ युधावित प चमः ॥ कठ. उप २.३.३ ॥ - या या भयानेच 

अि न, सूय, इं , वायु तथा मृ य ूआपापले काम करतात." या 

वणनाव न अगदी प  होते क  अंगु मा  पु ष ’ ’च 

आहे. कारण जगतातील सव यवहार होत असताना या या 
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भयाने कंिपत होऊन सव देवता आपाप या कायात रत 

असतात तो ाण वा इं  अस ू शकत नाही. उलट वायु व इं  

या या आ ा पालनात कसूर राह नये हणून सदा भयभीत 

असतात. हणून अंगु मा  पु ष ’ ’च आहे यात लेशमा  

संशय अस याचे कारण नाही.  

संबंध - या पादा या चौदा या सू ापासून तेिवसा यापयत 

दहराकाशाचे करण चाल ूहोते. तेथे हे दाखिवले गेले क  दहर 

श द पर  परमा याचा वाचक आहे. नंतर चोिवसा या 

सू ापासून कठोपिनषद विणत अंगु मा  पु षा या 

व पावर िवचार चाल ूहोता; कारण दहराकाशा माणेच तोही 

दयात ि थत दाखिवला आहे. याच करणात देवािदकांचा 

वेदिव ेत अिधकारासंबंधी ासंिगक िवषयावर िवचार झाला 

आिण ३८ या सू ात तो संग समा  झाला. परत ३९ या 

सू ात आधीचा अंगु मा  पु ष या िवषयावर िवचार केला 

गेला. या कारे म येच उद्भवले या संगावर िवचार 

झा यावर आता पुनः दहराकाश या करणावर िवचारास 

आरंभ केला जात आहे -  

योितदशनात ्॥ १.३.४० ॥  

अथ - योितः = येथे योित श द पर ाचा वाचक आहे; 

दशनात ्= कारण ु ितम ये अनेक िठकाणी योितः श दाचा 

अथ  असे के याचा आढळून येतो.  
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या या - छांदो य उपिनषदा या अंतगत दहराकाशिवषयक 

करणात हटले आहे ’य एष 

स सादोऽ मा छरीरा समु थाय परं योित पस प  वेन 

पेणािभिन प ते’ (८.३.४) - अथात ् हा जो स साद 

(जीवा मा) आहे, तो शरीराहन िनघून परम योितस ा  

होऊन आप या व पाने संप न होतो. या वणनात जो 

’ योितः’ श द आला आहे, तो पर  परमा याचाच वाचक 

आहे. कारण ु ितम ये अनेक िठकाणी ा या अथाने 

’ योितः’ श दाचा योग आढळून येतो. उदा० ’अथ यदतः परो 

िदवो योितद यते (छां ३.१३.७) - अथात ् या लुोकाहन पर 

जी योत कािशत होत आहे. यात ’ योित’ पद 

परमा या याच अथाचा आहे याचा िनणय पूव च केला गेला 

आहे. वर िदले या (छां ८.३.४) ु ितम ये ’ योितः’ पदाचे ’परम’ 

िवशेषण आहे आहे. याव नही हेच िस  होते क  पर ालाच 

तेथे ’परम योित’ हटले आहे.  

संबंध - माग या सू ात ’दहर’ करणात आले या ’ योितः’ 

पदास पर ाचे वाचक दाखवून करण समाि  झाली. आता 

अशी िज ासा उ प न होते क , ’दहराकाश’ या करणात 

आलेला ’आकाश’ श द पर ाचा वाचक असेल, परंतु छां 

८.१४.१ येथे जो ’आकाश’ श द आला आहे, तो कोण या 
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अथाने आला आहे ? याचा िनणय कर यासाठी पुढील सू ाचा 

ारंभ करतात -  

आकाशोऽथा तर वािद यपदेशात ्॥ १.३.४१ ॥  

अथ - आकाशः = तेथे ’आकाश’ श द पर ाचाच वाचक 

आहे; अथा तर वािद यपदेशात ् = कारण यास नाम पमय 

जगताहन िभ न व त ूअसे दाखिवले गेले आहे.  

या या - छा दो. ८.१४.१ म ये हटले आहे - ’आकाशो व ै

नाम नाम पयोिनविहता ते यद तरा तद्  तदमृतँ स 

आ मा ।’ अथात ्- आकाश नामाने िस  त व नाम व पाचा 

िनवाह करणारा आहे, हे दो ही या या अंतगत आहेत तो  

आहे, ते अमृतत व आहे आिण तोच आ मा आहे. इथे 

आकाशाला नाप पाहन िभ न तथा नाम पा मक जगतास 

धारण करणारे हटले आहे. हणून ते भूताकाश अथवा 

जीवा याचे वाचक होऊ शकत नाही. कारण भूताकाश तर 

वतः नाम पा मक पंचा या अंतगत आहे आिण जीवा मा 

सवाना धारण कर यास समथ नाही. हणून जो 

भूताकाशासिहत सम त जड-चेतना मक जगतास धारण 

करणारा आहे, तो पर  परमा माच येथे आकाश नामाने 

सांिगतला आहे. तेथेही , अमृत आिण आ मा ही िवशेषणे 

िदली गेली आहेत. ती भूताकाश अथवा जीवा यास लाग ूहोत 



           ।। सू  – अ याय पिहला ।।             128 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

नाहीत. हणून याहन िभ न पर  परमा याचाच तेथे 

’आकाश’ नामाने वणन केले आहे.  

संबंध - आता अशी िज ासा उ प न होते क  जे हां मु ा मा 

ास ा  होतो ते हां यात ाची सव ल णे येतात. 

हणून येथे यालाच आकाश नामाने संबोधले गेले आहे असे 

मानले तर काय हरकत आहे ? यावर सांगतात -  

सुषु यु ा योभदेन ॥ १.३.४२ ॥  

अथ - सुषु यु ा योः = सुषुि  तथा मृ युसमयीही,; भेदेन = 

जीवा मा आिण परमा याचे भेदपूवक वणन आहे, हणून 

आकाश श द येथे परमा याचाच बोधक आहे.  

या या - छांदो० ८.३.४ (याचे िववरण सू  १.१.९ म ये आले 

आहे) म ये हटले आहे क , या अव थेत हा पु ष झोपी 

जातो. या समयी हा सत ्आप या कारणाने संप न (संयु ) 

होतो. हे वणन सुषु ीकालाचे आहे. यात जीवा याचा ’पु ष’ 

नामाने आिण कारणभूत परमा याचा ’सत’् नामाने भेदपूवक 

उ लेख आला आहे याच कारे उ ांतीचेही या कारे वनन 

िमळते. हा जीवा मा या शरीरातून िनघून परम योितः व प 

परमा यास ा  होऊन आप या शु पाने संप न होतो. 

(छां. ८.३.४ - पहा सू  १.३.१९) यातही स साद नावाने 

जीवा याचे आिण परम योित नामाने परमा याचे भेदपूवक 
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िन पण आहे. या कारे सुषुि  आिण उ ांितकाली हा 

जीवा मा आिण परमा याचे भेदपूवक वणन अस याने 

उपरो  आकाश श द मु ा याचा वाचक अस ूशकत नाही. 

कारण मु ा यास  स श काही सद्गुणांचा आिवभाव 

झा यावरही यास नाम- पा मक जगतास धारण कर याची 

शि  येत नाही.  

संबंध - उपरो  कथना या पुि साठी दुसर हेतु उपि थत 

करतात -  

प यािदश दे यः ॥ १.३.४३ ॥  

अथ - प यािभश दे यः = पर ासाठी ु ितम ये पित, 

परमपित, परम-महे र इ. िवशेष श दांचा योग झा यानेही 

िस  होते क  जीवा मा आिण परमा मा यात भेद आहे.  

या या - ेता तरोपिनषद् ६.७ येथे परमा मा या व पाचे 

वणन असे आहे - ’तमी राणां परमं महे रं तं देवतानां परमं 

च दैवतम् । पितं पतीनां परमं पर ताद् िवदाम देवं 

भुवनेशमीड्यम् ॥ - ई रांचेही परम महे र, देवतांचीही परम 

देवता आिण पितंचेही परम पित अिखल ांडाचे वामी, 

तसेच तवन कर यायो य या काश व प परमा यास 

आ ही सवा या पर जाणत आहोत.’  
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या मं ात देवता आिदं या कोटीम ये जीवा मा आहे आिण परम 

देवता, परम महे र व परम पितं या नामाने परमा याचे 

वणन केले गेले आहे. याव न ही िन याने जीवा मा आिण 

परमा याम ये भेद अस याचे िदसते. हणून ’आकाश’ श द 

परमा याचाच वाचक आहे. मु  जीवाचा न हे. 

