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सू   

अ याय दुसरा  

पाद पिहला  

संबंध - पिह या अ यायात हे िस  केले गेले क  सम त 

वेदा त वा ये एका वरात पर  परमे रालाच जगताचे 

अिभ न िनिम ोपादान कारण हणतात. हणून या 

अ यायास ’सम वया याय’ हणतात. च संपूण िव ाचे 

कारण आहे; या िवषयासंबंधी ु ितंम ये काहीही मतभेद नाही. 

धान आिद अ य जडवगास कारण हणणार्या सां य आिद 

मतांना श द ामाणशू य दाखवून तथा अ य ही बरेच हेतु 

देऊन यांचे िनराकरण केले गेले आहे. आता हे िस  

कर यासाठी क  ु ितंचा न मृितंशी िवरोध आहे आिण न 

आपापसातही एका ु ितचा दुसर्या ु ितशी िवरोध आहे; हा 

अिवरोध नामक दुसरा अ याय आरंभ केला जात आहे. यात 

थम सां यवा ां या ारे शंका उपि थत क न सू कार 

ितचे समाधान करतात -  

मृ यनवकाशदोष सङ्गइित 

चे ना य मृ यनवकाशदोष सङ्गात ्॥ २.१.१ ॥  
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अथ - चेत ् = जर हणाल; मृ यनवकाशदोष सङ्ग = 

’ धान’ला जगताचे कारण न मान याने सां य मृ ितला 

अवकाश(मा यता) न दे याचा दोष उपि थत होईल; इित न = 

तर असे हणणे ठीक नाही; 

अ य मृ यनवकाशदोष सङ्गात ् = कारण क  ितला 

मा यता िदली तर दुसर्या अनेक मिृतंना मा यता न 

दे याचा दोष लागतो.  

या या - "जर असे हटले गेले क  ’ धान’ला जगताचे 

कारण न मानता ’ ा’लाच मानले गेले तर सव  किपल 

ऋिष ारा रचले या सां य मृ ितला अवकाश (मा यता) न 

दे याचा, ितला माण न मान याचा संग येईल, हणून 

धानला जगताचे कारण अव य मानायला हवे", तर असे 

हणणे यो य नाही. कारण सां यशा ाला मा यता देऊन 

जर कृितला जगताचे कारण मानले तर दुसर्या अ य 

महिष या ारा रचले या मृितंना न मान याचा दोष 

उपि थत होऊ शकतो. हणून वेदानुकूल मृितंनाच माण 

मानणे उिचत आहे. वेदा या ितकूल आप या इ छेनुसार 

बनवले या मृित न हे. इतर मृितंम ये प च पर  

परमे रास जगताचे कारण हटले गेले आहे. ीमद् भगवद्

गीता%%, िव णुपुराण++, आिण मनु मृ ित&& आिदम ये 
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सम त जगताची उ पि  परमा यापासूनच सांिगतली गेली 

आहे. हणून वा तिवक ु ितं या बरोबर मृितंचा कोणताही 

िवरोध नाही. जर कोठे िवरोध भासत असेल तर तेथे मृितंना 

सोडून ु ितं या कथनालाच मा यता िदली पािहजे; कारण वेद 

आिण मृत या िवरोधात वेदांनाच बलवान मानले गेले आहे.  

संबंध - सां यशा ो  ’ धान’ला जगताचे कारण न 

मान याने काही दोष लागत नाही, या या पु ीसाठी दुसरे 

कारण उपि थत करतात -  

इतरेषां चानुपल धेः ॥ २.१.२ ॥  

अथ - च = तथा; इतरेषाम् = अ य मृितकारां या (मताने); 

अनुपल धे = धानकारणवादाची उपलि ध होत नाही, 

हणूनही ( धानला जगताचे कारण न मानणे उिचतच आहे.)  

या या - मनु आिद जे इतर मृितकार आहेत, यां या ंथात 

सां यशा ो  ि येचे अनुसार धानला कारण मानणे 

आिण या यापासून सृ ि ची उ पि  झा याचे वणन सांपडत 

नाही; हणून या िवषयात सां यशा ास माण न मानणे 

उिचतच आहे.  
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संबंध - सां यां या सृ ि  ि येला योगशा ाचे वतक 

पात जलही मानतात हणून ितला मा यता का देऊ नये ? 

यावर सांगतात -  

एतेन योगः यु ः ॥ २.१.३ ॥  

अथ - एतेन = या पूव  िववेचनाने; योग = योगशा ाचेही; 

यु ः = यु र होऊन गेले.  

या या - उपयु  िववेचनाने अथात पूवसू ात जी कारणे 

सांिगतली गेली आहेत, यांनी पात जल योगशा ा याही 

मा यतेचे िनराकरण केले आहे, यात यांनी या (जड-

कृित)ला जगताचे वतं  कारण हटले आहे; कारण अ य 

िवषयात योगाचा सां याशी मतभेद असूनही जड- कृितला 

जगताचे कारण मान यात दोघांचे एकमत आहे. हणून 

एका याच िनराकरणाने दो हीचे िनराकरण झाले आहे.  

संबंध - पूव करणात असे सांिगतले गेले आहे क  वेदानुकूल 

मृितंनाच माण मानणे आव यक आहे, हणून वेदिव  

सां य मृ ितंना मा यता न देणे अनुिचत नाही, हणून 

पूवप ी वेदा या वणनाशी सां यमताची एकता 

दाखिव यासाठी सांगतात -  

न िवल ण वाद य तथा व च श दात ्॥ २.१.४ ॥  
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अथ - न = चेतन  जगताचे कारण नाही; अ य 

िवल ण वात ् = कारण हे काय प जगत ् या कारणाहन 

िवल ण (जड) आहे; च = आिण; तथा वम् = याचे जड असणे; 

श दात ्= श द (वेद) माणाने िस  आहे.  

या या - ु ितम ये पर  परमा यास ’स यं ानमन तं 

’ (तैि  उप २.१) या कारे स य ान व प आिण अन त 

आिद ल णांनी यु  सांिगतले गेले आहे आिण जगतास 

ानरिहत िवचारणीय (तैि  उप १.७) अथात ्जड हटले गेले 

आहे. हणून ु ित माणानेही याची परमे राहन िवल णता 

िस  होते. कारणाहन काय िवल ण असणे युि संगत नाही. 

हणून चेतन पर  परमा यास अचेतन जगताचे उपादान 

कारण मानता कामा नये.  

संबंध - जर हणाल, अचेतन हट या जाणार्या आकाश आिद 

त वांचेही ु ितम ये चेतना माणे वणन आढळून येते; जसे 

’त ेज ऐ त’ (छां ६.२.३) - या तेजाने िवचार केला; ’ता आप 

ऐ त’ (छां ६.२.४) - या जलाने िवचार केला, इ यािद. तसेच 

पुराणात नदी, समु , पवत आिदंचेही चेतनासारखे वणन केले 

आहे. या कारे चेतन अस याने हे जगत ्चेतन परमा याहन 

िवल ण नाही, हणून चेतन परमा यास याचे कारण 

मान यात काही आपि  नाही. तर याचे उ र असे िदले आहे -  



।। सू  अ याय दुसरा ।।    6 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अिभमािन यपदेश तु िवशेषानुगित याम् ॥ २.१.५ ॥  

अथ - तु = परंतु तेथे तर; अिभमािन यपदेशः = या या 

त वां या अिभमानी देवतांचे वणन आहे; ही गो ; 

िवशेषानुगित याम् = िवशेष श दां या योगाने तथा या 

त वांत देवतां या वेशाचे वणन अस याने िस  होत आहे.  

या या - ु ितम ये जे ’तेज, जल आिदंनी िवचार केला’ 

इ यािद पाने जड त वात चेतना या यवहाराचे कथन आहे, 

ते तर या त वां या अिभमानी देवतांना ल य क न केलेले 

आहे. ही गो  या या थली यु  केले या िवशेष 

श दांनीच िस  होत आहे. जसे तेज, जल आिण अ न - या 

ित ह या उ प ीचे वणन के यानंतर यांना ’देवता’ हटले 

गेले आहे (छां ६.३.२) तथा ऐतरेयोपिनषद १.२.४ म ये ’अि न 

वाणी बनून मुखात िव  झाला, वायु ाण बनून नािसकेत 

िव  झाला - इ यािद कारे यां या अनुगितचा उ लेख 

अस याने यां या अिभमानी देवतांचेच वणन िस  होत आहे. 

कारण आकाश आिद जड त वेही या जगतात उपल ध आहे, 

जी चेतन ा या धमाहन सवथा िभ न ल णांनी यु  

आहेत.  
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संबंध - वर उ प न के या गेले या शंकांना ंथकार उ र देत 

आहेत -  

यते तु ॥ २.१.६ ॥  

अथ - तु = परंतु; यते = ु ितम ये उपादानाहन िवल ण 

व तू या उ पि चे वणनही आढळून येते ( हणून ाला 

जगताचे उपादान कारण मानणे अनुिचत नाही.)  

या या - हे हणणे ठीक नाही क  उपादानापासून उ प न 

होणारे काय या याहन िवल ण अस ू शकत नाही, कारण 

मनु य आिद चेतन यि ं पासून नख-लोम आिद जड 

व तू ं या उ पि चे वणन वेदात िदसून येते. जसे ’यथा सतः 

पु षात ् केशलोमािन तथा रात ् स भवतीह िव म् । (मु ं उप 

१.१.७) - जसे जीिवत मनु यापासून केश आिण रोम उ प न 

होतात, या कारे अिवनाशी पर ापासून हे सव जगत ्

उ प न होते.’ सजीव चेतन पु षापासून जड नख-रोम 

आिदंची उ पि  या याहन सवथा िवल णच तर आहे. हणून 

ाला जगताचे कारण मानणे युि संगत तथा ु ित-

मृितंनी अनुमोिदत आहे, यात काही िवरोध नाही.  

संबंध - याच िवषयी आणखी एक शंका उपि थत क न याचे 

िनराकरण करतात -  
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असिदित चे न, ितषेधमा वात ्॥ २.१.७ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल (असे मान याने); असत ् = 

अस कायवाद अथात याची स ा नाही, अशा व तु या 

उ पि चा संग उपि थत होईल; इित न = तर अशी गो  

नाही; ितषेधमा वात ् = कारण तेथे ’असत’् श द 

ितषेधमा ाचा अथ, सवथा अभावाचा बोधक आहे.  

या या - जर हणाल ’अवयवरिहत चेतन ापासून 

सावयव जड वगाची उ पि  मान यवर जी व तु थम 

न हती, ितची उ पि  मान याचा दोष उपि थत होईल, जे 

ु ित- माणा या िव  आहे. कारण वेदात असत ्पासून सत ्

या उ पि ला असंभव हटले गेले आहे. तर ते तसे न हे, 

कारण तेथे वेदात कारणाहन िवल ण काया या उ पि चा 

िनषेध नाही; परंतु ’असत’् श दवा य अभावापासून भावाची 

उ पि  असंभव हटली गेली आहे. वेदा त-शा ात 

अभावापासून भावाची उ पि  मानली गेलेली नाही. िकंतु 

स व प सवशि मान िव मान असूनही अ कट राहते, 

याचे या या संक पाने कट होणे उ पि  आहे. हणून 

पर ापासून जगताची उ पि  मानणे असत ् पासून सत ्ची 

उ पि  मानणे नाही.  
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संबंध - यावर पु हा पूवप ांकडून शंका उपि थत केली जात 

आहे -  

अपीतौ त त ् संङ्गादसम जसम् ॥ २.१.८ ॥  

अथ - अपीतौ = असे मान यावर लयकाली; त सङ्गात ्= 

ाला या संसाराचे जड व आिद सुख-दुःखािद धमानी यु  

मान याचा संग उपि थत होईल हणून; असम जसम् = 

उपयु  मा यता युि संगत नाही.  

या या - जरी लयकालात संपूण जगताचे या पर  

परमा यात िव मान असणे मा य केले, तर मग या ाला 

जड कृितचे जड व तथा जीवां या सुख-दुःख आिद धमानी 

यु  मान याचा संग येईल, जो कुणालाही मा य नाही. 

कारण ु ितम ये या पर  परमे राला सदवै जड व आिद 

धमरिहत, िनिवकार, आिण सवथा िवशु  हटले गेले आहे. 

हणून उपयु  मा यता युि यु  नाही.  

संबंध - आता सू कार उपयु  शंकेचे िनराकरण करतात -  

न तु ा तभावात ्॥ २.१.९ ॥  

अथ - (उपयु  वेदसंमत िस ांतात) तु = िनःस देह; न = 

पूवसू ात दाखिवलेले दोष नाहीत; ा तभावात ् = कारण 
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असे बरेचसे ा त उपल ध होतात ( यां यामुळे कारणात 

काय िवलीन झा यावरही यात कायाचे धम राहात 

नस याची गो  िस  होते.)  

या या - पूवसू ात नमूद केलेली शंका समीचीन नाही; 

कारण काय आप या कारणात िवलीन झा यावर याचे धम 

कारणात राहतात असा िनयम नाही. उलट या या िव  बरेच 

ा त िमळतात. अथात ् काय कारणात िवलीन होते, ते हा 

याचे धमही कारणात िवलीन होऊन जातात, असे िदसून येते. 

जसे सुवणापासून बनलेली आभूषणे जे हा आप या कारणात 

िवलीन होतात ते हा या आभूषणांचे धम सुवणात िदसून येत 

नाहीत, तसेच मातीपासून बनलेले घट आिद पा े जे हा आपले 

मूळ कारण मृि केत िवलीन होतात ते हा घत आिदचे धम या 

मृि केत िदसून येत नाहीत. या कारे आणखीही बरेच 

ा त आहेत याव न हेच िस  होते क  लयकाळ अथवा 

सृ ि  कालात आिण कुठ याही अव थेत कारण आप या 

काया या धमाने िल  होत नाही.  

संबंध - उपयु  सू ात वादी या शंकेचे िनराकरण केले गेले 

आहे. आता या ारा उ प न झालेया दोषांची याच मतात 

याि  दाखवून आपले मत िनद ष आहे हे िस  करतात -  
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वप दोषा च ॥ २.१.१० ॥  

अथ - वप दोशात ्= वादी या वतः या प ांत उपयु  सव 

दोष येतात हणून; च = ही ( धानला जगताचे कारण मानणे 

ठीक नाही.)  

या या - सां यमतावल बी वयं असे मानतात क  जगताचे 

कारण प धान अवयवरिहत, अ य  आिण अ ा  आहे. 

यापासून साकार, य  तसेच िदस यात, ऐक यात येणार्या 

जगताची उ पि  मानणे तर कारणाहन िवल ण कायाची 

उ पि  मान याचा दोष वीकार करणे आहे तथा जगता या 

उ पि पूव  कायाचे श द, पश आिद धम धानम ये राहात 

नाहीत आिण काया या उ पि  नंतर कायात येतात. हे 

मान याचे कारण या या मतात असत ्पासून सत ्ची उ पि  

वीकार कर याचा दोषही जशा या तसाच रािहला. या िशवाय 

लयकाली जे हा सम त काय धानाम ये िवलीन होऊन 

जाते या समयी श द, पश आिद धम धानात राहात 

नाहीत, अशी मा यता अस याने वादी या मतातही कारणात 

कायाचे धम ये याची शंका पूववत ् िश लक राहते. हणून 

वादी या ारा उपि थत केले गेलेले ित ही दोष यां याच 

धानकारणवादातही िदसून येतात, हणून धानला जगताचे 

कारण मानणे कदािप उिचत नाही.  
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संबंध -   

तका ित नाद य यथानुमेयिमित चेदेवम यिनम सङ्गः 

॥ २.१.११ ॥  

अथ - चेत ् इित = जर असे हणाल क ; तका ित ानात ् = 

तकाची ि थरता नसली तर; अिप = ही; अ यथानुमेयम् = 

दुसर्या काराने अनुमान ारा कारणाचा िन य केला 

पािहजे; एवम् अिप = तर अशा ि थतीतही; अिनम सङ्गः = 

मो  न िमळ याचा संग येईल.  

या या - एका मतावलंबी ारा उपि थत केले या यु ला 

दुसरा मानत नाही. तो यात दोष िस  क न दुसरी युि  

उपि थत करतो. परंतु या दुसर्या युि ला तो पिहला मानत 

नाही, तो ित यातही दोष िस  क न नवीच युि  तुत 

करतो. या कारे एका नंतर दुसरे तक उठत राह याने यांना 

काही ि थरता राहात नाही आिण यांची समा ीही होत नाही, 

असे हणणे ठीक आहे. तथािप दुसर्या काराने अनुमान ारा 

कारणत वाचा िन य करावयास हवा, असे कोणी हणेल तर 

ते यो य नाही. कारण अशा ि थितम ये वेद माणरिहत 

कुठलेही अनुमान वा तिवक ान करिवणारे िस  होणार 

नाही. हणून या या ारा त व ान होणे असंभव आहे आिण 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    13 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

त व ानािशवाय मो  िमळू शकत नाही. हणून सां य-

मतांत संसारापासून मो  िमळ याचा संग येईल.  

संबंध - उपयु  काराने धान-कारणवादाचे खंडन याच 

यु नी अ य वेदिव  मतांचेही िनराकरण होते, असे 

हणतात -  

एतेन िश ाप र हा अिप या याताः ॥ २.१.१२ ॥  

अथ - एतेन = या पूविन िपत िस ा ताने; िश प र हाः = 

िश  पु षां या ारा अ वीकृत अ य सव मतांचे; अिप = ही; 

या याताः = ितवाद केला गेला आहे.  

या या - पाच या सू ापासून अकरा या सू ापयत जे 

सां यमतावलंिबयां या ारा उपि थत के या गेले या शंकांचे 

िनराकरण क न वैिदक िस ा ताचे ितपादन केले गेले 

आहे. यामुळे इतर मत-मतांतरांचेही, जे वेदानुकूल नस याने 

िश  पु षांना मा य नाहीत, यांचेही िनराकरण झाले आहे. 

कारण यांचे मतही या िवषयात सां यमताशी िमळते जुळते 

आहे.  

संबंध - पूव करणात धानकारणवादाचे िनराकरण केले 

गेले. आता कारणवादात दुसर्या कार या दोषांची उद्

भावना क न यांचे िनवारण केले जात आहे -  
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भो ाप ेरिवभाग ेत ् या लोकवत ्॥ २.१.१३ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; भो ाप ेः = ( ाला जगताचे 

कारण मान याने यात) भो ृ वाचा संग येईल हणून; 

अिवभाग = जीव आिण ई राचा िवभाग िस  होणार नाही, 

याच कारे जीव आिण जड-वगाचाही पर पर िवभाग िस  

होणार नाही; (इित न) = तर हे हणणे यो य नाही; लोकवत ्= 

कारण क  लोकात जसा िवभाग िदसून येतो, तसा; यात ् = 

अस ूशकतो  

या या - जर हणाल ’ ाला जगताचे कारण मान याने 

वयं ाचेच जीवा या पात कम-फल प सुख-दुःख 

आिदचा भो ा होणे िस  होईल, यामुळे जीव आिण भो ापण 

ये याने भो ा (जीवा मा) आिण भो य (जडवग) यांचाही 

िवभाग असंभव होईल, तर अशी गो  नाही. कारण एका 

कारणापासून उ प न झाले या व तूम ये असा िवभाग 

य  िदसून येतो. याच कारे  आिण जीवा मा तथा 

जीव आिण जडवगाचा िवभाग अस यानेही काही अडचण 

राहणार नाही. अथात ्लोकात जशी ही गो  िदसून येते क  

िप याचे अंशभूत बालक यावेळी गभात असते यावेळी 

गभजिनत पीडेचा भो ा ते बालक असते, िपता असत नाही. 

तथा ते बालक आिण िपता यांचा िवभागही य  िदसून येतो. 
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याच कारे ात भो ृ व ये याची शंका नाही तथा 

जीवा मा आिण परमा मा यां यात पर पर िवभाग अस यातही 

काही अडचण नाही. यािशवाय, एकाच िप यापासून उ प न 

झालेली मुले पर पर एक दुसर्या या सुख-दुःखाचा भो ा 

होत नाही. या कारे िभ न िभ न जीवांना कमानुसार जे 

सुख-दुःख ा  होते याचा उपभोग ते पृथक् पृथकच करतात, 

एक दुसर्याचा नाही. याच माणे हेही िदसून येते क  एकच 

पृ वी त वाची नाना कारची काय घट, पट, कपाट आिदम ये 

पर पर भेदाची उपल ध अनायास होत आहे, यात काही 

अडचण येत नाही. घडा, व  िकंवा कपाट बनत नाही. सवाची 

वेगवेगळी नामे, पे आिण यवहार चाल ू असतात. 

याच कारे एकाच ाचे असं य काय होऊनही या या 

िवभागात कुठ याही कारची अडचण येत नाही.  

संबंध - असे मान याने कारण आिण कायात अन यता िस  

होणार नाही, अशी शंका आली तर सांगतात -  

तदन य वमार भणश दािद यः ॥ २.१.१४ ॥  

अथ - आर भणश दािद यः = आर भण श द आिद 

हेतू ं यामुळे; तदन य वम् = याची, अथात कायाची कारणाशी 

अन यता िस  होत आहे.  
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या या - छा दो य उपिनषदात असे सांिगतले गेले आहे क , 

’यथा सो यैकेन मृि प डेन सव मृ मयं िव ातं याद् 

वाचार भणं िवकारो नामधेयं मृि के येव स यम् ।’ (६.१.४) - 

हे सो य ! जसे माती या एका ढेकळाचे त व जाण यावर 

मातीपासून उ प न होणार्या सम त कायास जाण यासारखे 

होते, यांची नामे आिण आकृित मधील भेद तर यवहारासाठी 

आहेत; वाणीने यांचे कथनमा  होत असते. वा तिवक तर 

काय पातही ती मातीच आहे. या कारे हे काय पात 

वतमान जगतदेखील पच आहे. या कथनाने जगताची 

ाशी अन यता िस  होत आहे. तथा सू ात ’आिद’ 

श दाचा योग अस याने हा अिभ ाय िनघतो क  या 

करणात आले या इतर वा यांनीही हीच गो  िस  होते. 

उ  करणात ’ऐतदा यिमदं सवम्’ चा योग (छां ६.८ 

पासून १६ या ख डापयत) िक येक वेळा आला आहे. याचा 

अथ असा आहे क  ’हे सव काही व प आहे’ या कारे 

ु ितने कारण प ाशी काय प जगता या अन यतेचे 

प  श दात ितपादन केले आहे. ’सदेव सो येदम  

आसीदेकमेवाि तीयम् ।’ (छां ६.२.१) - हे सो य ! हे सम त 

जगत ् कट हो यापूव  एकमा  अि तीय स य व प च 

होते. याव न अन यते बरोबर हेही िस  होते क  हे जड-

चेतन भो य आिण भो या या आकारात य  िदसणारे 
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जगत उ पि पूव ही अव य होते, परंतु पर  परमा या या 

शि पांत. याचे वतमान प या समयी अ कट होते. जसे 

सुवणाचे िवकार हार, कंकण, कंुडल आिद उ पि पूव  आिण 

िवलीन झा यानंतर आप या कारण प सुवणात शि पाने 

राहात असते. शि  शि मानात अभेद अस याने यां या 

अन यतेम ये कुठ याही कारचा दोष येत नाही. याच कारे 

हे जड-चेतना मक संपूण जगत उ पि पूव  आिण लयानंतर 

पर  परमे रात शि पाने अ य  राहते. हणून 

जगताची ाशी अन यता अस यात कुठ याही कारची 

अडचण येत नाही. गीतेत भगवंतांनी वतः हटले आहे क  ही 

आठ भेद असणारी जड कृित तर माझी अपरा कृित पा 

शि  आहे आिण जीव प चेतन-समुदाय माझी परा कृित 

आहे (७.५) यानंतर हेही सांिगतले आहे क  ’या दो ही सम त 

ा यांचे कारण आहेत आिण मी संपूण जगतची उ पि  एवं 

लय प महाकारण आहे’ (७.६) या कथनाने भगवंतांनी 

आपली कृितशी अन यता िस  केली आहे. याच कारे सव  

समजून घेतले पािहजे.  

संबंध - थम असे जे सांिगतले होते क  काय केवळ वाणीचा 

िवषय आहे, कारणच स य आहे, यामुळे असा म होऊ शकतो 

क  कायाची वा तिवक स ा नाही. हणून ही शंका दूर 
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कर यासाठी हे िस  करतात क  आप या वतमान अव थेत 

पूव ही शि पात कायाची स ा राहात असते -  

भावे चोपल धेः ॥ २.१.१५ ॥  

अथ - भावे = (कारणात शि पाने) कायाची स ा 

अस यावर; च = ही; उपल धेः = याची उपलि ध होत असते, 

हणून हे िस  होते क  हे जगत आपले कारण जे  यात 

शि पाने सदैव ि थत आहे.  

या या - हे ढ करतात क  काय आप या कारणात 

शि पाने सदैव िव मान असते. हणून याची उपलि ध 

होते. कारण जी व त ू वा तिवक िव मान असते, ितचीच 

उपलि ध होत असते. जी व त ूनसते अथात ्सशाचे िशंग आिण 

आकाशपु पा माणे िजचा सवथा अभाव असतो ितची उपलि ध 

होत नाही. हणून हे जड-चेतना मक जगत आपले कारण प 

पर  परमे रात शि पाने अव य िव मान आहे आिण 

सदैव आप या कारणाहन अिभ न आहे.  

संबंध - स कायवादा या िसि साठी पु हा सांगतात -  

स वा चावर य ॥ २.१.१६ ॥  
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अथ - अवर य = कायाचा; स वात ् = सत ् असणे ु ितम ये 

सांिगतले गेले आहे, यामुळे; च = ही ( कट हो यापूव  याचे 

असणे िस  होत आहे)  

या या - छा दो य उपिनषदात (६.२.१) म ये हटले आहे क  

’सदेव सो येदम  आसीत’् - हे सो य ! हे कट हो यापूव ही 

स य होते. बृहदार यकातही हटले आहे ’त ेदं 

त याकृतमासीत’् (१.४.७) - या समयी हे अ कट होते. या 

वणनाव न हे िस  होते क  थूल पात कट हो यापूव  हे 

संपूण जगत आप या कारणात शि पाने िव मान राहते 

आिण तेच सृ ि काली कट होत असते.  

संबंध - ु ितम ये िवरोध तीत झा यामुळे याचे िनराकरण 

करतात -  

असद् यपदेशा नेित चे न, ध मा तेण वा यिवशेषात ् ॥ 

२.१.१७ ॥  

अथ - चेत ्= जर हणाल (इतर ु ितंम ये); असद् यपदेशात ्= 

उ पि यापूव  या जगताला ’असत’् हटले गेले आहे हणून; 

न = कायाचे कारणात आधीपासून िव मान असणे िस  होत 

नाही (कारण); धमा तरेण = असे हणणे धमा तरा या 
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अपे ेने आहे; वा यशेषात ् = ही गो  अंितम वा याने िस  

होत आहे.  

या या - तैि रीय उपिनषदात हटले आहे क  ’असद् वा 

इदम  आसीत ्। ततो व ैसदजातत । तदा मानं वयमकु त । 

त मा सुकृतमु यते । (२.७) - हे सव थम असत ् च होते, 

यापासनू सत ् उ प न झाले, याने वतःच आप याला या 

पात बनिवले, हणून यास ’सुकृत’् हणतात. या ु ितम ये 

जी गो  सांिगतली गेली आहे क  ’ थम असत ्च होते’ याचा 

अिभ ाय हा नाही क  हे जगत ् कट हो यापूव  न हते; कारण 

यानंतर ’आसीत’् पदाने याचे असणे सांिगतले आहे. नंतर 

यापासून ’सत’् ची उ पि  सांिगतली आहे. यानंतर असे 

हटले आहे क  याने वतःच आप याला या पात कट 

केले. हणून येथे असे समजले पािहजे क  धमा तरा या 

अपे ेने यास ’असत’् हटले आहे. अथात कट हो यापूव  जे 

अ कट पात िव मान राहणे धमातर आहे, यालाच ’असत’् 

नामाने संबोधले गेले आहे, याचे िव मान नसणे हे 

दशिव यासाठी नाही. ता पय हे आहे क  उ पि पूव  हे जगत ्

असत ् अ कट होते. नंतर यापासून सतच्ी उ पि  झाली - 

अथात ् अ कट जगत आप या अ ाकट्य प धमाचा याग 

क न ाकट्य प धमाने यु  झाले, अ कटपासून कट 
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झाले. छा दो य उपिनषदात ही गो  प पणे समजाऊन 

िदली आहे. तेथे ु ितचे वणन असे आहे - ’त ैक 

आहरसदेवेदम  आसीदेकमेवाि तीयं त मादसतः स जायत’ 

(६.२.१) - कुणी कुणी हणतात क  हे जगत थम ’असत’्च 

होते, ते एकटेच होते. दुसरे कोणी न हते. नंतर या 

असत’्पासून ’सत’् उ प न झाले. एवढे हणून ु ित वतःच 

अभावा या माचे िनवारण करीत हणते - ’कुत तु खलु 

सो यैवं यािदित होवाच कमसतः स जायेतेित ।’ (६.२.२) - 

परंतु हे सो य ! असे होणे कसे संभव आहे, असतप्ासून सत ्

कसे उ प न होऊ शकते. ता पय हे आहे क  अभावापासून 

भावाची उ पि  होऊ शकत नाही. हणून ’स वेव सो येदम  

आसीत ्। (६.२.२) - हे सव थम सतच् होते. हा ु ितने िन य 

केला आहे. या कारे वा यशेषापासून स कायवादाचीच 

िसि  होत आहे.  

संबंध - परत ही गो  ढ करतात -  

यु े ः श दा तरा च ॥ २.१.१८ ॥  

अथ - यु े ः = युि ने; च = तथा; श दा तरात ् = दुसर्या 

श दांनीही (हीच गो  िस  होते,)  
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या या - जी व तु वा तवात नसते, ितचे उ प न होणे िदसून 

येत नाही. जसे आकाशात फूल आिण सशाला िशंग असणे 

आजपयत कोणी पािहलेले नाही. या युि ने, तसेच 

बृहदार यक आिदंम ये जे यासाठी अ याकृत आिद श द 

यु  आहेत, या श दांनीही हेच िस  होते क  ’हे जगत 

उ प न हो यापूव ही सतच् होते’.  

संबंध - आता पु हा ही गो  कापडा या ांताने िस  

करतात -  

पटव च ॥ २.१.१९ ॥  

अथ - पटवत ् = सूतात व ा माणे; च = देखील ( ात हे 

जगत ्आधीपासूनच ि थत आहे.)  

या या - जोपयत कपडा शि पाने सूतात अ कट राहतो, 

तोपयत तो िदसून येत नाही. तोच यावेळी िवणकराकडून 

िवणला जातो ते हा कापडा या पात कट होतो ते हा 

आप याला व  पात िदस ूलागतो. कट हो यापूव  आिण 

कट झा यानंतर, दो ही अव थांम ये व  आप या 

कारणात िव मान असते आिण यापासून अिभ नही असते. 

याच कारे जगतालाही समजून घेतले पािहजे. ते उ पि या 
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पूव ही ात ि थत आहे आिण उ प न झा यावरही 

यां याहन पृथक झालेले नाही.  

संबंध - हे ाण आिद या ांताने समजावतात -  

यथा च ाणािद ॥ २.१.२० ॥  

अथ - च - तथा; यथा = जसे; ाणािद = ाण आिण इंि ये ( थूल 

शरीरातून बाहेर िनघा यानंतर िदसत नाहीत तरीही यांची 

स ा अव य असते, याच कारे लयकाळातही 

अ य पाने जगताची ि थित अव य असते.  

या या - जसे मृ यूकाळी ाण आिण इंि ये आिद 

जीवा या या बरोबरच शरीरातून बाहेर अ य  िनघून जातात 

ते हा यां या व पाची उपलि ध होत नाही तथािप यांची 

स ा अव य आहे. या कारे लयकाळी या जगताची अ कट 

अव था उपल ध होत नसली तरीही याची कारण पात स ा 

अव य आहे, असे मानले पािहजे.  

संबंध - ास जगताचे कारण आिण जगताची या याशी 

अन यता मान यात दुसर्या कारची शंका उ प न क न 

ितचे िनराकरण कर यासाठी पुढील करणाचा ारंभ केला 

जात आहे.  
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इतर यपदेशाि ताकरणािददोष सि ः ॥ २.१.२१ ॥  

अथ - इतर यपदेशात ् = च जीव पाने उ प न होते असे 

हण याने; िहताकरणािददोष सि ः = ( ात) आपले िहत 

न करणे अथवा अिहत करणे आिदचा दोष येऊ शकतो.  

या या - ुम ये हटले आहे क  ’त वमिस ेतकेतो’ (छां 

उप ६.८.७) - हे ेतकेतु ! त ूतेच आहेस. ’अयमा मा ’ (ब.् 

उप २.५.१९) - हा आ मा  आहे. तथा ’सेयं देवतेमाि त ो 

देवता अनेनैव जीवेनानु िव य नाम पे याकरोत’् (छां उप 

६.३.३) - या देवतेने ( ाने) तेज आिद त वापासून िनिमत या 

शरीरात जीवा मा पाने वेश क न नाम- पांना कट 

केले. या िशवाय असेही सांिगतले गेले आहे क  ’ वं ी वं 

पुमानिस वं कुमार उत वा कुमारी’ ( ेता ४.३) - त ू ी 

आहेस, त ू पु ष आहेस, तूच कुमार आिण कुमारी आहेस, 

इ यािद. या वणनाने हे प  होते क   वतःच जीव पाने 

उ प न झाले. याव न ात आपले िहत न करणे अथवा 

अिहत कर याचा दोष येतो तर ते उिचत नाही; कारण जगतात 

असा कोणीही ाणी िदसून येत नाही क  जो समथ असूनही 

दुःख भोगत राहतो आिण आपले िहत करीत नाही. जर ते 

वतःच जीव बनून दुःख भोगत असेल तर मग सव  

शवशि मान परमे राचे या कारे आपले िहत न करणे वा 
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अिहत करणे, अथात ् आप याला ज म-मरणा या च ात 

घालत राहणे आिद अनेक दोष संघिटत होऊ लागतील, जे क  

सवथा अयु  आहे, हणून ाला जगताचे कारण मानणे 

उिचत नाही.  

संबंध - आता उ  शंकेचे िनराकरण कर यासाठी सांगतात -  

अिधकं तु भेदिनदशात ्॥ २.१.२२ ॥  

अथ - तु = परंतु (  जीव नाही, परंतु याहन); अिधकम् = 

अिधक आहे; भेदिनदशात ्= कारण जीवा याहन ाचा भेद 

दाखवला गेला आहे.  

या या - बृहदार यकोपिनषदात जनक आिण 

या व यां या संवादाचे वणन आहे. तेथे सूय, चं मा आिण 

अि न आिद दैवी योत चे तसेच वाणी आिद आ याि मक 

योत चे वणन के यानंतर या या अभावांत आ याला 

’ योित’ अथात काशक हटले आहे (ब ृउप ४.३.४-६) नंतर 

या आ याचे व प िवचार यावर िव ानमय जीवाला 

’आ मा’ हटले आहे (ब ृ उप ४.३.७) तदनंतर जा त, व न 

तथा सुषुि  आिद अव थां या भेदांचे वणन करीत असता 

हटले आहे क  ’हा जीव सुषुि काळात बाहेरील व आंतील 

ानरिहत (शू य) होऊन पर  परमा याशी संयु  होत 
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असतो. (ब ृ उप ४.३.२१) त प ात ् मरणकाल या ि थतीचे 

िन पण करतांना हणतात क , ’ या पर ाने अिधि त 

झालेला हा एक शरीरातून दुसर्या शरीरात जातो.’ (ब ृ उप 

४.३.३५) या वणनाने जीव आिण ाचा भेद प  होत आहे. 

