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सू   

अ याय चवथा  

पाद पिहला  

संबंध - तीसर्या अ यायात परमा या या ा ी या िभ न-

िभ न साधनासंबंधी सांगणार्या ु ितंवर िवचार केला गेला, 

आता या उपासनां या फलिवषयक ु ितं यावर िवचार 

कर यासाठी फला यायनामक चौ या अ यायाचा आरंभ केला 

जात आहे. येथे ही िज ासा होत आहे क  पूव  उपासना 

गु ारा अ ययन करिवले गे यानेच केवळ आपले फळ 

दे यास समथ आहेत अथवा यां या साधनांचा वारंवार 

अ यास करावयास हवा ? यावर सांगतात -  

आवृ ि रसकृदुपदेशात् ॥ ४.१.१ ॥  

अथ - आवृि ः = अ ययन केले या उपासनेचे आवतन (वारंवार 

अ यास) करावयास हवा; असकृदुपदेशात ् = कारण क  

ु ितम ये अनेक वेळा यािवषयी उपदेश केला गेला आहे.  

या या - ु ितम ये हटले आहे ‘आ मा वा अरे यः 

ोत यो म त यो िनिद यािसत यः ।’ ‘तो परमा माच दशन 

कर यायो य, ऐक यायो य, मनन कर यायो य आिण यान 

कर यायो य आहे.’ (बृह.उ.४.५.६) ‘ ान सादेन 
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िवशु स व तत तु तं प यते िन कलं यायमानः ।’ अथात 

‘िवशु  अ तःकरण असणारा साधक या अवयवरिहत 

परमे राचे िनर तर यान करीत ाना या िनमलतेने यास 

पहातो.’ (मु.उ.३.१.८) ‘उपासते पु षं ये  कामा ते 

शु मेतदितवति त धीराः ।’ ‘je कामनारिहत साधक या 

परम-पु षाची उपासना करतात, ते या रजोवीयमय शरीराचे 

अित मण क न जातात.’ (मु.उ.३.२.१) या कारे 

िठकिठकाणी िव ा प उपासनेचा अ यास कर यासाठी 

वारंवार उपदेश िदला गेला आहे. याव न हे िस  होत आहे क  

आचायाजवळ उ म कारे िव ेचे अ ययन क न यावर 

वारंवार िवचार करीत या परमा याम ये संल न हावयास 

हवे.  

संबंध - कारा तराने ही गो  िस  करतात -  

िलङ्गा च ॥ ४.१.२ ॥  

अथ - िलङगात ्= मृित या वणन प (िलङ्ग) माणाने; च = 

ही हीच गो  िस  होत आहे.  

या या - भगवद्गीतेम ये िठकिठकाणी ही गो  सांिगतली 

आहे क , ‘सवषु कालेषु मामनु मर’ ‘सव काळी माझे मरण 

कर’ (गीता ८.७); ‘परमं पु षं िद यं याित पाथानुिच तयन ्।’ 
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वारंवार िच तन करीत साधक परम पु षास ा  होतो.’ 

(गीता ८.८) ‘जो माझा अन यभ  माझे िन य िनरंतर मरण 

करतो; या िन ययु  यो यासाठी मी सुलभ आहे’ (गीता 

८.१४) ‘म यावे य मनो ये मां िन ययु ा उपासते ।’ ‘जो 

िन ययु  भ  मा या िठकाणी मन लावून माझी उपासना 

करतो.’ (गीता १२.२) या कारे इतर मृितंम येही सांिगतले 

आहे. याव नही हेच िस  होत आहे क , िव ेचा िनर तर 

अ यास करीत रािहले पािहजे.  

संबंध - या परम ा य पर ाचे कुठ या भावाने िनरंतर 

िचंतन करावयास पािहजे. या िज ासेवर सांगतात -  

आ मेित तूपग छि त ाहयि त च ॥ ४.१.३ ॥  

अथ - आ मा = तो माझा आ मा आहे; इित = या भावाने; तु = 

ही; उपग छि त = ानी जन ाला जाणतात अथवा ा  

करतात; च = आिण; ाहयि त = असेच हण करिवतात 

अथवा समजािवतात.  

या या - हा आ मा  आहे, हा आ मा चार पाद असणारा 

आहे. इ यािद (मां.उ.३.२) ‘सवाचा अ तवत  हा तुझा आ मा 

आहे’ (बृह.उ.३.४.१) ‘हा तुझा आ मा अ तयामी अमृत आहे’. 

(बृह.उ.३.७.३) याच कारे उ ालकाने आपला पु  ेतकेतु 
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यास वारंवार हटले आहे क , ‘तो स य आहे, तो आ मा आहे, 

तो त ू आहेस.’ (छां.उ.६.८ पासून १६ या ख डापयत) ‘जो 

आ याम ये ि थत असलेला आ याचा अ तयामी आहे, 

यास आ मा जाणत नाही, याचा आ मा शरीर आहे, तो तुझा 

आ मा अ तयामी अमृत आहे. (शतपथ ा.१४.५.३०) या कारे 

ु ितम ये या पर  परमा यास आपला अ तयामी आ मा 

माननू उपासना कर याचे िवधान येते तथा भगवद्गीतेतही 

भगवंतानी आप याला सवाचा अ तयामी सांिगतले आहे. 

(गीता १८.६१) इतर ु ितंम ये ही या ाला दय प गुहेत 

िनिहत सांगून यास जाणणार्या िव ाना या मिह याचे वणन 

केले गेले आहे. (त.ैउ.२.१) हणून साधकास उिचत आहे क , 

याने परमे रास आपला अ तयामी आ मा समजून याच 

भावाने याची उपासना करावी. ’अन यचेताः सततं यो मां 

मरित िन यशः । त याहं सुलभः पाथ िन ययु य योिगनः 

॥’ हा मं  सू  १.२.२० या िटपणीत आला आहे.  

संबंध - काय तीकोपासनेतही अशीच भावना करावयास हवी 

? या िज ासेवर सांगतात -  

न तीके निह सः ॥ ४.१.४ ॥  

अथ - तीके = तीकात; न = आ मभाव करता कामा नये; िह 

= कारण क ; सः = तो; न = उपासकाचा आ मा नाही.  
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या या - ‘मनच  आहे, या कारे उपासना करावी’ 

(छां.उ.३.१८.१) ‘आिद य’  आहे, हा आदेश आहे.’ 

(छां.उ.३.१९.१) या कारे जे िभ न िभ न पदाथात पाने 

उपासना कर याचे कथन आहे, तीच तीकोपासना आहे. तेथे 

तीकात आ मभाव करता कामा नये; कारण क , ते 

उपासकाचा अ तरा मा नाही आहे. युत तीकात याची 

उपासना केली जाते तो साधकाचा आ मा आहे. जसे मूित 

आिदम ये भगवंताची भावना क न उपासना केली जाते 

या कारे मन आिद तीकातही उपासना कर याचे िवधान 

आहे. भाव हा आहे क  पूव  मन, आकाश, आिद य आिदना 

तीक बनवून यां यात भगवंता या उ ेशाने केली गेलेली जी 

उपासना आहे ितचे परम दयाळू पु षो म परमा मा आपलीच 

उपासना मानून हण करतात आिण उपासकाला या या 

भावनेनुसार फलही देतात; हणून तशा उपासनेचे िवधान 

केले गेले आहे; परंतु तीकास आपला अ तयामी आ मा 

मानला जाऊ शकत नाही.  

संबंध - तीकोपासना करणार्याने तीकात भाव ठेवला 

पािहजे अथवा ात या तीकाचा भाव करावयास पािहजे ? 

या िज ासेवर सांगतात -  

ि कषात ्॥ ४.१.५ ॥  
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अथ - उ कषात ् = च सव े  आहे, हणून; ि ः = 

तीकात ि  केली पािहजे. (कारण क  िनकृ  व तुतच 

उ कृ ाची भावना केली जाते.)  

या या - जे हा कुठ यािह देवतेची य  उपासना 

कर याचे साधन सुलभ नसते ते हा सुिवधापूवक उपल ध 

होणार्या साधारण व तूम ये या देवतेची भावना क न 

उपासना केली जाते, देवतेम ये या व तुची भावना केली जात 

नाही; कारण क  तसे के याचा काही उपयोगच नाही आहे. 

याच कारे जो साधक या पर  परमा या या त वास 

समज ूशकत नाही, या यासाठी तीकोपासनेचे िवधान केले 

गेले आहे, हणून याने इि ये आिदनी य  अनुभवास 

येणार्या ाण, मन, सूय, च मा आिद कुठ यािह पदाथास 

पर  परमा याचे तीक बनवून यात ाची भावना 

क न उपासना केली पािहजे. कारण क , पर  परमा माच 

सव े  आहे आिण िनकृ ातच े ाची भावना केली जाते, 

े ात िनकृ ाची नाही. याच कारे तीकात भाव 

क न उपासना कर याने तो पर  परमा मा या 

उपासनेला आपलीच उपासना मानतो.  

संबंध - आता कमा या अंगभूत उद्गीथ आिद या िवषयात 

सांगतात -  
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आिद यािदमतय ाङ्ग उपप ेः ॥ ४.१.६ ॥  

अथ - च = तथा; अङ्गे = कमाङ्गभूत, उद्गीथ = आिदम ये; 

आिद यािदमतयः = आिद य आिदची बु ी केली पािहजे; 

उपप ेः = कारण क  हेच युि यु  आहे, असे कर याने 

कमसमृि प फलाची िस ी होते.  

या या - कमा या अंगभूत उद्गीथ आिदम ये जे आिद य 

आिद या भावनापूवक उपासना कर याचे िवधान केले गेले 

आहे. (छां.उ.१.३.१ तथा २.२.१) ते अव य कत य आहे; कारण 

क  असे कर याने कम-समृ ी प फलाची िस ी होते. 

आ मभाव कर याचे असे काहीही फल िदसून येत नाही. 

हणून हेच िस  होत आहे क  किन  व तुम ये े ा या 

भावनेचे नाव तीक-उपासना आहे.  