------------ 

सू  

अ याय पिहला 

पाद चवथा 

संबंध - पिह या तीन पादांत ाला जगताचे ज मािद कारण 

दाखवून यास ु यािद ारा मािणत केले. ु ितवा याम ये 

जेथे जेथे शंकेला वाव होता या शंकांचे िनवारण केले. काही 

िठकाणी जेथे जेथे आकाश, आनंदमय, योित, ाण इ. श द 

जेथे ाचा वाचक नसून जीवा मा, जड कृित वगैरे बोधक 

असावा अशी शंका यावी तेथे तेथे तो श द पर  

परमा याचाच वाचक आहे हे िस  केले. तसेच काही इतर 

आ ेपांचे समाधान केले गेले. आता अशी िज ासा उ प न 

होते क  वेदांम ये कृित संबंधात काही उ लेख आहेत क  

नाहीत ? अस यास याचे व प काय आहे ? उदा० 

कठोपिनषदाम ये एके िठकाणी ’अ य ’ या नामाचा उ लेख 
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आढळतो; तेथे ’अ य म्’ पद कृतीचे वाचक आहे का अ य 

कोणाचे ? यावर सू कार सांगतात -  

आनुमािनकम येकेषािमित चे न 

शरीर पकिव य तगृहीतेदशयित चे ॥ १.४.१. ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; आनुमािनकम् = अनुमानकि पत 

जड कृित; अिप = सु ा; एकेषाम् = एका शाखे या मतानुसार 

वेद ितपािदत आहे; इित न = तर ते तसे हणणे यो य न हे; 

शरीर पकिव य तगृहीतेः = कारण शरीरालाच तेथे रथाचे 

पक मानून ’अ य ’ श दाची योजना केली आहे; दशयित 

च = आिण ु ितलाही हेच सांगावयाचे आहे.  

या या - जर हणाल कठो० १.३.११ येथे जे ’अ य म्’ पद 

आले आहे, ते अनुमानकि पत अथवा सां य ितपािदत 

कृितचे वाचक आहे, तर तसे हणणे यो य न हे. कारण 

आ मा, शरीर, बुि , मन, इंि ये आिण िवषय आिदंची जे रथ, 

रथी, सारथी आिदं या पात क पना केली गेली आहे, या 

क पनेत रथा या थानावर शरीरास ठेवले आहे. याचेच नांव 

येथे ’अ य ’ आहे. हीच गो  उ  करणात दिशत आहे. 

भाव हा आहे क  कठोपिनषदा या या पक- करणात आ मा 

हा रथी, शरीर हा रथ, बुि  ही सारथी, मनास लगाम, इंि यांना 

घोडे आिण िवषयांना या घोड्यांचा चारा हटले आहे. या 

उपकरणां या ारा परमपद प परमे रासच ा  
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कर यायो य सांिगतले गेले आहे. या कारे पूण पकात सात 

व तू ंची क पना केली आहे. या सात व त ू एकाहन एक 

बलवान आहेत असे दाखिवले आहे. तेथे इंि यांपे ा िवषयांना 

बलवान दाखिवले आहे. या माणे घोडा चारा-दाणे पाहन 

बळजबरी के यासारखा यां याकडे आकृ  होतो, 

याच कारे इंि येही बळजबरी के यासारखी िवषयांकडे 

खेचली जातात. पुढे िवषयां या पलीकडे मनाची ि थती 

सांिगतली आहे. कारण जर सारथी लगाम खेचून धरील तर 

घोडे चारा-दाणे याकडे ह ाने जाऊ शकणार नाहीत. यानंतर 

मनाहन पिलकडे बुि चे थान मानले आहे, तीच सारथी आहे. 

लगामापे ा सारथीला े  दाखिवणे उिचतच आहे, कारण 

लगाम सार या याच अधीन असतात. बु ीहन पर महान 

आ मा आहे. हा रथी या पात सांिगतलेला जीवा माच असला 

पािहजे. ’महान आ मा’ याचा अथ मह व मानले तर या 

पकात दोन दोष येतात. एक तर बुि पी सार याचा वामी 

रथी आ मा यास सोडून देणे आिण दुसरा दोष याचे पकात 

वणन नाही, या मह वाची यथ क पना करणे. हणून 

’महान आ मा’ येथे रथी या पात दाखिवला गेलेला 

जीवा माच आहे. पुढे महान आ याहन पर जे अ य  हटले 

आहे ती आहे भगवंताची श प कृित. ितचाच अंश 

कारणशरीर आहे. यालाच या संगात रथाचे पक िदले गेले 

आहे. अ यथा पकात रथा या जागी दाखिवलेले शरीर 
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एकाहन दुसर्यास े  दाखिव याची परंपरा खंिडत झाली 

असती आिण अ य  नामाने कुठ या अ य त वाची 

अ ासंिगक क पना करावी लागली असती. हणून 

कारणशरीर भगवंता या कृतीचा अंश अस याने यालाच 

’अ य ’ नामाने संबोधले आहे.  

संबंध - आता अशी िज ासा उ प न होते क , शरीरास 

’अ य ’ हणणे कसे यो य होईल ? कारण ते तर य च 

य  आहे. यावर सांगतात -  

सू मं तु तदह वात ्॥ १.४.२ ॥  

अथ - तु = परंतु; सू मम् = (या करणात शरीर श दाने) सू म 

शरीर गृहीत होत आहे; तदहात ्= कारण परमधामा या या ेत 

रथा या थानी यालाच मानणे उिचत आहे.  

या या - परमा याची शि प कृित सू म आहे. ती 

पाहता वा वणन करता येत नाही. ितचाच अंश कारणशरीर 

आहे. हणून यास अ य  हणणे उिचतच आहे. यािशवाय 

परमधामा या या ेत रथा या थानी सू म शरीरच मानले 

जाऊ शकते. कारण थूल शरीर तर येथेच राहते. (या 

िवषयाचा िव तार पुढे सू  ४.२.५ ते ४.२.११ येथे आला आहे)  

संबंध - आता कृितचा अंश जर ’अ य ’ नामाने वीकाय 

आहे तर सां यशा ातील ’ धान’ यास वीकार कर यास 



           ।। सू  – अ याय पिहला ।।             134 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

कोणती अडचण आहे ? सां यशा ात तर भूतां या कारण प 

सू म त वासच ’ धान’ िकंवा ’ कृित’ हणत आहे. यावर 

सांगतात -  

तदधीन वादथवत ्॥ १.४.३ ॥  

अथ - तदधीन वात ्= या परमा या या अधीन अस यामुळे; 

अथवत ्= ती शि पा कृित साथक आहे.  

या या - सां यमतावलंबी कृतीला वतं  आिण जगताचे 

कारण मानतात. परंतु वेदाचे असे मत नाही. वेदांत या 

कृितस पर  परमे रा या अधीन राहणारी याची एक 

शि  हटले गेले आहे. श  शि मानापासून िभ न असत 

नाही, हणून ितचे वतं  अि त व मानता येत नाही. 

या कारे परमा या या अधीन याची एक शि  

अस याकारणाने ितची साथकता आहे. कारण शि  

अस यानेच शि मान ् परमे र ारा जगताची सृ ि  आिद 

काय होणे संभव आहे. जर पर  परमा यास शि हीन 

मानले गेले तर तो या जड-चेतना मक संपूण जगताचा कता-

धता आिण संह ा कसा होऊ शकतो ? मग तर यास 

सवशि मानही कसे मानले जाऊ शकते. 

ेता तरोपिनषदात प  हटले आहे क  ’ते 

यानयोगानुगता अप यन ् देवा मशि ं  वगुणैिनगूढाम्’ 

(१.३) - महिषनी यानयोगात ि थत होऊन परमा मदेवा या 
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व पभूता अिच य शि चा सा ा कार ा  केला जो 

आप या गुणांनी आवृ  आहे. तेथेच हेही सांिगतले गेले आहे 

क  या परमे रा या नाना कार या व वाभािवक अशा 

ान, बल आिण ि या प शि ही ऐिकवात आहेत.  

संबंध - वेदविणत कृित ही सां यो  धान न हे, हे आणखी 

एक कारण दाखवून सांगतात -  

ेय वावचना च ॥ १.४.४ ॥  

अथ - ेय वावचनात ् = वेदांत कृितला ेय सांिगतलेले 

नाही; च - हणून देखील (ही सां यो  धान न हे)  

या या - सां यमतावलंबी कृितला ेय मानतात. यांचे 

हणणे आहे क  ’गुणपु षा तर ानात ् कैव यम्’ अथात ् - 

’गुणमयी कृित आिण पु षाचे पाथ य जाण याने कैव य 

मो  ा  होतो.’ कृितचे व प उ म काराने 

जाण याखेरीज ित यापासून पु षाचे पाथ य (भेद) कसा 

ात होईल. हणून यां या मताने कृित ही ेय आहे. परंतु 

वेदांत कृितला ेय अथवा उपा य कुठेच हटले गेले नाही. 

