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सू   

अ याय ितसरा  

पाद पिहला  

संबंध - पूव या दोन अ यायात  आिण जीवा मा यां या 

व पाचे ितपादन केले गेले. आता या पर  परमे रा या 

ा ीचा उपाय दाखिव यासाठी ितसर्या अ यायाचा आरंभ 

केला जात आहे. हणून या अ यायाला साधना याय अथवा 

उपासना याय हटले जाते. परमा या या ा ी या साधनात 

सव थम वैरा याची आव यकता आहे. संसारातील अिन य 

भोगासंबंधी वैरा य उ प न झा यानेच मनु या या िठकाणी 

परमा याला ा  कर याची शुभे छा कट होत आहे. आिण 

तो यासाठी य नशील होतो. हणून वैरा यो पादनासाठी 

वारंवार ज म-मृ यु आिण गभािद या दुःखांचा दशन 

कर यासाठी पिहला पाद आरंभ केला जात आहे. लयानंतर 

सृ ि कालात या पर  परमे रापासून या कारे या 

जगताची उ पि  होते, याचे वणन तर पिह या दोन 

अ यायात केले गेले आहे. यानंतर वतमान जगतात जे 

जीवा या या शरीरांचे प रवतन होत रहाते, या या िवषयी 

ु ितंनी जसे वणन केले आहे यावर या ितसर्या अ याया या 

थम पादात िवचार केला जात आहे. िवचाराचा िवषय हा आहे 
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क , जे हा हा जीवा मा पिहले शरीर सोडून दुसर्या शरीरांत 

जातो ते हा एकटाच जातो अथवा आणखी कोणी 

या याबरोबर जाते, याचा िनणय कर यासाठी सांगतात. 

तद तर ितप ौ रंहित स प र व ः िन पणा याम् ॥ 

३.१.१ ॥ 

अथ - तद तर ितप ौ = उ  देहानंतर देहा तरा या ा ी या 

समयी (हा जीवा मा); स प र व ः = शरीरा या बीज प 

सू म त वांनी यु  होऊन; रंहित = जातो (ही गो ); 

िन पणा याम् =  आिण या या उ राने िस  होत 

आहे. 

या या - ु ितम ये हा िवषय िक येक िठकाणी आला आहे, 

यापैक  या थळी वणन प  आहे, ते तर आपोआप 

समजून येते; परंतु जेथील वणन काहीसे अ प  आहे, ते 

प  कर यासाठी येथे छा दो य उपिनषदातील करणावर 

िवचार केला जात आहे. येथे असे वणन आहे क  ेतकेतु 

नावाने िस  एक ऋिषकुमार होता, तो एकदा पांचालां या 

सभेत गेला. तेथे वाहण नामक राजाने यास िवचारले, ‘काय 

त ू आप या िप याकडून िश ण घेतले आहेस का ?’ याने 

हटले, ‘हो !’ ते हा वाहणाने िवचारले, ‘येथे मे यावर हा 

जीवा मा कोठे जातो ? तेथून परत येथे कसा येतो ? देवयान 
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आिण िपतृयान मागात काय अंतर आहे ? येथून गेले या 

लोकांनी तेथील लोक भ न का जात नाहीत ? या सव 

गो ना आिण या कारे पाच या आहितत हे जल पु ष प 

होऊन जाते ही गो  त ूजाणतोस क  नाही ?’ ते हा येक 

गो ी या उ रात ेतकेतुने हेच सांिगतले आहे, ‘मी जाणत 

नाही.’ हे ऐकून वाहणने यास फटकारले आिण हटले, ‘जर 

त ूया सव गो ी जाणत नाहीस मग त ूकसे हणतोस क  मी 

िश ण घेऊन चुकलो आहे ?’ ेतकेतु लि जत होऊन 

िप याजवळ गेला आिण हणाला क , ‘ वाहण नामक एका 

साधारण ि याने मला पाच गो ी िवचार या, परंतु यापैक  

एकाही गो ीचे उ र मी देऊ शकलो नाही. आपण मला कसे 

सांिगतले होते क  मी तुला िश ण देऊन चुकलो आहे ?’ 

िप याने हटले, ‘मी वतः या पाचांपैक  कशाला जाणत नाही; 

तर तुला कसे सांगणार ?’ यानंतर आप या पु ासिहत िप या 

या राजाजवळ गेला आिण धनािदचे दान न वीकारता 

हटले, ‘आपण मा या पु ाला या पाच गो ी िवचार या 

हो या, याच मला सांगा या.’ ते हा या राजाने बरेच िदवस 

या दोघांना आप याजवळ ठेवून घेतले आिण हटले क , 

‘आजपयत ही िव ा ि यांजवळच रािहली आहे, आता 

सव थम आप याला ा णांना ती िमळत आहे.’ असे हणून 

राजा वाहणाने थम या पाच ांचे उ र दे यास आरंभ 
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केला, यात ही िज ासा केली गेली क , ‘हे जल पाच या 

आहितत पु ष प कसे होऊन जाते ?’ तेथे ुलोक प 

अि नत ेची पिहली आहित दे याने राजा सोमाची उ पि  

सांिगतली आहे. दुसरी आहित आहे, मेघ पी अि नत राजा 

सोमाचे हवन करणे; यायोगे वषाची उ पि  सांिगतली गेली 

आहे. तीसरी आहित आहे, पृ वी प अि नत वषाचे हवन 

करणे, यापासून अ नाची उ पि  सांिगतली गेली आहे. चौथी 

आहित आहे पु ष प अि नत अ नाचे हवन करणे; यापासून 

वीयाची उ पि  सांिगतली गेली आहे. आिण पाचवी आहित 

आहे ी प अि नत वीयाचे हवन करणे, यापासून गभाची 

उ पि  सांगून हटले आहे क , या कारे हे जल पाच या 

आहितत ‘पु ष’ सं क होतो. या कारे ज म हण करणारा 

मनु य जोपयत आयु य असते तोपयत येथे जीिवत राहतो, 

इ यािद. (छां.उ.५/३/१ पासून ५/९/२ पयत) या करणात 

जला या नावाने बीज प सम त त वांचा समुदाय सू म 

शरीरासिहत वीयात ि थत जीवा मा सांिगतला गेला आहे. 

हणून तेथील ो रपूवक िववेचनाने हेच िस  होत आहे 

क , जीवा मा जे हा एका शरीरातून दुसर्या शरीरात जातो, 

ते हा बीज पात ि थत सम त त वांनी यु  होऊनच याण 

करतो.  
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संबंध - या करणात तर केवळ जलाचेच पु ष होणे सांिगतले 

आहे, मग याम ये सव सू म त वांचेिह असणे कसे समजून 

येईल ? जर ु ितला हेच सांगणे अभी  होते तर केवळ 

जलाचेच नाव का घेतले आहे ? या िज ासेवर सांगतात -  

या मक वा  ुभूय वात ्॥ ३.१.२ ॥ 

अथ - या मक वात ्= (शरीर) ती ही त वांचे सि म ण आहे, 

हणून (जलाचे हण याने सवाचे हण होऊन जाते.), तु = 

तथा, भूय वात ् = वीयात सवाहन अिधक जलाचा भाग 

राहतो, हणून (जला या नावाने यांचे वणन केले गेले आहे.) 

या या - जगता या उ पि या वणनात सांिगतले गेले आहे 

क , ती ही त वांचे संमीलन क न यानंतर परमे राने नाम 

आिण पाला कट केले. (छां.उ.६/३/३) तेथे तीन त वांचे 

वणन ही उपल ध आहे. यात सव त वांचे िम ण समजून 

घेतले पािहजे. ी या गभात या वीयाचे आधान केले जाते 

यात सव भौितक त वे रहातात तथािप जलाची अिधकता 

अस याने तेथे या या नावाने याचे वणन केले गेले आहे. 

वा तवात ते कथन शरीरा या बीजभूत सव त वांना ल य 

करिवणारे आहे. एका शरीरातून दुसर्या शरीरात जातेवेळी 

जीव ाणात ि थत होऊन जातो आिण ाणाला आपोमय 

(जल प) हटले गेले आहे, हणून या ि ने ही तेथे 
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जलासच पु ष प हणणे सवथा सुसंगत आहे. हणून हेच 

िस  झाले आहे क , जीवा मा सू म त वांनी यु  होऊनच 

एका शरीरातून िनघून दुसर्या शरीरात जातो.  

संबंध - कारा तराने या गो ीची पुि  करतात. 

ाणगते  ॥ ३.१.३ ॥ 

अथ - ाणगतेः = जीवा या या बरोबर ाणां या गमनाचे 

वणन अस याने, च = ही (हीच गो  िस  होत आहे.) 

या या - ोपिनषदात आ लायन मुिनंनी िप पलादांना 

ाणािवषयी काही  केले आहेत. यातील एक  हा आहे 

क , ‘हा जे हा एका शरीरास सोडून जे हा दुसर्या शरीरात 

जातो ते हा पिह या शरीरांतून कशा कारे िनघतो ?’ 

( .उ.३/१) या या उ रात िप पलादाने सांिगतले आहे क , 

‘जे हा या शरीरातून उदानवायु िनघतो ते हा हे शरीर थंड 

होऊन जाते, या समयी जीवा मा मनात िवलीन झाले या 

इंि यांना बरोबर घेऊन उदानवायुसिहत दुसर्या शरीरात 

िनघून जातो. या समयी जीवा याचा जसा संक प असेल, 

या संक प आिण मन-इंि यांसिहत हा ाणात ि थत होऊन 

जातो. तो ाण उदानासिहत जीवा याला या या 

संक पानुसार िभ न िभ न लोकांत (योिनम ये) घेऊन 
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जातो.’ ( .उ.३/१० पयत) या कारे जीवा या या बरोबर ाण 

आिण मन-इंि ये आिद या गमनाचे वणन अस याने ही हेच 

िस  होत आहे क , बीज प सव सू म त वांसिहत हा 

जीवा मा एका शरीरातून दुसर्या शरीरात जातो. 

छा दो योपिनषदात जे सव थम ेचे हवन सांिगतले गेले 

आहे, तेथे ा या नावाने संक पाचेच हवन समजले पािहजे. 

भाव हा क  ा प संक पा या आहितने जे याचे सू म 

शरीर िनमाण झाले तोच पिहला प रणाम राजा सोम झाला, 

नंतर याचा दुसरा प रणाम वषा पाने मेघात ि थित आहे. 

ितसर्या प रणामात पोहोचून तो अ नात ि थत झाला, चौ या 

प रणामात वीय पाने याची पु षात ि थित झाली आिण 

पाच या प रणामात तो गभ होऊन ी या गभाशयात ि थत 

झाला. यानंतर तोच मनु य होऊन बाहेर आला. या कारे 

दो ही िठकाण या वणनात एकता आहे. ाणाचा सहयोग सव 

िठकाणी आहे; कारण क , गित ाणा या अधीन आहे; ाणाला 

जलमय हटले गेलेच आहे. या कारे ु ित या सम त 

वणनाची संगित लागत आहे. 

संबंध - आता दुसर्या कार या िवरोधाचा उ लेख क न 

याचे िनराकरण करतात.  

अ यािदगित ुते रित चे न भा वात ्॥ ३.१.४ ॥ 
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अथ - चेत ् = जर हणाल क ; अ यािदगित ुतेः = अि न 

आिदम ये वेश कर याची गो  दुसर्या ु ितम ये सांिगतली 

गेली आहे हणून, (हे िस  होत नाही), इित न = तर हे ठीक 

नाही; भा वात ् = कारण क , ती ु ित अ यिवषयक 

अस याने गौण आहे.  

या या - जर हणाल, “बृहदार यकाचा आतभाग आिण 

या व य यां या संवादात असे वणन आले आहे क , 

मरणकालात वाणी अि नम ये िवलीन होऊन जाते, ाण 

वायुम ये िवलीन होऊन जातो.’ इ यािद (बृह.उ.३/२/१३) 

याव न हे हणणे िस  होत नाही क , जीवा मा दुसर्या 

त वांसिहत जातो कारण क  ती सव तर आपाप या कारणात 

येथेच िवलीन होऊन जातात.” तर अशी गो  नाही आहे, 

कारण क  ही गो  आतभागाने ात तर सांिगतली आहे 

पण या व यांनी उ रात ितचा वीकार केलेला नाही. उलट 

सभेपासून दूर नेऊन यास गु पाने तीच पाच 

आहितिवषयक गो  समजावली असे अनुमान होत आहे. 

कारण क , यानंतर ु ित हणते आहे क , ‘ यांनी जे काही 

वणन केले आहे िनःसंदेह ते कमाचेच वणन होते. मनु य 

पु यकमानी पु यशील होतो आिण पापकमानी पापी होतो.’ 

छांदो य या करणात ही नंतर हीच गो  सांिगतली गेली 

आहे, हणून वणनात काही भेद नाही. ती ु ित िवषयक 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   9 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अस याने गौण आहे. उ रातील गो च यो य आहे. उ र 

अशासाठी गु  ठेवले गेले क , सभेत म येच गभाधानाचे वणन 

करणे जराशी संकोचाची गो  आहे, सभेत तर ि या-बालके 

सवच ऐकत असतात.  

संबंध - पु हा िवरोध उपि थत क न याचे िनराकरण 

करतात. 

थमेऽ वणािदित चे न ता एव ुपप ेः ॥ ३.१.५ ॥ 

अथ - चेत ् = जर असे हणाल क , थमे = थम आहितं या 

वणनात; अ वणात ् = (जलाचे नाव) ऐक यात आले नाही 

हणून, (शेवटी असे हणणे क  पाच या आहितत जल पु ष 

नामाचा होऊन जातो, हे िव  आहे) इित न = तर अशी गो  

नाही आहे; िह = कारण क , उपप ेः = पूवापार संगितने (हेच 

िस  होत आहे क ); ताः एव = (तेथे ा नावाने या जलाचेच 

कथन आहे.)  

या या - जर हणाल क , सव थम ेला हवनीय याचे 

प िदले गेले आहे, हणून ितचाच प रणाम सव आहेत. या 

ि थतीत असे हणणे क  पाच या आहितत जलच पु ष 

नावाचे होऊन जाते, हे िव  तीत होत आहे. तर अशी गो  

नाही आहे, कारण क  तेथे ा नावाने संक पात ि थत जल 
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आिद सम त सू मत वांचे हण आहे आिण अंती ही याला 

जल नावाने संबोधले आहे; हणून काहीही िवरोध नाही. भाव 

हा आहे क , जीवा याची गित या या अंितम संक पानुसार 

होत असते आिण ती ाणा या ाराच होत असते तथा ु ितम ये 

ाणास जलमय हटले आहे, हणून संक पानुसार जो सू म 

त वांचा समुदाय ाणात ि थत होतो, यालाच तेथे ा 

नावाने संबोधले आहे. ते कथन गितम ये संक पांची धानता 

दाखिव यासाठी आहे. या कारे थम जी गो  ा नावाने 

सांिगतली गेली होती, ितचेच अंितम वा यात जल नावाने 

वणन केले आहे हणून पूवापरम ये काही िवरोध नाही आहे.  

संबंध - पिह या माणे दुसर्या िवरोधाची उ थापना क न 

ितचे िनराकरण करतात. 

अ ुत वािदित चे ने ािदका रणां तीतेः ॥ ३.१.६ ॥ 

अथ - चेत ्= जर असे हटले गेले क ; अ ुत वात ्= ु ितम ये 

त वां या बरोबर जीवा या या गमनाचे वणन नाही आहे 

हणून, ( यां या सिहत जीवा मा जातो असे हणणे 

युि संगत नाही आहे.) इित न = तर असे हणणे ठीक नाही; 

इ ािदका रणाम् = (कारण क ) याच संगात चांगली-वाईट 

कम करणार्यांचे वणन आहे; तीतेः = हणनू या ु ितम ये 
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या शुभाशुभकारी जीवा यां या वणनाची तीित प  आहे 

हणून, (उ  िवरोध येथे नाही आहे.) 

या या - जर हणाल क , या करणात जीवा मा या 

त वांना घेऊन जातो असे सांिगतलेले नाही, केवळ जला या 

नावाने त वांचेच पु ष प होणे सांिगतले गेले आहे हणून हे 

सांगणे िव  आहे क , त वांनी यु  जीवा मा एका 

शरीरातून दुसर्या शरीरात जातो तर असे हणणे ठीक नाही; 

कारण क , याच करणात पुढे असे हटले आहे क , ‘जे 

चांगले आचरण करणारे असतात ते उ म योिनला ा  होतात 

आिण नीच कम करणारे असतात ते नीच योिनला ा  

होतात.’ (छां.उ.५/१०/७) ‘तद् य इह रमणीयचरणा अ याशो ह 

य े रमणीयां योिनमाप ेरन ् ा णयोिनं वा ि ययोिनं वा 

वै ययोिनं वाथ य इह कपूयचरणा अ याशो ह य े कपूयां 

योिनमाप ेरन ् ।’ या वणनाने चांगली वाईट कम करणार्या 

जीवा यास या त वां या सह एका शरीरातून दुसर्या 

शरीरास ा  होणे िस  होत आहे हणून काही िवरोध नाही. 

संबंध - याच करणात जेथे सकामभावाने शुभ कम 

करणार्यांसाठी धूम मागाने वगात जा याची गो  

सांिगतली गेली आहे तेथे असे वणन येते क , ‘तो वगात 

जाणारा पु ष देवतांचे अ न आहे. देवता लोक याला भ ण 
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करतात.’ (छां.उ.६/२/१६) हणून हे हणणे कसे संगत होईल 

क , पु या मा लोक आप या कमाचे फळ भोग यासाठी 

वगात जातात. जर ते वतःच देवतांचा भोग बनतात तर 

यां या ारा वगाचे भोग भोगणे जसे िस  होईल ? या 

िज ासेवर सांगतात. 

भा ं  वाना मिव वा था िह दशयित ॥ ३.१.७ ॥ 

अथ - अना मिव वात ् = ते लोक आ म ानी नाहीत, या 

कारणाने (आ म ानीपे ा यांची हीनता दाखिव यासाठी), 

वा = ही, भा म् = यांना देवतांचे अ न हणणारी िुत गौण 

आहे; िह = कारण क , तथा = या कारे ( यांचे हीन व आिण 

वगलोकात नाना कारचे भोग भोगणे) ही, दशयित = ु ित 

दाखवून देते.  

या या - ते सकामभावाने शुभ कम करणारे लोक 

आ म ानी नाहीत; हणून आ म ानाची तुित कर यासाठी 

गौण पाने यांना देवतांचे अ न आिण देवतां या ारा यांचे 

भ ण केले जाणे सांिगतले गेले आहे, वा तवात तर ु ित असे 

सांगत आहे क , ‘देवता लोक खातही नाहीत आिण िपतही 

नाहीत; या अमृतास बघूनच तृ  होऊन जातात. (छां.उ.३/६/१) 

“न ह व ैदेवा अ ि त न िपब येतदेवामृतं वा तृ यि त ।” 

हणून या कथनाचा हा भाव आहे क , राजा या नोकरां माणे 
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ते देवतांचे भो य अथात सेवक होतात. या भावाची वचने 

ु ितम ये दुसर्या िठकाणी ा  होतात. ‘जो या परमे रास 

न जाणता दुसर्या देवतांची उपासना करतो, तो जसे येथे 

लोकां या घरात पशु असतात, तसेच देवतांचे पशु होतात.’ 

(बृह.उ.१/४/१०) ‘अथ योऽ यां देवतामुपा ते ----------- यथा 

पशुरेव् ँस देवानाम् ।’ आ म ाना या तुितसाठी या कारे 

सांगणे उिचतच आहे. यािशवाय ते शुभ कम करणारे लोक 

देवतांसह आनंदाचा उपभोग करतात, याचे ु ितम ये या कारे 

वणन केले गेले आहे. ‘िपतृलोकावर िवजय िमळिवणार्यांपे ा 

शंभरपट आनंद कमानी देवभावास ा  होणार्यांना होत 

असतो.’ ‘अथ ये शतं िपतृणां िजतलोकानामान दाः ------- स 

एकः कमदेवानामान दो ये कमणा देव वमिभस प ते ।’ 

(बृह.उ.४/३/३३) तसेच गीतेम येही या कारे सांिगतले गेले 

आहे. ‘ते तं भु वा वगलोकं िवशालं ीणे पु ये म यलोकं 

िवशि त । एवं यीधममनु प ना गतागतं कामकामा लभ ते 

॥’ ‘ते तेथे िवशाल वगलोकाचे भोग भोगून पु य ीण 

झा यावर पु हा मृ युलोकात परत येतात. या कारे वेदो  

धमाचे आचरण करणारे ते भोगकामी ‘मानव’ आवागमनास 

ा  होत राहातात.’ (गीता९/२१) हणून हे िस  झाले क , 

यांना देवतांचे अ न हणणे येथे गौण पाने आहे, वा तिवक 

तेथे जाऊन ते आप या कमाचीच फळे भोगतात आिण नंतर 
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तेथून परत मृ युलोकात येतात. हणून जीवा याचे एका 

शरीरातून दुसर्या शरीरात सू म त वांसिहत जाणे सवथा 

सुसंगत आहे. यात कुठ याही कारचा िवरोध नाही.  

संबंध - उ  करणात सांिगतले गेले आहे क , ‘जोपयत 

याचा कमाचा य होत नाही, तोपयत तो तेथेच रहातो, नंतर 

तेथून परत या लोकात येतो.’ हणनू  उ प न होतो क , 

याची सव पु यकम पूणतया समा  होऊन जातात का काही 

कम शेष रहातात, यांना बरोबर घेऊन तो परत येतो ? याचा 

िनणय कर यासाठी सांगतात. 

कृता ययेऽनुशयवा मृ ित यां यथेतमनेवं च ॥ ३.१.८ ॥ 

अथ - कृता यये = केले या पु यकमाचा य झा यावर; 

अनुशयवान ् = शेष कमसं कारांनी यु  (जीवा मा); यथेतम् 

= जसा गेला होता या मागाने; च = अथवा, अनेवम् = याहन 

िभ न कुठ या दुसर्या काराने परत येतो; मृित याम् = 

ु ित आिण मृितनी (हीच गो  िस  होत आहे.)  

या या - या जीवा या ारा केले या कमापैक  यांचे फळ 

भोग यासाठी याला वगलोकात धाडले गेलेले असते, या 

पु यकमाचा पूणतया य झा यावर तो वग थ जीवा मा 

अनुशयाने अथात शेष कमसं कारांनी यु  होऊन या 
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मागाने गेला होता, याने अथवा दुसर्या कुठ या काराने 

परत येतो. या करणात जी ही गो  सांिगतली गेली आहे, 

‘तद् य इह रमणीयचरणा अ याशो ह य े कपूयां 

योिनमाप ेरन ् ।’ अथात ‘चांगले आचरण करणार्यांना 

चांगली योिन ा  होते आिण वाईट आचरण करणार्यांना 

वाईट योिन ा  होते.’ (छां.उ.५/१०/७) या वणनाने हेच िस  

होते तथा मृितत जे असे हटले गेले आहे क , ‘जे वणा मी 

लोक आप या कमाम ये ि थत राहाणारे आहेत; ते येथून 

वगलोकात जाऊन तेथे कमाचे फळ भोगून उरले या 

कमा या अनुसार उ म ज म, कुल, प आिदला ा  होतात.’ 

(गौतम मिृत ११/१) या मृितवा याने ही हीच गो  िस  

होत आहे.  

संबंध - कारा तराने िवरोधाची उ थापना क न याचे 

िनराकरण करतात. 

चरणािदित चे नोपल णाथित का णािजिनः ॥ ३.१.९ ॥ 

अथ - चेत ् = जर असे हणाल क , चरणात ् = चरण श दाचा 

योग आहे. हणून (असे हणणे उिचत नाही आहे क  तो शेष 

कमसं कारांना बरोबर घेऊन येतो); इित न = तर अशी गो  

नाही आहे, उपल णाथा = कारण क  ते कथन अनुशय (शेष 

कम-सं कारांचे) उपल ण कर यासाठी आहे; इित = ही गो , 
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का णािजिनः = ‘का णािजिन’ नावाने आचाय हणतात 

( हणुन काही िवरोध नाही आहे.) 

या या - उपयु  शंकेचे उ र आपण वतः न देता आचाय 

का णािजिनंचे मत उपि थत क न सू कार सांगतात, जर 

पूवप ी ारा असे सांिगतले जाईल क , ‘येथे’ रमणीयचरणाः’ 

इ यािद ु ितम ये तर चरण श दाचा योग आहे, जो 

कमसं कारांचा वाचक नाही आहे; हणून हे िस  होत नाही 

क , जीवा मा वगलोकातून परत येताना शेष 

कमसं कारांना बरोबर घेऊन परत येतो.’ तर हे हणणे ठीक 

नाही; कारण क  तेथे जो ‘चरण’ श द आहे, तो अनुशयाचे 

उपल ण कर यासाठी आहे. अथात हे सूिचत कर यासाठीच 

आहे क , जीवा मा भु शेष कमसं कारांना बरोबर घेऊन 

परत येतो; हणून काही दोष नाही आहे. 

संबंध - उपयु  कथनात पु हा शंका उपि थत क न ितचे 

िनराकरण करतात. 

आनथ यिमित चे न तदपे वात ्॥ ३.१.१० ॥ 

अथ - चेत ् = जर हणाल; आनथ यम् = (कुठ यािह 

कारणािशवाय उपल ण या पात ‘चरण’ श दाचा योग 
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करणे) िनरथक आहे; इित न = तर हे ठीक नाही, तदपे वात ्

= कारण क  कमाशयात आचरण आव यक आहे. 

या या - जर असे हटले गेले क , येथे ‘चरण’ श दाला 

िवनाकारण कमसं कारांचे उपल ण मानणे िनरथक आहे, 

हणून उपयु  उ र ठीक नाही, तर अशी गो  नाही आहे. 

उपयु  उ र सवथा उिचत आहे; कारण क , कमसं कार प 

अनुशय पूवकृत शुभाशुभ आचरणानीच बनत असतो. हणून 

कमाशयासाठी आचरण अपेि त आहे, हणून ‘चरण’ श दाचा 

योग िनरथक नाही आहे.  

संबंध - आता पूव  शंके या उ रात महिष बाद रंचे मत 

तुत करतात.  

सुकृतदु कृते एवेि  ु बाद रः ॥ ३.१.११ ॥ 

अथ - बाद रः तु = बाद र आचाय तर; इित = असे मानतात क , 

सुकृतदु कृते = या करणात ‘चरण’ नावाने शुभाशुभ कम; 

एव = च सांिगतली आहेत. 

या या - आचाय ीबाद रंचे हणणे आहे क , येथे उपल ण 

मान याची काही आव यकता नाही; येथे ‘रमणीयचरण’ श द 

पु यकमाचा आिण ‘कपूयचरण’ श द पापकमाचाच वाचक 

आहे. हणून असे समजले पािहजे क , जे रमणीयचरण आहेत 
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ते शुभ कमाशयवाले आहेत आिण जे कपूयचरण आहेत ते पाप 

कमाशयवाले आहेत. यामुळे हेच िस  होत आहे क , जीवा मा 

शेष कमसं कारांना बरोबर घेऊनच परत येत असतो. 

संबंध - आता पूवप ी पु हा शंका उपि थत करतात.  

अिन ािदका रणामिप च ुतम् ॥ ३.१.१२ ॥ 

अथ - च = परंतु, अिन ािदका रणाम् = अशुभ आिद कम 

करणार्यांचा, अिप = ही (चं लोकात जाणे), ुतम् = वेदांत 

ऐकले गेले आहे. 

या या - कौिषतक  ा णोपिनषदात हटले आहे क , ‘ये 

वैके चा मा लोकात ् यि त च मसमेव ते सव ग छि त ।’ 

(१/२) अथात ‘जे कोणी ही या लोकातून जातात, ते सव 

चं यासच ा  होतात.’ या कारे येथे कोठलेही िवशेषण न 

देता सवाचे चं लोकात जाणे सांिगतले गेले आहे. याव न तर 

वाईट कम करणार्यांचे ही वगलोकाम ये जाणे िस  होत 

आहे, हणून ु ितम ये जे असे सांिगतले गेले आहे क , 

इ ापूत आिण दानािद शुभ कम करणारे धूममागाने 

चं लोकास जातात, या याशी उपयु  ु ितचा, िवरोध तीत 

होत आहे. याचे िनराकरण कसे होईल ?  

संबंध - पूवसू ात उपि थत केले या शंकेचे उ र देतात. 
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संयमने वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ त ितदशनात ्॥ ३.१.१३ 

॥ 

अथ - तु = परंतु, इतरेषाम् = दुसर्यांचे अथात पापकम 

करणार्यांचे; संयमने = यमलोकात; अनुभूय = पापकमाचे 

फळ भोग यानंतर, आरोहावरोहौ = चढणे, उतरणे होते; 

त ितदशनात ् = कारण क , यांची गती ु ितत या कारे 

िदसून येते.  

या या - तेथे पापी लोकांचे चं लोकात जाणे सांिगतलेले 

नाही कारण क , पु यकमाचे फळ भोग यासाठीच 

वगलोकात जाणे होत असते; चं लोकात वाईट कमाचे फळ 

भोग याची यव था नाही आहे. हणून हेच समजले पािहजे 

क , चांगली कम करणारेच चं लोकात जातात. याहन िभ न 

जे पापी लोक आहेत ते आप या पापकमाचे फल भोग यासाठी 

यमलोकात जातात. तेथे पापकमाचे फळ भोग यानंतर यांचे 

पु हा कमानुसार गमनागमन हणजे नरकातून मृ युलोकात 

येणे आिण पु हा न या कमानुसार वगात जाणे अथवा 

नरकािद अधोगतीस ा  होणे असे होत असते. या लोकां या 

गितचे असेच वणन ु ितम ये आढळून येते. कठोपिनषदात 

वतः यमराजाने हटले आहे क , ‘न सा परायः ितभाित 

बालं मा तं िव मोहेन मूढम् । अयं लोको नाि त पर इित 
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मानी पुनः पुनवशमाप ते मे ॥’ ‘संप ी या अिभमानाने 

मोिहत झालेले िनरंतर माद करणार्या अ ानी लोकांना 

परलोक िदसत नाही. ते समजतात क  हा य  िदसणारा 

लोकच स य आहे, दुसरा कुठलािह लोक नाही. या कारे 

मानणारे लोक वारंवार मा या अधीन होतात.’ (कठ.१/२/६) 

याव न हेच िस  होत आहे क , शुभ कम करणाराच 

िपतृयानमागाने अथवा अ य मागाने वगलोकात जातो, पापी 

लोक यमलोकात जातात. कौिषतक  ा णात यां या 

चं लोकात जा याची गो  सांिगतली गेली आहे; ते सव 

पु यकम करणारेच होते; कारण क , ु ितम ये चं लोकाहन 

परत येणार्यास कमानुसार गित सांिगतली गेली आहे. हणून 

दो ही ु ितं या म ये काहीही िवरोध नाही आहे. 

हेच परत ु ित माणाने िस  करतात -  

मरि त च ॥ ३.१.१४ ॥  

च = तथा; मरि त = मृितम येही याचे समथन केले गेले 

आहे.  

भगवद्गीते या सोळा या अ यायातील ७ ते १५ या 

ोकांम ये आसुरी वृ ी या लोकांचे िव तृत वणन क न 

शेवटी हटले आहे - िविच  िवचारांनी ा त झा यामुळे 
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मोहा या तडा यात सापडून िवषयभोगांत गुंतलेले मूढ लोक 

कंुभीपाक इ यािद नरकात जातात. याव ब पापाचरणाने 

नरकात जावे लागते हेच िस  होते.  

संबंध - कारांतराने पुढे हणतात -  

अिप च स  ॥ ३.१.१५ ॥ 

अथ - अिप च = यािशवाय; स  = पापकमाचे फळ 

भोग यासाठी धानतः सात नरकाचे ही वणन आले आहे.  

या या - यािशवाय, पापकमाचे फळ भोग यासाठी 

पुराणाम ये धानतेने रौरव आिद नरकांचेिह वणन केले गेले 

आहे. याव न या पापकम  लोकां या वगगमनाची तर 

संभावनािह केली जाऊ शकत नाही.  

संबंध - नरकात तर िच गु  आिद दुसरे अिधकारी सांिगतले 

गेले आहेत, मग नंतर कसे हटले आहे क , पापी लोक 

यमराजा या अिधकारात दंड भोगत आहेत ? यावर सांगतात. 

त ािप च तद् यापारादिवरोधः ॥ ३.१.१५ ॥ 

अथ - च = तथा, त  = या यातनां या थानी; अिप =ही, तद्

यापारात ् = या यमराजा या आ ेनुसार काय होत 

अस याने, अिवरोधः = कुठ यािह कारचा िवरोध नाही. 
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या या - यातना भोग यासाठी जे रौरव आिद सात नरक 

सांिगतले गेले आहेत आिण तेथे जे िच गु  आिद दुसरे 

अिधकारी आहेत, ते ही यमराजा या आ ेनुसार काय करतात, 

हणून यांनी केलेले कायिह यमराजाचेच काय आहे, यात 

काही िवरोध नाही.  

संबंध - असे मान यावर ही पूव  ु ितत जी सवा या 

चं लोकात जा याची गो  सांिगतली गेली आहे ितची संगित 

(कौ.१/२) कशी होईल ? यावर सांगतात. 

िव ाकमणो रित तु कृत वात ्॥ ३.१.१६ ॥ 

अथ - िव ाकमणोः = ान आिण शुभ कम या दो हीचे, तु = 

ही; कृत वात ् = करण अस यामुळे, इित = असे कथन 

उिचतच आहे.  

या या - या कारे छा दो योपिनषदात (५/१०/१) िव ा 

आिण शुभ कमाचे फल सांग याचा संग आरंभ क न 

देवयान आिण िपतृयान मागाची गो  सांिगतली गेली आहे, 

याच कारे तेथे कौिषतक  उपिनषदात ही ान आिण शुभ 

कमाचे फल सांग या या करणातच उ  कथन आहे. हणून 

असे समजले पािहजे क , जे शुभ कम करणारे अिधकारी 

मानव या लोकातून जातात ते सव या सव चं लोकास 
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जातात, अिन  कम करणारे नाही. कारण क  यांचे करण 

नाही आहे.  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , कठोपिनषदात जी पापी 

लोकासाठी यमलोकात जा याची गो  सांिगतली गेली आहे 

ती छा दो य ुितम ये सांिगतली गेली आहे. या ितसर्या 

गित या अंतगत आहे अथवा ित याहन िभ न ? या या उ रात 

सांगतात. 

न तृतीये तथोपल धेः ॥ ३.१.१७ ॥ 

अथ - तृतीये = तेथे सांिगतले या ितसर्या गितम ये; न = 

(यमलोकगमन प गितचा) अंतभाव होत नाही, तथा उपल धेः 

= कारण क , या वणनात अशीच गो  ा  होत आहे.  

या या - तेथे छा दो योपिनषद (५/१०/८) म ये असे 

सांिगतले गेले आहे क , ‘अथैतयोः पथोन कतरेण च 

तानीमािन ु ा यसकृदावत िन भूतािन भवि त जाय व 

ि य वे येत ृतीयं थानम् ।’ अथात ‘देवयान आिण िपतृयान 

- या दो ही मागापैक  कुठ यािह मागाने जे वर या लोकात 

जात नाहीत, ते ु  तसेच वारंवार ज मणारे-मरणारे ाणी 

होतात;’ ‘उ प न हा आिण मरा’ असा मृ युलोकच यांचे 

ितसरे थान आहे, इ यािद. या वणनात असे आढळून येते क , 
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यांचे कुठ यािह परलोकात गमन होत नाही, ते या 

मृ युलोकातच ज मत-मरत रहातात. हणून या ितसर्या 

गतीम ये यमयातना प नरकलोका या गितचा अंतभाव 

नाही.  

संबंध - या तीन गितं या िशवाय चौथी गित िज याम ये 

नरकयातना आिदचा भोग आहे, तसेच जी वर सांिगतले या 

ितसर्या गितपे ािह अधम गित आहे, ितचे वणन कोठे येते ? 

यावर सांगतात. 