याच कारे छा दो य उपिनषदात जे हटले आहे क  ’अनेन 

जीवेना मनानु िव य’ इ यािद, याचा अथ जीव पाने ाचे 

वेश मान यानेच ेता ेतरोपिनषद (४.६) म ये जे जीव 

आिण ई राला एकाच शरीर प वृ ावर राहणार्या दोन 

प ां माणे (हा मं  सू  १.३.७ या या येत आला आहे) 

हटले आहे ते संगत आहे. तसेच कठोपिनषदात जो 

ि वचनाचा योग क न दय पी गुहेत िव  दोन त वांचे 

(जीवा मा आिण परमा या यांचे वणन केले गेले आहे ेता. 

१.९ म ये (हा मं  सू  १.२.११ या या येत आला आहे) जी 

सव  आिण अ प  िवशेषणे देऊन दोन अज मा आ यांचे 

(जीव आिण ई र यांचे) ितपादन झाले आहे तथा ु ितम ये जे 

पर  परमे रास कृित एवं जीवा मा दो हीवर शासन 

करणारा हटले गेले आहे, या सव वणनांची संगित ही जीव 

आिण ात भेद मान यानेच होऊ शकते. अंतयािम ा णात 

तर प  श दात जीवा यास ाचे शरीर हटले गेले आहे. 

ब.ृ उ ३.७.२२ (हा मं  सू  १.२.२० म येही आला आहे) मै ेयी 

ा ण (ब.ृ २.४.५) म ये परमा याला जाण या आिण धान 
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कर यायो य हटले गेले आहे. या कारे वेदांत जीवा मा 

आिण परमा या या भेदाचे वणन अस याने हेच िस  होते 

क  तो जगताचा कता, धता आिण संहता परमे र जीव नाही, 

परंतु याहन अिधक अथात ्जीवाचा वामी आहे. ’त वमिस’, 

’अयमा मा ’ इ यािद वा यां या ारा जे जीवाला प 

हटले गेले आहे ते पूवविणत कारण आिद काया या 

अन यतेस ध न हटले गेले आहे. परमे र कारण आहे 

आिण जड-चेतना मक जगत ् याचे काय आहे. कारणापासून 

काय अिभ न असते. कारण ते या या शि चा िव तार 

असते. या ीने जीवही परमा यापासून अिभ न आहे.  

सव  आहे. जीव ई रा या अधीन आहे, परमा मा सवाचा 

शासक आिण वामी आहे. हणून जीव आिण ाचा अ यंत 

अभेद िस  होत नाही. या कारे काय प जड पंचाची 

कारण प ाहन अिभ नता असूनही भेद य  आहे; 

याच कारे जीवा याचाही ाशी भेद आहे.  िन यमु  

आहे, हणनू आपले अिहत करणे, आवागमना या च ात 

वतःस घालणे आिद दोष या यावर लावले जाऊ शकत 

नाहीत.  

संबंध - ही गो  िस  कर यासाठी दुसरी युि  देतात -  

अ मािदव च तदनुपपि ः ॥ २.१.२३ ॥  
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अथ - च = तथा; अ मािदवत ् = (जड) पाषाण आिद माणे 

(अ प ) जीवा माही ाहन िभ न आहे, हणून; 

तदनुपपि ः = जीवा मा आिण परमा याचा अ यंत अभेद 

िस  होत नाही.  

या या - या कारे परमे र चेतन, ान व प, आनंदमय 

तथा सवाचा रचियता अस याकारणाने आप या अपरा 

कृित या िव तार प, पाषाण, का , लोखंड, सुवण आिद 

िनज व जड पदाथाहन िभ न आहे, केवळ कारण पाने या 

व तू ं याम ये अनुगत अस यामुळेच यापासून अिभ न 

हटले जाते, याच कारे आप या परा कृित या िव तारभूत 

जीवसमुदायाहनही ते िभ नच आहे. कारण जीव अ प  एवं 

सुख-दुःख आिदचा भो  आहे आिण परमा मा सव , 

सवशि मान, सवाधार, सविनयंता तथा सुख-दुःखाहन पर 

आहेत. कारण आिण काया या अन यतेला घेऊनच जीवमा  

परमे राहन अिभ न हटले होते, हणून ात हा दोष येत 

नाही क  ’तो आपले अिहत करत आहे’; तो िहत-अिहत यां या 

पर आहे. सवाचे िहत या यामुळेच होत असते.  

संबंध - येथपयत सव , सवशि मान परमे राला सम त 

जगताचे कारण असून सवाहन िवल ण तथा सव े  िस  

केले गेले आहे. यात तीत होणार्या दोषांचेही उ म कारे 
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िनराकरण केले गेले. आता या स यसंक प परमे राचे 

कुणा याही सहा यािशवाय आिण प र मािशवाय केवळ 

संक पमा ेच िविच  जगताची रचना करणे यां याच 

अनु प आहे, हे िस  कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ 

केला जात आहे -  

उपसंहारदशना नेित चे न ीरवि ः ॥ २.१.२४ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; उपसंहार दशनात ् = लोकात घट 

आिद बनिव यासाठी साधन साम ीचा सं ह िदसून येतो 

परंतु ाजवळ कुठलेही साधन नाही हणून; न =  

जगताचा कता नाही; इित न = तर असे हणणे ठीक नाही 

कारण; ीरवत ्= दुधा माणे ाला अ य साधनांची अपे ा 

नाही.  

या या - जर हणाल क  लोकात घडे, व  आिद 

बनिव यासाठी सि य कायकता असणे, तसेच माती, द ड, 

चाक आिण सूत, चरखा आिद साधनांचा सं ह अव य पािहला 

जातो, या साधन-साम ी िशवाय कुठलेही काय होताना 

िदसत नाही. परंतु ाला एकमा , अि तीय, िनराकार, 

िनि य आिद हटले गेले आहे. या याजवळ कुठलीही 

साधन-साम ी नाही, हणून ते या िविच  जगता या सृ ीचे 
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काय क  शकत नाही, तर असे हणणे ठीक नाही. कारण 

जसे दूध आप या सहज श ने, कुठ याही बा  साधनाची 

मदत न घेताही दही पात प रणत होते, याच कारे 

परमा माही आप या वाभािवक श ने जगताचे व प 

धारण करतो. जसे को याला जाळे बनिव यासाठी कुठ याही 

अ य साधनाची अपे ा नसते, याच कारे पर  कुठ याही 

अ य साधनां या मदतीखेरीज आप या अिचं य श नेच 

जगताची रचना करते. ु ित परमे रा या या अिचं य श चे 

वणन या कारे करत आहे ’ या परमा याला कुठ याही 

साधनाची आव यकता नाही. या या समान आिण 

या याहन वरचढ ( े ) ही कोणी िदसून येत नाही. या या 

ान, बल आिण ि या प वाभािवक पराशि  नाना 

कारची ऐक यात येते.’ ( ेता. ६.८ - हा मं  सू  १.१.२ 

म येही आला आहे.)  

संबंध - आता ही िज ासा उ प न होते क  ’दूध, जल आिद 

जड व तूम ये तर या कारचा प रणाम होणे असंभव आहे. 

कारण यात संक पपूवक िविच  रचना कर याची वृ ि  

िदसून येत नाही, परंतु  तर ई ण (संक प अथवा िवचार) 

पूवक जगताची रचना करते, हणून या यासाठी दुधाचा 

ा त देणे ठीक नाही. जे लोक िवचार क न काय करणारे 
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आहेत अशा लोकांना साधन साम ीची आव यकता असतेच. 

 अि तीय अस याने साधनशू य आहे हणून ते जगताचा 

कता कसे होऊ शकते ? यावर हणतात -  

देवािदवदिप लोके ॥ २.१.२५ ॥  

अथ - लोके = लोकात; देवािदवत ् = देवता आिदं या माणे; 

अिप = उपकरणांिशवायही काय कर याची शि  िदसून येते.  

या या - जसे लोकात देवता आिण योगी आिद कुठ याही 

उपकरणा या मदतीिशवाय आप या अद्भुत शि या ारा 

बर्याच शरीर आिदंची रचना करतात, कुठ याही साधन 

साम ीिशवाय संक पमा े क न मनोवांिछत िविच  पदाथ 

कट करतात (उदा० रामच रत मानस वा वा मीिक 

रामायणातील भर ाज ारा भरता या अितिथस काराचा 

संग.) अिचं य शि -संप न परमे र आप या केवळ 

संक पाने जर जड-चेतना या समुदाय प िविच  जगतची 

रचना करत असेल अथवा वतः या या पात कट झाला 

तर यात काय आ य आहे ? साधारण कोळी आप याच 

शि ने अ य साधनांिशवायच जाळे बनवतो, तर 

सवशि मान परमे रास या जगताचे अिभ न िनिम ोपादान 

कारण मान यात काय आपि  अस ूशकते ?  
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संबंध - उपयु  गो  ढ कर यासाठी शंका उपि थत 

करतात -  

कृ न सि िनरवयव वश दकोपो वा ॥ २.१.२६ ॥  

अथ - कृ न सि ः = ाला जगताचे कारण मान यावर ते 

पूण पाने जगता या पात प रणत झाले आहे असे 

मान याचा दोष उपि थत होईल; वा= अथवा; 

िनरवयव वश दकोपः = यास अवयवरिहत हणणार्या 

ु ितं या श दांशी िवरोध होईल.  

या या - पूवप ाचे हणणे आहे क  जर ाला जगताचे 

कारण मानले तर यात दोन दोष येतील. एक तर हा क   

अवयवरिहत अस याने आप या संपूण पाचेच जगता या 

आकारात प रणत झाले आहे असे मानावे लागेल. मग 

जगताहन िभ न  नावाची कुठली व तूच राहणार नाही. 

जर  सावयव असते तर असे समजावे लागले असते क  

या या शरीराचा एक अंश िवकृत होऊन जगत ् पात प रणत 

झाला आहे आिण शेष अंश पात प रणत झाला आहे. परंतु 

ते अवयवयु  तर नाहीच आहे, कारण क  ु ित यास 

िन कल, िनि य, शांत, िनरव  आिण िनरंजन हणते 

(िनि यं िन कलं शा तं िनरव  ंिनर जनम् । ( ेता ६.१९); 
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िद य आिण अमूत आिद िवशेषणांनी िवभूिषत करते - ’िद यो 

मूतः पु षः स बा ा य तरो जः । (मुंडक २.१.२). अशा 

ि थतीत पूणतः ाचा प रणाम मान यावर याचे वण 

मनन आिण िनिद यासन आिदचा उपदेश यथ होईल. आिण 

जर या दोषापासून सुट यासाठी ाला सावयव मानले तर 

मग या ’अवयवरिहत अज मा’ आिद हणणार्या ु ितं या 

श दाशी प च िवरोध येतो. सावयव अस यावर ते िन य 

आिण सनातनही राह शकत नाही. हणून ाला जगताचे 

कारण मानणे युि संगत आहे.  

संबंध - या शंके या उ रात हणतात -  

ु ते तु श दमूल वात ्॥ २.१.२७ ॥  

अथ - तु = परंतु हा दोष येत नाही, कारण); ु तेः = ु ितने हे 

िस  होत आहे क   जगताचे कारण असून 

िनिवकार पाने ि थत आहे; श दमूल वात ् = ाचे व प 

कसे आहे ? यात वेदच माण आहे ( हणून वेद जसे वणन 

करतो, तसेच याचे व प मानले पािहजे  

या या - पूवप ीने जे दोष उपि थत केले आहेत, ते 

िस ा तप ावर लाग ू होत नाहीत. कारण तो ु ितवर 

आधारीत आहे. िुतने या कारे ापासून जगताची 
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उ पि  दाखवली आहे याच कारे िनिवकार पाने ा या 

ि थतीचे ितपादन केले आहे. ’िव कृद्

िव िवदा मयोिन झ ् कालकालो गुणी सविव ः ।’( ेता. 

६/१६-१९) आिण िन कलं िनि यं शा तं िनरव ं िनर जनम् 

( ेता ६.१९). तसेच पहा मुंडक १.१.९ म ये हटले आहे - यः 

सव  सविव य ानमयं तपः । त मादेतद्  नाम 

अ म नं च जायते ॥ - जो सव , सवाना जाणणारा आहे, 

याचे तप ानमय आहे, याच परमे रापासून हे िवराट्- प 

जगत ् आिण नाम, प तथा अ न उ प न होते. हणून 

ु ित माणे हेच मानणे ठीक आहे क   जगताचे कारण 

असून िनिवकार पाने िन य ि थत आहे. ते अवयवरिहत 

आिण िनि य असूनही जगताचे अिभ न िनिम ोपादान 

कारण आहे. या सवशि मान ्परमे रासाठी कुठलीही गो  

असंभव नाही. तो मन इंि य आिद या अतीत आहे, यांचा 

िवषय नाही. याची िसि  नुस या कोर्या तकाने आिण 

युि ने होत नाही. यासाठी तर वेदच सव प र िन ात माण 

आहे. वेदांनी याचे व प जसे सांिगतले आहे तसेच ते मानले 

पािहजे. वेद या पर ास अवयवरिहत हण याबरोबरच 

असेही सांगतो क  ’ते संपूण पाने जगता या आकारात 

प रणत होत नाही.’ हे सम त ा ड ा या एका पादात 

ि थत आहे, शेष अमृत व प तीन पाद परमधामात ि थत 
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आहे. ’तावान य मिहमा ततो यायॉ ं  पु षः । पादोऽ य सवा 

भूतािन ि पाद यामृतं िदिव ॥’ (छां ६.१९) असे ु ितने प  

श दांत वणन केले आहे. हणून ाला जगताचे कारण 

मान यात पूव  दो ही दोष ा  होत नाहीत.  

संबंध - हेच परत यु ने ढ करतात -  

आ मिन चैवं िविच ा  िह ॥ २.१.२८ ॥  

अथ - च = यािशवाय; युि नेही यात काही िवरोध नाही; िह = 

कारण; आ मिन = अवयवरिहत जीवा यात; च = िह; िविच ाः 

= िविच  सृ ि  िदसून येते.  

या या - पूव सू ात ा या िवषयात केवल ु ित- माणाची 

गित दाखवली गेली आहे, ती तर आहेच, यािशवाय िवचार 

के यावर युि ने ही गो  समजून येऊ शकते क  

अवयवरिहत पर ापासून हे िविच  जगत उ प न होणे 

असंगत नाही, कारण व नाव थेत या अवयवरिहत िनिवकार 

जीवा यापासून नाना कारची िविच  सृ ि  होताना िदसून 

येत असते ही सवा या अनुभवाची गो  आहे. योगी लोक 

देखील वतः आप या व पाहन अिवकृत राहनही अनेक 

कारची रचना करताना िदसून येते. महिष िव ािम , 

यवन, भर ाज, विस  तथा यांची धेनु नि दनी आिदम ये 
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अद्भुत सृ ि  रचना श चे वणन इितहास-पुराणात 

िठकिठकाणी िदसून येते. जे हा ऋषीमुिन आिद िविश  

जीवकोटीचे लोक व पाहन अिवकृत राहन िविच  सृ ि  

िनमाण कर यास समथ होऊ शकतात, तर पर ात अशी 

शि  असणे काही आ याची गो  नाही. िव णुपुराणात  

आिण उ रा या ारा ही गो  उ म कारे समजावली गेली 

आहे. ++  

संबंध - एवढेच नही तर िनरवयव व तूपासून िविच  सावयव 

जगताची सृ ि  सां यवादी वयंही मानतात -  

वप दोषा च ॥ २.१.२९ ॥  

अथ - वप दोषात ् = यां या आप या प ातही उ  दोष 

येतो, हणून; च = ही पर  परमे रास जगताचे कारण 

मानणे ठीक आहे.  

या या - जर सां यमतास अनुस न धानला जगताचे 

कारण मानले तर यातही अनेक दोष येतील. कारण ते वेदाने 

तर मािणत नाहीच, युि नेही या अवयवरिहत जड 

धानापासून या अवयवयु  सजीव जगताची उ पि  

मान यात िवरोध येतो, कारण सां यवादी देखील धानला 

सीिमतही मानत नाही अथवा सावयवही मानत नाहीत. 
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हणून यां या मतातही धानाचे जगत ् पात प रणत होणे 

वीकार केले तर पूवकिथत सव दोष ा  होतात. हणून हेच 

ठीक आहे क  पर  परमे रच जगताचे अिभ न 

िनिम ोपादान कारण आहे.  

संबंध - सां यािद मतां या मा यतेत दोष दाखवून पु हा 

आप या िस ांतास िनद ष िस  करताना हणतात -  

सव पेता च त शनात ्॥ २.१.३० ॥  

अथ - च = यािशवाय ती परा देवता (पर  परमे र); 

सव पेता = सव शि ं नी संप न आहे; त शनात ्- कारण क  

ु ितं या वणनातही असेच िदसून येते.  

या या - तो परमा मा सव शि ं नी संप न आहे, अशी गो  

वेदांत िठकिठकाणी सांिगतली गेली आहे. जसे ’स यसंक प 

आकाशा मा सवकमा सवकामः सवग धः सवरसः 

सविमदम या ोऽवा यनादरः ॥’ (छां ३.१४.२) अथात ्- ते  

स यसंक प, आकाश व प, सवकमा, सवकाम, सवगंध, 

सवरस, सम त जगताला सव बाजूने या  करणारा, 

वाणीरिहत आिण मानरिहत आहे. यः सव  सविव य 

ानमयं तपः । त मादेतद्  नाम अ म नं च जायते ॥ (मु ं

१.१.९)- जो सव , सवाना जाणणारा आहे, याचे तप ानमय 
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आहे, याच परमे रापासून हे िवराट्- प जगत ् आिण नाम, 

प तथा अ न उ प न होते. य पर ा या शासनात सूय-

चं मा आिदंना ढतापूवक ि थत सांिगतले जाणे (ब ृ उप 

३.८.९) यात ान, बल आिण ि या न नाना कार या 

वाभािवक शि  असणे ( ेता. ६.८); जगता या कारणाचे 

अनुसंधान करणार्या महष ं या ारा या परमा मदेवा या 

आ मभूता शि चे दशन करणे ( ेता १.३) इ यािद काराने 

पर ा या शि ं ना सूिचत करणारी बरीचशी वचने वेदांत 

आढळतात यांचा उ लेक पूव ही केला गेला आहे. या कारे 

अनेक िविच  शि ं नी संप न अस याने या पर  

परमा यापासून या िविच  जगताचे उ प न होणे अयु  

नाही. ु ितम ये जे ाला अवयवरिहत हटले गेले आहे ते 

या या व पाची अखंडता दाखिव या या उ ेशाने आहे, 

या या शि प अंशां या िनषेधात याचा अिभ ाय नाही. 

हणून परमा माच या जगताचे कारण आहे, हे मानणेच यो य 

आहे.  

संबंध - पु हा शंका काढून ितचे िनराकरण करतात -  

िवकरण वा नेित चे दु म् ॥ २.१.३१ ॥  
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अथ - परिवकरण वात ् = ु ितम ये या परमा यास मन 

आिण इंि ये आिद कारणरिहत सांिगतले गेले आहे हणून; न 

= ते जगताचे कारण नाही; चेत ् = जर; इित = असे हणाल; 

तदु म् = तर याचे उ र िदले गेले आहे.  

या या - जर हणाल ’ ाला शरीर, बुि , मन आिण इंि ये 

आिद कारणरिहत हटले गेले आहे. ( ेता ६.८) हणून हे 

जगाला बनिवणारे होऊ शकत नाही’ तर अशी गो  नाही. 

कारण याचे उ र पूव च ’सव पेता च त शनात’् (२.१.३०) या 

सू ांत पर ास सवशि संप न दाखिवले गेले आहे तथा 

ु ितनेही प  श दात हे सांिगतले आहे क  तो परमे र 

हातपाय आिद सम त इंि यरिहत असूनही सवाचे काय 

कर यास समथ आहे. (अपािणपादो जवनो हीता 

प य यच ुः स ृणो यकणः । स वेि  वे  ंन च त याि त वे  

तमाहर यं पु षं महा तम् ॥ ( ेता ३.१९). हणून च 

जगताचे कारण आहे, असे मान यात काहीही आपि  नाही.  

संबंध - आता पु हा दुसर्या कारची शंका उपि थत करतात -  

न योजनव वात ्॥ २.१.३२ ॥  

अथ - न = परमा मा जगताचे कारण होऊ शकत नाही; 

योजनव वात ् = कारण येक काय कुठ या ना कुठ या 
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योजनाने यु  होत असते (आिण परमा मा पूणकाम 

अस याने योजनरिहत आहे.)  

या या - ाचे या िविच  जगताची सृ ि  कर याशी काही 

योजन नाही; कारण तो तर पूणकाम आहे. जीवांसाठी ही 

जगताची रचना करणे आव यक नाही, कारण परमे राची 

वृ ि  तर सवाचे िहत कर यासाठी असायला हवी. या 

दुःखमय संसारापासून जीवांना काही सुख िमळत असेल अशी 

गो च नाही. याव न हेच िस  होते क  परमे र जगताचा 

कता नाही. कारण जगतात येक कायकता कुठ या ना 

कुठ या तरी योजनानेच काय आरंभ करतो. 

योजनािशवाय कोणीही कमात वृ  होत नाही. हणून 

पर ाला जगताचा कता मानता कामा नये.  

संबंध - पूव  शंकेचे उ र देतात -  

लोकवत ्तु लीलाकैव यम् ॥ २.१.३३ ॥  

अथ - तु = परंतु; या पर  परमे राचे िव रचनािद प 

कमात वृ  होणे तर; लोकवत ् = लोकात आ काम 

पु षां माणे; लीला कैव यम् = केवल लीला मा  आहे.  

या या - या माणे लोकात िदसून येते क  जो परमा यास 

ा  क न चुकला आहे, याचा जगतापासून वतःचा 
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काहीही वाथ रािहलेला नाही, कम करणे अथवा न करणे 

यात यास काही योजन रािहलेले नाही, जो आ काम आिण 

वीतराग आहे, अशा िस  महापु षां या ारा कुठ याही 

योजनािशवाय जगताचे िहत-साधन करणारी कम वभावतः 

केली जातात. यांची कम कुठ या कारे फल उ प न 

कर यास समथ नस याने केवल लीलामा च असतात. याच 

कारे या पर  परमा याचेही जगत ्रचना आिद कमाशी 

अथवा मनु यािद अवतार शरीर-धारण क न िविवध कारचे 

लोकपावन च र  कर यात वतःचे काही योजन नाही; 

तसेच या कमासंबंधी कतपणाचा अिभमान अथवा आस ही 

नाही. हणून यांची कम केवळ लीलामा च आहेत. हणून 

शा ाम ये परमे रा या कमाना िद य (अलौिकक) एवं 

िनमल हटले आहे. जरी आप या सामा य लोकां या 

ि म ये संसाराचे सृ ि प काय महान दु कर आिण गु तर 

आहे, तथािप परमे राची ही लीलामा  आहे, ते अनायासेच 

काही कोटी कोटी ांडांची रचना आिण संहार क  

शकतात, कारण याची शि  अनंत आहे. हणून परमे र 

ारा योजनािशवाय या ज ताची रचना आिद काय होणे 

उिचतच आहे.  
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भगवान केवळ संक पमा ेक न कोण याही प र मािशवाय 

या िविच  िव ाची रचना कर यास समथ आहे. याची ही अद्

भुत शि  पाहन, ऐकून आिण जाणून भगवदीय स ा आिण 

या या गुण- भवावर ा, िव ास ठेऊन यास शरण 

जा याने मनु य अनायासच िचरशाि त आिण भगव ेम ा  

क न शकतो. भगवान सवाचे सु द आहेत, यांची एकेक 

लीला जगता या जीवां या उ ारासाठी होत असते. या कारे 

यां या िद य लीलांचे रह य समजले क  मनु याचा जगतात 

ित ण घडणार्या घटनां या ित राग- ेषाचा अभाव होऊन 

जातो, याला कुठ याही गो ीने हष अथवा शोक होत नाही. 

हणून साधकाने यावर िवशेष यान देऊन भगवंताचे भजन-

िचंतनात संल न रािहले पािहजे.  

संबंध - जर पर  परमा यास जगताचे कारण मानले गेले 

तर यात िवषमता (राग- ेषपूण भाव) तथा िनदयेतेचा दोष 

येतो; कारण तो देवता आिदंना अिधक सुखी आिण पशु 

आिदंना अ यंत दुःखी बनवतो आिण मनु यांना सुख-दुःखाने 

प रपूण म यम ि थतीत उ प न करतो. यांना तो सुखी 

ठेवतो, यां या ित याचा अनुराग अथवा प पात सूिचत 

होतो, आिण यांना दुःखी ठेवतो यां या ित याची ेष बुि  
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एवं िनदयता तीत होते. या दोषाचे िनराकरण कर यासाठी 

सांगतात -  

वैष यनैघृ ये न सापे वा था िह दशयित ॥ २.१.३४ ॥  

अथ - वैष यनैघृ ये = परमे रास िवषमता वा िनदयतेचा दोष 

येत नाही; सापे वात ्= कारण तो जीवां या शुभाशुभ कमाची 

अपे ा ठेऊन सृ ि  करतो; तथा िह = असेच; दशयित = ु ित 

दाखवते.  

या या - ु ितम ये हटले आहे क  ’पु यो व ै पु येन कमणा 

भवित पापः पापेन ।’ (बृह ३.२.१३) - िनि तच हा जीव पु य 

कमाने पु यशील होऊन पु ययोिनत ज म ा  करतो अिण 

पाप कमाने पापशील होऊन पापयोिनत ज म हण करतो. 

’साधुकारी साधुभवित पापकारी पापो भवित ।’ (बृह ४.४.५) - 

चांगली कम करणारा चांगला होतो, सुखी आिण सदाचारी 

कुलात ज म घेतो आिण पाप करणारा पापा मा होतो, 

पापयोिनत ज म हण क न दुःख सहन करतो. या 

वणनाव न प  आहे क  जीवां या शुभाशुभ कमाची अपे ा 

ठेऊनच परमा मा यां या कमानुसार चांग या-वाईट (सुख-

दुःखी) योिनंम ये उ प न करतो. हणून उ म 

यायाधीशा माणे िन प भावाने याय करणार्या 
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परमा यावर िवषमता आिण िनदयतेचा दोष लावला जाऊ 

शकत नाही. मृितम ये िठकिठकाणी सांिगतले गेले आहे 

जीवाला आप या शुभाशुभ कमानुसार सुखदुःखाची ा ी होत 

असते. जसे ’कमणः सुकृत याहः साि वकं िनमलं फलम् । 

(गीता १४.१६) - पु यकमाचे फल साि वक आिण िनमल 

सांिगतलेगेले आहे. याच कारे भगवंतांनी अशुभ अ मात रत 

राहणार्या असुर- वभावा या लोकांना आसुरी योिनत 

टाक याची गो  सांिगतली आहे. ’अहंकारं बलं दप कामं 

ोधं च संि ताः । मामा मपरदेहेषु ि ष तोऽ यसूयकाः ॥ 

तानह ि षतः ू रा संसारेषु नराधमान ् । 

ि पा यशुभानासुरी वेव योिनषु (गीता १६.१८-१९) - जे 

अहंकार, बल, दप, काम आिण ोधाचा आ य घेऊन आप या 

आिण दुसर्या या शरीरात अंतयामी पाने ि थत माझा, 

परमे राचा ेष करतात, िनंदा करतात, या ेषी, ू र, 

अशुभ कमपरायण नीच मनु यांना मी िनरंतर संसारात 

आसुरी योिनंम ये टाकतो. या माणांनी परमे राम ये 

उपरो  दोषांचा सवथा अभाव िस  होत आहे. हणून यांना 

जगताचे कारण मानणे यो यच आहे.  

संबंध - पूव सू ात सांिगतले या गो ीसंबंधी शंका उपि थत 

क न ितचे िनराकरण करतात -  
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न कमािवभागािदित चे न, अनािद वात ्॥ २.१.३५ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; कमिवभागात ् = जगता या 

उ पि या आधी जीव आिण यां या कमाचा ापासून 

िवभाग न हता, हणून; न = परमा मा कमा या अपे ेने सृ ि  

करतो, असे हणता येत नाही; इित न = तर अशी गो  नाही; 

अनािद वात ्= कारण क व आिण यांची कम अनािद आहेत.  

या या - जर हणाल क  जगताची उ पि  हो यापूव  तर 

एकमा  स व प परमा माच होता. ’सदेव सो येदम  

आसीदेकमेवाि तीयम् ।’ ही गो  उपिनषदात वारंवार 

सांिगतली गेली आहे. याव न हे िस  आहे क  या समयी 

िभ न िभ न जीव आिण यांची कम यांचा काही िवभाग 

न हता, अशा ि थतीत हे हणता येत नाही क  जग कता 

पमा याने जीवां या कमाची अपे ा ठेऊनच भो ा-भो य 

आिण भोग-साम या समुदाय प या िविच  जगाची रचना 

केली आहे, यायोगे परमे रात िवषमता आिण िनदयतेचा 

दोष येऊ नये, तर अशी गो  नाही. कारण जीव आिण यांची 

कम अनािद आहेत. ु ित हणते क , ’धाता यथापूवम पयत’् 

- परमा याने पूव क पानुसार सूय चं मा आिद जगताची 

रचना केली (ऋ वेद १०.१९०.३) याव न जड-चेतना मक 

जगताची अनािद स ा िस  होत आहे. लयकाली 
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सवशि मान ्पर  परमा यात िवलीन झा यावरही याची 

स ा एवं सू म िवभागाचा अभाव होत नाही. उपरो  ु ितने ही 

गो  िस  होत आहे क  जगता या उ पि पूव ही ते अ य  

पाने या सवशि मान ्परमा यात असतेच, याचा अभाव 

होत नाही. ’िलङ् े षणे’ धातूपासून लय श द बनतो. हणून 

याचा अथ संयु  होणे अथवा िमळणेच आहे. या व तूचा 

अभाव होणे हा नाही. जसे मीठ जलात िमसळून एकजीव 

होऊन जाते, तरीही याची स ा न  होत नाही. या या 

पृथक् वादाची उपलि ध हो यामुळे जलाहन याचा सू म 

िवभागही आहेच. याच कारे जीव आिण यांची कम 

लयकालात ापासून अिवभ  राहतात तरीही यांची 

स ा आिण सू म िवभागाचा अभाव होत नाही. हणून 

परमा यास जीवां या शुभाशुभ कमानुसार िविच  जगताचा 

कता मान यात काही आपि  नाही.  

संबंध - यावर िज ासा उ प न होते क  जीव आिण यांची कम 

अनािद आहेत. यास माण काय आहे ? यावर सांगतात -  

उपप ते चा युल यते च ॥ २.१.३६ ॥  
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अथ - च = यािशवाय (जीव आिण यां या कमाचे अनािद होणे); 

उपप ते = युि नेही िस  होत आहे; च = आिण; उपल यते 

अिप = वेद तथा मृितंम ये असे वणनही उपल ध आहे.  

या या - जीव आिण यांची कम अनािद आहेत, ही गो  

यु नेही िस  होते. कारण जर यांना अनािद मानले नाही तर 

लयकाळात परमा यास ा  झाले या जीवांचे पुनरागमन 

मान याचा दोष ा  होईल, अथवा लयकाली सव जीव 

आपोआप मु  होऊन जातात, हे वीकारावे लागेल. यामुळे 

शा े आिण यात सांिगतलेली सव साधने यथ िस  होतील, 

जे सवथा अनुिचत आहे. यािशवाय िुत वारंवार जीव आिण 

यांची कम अनािद आहेत असे सांतते. जसे हा जीव िन य, 

शा त आिण पुरातन आहे. शरीरा या नाशाने याचा नाश होत 

नाही. ’अजो िन यः शा तोऽयं पुराणो न ह यते ह यमाने 

शरीरे ।’ (कठ उप १.२.१८). तसेच तो हे य  जगत ्उ पन 

हो यापूव  नाम पाने कट न हता, तोच पुढे कट केला 

गेला. (बृह १.४.७) - परमा याने शरीची रचना क न यात 

या जीवा यासह वेश केला (तैि  २.७) इ यािद. या सव 

वणनाव न जीवा मा आिण हे जगत ्अनािद िस  होत आहे. 

या कारे मृितम ये प  सांिगतले गेले आहे क  ’पु ष 

(जीवसमुदाय) आिण कृित ( वभाव, यात जीवांची कम ही 
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सं कार अपत राहतात) - या दो हीला अनािद समजा. (गीता 

१३.१९) या कारे जीव आिण यांची कम अनािद िस  

हो याने यांचे िवभ  होणे अिनवाय आहे, हणून कमा या 

अपे ेने परमे रास या िविच  जगताचा कता मान यात 

काही िवरोध नाही.  

संबंध - आप या प ात अिवरोध (िवरोधाचा अभाव) िस  

कर यासाठी आरंभ केले या या पिह या पादाचा उपसंहार 

करीत सू कार हणतात -  

सवध म पप े  ॥ २.१.३७ ॥  

अथ - सवधम पप ेः = या जग कारण पर ात सव धमाची 

संगित आहे, हणून; च = ही; (कुठ याही कारचा िवरोध 

नाही).  

या या - या जगतक्ारण प पर  पर ात सव धमाचे 

होणे संगत आहे; कारण तो सव , सवशि मान, सवधमा, 

सवाधार आिण सव काही कर यास समथ आहे. हणून तो 

सगुणही आहे आिण िनगुणही आहे. सम त जगत 

यापाररिहत असूनही सव काही करणारा आहे. तो य ही 

आहे आिण अ य ही. या सवधमा य पर  

परमा यासाठी काहीही दु कर अथवा असंभव नाही. या 
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कारे िववेचन कर याने हे िस  झाले क  ाला जगताचे 

कारण मान यत काहीही दोष अथवा िवरोध नाही.  

या पादात आचाय बादरायणांनी धानतः आप या प ात 

येणार्या दोषांचे िनराकरण क न शेवटी जीव आिण यां या 

कमाना अनािद दाखवून या जगताची अनािद-स ा तथा 

स कायवादाची िसि  केली आहे. याव न हे प  होते क  

ंथकार परमे राला केवळ िनगुण िनराकार आिण 

िनिवशेषच मानतनाही, परंतु सव ता आिद सव धमांनी 

संप न मानत आहे. 

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

सू   

अ याय दुसरा  

पाद दुसरा  

संबंध - पिह या पादांत ाधा याने आप या प ात तीत 

होणार्या सम त दोषांचे खंडन क न हा िन य केला गेला 

आहे क  या जगताचे िनिम  आिण उपादानकारण पर  

परमे रच आहे. आता दुसर्यां या ारा ितपािदत 

जग कारणांचा वीकार कर यात जे जे दोष येतात, यांचे 
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िद दशन क न आप या िस ांता या पुि साठी दुसर्या 

पादाचा आरंभ केला जात आहे. यात थम दहा सू ां या ारा 

हे िस  करतात क , सां यो  ‘ धान’ला जगताचे कारण 

मानणे युि संगत नाही आहे.  

रचनानुपप े  नानुमानम् ॥ २.२.१ ॥  

अथ - च = यािशवाय, अनुमानम् = जे केवळ अनुमान आहे 

(वेदां या ारा याची ाहन पृथक स ा िस  होत नाही.) ते 

धान; न = जगताचे कारण नाही आहे, रचनानुपप ेः = 

कारण क  या या ारा नाना कारची रचना होणे संभव 

नाही आहे.  

 

 

या या - धान अगर कृतीला जगताचे कारण हणता येत 

नाही, कारण क  ते जड आहे. के हा, कोठे, कुठ या व तूची 

आव यकता आहे याचा िवचार जड कृित क  शकत नाही. 