तेथे तर एकमा  पर  परमे रासच जाण यायो य तथा 

उपा य हटले आहे. याव न हेच िस  होते क  वेदो  कृित 

सां यवाद या मा य ’ धान’ त वाहन िभ न आहे.  
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संबंध - आप या मता या पु ीसाठी सू कार वतःच शंका 

उ प न क न ितचे समाधान करतात -  

वदतीित चे न ा ो िह करणात ्॥ १.४.५ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; वदित = वेद कृितलाही ेय 

हणतात; इित न = तर असे हणणे यो य नाही,; िह = कारण 

तेथे ेयत व; ा  = परमा माच आहे; करणात ्= करणाने 

हीच गो  िस  होते.  

या या - कठोपिनषदात जेथे ’अ य ा’ची चचा आली आहे, 

या करणात अंती (१.३.१५) सांिगतले आहे क  - 

’अश दम पशम पम ययं तथारसं िन यमग धव च यत ् । 

अना न तं महतः परं ु वं िनचा य त मृ युमुखा मु यते ॥ - 

जे श द, पश, प, रस आिण गंधरिहत, अिवनाशी, िन य, 

अनािद, अन त, महतह्न पर तथा िन ल आहे, या त वास 

जाणून मनु य मृ यू या मुखातून सुटून जातो.’ या मं ात 

ेयत वाची जी ल णे सांिगतली आहेत ती सव सां यो  

धानात देखील संगत होतात, हणून येथे धानालाच ेय 

हणणे िस  होत आहे - असे जर कोणी हणेल तर याचे हे 

हणणे यो य नाही. कारण येथे पर  परमे राचे 

व पवणनाचेच करण आहे. मागे पुढे, सव िठकाणी 

यालाच जाण या आिण ा  कर यायो य सांिगतले गेले 

आहे. वरील मं ातील सव ल णे परमा यातच यथाथ पाने 
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संगत होतात; हणून यात परमा या या व पाचे वणन 

तथा यास जाण या या फलाचे ितपादन आहे असे मानावेच 

लागेल. हणून या करणाव न हेच िस  होत आहे क , 

ु ितम ये परमा यासच जाण यायो य हटले गेले आहे, तथा 

याला जाण याचे फळ मृ यू या मुखांतून सुटणे सांिगतले 

गेले आहे. येथे कृितचे वणन नाही.  

संबंध - कठोपिनषदात अि न, जीवा मा तथा परमा मा - या 

ित ह चे करण तर आहेच; याच कारे चवथे ’ धान’ त वाचे 

करण मानले गेले तर काय हािन आहे ? यावर सांगतात -  

याणामेव चैवमुप यासः  ॥ १.४.६ ॥  

अथ - याणाम् = कठोपिनषदात ित हीचे; एव = च; एवम् = 

या कारे ेय पाने; उप यासः = उ लेख आला आहे; च = 

तथा या ित ह या संबंधात;  = ; च = ही केला गेला 

आहे.  

या या - कठोपिनषदात निचकेताने अि न, जीवा मा आिण 

परमा मा या ित ह ना जाण यासाठी  केला होता. 

अि निवषयक  या कारे आहे - ’स वमि नँ व यम येिष 

मृ यो ू िह वँ धानाय म म् । (कठ० १.१.१३) - हे 

यमराज ! आपण वग ा ी या साधन प अि न जाणता, 

हणून मज ाळूला ती अि निव ा उ म कारे समजावून 
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सांगा.’ तदनंतर जीव िवषयक  केला गेला आहे - ’ ेयं 

ेते िविचिक सा मनु येऽ ती येके नायम तीित चैके । एतद्

िव ामनुिश वयाहम् । (कठ० १.१.२०) - मेले या 

मनु यािवषयी कोणी हणतात, "हा असतो" आिण कोणी 

हणतात "असत नाही". जनमानसांतील या शंकेिवषयी मी 

आप याकडून जाण ूइि छतो ?’ यानंतर पुढे परमा यािवषयी 

 उपि थत केला आहे. ’अ य  

धमाद य ाधमाद य ा मात ् कृताकृतात ् । अ य  भूता च 

भ या च य द् प यिस तद् वद ॥ (कठ० १.२.१४) - जे धम 

आिण अधम दो हीहन, कायकारण प सम त जगताहन, 

भूत, वतमान आिण भिव य - यािवषयी तीन भेद असणार्या 

काळाहन अशा त वासंबंधी आपण जे जाणता, याचा मला 

उपदेश करावा.’ वरील तीन ांची यमराज उ रे देतात. 

पिह या अि निवषयक ाचे उ र १.१.१४ ते १.१.१९ या 

सहा मं ांत देतात. जीवासंबंधी या ाब ल १.२.१८ व १९ 

आिण परत २.२.७ येथे उ र िदले. आिण परमा म त वासंबंधी 

तर १.२.२० ते उपिनषदा या अखेरपयत चचा आहे. यात काही 

िठकाणी जीव व पाचे देखील वणन आहे. पण कोठेही 

’ धान’ िवषयक ही नाही आिण याचे उ रही नाही. 

थोड यात हणायचे तर उ  तीन िवषय सोडून अ य 

कोणताही िवषय तेथे आला नाही.  
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संबंध - जर ’ धान’ वाचक अ य  श द या करणात आला 

आहे, तर यास दुसर्या अथाने कसा लावला जाऊ शकतो. 

यावर सांगतात -  

मह च ॥ १.४.७ ॥  

अथ - मह त ्= ’महत’् श दा माणे; च = देखील, हणजे यास 

अ य कुठला अथाने घेणे अयु  नाही.  

या या - या कारे ’महत’् श द सां यशा ात 

मह वासाठी यु  झाला आहे, याच कारे तो श द 

कठोपिनषदात ’आ मा’ या अथाने यु  झाला आहे. िशवाय 

’अ य ’ श द इतर काही अथाने मानला गेला असता तर 

िवरोध नाही. पण ’महत’् श दाचा योग जीवा मा या अथाने 

आला आहे. जसे ’बु ेरा मा महान ् परः’ (कठ० १.३.१०) - 

बु ीहनही महान ् आ मा आहे’ इथे याचा अथ ’बु ी याही 

पलीकडे’ असा केला आहे. हणून ’महत’् श द जीवा याचा 

वाचक आहे. या कारे वेदात िठकिठकाणी ’महत’् श दाचा 

अथ सां यशा ात घेतले या अथाहन िभ न आहे. याच 

यायाने ’अ य ’ श दाचाही योग सं याहन िभ न मानणे 

अनुिचत नाही.  

संबंध - या करणात आलेला ’अ य ’ श द जर दुसर्या 

अथाने मानला, तरीही ेता तरोपिनषदात ’अजा’ श दात 
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अनािद कृितचे वणन आढळते. तेथे ितला ेत, लाल व 

काळा - या तीन वणाची हटले आहे. याव न हे प  होते क  

सां यशा ो  ि गुणाि मका कृितसच वेदांत जगताचे 

कारण मानले आहे. अशी शंका उपि थत झा यावर सांगतात -  

चमसवदिवशेषात ्॥ १.४.८ ॥  

अथ - ’अजा’ श द तेथे सां यशा ो  कृितचाच वाचक 

आहे हे िस  होत नाही, कारण; अिवशेषात ् = कुठ याही 

कार या वैिश ् याचा उ लेख नस याने; चमसवत ् = 

’चमस’ माणे ( यास दुसर्या अथानेही घेता येऊ शकते.  

या या - ेता. उप १.९ तथा ४/५ म ये या ’अजा’चे वणन 

आहे. ितचे नाम जे वाटेल ते ठेवले तरी वा तिवक ती 

पर ाची शि  आहे आिण या ाहन िभ न नाही. उ  

उपिनषदात हे प  केले गेले आहे क , ’ते यानयोगानुगता 

अप य देवा मशि ं  वगुणैिनगूढाम् । यः कारणािन 

िनिखलािन तािन काला मयु ा यिधित येकः ॥ - 

आप या गुणांनी लपले या अिच यश लाच कारण पात 

पािहले आिण हा िन य केला क  जो परमदेव एकटाच काल, 

वभाव आिदपासून आ यापयत सम त त वांचे अिध ान 

आहे, या या आ यानेच ते सव आपाप या िठकाणी कारण 

बनतात. तोच परमा मा या जगताचे कारण आहे (१.३)  
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हणून हे िस  होते क  वेदांत ’अजा’ नामाने या कृितचे 

वणन आले आहे, ती भगवंता या अधीन राहणारी याचीच 

अिभ न व पा अिच यशि  आहे, सां य किथत वतं  

त व प धान वा कृित नाही. हीच गो  प  कर यासाठी 

सू ात हटले गेले आहे क  या कारे ’चमस’ श द ढीने 

सोमपानासाठी पा िवशेषाचा वाचक असूनही बृहदा. उप 

२.२.३ म ये आले या ’आवाि बल मस उ वबु नः’ इ यािद 

मं ात तो ’िशर’ या अथाने यु  झाला आहे; याच कारे येथे 

’अजा’ श द भगवंता या व व पभूता अनािद, अिच य 

श या अथाने यु  आहे असे मान यास काही अडचण 

नाही. कारण येथे असे कोठलेही िवशेष कारण िदसून येत 

नाही. यायोगे ’अजा’ श दा या ारा सां यकिथत वतं  

कृितलाच हण केले जावे.  