मयतेऽिप च लोके ॥ ३.१.१८ ॥ 

अथ - मयते = मृितम ये याचे समथन केले गेले आहे, च = 

तथा; लोके = लोकात, अिप = ही (ही गो  िस  आहे.) 

या या - ीमद् भगवद्गीता (१४/१८) म ये सांिगतले आहे 

क  - “ऊ व ग छि त स व था म ये ित ि त राजसाः । 

जघ यगुणवृ ि था अधो ग छि त तामसाः ॥” “स वगुणात 

ि थत राहन मरणारे लोक वरील लोकात जातात. (देवयान 

आिण िपतृयान - दो ही माग या या अंतगत आहेत.) राजसी 

लोक म ये अथात या मनु यलोकातच ज मत-मरत राहतात. 

(हे छा दो यम ये िदले या ितसर्या गित या अंतगत आहे.) 

िनंदनीय तमोगुणा या वृ ि म ये ि थत तामसी जीव नीच 
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लोकात जातात.” (या या अंतगत उ  ितसर्या गितहन 

अधम अशी यमयातना प गित ही आहे.) याचे प ीकरण 

गीता अ याय १६ ोक २० म ये केले गेले आहे. या कारे या 

यमयातना प अधोगतीचे वणन मृितम ये आढळून येते 

तसेच लोकात ही हे िस  आहे. पुराणांतून तर याचे वणन 

खूप िव ताराने केले आहे. यास अधोगित हणतात, हणून 

तेथून जे नारक  जीवांचे पु हा मृ युलोकात येणे आहे ते 

या या पूव कथनानुसार वर जाणे (उ नित करणे आहे आिण 

पु हा नरकात जाणे अवनित (पतन)च आहे.)  

संबंध - आता दुसरे माण देऊन हीच गो  िस  करतात. 

दशना च ॥ ३.१.१९ ॥ 

अथ - दशनात ्= ु ितम ये ही असे वणन आढळून येते हणून; 

च = ही (हे मानणे ठीक आहे क  या करणात सांिगत या 

गेले या ितसर्या गितत यमयातनांचा अंतभाव नाही आहे.) 

या या - ईशावा योपिनषदात हटले आहे - ‘असुया नाम ते 

लोका अ धेन तमसाऽऽवृताः । तां ते े यािभग छि त ये के 

चा महनो जनाः ॥’ (ईशा.३) ‘जे असुरांचे िस  लोक आहेत, 

ते सव या सव अ ान तसेच दुःख- लेश प महान 

अंधकाराने आ छािदत आहेत, जे कोणी ही आ मह या 
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करणारे लोक आहेत, ते मे यानंतर याच भयंकर लोकांना 

वारंवार ा  होतात.’ या कारे उपिनषदातिह या नरकािद 

लोकांची ा ी प गितचे वणन आढळून येते. हणूनिह हेच 

िस  होत आहे क , या संगात सांिगतले या ितसर्या गितत 

यमयातनावा या गितचा अंतभाव नाही आहे.  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , छा दो योपिनषदात 

जीवां या तीन ेणी दाखिव या गे या आहेत - अ डज, 

अ डापासून उ प न होणारे - जीवज - (गभाशयापासून) 

उ प न होणारे, आिण उि ज - (पृ वीतून उ प न होणारे) 

(छां.उ.६/३/१); परंतु दुसर्या िठकाणी जीवांचे चार भेद 

ऐक यात येतात. येथे चौथी वेदज अथात घामापासून उ प न 

होणार्या ेणीला का सोडले गेले आहे ? यावर सांगतात.  

तृतीयश दावरोधः संशोकज य ॥ ३.१.२० ॥ 

अथ - संशोकज य = घामापासून उ प न होणार्या 

जीवसमुदायाचा, तृतीयश दावरोधः = ितसर्या नामा या 

उि ज जातीत सं ह (जाणून घेतला पािहजे.)  

या या - या करणात जे घामापासून उ प न होणार्या 

वेदज जीवांचे वणन आलेले नाही. याचा ु ितम ये ितसर्या 

नावाने सांिगत या गेले या उि ज जातीत अंतभाव 
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समजावयास हवा. कारण क  दो ही पृ वी आिण जला या 

संयोगाने उ प न होतात.  

संबंध - आता वगलोकातून परत येणार्यां या गितवर िवचार 

कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

छा दो योपिनषद (५/१०/५,६) म ये सांिगतले गेले आहे क , 

वगातून परत येणारे जीव थम आकाशास ा  होतात, 

आकाशापासून वायु, धूम, मेघ आिद या माने उ प न 

होतात. येथे ही िज ासा होते क , जीव या या 

आकाशािद या पात वयं प रणत होतात क  यां या समान 

होऊन जातात ? यावर सांगतात. 

त साभा यापि पप ेः ॥ ३.१.२१ ॥ 

अथ - त साभा यापि ः = यां या स श भावाची ा ी होत 

असते; उपप ेः = कारण क , हीच गो  युि ने िस  होते. 

या या - येथे जी आकाश, वायु आिद बनून परत ये याची 

गो  सांिगतली गेली आहे, या कथनाने जीवा याचे या या 

त वां या पात प रणत होणे युि संगत नाही आहे; कारण 

क , आकाश आिद तर थमपासूनच िव मान आहेत आिण 

जीवा मा जे हा एकानंतर दुसर्या भावास ा  होतो यानंतर 

ही ते आकाशािद पदाथ रहातातच. हणून हेच मानणे 
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युि संगत आहे क , ते या आकाश आिद या स श आकाराचे 

बनून परत येतात. यांचे आकाशा माणे सू म होणेच 

आकाशास ा  होणे आहे. या कारे वायु आिद या िवषयातिह 

समजून घेतले पािहजे.  

संबंध - आता ही िज ासा होते क , ते जीव या या त वां या 

आकारात बरेच िदवसपयत िटकून राहतात क , त कालच 

माने खाली उतरत जातात, यावर सांगतात.  

नाितिचरेण िवशेषात ्॥ ३.१.२२ ॥ 

अथ - िवशेषात ् = वर गमन कर यापे ा खाली उतर या या 

प र थीतीत भेद अस यामुळे; नाितिचरेण = जीव या आकाश, 

वायु आिद या पात अिधक कालपयत न रहाता मशः 

खाली उत न येतात. 

या या - वरील लोकात जा याचे जे वणन आहे, ते कमा या 

फलभोगाशी संबंिधत असते, हणून म ये आले या िपतृलोक 

आिदम ये िवलंब होणे ही संभव आहे; परंतु परत येते समयी 

कमभोग तर समा  होऊन जातात हणनू म ये कोठे िवलंब 

हो याचे काही कारण रहात नाही. या कारे वरील लोकात 

जाणे आिण तेथून परत ये या या गतीत िवशेषता अस यामुळे 
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हेच िस  होत आहे क , परत येताना र यात िवलंब होत 

नाही.  

संबंध - आता ही िज ासा होत आहे क , परलोकातून परत 

येणार्या जीवा याचे जे धा य, जव, तीळ आिण उडीद 

आिद या पात (उ प न) होणे सांिगतले गेले आहे, यात 

काय भाव आहे ? काय तो वतः तसा बनून जातो अथवा या 

योनीला भोगणारा जीवा मा कोणी दुसरा असतो या या 

बरोबर हा ही रहातो ? यावर सांगतात.  

अ यािधि तेषु पूववदिभलापात ्॥ ३.१.२३ ॥ 

अथ - पूववत ् = पिह या माणेच, अिभलापात ् = असे कथन 

आहे हणून; अ यािधि तेषु = दुसरा जीवा मा आप या 

कमफलभोगासाठी यात ि थत होऊन रािहला असेल, असे 

धा य, जव आिदम ये केवळ सि निधमा ाने याचा िनवास 

आहे.  

या या - या कारे पूवसू ात असे सांिगतले गेले आहे क , 

तो परत येणारा जीवा मा आकाश आिद बनत नाही; यां या 

स श होऊनच यां याशी संयु  होतो याच कारे येथे धा य 

आिद या िवषयांतिह समजायला हवे, कारण क  हे कथन ही 

पिह या या स शच आहे. हणून हेच िस  होत आहे क , या 
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धा य, जव आिदम ये आप या कमाचे फळ भोग यासाठी जे 

दुसरे जीव पिह यापासून ि थत आहेत, ते रहात असताच हा 

चं लोकाहन परतणारा जीवा मा यां याबरोबर पु षा या 

उदरात िनघून जातो. धा य, जव आिद थावर योिनंना ा  

होत नाही. 

संबंध - यावर शंका उपि थत क न ंथकार ितचे िनराकरण 

करतात. 

अशु िमित चे न श दात ्॥ ३.१.२४ ॥ 

अथ - चेत ् = जर हणाल क ; अशु म् = हे तर अशु  (पाप) 

कम होईल; इित न = तर अशी गो  नाही आहे; श दात ् = 

ु ित या वचनानी याची िनद षता िस  होत आहे. 

या या - जर अशी शंका आली क , ‘धा या या येक 

दा यात जीव राहतो; या मा यतेनुसार (अ नाला) धा याला 

दळणे, िशजवणे, आिण खाणे तर मोठे अशु  (पाप) कम 

होईल.’ कारण क , यात तर अनेक जीवांची िहंसा 

के यानंतर एका जीवाची उदरपूित होईल’ तर अशी गो  

नाही आहे; कारण क , या करणात पु षाला ‘अि न’ हणनू 

यात अ नाचे हवन करणे सांिगतले गेले आहे; तसेच 

ु ितम ये िठकिठकाणी अ न खा ले गे याचे वणन आहे. 
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(छां.उ.६/६/२) हणून ु ितचे िवधान अस याने यात िहंसा 

होत नाही तसेच या जीवांची या काळी सुषुि -अव था रहात 

असते. यावेळी ते पृ वी आिण जला या संबंधाने अंकु रत होते 

ते हा यात चेतना येते आिण सुख-दुःखाचे ान होते, यापूव  

नाही. हणून अ नभ णात िहंसा नाही आहे. 

संबंध - अ नाशी संयु  झा यानंतर तो कशा कारे कमफल 

भोगासाठी शरीर धारण करतो याचा म सांगतात. 

रेतः िस योगोऽथ ॥ ३.१.२५ ॥ 

अथ - अथ = यानंतर; रेतःिस योगः = वीयाचे िसंचन 

करणार्या पु षाबरोबर याचा संबंध होतो. 

या या - यानंतर तो जीवा मा अ नाबरोबर पु षा या 

पोटात जाऊन या या वीयात िव  होऊन या पु षाशी 

संयु  होतो, या कथनाने हे प  होत आहे क , 

आकाशापासून अ नापयत सव िठकाणी संयोगानेच याचे 

तदाकार होणे सांिगतले आहे. व पाने नाही.  

संबंध - यानंतर -  

योनेः शरीरम् ॥ ३.१.२६ ॥ 
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अथ - योनेः = ी या योिनत िव  झा यानंतर; शरीरम् = 

तो जीवा मा कमफलभोगास अनु प शरीरास ा  होतो. 

या या - या कारे तो वगातून येणारा जीवा मा थम 

पु षा या वीयाचा आि त होतो. नंतर या पु षा या ारा 

गभाधाना या वेळी ी या योिनत वीयाबरोबर िव  केला 

जातो. तेथे गभाशयाशी संबंध येऊन उ  जीव आप या 

कमफलांस अनुस न अनु प शरीरास ा  होतो. येथून 

या या कमा या फळाचा भोग हो यास आरंभ होतो. 

या यापूव  वगातून उत न वीयात िव  हो यापयत याचा 

कुठलािह ज म अथवा शरीर धारण करणे नाही आहे, केवळ 

या या आकाश आिद या आि त रहाणे मा  सांिगतले गेले 

आहे; या धा य आिद शरीरांचे अिध ाता जीव दुसरेच आहेत. 

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

सू   

अ याय ितसरा  

पाद दुसरा  

संबंध - पिह या पादात देहा तर ा ी या संगात 

प चाि निव े या करणावर िवचार क न जीवाला वारंवार 

ा  होणार्या ज म-मृ यु प दुःखाचे वणन केले गेले आहे. या 
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वणनाचा गूढ अिभ ाय हाच आहे क  जीवा या मनात 

सांसा रक पदाथ तसेच आप या न र शरीरा या ित 

आसि  कमी हावी आिण िनरंतर वैरा याची भावना वाढावी. 

आता दुसर्या पादात वतमान शरीरा या िभ न िभ न 

अव थांवर िवचार क न या म-मरण प संसार बंधनातनू 

सुट यासाठी परमे राचे यान प उपाय सांिगतले आहेत. 

हणून पिह याने व नाव थेवर िवचाराचा आरंभ क न दोन 

सू ात पूवप ाची उ थापना केली जात आहे. 

सं ये सृ ि राह िह ॥ ३.२.१ ॥ 

अथ - सं ये = व नात ही जागृती माणे, सृ ि ः = सांसा रक 

पदाथाची रचना होते; िह = कारण क , आह = ु ित असे वणन 

करीत आहे. 

या या - बृहदार यकोपिनषदात असे वणन आले आहे क , 

‘ व नाव थेत हा जीवा मा हा लोक आिण परलोक दो हीना 

पहातो. तेथे दुःख आिण आनंद दो हीचा उपभोग घेतो, या 

थूल शरीराला वतः अचेत क न वासनामय नवीन 

शरीराची रचना क न (बृह.उ.४/३/९) जगतास पाहतो. या 

अव थेत खरोखर नसतांना ही रथ, रथाला नेणारे वाहन, 

आिण याचा माग यांची तसेच आनंद, मोद, मोदाची एवं 

कु ड, सरोवर आिण न ांची रचना करतो.’ (बृह.उ.४/३/१०) 
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इ यािद. “न त  रथा न रथयोगा न प थानो भव यथ रथान ्

रथयोगान ् पथः सृजते न त ान दा मुदः मुदो 

भव यथान दान ् मुदः मुदः सृजते -------- वेशा तान ्

पु क रणीः व तीः सृजते ।” या कारे दुसर्या ु ितम ये ही 

व नात सृ ि  होणे सांिगतले गेले आहे. ( .उ.४/५ ; 

बृह.उ.२/१/१८) हणून हे िस  होत आहे क  व नातही 

सांसा रक पदाथाची रचना होत असते आिण ती अ यंत िविच  

तथा जीवकृत असते. 

संबंध - पुढे हणतात -  

िनमातारं चैके पु ादय  ॥ ३.२.२ ॥ 

अथ - च = तथा, एके = एकाच शाखेचे, िनमातारम् = पु षाला 

कामनांचा िनमाताही मानतात; च = आिण ( यां या मताने), 

पु ादयः = पु  आिद ही ‘काम’ अथवा वासनेचा िवषय आहेत. 

या या - कठोपिनषदात वणन आले आहे क , ‘य एष सु ेषु 

जागित कामं कामं पु षो िनिममाणः ।’ (२/२/८) ‘हा नाना 

कार या भोगांची रचना करणारा पु ष अ य सव झोपी 

गे यावर वयं जागत राहतो.’ यात पु षाला कामनांचा 

िनमाता हटले आहे. (क.उ.१/१/२३-२४) या अनुसार पु -पौ  
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आिदसु ा काम अथवा कामनेचे िवषय आहेत. याव न ही हेच 

िस  होते क , व नात सृ ि  आहे. 

संबंध - या कारे पूवप या ारा व नातील सृ ि ला स य 

िस  कर याचा य न केला गेला तसेच ितला जीवकतृ क 

दाखिवले गेले. आता िस ा ती या तफ याचे उ र िदले जात 

आहे. 

मायामा  ंतु का यनानिभ य व प वात ्॥ ३.२.३. ॥ 

अथ - तु = परंतु, का यन = पूण पाने; 

अनिभ य व प वात ् = या या पाची अिभ यि  

(उपल धी) होत नस याने; मायामा म् = ती मायामा  आहे. 

या या - व ना या सृ ि चे वणन करीत असतांना ु ितने 

ही गो  तर थमच प  केली आहे क , जीवा मा तेथे या 

या व तुंची रचना करतो, या वा तवात नसतात. यािशवाय, 

असेही िदसून येते क , व नात सव व तु पूण पाने िदसून 

येत नाहीत. जे काही िदसून येते ते अिनयिमत आिण अधवटच 

िदसून येते. ोपिनषदात तर प च हटले आहे क , 

‘जागृत अव थेत ऐकले या, पािहले या आिण अनुभव 

केले या व तू ंना पाहतो, परंतु िविच  ढंगाने पहातो. 

पािहले या-ऐकले या आिण न पािहले या ऐकले या ही गो ी 
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पहातो तसेच अनुभव केले या आिण अनुभव न केले यािह 

पाहतो.’ या सव कारणामुळे हेच िस  होत आहे क , व नाची 

सृ ि  वा तिवक नाही आहे. जीवाला कमफलाचा भोग 

करिव यासाठी भगवान आप या योगमायेने या या 

कमसं कारां या वासनानुसार तशी ये पहा यास यास 

भाग पाडतात; हणून ती व न-सृ ि  तर मायामा  आहे. 

जागृती माणे खरी नाहीत. हेच कारण आहे क , या 

अव थेम ये केले या शुभाशुभ कमाचे फळ जीवा यास 

भोगावे लागत नाही. तथा पूवप ीने जे असे हटले होते क  

काही काही शाखांचे लोक पु षाला पु -पौ ािद का य 

िवषयांची रचना करणारा हणतात, ते ठीक नाही आहे; कारण 

क  तेथे व नाव थेचे करण नाही आिण या मं ात 

जीवा यास का य-िवषयांचा िनमाता हटलेले नाही, तेथे हे 

िवशेषण परमा यासाठी आले आहे. 

संबंध - याव न तर हेच िस  होत आहे क , व न सवथा 

यथ आहे, याची काही साथकता नाही; यावर सांगतात. 

सूचक  िह ु तेराच ते च ति दः ॥ ३.२.४ ॥ 

अथ - सूचकः = व न भिव यात घडणार्या शुभाशुभ 

प रणामाचे सूचक; च = ही असते, िह = कारण क ; ु तेः = 

ु ितव न हे िस  होत आहे; च = आिण ति दः = 
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व निवषयक शा ास जाणणारे ही; आच ते = अशीच गो  

सांगतात. 

या या - ‘यदा कमसु का येषु ि यं व नेषु प यित । 

समृि  ं त  जानीया ाि मन ् व निनदशने ॥’ ‘ यावेळी 

का यकमा या संगात व नातील यात ीला पहातो, 

ते हा असे व न पहा याचा प रणाम हा समजला पािहजे क , 

या के या जाणार्या का यकमात उ म कारे अ युदय 

होणार आहे.’ तसेच असे ही हटले आहे क , ‘जर व नात 

काळे दात असणार्या का या पु षास पािहले तर ते मृ यूचे 

सूचक असते.’ (ऐतरेय आर यक ३/२/४/१७) इ यािद ु ित या 

माणांनी हे िस  होत आहे क , व न सवथा यथ नाही; ते 

वतमाना या आगामी प रणामाचे सूचक ही असते. यािशवाय, 

जे व निव ान जाणणारे िव ान आहेत, ते ही या कारे 

व नात पािहले या यास भिव यात होणार्या शुभाशुभ 

घटनांचे सूचक हणतात. याव न हे ही िस  होत आहे क , 

व नातील घटना जीवा याची वतं  रचना नाही, तो तर 

िनिम मा  आहे. वा तवात सव काही जीवा या कमानुसार 

या परमे रा या शि नेच होत असते. 

संबंध - जीवा मा हा तर ई राचाच अंश आहे हणून या या 

िठकाणी ई राचे ान आिण ऐ य आिद गुण ही अंिशक 
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पाने असतीलच. मग जर असे मानले क , व नातील सृ ि  

जीवा मा वयं करतो तर काय हािन आहे ? यावर सांगतात. 

परािभ याना  ुितरोिहतं ततो य ब धिवपययौ ॥ ३.२.५ ॥ 

अथ - जीवा याम ये ही ई रासमान गुण आहेत. तु = परंतु, 

ितरोिहतम् = लपलेले (आवृ ) आहेत; परािभ यानात ्= (अतः) 

पर  परमा याचे िनरंतर यान कर याने (ते कट 

होतात); िह = कारण क , ततः = या परमा या या सकाश 

अस यानेच; अ य = याचे; ब धिवपययौ = ब धन आिण 

याचा िवपरीत अथात मो  आहे. 

या या - जीवा मा ई राचा अंश आहे, हणून हा ही 

ई रा या स श गुणांचा आहे, यात काहीही संदेह नाही आहे; 

परंतु याचे ते सव गुण ितरोिहत आहेत. लपलेले आहेत. यामुळे 

यांचा उपयोग िदसून येत नाही. या पर  परमे राचे 

िनरंतर यान कर याने जीवाचे ते लपलेले गुण पु हा कट 

होऊ शकतात. ( े.उ.१/१०) ‘त यािभ यानाद् 

योजनात वभावाद्भूय ा ते िव मायािनवृ ि ः ॥’ 

परमे रा या आराधनेिशवाय आपोआप यांचे कट होणे 

संभव नाही. कारण क , या जीवाचे अनािदिस  बंधन आिण 

यापासून मु  होणे या जग क या परमे रा याच अधीन 

आहे. ( े.उ.६/१६) हणून तो वयं व नाची सृ ि  आिद काही 
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क  शकत नाही. साधकास हे आव यक आहे क , हे रह य 

समजून घेऊन या परम दयाळू सवशि मान पर  

परमे राचा आि त होऊन िनरंतर याचे भजन- यान करावे 

आिण या बंधनातून सुटका हावी हणून भगवंताची ाथना 

करावी. या जगत पी नाटकाचा सू धार परमे र याला या 

पंचापासून अलग कर याची इ छा करेल, तोच यापासून 

अलग होऊ शकतो. 

संबंध - या जीवा याचे जे वा तिवक ई रसंबंधी गुण आहेत, 

ते का लपलेले आहेत ? या िज ासेवर सांगतात. 

देहयोगा ा सोऽिप ॥ ३.२.६ ॥ 

अथ - सः = तो ितरोभाव, अिप = ही, देहयोगात ् = शरीरा या 

संबंधाने; वा = ही आहे.  

या या - या जीवा याम ये या पर  परमा याचे 

वाभािवक गुण िव मान असूनिह जो या गुणांचा ितरोभाव 

होतो, ते गुण कट होत नाहीत. तसेच हा जीवा मा या सव 

गुणांब ल सवथा अनिभ  आहे याचे मु य कारण 

जीवा याची शरीराशी एकता मानणे हेच आहे. हेच याचे बंधन 

आहे आिण हे अनािदकाळापासून आहे. याच कारणामुळे ज म-

ज मांतरातील कम-सं कारांमुळे परवश झालेला हा जीव 
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नाना योिनम ये ज म घेतो आिण मरतो तसेच नाना 

कार या दुःखांचा उपभोग करीत राहतो. 

संबंध - येथपयत व नाव थेवर िवचार केला गेला आहे. 

यातच वेशवश जीवा याचे बंधन आिण यातून सुट या या 

उपायाचेही सं ेपात वणन झाले आहे. आता जीवा या या 

सुषुि  अव थेवर िवचार कर यासाठी पुढील संगाचा आरंभ 

केला जात आहे. ायः असे सांिगतले जाते क , सुषुि  

अव थेम ये जीवा याचा ाशी संयोग होत असतो. यामुळे 

अशी ांत धारणा होऊ शकते क , सुषुि  ही समाधी या स श 

काही सुख द अव था आहे. हणून या माचे िनवारण 

कर यासाठी सांगतात.  

तदभावो नाडीषु त तेरा मिन च ॥ ३.२.७ ॥ 

अथ - तद्भावः = (सुषुि  अव थेत) या व न याचा अभाव 

होऊन जातो. ( या समयी जीवा मा); नाडीषु = नाडयांम ये 

(ि थत होऊन जातो); त तेः = कारण क  ु ितचे कथनही 

तसेच आहे; च = तथा, आ मिन = आ याम ये ही ( याची 

ि थती सांिगतली गेली आहे.) 

या या - पूवसू ात जे व नाव थेचे वणन केले गेले आहे 

ितचा उपभोग करते समयी हा जीवा मा कधी तर व नातून 
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जागा होतो आिण कधी परत व नात ि थत होऊन जातो. 

पु हा जागतो आिण परत व नाव थेत िनघून जातो. 

(बृह.उ.४/३/१० पासून १८पयत) या कारे व नगत मानिसक 

सुख-दुःखांचा उपभोग करीत करीत कधी सुषुि  अव था 

झा यावर व नातील यांचा अभाव होऊन जातो. याव न 

हेच िस  होते क  ती मायामा  आहेत, कारण क  

बा जगताचा अभाव होत नाही, याचे काय जसे या तसेच 

चालत रहाते तथा जीवा याचे शरीर ही सुरि त रहाते, 

हणून याचे सत ्असणे िस  होते. या समयी जीवा याला 

या पं या या उपभोगापासून िव ाम िमळतो तथा शरीर आिण 

इंि यांचा थकवा दूर होतो. ती अव था आ यावर जीवा याची 

ि थती कशी आिण कोठे रहाते या िवषयी ु ित हणते - ‘जे हा 

हा सुषुि  अव थेला ा  होतो, ते हा काहीही जाणत नाही. 

या या शरीरात या बाह र हजार िहता नावा या नाडया 

दयापासून िनघून सम त शरीरात या  होतात, यात 

पस न तो सम त शरीरात या  होऊन शयन करतो.’ 

(बृह.उ.२/१/१९) दुसर्या िुतम ये असेही सांिगतले गेले आहे 

क , ‘ यावेळी हा शयन करीत असून कुठ यािह कारचे 

व न बघत नसतो, सव काराने सुखी होऊन नाडयांम ये 

या  होऊन जातो या समयी यास कुठलेिह पाप पश क  

शकत नाही.’ (छां.उ.८/६/३) भाव हा आहे क , या समयी 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   42 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अ ाताम ये या या शरीरा या ि ये ारा कुठ या जीवाची 

िहंसािद पापकम घडले तरी ते पाप लागत नाही. तसेच कोठे 

असे ही सांिगतले आहे क , ‘हे सौ या ! या सुषुि या समयी 

हा पु ष ‘सत’् ने संप न असतो.’ (छां.उ.६/८/१) एका िठकाणी 

असे वणन आले आहे क , या समयी परमा या या पशास 

ा  झालेला हा जीवा मा बाहेर या कुठ या व तुला ही जाणत 

नाही आिण शरीरा या आतील कुठ या व तुलाही जाणत 

नाही. (बृह.उ.४/३/२१) या सव वणनाव न हेच कळून येते क , 

नाडयांचे मूळ आिण हा जीवा मा तथा पर  परमा मा यांचे 

िनवास थान दय आहे, याच जागी सुषुि म ये जीवा मा 

शयन करतो, हणून याची ि थती दय थ नाडयांत आिण 

परमा यातही सांिगतली गेली जाऊ शकते. यात काही िवरोध 

नाही आहे. थाना या एकतेमुळेच कोठे यास ाची ाि , 

कोठे लया माणे परमा याशी संयु  होणे आिद सांिगतले 

गेले आहे. परंतु याव न असे समजता कामा नये क  हा ही 

समािध माणे मुि म ये सहायक आहे. ती तर महान तामसी 

सुखाचा उपभोग करिवणारी अ ानमयी ि थती आहे. 

(गीता१८/३९) हणून शरीरा या र णासाठी कमीत कमी 

आव यक समयापयतच शयन करायला हवे, े  सुखा या 

बुि ने नाही. ोपिनषदात प च असे वणन आहे क , ‘हे 

मन जे हा तेजाने अथात उदानवायुने दबले जाते - उदानवायु 
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इंि यांसिहत मनास दयात घेऊन जाऊन मोिहत क न 

टाकतो, ते हा याची सुषुि  अव था होते या समयी हा व न 

बघत नाही. या शरीरात जीवा यास हे सुषुि -जिनत सुख 

होत असते.’ ( .उ.४/६) या िवषयात दुसर्या ु ितम ये जी अशी 

गो  सांिगतली आहे क , ‘ या समयी तो तेजाने संप न 

असतो.’ (छां.उ.८/६/३) तेथे ही तेजाचा अथ उदानवायुच 

समजायला हवा,  नाही. कारण क , ोपिनषदात 

ितसर्या ाचे उ र देताना नऊ आिण दहा या मं ात 

प च उदानवायुची आिण तेजाची एकता केली गेली आहे. 

हणून असे मान यानेच तेथे केले गेले या वणनाशी 

छा दो य ुितची एकवा यता िस  होईल.  

संबंध - सुषुि काळात जी परमा माबरोबर जीवा याची ि थती 

सांिगतली गेली आहे, ितची पुि  करतात. 

अतः बोधोऽ मात ्॥ ३.२.८ ॥ 

अथ - अतः = हणून, अ मात ्= येथून; बोधः = जीवा याचे 

जगणे ( ु ितम ये सांिगतले गेले आहे) 

या या - जी व तु िज यात िवलीन होते आिण तेथूनच 

कटही होत असते या यायाने जीवा मा सुषुि चा अंत 

झा यावर जे हा जागा होतो ते हा येथून अथात परमा याचे 
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िनवास- थान दयापासूनच जागृत होतो. हणून याचा लय 

हो याचे थानही तेच आहे हे आपोआपच िस  होत आहे. हे 

जागणे या परमा या याच यव थेने होते. िजतका वेळपयत 

या या ार धानुसार सुषुि चा सुखोपभोग हावयास हवा 

असेल िततका समय पूण झा यावर या परमे रा या 

यव थेने जीवा मा जागृत होतो, हा भावही येथे समजून 

घेतला पािहजे. 

संबंध - येथे ही िज ासा होते क  जो जीवा मा सुषुि -

अव थेम ये िवलीन होत असतो, तो जागा झा यावर परत येतो 

अथवा शरीरा या कुठ यातरी अंगात पडून रािहलेला दुसराच 

कुठला जीव जागा होतो ? यावर सांगतात.  

स एव तु कमानु मृ ितश दिविध यः ॥ ३.२.९ ॥ 

अथ - तु = िनःसंदेह, स एव = तोच जागा होतो; 

कमानु मृ ितश दिविध यः = कारण क  कम, अनु मृ ित, 

वेद माण आिण कम कर याची आ ा या सवाची िस ी 

ते हाच होईल, हणून असे मानणेच यो य आहे. 

या या - जो जीवा मा झोपी जातो तोच जागा होतो. झोपतो 

एक आिण जागतो दुसरा असे मान यात अनेक दोष येतात. 

हणून असे मानणे श य नाही; कारण क  असे िदसून येते क  
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मनु य पिह या िदवशी या कमाचा आरंभ करतो, या या 

शेष भागाची पूित दुसर्या-ितसर्या िदवसापयत करीत राहतो. 

अध काम कुणी एकाने केले असेल आिण शेष रािहलेले अध 

काम आपणच सोडून िदलेले समजून याची पूित दुसरा करेल 

हे संभव नाही तसेच जागे झा यावर पूव या सव गो या 

मृितबरोबर हे ही मरण आपोआप होतच असते क  जो 

आतापयत झोपलेला होता तोच मी आता जागा झालो आहे. 

दुसर्या जीवा याची क पना के याने कुठ याही कारे 

याची संगित लाग ू शकत नाही. तसेच ु ितम येही 

िठकिठकाणी जो झोपतो तो जागा होतो असे सांिगतले गेले 

आहे. (बृह.उ.४/३/१६) आिण कम कर याची जी वेदाम ये आ ा 

िदली गेली आहे ितची सफलता ही जो झोपतो या या 

जाग याने होईल. कारण क , एकाला िदले या आ ेचे पालन 

दुसरा कसा क  शकेल ? या सव कारणांनी हेच िस  होत 

आहे क  जो जीवा मा सुषुि कालात िवलीन होतो तोच जागा 

होतो.  

संबंध - यावेळी मनु य एखा ा कुठ यातरी औषध आिदने 

मूि छत केला जातो अथवा अ य कुठ या रोग आिद कारणांनी 

अचेत होऊन जातो या समयी ही याला बाहेर या जगताचे 

ान रहात नाही, ना तो व निह पाहतो आिण सुखाचािह 
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अनुभव करत नाही, तर ती कोणती अव था आहे ? या 

िज ासेवर सांगता 

मु धेऽ स पि ः प रशेषात ्॥ ३.२.१० ॥ 

अथ - मु धे = मू छाकाळी; अ स पि ः = अधवट सुषुि -

अव था मानली पािहजे; प रशेषात ्= कारण क  हीच अव था 

शेष राहत आहे; अ य कुठली अव था शेष नाही.  

या या - ज मानंतर मरणापूव  जीवा या पूव  तीन 

अव थाच िस  आहेत. कुठ या िवशेष कारणाने कधी कधी 

होणारी मु धाव था सवाची आिण सदैव (नेहमी) असत नाही; 

हणून ितची ल ण काहीशी सुषुि म येच संगत अस ू

शकतात. हणून िहला अधवट सुषुि  मानणेच उिचत आहे; 

कारण क  या अव थेत सुषुि चा सुखलाभ होत नाही; केवळ 

अ ानमा  म येच सुषुि शी िहची समता आहे. हणून िहला 

पूणतया सुषुि ही हणता येणे श य नाही.  

संबंध - पूव करणात जीवा या या जागृत आिद अव थांचे 

िन पण केले गेले आहे. यात संगवश ही गो ही सांिगतली 

गेली आहे क , या पर  परमे राचे िनरंतर िचंतन के याने 

हा जीव कमबंधनापासून मु  होऊ शकतो. या या यानाचे 

हे महान फल सांिगतले गेले आहे या पर  परमा याचे 
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व प काय आहे ? याचा िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. येथे ही िज ासा होत आहे 

क , ु ितम ये काही िठकाणी तर या परमे रास सवथा 

िनिवशेष िनगुण हटले गेले आहे. (क.उ.१/३/१५, मा.उ.७) 

कोठे यास सव र, सवशि मान, सव , अंतयामी, 

सवसा ी तसेच सम त ा यां या उ पि  आिण लयाचे 

कारण हटले गेले आहे. (मा.उ.६) कोठे यास सव यापी आिण 

कोठे अङ्गु मा  हटले गेले आहे. कोठे ि याशील तर 

आणखी कोठे अि य हटले आहे, हणून याचे वा तिवक 

व प काय आहे ? तसेच दय आिद या या थानी 

परमा याची ि थती सांिगतली गेली आहे यां या दोषांनी तो 

िल  होतो क  नाही ? या िज ासेवर सांगतात.  

न थानतोऽिप पर योभयिलङगं सव  िह ॥ ३.२.११ ॥ 

अथ - थानतः = थाना या संबंधाने; अिप = ही, पर य = 

पर  परमा याचे, न = कुठ या ही कार या दोषापासून 

संसग होत नाही; िह = कारण क , सव  = सव वेदवा याम ये 

या ास; उभयिलङगम् = दो ही कार या ल णांनी यु  

अथात सव कार या दोषांपासून रिहत िनिवशेष तथा सम त 

िद य गुणांनी संप न सांिगतले गेले आहे. 
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या या - कठोपिनषदात हटले आहे क , ‘अणोरणीयान 

महतो महीयाना मा य ज तोिनिहतो गुहायाम्’ 

(क.उ.१/२/२०) ‘या जीवा या या दय पी गुहेत राहणारा 

परमा मा लहानाहन लहान तसेच मोठयाहन मोठा आहे.’ ‘ते 

 बसलेले असूनिह दूर िनघून जाते, झोपलेले असूनिह सव 

बाजूस िनघून जाते.’ (क.उ.१/२/२१) ‘ते जीवा याबरोबर 

या या दयगुहेत ि थत आहे.’ (क.उ.१/३/१) ‘ते सव 

धमरिहत आहे.’ (क.उ.१/३/१५) ‘भूत आिण भिव याचा शासक 

आहे.’ (क.उ.२/१/१२-१३) ‘ या पर ात नाना भेद नाहीत.’ 

(क.उ.२/१/११) ‘ या या भयाने अि न आिद देवता आपाप या 

कायात संल न राहतात.’ (क.उ.२/३/३) याच कारे अ य 

ु ितम येही जेथे यास िनिवशेष हटले आहे, याच करणात 

यास नाना कार या िद य गुणांनी यु  ही हटले आहे. 