संबंध - ही िज ासा होते क  साधकास एखा ा आसनावर 

बसून उपासना करावयास पािहजे क  िहंडता-िफरताना 

येक प रि थतीम ये तो उपासना क  शकतो ? यावर 

सांगतात -  

आसीनः स भवात ्॥ ४.१.७ ॥  

अथ - आसीनः = बसूनच (उपासना केली पािहजे); स भवात ्= 

कारण क  बसूनच िनिव न उपासना करणे संभव आहे.  
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या या - पर  परमे राचे जसे प ऐक यावर आिण 

िवचार के यावर समजून येते, याचे वारंवार तैलधारावत ्

िनरंतर िचंतन करीत राह याचे नाव उपासना आहे. ही 

उपासना िहंडता िफरताना अथवा शरीर-संबंधी कामे 

करतेवेळी होऊ शकत नाही, कारण क  या समयी िच  

िवि  रहाते. तसेच झोपून करताना िन ा प िव न येणे 

वाभािवक आहे; हणून केवळ बसून कर यानेच िनिव न 

उपासना होऊ शकते. हणून उपासनेचा अ यास बसूनच 

करावयास पािहजे. भगवान ीकृ णानीही हटले आहे क  

‘उपिव यासने यु जाद योगमा मिवशुद् ये ।’ अथात आसनावर 

बसून अंतःकरणा या शुि साठी योगाचा अ यास करावा. 

(गीता ६.१२)  

संबंध - हीच गो  ढ कर यासाठी दुसरा हेतु उपि थत 

करतात -  

याना च ्॥ ४.१.८ ॥  

अथ - यानात ्= उपासनेचे व प यान आहे, हणून; च = ही 

(हेच िस  होत आहे क  बसून उपासना केली पािहजे.)  

या या - आप या इ देवाचे यानच उपासनेचे व प आहे. 

(मु.उ.३.१.८) आिण िच ा या एका तेचे नाव यान आहे. 
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अतएव ही बसूनच केली जाऊ शकते; िहंडता िफरताना अथवा 

झोपून केली जाऊ शकत नाही.  

संबंध - पु हा ही गो  ढ करतात.  

अचल वं चापे य ॥ ४.१.९ ॥  

अथ - च = तथा ु ितम ये; अचल वम् = शरीराची िन लता; 

अपे य = आव यक सांगून यान कर याचा उपदेश केला 

गेला आहे.  

या या - ु ितत हटले आहे क  - ‘िच नतं था य समं 

शरीरं दीि यािण मनसा संिनवे य । ोडुपेन तरेत 

िव ान ् ोतांिस सवािण भयावहािन ॥’ ‘ ा या ा ीसाठी 

यानाचा अ यास करणार्याने, िशर, ीवा आिण छाती - या 

ती हीस ताठ ध न, शरीरास सरळ आिण ि थर क न 

सम त इि यांवर मना या ारा दयात िन  क न 

कार प नौके या ारा सम त भयदायक ज मांतर प 

ोतापासून त न गेले पािहजे.’ ( ेता.उ.२.८) या तुीने हे 

प  होत आहे क  उपासनेसाठी शरीराचीही अचलता 

आव यक आहे, हणून ही उपासना बसूनच केली गेली 

पािहजे.  

संबंध - हीच गो  ु ित माणांनी ढ करतात -  
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मरि त च ॥ ४.१.१० ॥  

अथ - च = तथा; मरि त = असेच मरण करतात.  

या या - मृितम येही हीच गो  सांिगतली गेली आहे - 

‘समं कायिशरो ीवं धारय नचलं ि थरः । स े य नािसका  ं

वं िदश ानवलोकयन ् ॥ शा ता मा िवगतभी चा र ते 

ि थतः । मनः संय य मिच ो यु  आसीत म परः ॥’ ‘काया, 

िशर आिण ीवा (मान) यांना सम आिण अचल धारण क न 

ि थर होऊन, आप या नािसके या अ भागावर ि  एक  

क न, अ य िदशांकडे न बघता िनभय होऊन, मनास वश 

क न, मा यात िच  लावून, मलाच आपले परम ा य मानून 

साधन कर यासाठी बसावे. (गीता ६.१३-१४) या कारे मृित 

माणांनी ही हेच िस  होत आहे क  परम ा य परमा याचे 

िनरंतर िच तन प यानाचा अ यास बसूनच करावयास 

पािहजे.  

संबंध - उ  साधन कशा थानी बसून करावयास पािहजे ? 

या िज ासेवर सांगतात -  

य ैका ता त ािवशेषात ्॥ ४.१.११ ॥  

अथ - अिवशेषात ् = कुठ या िवशेष थानाचे अथवा िदशेचे 

िवधान नस यामुळे (हेच िस  होत आहे क ); य  = जेथे; 
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एका ता = िच ाची एका ता (सुगमतेने होऊ शकेल); त  = 

तेथेच (बसून यानाचा अ यास करावा.)  

या या - ु ितम ये हटले आहे क  - ‘समे शुचौ 

शकरावि वालुका । िवविजते श दजला यांिदिभः ॥ 

मनोऽनुकूले न तु च ुपीडने । गुहािनवाता यणे योजयेत’् ॥ 

( ेता.उ.२.१०) ‘जे सव कारे शु , समतल, काटेकुटे, अि न 

आिण वाळू रिहत तथा श द, जल आिण आ या या ीने 

मनास अनुकूल असेल, जेथे डो यांना पीडा देणारे य नसेल 

आिण वायुचा झोकाही लागणार नाही, अशा गुहा आिद थानी 

बसनू परमा या या यानाचा अ यास करावयास पािहजे.’ 

( ेता.उ.२.१०) या कारे कुठली िविश  िदशा अगर थानाचा 

िनदश नस यामुळे तथा मनास अनुकूल देशात अ यास 

कर यासाठी ु ितची आ ा ा  झा यामुळे हेच िस  होत आहे 

क , जेथे सरलतेने मनाची एका ता होऊ शकते, असे 

कोठलेही पिव  थान उपासनेसाठी उपयु  होऊ शकते. 

हणून जे जा त यतन् न करता ा  होऊ शकेल, अशा 

िनिव न आिण अनुकूल थानी बसूनच यानाचा अ यास 

करीत रािहले पािहजे.  

संबंध - या कारे उपासनेचा अ यास कोठपयत केला पािहजे ? 

या िज ासेवर सांगतात -  
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आ ायणात ्त ािप िह म् ॥ ४.१.१२ ॥  

अथ - आ ायणात ् = मरणपयत (उपासना करीत रािहले 

पािहजे); िह = कारण क ; त ािप = मरणकालीिह; म् = 

उपासना करीत राह याचे िवधान िदसून येते.  

या या - छांगो योपिनषदात जापितचे हे वचन आहे क , 

‘स ख वेवं वतयन ् यावदायुषं लोकमिभस प ते ।’ ‘तो 

या कारे पूण आयु यपयत उपासनेत त पर राहन शेवटी 

िनःसंदेह लोकास ा  होतो.’ (छां.उ.८.१५.१) 

ोपिनषदातील गो  आहे क , स यकामाने आपले गु  

िप पलाद यांना िवचारले, ‘भगवन ् । मनु यांम ये जो 

मरणपयत ॐकाराचे यान करतो, तो कुठला लोक िजंकतो 

?’ ( .उ.५.१) यावर गु नी ॐकारचा मिहमा वणन क न 

(५.२) दोन मं ांम ये हा लोक आिण वगलोका या ा ी या 

उ े याने के या जाणार्या उपासनेचे फल सांिगतले (५.३.४); 

नंतर शेवटी हटले - ‘जो तीन मा ां या या अ रा ारा या 

( दय थ) परमपु षाचे िनरंतर यान करतो, तो तेजोमय 

सूयलोकात पोहोचतो तथा या कारे सप कात टाकतो, ठीक 

याच कारे तो पापांतून मु  होऊन सामवेदा या ु ितं या 

अिभमानी देवतां ारा वर लोकात नेला जातो. तेथे तो या 

जीवघन प िहर यगभातून अ यंत े  तथा सवा या दयात 
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शयन करणार्या परमपु षाचा सा ा कार करतो.’ ( .उ.५.५) 

या कारे मृ यूपयत िनरंतर उपासना करीत राहा याचे 

ु ितम ये िवधान अस यामुळे हेच मानणे उिचत आहे क , 

आजीवन िन य िनरंतर उपासना करीत रािहले पािहजे. याला 

जीवनकालातच या परमपु षाचा सा ा कार होऊन जातो 

याचा तर या परमे राशी कधी िवयोग होतच नाही, तो तर 

वभावतःच या याशी संयु  होऊन जातो. तथािप तो जी 

मरणपयत िनरंतर उपासना करीत राहतो, ती या या अ य 

कमा माणे लोकसं हासाठी असते, परंतु साधकासाठी तर 

मृ यूपयत उपासना परम आव यक आहे. अ यथा योग  

झा यावर पुनज म अिनवाय होऊन जातो. (गीता ६.३७ ते 

४०) हणून भगवंतानी मरणपयत साधन करत राह यािवषयी 

िठकिठकाणी सांिगतले आहे. (गीता २.७२; ७.३०; ८.५; 

८,९,१०,१२,१३ इ यािद)  

संबंध - येथपयत उपासनािवषयक वणनाची समाि  क न 

आता परमा या या ा ीसाठी के या जाणार्या साधनां या 

फलासंबंधी िवचार आरंभ केला जात आहे. येथे ही िज ासा 

होत आहे क , याला जीवनकालातच परमा याची ा ी 

होऊन जाते या या पूवािजत तसेच भावी पु य-पाप प 

कमाचे काय होते ? यावर सांगतात -  
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तदिधगमे उ रपूवाघयोर े षिवनाशौ तद् यपदेशात ्॥ ४.१.१३ 

॥  

अथ - तदिधगमे = या पर  परमा यास ा  झा यावर; 

उ रपूवाघयोः = पुढे होणार्या आिण पूव  केले गेले या 

पापांचा; अ े षिवनाशौ = मशः अस पक एवं नाश होतो; 

तद् यपदेशात ् = कारण क  ु ितम ये ही गो  िठकिठकाणी 

सांिगतली गेली आहे.  