हणून ित या ारे अशी िविश  रचना तुत केली जाऊ 

शकत नाही, या या योगे कोणाची आव यकता पूण होऊ 

शकेल. यािशवाय चेतन क या या मदतीिशवाय जड व तु 

वयं काही कर यास समथही होत नाही. गृह, व , िविवध 
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कारची पा े, ह यारे आिण मशीन आिद िजत या हणून 

आव यक व तु आहेत, सवाची रचना बुि यु  कुशल 

कारािगरां या ाराच केली जाते. जड कृित वयं व तुंची 

िनिमित करते असा ा त कोठेही िमळत नाही मग जे 

पृ वी, आकाश, सूय, च मा, ह, न े आिद िविवध आिण 

अ ु त व तुंनी संप न आहे; मनु य, पशु, प ी, वृ  आिण तृण 

आिदनी सुशोिभत आहे, तसेच शरीर, इंि य, मन आिण बुि  

आिद आ याि मक त वांनी अलंकृत आहे, या या िनमाण 

कौश याची क पना मोठमोठे बुि मान वै ािनक तथा चतुर 

िश पी मनानेही क  शकत नाहीत. या िविच  रचना-

चातुययु  अ ु त जगताची सृ ि  जड कृित कशी काय क  

शकेल ? माती, प थर आिद जड पदाथात या कारे आपोआप 

रचना कर याची शि  िदसून येत नाही. हणून कोठ यािह 

युि ने हे िस  होऊ शकत नाही क  जड धान ा जगताचे 

कारण आहे.  
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संबंध - आता दुसर्या यु ने धान कारणवादाचे खंडन 

करतात.  

 

 

वृ े  ॥ २.२.२ ॥  

 

 

अथ - वृ ेः = जगता या रचनेसाठी जड कृितचे वृ  होणे; 

च = ही िस  होत नाही ( हणून धान या जगताचे कारण 

नाही आहे.)  

 

 

या या - जगताची रचना करणे तर दूर रािहले, रचानािद 

कायासाठी जड कृितम ये वृ ि  होणे ही असंभव वाटत आहे, 

कारण क  सा याव थेत ि थत स व, रज आिण तम या तीन 

गुणांचे नाम धान अथवा कृित आहे, या जड धानाचे 

कोठ यािह चेतना या सहा यािशवाय सृ ि  काय 
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कर यासाठी वृ  होणे कदािप संभव नाही. कुठलाही जड 

पदाथ चेतना या सहयोगािशवाय कधी आपाप या कुठ या 

कायात वृ  होत आहे असे िदसून येत नाही. 

“स वरज तमसां सा याव था कृितः । (सां.स.ू१/६१)”  

 

 

 

संबंध - आता पूवप या ारा िदले जाणार्या जल आिद 

ा तात ही चेतनाचा सहयोग दाखवून उपरो  गो ीचीच 

िस ी करतात.  

 

 

पयोऽ बुव चेित त ािप ॥ २.२.३ ॥  
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अथ - चेत ्= जर हणाल, पयो बुवत ्= दूध आिण ा य़ा माणे 

(जड धानचे सृ ि  रचनेसाठी वृ  होणे स भव आहे.), 

त ािप = तर यातही चेतनाचा सहयोग आहे. ( हणून केवळ 

जडात वृ ि  होत नस याने या या ारा जगताची रचना 

असंभव आहे.)  

 

 

या या - जर हणाल क  ‘जसे अचेतन दूध व सा या 

पुि साठी आपोआप गाई या तनात उत न येते 

“अचेतन वेऽिप ीरव चेि तं धान य । (सां.स.ू३/१७०)” 

तथा अचेतन जल लोकां या उपकारासाठी आपोआप नदी-

िनझर आिद या पात वाह लागते, याच कारे जड धानही 

जगता या सृ ि  कायात चेतनािशवाय वतः वृ  होऊ 

शकते.’ तर असे हणणे ठीक नाही, कारण क  या कारे रथ 

आिद अचेतन व तु चेतना या सहयोगािशवाय संचरण आिद 

कायात वृ  होत नाहीत. याच कारे तनात दूध उतरणे 

आिण नदी-िनझर आिदचे वहाणे यातही अ य  चेतनाचीच 

ेरणा काम करते, हे सहजच अनुमान केले जाऊ शकते. 

शा  ही या अनुमानाचे समथक आहे - ‘योऽ सु ित न ् ...... 
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अपोऽ तरो यमथित ।’ (बृह.उ.३/७/४) अथात ‘जो जलात 

रहाणारा आहे आिण या या आत राहन जो याचे िनयमन 

करतो.’ ‘एत य वा अ र य शासने गािग ा योऽ या न ः 

य द ते’ (बृह.उ.३/८/९) अथात ‘हे गािग ! या अ र 

(परमा या) याच शासनात पूववािहनी तथा अ य न ा 

वहातात.’ इ यािद ु ितवा यांनी िस  होत आहे क , सम त 

जड व तुंचे संचालक चेतन आहे. गायी या तनात जे दूध 

उतरते यातही चेतन गाईचे वा स य आिण चेतन व साचे 

चोखणे कारण आहे. याच कारे जल जिमनी या उताराकडे 

वभावतःच वहात असते. लोकां या उपकारासाठी ते वतःच 

उठून उंच भूमीवर िनघून जात नाही. परंतु चेतन पु ष 

आप या य नाने या पा या या वाहाला िजकडे वाटेल 

ितकडे वळव ू शकतो. या कारे येक वृ ि म ये चेतनाची 

अपे ा सव  िदसून येते; हणून कुठ याही यु ने जड 

धानचे वतः जगता या रचनेम ये वृ  होणे िस  होत 

नाही.  
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संबंध - आता कारा तराने धानकारणवादाचे खंडन 

करतात.  

 

 

यितरेकानलि थते ानपे वात ्॥ २.२.४ ॥  

 

 

अथ - च = यािशवाय, यितरेकानवाि थतेः = सां यमतात 

धान िशवाय दुसर्या कोणाला या या वृ ि  अथवा 

िनवृ ि चा िनयामक मानले जात नाही; हणून; (आिण) 

अनपे वात ् = धानला कोणाची अपे ा नाही. ( हणून ही 

धान कधी सृ ि पात प रणत होते आिण कधी होत नाही ही 

गो  संभवनीय वाटत नाही.)  

 

 

या या - सां यमतावलि बयां या मा यतेनुसार 

ि गुणा मक धानिशवाय दुसरे कोणी कारण, ेरक अथवा 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    57 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

वतक मानलेले नाही. पु ष उदासीन आहे, तो धानचा 

वतकही नाही अथवा िनवतकही नाही. धान वयं ही 

अनपे  आहे ते दुसर्या कोणाची अपे ा ठेवत नाही. अशा 

ि थतीत जड धान कधी तर महत व आिद िवकारां या 

पात प रणत होते आिण कधी होत नाही हे कसे युि संगत 

ठरेल ? जर जगताची उ पि  करणे याचा वभाव अथवा धम 

असेल तर लया या कायात याची वृ ि  होणार नाही ? 

आिण जर वभाव नसेल तर उ पि साठीही वृ ि  होणार 

नाही. या कारे कुठ याही कारे यव था होऊ न शक याने 

धान जगताचे कारण होऊ शकत नाही.  

 

 

 

संबंध - तृणापासून दूध बनते या माणे कृितपासून 

वभावतः जगताची उ पि  होते, या कथनातील असंगित 

दाखिवत सांगतात.  
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अ य ाभावा च न तृणािदवत ्॥ २.२.५ ॥  

 

 

अथ - अ य  = दुसर्या थानी, अभावात ्= तशा प रणामाचा 

अभाव आहे हणून, च = िह, तृणािदवत ् = तृण आिद माणे, 

( धानचे जगतां या पात प रणत होणे), न = िस  होत 

नाही.  

 

 

या या - जे गवत यायले या गाई या ारा खा ले जाते, 

यापासून दूध बनते, तेच गवत जर बैल अथवा घोडयाला 

खावयास िदले अथवा अ य  ठेवले गेले तर यापासून दूध 

बनत नाही. या कारे अ य िठकाणी गवत आिदचा तसा 

प रणाम िदसून येत नाही. याव न हेच िस  होते क , िविश  

चेतना या सहयोगािशवाय जड कृित जगत पात प रणत 

होऊ शकत नाही. जसे तृण आिदंचे दूधा या पात प रणत 

ते हाच संभव होते, जे हा यायले या चेतन गाई या उदरात 

ि थत हो याची संधी यास ा  होते.  
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संबंध - धानम ये जगता या रचनेची वाभािवक वृ ि  

मानणे यथ आहे हे दाखिव यासाठी हणतात.  

 

 

अ युपगमेऽ यथाभावात ्॥ २.२.६ ॥  

 

 

अथ - अ युपगमे = (अनुमानाने धान म ये सृ ि  रचनेची 

वाभािवक वृ ि ) वीकार यावर, अिप = ही, अथाभावात ् = 

काही योजन न राहा याने (ही मा यता यथच होईल.)  
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या या - जरी चेतना या ेरणेिशवाय जड कृितचे सृ ि -

रचना आिद कायात वृ  होणे श य नाही, तथािप जर असे 

मानले क , वभावानेच धान जगता या उ पि या कायात 

वृ  होऊ शकते तर यासाठी काही योजन िदसून येत 

नाही, कारण क , सां यमतात असे मानले जाते क , धानची 

वृ ि  पु षाचे भोग आिण अपवगासाठीच होत असते. परंतु 

यां या मा यतेनुसार पु ष असंग, चैत यमा , िनि य, 

िनिवकार, उदासीन, िनमल तथा िन यशु -बु -मु वभाव 

आहे; या यासाठी कृितदशन प भोग तथा यापासून 

िवभ  होणे प अपवग दो हीचीही आव यकता नाही आहे. 

हणून यांनी मानलेले योजन यथच आहे. हणून धानची 

लोक रचने या कायात वाभािवक वृ ि  मानणे िनरथक 

आहे.  

 

 

 

संबंध - कारा तराने सां यमता या मा यतेतील दोष 

दाखिवतात.  
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पु षा मविदित चेत ्तथािप ॥ २.२.७ ॥  

 

 

अथ - चेत इित = जर असे हणाल क ; पु षाशम्वत ् = अंध 

आिण पंगु पु ष तथा लोह आिण चु बक संयोगा माणे 

( कृित-पु षाची समीपताच कृितला सृ ि रचनेस वृ  

करते.), तथािप = तर असे मान यावरही (सां य िस ांत िस  

होत नाही.)  

 

 

या या - ‘जसे पंगु आिण अंध पर परास भेटले आिण अंधा या 

खां ावर बसून पंगु यास र ता दाखवील तर दोघेही ग त य 

थानावर पोहोचतात, तसेच लोह आिण चुंबकाचा संयोग 

झा यावर लोहात ि याशि  येते, याच कारे पु ष आिण 

कृितचा संयोगच सृ ि रचनेचे कारण आहे. “पङ्

व धवदुभयोरिप संयोग त कृतः सगः ॥ (सां.का रका२१)” 

पु षा या केवळ समीपतेमुळे जड कृित जगताची उ पि  
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आिद या कायात वृ  होते.’ सां यवादी सांगतात, 

या माणे ही गो  मा य केली तरीही यामुळे सां य 

िस ांताची पुि  होत नाही, कारण पंगु आिण अंध दो ही 

चेतन आहेत; एक गमनशि रिहत असूनही बौि क आिद 

अ य श नी संप न आहे; अंध पु षास पहा याची शि  

नसली तरी गमन एवं बुि  आिद या श ने तो यु  आहे. 

एक ेरणा देतो तर दूसरा ती समजून यानुसार चालतो; 

हणून तेथेही चेतनाचा सहयोग प च आहे. या कारेच 

चुंबक आिण लोह यांना एक दुसर्या या समीप आण यासाठी 

ितसर्या चेतन पु षाची आव यकता असते. चेतना या 

सहयोगािशवाय लोह चुंबका या समीप जाणार नाही आिण 

या यात ि याश ही उ प न होणार नाही. समीपता ा  

झाली तरी दो ही एक दुसर्यास िचकटतील, लोहात 

कुठ याही कार या आव यक ि येचा संचार होणार नाही, 

हणून हे दो ही ांत याच गो ीची पुि  करतात क , 

चेतनाकडून ेरणा िमळा यावरच जड धान सृ ि -कायात 

वृ  होऊ शकते; अ यथा नाही; परंतु सां यमतात तर पु ष 

असंग आिण उदासीन मानला गेला आहे, हणून तो उ पि  

ेरक होऊ शकत नाही. हणून केवळ जड कृित या ारा 

जगताची उ पि  कुठ याही कारे िस  होऊ शकत नाही.  
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संबंध - आता धानवादा या िवरोधात दुसरी युि  देतात.  

 

 

अङ्िग वानुपप े  ॥ २.२.८ ॥  

 

 

अथ - अङ्िग वानुपप ेः = अङ्गाङ्िगभावा (स वािद गुणांचा 

उ कष आिण अपकष) ची िस ी न झा यामुळे; च = ही (केवळ 

धान या जगताचे कारण मानले जाऊ शकत नाही.)  
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या या - थम असे सांिगतले गेले आहे क , सां यमताम ये 

ती ही गुणां या सा याव थेचे नाव ‘ धान’ आहे. जर गुणांची 

ही सा याव था वाभािवक मानली गेली तर मग ती कधीच 

भंग होणार नाही. हणून गुणात िवषमता नस याने 

अङगाङिग भावाची िसि  होऊ शकणार नाही; कारण क , 

या गुणांम ये र्हास आिण वृ ि  झा यावरच वाढले या 

गुणाला अंगी आिण घटले या गुणाला अंग मानले जाते. जर 

या गुणां या िवषमतेला (र्हास-वृ ि ) च वाभािवक मानले 

गेले तर मग सदा जगता या सृ ि चाच म चाल ू रािहल. 

लय कधी होणारच नाही. जर पु षा या ेरणेने कृित या 

गुणाम ये ोभ मानला तर मग तर पु षास असंग आिण 

िनि य मानणे श य होणार नाही. जर परमे राला ेरक 

मानले गेले तर मग ा कारणवादाचाच वीकार करावा 

लागेल. या कारे सां यमतानुसार गुणांचा अंगांिगभाव िस  

न झा याने जड धानाला जगताचे कारण मानणे असंगत 

आहे.  

 

 

 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    65 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

संबंध - जर अ य काराने गुणांची सा याव था भंग होऊन 

कृित या ारा जगताची उ पि  होते असे मानले तर काय 

हािन आहे ? यावर सांगतात.  

 

 

अ यथानुिमतौ च शि िवयोगात ्॥ २.२.९ ॥  

 

 

अथ - अ यथा = दुसर्या काराने, अनुिमतौ = सा याव था 

भंग हो याचे अनुमान के यावर; च = ही, शि िवयोगात ्= 

धानात ान-शि  नस याने (गृह, घट, पट आिद माणे 

बुि पूवक रच या जाणार्या व तुंची उ पि  या या ारा 

होऊ शकत नाही.)  

 

 

या या - जर गुणां या सा याव थेचा भंग होणे काल आिद 

अ य िनिम ानी असे मानले गेले तरी ही धानम ये 
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ानशि चा अभाव तर आहेच, हणून या या ारा 

बुि पूवक काही रचना होऊ शकत नाही. जसे गृह, व , घट 

आिदची िनिमित कुणी समजूतदार चेतन कताच क  शकतो. 

याच कारे अनंत कोटी ांडा या अंतगत असं य जीवांची 

लहान-मोठी िविवध शरीरे एवं अ न आिदं या बुि पूवक 

होणारी सृ ि  जड कृित या ारा असंभवनीय आहे. अशी 

रचना तर सव शि मान, सव , सनातन परमा माच क  

शकतो, हणून जड कृितला जगताचे कारण मानणे 

युि संगत नाही.  

 

 

 

संबंध - आता सां यदशनाची असमीचीनता सांगतात.  

 

 

िव ितषेधा चासम जसम् ॥ २.२.१० ॥  
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अथ - िव ितषेधात ्= पर पर िवरोधी गो चे वणन कर याने, 

च = ही, असम जसम् = सां यदशन समीचीन नाही.  

 

 

या या - सां यदशनात बर्याच पर पर िव  गो चे 

वणन आढळते. जसे पु षाला असंग आिण िनि य मानणे, 

“असङगोऽयं पु ष इित । (सां.स.ू१/१५)” “िनि य य 

तदस भवात ् । (सां.स.ू१/४९)” व नंतर यास कृितचा ा 

आिण भो ा हणणे, “ ृ वािदश मनः 

करण विमि याणाम् । (सां.स.ू२/२९)” “भो ृ भावात ् । 

(सां.स.ू१/१४३)” कृितबरोबर याचा संयोग सांगणे, “न 

िन यशु मु वभाव य त ोग त ोगाहते । (सां.स.ू१/१९)” 

कृितला पु षासाठी भोग आिण मो  दान करणारी हणणे, 

“पु ष य दशनाथ कैव याथ तथा धान य । 

(सां यका रका २१)” तसेच कृित आिण पु षा या िन य 

पाथ या या ानाने दुःखाचा अभाव हाच मो  आहे असे 

मुि चे व प मानणे इ यािद. “िववेकाि नःशेषदुःखिनवृ ौ 
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कृतकृ यता नेतरा नेतरात ् । (सां.स.ू३/८४)” या कारणाने ही 

सां यदशन समीचीन (िनद ष) वाटत नाही.  

 

 

 

संबंध - उपरो  दहा सू ात सां यशा ाची मीमांसा केली 

गेली. आता वैशेिषकां या परमाणुवादाचे खंडन कर यासाठी 

यांची मा यता असंगत दाखवून दुसर्या करणाचा आरंभ 

करतात.  

 

 

मह ीघव ा वप रम डला याम् ॥ २.२.११ ॥  

 

 

अथ - वप रम डला याम् = व (द् यणुक) तथा 

प रम डला (परमाणु) ने, मह ीघवत ्= महत ्एवं दीघ ( यणुक) 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    69 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

ची उ पि  दाखिव या माणे, वा = ही (वैशेिषकां या ारा 

ितपािदत सव गो ी असम जस असङगत) आहे.  

 

 

या या - परमाणुकारणवादी वैशेिषकांची मा य ि या 

या कारची आहे, एक य सजातीय दुसर्या याला आिण 

एक गुण सजातीय दुसर्या कुणाला उ प न करतो. समवायी, 

असमवायी आिण िनिम  ती ही कारणांपासून कायाची 

उ पि  होते. जसे व ा या उ पि त तंतु (सूत) तर 

समवाियकारण आहे, तंतुंचा पर पर संयोग असमवाियकारण 

आहे आिण तुरी, वेसा आिण व  िवणणारा कामगार आिद 

िनिम कारणे आहेत. परमाणुचे चार भेद आहेत - पािथव 

परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाणु, तथा वायवीय 

परमाणु. हे परमाणु िन य िनरवयव तथा पािद गुणांनी यु  

आहे. याचे जे प रमाण (माप) आहे, याला पा रमा ड य 

हणतात. लयकालांत हे परमाणु काहीही काय आरंभ न 

करता तसेच ि थत रहातात. सृ ि कालात कायिस ीसाठी 

परमाणु तर समवाियक कारण बनतात. यांचा एक दुसर्याशी 

संयोग असमवाियकारण होत असतो. अ  िकंवा ई राची 
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इ छा आिद यात िनिम कारण बनते. या समयी भगवंता या 

इ छेने पिहले कम वायवीय परमाणुं या म ये कट होते; नंतर 

एक दुसर्याचा संयोग होतो. दोन परमाणु संयु  होऊन एक 

यणुक प कायास उ प न करतात. तीन यणुकांपासून 

यणुक उ प न होतो. चार यणुकांपासून चतुरणुकाची 

उ पि  होत असते. या माने महान वायुत व कट होते 

आिण ते आकाशात वेगाने वाह लागते. याच कारे तैजस 

परमाणुंपासून अि नची उ पि  होते आिण तो विलत होऊ 

लागतो. जलीय परमाणुंपासून जलाचा महासागर कट होऊन 

उ ाल तरंगांनी यु  िदस ूलागला आिण याच माने पािथव 

परमाणुंपासूनही फार मोठी पृ वी उ प न होते. माती आिण 

तर आिद याचे व प आहे. ही अचल भावात ि थत होत 

असते. कारणा या गुणांपासून कायाचे गुण उ प न होतात. 

जसे तंतुमधील शु ल, नील, पीत आिद गुणच व ात तसे गुण 

गट करतात. याच कारे परमाणुगत शु ल आिद गुणांनीच 

यणुकगत शु ल आिद गुण कट होतात. यणुकाचे 

आर भक (उ पादक) जे दोन परमाणु आहेत, यांची ती ि व 

सं या यणुकात अणु व आिण व व या दोन 

प रमाणा तरांचा आरंभ (आिवभाव) करते. परंतु िविभ न 

परमाणुम ये जे पृथक्-पृथक् पा रमा ड य नामक प रमाण 

असते ते यणुकात दुसरे पा रमा ड यास कट करत नाही. 
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कारण क  तसे के यावर ते काय पिह यापे ा अ यंत सू म 

होऊ लागेल. याच कारे संहारकालातही परमे रा या इ छेने 

परमाणुंम ये कम ारंभ होते, नंतर यणुक आिदचा नाश 

होता होता पृ वी आिदचािह नाश होऊन जातो. वैशेिषकां या 

या ि येचे सू कार िनराकरण करताना हणतात क  जर 

कारणाचेच गुण कायात कट होतात. मग तर परमाणुचा गुण 

जो पा रमा ड य (अ यंत सू मता) आहे तोच यणुकातही 

कट होणे उिचत आहे; परंतु असे होत नाही. यां याच 

कथनानुसार दोन परमाणुंपासून वगुणिविश  यणुकाची 

उ पि  होत असते आिण व यणुकांपासून महत ् दीघ 

प रमाण असणार्या यणुकाची उ पि  होते. आिण या कारे 

जशी वैशेिषकांची वर सांिगतलेली मा यता असंगत आहे 

याच कारे यां या ारे सांिगत या जाणार्या अ य गो ीही 

असंगत आहेत.  

 

 

 

संबंध - हीच गो  प  करतात.  
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उभयथािप न कमात तदभावः ॥ २.२.१२ ॥  

 

 

अथ - उभयथा = दो ही कारांनी, अिप = ही, कम = 

परमाणुंम ये कम होणे; न = िस  होत नाही; अतः = हणून, 

तदभावः = परमाणुं या संयोगपूवक यणुक आिदं या 

उ पि या माने जगताचा ज म आिद होणे संभव नाही.  

 

 

या या - परमाणुवािदंचे हणणे आहे क , ‘सिृ या पूव  

परमाणु िन ल रहातात, यां यात कम उ प न होऊन 

परमाणुंचा संयोग होतो आिण यापासून जगताची उ पि  

होते.’ यावर सू कार हणतात क , जर या परमाणुंम ये 

कमाचा संचार कुठ याही िनिम ािशवाय आपोआप होतो असे 

मानले तर हे असंभव आहे; कारण क  यां या मतानुसार 

परमाणु िन ल मानले गेले आहेत. जर असे मानले क  

जीवां या अ  कमसं काराने परमाणुम ये कमाचा संचार 
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होतो तर हेही संभव नाही कारण क  जीवांचे अ  तर 

यां यातच रहाते, परमाणुंम ये नाही, हणून ते यां यात 

कमाचा संचार क  शकत नाही. उ  दो ही कारानेही 

परमाणुंकडून कम होणे िस  होत नाही, हणून परमाणुं या 

संयोगाने जगताची उ पि  होऊ शकत नाही. यािशवाय अ  

अचेतन आहे. कुठलीही अचेतन व तु कुठ या तरी चेतनाचा 

सहयोग ा  के यािशवाय ती वतःही कम क  शकत नाही 

िकंवा दुसर्याकडूनही क न घेऊ शकत नाही. जर हणाल 

क , जीवा या शुभाशुभ कमानेच अ  बनते, हणून 

जीवा याची चेतनता या याबरोबर आहे तर हे ठीक नाही, 

कारण क , सृ ि या पूव  जीवा याची चेतनता जागृत नाही; 

हणून तो अचेतना माणेच आहे. यािशवाय जीवा यातच 

अ ाची ि थित वीकार के यावर तो परमाणुम ये 

ि याशीलता उ प न कर यात िनिम  बन ू शकत नाही, 

कारण क , परमाणुंशी याचा काही संबंध नाही. या कारे 

कुठले िनयत िनिम  नस याने परमाणुम ये पिहले कम 

उ प न होऊ शकत नाही. या कम िकंवा ि याशीलतेिशवाय 

यांचा पर पर संयोग होऊ शकत नाही. संयोग न हो यामुळे 

यणुक आिद या उ पि या माने जगताची सृ ि  आिण 

लयही होऊ शकणार नाही.  
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संबंध - परमाणु कारणवादा या ख डनासाठी दुसरी युि  

देतात.  

 

 

समवाया युपगमा च सा यादनवि थतेः ॥ २.२.१३ ॥  

 

 

अथ - समवाया युपगमात ् - परमाणुवादात समवाय-संबंधास 

वीकारले गेले आहे, हणून; च = ही, (परमाणुकारणवाद िस  

होऊ शकत नाही.) सा यात ् = कारण क  कारण आिण 

काया माणे समवाय आिण समवायीम ये ही िभ नतेची 

समानता आहे हणून, अनवि थते = यात अनव थादोषाची 

ा ी झा यावर परमाणुं या संयोगाने जगताची उ पि  होऊ 

शकत नाही.  



।। सू  अ याय दुसरा ।।    75 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

 

 

या या - वैशेिषकां या मा यतेनुसार युतिस  अथात अलग 

अलग राह शकणार्या व तुंम ये ही पर पर संयोग-संबंध होतो 

आिण अयुत िस  अथात अलग अलग न रहाणार्या व तुंम ये 

समवाय-संबंधच थािपत होऊ शकतो. तंतु आिण व  ा 

अयुतिस  व तु आहेत, हणून यां यात सदा समवाय-संबंध 

रहातो. र जु (दोरी) आिण घट ा युतिस  व तु आहेत 

हणून, यां यात संयोग-संबंधच थािपत होऊ शकतो. जरी 

कारणाहन काय अ यंत िभ न आहे तरीही यां या मताम ये 

समवािय कारण आिण कायाचा पार प रक संबंध ‘समवाय’ 

हटला गेला आहे. यानुसार दोन अणुंपासून उ प न होणारा 

यणुक नामक काय या अणुंपासून िभ न असूनही समवाय-

संबंधा ारा या याशी संब  होतात असे मान यावर जसे 

यणुक या अणुंहन िभ न आहे, याच कारे ‘समवाय’ ही 

समवायीहन िभ न आहे. भेदा या ीने दो हीम ये समानता 

आहे. हणून जसे यणुक समवाय-संबंधा या ारे या दोन 

अणुंशी संब  मानला गेला आहे, याच कारे समवायही 

आप या समवायीबरोबर नूतन समवायसंबंधा या ारा संब  

मानला जाऊ शकतो. या कारे एकानंतर दुसर्या 
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समवायसंबंधाची क पना होत राहील आिण या परंपरेचा 

कोठेही अंत न हो यामुळे अनव था दोष ा  होईल. हणून 

समवायसंबंध िस  होऊ न शक याने दोन अणुंपासून 

यणुकाची उ पि  आिद माने जगताची सृ ि  होऊ शकत 

नाही.  

 

 

 

संबंध - जर परमाणुंम ये सृ ि  आिण लयाचे िनिम  ि येचे 

होणे वाभािवक मानले तर काय आपि  आहे ? यावर 

सांगतात.  

 

 

िन यमेव च भावात ्॥ २.२.१४ ॥  
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अथ - च = यािशवाय (परमाणुम ये वृ ि  अथवा िनवृ ि चे कम 

वाभािवक मान यावर), िन यम् = सदा, एव = च, भावात ् = 

सृ ि  अथवा लयाची स ा रािहल, हणून (परमाणुकारणवाद 

असंगत आहे.)  

 

 

या या - परमाणुवादी परमाणुंना िन य मानतात, हणून 

यांचा जसा वभाव मानला जाईल तो िन यच असेल जर असे 

मानले क  यां यात वृ ि मूलक कम वभावतः होत असते 

तर मग सदाच सृ ि  होत रािहल; कधीही लय होणार नाही. 

जर यां यात िनवृ ि -मूलक कमाचे होणे वाभािवक मानले 

गेले तर सदा संहारच िटकून रािहल सृ ि  होणार नाही. जर 

दो ही कार या कमाना यां यात वाभािवक मानले गेले 

तर हे असंगत कळून येईल कारण क , एकाच त वात 

पर परिव  दोन वभाव राह शकत नाहीत. जर यां यात 

दो ही कारची कम न होणे वाभािवक मानले गेले तर हे 

वीकार करावे लागेल क , काही िनिम  ा  झा यावर 

यां यात वृ ि  एवं िनवृ ि  संबंधी कमही होऊ शकतात, परंतु 

यां या ारे मानले या िनिम ाने सृ ि चा आरंभ न होणे 
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पूव च िस  केले गेले आहे. हणून हा परमाणुकारणवाद 

सवथा अयु  आहे.  

 

 

 

संबंध - आता परमाणुं या िन यतेतिह संदेह उपि थत क न 

परमाणुवादाची यथता िस  करतात.  

 

 

पािदम वा च िवपययो दशनात ्॥ २.२.१५ ॥  

 

 

अथ - च = तथा, पािदम वात ् = परमाणुंना प, रस आिद 

गुणयु  मानले गेले आहे, हणून, िवपययः = यां यात 

िन यते या िवपरीत अिन यतेचा दोष उपि थत होतो; दशनात ्

= कारण क  असे िदसून येते.  
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या या - वैशेिषक मतात परमाणु िन य अस याबरोबर प, 

रस आिद गुणांनी यु िह मानले गेले आहेत. यामुळे यां यात 

िन यते या िवपरीत अिन यतेचा दोष उपि थत होतो, पािद 

गुणांनी यु  अस यावर यांना िन य मानता येत नाही. 

कारण क , प आिद गुणां या या घट आिद व तु आहेत, 

यांची अिन यता य  िदसून येते. जर या परमाणुंना प, 

रस आिद गुणरिहत मानले तर यां या कायात प आिद गुण 

असता कामा नयेत. यािशवाय तसे न मानले तर 

‘ पािदम तो िन या ’ पािद गुणांनी यु  आिण भरलेला हा 

परमाणुवाद कदािप िस  होत नाही.  

 

 

 

संबंध - कारा तराने परमाणुवादाला सदोष िस  करतात.  
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उभयथा च दोषात ्॥ २.२.१६ ॥  

 

 

अथ - उभयथा = परमाणुंना यूनािधक गुणांनी यु  मानले 

अथवा गुणरिहत मानले; दो ही काराने, च = ही, दोषात ् = 

दोष येतो हणून, (परमाणुवाद िस  होत नाही.)  

 

 

या या - पृ वी आिद भूतांपैक  कशांत अिधक तर कशात 

कमी गुण िदसून येतात. यामुळे यां या आरंभक 

परमाणुम येही यूनािधक गुणांची ि थती मानावी लागेल. 

अशा प र थीतीत जर यांना अिधक गुणांनी यु  मानले तर 

मग सव कायात िततकेच गुण असायला हवेत, कारण क  

कारणाचे गुण कायात समानजातीय गुणा तर कट करतात. 

या प र थीतीत जलातही गंध आिण तेजातही गंध आिण रस 

कट हो याचा दोष ा  होईल. अिधक गुणांनी यु  

पृ वीम ये थूलता नामक गुण िदसून येतो; हाच गुण 
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कारणभूत परमाणुम ये मानावा लागेल. जर असे मानले क  

परमाणुंम ये यूनतम-एकेकच गुण आहे मग तर सव 

थूलभूतांम ये एकेकच गुण कट हायला हवा. या अव थेत 

तेजात पश असणार नाही, जलात प आिण पश रहाणार 

नाहीत तथा पृ वीम ये रस, प एवं पशाचा अभाव होईल. 

कारण क , यां या परमाणुंत एकाहन अिधक गुणाचा अभाव 

आहे. जर यां याम ये सवथा गुणांचा अभाव मानला तर 

यां या कायात जे गुण कट होतात ते या कारणापे ा 

िवपरीत होतील. जर हणाल क  िविभ न भूतां या अनुसार 

यां या कारणातही कोठे अिधक तर कोठे कमी गुण वीकार 

कर यामुळे दोष येणार नाही तर हे ठीक नाही; कारण क , 

या परमाणुम ये अिधक गुण मानले जातील, यांची 

परमाणुताच रहाणार नाही, हणून परमाणुवाद कुठ यािह 

युि ने िस  होणार नाही.  

 

 

 

संबंध - आता परमाणुवादास अ ा  सांगून हे करण समा  

करतात.  
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अप र ह चा य तमनपे ा ॥ २.२.१७ ॥  

 

 

अथ - अप र हात ् = परमाणुकारणवादास िश  पु षांनी 

हण केलेले नाही; हणून, च = ही, अ य तम् अनपे ा = 

याची अ यंत उपे ा केली पािहजे.  

 

 

या या - पूव  धानकारणवादात अंशतः स कायवादाचे 

िन पण आहे. हणून या स कायवाद प अंशाला आिद 

िश  पु षांनी हण केले आहे. परंतु या परमाणुकारणवादास 

तर कुठ यािह े  पु षाने वीकार केला नाही, हणून हे 

सवथा उपे णीय आहे.  
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संबंध - अकरा ते सतरा यापयत सात सू ांम ये परमाणुवादाचे 

ख डन केले गेले आहे. आता िणकवादाचे िनराकरण 

कर यासाठी ा करणाचा आरंभ करतात.  

 

 

समुदाय उभयहेतुकेऽिप तद ाि ः ॥ २.२.१८ ॥  

 

 

अथ - उभयहेतुके = परमाणुहेतुक बा  समुदाय और 

क धहेतुक आ य तर समुदाय असे दोन कारचे, समुदाये 

= समुदायास वीकार के यावर; अिप = ही, तद ाि ः = या 

समुदायाची ा ी (िसि ) होत नाही.  
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या या - बौ मताचे अनुयायी पर पर िकंिचत मतभेदामुळे 

चार ेिणंम ये िवभ  झाले आहेत. यांची नावे या कारची 

आहेत. वैभािषक, सौ ाि तक, योगाचार तथा मा यिमक. यात 

वैभािषक आिण सौ ाि तक हे दो ही बा  पदाथाची स ा 

वीकार करतात. दोहोत अंतर इतकेच आहे क , वैभािषक 

य  िदसणार्या बा  पदाथाचे अि त व मानतात आिण 

सौ ाि तक िव ानाने अनुिमत बा  पदाथाची स ा वीकार 

करतात. वैभािषकांमते घट आिद बा  पदाथ य  माणाचे 

िवषय आहेत. सौ ाि तक घट आिद या पात उ प न 

िव ानालाच य  मानतात आिण या या ारा घटािद 

पदाथा या स ेचे अनुमान करतात. योगाचार या मते 

‘िनरालंब िव ान’ मा ाचीच स ा आहे, बा  पदाथ व नात 

िदसणार्या व तुं माणे िम या आहेत. मा यिमक सग याला 

शू यच मानतो. या य मताने दीपिशखां माणे सं कारवश 

िणक िव ानाची धाराच बा  पदाथा या पात तीत होते. 

जशी दीपकाची िशखा ित ण न  होत असते तरीही 

एखा ा धारे माणे िटकून रािह या माणे ितची तीित होते, 

याच कारे बा  पदाथही ित ण न  होत असतात, याची 

िव ान-धारा मा  तीत होत असते. जसे तेल घालायचे रािहले 

क  दीपिशखा िवझून जाते, याच कारे सं कार न  

झा यावर िव ान-धाराही शांत होते. या कारे अभाव अथवा 
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शू यतेची ा ीच यां या मा यतेनुसार अपवग अथवा मुि  

आहे. या सू ात वैभािषक तथा सौ ाि तकांचे मतास एक 

मानून याचे िनराकरण केले जात आहे. या दो ही या 

मा यतेचे व प या कारचे आहे. प, िव ान, वंदना, सं ा 

तथा सं कार हे पाच क ध आहेत. पृ वी आिद चार भूते तथा 

भौितक व तु शरीर, इंि ये आिण िवषय हे ‘ प क ध’ हटले 

जातात. पािथव परमाणु प, रस, गंध, पश या चार गुणांनी 

यु  आिण कठोर वभावाचे असतात, तेच समुदाय पात 

एक  होऊन पृ वी या आकारात संगिठत होतात. जलीय 

परमाणु, प, रस, आिण पश या ती हीही यु  एवं ि न ध 

वभावाचे होतात, आिण तेच जला या आकारात संगिठत 

होतात. तेजाचे परमाणु प आिण पश गुणाने यु  एवं उ ण 

वभावाचे आहेत. ते अि न या आकारांत संगिठत होतात. 