( े.उ.३/१९) तसेच जे याचे िद य गुण सांिगतले गेले आहेत ते 

जीव आिण कृित या दोहोपे ा िवल ण आहेत. हणून असेही 

हणता येणे श य नाही क , हे िद य गुण जीवा याचे अथवा 

जड कृितचे आहेत, अथवा उपािध या मुळे या पर ावर 

याचा आरोप केला गेला आहे, कारण क , पर  परमा मा 

उपािधरिहत आहे. हणून हेच िस  होत आहे क  तो परमा मा 

वभावानेच दो ही कार या ल णांनी यु  आहे. अथात तो 

सव कार या दोषांपासून रिहत िनिवशेष तसेच सम त िद य 
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गुणांनी संप न आहे, हणून सव  या  आिण सम त 

ा यां या दयात ि थत राहन ही तो परमा मा या या व तु 

आिण थानां या दोषांनी िल  होत नाही. यात पर पर 

िवरोधी ल णे एकाच वेळी राह शकतात, कारण क , तो 

सवशि मान आिण सांसा रक पदाथाहन सवथा िवल ण 

आहे. लौिकक व तुशी तुलना क न याचे व प समजावून 

देणे श य नाही. कारण क  तो मन, वाणीचा िवषय नाही आहे. 

हणुन वेदांनी यास दो ही कार या ल णांनी यु  

दाखवून या या अपार मिह यास ल य करिवले आहे.  

संबंध - कारा तराने शंका उपि थत क न याचे िनराकरण 

क न पूव  गो  ढ करतात. 

न भेदािदित चे न येक मत चनात ्॥ ३.२.१२ ॥ 

अथ - चेत ्= जर हणाल क , भेदात ्= सगुण (अपर  अथवा 

काय ) आिण िनगुण (पर ) ही ाची पृथक् पृथक् 

दोन व पे मानली गेली आहेत हणून; (तो एकच परमा मा 

दो ही ल णांनी यु  आहे.) न = होऊ शकत नाही, इित न = 

तर अशी गो  नाही आहे; येकम् अत चनात ्= कारण क  

येक ु ितम ये या या िवपरीत एका पर  परमे रासच 

दो ही कार या ल णांनी यु  हटले गेले आहे.  
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या या - जर असे हणाल क , ‘जेथे परमा यास सव े  

गुणांनी संप न हटले गेले आहे तेथे मायािविश  काय  

अथवा अपर ाचे वणन आहे तसेच जेथे या या िनिवशेष 

व पाचे ितपादन केले आहे, तेच पर ाचे वणन आहे. 

या कारे दो हीचे पृथक् पृथक् वणन अस यामुळे दो ही 

ल णे एकाची नाहीत. हणून या पर  परमा यास 

उभयिलंगांनी यु  मानणे ठीक नाही.’ तर अशी गो  नाही 

आहे. कारण क , अंतयामी ा णात पृ वीपासून 

जीवा यापयत सवाचा अंतयामी आिण अमृत एकाच पर  

परमा यास हटले गेले आहे. (बृह.उ.३/७/३ पासून २२ पयत) 

तसेच मा डू योपिनषदात ही एकाच पर  परमा याचे 

वणन क न यास सम त िद य गुणांनी संप न (मा.उ.६) 

आिण सवथा िनिवशेष (मा.उ.७) हटले गेले आहे. 

ेता तरोपिनषद् (३/१, २) म ये या एकाच ा या 

व पाचे वणन करताना यास सुयासमान वयं काश आिण 

मायेपासून सवथा अतीत हटले गेले आहे. नंतर ‘ या याहन 

े , महान तसेच सू म दुसरे कोणी नाही’ असे हणून यास 

सव  प रपूण हटले गेले आहे. ( े.उ.३/८,९) पुढे जाऊन 

यास सव जागी मुखे, िशर आिद अंगे असणारा हटले आहे. 

( े.उ.३/११) तसेच यास सवावर शासन करणारा, महान, 

सवाचा ेरक, ान व प आिण िनमल हटले गेले आहे. 
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( े.उ.३/१२) यानंतर या परमे राला जगत व प, सव  

हात-पाय आिद अवयव असणारा, सव इंि यांनी यु , आिण 

सम त इंि ये रिहत, सवाचा वामी, शासक आिण आ य 

हटले आहे. (३/१५-१७) या कारे तेथे येक ु ित-वा यात 

एक पर  परमे रास दो ही कार या ल णांनी यु  

हटले गेले आहे. याहन िभ न अपर (काय) ाचे तेथे वणन 

नाही, हणून पर आिण अपर  िभ न िभ न आहे असे 

हणणे ठीक नाही. हणून हेच िस  झाले आहे क , तो पर  

परमा माच िनगुण-िनराकार आहे. आिण तोच सगुण-

साकारही आहे. या दो ही कार या ल णांनी यु  असणे 

याचा वभावच आहे; कुठ या उपािधमुळे अथवा काय-कारण 

भेदामुळे नाही. 

संबंध - दुसर्या ु ित या माणाने पु हा याचे एक वच ढ 

करतात. 

अिप चैवमेके ॥ ३.२.१३ ॥ 

अथ - अिप च = यािशवाय; एके = कुठ या एका शाखेचा 

(िवशेष पाने), एवम् = या कारे ितपादन करतात. 

या या - तैि रीयोपिनषदात या पर  परमे रास स य, 

ान आिण अनंत सांगून या यापासून सम त जगताची 
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उ पि  दाखिवली आहे. (त.ैउ.२/१) तसेच असेही हटले आहे 

क , ‘ याने वयं वतःला या पात बनिवले आहे.’ तथा 

याला रस व प आिण सवाना आनंदी करणारा हटले आहे. 

नंतर या या िनिवशेष ल णांचे वणन क न या 

परमा याम ये ि थित लाभ ा  करणार्या साधकाचे िनभय 

पदी ि थत होणे सांिगतले आहे. (त.ैउ.२/७) यानंतर याची 

तुित करीत हटले आहे क , ‘या या भयाने वायु वाहतो, 

या याच भयाने सूय उदय पावतो, या याच भयाने अि न आिण 

इं  तथा पाचवा मृ य ू आपाप या कायात वृ  होत आहेत.’ 

(त.ैउ.२/८) या कारे तैि रीय शाखे या मं ां या ारा ही या 

एकाच परमा या या दो ही कार या ल णांचे कथन 

हो यामुळेही एकाच परमे रास िनगुण आिण सगुण पाचे 

होणे िस  होत आहे.  

संबंध - पु हा हीच गो  िस  कर यासाठी दुसरे कारण 

तुत करतात. 

अ पवदेव िह त धान वात ्॥ ३.२.१४ ॥ 

अथ - िह = कारण क , अ पवत ् = परिहत िनिवशेष 

ल णां माणे; एव = ही; त धान वात ् = या सगुण 

व पा या ल णांची ही धानता आहे हणून; (हेच िस  होत 

आहे क  ते  दो ही ल णांनी यु  आहे.)  



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   53 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

या या - या कारे या पर  परमा यास िनगुण-

िनराकार हणणारी वेद-वा ये मु य आहेत. ठीक याच कारे 

याला सगुण-साकार, सव िद य गुण संप न सांगणारी वेद-

वा येच धान आहेत, यां यापैक  कुठ या एकाला मु य 

आिण दुसर्यांना गौण असे हणता येणे श य नाही; कारण 

क , एकाच करणात आिण एकाच मं ात एका पर  

परमा या या व पाचे वणन क न यास दो ही ल णांनी 

यु  सांिगतले गेले आहे. ( े.उ.६/११) “एको देवः सवभूतेषु 

गूढः सव यापी सवभूता तरा मा । कमा य ः सवभूतािधवासः 

सा ी चेता केवलो िनगुण  ॥११॥” हणून परिहत िनिवशेष 

ल णां माणेच सगुण-साकार पाची ही धानता हो यामुळे 

हेच िस  होत आहे क , तो पर  परमे र दो ही ल णांनी 

यु  आहे.  

संबंध - आता दुसर्या ांताने हीच गो  िस  करतात. 

काशव चावैय यात ्॥ ३.२.१५ ॥ 

अथ - च = तथा, काशवत ् = काशा माणे; अवैय यात ् = 

दो हीपैक  कुठले ही ल ण अथवा याचे ितपादक वेदवा य 

यथ नाही आहे हणून (हेच िस  होत आहे क , परमा मा 

दो ही ल णांनी यु  आहे.) 
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या या - या कारे अि न आिण वीज आिद सव योितंची 

दोन पे होतात - एक कट आिण दुसरे अ कट - या 

दो हीपैक  कुठलेिह यथ नाही, दो ही साथक आहेत, 

याच कारे या ाचीही ही दो ही पे साथ आहेत; यथ 

नाहीत. कारण क , अशा मान यानेच या या उपासनािदंची 

साथकता होईल; दो हीपैक  कुठ या तरी एकाला धान 

आिण दुसर्याला गौण अथवा अनाव यक मानले तर याची 

साथकता होणार नाही. ु ितम ये या या दो ही ल णांचे 

वणन आहे; ु ितचे वचन कधी यथ अस ूशकत नाही, कारण 

क , ती वतः माण आहेत, हणून या वेदवा यां या 

साथकतेसाठी ही ाला सिवशेष आिण िनिवशेष दो ही 

कार या ल णांनी यु  मानणेच उिचत आहे.  

संबंध - आता ु ितत तीत होणार्या िवरोधाचे दोन सू ां या 

ारे समाधान केले जात आहे. 

आह च त मा म् ॥ ३.२.१६ ॥ 

अथ - त मा म् = ( ु ित या परमा यास) केवळ स य, ान 

आिण अनंतमा , च = च, आह = हणत आहे, तेथे सगुणवाचक 

श दांचा योग नाही. 
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या या - तैि रीय- ु ितम ये ‘स यं ानमन तं ’ 

(त.ैउ.२/१) अथात ‘ , स य, ान आिण अनंत आहे.’ 

या कारे ाला केवळ ान व पच हटले आहे. 

स यसंक प व आिद गुणांनी यु  हटलेले नाही हणून 

यास दो ही ल णांनी यु  मानले जाऊ शकत नाही. 

संबंध - अशी गो  नाही आहे परंतु - 

दशयित चाथो अिप मयते ॥ ३.२.१७ ॥ 

अथ - अथो = उ  कथनानंतर, दशयित = ु ित यास अनेक 

पांनी यु  ही हणते, च = यािशवाय, मयते अिप = मृितत 

ही याचे सगुण पाचे वणन आले आहे. 

या या - पूव  ‘स यं ानमन तम्’ या मं ात पुढे या 

परमा यास सवा या दयात िनिहत हटले आहे आिण 

या यापासून सम त जगता या उ पि चे वणन केले आहे. 

(त.ैउ.२/१) नंतर याला रस- व प, सवाना आनंद देणारा 

(२/७) आिण सवाचा संचालक (२/८) हटले आहे. हणून या 

ु ितला केवळ िनगुणपरक मानणे उिचत नाही. याच कारे 

मृितम ये िठकिठकाणी या पर  व पाचे वणन दो ही 

काराने उपल ध होत आहे. जसे - ‘जो मला अज मा, अनािद 

आिण लोकमहे र जाणतो, तो मनु याम ये ानी आहे. आिण 
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सव पापांपासून मु  होऊन जातो.’ (गीता १०/३) ‘यो 

मामजमनािदं च वेि  लोकमहे रम् । अस मूढः स म यषु 

सवपापैः मु यते ॥’ ‘मला सव य  आिण तपांचा भो ा, संपूण 

लोकांचा महान ई र, सम त ा य़ांचा सु द जाणून मनु य 

शांितस ा  होतो.’ (गीता ५/२९) ‘भो ारं य तपसां 

सवलोकमहे रम् । सु दं सवभूतानां ा वा मां शाि तमृ छित 

॥’ ‘असा सगुण प असणारा मी केवळ अन य भि या ारा 

पािहला जाऊ शकतो, त वाने जाण यात येऊ शकतो आिण 

मा याम ये वेश करणे ही श य होऊ शकते.’ (गीता ११/५४) 

‘भ या वन यया श य अहमेवंिवधोऽजुन । ातु ं ं च 

त वेन वे  ं च परंतप ॥’ ीमद्भगवद्गीते या पंधरा या 

अ यायात र आिण अ रांची ल णे सांगून हे प  पाने 

सांिगतले गेले आहे क , ‘उ म पु ष या दो हीहन िभ न आहे 

जो परमा मा या नावाने ओळखला जातो, जो ित ही 

लोकांम ये िव  होऊन सवास धारण करतो तसेच जो 

सवाचा ई र एवं अिवनाशी आहे.’ (१५/१७) ‘उ मः 

पु ष व यः परमा मे युदा तः । यो लोक यमािव य 

िबभ य यय ई रः ॥’ या कारे पर  पु षो मा या सगुण 

व पाचे वणन क न शेवटी असेही हटले आहे क , ‘जो 

मला या कारे पु षो म जाणतो, तो सव काही जाणणारा 

आहे.’ (१५/१९) ‘यो मामेवस मू  े जानाित पु षो मम् । य 
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सविवद् --------------॥’ या कारची अनेक वचने मृितम ये 

आढळून येतात. यात भगवंता या सगुण पाचे वणन आहे 

आिण यांना वा तिवक हटले गेले आहे. या कारे ु ित आिण 

मृितम ये परमे रा या िनगुण-िनिवशेष पाचेिह वणन 

िदसून येते. (क.उ.१/३/१५, मु डक.१/१/६, मा डू य.७) आिण 

ते ही स य आहे. हणून हेच िस  होते क   दो ही 

कार या ल णांनी यु  आहे.  

संबंध - या पर  परमे राचे सगुण प उपािधभेदाने नाही, 

परंतु वाभािवक आहे, ही गो  िस  कर यासाठी दुसरे 

माण देतात. 

अत एव चोपमा सूयकािदवत ्॥ ३.२.१८ ॥ 

अथ - च = आिण, अत एव = हणून अथात या परमे राची 

उभय पे वाभािवक आहेत, हे िस  कर यासाठी, 

सूयकािदवत ् = सूय आिद या ितिबंबा माणे, उपमा = उपमा 

िदली गेली आहे.  

या या - ‘सव भूतांचा आ मा पर  परमे र एक आहे. 

तथािप तो िभ न िभ न ा यांम ये ि थत आहे, हणून जलात 

ितिबंिबत च या माणे एक आिण अनेक पातिह िदसत 

असतो.’ ( िब दु उ.१२) ‘एक एव िह भूता मा भूते भूते 
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यवि थतः । एकधा बहधा चैव यते जलच वत ् ॥’ या 

ांताने ही गो  दाखिवली गेली आहे क , तो सवातयामी 

परमे र सगुण आिण िनगुण भेदाने अलग-अलग नाही; परंतु 

एकच आहे; तथािप येक जीवा यात वेगवेगळा िदसून येत 

आहे. येथे चं या या ितिबंबाचा ांत देऊन हा भाव 

दाखिवला गेला आहे क , जसा सूय आिण चं मा आिदम ये जो 

काशगुण आहे, तो वाभािवक आहे, उपािधमुळे नाही आहे. 

याच कारे परमा याम ये ही जे स यसंक प व, सव व 

आिण सव यािप वािद गुण आहेत ते वाभािवक आहेत, 

उपािध या योगे नाहीत. दुसरा हा भाव दाखिवला आहे क , 

या कारे चं याचे ितिबंब जलात वेगवेगळे िदसत असूनिह 

एक आहे याच कारे परमा मा सव ा याम ये अंतयामी 

पाने अलग-अलग अस या माणे ि थत असून ही एकच 

आहे तसेच तो सवात रहात असूनिह यां या यां या गुण-

दोषापासून अिल  आहे. गीते या िन नांिकत वचनाने ही या 

िस ांताची पुि  होत आहे. ‘अिवभ ं  च भूतेषु िवभ िमव च 

ि थतम् ।’ ‘तो परमा मा िवभागरिहत आहे तरीही 

िवभ ा माणे सव ा यांम ये ि थत आहे.’ इ यािद (१३/१६) 

हाच याचा िविच  मिहमा आहे. 

संबंध - येथे ितिबंबाचा ांत िदला गे यामुळे असा म होऊ 

शकतो क , परमा याचे सव ा यांम ये रहाणे 
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ितिबंबा माणेच िम याच आहे, वा तिवक नाही; हणून या 

मा या िनवृ ि साठी पुढील सू  सांगतात. 

अ बुवद हणा  ुन तथा वम् ॥ ३.२.१९ ॥ 

अथ - तु = परंतु, अ बुवत ् = जलात ि थत चं या माणे, 

अ हणात ् = परमा याचे हण न हो यामुळे, ( या 

परमे रास); तथा वम् = सवथा तसेच, न = नाही असे 

समजता कामा नये. 

या या - पूव सू ात परमे रास सम त ा यांम ये ि थत 

सांगून जलात िदसणार्या चं याचा ांत िदला आहे; परंतु 

पूणतया तो ांत परमा यास बरोबर लाग ू पडत नाही. 

कारण क , चं मा व तुतः जलात नाही आहे. केवळ याचे 

ितिबंब िदसत असते. परंतु परमा मा तर वयं सवा या 

दयात खरोखरच ि थत आहे आिण या या जीवां या 

कमानुसार यांना आप या शि या ारे संसारच ात मण 

करिवतो. (गीता१८/६१) हणून चं या या ितिबंबा माणे 

परमे राची ि थती नाही आहे. येथे ांताचा केवळ एक अंश 

घेऊन असे समजले पािहजे क  परमे र एक असून ही अनेक 

अस यासारखा िदसतो. वा तवात तो नाना (अनेक) नाहीच, 

तथािप सवशि मान अस यामुळे अलग-अलग ा यांम ये 

एका पाने ि थत आहे. 
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संबंध - जरी अशी गो  आहे तर ितिबंबाचा ांत का िदला 

गेला ? या िज ासेवर सांगतात. 

वृ ि ासभा वम तभावादुभयसाम ज यादेवम् ॥ ३.२.२० ॥ 

अथ - अ तभावात ् = शरीरात ि थत अस यामुळे; 

वृ ि ासभा वम् = शरीरा माणे परमा या या वाढणे-घटणे 

(कमी होणे) याची संभावना असते हणून; ( या या िनषेधात), 

उभयसाम ज यात ्= परमा मा आिण चं ितिबंब या दो हीची 

समानता आहे हणून, एवम् = या कारचा ांत िदला गेला 

आहे. 

या या - उपमा उपमेय व तु या कुठ या तरी एका अंशाची 

समानता ल ात घेऊन िदली जाते. पूणतया दो हीची एकता 

होईल तर मग उपमा हटली जाणार नाही. तर ते वा तिवक 

वणन होऊन जाईल. हणून येथे ही या कारे चं याचे 

ितिबंब जलात राहनिह जला या कमी जा त होणे आिद 

िवकारांशी संब  असत नाही, तसाच पर  परमे र सवात 

राहनही िनिवकार रहात असतो. या या कमी जा त होणे 

आिद िवकाराने तो िल  होत नाही. या ांताचा आशय 

एवढाच आहे हणून या ांतामुळे अशी शंका करता कामा 

नये क , परमा याची सव ा यांम ये जी ि थती सांिगतली 
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गेली आहे ती ही चं या या ितिबंबा माणे अवा तिवक 

(खोटी) होईल. 

संबंध - कारा तराने पु हा या माची िनवृ ि  केली जात 

आहे. 

दशना च ॥ ३.२.२१ ॥ 

अथ - दशनात ्= ु ितम ये दुसरे ांत िदसून येतात हणून; 

च = ही, (हेच िस  होत आहे क , परमा याची ि थती 

ितिबंबा माणे अवा तिवक नाही.) 

या या - कठोपिनषद (२/२/९) म ये सांिगतले आहे क , 

‘अि नयथैको भुवनं िव ो पं पं ित पो बभूव । 

एक तथा सवभूता तरा मा पं पं ित पो बिह  ॥’ 

‘ या कारे सम त ा डात िव  झालेला एकच अि न 

नाना पात यां या स य पाचा होऊन रहातो, 

याच कारे सव ा यांचा अंतरा मा परमे र एक असूनिह 

नाना पात येका या पाचा जणु होत असतो. तसेच 

यां या बाहेरिह आहे.’ अि न या माणेच तेथे वायु आिण 

सूया या ांताने ही परमे राची व तुगत गुण-दोषापासून 

िनिल ता िस  केली गेली आहे. (क.उ.२/२/१०-११) या कारे 

ितिबंबा या अित र  दुसरे ांत जे या ा या 
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ि थती या स य वाचे ितपादन करणारे आहेत, वेदात 

आढळून येतात, हणूनिह ा यांम ये आिण येक व तुम ये 

या पर  परमे राची ि थित ितिबंबा माणे आभासमा  

नाही आहे. तर स य आहे. हणून तो सगुण आिण िनगुण 

दो ही कार या ल णानी यु  आहे हे मानणे युि संगत 

आहे.  

संबंध - येथपयत हे िस  केले गेले आहे क , पर  परमे र 

दो ही कार या ल णांनी यु  आहे. आता ही िज ासा होत 

आहे क , वेदाम ये ाला दो ही कारचे ल णांनी यु  

सांगून अंती जे असे सांिगतले गेले आहे क , ‘नेित नेित’ 

अथात ‘असे नाही, असे नाही.’ या िनषेधपरक ु ितंचा काय 

अिभ ाय आहे ? हणून याचा िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे.  

कृतैताव वं िह ितषेधित ततो वीित च भूयः ॥ ३.२.२२ ॥ 

अथ - कृतैता वम् = करणात जी ाची ल णे सांिगतली 

गेली आहेत यां या इय ेचे; ितषेधित = ‘नेित, नेित’ ु ित 

िनषेध करते; िह = कारण क , ततः = यानंतर, भूयः = दोनदा, 

वीित च = सांगतिह आहे. 
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या या - बृहदार यकोपिनषदात ाचे मू  आिण अमू  

दोन पे सांगून करणाचा आरंभ केला गेला आहे. तेथे 

भौितक जगतात तर पृ वी, जल, आिण तेज - या ित हीना 

यां या कायासिहत मू  हटले गेले आहे तथा वायु आिण 

आकाशाला अमू  हटले आहे. याच कारे आ याि मक 

जगतात ाण आिण दयाकाशास अमू  तथा याहन िभ न 

शरीर आिण इंि यगोलकािदकांना मू  हटले आहे. यापैक  

यांना मू  हटले आहे, यांना नाशवंत अथात या पात न 

रहाणारे, परंतु य  उपल ध हो यामुळे ‘सत’् हटले, 

याच कारे अमूतास अमृत अथात न  न होणारे हटले आहे. 

या कारे या जड त वांचे िववेचन करते वेळीच आिधभौितक 

जगतात सूयम डलास आिण आ याि मक जगतात ने ाला 

मूताचे सार हटले आहे. या कारे आिधदैिवक जगतात 

सूयम डल थ पु षाला आिण आ याि मक जगतात ने थ 

पु षाला अमू ाचे सार हटले आहे. या कारे सगुण 

परमे रा या साकार आिण िनराकार - या दोन पांचे वणन 

क न नंतर सांिगतले गेले आहे क , ‘नेित,नेित’ अथात 

इतकेच नाही, इतकेच नाही. याहन े  काही उपदेश नाही 

आहे. यानंतर असे सांिगतले गेले आहे क , ‘ या परम त वाचे 

नाम स याचे स य आहे. हा ाण अथात जीवा मा स य आहे 

आिण याचेिह स य तो पर  परमे र आहे.’ 
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(बृह.उ.२/३/१/६) या कारे या परमे रा या साकार पाचे 

वणन क न हा भाव दाखिवला गेला आहे क , याम ये जो जड 

अंश आहे, तो तर या या अपरा कृितचा िव तार आहे आिण 

जो चेतन आहे ती जीवा मा प याची परा कृित आहे आिण 

या दो ही स यां या आ यभूत तो पर  परमे र 

यां याहनिह पर अथात े  आहे, हणून येथे ‘नेित-नेित’ 

ु ित सगुण परमा याचा ितषेध कर यासाठी नाही आहे; 

परंतु याची इय ा अथात तो इतकाच आहे, या प रिमत भावाचा 

िनषेध क न या परमे राची असीमता अनंतता िस  

कर यासाठी आहे हणून ‘नेित-नेित’ हणून स याचे स य 

परमे राचे अि त व िस  केले गेले आहे. हणून हा पर  

परमे र केवळ िनगुण-िनिवशेषच आहे, सगुण नाही, असे 

समजता कामा नये.  

संबंध - या पर  परमा याची सगुण आिण िनगुण दो हीही 

व पे वा तिवक ाकृत मन-बुि  आिण इंि यां या अधीन 

आहे, हा भाव प  कर यासाठी सांगतात. 

तद य माह िह ॥ ३.२.२३ ॥ 

अथ - िह = कारण क  ( ु ित); तत ् = या सगुण पास; 

अ य म् = इंि यां या ारा जाण यात न येणारा; आह = 

सांगत आहे. 
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या या - केवळ िनगुण-िनराकार पानेच तो पर  

अ य  अथात मन-इंि यां या ारा जाणला जाणारा नाही, 

इतकेच नाही, याच माणे याचे सगुण व प ही या ाकृत 

मन आिण इंि ये आिदचा िवषय नाही आहे. कारण क , 

ु ितम ये आिण मृितम ये यासही अ य  हटले गेले आहे. 

मु डकोपिनषदात थम परमे रा या सगुण व पाचे वणन 

या कारे केले गेले आहे. - ‘यदा प यः प यते मवण 

कतारमीशं पु षं योिनम् । तदा िव ान पु यपापे िवधूय 

िनर जनः परमं सा यमुपैित ॥’ ‘जे हा तो ा (जीवा मा) 

सवाचा शासक, ाचेही आिदकारण, सम त जगताचे 

रचियता, िद य काश व प, परम पु ष, परमा यास य  

करतो, या समयी पु य-पाप दो हीना उ म कारे धुवून 

टाकून िनमल झालेला ानी सव म समतेला ा  क न 

घेतो.’ (मु.उ.३/१/३) यानंतर चौ या मं ापासून सात या 

मं ापयत स य, तप आिण ान आिदला या या ा ीचा 

उपाय सांिगतला गेला आहे. नंतर अनेक िवशेषणां या ारा 

या या व पाचे वणन क न शेवटी हटले आहे. - ‘न 

च ुषा गृ ते नािप वाचा ना यैदवे तपसा कमणा वा ।’ 

(मु.उ.३/१/८) ‘हा परमा मा ना तर ने ांनी, ना वाणीने, ना 

दुसर्या इंि यांनी अथवा ना मनाने, ना तपाने आिण ना 

कमानी पहाता येऊ शकत नाही.’ या कारचे वणन अ या य 
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ु ितंम ये ही आहे, िव तारभयामुळे येथे अिधक माणे िदली 

गेलेली नाहीत. 

संबंध - याव न असे समजता कामा नये क , पर  

परमे राचे कुठ यािह अव थेत दशन होत नाही; कारण क , 

अिप च संराधने य ानुमाना याम् ॥ ३.२.२४ ॥ 

अथ - अिप च = या कारे अ य  असूनिह; संराधने = 

आराधना के यावर (उपासक परमे राचे य  दशन ा  

करतो); य ानुमाना याम् = ही गो  वेद आिण मृित 

दो ही या कथनाने िस  होत आहे.  

या या - ु ित आिण मृितम ये जेथे सगुण आिण िनगुण 

परमे रास इंि यािदकां या ारे िदसून न येणारा सांिगतला 

गेला आहे तेथेच हे ही सांिगतले आहे क , तो परमा मा 

नामजप, मरण, यान आिद आराधनां या ारा य  

होणारािह आहे. (मु.उ.३/१/८, ेता.१/३, १०, २/१५ तथा ीमद्

भगवद्गीता ११/५४) ‘ ान सादेन िवशु स व तत तु न 

प यते िन कलं यायमानः ।’ या कारची अनेक माणे 

आहेत. वेद आिण मृितं या या वचनात या सगुण िनगुण-

व प पर  परमा यास आराधने या ारा य  होणारा 

हटले गेले आहे. हणून हे िस  होत आहे क , याचे य  
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दशन होत असते. भगवंतानी वतः सांिगतले आहे - ‘हे अजु ना 

! अन य भि या ाराच मला त वतः जाणणे श य होत 

असते. माझे दशन होऊ शकते आिण मा यात वेश करणेही 

श य होते.’ (११/५४) हणूनही हेच िस  होत आहे क , तो 

पर  परमे र अव य आहे. आिण तो सगुण तथा िनगुण 

दो ही ल णांनी यु  आहे. 

संबंध - या परमे राचे व प आराधनेने जाणले जाते, 

अ यथा नाही; या कथनाने तर हे िस  होत आहे क , 

वा तिवक परमा मा िनिवशेषच आहे, केवळ भ ांसाठी 

आराधनकाळात सगुण होतो, अशी शंका आली तर सांगतात. 

काशािदव चावैशे यं काश  कम य यासात ्॥ ३.२.२५ ॥ 

अथ - काशािदवत ्= अि न आिद या काशािद गुणां माणे; 

च = ही, अवैशे यम् = (परमा यातही) भेद नाही; काशः = 

काश; च = ही, कमिण = कमाम ये, अ यासात ् = अ यास 

कर यानेच ( कट होतो.) 

या या - या कारे अि न आिण वीज आिद त व काश 

आिण उ णता आिद गुणांनी यु  आहेत, याचे ते प जे हा 

कट होते, या अव थेत ही या या वाभािवक गुणांनी यु  

आहेत, आिण कट नसेल, लपलेले असेल या समयी ही तो 
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या गुणांनी यु  आहे. य  आिण अ य  ि थितम ये तो 

वाभािवक गुणांनी यु  हो यात काही अंतर पडत नाही. 

याच कारे तो परमे र उपासने ारा य  हो या या 

समयी या कारे सम त क याणमय िवशु  िद य-गुणांनी 

संप न असतो, तसा तो अ कट अव थेतिह आहे, असे समजले 

पािहजे. अि न आिद त वांना कट कर यासाठी जी साधने 

सांिगतली आहेत, यांचा अ यास के यानंतरच ती आप या 

गुणांसिहत कट होतात. याच कारे आराधना के यावर 

अ कट परमे राचे कट होणे उिचतच आहे.  

संबंध - उभयिलंङगां या करणास समा  करताना शेवटी 

हणतात. 

अतोऽन तेन तथा िह िलङगम् ॥ ३.२.२६ ॥ 

अथ - अतः = यावर सांिगतले या कारणाव न हे िस  झाले 

आहे क , अन तेन = (ते ) अनंत िद य क याणमय गुण-

समुदायांनी संप न आहे; िह = कारण क , तथा = तसे तर; 

िलङगम् = ल णे उपल ध होत आहेत. 

या या - पूव  कारणांनी हेच िस  होत आहे क , तो 

पर  परमे र स यसंक पता, सव ता, सवशि म ा, 

सौहाद, पिततपावनता, आनंद, िव ान, असंगता आिण 
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िनिवकारता आिद असं य क याणमय गुण-समुदाय यांनी 

संप न आिण िनिवशेष - सम त गुणरिहत ही आहे, कारण क , 

ु ितम ये असेही ल ण िदसून येते. ( े.उ.३/८,---२१)  

संबंध - आता परमपु ष आिण याची कृित िभ न आहे क  

अिभ न ? या िवषयावर िवचार कर यासाठी करणाचा आरंभ 

केला जात आहे. येथे ही गो  सांिगतली जात आहे क , शि  

आिण शि मानात कुठ या कारे अभेद आहे. 

उभय यपदेशा विहकु डलवत ्॥ ३.२.२७ ॥ 

अथ - उभय यपदेशात ् = दो ही कारचे कथन अस यामुळे; 

अिहकु डलवत ् = सपा या कु डलाकारा माणे, तु = िह 

( याचा भाव समजला पािहजे.)  

या या - या कारे सप कधी संकुिचत होऊन कु डलाकार 

होऊन जातो आिण कधी आप या साधारण अव थेत रहातो. 

परंतु दो ही अव थाम ये तो सप एकच असतो. साधारण 

अव थेत रहाणे याचा कारणभाव आहे. या समयी याची 

कु डलािदभावात कट हो याची शि  अ कट असते, तथािप 

ती या यात िव मान असते आिण या या पासून अिभ न 

असते. एवं कु डलािद आकारात ि थत होणे याचा कायभाव 

आहे; हेच या या पूव  अ कट शि चे कट होणे आहे. 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   70 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

याच कारे ते पर  जे हा कारण-अव थेत रहाते या 

समयी याची अपरा तथा परा कृित प दो ही शि  

सृ ि या पूव  या या िठकाणी अिभ न पाने िव मान 

असूनिह अ कट रहाते. आिण तेच जे हा काय पात ि थत 

होते ते हा या या उ  दो ही शि  ही िभ न िभ न 

नाम पात कट होतात. हणून ु ितम ये जे ाला 

िनराकार हटले आहे ते या या कारणाव थेस ध न हटले 

आहे आिण जे यास आप या शि नी यु  एवं साकार हटले 

आहे ते या या कायाव थेस ध न हटले आहे. या कारे 

ु ितम ये या या कारण आिण काय दो ही व पांचे वणन 

आले आहे. हणून हे िस  होत आहे क , पर  

परमा याम ये याची शि  सदाच अिभ न पाने िव मान 

असते.  

संबंध - कारा तराने तीच गो  िस  करतात. 

काशा यव ा तेज वात ्॥ ३.२.२८ ॥ 

अथ - वा = अथवा; काशा यवत ् = काश आिण या या 

आ या माणे यांचा अभेद आहे; तेज वात ् = कारण क  

तेजा या ि ने दो ही एकच आहेत.  
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या या - या कारे काश आिण याचा आ य सूय 

वा तिवक तेजत वा या ना याने अिभ न आहेत; तरीही 

दो हीना पृथक् पृथक् हटले जाते. याच कारे परमे र 

आिण याची शि -िवशेष वा तिवक अिभ न असूनिह यांचे 

वेगवेगळे वणन केले जाते. भाव हा आहे क  काश आिण 

सूया माणे परमा मा आिण या या कृितम ये पर पर भेद 

नाही तरीही यां यात भेद मानला जाऊ शकतो.  

संबंध - पु हा सव गो ी समजािव यासाठी सांगतात. 

पूवव ा ॥ ३.२.२९ ॥ 

अथ - वा = अथवा, पूववत ् = या कारे पूव  िस  केले गेले 

होते तसेच; (दो हीचा अभेद समजून घेतला पािहजे.) 

या या - अथवा पिह याने (सू  २/३/४ म ये) या कारे 

परमा याचा आप या अंशभूत जीवसमुदायाशी अभेद िस  

केला गेला आहे, याच कारे येथे शि  आिण शि मानाचा 

अभेद समजून घेतला पािहजे. 

संबंध - शि  आिण शि माना या अभेदाचे मु य कारण 

सांगतात. 

ितषेधा च ॥ ३.२.३० ॥ 
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अथ - ितषेधात ् = दुसर्याचा ितषेध हो यामुळे; च = ही 

(अभेदच िस  होत आहे.) 

या या - ु ितम ये सांिगतले आहे क , ‘हे जगत कट 

हो यापूव  एकमा  परमा माच होता; दुसरा कोणी हालचाल 

करणारा न हता.’ (ऐ.उ.१/१/१) या कथनात अ याचा ितषेध 

अस यामुळे हेच समजून येत आहे क , जगता या उ पि या 

पूव  लयकालात या पर  परमा या या दो ही कृित 

यात िवलीन होऊन रहातात, हणून यां यात कुठ यािह 

कार या भेदाची तीित होत नाही; हणून यांचा अभेद 

सांिगतला गेला आहे. 

संबंध - येथपयत या पर  परमा याचा आप या दो ही 

कृतीशी अभेद कुठ या कारचा आहे याचे प ीकरण केले 

गेले आहे. आता या दो हीहन याची िवल णता आिण 

े ता यांचे ितपादन करतात. 