संबंध - ’अजा’ श दाचा जो ढ अथ आहे या यित र  येथे 

कोणता अ य अथ घेतला आहे ? यावर सांगतात -  

योित प मा तु तथा धीयत एके ॥ १.४.९ ॥  

अथ - तु = िनि तच; योित प मा = येथे ’अजा’ श द तेज 

आिद ि िवध त वांची कारणभूता परमे रा या श चा 

वाचक आहे; िह = कारण; एके = एका शाखेनुसार; तथा = 

असेही; अधीयते = अ ययन (वणन) करतात.  
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या या - छा दो. उप ६.२.३ व ४ म ये परमे रापसून उ प न 

तेज आिद त वांपासून जगता या िव ताराचे वणन आहे. 

हणून येथे हेच मानणे यो य आहे क  या या कारणभूता 

परमे री श लाच ’अज’ हटले गेले गेले आहे. 

छा दो यम ये हटले आहे क  ’ या परमे राने िवचार केला, 

मी अनेक हावे.’ नंतर याने तेजाची रचना केली. यानंतर 

तेजापासून जल आिद, जलापासून अ नाची उ पि  सांिगतली 

गेली आहे. यानंतर या या तीन पांचे वणन आहे. अि नम ये 

जो लाल रंग आहे तो तेजाचा आहे, जो पांढरा आहे तो जलाचा 

आहे, व जो काळा रंग आहे तो अ नाचा (पृ वीचा) आहे. या 

कारे येक व तुम ये उ  तेज आिद ती ही त वांची 

यापकता वणन केली आहे. (छा दो य ६.४. १ ते ७). 

याच कारे ेता तरोपिनषदात जे ’अजा’चे तीन रंग 

सांिगतले आहेत तेही तेज आिदम ये उपल ध होतात. हणून 

िनि त पाने असे हणता येत नाही क  येथे ’अजा’ या 

नामाने धानाचेच वणन आहे. जर कृित अथवा धानाचे 

वणन मानले तरी हेही मानावेच लागेल क  ती या 

पर ा या अधीन राहणारी याची अिभ न शि  आहे, जी 

उ  तेज आिद ित ही त वांचेही कारण आहे. सां यशा ो  

धानाचे तेथे वणन नाही, कारण ेता. १.१० म ये हटले 

आहे ’ रं धानममृता रं हरः रा मानावीशते देव एकः ।’ 

येथे ितचे ’ धान’ नामाने वणन आले आहे, पण तेथेही ितला 
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वतं  मानलेले नाही. तर उलट र- धान अथात ्भगवंताची 

शि प अपरा कृित अ र - जीवा मा अथात भगवंताची पर 

कृित - या दो हीचे शासन करणारा या परमपु ष 

परमे रास हटले गेले आहे. नंतर पुढे जाऊन असे प  केले 

गेले आहे क  भो ा (अ र व), भो य ( रत व) आिण या 

दो हीचा ेरक ई र - या ित ही पात च सांिगतले आहे. 

’भो ा भो यं े रतारं च म वा सव ो ं  ि िवधं मेतत ् ।’ 

( ेता० १.१२). हणून ’अजा’ श दाचा पयाय असूनही ते 

सां यशा ो  धान नाही, तर परमे रा या अधीन 

राहणारी याची एक शि  आहे.  

संबंध - अनािद ई रश लाच येथे ’अजा’ हटले गेले आहे हे 

कसे मानावे ? कारण ती तर पािद रिहत आहे, आिण येथे 

अजाचे लाल, पांढरा, काळा - या तीन रंगाचे प सांिगतले 

गेले आहे. अशी िज ासा झा यावर सांगतात  

क पनोपदेशा च म वािदवदिवरोधः ॥ १.४.१० ॥  

अथ - क पनोपदेशात ् = जेथे ’अजा’चे पक मानून ित या 

ि िवध पाची क पना करीत उपदेश केलेला आहे हणून; च 

= ही; म वािदवत ्= मधु आिद माणे कोणताही िवरोध नाही.  

या या -छांदो य उपिनषद ३.१ म ये पकाची क पना 

करीत जो वा तिवक मधु नाही या सूयास मधु हटले गेले 
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आहे. बृहदार यकात वाणीला धेनु नसताच धेनु हटले आहे 

(बृह० ९.८.१); तसेच ुलोक आिदला अि न हटले आहे (बृह० 

६.२.९). याच कारे येथेही पका या क पनेत भगवंता या 

शि भूता कृतीस ’अजा’ मान देऊन ितचे लाल, पांढरा आिण 

काळा असे तीन रंग सांिगतले गेले आहेत; हणून कोणताही 

िवरोध नाही. िज ासूला समजिव यासाठी पाकाची क पना 

क न वणन करणे उिचतच आहे.  

संबंध - पूव करणात िस  केले आहे क  ु ितम ये आलेला 

’अजा’ श द सां यशा ो  ि गुणाि मका कृतीचा वाचक 

नाही, पर  परमा या या व पभूता अनािद श चा 

वाचक आहे. परंतु दुसर्या एका ुतीत ’प च प च’ हा 

सं यावाचक श द आढळून येतो. यामुळे हीच धारणा होते क  

येथे सां यो  पंचवीस त वांचे समथन केले गेले आहे. अशा 

प रि थतीत ’अजा’ श दही सां यसंमत मूल कृतीचाच 

वाचक का मानला जाऊ नये ? या शंके या िनराकरणात 

सांगतात -  

न सं योपसं हादिप नानाभावादितरेका च ॥ १.४.११ ॥  

अथ - सं योपसं हात = ( ुतीत) सं येचे हण अस याने; 

अिप = ही; न = ती सां यमतो  त वांची गणना नाही; 

नानाभावात ् = कारण ती सं या इतर अनेक भाव य  
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करणारी आहे; च = तथा; अितरेकात ् = तेथे याहन 

अिधकाचेही वणन आहे.  

या या - बृहदार यकोपिनषदात हटले आहे - यि मन ्प च 

प चजना आकाश  िति तः । तमेव म य आ मानं िव ान ्

ामृतोऽमृतम् ॥ (४.४.१७) - यांत पांच प चजन आिण 

आकाशही िति त आहे, याच आ याला मृ यूरिहत मी 

िव ान अमृत व प  मानतो. या मं ात जे सं यावाचक 

’प च प च’ श द आले आहेत, यांना ध न पंचवीस त वांची 

क पना करणे उिचत नाही, कारण येथे ते सं यावाचक श द 

इतर इतर भावांना य  करणारे आहेत. यािशवाव ’प च प च 

पासून पंचवीस सं या मान यानंतरही उ  मं ात विणत 

आकाश आिण आ मा यांना ध न स ावीस त वे होतात; जी 

सां यमता या गणनेपे ा िनि तच अिधक आहेत. हणून 

हेच मानणे यो य आहे क  वेदांत सां यसंमत वतं  धानाचे 

वणन नाही आिण पंचवीस त वांचेही वणन नाही. या कारे 

ेता० उपिनषदात ’अजा’ श दाने या पर  परमे रा या 

अनािद श चे वणन केले आहे, याच कारे येथे ’प च 

प चजनाः’ पदां या ारे परमे रा या िविभ न कायश चे 

वणन केले आहे.  

संबंध - मग ’प च प चजनाः’ या पदाने कोणाचे हण होत 

आहे ? अशी िज ासा उ प न झा यावर सांगतात -  
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ाणादयो वा यशेषात ्॥ १.४.१२ ॥  

अथ - वा यशेषात ् = नंतर आले या मं ातील वा याने; 

ाणादयः = येथे ाण आिण इंि ये ही हण करणे यो य आहे.  

या या - उपरो  मं ानंतर आलेला मं  असा आहे - ’ ाण  

ाणमुत च ु च ु त ो य ो  ंमनसो यो मनो िवदुः । ते 

िनिच यु  पुराणम यम् ॥’ (बृह० ४.४.१८) - जे िव ान या 

ाणाचा ाण, च ुचा च ,ु ो ाचा ो  तथा मना याही 

मनास जाणतात, ते या आिद पुराण-पु ष परमे रास 

जाणतात. या वणनाव न िस  होते क  पूवमं ात ’प च 

प चजनाः पदां या ारा पंच ाण, पंच ानि ये, पंच कमि ये, 

मन तथा बुि  आिद परमे रा या कायश चे वणन आहे. 

कारण या ालाच उ  मं ात ाणांचा ाण, च ुचा च ,ु 

ो ाचा ो  व मनाचेही मन हटले आहे. याव न िन कष 

िनघतो क  या पर ा या संबंधानेच ाण आिद आपले काय 

कर यास समथ होतात. हणून येथे यां या पाने याच 

शि िवशेषाचा िव तार सांिगतला आहे.  