या या - ु ितम ये सांिगतले आहे क , ‘यथा पु करपलाश 

आपो न ि य त एवमेवंिविद पापं कम न िल यते ।’ अथात 

या कारे कमलप ावर जल िटकत नाही याच कारे पूव  

परमा यास जाणणार्या महापु षास पापकम िल  करीत 

नाही. (छां.उ. ४.१४.३) या कारे ु ित या ारा ानो रकाली 

होणार्या पापकमापासून ही ा यांचे अिल  राहाणे सांिगतले 

गेले आहे तथा हा ा तही िदला गेला आहे ‘ या माणे 

मुंजातृणाम ये असएलेली काडी अि नत पाडली गेली क  

त काळ भ म होऊन जाते याच कारे या ा याची सम त 

पापे िनःसंदेह भ म होऊन जातात.’ (छां.उ. ५.२४.३) मु डक 

(२.२.८) आिण गीता (४.३७) म येही असेच सांिगतले गेले आहे. 

याच कारे ु ित आिण मृितम ये ानानंतर 

लोकसं हासाठी के या जाणार्या यावहा रक ि यांम ये 
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होणार्या आनुषंिगक पापांचा या याशी संबंध न येणे आिण 

पूवकृत पापे सवथा न  होणे सांिगतले अस यामुळे हाच 

िन य होत आहे क  पर  परमा या या ा ीनंतर या 

िस  पु षा या पवूकृत पापांचा सवथा नाश होऊन जातो 

आिण पुढे होणार्या पापांशी याचा कधी स पक होत नाही.  

संबंध - भगव ा  पु षा या पु यकमाचे काय होते ? या 

िज ासेवर सांगतात -  

इतर या येवमसं े षः पाते तु ॥ ४.१.१४ ॥  

अथ - इतर य = पु यकमसमुदायाचे; अिप = ही; एवम् = 

या कारे; असं े षः = संबंध न होणे आिण नाश होऊन जाणे 

समजले पािहजे; पाते तु = देहपात झा यावर तर तो 

परमा यास ा  होऊनच जातो.  

या या - ‘हा पु य आिण पाप या दो हीपासूनही िनःसंदेह 

त न जातो.’ (बृह.उ.४.४.२२) या कारे सांिगतले गे यामुळे 

हेच िस  होत आहे क , पापकमा माणेच पूवकृत आिण पुढे 

होणार्या पु यकमाशीही जीव मु  अव थेत या ा याचा 

काही संबंध राहात नाही; तो सम त कमापासून सवथा अतीत 

होऊन जातो. देहपातानंतर तर ार धाचाही य झा याने तो 

परमा यास ा  होऊनच जातो.  
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संबंध - जर ा याचे पूवकृत आिण पुढे होणारे सव पापपु य 

न  होऊन जाते आिण यां याशी याचा काहीही संबंध 

राहात नाही तर याचे शरीर कसे िटकून राहाते ? कारण क , 

शरीराची ि थित तर कमफल भोगासाठीच आहे. जर ान 

झा यावर शरीर रािहले नाही तर ानाचा उपदेशक न 

रािह याने स दायपरंपरा न  होऊन जाईल ? यावर 

सांगतात -  

अनार धकाय एव तु पूव तदवधेः ॥ ४.१.१५ ॥  

अथ - तु = परंतु; अनार धकाय = यांचे फलभोग प कायाचा 

आरंभ झालेला नाही अशी; पूव = पूवकृत पु य आिण पापे; एव 

= च न  होतात; तदवधेः = कारण क  ु ितम ये ार ध कम 

असेपयत शरीराचा राहा याचा अविध िनधा रत केला गेला 

आहे.  

या या - पूवसू ाम ये ु ित- माणांनी जो पूवकृत आिण 

पापकमाचा नाश सांिगतला गेला आहे, तो केवळ याच 

कमाचा होतो क  जी आपले फल दे यास तयार (प रप व) 

झालेली नाहीत; संिचत अव थेतच एकि त होत असतात. 

या ार धकमाचे फल भोग यासाठी या िव ानास शरीर 

िमळालेले असते यांचा नाश सांिगतला गेलेला नाही; कारण 

क  ‘त य तावदेव िचरं याव न िवमो येऽथ स प ये ।’ 
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‘ यास तोपयत िवलंब होतो, जोपयत ार धाचा नाश होऊन 

देहपात होत नाही. यानंतर तो परमा यात िवलीन होऊन 

जातो.’ (छां.उ.६.१४.२) या कारे ु ितम ये ार ध यापयत 

ा या या शरीराची ि थित सांिगतली गेली आहे.  

संबंध - जर ा याचा कमाशी काही संबंध राहात नाही, तर 

या यासाठी ु ितम ये आजीवन अि नहो ािद आ म-संबंधी 

कमाचे िवधान कसे केले आहे ? या िज ासेवर सांगतात -  

अि नहो ािद तु त कायायैव त शनात ्॥ ४.१.१६ ॥  

अथ - अि नहो ािद = आ मोपयोगी अि नहो  आिद िविहत 

कमा या अनु ानाचे िवधान; तु = तर; त कायाय = या या 

िविहत कमाचे र ण कर यासाठी; एव = च आहे; त शनात ्= 

हेच ु ित आिण मृितम ये िदसून येते.  

या या - ानी महापु षांसाठी जी ु ितम ये िवधान केलेली 

आपली आ म-संबंधी अि नहो ािद कम जीवनपयत 

कर याची गो  सांिगतली गेली आहे. ( .स.ू३.४.३२) ते कथन 

या कमाचे र णा या उ े यानेच आहे. अथात साधारण 

जनता या या (देखा-देखीकडे) पाहन कमाचा याग क न 

 न हावी, तर आपापली कम ापूवक करीत राहावी, 

या कारे लोकसं हासाठी तसे सांिगतले गेले आहे, अ य 
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कुठ या उ े याने नाही. ही गो  ु ित आिण मृितम येिह 

िदसून येते. ु ितम ये जनक अ पित, या व य आिद ानी 

महापु षां या ांताने लोकसं हासाठी कम कर याचे 

िवधान िस  केले गेले आहे आिण ीमद्भगवदगीतेत 

भगवंतानी वतः हटले आहे क , ‘हे पाथ । मा यासाठी 

कुठलेिह कत य नाही आहे, मला ती ही लोकात कुठ यािह 

अ ा  व तुची ा ी करावयाची नाही, तरीही मी कमाशी 

संल न राहातो, कारण क  जर मी सावधानपूवक कम केले 

नाही तर हे सव लोक माझे अनुकरण क न न -  होऊन 

जातील आिण मी यां या नाशाम ये िनिम  बनेन.’ इ यािद 

(३.२२.ते २४) तसेच असेही सांिगतले आहे क , ‘िव ान 

पु षाने कमास  अ ानी मनु यां या बुि म ये भेद उ प न 

क  नये, परंतु वतः यां या माणे कम करीत राहन यांना 

कमास वृ  करावे.’ (३.२५) ‘य -र णासाठी के या 

जाणार्या कमाहन िभ न कमा या ाराच हा मनु य बंधनात 

पडतो.’ इ यािद (३.९) या कारे ु ित आिण मृ ित माणांनी 

हेच िस  होत आहे क  िव ानासाठी कम कर याचे कथन 

केवळ लोकसं हासाठीच आहे.  

संबंध - आ मासाठी िविहत कमािशवाय अ य कम यां या 

ारा केली जातात अथवा नाही ? या िज ासेवर सांगतात -  
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अतोऽ यािप ेकेषामुभयोः ॥ ४.१.१७ ॥  

अथ - अतः = याहन; अ यािप = िभ न ि याही; उभयोः = 

ानी आिण साधक दोघांसाठी; िह = ही; एकेषाम् = कुठ या 

एका शाखे या मताम ये िविहत आहेत.  

या या - ु ितम ये हटले आहे क , ‘आजीवन शा िविहत 

कम करीत राहनच या लोकात शंभर वषपयत जग याची 

इ छा करावी.’ इ यािद (ईशा. ११) या कारे काही काही 

शाखे या लोकां या मताम ये ानी आिण साधक दोघांसाठी 

या आ म-संबंधी कमािशवाय अ य सव िविहत कमाचे 

अनु ान आजीवन करत राहा याचे िवधान आहे. हणून 

ानी लोकसं हासाठी येक शुभ कमाचे अनु ान कतृ व-

अहंकार रिहत तसेच कमासि  आिण फलासि पासून 

सवथा अतीत राहन क  शकतो; कारण क , ानो र 

कालात के या जाणार्या कुठ याही कमाने तो िल  होत 

नाही. (गीता ४.२२,१८.१७)  

संबंध - काय िव ा आिण कमा या समु चयाचेिह िवधान आहे 

? यावर सांगतात -  

यदेव िव येित िह ॥ ४.१.१८ ॥  
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अथ - यत ्= जर; एव = ही; िव या = िव ेसिहत (केले जाते); 

इित = या कारे कथन करणारी ु ित आहे, िह = हणून (िव ा 

कमाचे अंग काही िठकाणी होऊ शकते.)  

या या - ु ितम ये हटले आहे क , ‘जर कम िव ा, ा 

आिण रह य ानासह केले गेले तर ते अिधक साम यसंप न 

होऊन जाते.’ (छां.उ.१.१.१०) ही ु ित कमा या अंगभूत उद्

गीथ आिद या उपासने या करणातील आहे. हणून िहचा 

संबंध तशाच उपासनेशी आहे तथा ही िव ा िव ा नाही. 

हणून ा याशी अथवा परमा म ा ीसाठी अ यास 

करणार्या अ य उपासकांशी या ु ितचा संबंध नाही. हणून 

हेच िस  होत आहे क , या कार या उपासनांम ये 

सांिगतलेली िव ाच या कमाचे अंग होऊ शकते. िव ा 

नाही.  

संबंध - ा या या ार ध कमाचा नाश कसा होतो ? या 

िज ासेवर सांगतात -  

भोगेन ि वतरं पिय वा स प ते ॥ ४.१.१९ ॥  

अथ - इतरं = संिचत आिण ि यमाणािशवाय दुसरे या 

ार ध प शुभाशुभ कमाना; तु = तर; भोगेन = उपभोग ारा; 
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पिय वा = ीण क न; स प ते = (तो ानी) परमा यास 

ा  होऊन जातो.  