परमतः सेतू मानस ब धभेद यपदेशे यः ॥ ३.२.३१ ॥ 

अथ - अतः = या जड-चेतन प दो ही कृितं या समुदायाने; 

परम् = (ते ) अ यंत े  आहे; 

सेतू मानस ब धभेद यपदेशे यः = कारण क , ु ितम ये 
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सेतु, स मान, संबंध तसेच भेदाचे वणन (क न हेच िस  केले 

गेले आहे.)  

या या - या जड-चेतना मक जगताची कारणभूतता या 

भगवंताची अपरा एवं परा नामा या दोन कृित आहेत. 

(गीता७/४, ५) ेता तरोपिनषदात (१/१०) याचे ‘ र’ आिण 

‘अ र’ या नावाने वणन आले आहे, ीमद् भगवद्गीतेम ये 

कुठे े  आिण े या नावाने (१३/१) तसेच कोठे कृित 

आिण पु षा या नावाने (१३/१९) यांचा उ लेख केला गेला 

आहे, या दो ही कृितपे ा तसेच यां या िव तार प या 

य जगतापे ा तो पर  पु षो म सवथा िवल ण एवं 

परम े  आहे. (गीता १५/१७) कारण क  वेदाम ये याची 

े ता िस  करणारे चार हेतु उपल ध होतात. १. सेतु, २. 

उ मान, ३. संबंध आिण ४. भेदाचे वणन. सेतुचे वणन ु ितम ये 

या कारे आले आहे. ‘अथ य आ मा स सेतुिवधृ ितः ।’ 

(छां.उ.८/४/१) ‘हा जो परमा मा आहे, हाच सवाना धारण 

करणारा सेतु आहे.’ इ यािद. दुसरा हेतु आहे उ मानाचे वणन. 

उ मानचा अथ आहे सवात मोठे माप. महत ्प रमाण. ु ितम ये 

या परमे रास सवात मोठा हटले आहे. ‘तावान य मिहमा 

ततो याया  पू षः । पादोऽ य सवा भूतािन ि पाद यामृतं 

िदिव ॥’ (छां.उ.३/१२/६) ‘िजतका याचा मिहमा आहे, तो परम 

पु ष परमा मा या याहन ही े  आहे. संपूण भूत- ाणी याचा 
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एक पाद आहे आिण शेष तीन अमृत व प पाद अ ाकृत 

परमधामात आहे.’ ितसरा हेतु आहे संबंधाचे ितपादन. पर  

परमे रास पूव  कृितंचा वामी, शासक एवं संचालक 

सांगून ु ितने यां यात वामी-सेवकभाव, शा य-शासकभाव 

तथा िनय त-ृिनय त यभाव प संबंधाचे उपपादन केले आहे. 

जसे - ई राचा ही परम महे र, देवतांचीही परम देवता, 

पितंचाही परम पित, सम त ांडाचे वामी एवं तुित 

कर यास यो य या काश व प परमा यास आ ही 

जाणतो. ( ेता.उ.६/७) ‘तो ान व प परमा मा सवाचा 

ा, सव , वयंही आप या ाकटयाचा हेतु, कालाचाही 

महाकाल, सम त क याणमय गुणांनी संप न आिण सवाना 

जाणणारा आहे. तो कृित आिण जीवा याचा वामी, सम त 

गुणांचा शासक तसेच ज म-मृ यु प संसारात बांधणारा, 

ि थत ठेवणारा आिण यापासून मु  करणारा आहे.’ “स 

िव कृद िव िवदा मयोिन ेः कालकालो गुणी सविवद यः । 

धान े पितगुणेशः सँसारमो ि थितब धहेतुः ॥” 

( ेता.६/१६) चौथा हेतु आहे भेदाचे ितपादन. या पर  

परमा यास या दो ही कृितंचा अंतयामी एवं धारण-पोषण 

करणारा सांगून तथा अ य काराने ही ु ितने यापासून 

या या िभ नतेचे िन पण केले आहे. ( ेता तरोपिनषद 

अ याय ४ मधील ६, ७, ८, १४, १५ आिद मं , मु.उ.३/१/१-२, 
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ेता.उ.१/९; बृह.उ. ३/४/१-२ तथा ३/७/१ पासून २३ पयत) या 

सव कारणांव न हेच िस  होत आहे क , तो सवशि मान, 

सव , सवातयामी, सवाधार, सवाचा वामी परमा मा आप या 

दो ही कृितंहन अ यंत िवल ण आिण परम े  आहे, 

कारण क , या ु ितंम ये हटले आहे ते या परमा याचे 

व प िद य, अलौिकक आिण उपािधरिहत आहे. तसेच या 

पर ाला जाण याचे फळ परम शांितची ा ी “तमीशानं वरदं 

देवमीढयं िनचा येमां शाि तम य तमेित ।” ( ेता.उ.४/११) 

“ ा वा िशवं शाि तम य तमेित ।” ( ेता.उ.४/१४) 

“तमा म थं येऽनुप यि त धीरा तेषां शाि तः शा ती 

नेतरेषाम् ।” (क.उ.२/२/१३) सव कार या बंधनापासून मु  

होणे “ ा वा देवं सवपाशापहािनः ।” ( ेता.उ.१/११) तसेच 

अमृत ा  होणे “तमेव िविद वाितमृ यूमेित ना यः प था 

िव तेऽयनाय ।” ( ेता.उ.३/८) सांिगतले गेले आहे.  

संबंध - येथपयत हे िस  केले आहे क , या पर  

परमा याचा आपली अपरा आिण परा नामक कृितशी अभेद 

आहे आिण भेदही. आता ही िज ासा होत आहे क , या 

दोहोपैक  अभेदप  उ म आहे क , भेदप  ? हणून याचा 

िनणय कर यासाठी सू कार सांगतात. 

सामा या  ु॥ ३.२.३२ ॥ 
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अथ - सामा यात ् = ु ितम ये भेद वणन आिण अभेद-वणन 

दो ही समान भावाने आहे, यामुळे, तु = तर (हेच िनि त होत 

आहे क , भेद आिण अभेद दो ही प  मा य आहेत.) 

या या - पर  परमा यास सवाचा ई र, ‘एष सव रः’ 

अिधपित, ‘एष सव र एष भूतािधपितः ।’, ेरक, ‘भो ा भो यं 

े रतारं च म वा ।’, शासक ‘एत य वा अ र य शासने 

गािग सूयाच मसौ िवधृतौ ित तः ।’, आिण अंतयामी ‘एष त 

आ मा तया यमृतः ।’ हणणार्या भेद ितपादक ु ित 

या कारे माण-भूत आहे, याच कारे ‘त वमिस’ (छां.उ.६/८ 

पासून १६ या ख डापयत) ‘ते  तूच आहेस.’ इ यािद. 

अभेद ितपादक ु ितही माण आहेत. दो ही या 

ामािणकतेम ये िकंिचतमा  ही अंतर नाही आहे. हणून 

कुठ या एका प ास े  आिण दुसर्यास याचा िवप रत 

हणणे कदािप संभव नाही आहे. हणून भेद आिण अभेद 

दो ही ही प  मा य आहेत.  

संबंध - ु ितम ये कोठे तर, या ाला आप यापासून िभ न 

मानून याची उपासना कर यास सांिगतले आहे, यथा - ‘त् ँह 

देवमा मबुि काशं मुमु ुव शरणमहं प ’े ( ेता.उ.६/१८) 

‘परमा म ानिवषयक बुि ला कट करणार्या या िस  

देव परमे रास मी संसारबंधनातून सुट याची इ छा असणारा 
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उपासक शरण जात आहे.’ या मं ास अनुस न उपासक 

आप याहन िभ न उपा यदेवास शरण जातो. याव न 

भेदोपासना िस  होत आहे आिण कोठे या यापासून पु हा 

कट होत असते तथा ा याच परा कृित या अंतगत 

अस यामुळे याचाच अंश आहे, हणून ते परमा यापासून 

अिभ न हटले जाते आिण परमा मा यांचा िनयामक आहे 

तथा सम त जीव यांचे िनय य आहेत, या कारणामुळे ते या 

ाहन ही िभ न आहेत आिण पर पराहनिह असे मानणेच 

युि संगत आहे. 

तथा य ितषेधात ्॥ ३.२.३३ ॥ 

अथ - तथा = याच कारे, अ य ितषेधात ्= दुसर्याचा िनषेध 

केला गेला आहे हणून ही; (हेच िस  होते.)  

या या - ु ितम ये िठकिठकाणी पर  परमा याहन 

िभ न दुसर्या कुठ यािह व तु या स ेचा िनषेध केला गेला 

आहे. ‘मनसैवेदभा यं ने  नानाि त िकंचन ।’ 

(क.उ.२/१/११) याव न ही हेच िस  होत आहे क , आप या 

परा आिण अपरा दो ही शि ं नी संप न तो पर  परमा माच 

नाना पात कट होत आहे. या या दो ही कृितम ये 

नाना व असूनिह यां यात काही भेद नाही आहे. तो सवथा 

िनिवकार, असंग, भेदरिहत आिण अख ड आहे. 
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संबंध - पूव  गो  िस  कर यासाठी दुसरी युि  तुत 

करतात. 

अनेन सवगत वमायामश दािद यः ॥ ३.२.३४ ॥ 

अथ - अनेन = या कारे भेद आिण अभेदा या िववेचनाने; 

आयामश दािद यः = तथा ु ितम ये जे ाची यापकत 

सूिचत करणारे श द आिद हेतु आहेत, याहनिह; सवगत वम् 

= या ाचे सवगत (सव  यापक असणे िस  होत आहे.) 

या या - ‘ या सव े  पु षो माने हे संपूण जगत प रपूण 

होऊन रािहले आहे.’ ( ेता.उ.३/९ तथा ईश.१) ‘परम पु ष 

तोच आहे या यायोगे हे सम त जगत ् या  आहे.’ 

(गीता८/२२) इ यािद. ु ित आिण मृितं या वचनात जे 

परमा या या सव यापकतेस सूिचत करणारे ‘सवगत’ आिद 

श द यु  केले गेले आहेत, यां याव न तथा उपयु  

िववेचनाव निह हेच िस  होत आहे क , तो परमा मा सव  

यापक आहे. सवथा अभेद मान याने या या य- यापक 

भावाची िसि  होणार नाही. हणून हाच िन य झाला आहे क  

पर  पु षो म आप या दो ही कृतीहन िभ न ही आहे 

आिण अिभ न ही; कारण क , या या या शि  आहेत. शि  

आिण शि मानाम ये भेद असत नाही हणून तथा या 

कृितंचे अिभ न िनिम ोपादान कारण अस याने ही तो 
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यां यापासून अिभ न आहे. आिण या कारे अिभ न असूनिह 

यांचा िनयंता अस यामुळे तो यां याहन सवथा िवल ण 

आिण उ मिह आहे.  

संबंध - या कारे या ा या व पाचे ितपादन क न 

आता या गो ीचा िनणय कर यासाठी क  जीवां या कमाचे 

यथायो य फळ देणारा कोण आहे ? पुढील करणाचा आरंभ 

केला जात आहे. 

फलमत उपप ेः ॥ ३.२.३५ ॥ 

अथ - फलम् = जीवां या कमाचे फल; अतः = या 

पर ापासूनच होत असते; उपप ेः = कारण क  असे 

मानणेच युि संगत आहे. 

या या - जो सवशि मान आिण सवा या कमाना जाणणारा 

असेल तोच जीवां या ारा के या गेले या कमाचे यथायो य 

फल दान क  शकतो. या यािशवाय ना तर जड कृित ही 

कमाना जाण यास आिण यां या फळांची यव था कर यास 

समथ आहे आिण ना वयं जीवा मा ही; कारण क , तो अ प  

आिण अ प शि  असणारा आहे. कोठे कोठे जे देवता आिदना 

कमाचे फल देणारा हटले गेले आहे, तेही भगवंताचे िवधानास 

ध नच सांिगतले गेले आहे. भगवानच यांना िनिम  बनवून 
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ते फल देतात. (गीता ७/२२) या यायाने हेच िस  झाले क , 

जीवां या कमफल-भोगाची यव था करणारािह तो 

परमा माच आहे, दुसरा कोणी नाही.  

संबंध - केवळ युि ने ही हीच गो  िस  होत आहे असे नाही; 

परंतु - 

ुत वा च ॥ ३.२.३६ ॥ 

अथ - ुत वात ्= ु ितम ये असेही हटले गेले आहे हणून; च 

= ही (हेच मानणे ठीक आहे क  कमाचे फल 

परमा यापासूनच ा  होत असते.) 

या या - हा परमे रच कमफल देणारा आहे, याचे वणन 

वेदाम ये या कारे येते - ‘य एष सु ेषु जागित कामं कामं 

पु षो िनिममाणः । तदेव शु ं  तद्  तदेवामृतमु यते ॥’ 

(क.उ.२/२/८) ‘जो हा जीवां या कमानुसार नाना कार या 

भोगांना िनमाण करणारा परम पु ष परमे र लयकाली सव 

झोपी गे यावर ही जागृत राहतो, तोच परम िवशु  आहे, तोच 

 आहे आिण यालाच अमृत हटले जाते.’ तथा 

ेता तरम ये ही या कारे वणन आले आहे - ‘िन यो 

िन यानां चेतन ेतनानामेको बहनां यो िवदधाित कामान ् ।’ 

( े.उ.६/१३) ‘जो एक िन य चेतन परमा मा अनेक िन य 
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चेतन आ यां या कमफल-भोगांचे िवधान करतो.’ या 

वेदवा यांनी ही हेच िस  होत आहे क , जीवां या कमफलाची 

यव था करणारा परमे रच आहे. 

संबंध - या िवषयांत आचाय जैिमन चे मत उपि थत केले जात 

आहे. 

धम जैिमिनरत एव ॥ ३.२.३७ ॥ 

अथ - अत एव = पूव  कारणांनी ही; जैिमिनः = जैिमिन; 

धमम् = धमा(कमा)चा फलदाता हणतात. 

या या - जैिमनी आचाय मानतात क , युि  आिण वैिदक 

माण या दो ही कारणांनी हे िस  होत आहे क , धम अथात 

कम वयंिह फलाचा दाता आहे, कारण क , हे य  िदसून 

येते क , शेती आिद कम कर याने अ नाची उ पि प फल 

ा  होते. या कारे वेदाम ये ही ‘अमुक फलाची इचछा असेल 

तर अमुक कम केले पािहजे.’ असे िविध वा य अस याने हेच 

िस  होत आहे क , कम वयंही फल देणारे आहे. याहन 

िभ न कोणा कमफलदा याची क पना आव यक नाही आहे.  

संबंध - आचाय जैिमनी या या कथनास अयु  िस  करीत 

सू कार आप या मतास उपादेय हणतात. 

पूव तु बादरायणो हेतु यपदेशात ्॥ ३.२.३८ ॥ 
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अथ - तु = परंतु, बादरायणः = वेद यास; पूवम् = पूव  

परमे रासच कमफलदाता मानतात; हेतु यपदेशात ्= कारण 

क , वेदाम ये यासच सवाचे कारण हटले गेले आहे. ( हणून 

जैिमनीचे कथन ठीक नाही.) 

या या - सू कार यासजी हणतात क , जैिमनी जे कमाचे 

ही फल देणारा हणतात ते ठीक नाही, कम तर िनिम मा  

होत असते; ते जड, प रवतनशील आिण िणक अस यामुळे 

फलाची यव था क  शकत नाही, हणून जसे पिह याने 

सांिगतले गेले आहे, तो परमे रच जीवां या कमानुसार फल 

देणारा आहे; कारण क  ु ितम ये ई रास सवाचा हेतु 

सांिगतले गेले आहे. 

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

सू   

अ याय ितसरा  

पाद ितसरा  

संबंध - दुसर्या पादात जीवाची व नाव था एवं सुषु ी-

अव थेचे वणन क न पर  परमे रा या व पािवषयी हा 

िनणय केला गेला क , तो िनगुण-सगुण दो ही ल णांनी यु  

आहे. त प ात या पर  परमे राचा आप या शि व प 
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परा आिण अपरा कृितशी कशा कारे अभेद आहे आिण कशा 

कारे भेद आहे, याचे िन पण केले गेले आहे. आिण नंतर 

शेवटी हे िनि त केले गेले क , जीवां या कमफलाची यव था 

करणारा एकमा  तो पर  परमे रच आहे. आता 

वेदा तवा यांम ये या एकाच आ मिव ेचे अनेक कारांनी 

वणन केले गेले आहे, याची एकता सांग यासाठी तसेच नाना 

िठकाणी आले या भगव ाि िवषयक िभ न िभ न 

वा यातील िवरोध दूर क न यां या एकतेचे ितपादन 

कर यासाठी ा ितसर्या पादाचा आरंभ केला जात आहे.  

सववेदा त ययं चोदना िवशेषात ्॥ ३.३.१ ॥ 

अथ - सववेदा त ययम् = सम त उपिनषदात जे 

अ या मिव ेचे वणन आहे या सवाम ये िविध-वा यांची 

एकता आहे अथात सव िव ां या ारा एकमा  या पर  

परमा यालाच जाण यासाठी सांिगतले गेले आहे तसेच 

सवाचे फल याची ा ी सांिगतले गेले आहे, हणून या 

सवाची एकता आहे.  

या या - ‘ओिम येतद रमुद्गीथमुपासीत ।’ (छां.उ.१/४/१) 

‘ॐ हे अ र उद्गीथ आहे, या कारे याची उपासना करावी. 

इ यािद वा यांनी तीकोपासनेचे वणन क न ित या ारे 

या पर ास ल य केले गेले आहे आिण कोठे ‘स यं 
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ानमन तं ’ं ‘  स य, ान व प आिण अनंत आहे.’ 

(त.ैउ.२/१) ‘हेच सव र, सव , सवातयामी, सवाचे परम 

कारण, सव ा यां या उ पि  आिण लयाचे थान आहे.’ 

(मां.उ.६) या कारे िविधमुखाने याचा क याणमय िद य 

ल णां ारा यास ल य केले गेले आहे. तथा कोठे 

‘श दरिहत, पशरिहत, परिहत, रसरिहत आिण गंधरिहत 

तथा अिवनाशी, िन य, अनािद, अनंत (सीमारिहत), सव े  

(क.उ.१/३/१५) या कारे सम त ाकृत जड आिण चेतन 

पदाथाहन िभ न हणून याचे ल य केले गेले आहे. आिण 

शेवटी असे हटले आहे क , याची ा ी क न उपासक ज म-

मरणापासून सुटून जातो. या सव वणनाचा उ े य एकमा  

या पर  परमा यास ल य करवून याची ा ी करवून 

देणे हा आहे. सव िठकाणी कारभेदाने या परमा याचेच 

िचंतन करावयास सांिगतले गेले आहे. हणून िविध आिण 

सा याची एकता अस यामुळे साधन प िव ांम ये वा तिवक 

भेद नाही, अिधकार्या या भेदाने कारभेद आहे. यािशवाय 

िभ न शाखा असणार्यां या ारा विणत एकाच कारा या 

वै ानर आिद िव ांम ये अंिशक भेद दाखिवला जातो, 

याव न ही िव ांम ये भेद समजता कामा नये, कारण क , 

यां याम ये सव  िविधवा य आिण फलाची एकता आहे, 

हणून यां याम ये काहीही वा तिवक भेद नाही.  
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संबंध - वणन शैलीम ये काही भेद असूनिह िव ेम ये भेद 

मानता कामा नये, याचे ितपादन करतात. 

भेदा नेित चे नैक यामिप ॥ ३.३.२ ॥ 

अथ - चेत ् = जर असे हणाल क , भेदात ् = या थळां या 

वणनात भेद आहे, हणून, न = एकता िस  होत नाही, इित न 

= तर असे हणणे ठीक नाही कारण क ; एक याम् = एका 

िव ेम ये, अिप = ही, (या कारे वणनात भेद असणे अनुिचत 

नाही आहे.) 

या या - जगता या कारणास  हटले गेले आहे आिण 

तेच उपा य असायला हवे. परंतु कोठे तर ‘जगता या 

उ पि या पूव  एक सत ् च होते, याने इ छा केली क , मी 

अनेक होईन, याने तेज उ प न केले.’ (छां.उ.६/२/१-३) 

या कारे जगताची उ पि  सतप्ासून सांिगतली आहे. कोठे 

‘ थम हा आ माच होता, दुसरा कोणीही चलनवलन करणारा 

न हता, याने इ छा केली क , मी लोकांची रचना करीन.’ 

(ऐ.उ.१/१) या कारे जगताची उ पि  आ यापासून सांिगतली 

आहे, कोठे ‘आन दमयाचे वणन क न नंतर यापासून सव 

जगताची उ पि  दाखिवली आहे. तेथे कुठ यािह कार या 

माचे वणन केलेले नाही. (त.ैउ.२/६-७) कोठे आ मापासून 

आकाशािद या माने जगताची उ पि  सांिगतली आहे. 
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(त.ैउ.२/१) कोठे रिय आिण ाण या दोह या ारा जगता या 

उ पि चे वणन केले आहे. ( .उ.१/४) तसेच कोठे ‘हे यावेळी 

अ कट होते नंतर कट झाले.’ (बृह.उ.१/४/७) असे हणून 

अ य ापासून जगताची उ पि  सांिगतली आहे. या कारे 

िभ न िभ न कारणांपासून आिण िभ न िभ न माने 

जगता या उ पि चे वणन केले गेले आहे. या सव वेदवा यांची 

एकता होऊ शकत नाही. या कारे दुसर्या िवषयातही 

समजले पािहजे. असे जर कुणी हणेल तर हे ठीक नाही, 

कारण क  येथे सव ु ितंचा अिभ ाय जगता या उ पि या 

पूव  या या कारण प एक परमे रास दाखिवणे हे आहे. 

यालाच ‘सत’् नामाने उ लेिखले आहे तसेच ‘आ मा’ 

‘आन दमय’ ‘ जापित’ आिण ‘अ याकृत’ नामाने ही वणन 

केले गेले आहे. या कारे एकाच त वाचे ितपादन करणार्या 

एका िव ेम ये वणनात भेद असणे अनुिचत नाही आहे, उ े य 

आिण फल एक अस याने या सवाची एकताच आहे.  

संबंध - मु डकोपिनषदात हटले आहे क , ‘ यांनी िशरो ताचे 

अथात िशरावर जटा धारण पूवक चय ताचे िविधपूवक 

पालन केले असेल, यांनाच या िव ेचा उपदेश िदला 

पािहजे.’ (३/२/१०) परंतु दुसर्या शाखे या लोकांनी असे 

हटलेले नाही हणून या आथवणशाखेम ये सांिगतले या 
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िव ेचा अ य शाखाम ये सांिगतले या िव ेशी अव य 

भेद असला पािहजे.’ अशी शंका आ यावर सांगतात. 

वा याय य तथा वेन िह समाचारेऽिधकारा च सवव च 

ति नयमः ॥ ३.३.३ ॥  

अथ - वा याय य = हे िशरो ताचे पालन अ ययनाचे अंग 

आहे; िह = कारण क , समाचारे = आथवणशाखे या लोकां या 

परंपरागत िश ाचारात; तथा वेन = अ ययना या 

अंग पानेच याचे िवधान आहे, च = तथा; अिधकारात ्= या 

ताचे पालन करणार्याचाच िव ा अ ययनात अिधकार 

अस यामुळे; च = ही, सववत ्= ‘सव’ होमा माणे; ति नयमः = 

हा िशरो ताचा िनयम आथवण शाखे या लोकांसाठीच आहे.  

या या - आथवण-शाखेचे उपिनषद (मु.उ.३/२/१०) म ये 

सांिगतले गेले आहे क , ‘तेषामेवैतां िव ां वदेत िशरो तं 

िविधवद् यै तु चीणम् ।’ ‘ यांना या िव ेचा उपदेश 

करायला हवा, यांनी िविधपूवक िशरो ताचे पालन केले 

आहे.’ उ  शाखे या लोकांसाठी जो िशरो ताचे पालन 

कर याचा िनयम केला गेला आहे; तो िव े या भेदामुळे नाही, 

अिपतु या शाखे या लोकां या अ ययन-िवषयक परंपरागत 

आचारांतच हा िनयम चालत आला आहे क  जो िशरो ताचे 

पालन करतो, याला उ  िव ेचा उपदेश केला पािहजे. 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   88 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

याचा यात अिधकार आहे. याने िशरो ताचे पालन केलेले 

नाही, याचा या िव े या अ ययनात अिधकार नाही. 

या कारे ‘सव’ होमाचा िनयम केवळ यां याच शाखे या 

लोकांसाठी आहे, तसाच हा िशरो ता या पालनाचा िनयम 

यां याच शाखे या लोकांसाठी आहे. या कारे हा िनयम 

केवळ अ ययना यापना या िवषयीच अस यामुळे या यामुळे 

िव े या एकतेम ये कुठ यािह कारचा िवरोध नाही.  

संबंध - सव उपिनषदाम ये एक परमा याचे व प 

सांग यासाठीच कारभेदाने िव ेचे वणन आहे, ही गो  

वेद माणानेच िस  करतात. 

दशयित च ॥ ३.३.४ ॥ 

अथ - दशयित च = ु ितसु ा हीच गो  दाखिवते. 

या या - कठोपिनषदाम ये हटले आहे क , ‘ सव वेदा 

य पदमामनि त’ ‘सम त वेद या परम ा य परमे राचे 

ितपादन करतात; इ यािद (क.उ.१/२/१५) याच कारचे 

वणन अ या य ु ितम येिह आहे. तथा ीमदभगवदगीतेम ये 

भगवंतानी ही सांिगतले आहे क , ‘वेदै  सवरहमेव वे ः’ 

(१५/१५) ‘सव वेदां या ारा जाण यायो य मीच आहे.’ 

या कारे ु ित मृ ितंचा सव वचनांचा एकच उ े य िदसून येतो. 
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हणून हेच िस  होत आहे क  िव ा िभ न िभ न नाही 

आहे.  

संबंध - जर ही गो  असेल तर एका िठकाण या वणनात 

दुसर्या िठकाण या वणनापे ा काही गो ी अिधक 

सांिगत या गे या आहेत आिण कोठे थोडया कमी आहेत, 

अशा प र थीतीत िविभ न करणां या वणनांची एकता कशी 

होईल ? या िज ासेवर सांगतात. 

उपसंहारोऽथाभेदाि िधशेषव समाने च ॥ ३.३.५ ॥ 

अथ - समाने = एका कार या िव ेम ये; च = ही, अथाभेदात ्

= योजनात भेद नस यामुळे; उपसंहारः = एका िठकाणी 

सांिगतले या गुणांचा दुसर्या जागी उपसंहार करणे; 

िविधशेषवत ्= िविधशेषा माणे (उिचत आहे)  

या या - या कारे कमका डात योजनात भेद नसेल तर 

एका शाखेत सांिगतले या य ािद या िविधशेष प अि नहो  

आिद धमाचा दुसर्या िठकाणी ही उपसंहार (अ याहार) केला 

जातो, याच कारे िविभ न करणात आले या िव े या 

वणनात ही योजन-भेद नसेल तर एका जागी सांिगतले या 

अिधक गो चा दुसर्या जागी उपसंहार केला पािहजे. 
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संबंध - ु ितम ये विणत या िव ा आहेत, यात कोठे 

श दभेदाने, कोठे नामभेदाने आिण कोठे करण-भेदाने 

िभ नता तीत होत असते, हणून यांची एकता ितपादन 

कर यासाठी सू कार वतः शंका उ प न क न ितचे 

समाधान करतात.  

अ यथा वं श दािदित चे नािवशेषात ्॥ ३.३.६ ॥ 

अथ - चेत ् = जर असे हणाल क , श दात ् = सांिगतले या 

श दाने; अ यथा वम् = दो हीची िभ नता तीत होत आहे, 

हणून एकता िस  होत नाही, इित न = तर अशी गो  नाही 

आहे, अिवशेषात ्= िविध आिण फल आिदम ये भेद नस याने 

(दो ही िव ाम ये समानता आहे.) 

या या - छा दो योपिनषदा या आठ या अ यायात 

दहरिव ा आिण ाजाप यिव ा या कार या दोन िव ांचे 

वणन आहे. या दो ही िव ा पर  परमा या या ा ीचा 

माग दाखिवणार्या आहेत. हणून यांची समानता मानली 

जाते. यावर पूवप ाकडून शंका य  केली जाते क  दो ही 

िव ां याम ये श दाचे अंतर आहे अथात दहरिव े या 

करणात तर असे हटले गेले आहे क , ‘मनु य शरीर प 

पुरात दय पी घरात जे आंत रक आकाश आहे, या या 

आत जी व तु आहे, ितचे अनुसंधान करावयास पािहजे.’ 
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(छां.उ.८/१/१) तथा ाजप यिव ेत ‘अपहतपा मा’ आिद 

िवशेषणांनी यु  आ यास जाण यायो य हटले गेले आहे. 

(८/७/१) या कारे दो ही िव ां या वणनात श दाचा भेद आहे, 

हणून या दो ही एक होऊ शकत नाहीत. या या उ रात 

सू कार हणतात क  अशी गो  नाही आहे, कारण क , 

दहरिव ेम ये या अंतराकाशास लोक, आ मा आिण 

सवाना धारण करणारा हटले गेले आहे. तथा यास सव पापे 

आिण सव िवकाररिहत तथा स यसंक प आिद सम त िद य 

गुणांनी संप न हणून (छां.उ.८/१/५) याच जाण यायो य 

त वास (छां.उ.८/१/६) पर  िनि त केले गेले आहे. 

याच कारे ाजप यिव ेम ये ही या जाण यायो य त वास 

आ मा नावाने संबोधून यास सम त पापे आिण िवकाररिहत 

तथा स यसंक प व, स यकाम व आिद िद य गुणांनी यु  

पर  िनि त केले गेले आहे. दहर िव ेम ये दहर 

आकाशासच उपा य हटले आहे, या या अंतवत  लोकांना 

नाही. तेथे कारा तरानी या ास सवाचा आधार 

दाखिव यासाठी थम या या अंतरातील व तुंचा शोध 

घे यासाठी सांिगतले गेले आहे. या कारे वा तवात काही भेद 

नस यामुळे दो ही िव ांची एकता आहे. याच कारे दुसर्या 

िव ांम येिह समानता जाणून घेतली पािहजे.  
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संबंध - पूव  िव ांची एकता िस  कर यासाठी दुसर्या 

असमान िव ां या पे ा यां या िवशेषतेचे ितपादन करतात. 

न वा करणभेदा परोऽवरीय वािदवत ्॥ ३.३.७ ॥ 

अथ - वा = अथवा, परोऽवरीय वािदवत ् = परम उ कृ ता 

अपकृ ता आिद गुणांनी यु  दुसर्या िव ां माणे, करण 

येते.  

या या - परंतु छा दो यम ये जी उद्गीथ-िव ा आहे, ती 

अ यंत े  आहे, कारण क  तेथे उद्गीथची ‘ॐकार’ 

अ राबरोबर एकता क न याचे मह व वाढिवले आहे. (छां.उ. 

१/१ पूण ख ड) हणून याचे फलिह अ यंत े  सांिगतले 

आहे. (छां.उ.१/९/१पासून ४पयत) परंतु बृहदार यकची उद्गीथ 

िव ा केवळ ाणांचे े व संपादन कर यासाठी तथा 

य ािदम ये उद्गीथ गाना या वेळी वराची िवशेषता 

दाखिव यासाठी आहे. (बृह.उ.१/३/१पासून२७पयत) हणून 

याचे फलिह तसे दाखिवले गेले नाही. दो ही करणाम ये 

केवळ देवासुर-सं ामिवषयक समानता आहे; पण यातिह 

उपासने या कारात भेद आहे. हणून िकंिचतमा  

समानतेमुळे दो हीची समानता होऊ शकत नाही. 

समानतेसाठी उ े य िवधेय आिण फलाची एकता पािहजे, ती 

या करणात नाही. हणून यां यात भेद असणे उिचत आहे. 
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परंतु वर सांिगतलेली दहरिव ा आिण ाजाप यिव ेत अशी 

गो  नाही, केवळ वणनाचा भेद आहे, हणून वणनमा  भेद 

अस याने उ म आिण म यम आिद या भेदाने यु  उद्गीथ 

िव े माणे वर सांिगतले या दहरिव ा आिण 

ाजाप यिव ेम ये भेद िस  होऊ शकत नाही. कारण 

दो हीचे उ े य, िवधेय आिण फल यांत भेद नाही. 

संबंध - आता दुसर्या कार या शंकेचे उ र देऊन दो ही 

िव ांची एकता िस  करतात. 

सं ात े दु मि त तु तदिप ॥ ३.३.८ ॥ 

अथ - चेत ् = जर हणाल क , सं ातः = सं ेने पर पर भेद 

हो यामुळे (एकता िस  होऊ शकत नाही), तर; तदु म् = 

याचे उ र (सू  ३/३/१ म ये) िदले गेले आहे; तु = तथा, तदिप 

= ती (सं ाभेदामुळे होणारी िव ािवषयक िवषमता) ही; अि त 

= अ य  आहे. 

या या - जर हणाल क  यात सं ेचा अथात नामाचा भेद 

आहे, या िव ेचे नाव दहर िव ा आहे, आिण दुसरीचे नाव 

ाजाप यिव ा आहे, हणून दो हीची एकता होऊ शकत 

नाही. तर याचे उ र आ ही पिह या सू ात (३/३/१) च देऊन 

चुकलो आहे. तेथे हटले आहे क , सम त उपिनषदाम ये 
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िभ न िभ न नामानी या िव ांचे वणन आहे, या सवात 

िविधवा य, फल आिण उ े य िवधेय आिदची एकता अस याने 

सव िव ांची एकता आहे. हणून येथे सं ाभेदाने काही 

िवरोध नाही. यािशवाय, यात उ े य, िवधेय आिण फल 

आिदची समानता नाही आहे, या िव ांम ये सं ा 

आिद यामुळे भेद होतो आिण तशा िव ांचे वणन ही 

उपिनषदाम ये आहेच. (छां.उ.३/१८/१ तसेच ३/१९/१)  

संबंध - नामाचा भेद अस यावरिह िव ाम ये एकता अस ू

शकते, ही गो  िस  कर यासाठी दुसरे कारण सांगतात. 

या े  सम जसम् ॥ ३.३.९ ॥ 

अथ - या ेः =  सव  या  आहे यामुळे; च = ही; 

सम जसम् = िव ेत समानता आहे. 

या या - पर  परमा मा सव यापी, सवशि मान, आिण 

सव  आहे, हणून िवषयक िव ेची िभ न-िभ न नामे 

आिण करणे अस यावरिह यांची एकता होणे उिचत आहे. 

कारण क , या िवषयक सव िव ांचे उ े य एकमा  

पर  परमा या याच व पाचे नाना काराने ितपादन 

करणे आहे. 
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संबंध - आता ही िज ासा उ प न होत आहे क  िव ांची एकता 

आिण िभ नता यांचा िनणय कर यासाठी करण, सं ा आिण 

वणनाची एकता आिण भेद यांची अपे ा आहे क  नाही ? यावर 

सांगतात-  

सवाभेदाद य ेमे ॥ ३.३.१० ॥ 

अथ - सवाभेदात ्= सव व प पर संबंधी िव ेहन; अ य  = 

दुसर्या िव े या संबंधाने; इमे = या पूव सू ात सांिगतले या 

सव हेतू ंचा उपयोग आहे. 

या या - पर  परमा मा सवाहन अिभ न सव व प आहे 

हणून या या त वाचे ितपादन करणार्या िव ांम ये भेद 

नाही आहे. हणून सं ा, करण आिण श दा या योगे यांची 

िभ नता िस  केली जाऊ शकत नाही, कारण ा या सव 

सं ा होऊ शकतात. येक करणात याची गो  येऊ 

शकते तथा याचे वणनही िभ न िभ न सव श दा या ारा 

केले जाऊ शकते. परंतु िव े या अित र  या दुसर्या 

िव ा आहेत, यांचे उ े य ाचे ितपादन करणे नाही आहे; 

यांची एक ची दुसरीपासून िभ नता अथवा अिभ नता 

समजून घे यासाठी पूव सांिगतले या करण, सं ा आिण 

श द या ती ही हेतूचा उपयोग केला जाऊ शकतो. 
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संबंध - ु ितम ये एका जागी िव े या करणात ाचे 

आन द, सव ता, सवकामता, स यसंक प व सव र व 

तसेच सवशि म ा आिद धम सांिगतले गेले आहेत, यांचा 

उपसंहार (सं ह) दुसर्या जागी ा या वणनात केला जाऊ 

शकतो. ही गो  पिहले सू  (३/३/५) म ये सांिगतली गेली 

आहे, हणून ही िज ासा होते क  तैि रीयोपिनषदात 

आन दमय पु षा या वणनात प या या पकात या 

श दांचे वणन येते काय यां याच सव  उपसंहार केला जात 

आहे? यावर सांगतात- 

आन दादयः धान य ॥ ३.३.११ ॥ 

अथ - आन दादयः = आन द आिद; धान य = सव े  

पर  परमा याचे धम आहेत. ( या सवाचा अ य ही 

ा या वणनात अ याहार केला जाऊ शकतो.)  