संबंध - मा यि दनी शाखा असणारां या पाठानुसार ’ ाण य 

ाणम्’ इ यािद मं ास अ नाचेही वणन अस याने ाण, च ,ु 

ो , मन आिण अ नासह पांचाची सं या पूण होते, परंतु 

का व शाखे या मं ात ’अ ना’चे वणन नाही. हणून तेथे या 
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परमे रा या प चिवध कायश ची सं या कशी पूरी होईल ? 

अशी िज ासा उ प न झाली तर सांगतात -  

योितषैषामस य ने ॥ १.४.१३ ॥  

अथ - एकेषाम् = एका शाखे या पाठात; अ ने = अ नाचे 

वणन; असित = नस यामुळे; योितषा = पूवविणत 

’ योितष’ या ारा (सं यापूित केला जाऊ शकते.)  

या या - मा यि दनी शाखे या पाठानुसार या मं ात ाच 

’ ाणाचा ाण’ आिद हणून ’अ नाचे अ न’ हटले आहे. 

हणून यां या पाठानुसार येथे पांचाची सं या पूण होत आहे. 

परंतु का व शाखे या पाठात ’अ न य अ नम्’ या अंशाचे 

हण झालेले नाही. हणून यानुसार चाराचेच वणन 

अस याने पांच या सं यापूत त एकाची कमतरता राहते. 

हणून सू कार सांगतात क  का व शाखे या पाठात अ नाचे 

हण न हो याने जी कमतरता राहते ितची पूित पुढील 

४.४.१६ या मं ात विणत ’ योित’ या ारा केली पािहजे. तेथे 

या ास ’ योितची ही योित’ हटले आहे. सतरा या 

मं ाचे वणन तर संकेतमा  आहे. हणून यात पाच सं येची 

पूित करणे आव य नाही; तरीही ंथकाराने कुठ याही कारे 

संगवश उ प न होणार्या शंकेचे िनराकरण कर यासाठी हे 

सू  सांिगतले आहे.  
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संबंध - येथे अशी शंका येते क  ’ ु ितंम ये जगता या कारणाचे 

अनेक काराने वणन आले आहे. कोठे सत ् पासून सृ ि  

सांिगतली आहे तर कोठे असत ् पासून. तथा जगता या 

उ पि या मातही भेद आहे. कोठे थम आकाशाची उ पि  

सांिगतली, तर कोठे तेजाची, कोठी ाणाची तर कोठे अ य 

कशाची. या कारे वणनात भेद अस याने वेदवा यां या ारा 

हे िनि त करता येत नाही क  जगताचे कारण पर  

परमे रच आहे, तथा सृ ि चा म अमुक कारचाच आहे ? 

यावर सांगतात -  

कारण वेन चाकाशािदषु यथा यपिद ो े ः ॥ १.४.१४ ॥  

अथ - आकाशािदषु = आकाश आिद कुठ याही माने रचले 

जाणार्या पदाथात; कारण वेन = कारण पाने; च = तो; 

यथा यपिद ो े ः = सव  एकच वेदा तविणत ाचे 

ितपादन केले गेले आहे हणून (पर च जगताचे कारण 

आहे.)  

या या - वेदात जगता या कारणांचे वणन नाना कारांनी 

केले गेले आहे तथा जगता या उ पि चा मही अनेक 

काराने सांिगतला आहे; तथािप केवळ पर ालाच जगताचे 

कारण मान यात काही दोष नाही. कारण जगताची इतर 

कारणे जी आकाश आिद सांिगतली गेली आहेत, यांचेही परम 

कारण पर ासच सांिगतले आहे. यामुळे ाचीच कारणता 
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िस  होत आहे, अ य कशाचीही नाही. जगता या उ पि या 

मात जो भेद िदसतो तो या कारे आहे - कोठे ’आ मन ्

आकाशः स भूतः’ (त ै उ. २.१) इ यािद ु ितं या ारा 

आकाशािद या माने सृ ि  सांिगतली आहे. काही िठकाणी 

’अ ेजोऽसृजत’् (छा उ. ६.२.३) इ यािद मं ां या ारा तेज 

आिद या माने सृ ि चे ितपादन केले आहे. कोठे ’स 

ाणमसृजत’ (  उ. ६.४) इ यािद वा यां या ारा ाण 

आिद या माने सृ ि चे वणन केले आहे. कोठे’स 

इमाँ लोकानसृजत । अ भो मरीची’ (ऐ उ. १.१.२) इ यािद 

वचनां या ारा कुठ याही सु यवि थत मािवनाच सृ ि चे 

वणन आढळते. या कारे सृ ि मा या वणनात भेद असला 

तरीही यात काही दोष नाही. तर उपट अशा कारचे िविच  

रचना वणन तर ा या मह वाचेच ोतक आहे. क पभेदाने 

असे होणे संभवही आहे. हणून ालाच जगताचे कारण 

हणणे सवथा सुसंगत आहे.  

संबंध - उपिनषदात तर कोठे असे हटले आहे क  ’ थम 

एकमा  असतच् होते (त ै उ २.७), कोठे हटले आहे ’ थम 

केवळ सतच् होते’ (छा उ. ६.२.१), कोठे ’ थम अ याकृत होते’ 

(बृह उ १.४.७) असे वणन आले आहे. उपरो  ’असत’् आिद 

श द ाचे वाचक कसे होऊ शकतात ? अशी शंका आली 

तर यावर सांगतात -  
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समाकषात ्॥ १.४.१५ ॥  

अथ - समाकषात ् = पुढे मागे सांिगतले या वा याचे 

पूण पाने आकषण क न या याशी संबंध जोड याने 

’असत’् आिद श दही ाचेच वाचक िस  होतात.  

या या - तैि रीय उपिनषदात जे हटले आहे क  ’अस ा 

इदम  आसीत ्। ततो व ैसदजायत’ (२.७) - थम हे असत ्च 

होते. यापासून सत ् उ प न झाले. येथे ’असत’् श द अभाव 

अथवा िम याचा वाचक नाही. कारण पिह या अनुवाकात 

ाचे ल ण सांगताना यास स य, ान आिण अन त 

हटले आहे. नंतर यापासून आकाश आिद या माने 

सम त जगताची उ पि  सांिगतली आहे. यानंतर सहा या 

अनुवाकात ’सोऽकामयत’ या ’सः’ पदाने याच 

पूवानुवाकम ये विणत ाचे आकषण केले आहे. यानंतर 

शेवटी सांिगतले आहे क  हे जे काही आहे ते स यच आहे, 

स य व प च आहे. यानंतर याच िवषयात माण पाने 

ोक सांग याची ित ा क न सात या अनुवाकात ’असद् 

वा इदम  आसीत’् इ यािद मं  तुत केले आहेत. या कारे 

पूवापर संग पाहन या मं ात आलेला ’असत’् श द िम या वा 

अभावाचा वाचक िस  होत नाही. हणून तेथे ’असत’् चा अथ 

अ कट  आिण या यापासून होणारे ’सत’् चा अथ जगत ्
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पात ’ कट ’ च होईल. हणून येथे अथातराची क पना 

आव यक आहे.  

या कारे छा दो योपिनषदात ही जे असे हटले आहे क , 

’आिद यो े यादेश त योप या यानमसदेवेदम  ्आसीत ्

। (छाउ ३.१९.१) - आिद य  आहे, हा उपदेश आहे; याचाच 

हा िव तार आहे. थम हे असतच् होते इ यािद. येथेही 

तैि रीयोपिनषदा माणे ’असत’् श द अ कट ाचाच 

वाचक आहे. कारण या मं ा या पुढील वा यात ’त सदासीत’् 

हणून याचे ’सत’् नामाने वणन आले आहे. यािशवाय बृह. 

उपिनषदात प च ’असत’् या थानी ’अ याकृत’् श दाचा 

योग केला गेला आहे. (बृउ १.४.७) जो क  ’अ कट’ चाच 

पयाय आहे. हणून सव िठकाणी पूवापर संगात 

सांिगतले या श दांचे अथवा वा यांचे आकषण क न अ वय 

के यावर हाच िन य होतो क  जगता या कारण पाने िभ न 

िभ न नामां या ारे या पूण  परमे राचे वणन आहे, अ य 

कुणाचे नाही. कृित वा धानाची साथकता परमा याची 

एक शि  मान यानच होऊ शकते, याहन िभ न वतं  

पदाथा तर मान याने नाही.  

संबंध - च संपूण जगताचे अिभ न िनिम ोपादान कारण 

आहे; जड कृित जगताचे कारण होऊ शकत नाहे - हे ढ 
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कर यासाठी सू कार कौषीतिक उपिनषदा या संगावर 

िवचार क न सांगतात -  

जग ािच वात ्॥ १.४.१६ ॥  

अथ - जग ािच वात ् = सृ ि  अथवा रचना प कम जड 

चेतना मक संपूण जगताचे वाचक आहे, हणून चेतन 

परमे रच याचा कता आहे, जड कृित नाही.  