या या - वर सांिगतले गेलेच आहे क  िव ानाची पूवकृत 

संिचत कम तर भ म होऊन जातात आिण ि यमाण कमाशी 

याचा संबंधच राहात नाही, शेष रािहली शुभाशुभ ार धकम, 

या दो हीचा उपभोगा ारे नाश क न ानी पु ष 

परमपदास ा  होतो, ही गो  ु ितत सांिगतली गेली आहे. 

(छां.उ.६.१४.२) 

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

सू   

अ याय चवथा  

पाद दुसरा  

संबंध - पिह या पादात उपासनािवषयक िनणय क न या 

जीवमु  महापु षांचे लोकािदम ये गमन होत नाही, 

यांना कुठ या कारे परमा याची ा ी होते, या िवषयावर 

िवचार केला गेला. आता या दुसर्या पादात, जे िव ेचे 

उपासक लोकात जातात यांची गित कशा कारे होते हे 

सांिगतले जात आहे. साधारण मनु य आिण िव ेचे 

उपासक यां या गितंम ये कुठपयत समानता आहे हे प  
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कर यासाठी थम साधारण गित या वणनाने करणाचा 

आरंभ केला जात आहे.  

वाङ्गमनिस दशना छ दा च ॥ ४.२.१ ॥  

अथ - वाक् = वाणी; मनिस = मनांम ये ि थत होऊन जाते; 

दशनात ्= य  पहा याने; च = आिण; श दात ्= वेदवाणीने 

ही गो  िस  होत आहे.  

या या - ु ितम ये असे सांिगतले गेले आहे क , ‘अ य सो य 

पु ष य यतो वाङ्मनिस स प ते मनः ाण तेजिस तेजः 

पर यां देवतायाम ।’ या मनु याचे म न एका शारीरातून 

दुसर्या शरीरात जाते समयी वाणी मनाने ि थत होते, मन 

ाणात आिण ाण तेजात तथा तेज परदेवताम ये ि थत होते. 

(छां.उ.६.८.६) या वा यात जे वाणीचे मनात ि थत होणे 

सांिगतले गेले आहे, ते वाक्-इंि यांचेच ि थत होणे आहे, केवळ 

या या वृ ि मा ाचे नाही; कारण क , हे य  िदसून येते 

क  मरणास न मनु यात मन िव मान रहात असूनही वाक्-

इंि याचे काय बंद होऊन जाते तथा ु ितम ये तर प  

श दात ही गो  सांिगतली गेली आहे.  

संबंध - ‘वाणी मनात ि थत होऊन जाते’ या कथनानंतर तेथे 

अ य इंि यांचे िवषयी काही सांिगतले गेले नाही. केवळ 
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मनाची ाणात ि थित सांिगतली गेली हणून अ य 

इि यां या िवषयी काय समजावयास हवे ? यावर सांगतात -  

अत एव च सवा यनु ॥ ४.२.२ ॥  

अथ - अत एव = यामुळे; च = हे ही (समजून घेतले पािहजे क ); 

अनु = यां या बरोबर; सवािण = सम त इि ये (मनांत ि थत 

होऊन जातात.)  

या या - ोपिनषदात हटले आहे क , 

‘त मादुपशा ततेजाः पुनभविमि यैमनिस स प मानैः ।’ 

अथात या या शरीरातील गरमी (उ णता) शांत होऊन 

चुकली आहे, असा जीवा मा मनात ि थत झाले या 

इि यांसिहत पुनज मास ा  होतो. ( .उ.३.९) या कारे 

ु ितम ये कुठ या एका इि याचे मनात ि थत होणे न 

सांगता सम त इि यांची मनांत ि थित सांिगतली गेली आहे. 

तथा सव इि यांची कम बंद होतात हे य  िदसून येते. 

हणून पूव  दो ही माणांनी ही हेच िस  होते क  वाक्-

इि याबरोबर अ य इि येिह मनांत ि थत होऊन जातात.  

संबंध - या यानंतर काय होते ? या िज ासेवर सांगतात -  

त मनः ाण उ रात ्॥ ४.२.३ ॥  
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अथ - उ रात ्= या यानंतर या कथनाने (हे प  आहे क ); 

तत ्= ते (इि यांसिहत); मनः = मन; ाणे = ाणात (ि थत 

होऊन जाते.)  

या या - पूव  ु ितम ये जे दुसरे वा य आहे, ‘मनः ाणे’ 

(छां.उ.६.८.६) याव न हे प  आहे क  ते मन इि यांसहच 

ाणात ि थत होऊन जाते.  

संबंध - यानंतर काय होते ? या िज ासेवर सांगतात -  

सोऽ य े तदुपगमािद यः ॥ ४.२.४ ॥  

अथ - तदुपगमािद यः = या जीवा या या गमन आिद या 

वणनाने हे िस  होत आहे क ; सः = तो ाण, मन आिण 

इि यांसिहत; अ य े = आपला वामी जीवा मा यात 

(ि थत होऊन जातो.)  

या या - बृहदार यकात हटले आहे क , ‘ या समयी हा 

आ मा ने ातून अथवा र ातून अथवा शरीरा या अ य 

कुठ या माग ारा शरीरातून बाहेर पडतो आिण तो बाहेर 

पड यावर या याबरोबर ाणही बाहेर पडतो आिण ाण बाहेर 

पड यावर या याबरोबर सव इि येही िनघतात.’ 

(बृह.उ.४.४.२) ु ित या या गमनिवषयक वा याने हे िस  होते 

क , इि ये आिण मनासिहत ाण आपला वामी जीवा यात 
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ि थत होतात. य िप पूव ु ितम ये ाणाचे तेजात ि थत होणे 

सांिगतले आहे, परंतु जीवा यािशवाय केवळ ाण आिण 

मनासिहत इि यांचे गमन संभव नाही, हणून दुसर्या 

ु ितम ये सांिगतले या जीवा यासही येथे सि मिलत क न 

घेणे उिचत आहे.  

संबंध - यानंतर काय होते ? या िज ासेवर सांगतात -  

भूतेषु त ुतेः ॥ ४.२.५ ॥  

अथ - त तेः = तद्िवषयक ु ित माणाने हे िस  होत आहे 

क ; भूतेषु = ( ाण आिण मन-इंि यासिहत जीवा मा) पाचही 

सू म भतूाम ये (ि थत होतो.)  

या या - पूव ुितम ये जे असे हटले आहे क  ाण तेजात 

ि थत होतो याव न हे िस  होत आहे क , जीवा मा, मन 

आिण सम त इि ये ही सव या सव सू मभूत-समुदायात 

ि थत होतात; कारण क , सव सू मभूते तेजाशी िमळालेली 

आहेत. हणून तेजा या नामाने सम त भूत-समुदायाचेच 

कथन आहे.  

संबंध - पूव ुितम ये ाणाचे केवळ तेजात ि थत होणे 

सांिगतले गेले आहे. हणून जर सव भूतात ि थत होणे न 
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मानता एक तेजस त वातच ि थत होणे मानले गेले तर काय 

हािन आहे ? या िज ासेवर सांगतात.  

नैकि मन ्दशयतो िह ॥ ४.२.६ ॥  

अथ - एकि मन ्= एक तेजस ्त वात ि थत होणे; न = मानले 

जाऊ शकत नाही; िह = कारण क , दशयतः = ु ित आिण 

मृित दो ही जीवा यास पाचही भूताशी यु  अस याचे 

दाखिवतात.  

या या - एका गो ीचा िनणय पिह याने ( सू  ३.१.२) 

केला गेला आहे क  एक जल अथवा एका तेजा या कथनाने 

पाचही त वांचे हण आहे; कारण क , या करणात पृ वी, 

जल आिण तेज या तीन त वां या उ प ीचे वणन क न 

ती हीचे िम ण कर याची गो  सांिगतली आहे. हणून या 

त वाची धानता आहे या याच नामाने तेथे ती तीन त वे 

उ लेिखली गेली आहेत, याव न शरीर पांच भौितक आहे हे 

गो  य  िदसून येत अस याने तसेच ु ितम येही 

पृ वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय आिण तेजोमय 

(बृह.उ.४.४.५) या िवशेषणांचा जीवा या या बरोबर योग 

िदसून येत अस याने हेच िस  होत आहे क , ाण आिण मन-

इि ये आिदसिहत जीवा मा एकमा  तेज त वात ि थत होत 

नाही; परंतु शरीरा या बीजभूत पांचिह भूतां या सू म 
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व पात ि थत होतो. तेच याचे सू म शरीर आहे, जे क  

कठोपिनषदात रथा या नामाने सांिगतले गेले आहे. 

(क.उ.१.३.३) यािशवाय मृितम ये हटले आहे क  - ‘अ यो 

मा ा िवनािश यो दशाधानां तु याः मृताः । तािभः साधिमंद 

सव स भव यनुपूवशः ॥’ पांच भूतां या या िवनाशशील पांच 

सू म त मा ा ( प, रस, गंध, पश आिण श द) सांिगत या 

गे या आहेत, यां यासह हे संपूण जगत ् मशः उ प न होते. 

(मनु.१.२७)  

संबंध - येथे ही िज ासा होते क , मरणकाळ या गितचे जे 

वणन केले गेले आहे ते साधारण मनु यािवषयी आहे का 

लोक ा  होणार्या त ववे या या िवषयी आहे ? यावर 

सांगतात -  

समाना चासृ यप मादमृत वं चानुपो य ॥ ४.२.७ ॥  

अथ - आसृ युप मात् = देवयानमाग ारा लोकात 

जा याचा म आरंभ होईपयत; समाना = दो हीची गित 

समान; च = ही आहे; च = कारणक ; अनुपो य = सू म 

शरीरास सुरि त ठेवूनच; अमृत वम् = लोकात 

अमृतत वाचा लाभ िमळिवणे िव ेचे फळ सांिगतले गेले 

आहे.  
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या या - वाणी मनात ि थत होते, येथपासून ाण, मन आिण 

इंि यासिहत जो जीवा याचा सू म भूतसमुदायात ि थत 

हो यापयतचा माग दाखिवला गेला आहे, येथपयत साधारण 

मनु यांची आिण लोकात जाणार्या ानी पु षाची गित 

एक समानच सांिगतली गेली आहे, कारण क , सू म शरीर 

सुरि त रािहले असतानाच या लोकातून लोकात जाणे 

होत असते आिण तेथे जाऊन याला अमृत व पाची ा ी 

होते. तथा अ य लोकात आिण शरीरांतही सू म शरीर ाराच 

गमन होते हणून वेगवेगळे वणन केले नाही.  