वायूचे परमाणु पशाची यो यता असणारे एवं गितशील 

असतात. तेही वायु पाने संगिठत होतात. नंतर पृ वी आिद 

चार भूते, शरीर, इंि ये आिण िवषय पात संगिठत होतात. 

या कारे हे चार कारचे िणक परमाणु आहेत; जे भूत-

भौितक संघाता या उ पि त कारण बनतात. हा परमाणु 

हेतुक भतू-भौितक वगच प- क ध एवं बा  समुदाय 

हटला जातो. ‘िव ान- क ध’ आ य त रक िव ाना या 

वाहाला हणतात. यातच ‘मी’ ची तीित येते. हीच घट- ान; 
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पट- ान आिद या पात अिवि छ न धारे माणे ि थत आहे. 

यालाच कता, भो ा आिण आ मा हणतात. यायोगेच सारा 

लौिकक यवहार चालतो. सुख-दुःख आिद या अनुभूितचे 

नाम ‘वेदना क ध’ आहे. उपल णाने जी व तुची तीित 

करिवली जाते, जसे वजाने गृहाची आिण दंडाने पु षाची 

ितचे नाम ‘सं ा- क ध’ आहे. राग, ेष, मोह, मद, मा सय, 

भय, शोक आिण िवषाद आिद जे िच ाचे धम आहेत, यांनाच 

‘सं कार- क ध’ हणतात. िव ान आिद चार क ध िच -

चैि क हटले जातात. िव ान- क ध प िच ाचे नाम आ मा 

आहे. शेष तीन ध ‘चै य’ अथवा ‘चैि क’ आहेत. हे सव 

कार या यवहारांचा आ य बनून अंतःकरणात संगिठत 

होतात. हा चारी क धांचा समुदाय अथवा िच -चैि क वग 

‘आ य तर समुदाय’ हटले गेले आहे. या दो ही समुदायांहन 

िभ न आिण कोठ यािह व तुची (आ मा आकाश आिदची) 

स ाच नाही. हेच दो ही बा  आिण आ य तर समुदाय 

सम त लोक- यवहाराचे िनवाहक आहेत. यां याकडूनच सव 

काय चालतात; हणून िन य आ याला मान याची 

आव यकता नाही आहे. या या उ रांत असे सांिगतले जाते 

क , परमाणु यात हेतु सांिगतले गेले आहेत ते भूत-भौितक 

बा  समुदाय आिण क धहेतुक आ य तर समुदाय हे दो ही 

कारचे समुदाय तुम या कथनानुसार मानले गेले तरीही 
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उ  समुदायाची िसि  असंभवच आहे. कारण क , 

समुदाया या अ तगत या व तु आहेत, या सव अचेतन 

आहेत. एक दुसर्यापे ा शू य आहेत. हणून यां या ारे 

समुदाय अथवा संघात बनिवला जाणे असंभव आहे. परमाणु 

आिद सव व तु तुम या मा यतेस अनुसार िणकही आहेत. 

एका णात जो परमाणु आहे, तो दुसर्या णी नाही. मग ते 

णिव वंसी परमाणु आिण पृ वी आिद भूते या समुदाया या 

अथवा संघाता या पात एक  ये याचा य न कसा क  

शकतील. यांचा संघात कसा बन ूशकतो अथात कुठ याही 

कारे आिण कधीही बन ू शकत नाही. हणनू यां या 

संघातपूवक जगता या उ पि ची क पना करणे सवथा 

युि िव  आहे. हणून वैभािषक आिण सौ ाि तकांचे मत 

मान यायो य नाही.  

 

 

 

संबंध - पूवप या ारे िद या जाणार्या समाधानाचा वतः 

उ लेख क न सू कार याचे ख डन करतात.  

 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    88 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

 

इतरेतर यय वािदित चे न, उ पि मा िनिम वात ् ॥ 

२.२.१९ ॥  

 

 

अथ - चेत = जर हणाल, इतरेतर यय वात = अिव ा, 

सं कार, िव ान आिदंमधून एकेक दुसर्या दुसर्याचे कारण 

होतात, हणून यांनीच समुदायाची िस ी होऊ शकते; इित न 

= तर हे ठीक नाही, उ पि मा िनिम वात ् = कारण क  हे 

अिव ा आिद उ रो रा या उ पि मा ाचेच िनिम  मानले 

गेले आहेत. (समुदाय िकंवा संघातम ये नाही; हणून 

यापासूनही समुदायाची िसि  होऊ शकत नाही.)  

 

 

या या - बौ शा ात िव ान संतितचे काही हेतु मानले 

गेले आहेत. यांची नावे या कारे आहेत - अिव ा, सं कार, 

िव ान, नाम, प, षडायतन पश, वेदना, तृ णा, उपादान, 

भव, जाित, जरा, मरण, शोक, प रदेवता, दुःख तथा दुमन ता 
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आिद िणक व तुम ये िन यता आिण ि थरता आिदचा जो 

म आहे, यालाच ‘अिव ा’ हणतात. ही अिव ा िवषयात 

रागािद प ‘सं कार’ उ प न कर यात कारण बनते. तो 

सं कार गभ थ िशशुम ये आलय ‘िव ान’ उ प न करतो. 

या आलय िव ानाने पृ वी आिद चार भूते होतात, जी शरीर 

एवं समुदायाचे कारण आहेत. तेच नामाचा आ य अस याने 

‘नाम’ ही हटले गेले आहे. ते नामच याम-गौर आिद प 

असले या शरीराचे उ पादक असते. गभ थ शरीरा या या 

कलल-बुद्बुद आिद अव था असतात यांनाच नाम तथा 

‘ प’ श दा या वा य हटले गेले आहे. पृ वी आिद चार भूते, 

नाम, प, शरीर, िव ान आिण धातु हे सहा यांचे आ य 

आहेत, या इंि यां या समहूाला ‘षडायतन’ हटले गेले आहे. 

नाम, प तथा इंि यां या पर पर संबंधाचे नाम ‘ पश’ आहे. 

यायोगे सुख आिदची ‘वेदना’ (अनुभूित) होत असते. 

यापासून मशः तृ णा, उपादान, भव, जाित, जराव था, 

मृ य,ू शोक, प रदेवता तथा दुमन ता (मनाची उि नता) 

आिदही याच कारे उ प न होतात. यानंतर पु हा अिव ा 

आिद या माने पूव  सव गो ी कट होत रहातात. हे 

घटीयं ा (रहाटगाडगे) माणे िनरंतर िफरतच रहाते हणून 

जर ही मा यता गृहीत ध न हटले जाईल क , यां यापासून 

समुदायाची ही िस ी होऊन जाते तर हे ठीक नाही; कारण 
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क , पूव  अिव ा आिदंमधून जे पूववत  आहे, यानंतर 

सांिगतले या सं कार आिद या उ पि मा ाम ये कारण होत 

असते. संघाता या उ पि म ये नाही हणून याची िस ी 

असंभव आहे.  

 

 

 

संबंध - पूवसू ात ही गो  सांिगतली गेली क  अिव ा आिद 

हेतु सं कार आिद या उ पि मा ात ही िनिम  मानले गेले 

आहेत. हणून यां यापासून संघाता (समुदाया)ची िस ी होऊ 

शकत नाही. आता हे िस  करतात क , ते अिव ा आिद हेतु 

सं कार आिद भावां या उ पि म ये ही िनिम  होऊ शकत 

नाहीत.  

 

 

उ रो पादे च पवूिनरोधात ्॥ २.२.२० ॥  
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अथ - च = तथा, उ रो पादे = नंतर होणार्या भावा या 

उ पि या वेळी, पूविनरोधात ् = पिह या णात िव मान 

कारणाचा नाश होतो हणून (पूव  अिव ा आिद हेतु, 

सं कार आिद उ रो र भावां या उ पि म ये कारण होऊ 

शकत नाहीत.)  

 

 

या या - घट आिण व  आिदम ये हे य  िदसून येते क , 

कारणभूत मृि का आिण तंतु आिद आप या कायाबरोबर 

िव मान रहातात. ते हा यां या काय-कारणभावाची िस ी 

होते. परंतु बौ  मतात सम त पदाथाचा येक णी नाश 

मानला गेला आहे, हणून यां या मतानुसार कायात 

कारणाची िव मानता िस  होत नाही. या णी कायाची 

उ पि  होईल या णी कारणाचा िनरोध अथात िवनाश 

होऊन जाईल. हणून यां या मा यतेनुसार कारण-

कायभावाची िस ी न झा याने ते अिव ा आिद हेतु, सं कार 

आिद उ रो र भावां या उ पि चे कारण होऊ शकत नाही.  
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संबंध - कारण न रािह यावरिह कायाची उ पि  मानली तर 

काय आपि  आहे ? यावर सांगतात.  

 

 

असित ितयोपरोधो यौगप म यथा ॥ २.२.२१ ॥  

 

 

अथ - असित = कारण न रािह यावर (ही कायाची उ पि  

मान याने); ित ोपरोधः = ित ा भंग होईल, अ यथा = 

नाही तर, यौगप म् = कारण आिण कायाची एका कालात 

स ा मानावी लागेल.  
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या या - बौ -मताम ये चार हेतुनी िव ानाची उ पि  

मानली गेली आहे, यांची नावे अशी आहेत. अिधपित यय, 

सहका र यय, समन तर यय आिण आल बन यय. ते 

मशः इंि ये, काश, मनोयोग आिण िवषयाचे पयाय आहेत. 

हे चार हेतु अस यावरच िव ानाची उ पि  होते, ही यांची 

ित ा आहे. जर कारणािशवायच कायाची उ पि  मानली 

गेली तर उ  ित ा भंग होईल आिण जर असे मानले नाही 

तर कारण आिण काय दो हीची एकाच काळी स ा मानावी 

लागेल. हणून कुठ यािह कारे यांचे मत समीचीन अथवा 

उपादेय नाही.  

 

 

 

संबंध - बौ मतानुयायी हे मानतात क , ितसं या-िनरोध, 

अ ितसं या-िनरोध तथा आकाश या ित ही या अित र  

सम त व तु िणक ( ित ण न  होणार्या) आहेत. दो ही 

िनरोध आिण आकाश तर कुठलीही व तुच नाही आहेत. ते 

अभावमा  आहेत; िनरोध तर िवनाशाचा बोधक अस याने 

अभाव आहेच, आकाशही आवरणाचा अभावमा  आहे. यातील 
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आकाशा या अभाव पतेचे िनराकरण तर २४ या सू ात केले 

जाईल. येथे यांनी मानले या दोन कार या िनरोधांचे 

िनराकरण कर यासाठी सांगतात.  

 

 

ितसं याऽ ितसं यािनरोध- ाि रिव छेदात ्॥ २.२.२२ ॥  

 

 

अथ - ितसं या ितसं यािनरोधा ाि ः = ितसं यािनरोध 

आिण अ ितसं यािनरोध = या दोन कार या िनरोधांची 

िस ी होऊ शकत नाही, अिव छेदात ् = कारण क  

संताना( वाहा)चा िव छेद होत नाही.  

 

 

या या - यां या मतांत जो बुि पूवक सहेतुक िवनाश आहे, 

याचे नाव ितसं यािनरोध आहे. हे तर पूण ानाने होणार्या 

आ यंितक लयाचा वाचक आहे. दुसरा जो वाभािवक 
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कुठ यािह िनिम ािशवाय अबुि पूवक िवनाश होतो, याचे 

नाव अ ितसं यािनरोध आहे. हा वाभािवक लय आहे. हा 

दो ही कारचा िनरोध कुठ यािह व तु न रहाणे यां या 

मतानुसार िस  होऊ शकत नाही. कारण क , ते सम त 

पदाथाना ित ण िवनाशशील मानतात आिण असत ्

कारणांनी ‘सत’् कायाची उ पि  ही ित ण वीकार 

करतात. या मा यतेनुसार एका पदाथाचा नाश आिण 

दुसर्या या उ पि चा म िव मान रहा याने दो हीची 

परंपरा िनरंतर चालत राहील. ती थांब याचे काहीही कारण 

यां या मा यतेनुसार नाही. हणून कुठ यािह कारे 

िनरोधाची िस ी होणार नाही.  

 

 

 

संबंध - बौ मतवाले असे मानतात क , सव पदाथ िणक 

आिण अस य असून ही ाि त प अिव ेमुळे ि थर आिण 

स य तीत होत असतात. ाना या ारे अिव ेचा अभाव 

झा यावर सवाचा अभाव होऊन जातो. या कारे बुि पूवक 

िनरोधाची िस ी होते. याचे िनराकरण कर यासाठी सांगतात.  
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उभयथा च दोषात ्॥ २.२.२३ ॥  

 

 

अथ - उभयथा = दो ही कारांनी, च = ही, दोषात ्= दोष येतो 

हणून, ( यांची मा यता युि संगत नाही.)  

 

 

या या - जर असे मानले गेले क  ाि त प अिव ेने तीत 

होणारे हे जगत पूण ानाने अिव ेचा नाश झा यावर 

या याबरोबरच न  होऊन जाते, ते हा तर जो िवनाकारण 

आपला आपण िवनाश सव पदाथाचा अभाव मानला गेला आहे. 

या अ ितसं यािनरोधा या मा यतेत िवरोध येईल तथा जर 

असे मानले गेले क , ाि तने तीत होणारे जगत पूण ानाने 

आप या आपण न  होऊन जाते. ते हा ान आिण यां या 
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साधनाचा उपदेश यथ ठरेल. हणून यांचे मत कुठ या 

कारे युि संगत नाही.  

 

 

 

संबंध - आता आकाश कुठलाही पदाथ नाही, परंतु आवरणाचा 

अभावमा  आहे, या मा यतेचे ख डन करतात.  

 

 

आकाशे चािवशेषात ्॥ २.२.२४ ॥  

 

 

अथ - आकाशे = आकाशा या िवषयात, च = ही, यांची 

मा यता ठीक नाही. अिवशेषात ् = कारण क  अ य भाव 

पदाथाहन यात काही िवशेषता नाही.  

 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    98 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

 

या या - पृ वी, जल, आिद िजतके हणून भाव-पदाथ िदसून 

येतात यां या माणे आकाशही भाव प आहे. आकाशा याही 

स ेचा सवाना बोध होतो. पृ वी गंधाचा, जल रसाचा, तेज 

पाचा तसेच वायु पशाचा आ य आहे. याच कारे श दाचाही 

काही आ य असला पािहजे. आकाशच याचा आ य आहे. 

आकाशांतच श दाचे वण होते.जर आकाश नसेल तर 

श दाचे वण होऊ शकणार नाही. येक व तुसाठी आधार 

आिण अवकाश ( थान) पािहजे. आकाशच शेष चार भूतांचा 

आधार आहे. तथा तेच संपूण जगतास अवकाश देते. यायोगे ही 

आकाशाची स ा य  आहे. प ी आकाशात संचार करतात, 

हणून यांना खग िकंवा िवहंग हटले जाते. कुठलाही भाव-

पदाथ अभावात िवचरण करत नाही. ु ितने परमा यापासून 

आकाशाची उ पि  प  श दात वीकार केली आहे. 

‘आ मन आकाशः स भूतः’ (त.ैउ.२/१) या कारे युि  आिण 

माणानेही आकाशाची स ा िस  आहे. असे कुठलेही िवशेष 

कारण नाही क  यामुळे आकाशाला भाव प मानले जाऊ 

शकत नाही. हणून आकाशाची अभाव पता कुठ यािह 

कारे िस  न झा याने बौ ांची मा यता युि संगत नाही.  
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संबंध - बौ ां या मते ‘आ मा’ ही िन य व तु नाही, णीक 

आहे; हणून यां या या मा यतेचे खंडन करताना हणतात.  

 

 

अनु मृ ते  ॥ २.२.२५ ॥  

 

 

अथ - अनु मृतेः = पिह या अनुभवांचे वारंवार मरण होत 

आहे, ( हणून अनुभव करणारा आ मा िणक नाही) या 

युि ने, च = ही (बौ मत असंगत िस  होत आहे.)  

 

 

या या - सव मनु यांना आप या पूव या अनुभवांचे वारंवार 

मरण होते, जसे ‘मी अम या िदवशी अम या गावात अमुक 
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व तु पािहली होती’ ‘मी बालपणी अमुक खेळ खेळत असे’, 

‘मी वीस वषापूव  याला पािहले होते तोच हा आहे.’ इ यािद. 

या कारे पूव अनुभवांचे जे वारंवार मरण होते यास 

‘अनु मुित’ हणतात. ही ते हाच होऊ शकते जे हा क  

अनुभव घेणारा आ मा िन य मानला जाईल. याला िणक 

मान याने हे मरण होऊ शकत नाही. कारण क  एका 

णापूव  अनुभव घेणारा जो होता तो दुसर्या णी रहात 

नाही. अनेक वष गेली तर असं य णांम ये असं यवेळा 

आ याचे प रवतन होऊन जाईल. हणून उ  अनु मृ ित होत 

अस याने हेच िस  होते क , आ मा िणक नाही; परंतु िन य 

आहे. हणून बौ ांचा िणकवाद सवथा अनुपप न आहे.  

 

 

 

संबंध - बौ ांचे हे कथन आहे क , ‘जे हा पेरलेले बीज वयं 

न  होते ते हाच या यापासून अंकुर उ प न होतो. दूधास 

नाहीसे क न दही बनते. याच कारे कारण वयं न  

होऊनच काय उ प न करते. या कारे अभावापासूनच 
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भावाची उ पि  होते. यां या या धारणेचे खंडन कर यासाठी 

सु कार हणतात.  

 

 

नासतोऽ वात ्॥ २.२.२६ ॥  

 

 

अथ - असतः = असतप्ासून (कायाची उ पि ), न = होऊ 

शकत नाही; अ वात ् = कारण क  असे िदसून आलेले 

नाही.  

 

 

या या - सशाचे िशंग, आकाश-पु प आिण व या-पु  आिद 

केवळ वाणीनेच सांिगतले जातात. वा तवात नाही आहेत; 

तसेच आकाशात िनळेपण नसतांनाच तीत होत असतो. 

तसेच असत ् पदाथात कुठ या कायाची उ पि  िकंवा िस ी 

िदसून येत नाही. या या उलट माती, जल आिद सत ् पदाथ 
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आहेत यां यापासून घट आिण बफ आिद कायाची उ पि  

य  िदसून येते. याव न हेच िस  होते क , जे वा तवात 

नाही आहे, केवळ वाणीने याचे कथन मा  होत असते, अथव 

जे नसतांनाच तीत होत असते, यापासून कायाची उ पि  

होऊ शकत नाही. बीज आिण दूध यांचा अभाव होत नाही, परंतु 

पांतर मा  होते, हणून जगताचे कारण सत ्आहे आिण ते 

सवथा स य आहे. हणून बौ ांची उपयु  मा यता असंगत 

आहे.  

 

 

 

संबंध - कुठ या तरी चेतन क यािशवाय िणक पदाथापासून 

आपोआप काय उ प न होते, या मा यतेचे खंडन दुसर्या 

युि ारा करतात.  

 

 

उदासीनानामिप चैवं िसि ः ॥ २.२.२७ ॥  
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अथ - च = यािशवाय, एवम् = या कारे (क यािशवाय वतः 

कायाची उ पि ) मान यावर; उदासीनानाम् = उदासीन (काय 

िस ीसाठी य न न करणारे) पु षांचा, अिप = ही, िस ीः = 

काय िस  होऊ शकते.  

 

 

या या - जर असे मानले क , कायाची उ पि  हो यात 

कुठ या तरी िन य चेतन क याची आव यकता नाही; 

िणक समुदायां यापासून आपोआप काय उ प न होते, मग 

तर जे लोक उदासीन रहातात, काय आरंभ करीत नाहीत, 

अथवा यां या िस ीसाठी य न करीत नाहीत, यांचे 

कायही पदाथगत शि ने आपोआप िस  झाले पािहजे. परंतु 

असे िदसून येत नाही; याव न हेच िस  होते क , उपयु  

मा यता समीचीन नाही आहे.  
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संबंध - येथपयत बौ ां या िणकवादाचे ख डन केले गेले 

आहे. आता िव ानवादाचे खंडन कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. िव ानवादी बौ  

(योगाचार) मानतात क , तीत होणारा बा  पदाथ वा तवात 

नाहीतच, केवळ व ना माणे बु ीची क पना आहे; या 

मा यतेचे खंडन करतात.  

 

 

नाभाव उपल धेः ॥ २.२.२८ ॥  

 

 

अथ - अभावः = जाण यात येणार्या पदाथाचा अभाव, न = 

नाही आहे; उपल धेः = कारण क  याची उपल धी होत असते.  

 

या या - जाण यात येणारे बा  पदाथ िम या नाहीत, ते 

कारण पात तथा काय पात ही सदाच स य आहे, हणून 
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यांची य  उपल धी होते. जर ते व नगत पदाथ तसेच 

आकाशात िदसणारा िनिलमा आिदं या माणे सवथा िम या 

असते, तर यांची उपलि ध होत नाही.  

 

 

 

संबंध - िव ानवा ां या तफ असे सांगता येणे श य आहे क  

उपलि धमा ाने पदाथाची स ा िस  होऊ शकत नाही. 

कारण क  व नात तीत होणार्या तसेच इं जाली ारा 

उपि थत केले जाणारे पदाथ जरी स य नसले तरीही यांची 

उपलि ध िदसून येते यावर सांगतात.  

 

 

वैध या च न व नािदवत ्॥ २.२.२९ ॥  
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अथ - वैध यात ्= जागृत अव थेत उपल ध होणार्या पदाथानी 

व न आिदत तीत होणार्या पदाथा या धमात भेद 

अस यामुळे; च = ही, (जागृतम उपल ध होणारे पदाथ) 

व नािदवत ् = व नािदम ये उपल ध पदाथा माणे, न = 

िम या नाहीत.  

 

 

या या - व नाव थेत तीत होणारे पदाथ, पािहलेले, 

ऐकलेले व अनुभव घेतलेलेच असतात, तसेच ते जाग 

आ यावर उपल ध होत नाहीत. एका या व नातील घटना 

दुसर्याला िदसत नाही. याच कारे जादूगार ारा कि पत 

पदाथही थोडया वेळाने उपल ध होत नाहीत. म भूमी या त  

वालुका राशीत तीत होणारे जल, िशंपीत िदसणारी चांदी 

िकंवा मवश तीत होणार्या दुसर्या कुठ याही व तूचीही 

स ा पाने उपलि ध होत नाही, परंतु या जागृत काली 

य  िदसणार्या व तु आहेत, या या िवषयी अशी गो  

नाही. या एकाच वेळी अनेकाना समान पाने उपल ध 

होतात. काला तरानेही यांची उपलि ध िदसून येते. एक 

कारचा आकार न  केला गेला तरीही दुसर्या आकारात 
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याची स ा िव मान रहाते. या कारे व नािदम ये ाि तने 

तीत होणार्या पदाथा या आिण स पदाथा या धमात फार 

अंतर आहे; हणून व नािदं या ा ता या बळावर असे 

हणणे उपयु  नाही क  उपलि धमा ाने पदाथाची स ा िस  

होत नाही.  

 

 

 

संबंध - िव ानवादी असे हणतात क , बा  पदाथ 

नसतांनाही पूववासनेमुळे बुि ारा या िविच  पदाथाचे 

उपल ध होणे संभव आहे. हणून याचे खंडन करतात.  

 

 

न भावोऽनुपल धेः ॥ २.२.३० ॥  
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अथ - भावः = िव ानवािदं या ारा कि पत वासनेची स ा, न 

= िस  होत नाही; अनुपल धेः = कारण क , यां या 

मतानुसार बा  पदाथाची उपलि धच होऊ शकत नाही.  

 

 

या या - जी व तु पूव च उपल ध होऊन चुकली आहे, ितचेच 

सं कार बुि त जमतात, आिण तेच वासना पाने फु रत 

होतात. पदाथाची स ा वीकार न कर याने यांची उपलि ध 

होणार नाही आिण उपलि ध िस  झा यािशवाय पूव 

अनुभवानुसार वासना होणे िस  होणार नाही. हणून 

िव ानवा ांची मा यता यो य नाही. बा  पदाथाना स य 

मानणेच युि संगत आहे.  

 

 

 

संबंध - कारा तराने वासनेचे खंडन करतात.  
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िणक वा च ॥ २.२.३१ ॥  

 

 

अथ - िणक वात ्= बौ मतानुसार वासनेची आधारभूत बुि  

ही िणक आहे हणून, च = ही (वासनेची स ा िस  होत 

नाही.)  

 

 

या या - वासनेची आधारभूत जी बुि  आहे ितलाही 

िव ानवादी िणक मानतात. हणून वासने या आधाराची 

ि थर स ा नस यामुळे िनराधार वासनेचे अि त व िस  होऊ 

शकत नाही. हणूनही बौ मत ाि तपूण आहे.  
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संबंध - आता सू कार बौ मतात सव कारची अनुपपि  

अस याने याची अनुपयोिगता सूिचत क न या करणाचा 

उपसंहार करतात.  

 

 

सवथानुपप े  ॥ २.२.३२ ॥  

 

 

अथ - (िवचार के यानंतर बौ मतात) सवथा = सव काराने, 

अनुपप ेः = अनुपपि  (असंगित) िदसून येते, हणून; च = ही 

(बौ मत उपादेय नाही.)  

 

 

या या - बौ मता या मा यतेवर िजतका िवचार केला जातो 

िततक  यांची येक गो  युि िव  आहे असे जाणून 

येते. बौ ां या येक गो ीचे युि नी खंडन होऊन जाते; 

हणून ते कदािप उपादेय नाही आहे. येथे सू कारांनी 
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संगाचा उपसंहार करीत मा यिमक बौ ां या 

सवशू यवादाचेही खंडन केले - ही गो  या याच अंतगत 

समजून घेतली पािहजे. ता पय हे आहे क , िणकवाद आिण 

िव ानवादाचे या युि ं नी खंडन केले गेले आहे, यां याच 

ारा सवशू यवादाचेही खंडन झाले आहे असे मानले पािहजे.  

 

 

 

संबंध - येथपयत बौ मताचे िनराकरण क न आता 

जैनमताचे खंडन कर यासाठी नवीन करणाचा आरंभ 

करतात. जैन लोक स भंगी- यायानुसार एकाच पदाथाची 

स ा आिण अस ा दो हीचा वीकार करतात. यां या या 

मा यतेचे िनराकरण कर यासाठी सू कार सांगतात.  

 

 

नैकि म नस भवात ्॥ २.२.३३ ॥  
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अथ - एकि मन ् = एका स य पदाथात, न = पर पर-िव  

अनेक धम राह शकत नाहीत; अस भवात ् = कारण क  हे 

असंभव आहे.  

 

 

या या - जैन लोक सात पदाथ ( यांनी सांिगतलेले सात 

पदाथ या कारचे आहेत - जीव, अजीव, आ व, संवर, िनजन, 

ब ध, आिण मो ) आिण प च आि तकाय मानतात. (पाच 

आि तकाय या कारचे आहेत - जीवाि तकाय, 

पु लाि तकाय, धमाि तकाय, अधमाि तकाय आिण 

आकाशाि तकाय) आिण सव  स भंगी यायाची अवतारणा 

करतात. यां या मा यतेनुसार स भंगी- यायाचे व प 

या कारचे आहे. - १. यादि त (पदाथाची स ा आहे.) २. 

या नािस ( कारा तराने पदाथाची स ा नाही आहे.) ३. 

यादि त च नाि त च (असे होऊ शकते क  पदाथाची स ा 

असेल िकंवा नसेलिह.) ४. तादव यः (संभव आहे क  

व तुचे व प सांग यासारखे अथव वणन कर यासारखे 

नसेलिह.) ५. यादि त चाव य  (संभव आहे क  व तुची 
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स ा असेल पण ती वणन कर यायो य ही नसेल), ६. 

या नाि त चाव य  (संभव आहे क  व तुची स ाही 

नसेल आिण ती वणन कर यायो यही नसेल) ७. यादि तच 

नाि त चाव य  (संभव आहे क  व तुची स ा असेल, 

नसेलिह आिण ती वणन कर यायो यही नसेल) या कारे ते 

येक पदाथािवषयी िवक प बाळगतात. सू कारांनी या 

सू ा या ारा याचे िनराकरण केले आहे. यांचे हणणे आहे 

क  जो एक स य पदाथ आहे यांचे कार भेद तर होऊ 

शकतात. पण यात िवरोधी धम होऊ शकत नाहीत. जी व तु 

आहे ितचा अभाव होऊ शकत नाही. जे नाही याची 

िव मानता होऊ शकत नाही. जो िन य पदाथ आहे तो 

िन यच असतो. अिन य नाही. जो अिन य आहे तो अिन यच 

आहे, िन य नाही. याच कारे समजून घेतले पािहजे. हणून 

जैनांचे येक व तुला िव  धमानी यु  मानणे युि संगत 

नाही.  
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संबंध - जैन लोकांची दुसरी मा यता ही आहे क  आ याचे 

माप शरीरा या बरोबर आहे. यात दोष दाखवीत सू कार 

हणतात.  

 

 

एव चा माऽका यम् ॥ २.२.३४ ॥  

 

 

अथ - एवं च = याच कारे, आ माका यम् = आ याला 

अपूण एक-देशीय अथात शरीरा या बरोबर मापाचा मानणेही 

युि संगत नाही.  

 

 

या या - या कारे एका पदाथात िव  धम मानणे 

युि संगत नाही याच कारे आ याला एकदेशीय अथात 

शरीरा या बरोबर माप असणारा मानणेही युि संगत नाही, 

कारण क  कुठ यािह मनु य शरीरात रहाणार्या आ याला 
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जर याला कमवश कधी मुंगीचे शरीर ा  झाले तर तो यात 

कसा सामावेल ? याच कारे जर याला ह ीचे शरीर िमळाले 

तर याचे माप ह ी या बरोबर कसे होऊन जाईल ? यािशवाय 

मनु याचे शरीर ही ज मा या वेळी खूप लहानसे असते. नंतर 

खूप मोठे होत जाते, तर आ याचे माप कुठ या अव थेतील 

शरीरा या मापाबरोबर मानणार ? शरीराचा हात अथवा पाय 

आिद कुठले अंग कापले गेले तर आ मा कापला जात नाही. 

या कारे िवचार के यावर आ याला शरीरा या बरोबर 

मान याची गो  ही सवथा दोषपूण तीत होते हणून जैन 

मत ही अनुपप न अस याने अमा य आहे.  

 

 

 

संबंध - जर जैन लोक असे हणत असतील क , आ मा लहान 

शरीरात लहान आिण मोठया शरीरात मोठा होत असतो, 

हणून आम या मा यतेत काही दोष नाही तर या या उ रात 

सांगतात.  

 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    116 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

 

न च प यायाद यिवरोधो िवकारिद यः ॥ २.२.३५ ॥  

 

 

अथ - च = यािशवाय, पयायात ्= आ याला घटणारा-वाढणारा 

मान याने; अिप = ही, अिवरोधः = िवरोधाचे िनवारण; न = 

होऊ शकत नाही; िवकारािद यः = कारण क  असे मान याने 

आ याम ये िवकार आिद दोष ा  होतील.  

 

 

या या - जर असे मानले गेले क , आ याला या वेळी या 

मापाचे लहान-मोठे शरीर िमळते, ते हा तो याच मापाचा होतो 

तरीही आ मा िनद ष ठरत नाही कारण क , असे मान यावर 

याला िवकारी, अवयवयु  अिन य तसेच याच कारे अ य 

अनेक दोषांनी यु  मान यासारखे होईल. जो पदाथ घटतो-

वाढतो, तो अवयवयु  असतो, परंतु आ मा अवयवयु  

मानला गेलेला नाही. घटणारे-वाढणारे पदाथ िन य असत 

नाहीत परंतु आ याला िन य मानला गेला आहे. घटणे आिण 
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वाढणे हे िवकार आहेत, हे आ याम ये संभवत नाहीत. कारण 

क , याला िनिवकार मानले गेले आहे. या कारे घटणे-वाढणे 

मान याने अनेक दोष आ यांत ा  होऊ शकतात; हणून 

जैनांची उपरो  मा यता युि संगत नाही.  

 

 

 

संबंध - जीवा याला शरीरा या बरोबर या मापाचे मानणे 

सवथा असंगत आहे. ही गो  कारा तराने िस  करतात.  

 

 

अ यावि थते ोभयिन य वादिवशेषः ॥ २.२.३६ ॥  

 

 

अथ - च = आिण, अ यावि थतेः = अि तम अथात 

मो ाव थेत जे जीवाचे प रमाण आहे, याची िन य ि थती 
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वीकार केली गेली आहे हणून, उभयिन य वात ् = आिद 

आिण म य अव थेम ये जे याचे प रमाण (माप) रािहले आहे 

यालाही िन य मानले जाते, हणून; अिवशेषः = काही 

िवशेषता रहात नाही. (सव शरीरात याचे एकसारखे माप 

िस  होऊन जाते.)  

 

 

या या - जैन-िस ांतात हे वीकार केले गेले आहे क , 

मो ाव थेत जे जीवाचे प रमाण आहे याची िन यि थित आहे. 

हे घटत वाढत नाही. या कारणामुळे आिद आिण म य अव थेत 

ही जे याचे प रमाण आहे यालाही याच कारे िन य मानले 

जाईल, कारण क  पिहले माप अिन य मानले तर अि तम 

मापालािह िन य मानले जाऊ शकत नाही. जे िन य आहे ते 

सदाच एकसारखेच रहाते. म ये घटत-वाढत नाही. हणून 

पिह या अथवा मध या अव थांम ये िजतक  शरीरे िमळतात, 

या सवात याचे लहान अथवा मोठे एकसारखेच माप मानावे 

लागेल. कुठ यािह कारची िवशेषता मानणे युि संगत 

होणार नाही. या कारे पूवापार या मा यतेत िवरोध अस याने 
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आ याला येक शरीरा या मापाचे मानणे सवथा असंगत 

आहे. हणून जैनिस ांत मान यायो य नाही.  

 

 

 

संबंध - या कारे अनी रवाद या मताचे िनराकरण क न 

आता पाशुपत िस ांतवा ां या मा यतेतील दोष 

दाखिव यासाठी पुढील करण आरंभ करतात.  

 

 

प युरसाम ज याद् ॥ २.२.३७ ॥  

 

 

अथ - प युः = पशुपितचे मतही आदरणीय नाही; 

असाम ज यात ्= कारण क  ते युि िव  आहे.  
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या या - पशुपित मताला मानणार्यांची क पना फार िविच  

आहे. यां या मते त वांची क पना वेदिव  आहे तथा 

मुि चे साधन ही हे लोक वेदिव च मानतात. यांचे हणणे 

आहे क  क ठी, िचका, कु डल, जटा, भ म आिण य ोपिवत 

ा सहा मु ा आहेत. यां या ारा जे आप या शरीराला मुि त 

अथात िच हीत क न घेतात, ते या संसारात पु हा ज म 

धारण करीत नाहीत. हातात ा ाचे कंकण घालणे, 

म तकावर जटा धारण करणे, ेताची कवटी बाळगणे, तसेच 

शरीरावर भ म लावणे या सवा यामुळे मुि  िमळते. इ यािद 

काराने ते केवळ िच ह धारण कर यानेही मो  होतो असे 

मानतात. यािशवाय ते महे राला केवळ िनिम  कारण तसेच 

धानला उपादान कारण मानतात. ा सव गो ी युि संगत 

नाहीत. हणून हे मत मानणे यो य नाही.  