या या - कौषीतक  णोपिनषदात अजातश  ु आिण 

बालािक या संवादाचे वणन आहे. तेथे बालािकने ’य एवैष 

आिद ये पु ष तमेवाहमुपासे । (४.२) - सूयात जो हा पु ष 

आहे, याची मी उपासना करतो. येथपासून अंती ’य एष 

स येऽ न ् पु ष तमेवाहमुपासे । (४.१७) - जो हा डा या 

डो यात पु ष आहे याची मी उपासना करतो - येथपयत 

मशः सोळा पु षांची उपासना करणारा असे वतःला हटले 

आहे. परंतु याची येक गो  अजातश ुने खोडून काढली 

आहे. ते हा तो ग प झाला. नंतर अजातश ूने हटले, 

’बालािक ! त ू ाला जाणत नाहीस, हणून मी तुला ाचा 

उपदेश करतो. त ूसांिगतले या सोळा पु षांचा जो कता आहे, 

याची ही सव कम आहेत, तोच जाण यायो य आहे.’ ’  ते 

वािण स होवाच यो व ै बालाक एतेषां पु षाणां कता य य 

वैत कम स व ै वेिदत यः ।’ (४.१८) या कारे तेथे पु षवा य 

जीवा मा आिण याचा अिध ानभूत जड शरीर दो ही नाही. 
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पर  परमे राचे कम हटले गेले आहे; हणून कम अथवा 

काय श द जड चेतना मक संपूण जगताचा वाचक आहे. 

हणून जड कृित याचे कारण होऊ शकत नाही. पर  

परमे रच याचे कारण आहे.  

संबंध - उपरो  करणात ’ ेय’ पाने सांिगतलेले त व ाण 

अथवा जीव नाही, च आहे - या या पुि साठी सू कार 

सांगतात -  

जीवमु य ाणिलङ्गा नेित चेत,् तद् या यातम् ॥ १.४.१७ ॥  

अथ - चेत ् यिद = जर असे हणाल क ; 

जीवमु य ाणिलङ्गात ्= ( या संगा या वा यशेषात) जीव 

तथा मु य ाणाची बोधक ल णे आढळतात हणून 

ाणासिहत जीवच ेय त व असले पािहजे; न =  तेथे ेय 

नाही; तद् या यातम् = तर याचे िनराकरण थमच केले गेले 

आहे.  

या या - जर असे हणाल क  ’येथे वा यशेषात जीव आिण 

मु य ाणांसिहत याचा अिध ाता जीवच जगताचा कता एवं 

ेय सांिगतला गेला आहे,  नाही’ तर हे उिचत नाही. 

कारण या शंकेचे िनवारण आधीच १.१.३१ या सू ात केले 

आहे. तेथे हे सांिगतले आहे क   सव धमाचा आ य आहे. 

हणून जीव तथा ाणा या धमाचे यात अि त व दाखवणे 
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अनुिचत नाही. जर जीव आिदंना देखील ेयत व मानले तर 

ि िवध उपासनेचा संग उपि थत होऊ शकतो, जो उिचत 

नाही.  

संबंध - आता सू कार या िवषयात आचाय जैिमिनचे काय 

हणणे आहे ते सांगतात -  

अ याथ तु जैिमिनः या यानाभायामिप चैवमेके ॥ 

१.४.१८ ॥  

अथ - जैिमिनः = आचाय जैिमिन; तु = तर हणतात क ; 

अ याथम् = या करणात जीवा मा तथा मु य ाणाचे वणन 

दुसर्याच योजनाने आहे; या याना याम् = कारण 

 आिण उ राने हेच िस  होत आहे; च = तथा; एके = एक 

(का व) शाखावाले; एवं अिप = असेच सांगतात.  

या या - आचाय जैिमिन पूव कथनाचे िनराकरण क न 

हणतात क  या करणात जे जीवा मा आिण मु य ाणाचे 

वणन आले आहे ते मु य ाण अथवा जीवा यास जगताचे 

कारण दाखवून दे यासाठी आलेले नाही, यामुळे क  ाला 

सम त ल णांचा आ य दाखवनू उ र दे याची आव यकता 

वाटावी. येथे तर याचे वणन वेग याच योजनाने आले आहे. 

अथात ् यांचे ांत िवलीन होणे सांगून ालाच जगताचे 

कारण िस  कर यासाठी यांचे वणन आहे. भाव हा आहे क  
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जीवा या या सुषुि  अव थे या वणना ारा सुषुि या 

ांताने लयकाली सवाचा ातच िवलय आिण 

सृ ि कालात पु हा यापासूनच ाकट्य दाखवून ालाच 

जगताचे कारण िस  केले आहे. ही गो   आिण याचे 

उ रात आले या वाचनांव न िस  होत आहे. यािशवाय 

का वशाखे या अनुयायांनी तर आप या थंात या िवषयास 

अिधकच प  केले आहे. तेथे अजातश ूने हटले आहे क , 

’य ैष एत सु ोऽभूत ्य एष िव ानमयः पु ष तदेषां ाणानां 

िव ानेन िव ानमादाय य एषोऽ त दय आकाश ताि म छेते 

तािन यदा गृ यथ हैत पु षः विपित नाम ।’ (बृह. उ 

२.१.१७) - हा िव ानमय पु ष (जीवा मा) जे हा सुषुि  

अव थेत ि थत होता (झोपला होता) ते हा हा बुि सिहत 

सम त ाणांना अथात ् मु य ाण आिण सम त इंि यां या 

वृ ना घेऊन या आकाशात झोपी गेला होता, जे दया या 

अंतगत आहे. या समयी याचे नाम ’ विपित’ असते, इ यािद. 

या वणनात आलेला ’आकाश’ श द परमा याचा वाचक आहे. 

हणून हे िस  होते क  येथे सुषुि या ा ताने हे 

समजावले आहे क  या कारे हा जीवा मा िन े या समयी 

सम त ाणांसिहत परमा यात िवलीन झा यासारखा होतो, 

याच कारे लयकाली हे जड-चेतना मक सम त जगत ्

पर ात िवलीन होते, तथा सृ ि कालात जा ता माणे पु हा 

कट होते असते.  
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संबंध - आचाय जैिमिन आप या मता या पुि साठी आणखी 

एक युि  देतात -  

वा या वयात ्॥ १.४.१९ ॥  

अथ - वा या वयात ् = पूवापर वा यां या सम वयानेही या 

करणात आले या जीव आिण मु य ाणा या ल णांचा 

योग वेग याच योजनाने झाला आहे हे िस  होते.  

या या - करणा या आरंभी (कौ उ ४.१८) ास 

जाण यायो य सांगून शेवटी याला जाणणार्या या मिह याचे 

वणन केले आहे (कौ उ ४.२०). या कारे पूवापर वा यांचा 

सम वय के याने हेच िस  होते क  म यंतरी आलेले 

जीवा मा आिण मु य ाणाचे वणनही या पर  

परमा यासच जगताचे कारण िस  कर यासाठी आले आहे.  

संबंध - याच िवषयात आ मरथ आचायाचे मत उपि थत 

करतात -  

ित ािस ेिलङ्गिम या मर यः ॥ १.४.२० ॥  

अथ - िलङ्गम् = उ  करणात जीवा मा आिण मु य 

ाणा या ल णांचे वणन ालाच जगताचे कारण 

दाखिव यासाठी केले आहे; ित ािस ेः = कारण असे 
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मान यापूव च थम केले या ित ेची िसि  होत आहे; इित = 

असे; आ मर यः = आ मर य आचाय हणतात.  

या या - आ मर य आचायाचे हणणे आहे क  अजातश ूने 

जी अशी ित ा केली होती क  ’  ते वािण’ - तुला ाचे 

व प सांगेन. ितची िस ी पर ालाच जगताचे कारण 

मान यानेच होऊ शकते. हणून या संगात जे जीवा मा 

तथा मु य ाणा या ल णांचे वणन आले आहे ते हीच गो  

िस  कर यासाठी आले आहे क , जगताचे कारण पर  

परमा माच आहे.  

संबंध - आता या िवषयी आचाय औडुिलिम यांचे मत िदले हात 

आहे -  

उ िम यत एवं भावािद यौडुलोिमः ॥ १.४.२१ ॥  

अथ - उ िम यतः = शरीर सोडून परलोकात जाणार्या 

ा याचे; एवं भावात ् = या कारे ात िवलीन होणे 

(इतर  ुतीतही सांिगतले गेले आहे) हणून येथे जीवा मा 

आिण मु य ाणाचे वणन पर ालाच जगताचे कारण 

दाखिव यासाठी आले आहे; इित = असे; औडुलोिमः = 

औडुलोिम आचाय मानतात.  