संबंध - या करणा या अ ती जे असे सांिगतले गेले आहे क , 

मन, इि ये आिण जीवा यासिहत ते तेज परमदेवतेत ि थत 

होते. तर ते ि थत होणे कसे आहे, कारण क , करण 

साधारण मनु यांचे आहे; सव समान भावाने परमदेव 

परमा यास ा  होतील हे स भव नाही. या िज ासेवर 

सांगतात -  

तदापीतेः संसार यपदेषात ्॥ ४.२.८ ॥  

अथ - संसार यपदेशात ्= साधारण जीवांचे मरणानंतर वारंवार 

ज म हण कर याचे कथन झाले अस याने (हेच िस  होत 

आहे क ); तत ् = यांचे ते सू म शरीर; आ अपीतेः = 

मु ाव था ा  होईपयत राहते, हणून नूतन थूल शरीर 
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ा  हो यापूव  यांचे परमा यात ि थत राहणे 

लयकाला माणे आहे.  

या या - या करणात जे एका शरीरातून दुसर्या शरीरात 

जाणार्यांचे परम देवतेम ये ि थत होणे सांिगतले गेले आहे, ते 

लयकाला माणे कम-सं कार आिण सू मशरीरासिहत 

अ ानपूवक ि थत होणे आहे. हणून ती पर  परमा याची 

ा ी नाही, परंतु सम त जगत या कारे या परम कारण 

परमा यांतच ि थत राहते, याच कारे ि थत असणे आहे. ही 

ि थित या जीवा यास जोपयत आप या कम-फल-

उपभोगास उपयु  दुसरे कुठले शरीर िमळत नाही तोपयत 

राहतो; कारण क , या या पुनज माचे ु ितम ये कथन आहे. 

(क.उ.२.२.७) हणून जोपयत यास मुि  ा  होत नाही 

तोपयत याचा सू म शरीराशी संबंध राहतो; हणून तो मु  

पु षा माणे परमा यात िवलीन होत नाही.  

संबंध - या करणात जे जीवा याचे सवासिहत आकाशािद 

भूतात ि थत होणे सांिगतले गेले आहे, तेथे असे सांिगतले 

गेलेले नाही क  तो सू म-भूत समुदायात ि थत होतो; हणून 

ते प  करतात. -  

सू मं माणत  तथोपल धेः ॥ ४.२.९ ॥  
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अथ - माणतः = वेद- माणाने; च = आिण; तथोपल धेः = 

तशी उपलि ध हो याने ही (हेच िस  होत आहे क ; सू मम् = 

यात जीवा मा ि थत होतो तो) भूतसमुदाय सू म आहे.  

या या - मरणकाली या आकाशािद भूतसमुदायात सवासह 

जीवा मा ि थत होतो असे सांिगतले गेले आहे, तो भूतसमुदाय 

सू म आहे, थूल नाही. ही गो  ु ित या माणांनी तर िस  

आहेच, य  उपल धीने ही िस  होत आहे; कारण क , 

ु ितम ये जेथे परलोक-गमनाचे वणन केले गेले आहे, तेथे 

हटले आहे - ‘शतं चैका दय य नाड्यतासां मूधानमिभिनः 

सृतैका । तयो वमाय नमृत वमेि  िव वङ्क या उ मणे 

भवि त ॥’ ‘या जीवा या या दयात एकशे एक नाडया 

आहेत; यातील एक कपाळाकडे िनघालेली आहे, िहला 

सुषु ना हणतात, ित या ारा वर जाऊन मनु य 

अमृतभावास ा  होतो. दुसर्या नाडया मरणकाली नाना 

योनीम ये घेऊन जाणार्या आहेत. (छां.उ.८.६.६) यात जी 

नाडी ारा िनघून जा याची गो  सांिगतली आहे, ती सू म 

भूतात ि थत जीवा यासाठीच स भव आहे; तथा मरणकाली 

समीपवत  मनु यांना याचे िनघून जाणे ने ेि य आिदने 

िदसून येत नाही. याव नही या भूतांचे सू म असणे य  

आहे. या कारे ु ित माण आिण य  माणाने ही या 
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भूतसमुदायाचे सू म असणे िस  होत आहे. हा िवषय सू  

१.४.२ म येही पहावयास हवा.  

संबंध - कारा तराने ही गो  िस  करतात. -  

नोपमदनातः ॥ ४.२.१० ॥  

अथ - अतः = तो भूतसमुदाय सू म असतो हणून; उपमदन = 

या थलू शरीराचा दाह आिद या ारा नाश के याने; न = 

याचा नाश होत नाही.  

या या - मरणकाली जीवा मा या आकाशािद भूत-समुदाय 

पी शरीरात ि थत होतो, तो सू म असतो, हणून या थूल 

शरीराचा दाह आिद या ारा नाश के याने ही या सू म 

शरीराचे काहीही िबघडत नाही. जीवा मा सू म-शरीरासह या 

थूल शरीरातून िनघून जातो, हणून या थूल शरीराचा दाह-

सं कार के यावरही जीवा यास कुठ याही कार या 

क ाचा अनुभव येत नाही.  

संबंध - उपयु  कथनाची पुि  करीत सांगतात -  

अ यैव चोपप ेरेष ऊ मा ॥ ४.२.११ ॥  

अथ - एषः = हा; ऊ मा = उ णता जी िजवंत शरीरात अनुभवास 

येते; अ य एव = या सू म शरीराचीच आहे’ उपप ेः = युि ने; 
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च = हीच गो  िस  होत आहे, कारण क  सू म शरीरा या 

िनघून जा यानंतर थूल शरीर गरम राहत नाही.  

या या - सू म शरीरासहीत जीवा मा जे हा या थूल 

शरीरातून िनघून जातो, यानंतर यात उ णता राहात नाही; 

थूल शरीराचे प आिद ल णे जशी या तशी राहनही थंड 

होते. या युि नेही ही गो  समजली जाऊ शकते क  जीिवत 

शरीरात या उ णतेचा अनुभव येतो, ती या सू म शरीराचीच 

अस ूशकते. अतएव ते िनघून गेले क  ती रहात नाही.  

संबंध - यांचे सम त संक प येथेच न  होऊन चुकले 

आहेत, यां या मनात कुठ याही कारची वासना शेष 

रािहली नाही, यांना या शरीरातच पर  परमा याची ा ी 

झालेली आहे यांचे लोक  गमन होणे संभव नाही; कारण 

क  ु ितम ये यां या गमनाचा िनषेध आहे. ही गो  ढ 

कर यासाठी पूवप  उपि थत क न याचे उ र िदले जात 

आहे.  

ितषेधािदित चे न, शारीरात ्॥ ४.२.१२ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल; ितषेधात ् = ितषेध हो यामुळे 

( याचे गमन होत नाही), इित न = तर हे ठीक नाही; शारीरात ्
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= कारण क  या ितषेध वचनां या ारा जीवा यापासून 

ाणां या अलग हो याचा िनषेध केला गेला आहे.  

या या - पूवप ा या बाजूने सांिगतले जाते क  ‘जो 

कामनारिहत, िन काम, पूणकाम आिण केवळ परमा याची 

इ छा करणारा आहे, याचे ाण उ मण करीत नाहीत.’ 

(बृह.उ.४.४.६) या ु ितम ये कामनारिहत, महापु षां या 

गितचा अभाव सांिगतला जा य़ाने हे िस  होत आहे क , याचे 

लोकात गमन होत नाही, परंतु हे हणणे ठीक नाही; 

कारण क , उ  ु ितम ये जीवा या या ाणांपासून वेगळे 

हो याचा िनषेध आहे, शरीरापासून हणून यामुळे गमनाचा 

िनषेध िस  होत नाही; तर जीवा मा ाणांसह लोकात 

जातो या गो ीची पुि  होत आहे.  

संबंध - या या उ रात िस ा ती सांगतात -  

प ो ेकेषाम् ॥ ४.२.१३ ॥  

अथ - एकेषाम् = एक शाखे या ु ितम ये; प ः = प च 

शरीरातून ाणांचे उ मण न हो याची गो  सांिगतली गेली 

आहे; िह = हणून (हेच िस  होत आहे क  याचे गमन होत 

नाही.)  
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या या - एका शाखे या ु ितम ये प च ही गो  

सांिगतली गेली आहे क , ‘न त य ाणा उ ामि त’ - ‘ या 

आ काम महापु षाचे ाण उ मण करत नाहीत; तेथेच 

िवलीन होऊन जातात, तो  होऊनच ास ा  होतो.’ 

(नृिसंहो.५) यािशवाय, बृहदार यकोपिनषदा या पुढील मं ात 

हेही सांिगतले आहे क , ‘अ   सम ुते’ - तो येथेच ास 

ा  होऊन जातो. (बृह.उ.४.४.७) दुसर्या िुतम ये असेही 

सांिगतले आहे क , ‘िव ाना मा सह देवै  सवः ाणा भूतािन 

स ित ि त य  । तद रं वे ते य तु सो य स सव ः 

सवमेवािववेशेित ॥ ‘हा जीवा मा सम त ाण, पांच भूते तथा 

अ तःकरण आिण इि यां या सिहत यात िति त आहे, 

या परम अिवनाशी परमा यास जो जाणतो, हे सो य, तो 

सव  महापु ष या सव प परमा याम ये िव  होऊन 

जातो. ( .उ.४.११)  

संबंध - मृित माणांनी ही गो  ढ करतात.  

म यते च ॥ ४.२.१४ ॥  

अथ - च = तथा; मयते = मृितने ही, (हेच िस  होत आहे.)  