 

 

 

संबंध - आता पाशुपतां या दाशिनक मताचे 

िनिम कारणवादाचे खंडन करतात.  
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स ब धानुपप े  ॥ २.२.३८ ॥  

 

 

अथ - स बधानुपप ेः = संबंधांची िस ी न झा याने, च = ही 

(ही मा यता असंगत आहे.)  

 

 

या या - पाशुपतां या मा यतेनुसार जर ई राला केवळ 

िनिम  कारण मानले गेले तर उपादान कारणाबरोबर याचा 

कशा कारचा संबंध असेल हे सांगणे आव यक आहे. लोकांत 

असे िदसून येते क , शरीरधारी िनिम  कारण कु भार आिद 

ही घट आिद कायासाठी मृि का आिद साधनांबरोबर आपला 

संयोगसंबंध थािपत करतात. परंतु ई र शरीरािद रिहत 

िनराकार आहे. हणून याचा धान आिदबरोबर संयोग प 

संबंध होऊ शकत नाही. हणून या या ारा सृ ि रचनाही 
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होऊ शकत नाही. जे लोक वेदांना माण मानतात, यांना तर 

सव गो ी युि ने िस  कर याची आव यकता नाही. कारण 

क  ते पर  परमे राला वेदां या कथनानुसार 

सवशि मान मानतात, हणून तो शि शाली परमे र वयं 

सु ा िनिम  आिण उपादान कारण होऊ शकतो. वेदां या ित 

यांची िन ा आहे यां यासाठी युि चे काहीही मू य नाही. 

वेदात जे काही सांिगतले गेले आहे, ते िन ा त स य आहे. 

युि  या याबरोबर असेल तर ठीक आहे, नसेल तरी काही 

िचंता नाही. परंतु यांचे मत केवळ तकावरच अवलंिबत असते 

यांना तर आपली येक गो  तकाने िस  करावीच लागते. 

परंतु पाशुपतांची उपरो  मा यता वेदांनी िस  नाही, आिण 

तकानेही िस  होत नाही, हणून ती सवथा अमा य आहे.  

 

 

 

संबंध - आता उ  मतात दुसरी अनुपपि  दाखिवतात.  
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अिध ानानुपप े  ॥ २.२.३९ ॥  

 

 

अथ - अिध ानानुपप ेः = अिध ानांची उपपि  न झा याने, 

च = ही (ई रास केवळ िनिम  कारण मानणे उिचत नाही.)  

 

 

या या - यां या मा यतेनुसार जसे कंुभार मृि का आिद 

साधन सामु ी घेऊन घट आिदचे काय करतो, याच कारे 

सृ ि कता ई र ही धान आिद साधनांचा अिध ाता 

होऊनच सृ ि काय क  शकतो. परंतु ई र हा कंुभारा माणे 

सशरीर नाही आिण धानही माती आिद माणे साकार नाही, 

हणून पािद रिहत धान िनराकार ई राचे अिध ेय कसे 

बन ूशकेल ? हणून ई रास केवळ िनिम  कारण मानणारे 

पाशुपतमत युि िव  अस याने मा य नाही.  
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संबंध - जर अशी गो  आहे तर ई राला शरीर आिण 

इंि यांनी यु  का मान ूनये ? यावर सांगतात.  

 

 

करणव चे न भोगािद यः ॥ २.२.४० ॥  

 

 

अथ - चेत ् = जर, करणवत ् = ई राला शरीर, इंि य आिद 

कारणांनी यु  मानले गेले तर; न = हे ठीक नाही, 

भोगािद यः = कारण क , भोग आिदशी याचा संबंध िस  

होईल.  

 

 

या या - जर असे मानले गेले क , ई र आप य संक पानेच 

मन, बुि  आिण इंि ये आिदसह शरीर धारण क न लौिकक 
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ा तानुसार िनिम  कारण बनतो, तर हे ठीक नाही. 

कारण क , शरीरधारी झा यावर साधारण जीवा माणे याला 

कमानुसार भोगांची ाि  हो याचा संग येईल. या 

प रि थतीत यांची ई रताच िस  होणार नाही. हणून 

ई राला केवळ िनिम  कारण मानणे युि संगत नाही.  

 

 

 

संबंध - उपरो  पाशुपतमतात अ य दोषांची उ ावना क न 

हणतात.  

 

 

अ तव वमसव ता वा ॥ २.२.४१ ॥  
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अथ - अ तव वम् = (पाशुपतमतात) ई राचे अ त होणारा; वा 

= अथवा, असव ता = सव  नस याचा दोष उपि थत होतो.  

 

 

या या - पाशुपतिस ांता अनुसार ई र अनंत एवं सव  

आहे. याचबरोबर ते धानला ( कृितला) आिण जीवांनाही 

अनंत मानतात. हणून हा  उपि थत होतो क , यांनी 

मानलेला ई र ही गो  जाणतो क  नाही क  ‘जीव िकती 

आिण कसे आहेत ? धानचा व प काय आिण कसे आहे ? 

तसेच मी (ई र) कोण आिण कसा आहे ?’ या या उ रात जर 

पाशुपतमतवादी असे हणतील क , ई र हे सव काही 

जाणतो, तर मग ते जाणले जाणार्या पदाथाना अनंत (असीम) 

मानणे अगर हणणे अयु  िस  होते आिण जर हटले क  तो 

जाणत नाही तर मग ई राला सव  मानता येत नाही. हणून 

एक तर ई र, जीवा मा, आिण कृितला सा त मानावा 

लागेल, अथवा ई राला अ प  हणून वीकारावे लागेल. 

या कारे पूव  िस ांत दोषयु  एवं वेद िव  अस याने 

मा य कर यायो य नाही.  
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संबंध - येथपयत वेदािव  मतांचे खंडन केले गेले आहे. 

आता वेद माण मानणार्या पा चरा  आगमात जी अंिशक 

अनुपिति ची शंका घेतली जाते ितचे समाधान कर यासाठी 

पुढील करणाचा आरंभ करतात. भागवत शा -पांचरा  

आिदची ि या या कारची आहे. - ‘परम कारण 

पर व प ‘वासुदेवा’ पासून ‘संकषण’ नामक जीवाची 

उ पि  होते. ‘संकषणा’ पासून ‘ ु न’ सं क मन उ प न 

होते. आिण ‘ ु ना’ पासून ‘अिन ’ नामधारी अहंकाराची 

उ पि  होते. यात दोषाची उ ावना क न पूवप ी हणतो.  

 

 

उ प यस भवात ्॥ २.२.४२ ॥  
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अथ - उ प यस भवात ्= जीवाची उ पि  संभव नाही, हणून, 

(वासुदेवापासून संकषणाची उ पि  मानणे वेद-िव  तीत 

होत आहे.)  

 

 

या या - भागवत-शा  अथवा पा चरा  आगम जे असे 

मानतात क , ‘या जगताचे परम कारण पर  पु षो म ी 

‘वासुदेव’ आहेत, तेच याचे िनिम  आिण उपादानही आहेत.’ हे 

वैिदक मा यतेला सवथा अनुकूल आहे. परंतु यात भगवान 

‘वासुदेवा’ पासून जी ‘संकषण’ नामक जीवाची उ पि  

सांिगतली गेली आहे, हे कथन वेदिव  कळून येत आहे, 

कारण क  ु ितम ये जीवाला ज ममरणरिहत आिण िन य 

हटले गेले आहे. (क.उ.१/२/१८) उ प न होणारी व तु कधी 

िन य होऊ शकत नाही. हणून जीवाची उ पि  असंभव आहे. 

जर जीवाला उ पि  िवनाशशील एवं अिन य मानले गेले तर 

वेदशा ात जे या या ब -मु  अव थेचे वणन आहे ते यथ 

होईल. यािशवाय ज ममरण प बंधानातून सुटणे आिण 

परमा याला ा  कर यासाठी वेदात जी साधने सांिगतली 
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गेली आहेत ती सव ही यथ िस  होतात. हणून जीवाची 

उ पि  मानणे उिचत नाही.  

 

 

 

संबंध - आता पूवप ी या दुसर्या शंकेचा उ लेख करतात.  

 

 

न च कतु ः करणम् ॥ २.२.४३ ॥  

 

 

अथ - च = तथा, कतु ः = कता (जीवा यापासून); करणम् = 

करणाची उ पि ही (मन आिण मनापासून अहंकार), न = 

संभव नाही.  
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या या - या कारे पर  भगवान वासुदेवापासून जीवाची 

उ पि  असंभव आहे, याच कारे संकषण नामाने 

ओळखणार्या चेतन जीवा यापासून ‘ ु न’ नामक 

मन त वाची आिण या यापासून ‘अिन ’ नामक 

अहंकारत वाची उ पि ही संभव नाही; कारण क , जीवा मा 

कता आिण चेतन आहे. मन करण आहे. हणून क यापासून 

करणाची उ पि  होऊ शकत नाही.  

 

 

 

संबंध - याच कारे पा चरा  नामक भि शा ात अ य सव 

मा यता वेदानुकूल असूनिह उपयु  थलाम ये ु ितहन 

काही िवरोध असावा असे तीत होत आहे. या पूवप ा या 

पात उपि थत क न सू कार पुढील दोन सू ां ारा या 

िवरोधाचा प रहार करताना सांगतात.  
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िव ानािदभावे वा तद ितषेधः ॥ २.२.४४ ॥  

 

 

अथ - वा = िनःसंदेह, िव ानािदभावे = (पा चरा शा ारा) 

भगवंता या िव ानािद षड्िवध गुणांचे संकषण आिदम ये 

भाव (होणे) सूिचत केला गेला आहे. या मा यतेनुसार यांचे 

भगवत ् व प असणे िस  होत आहे, हणून तद ितषेधः = 

यां या उ पि चा वेदात िनषेध नाही आहे.  

 

 

या या - पूवप ीने असे हटले आहे क , ‘ िुतम ये 

जीवा या या उ पि चा िवरोध आहे तसेच क यापासून 

करणाची उ पि  होऊ शकत नाही.’ या या उ रात 

िस ांतप ाचे हणणे आहे क , उ  पा चरा शा ात जीवाची 

उ पि  अथवा क यापासून करणाची उ पि  सांिगतलेली 

नाही. परंतु संकषण जीव त वाचे, ु न मन त वाचा आिण 

अिन ास अहंकारत वाचा अिध ाता हटले गेले आहे. जे 

भगवान वासुदेवा याच अंगभूत आहेत, कारण क  तेथे 
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संकषणास भगवंताचा ाण, ु नास मन आिण अिन ास 

अहंकार मानले गेले आहे. हणून तेथे जे यां या उ पि चे 

वणन आहे, ते भगवंता याच अंशांचे या या पात ाकटय 

दाखिवणारे आहे. ु ितम येही भगवान अज मा असूनही 

िविवध पात कट हो याचे वणन या कारे िमळते. - 

‘अजायमानो बहधा िवजायते ।’ (यजु. ३१/१९) हणून भगवान 

वासुदेवाचे संकषण आिद यूहां या पात कट होणे वेद-

िव  नाही. या कारे भगवान आप या भ ांवर दया 

क न ीराम आिद या पात कट होतात, याच कारे 

सा ात पर  परमे र भगवान वासुदेव आप या 

भ जनांवर कृपा क न वे छेनेच चतु यू हा या पात 

कट होतात. भागवत शा ात या चार ची उपासना भगवान 

वासुदेवाचीच उपासना मानली गेली आहे. भगवान वासुदेव 

िविभ न अिधकार्यासाठी िविभ न पात उपा य होतात. 

हणून यांचे चार यूह मानले गेले आहेत. या यूहां या पूजा 

उपासनेने पर  परमा याचीच ा ी मानली गेली आहे. या 

संकषण आिदंचा ज म साधारण जीवां माणे नाही, कारण क  

ते चारीही चेतन तथा ान, ऐ य, शि , बल, वीय आिण तेज 

आिद सम त भगवदभावांनी संप न मानले गेले आहेत. 

हणून संकषण, ु न आिण अिन  हे ती ही या पर  
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परमे र भगवान वासुदेवांहन िभ न त व नाहीत. हणून 

यां या उ पि चे वणन वेद-िव  नाही.  

 

 

 

संबंध - हा पा चरा  आगम वेदानुकूल आहे. कुठ यािह अंशाने 

ही याचा वेदांशी िवरोध नाही, ही गो  पु हा ढ करतात.  

 

 

िव ितषेधा  ॥ २.२.४५ ॥  

 

 

अथ - िव ितषेधात ् = या शा ात िवशेष पाने जीवा या 

उ पि चा िनषेध केला गेला आहे; हणून , च = ही (हे वेदा या 

ितकूल नाही.)  
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या या - उ  शा ात जीवाला अनािद, िन य, चेतन आिण 

अिवनाशी मानले गेले आहे. तथा या या ज म-मरणाचा 

िनषेध केला गेला आहे. हणून ही हे िस  होत आहे क , याचा 

वैिदक ि येशी काही िवरोध नाही. यात जे असे हटले गेले 

आहे क , शांिड य मुन नी अंगासिहत चारी वेदांत िन ा 

(िन ल ि थती) न िमळवताच या भि शा ाचे अ ययन 

केले. ही वेदांची िनंदा अथवा ितषेध नाही क , यामुळे याला 

वेदिवरोधी शा  हटले जाऊ शकेल. या संगा ारा 

भि शा ा या मिह याचेच ितपादन केले गेले आहे. 

छा दो य उपिनषद (७/१/२-३)म ये नारदां या िवषयीही 

असाच संग आला आहे. नारदांनी सन कुमारांना हटले आहे 

‘मी सम त वेद, वेदांग, इितहास, पुराण आिद वाचले तरीही 

मला (आ मानुभव) आ मत वाचा अनुभव आला नाही.’ हे 

कथन जसे वेदािद शा ांना तु छ दाखिव यासाठी नाही, 

आ म ानाची मह ा सूिचत कर यासाठी आहे, याच कारे 

पा चरा ात शांिड यांचा संगही वेदांची तुलना सांग यासाठी 

नाही, तर भि शा ाचा मिहमा कट कर यासाठी आला 

आहे, हणून ते शा  सवथा िनद ष आिण वेदानुकूल आहे. 

--------------- 
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सू   

अ याय दुसरा  

पाद ितसरा  

संबंध - या शा ात जी ाची ल णे सांिगतली गेली आहेत, 

यात मृित आिण यायाशी जो िवरोध तीत होतो, याचे 

िनणयपूवक समाधान तर या अ याया या पिह या पादात 

केले गेले आहे. यानंतर दुसर्या पादात आप या िस ांता या 

िस ीसाठी अनी रवादी नाि तकां या िस ांताचे तसेच 

ई राला मानून ही यास उपादान कारण न मानणार्यां या 

िस ांताचे युि ं या ारा िनराकरण केले गेले. या बरोबरच 

भागवतमतात जो या ंथातील िस दांताशी िवरोध तीत होत 

होता, याचे समाधान क न या पादाची समाि  केली गेली. 

आता पूव ित ेनुसार पर ाला सम त पंचाचे 

अिभ निनिम ोपादान कारण मान यात या ु ितं या 

वा यांनी िवरोध तीत होत होता, याचे समाधान 

कर यासाठी तसेच जीवा या या व पाचा िनणय 

कर यासाठी ितसर्या पादाचा आरंभ केला जात आहे. 

ु ितंम ये काही िठकाणी तर हटले आहे क , परमे राने 

सव थम तेजाची रचना केली. यानंतर तेजापासून जल आिण 
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जलापासून अ न. या माने जगताची रचना झाली. कुठे 

हटले आहे क , सव थम आकाशाची रचना झाली, 

या यापासून वायु आिद या माने जगताची उ पि  झाली. 

या कार या िवक पांची एकता क न समाधान 

कर यासाठी पूवप ाची उ थापना करतात.  

न िवयद ुतेः ॥ २.३.१ ॥  

अथ - िवयत ् = आकाश, न = उ प न होत नाही; अ ुते = 

कारण क  (छा दो योपिनषदा या सृ ि - करणात) याची 

उ पि  ऐकलेली नाही.  

या या - छा दो योपिनषदात जेथे जगता या उ पि चे 

वणन केले आहे, तेथे सव थम तेजाची रचना सांिगतली गेली 

आहे. ‘त ेजोऽसृजत ।’ (छां.उ.६/२/३) नंतर तेज, जल आिण 

अ न - या ती ही या संमेलनाने जगता या रचनेचे वणन 

आहे. (छा दो.उ.६/२/१ पासून ६/३/४पयत) तेथे आकाशा या 

उ पि चा काहीही संग नाही आहे. तसेच आकाशाला िवभु 

( यापक) मानले गेले आहे. (गीता१३/३२) हणून हे िस  होत 

आहे क , आकाश िन य आहे, ते उ प न होत नाही.  

संबंध - या शंके या उ रात सांगतात.  

अि त तु ॥ २.३.२ ॥  
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अथ - तु = परंतु, अि त = आकाशा या उ पि चे वणनही 

(दुसर्या ु ितत) आहे.  

या या - तैि रीयोपिनषदात ‘ , स य, ान व प आिण 

अनंत आहे’ या कारे ाचे ल ण सांगून नंतर या 

ापासून आकाशाची उ पि  सांिगतली गेली आहे. ‘त माद् 

वा एत मादा मन आकाशः स भूतः । आकाशा ायु । 

वायोरि नः । अ नेरापः । अद् यः पृ िथवी इ यािद । (त.ैउ.२/१/१) 

हणून असे हणणे ठीक नाही क , वेदात आकाशा या 

उ पि चे वणन नाही आहे.  

संबंध - उ  िवषय प  कर यासाठी पु हा पवूप ाला 

उठवले जात आहे.  

गौ यस भवात ्॥ २.३.३ ॥  

अथ - अस भवात ् = आकाशाची उ पि  असंभव अस याने, 

गौणी = ही ु ित गौण आहे. 

या या - अवयवरिहत आिण िवभु अस याने आकाशाचे 

उ प न होणे श य नाही, हणून तैि रीयोपिनषदात जी 

आकाशाची उ पि  सांिगतली गेली आहे, या कथनाला गौण 

समजले पािहजे. तेथे कुठ या दुसर्या अिभ ायाने आकाशाची 

उ पि  सांिगतली गेली असावी.  
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संबंध - पूवप ा या ारे आप या प ाला ढ कर यासाठी 

दुसरा हेतु िदला जात आहे.  

श दा च ॥ २.३.४ ॥  

अथ - श दात ्= श द माणाने, च = ही (हे िस  होत आहे क  

आकाश उ प न होऊ शकत नाही.)  

या या - बृहदार यकात हटले आहे क , ‘वायु ा त र  ं

चैतदमृतम्’ ‘वायु आिण अ त र ’ हे अमृत आहे. 

(बृह.उ.२/३/३) हणून जे अमृत असेल याची उ पि  होऊ 

शकत नाही. तथा असे हे हटले आहे क  या कारे हे आकाश 

अनंत आहे याच कारे आ यालािह अनंत समजले पािहजे. 

‘आकाशशरीरं ’ ाचे शरीर आकाश आहे. (त.ैउ.१/६/२) 

या ु ित वा यांनी आकाशाची अनंतता िस  होते. हणून ही 

आकाशाची उ पि  होऊ शकत नाही. 

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , उ  ु ितम ये 

या कारे आकाशाची उ पि  दाखिवणारी वा ये आहेत, 

याच कारे वायु, अि न आिदंची उ पि  दाखिवणारे श दही 

आहेत. मग असे कसे मानले जाऊ शकते क , आकाशासाठी 

सांगणे तर गौण आहे आिण दुसर्यासाठी मु य आहेत, यावर 

पूवप ा या बाजूने उ र िदले जात आहे.  
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या चैक य श दवत ्॥ २.३.५ ॥  

अथ - च = तथा, श दवत ् = श दा माणे, एक य = 

कुठ या एका शाखे या वणनात, यात ् = गौण पाने ही 

आकाशाची उ पि  दाखिवली जाऊ शकते.  

या या - दुसर्या िठकाणी एकाच करणात थम तर हटले 

आहे क , ‘तपसा चीयते  ततोऽ नमिभजायते ।’ ‘  

िव ानमय तपाने वृ ि ला ा  होते, या यापासून अ न 

उ प न होते.’ (मु.उ.१/१/८) यानंतर हटले आहे क , ‘यः 

सव ः सविवद् य य ानमयं तपः । त मादेतद् नाम 

पम नं च जायते ॥’ (मु.उ.१/१/९) अथात ‘जो सव  आहे, 

सवाना जाणणारा आहे, याचे ानमय तप आहे, 

या यापासून हे  आिण नाम, प एवं अ न उ प न होते.’ 

या करणात जसा थम  श द मु य अथाने यु  झाला 

आहे आिण नंतर याच  श दाचा गौण अथाने योग केला 

गेला आहे. याच कारे कुठ या एका शाखेत गौण अथाने 

आकाशाला उ पि शील दाखिवले जाऊ शकते.  

संबंध - या कारे पूवप ाची उ थापना क न आता दोन 

सू ां ारे याचे समाधान करतात.  

ित ाऽहािनर यितरेका छ दे यः ॥ २.३.६ ॥  
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अथ - अ यितरेकात ् = ा या कायापासून आकाशाला 

अलग न मान याने ही; ित ाहािनः = एका या ानाने 

सवा या ानासंबंधी ित ेचे र ण होऊ शकते. श दे यः= 

ु ित या श दाने हेच िस  होते.  

या या - उपिनषदात जी एकाला जाण याने सवाचे ान 

हो याची ित ा केली गेली आहे आिण या संगी जी कारण-

कायाची उदाहरणे िदली गेली आहेत, (छां.उ.३/१/१ ते ६ पयत) 

या सवाची िवरोधरिहत िस ी आकाशाला ा या कायाहन 

अलग न मान यानेच होऊ शकते, अ यथा नाही. कारण क , 

तेथे माती आिण सुवण आिदचा ांत देऊन यां या 

कुठ यािह एका काया या ानाने कारणा या ाना या ारे 

सवाचे ान होणे सांिगतले गेले आहे. हणून जर आकाशाला 

ाहन अलग मानले तर कारण प ाला जाण यावरिह 

आकाशाला जाणले असे होणार नाही. यामुळे ित ेची हानी 

होईल. एवढेच न हे तर ‘हे सव च आहे.’ (मु.उ.२/२/११) ‘हे 

सव या ाचे व प आहे.’ (छां.उ.६/८/७) ‘हे सव िनःसंदेह 

च आहे; कारण उ पि , ि थित आिण लय या यातच 

होतात.’ (छां.उ.३/१४/१) इ यािद ु ितवा यांनी ही हेच िस  

होत आहे क  आकाश या ाचेच काय आहे.  

संबंध - दुसरे समाधान - 
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याि कर तु िवभागो लोकवत ्॥ २.३.७ ॥  

अथ - तु = तथा, लोकवत ्= साधारण लौिकक यवहारा माणे, 

यावद्-िवकारम् = िवकारमा  सव काही; िवभागः = ाचाच 

िवभाग (काय) आहे.  

या या - या कारे लोकात असे िदसून येते क , कोणी पु ष 

देवद ा या पु ांचा प रचय देतेवेळी हणतो क , ‘हे सव या 

सव देवद ाचे पु  आहेत.’ नंतर तो यां यामधून कोणा एक 

दोघांचेच नाम घेऊन जरी हणाला क  यांची उ पि  

देवद ापासून झाली आहे.’ तरीही या सवाची उ पि  

देवद ापासूनच मानली जाईल. याच कारे जे हा सम त 

िवकारा मक जगताला या ाचे काय सांिगतले गेले आहे 

तर आकाश यापासून अलग कसे राह शकते ? हणून तेज 

आिदची सृ ि  दाखिवताना यावेळी जरी आकाशाचे नाव 

राहन गेले तरीही हेच िस  होते क , आकाशही अ य 

त वा माणे ाचे काय आहे आिण ते या यापासून उ प न 

होते. वायु आिण आकाशाला अमृत हण याचे ता पय 

देवता माणे यांनाही अ य त वां या पे ा िचर थायी 

दाखिवणे मा  आहे.  
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संबंध - या कारे आकाशाचे उ प न होणे िस  क न या या 

उदाहरणाने हा िन य केला जात आहे वायु ही उ प न होतो.  

एतेन मात र ा या यातः ॥ २.३.८ ॥  

अथ - एतेन = याने अथात आकाशाची उ पि  िस  करणार्या 

कथनाने ही; मात र ा = वायुचे उ प न होणे, या यातः = 

सांिगतले गेले आहे.  

या या - या युि नी आिण ु ित माणां या ारा 

पूवसू ांम ये ापासून आकाशाचे उ प न होणे िनि त केले 

गेले, यायोगे हे कथन ही झाले क  वायु ही उ प न होत 

असतो. हणून या यािवषयी वेगळे सांगणे आव यक वाटले 

नाही.  

संबंध - या कारे आकाश आिण वायुला उ पि शील दाखवून 

आता या य जगतात या त वांना दुसर्या मताचे लोक 

िन य मानतात तसेच यां या उ पि चे प  वणन वेदात 

आलेले नाही या सवाना ही उ पि शील दाखिव यासाठी 

पुढील सू  सांगतात.  

अस भव तु सतोऽनुपप ेः ॥ २.३.९ ॥  
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अथ - सतः = ‘सत’ श दवा य ािशवाय (अ य कोणाचे 

उ प न न होणे) तु = तर; असंभव आहे, अनुपप ेः = कारण 

क  अ य कुणाचे उ प न न होणे युि  आिण माण ारा िस  

होऊ शकत नाही.  

या या - या पूण  परमा याचे ु ितम ये िठकिठकाणी 

सत ् नामाने वणन आले आहे तसेच जे या जड चेतना मक 

जगताचे परमकारण मानले गेले आहे, यास सोडून या 

जगतात कोणतेही त व असे नाही, जे उ पि शील नाही. बुि , 

अहंकार, काल तथा गुण आिण परमाणु आिद सव उ पि शील 

आहेत. कारण क  वेदाम ये लया या वेळी एकमा  पर  

परमे राहन िभ न कोणाचे अि त व वीकारले गेलेले नाही; 

हणून युि  अथवा माण ारा कुठलािह पदाथ उ प न न 

होणारा िस  होऊ शकत नाही. हणून ािशवाय सव काही 

उ पि शील आहे.  

संबंध - छा दो योपिनषदात असे हटले आहे क , ‘ या ाने 

तेजाची रचना केली’ आिण तैि रोपिनषदात सांिगतले गेले 

आहे क , ‘सवा मा परमे रापासून आकाश उ प न झाले, 

आकाशापासून वायु आिण वायुपासून तेज.’ हणून येथे 

तेजाला कशापासून उ प न झाले हणून मानावे ? ापासून 

अथवा वायुपासून ? या िज ासेवर सांगतात.  
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तेजोऽत तथा ाह ॥ २.३.१० ॥  

अथ - तेजः = तेज, अतः = या (वायु) पासून (उ प न झालेला), 

तथा िह = असाच; आह = अ य  हटले आहे.  

या या - तेज-त व वायुपासून उ प न झाले असेच मानले 

पािहजे. कारण क  हीच गो  ु ितम ये दुसर्या जागी 

सांिगतली गेली आहे. भाव हा आहे क  या ाने वायुपासून 

तेजाची रचना केली अथात आकाश आिण वायुला पिह याने 

उ प न क न यानंतर वायुपासून तेजाची उ पि  केली असे 

मान यावर दो ही ु ितंची एकवा यता होऊन जाईल.  

संबंध - या कारे  

आपः ॥ २.३.११ ॥  

अथ - आपः = जल (तेजापासून उ प न झाले.)  

या या - उपयु  काराने दो ही ु ितं या कथनाची एकता 

झा याने हे जाणले पािहजे क , उ  तेजापासून जल उ प न 

झाले.  

संबंध - या करणात हे सांिगतले गेले आहे क , या जलाने 

अ नाची रचना केली, हणून येथे गह, जव आिद अ नाची 
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उ पि  जलापासून झाली क  पृ वीपासून ? या िज ासेवर 

सांगतात.  

पृ िथ यिधकार पश दा तरे यः ॥ २.३.१२ ॥  

अथ - पृ िथवी = (या करणात अ ना या नावांने) पृ वीच 

सांिगतली गेली आहे; अिधकार पश दा तरे यः = कारण क  

पांच त वां या उ पि चे करण आहे यात सांिगतलेले काळे 

प ही पृ वीचे मानले गेले आहे तथा दुसर्या ु ितम येही 

जलापासून पृ वीचीच उ पि  सांिगतली गेली आहे.  

या या - या करणात अ न श द पृ वीचाच बोधक आहे 

असे समजणे ठीक होईल; कारण क  हे त वां या उ पि चे 

करण आहे, तसेच जे अ नाचे प काळे हटले आहे, तेही 

अ नाचे प नाही, पृ वीचेच प काळे मानले गेले आहे. 

यािशवाय, तैि रीयोपिनषदात जेथे या माचे वणन आहे 

तेथेही जलापासून पृ वीचे उ प न होणे सांिगतले गेले आहे. 

यानंतर पृ वीपासून औषधी आिण औषधीपासून अ ना या 

उ पि चे वणन आहे. हणून येथे सरळ जलापासूनच अ नाची 

उ पि  मानणे ठीक नाही. छा दो यम ये उ  करणात जी 

ही गो  सांिगतली गेली आहे क , ‘य  व च वषित तदेव 

भूिय म नं भवित ।’ (६/२/४) अथात ‘जेथे जेथे जल अिधक 
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बरसते तेथे अ नाची उ पि  अिधक होते.’ याचा भाव हाच आहे 

क , जला या संबंधात पृ वीम ये थम औषधी अथात अ नाचे 

रोपटे उ प न होते आिण यापासून अ न उ प न होते, असे 

मान यावर पूवापरम ये काही िवरोध रहाणार नाही.  

संबंध - या करणात आकाशाची उ पि  सा ात ् ापासून 

सांिगतली गेली आहे आिण अ य चार त वांची एकापासून 

दुसर्याची मशः उ पि  सांिगतली गेली आहे. हणून ही 

िज ासा उ प न होते क , एका त वानंतर दुसर्या त वाची 

रचना सा ात परमे र करतो अथवा एक त व दुसर्या 

त वाला वयं उ प न करते ? यावर सांगतात.  

तदिभ यानादेव तु ति लङ्गात ्सः ॥ २.३.१३ ॥  

अथ - तदािभ यानात ् = या त वांचे उ म कारे िचंतन 

कर याचे कथन अस याने; एव = च, तु = तर (हे िस  होते 

क ); सः = तो परमा माच या सवाची रचना करतो, 

ति लङगात ् = कारण क  उ  ल णे यालाचा अनु प 

आहेत.  

या या - या करणात वारंवार काया या िचंतनाची गो  

सांिगतली गेली आहे. हे िचंतन प कम जडात संभव नाही, 

चेतन परमा यातच संगत होऊ शकते; हणून हेच िस  होत 
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आहे क , तो परमा मा वतःच थम उ प न केले या 

त वापासून दुसर्या त वास उ प न करतो. याच उ ेशाने 

एका त वापासून दुसर्या त वा या उ पि चे कथन आहे. या 

त वांना वतं पाने एक दुसर्याचे काय-कारण 

दाखिव या या उ े याने नाही. हणून असेच समजले पािहजे 

क , मु य पाने सवाची रचना करणारा तो पूण  

परमे रच आहे. अ य कोणी नाही.  

संबंध - या कारे जगता या उ पि या वणना ारा ाला 

जगताचे कारण दाखवून आता लया या वणनाने या 

गो ीची पुि  करतात.  

िवप ययेण तु मोऽत उपप ते च ॥ २.३.१४ ॥  

अथ - तु = परंतु, अतः = या उ पि माने; मः = लयाचा 

म, िवपययेण = िवपरीत होतो, उपप से = असेच होणे 

युि संगत आहे, च = तथा ( मृितम ये ही असेच वणन आहे.)  

या या - उपिनषदांत जगता या उ पि चा जो म 

सांिगतला गेला आहे या या िवपरीत म लय कालात 

होतो. ारंिभक सृ ि या समयी ापासून आकाश, वायु, 

तेज, जल आिण पृ वी आिद या माने जगताची उ पि  होते. 

नंतर जे हा लयकाल येतो ते हा बरोबर या या िवपरीत 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    148 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

माने पृ वी आिद त वांचा यां या कारणांत लय होतो. जसे 

पृ वी जलात, जल अि नत, अि न वायुत, वायु आकाशात, 

आकाश परमा यात िवलीन होऊन जाते. युि ने ही हाच 

म यो य वाटतो. येक काय आप या उपादान कारणातच 

लीन होते. जसे जलापासून बफ बनतो आिण जलातच याचा 

लय होतो. मृितंम येही असे वणन येते. (िव णुपुराण अंश ६, 

अ याय ४, शल्ोक १४, ते ३८ पयत)  

संबंध - येथे भूतां या उ पि  आिण लयाचा म तर 

दाखिवला गेला परंतु मन, बुि  आिण इंि यां या उ पि िवषयी 

काही िनणय नाही, हणून ही िज ासा होते क , या सवाची 

उ पि  भूतापसूनच होते का परमे रापासून ? जर 

परमे रापासून होत असेल तर भूतां या आधी होते का नंतर 

होते ? हणून याचा िनणय कर यासाठी हणतात.  

अ तरा िव ानमनसी मेण ति लङ्गािदित चे न, 

अिवशेषात ्॥ २.३.१५ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; िव ानमनसी = इंि ये आिण मन, 

मेण = उ पि मा या ि ने, अ तरा ( याताम्) = 

परमा मा आिण आकाश आिद भूतां या म ये असले पािहजे. 

ति लङगात ्= कारण क  ( ु ितम ये) हाच िन य करिवणारे, 
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िलङग ( माण) = ा  होते, इित न = तर असे हणणे ठीक 

नाही; अिवशेषात ् = कारण क  ु ितम ये कुठ यािह 

मिवशेषाचे वणन नाही.  

या या - मु डकोप िनषदात थम असे वणन आले आहे क  

‘जशी वलीत अ नीपासून िठण यांची उ पि  होत असते, 

याच कारे हे नाना पानी संयु  पदाथ या 

परमे रापासून उ प न होतात आिण यातच िवलीन होऊन 

जातात.’ “यथा सुदी ात ् पावकाद् िव फुिलङ्गाः सह शः 

भव ते स पाः। तथा राद् िविवधाः सो य भावाः जाय ते 

त  चैवािप यि त॥”(मु.उ.२/१/१) नंतर जगता या कारण प 

या परमे रा या परा पर व पाचे वणन करताना याला 

अज मा, अिवनाशी िद य, िनराकार, सव काराने परम शु  

आिण सम त जगता या बाहेर-आंत या  दाखिवले गेले आहे. 

“ि यो मूतः पु षः सबा ा य तरो जः। अ ाणो मनाः 

शु ो रात ् परतः परः॥” (मु.उ.२/१/२) यानंतर असे 

सांिगतले गेले आहे क  ‘या पर  पु षो मापासून हा ाण, 

मन, सव इंि ये तथा आकाश, वायु, योित, जल आिण सवानी 

धारण करणारी पृ वी उ प न होतात.’ “एत मा जायते ाणो 

मनः सवि यािण च। रवं वायु योितरापः पृ िथवी िव य 

धा रणी॥” (मु.उ.२/१/३) या वणनाम ये परमा यापासून थम 
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ाण, मन आिण इंि यांचे उ प न हो याची गो  सांगून 

आकाश आिद भूतांची मशः उ पि  सांिगतली गेली आहे. 