या या - या कारे या करणात झोपले या मनु या या 

सम त ाणांसिहत जीवा याचे परमा यात िवलीन होणे 
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सांिगतले गेले आहे, याच कारे शरीर सोडून लोकात 

जाणार्या ा या या गितचे वणन करताना 

मु डकोपिनषदात सांिगतले आहे क , ’गताः कलाः प चदश 

ित ा देवा  सव ितदेवतासु । कमािण िव ानमय  आ मा 

परेऽ यये सव एक भवि त ॥ ७ ॥ यथा न ः य दमानाः समु े 

ऽ तंग छि त नाम पे िवहाय । तथा िव ान ्नाम पाि मु ः 

परा परं पु षमुपैित िद यम् ॥ ८ ॥’ (३.२.७-८) - ानी 

महापु षाचा जे हा देहपात होतो, ते हा पंधरा कला आिण 

संपूण देवता आपाप या कारणभूत देवतात जाऊन ि थर 

होतात. नंतर सम त कम आिण िव ानमय जीवा मा, ही 

सव या सव परम अिवनाशी ात एक होतात; या कारे 

वाहणार्या न ा आप या नाम पाला सोडून समु ात िवलीन 

होतात, तसेच िव ान ानी महा मे नाम प रिहत होऊन 

उ माहनही उ म िद य परम पु ष परमा यास ा  होतात. 

याव न हेच िस  होते क  उ  करणात जे जीवा मा आिण 

मु य ाणाचे वणन आले आहे, ते संपूण जगताची उ पि  

आिण लयाचे कारण केवळ पर च आहे हे 

दाखिव यासाठीच आहे, असे औडुलोिम आचाय मानतात.  

संबंध - आता काशकृ न आचायाचे मन उपि थत करतात -  

अवि थते रित काशकृ नः ॥ १.४.२२ ॥  
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अथ - अवि थतेः = लयकालात संपूण जगताची ि थित या 

परमा यातच असते, हणनू उ  करणात जीवा मा तथा 

मु य ाणा या ल णांचे वणन आले आहे ते हीच गो  िस  

कर यासाठी आले आहे; इित = असे; काशकृ नः = 

काशकृ न आचाय मानतात.  

या या - काशकृ न आचायाचे हणणे आहे क  

लयकाळात संपूण जगताची ि थित परमा यातच सांिगतली 

गेली आहे - ’िव ाना मा सह देवै  सवः ाणा भूतािन 

सं ित ि त य  । ( म उ ४.११) याव नही हे िस  होते क  

उ  संगात जे सुषुि कालात ाण आिण जीवा याचे 

परमा यात िवलीन होणे सांिगतले आहे, ते पर ास 

जगताचे कारण िस  कर यासाठीच आहे.  

संबंध - वेदांत ’शि ’ ( ेता ६.८), ’अजा’ ( ेता १.९ व ४.५), 

’माया’ ( ेता ४.१०) तथा ’ धान’ ( ेता १.१०) आिद नामांनी 

याचे वणन केले आहे, ितलाच ई रा या अ य तेखाली 

जगताचे कारण सांिगतले आहे. गीता आिद मृितम येही 

असेच वणन आहे (गीता ९.१०). अिध ाता, िनयामक, 

संचालक तसेच रचियता तर अव यच ई र आहे, परंतु 

उपादान कारण ’ कृित’ तथा ’माया’ नामाने संबोधलेले 

’ धान’च आहे, असे जर मानले तर काय आपि  आहे ? यावर 

सांगतात -  
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कृित  ित ा तानुपरोधात ्॥ १.४.२३ ॥  

अथ - कृितः = उपादान कारण; च = ही, च आहे; 

ित ा ा तानुपरोधात ् = कारण, असे मान यानेच 

ु ितम ये आलेली ित ावा ये तथा ा तवा ये बािधत 

होणार नाहीत;  

या या - ेतकेतू या उपा यानात या या िप याने 

ेतकेतूला िवचारले क , ’उत तमादेशम ा यो येना ुतं ु तं 

भव यमतं मतमिव ातं िव ातम् । (छां उ ६.१.२-३) - काय त ू

आप या गु पासून या त वा या उपदेशासाठी ही िज ासा 

केलीस का यास जाण याने न ऐकलेलेही ऐक यासारखे 

होते, न मनन केलेलेही मनन के या माणे होते, तथा जे 

जाणले नसेल तेही जाण या माणे होते ? - हे ऐकून ेतकेतूने 

आप या िप याला िवचारले, ’भगवन ्! तो उपदेश कसा आहे ?’ 

ते हा या या िप याने ा त देऊन समजावले - ’यथा 

सो यैकेन मृि प डेन सव मृ मयं िव ातं यात ्। (छांउ ६.१.४) 

- या कारे एका माती या ढेकळाचे त व जाण यावर 

माती या बनले या सव व तु जाण यासारखे होते क  ही सव 

मातीच आहे. यानंतर आ िणने या कारे सोने आिण 

लोहाचाही ा त िदला. येथे थम िप याने  केला आहे 

ते तर ित ा वा यच आहे आिण माती आिद या उदाहरणाने 

जे समजावले आहे, ती ा तवा ये आहेत. जर ाहन 
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िभ न ’ धान’ला येथे उपादान कारण मानले तर या या एका 

अंशास जाण यावर धानचेच ान होईल, ाचे ान होणार 

नाही. परंतु तेथे ाचे ान करणे अभी  आहे हणून 

ित ा आिण ा ताची साथकताही जगताचे उपादान 

कारण ास मान यानेच होऊ शकते. मु डकोपिनषद् 

१.१.२ व १.१.७ म ये या कारे ित ावा य आिण 

ा तवा ये िमळतात. बृह. ४.५.६,७ म येही ित ा तथा 

ा तपूवक आदेश िमळतो. या सव िठकाणीही यांची 

साथकता पूववत ् ाला जगताचे कारण मान यानेच होऊ 

शकते, हे समजून घेतले पािहजे.  

ेता उपिनषदािद म ये अजा, माया, शि  आिण धान आिद 

नामांनी याचे वणन आहे ते कुठले वतं  त व नाही. ते तर 

भगवंता या अधीन राहणार्या या याच शि िवशेषाचे वणन 

आहे. ही गो  तेथील करणे पािह यानंतर वतः प  होते. 

मागील पुढील वणनावर िवचार के यानेही हेच िस  होत 

आहे. ेता. उपिनषदात हे प  सांिगतले गेले आहे क  ’ या 

परमे रा या ान, बल आिण ि या प नाना कार या 

िद य शि  वाभािवकच ऐकावयास िमळतात. यामुळे हे िस  

होते क  या परमे राची शि  या याहन िभ न नाही. 

अि नचे उ ण व आिण काश या माणे याचा तो वभावच 

आहे. हणून परमा याला मन आिण इंि यरिहत या सवाचे 
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काय जाण यास समथ हटले गेले आहे. ( ेता. उ ३.१९) 

भगवद्गीतेतही भगवंतांनी जड कृितला सां यां माणे 

जगताचे उपादान कारण हटलेले नाही, परंतु आप या 

अ य तेखाली आपलीच व पभूता कृितलाच चराचर 

जगताची उ पि  करणारी हटले आहे. (गीता ९.१०)  

जड कृित जड आिण चेतन दो हीचे उपादान कारण कशाही 

कारे होऊ शकत नाही, हणून या वणनात कृितला 

भगवंताची व पभूता शि च समजले पािहजे. यािशवाय 

भगवंतांनी गीते या सात या अ यायात परा आिण अपरा 

नामांनी आप या दोन कृितंचे वणन क न (७.४-५) 

आप याला सम त जड-चेतना मक जगताचा भव आिण 

लय हणून (७.६) सवाचे महाकारण हटले आहे (७.७). 

हणून ु ित आिण मिृत यातील वणनाव न हेच िस  होते 

क  तो पर  परमे रच जगताचे उपादान आिण िनिम  

कारण आहे.  

संबंध - हेच परत िस  कर यासाठी पुढे सांगतात -  

अिभ योपदेशा च ॥ १.४.२४ ॥  

अथ - अिभ योपदेशात ् = अिभ या, हणजे िचंतन अथात ्

संक पपूवक सृ ि रचनेचे ु ितत वणन अस याने; च = ही 

हेच िस  होते क  जगताचे उपादान कारण च आहे.  
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या या - ु ितम ये जेथे सृ ि रचनेचे करण आहे तेथे प  

सांिगतले गेले आहे क , ’सोऽकामयत बह यां जायेय’ । (त.ै 

उप २.६) - याने संक प केला क  मी एकटाच अनेक होईन, 

अनेक व पात कट होईन. तथा ’तदै त बह यां जायेय 

।’ (छां उ ६.२.३) - याने ई ण (संक प) केला क  मी अनेक 

हावे, अनेक पात कट हावे. या कारे आप यालाच 

िविवध पात कट कर याचा संक प क न सृ ि कता 

परमा याचे सृ ि रचनेत वृ  झालाचे वणन ु ितम ये 

उपल ध आहे. याव न हेच िस  होते क  पर  परमे र 

वतःच जगताचे उपादान कारण आहे. यािशवाय ु ितम ये 

हेही सांिगतले गेले आहे क  ’सव खि वदं  त जलािनित 

शा त उपासीत ।’ (छां उ ३.१४.१) - िनि तच हे सव काही  

आहे, कारण ते यातूनच उ प न होते, यातच ि थत राहते 

आिण अंती यातच लीन होते. या कारे शांतिच  होऊन 

उपासना (िच तन) करावे. याव न देखील उपयु  गो च 

िस  होते.  