या या - याचा मोह सवथा न  झाला आहे, असा ि थत  

वे ा ात ि थत राहन ि यास पाहन हिषत होत नाही 
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आिण अि यास पाहन उि नही होत नाही. (गीता ५.२०) 

‘ यांची पापे सवथा न  होऊन चुकली आहेत, जे सव 

ा यां या िहताम ये संल न आहेत तथा यांचे सम त संशय 

न  झाले आहेत, असे िविजता मा महापु ष शांत ास ा  

होतात.’ (गीता ५.२५) ‘ यां या सव बाजूस च वतत 

असते.’ (गीता ५.२६) या कारे मृितम ये िठकिठकाणी या 

महापु षांचे जीवनकालातच पर  परमा याची ा ी होणे 

सांिगतले गेले आहे तथा जेथे गमनाचे करण आले आहे. तेथे 

शरीरातून सम त सू म त वांना बरोबर घेऊन गमन 

कर याची गो  आली आहे.(१५.७) हणून हे िस  होत आहे 

क  या महापु षांना जीवनकालातच पर  परमा याची 

ा ी होऊन जाते, यांचे कुठ याही परलोकात गमन होत 

नाही.  

संबंध - जे महा मे जीवनकालातच परमा यास ा  होऊन 

चुकले आहेत, ते जर परलोकात जात नाहीत तर 

शरीरनाशा या वेळी कोठे रहातात ? या िज ासेवर सांगतात -  

तािन परे तथा ाह ॥ ४.२.१५ ॥  

अथ - तािन = ते ाण, अ तःकरण, पांच सू मभूते तथा इि ये 

सव या सव; परे = या पर ात (िवलीन होऊन जातात); िह 

= कारण क ; तथा = असेच; आह = ु ित सांगते.  
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या या - जे महापु ष जीवनकालातच परमा यास ा  

होऊन जातात, ते एक कारे िनरंतर या पर  

परमा यांतच ि थत राहतात; यापासून कधीिह अलग होत 

नाहीत तरीही लोक ीने शरीरात राहतो, हणून जे हा 

ार ध पूण झा यावर शरीराचा नाश होऊन जातो, या समयी 

ते शरीर, अ तःकरण आिण इि ये आिद सव कलांसिहत या 

परमा यातच िवलीन होऊन जाते. ु ितम ये ही हेच सांिगतले 

आहे क , ‘ या महापु षाचा जे हा देहपात होतो या समयी 

पंधरा कला आिण मनासिहत सम त इि यां या देवताही 

आपाप या अिभमानी देवतांम ये ि थत होऊन जातात, 

यां याबरोबर जीव मु चा काही संबंध राहत नाही; 

यानंतर िव ानमय जीवा मा, याची सम त कम आिण 

उपयु  सव देवता ही सव या सव पर ात िवलीन होऊन 

जातात.’ (मु.उ.३.२.७) ‘न येत ् ि यं ा य नोि जेत ् ा य 

चाि यम् । ि थरबुि रस मूढो िवद् िण ि थतः ॥ 

लभ ते िनवाणमृषयः ीणक मषाः । िछ न ैधा 

यता मानः सवभूतिहते रताः ॥ अिभतो िनवाणं वतते 

िविदता मनाम् ॥  

संबंध - शरीरसंबंधी सव त वासिहत तो महापु ष या 

(परमा यात, पर ात) कशा कारे ि थत होतो ? अशी 

िज ासा झा यावर सांगतात. -  
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अिवभागो वचनात ्॥ ४.२.१६ ॥  

अथ - वचनात ् = ु ित या कथनाने (हे कळून येते क ); 

अिवभागः = िवभाग रहात नाही.  

या या - मरणकालात साधारण मनु यांचे जीवा यासिहत 

या परमदेवात ि थत होणे सांिगतले गेले आहे तथा आप या 

कमानुसार िभ न-िभ न योिनंम ये कमफलाचा उपभोग 

कर यासाठी तेथून यांचे जाणेही सांिगतले गेले आहे. 

(क.उ.२.५.७) हणून लया माणे परमा यात ि थत 

होऊनही ते यापासून िवभ च रहातात. परंतु हा ानी 

महापु ष तर सव त वांसिहत येथेच परमा यात लीन होतो; 

हणून िवभागरिहत होऊन आप या परम कारणभूत ात 

िमळून जातो. ु ितही असेच वणन करते. ‘ या कारे 

वाहणार्या न ा आपले नाम प सोडून समु ात िवलीन 

होऊन जातात; याच कारे ानी महा मा नाम- परिहत 

होऊन उ माहन उ म िद य परमपु ष परमा यास ा  

होऊन जातो.(मु.उ.३.२.८) हा मं  सू  १.४.२१ या या येत 

आला आहे. हा मं  सू  १.३.२ या या येत अथासिहत 

आलेला आहे.  

संबंध - लोकात जाणार्यां या गितचा कार सांग या या 

उ ेशाने करण आरंभ क न सात या सू ात हे िस  केले 
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गेले क , मृ यूकाली ाण, मन आिण इि यांसिहत जीवा मा 

थूल शरीरातून िनघतेवेळी सू म पांच भूतसमुदाय प सू म 

शरीरात ि थत होतो. येथपयत तर सामा य मनु यासमानच 

िव ानाची ही गित आहे. यानंतर आठ या सू ात हा िनणय 

केला गेला क , साधारण मनु य तर सवा या कारण प 

परमे रात लयकाला माणे ि थत होऊन परमे रा या 

िवधानानुसार कमफला या भोगासाठी दुसर्या शरीरात 

िनघून जातो परंतु वे ा लोकात जातो. नंतर संगवश 

नऊ ते अकरा या सू ापयत सू म शरीराची िसि  केली गेली 

आिण बारावे ते सोळा या सू ापयत या महापु षांना 

जीवनकालातच ाचा सा ा कार होऊन जातो, ते 

लोकात न जाता येथेच ात लीन होऊन जातात, हा 

िनणय केला गेला; आता या सतरा या सू ापासून लोकात 

जाणार्या िव ाना या गितिवषयी पु हा िवचार आरंभ करतात. 

सू म शरीरात ि थत झा यानंतर तो िव ान कशा कारे 

लोकात जातो हे सांग यासाठी पुढील करण तुत केले 

जात आहे.  

तदोको वलनं त कािशत ारो 

िव साम या छेषग यनु मृ ितयोगा च हादानुग ृहीतः 

शतािधकया ॥ ४.२.१७ ॥  
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अथ - तदोकोऽ वलनम् = ( थूल शरीरातून िनघते वेळी) 

या जीवा याचे िनवास थान जे दय आहे, या या 

अ भागातून काश होऊन जातो; त कािशत ारः = या 

काशाने याचे िनघून जा याचे ार कािशत होऊन गेले 

आहे असा तो िव ान; िव ा साम यात ् = िव े या 

भावाने; च = तथा, त छेषग यनु मृ ितयोगात् = या िव ेचे 

शेष अंग जे लोकात गमन आहे, या गमनिवषयक 

सं कारा या मृित या योगाने; हादानुग ृहीतः = दय थ 

परमे रा या कृपेने अनुगृहीत झालेला; शतािधकया = एकशे 

नाडयांहन अिधक जी एक (सुषु णा) नाडी आहे, ित या ारा 

( र ातून िनघतो.)  

या या - ु ितम ये मरणास न मनु याची सम त इि ये, 

ाण तथा अ तःकरणाचे िलंगशरीरात एक होऊन जा याची 

गो  सांगून दया या अ भागाम ये काश हो याचे कथन 

आले आहे. (बृह.उ.४.४.२) तसेच साधारण मनु य आिण 

वे ाचा (शरीरातून) िनघून जा याचा माग या कारे िभ न 

िभ न सांिगतला आहे क , ‘ दयाशी संबंिधत एकशे एक 

नाडया आहेत, या पैक  एक म तकाकडे िनघते, ित या ारा 

वरील बाजूस जाणारा िव ान अमृत वास ा  होतो. शरीरातून 

जातेवेळी अ य नाडया इकड या-ितकड या मागाने नाना 

योिनत घेऊन जाणार्या असतात. (छां.उ.८.६.६) या 
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ु ित माणांव न हाच िन य होतो क , मरणकाली तो 

महापु ष दया या अ भागात होणार्या काशाने कािशत 

र ा या मागाने थूल शरीरांतून बाहेर िनघतो आिण 

िव े या भावाने ित या फल प लोका या ा ी या 

सं कारा या मृितने यु  होऊन दयि थत सवसु द पर  

परमे राकडून अनुगृहीत होऊन सूया या र मीम ये िनघून 

जातो.’ ‘त य हैत य दय या  ं चोतते ोतेनैष आ मा 

िन ामित’। याचा या दयाचा अ भाग कािशत होऊ 

लागतो, यातूनच हा आ मा बाहेर िनघतो. हा मं  ४.२.९ या 

या येत अथासिहत आला आहे.  

संबंध - यानंतर काय होते ? या िज ासेवर सांगतात. -  

र यनुसारी ॥ ४.२.१८ ॥  

अथ - र यनुसारी = सूया या र म म ये ि थत होऊन 

यांचेच अवलंबन क न (तो सूयलोका या ाराने 

लोकात जातो.)  

या या - ‘या थूल शरीरातून बाहेर िनघून तो जीवा मा या 

सूया या र मी ारा वर चढतो, तेथे ॐ असे हणत िजत या 

वेळात मन जाते, ितत याच वेळात सूयलोकात पोहोचतो. हा 

सूय हेच िव ानांसाठी लोकास जा याचे ार आहे. हे 
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अिव ानासाठी बंद राहते, हणून ते (नीच) खाल या लोकात 

जातात. (छां.उ.८.६.५) या ु ित या कथनाव न हे िस  होत 

आहे क , र ा या मागा ारा थूल शरीरातून बाहेर 

िनघून वे ा सूया या र मीम ये ि थत होऊन यांचा 

आ य घेऊन सूयलोका या ाराने लोकात िनघून जातो, 

यासाठी याला िवलंब होत नाही. ‘अथ 

य तैद मा छरीरादु ाम यथैतैरेव रि मिभ वमा मते स 

ओमोिन वा होद् वा मीयते स यावत ् ि ये म तावदािद यं 

ग छ येतद् व ैखलु लोक ारं िवदुषां पदनं िनरोधोऽिवदुषाम्’ 

।  

संबंध - रा ी या समयी तर सूयाचे िकरण रहात नाहीत, 

हणून जर कुणा ा याचा देहपात रा ी या समयी झाला तर 

याचे काय होते ? या िज ासेवर सांगतात. -  

िनिश नेित चे न, स ब धात ् याव ेहभािव वा शयित च ॥ 

४.२.१९ ॥  

अथ - चेत ् = जर हणाले क ; िनिश = रा ीत; न = सूया या 

र म या कडून नाडी ारा याचा संबंध होत नाही; इित न = 

तर हे हणणे ठीक नाही; (िह) = कारण क ; संबंध य = नाडी 

आिण सूय र म या संबंधांची; याव ेहभािव वात ् = जोपयत 

शरीर राहते, तोपयत स ा िटकून राहते, हणून (िदवस असो 
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वा रा  के हाही नाडी आिण सूयर म चा संबंध िवि छ न होत 

नाही.); दशयित च = ही गो  ु ितही दाखिवते.  