हणून परमा मा आिण आकाशा या म ये मन-इंि यांचे थान 

िनि त होत आहे. ता पय हे क  ाण आिण इंि यांसिहत 

मना या उ पि  नंतरच आकाश आिद भूतांची सृ ि  मानली 

पािहजे; कारण क  उपयु  ु ितम ये जसा म िदला गेला 

आहे, ते याच िन यावर पोहोचिवणारा आहे, असे जर कुणी 

हटले तर याचे हे कथन ठीक नाही, कारण क  या वणनात 

िवशेष पाने कुठलाही म सांिगतला गेलेला नाही. यामुळे 

तर केवळ हीच गो  िस  होते क  बु ी, मन आिण इंि यांची 

उ पि  ही परमे रापासूनच होते. एवढेच न हे तर उ  ु ितचे 

पूण करण पािहले क  हे प  होते क  ु ितचा उ े य 

कुठ याही कार या माचे ितपादन करणे हे नाही. यास 

केवळ हेच दाखिवणे अभी  आहे क  जगताचे उपादान आिण 

िनिम  कारण एक मा   आहे; कारण क  िभ न-िभ न 

क पात िभ न िभ न माने जगता या उ पि चे वणन ु ित 

आिण मृितंम ये ा  होत असते. हणून कुठ या तरी एका 

माला िनि त करणे श य होत नाही. (मु.उ.२/१/५ पासून ९ 

पयत) 
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संबंध - या थात आ ापयत या िववेचनाने पर  

परमे रास जड-चेतना मक संपूण जगताचे 

अिभ निनिम ोपादान कारण िस  केले गेले. याव न हे 

तीत होत आहे क  या पर ापासून अ य त वां माणेच 

जीवांची ही उ पि  होत असते. जर असेच असेल तर असा  

उ प न होतो क  परमा याचाच अंश अस याने जीवा मा तर 

अिवनाशी, िन य तथा ज ममरणरिहत मानला गेला आहे, 

याची उ पि  कशी होईल ? यावर सांगतात.  

चराचर यपा य तु या द् यपदेशो भा त ावभािव वात ्

॥ २.३.१६ ॥  

अथ - तु = परंतु, चराचर यपा यः = चराचर शरीरांना ध न 

सांिगतले गेलेला, तद् यपदेशः = ते ज म-मरण आिदचे 

कथन; भा ः यात ् = जीवा यासाठी गौण पाने अस ू

शकते; त ावभािव वात ्= कारण क  तो या या शरीरा या 

भावाने भािवत रहातो.  

या या - हा जीवा मा वा तवात सवथा शु  परमे राचा 

अंश, ज म-मरणरिहत िव ान व प िन य अिवनाशी आहे; 

यात काही शंका नाही. तरीही हे अनािद परंपरागत आप या 

कमा या अनुसार ा  झालेले थावर (वृ -पहाड आिद) 
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जङगम (देव, मनु य, पशु, प ी आिद) शरीरां या आि त आहे, 

यां या यां याबरोबर त ूप होतात, ‘मी शरीराहन सवथा 

िभ न आहे, या याशी माझा काही संबंध नाही आहे.’ या 

वा तिवक त वास जाणत नाही या कारणाने या या 

शरीरां या ज म-मरण आिदना ध न गौण पाने जीवा याचे 

उ प न होणे ु ितम ये सांिगतले गेले आहे. हणून काही 

िवरोध नाही. क पा या आिद या जड-चेतना मक अनािद 

िस  जगताचे गट होणे ही या परमा यापासून याचे 

उ प न होणे आहे आिण क पा या अंती या परमे रात 

िवलीन होऊन जाणेच याचा लय आहे. (गीता ९/७-१०) 

यािशवाय पर  परमा मा कुणा न या जीवाला उ प न 

करतो अशी गो  नाही. या कारे थूल सू म आिण कारण या 

तीन कार या शरीरां या आि त जीवा याचे 

परमा यापासून उ प न होणे आिण यात िवलीन होणे ु ित-

मृितम ये िठकिठकाणी सांिगतले गेले आहे. जीवांना 

भगवान यां या परंपरागत संिचत कमा या अनुसारच 

चांग या-वाईट योिनम ये उ प न करतात हे थमच िस  

केले गेले आहे. ( .स.ू२/१/३४)  
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संबंध - येथे ही िज ासा उ प न होते क , जीवांची उ पि  गौण 

न मानता मु य मानली तर काय आपि  आहे ? यावर 

सांगतात.  

ना माऽ ुतेिन य वा च ता यः ॥ २.३.१७ ॥  

अथ - आ मा = जीवा मा; न = वा तवात उ प न होत नाही; 

अ ुते = कारण क  ु ितम ये कोठेही जीवा याची उ पि  

सांिगतली गेलेली नाही; च = यािशवाय, ता यः = या 

ु ितंपासून ही, िन य वात ् = यांची िन यता िस  केली गेली 

आहे हणून ही, (जीवा याची उ पि  मानली जाऊ शकत 

नाही.)  

या या - ु ितम ये कोठेही जीवा याचे वा तिवक उ प न 

होणे सांिगतले गेलेले नाही. मु डकोपिनषदात जे अि न या 

ांताने नाना भावां या उ पि चे वणन आहे, (मु.उ.२/१/१) ते 

पूवसू ात सांिगत यानुसार शरीरां या उ पि स ध नच आहे. 

याच कारे दुसर्या ु ित या कथनाचा उ ेशही समजला 

पािहजे. हणून ु ितचा हाच िनि त िस ांत आहे क  

जीवा याची व पाने उ पि  होत नाही. इतकेच न हे तर 

ु ितं या ारा या या िन यतेचेच ितपादन केले गेले आहे. 

छा दो योपिनषदात सजीव वृ ा या ांताने ेतकेतुला 
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समजावीत या या िप याने हटले आहे क , ‘जीवापेतं वाव 

िकलेदं ि यते न जीवो ि यते ।’ अथात ‘जीवरिहत झालेले हे 

शरीरच मरते, जीवा मा मरत नाही.’ (छां.उ.६/११/३) 

कठोपिनषदात हटले आहे क , हा िव ान व प जीवा मा 

ज मतही नाही आिण मरतही नाही. हा अज मा, िन य, सदा 

रहाणारा आिण पुराण आहे. शरीराचा नाश झाला तरी याचा 

नाश होत नाही. (क.उ.१/२/१८) इ यािद. हणून हे सवथा 

िनिववाद आहे क  जीवा मा व पाने उ प न होत नाही. ‘न 

जायते ि यते वा िवपि नायं कुति न बभूव कि त ्। अजो 

िन यः शा तोऽयं पुराणो न ह यते ह यमाने शरीरे ॥’  

संबंध - जीवाची िन यता ढ कर यासाठी पु हा सांगतात.  

ोऽत एव ॥ २.३.१८ ॥  

अथ - अतः = (तो िन य अथात ज म-मरणरिहत आहे) हणून; 

एव = ही, ः = ाता आहे.  

या या - हा जीवा मा व पाने ज मणारा-मरणारा नाही 

आहे, िन य चेतन आहे हणून तो ाता आहे. भाव हा आहे क  

तो जर ज मणारा-मरणारा, अथवा घटणारा-वाढणारा आिण 

अिन य असता तर तो ाता अस ूशकणार नाही. परंतु िस  

योगी आप या ज म-ज मांतरातील गो ी जाणतो तसेच 
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येक जीवा मा पिह या शरीराशी असलेला संबंध सोडून 

जे हा दुसरे नवीन शरीर धारण करतो ते हा पूव मृ ितला 

अनुस न नानपानािदम ये वृ  होत असतो. या कारे पशु-

प ी आिदंना ही जो पादनाचे ान पूव या अनुभवा या 

मृितने होऊन जाते. तसेच बालपण आिण युवाव थेतील 

घटना या या मरणात रहातात तो बदलत नाही हा सवाचा 

अनुभव आहे, जर आ याचे प रवतन होत असते तर तो ाता 

होऊ शकला नसता. याव न हे िस  होत आहे क , जीव 

िन य आहे आिण ान व प आहे. शरीरे बदलली तरी 

जीवा मा बदलत नाही.  

संबंध - जीवा मा िन य आहे, शरीर बदलले तरी तो बदलत 

नाही. ही गो  कारांतराने पु हा िस  करतात.  

उ ाि तग यागतीनाम् ॥ २.३.१९ ॥  

अथ - उ ाि तग यागतीनाम् = (एकाच जीवा याचे) 

शरीरातून उ मण करणे, परलोकात जाणे आिण िफ न 

परत ये याचे ु ितम ये वणन आहे (याव नही हेच िस  होते 

क  जीवा मा िन य आहे.)  

या या - कठोपिनषद (२/२/७) म ये हटले आहे क , 

“योिनम ये प ते शरीर वाय देिहनः । 
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थाणुम येऽनुसंयि त यथाकम यथा ुतम् ॥” “मरण 

पाव यावर या जीवा यापैक  आपाप या कमानुसार कोणी 

तर वृ ािद अचल शरीरास धारण करतात आिण कोणी देव, 

मनु य, पशु, प ी आिद जङगम शरीरांना धारण करतात.” 

ोपिनषदात हटले आहे क , “अथ यिद ि मा ेण मनिस 

स प ते सोऽ त र  ं यजुिभ नीयते सोमलोकम् । स 

सोमलोके िवभूितमनुभूय पुनरावतते ॥” ( .उ.५/४) अथात “जर 

कोणी या ॐ कारा या दोन मा ांना ल य क न मनात यान 

करीत असेल तर यजुवदा या ु ित याला अ त र वत  

चं लोकात वर या बाजूस घेऊन जाते; तेथे वगलोकात 

नाना कार या ऐ याचा भोग क न तो पु हा मृ युलोकात 

परत येतो;” याच कारे अ या य ु ितंम ये जीवा या या 

वतमान शरीर सोडून, परलोकात जाणे तथा तेथून पु हा परत 

ये याचे वणन आहे, याव न ही हेच िस  होते क , शरीराचा 

नाश हो याने जीवा याचा नाश होत नाही. तो िन य आिण 

अप रवतनशील आहे.  

संबंध - सांिगतले या गो ीव नही पु हा आ याचे िन य व 

िस  करतात.  

वा मना चो रयोः ॥ २.३.२० ॥  
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अथ - उ रयोः = परलोकात जाणे आिण तेथून परत पु हा 

परतणे या पूव  सांिगतले या दो ही ि यांची िसि ; वा मना 

= व व पाने, च = च होत आहे. ( हणूनही आ मा िन य 

आहे.)  

या या - उ ांतीचा अथ आहे शरीराचा िवयोग. तो तर 

आ याला िन य मानले नाही तरीही होणारच; परंतु नंतर 

सांिगतले या गित आिण आगित अथात परलोकात जाणे 

आिण तेथून परतून येणे या दोन ि यांची िस ी आप या 

व पानेच होऊ शकतात. जो परलोकात जातो तोच वयं 

परतून येतो, दुसरा नाही. याव न हे प  होते क , 

शरीरा या नाशाने आ याचा नाश होत नाही. आिण तो सदा 

रहातो.  

संबंध - या कारे ु ित माणाने जे आ याचे िन य व िस  

केले गेले, यातही जीवा याला गमनागमनशील - एका 

देशातून दुसर्या देशात येणारा-जाणारा हटले गेले आहे. जर 

हे ठीक असेल तर मग तर तो आ मा िवभु मानला जाऊ शकत 

नाही, याला एकदेशी मानावे लागेल हणून याचे िन य व 

ही गौणच होईल. या शंकेचे िनराकरण कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. यात पूवप ा या बाजूने 
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आ या या अणु वाची थापना क न अंती यास िवभु 

( यापक) िस  केले गेले आहे.  

नाणुरत ते रित चे न, इतरािधकारात ्॥ २.३.२१ ॥  

अथ - चेत ्= जर हणाल क , अणुः = जीवा मा अणुः न = नाही 

आहे, अत छुतेः = कारण क  ु ितम ये याला अणु न हणता 

महान आिण यापक सांिगतले गेले आहे; इित न = तर असे 

हणणे ठीक नाही; इतरािधकारात ् = कारण क , (जेथे 

िुतम येही आ याला महान आिण िवभु हटले आहे) तेथे 

दुसर्याचे अथात परमा याचे करण आहे.  

या या - ‘स वा एष महानज आ मा योऽयं िव ानमयः ाणेषु 

।’ (ब.ृउ.४/४/२२) अथात ‘जो हा िव ानमय आ मा ाणांम ये 

आहे, तोच हा महान अज मा आ मा आहे.’ इ यािद ु ितंचे 

वणनास गृहीत ध न जर असे हणाल क , ु ितम ये यास 

अणु हटले गेलेले नाही, महान हटले गेले आहे, हणून 

जीवा मा अणु नाही, यापक आहे तर हे िस  होऊ शकत 

नाही. कारण क , ही ु ित परमा या या करणातील आहे; 

हणून तेथे आलेला ‘आ मा’ श द जीवा याचा वाचक नाही 

आहे. 

संबंध - केवळ एवढीच गो  नाही, अिपतु -  
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वश दो माना या च ॥ २.३.२२ ॥  

अथ - वश दानुमाना याम् = ु ितम ये अणुवाचक श द आहे, 

याव न आिण अनुमान (उपमा) वाचक दुसर्या श दांनी, च 

= ही (जीवा याचे अणु व िस  होत आहे.)  

या या - मु डकोपिनषदात हटले आहे क , ‘एषोऽणुरा मा 

चेतसा वेिदत यः’ (३/१/९) अथात ‘हा अणु प रणामवाला 

आ मा िच ाने जाण यायो य आहे.’ तथा ेता ातर म ये 

हटले आहे क , ‘बाला शतभाग य शतधा कि पत य च । 

भागो जीवः स िव ेयः ।’ (५/९) अथात ‘केसा या अ भागाचे 

शंभर तुकडे केले गेले आिण यातील एका तुकडयाचे पु हा 

शंभर तुकडे केले गेले तर िततकेच माप जीवा याचे 

समजायला हवे.’ या कारे ु ितम ये प  श दात जीवाला 

‘अणु’ हटले गेले तथा उपमेनेही याचे ‘अणुतु य माप 

सांिगतले गेले आहे; आिण युि नेही असेच समजून येते क , 

जीवा मा अणु आहे; अ यथा तो सू माितसू म शरीरात िव  

कसा होऊ शकतो ? हणून हेच िस  होत आहे क , जीवा मा 

अणु आहे.  

संबंध - जीवा याला शरीरा या होणार्या सुख-दुःखािदचा 

अनुभव कसा येईल ? यावर पूवप ाकडून सांिगतले आहे. - 
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अिवरोध दनवत ्॥ २.३.२३ ॥  

अथ - च दनवत ् = या कारे एका देशात लावलेला च दन 

(वृ ) आप या गंध प गुणाने सव जागी पसरतो; तसाच 

एकाच देशात ि थत आ मा िव ान प गुण ारा सम त 

शरीरास या  क न सुख-दुःखािदचा ाता होतो, हणून; 

अिवरोधः = काही िवरोध नाही. 

या या - जीवाला अणु मान यावर याला शरीरा या येक 

देशात होणार्या पीडेचे ान होणे युि िव  तीत होत आहे, 

अशी शंका ही घेता कामा नये. कारण क , या कारे कुठ या 

एका देशात लावले या अगर घरात कुठ या एका जागी 

ठेवलेले च दन आप या गंध पी गुणाने सव जागी पसरते, 

तसाच शरीरात एका जागी दयात ि थत असलेला जीवा मा 

आप या िव ान प गुण ारा सम त शरीरात पसरतो आिण 

सव अंगात होणार्या सुख-दुःखांना जाण ूशकतो. 

संबंध - शरीरा या एका देशात आ याची ि थित आहे हे िस  

कर यासाठी पूवप ी हणतात- 

अवि थितवैशे यािदित चे न, अ युपगमा ृ ित िह ॥ २.३.२४ ॥  

अथ - चेत ्= जर हणाल; अवि थितवैशे यात ्= च दन आिण 

आ याची ि थित यात भेद आहे, हणून (च दनाचा ा त 
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उपयु  नाही); इित न = तर अशी गो  नाही; िह = कारण 

क ; िद = दय देशात; अ युपगमात ् = याची ि थित 

वीकारली गेली आहे. 

या या - जर हणाल क  च दनाची ि थित तर एका देशात 

य  आहे; परंतु या या समान आ याची ि थित शरीरा या 

एका देशात य  नाही आहे, हणून हा ा त उपयु  

नाही तर हे हणणे ठीक नाही; कारण क  ु ितने आ याला 

दयात ि थत सांगून याची एका देशात ि थित प पणे 

वीकार केली आहे; जसे ‘ ेष आ मा हा आ मा दयात 

ि थत आहे.’ ( .उ.३/६) तथा ‘कतम आ मेित योऽयं 

िव ायमयः ाणेषु त य ितः पु षः’ - ‘आ मा कोण आहे 

असे िवचार यावर सांिगतले आहे क , ‘ ाणांम ये दयात जो 

हा िव ानमय योितः व प पु ष आहे.’ (बृह.उ.४/३/७) 

इ यािद. 

संबंध - ितची गो  कारा तराने सांगतात.  

घुणा ा लोकवत ्॥ २.३.२५ ॥  

अथ - वा = अथवा असे समजा क , अणुप रमाण असणार्या 

जीवा याचे; गुणात ् = चेतनता प गुणाने सम त शरीरास 
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चेतनायु  करणे स भव आहे; लोकवत ्= कारण क , लोकात 

असे िदसून येते.  

या या - अथवा या कारे लोकात ही गो  य  िदसून 

येते क , घरातील कुठ या एक (देशात) भागात ठेवलेला 

दीपक आप या काश प गुणाने सम त घराला कािशत 

करतो तसेच शरीरा या एका देशात ि थत अणु या मापाचा 

जीवा मा आप या चेतन प गुण ारा सम त शरीराला 

चेतनायु  करतो, हणून यात काही िवरोध नाही.  

संबंध - गुण आप या गुणीपासून अलग कसा होतो ? यावर 

सांगतात.  

यितरेको ग धवत ्॥ २.३.२६ ॥  

अथ - ग धवत ्= गंधा माणे, यितरेकः = गुणाचे गुणीपासून 

अलग असणे अस ूशकते ( हणून काही िवरोध नाही.)  

या या - येथे ही शंकाही करता कामा नये क  गुण तर 

गुणीबरोबरच रहातो. तो गुणीपासून अलग होऊन काही काय 

कसे क  शकेल ? कारण क  जसा गंध आप या गुणी पु प 

आिदपासून अलग होऊन थाना तरात पसरतो याच कारे 

आ याचा चेतनता प गुणही आ यापासून अलग होऊन 

सम त शरीरात या  होतो; हणून काही िवरोध नाही.  
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संबंध - हीच गो  ु ित माणाने ढ करतात.  

तथा च दशयित ॥ २.३.२७ ॥  

अथ - तथा = असे, च = आिण, दशयित = ु ितही दाखिवते.  

या या - केवळ युि ने ही गो  िस  होत आहे असे नाही. 

ु ितम येही आ याचे एका जागी आप या गुणा या ारा 

सम त शरीरात नखापासून रोमापयत या  होणे दाखिवले 

गेले आहे. हणून हे िस  होते क , आ मा अणु आहे. “स एष 

इह िव ः आ नखा े यः ।(ब.ृउ.१/४/७) तौ होचतुः 

सवमेवेदमावां भगव आ मानं प याव आ लोम य आ नखे यः 

ित पिमित ।(छां.उ.८/८/१)  

संबंध - या कारे पूवप ी ारा एकिवसा या सू ापासून 

स ावीसा या सू ापयत जीवा याचे अणु होणे िस  केले 

गेले, परंतु या िदले या यु या सवथा िनबल आहेत आिण 

पूवप ी ारा उद्धृत ु ित- माण तर आभास मा च आहे; 

हणून आता िस ा ती या बाजूने अणुवादाचे ख डन क न 

आ याचे िवभु वाची िस ी केली जाते. 

पृथगुपदेशात ्॥ २.३.२८ ॥  
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अथ - पृथक् = (जीवा या या िवषयात) अणुप रमाणसे िभ न; 

उपदेशात ् = उपदेश ु ितत िमळतो हणून, (जीवा मा अणु 

नाही; िवभु आहे.)  

या या - पूवप ाकडून जीवा यास अणु दाखिव याचे जे 

माण िदले गेले या ु ितम ये प  श दात जीवा यास िवभु 

दाखिवले गेले आहे. भाव हा आहे क , जेथे जीवा याचे व प 

बाला ा या दहा हजारा या भागाएवढे हटले आहे, तेथेच 

यास ‘सचान याय क पते’ या वा याने अनंत अथात िवभु 

हो यास समथ हटले गेले आहे. ( ेता.उ.५/९) हणून माण 

देणार्यास ु ित या पुढील उपदेशावर ही ि पात केला 

पािहजे. यािशवाय कठोपिनषद (१/३/१०/१३/; २/३/७) म ये 

प च जीवा याचे िवशेषण ‘महान’ आले आहे तथा गीतेत 

ही जीवा या या व पाचे वणन करताना प  हटले आहे 

क , ‘हा आ मा िन य, सव यापी, ि थर, अचल आिण सनातन 

आहे.’ (गीता २/२४) या कारे सव जागी या  असूनिह 

आकाश सू म अस याने िल  होत नाही. तसेच आ माही 

शरीरात सव जागी ि थत आहे तरीही यापासून िल  होत 

नाही. (गीता १३/३२) तथा ‘ या आ याला त ू अिवनाशी 

समज, याने हे सम त जडसमुदाय या  आहे’ (गीता २/१७) 
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या माणां या िवषयात असे सांगता येणे श य नाही क  ही 

परमा या या करणात आली आहेत.  

संबंध - यावर अशी िज ासा होते क , जर अशी गो  आहे तर 

ु ितम ये जे प  श दात आ यास अणु आिण अंगु मा  

हटले आहे याची संगित कशी होईल ? यावर सांगतात. -  

त ुणसार वा  ुतद् यपदेशः ा वत ्॥ २.३.२९ ॥  

अथ - तद् यपदेशः = ते कथन; तु = तर, तद्गुणसार वात = 

या बुि  आिद या गुणांची धानता ल ात घेऊन हे, ा वत ्

= जसे परमे रास अणु आिण दयाम ये ि थत अंगु मा  

सांिगतले गेले आहे. तसेच जीवा यासाठी समजले पािहजे.  

या या - ु ितम ये जीवा यास अंगु मा  प रमाणाचा 

हणून हणत या कारे वणन केले गेले आहे. “अङगु मा ो 

रिवतु य पः संक पाहङकारसमि वतो यः । 

बु ेगु णेना मगुणेन चैव आरा मा ो परोऽिप ः ॥” ‘जो 

अंगु मा  प रमाणाचा, सूयास श काश व प तथा 

संक प आिण अहंकाराने यु  आहे, तो बुि या गुणांनी आिण 

शरीरा या गुणांनीही आर्या या टोका जसे सू म आकाराचा 

आहे असा परमा याहन िभ न जीवा मा ही िनःसंदेह ानी 

लोकां या ारा पािहला गेला आहे.’ ( ेता.उ.५/८) 
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जीवा या या गित-अगितचे वणन ही शरीरािद या संबंधानेच 

आहे. (कौ.उ.३/६; .उ.३/९, १०) “यि च तेनैष ाणमायाित 

ाण तेजसा यु ः सहा मना यथासंकि पतं लोकं नयित ।” 

यामुळे ही गो  िबलकुल प  होत आहे क , ु ितम ये जेथे 

कोठे जीवा याला एकदेशी ‘अङगु मा ’ अथवा ‘अणु’ 

हटले गेले आहे. ती बुि  आिण शरीरा या गुणांना ध नच 

आहे, जसे परमा यास ही िठकिठकाणी जीवा या या 

दयात ि थत (क.उ.१/३/१; .उ.६/२; मु.उ.२/१/१० तथा 

२/२/१; ३/१/५, ७; ेता.उ.३/२०) तसेच अङगु मा ही 

(क.उ.२/१/१२-१३) सांिगतले गेले आहे. ते कथन थाना या 

अपे ेनेच आहे, याच कारे जीवा या या िवषयीही समजले 

पािहजे. वा तवात तो अणु नाही, िवभु आहे यात काही शंका 

नाही. पूवप ीने जी बृहदार यक आिण छा दो य- ु ितची 

माणे देऊन ही गो  सांिगतली क , ‘तो एका जागी ि थत 

राहनिह नखापासून रोमापयत या  आहे.’ हे कथन सवथा 

करण िव  आहे. कारण क , या करणात आ या या 

गुणा या याि िवषयी कुठलीच गो  सांिगतली गेलेली नाही. 

तसेच गंध, दीप आिदचा ांत देऊन जी गुण ारा 

आ या या चैत याची याि  दाखिवली आहे, ती ही 

युि संगत नाही. कारण क  ु ितम ये आ याचे 

चैत यगुणिविश  मानलेले नाही, तर उलट परमे रा माणे 
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सत,् चेतन आिण आनंद हे याचे व पभूत ल ण मानले गेले 

आहे. हणून जीवा याला अणु मानणे कुठ याही कारे 

उिचत नाही.  

संबंध - येथे ही िज ासा होते क  जर या कारे बुि  आिद या 

गुणां या संयोगाने आ याला अङगु मा  तथा एकदेशी 

मानले जाईल, व पाने नाही; मग तर जे हा लयकाली 

आ या या बरोबर बुि  आिदचा संबंध रहाणार नाही, या 

समयी सम त जीवांची मुि  होऊन जाईल. हणून 

लयानंतर सृ ि ही होऊ शकणार नाही. जर मु  जीवांचे 

पु हा उ प न होणे मानले जाईल तर मुि या अभावाचा 

संग उपि थत होईल, यावर सांगतात.  

यावदा मभािव वा च न दोष त शनात ्॥ २.३.३० ॥  

अथ - यावदा मभािव वात ् = जोपयत थूल, सू म अथवा 

कारण यापैक  कुठ याही शरीराशी जीवा याचा संबंध 

रहातो, तोपयत तो या शरीरा या अनु प एकदेशीसारखा 

रहातो, हणून; च = ही, दोषः = उ  दोष, न = नाही आहे; 

त शनात ्= ु ितम येही असेच िदसून येते.  

या या - ु ितम ये सांिगतले आहे क , जीवाचे एका 

शरीरातून दुसर्यात जाते समयी ही सू म शरीराशी संबंध 
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रहात असतो. ( .उ.३/९, १०) परलोकांतही याचा शरीराशी 

संबंध मानला गेला आहे. तथा सुषुि  आिण व नकालातही 

देहाशी संबंध दाखिवला गेला आहे. ( .उ.४/२, ५) “त म ै स 

होवाच । यथा गा य मरीचयोऽक या तं ग छतः सवा 

एति मं तेजोम डल एक भवि त ताः पुनः पुन दयतः 

चर येवँह व ै त सव परे देवे मन येक भवित । तेन त ष 

पु षो न ृणोित न प यित न िज नित न रसयते न पृशते 

नािभवदते नाद े नान दयते न िवसृजते नेयायते 

विपती याच ते ।” याला या सु िस  महिष िप पलादाने 

हटले, “गा य ! या कारे अ तास जाणार्या सूयाचे सव 

िकरण या तेजोम डलात एक होतात आिण उदय झा यावर ते 

सव पु हा फैलावतात. बरोबर याच माणे (िन े या वेळी) ती 

सव इंि येही परमदेव मनात एक होऊन जातात; यामुळे या 

समयी तो जीवा मा ऐकत नाही, पहात नाही, वास घेत नाही, 

वाद घेत नाही, पश करत नाही, बोलत नाही, हण करत 

नाही, मैथुनाचा आनंद भोगत नाही, मल-मू ाचा याग करत 

नाही अथवा चालतही नाही. या समयी ‘तो झोपला आहे असे 

लोक हणतात.’ ‘अ ैष देवः व ने मिहमान मनुभवित ।यद् 

ं  मनुप यित ु तं ुतमेवाथ मनु ृणोित । 

देशािदग तरै  यनुभतंू पुनः पुनः यनुभवित । ं 

चा ं च ु तं चा ुतं चानुभूतं चाननुभूतं च स चास च सव 
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प यित सवः प यित ।’ ‘या व नाव थेत हा जीवा मा 

आप या िवभूितचा अनुभव करतो जे वारंवार पािहलेले आहे 

तेच वारंवार पाहतो, वारंवार ऐकले या गो ी पुनः पुनः 

ऐकतो, नाना देशात आिण िदशात वारंवार अनुभवले या 

िवषयांचा पुनः पुनः अनुभवतो. इतकेच न हे तर पािहलेले 

आिण न पािहलेले आिण ऐकलेले आिण न ऐकलेलेिह, 

अनुभवलेले आिण न अनुभवलेले तसेच िव मान असलेले 

आिण अिव मानला पाहतो, या कारे सार्या घटना पाहतो 

आिण सव काही वतःच बनून पाहतो. याच कारे 

लयकालीही कमसं कारांसिहत कारण शरीराशी 

जीवा याचा संबंध राहतो, कारण क , ु ितम ये ही गो  

प  सांिगतली गेली आहे क , लयकालात हा िव ाना मा 

सम त इंि यांसह या पर ात ि थत होतो. ( .उ.४/११) 

‘िव ाना मा सह देवै  सवः ाणा भूतािन स ित ि त य  । 

तद रं वेदयते य तु सो य स सव ः सवमेवािववेशेित ॥’ 

हणून सुषुि  आिण लयकालात सम त जीव मु  हो याचा 

तथा मु  पु षांचा पुनज म आिदचा काही दोष येऊ शकत 

नाही.  

संबंध - लयकाली तर सम त जगत ् परमा यात िवलीन 

होऊन जाते, तेथे बुि  आिद त वांची ही परमा याहन िभ न 
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स ा राहात नाही. या ि थतीत बुि  आिदचा समुदाय प सू म 

अथवा कारण शरीराबरोबर जीवा याचा संबंध कसा राह 

शकतो? आिण जर या समयी राहात नाही तर सृ ि कालात 

कसा संबंध होतो? या िज ासेवर सांगतात- 

पुं वािदव य सतोऽिभ यि योगात ्॥ २.३.३१ ॥  

अथ - पुं वािदवत ्= पु ष व आिद माणे; सतः = थमपासून 

िव मान; अ य = या (कारण शरीरािद या) संबंधाचे; तु = ही; 

अिभ यि योगात ् = (सृ ि काली) कट हो याचा योग आहे; 

हणून (काही दोष नाही आहे). 

या या - लयकालात य िप बुि  आिद त व थूल पात न 

राहाता आप या कारण प पर  परमे रात िवलीन होऊन 

जाते, तथािप भगवंता या अिच य शि या पात ती 

अ य पाने सवच सव िव मान राहातात. तथा सव 

जीवा मे ही आपाप या कमसं कार प कारणशरीरांसिहत 

अ य पाने या पर  परमे रात िवलीन होऊन रहातात. 

( .उ.४/११) यां या संबंधाचा सवथा नाश होत नाही. हणून 

सृ ि काली या पर  परमा या या संक पाने ते याच 

कारे सू म आिण थूल पात कट होतात. जसे बीज पात 

थमच िव मान पु ष व बा यकाली कट होत नाही. परंतु 
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युवाव थेत शि या संयोगाने कट होते हीच गो  बीज-

वृ ा या संबंधात ही समजली जाऊ शकते.(गीता अ.१४ 

शल्ोक ३ व ४ म ये हीच गो  प  केली गेली आहे.) हणून 

काही िवरोध नाही. या साधकाचे अंतःकरण साधने या ारा 

िजतके शु  आिण यापक होते ते िततकेच िवशाल होऊन 

जाते. हेच कारण आहे क  यो याम ये दूर देशातील गो  

जाणणे आिदचे साम य येत असते, कारण क  जीवा मा तर 

थमपासूनच सव  या  आहेच, अंतःकरण आिण थूल 

शरीरा या संबंधानेच तो या या अनु प आकाराचा होत आहे.  

संबंध - जीवा मा तर वयं काश व प आहे, याला मन, 

बुि या संबंधाने व तुचे ान होते, हे मान याची काय 

आव यकता आहे ? या िज ासेवर सांगतात.  

िन योपल यनुपलि ध सङ्गोऽ यतरिनयमो वाऽ यथा ॥ 

२.३.३२ ॥  

अथ - अ यथा = जीवाला अंतःकरणा या संबंधाने िवषय ान 

होत असते असे मानले नाही तर; 

िन योपल यनुपलि ध सङगः = याला सदाच िवषयांचा 

अनुभव ये याचा अथवा कधीही अनुभव न ये याचा संग 

उपि थत होईल; वा = अथवा, अ यतर िनयमः = आ याची 
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ाहक-शि  अथवा िवषया या ा -शि चे िनयमना 

( ितबंधा) ची क पना करावी लागेल (अशा ि थतीत 

अंतःकरणाचा संबंध मानणेच युि संगत आहे.)  

या या - जर असे मानले नाही तर हा जीवा मा 

अंतःकरणा या संबंधाने सम त व तुंचा अनुभव करतो हे 

य ात जे िदसून येते क  हा जीवा मा कधी कुठ या 

व तुचा अनुभव करतो आिण कधी करत नाही, याची िस ी 

होणार नाही. कारण क  याला जर काश व प अस याने 

वतः अनुभव करणारा मानाल तर मग यास सदैव एकाच 

वेळी येक व तुचे ान होते असे मानावे लागेल. जर या या 

िठकाणी जाण याची शि  वाभािवक मानली नाही तर कधी 

कुठ याही काळात न जाण याचा संग येईल अथवा 

दोघांपैक  कुणा एका या शि चे िनयमन (संकोच) मानावे 

लागेल. अथात एक तर हे वीकारावे लागेल क  कुठ या तरी 

िनिम ाने जीवा या या ाहकशि चा ितबंध होतो अथवा 

असे मानावे लागेल क  िवषया या ा -शि त कुठ या तरी 

कारणाने ितबंध येत असतो. ितबंध दूर झा यावर िवषयाची 

उपल धी होते आिण तो रािहला तर िवषयोपलि ध होत नाही. 

परंतु ही गौरवपूण क पना कर यापे ा अंतःकरणा या 

संबंधाचा वीकार कर यातच लाघव आहे. हणून हेच मानणे 
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ठीक आहे क , अंतःकरणा या संबंधानेच जीवा याला सम त 

लौिकक पदाथाचा अनुभव येतो. ‘मनसा ेव प यित मनसा 

ृणोित ।’ (बृह.उ.१/५/३) अथात ‘मनानेच पहातो, मनानेच 

ऐकतो.’ इ यािद मं -वा यां या ारा ु ित ही अंतःकरणा या 

संबंधाचा वीकार करते. जीवा याचा अंतःकरणाशी संबंध 

असूनिह तो कधी तर काय पात कट राहातो आिण कधी 

कारण पाने अ कट राहातो. या कारे येथपयत ही गो  

िस  झाली आहे क , जीवा याला जे अणु हटले गेले आहे, ते 

या या सू मतेचे बोधक आहे, एकदेिशतेचे (लघु वाचे) बोधक 

नाही; आिण याला जे अङगु मा  हटले गेले आहे, ते 

मनु य शरीरा या दया या मापानुसार हटले गेले आहे. 

तसेच याला जे लहान आकाराचा हटले गेले आहे, तेही 

संक ण अंतःकरणा या संबंधाने आहे. वा तवात तो िवभु 

(सम त जड पदाथात या ) आिण अनंत (देशकाला या 

सीमेहन अतीत आहे.)  

संबंध - सां यमताम ये जड कृितला वतं  कता मानले 

गेले आहे आिण पु षाला असंग मानले गेले आहे, परंतु जड 

कृितला वभावाने कता मानणे युि संगत नाही आहे तसेच 

पु ष असंग अस याने यालाही कता मानणे श य होत 

नाही. हणून हा िन य कर यासाठी क  कता कोण आहे, 
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पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. तेथे गौण पाने 

‘जीवा मा कता आहे.’ ही गो  िस  कर यासाठी सू कार 

हणतात.  

क ा शा ाथव वात ्॥ २.३.३३ ॥  

अथ - कता = कता जीवा मा आहे; शा ाथव वात ् = कारण 

क  िविधिनषेधबोधक शा ाची यात साथकता आहे.  