या या - आन द, सवगत व, सवा म व तथा सव ता आिद 

िजतके ही पर  परमा याचे धम आहेत ते जर ु ितम ये 

एका िठकाणी ा या वणनात आले असतील तर दुसर्या 

िठकाणी ही ा या वणनात यांचा उपसंहार केला जाऊ 

शकतो अथात एका िठकाणा या वणनात जे धम अथवा िद य-

गुण-सूचक िवशेषणे सुटली असतील, यांची पूित अ य ा या 

वणनाने क न घेतली पािहजे. 
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संबंध - ‘जर अशी गो  आहे, तर मग तैि योपिनषदात जे 

आन दमय आ याचे करण आरंभ क न हटले गेले आहे 

क  ‘ि य हेच याचे िशर आहे मोद हा उजवा पंख आहे, मोद 

डावा पंख आहे, आन द आ मा आहे आिण  हेच पु छ एवं 

ित ा आहे.’ यास अनुस न ‘ि यिशर व’ आिद धमाचा ही 

सव  िव ेत सं ह होऊ शकतो.’ अशी आशंका आ यावर 

सांगतात- 

ि यिशर वा ाि पचयापचयौ िह भेदे ॥ ३.३.१२ ॥ 

अथ - ि यिशर वा ाि ः = ‘ि यिशर व’ - ‘ि य प िशर 

असणे’ आिद धमाची ाि  अ य  िव े या करणात होत 

नाही; िह = कारण क ; भेदे = या कारे िशर आिद अंगांचा भेद 

मान यावर; उपचयापचयौ = ात वाढणे, कमी होणे हा 

उपि थत होईल. 

या या - ि य याचे िशर आहे, मोद आिण मोद पंख आहेत 

या कारे प याचे पक देऊन जी अंगाची क पना केली गेली 

आहे तो ाचा व पगत धम नाही आहे कारण क  या कारे 

अंग- यंगा या भेदाने ाम ये भेद मान यावर यात 

वाढणे-घटणे या दोषाची आशंका होईल; हणून जी ाची 

वाभािवक ल ण नसतील, कुठ या पका या उ े याने 
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सांिगतली गेली असतील, यांना दुसर्या िठकाणी घेता कामा 

नयेत. 

संबंध - यात जे आन द आिण  श द आले आहेत, यांना 

दुसर्या िठकाणी यायला हवे क  नाही ? या िज ासेवर 

सांगतात- 

इतरे वथसामा यात ्॥ ३.३.१३ ॥ 

अथ - तु = परंतु, इतरे = दुसरे जे आनंद आिद धम आहेत, ते 

( ाचे व पाचे ितपादन कर यासाठी ु ितम ये सांिगतले 

गेले आहे, हणनू अ य  िव े या संगात यांचे हण 

केले जाऊ शकते.), अथसामा यात ् = कारण क  या सवात 

अथाची समानता आहे.  

या या - पकासाठी अवयवा या क पनेने यु  जे 

ि यिशर व आिद धम आहेत, ते सोडून दुसरे जे आनंद आिद 

व पगत धम आहेत यांचा सं ह येक िव े या 

संगात केला जाऊ शकतो; कारण क  यां यात अथाची 

समानता आहे अथात या सवा या ारा ितपा   एकच 

आहे. 

संबंध - कठोपिनषदात जी रथा या पकाची क पना क न 

इंि ये आिदंचे घोडे आिदं या पात वणन केले आहे, तेथे तर 
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इंि ये आिदं या संयमाची गो  समजािव यासाठी तसे सांगणे 

साथक वाटत आहे. परंतु येथे तर प या या पकाचे काही 

िवशेष योजन िदसून येत नाही. हणून येथे या पकाची 

क पना कशासाठी केली आहे ? या िज ासेवर सांगतात. 

आ यानाय योजनाभावात ्॥ ३.३.१४ ॥ 

अथ - योजनाभावात ् = अ य कुठ यािह कारचे योजन 

नस याने (हेच कळून येते क ); आ यानाय = या परमे राचे 

उ म कारे िचंतन कर यासाठी, ( याचे त व पक ारा 

समजािवले गेले आहे.)  

या या - या पकाचे दुसरे काही योजन िदसून येत नाही, 

हणनू असेच समजले पािहजे क , पिह याने या पर  

परमे राचे स य, ान आिण अनंत या नामाने वणन क न 

यास सवा या दयात ि थत हटले आहे आिण या या 

ा ीचे जे मह व वणन केले आहे (त.ैउ.२/१) यास ा  

कर या या एकमा  उपायाचे वारंवार िचंतन करावयाचे आहे. 

पण या या व पाची काही मािहती अस यािशवाय िचंतन 

होऊ शकत नाही, हणून तो कशा कारे सवा या दयात 

या  आहे, ही गो  समज यासाठी येथे अ नमय आिद 

कोशवाचक श दां या ारा करण हाती घे यात आले आहे, 

कारण क  एखा ा पेटीम ये गु  ठेवले या र ना माणे तो 
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परमे र ही सवा या दयात बुि प गुहेत लपला आहे, हे 

त व समजावयाचे आहे, तेथे सव थम जे हे अ नमय थूल 

शरीर आहे, याला पु षा या नामाने संबोधून या या अंगांची 

प या या अंगांशी तुलना क न पुढील करण चाल ूकेले गेले 

तथा मशः एकाचा दुसर्याला अंतरा मा सांगून ाणमय, 

मनोमय, िव ानमय आिण आनंदमय पु षाचा वणन केले 

गेले. याचबरोबर येकाचा आ मा एकाच त वास िनि त 

केले गेले याव न हे कळून येते आहे क , उ रो र सू म 

त वा या आत ि  नेवून या एकाच अंतरा यास ल य 

केले गेले आहे. तेथे िव ानमय जीवा याचे वणन क न 

याचािह अंतरा मा आनंदमयास हटले गेले आहे. शेवटी 

सवाचा अंतरा मा आनंदमयास हणून तसेच याचा 

अंतरा मािह यासच हणून या पकाची परंपरा समा  केली 

गेली आहे. याव न हेच िस  होत आहे क , पर  

परमे राचे उ म कारे िचंतन कर यासाठी याचे सू म 

त वास समजािवणे हेच या पकाचे योजन आहे.  

संबंध - येथे आनंदमय नामाने परमा यासच ल य केले गेले 

आहे. अ य कुठ यािह त वास नाही, हा िन य कसा होऊ 

शकतो ? यावर सांगतात. 

आ मश दा च ॥ ३.३.१५ ॥ 
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अथ - आ मश दात ् = आ मश दाचा योग झा यामुळे; च = 

ही (हेच िस  होत आहे.) 

या या - वर सांिगतले या कारणािशवाय या करणात 

वारंवार सवाचा अंतरा मा हणून अंती िव ानमयाचा 

अंतरा मा आनंदमयाला हटले आहे. या यानंतर याचा 

अंतरा मा दुसर्या कोणाला हटलेले नाही, याव न हे िस  

होत आहे क , येथे आनंदमय श द ाचाच वाचक आहे.  

संबंध - आ मा श दाचा योग तर अिधक तर यगा याच 

(जीवा याचाच); वाचक असतो. मग हा िन य कसा झाला 

क  येथे आ मा श द ाचा वाचक आहे ? यावर सांगतात. 

आ मगृहीित रतरवदु रात् ॥ ३.३.१६ ॥ 

अथ - आ मगृहीितः = आ म-श दाने परमा याचे हण; 

इतरवत ् = दुसर्या ु ित माणे; उ रात ् = यानंतर या 

वणनाने (िस  होत आहे.)  

या या - या कारे ‘आ मा वा इदमेकमेवा  आसी ना यत ्

िक चन िमषत ्स ई त लोका नु सृज,ै’ (ऐ.उ.१/१) ‘ थम हा 

एक आ माच होता; याने इ छा केली क  मी लोकांची रचना 

करीन.’ (ऐ.उ.१/१/१) या ु ितम ये जे या सृ ि या 

करणात ‘आ मा’ श दाचा योग आला आहे, हणून येथे 
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‘आ मा’ श दास ाचा वाचक मानला गेले आहे. 

याच कारे तैि रीय ु ितम ये ही आनंदमयाचे वणन 

के यानंतर त काळच ‘सोऽकामयत बह याम्’ - ‘ याने 

इ छा केली क  मी अनेक होईन’ इ यािद वा यां या ारा या 

आनंदमय आ यापासून सम त जगता या उ पि चे वणन 

केले गेले आहे. हणून नंतर आले या या वणनाने ही हे िस  

होत आहे क , येथे ‘आ मा’ श द परमा याचाच वाचक आहे 

आिण ‘आनंदमय’ नामही येथे या पर ाचेच आहे.  

संबंध - वर सांिगतले या गो ीत पु हा शंका उपि थत क न 

याचे उ र देताना पूव  िस ांताला ढ करतात. 

अ वयािदित चे यादवधारणात ्॥ ३.३.१७ ॥ 

अथ - चेत ् = जर हणाल क ; अ वयात ् = येक वा यात 

आ म श दाचा अ वय होत अस याने हे िस  होत नाही क  

आनंदमय  आहे; इित = तर याचे उ र हे आहे क ; 

अवधारणात ् = िनधा रत केले जा यामुळे; यात ् = 

(आनंदमयच  आहे ही गो  िस  होऊ शकते.) 

या या - जर हणाल क , ‘तैि रीयोपिनषदा या 

व लीम ये ‘आ मा’ श दाचा योग तोही सव वा यां या 

अंती आला आहे. नंतर केवल ‘आ मा’ श दा या योगाने 
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‘आनंदमय’ लाच  कसे मानावे ? तर या या उ रात 

सांगतात क  या ‘आ मा’ श दाची सव वा यांत याि  आहे, 

तो ाचा वाचक नाही आहे, परंतु अंती याला िनधा रत केले 

गेले आहे तो ाचा वाचक आहे. अ नमय, ाणमय आिद 

आ यांना ाचे शरीर आिण ास यांचा अंतरा मा 

सांग या या उ े याने तेथे सवाबरोबर ‘आ मा’ श दाचा 

योग केला गेला आहे. हणून अ नमयाचा अंतरा मा 

या याहन िभ न ाणमयाला दाखिवला आहे. नंतर 

ाणमयाचा अंतरा मा या याहन िभ न मनोमयाला 

सांिगतले आिण मनोमयाचा अंतरा मा िव ानमयाला आिण 

िव ानमयाचा ही अंतरा मा आनंदमयास सांिगतले आहे. 

यानंतर आनंदमयाचा अंतरा मा अ य कुणाला दाखिवलेले 

नाही, आिण अंती हे िनधा रत केले आहे क , याचा शरीरसंबंधी 

आ मा हा वयंच आहे; जो क  पिह याने सांिगतले या अ य 

सव पु षांचा ही आ मा आहे. असे सांगून या यापासून 

जगता या उ पि चे वणन केले आहे. याव न हे िस  होत 

आहे क , आनंदमय श द परमा याचा वाचक आहे.  

संबंध - या करणात आ यापासून आकाशािद भूतां या 

उ पि चे वणन के यानंतर पृ वीपासून औषधी, औषधीपासून 

अ न, अ नापासून पु षाची उ पि  सांिगतली, नंतर हटले 

आहे क  ‘िन यपूवक तोच हा पु ष अ नरसमय आहे.’ या 
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वणनानुसार ‘स यं ानमन तं ’ या वा या ारा 

सांिगतलेले च येथे अ नरसमय पु ष आहे का याहन 

िभ न ? या िज ासेवर सांगतात - 

कायार यानादपूवम् ॥ ३.३.१८ ॥ 

अथ - काया यानात ् = ाचे काय सांिगतले गे याने हा 

पु ष; अपूवम् = ते पूव   होऊ शकत नाही. 

या या - या करणात या अ नरसमय पु षाचे वणन 

आहे, ते पूव  पर  अस ू शकत नाही. परंतु अ नाचे 

प रणामभूत हे सजीव मनु य-शरीरच येथे अ नरसमय 

पु षा या नावाने संबोधले गेले आहे कारण क , या पु षास 

या पवू  ाचे आकाशािद या माने काय हटले गेले 

आहे. आिण याचा अंतरा मा ाणमय आिद या माने 

िव ानमय जीवा यास हटले गेले आहे तथा िव ानमयाचा 

आ मा ास हटले आहे आिण अंती आनंदाबरोबर याची 

एकता केली गेली आहे हणून याची ‘स य’ ‘ ान’ आिण 

‘अनंत’ ही ल णे सांिगतली गेली आहेत तथा जो आ मा आिण 

आनंदमय नावाने जगताचे कारण हटले गेले आहे, ते  या 

अ नरसमय पु षाहन िभ न सवाचा अंतरा मा आहे.  
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संबंध - अकरा या सु ापासून ‘आनंद’ या करणाचा िवचार 

सु  क न अठरा या सू ापयत ते करण समा  केले गेले 

आहे. आता पिह याने आरंभ केले या करणावर दुसर्या 

ु ितं या िवषय या िवचाराचा आरंभ केला जात आहे. 

समान एवं चाभेदात ्॥ ३.३.१९ ॥ 

अथ - समाने = एका शाखेत; च = आिण, एवम् = या कारे 

िव ेची एकता समजली पािहजे. अभेदात ्= कारण क  दो ही 

िठकाणी उपा यात काही भेद नाही. 

या या - वाजसनेयी शाखे या शतपथ- ा णात ‘स यच 

 आहे’ या कारे उपासना केली पािहजे. िनःसंदेह हा पु ष 

संक पमय आहे. तो िजत या संक पांनी यु  होऊन या 

लोकातून याण करतो, परलोकात गे यावर तशाच 

संक पांनी यु  होऊन उ प न होतो. याने मनोमय ाण-

शरीराने यु  आकाश व प आ याची उपासना करावी. 

या कारे शांिड य िव ेचे वणन केले गेले आहे. 

(श. ा.१०/६/३/२) ‘स यं े युपासीत । अथ खलु 

तुमयोऽयं पु षः स याव तुरयम मा लोकात ् ैित एवं 

तुभू वामु ं लोकं े यािभस भवित स आ मानमुपासीत 

मनोमयं ाणशरीरं भा पं स यसंक पमाकाशा मानम् ।’ 

याच शाखे या बृहदार यकाम ये ही हटले आहे क , 
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‘ काशच याचे स य व प आहे तो पु ष मनोमय आहे. तो 

धा य आिण जवस आिद स श सु म प रमाणाचा आहे, तो या 

दयाकाशात ि थत आहे, तो सवाचा वामी आिण सवाचा 

अिधपित आहे तथा हा जो कोणी आहे, सवाचे उ म शासन 

करतो.’ (बृह.उ.५/६/१) ‘मनोमयोऽयं पु षो भाः 

स य ति म न त दये यथा ीिहवा यवो वा स एष 

सव यशानः सव यािधपितः सविमदं शाि त यिददं िक च ।’ 

(बृह.उ.५/६/१) या दो ही ंथाम ये सांिगतले या या िव ांम ये 

भेद आहेत िकंवा अभेद ? हा संशय उपि थत झा यावर 

सू कार हणतात - जशी िभ न शाखांम ये िव ेची एकता 

आिण गुणांचा उपसंहार उिचत मानला गेला आहे, याच माणे 

एका शाखेम ये सांिगतले या िव ांम ये ही एकता मानली 

पािहजे; कारण क  तेथे उपा यात भेद नाही. दो ही िठकाणी 

एकच  उपा य सांिगतले गेले आहे. 

संबंध - उपा या या संबंधास ध न कोठ या िठकाणी िव ेची 

एकता मानायला पािहजे आिण कोठे मान ूनये ? याचा िनणय 

कर यासाठी पूवप  उपि थत केला जात आहे. 

स ब धादेवम य ािप ॥ ३.३.२० ॥ 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   107 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अथ - एवम् = या कारे, स ब धात ् = उपा य या संबंधाने; 

अ य  = दुसर्या िठकाणी, अिप = ही (काय िव ेची एकता 

मानली पािहजे ? 

या या - या कारे एकाच उपा याचा संबंध बृहदार यकाम ये 

िदसून येतो. तेथे थम सांिगतले गेले आहे क , स यच  

आहे, इ यािद. (बृह.उ.५/५/१) नंतर याच स याची सूयमंडलात 

ि थत पु षाबरोबर आिण डो यांम ये ि थत पु षाशी एकता 

केली गेली आहे. (बृह.उ.५/५/२) यानंतर दो हीची रह यमय 

नावे मशः ‘अहर्’ आिण ‘अहम्’ सांिगतली गेली आहेत. या 

करणाम ये एकाच उपा याचा संबंध अस याने ही थान-

भेदाने पृथक् पृथक् दोन उपासना सांिगत या गे या आहेत, 

हणून यां यात भेद मानला पािहजे क  अभेद ? 

संबंध - पूवसू ात उपि थत के या गेले या शंकेचे उ र पुढील 

सू ात देतात. 

न वा िवशेषात ्॥ ३.३.२१ ॥ 

अथ - न वा = या दो हीची एकता मानता कामा नये; िवशेषात ्

= कारण क  या दो ही पु षां या रह यमय नाम आिण 

थानात भेद केला गेला आहे. 
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या या - या दो ही उपासनां या वणनात थान आिण नाम 

िभ न-िभ न सांिगतले गेले आहेत. सूयमंडलात ि थत 

स यपु षाचे तर रह यमय नाम ‘अहर’ हटले गेले आहे. 

आिण डो यात ि थत पु षाचे रह यमय नाम ‘अहम’ हटले 

गेले आहे. या कारे नाम आिण थानाचा भेद अस यामुळे या 

उपासनांची एकता मानली जाऊ शकत नाही. हणून एकाचे 

नाम आिण गुणाचा उपसंहार दुसर्या पु षात करता कामा 

नाही. 

संबंध - ही गो  ु ित माणाने प  करतात. 

दशयित च ॥ ३.३.२२ ॥ 

अथ - दशयित च = ु ित ही गो  दाखवूनिह देत आहे. 

या या - जेथे या कारे थान आिण नामाचा भेद असेल तेथे 

एका िठकाणी सांिगतलेले गुण दुसर्या िठकाणी घेतले जात 

नाहीत, ही गो  ु ित ारा या कारे दाखवली गेली आहे. 

छा दो योपिनषदाम ये आिधदैिवक सामा या संगी सूय थ 

पु षाचे वणन क न नंतर आ याि मक सामा या संगात 

डो यात ि थत पु षाचे वणन केले गेले आहे. आिण तेथे 

सूय थ पु षाचे नाम प आिदचे ही डो यात ि थत 

पु षातिह ु ितने वयं िवधान क न दो हीची एकता केली 
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आहे. (छां.उ.१/७/५) याव न हे सूिचत होत आहे क  अशा 

थळी िव ेची एकता मानून गुणांचा अ य  उपसंहार 

साधारण िनयम नाही; जेथे िव ेची एकता मानून गुणांचा 

उपसंहार करणे अभी  असते या संगात ु ित वयं याचे 

िवधान करते जसे क , उपयु  संगात सूयात ि थत 

पु षा या गुणांचे म यवत  पु षाम ये िवधान केले आहे. 

संबंध - ने वत  तसेच सूयमंडलवत  आिद पु षांम ये 

ा या कुठ या कुठ या गुणांचा उपसंहार (अ याहार) केला 

जाऊ शकत नाही का ? याचा िनणय ंथकार दोन सू ां या 

ारे करतात. 

स भृित ु या यिप चातः ॥ ३.३.२३ ॥ 

अथ - च = तथा; अतः = हणून अथात िव ेची एकता 

नस यामुळे ही, स भृित ु या ी = सम त लोकांना धारण 

करणे तसेच ुलोक आिद अिखल ा डाला या  क न 

ि थत होणे - या दो ही संबंधी गुण; अिप = ही अ य  

(ने ा तवत  आिद पु षाम ये) घेता कामा नयेत.  

या या - बृहदार यकाम ये (३/८/३) गाग  आिण 

या व यां या संवादाचे वणन येते. तेथे गाग ने 

या व यांना िवचारले आहे ‘जे ुलोका या वर आहे, जे 
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पृ वी या खाली आहे आिण ुलोक एवं पृ वी या म येही आहे 

तथा वयं ही जे हा ुलोक आिण पृ वी आहे; यािशवाय याला 

भूत, वतमान आिण भिव य हणतात; ते सव कशात ओत ोत 

आहे ?’ या या उ रात या व यांनी हटले, ‘ ुलोका या वर 

आिण पृ वी याही खालपयत हे सव आकाशात ओत ोत आहे.’ 

(३/८/४) गाग ने िवचारले ‘आकाश कशात ओत ोत आहे ?’ 

(३/८/७) या व य हणाले, ‘गाग  ! या त वास तर वे े 

पु ष अ र हणतात, ते मोठे नाही, सडसडीत नाही, लहान 

नाही, मोठे नाही, लाल नाही अथवा सुंदरही नाही. छाया नाही, 

तम नाही, वायु नाही, आकाश नाही, संग नाही, रस नाही, गंध 

नाही, ने  नाही, कान नाही, वाणी नाही, मन नाही, तेज 

नाही, ाण नाही, मुख नाही, माप नाही, आत नाही, बाहेर 

नाही, ते काही खात नाही, िकंवा यालािह कोणी खात नाही.’ 

(३/८/८/) या कारे अ र ा या व पाचे वणन क न 

या व यांनी हे ही सांिगतले क  ‘हा सूय, चं मा, ुलोक 

आिण पृ वी आिद या या शासनात आहेत. यानेच या सवाना 

धारण केले आहे.’ (३/८/९) या संगात अ र ा या 

व पाचे ितपादन करताना दोन गो ी मु यतः 

सांिगत या गे या आहेत; एक हणजे ते ुलोका या वर आिण 

पृ वी या खालपयत सम त ा डात या  आहे आिण 

दुसरी गो  ही आहे क , तेच सवास धारण करणारे आहे. या 
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दो ही गुणांचा ने ा तवत  आिण सूयम डलवत  पु षाम ये 

अ याहार केला जाऊ शकत नाही, कारण क , तीक 

उपासनेसाठी सीिमत थानी ि थत सांिगतलेला पु ष 

सव यापक होऊ शकत नाही आिण सवाना धारण करणारािह 

होऊ शकत नाही. या कारे अ य  ही जेथे पूण ाचे वणन 

नाही, या तीकात या गुणांचा उपसंहार होऊ शकत नाही, हे 

उ म कारे जाणून घेतले पािहजे.  

संबंध - उ  पु षांत ा या गुणांचा उपसंहार होऊ नये हे 

तर ठीक आहे. परंतु पु षिव ेम ये जे पु षाचे गुण सांिगतले 

गेले आहेत यांचा उपसंहार तर अ य  जेथे जेथे पु षांचे 

वणन आहे, या सव िठकाणी असायलाच हवे. अशी आशंका 

उ प न झा यावर सांगतात. 

पु षिव ािमव चेतरेषामना नानात ॥ ३.३.२४ ॥ 

अथ - पु षिव ायाम् इव = पु षिव ेचे जे गुण सांिगतले गेले 

आहेत; तसे गुण, च = ही, इतरेषाम् = अ य पु षात अस ूशकत 

नाहीत; अना नानात ् = कारण क , ु ितम ये असे गुण 

सांिगतले गेलेले नाहीत. 

या या - मु डकोपिनषदात (२/१/२ पासून १० पयत) 

अ र ाचे पु षा या नामाने वणन केले गेले आहे. तेथे 
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थम अ र ापासून सवाची उ पि  आिण यातच सवाचा 

लय (२/१/१) सांगून यास िद य अमूत पु ष हटले गेले आहे. 

(२/१/२) नंतर २/१/३ पासून २/१/९ पयत यापासून सम त 

ाण, इंि ये, पंचभूते, सूय, च मा, वेद, अि न, देवता, मनु य, 

अ न, समु  तथा पवत आिदंची सृ ि  (उ पि ) सांिगतली 

गेली आहे. तदनंतर २/१/१० या मं ात या पु षाचा मिहमा 

या कारे वणन केला गेला आहे. ‘पु ष एवेदं िव ं कम तपो 

 परामृतम् । एतद् यो वेद िनिहतं गुहायां सोऽिव ा ि थं 

िविकरतीह सो य ।’ अथात ‘पु षच हे सव काही आहे, तोच 

तप, कम, आिण परम अमृत व प  आहे. हे सो य ! 

दय प गुहेत ि थत या अंतयामी परम पु षाला जो जाणतो 

तो या मनु य शरीरातच अिव ाजिनत ंिथ(गाठ) िछ न-

िभ न करतो. (न  करतो.)’ या कारे या पु षिव े या 

करणात जे पु षाचे सव पादक व, परापर व, 

सव यापक व तथा अिव ािनवारक व आिद िद य गुण 

सांिगतले गेले आहेत. यांचािह ने ा तवत  आिण 

सूयम डलवत  आिद पु षांम ये तथा जेथे जेथे थूल, सू म 

अथवा कारण शरीराचे वणन पु ष या नावाने केले गेले आहे 

या पु षांम येिह (छां.उ.५/९/१) (त.ैउ.२/१ पासून ७ पयत) 

अ याहार केला जाऊ शकत नाही. कारण क  ु ितम ये कुठेिह 

यां यासाठी तशा गुणांचे ितपादन केले गेलेले नाही. या 
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करणांत या पु षां या अंतरा मा परमपु षास ल य 

कर यासाठी यांना ‘पु ष’ नाव िदले गेले आहे.  

संबंध - या कारे - 

वेधा थभेदात ्॥ ३.३.२५ ॥ 

अथ - वेधािद = वेधणे आिदंचे वणन क न जे ास वेधाचे 

ल य सांिगतले गेले आहे, या सवाचा अ याहार ही अ य 

िव ांम ये करता कामा नये, अथभेदात ् = कारण क , तेथे 

योजनात भेद आहे.  

या या - मु डकोपिनषदात (२/२/३) म ये हटले आहे क , 

‘धनुगृ ही वौपिनषदं, महा  ं शरं ुपासािनिशतं स धयीत । 

आय य त ावगतेन चेतसा ल य तेदवा रं सो य िवि  ॥’ ‘हे 

सो य ! उपिनषदात विणत णव प महान धनु य घेऊन 

यावर उपासन ारा ती ण केलेला बाण चढवावयास हवा. 

नंतर भावपूण िच ारा तो बाण खेचून त ू परम अ र 

परमे रासच ल य बनवून याचा वेध घे.’ या वणनानंतर 

दुसर्या मं ात आ यासिह बाणाचे प िदले गेले आहे. 

या कारे वे य व आिद गुणांचे तथा ॐकाराचा धनुभाव आिण 

आ याचे बाण वाचे ही जेथे ओंकार ारा परमा याची 

उपासना कर याचे करण आहे, या िव ेम ये उपसंहार 
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करता कामा नये; कारण क , येथे िचंतनात त मयतेचे व प 

सांग यासाठी तसे पक केले गेले आहे. या कारे पका या 

क पने ारा जी िवशेष गो  सांिगतली गेली आहे ती अ य 

करणात अनुपयु  अस याने वीकार यायो य नाही.  

संबंध - िवसा या सू ापासून पंचिवसा या सु ापयत िभ न 

िभ न ु ितं या वर िवचार केला गेला क , यातील 

कोणकोण या गो ी एका िठकाणाहन दुसर्या िठकाणी 

अ याहार कर यायो य नाहीत. आता परमगित अथात 

परमधाम आिण परमा यां या ा ीिवषयक ु ितं या िवचार 

कर यासाठी पुढील करण आरंभ केले जात आहे. ु ितम ये 

िव ेचे फल कोठे तर केवळ दुःख, शोक, ब धन आिण 

शुभाशुभ कमाची िनवृ ि मा  सांिगतले गेले आहे, कोठे 

यानंतर परम समता, परमधाम आिण परमा म ा ीचे ही वणन 

आहे. हणून िव े या फलात भेद आहे क  नाही ? या 

िज ासेवर सांगतात. 

हानौ तूपायनश दशेषा वा कुशा छ द तु युपगानव दु म् 

॥ ३.३.२६ ॥ 

अथ - हानी = जेथे केवळ दुःख, शोक, पु य, पाप आिद या 

नाशाचे वणन आहे अशा ु ितम ये; तु = ही; 

उपायनश दशेष वात ् = लाभ प परमधामाची ा ी आिद 
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फलाचाही अ याहार करावयास हवा; कारण क  तो वा याचा 

शेष भाग आहे; कुशा छ द तु युपगानवत ्= ही गो  कुशा, 

छंद, तुित आिण उपगाना माणे समजली पािहजे, तत ्उ म् 

= असे पूव  मीमांसेत सांिगतले गेले आहे. 

या या - उ ालक आिद सहा ऋष ना वै ानरिव ेचा उपदेश 

देऊन राजा अ पित हणतात क  जो ही िव ा जाणून हवन 

करतो याची सम त पापे िशंगाचा अ भाग अि नत 

टाक यावर जसा भ म होतो या माणे भ म होऊन जातात. 

(छां.उ.५/२४/३) या कारे कठम ये परमा म ानाचे फल कोठे 

केवल हष-शोकाचा नाश (१/२/१२) आिण कोठे मृ युमुखातून 

सुटणे सांिगतले गेले आहे. (१/३/१५) मु डकात अिव ेचा नाश 

(२/१/१०) आिण कोठे दयाची ि थ, सम त संशय तथा 

कमाचा नाश सांिगतला गेला आहे. (२/२/८) ेता तरम ये 

सम त पाशातून सुटणे ( े.उ.१/११; २/१५; ४/१५; १६; ५/१३; 

६/१३) तसेच शोकाचा नाश होणे ( े.उ.४/७) आिद ानाचे 

फल सांिगतले गेले आहे. या कारे उपिनषदात िठकिठकाणी 

िव ेचे फल पु य, पाप आिण नाना कार या िवकारांचा 

नाश सांिगतले गेले आहे. या मं ाम ये परमा याची अथवा 

परमपदाची िकंवा परमधामाची ा ी सांिगतले गेलेली नाही; 

हणून सू कार हणतात क  अशा थळी जेथे केवळ दुःख, 

बंधन तसेच कमाचा याग अथवा नाश आिदंची गो  
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सांिगतली गेली आहे, या या वा यशेषा या पाने दुसर्या 

िठकाणी सांिगतलेले उपलि ध प फलाचािह अ याहार 

करावयास हवा जसे परमा याची ा ी होणे (मु.उ.३/२/८) 

धामाची ा ी (मु.उ.३/२/४) ात लीन होणे (मु.उ.३/२/५) 

लोकात परम अमृत व प होणे (मु.उ.३/२/६) अिच आिद 

मागाने लोकाम ये जाऊन तेथून परत न येणे 

(छां.उ.४/१५/५) आिद फलाचे वणन आहे; भाव हा आहे क  जेथे 

जेथे केवल हािन-पाप-नाश आिदंचे वणन आहे, तेथे तेथे 

लोक आिदची ाि  वा यशेष आहे आिण जेथे केवळ 

उपायना ( धामाची ा ी आिद) चेच वणन आहे, तेथे पूव  

हािन (दुःखनाश आिद) च वा यशेष आहे. हणून येक 

समान िव ेत याचा अ याहार करावयास पािहजे. यायोगे 

कुठ या कारचा िवक प अथवा फलभेद रहाणार नाही. 

या कारे वा यशेष हण कर याचा ांत सू कार देतात - 

जसे कौिषतक  शाखा असणार्यांनी सामा यतः 

वन पितमा ाची कुशा यावी असे हटले आहे. परंतु 

शाटयायन असले यांनी या या थानी गूलरा या लाकडाची 

बनलेली कुशा यावी असे हटले आहे; हणून यांचे ते िवशेष 

वचन कौिषतक या सामा य वचनाचा वा य-शेष मानला 

जातो आिण दो ही शाखेचे लोक याचा वीकार करतात. 

या कारे एका शाखेचे ‘छ दोिभः तुवीत’ (देव आिण 
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असुरा या) छ दा या ारा तुित करावी, या कारे समान 

भावाने सांगतात. परंतु पैङ्गी शाखेचे ‘देवांचे छंद थम 

हणावयास हवे.’ या कारे िवशेष पाने म िनयत करतात. 

ते हा या मास पूवकथनाचा वा यशेष मानून सव वीकार 

करतात. जसे कुठ या तरी शाखेत ‘षोडिशनः 

तो मुपाकरोित’ (षोडशीचे तवन करावे) असे सामा य 

वचन िमळते, परंतु तैि रय शाखेचे लोक या कमास अशा 

समयी कत य सांगतात क  जे हा वेळेत तारांचा लोप 

होतो आिण सूय दय झालेला नसतो. हणून हा कालिवशेषाचा 

िनयम पूवकिथत वा याचा शेष (असून) हणून सवाना मा य 

होतो. तसेच एका शाखेचे तुितगाना या िवषयी समान 

भावाने हणतात क , ‘ऋि वज उपगायि त’ ‘ऋि वज लोक 

तो ाचे गान करोत.’ परंतु दुसर्या शाखेचे लोक असे िवधान 

करतात क  ‘ना वयु पगायित’ ‘अ वयुने तो -गान करता 

कामा नये.’ हणून यालािह वा यशेष मानून हे सव हे 

वीकार करतात क  ‘अ वयुला सोडून अ य ऋि वजां या 

ारा तो ांचे गान हावयास हवे.’ या कारे जेथे केवळ पाप 

आिद या नाशाचीच गो  सांिगतली आहे, लोकािदची 

ा ी सांिगतली गेलेली नाही, तेथे ा ी प फळिह 

वा यशेषा या पाने हण करावयास हवे.  
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संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , ‘देवयान मागाने 

लोकात जाणार्या महापु षांचे पापकम न  होऊन जाते; 

परंतु पु यकम तर शेष रहातच असेल अ यथा याचे 

लोक  गमन कसे संभवनीय होईल ?’ कारण क , वरील 

लोकास जाणे शुभ कमाचेच फल आहे यावर सांगतात. 

सा पराये तत याभावा था ये ॥ ३.३.२७ ॥ 

अथ - सा पराये = ा यासाठी परलोकात; तत याभावात ् = 

भोगा या ारा पार कर यायो य कुठलेिह कमफल शेष रहात 

नाही; या कारणाने ( याचे पु यकमिह येथे समा  होऊन 

जाते); िह = कारण क ; तथा = हीच गो ; अ ये = अ य 

शाखेचे लोक सांगतात. 

या या - बृहदार यकोपिनषदात ही गो  प  श दात 

सांिगतली गेली आहे क , ‘उभे उ हैवैष एते तरित ।’ (४/४/२२) 

अथात ‘हा ानी िनि तच पु य आिण पाप दो हीना येथेच पार 

करतो.’ याव न हे िस  होते क  ानी पु षाचा शरीर याग 

के यानंतर शुभाशुभ कमाशी काहीही संबंध रहात नाही. 

याला जो लोक (िन यधाम) ा  होतो, तो कुठ या 

कमा या फल व पात नाही तर ाना या बळाने ा  

होतो. हणून या यासाठी परलोकात जाऊन भोग ारा पार 

कर यायो य कुठलेिह कमफल शेष रहात नाही. हणून याचे 
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पु यकमिह येथेच समा  होऊन जाते. ा या या संिचत आिद 

सम त कमाचा सवथा नाश होऊन जातो या गो ीचे समथन 

मु डकोपिनषदात ही या कारे केले गेले आहे, ‘तदा िव ान 

पु यपापे िवधूय िनर जनः परमं सा यमुपैित ।’ (मु.उ.३/१/३) 

‘ या समयी ानी पु ष पु य आिण पाप दो हीना सा न 

िनमल होऊन सव म सा य प पर ास ा  करतो.’ 