संबंध - या मता या पु ीसाठी पुढे सांगतात -  

सा ा चोभया नानात ्॥ १.४.२५ ॥  

अथ - सा ात ् = ु ित सा ात आप या वचनां या ारे; च = 

देखील; उभया नानात ् = ा या उभय, हणजे उपादान 
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आिण िनिम  कारण हो या या गो ीची पुनराव ृ ि  करते, 

याव नही च उपादान कारण िस  होते, कृित नाही.  

या या - ेता ेतरोपिनषदात या कारे वणन आहे- ’एके 

समयी काही महिष हा िवचार कर यासाठी एक  जमले क  

जगताचे कारण कोण आहे ? आ ही कुणापासून उ प न झालो 

? कुणामुळे जगत आहो ? आमची ि थती कोठे आहे ? आमचा 

अिध ाता कोण आहे ? यांनी यावर खूप िवचार केला. कोणी 

काळाला, कोणी वभावाला, कोणी कमाला, कोणी 

भिव याला, कोणी पंचमहाभूतांना, कोणी यां या समुदायाला 

कारण मानतात. यात खरे यो य कारण कोण आहे ? हा 

िन य करावयास हवा. नंतर यां या मनात हा िवचार 

उ प न झाला क  यापैक  एक अथवा यांचा समुदाय जगताचे 

कारण होऊ शकत नाही. कारण हे चेतने या अधीन आहेत, 

वतं  नाहीत. तथा जीवा माही कारण होऊ शकत नाही. 

कारण तो सुख-दुःखाचा भो ा आिण पराधीन आहे. नंतर 

यांनी यानयोगात ि थत होऊन (पहा. ेता. १.३ - हा मं  

सू  १.४.८ या या येतही आलेला आहे) आप या गुणांनी 

लपले या या परमदेव परम रा या व पभूता शि चे 

’कारण पा’त दशन केले. जो परमे र एकटाच पूव  

काळापासून आ यापयत सम त कारणांवर शासन करीत 

आहे. या वणनांत प  या परमा यासच सवाचे उपादान 
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कारण आिण संचालक (िनिम  कारण) हटले आहे. यािशवाय 

याच उपिनषदा या २.१६ म ये तसेच दुसर्या उपिनषदातही 

िठकिठकाणी या परमा यास सव प हटले आहे. 

याव नही हेच िस  होत आहे क  तो पर  परमे रच या 

जगताचे उपादान आिण िनिम  कारण आहे.  

संबंध - आता उ  गो ी या िस ीसाठी आणखी एक माण 

देतात -  

आ मकृतेः ॥ १.४.२६ ॥  

अथ - आ मकृतेः = वयं आप या जगत् व पात कट 

के याचे वणन अस याने च जगताचे उपादान कारण 

िस  होत आहे.  

या या - तैि रीयोपिनषदात २.७ म ये हटले आहे क  

’ कट हो यापूव  हे जगत ् अ य पात होते. यातूनच ते 

कट झाले आहे. या पर  परमे राने वयं आप यालाच 

या जगता या पात कट केले.’ या कारे कता आिण 

कमा या पात या एकच परमा याचे वणन अस याने 

प च ुतीचे हे कथन ठरते क  च याचे िनिम  आिण 

उपादान कारण आहे.  
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संबंध - येथे अशी शंका येते क  परमा मा तर थमपासूनचे 

िन य कता पात ि थत आहे, तो कम कसे होऊ शकतो ? 

यावर सांगतात -  

प रणामात ्॥ १.४.२७ ॥  

अथ - प रणामात ् = ु ितम ये या या जगत् पात प रणत 

हो याचे वणन अस याने (हे मानलेच पािहजे क  ते च या 

जगताचा कता आहे आिण ते वयंच या पात बनले आहे.)  

या या - तैि रीय उप २.६ म ये हटले आहे क  ’त सृ ् वा 

तदेवानु ािवशत ् । तदनु िव य स च य चाभवत ् । िन ं  

चािन ं  च । िनलयनं चािनलयं च । िव ानं चािव ानं च । 

स यं चानृतं च । स यमभवत ् । यिददं िक च । 

त स यिम याच ते ।’ अथात - या जगताची रचना 

के यानंतर तो परमा मा वयं यात जीवाबरोबर िव  

झाला. यात िव  होऊन तो वतःच सत ् (मूत) आिण यत ्

(अमूत)ही झाला. सांगता येणार्या आिण न सांगता येणार्या, 

आ य देणार्या आिण न देणार्या, तथा चेतन आिण जड, स य 

आिण िम या - या सवा या पात स य व प परमा माच 

झाला आहे. जे काही िदसते आहे आिण अनुभवात येत आहे, ते 

स यच आहे, या कारे ानीजन हणतात. या कारे ु ितने 

पर  परमा याचे सव पास प रणत झा याचे ितपादन 

केले आहे, हणून तेच जगताचे उपादान आिण िनिम  कारण 
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आहे. प रणामाचा अथ येथे िवकार नाही. जसा सूय आप या 

अनंत िकरणांचा सव  सार करत असतो याच कारे 

परमे र आप या अनंत अिच य ऐ य श चा िन ेप 

करीत असतो. या या या शि -िन ेपानेच िविच  जगताचा 

ादुभाव वतः होऊ लागतो. हणनू हेच समजले पािहजे क  

िनिवकार एकरस परमा मा आप या व पापासून अ युत 

एव अिवकृत राहनही आप या अिचं य श या ारा 

जगता या पात कट होत असतो; हणून याचे कता आिण 

कम होणे - उपादान आिण िनिम  कारण होणे - सवथा 

सुसंगत आहे.  

संबंध - या याच समथनासाठी आणखी एक हेत ू तुत 

करतात -  

योिन  िह गीयते ॥ १.४.२८ ॥  

अथ - िह = कारण; योिनः = ाला वेदा तात योिन; च = ही; 

गीयते = हटले जाते, हणून च उपादान कारण आहे.  

या या - ’योिन’चा अथ उपादान कारण होतो. उपिनषदात 

अनेक िठकाणी पर  परमा यास ’योिन’ हटले आहे. जसे 

’कतारमीशं पु षं योिनम्’ (मु.ं उप ३.१.३) - जो सवाचा 

कता, सवाचा शासक तथा देवाचीही योिन (उपादान 

कारण) परम पु षाला बघतो. ’भूतयोिनं प रप यि त धीराः ।’ 
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(मु ं उप १.१.६) - या सम त ा यां या योिनला (उपादान 

कारणाला) ानीजन सव  पाहतात. या कारे प  श दात 

पर  परमा यास सम त भूत ा यांची योिन हटले आहे. 

हणून ेच संपूण जगताचे उपादान कारण आहे. ’यथोणनािभः 

सृजते गृ ते च ।’ (मु ं उप १.१.७) इ यािद मं ां या ारा हे 

सांिगतले आहे क , ’जसे कोळी आप या शरीरापासूनच जाळे 

बनवतो आिण नंतर ते िगळून टाकतो, याच कारे अ र 

ापासून हे संपूण जगत कट होते.’ यास अनुस नही हेच 

िस  होते क  एकमा  पर  परमे रच या जड-चेतना मक 

संपूण जगतचे िनिम  आिण उपादान कारण आहे. हणून हे 

सम त चराचर िव  भगवंताचेच व प आहे, असे समजून 

मनु याने या या भजन- मरणात रंगून गेले पािहजे आिण 

सवाशी यवहार करतांना ही गो  सदैव यानात ठेवली 

पािहजे.  

संबंध - या कारे आप या मताची थापना आिण आप या 

िव  मतांचे ख डण के यानंतर या अ याया या शेवटी 

सू कार सांगतात -  

एतेन सव या याताः या याताः ॥ १.४.२९ ॥  

अथ - एतेन = या िववेचनाने; सव या याताः = सव 

पूवप ीयां या ांचे उ र िदले गेले आहे; या याताः = उ र 

िदले गेले आहे.  
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या या - या कारे िववेचनपूवक हा िस ा त ि थर केला 

गेला आहे क  ’ च जगताचे उपादान आिण िनिम  कारण 

आहे; सां यकिथत धान जड कृित नाही.’ या िववेचनाने 

धान-कारणवादी सां यां माणेच परमाणु-कारणवादी 

नैयाियक आिदं या मतांचेही िनराकरण कर यात आले आहे, 

हे सू कार प  श दात घोिषत करत आहेत. ’ या याताः’ 

पदाचा दोन वेळा योग अ यायाची समाि  सूिचत 

कर यासाठी आहे. 

------------- 

 

 

 