या या - ु ितम ये वारंवार जे असे हटले गेले आहे क , 

अमुक काम केले पािहजे, अमुक करता कामा नये. अमुक शुभ 

कम करणार्याला अमुक े  फळ िमळते; अमुक पापकम 

करणार्याला अमुक दुःख भोगावे लागते, इ यािद; हे जे 

शा ाचे कथन आहे, ते कुठ या चेतनास कता न मान याने 

आिण जड कृितला कता मान याने हे यथ होत आहे; परंतु 

शा -वचन कधी यथ होऊ शकत नाही. हणून 

जीवा याला ही सम त कमाचा कता मानणे उिचत आहे. 

यािशवाय ु ित प  श दात जीवा याला कता हणत आहे. 

( .उ.४/९) ‘एष िह ा ा ोता ाता रसियता म ता 

बो ा कता िव ाना मा पु षः ।’ येथे हे यानात ठेवले पािहजे 

क , अनािदकालापासून जीवा याचा कारण-शरीराशी जो 

संबंध आहे यामुळेच जीवाला कता मानला गेला आहे, 
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व पाने तो कता नाही. कारण क , ु ितम ये याचे व प 

िनि य हटले गेले आहे. ( ेता.६/१२) ही गो  या 

करणा या अंती िस  केली आहे.  

संबंध - जीवा मा कता अस यात दुसरा हेतु सांिगतला जात 

आहे.  

िवहारोपदेशात ्॥ २.३.३४ ॥  

अथ - िवहारोपदेशात ् = व नात वे छेने िवहार कर याचे 

वणन अस याने ही (हे िस  होत आहे क  जीवा मा ‘कता’ 

आहे.)  

या या - शा ा या िविध-िनषेधािशवाय हे व नाव थेत 

वे छापूवक िहंडणे-िफरणे, खेळ तमाशा करणे आिद कम 

करतो असे वणन आहे. (बृह.उ.४/३/१३, २/१/१८) हणूनही हे 

िस  होत आहे क , जीवा मा कता आहे, जड कृितम ये 

वे छापूवक कम करणे संभवत नाही.  

संबंध - ितसरे कारण सांगतात.  

उपादानात ्॥ २.३.३५ ॥  
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अथ - उपादानात ्= इंि यांना हण क न िवचर याचे वणन 

अस याने (ही हेच िस  होते क , इंि ये आिद या संबंधाने 

जीवा मा कता आहे.)  

या या - येथे उपादान श द उपादान कारणाचा वाचक नाही. 

परंतु ‘ हण’ प ि येचा बोधक आहे. ु ितम ये हटले आहे 

क , ‘स यथा महाराजो जानपदान ् गृही वा वे जनपदे 

यथाकामं प रवततैव । मे वैष एत ाणान ् गृही वा वे शरीरे 

यथाकामं प रवतते ॥’ (बृह.उ.२/१/१८) ‘अथात या कारे 

कुणी महाराज जाजनांना बरोबर घेऊन आप या देशाने 

इ छेनुसार मण करतो, तसाच हा जीवा माही व नाव थेत 

ाणश दवा य इंि यांना हण क न या शरीरात इ छेनुसार 

िवचरतो. या कारे इंि यां या ारा कम कर याचे वणन 

अस याने हे िस  होते क  कृित िकंवा इंि ये वतं  कता 

नाहीत, यांनी यु  होऊन जीवा माच कता आहे. (गीता 

१५/७, ९)  

संबंध - कारा तराने जीवा माचे कतपण िस  करतात.  

यपदेशा च यायां न चेि नदशिवपययः ॥ २.३.३६ ॥  

अथ - ि यायाम् = ि या कर यात, यपदेशात ्= जीवा याचे 

कतपण ु ितम ये कथन आहे, हणून; च = ही (जीवा मा कता 
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आहे); चेत ् = जर, न = जीवा याला कता हणणे अभी  

नसते तर, िनदशिवपययः = ु ितचा संकेत याचा िवपरीत 

झाला असता.  

या या - ु ितम ये हटले आहे क , ‘िव ानं य ं तनुते 

कमािण तनुतेऽिप च ।’ (त.ैउ.२/५) अथात ‘हा जीवा मा य ाचा 

िव तार करतो आिण यासाठी कमाचा िव तार करतो.’ 

या कारे जीवा याला कमाचा िव तार करणारा हटले 

गे याने याचे कतपण िस  होत आहे. जर हणाल क , 

‘िव ान’ श द बु ीचा वाचक आहे; हणून येथे बुि लाच 

कता हटले गेले आहे. तर हे हणणे या संगा या िवपरीत 

होईल. कारण क  तेथे िव ानमय या नावाने जीवा याचेच 

करण आहे. जर िव ान नामाने बु ीला हण करणे अभी  

असते तर मं ात ‘िव ान’ श दा या बरोबर थमा िवभि चा 

योग न करता करण ोतक तृतीया िवभि चा योग केला 

असता.  

संबंध - येथे ही िज ासा होते क , जीव जर वतं  कता आहे, 

तर मग याने आप या िहताचेच काम केले पािहजे, अिन  

कायात याची वृ ि  होता कामा नये. परंतु असे िदसून येत 

नाही. याचे काय कारण आहे ? यावर सांगतात.  
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उपलि धवदिनयमः ॥ २.३.३७ ॥  

अथ - उपलि धवत ् = सुख-दुःखािद भोगां या ा ी माणे; 

अिनयमः = कम कर यात ही िनयम नाही आहे.  

या या - या कारे या जीवा याला सुख-दुःख आिद 

भोगांची ा ी होते, यात हा िनि त िनयम नाही क , याला 

अनुकूलच अनुकूल भोग ा  होतील, ितकूल ा  होणार 

नाही; याच कारे कम कर यात ही हा िनयम नाही क  तो 

आप याला िहतकारकच कम करील, अिहतकारक कम 

करणार नाही. जर हणाल क , फलभोगात तर जीव 

ार धामुळे वतं  नाही आहे, या या ार धानुसार 

परमे रा या िवधानाने जसे भोग िमळणे उिचत असेल तसे 

भोग िमळतात; परंतु नवीन कम कर यात तर तो वतं  आहे; 

मग अिहतकारक कमात वृ  होणे कसे उिचत आहे ? तर 

याचे उ र असे आहे क  तो या कारे फल भोग यात 

ार धा या अधीन आहे तसाच नवीन कम अर यात 

अनािदकालापासून संिचत कमा या अनुसार जो जीवा याचा 

वभाव बनलेला असेल या या अधीन आहे हणून हा सवथा 

िहतातच यु  होईल असा िनयम होऊ शकत नाही. हणून 

काही िवरोध नाही आहे. भगवंताचा आ य घेऊन जर तो 

भु या कृपेने िमळाले या िववेकाचा आदर करील, माद 
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करणार नाही तर फार सुगमतेने आपला वभाव सुधा  

शकतो. याची या यात पूणपणे सुधारणा झाली तर 

अिहतकारक कमात होणारी वृ ि  बंद होऊ शकते.  

संबंध - उपयु  कथना या पुि साठी दुसरा हेतु तुत 

करतात.  

शि िवप ययात ्॥ २.३.३८ ॥  

अथ - शि िवपययात ् = शि चा िवपयय हो यामुळे ही 

(िववेकाचा आदर के यािशवाय या या ारा सवथा िहताचरण 

हो याचा िनयम होऊ शकत नाही.)  

या या - जीवा याचे जे कतापण आहे ते व पाने नाही; 

परंतु अनािद कमसं कार तसेच इंि ये आिण शरीर आिद या 

संबंधाने आहे ही गो  पूव  सांिगतली आहे. हणून तो 

िनयिमत पाने आप या िहताचे आचरण क  शकत नाही; 

कारण क  येक काम कर यात सहकारी कारणांची आिण 

बा  साम ीची आव यकता असते; या सवा या 

उपल धीम ये हा सवथा परतं  आहे. एवं अंतःकरणाची, 

इंि यांची आिण शरीराची शि ही कधी अनुकूल होते आिण 

कधी ितकूल होते. या कारे शि चा िवपयय हो यामुळेही 
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िववेकाचा आदर के यािशवाय जीवा मा आप या िहताचे 

आचरण कर यात सवथा वतं  नाही.  

संबंध - येथे ही िज ासा होते क , जर जीवा याचे कतापण 

यात व पतः मानले गेले तर काय हािन आहे ? यावर 

सांगतात.  

समा यभावा च ॥ २.३.३९ ॥  

अथ - समा यभावात ्= समािध-अव थेचा अभाव ा  हो याने; 

च = ही, (जीवा याचे कतपण वाभािवक मानता कामा नये.)  

या या - समाधी अव थेत कमाचा सवथा अभाव होऊन 

जातो. जरी जीवा या िठकाणी कतपण याचा वाभािवक धम 

मानला गेला तरी समाधी अव था होणे िस  होणार नाही; 

कारण क , या कारे जीवा याम ये चेतनता व पगत धम 

आहे; याच कारे जर कम ही असेल तर तो कधीही िनि य 

होऊ शकणार नाही. परंतु वा तवात अशी गो  नाही आहे; 

जीवा याचे व प िनि य मानले गेले आहे. ( ेता.६/१२) 

हणून यात जे कतपण आहे ते अनािदिस  अंतःकरण 

आिद या संबंधाने आहे; व पगत नाही आहे.  

संबंध - ही गो  िस  कर यासाठी परत सांिगतले जात आहे.  
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यथा च त ोभयथा ॥ २.३.४० ॥  

अथ - च = यािशवाय, यथा = जसे, त ा = कारागीर, उभयथा = 

कधी कम करतो, कधी करत नाही, अशा दोन कार या 

ि थितम ये िदसून येतो. ( याच कारे जीवा मा ही दो ही 

कार या ि थितत राहतो हणून याचे कतपण व पगत 

नाही.)  

या या - या कारे रथ आिद व तु बनिवणारा कारािगर 

जे हा आप या सहकारी नाना कार या ह यारांनी संप न 

होऊन कायात वृ  होतो, ते हा तो या कायाचा कता 

असतो. आिण जे हा ह यारांना दूर ठेवून गुपचुप बसतो ते हा 

या ि येचा कता नसतो. या कारे हा जीवा मा ही जे हा 

अंतःकरण आिण इंि यांचा अिध ाता होतो ते हा तो 

यां या ारा के या जाणार्या कमाचा कता असतो आिण 

यावेळी यां याशी संबंध सोडतो ते हा कता नसतो. हणून 

जीवा याचे कतपण वभाविस  नाही. यािशवाय जर 

जीवा याला व पतः कता मानले गेले तर ीमद्भगवद्

गीतेचे िन निलिखत वणन सवथा असंगत ठरेल. “ कृतेः 

ि यमाणािन गुणैः कमािण सवशः । अहंकार िवमूढा मा 

कताहिमित म यते ॥” ‘हे अजुना ! वा तिवक संपूण कम 

कृित या गुणां या ारा केली जातात, तरी ही जो अहंकाराने 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    182 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

मोिहत झालेला असतो असा पु ष ‘मी कता आहे’ असे 

मानतो.’ (गीता३/२७) “नैव िकि चत करोमीित यु ो म यते 

त विचत्। 

प य ृ व पृशि ज न न ग छ वप सन् ॥ 

लपि वसृजन ् गृह नुि मषि निमष निप । 

इि याणीि याथषु वत त इित धारयन ्॥” “हे अजु ना ! त व 

जाणणारे योगी तर पहात असता, ऐकत असता, पश करीत 

असता, वास घेत असता (हंगताना), भोजन करताना, गमन 

करताना, झोपताना, ास घेताना, बोलताना, याग 

करताना, हण करताना, तसेच डोळे उघडताना, िमटताना 

ही सव इंि ये आपाप या अथात वतत आहेत, या कारे समजून 

िनःसंदेह असे मानतो क , मी काहीही करत नाही.” “ कृ यैव 

च कमािण ि यमाणािन सवशः । यः प यित 

तथा मानमकतारं स प यित ॥” “जो पु ष संपूण कमाना सव 

कारांनी कृित ारा केलेली पहातो अथात ही गो  त वाने 

जाणतो क , कृितपासून उ प न झालेले संपूण गुणच गुणात 

वतत आहेत तसेच आ याला अकता पहातो, तोच पहातो.” 

(गीता१३/२९) याच कारे भगवद्गीतेत िठकिठकाणी 

जीवा या या िठकाणी कतपणाचा िनषेध केला आहे; याव न 

हेच िस  होते क , जीवा याचे कतपण अंतःकरण आिण 
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सं कारां या संबंधामुळे आहे, केवळ शु  आ या या िठकाणी 

कतपण नाही आहे. (गीता१८/१६)  

संबंध - पूवसू ानी हा िन य केला गेला क  कृित वतं  

कता नाही तथा जीवा याचे जे कतपण आहे तेही बुि , मन 

आिण इंि ये आिद या संबंधाने आहे, वभावतः नाही या 

कारणाने येथे ही िज ासा होत आहे क , उपयु  जीवा याचे 

कतपण वाधीन आहे क  पराधीन यावर सांगतात.  

परा  ुत तेः ॥ २.३.४१ ॥  

अथ - तत ्= ते जीवा याचे कम; परात ्= परमे रापासून, तु = 

ही आहे, ु तेः = कारण क  ु ित या वणनाने हेच िस  होत 

आहे.  

या या - बृहदार यकम ये हटले आहे क , ‘जो 

जीवा याम ये राहन याचे िनयमन करतो, तो अंतयामी तुझा 

आ मा आहे.’ (३/७/२२) छा दो यम ये हटले आहे क , ‘मी या 

जीवा यासिहत िव  होऊन नाम पाला कट करीन.’ 

(६/३/२) तथा केनोपिनषदम ये जी य ाची आ याियका आहे, 

ित याम ये ही हे िस  केले गेले आहे क , ‘अि न आिण वायु 

आिद देवताम ये आपले काय कर याची वतं  शि  नाही, 

या पर ापासून शि  ा  क नच ते आपापले काय 
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कर यास समथ होतात.’ (३/१-१०) इ यािद ु ितं या या 

वणनाव न हेच िस  होते क , जीवा मा वतं तापूवक 

काहीही क  शकत नाही, तो जे काही करतो ते पर  

परमे रा या सहयोगाने, या याकडून िद या गेले या 

शि या ाराच करतो. जीवाचे कतपण ई राधीन आहे ही 

गो  गीतेत प  सांिगतली गेली आहे. “ई रः सवभूतानां 

ेशेऽजु न ित ित । ामयन ्सवभूतािन य ा ढािन मायया 

॥” (गीता१८/६१) ‘हे अजु ना ! शरीर पी यं ात आ ढ 

झाले या सव ा यांना आप या मायेने कमा या अनुसार 

चालिवणारा ई र सवा या दयात िनवास करतो.’ (१८/६१) 

िव णुपुराणात जेथे हादाचा संग आला आहे, तेथे हादाने 

आप या िप याला हटले आहे, ‘िपताजी ! ते भगवान िव णु 

केवळ मा याच दयात नाहीत अिपतु सम त लोकांना सव 

बाजू ंनी या  क न ि थत आहेत. तेच सव यापी परमे र 

मा या आिण आप यासिहत सव ा यांनािह सम त 

ि यांम ये िनयु  करतात.’ (िव णु.१/१७/२६) “न केवलं मद्

धृदयं स िव णुरा य लोकानिखलानवि थतः । स मां 

वदाद  िपतः सम तान ् सम तचे ासु युनि  सवगः ॥” 

याव न ही हे िस  होते क , जीवा याचे कतपण सवथा 

ई राधीन आहे. हा जे काही करतो ते परमे राने िदले या 
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शि ने करतो, तथािप अिभमानवश आप याला कता मानून 

ा  शि चा दु पयोग कर यामुळे फसतो. (गीता३/२७)  

संबंध - पूवसु ात जीवा याचे कतपण ई राधीन हटले गेले 

आहे, हे ऐकून ही िज ासा होत आहे क , ई र पिह याने तर 

जीवांकडून शुभाशुभ कम करिवतो आिण नंतर याचा 

फलभोग करिवतो. हे मान याने ई रात िवषमता आिण 

िनदयतेचा दोष येईल. याचे िनराकरण कसे होईल यावर 

सांगतात.  

कृत यतन्ापे तु िविहत ितिष ावैयाथािद यः ॥ २.३.४२ ॥  

अथ - तु = परंतु, कृत य नापे ः = ई र जीवा या पूवकृत 

कम-सं कारांची अपे ा ठेवून ही याला नवीन कम 

कर याची शि  आिण साम ी दान करतो हणून तथा; 

िविहत ितिष ावैय यािद यः = िविध-िनषेध, शा ाची 

साथकता आिद हेतुपासून ही ई र सवथा िनद ष आहे. 

या या - ई र ारा जी जीवा याला नवीन कम कर याची 

शि  आिण साम ी िदली जाते, ती या जीवा या या ज म-

ज मांतरात संिचते केले या कम सं कारां या अपे ेनेच िदली 

जाते. अपे ा िवना नाही, तसेच याचबरोबर परम सु द भुंनी 

या शि  आिण साम ीचा सदुपयोग कर यासाठी मनु याला 
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िववेकिह दान केला आहे. एवं या िववेकाला जागृत 

कर यासाठी शा ात चांग या कमाचे िवधान आिण वाईट 

कमाचा िनषेधही केला आहे; याव न हेच िस  होत आहे क , 

आप या वभावात सुधारणा कर यासाठी मनु यास भुंनी 

पूण वतं ता दान केली आहे. हणून ई र सवथा िनद ष 

आहे. भाव हा आहे क , मनु य जे काही कम करतो, ते 

ई रा या सहयोगानेच क  शकतो हणून तो पराधीन 

अव य आहे, परंतु ा  शि  आिण साम ीचा सदुपयोग 

अथवा दु पयोग कर यात पराधीनता नाही आहे. हणून 

शुभाशुभ कमा या फलाचे दािय व जीवावर आहे. या 

वतं तेला ही जर तो ई रास समपण क न सवथा 

या यावर िनभर रािहल तर सहजासहजी कमबंधनातून सुटू 

शकतो. हा भाव प  कर यासाठी या संगात भगवंताने 

हटले आहे क , “तमेव शरणं ग छ सवभावेन भारत । 

त सादा परां शाि तं थानं ा यिस शा तम् ॥” अथात 

“ या परमे राने कम कर याची शि  साम ी दान केली 

आहे, जो तुम या दयात ि थत आहे आिण तुमचा ेरक आहे 

याला सव कारे शरण जावे. या या कृपेने परम शांित आिण 

िन ल परम धामाला ा  हाल.” (गीता१८/६२)  
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संबंध - पूव करणात हे िस  केले गेले आहे क , जीवा मा 

कता आहे आिण परमे र याला कमाम ये िनयु  करणारा 

आहे. यायोगे जीवा मा आिण परमा मा यां यातील भेद िस  

होत आहे. ु ितम येही िठकिठकाणी भेदाचे ितपादन केले 

गेले आहे. ( ेता.उ.४/६-७) परंतु काही िठकाणी अभेदाचेिह 

ितपादन आहे. (बृह.उ.४/४/५) तथा सम त जगताचे कारण 

एक पर  परमे रच सांिगतले गेले आहे. याव नही अभेद 

िस  होतो आहे. हणून उ  िवरोधाचे िनराकरण 

कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे.  

अंशो नाना यपदेशाद यथा चािप दाशिकतवािद वमधीयत ्

एके ॥ २.३.४३ ॥  

अथ - नाना यपदेशात ् = ु ितम ये जीवांना अनेक आिण 

अलग अलग सांिगतले गेले आहे; हणून, च = तथा; अ यथा = 

दुसर्या काराने, अिप = ही, (हेच िस  होत आहे क ) अंशः = 

जीव ई राचा अंश आहे, एके = कारण क  एका शाखेचे; 

दाशिकतवािद वम् = ास दाशिकतव आिद प हणून; 

अधीयते = अ ययन करतात.  

या या - ेता तरोपिनषद् (६/१२-१३) म ये हटले आहे 

क , “एक  वशी िनि याणां बहनामेकं बीजं बहधा यः करोित 
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। तमा य थं येऽनुप यि त धीरा तेषां सुखं शा तं नेतरेषाम् 

॥ िन य  िन यानां चेतन ेतनानामेको बहनां यो िवदधाित 

कामान ् । त कारणं सां ययोगािधग यं ा वा देवं मु यते 

सवपाशैः ॥” “बर्याचशा िनि य जीवांवर शासन करणारा 

जो एक परमे र एका बीजाला (आप या कृितला) अनेक 

काराने िव तृत करतो, या आप या दयात ि थत 

परमे रास जे ानीजन िनरंतर पहातात, यांनाच सदा 

राहाणारे (शा त) सुख िमळते, दुसर्यांना नाही. जो एक 

िन य चेतन पर  परमे र बर्याचशा िन य चेतन जीवां या 

कमफलभोगांचे िवधान करतो, तोच सवाचे कारण आहे. या 

ानयोग आिण कमयोग ारा ा  कर यास यो य परमदेव, 

परमे रास जाणून जीवा मा सम त बंधनातून मु  होतो. 

या कारे ु ितम ये जीवांचे नाना वाचे ितपादन केले गेले 

आहे. याचबरोबर याला िन य आिण चेतनिह हटले गेले 

आहे आिण ई रास जगताचे कारण सांिगतले गेले आहे. 

याव न हे िस  होत आहे क , जीवगण परमे राचा अंश आहे. 

केवळ एवढयानेच नाही तर कारा तरानेिह जीवगण ई राचे 

अंश िस  होत आहे; कारण क  अथववेदा या शाखा 

असणार्या सू ांत हा पाठ आहे क , ‘  दाशा  दासा 

ै वेमे िकतवाः’ अथात ‘हे केवळ  आहेत, दास  आहे 

तथा हे जुगारी ही च आहेत.’ या कारे जीवांचे बह व आिण 
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पतेचे ही वणन अस याने हेच िस  होत आहे क , जीव 

ई राचे अंश आहेत. जर जीवांना परमे राचे अंश न मानता 

सवथा िभ न त व मानले गेले तर पूव  ु ितम ये ाला 

जगताचे एकमा  कारण हटले गेले आहे आिण या दाश, 

िकतवानाना  हटले गेले आहे; या कथनात िवरोध येईल, 

हणून सवथा िभ न त व मानले जाऊ शकत नाही. हणुन 

अंश मानणेच युि संगत आहे. परंतु या कारे साकार 

व तु या तुकडयांना ितचा अंश हटले जाते, तसे जीवांना 

ई राचा अंश हणता येत नाही कारण क , अवयवरिहत 

अखंड परमे राचा खंड होऊ शकत नाही. हणून 

कायकारणभावानेच जीवांना परमे राचे अंश मानणे उिचत 

आहे तथा तो कायकारणभाविह याच पात आहे क , 

लयकालात अ य पाने पर  परमे रात िवलीन 

रहाणारे िन य आिण चेतन जीव, सृ ि कालात याच 

परमे रापासून कट होतात आिण पु हा संहारा या समयी 

यां यातच या जीवांचा लय होतो तथा यां या शरीरांची 

उ पि ही या ापासूनच होते. ही गो  ीमद्भगवद्गीतेत 

या कारे प  केली गेली आहे. ‘मम योिनमहद्  

ति म गभ द या यहम् । स भवः सवभूतानां त ो भवित 

भारत ॥ सवयोिनषु कौ तेय मूतयः स भवि त याः । तासां  

मह ोिनरहं बीज दः िपता ॥’ ‘हे अजुना ! माझी महत ् प 
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कृित अथात ि गुणमयी माया संपूण भूतांची योिन आहे 

अथात गभाधानाचे थान आहे आिण मी या योिनम ये 

चेतन प बीजाला थापन करतो. या जड-चेतना या 

संयोगाने सव भूतांची उ पि  होते. तथा हे अजु ना ! नाना 

कार या सव योिनंम ये िजत या मूित अथात शरीरे उ प न 

होतात, या सवाची ि गुणमयी माझी कृित तर गभ धारण 

करणारी माता आहे आिण मी बीज थापन करणारा िपता 

आहे.’ (गीता१४/३-४) हणून िपता आिण संताना माणे 

जीवांना ई राचा अंश मानणेही शा ा या कथनानुसार ठीक 

आहे असे वाटते. आिण असे अस याने जीव आिण ाचा 

अभेद सांगणार्या ु ितंचीही साथकता होत आहे.  

संबंध - माणा तराने जीवाचे अंश वच िस  करतात.  

म वणा च ॥ २.३.४४ ॥  

अथ - म वणात ्= मं ा या श दांपासून, च = ही (हीच गो  

िस  होत आहे)  

या या - मं ात हटले आहे क , पिह याने जे काही वणन 

केले गेले आहे, िततके तर या पर  परमे राचे मह व 

आहेच, तो परमपु ष याहन अिधकही आहे, सम त जीव-

समुदाय या पर ाचा एक पाद (अंश) आहे, आिण याचे तीन 
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पाद अमृत व प िद य (सवथा अलौिकक आप याच 

िव ानान द व पात) आहेत. (छा.उ.३/१२/६) या कारे 

मं ा या श दात प च सम त जीवांना ई राचे अंश हटले 

गेले आहे. याव नच हेच िस  होत आहे क , जीवगण 

परमे राचे अंश आहेत. 

संबंध - हीच गो  ु ित माणांनी िस  करतात.  

अिप च म यते ॥ २.३.४५ ॥  

अथ - अिप = यािशवाय, मयते च = (भगवद्गीता आिदम ये) 

हे मरणिह केले गेले आहे.  

या या - ही गो  केवळ मं ातच सांिगतली गेलेली नाही, 

तर गीते (१५/७) म ये सा ात ् भगवान ीकृ णानी ही याचे 

अनुमोदन केले आहे. “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 

।’ ‘या जीवलोकात हा जीवसमुदाय माझाच अंश आहे.’ 

या कारे दहा या अ यायात आप या मु य मु य िवभूत चे 

अथात अंशसमुदायांचे वणन क न अंती (१०/४२) म ये हटले 

आहे क , “अथवा बहनैतेन िकं ातेन तराजु न । 

िव याहिमदं कृ नमेकांशेन ि थतो जगत ्॥” ‘हे अजु ना ! 

तुला या अनेक भेदांना अलग-अलग जाण याचे काय योजन, 

त ूफ  इतकेच समजून घे क  मी आप या शि या कुठ या 
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एका अंशाने या सम त जगतास उ म कारे धारण क न 

ि थत आहे.’ दुसर्या िठकाणी असेही वणन आले आहे ‘हे 

मै ेय ! एक पु ष जीवा मा जो अिवनाशी, शु , िन य आिण 

सव यापी आहे, तो ही सवभूतमय िव ानान दघन 

परमा याचा अंशच आहे.’ या कारे मृितं या ारा समथन 

केले जा याने ही हेच िस  होत आहे क , जीवा मा 

परमे राचा अंश आहे. ‘ “एकः शु ोऽ रो िन यः सव यापी 

तथा पुमान ् । सोऽ यंशः सवभूत य मै ेय परमा मनः ॥ 

(िव.पु.६/४/३६)  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , जर जीवा मा ई राचाच 

अंश आहे तर मग जीवा या शुभाशुभ कमाशी आिण सुख-

दुःखािद भोगांशी ई राचाही संबंध असला पािहजे. 

काशािदव नैवं परः ॥ २.३.४६ ॥  

अथ - परः = परमे र, एवम् = या कारे जीवा या या दोषांशी 

संबंध, न = असत नाही, काशािदवत ् = या कारे काश 

आिद आप या अंशा या दोषांनी िल  होत नाहीत.  

या या - या कारे काश सूय तथा आकाश आिदही आपले 

अंश इंि य आिद या दोषांनी िल  होत नाहीत, तसेच ई रही 

जीवां या शुभाशुभ कमफल प सुख-दुःखािद दोषांनी िल  
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होत नाही. ु ितम ये सांिगतले आहे. ‘सूय  तथा सवलोक य 

च ुन िल यते चा ुषैबा दोषैः । एक तथा सवभूता तरा मा 

न िल यते लोकदुःखेन बा ः ॥’ ‘ या कारे सम त लोकां या 

च ुः व प सूयदेव च ुम ये असणार्या दोषांनी िल  होत 

नाहीत, तसाच ई रही जीवां या शुभाशुभ कमफल प सुख-

दुःखािद दोषांनी िल  होत नाही.’ (क.उ.२/२/११) 

संबंध - ही गो  ु ित माणाने पु  करतात. 

मरि त च ॥ २.३.४७ ॥  

अथ - मरि त = हीच गो  मृितकार सांगतात, च = आिण 

( ु ितम येही सांिगतली गेली आहे.) 

या या - ीमद्भगवद्गीतेतही असेच वणन िमळते. 

‘अनािद वाि नगुण वा परमा मायम ययः । शरीर थोऽिप 

कौ तेय न करोित न िल यते ।’ ‘हे अजु न ! हा अिवनाशी 

परमा मा अनािद आिण गुणातीत अस यामुळे शरीरात ि थत 

असूनिह तो वयं कता नाही आिण सुख-दुःखािद फलांनी िल  

होत नाही,’ (गीता १३/३१) याच कारे दुसर्या िठकाणीही 

सांिगतले गेले आहे क  या दो हीम ये जो परमा मा िन य 

आिण िनगुण हटले गेले आहे, ‘तो या कारे कमळाचे पान 

जलात राहन सु ा जलाने िल  होत नाही, तसेच तो जीवा या 
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कमफलांनी िल  होत नाही.’ (महाभारत, शांितपव ३५१/१४-

१५) याच कारे ु ितत ही हटले आहे क , ‘ या दो हीपैक  

एक जीवा मा तर िप पला या फळांचा अथात कमफल प 

सुख-दुःखांना भोगतो आिण परमे र न भोगता पहात 

राहतो.’ (मु.उ.३/१/१) याव निह हेच िस  होते क , परमा मा 

कुठ यािह कारे दोषांनी िल  होत नाही.  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , ‘जर सव जीव एकाच 

परमे राचे अंश आहेत, तर कुणा एकासाठी जे काम 

कर याची आ ा िदली जाते, दुसर्यासाठी या कामाचा िनषेध 

का केला जातो ? शा ात जीवांसाठी िभ न िभ न आदेश 

िदले जा याचे कारण काय आहे ? यावर सांगतात.  

अनु ाप रहारी देहस ब धा योितरािदवत ्॥ २.३.४८ ॥  

अथ - अनु ाप रहारौ = िविध आिण िनषेध; योितरािदवत ् = 

योित आिद माणे, देहसंबंधात ्= शरीरा या संबंधाने आहेत. 

या या - िभ न िभ न कार या शरीरांबरोबर जीवा यांचा 

संबंध अस याने यां यासाठी अनु ा आिण िनषेधाचा भेद 

अनुिचत नाही. जसे मशानातील अि नला या य आिण 

य ा या अि नला ा  हटले गेले आहे. तथा जसे शू ाला 

सेवा कर याची आ ा िदली आहे आिण ा णांसाठी सेवा 
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वृ ि चा िनषेध केला गेला आहे. या कारे सव िठकाणी समजले 

पािहजे. शरीरां या संबंधाने यथायो य िभ न िभ न कारचा 

िविध-िनषेध प आदेश उिचतच आहे यात काही िवरोध नाही.  

संबंध - येथे अशी िज ासा होते क , उ  काराने िविध-

िनषेधाची यव था अस यावर ही जीवा यांना िवभु 

मान याने यांचा आिण कमाचा अलग-अलग िवभाग कसा 

होईल ? यावर सांगतात.  

अस तते ा यितकरः ॥ २.३.४९ ॥  

अथ - च = यािशवाय; असंततेः = (शरीरा या आवरणाने), 

यापकतेचा िनरोध हो यामुळे, अ यितकरः = यांचे तसेच 

यां या कमाचे िम ण होणार नाही.  

या या - या कारे कारण शरीराचे आवरण अस याने सव 

जीवा मे िवभु असूनिह लयकालात एक होऊन जात नाहीत, 

यांचा िवभाग िव मान रहातो. ( .स.ू२/३/३०) तसेच 

सृ ि काली शरीरां या संबंधाने सव जीवांची पर पर या ी 

होत नस याने यां या कमाचे िम ण होत नाही, िवभाग 

तसाच रहातो कारण क  शरीर, अंतःकरण आिण अनािद 

कमसं कार आिद या संबंधाने यांची यापकता 

परमे रासारखी नाही, परंतु सीिमत आहे. हणून या कारे 
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श दमा ाची आकाशात या ी असूनिह येक श दाचे 

पर पर िम ण होत नाही, यांची िभ नता िटकून राहते 

हणून तर एकाच समयी िभ न िभ न देशात बोलले या 

श दांना िभ न िभ न थानाम ये िभ न िभ न माणसे 

रेिडयो ारा अलग अलग ऐकू शकतात, यात कुठलीही अडचण 

येत नाही. या श दांचे िवभु व आिण अिम ण दो ही िटकून 

राह शकते. तसेध आ यांचे ही िवभु व यां या अिम णात 

बाधक होत नाही. कारण क , आ मत व तर श दां या पे ा 

अ यंत सू म आहे, याचे िवभु असूनिह पर पर िम ण न 

हो याब ल तर काय बोलावे !  

संबंध - येथपयत जीवा मा परमा याचा अंश आहे तथा तो 

िन य आिण िवभु आहे या िस ांताचे ु ित- मृितं या माणाने 

आिण युि ं या ाराही उ म कारे ितपादन केले गेले तथा 

अंशांिशभावामुळे अभेद ितपादक ु ितंचीही साथकता िस  

केली गेली आहे. आता जे लोक जीवा याचे व प अ य 

काराने मानतात, यांचीही मा यता ठीक नाही, ही गो  

िस  कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ करतात.  

आभास एव च ॥ २.३.५० ॥  
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अथ - च = यािशवाय, (अ य कार या मा यतेचे 

समथनासाठी िदली जाणारी युि माणे), आभासाः = 

आभासमा , एव = च आहेत.  

या या - जे लोक जीवा यास या पर ाचा अंश मानत 

नाहीत, सव जीवांना अलग-अलग वतं  मानतात, यांनी 

आपली मा यता िस  कर यासाठी जी युि माणे िदली 

आहेत, ती सव या सव आभासमा  आहेत. हणून यांचे 

कथन ठीक नाही आहे. जीवा यांना परमा याचा अंश 

मानणेच युि संगत आहे; कारण क  असे मान यावरच 

सम त ु ितं या वणनाची एकवा यता होऊ शकते.  

संबंध - पर  परमे राला ु ितंम ये अख ड आिण 

अवयवरिहत हटले गेले आहे हणून याचा अंश होऊ शकत 

नाही. तरीही जीवांना या परमा याचे अंश हटले जाते. तो 

अंशांिशभाव वा तिवक नाही आहे; घटाकाशा माणे उपािध या 

िनिम ाने तीत होत असतो, असे मानले तर काय आपि  

आहे ?  

अ ािनयमात ्॥ २.३.५१ ॥  

अथ - अ ािनयमात ् = अ  अथात ज मांतरात केले या 

कमफलभोगाची काही िनयत यव था होऊ शकणार नाही. 
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हणून (उपािध या िनिम ाने जीवांना परमा याचा अंश 

मानणे युि संगत नाही आहे.  

या या - जीवांना परमा याचे अंश न मानता अलग-अलग 

वतं  मान याने तसेच घटाकाशा माणे उपािध या 

िनिम ाने जीवगणास परमा याचा अंश मान याने ही 

जीवां या कमफलभोगांची यव था होऊ शकत नाही. कारण 

क , जर जीवांना अलग-अलग वतं  मानले तर यां या 

कमफलभोगाची यव था कोण करेल ? जीवा मा वयं 

आप या कमाचा िवभाग क न असा िनयम करावा क , 

अमुक कमाचे अमुक फळ मला अमुक काराने भोगायचे आहे 

तर हे संभव नाही. कम जड आहेत, हणून ती ही आप या 

फळाचा भोग करिव याची यव था वयं क  शकत नाहीत. 