संबंध - येथे अशी िज ासा होते क , ‘सम त कमाचा नाश 

आिण ाची ा ी प फल तर ानाने येथेच त काल 

ा  होते, मग देवयान मागाने लोकात जाऊन 

परमा याची ा ी कर याची गो  का सांिगतली गेली आहे 

?’ यावर सांगतात.  

छ दत उभयथािवरोधात ्॥ ३.३.२८ ॥ 

अथ - छ दतः = ानी पु षा या संक पानुसार; उभयथा = 

दो ही कारची ि थित हो यामुळे; अिवरोधात ्= काही िवरोध 

नाही ( हणून लोकात जा याचे िवधान आहे.)  

या या - छा दो योपिनषद (३/१४/१) म ये हटले आहे क , 

‘अथ खलु तुमयः पु षो यथा तुराि मँ लोके पु षो भवित 

तथेतः े य भवित ।’ अथात ‘हा पु ष िनि तच संक पमय 

आहे. या लोकात पु ष जशा संक पाचा असेल तसाच 
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देह यागानंतर येथून परलोकात गे यानंतर ही होतो.’ 

याव न हे िस  होते क  जो ानी पु ष कुठ यािह लोकात 

जा याची इ छा न करता येथेच मु  हो याचा संक प 

बाळगतो, ानासाठी साधनात वृ  होते समयी ही 

याची अशी भावना असेल तो तर त काळ येथेच सायु य 

ा  करतो, परंतु जो लोक दशनाची इ छा बाळगून 

साधनात वृ  झालेला असतो तसेच याचा ितथे जा याचा 

संक प असतो तो देवयान मागाने तेथे जाऊनच ास ा  

करतो. या कारे साधका या संक पानुसार दो ही कारची 

गित मान यात काहीही िवरोध नाही.  

संबंध - जर या कारे लोकात न जाता येथेच परमा याची 

ा ी होणे मानले गेले तर काय आपि  आहे ? यावर सांगतात. 

गतेरथव वमुभयथा यथा िह िवरोधः ॥ ३.३.२९ ॥ 

अथ - गतेः = गितबोधक ु ितची, अथव वम् = साथकता, 

उभयथा = दो ही काराने ाची ा ी मान यानेच होते; िह 

= कारण क , अ यथा = जर अ य काराने मानली तर; 

िवरोधः = ु ितत पर पर िवरोध येईल. 

या या - ु ितम ये कोठे तर त काळच ाची ा ी 

सांिगतली गेली आहे (क.उ.२/३/१४, १५) कोठे लोकात 
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गे यावर सांिगतली गेली आहे (मु.उ.३/२/६) हणून जर 

उपरो  दो ही कारांनी याची यव था मानली गेली नाही 

तर दो ही कार या वणन करणार्या ु ितम ये िवरोध येईल. 

हणुन हेच मानणे ठीक आहे क , साधका या संक पानुसार 

दो ही कारांनीही परमा याची ा ी होऊ शकते. असे 

मान यानेच देवयान मागाने गितचे वणन करणार्या ु ितची 

साथकता होईल आिण ुत चा पर पर िवरोध ही दूर होईल. 

संबंध - पु हा हीच गो  िस  करतात. 

उपप न त ल णाथ पल धेल कवत ्॥ ३.३.३० ॥ 

अथ - त ल णाथ पल धेः = या देवयान मागा ारे 

लोकात जा यास उपयु  सु म शरीरािद उपकरणां या 

ा ीचे कथन हो याने; उपप नः = यां यासाठी लोकात 

जा याचे कथन युि संगत आहे; लोकवत ् = लोकातिह असे 

िदसून येते. 

या या - ु ितम ये जेथे साधकांसाठी देवयान माग ारा 

लोकात जा याची गो  सांिगतली गेली आहे, या 

करणात यास उपयोगी उपकरणांचेिह वणन आढळून येते. 

ु ितम ये हटले आहे क  हा जीवा मा या संक पाने यु  

असतो या संक पा ारा मु य ाणात ि थत होतो. मु य 
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ाण उदान वायुम ये ि थत होऊन मन-इंि यांनी यु  

जीवा यास या या संक पानुसार लोकात घेऊन जातो. 

( .उ.३/१०) याच कारे दुसर्या िठकाणी अिच-अिभमानी 

देवतािदंना ा  होणे सांिगतले गेले आहे. (छां.उ.५/१०/१,२) 

या कारे सम त कमाचा अ यंत अभाव झा यावरिह याचे 

िद य शरीराने संप न होणे सांिगतले गेले आहे; परंतु या 

साधकांचे शरीर असताच पर  परमे र यांना य  

झालेला असतो; यां यासाठी तसे वणन येत नाही. 

(क.उ.२/३/१४) परंतु यां या िवषयात ु ितने या कारे 

सांिगतले आहे क , ‘योऽकामो िन काम आ काम आ कामो 

न त य ाणा उ ामि त ैव सन ् ा येित ।’ 

(बृह.उ.४/४/६) अथात ‘जो कामनारिहत, िन काम, पूणकाम 

तथा केवळ परमा याची इ छा असणारा आहे, याचे ाण 

वरील लोकात जात नाहीत. तो  होऊनच (येथे) ास 

ा  होतो. हणून हेच मानणे सुसंगत आहे क , साधका या 

संक पानुसार दो ही कारांनी ही ाची ा ी होत असते. 

लोकातिह िदसून येते क  याला आप या थानापासून कोठे 

अ य  जायचे असेल या या बरोबरच या ोपयोगी आव यक 

साम ी रहात असते, याच कारे उपरो  अिधकारी 

पु षासाठी िद य शरीर आिद उपकरणांचे वणन केले गेले 
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आहे, हणून याचे या लोकातून लोकात जाणे कथन 

उिचतच आहे. 

संबंध - िव ेचे फल सांगताना ु ितने अनेक िठकाणी 

लोकात जा याची गो  तर सांिगतली आहे, परंतु देवयान 

मागाने जा याची गो  सव  सांिगतलेली नाही. हणून ही 

िज ासा होते क , लोकात जाणारे सव वे े देवयान 

मागानेच जातात अथवा या या िव ां या करणात देवयान 

मागाचे वणन आहे यानुसार उपासना करणारे पु ष या 

मागाने जातात. यावर सांगतात. 

अिनयमः सवषामिवरोधः श दानुमाना याम् ॥ ३.३.३१ ॥ 

अथ - अिनयमः = असा िनयम नाही क  या िव ां या अनुसार 

उपासना करणारे देवयान माग ारा जातात; सवषाम् = परंतु 

लोकात जाणार्या सव साधकांची गित याच मागाने होते 

(हीच गो ), श दानुमाना याम् = ु ित आिण मृितनी िस  

होते ( हणून); अिवरोध = काही िवरोध नाही. 

या या - ु ितम ये काही िठकाणी साधकास लोक आिण 

परमधामाची ा ी सांिगतली गेली आहे; परंतु सव िठकाणी 

देवयान मागाचे वणन नाही याच कारे ीमद्भगवद्गीता 

आिद मृितंम ये ही सव िठकाणी मागाचे वणन नाही. हणून 
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जेथे लोका या ा ीची गो  सांिगतली गेली आहे तेथे 

जरी मागाचे वणन नसेल तरीही अ य ु ितं या वणनाव न ही 

गो  समजून घेतली पािहजे; कारण क  लोकात गमन 

होईल तर कुठ या ना कुठ या मागानेच होईल. हणून हा 

िनयम नाही क  या करणात देवयान मागाचे वणन आहे, 

या अनुसार उपासना करणारेच या मागाने जातात, दुसरे 

नाही. तर यांचे लोकात गमन सांिगतले गेले आहे, ते सव 

देवयान मागाने जातात असे मान याने ु ित या कथनात 

कुठ यािह कारचा िवरोध येणार नाही. येथे हे ही समजून 

घेतले पािहजे क  जे येथेच परमा म ा ी क न घेतात, ते 

लोकास जात नाहीत.  

संबंध - ‘विस  आिण यास आिद जे अिधकार ा  ऋिषगण 

आहेत यांची अिचमागाने गित होते अथवा ते याच शरीराने 

लोकापयत जाऊ शकतात ?’ यावर सांगतात. 

यावदिधकारमवि थितरािधका रकाणाम् ॥ ३.३.३२ ॥ 

अथ - अिधका रकाणाम् = जे अिधकार ा  कारक पु ष 

आहेत यांची; यावदिधकारम् = जोपयत अिधकाराची समाि  

होत नाही तोपयत; अवि थितः = आप या इ छेनुसार ि थित 

रहात असते.  
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या या - जे विस  तथा यास आिद महापु ष अिधकार 

घेऊन परमे रा या आ ेने येथे जगताचे क याण 

कर यासाठी येतात, या कारक पु षांचे तर साधारण 

जीवां माणे येणे-जाणे होत नाही आिण ज मणे आिण मरणे ही 

होत नाही. यां या सव ि या साधारण जीवां याहन िवल ण 

आिण िद य होत असतात. ते आप या इ छेनुसार शरीर धारण 

कर यास समथ असतात, हणून यां यासाठी अिच आिद 

देवतांची मदत आव यक नसते. जोपयत यांचा अिधकार 

असतो तोपयत ते या जगतात आव यकतेनुसार सव लोकात 

वतं तापूवक जाऊ शकतात. अंती परमा यात िवलीन 

होतात. हणून अ य साधक अथवा मु  पु ष यां या सारखे 

होऊ शकत नाहीत.  

संबंध - ब ीसा या सू ापयत लोक आिण परमा मिवषयक 

आले या ु ितंवर िवचार केला गेला. आता  आिण जीवा या 

व पाचे वणन करणार्या ु ितंवर िवचार कर यासाठी 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

अ रिधयां ववरोधः सामा यत ावा यामौपसदव दु म् ॥ 

३.३.३३ ॥ 

अथ - अ रिधयाम् = अ र अथात परमा या या िनगुण-

िनराकार िवषयक ल णांचा; तु = ही, अवरोधः = सव िठकाणी 
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अ याहार करणे (उिचत आहे), सामा यत ावा याम् = कारण 

क  ाची सव िवशेषण समान आहेत तसेच या याच 

व पास ल य करणारे भाव आहेत; औपसदवत ् = हणून 

‘उपसत’् कमसंबंधी मं ा माणे, तदु म् = यांचा अ याहार 

करणे उिचत आहे ही गो  सांिगतली गेली आहे.  

या या - बृहदार यकात या व यांनी हटले आहे क , ‘हे 

गािग ! याला त ू िवचारत आहेस, या त वास वे े लोक 

अ र हणतात अथात िनगुण-िनराकार अिवनाशी  

हणतात. ते मोठे नाही, बारीक नाही, लहान नाही, मोठे 

नाही.’ इ यािद (बृह.उ.३/८/८) या कारे तेथे ास या सव 

पदाथाहन, इंि यांहन आिण शरीरधारी जीवांहन अ यंत 

िवल ण हटले गेले आहे. तथा मु डकोपिनषदात अंिगरा 

ऋिषनी शौनकास हटले आहे क , ‘ती परा िव ा आहे, िज या 

योगे या अ र (पर  परमा या)ची ा ी होत असते. जो 

जाणला अथवा पकडला जाऊ शकत नाही, जो गो , वण, 

डोळे, कान, पाय आिदरिहत आहे, परंतु सव यापी, अितसू म, 

िवनाशरिहत आिण सम त ा यांचे कारण आहे, यास ानी 

पु ष सव बाजूने पहातात. (मु.उ.१/१/५,६) या कारे वेदात या 

अ र ाची जी िवशेषणे सांिगतली गेली आहेत, यांना 

ा या वणनात सव िठकाणी हण करणे आव यक आहे, 

कारण क  ाची सिवशेष आिण िनिवशेष सव ल णे समान 
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आहेत तथा सव याचेच भाव आहेत अथात या ा या 

व पास ल य कर यासाठीच ते भाव सांिगतले गेले आहेत, 

हणून ‘उपसत’् कमसंबंधी मं ां माणे यांचा अ याहार करणे 

उिचत आहे. ही गो  सांिगतली गेली आहे. 

संबंध - मु डक (३/१/१) आिण ेता तर (४/६) म ये तर 

प या या ांताने जीव आिण ई रास मनु या या दयात 

ि थत सांिगतले गेले आहे. आिण कठोपिनषदात छाया आिण 

ऊन या माणे ई र आिण जीवाचे मनु या या दयात ि थत 

असणे सांिगतले गेले आहे. या ु ितम ये या िव ेचे अथवा 

िव ानाचे वणन आहे, ते एक दुसर्याहन िभ न आहे क  

अिभ न ? या िज ासेवर सांगतात. 

इयदामननात ्॥ ३.३.३४ ॥ 

अथ - (उ  ती ही मं ात एकाच िव ेचे वणन आहे.) 

इयदामननात ्= कारण क  सव िठकाणी इय ेचे वणन समान 

आहे. 

या या - मु डक आिण ेता तरम ये जे हटले आहे क  

‘एक  राहन पर पर सखाभाव बाळगणारे दोन प ी 

(जीवा मा आिण परमा मा) एकाच शरीर प वृ ाचा आ य 

घेऊन रहातात, या दोहोपैक  एक तर कमफल प सुख-
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दुःखांना भोगतो आिण दुसरा न खाता केवळ बघत रहातो.’ 

या कारे हा जीव शरीरा या आस त िनम न होऊन 

असमथतेमुळे मोिहत होऊन िचंता करीत राहतो. जर हा 

भ ां या ारा सेिवत आप याजवळ रहाणार्या सखा 

परमे रास आिण या या िविच  मिह यास पािहल तर तो 

त काळच शोकरिहत होऊन जाईल. तथा कठोपिनषदात 

हटले आहे क  ‘मनु य शरीरात पर ाचे उ म िनवास थान 

दयगुहेत लपलेले आहे आिण आप या स य व पाचा 

अनुभव करणारे (जीव आिण ई र) दो ही आहेत जे क  छाया 

आिण ( काश) ऊन यां या माणे िभ न वभावाचे आहेत, असे 

वे े लोक सांगतात. (क.उ.१/३/१) या सव िठकाणी 

ि वचना त श दांचा योग क न जीव आिण ई रास 

प रि छ न थल दयाम ये ि थत सांिगतले गेले आहे. 

याव न हे िस  होत आहे क  ती ही िठकाणी सांिगतलेली 

िव ा एकच आहे. याच कारे जेथे जेथे या पर  परमे रास 

ा यां या दयात ि थत हटले गेले आहे, या सव थळी 

वण त िव ांचीिह एकता समजून घेतली पािहजे.  

संबंध - आता (परमे रास) परमा यास सवा तयामी 

सांगणार्या ु ितंवर िवचार आरंभ करीत आहेत. 

अ तरा भूत ामव वा मनः ॥ ३.३.३५ ॥ 
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---------------------------- 

सू   

अ याय ितसरा  

पाद चवथा  

संबंध - ितसर्या पादाम ये परमा या या ा ी या उपायभूत 

िभ न िभ न िव ां या िवषयी तीत होणार्या िवरोधांना दूर 

केले गेले. तथा या िव ांपैक  कुठ या िव ेचे कोठले गुण 

दुसर्या िव ेत हण केले जाऊ शकतात; कोठले हण केले 

जाऊ शकत नाहीत ? या िव ांचे अलग अलग अनु ान करणे 

उिचत आहे. अथवा यां यापैक  काह चा समु चय ही केला 

जाऊ शकतो ? इ यािद िवषयांवर िवचार क न िस ांताचे 

ितपादन कर यासाठी चौ या पादाचा आरंभ केला जात आहे. 

येथे थम परमा याची ा ी प पु षाथाची िसि  केवळ 

ानानेच होत असते, अथवा कमािदं या समु चयाने ? यावर 

िवचार आरंभ कर यासाठी वेद यास आपले िनि त मत 

सांगत आहेत - 

पु षाथ ऽत श दािदित बादरायणः ॥ ३.४.१ ॥ 

अथ - पु षाथः = पर ा ी प पु षाथाची िसि ; अतः = 

याने अथात ानाने होते; श दात ् = कारण क  
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श दा( ु ितचे वचना)ने हेच िस  होत आहे, इित = हे, 

बादरायणः = बादरायण सांगत आहेत. 

या या - वेद यास महाराज सव थम आपले मत सांगत 

आहेत क , ‘तरित शोकमा मिवत’् - ‘आ म ानी शोक-

मोहातून त न जातो.’ (छां.उ.७/१/३); ‘तथा िव ान ्नाम पाद् 

िवमु ः परा परं पु षमुपैित िद यम्’ - ‘ ानी महा मा 

नाम पातून मु  झा यावर परा पर ास ा  होतो.’ 

(मु.उ.३/२/८); ‘ िवदा नोित परम्’ - ‘ वे ा परमा यास 

ा  करतो.’ (त.ैउ.२/१); ‘ ा वा देवं मु यते सवपाशैः ।’ - 

‘परम देवास जाणून सव कार या पाशांतून (बंधनातून) मु  

होऊन जातो.’ ( ेता.उ.५/१३) या कारे ु ितचे कथन 

अस याने हेच िस  होत आहे क  परमा याची ा ी प 

परमपु षाथाची िसि  या ानानेच होते.  

संबंध - उपयु  िस ांताशी जैिमिन ऋिषचा मतभेद दाखवून 

सांगतात. 

शेष वा पु षाथवादो यथा येि वित जैिमिनः ॥ ३.४.२ ॥ 

अथ - शेष वात ् = कमाचे अंग अस यामुळे; पु षाथवादः = 

िव ेस पु षाथाचा हेतु हणणे अथवाद मा  आहे; यथा = 

या कारे; अ येषु = य ा या दुसर्या अंगाम ये फल ुित 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   131 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अथवाद मानली जाते; इित = हे, जैिमिनः = जैिमिन आचाय 

सांगतात.  

या या - आचाय जैिमिन हे मानतात क , आ मा कमाचा 

कता अस याने या या व पाचे ान करिवणारी िव ा ही 

कमाचे अंग आहे. हणून ितला पु षाथाचे साधन हणणे ितची 

शंसा करणे आहे. पु षाथाचे साधन तर वा तवात कमच 

आहे. या कारे कमा या दुसर्या अंगांची फल ुित यांची 

शंसामा  समजली जाते, या माणेच िहलािह समजले 

पािहजे. 

संबंध - िव ा कमाचे अंग आहे ही गो  िस  कर यासाठी 

कारण सांगतात. 

आचारदशनात ्॥ ३.४.३ ॥ 

अथ - आचारदशनात ् = े  पु षांचा आचार पाहनिह हेच 

िस  होत आहे क  िव ा कमाचे अंग आहे. 

या या - बृहदार यकोपिनषदात हा संग आला आहे क , 

‘राजा जनकाने एका समयी खूप दि णायु  य  केला, 

यात कु  तथा पांचालदेशांतील बरेच ा ण एक  आले 

होते.’ इ यािद (बृह.उ.३/१/१) छांदो यम ये वणन आले आहे 

क , राजा अ पितने आप याजवळ िव ा िशक यास 
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आले या ऋिषंना हटले, ‘आपण लोक ऐका, मा या रा यात 

कोणी चोर नाही, कोणी कंजूष नाही, कोणी म पी नाही, 

कोणी अि नहो  न करणारा नाही आिण कोणी िव ाहीन 

नाही. येथे कोणी पर ी गामी पु ष नाही, मग कुलटा ी 

कशी राह शकेल ? ‘न मे तेनो जनपदे न कदय  न म पः । 

नानािहताि ननािव ा न वैरी वै रणी कुतः ॥’ ‘हे 

पू यगणांनो ! मी आता य कता आहे. एकेका ऋि वजास 

िजतके धन देईन, िततकेच आपणास ही देईन, आपण येथे 

थांबा.’ (छां.उ.५/११/५) महिष उ ालकिह य कम करणारे 

होते, यांनी आपला पु  ेतकेतु यास िव ेचा उपदेश 

केला. (छां.उ.संपूण सहावा अ याय) या व यिह जे वादी 

लोकात सव े  मानले गेले आहेत; गृह थ आिण कम 

करणारे होते, या कारे ु ितम ये विणत े  पु षांचे आचरण 

पािह यावर ही हेच िस  होत आहे क , िव ा कमाचेच अंग 

आहे आिण कमासिहतच ती पु षाथाचे साधन आहे. 

संबंध - ही गो  ु ित माणांनी ढ करतात. 

त तेः ॥ ३.४.४ ॥ 

अथ - त तेः = तद्िवषयक ु ितने ही ही गो  िस  होत 

आहे. 
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या या - ु ितचे कथन आहे क , ‘जो ॐकार प अ रा या 

त वास जाणतो आिण जो जाणत नाही, ते दोघेही कम 

करतात, परंतु जे कम, िव ा, ा आिण योगाने यु  होऊन 

केले जाते ते बल तर होत असते.’ (छां.उ.१/१/१०) या कारे 

ु ितम ये िव ेला कमाचा अंग हटले गेले आहे. याव निह हेच 

िस  होत आहे क  केवळ ान पु षाथाचा हेतु नाही. 

संबंध - पु हा ही गो  ढ कर यासाठी माण देतात. 

सम वार भणात ्॥ ३.४.५ ॥ 

अथ - सम वार भणात ् = िव ा आिण कम दो ही 

जीवा या या बरोबर जातात; हे कथन हो यामुळेही हीच 

गो  िस  होत आहे. 

या या - यावेळी आ मा शरीरातून िनघून जातो, ते हा 

या याबरोबर ाण, अंतःकरण आिण इंि ये तर जातातच, 

िव ा आिण कमही जातात. (बृह.उ.४/४/२) या कारे िव ा आिण 

कम दो ही या सं कारांना बरोबर घेऊन जीवा याचे एका 

शरीरातून दुसर्या शरीरात गमन सांिगतले गे यामुळे हे िस  

होत आहे क , िव ा कमाचे अंगच आहे. 

संबंध - परत दुसर्या माणाने ही ही गो  िस  करतात. 

त तो िवधानात ्॥ ३.४.६ ॥ 
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अथ - त तः = आ म ानयु  अिधकार्यासाठी; िवधानात ्= 

कमाचे िवधान अस यामुळे ही (हेच िस  होत आहे.) 

या या - ु ितने िव े या परंपरेचे वणन करताना हटले 

आहे क , ‘ या ानाचा उपदेश देवांनी जापितला 

िदला, जापतीने मनुला केला, मनुने जावगास ऐकिवला. 

चारी िनयमानुसार गु ची सेवा आिद कत य कमाचे 

उ म कारे अनु ान करीत वेदाचे अ ययन समा  करावे, 

नंतर आचाय कुलातून समावतन-सं कारपूवक नातक 

बनून परत यावे आिण कुटंुबात राहन पिव  थानी वा याय 

करीत रहावे. पु  आिण िश यािदकांना धािमक बनवून सम त 

इंि यांना आप या अंतःकरणात थािपत करावे.’ या सव 

िनयमांचे वणन क न यां या फलाचे या कारे वणन केले 

आहे, ‘या कारे आचरण करणारा मनु य अंती लोकास 

ा  होतो.’ (छां.उ.८/१५/१) या कारे िव ापूवक कम 

कर या या िवधानाने हीच गो  िस  होत आहे क , िव ा 

कमाचे अंग आहे. 

संबंध - एवढेच नाही तर - 

िनयमा च ॥ ३.४.७ ॥ 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   135 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

अथ - िनयमात ् = ु ितने िनयिमत केले गे यामुळे; च = ही 

(कम अव य कत य आहे; हणून िव ा कमाचे अंग आहे हे 

िस  होत आहे.)  

या या - ु ितचा आदेश आहे क , ‘मनु याने शा िविहत 

े  कमाचे अनु ान करीतच या जगतात शंभर वषपयत 

जीिवत रहा याची इ छा करावी. या कारे जीवनया ेचा 

िनवाह के यानंतर तु यात मनु यात कम िल  होणार नाहीत. 

यािशवाय दुसर्या कारचा असा कुठलािह उपाय नाही आहे, 

यायोगे कम िल  होणार नाहीत.’ (ईशा.२) या कारे 

आजीवन कमानु ानाचा िनयम अस याने ही हेच िस  होत 

आहे क , केवळ ान पु षाथाचा हेतु नाही. 

संबंध - या कारे जैिमनी या मताचे वणन क न सू कार 

आपला िस ांत िस  कर यासाठी उ र देतात. 

अिधकोपदेशा  ुबादरायण यैवं त शनात ्॥ ३.४.८ ॥ 

अथ - तु = परंतु; अिधकोपदेशात ्= िुतम ये कमापे ा अिधक 

िव े या माहा याचे कथन अस यामुळे; बादरायण य = 

यासांचे मत; एवम् = जसे थम सू ात सांिगतले आहे तसेच 

आहे, त शनात ् = कारण क  ु ितम ये िव ेची अिधकता 

तशीच दाखिवली गेली आहे. 
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या या - जैिमनीने जे िव ेला कमाचे अंग हटले आहे ते 

ठीक नाही आहे. यांनी आप या कथना या िसि साठी या 

युि  िद या आहेत या ही आभास मा च आहेत. हणून 

बादरायणाने पूवसू ात जे आपले मत कट केले आहे ते 

आताही जसे या तसेच आहे. जैिमनी या युि नी यात काही 

प रवतन झालेले नाही. य िप ांना बरोबरच 

लोकसं हासाठी अथवा ार धानुसार शरीर-ि थित या 

िनिम  केली जाणारी कम रािहली तर यां यामुळे काही हािन 

होत नाही; तथािप परमा या या ा ी प पु षाथाचे कारण 

तर एकमा  परमा याचे त व ानच आहे. यािशवाय, ना तर 

कम- ानाचा समु चय परम पु षाथाचे साधन आहे आिण ना 

केवळ कमिह साधन आहे. कारण क  ु ितम ये हटले आहे 

क , ‘इ ापूत म यमाना व र ं  ना य ेयो वेदय ते मूढाः । 

नाक य पृ  ेते सुकृतेऽनुभू वेमं लोकं हीनतरं वा िवशि त ॥’ 

‘इ  आिण पूत कमानाच े  मानणारे मूखलोक याहन 

िभ न वा तिवक ेयास जाणत नाहीत. ते शुभ कमा या 

फल प वगलोकातील उ चतम थानी तेथील भोगांचा 

अनुभव क न या मनु यलोकात अथवा याहनिह अ यंत नीच 

(खालचे) लोकात पडतात.’ (मु.उ.१/२/१०) ‘परी य लोकान ्

कमिचतान ् ा णो िनवदमाया ना यकृतः कृतेन । 

ति ानाथ स गु मेवािभग छेत ् सिम यािण ोि यं 
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िन म् ॥’ ‘या कारे कमाने ा  होणार्या लोकांची 

परी ा क न अथात यांची अिन यता समजून ि जाने 

यां यापासून सवथा िवर  झाले पािहजे. तथा हा िन य 

केला पािहजे क  तो अकृत अथात वतःिस  परमा मा 

कमा या ारा िमळू शकत नाही. हणून िज ासु पु षाने या 

ाना या ा ीसाठी वेद , िन  गु या जवळ 

हातात सिमधा घेऊन जावे.’ (मु.उ.१/२/१२) ‘या कारे 

आप याला शरण आले या िश यास ानी महा याने 

िव ेचा उपदेश करावा.’ (मु.उ.१/२/१३) हे सव सांगून 

ु ितने तेथे ा या व पाचे ितपादन केले आहे आिण 

यास ान ारा ा  हो यायो य सांगून (मु.उ.२/२/७) हटले 

आहे क , ‘काय-कारण व प या ास जाण यावर या 

मनु या या दयातील िच जड- ंिथचे भेदन होऊन जाते, सव 

संशय न  होऊन जातात आिण सम त कमाचा य होऊन 

जातो.’ (मु.उ.२/२/८) ‘िभ ते दय ि थि छ ते सवसंशयाः । 

ीय ते चा य कमािण ति म े परावरे ॥’ या कारे 

ु ितम ये िठकिठकाणी कमापे ा ानाचे मह व खूपच 

अिधक सांिगतले गेले आहे. हणून िव ा कमाचे अंग 

नाही. 

संबंध - े  पु षांचा आचार पाहन जे िव ेला कमाचे अंग 

हटले गेले होते, याचे उ र देतात - 
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तु यं तु दशनम् ॥ ३.४.९ ॥ 

अथ - दशनम् = आचाराचे दशन, तु = तर; तु यम् = समान 

आहे ( हणून यायोगे िव ा कमाचे अंग आहे हे िस  होत 

नाही.) 

या या - आचाराने ही हे िस  होत नाही क , िव ा कमाचे 

अंग आहे; कारण क  ु ितम ये दो ही कारचा आचार िदसून 

येतो. एक कडे ानिन  जनकािद गृह थ महापु ष 

लोकसं हासाठी य -यागािद कम करताना िदसून येतात, 

तर दुसरीकडे केवळ िभ ेवर िनवाह करणारे िवर  सं यासी 

महा मा लोकसं हासाठीच सम त कमाचा याग क न 

ानिन  होऊन केवळ िचंतनात रत रहातात. या कारे 

आचार तर दो ही कारचा उपल ध होत असतो. यामुळे 

कमाची धानता िस  होत नाही. यांना वा तवात ान ा  

झाले आहे, यांना ना तर कम कर याचे काही योजन असते 

आिण ना यांचे यागाशीही योजन असत नाही. (गीता 

३/१७) हणून ार ध तथा ई रा या िवधानानुसार यांचे 

आचरण दो ही कारचे होत असते. यािशवाय ु ितत असेही 

हटले आहे क , ‘ हणून पूव या िव ानांनी अि नहो ािद 

कमाचे अनु ान केले नाही.’ (कौ.उ.२/५) ‘या आ यास 

जाणूनच ा ण लोक पु ािदं या इ छेचा याग क न िवर  
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होऊन िभ ेवर िनवाह करीत िवचरत रहातात.’ (बृह.उ.३/५/१) 

या व यांनी ही दुसर्यांम ये वैरा याची भावना उ प न 

कर यासाठी अंती सं यास हण केला. (बृह.उ.४/५/१५) 

या कारे ु ितं या कम- यागा या आचाराचेिह िठकिठकाणी 

वणन आढळून येते. हणून हेच िस  होत आहे क , परम 

पु षाथाचा हेतु केवळ ानच आहे आिण ते कमाचे अंग 

नाही. 

संबंध - पूवप ाकडून जे ु ितचे माण िदले गेले होते, याचे 

उ र देतात - 

असावि क  ॥ ३.४.१० ॥ 

अथ - असावि क  = (ती ु ित) सव  संबंध बाळगणारी नाही, 

एकदेशीय आहे.  

या या - पूवप ीने जे ‘यदेव िव या करोित ।’ 

(छां.उ.१/१/१०) इ यािद ु ितचे माण िदले आहे ते सव िव ांशी 

संबंिधत नाही आहे, एकदेशीय आहे. हणून या करणात 

आले या उ ीथ िव ेशीच याचा संबंध आहे, ितलाच ती कमाचे 

अंग हणत आहे, अ य सव करणात विणत सम त िव ांशी 

ितचा काही संबंध नाही आहे. हणून या एकदेशीय ु ितने हे 

िस  होऊ शकत नाही क  िव ामा  कमाचे अंग आहे. 
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संबंध - पाच या सू ात पूवप ीने या ु ितचे माण िदले आहे, 

ित यािवषयी उ र देतात.  

िवभागः शतवत ्॥ ३.४.११ ॥ 

अथ - शतवत ्= एकशे मु ां या िवभागा माणे; िवभागः = या 

ु ितत हटलेला िव ा-कमाचा िवभाग अिधका रभेदाने 

समजून घेतला पािहजे. 

या या - या कारे कुणाला आ ा िदली गेली क , ‘एकशे 

मु ा उपि थत लोकांना देऊन टाक.’ तर ऐकणारा पु ष हण 

करणार्या लोकां या अिधकारानुसार िवभाग क न या 

मु ांचे िवतरण करील. याच कारे या ु ित या कथनाचा 

भावही अिधकारी यि या अनुसार िवभागपूवक 

समजावयास हवा. जो ानी आहे, याचे कम तर येथेच 

न  होऊन जाते. हणून तो केवळ िव े या बळावरच 

लोकास जातो. या या बरोबर कम जात नाही. 

(मु.उ.१/२/११) आिण जो सांसा रक मनु य आहे, अथवा 

साधन  आहे, या याबरोबर िव ा आिण कम दो हीचे 

सं कार जातात. तेथे िव ेचा अथ परमा याचे अपरो  ान 

नाही, तर केवळ वण, मनन आिदचा अ यास असा समजला 

पािहजे. हणून याव न ही िव ा कमाचे अंग आहे हे िस  होत 

नाही.  
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संबंध - पूवप ा या बाजूने जे सहा या सू ात जापती या 

वचनांचे माण िदले गेले होते, याचे उ र देतात - 

अ ययनमा वतः ॥ ३.४.१२ ॥ 

अथ - अ ययन मा वतः = याने िव ेचे केवळ अ ययन मा  

केले आहे, अनु ान नाही; अशा िव ानािवषयी हे कथन आहे. 

या या - जापित या उपदेशात जी िव ासंप न पु षासाठी 

कुटंुबात जाणे आिण कम करणे याची गो  सांिगतली गेली 

आहे. ते कथन गु कुलातून अ ययन मा  क न बाहेर 

पडले या चार्यासाठी आहे. हणून याने िव ेचे 

केवल अ ययन केले आहे, मनन आिण िनिद यासनपूवक 

ितचे अनु ान केलेले नाही, अशा अिधकार्या या ित 

अंतःकरणा या शुि साठी कमाचे िवधान आहे, जे सवथा 

उिचत आहे, परंतु याव न हे िस  होत नाही क  िव ा 

कमाचे अंग आहे.  

संबंध - पूवप ा या बाजूने जे अंितम ु ित- माण िदले गेले 

आहे, याचे उ र चार सू ात अनेक काराने देतात - 

नािवशेषात ्॥ ३.४.१३ ॥ 
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अथ - अिवशेषात ् = ती ु ित िवशेष पाने िव ानासाठी 

सांिगतलेली नाही हणून; न = ानाबरोबर ितचा समु चय 

नाही आहे. 

या या - तेथे जे यागपूवक आजीव कम कर यास सांिगतले 

गेले आहे, ते कथन सव साधकासाठी समानभावाने आहे; 

ा यासाठी िवशेष पाने नाही. हणून यायोगे ना तर हे 

िस  होत आहे क , िव ा कमाचे अंग आहे आिण हे ही 

िस  होत नाही क , केवळ िव ेने परम पु षाथ ा  होत 

नाही. 

संबंध - जर ती ु ित समानभावाने सवासाठी मानली जाईल, 

तर मग ित या ारा ा यासाठीही कमाचे िवधान होऊनच 

जाईल, यावर सांगतात. 

तुतयेऽनुमितवा ॥ ३.४.१४ ॥ 

अथ - वा = अथवा असे समजा क , तुतये = िव े या 

तुितसाठी; अनुमितः = स मितमा  आहे. 

या या - जर ही ु ित समानभावाने ा यासाठीही मानली 

गेली तर ितचे असा भाव समजून घेतला पािहजे क , ानी 

लोकसं हाथ आजीवन कम करीत रािहला तरी ही 

िव े या भावाने या यात कम िल  होत नाहीत. तो 
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यां यापासून सवथा संबंधरिहत रहातो. या कारे िव ेची 

शंसा कर यासाठी ही ु ित कम कर याची स मितमा  देत 

आहे, यास कम कर यास बा य करीत नाही, हणून ही ु ित 

िव ेला कमाचे अंग दाखिव यासाठी नाही आहे. 

संबंध - हीच गो  िस  कर यासाठी दुसरी युि  देतात - 

कामकारेण चैके ॥ ३.४.१५ ॥ 

अथ - च = यािशवाय, एके = कोणी एक िव ान; कामकारेण = 

वे छापूवक (कमाचा याग करतात; हणून ही िव ा कमाचे 

अंग नाही आहे.) 