या या - जर कोणी असे हणेल क , रा ीत देहपात 

झा यावर नाड्यांशी सूयिकरणांचा संबंध होणार नाही, हणून 

या समयी मृ य ू ा  झालेला िव ान सूयलोका या मागाने 

गमन क  शकत नाही, तर याचे हे हणणे ठीक नाही आहे. 

कारण क , ु ितम ये हटले आहे क , ‘या सूयाची िकरणे या 

लोकात आिण या सूयलोकात दो ही िठकाणी गमन 

करतात, ती सूयम डलातून िनघून शरीरांतील नाड्यात या  

होऊन राहतात तथा नाड्यांतून िनघून सूयाम ये पसरतात.’ 

(छां.उ.८.६.२) हणून ु ित या या कथनानुसार जोपयत शरीर 

राहते, तोपयत येक िठकाणी आिण सवसमयी सूयाचे 

िकरण या या नाडयांम ये या  रहात असतात; हणून 

कुठ याही समयी देहपात झाला तरी सू म शरीरासिहत 

जीवा याचा नाड्यां या ारे त काळ सूया या रि मंशी संबंध 

येतो आिण तो िव ान सूयलोका या ाराने लोकात 

िनघून जातो. ‘एता आिद य य र मय उभौ लोकौ ग छ तीमं 

चामु ंचामु यादािदं यात ् ताय ते ता आसु नाडीषु सृ ा आ यो 

नाडी यः ताय ते तेऽमुि म नािद ये सू ाः ॥  
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संबंध - काय दि णायन कालात मे यावरही िव ान 

लोकात िनघून जातो ? या िज ासेवर सांगतात -  

अत ायनेऽिप ही दि णे ॥ ४.२.२० ॥  

अथ - अतः = या पूव  सांिगतले या कारणाने; च = ही; दि णे 

= दि ण; अयने = अयनात; अिप = मरणार्याचेही लोकात 

गमन होते.  

या या - पूवसू ा या कथनानुसार या कारे रा ी या 

समयी सूया या रि मशी संबंध हो यात काही बाधा येत नाही, 

याच कारे दि णायन कालातही कोठलीही बाधा येत 

नस याने तो िव ान सूयलोका या मागाने जाऊ शकतो. 

हणून हेच समजले पािहजे क , दि णायन समयी शरीर 

सोडून जाणारा महापु ष िव े या भावाने सूयलोका या 

ाराने त काळ लोकात पोहोचतो. भी म आिद 

महापु षां या िवषयी जे उ रायणकाला या ती ेचे वणन 

आले आहे, याचा आशय असा होऊ शकतो क , भी म वसु 

देवता होते, यांना देवलोकात जायचे होते आिण दि णायन 

समयी देवलोकात रा  असते. हणून ते काही िदवस ती ा 

करीत रािहले.  
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संबंध - येथे ही िज ासा होते क , ‘हे अजु ना । या काळी शरीर 

यागून गेलेले योगी लोक परत न येणार्या आिण परत 

येणार्या गितला ा  होतात, तो काळ मी तुला सांगतो.’ 

(गीता ८.२३) या कारे करण आरंभ क न िदवस, शु लप  

आिण उ रायण आिद कालास तर अपुनराव ृ ि कारक 

सांिगतले गेले आहे. तथा रा ी आिण दि णायन आिदला 

पुनराव ृ ि चा काल िनयत केला गेला आहे, मग येथे कसे 

सांिगतले गेले आहे क , रा  आिण दि णायनात ही देह याग 

करणारा िव ान लोकात जाऊ शकतो ? यावर सांगतात.  

योिगनः ित च मयते मा  चैते ॥ ४.२.२१ ॥  

अथ - च = यािशवाय; योिगनः = यो याचे; ित = साठी (हा 

कालिवशेषाचा िनयम), मयते = मृितम ये सांिगतले जाते; 

च = तथा; एते = (तेथे सांिगतलेले) हे अपुनराव ृ ि  आिण 

पुनराव ृ ि  प दो ही माग; मात = मात आहेत.  

या या - गीतेम ये या दोन गत चे वणन आहे, ते मात 

अथात ु ितविणत मागाहन िभ न आहे. यािशवाय ते 

यो यासाठी सांिगतले गेले आहे. या कारे िवषयाचा भेद 

अस याकारणाने तेथे आवृ ि  आिण अनावृ ि  साठी िनयत 

केले या कालिवशेषाने या ु ितिनरोिपत गितम ये काही 

िवरोध येत नाही. जे लोक गीते या ोकात काल श दा या 
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योगाने िदन, रात, शु लप , कृ णप , उ रायण, 

दि णायन या श दांना कालवाचक मानून यां यापासून 

कालिवशेषास हण करतात, यां यासाठी हे समाधान केले 

गेले आहे; परंतु जर या श दांचा अथ लोका तरात 

पोहोचिवणार्या या या कालां या अिभमानी देवता असा 

मानला गेला तर ु ित या वणनाशी काही िवरोध येत नाही. 

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

सू   

अ याय चवथा  

पाद ितसरा  

संबंध - दुसर्या पादाम ये हे सांिगतले क  लोकात 

जा याचा माग आरंभ हो यापूव  पयतची गित (वाणीचा मनांत 

लय होणे आिद) िव ान आिण अिव ान दो हीची एक समानच 

आहे नंतर अिव ान कमानुसार संसारात पु हा नूतन शरीर 

हण करतो आिण ानी महापु ष ानाने कािशत मो  

नाडी ाराचा आ य घेऊन सयूा या रि मं ारा सूयलोकात 

पोहोचून तेथून लोकात िनघून जातो. रा  आिण 

दि णायन काळातही िव ाना या या उ वगितत काही बाधा 

येत नाही; परंतु लोकात जा याचा जो माग आहे याचे 
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वणन कोठे अिचमाग, कोठे उ रायण माग आिण देवयान माग 

या नावाने केले गेले आहे. तथा या मागाची िच हे ही िभ न 

िभ न सांिगतली गेली आहेत. हणून ही िज ासा होत आहे 

क  उपासना आिण अिधकारी भेदाने हे माग िभ न िभ न 

आहेत अथवा एकाच मागाची ही सव नावे आहेत ? यािशवाय 

मागात तर कोठे नाना देवतां या लोकांचे वणन येते, कोठे 

िदन, प , मास, अयन आिण संव सर यांचे वणन येते आिण 

कोठे केवळ सूयरि म आिण सूयलोकाचेच वणन येते हा 

वणनाचा भेद एक माग मान याने कशा कारे संगत होईल ? 

हणून या िवषयाचा िनणय कर यासाठी तीसरा पाद तथा 

पुढील करणाचा आरंभ केला जात आहे.  

अिचरािदना त िथतेः ॥ ४.३.१ ॥  

अथ - आिचरािदना = अिचपासून आरंभ होणार्या एकाच 

मागाने ( लोकास जातात); त िथतेः = कारण क  

ा यासाठी हा एकच माग (िविभ न नामांनी) िस  

आहे.  

या या - ु ितम ये लोकात जा यासाठी िविभ न 

नामांनी याचे वणन केले गेले आहे, तो एकच माग आहे 

अनेक माग नाहीत. या मागाचे िस  नाम अिचःआिद आहे; 

कारण तो अिचपासून ारंभ होणारा माग आहे. या या ारेच 
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लोकात जाणारे सव साधक जातात. याचेच देवयान, 

उ रायण माग आिद नामांनी वणन आले आहे. तथा मागात 

येणार्या लोकांचे जे वणन येते ते काही िठकाणी कमी, काही 

िठकाणी अिधक आहे. या थळी जेथे या लोकांचे वणन केले 

गेलेले नाही तेथे याचा अ य ा या वणनाव न अ याहार 

क न घेतला पािहजे.  

संबंध - एका जागी सांिगतले या लोकांचा दुसर्या जागी कशा 

कारे अ याहार केला पािहजे? या िज ासेवर सांगतात.  

वायुम दादिवशेषिवशेषा याम् ॥ ४.३.२ ॥  

अथ - वायुम् = वायुलोकास; अ दात ् = संव सरानंतर (आिण 

सूया या आधी समजावयास पािहजे); अिवशेषिवशेषा याम् = 

कारण क  वायुचे वणन समान भावाने कोठे आहे आिण कोठे 

िवशेष भावाने आहे.  

या या - एक ु ित हणते - ‘जे या कारे िव ेचे रह य 

जाणतात तथा जे वनात राहन ापूवक स याची उपासना 

करतात ते अिच ( योती, अि न अथवा सूयिकरणे) ला ा  

होतात. अिचपासून िदनास, िदनापासून शु ल प ास, शु ल 

प ापासून उ रायणा या सहा मिह यास, या सहा 

मिह यापासून संव सरास, संव सरापासून सूयास, 
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सूयापासून चं यास तथा च यापासून िव ुतला ा  

होतात. तेथून अमानव पु ष यांना ाजवळ पोहोचिवतो. हा 

देवयान माग आहे.’(छां.उ.५.१०.१.२) दुसर्या ु ितचे कथन 

आहे - ‘जे हा हा मनु य या लोकाहन लोकास जातो, ते हा 

तो वायुस ा  होतो, वायु या यासाठी रथ-च ा या 

िछ ा माणे र ता देतो. या र याने तो वर चढतो, नंतर तो 

सूयास ा  होतो. तेथे यास सूय ल बर नामक वा ात 

असणार्या िछ ास य र ता देतो. या र याने वर जाऊन 

तो च यास ा  होतो, च मा या यासाठी नगार्या या 

िछ ास य र ता देतो. या र याने वर चढून तो शोकरिहत 

लोकास ा  होतो. तेथे अनंतकालापयत िनवास करतो. 