जर असे मानले क  एकच परमा मा घटाकाशा माणे 

अनािदिस  शरीरािद या उपािधं या िनिम ाने नाना जीवां या 

पात तीत होत आहे, तरीही या जीवां या कमफलभोगाची 

यव था होऊ शकत नाही; कारण क , या मा यतेनुसार 

जीवा मा आिण परमा याचा भेद वा तिवक नस याने 

सम त जीवां या कमाचा िवभाग करणे, यांना भोगणार्या 

जीवांचा िवभाग करणे तसेच परमा याला या सवापासून 

अलग राहन यांचा यव थापक मानणे संभव होणार नाही. 
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हणून ु ित या असेच मानणे यो य आहे क , सवशि मान 

पर  परमे रच सवा या कमफलांची यथायो य यव था 

करतो, तसेच सव जीव या यापासून कट होतात, हणून 

िपता-पु ा माणे याचे अंश होतात.  

संबंध - केवळ कमफलभोगाम येच नाही; संक प आिदम ये 

ही याच दोषांची ाि  दाखिवतात.  

अिभस यािद विप चैवम् ॥ २.३.५२ ॥  

अथ - च = यािशवाय, एवम् = या कारे, अिभस यािदषु = 

संक प आिदम ये; अिप = ही (अ यव था होईल)  

या या - ई र आिण जीवांचा अंशांिशभाव वा तिवक नाही, 

घटाकाशा माणे उपािध या िनिम ाने तीत होणारा आहे. असे 

मान यावर या कारे पूवसू ात जीवां या कमफलभोगांची 

िनयिमत यव था होऊ न शक याचा दोष दाखिवला गेला 

आहे; याच कारे या जीवां या संक प आिण इ छा आिद या 

िवभागाची िनयिमत यव था हो यातही बाधा येईल; कारण 

क  या सवाचे संक प आिद पर पर अलग राह शकणार 

नाहीत आिण परमा याचे संक प आिदशीही यांचा भेद िस  

होऊ शकणार नाही. हणून शा ाम ये जे पर  परमे र 
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ारा ई ण (संक पपूवक जगताची उ पि  कर याचे वणन 

आहे, याचीही संगित लागणार नाही.)  

संबंध - देशभेदानेही नाही -  

देशािदित चे न, अ तरभावात ्॥ २.३.५३ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल, देशात ् = उपािधंम ये देशभेद 

हो यामुळे (सव यव था होऊन जाईल); इित न = तर हे होऊ 

शकत नाही; अ तभावात ्= कारण क  सव देशांचा उपािधम ये 

आिण उपािधंचा सव देशांम ये अंतभाव आहे.  

या या - जर हणाल, उपािधं या म ये देशांचा भेद हो याने 

सव जीवांचा वेगवेगळा िवभाग होऊन जाईल आिण यामुळे 

कमफलभोग तसेच संक प आिदची ही यव था होऊन 

जाईल, तर अशी गो  नाही आहे, कारण क , सव यापी 

पर  सव उपािधंम ये या  आहे. उपािधं या देशभेदाने 

परमा या या देशात भेद होऊ शकत नाही. येक उपािधचा 

संबंध सव देशाशी अस ू शकतो. उपािध एका िठकाणाहन 

दुसर्या जागी गेली तर ित याबरोबर आकाश येत जात नाही. 

जे हा या देशात उपािध रहाते, यावेळी तेथील आकाश 

ित यात येऊन जाते. या कारे सम त आकाशा या देशाचा 

सव उपािधंम ये अंतभाव होईल. याच कारे सम त उपािधंचािह 
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आकाशात अंतभाव होईल. कुठ यािह कारे कुठलाही िवभाग 

िस  होऊ शकत नाही. हणून पर  परमे र आिण 

जीवा यांचा अंशांिशभाव घटाकाशा माणे उपािधिनिम क 

मानला जाऊ शकत नाही. 

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

सू   

अ याय दुसरा  

पाद चवथा  

संबंध - यापूव  ितसर्या पादात पाच भूते तसेच अंतःकरणा या 

उ पि चे ितपादन केले गेले आिण गौण पाने जीवा याची 

उ पि  ही सांिगतली गेली. याचबरोबर संगवशात ्

जीवा या या व पाचेही िववेचन केले गेले आहे. परंतु तेथे 

इंि यांची आिण ाणाची उ पि  यांचे ितपादन झालेले नाही, 

हणून यां या उ पि चे िवचारपूवक ितपादन कर यासाठी 

तथा तद्िवषयक ु ितंम ये तीत होणार्या िवरोधाचे 

िनराकरण कर यासाठी चौ या पादाचा आरंभ केला जात 

आहे. ु ितम ये कोठे तर ाण आिण इंि यांची उ पि  प  

श दात परमे रापासून सांिगतली गेली आहे. (मु.उ.२/१/३, 

.उ.६/४) कोठे अि न, जल आिण पृ वीपासून यांचे उ प न 
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होणे सांिगतले गेले आहे. (छां.उ.६/६/२ पासून५) तसेच कोठे 

आकाश आिद या माने जगता या उ पि चे वणन आहे, तेथे 

या ाण आिण इंि ये आिदचे नामसु ा आलेले नाही. (त.ैउ.२/१) 

आिण कोठे त वां या उ पि या आधीच यांचे होणे मानले 

गेले आहे. (शतपथ ा.६/१/१/१) याने यां या उ पि चा िनषेध 

तीत होत आहे. हणून ु ितवा यात तीत होणार्या 

िवरोधाचे िनराकरण करीत सू कार हणतात.  

तथा ाणाः ॥ २.४.१ ॥  

अथ - तथा = या कारे, ाणाः = ाण श दवा य इंि येही 

(परमे रापासूनच उ प न होतात)  

या या - या कारे आकाशािद पाच त वे तथा अ य सव 

पर  परमे रापासून उ प न होतात, याच कारे सम त 

इंि ये ही याच परमे रापासून उ प न होतात, कारण क , 

या आकाश आिदची आिण इंि यां या उ पि म ये कुठ याही 

कारचा भेद नाही. ु ित प  सांगतात क , ‘या पर  

परमे रापासूनच ाण, मन, सम त इंि ये, आकाश, वायु, 

योित, जल आिण सवाना धारण करणारी पृ वी उ प न होते. 

(मु.उ.२/१/३) या कारे इंि यां या उ पि चे ु ितत वणन 
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अस याने हेच िस  होते क , इंि येही या परमे रापासूनच 

उ प न होतात.  

संबंध - जेथे पिह याने तेज, जल आिण पृ वीची उ पि  सांगून 

जगता या उ पि चे वणन केले आहे. तेथे प  हटले आहे 

क  ‘वाणी तेजोमयी आहे अथात वाक इि य तेजापासून 

उ प न झाले आहे हणून तेजाने ओत ोत आहे’ याव न तर 

पंचमहाभूतापासूनच इि यांची उ पि  होणे िस  होत आहे 

जसे क  दुसर्या मताचे लोक मानतात. या प रि थतीम ये 

दो ही ु ितंम ये एकता कशी होईल या िज ासेवर सांगतात- 

गौ यस भवात ्॥ २.४.२ ॥  

अथ - अस भवात ् = स भव नस यामुळे ती ु ित; गौणी = 

गौणी आहे अथात ्ितचे कथन गौण पाचे आहे. 

या या - या ुतीत सांिगतले गेले आहे क  ‘भ ण केले 

गेले या तेजाचा जो सू म अंश आहे, ते एक  होऊन वाणी 

बनते’ (छां.उ.६/६/४) याव न हे िस  होते आहे क  तैजस 

पदाथाचा सू म अंश वाणीला बलवान बनवतो; कारण क  

ुतीने खा ले या तैजस पदाथा या सू मांशाचाच असा 

प रणाम सांिगतला आहे हणून या या ारा तो खा ला 

जातो या इि याचे तैजस त वा या आधीच उ प न होणे 
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िस  होत आहे. याच कारे तेथे खा ले या अ नाने मनाची 

आिण यायले या जलाने ाणांची उ पि  सांिगतली गेली 

आहे; परंतु ाणां या िशवाय जल िपणेच िस  होणार नाही. 

मग या यापासून ाणांची उ पि  कशी िस  होईल? हणून 

जसे ाणांचे उपकारी अस याने जलाला गौण पाने ाणां या 

उ पि चा हेतु हटले गेले आहे तसेच वाक्-इि याचे उपकारी 

अस याने तैजस पदाथाना वाक्-इि या या उ पि चा हेतु 

गौण पाने हटले गेले आहे. हणून ती ु ित गौणी आहे अथात 

ित या ारा तेज आिद त वांपासून वाक् आिद इि यां या 

उ पि चे कथन गौण आहे हे मानणे ठीक आहे आिण असे 

मान यावर ु ितं या वणनात काही िवरोध राहात नाही. 

संबंध - कारा तराने या ु ितचे गौण व िस  करतात- 

तत ते  ॥ २.४.३ ॥  

अथ - त ा तेः = ु ितं या ारा या आकाशािद त वां या 

आधी इंि यांची उ पि  सांिगतली गेली आहे; हणून, च = ही 

(तेज आिदपासून वाक् आिद इंि यांची उ पि  सांगणारी ु ित 

गौण आहे.)  

या या - शतपथ ा णात ऋिषं या नामाने इंि यां या पाच 

त वांची उ पि  पिह याने झा याचे सांिगतले गेले आहे. 
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(६/१/१/१) तसेच मु डकोपिनषदातही इंि यांची उ पि  पाच 

भूतां या पूव  सांिगतली गेली आहे. याव निह हेच िस  होते 

क , आकाशािद त वांपासून इंि यांची उ पि  झालेली नाही, 

हणून तेज आिद त वांपासून वाक् आिदंची उ पि  सूिचत 

करणारी ती ु ित गौण आहे.  

संबंध - आता दुसरी युि  देऊन उ  गो ीची पुि  करतात.  

त पूवक वा ाचः ॥ २.४.४ ॥  

अथ - वाचः = वाणी या उ पि चे वणन; त पूवक वात ् = 

ती ही त वात ते  िव  झा यानंतर ( हणून तेजापासून 

याची उ पि  सूिचत करणारी ु ित गौण आहे.)  

या या - या करणात असे सांिगतले गेले आहे क , ‘ या 

तीन त व प देवतांम ये जीवा यासिहत िव  होऊन या 

ाने नाम पा मक जगताची रचना केली.’ (छां.उ.६/३/३) 

या कारे तेथे जगताची उ पि  ा या वेशपूवक सांिगतली 

गेली आहे. हणून ही हेच िस  होते आहे क , सम त इंि यांची 

उ पि  ापासून झाली आहे, तेज आिद त वांपासून नाही. 

हणून तेज त वापासून वाणीची उ पि  सूिचत करणार्या या 

ु ितचे कथन गौण आहे.  
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संबंध - या कारे इंि यांची उ पि ही या ापासूनच होत 

असते आिण ती पाच त वां या आधीच होत असते; हे िस  

केले गेले आहे. आता जे काही िठकाणी ाणां या नामाने सात 

इंि यां या उ पि चे वणन केले गेले आहे. (मु.उ.२/१/८) तथा 

कोठे मनासिहत अकरा इंि यांचे वणन आहे. (बृह.उ.३/९/४) 

यापैक  कुठले वणन यो य आहे याचा िनणय कर यासाठी 

पूवप ाची उ थापना करीत करणाचा आरंभ करतात. 

स गतेिवशेिषत वा च ॥ २.४.५ ॥  

अथ - स  = इंि ये सात आहेत; गतेः = कारण क  सातच ात 

होतात, च = तथा; िवशेिषत वात ्= ‘स  ाणाः’ हणून ु ितनी 

स पदाचा ाणां(इंि यां)साठी िवशेषण पाने योग केला 

आहे.  

या या - पूवप ाचे कथन आहे क , मु यतः सात इंि येही 

ात होतात आिण ु ितने ‘ यात सात ाण अथात डोळे, कान, 

नाक, रसना, वचा, वाक् आिण मन ही सात इंि ये िवचरतात, 

ते लोक सात आहेत. (मु.उ.२/१/८) असे हणून इंि यांचे ‘सात’ 

हे िवशेषण िदले आहे. “स  ाणाः भवि त त मा स ािचषः 

सिमधः स  होमाः । स  इमे लोका येषु चरि त ाणा गुहाशया 
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िनहताः स  स  ॥” याव न हेच िस  होत आहे क  इंि ये 

सातच आहेत.  

संबंध - आता िस ांती या बाजूने उ र िदले जात आहे.  

ह तादय तु ि थतेऽतो नैवम् ॥ २.४.६ ॥  

अथ - तु = परंतु, ह तादयः = हात आिद अ य इंि ये ही आहेत; 

अतः = हणून, ि थते = या ि थतीत, एवम् = असे, न = नाही 

(सांिगतले पािहजे क  इंि ये सातच आहेत.)  

या या - हात आिद (हात, पाय, उप थ आिण गुदा) अ य चार 

इंि यांचे वणन ही पूव  सात इंि यां या बरोबरच दुसर्या 

ु ितम ये प  येते. ( .उ.४/८) तसेच येक मनु या या 

कायात करण पाने ह त आिद चारी इंि यांचा योग य  

उपल ध आहे, हणून असे हणणे श य नाही क  इंि ये 

सातच आहेत. हणून जेथे दुसर्या कुठ या तरी उ ेशाने 

केवळ सातांचे वणन असेल तेथेही या चारांनािह अिधक 

समजले पािहजे. गीतेम ये ही मनासिहत अकरा इंि ये 

सांिगतली गेली आहेत. (गीता१३/५) तथा बृहदार यक 

िुतम ये ही दहा इंि ये आिण एक मन या अकराचे वणन 

प  श दात केले गेले आहे. (३/९/४) हणून इंि ये सात 



।। सू  अ याय दुसरा ।।    208 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

नाहीत अकरा आहेत हे मानले पािहजे. “दशेमे पु षे ाणा 

आ मैकादशः ।”  

संबंध - या कारे संगवश ा  झाले या शंकेचे िनराकरण 

करीत मनासिहत इंि यांची सं या अकरा िस  क न पु हा 

त वां या उ पि चे वणन करतात.  

अणव  ॥ २.४.७ ॥  

अथ - च = तथा, अणवः = सु मभूत हणजे त मा ा ही या 

परमे रापासूनच उ प न होतात.  

या या - या कारे इंि यांची उ पि  परमे रापसून होते, 

याच कारे पाच महाभूतांची जी सू म पे आहेत, यास 

दुसर्या दशनकारांनी परमाणु या नामाने संबोधले आहे तथा 

उपिनषदाम ये मा ा नावाने यांचे वणन आहे ( .उ.४/८) 

याही परमे रापासून उ प न होतात. कारण क , तेथे यांची 

ि थती या परमे रा या आि तच सांिगतले गे या आहेत. 

काही महानुभावांचे हणणे आहे क , हे सू  इंि यांचे अणु-

प रमाण िस  कर यासाठी सांिगतले गेले आहे; परंतु संगाने 

हे यो य वाटत नाही. वक् इंि याला अणु हणता येणे श य 

नाही. कारण क , ते शरीरा या कुठ या एका देशात 

सू म पाने ि थत नसून सम त शरीरास आ छािदत क न 
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राहते, या गो ीचा य  अनुभव सवाना आहे. हणून 

िव ान पु षांनी यावर िवचार केला पािहजे. इंि यांना अणु 

हणणार्या या याकारांनी या िवषयी ु ित आिण मृत चे 

कुठलेिह माणही उ ृ त केलेले नाही.  

संबंध - अजनू ... 

े  ॥ २.४.८ ॥  

अथ - े ः = मु य ाण, च = ही ( या परमा यापासूनच 

उ प न होतो.)  

या या - याला ाण नावाने सांिगत या गेले या इंि यापे ा 

े  िस  केले गेले आहे, ( .उ.२/३,४, छां.उ.५/१/७) याचे 

ाण, अपान, समान, यान आिण उदान या पाच नावांनी वणन 

केले गेले आहे, तो मु य ाण ही इंि ये आिदं या माणे या 

परमे रापासूनच उ प न होतो. ु ित ही याचे समथन करते. 

(मु.उ.२/१/३)  

संबंध - आता ाणा या व पाचे िनधारण कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ करतात.  

न वायुि ये पृथगुपदेशात ्॥ २.४.९ ॥  
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अथ - वायुि ये = ( ु ितत विणत मु य ाण) वायु-त व आिण 

याची ि या; न = नाही आहे, पृथगुपदेशात ्= कारण क , या 

दो हीहन अलग याचे वणन आहे.  

या या - ु ितम ये जेथे ाणा या उ पि चे वणन आले आहे, 

(मु.उ.२/१/३) तेथे वायु या उ पि चे वणन अलग आहे. हणून 

ु ितम ये विणत मु य ाण वायुत व ही नाही आिण वायु या 

ि येचे नावही मु य ाण नाही, तो या दो हीहन िभ न पदाथ 

आहे हेच िस  होत आहे.  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , ाण आिद वायुत व 

नाहीत तर मग काय जीवा या या माणे वतं  पदाथ 

आहेत ? यावर सांगतात.  

च ुरािदव  ुतत ्सहिश ् यािद यः ॥ २.४.१० ॥  

अथ - तु = परंतु, ( ाण ही); च ुरािदवत ् = च  ु आिद 

इंि यां माणे (जीवा याचे उपकरण हे); त सहिश यािद यः 

= कारण क , यां याबरोबर ाण आिण इंि यां या संवादात 

याचे वणन केले गेले आहे तसेच यां या माणे हा ही जड 

आहेच.  

या या - छा दो योपिनषदात मु य ाणाची े ता सूिचत 

करणारी एक कथा येते, जी या कारे आहे - एका समयी सव 
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इंि ये पर परात िववाद करीत हण ू लागली, ‘मी े  आहे, 

मी े  आहे.’ शेवटी ती आपला याय करिव यासाठी 

जापितकडे गेली. तेथे या सवानी यांना िवचारले, ‘भगवन ्

! आम याम ये सव े  कोण आहे ?’ जापत नी हटले, 

‘तुम यापैक  या या िनघून जा याने शरीर मुडदा होऊन 

जाईल, तेच सव े  आहे.’ हे ऐकून वाणी शरीरातून बाहेर 

पडली, यानंतर च ,ु यानंतर ो . या कारे एकेक इंि य 

िनघाले तरीही शरीराचे काम चाल ूरािहले; शेवटी जे हा मु य 

ाणाने शरीरातून बाहेर िनघ याची तयारी केली ते हा 

ाणश दवा य मनासिहत सव इंि यांना आपाप या 

थानापासून िवचिलत क न टाकले, हे पाहन ती सव इंि ये 

घाबरली आिण मु य ाणास हण ू लागली, ‘तु ही आ हा 

सवाहन े  आहात, तु ही बाहेर जाऊ नका.’ (छां.उ.५/१/६ 

पासून १२) या वणनात जीवा या या मन आिण च  ु आिद 

अ य करणां या बरोबरच ाणाचे वणन आले आहे, याव न हे 

िस  होत आहे क , या कारे ती वतं  नाहीत, 

जीवा या या अधीन आहेत याच कारे मु य ाणही या या 

अधीन आहे. हणून इंि यिन हा माणे शा ात ाणाचा 

िन ह कर याचािह उपदेश आहे. तसेच ‘आिद’ श दांनी हेही 

सूिचत केले गेले आहे क , इंि यािदं या माणे तो जडही आहे; 

हणून जीवा या माणे चेतन होऊ शकत नाही.  
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संबंध - ‘जर च  ु आिद इंि या माणे ाणिह कुठ या 

िवषया या अनुभवाचे ार अथवा कुठ या काया या िस ीत 

सहायक झाला असता तर मग यालाही ‘करण’ हणणे ठीक 

झाले असते; परंतु असे िदसून येत नाही. शा ातिह मन तसेच 

दहा इंि यांनाच येक कायात ‘करण’ सांिगतले गेले आहे, 

ाणाला नाही. जर ाणाला ‘करण’ मानले गेले तर 

यासाठीही कुठ या तरी ा  िवषयाची क पना करावी 

लागेल ? या शंकेचे िनवारण कर यासाठी सांगतात.  

अकरण वा च न दोष तथा िह दशयित ॥ २.४.११ ॥  

अथ - च = िनि तच; अकरण वात ्= (इंि यां माणे) िवषयां या 

उपभोगात करण न हो यामुळे; दोषः = उ  दोष, न = नाही 

आहे, िह = कारण क , तथा = याचे करण होणे कसे आहे ही 

गो ; दशयित = ु ित वयं दाखिवत आहे.  

या या - या कारे च  ुआिद इंि ये प आिद िवषयांचे ान 

करिव यात करण आहेत, याच कारे िवषयां या उपभोगात 

करण नसूनिह यास जीवा यासाठी करण मान यात काही 

दोष नाही आहे, कारण क , या सव इंि यांना ाणच धारण 

करतो, हे शरीर आिण इंि यांचे पोषणिह ाणच करतो, 

ाणा या संयोगानेच जीवा मा एका शरीरास सोडून दुसर्या 
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शरीरात जातो. या कारे ु ितत या या करणभावास दाखिवले 

गेले आहे. (छां.उ.५/१/६ पासून करणा या समा ीपयत) या 

करणािशवाय आणखी ही जेथे जेथे मु य ाणाचे करण 

आले आहे, या सव िठकाणी हीच गो  सांिगतली गेली आहे. 

( .उ.३/१ ते १२ पयत)  

संबंध - इतकेच न हे तर -  

प चवृ ि मनोवद् यपिद यते ॥ २.४.१२ ॥  

अथ - मनोवत ् = ( ु ितं या ारा हे) मना माणे, प चवृ ि ः = 

पांच वृ ि ंनी यु , यपिद यते = सांिगतले जाते.  

या या - या कारे ो  आिद ानि यां या पात मना या 

पांच वृ ि  मान या गे या आहेत, याच कारे ु ितने या मु य 

ाणाला ही पांच वृ ि वाला मानले आहे. (बृह.उ.१/५/३) ाण, 

अपान, यान, समान आिण उदान - याच या या पांच वृ ि  

आहेत. यां या ारा हा अनेक काराने जीवा या या 

उपयोगात येतो. ु ितंम ये या या वृ ि ंची िभ न िभ न काय 

िव तारपूवक सांिगतली गेली आहेत. ( .उ.३/४/ ते ७) हणून 

ाणाला जीवा याचे उपकरण मानणे उिचतच आहे.  

संबंध - मु य ाणा या ल णांचे ितपादन कर यासाठी 

नव या सू ापासून आरंभ क न बारा या सू ापयत हे िस  
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केले गेले आहे क , ‘ ाण’ जीवा मा तथा वायुत वाहनिह 

िभ न आहे. मन आिण इंि यांना धारण करीत अस याने तो ही 

जीवा याचे उपकरण आहे. शरीरात हा पाच काराने िवचरत 

शरीराला धारण करतो आिण यात ि याशि चा संचार 

करतो. आता पुढील सू ात या या व पाचे ितपादन क न 

या करणाची समाि  करतात.  

अणु  ॥ २.४.१३ ॥  

अथ - अणुः = हा सू म; च = ही आहे.  

या या - हे ाणत व आप या पाच वृ ि ं या ारा थूल पात 

उपल ध होते; यािशवाय हे अणु अथात सू म ही आहे. येथे अणु 

हण याने असा भाव समजून चालणार नाही क , हा लहान 

आकाराचा आहे, याची सू मता ल ात यावी हणून यास 

अणु हटले गेले आहे. सू म अस याबरोबरच हे प रि छ न 

त व आहे. सू मतेमुळे यापक असूनिह सीिमत आहे. या सव 

गो ी ही ोपिनषदा या ितसर्या ा या उ रात आ या 

आहेत.  

संबंध - छा दो य- ु ितत जेथे तेज भृित तीन त वांपासून 

जगता या उ पितचे वणन केले गेले आहे, तेथे या ती हीची 
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अिध ाता देवता कुणाला सांिगतले गेले आहे ? हा िनणय 

कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

योितरा िध ाने तु तदामननात ्॥ २.४.१४ ॥  

अथ - योितरा िध ानम् = योित आिद त वे याचे 

अिध ान सांिगतले गेले आहे ते, तु = ते च आहे; 

तदामननात ् = कारण क , दुसर्या जागी ही ु ित या ारा 

यास अिध ाता हटले गेले आहे.  

या या - ु ितम ये हटले आहे क , या जग क या 

परमदेवाने िवचार केला क , ‘मी अनेक होईन’ ते हा याने 

तेजाची रचना केली, नंतर तेजाने िवचार केला क  इ यािद 

(छां.उ.६/२, ३/४) या वणनांत जो तेज आिद त वांत िवचार 

करणारा याचा अिध ाता सांिगतला आहे तो परमा माच 

आहे कारण क , तैि रीयोपिनषदात हटले आहे क , ‘या 

जगताची रचना क न याने यात जीवा यासह वेश 

केला.’ (त.ैउ.२/६) हणून हेच िस  होत आहे क , 

परमे रानेच या त वांम ये अिध ाता पाने िव  होऊन 

िवचार केला, वतं  जड त वांनी नाही.  

संबंध - आता येथे ही िज ासा होत आहे क , जर तो पर  

परमे रच या आकाशािद त वांचा अिध ाता आहे तर तो 
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येक शरीराचा ही तोच होईल. जीवा याला शरीराचा 

अिध ाता मानणे ही उिचत होणार नाही; यावर सांगतात.  

ाणवता श दात ्॥ २.४.१५ ॥  

अथ - ाणवता = ( ाने) ाणधारी जीवा यासिहत ( वेश 

केला), श दात ् = असे ु ितचे वचन अस याने हा दोष नाही 

आहे. 

या या - ु ितम ये असेही वणन आले आहे क , या तीन 

त वांना उ प न के यानंतर या परमदेवाने िवचार केला क , 

‘मी आता या जीवा यासिहत या तीन देवताम ये िव  

होऊन नाना नाम- पांना कट करीन. (छां.उ.६/३/२) या 

कथनाने हेच िस  होत आहे क , जीवा यासिहत 

परमा याने या त वांम ये िव  होऊन जगताचा िव तार 

केला. याच कारे ऐतरेयोपिनषदा या पिह या अ यायात 

जगता या उ पि चे वणन करतांना ितसर्या ख डात असे 

सांिगतले गेले आहे क , जीवा यास सहयोग दे यासाठी 

जग क या परमे राने सजीव शरीरात वेश केला. तसेच 

मु डक आिण ेता तर म ये ई र आिण जीव यांना दोन 

प यां माणे एकाच शरीर पी वृ ावर ि थत सांिगतले गेले 

आहे. याच कारे कठोपिनषदाम येही परमा मा आिण 
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जीवा याला दय पी गुहेत ि थत सांिगतले गेले आहे. या 

सव वणनाव न जीवा मा आिण परमे र या दोघांचे येक 

शरीरात एक  राहणे िस  होत आहे. हणून जीवा याला 

शरीराचा अिध ाता मान यात कुठ यािह कारचा िवरोध 

नाही आहे.  

संबंध - ु ितम ये त वां या उ पि पूव  अथवा नंतरही 

जीवा या या उ पि चे वणन आले नाही, नंतर या 

परमे राने सहसा असा िवचार कसा केला क , या 

जीवा यासिहत मी या त वांत वेश करीन ? अशी िज ासा 

उ प न झा यावर सांगतात. 

त य च िन य वात.् ॥ २.४.१६ ॥  

अथ - त य = या जीवा याची; िन य वात ्= िन यता िस  

अस यामुळे, च = ही ( या या उ पि चे वणन करणे उिचतच 

आहे.)  

या या - जीवा याला िन य मानले गेले आहे. सृ ि या 

समयी शरीरा या उ पि बरोबर गौण पानेच याची उ पि  

सांिगतली गेली आहे. (स.ू२/३/१६) वा तवात याची उ पि  

मानली गेलेली नाही. (स.ू२/३/१७) हणून प चभूतां या 

उ पि पूव  िकंवा नंतर याची उ पि  न सांगता जे 
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जीवा यासिहत परमे राचे शरीरात िव  होणे सांिगतले 

गेले आहे ते उिचतच आहे. यात कुठ यािह कारचा िवरोध 

नाही.  

संबंध - ु ितम ये ाणा या नावाने इंि यांचे वणन आले आहे. 

याव न हे कळून येत आहे क , इंि ये मु य ाणाचेच काय 

आहे, या या वृ ि  आहेत, िभ न त व नाही, अथवा असे 

अनुमान होत आहे क , च  ुआिदं या माणे मु य ाणही एक 

इंि य आहे; यां याच जातीचा पदाथ आहे अशा प र थीतीत 

वा तिवक गो  काय आहे ? याचा िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जातो आहे.  

त इि यािण तद् यपदेशाद य  े ात ्॥ २.४.१७ ॥  

अथ - ते = ती मन आिद अकरा; इंि यािण = इंि ये, े ात ्= 

मु य ाणाहन िभ न आहे; अ य  तद् यपदेशात ् = कारण 

क  दुसर्या ु ितमधून याचे िभ न कारे वणन आहे.  

या या - दुसर्या ु ितम ये मु य ाणाची गणना इंि यांहन 

वेगळी केली गेली आहे; तसेच इंि यांना ाणां या नावाने 

संबोिधलेले नाही. (मु.उ.२/१/३) हणून पूव  च  ुआिद दहा 

इंि ये आिण मन मु य ाणाहन सवथा िभ न पदाथ आहे. ते 

मु य ाणाचे काय नाही िकंवा मु य ाण यां या माणे 
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इंि यां या गणनेत नाही आहे. या सवाची ि थती मु य 

ाणा या अधीन आहे; हणून गौण पाने ु ितम ये इंि यांना 

ाणा या नावाने संबोधले गेले आहे.  

संबंध - इंि यांहन मु य ाणाची िभ नता िस  कर यासाठी 

दुसरा हेतु तुत करतात. 

भेद ुतेः ॥ २.४.१८ ॥  

अथ - भेद ुतेः = इंि यांहन मु य ाणाचा भेद ऐक वात आहे, 

हणून (ही मु य ाण याहन िभ न त व िस  होत आहे.)  

या या - ु ितम ये जेथे इंि यांचे ाणा या नावाने वणन आले 

आहे, तेथे ही यांचा मु य ाणाहन भेद केला गेला आहे. 

(मु.उ.२/१/३ तसेच बृह.उ.१/३/३) तसेच ोपिनषदात ही 

मु य ाणा या े तेचे ितपादन कर यासाठी अ य सव 

त वांहन आिण इंि यांहन मु य ाणाहन अलग सांिगतले 

गेले आहे. ( .उ.२/२/३) या कारे ु ितम ये मु य ाणाहन 

इंि यांचा भेद सांिगतला गेला अस याने हेही िस  होत आहे 

क , मु य ाण या सवाहन िभ न आहे.  

संबंध - यािशवाय -  

वैल या च ॥ २.४.१९ ॥  



।। सू  अ याय दुसरा ।।    220 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अथ - वैल यात ् = पर पर िवल णता अस याने, च = ही 

(हेच िस  होत आहे क  मु य ाणाहन इंि ये िभ न पदाथ 

आहेत.) 

या या - सव इंि ये आिण अंतःकरण सुषुि या समयी 

िवलीन होऊन जातात, या समयी ही ाण जागत राहतो, 

या यावर िन ेचा काही भाव पडत नाही. हीच या सवा या 

पे ा मु य ाणाची िवल णता आहे; यामुळे ही हेच िस  होत 

आहे क , मु य ाणांहन इंि ये िभ न आहेत. इंि ये ही ाणाचे 

काय अथवा वृ ि  नाहीत अथवा मु य ाण हेही इंि य नाही 

आहे, इंि यांना गौण पानेच ‘ ाण’ नाम िदले गेले आहे.  

संबंध - तेज आिद त वांची रचना क न परमा याने 

जीवासिहत यां यात वेश के यानंतर नाम- पा मक 

जगताचा िव तार केला असे ु ितत वणन आले आहे. या 

संगी असा संदेह येतो क , नाम- पािदची रचना करणारा 

कोणी जीविवशेष आहे अथवा परमा माच आहे ? हणून ाचा 

िनणय कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ करतात.  

सं ामूि लृ ि तु ि व ृ कुवत उपदेशात ्॥ २.४.२० ॥  

अथ - सं ामूित लृ ि ः = नाम- पाची रचना; तु = ही, 

ि व ृ कुवतः = ती ही त वांचे िम ण करणार्या परमे राचे (च 
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कम आहे.) उपदेशात ्= कारण क  तेथे ु ित या वणनाने हीच 

गो  िस  होत आहे.  

या या - या सम त नाम- पा मक जगताची रचना करणे 

जीवा याचे काम नाही. तेथे जी जीवा या या सिहत 

परमा या या िव  हो याची गो  सांिगतली गेली आहे 

याचा अिभ ाय जीवा या या कतपणात परमा या या 

कतृ वाची धानता सांिगतली गेली आहे. याला सृ ि कता 

सांगणे नाही आहे; कारण क , जीवा या या कम-

सं कारां या अनुसार यास कम कर याची शि  आिद आिण 

ेरणा देणारा तोच आहे. हणून तेथील वणनाने हेच िस  होत 

आहे क , नाम- पाने य  केली जाणारी या जड-चेतना मक 

जगताची रचना प ि या या पर  परमे राचीच आहे, 

याने या त वांना उ प न क न याचे िम ण केले आहे; 

अ य कुणाची नाही.  

संबंध - या परमा याने ती हीचे िम ण क न यापासून 

जर जगताची उ पि  केली आहे तर कुठ या त वापासून 

कुठला पदाथ उ प न झाला आहे ? याचा िवभाग कोठ या 

कारे उपल ध होईल यावर सांगतात.  

मांसािद भौमं यथाश दिमतरयो  ॥ २.४.२१ ॥  
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अथ - या कारे मांसािद = मांस आिद; भौमम् = पृ वीचे काय 

सांिगतले गेले आहे; (तसेच) यथाश दम् = तेथे ु ित या 

श द ारा सांिगत यानुसार; इतरयोः = दुसर्या दो ही त वांचे 

काय; च = ही समजून घेतले पािहजे.  

या या - भूमी अथात पृ वीचे कायास भौम हणतात. या 

करणात या कारे भूिम प अ नाचे काय मांस, िव ा 

आिण मन ही ती ही सांिगतली गेली आहेत, या कारे या 

करणा या श दात या या त वाचे जे जे काय सांिगतले 

गेले आहे याची तीच काय आहेत असे समजून घेतले पािहजे. 

तेथे ु ितने जलाचे काय मू , र  आिण ाण यांना तथा 

तेजाचे काय हाडे, म जा आिण वाणी असे सांिगतले आहे. 

हणून यांनाच यांचे काय समजले पािहजे.  

संबंध - जर ती ही त वांचे िम ण क न सवाची रचना केली 

गेली आहे तर खा ले या कुठ या एका त वापासून अमुक 

व तु झाली इ यािद पाने वणन करणे कसे संगत होऊ 

शकेल ? यावर सांगतात.  

वैशे या  ुत ाद त ादः ॥ २.४.२२ ॥  

अथ - त ादः = ते कथन; तु = तर, वैशे यात ्= अिधकते या 

ना याने आहे. 
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या या - ती ही या िम णात ही एकाची अिधकता आिण 

दुसर्य़ांची यूनता राहते हणून याची अिधकता रहाते या 

अिधकतेनुसार यवहारात िमि त त वांचे अलग-अलग 

नामाने कथन केले जाते; हणून काही िवरोध नाही. येथे 

‘त ादः’ पदाचा दोनवेळा योग अ यायाची समाि  सूिचत 

कर यासाठी आहे. या करणात जे मनाला अ नाचे काय 

आिण अ नमय हटले गेले आहे; ाणांना जलाचे काय आिण 

जलमय हटले गेले आहे, तथा वाणीला तेजाचे काय आिण 

तेजोमयी हटले गेले आहे तेही या या त वां या संबंधाने 

यांचा उपकार होत असलेला िदसून आ यामुळे गौण पानेच 

सांिगतले आहे असे मानले पािहजे. वा तिवक मन, ाण, आिण 

वाणी आिद इंि ये भूतांचे काय नाही आहे. भूतांहन िभ न 

पदाथ आहेत ही गो  पूव च िस  केली गेली आहे. 

( .स.ू२/४/२) 

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

 

 

 

 