या या - ु ित हणते क , ‘िकं जया क र यामो येषां 

नोऽयमा मायं लोकः ।’ ‘आ ही जेशी काय योजन िस  

करणार आहोत, यांचे हे पर  परमे रच लोक अथात 

िनवास थान आहे.’ (बृह.उ.४/४/२२) इ यािद. ु ितम ये 

िक येक िव ानांचे वे छापूवक गृह थ-आ म आिण कमाचा 

याग करणे सांिगतले गेले आहे. जर ‘कुव नेवेह’ इ यािद 

ु ित सव िव ानासाठी कमाचे िवधान करणार्या मान या 

गे या तर या ु ितशी िवरोध येईल. हणून असेच समजले 

पािहजे क  िव ानांम ये काही आप या पूव कृित अनुसार 

आजीवन कम करीत रहातात आिण काही सोडून देतात, यात 
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यांची वतं ता आहे हणूनिह हे िस  होत नाही क  िव ा 

कमाचे अंग आहे.  

संबंध - कारा तराने हीच गो  िस  करतात - 

उपमद च ॥ ३.४.१६ ॥ 

अथ - च = यािशवाय, उपमदम् = िव ेने कमाचा सवथा 

नाश होणे सांिगतले आहे. (यानेही पूव  गो  िस  होत 

आहे.)  

या या - ‘ या परमा याचे ान झा यावर याची सम त 

कम न  होऊन जातात. (मु.उ.२/२/८) इ यािद. ु ितंम ये 

आिण मृितम ये ही ानाचे फल सम त कमाचा उ म कारे 

नाश सांिगतले गेले आहे. (गीता ४/३७) ‘यथैधांिस 

सिम ोऽि नभ मसात ् कु तेऽजु न । ानाि नः सवकमािण 

भ मसात ् कु ते तथा ॥’ ‘हे अजु न ! जशी विलत आग 

लाकडांना भ म क न टाकते, याच कारे ान पी अि न 

सव कमाना भ म क न टाकतो.’ हणून िव ेला कमाचे 

अंग मानणे श य होत नाही; तसेच केवळ िव ेने 

परमा या या ा ी प परम पु षाथाची िसि  होत नाही. 

असेही हणता येत नाही.  
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संबंध - येथपयत जैिमन ारा उपि थत केले या सव शंकांचे 

उ र देऊन हे िस  केले आहे क , िव ा कमाचे अंग नाही, 

वतं  साधन आहे. आता याच गो ीची पु हा पुि  करतात.  

ऊ वरेत सु च श दे िह ॥ ३.३.१७ ॥ 

अथ - ऊ वरेत सु = यात वीयाला सुरि त ठेव याचे िवधान 

आहे अशा तीन आ मात; च = ही ( िव ेचा अिधकार आहे.) 

िह = कारण क ; श दे = वेदात असे सांिगतले आहे. ( हणून 

िव ा कमाचे अंग नाही.) 

या या - जसा गृह था मात िव े या अनु ानाचा 

अिधकार आहे, याच माणे चय, वान थ आिण सं यास 

या तीन आ मातिह ितचा अनु ानाचा अिधकार आहे. कारण 

क , वेदात असे वणन आहे. मु डकोपिनषदात (१/२/११) असे 

हटले आहे क , ‘तपः े ये ुपवस यरणे शा ता िव ांसो 

भै यचया चर तः । सूय ारेण ते िवरजाः याि त य ामृतः स 

पु षो यया मा ॥’ ‘जे वनांत रहाणारे (वान थ) शांत 

वभावाचे िव ान गृह थ तथा िभ ेवर िनवाह करणारे 

चारी आिण सं यासी तप आिण ेचे सेवन करतात, ते 

रजोगुणरिहत साधक सूया या मागाने तेथे िनघून जातात. 

जेथे ज म-मृ यूरिहत िन य अिवनाशी परम पु ष िनवास 

करतो.’ यािशवाय अ य ु ितम येिह या कारचे वणन िदसून 
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येते. ( .उ.१/१०) याव न हेच िस  होत आहे क , िव ा कमाचे 

अंग नाही, कारण क  सं याशासाठी वैिदक य ािद कमाचे 

िवधान नाही आहे आिण यांचा िव ेत अिधकार आहे. जर 

िव ेला कमाचे अंग मानले गेले तर सं यासी ारा ितचे 

अनु ान कसे संभव होईल ?  

संबंध - आता जैिमनी या बाजूने पु हा शंका उपि थत केली 

जात आहे. 

परामश जैिमिनरचोदना चापवदित िह ॥ ३.३.१८ ॥ 

अथ - जैिमिनः = आचाय जैिमनी; परामशम् = उ  ु ितंम ये 

सं यासा माचा अनुवादमा  मानतात, िविध नाही, िह = 

कारण क , अचोदना = यात िविधसूचक ि यापदाचा योग 

नाही आहे; च = यािशवाय, अपवदित = ु ित सं यासाचा 

अपवाद (िनषेध) करीत आहे.  

या या - आचाय जैिमनीचे कथन आहे क , सं यास-आ म 

अनु ेय (पालन कर यायो य) नाही. गृह था मात राहन 

कमानु ान करतानाच मनु याचा परम पु षाथ िस  होऊ 

शकतो. पूव  ु ितम ये ‘भै यचया चर तः’ या पदा या ारा 

सं यासाचा अनुवाद मा च झाला आहे; िविध नाही आहे; 

कारण क , िविधसूचक ि यापदाचा योग नाही आहे. 
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यािशवाय ु ितने प  श दात सं यासाचा िनषेधिह केला 

आहे. जसे ‘जो अि नहो ाचा याग करतो, तो देवां या वीरांना 

मारणारा आहे.’ (त.ैसं.१/५/२/१) ‘आचायास यां या इ छेनुसार 

धन दि णेत देऊन संतान-परंपरेला िटकवून धरावे, ितचा 

उ छेद क  नये. (त.ैउ.१/११) या वचनां या ारा 

सं यासा माचा ितवाद हो यामुळे हेच िस  होत आहे क , 

सं यासा म आचरणात आण यायो य नाही आहे. हणून 

सं याशाचा िव ेत अिधकार दाखवून असे हणणे क  

‘िव ा कमाचे अंग नाही आहे.’ ठीक नाही आहे.  

संबंध - या या उ रात सू कार आपले मत य  करतात. 

अनु े यं बादरायणः सा य ुतेः ॥ ३.४.१९ ॥ 

अथ - बादरायणः = यासदेव सांगतात क ; अनु ेयम् = 

गृह था माणेच अ य आ मां या धमाचे अनु ान िह कत य 

आहे; सा य ुतेः = कारण क  ु ितम ये सम त आ मांची 

आिण यां या धमाची कत यता यांचे समान पाने ितपादन 

केले गेले आहे. 

या या - जैिमनी या उ  कथनास उ र देताना वेद यास 

सांगत आहेत- उ  ु ितम ये चारी आ मांचा अनुवाद आहे; 

परंतु अनुवाद ही याचाच होतो, जे अ य  िवहीत असते. 
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दुसर्या ु ितम ये जसे गृह था माचे िवधान ा  होत असते 

याच कारे अ य आ मांचे िवधान ही उपल ध होत असते, 

यात काही अ तर नाही आहे. हणून या कारे 

गृह था मा या धमाचे अनु ान उिचत आहे याच कारे 

चय, वान थ आिण सं यासा या धमाचेही अनु ान 

करावयास पािहजे. पूवप ीने या ु ितं या ारा सं यासाचा 

िनषेध सूिचत केला आहे, यांचे ता पय दुसरेच आहे. तेथे 

अि नहो ाचा याग न कर यावर जोर िदला गेला आहे. ही 

गो  याच लोकांना लाग ू पडते जे याचे अिधकारी आहेत. 

गृह थ आिण वान थ आ मात राहन कधी अ नीहो ाचा 

याग करता कामा नये. हेच सांगणे ु ितस अभी  आहे. 

या कारे संतान परंपरेचा उ छेद न कर याचा आदेश ही 

यां यासाठीच आहे, जे पूणतः िवर  झालेले नाहीत. 

िवर ासाठी तर ता काळ सं यास घे याचे िवधान ु ितम ये 

प  िदसून येत आहे. यथा ‘यदहरेव िवरजे दहरेव जेत्।’ 

अथात ‘ या िदवशी वैरा य होईल या िदवशी सं यास हण 

करावा’ हणून सं याशाचाही िव ेत अिधकार अस या 

कारणाने िव ेला कमाचा अंग न मानणेच ठीक आहे.  

संबंध - कारा तराने हाच िस ा त ढ करतात - 

िविधवा धारणवत ्॥ ३.४.२० ॥ 
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अथ - वा = अथवा; िविधः = उ  मं ात अ य आ मांचा िविध 

ही मानला पािहजे. अनुवाद नाही; धारणवत ् = जसे सिमधा-

धारण संबंधी वा यात ‘वरील धारण’ या ि येला अनुवाद न 

मानता िविधच मानले गेले आहे. 

या या - जसे ‘अध तात ् सिमधं धारय ननु वेदुप र िह 

देवे यो धारयित।’ अथात ‘ ुगदंडा या खाली सिमधा धारण 

क न अनु वण करावे, परंतु देवतांसाठी वर धारण करावे.’ 

या वा यात ुगदंडा या अधोभागात सिमधा धारण 

िविधबरोबर एकवा यतेची चीित होऊनही ‘वर धारणा’ या 

ि येला अपूव हो यामुळे िविध मानले आहे. याच कारे 

पूव  ु ितम ये जे चारी आ मांचे सांकेितक वणन आहे 

याला अनुवाद न मानता िविध हणूनच वीकारावयास 

पािहजे. दुसर्या ु ितम ये आ मांचे िवधान करणारी वचने 

प  आढळतात. यथा ‘ चय प रसमा य गृही भवेत ् गृही 

भू वा वनी भवेद् वनी भू वा जेत्। यिद वेतरथा चया देव 

जेद् गृहाद् वा वनाद् वा ।....... यदहरेव िवरजे दहरेव 

जेत्।’ (जा.बा.उ.४) अथात ‘ चयास पूण क न गृह थ 

झाले पािहजे. गृह थास वान थ होऊन यानंतर सं यासी 

होणे उिचत आहे. अथवा ती  इ छा झाली तर दुसर्या कारे 

चयातून गृह था मातून अथवा वान था मातून 

सं यास हण केला पािहजे. या िदवशी पूण वैरा य होईल 
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याच िदवशी सं यास हण केला पािहजे.’ याच कारे 

अ या य ु ितम ये ही आ मासाठी िविध आढळून येतात. 

हणून जेथे केवळ सांकेितक पाने आ मांचे वणन असेल 

तेथे संकेतानेच यांचा िविधही मानावयास पािहजे. येथे ही 

गो  ही यानात ठेवली पािहजे क  कम यागाचा िनषेध 

करणारी जी ु ित आहे ती कमास  मनु यांसाठीच आहे, 

िवर ांसाठी नाही आहे. या िववेचनाने हेच िस  झाले आहे क  

कमािशवाय केवळ ानाचेच ा ी प परम पु षाथाची 

िसि  होते.  

संबंध - पूव करणात सं यासा माची िस ी केली गेली. आता 

य कमा या अंगभूत उ ीथ आिदम ये केली जाणारी जी 

उपासना आहे ितची तथा ित यासाठी सांिगतले या गुणांची 

िवधेयता िस  क न िव ा कमाचा अंग नाही आहे हे िस  

कर या या उ े याने पुढील करणाचा आरंभ केला जात 

आहे. 

तुितमा मुपादानािदित चे नापूव वात ्॥ ३.४.२१ ॥ 

अथ - चेत ् = जर हणाल; उपादानात ् = उ ीथ आिद 

उपासनांम ये जी यांची मिहमा सूचक वचने आहेत, यात 

कमा या अंगभूत उ ीथ आिदस ध न तसे वणन केले गेले 

आहे हणून; तुितमा म् = ती सव केवळ यांची तुितमा  
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आहेत; इित न = तर अशी गो  नाही आहे; अपूव वात ् = 

कारण क  उपासना आिण यांचे रसतम व आिद गुण अपूव 

आहेत. 

या या - जर हणाल क , ‘हा जो उ ीथ आहे, तो रसांचाही 

उ म रस आहे; परमा याचे आ य थान आिण पृ वी आिद 

रसांम ये आठवा सव े  रस आहे.’ (छां.उ.१/१/३) या 

काराने जे उ ीथा या िवषयात वणन आहे, ते केवळ 

तुितमा  आहे, कारण क , य ा या अंगभूत उ ीथािवषयी 

असे सांिगतले गेले आहे. या कारे सव कमागभूत 

उपासनांम ये या या िवशेष गुणांचे वणन आहे ते सव या 

या अंगाची तुितमा  आहे हणून िव ा कमाचे अंग आहे, तर 

हे हणणे उिचत नाही; कारण क  या उपासना आिण यां या 

संबंधाने बनिवले गेलेले गुण अपूव आहेत. जे अ य कुठ या 

माणानी ा  होत नाही यास अपूव हणतात. या उपासना 

आिण यां या गुणांचे अ य  कोठे वणन नाही आिण ना 

अनुमान आिदनीही यांचे ान होत नाही. हणून यांना 

अपूव मानले गेले आहे. हणून हे कथन तुितसाठी नाही परंतु 

उ ीथ आिदना तीक बनवून यात उपा यदेवाची भावना 

कर यासाठी प  ेरणा देणारे िविधवा य आहे. हणून िव ा 

कमाचे अंग नाही आहे.  
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संबंध - कारा तराने या गो ीची पु ी करतात. 

भावश दा च ॥ ३.४.२२ ॥ 

अथ - च = यािशवाय; (या करणात), भावश दात ्= या कारे 

उपासना केली पािहजे इ यािद िविधवाचक श दाचा प  

योग अस यामुळेिह (हीच गो  िस  होत आहे) 

या या - केवळ अपूव अस यानेच यास िविधवा य मानले 

जात असेल अशी गो  नाही आहे. या करणात ‘उ ीथाची 

उपासना केली पािहजे.’ (छां.उ.१/१/१) ‘सामाची उपासना केली 

पािहजे.’ (छां.उ.२/२/१) इ यािद पाने अ यंत प  

िविधसूचक श दांचा योगिह आहे. जसा यांचा अपूव िविध 

आहे, याच कारे या या उपासनांचे अपूव फलिह सांिगतले 

गेले आहे. (छं.उ.१/१/७, १/७/९ आिण २/२/३) हणून हे िस  

होत आहे क , ते कथन कमा या अंगभूत उ ीथ आिद या 

तुितसाठी नाही आहे. यांना तीक बनवून उपासनेचे 

िवधान कर यासाठी आहे आिण हणून िव ा कमाचे अंग 

नाही आहे. 

संबंध - िभ न िभ न करणात जे आ याियकांचे 

(इितहासाचे) वणन आहे, याचा काय अिभ ाय आहे ? याचा 
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िनणय क न िव ा कमाचे अंग नाही हे िस  कर यासाठी 

पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

पा र लवाथा इित चे न िवशेिषत वात ्॥ ३.४.२३ ॥ 

अथ - चेत ्= जर हणाल; पा र लवाथाः = उपिनषदात विणत 

आ याियका पा र लव नामक कमासाठी आहेत; इित न = तर 

हे ठीक नाही; िवशेिषत वात ् = कारण क  पा र लव कमात 

काही आ याियकाच िवशेष पाने हण के या गे या आहेत. 

या या - उपिनषदात या यम आिण निचकेत, देवता आिण 

य , मै ेयी आिण या व य, तदन आिण इं , जान ुित 

आिण रै व तथा या व य आिण जनक आिदं या कथा 

येतात, या य -संबंधी पा र लव नामक कमा या अंगभूत 

आहेत; कारण क  ‘पा र लवमाच ीत’ (पा र लव नामक 

वैिदक उपा यान सांगावे) या िविधवा य ारा ु ितम ये याचे 

प  िवधान केले आहे. अ मेध यागात जे रा ी या समयी 

कुटंुबासिहत बसले या राजाला अ वयु उपा यान ऐकिवतो 

यास ‘पा र लव’ हटले जाते. या पा र लव कमासाठीच 

उपयु  कथा आहेत; असे जर कुणी हणेल तर ते ठीक नाही; 

कारण क , पा र लवाचे करण आरंभ क न ु ितने 

‘मनुवव वतो राजा’ इ यािद व यां या ारा काही िवशेष 

उपा यांनानाच तेथे ऐकिव या हटले आहे. यात वर 
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उ लेिखले या उपिनषदातील कथा येत नाहीत. हणून या 

पा र लव कमा या अंगभूत नाहीत. ती सव आ याने िव ा 

उ म कारे समजिवली जावी हणून सांिगतलेली 

िव ेचेच अंग आहेत. हणून या सव आ यानांचे िवशेष 

माहा य सांिगतले गेले आहे. (क.उ.१/३/१६)  

संबंध - कारा तराने हीच गो  ढ करतात. 

तथा चैकवा यतोपब धात ्॥ ३.४.२४ ॥ 

अथ - तथा च = या कारे या आ याियकांना पा र लवाथक 

न मानता िव ेचेच अंग मानले पािहजे, एकवा यतोपब धात ्= 

कारण क  या उपा यानाची तेथे सांिगत या गेले या 

िव ांशी एकवा यता िदसून येत आहे. 

या या - या कारे या कथांना पा र लवकमाचे अंग न 

मानता तेथे सांिगतले या िव ांचेच अंग मानणे उिचत आहे; 

कारण क  सि नकट अस याने या िव ाशीच यांचा संबंध 

अस ू शकतो; िव ेम ये िच उ प न करणे तथा पर ा या 

व पाचे त व सरलतेने समज यासाठीिह या कथांचा उपयोग 

केला गेला आहे. या कारे यांचा या करणात विणत 

िव ांबरोबर एकवा यता प संबंध आहे हणून ही सव 
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आ याने िव ेचीच अंगे आहेत, कमाची नाहीत असे 

मानणेच ठीक आहे. 

संबंध - येथपयत ही गो  िस  केली गेली आहे क  िव ा 

य ािद कमाचे अंग नाही आहे. तथा वयं कुठ यािह 

सहा यािशवाय परमपु षाथास िस  कर यास समथ आहे. 

आता पु हा याचे समथन करीत या करणा या शेवटी 

सांगतात.  

अतएव चा नी धना नपे ा ॥ ३.४.२५ ॥ 

अथ - च = तथा; अतएव = हणून; अ नी धा नपे ा = या 

िव ा प य ात अि न, सिमधा, घृत आिद पदाथाची 

आव यकता नाही आहे. 

या या - हा िव ा प य  आपले येय िस  कर यात 

सवथा समथ आहे. हा पूण होताच वयं परमा याचा 

सा ा कार क न देतो. हणून या य ात अि न, सिमधा, घृत 

आिद िभ न -िभ न पदाथाचे िवधान न करता केवळ एक 

पर  परमा या या व पाचेच ितपादन केले गेले आहे. 

ीमद् भगवद् गीतेत ही भगवान ीकृ णानी या गो ीचे 

समथन या कारे केले आहे - ‘ ापणं  हिव ा नौ 

णा हतम् । ैव तेन ग त यं कमसमािधना ॥’ 
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(४/२४) ‘ या िचंतन प य ात िभ न-िभ न उपकरणे 

आिण साम ी आव यक नसते, परंतु ित यात तर ुवा ही  

असते, हिवही  असते आिण प अि नत प 

हो या या ारा प हवनि या केली जाते, या  

िचंतन प कमात समािहत झाले या साधका ारे जे ा  केले 

जाते ते फलिह च आहे.’ या कारे ही िव ा या 

परमपु षाथा या िसि म ये सवथा वतं  अस याने 

कमा या अंगभूत अस ूशकत नाही.  

संबंध - येथे ही िज ासा होत आहे क , काय िव चेा 

कुठ यािह य यागािद अथवा शमदमािद कमाशी काहीही 

संबंध नाही आहे, काय ित याम ये कुठ यािह कमाची 

आव यकता नाही आहे ? हणून याचा िनणय कर यासाठी 

पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

सवापे ा च य ािद ुतेर वत ्॥ ३.४.२६ ॥ 

अथ - च = यािशवाय, सवापे ा = िव े या उ पि साठी सम त 

वणा मोिचत कमाची आव यकता आहे; य ािद ुतेः = कारण 

क  य ािद कमाना िव ेम ये हेतु सांगणारी ु ित आहे; 

अ वत ् = जसा घोडा यो यतेनुसार वारी कर यासाठीच 

उपयोगात आणता येतो; ासादावर चढ या या कायात नाही, 
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याच कारे कम िव े या उ पि साठी अपेि त आहे, 

मो ासाठी नाही.  

या या - ‘हा सव र आहे, हा सम त ा यांचा वामी आहे.’ 

इ यािद वचनांनी परमे रा या व पाचे वणन क न 

ु ितम ये सांिगतले आहे क  ‘या परमे रास ा ण लोक 

िन काम भावाने केले या वा याय, य , दान आिण तपा या 

ारे जाण याची इ छा करतात. याला जाणून मनु य 

मननशील होतो, या सं यासी लोकां या लोकास ा  

कर या या इ छेने मनु यगण सं यास हण करतात.’ 

इ यािद (बृह.उ.४/४/२२) तथा दुसर्या ु ितम येिह सांिगतले 

आहे क , ‘ या परमपदाचे सव वेद वारंवार ितपादन करतात, 

सम त तप यास ल य करिवतात अथात या या ा ीचे 

साधन आहे तसेच याची इ छा करणारे लोक चयाचे 

पालन करतात या पदासंबंधी मी तुला सं ेपात सांगतो.’ 

(क.उ.१/२/१५) इ यािद. िुत या या वचनांव न हे िस  होत 

आहे क , परमा याचे त व जाण यासाठी सव वणा मोिचत 

कमाची आव यकता आहे; हणून भगवंतांनी ही गीता (१८/५-

६) म ये हटले आहे - ‘य दानतपः कम न या यं कायमेव 

तत ्। य ो दानं तप ैव पावनािन मनीिषणान ्॥ एता यािप तु 

कमािण सङ्गं य वा फलािन च । कत यानीित मे पाथ 

िनि तं मतमु मम् ॥’ ‘य , दान आिण तप ही कम या य 
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नाहीत. यांचे अनु ान तर करायलाच हवे. कारण क , य , 

दान आिण तप ही मनीिष (मननशील) पु षांना पिव  

करणारी आहेत. अजुना ! यांचे तसेच अ य सव कमाचे ही 

अनु ान फल आिण आस चा याग क न केले पािहजे. 

हेच माझे िनि त केलेले उ म मत आहे.’ याचा असा 

अिधकार असेल यास अनुस न शा ांम ये वण आिण 

आ म संबंधी कम सांिगतली गेली आहेत. हणून असे 

समजले पािहजे क  सव कम साधकासाठी उपादेय होत 

नाहीत. परंतु ु ितम ये सांिगतले या ा ी या 

साधनापैक  जे साधन ध न साधक अ ेसर होत असेल याने 

आपला वण, आ म आिण यो यतेनुसार अ य शा िविहत 

कमाचेिह अनु ान िन कामभावाने करीत रािहले पािहजे. 

याच उ े याने ु ितम ये िवक प दाखिवला गेला आहे क  

कोणी तर गृह था मात राहन य , दान आिण तपा या ारा 

यास ा  क  इि छतात; कोणी सं यासा मात राहन यास 

जाण याची इ छा करतात, कोणी चयाचे पालन ारा 

याची ा ी क  इि छतात आिण कोणी वान थात राहन 

केवळ तप येनेच यास ा  कर याची इ छा ठेवतात, 

इ यािद. या कारे ाना या ा ीसाठी कम अ यंत 

आव यक आहे, परंतु परमा या या ा ीत यांची अपे ा 

नाही आहे; िव ेनेच या फलाची िसि  होते. यासाठी 
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सु कारांनी अ ाचा ांत िदला आहे. जसे यो यतेनुसार 

घोडा वारी या कामी उपयोगात आणता येतो. ासादावर 

चढ या या कायात नाही; याच कारे कम िव े या 

ा ीत सहा यक आहे; सा ा कारात नाही.  

संबंध - परमा या या ा ीसाठी काही असे िवशेष साधनिह 

आहे, जे सव वण, आ म आिण यो यते या साधकांसाठी 

समानभावाने आव यक आहे; या िज ासेवर सांगतात. 

शमदमा ुपेतः या थािप तु ति धे तदङ्ग तया 

तेषामव यानु ेय वात ॥ ३.४.२७ ॥ 

अथ - तथािप = अ य कम आव यक नसूनिह (साधकास); 

शमदमा ुपेतः = शम, दम ितित ा आिद गुणांनी संप न; 

यात ् = असावयास हवे; तु = कारण क ; तदङ्गतया = या 

िव े या अंग पाने; ति धेः = या शम-दमािदचे िवधान 

अस याने; तेषाम् = यांचे, अव यानु ेय वात ् = अनु ान 

अव य कत य आहे. 

या या - ु ितम ये थम वे याचे मह व वणन क न 

सांिगतले आहे क , ‘हा वे याचा मिहमा िन य आहे. हा 

कमाने वाढत नाही आिण घटत नाही. हा मिहमा जाणून घेतला 

पािहजे. वे याचा मिहमा जाणणारा पापकमानी िल  होत 
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नाही. हणून हा मिहमा जाणणारा साधक शांत (अंतःकरणाचा 

संयमी), दा त (इंि यांचा संयमी), उपरत, ितित  ु आिण 

यानात ि थत होऊन आ यातच आ यास पाहतो.’ 

(बृह.उ.४/४/२३) या कारे ु ितम ये परमा यास जाण याची 

इ छा असणार्या साधकासाठी शम-दमािद साधनांचे 

िव े या अंग पाने िवधान आहे. या कारणाने यांचे 

अनु ान करणे साधकासाठी परम आव यक ठरते. हणून 

या साधकासाठी वण, आ माचे य ािद कम आव यक 

नसेल, यानेिह या शम-दम, ितित ा, याना यास आिद 

साधनांनी संप न होणे आव यक आहे. सू ात आले या 

तथािप श दाने उपयु  भाव तर िनघतोच आहे. यािशवाय हा 

भाविह य  होत आहे क , अिधकांश साधकांसाठी तर 

पूवसू ा या कथानानुसार आपाप या वण आिण आ मासाठी 

िविहत सव कम आव यक आहेत, परंतु वैरा य आिण उपरित 

आिद एखा ा िवशेष कारणाने कुणा कुणासाठी अ य कम 

आव यक नसली तरी ही शम-दमािदचे अनु ान तर अव य 

झालेच पािहजे.  

संबंध - ु ितम ये कोठ कोठे असेही वणन आढळते क  ाण-

िव ेचे रह य जाणणारासाठी कुठलेिह अ न अभ य होत 

नाही. (छां.उ.५/२/१) (बृह.उ.६/१/१४) हणून साधकाने 
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अ नािवषयी भ याभ याचा िवचार करावयास हवा अथवा 

नको ? या िज ासेवर सांगतात.  

सवा नानुमात  ाणा यये त शनात ्॥ ३.४.२८ ॥ 

अथ - सवा नानुमितः = सव कार या अ नास भ ण 

कर याची अनुमित; च = तर; ाणा यये = अ नािशवाय ाण 

न रहा याची संभावना अस यावरच (सदा नाही); त शनात ्= 

कारण क  ु ितम ये तसाच आचार िदसून येतो. 

या या - िुतम ये एक कथा येते - कोणे एके काळी 

कु देशात टोळधाडीमुळे अथवा गारपीटीमुळे भयंकर दु काळ 

पडला. या समयी उषि त नावाचा एक िव ान ा ण आपली 

प नी आिटक  िह यासह इ य- ामात रहात होता. 

दा र ्यामुळे ती मोठया संकटात सापडली होती. िक येक 

िदवस उपाशी रािह याने यांचे ाण जातील क  काय अशी 

संभावना उ प न झाली. ते हा ती दोघे एका माहताजवळ 

गेली. तो उडीद खात होता. यांनी या माहताकडे उडीद 

मािगतले. माहत हणाला, ‘मा याजवळ एवढेच आहेत आिण 

मी ते पा ात ठेवून खा यास आरंभ केला आहे, हे उ े अ न 

आप याला कसे देऊ ?’ उषि त हणाले, ‘ यातीलच मला दे.’ 

माहताने ते उडीद यांना िदले आिण हणाला, ‘हे जलिह 

तुत आहे, हे यावे.’ उषि तने हटले, ‘नाही ! हे उ े आहे, 
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याने उ े पाणी िप याचा दोष लागेल.’ हे ऐकून माहत 

हणाला, ‘काय हे उडीद उ े न हते का ?’ उषि त हणाला, 

‘ते खा ले नसते तर माझे जगणेच असंभव होते, पण जल तर 

मला अ य िह इ छेनुसार िमळू शकते’ इ यािद. 

(छां.उ.१/१०/१ पासून ७ पयत) ु ितम ये सांिगतलेली ही कथा 

पािहली क  हे िस  होत आहे क , यावेळी अ नािशवाय 

मनु य जीवन धारण कर यासिह असमथ होईल; ाण 

वाच याची आशािह रहाणार नाही, अशा प रि थतीतच अपिव  

अथवा उि छ  अ न भ ण कर यासाठी शा ाची संमित 

आहे, साधारण अव थेत नाही; कारण क , उडीद खा यानंतर 

उषि तने जल हण न क न ही गो  उ म कारे प  

केली आहे. हणून येथे जे हटले आहे क  या रह याला 

जाणणार्यासाठी काही अभ य असत नाही, याचा अिभ ाय 

ाणिव े या ानाची तुित कर यात आहे, अभ य 

भ णा या िवधानात नाही, कारण क  तसे हटले तर 

अभ याचा िनषेध करणार्या शा -वचनाशी िवरोध होईल. 

हणून साधारण प रि थतीम ये मनु याने आप या आचार 

तसेच आहारा या पिव ते या संर णसंबंधी िनयमांचा याग 

कधीिह करता कामा नये.  

संबंध - दुसर्या युि ने पु हा हीच गो  (पु ) ढ करतात. 
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अबाधा च ॥ ३.४.२९ ॥ 

अथ - अबाधात ् = अ य ु ितस बाध येता कामा नये, या 

कारणामुळे; च = ही (हेच िस  होत आहे क  

आप कालािशवाय अ य प रि थतीत आचाराचा याग करता 

कामा नये. 

या या - ‘आहार शु ौ स वशुि ः’ आहारा या शुि ने 

अंतःकरणाची शुि  होत असते. (छां.उ.७/२६/२); इ यािद जी 

भ याभ याचा िवचार करणारी शा -वचने आहेत, यां याशी 

एकवा यता कर यासाठी यांचा दुसर्या ु ित ारा िवरोध 

(बाध) होणे उिचत नाही. या कारणानेिह आपि कालािशवाय 

साधारण अव थेत भ याभ य िवचार तसेच अभ याचा 

याग प आचार यांचा याग करता कामा नये.  

संबंध - कारा तराने पु हा हीच गो  िस  करतात. 

अिप च मयते ॥ ३.४.३० ॥ 

अथ - अिप च = यािशवाय; मयते = मृित ही या गो ीचे 

समथन करते. 

या या - मनु मृ ितत सांिगतले आहे क , 

‘जीिवता ययमाप नो योऽ नमि  यत ततः । आकाशािमव 

पङ्केन न स पापेन िल यते ॥’ ‘जो मनु य ाण संकटात 
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पड यावर जेथून कुठूनिह अ न घेऊन खातो, तो या माणे 

आकाश िचखलाने िल  होत नाही या माणेच पापाने िल  

होत नाही. (मनु.१०/१०४) या कारे जे मृित-वचन उपल ध 

होत आहे याव निह हेच िस  होत आहे क  ाण जा याची 

प रि थती उ प न न होईपयत आहार-शुि  संबंधी 

सदाचारांचा प र याग करता कामा नये.  

संबंध - आता ु ित- माणांनी ही अभ य-भ णाचा िनषेध िस  

करतात. 

श द ातोऽकामकारे ॥ ३.४.३१ ॥ 

अथ - अकामकारे = इ छेनुसार अभ य भोजना या िनषेधात; 

श दः = ु ित माण; च = ही आहे; अतः = हणून 

( ाणसंकटाची ि थती आ यािशवाय िनिष  अ न-पा याचे 

हण (कधीिह) करता कामा नये. 

या या - इ छेनुसार अभ य-भ णाचा िनषेध करणारी ु ित 

ही आहे. ‘ तेनो िहर य य सुराँ िपबँ  गुरो त पमावसन ्

हा चैते पति त च वारः प चम ाचरँ तै रित ॥’ 

(छां.उ.५/१०/९) ‘सुवण चोरणारा, म पी, गु प नीगामी तथा 

ह यारा हे चारी पितत असतात आिण पाचवा यां याशी 

संसग ठेवणारािह पितत होतो.’ सुरा (म ) अभ य आहे. येथे 
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दा  िपणार्यास महापातक  हणून या या म पानाचा 

िनषेध केला गेला आहे. हणून हे िस  झाले क , जेथे कोठे 

ु ितम ये ानाची िवशेषता दाखिव यासाठी िव ानां या 

संबंधी असे हटले आहे क , ‘ या यासाठी काहीही अभ य 

असत नाही.’ ते केवळ िव ेची तुित कर यासाठी आहे. 

िस ांत हा आहे क , जोपयत ाण जा यासारखी प रि थती 

उ प न झालेली नसेल तोपयत अभ य यागासंबंधी 

सदाचाराचा याग करता कामा नये.  

संबंध - येथपयत हे िस  केले गेले आहे क , ानाची ा ी 

झा यावरिह अभ य- याग आिद या आचाराचे पालन 

करावयास हवे. आता ही िज ासा उ प न होत आहे क , 

ा याला कम करावयास हवे क  नको ? जर करावयास हवे 

असेल तर कोणते कम केले पािहजे ? हणून या या 

िनणयासाठी सांगतात.  

िविहत वा चा मकमािप ॥ ३.४.३२ ॥ 

अथ - च = तथा, िविहत वात ्= शा िविहत अस याकारणाने, 

आ मकम = आ मसंबंधी कमाचा, अिप = ही (अनु ान केले 

पािहजे.) 
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या या - ाना या ारा ही या कारे शरीर ि थतीसाठी 

उपयोगी भोजनािद कम तथा िव ोपयोगी शम-दमािद कम 

लोकसं हासाठी कत य आहेत; याच कारे या आ मात तो 

रहातो, या आ माची कम ही या यासाठी िविहत आहेत. 

(बृह.उ.४/४/२२) ‘तमेतं वेदानुवचनेन ा णा िविविदषि त 

य ेन दानेन तपसानाशकेन ।’ हणून यांचे अनु ान 

अव य केले पािहजे, हणून भगवंतांनी ही सांिगतले आहे क , 

‘हे अजु ना ! जसा अ ानी मनु य कमात आस  होऊन यांचे 

अनु ान करतो, तसेच ानी माणसानेिह लोकसं हाची 

इ छा ठेवून आस  िवना कमाचे अनु ान करावे. (गीता 

३/२५)  

संबंध - कारा तराने ही गो  ढ करतात. 

सहका र वेन च ॥ ३.४.३३ ॥ 

अथ - सहका र वेन = साधनात सहा यक अस यामुळे; च = 

ही ( यांचे अनु ान लोकसं हासाठी केले पािहजे.)  

या या - या कारे शम, दम, ितित ािद कम परमा या या 

ा ी या साधनात सहा यक आहेत; याच कारे िन काम 

भावाने केली जाणारी शा िविहत आ मसंबंधी आचार, 

यवहार आिद कम िह सहा यक आहेत; हणून यांचे 
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अनु ानिह लोकसं हासाठी अव य करावयास पािहजे. 

यांचा याग क  नये. 

संबंध - येथपयत हे िस  केले गेले क , िव ेचा अ यास 

करणार्या साधकासाठी िन कामभावाने आिण परमा यास 

ा  झाले या महा यांसाठी लोकसं हाथ आ म-संबंधी 

िविहत कमाचे अनु ान तसेच खा यािप यासंबंधी या 

सदाचाराचे पालन आव यक आहे. आता पर  

पु षो मा या भि या अंगभूत जे वण, क तन आिद कम 

आहेत यांचे पालन कुठ या प रि थतीम ये आिण कशा 

कारे केले पािहजे ? यावर िवचार कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

सवथािप त एवोभयिलङ्गात ्॥ ३.४.३४ ॥ 

अथ - अिप = कुठ या कारणाने अडचण झाली तरीही; ते = ती 

भि संबंधी कम अथवा भागवत धम तर; सवथा = सव 

काराने, एव = च आचरणात आण यायो य आहेत; 

उभयिलङ्गात ् = कारण क  ु ित आिण मृित दो ही या 

िन या मक वणन प िलङ्गाने (ल णाने) हेच िस  होत 

आहे.  
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या या - ु ितम ये हटले आहे क , ‘तमेव धीरो िव ाय ां 

कुव त ा णः । नानु यायाद् बहय छ दान ् वाचो िव लापनँ 

िह तत ् ॥’ ‘बुि मान ा णाने या पर  पु षो मा या 

त वास जाणून घेऊन यातच बुि स िव  करावयास 

पािहजे. अ य नाना कार या यथ श दांवर यान देऊ नये, 

कारण क  तो तर केवळ वाणीचा अप ययमा  आहे.’ 

(बृह.उ.४/४/२१) तथा ‘यि मन ् ौः पृ िथवी चा त र मोतं मनः 

सह ाणै  सवः । तमेवैकं जानथ आ मनम या वाचो 

िवमु चथामृत यैष सेतुः ॥’ ‘ या पर  परमे रात वग, 

पृ वी, अंत र , मनासिहत सम त इंि ये आिण ाण ि थत 

आहेत या एका सवाचा आ मा असणार्या परमे राला 

सांिगतले या उपायां या ारा जाणून या; दुसर्या गो ी 

सोडून ा. हाच अमृत व प परमा यास ा  कर यासाठी 

सेतु स श सरल माग आहे. (मु.उ.२/२/५) याच कारे ीमद् 

भागवतातही सांिगतले आहे क , ‘ ृ वि त गायि त 

गृण यभी णशः । मरि त न दित तवेिहतं जनाः ॥ त एव 

प य य िचरेण तावकं । भव वाहोपरमं पदा बुजम् ॥’ ‘जे 

आपले भ  आपले च र  ित ण ऐकतात, गातात आिण 

वणन करतात तसेच यांचेच मरण क न आनंिदत होतात, 

तेच अिवलंब आप या या चरणकमलांचे दशन करतात, जी 

ज म-मरण प वाहाची नाशक आहेत.’ (१/८/३६) ीमद् 
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भगवद् गीतेतिह हटले आहे क , ‘महा मान तु मां पाथ दैव  

कृितमाि ताः । भज यन यमनसो ा वा भूतािदम ययम् 

॥ सततं क तय तो मां यत त  ढ ताः । नम य त  मां 

भ या िन ययु ा उपासते ॥’ ‘हे पाथ ! दैवी कृितम ये 

ि थत झालेले अन य मन असणारे महा मा गण मला सम त 

ा यांचा आिद आिण अिवनाशी जाणून माझे भजन करतात. 

ते य नशील, ढ िन यवाले भ  िनरंतर माझे क तन 

करतात आिण मला नम कार करतात, सदा मा याशी 

संल न राहन ेमपूवक माझी उपासना करतात.’ (गीता 

९/१३-१४) इ यािद ु ित आिण मृितम ये विणत ल णांनी हेच 

िस  होत आहे क , आपि कालात काही कारणाने वण, 

आ म आिण शरीर िनवाहसंबंधी अ य कमाचे पालन पूणतया 

होऊ शकले नाही तरी ही या भगवदुपासनािवषयक वण, 

क तन आिद मु य धमाचे अनु ान तर कुठ यािह कारे 

अव य केलेच पािहजे. भाव हा आहे क , कुठ यािह अव थेत 

यां या अनु ानात िशिथलता येऊ देता कामा नये. 

संबंध - उ  धमानु ानाची िवशेषता दाखिवतात. 

अनिभभवं च दशयित ॥ ३.४.३५ ॥ 

अथ - ( ु ित यांचे अनु ान करणार्यांचे); अनिभभवम् = 

पापांनी अिभभूत न होणे; च = ही; दशयित = दाखिवते. 
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(याव न ही हे िस  होत आहे क  यांचे अनु ान अव य 

करावयास पािहजे.) 

या या - ु ितने हटले आहे क , या परमा यास ा  

करणार्याचा मिहमा जाणणार्या या साधकाचे मन शांत 

असते अथात िवषय-वासनांनी अिभभूत नाही; याची इंि ये 

वश केलेली आहेत, जो अ य सव ि याकलापापासून उपरत 

आहे, सव कार या शारी रक आिण मानिसक सुख-दुःखांना 

सहन कर यास समथ ितित  ु आहे तसेच परमा या या 

मरणात त लीन आहे, तो आप या दयात ि थत या 

आ म व प परमे राचा सा ा कार ा  करतो. हणून तो 

सम त पापातून त न जातो, यास पापे ताप देऊ शकत 

नाहीत. उलट तोच पापांना संत  करतो, इ यािद. 

(बृह.उ.४/४/२३) या कारे ु ितम ये भगवंताचे भजन- मरण 

करणार्यास पाप ास देऊ शकत नाही ही गो  सांिगतलेली 

आहे. हणून हेच िस  होत आहे क , परमा या या ा ीसाठी 

सांिगतले गेलेले जे उपासनािवषयक वण, क तन आिण 

मरण आिद धम आहेत, यांचे अनु ान तर येक 

प रि थतीम ये करत रािहलेच पािहजे. 

संबंध - कारा तराने पु हा उपासनािवषयक 

कमानु ाना या िवशेषतेचे ितपादन करतात. 
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अ तरा चािप तु तद् ेः ॥ ३.४.३६ ॥ 

अथ - तु - यािशवाय; अ तरा = आ मधमा या अभावात; च 

अिप = ही (केवळ उपासनािवषयक अनु ानाने परमा याची 

ा ी होऊ शकते.) तद् ेः = कारण क  ु ितम ये असे िवधान 

िदसून येते. 

या या - ेता तरोपिनषद् (१/१४) म ये हटले आहे - 

‘ वदेहमरिणं कृ वा णवं चो रारिणम् । 

यानिनमथना यासाद् देवं प येि नगूढवत ् ॥’ ‘आप या 

शरीरास खालची अरिण आिण णावास वरील अरिण बनवून 

यान ारा िनरंतर मंथन करीत रािह याने साधक लपले या 

अि न माणे दयात ि थत परमदेव परमे रास पाहतो.’ या 

कथनानंतर उपयु पाने परमे रात याना या ि थतीसाठी 

ाथना करणे तसेच याच परमा यास शरण जा याचे ही 

वणन आहे. ( ेता.उ.२/१ ते ५) यानंतर असे सांिगतले गेले 

आहे क , ‘हे साधका ! संपणू जगता या उ पादक सवा तयामी 

परमे रा या ेरणेने तु ही या पर  परमा याची सेवा-

आराधना केली पािहजे. या परमे रास शरण जाऊन 

या यातच आपण वतःस िवलीन क न टाकले पािहजे. असे 

के याने तुमची पूवकृत सम त संिचत कम साधनात 

िव नकारक होणार नाहीत. ( ेता.उ.२/७) यानंतर याचे फल 



               ।। सू  - अ याय ितसरा ।।                   172 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

आ मा आिण परमा मा यां या व पाचा सा ा कार हे 

सांिगतले आहे. (२/१४,१५) याच कारे अ य ु ितंम ये ही 

केवळ उपासनेनेच परमा याची ा ी सांिगतली आहे. 

( ेता.उ.४/१७ तसेच ६/२३) याव न हे िस  होत आहे क , जो 

अ य वणा मधमाचे पालन कर यास असमथ आहे, याने 

केवळ उपासने या धमाचे पालन केले तरी यास परमा याची 

ा ी होऊ शकते.  

संबंध - ा गो ी या समथनासाठी मृितचे माण देतात. 

अिप च मयते ॥ ३.४.३७ ॥ 

अथ - अिप च = यािशवाय, मयते = मिृतम येिह ही गो  

सांिगतली गेली आहे.  

या या - गीता आिद मृितम ये जे वणा मोिचत कमाचे 

अिधकारी नाहीत, अशा पापयोिन चा डालािदकांनािह 

भगवंता या शरणागतीने परमगितची ा ी सांिगतली गेली 

आहे. (गीता ९/३२) तेथे भगवंतानी हे प  सांिगतले आहे क , 

‘मा या ाि म ये वेदा ययन, य ानु ान, दान तथा नाना 

कारची ि या आिण उ  तप हेतु नाहीत. केवलमा  

अन यभि नेच मी जाणला, िदसला आिण ा  केला जाऊ 

शकतो. (११/४८,५३,५४) या कारे ीमद् भगवद् आिद 
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ंथातिह िठकिठकाणी या गो चे समथन केले गेले आहे क , 

वण आिण आ म यां या मयादेरिहत मनु य केवळ भि ने 

पिव  होऊन परमा यास ा  करतो. यथा 

‘िकरातहणा पुिल द पु कसा आभीरकङ्का यवनाः 

खसादयः । येऽ ये च पापा यदुपा या याः शुद् यि त त म ै

भिव णवे नमः ॥’ ‘िकरात, हण, आ , पुिल द, पु कस, 

आभीर, कङ्क, यवन, खस आिद तथा अ य िजतके हणून 

पापयोिनचे मानव आहेत, ते सव यास शरण गे याने शु  

होऊन परमा यास ा  होतात, या सव समथ भगवंतास 

नम कार असो.’ ( ीमद् भागवद् २/४/१८) या सव वचनानी हे 

िस  आहे क , उपासनेसंबंधी धमाचे अनु ान परम आव यक 

आहे. 

संबंध - आता भागवतधमानु ानाचे िवशेष माहा य िस  

करतात. 

िवशेषानु ह  ॥ ३.४.३८ ॥ 

अथ - च = यािशवाय, िवशेषानु हः = भगवंता या भि संबंधी 

धमाचे पालन कर याने भगवंताचा िवशेष अनु ह ा  होतो. 

या या - वर सांिगतले या अ य सव गो ी तर 

भागवतधमा या िवशेषतेम ये आहेतच. यािशवाय, एक िवशेष 
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गो  ही आहे क  अ य कुठ यािह कार या धम-कम 

आिदचा आ य न घेता जो अन य भावाने केवळ भगवंता या 

भि चे अनु ान करतो, याला भगवंताची िवशेष कृपा ा  

होत असते. भि चे वणन ीमद् भागवतात या कारे आले 

आहे, ‘ वणं क तनं िव णोः मरणं पादसेवनम् । अचनं व दनं 

दा यं स य मा मिनवेदनम् ॥’ (७/५/२३) ‘भगवान िव णूचे 

वण, क तन, मरण, पादसेवन, अचन, वंदन, दा य, स य 

आिण आ मिनवेदन हे भि चे नऊ भेद आहेत. (यांनाच 

नवधाभि  हणतात.) गीतेत भगवंतानी वतः सांिगतले 

आहे क , ‘ या भ ासाठी मी सुलभ आहे.’ (गीता ८/१४) 

‘ यांचा योग ेम मी वतः वहन करतो.’ (गीता ९/२२) 

भगवंतानी आप या भ ांचे मह व सांगून ीमद् भागवतात 

येथपयत सांिगतले आहे क , ‘मी सदा भ ां या अधीन 

राहतो.’ (९/४/६३) यािशवाय, इितहास, पुराण आिण मृितम ये 

हे वणन िवशेष पाने आढळून येते क  भि चे अनु ान 

करणार्यावर भगवंताची िवशेष कृपा होते. हेच कारण आहे 

क , भगवंता या या भ व सल वभावास जाणणारे िनरंतर 

यां या भजन, मरण यात दंग होऊन रहातात. (गीता 

१५/१९) तथा ते भ जन मुि चािह िनरादार क न केवळ 

भि चीच इ छा करतात.  
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संबंध - आता अ य धमापे ा भागवतधमा या े तेचे 

ितपादन करतात. 

अति वतर यायो िलङ्गा च ॥ ३.४.३९ ॥ 

अथ - अतः = वर सांिगत या गेले या या सव कारणामुळे, (हे 

िस  झाले क ) इतर यायः = अ य सव धमापे ा भगवंता या 

भि िवषयक धम े  आहे, तु = यािशवाय, िलङ्गात ् = 

ल णांनी ( मृित माणांनी); च = ही (हेच िस  होत आहे.)  

या या - वर सांिगतले या कारणाव न ही गो  िस  

होऊन चुकली आहे क , अ य सव कार या धमापे ा 

भगवंता या भि िवषयक धम अिधक े  आहे. यािशवाय 

मृित- माणांनी ही ही गो  िस  होत आहे. ीमद् भागवतात 

हटले आहे, ‘िव ाद् ि षड्गुणयुतादरिव दनाभ 

पादारिव दिवमुखा छ्वपचं व र म् । म ये तदिपतमनोवचने 

िहताथ ाणं पुनाित स कुलं न तु भू रमानः ॥’ ‘बारा कार या 

गुणांनी यु  ा णिह जर भगवान प नाभा या 

चरणकमलांपासून िवमुख असेल तर या यापे ा या 

चा डालास मी े  मानतो; याचे मन, धन, वचन, कम 

आिण ाण परमा यास अिपत आहेत, कारण क  तो भ  

चांडाळ आप या भि या तापाने सारे कुळ पिव  क  

शकतो, परंतु तो खूप मान असणारा ा ण असे क  शकत 
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नाही.’ (७/९/१०) ‘अहो बत पचोऽतो गरीयान ् यि ज ा े 

वतते नाम तु यम् । तेपु तप ते जुहवुः स ुराया ानूचूनाम 

गृणि त ये ते ॥’ ‘अहो ! आ य आहे क , या या िज ेवर 

तुमचे पिव  नाम रहात असते, तो चा डालिह े  आहे; 

कारण क  जे तुम या नामाचे क तन करतात, या े  

पु षांनी तप, य , तीथ थाने, वेदा ययन आिद सव काही 

केले आहे.’ ( ीमद् भागवत ३/३३/७) या कारे िठकिठकाणी 

भगवंता या भ ांची ल णे सांगून वण-आ म आिद या 

धमाचे पालन करणार्यांपे ा यां या े तेचे ितपादन केले 

गेले आहे.  

संबंध - या कारे उपासना-िवषयक वण, क तन आिद िवशेष 

धमाचे मह व दाखिवले गेले आहे. आता ही िज ासा होत आहे 

क , जर कोणी मनु य काही कारणामुळे आ माचा यित म 

क  इ छील तर तो क  शकतो क  नाही ? जर करेल तर 

याचे यि व कसे मानले गेले पािहजे ? इ यािद. हणून या 

िवषयाचा िनणय कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ 

करतात.  

त ु त य नात दावो जैिमनेरिप िनयमातद् पाभिव यः ॥ 

३.४.४० ॥ 
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अथ - त ु त य = उ च आ मात ि थत मनु याचा; तु = तर, 

अत ावः = यास सोडून पूव आ मात परत येणे, न = बन ू

शकत नाही, िनयमात ूपाभावे यः = कारण क , शा ात 

उलट परत न ये याचाच िनयम आहे, ु ितम ये आ म 

बदल याचा जो म सांिगतला गेला आहे, याहन हे िवपरीत 

आहे आिण या कारचा िश ाचारिह नाही आहे; जैिमनेः अिप = 

जैिमिन ऋष ची ही अशीच संमित आहे.  

या या - जे चतुथा म हण क न चुकले आहेत, यांचे 

पु हा गृह था मात परत येणे शा स मत नाही आहे. 

याच कारे वान थाचािह पु हा गृह था मात वेश उिचत 

नाही आहे; कारण क  े  (उ च) आ मात जाऊन पु हा 

परत याचा ु ित- मृितम ये िनषेध आहे. तथा आ म 

बदल याचा जो म ु ितम ये सांिगतला गेला आहे तो 

या कारे आहे. ‘ चय प रसमा य गृही भवेत ् । गृही भू वा 

वनी भवेत ् । वनी भू वा जेत ् । यिद वेतरथा चयादेव 

जेद् गृहाद् वा वनाद् वा ।’ ‘ चयास पूरे क न गृह थ 

हावे, गृह थानंतर वान थ हावे, आिण वान थानंतर 

सं यास यावा अथवा दुसर्या काराने हणजेच चय 

अथवा गृह थ अथवा वान थ आ मांतून सं यास यावा.’ 

(जाबाल.उ.४) हणून उलटे परतणे या मा या िवपरीत आहे. 

यािशवाय या कारचा िश ाचार ही नाही. या सव कारणांनी 
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जैिमनी ऋिषंचीही हीच स मित आहे क  उ च आ मातून पु हा 

परतणे श य नाही. हणून हेच िस  झाले क  वेद आिण 

ु ितम ये जे आ मातून दुसर्या आ मात वेश कर याची 

रीत सांिगतली गेली आहे, ती सोडून आ माचा यित म 

करणे कुठ यािह कारे यायसंगत नाही आहे. 

संबंध - या कारचा मनु य ायि  घेऊन तर शु  होऊन 

जातो का ? या िज ासेवर सांगतात. 

न चािधका रकमिप पतनानुमाना दयोगात ्॥ ३.४.४१ ॥ 

अथ - च = यािशवाय, आिधका रकम् = ायि ताचे अिधकारी 

असले या अ य आ मा या लोकासाठी जे ायि  सांिगतले 

गेले आहे ते; अिप = ही, न = या यासाठी िविहत नाही आहे, 

पतनानुमानात ् = कारण क  मृितम ये याचे महान पतन 

मानले गेले आहे, तदयोगात ्= हणून तो ायि ास उपयु  

(यो य) रहात नाही.  

या या - चय आ मात जर चयाचे त भंग झाले तर 

वेद आिण मृितम ये याचे ायि  सांिगतले गेले आहे. 

(मनु.२/१८१) तथा गृह थही ऋतुकालािद िनयमपालन भंग 

करील तर याचेिह ायि  आहे; कारण क , ते ायि ाचे 

अिधकारी आहेत; परंतु यांनी वान थ वा सं यास आ म 
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वीकारला, ते जर पु हा गृह था मात परत येऊन 

ी संगािद म ये वृ  होऊन पितत झाले तर यां यासाठी 

शा ात कुठ यािह कार या ायि ाचे िवधान नाही; 

कारण क , मृितम ये यांचे अितशय पतन मानले गेले आहे. 

हणून ते ायि ाचे अिधकारी रहात नाहीत; जैिमनी 

आचायाची ही सू कारा या मतानुसार हीच स मित आहे क , 

यां यासाठी ायि ाचे िवधान नाही आहे.  

संबंध - यावर अ य आचायाचे मत सांगतात. 

उपपवूमिप वेके भावमशनव दु म् ॥ ३.४.४२ ॥ 

अथ - एके = कोणी एक आचाय; तु = तर, उपपूवम् = यास 

उपपातक; अिप = ही मानतात ( हणून ते); अशनवत ् = 

भोजना या िनयमभंगा या ायि ा माणे; भावम् = 

या यासाठीही ायि ाचा भाव मानतात; तदु म् = ही गो  

शा ात सांिगतली गेली आहे. (असेही यांचे हणणे आहे.)  

या या - काही आचायाचे हणणे आहे क , या कारे 

चारी आप या तापासून  होऊन ायि ाचा 

अिधकारी होतो, या माणेच वान थी आिण सं यासी 

यांनािह ायि ात अिधकार आहे, कारण क  हे महापातक 

नाही आहे. परंतु उपपातक आहे. आिण उपपातका या 
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ायि ाचे शा ात िवधानिह आहे. हणून अभ य 

भ णािद या ायि ा माणे याचेिह ायि त अव य झाले 

पािहजे. 

संबंध - यावर आचाय आपली स मित सांगतात. 

बिह तूभयथािप मृतेराचारा च ॥ ३.४.४३ ॥ 

अथ - तु = परंतु; उभयथािप = दो ही कारानेिह, बिहः = तो 

अिधकारापासून बिह कृत आहे, मृतेः = कारण क , 

मृित माणाने, च = आिण, आचारात ्= िश ाचाराने ही (हीच 

गो  िस  होत आहे,) 

या या - ते उ च आ मापासून पितत झालेले सं यासी, आिण 

वान थी लोक महापातक  असोत अथवा उपपातक , दो ही 

काराने ही िश  सं दाय आिण वैिदक िव े या 

अिधकारापासून सवथा बिह कृत आहेत, कारण क , मृित-

माण आिण िश ां या आचार- यवहाराव न हीच गो  िस  

होत आहे. यांचे पतन भोगां या आस नेच होते. हणून ते 

िव ेचे अिधकारी नाहीत. े  पु ष यां याबरोबर य , 

वा याय आिण िववाह आिद संबंध ही करत नाहीत.  

संबंध - या कारे उ च आ मापासून  झाले या ि जांना 

िव ेम ये अिधकार नाही हे िस  केले गेले. आता जी कमा या 
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अंगभूत उ ीथ आिद म ये उपासना केली जाते ितचा कता 

यजमान असतो क  कम करणारा ऋि वक् यावर िवचार 

कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे.  

वािमनः फल ुते र या ेयः ॥ ३.४.४४ ॥ 

अथ - वािमनः = या उपासनेत यजमानाचे कतपण असते; 

इित = असे, आ ेयः = आ ेय मानतात; फल ुतेः = कारण क  

ु ितम ये यजमानासाठीच फलाचे वणन केले गेले आहे. 

या या - आ ेय ऋिष मानतात क , ु ितम ये ‘जो या 

उपासनेला या कारे जाणतो, तो पु ष वृ ि म ये पाच 

कार या सामाची उपासना करतो, या यासाठी वषा होते, तो 

वषा करिव यास समथ होतो.’ (बृह.उ.२/३/२) 

बृहदार यकोपिनषदात तोता ारा के या जाणार्या अनेक 

ाथनांचा उ लेख क न शेवटी उद्गा याचे कम सांगून 

हटले आहे क , ‘उद्गाता आप या अथवा यजमानासाठी 

याची कामना करतो याचे आगान करतो.’ (बृह.उ.१/३/३८) 

या कारे फलाचे वणन करणार्या ु ितंनी िस  होते क , 

य ा या वामीला याचे फल िमळते. थोड यात या 

फलकामनायु  उपासनांचे कतपण ही वामीचे अथात 

यजमानाचेच असणे उिचत आहे.  
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संबंध - यावर दुसर्या आचायाचे मत सांगतात. 

आि व यिम यौडुलोिम त म ैिह प र यते ॥ ३.४.४५ ॥ 

अथ - आि व यम् = कतपण ऋि वकाचे आहे; इित = असे; 

औडुलोिमः = औडुलोिम आचाय मानतात, िह = कारण क , 

त म ै = या कमासाठी; प र यते = तो ऋि वक 

यजमान ारा धनदानािदनी वरण केला जात असतो.  

या या - आचाय औडुलोिम असे मानतात क , कतपण 

यजमानाचे नाही परंतु ऋि वकाचेच आहे; तथािप फल 

यजमानास िमळते; कारण क , तो ऋि वक या कमासाठी 

यजमान ारा धनदानािदने वरण केला गेलेला असतो; हणून 

दा याकडून िद या गेले या दि णेचाच तो अिधकारी आहे, 

या या फलात अिधकार नाही. 

संबंध - सू कार ु ित माणाने आपली स मित कट करतात. 

ु ते  ॥ ३.४.४६ ॥ 

अथ - ु तेः = ु ित माणाने; च = ही (औडुलोिमचेच मत उिचत 

िस  होत आहे.)  

या या - य ाचा ऋि वक जी काही कामना करतो ती 

िनःसंदेह यजमानासाठीच करतो. (शत.१/३/१/१/६) हणून 
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या कारे जाणणारा उ ाता यजमानास हणेल क , ‘मी 

तु यासाठी कुठ या कुठ या भोगांचे आगान क  ?’ 

(छां.उ.१/७/८) इ यािद ु ितंनी ही कमाचे कतपण ऋि वकाचे 

आिण फलात अिधकार यजमानाचा हे िस  होत आहे. 

 

संबंध - या कारे संगानुसार सकाम उपासनेचे फल आिण 

कतपण यांचा िनणय केला गेला. आता िव ेचा अिधकार 

कुठ या एक आ मात आहे अथवा सव आ मांत ? या गो ीचा 

िनणय कर यासाठी पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे. 

सहकाय तरिविधः प ेण तृतीयं त तो िव यािदवत ्॥ ३.४.४७ 

॥ 

अथ - त तः = िव ासंबंधी साधनयु  साधकासाठी, 

तृतीयम् = बालपणा आिण पांिड याबरोबर सांिगतलेले जे 

तीसरे मौन साधन आहे, ते िवधेय आहे; सहकाय तरिविधः = 

(कारण क ) याचे दुसर्या सहकारी साधना या पात 

िवधान आहे, िव यािदवत ् = दुसर्या थळी सांिगतले या 

िविधवा या माणे; प ेण = एका प ास ध न हा ही िविध 

आहे.  
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या या - कहोलाने या व यास सा ात ्पर ाचे व प 

िवचारले, या या उ रात या व यांनी सवाचा अंतरा मा 

परमा याचे व प संकेताने सांगून हटले क , ‘जो शोक, 

मोह, भूक, तहान, हातारपण आिण मृ यू या अतीत आहे तो 

परमा मा आहे, या परमा यास जाणून ा ण पु कामना 

धनकामना तथा मानस मान आिण वगसंबंधी 

लोककामनेपासून िवर  होऊन िभ ेने िनवाह करणार्या 

मागाने िवचरतात.’ यानंतर या तीनही कामनांची एकता 

क न कामनामा ास या य सांिगतले आिण शेवटी हटले 

क , ‘तो ा ण या पांिड यास उ म कारे जाणून बा य 

भावाने रहा याची इ छा करतो, नंतर यापासूनिह उपरत 

होऊन मुिन होऊन जाईल अथात ास उ म कारे ा  

होतो.’ इ यािद. (बृह.उ.३/५/१) या करणात सं यासा मात 

परमा म- ा ीचे वणन केले गेले आहे. या वणनात पाि ड य 

आिण बा यभावा या अंती तर ‘ित ासेत’् (ि थत रहा याची 

इ छा करावी) हे िविधवा य आहे, परंतु मुिन श दा या नंतर 

काही िविध नाही आहे; हणून सू कारांचे हणणे आहे क , 

या कारे अ य  सांिगतले या वचनात प  िविधका योग 

नस याने सहकारी भावाने एकासाठी यु  िविधवा य 

दुसर्यासाठी ही मानले जाते, तसेच येथे ही पाि ड य आिण 

बा यभाव या दोन सहकारी साधनांनी यु  साधका ित 
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यां याबरोबर सांिगतलेले ितसरे साधन मुिनभावासाठी ही 

िविधवा याचा योग प ांतराने समजून घेतला पािहजे. 

यानात ठेवा, या करणात आले या बा यभावाने तर दंभ, 

मान आिद िवकारांचा अभाव दाखिवला गेला आहे आिण 

मननशीलतेस मौन हटले आहे. हणून ाचे शा ीय ान 

(पांिड य) वरील िवकारांचा अभाव (बा यभाव) आिण िनरंतर 

मनन तथा िनिद यासन (मौन) या ती हीची प रप व अव था 

झा यावरच सा ा कार होतो, हाच या करणाचा भाव 

आहे.  

संबंध - पूवसू ात या करणावर िवचार केला गेला, तो 

सं यासा माचा ोतक आहे, हणून ही िज ासा होते क , 

सं यासा मातच िव ेचे साधन होऊ शकते अथवा अ य 

आ मातिह याचा अिधकार आहे. जर सं यासा मातच याचे 

साधन होऊ शकत असेल तर (छां.उ.८/१५/१ या) ु ितत 

गृह था माबरोबर िव ेचे करण का समा  केले गेले ? 

तेथील वणनाने तर गृह थाचा ही अिधकार प पाने 

सूिचत होत आहे, हणून याचा िनणय कर यासाठी सांगतात.  

कृ नभावा  ुगृ िहणोपसंहारः ॥ ३.४.४८ ॥ 

अथ - कृ नभावात ्= गृह थ आ मात संपूण आ मांचा भाव 

आहे हणून, तु = ही; गृ िहणा = ( या करणात) 
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गृह था माबरोबर, उपसंहारः = िव ा करणाचा उपसंहार 

केला गेला आहे. 

या या - गृह थ-आ माचा चारी आ मांचा भाव आहे, कारण 

क , चारीही गृह था मात ि थत गु जवळच 

चय ताचे पालन करतो, वान थ आिण सं यासी यांचे 

मूळ गृह थच आहे. या कारे चारी आ मांचा गृह थात 

अंतभाव आहे आिण िव ेचा अिधकार सव आ माम ये 

आहे, हा ही ु ितचा अिभ ाय आहे, हणून तेथे या करणाचा 

गृह था या वणनाबरोबरच उपसंहार केला गेला, तथा पूव 

करणात जो सं यासा माचा संकेत आहे, तो साधनां या 

सुगमतेस ल य क न सांिगतले गेले आहे; कारण कुठ यािह 

आ मात ि थत साधकास ानसंपादनासाठी पु ैषणा 

आिद सव कार या कामना आिण राग ेषािद िवकारांचा 

सवथा नाश क न मननशील तर हावेच लागेल. दुसर्या 

आ मात िव नांची अिधकता आहे आिण सं यासा मात 

वभावतः यांचा अभाव आहे. ही सुगमता ि  समोर ठेवून 

तसे सांिगतले गेले आहे, अ य आ माम ये िव े या 

अिधकाराचा िनषेध कर यासाठी नाही.  

संबंध - कारा तराने पु हा सव आ माम ये िव ेचा 

अिधकार िस  केला जात आहे. 
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मौनविदतरेषाम युपदेशात ्॥ ३.४.४९ ॥ 

अथ - इतरेषाम् = अ य आ मवा यासाठी; अिप = ही, मौनवत ्

= मननशीला माणे; उपदेशात ्= (िव ोपयोगी सव साधनांचा) 

उपदेश अस याने (सव आ मात िव ेचा अिधकार िस  

होत आहे.)  

या या - या कारे पूव करणात मननशीलता (मौन) प 

साधनाचे सवासाठी िवधान सांिगतले गेले आहे, याच कारे 

ु ितम ये अ य आ मवा यासाठी ही िव ोपयोगी सव 

साधनांचा उपदेश िदला गेला आहे. जसे - ‘या कारे 

वे याचा मिहमा जाणणारा शांत (मनास वश करणारा 

मननशील), दा त (इंि य समुदायास वश करणारा), उपरत 

(भोगांपासून संबंधरिहत), ितित  ु (सुख-दुःखामुळे िवचिलत 

न होणारा) आिण समािहत ( यान थ) होऊन आप यातच या 

सवाचे आ म व प अशा परमा याचा सा ा कार करतो.’ 

(बृह.उ.४/४/२३) अशीच गो  दुसर्या करणातिह सांिगतली 

गेली आहे. याव न हेच िस  होत आहे क , िव ेचा 

अिधकार सव आ मात आहे.  

संबंध - सेहेचािळसा या सू ा या करणात जी बा यभावात 

ि थत हो याची गो  सांिगतली गेली आहे, यात बालका या 

कोण या भावांचे हण आहे हे प  कर यासाठी सांगतात. 
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अनािव कुव न वयात ्॥ ३.४.५० ॥ 

अथ - अनािव कुवन ् = आप या गुणांना कट न करता 

बालका माणे दंभ आिण अिभमान रिहत होणे; अ वयात ् = 

कारण क  अशा भावांचाच िव ेशी संबंध आहे. 

या या - आप या गुणांना कट न करता बालका या 

भावाचा वीकार कर यासाठी ु ितचे सांगणे आहे हणून जसे 

बालका या िठकाणी मान, दंभ, तथा राग, ेष आिद 

िवकारांचा ादुभाव नाही, तसेच गुणांचा अिभमान अथवा 

यांना कट कर याचा भावही नाही. याच कारे या 

िवकाररिहत होणेच येथे बा यभाव आहे. अपिव  भ ण, 

आचारहीनता, अशौच आिण वे छाचा रता आिद िनिष  

भावांचे हण करणे येथे अभी  नाही; कारण क , िव े या 

सहकारी साधन पाने ु ितम ये बा यभावाचा उ लेख आला 

आहे. हणून या या उपयोगी भावच घेतले जाऊ शकतात, 

िवरोधी भाव नाही. याव न ु ितचा हा ही भाव कळून येतो क , 

िव ेचा साधक बालका माणे आप या गुणांचे दशन न 

करता दंभ, अिभमान तथा राग- ेष आिदहन रिहत होऊन 

िवचरो.  

संबंध - येथपयत हा िन य केला गेला क  सव आ मांम ये 

िव ेचा अिधकार आहे. आता ही िज ासा होत आहे क , 
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शा ात जे िव ेचे फल ज म-मृ य ूआिद दुःखातून सुटणे 

आिण परमा याची ा ी होणे सांिगतले गेले आहे, ते याच 

ज मात ा  होते का ज मांतरी ? यावर सांगतात.  

ऐिहकम य तुत ितब धे त एशनात ्॥ ३.४.५१ ॥  

अथ - अ तुत ितब धे = कुठ याही कारचा ितबंध 

उपि थत झाला नाही तर; ऐिहकम् = याच ज मात ते फल ा  

होऊ शकते; अिप = ( ितबंध झा यावर) ज मांतरातही होऊ 

शकते; त शनात ्= कारण हीच गो  ु ित आिण मृितम ये 

िदसून येते.  

या या - ु ितम ये हटले आहे क  गभात ि थत वामदेव 

ऋष ना भावाची ाि  झाली होती. (ऐ. उ. २.५) भगवद्

गीतेत हटले आहे ’न िह क याणकृत ् कि त ् दुगितं तात 

ग छित । - क याणमय कम, अथात ्परमा या या ा ीसाठी 

साधन करणारांची कधी दुगित होत नाही.’ (गी ६.४०) परंतु 

तो दुसर्या ज मांत पूवज मसंबंधी शरीर ारा ा  केले या 

बु ीने यु  होतो आिण पु हा परमा या या ा ी या 

साधनात म न होतो. (गीता ६.४३) या कारे ु ित आिण मृित 

यां या माणांना पािह यास हेच िस  होते क  जर कोण याही 

कारचा ितबंध उपि थत झाला नाही तर मग या ज मातच 

यांना मुि प फलाची ा ी होते आिण जर काही िव न 
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आले तर ज मांतरात ते फल िमळते. तथािप हे िनि त आहे 

क  केलेला अ यास यथ जात नाही.  

संबंध - उपयु  िव ेचे मु प फल कोण याही कारचा 

ितबंध रािहला नाही तर या साधकांना याच ज मांत िमळते, 

यास ते मृ यूलोकातच िमळते क  लोकांतरात जाऊन िमळते 

? या िज ासेवर सांगतात -  

एवं मुि फलािनयम तदव थावधृ ते तदव थावधृतेः ॥ 

३.४.५२ ॥  

अथ - एवं = या कारे; मुि फलािनयमः = कुठ याही एका 

लोकातच मुि प फल ा  होईल असा िनयम नाही; 

तदव थावधृ तेः = याची अव था िनि त केली गेली आहे. 

(ि  अ यायाची समाि  सूिचत कर यासाठी आहे.)  

या या - िव ेपासून िमळणार्या मु प फलािवषयी 

या कारे असा िनयम नाही क  ’ते याच ज मांत िमळते क  

ज मांतरी’. याच कारे यािवषयी असाही िनयम नाही क  ते 

या लोक  िमळते वा लोक  ! कारण जे हां या या दयात 

सव कामनांचा सवथा अभाव होतो ते हां साधक अमृत होतो 

आिण येथेच ास ा  होतो. (क. उ. २.३.१४) इ यािद 

वचनां या ारा मु ाव थेचे व प िनि त केले जेले आहे. 
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हणून यास ती ि थती शरीर असेपयत ा  होते तो येथेच 

परमा यास ा  होतो; आिण याची तशी अव था येथे होत 

नाही तो लोकात जाऊन परमा यास ा  होतो. 

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