( या नंतर ात लीन होऊन जातो)’ (बृह.उ.५.१०.१) तीसरी 

ु ित सांगते - ‘तो या देवयानमागास ा  होऊन 

अि नलोकात येतो, नंतर वायुलोक, सूयलोक, व णलोक, 

इ लोक तथा जापती लोकात जाऊन लोकात 

पोहोचतो.’(कौ.उ.१.३) या वणनात वायुलोकाचे वणन दोन 

ु ितम ये आले आहे. कौषीतिक उपिनषदात तर केवळ 

लोकांची नावे मा  िदलेली आहेत, िवशेष पाने माचे 

प ीकरण केलेले नाही; परंतु बृहदार यकात वायुलोकातून 

सूयलोकात जा याचा प  उ लेख आहे. हणून अिचपासुन 

आरंभ क न मागाचे वणन करणार्या छांदो योपिनषदातील 
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ु ितम ये अि न या थानी तर अिच हटले आहे, परंतु तेथे 

वायुलोकाचे वणन नाही आहे, हणून वायुलोकास 

संव सरानंतर आिण सूया या आधी मानले पािहजे.  

संबंध - व ण, इं  आिण जापित लोकांचेही अिच आिद 

मागात वणन नाही आहे, हणून यांना कशानंतर समजले 

पािहजे? या िज ासेवर सांगतात  

तिडतोऽिधव णः स ब धात ्॥ ४.३.३ ॥  

अथ - तिडतः = िव ुतपासून; अिध = वर; व णः = व णलोक 

(समजला पािहजे); स ब धात ् = कारण क  या दो हीचा 

पर पर स ब ध आहे.  

या या - व ण जलाचा वामी आहे; िव ुतचा जलाशी 

िनकटतम स ब ध आहे; हणून िव ुत या वर व णलोकाची 

ि थित समजली पािहजे. यानंतर इ  आिण जापित 

लोकांची ि थित ही या ु ितत सांिगतले या मानुसार 

समजून घेतली पािहजे. या कारे सव ु ितंची एकता होऊन 

जाईल आिण एक माग मान यात कुठ याही कारचा िवरोध 

राहणार नाही.  
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संबंध - अिचरािद मागात जे अिच, अहः, प , अयन, संव सर, 

वायु आिण िव ुत आिद सांिगतली गेली आहेत ती जड आहेत 

क  चेतन? या िज ासेवर सांगतात  

आितवािहक ति लङ्गात ्॥ ४.३.४ ॥  

अथ - आितवािहकाः = ते सव साधकांना एका थानाहन 

दुसर्या थानापयत पोहोचिवणारे या या लोकांचे अिभमानी 

पु ष आहेत; ति लङ्गात ्= कारण क  ु ितम ये तसेच ल ण 

िदसून येते.  

या या - अिच, अहः आिद श दां या ारे सांिगतले जाणार्या 

ा सव या या नावा या आिण लोकां या अिभमानी देवता 

अथवा मानवाकृित पु ष आहेत यांचे काम लोकात 

जाणार्या िव ानास एका थानापासून दुसर्या थानापयत 

पोहोचिवणे आहे; हणून यांना आितवाहक हणतात. 

िव ु लोकात पोहोच यावर अमानव पु ष या ा यास 

ाची ा ी करिवतो. या यासाठी जे अमानव िवशेषण िदले 

गेले आहे, याव न िस  होत आहे क , या या आधी जे अिच 

आिदना ा  होणे सांिगतले गेले आहे, या या लोकां या 

अिभमानी देवता मानवाकार पु ष आहेत. तेही िद य आहेत 

परंतु यांची आकृित मानवांसारखीच आहे.  
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संबंध - या कारे अिभमानी देवता मान याची काय 

आव यकता आहे ? या िज ासेवर सांगतात. -  

उभय यामोहात ्ति स ेः ॥ ४.३.५ ॥  

अथ - उभय यामोहात ् = दो हीचा मोहयु  हो याचा संग 

येतो; हणून, ति स ेः = यांना अिभमानी देवता मान याने 

यां या ारा लोकापयत घेऊन जा याचे काय िस  होऊ 

शकते. ( हणून तसेच मानले पािहजे.)  

या या - जर अिच आिद श दांनी यां या अिभमानी देवता न 

मानता यांना योित आिण लोकिवशेष प जड पदाथ मानले 

तर दो हीचेही मोहयु  (माग- ानशू य) हो याने 

लोकापयत पोहोचणेच संभव होणार नाही; कारण क  

गमन करणारा जीवा मा तर तेथील मागाशी प रिचत नाही. 

यास पुढे घेऊन जाणारे अिच आिद ही जर चेतन नसतील तर 

मागास जाणणारा कोणी न रािह याने देवयान आिण िपतृयान 

मागाचे ान होणे असंभव होऊन जाईल. हणून अिच आिद 

श दांनी या यां या यां या अिभमानी देवतांचे वणन मानणे 

आव यक आहे. ते हाच यां या ारा लोकापयत 

पोहोचिव याचे काय िस  होऊ शकते. हणून मागात या 

या लोकांचे वणन आले आहे, याव न या या लोकां या 
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अिध ा ी देवताच समजली पािहजे. आप या लोकापासून 

पुढील लोकापयत पोहोचिवणेच यांचे काम आहे.  

संबंध - िव ुत लोकानंतर असे सांिगतले गेले आहे क , तो 

अमानव पु ष यांना ाजवळ पोहोचिवतो. (छां.उ.५.१०.१) 

मग म येच येणार्या व ण, इ  आिण जापितं या लोकां या 

अिभमानी देवतांना काय काम रािहले ? या िज ासेवर 

सांगतात. -  

वै ुतेनैव तत त तेः ॥ ४.३.६ ॥  

अथ - ततः = तेथून पुढे लोकापयत; वै ुतेन = िव ुत 

लोकात कट झाले या अमानव पु ष ारा; एव = च 

(पोहोचिवले जातात); त तेः = कारण क  तसे ु ितत 

सांिगतले आहे.  

या या - तेथून यांना या िव ुतलोकात कट झालेला 

अमानव पु ष ाजवळ नेऊन पोहोचिवतो, या कारे ु ितत 

प  सांिगतले गे याने हेच िस  होत आहे क , िव ुत 

लोकापासून पुढे लोकापयत िव ुत लोकात कट झालेला 

अमानव पु ष यांना पोहोचिवतो, वाटेतील लोकां या या 

अिभमानी देवता आहेत, यांचे एवढेच काम आहे क , ते 
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आप या लोकातून जा याक रता यांना माग ावयाचा आिण 

अ य आव यक सहयोग करावयाचा.  

संबंध - िव ेचा उपासक अिधकारी िव ान तेथे लोकात 

यास ा  होतो ते पर  आहे अथवा सव थम उ प न 

झालेला ा ? याचा िनणय कर यासाठी पुढील करणाचा 

आरंभ केला जात आहे, येथे थम बाद र आचाया या बाजूने 

सात या सू ापासून अकरा या सू ापयत यां या प ाची 

थापना केली जात आहे.  

काय बाद रर य ग युपप ेः ॥ ४.३.७ ॥  

अथ - बाद रः = आचाय बाद रंचे मत आहे क ; कायम् = 

काय ास अथात िहर यगभाला ( ा  होतात); ग युपप ेः = 

कारण क  गमन कर या या कथनाची उपपि ; अ य = या 

काय ासाठी (होऊ शकते.)  

या या - ु ितम ये जे लोका तरात गमनाचे कथन आहे; ते 

पर  परमा या या ा ीसाठी उिचत नाही; कारण क , 

पर  परमा मा तर सव जागी आहे, याची ा ी हो यासाठी 

लोका तरात जा याची काय आव यकता आहे ? हणून हेच 

िस  होत आहे क , या िव ां या उपासना करणार्यांसाठी 

जे ा  होणारे  आहे, ते पर  नाही. परंतु काय च 
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आहे, कारण क , या काय ा या ा ीसाठी लोका तरात 

जाऊन यास ा  कर याचे कथन सवथा युि संमत आहे.  

संबंध - कारा तराने आपला प  ढ करतात. -  

िवशेिषत वा च ॥ ४.३.८ ॥  

अथ - च = तथा; िवशेिषत वात ् = िवशेषण देऊन प  

सांिगतले गेले आहे; हणूनही ( काय ाची ा ी मानणेच 

उिचत आहे.)  

या या - ‘अमानव पु ष यांना लोकात घेऊन जातो’ 

(बृह.उ.६.२.१५) या ु ितम ये लोकात बहवचनाचा योग 

केला गेला आहे; तथा लोकात जा याची गो  सांिगतली 

गेली आहे; ास ा  हो याची गो  सांिगतली गेली नाही, 

या कारे िवशेष पाने प  सांिगतले गे यामुळेही हेच िस  

होते क , काय ास ा  होतो, कारण तो लोकांचा वामी 

आहे. हणून भो यभूिम अनेक अस याने लोकां या बरोबर 

बहवचनाचा योग उिचतच आहे.  

संबंध - दुसर्या ु ितम ये जे असे सांिगतले आहे क , तो 

अमानव पु ष यांना ाजवळ घेऊन जातो, हे कथन 

काय  मान याने उपयु  ठरत नाही. कारण क , ु ितचे 



।। सू  - अ याय चवथा ।।                  55 

VINAYANAND CHARITABLE HOME HUPARI INDIA 416203 

उ े य जर काय ाची ा ी सांगणे असते तर ाजवळ 

पोहोचवून देतो असे कथन पािहजे होते. यावर सांगतात. -  

सामी या  ुतद् यपदेशः ॥ ४.३.९ ॥  

अथ - तद् यपदेशः = ते कथन; तु = तर; सामी यात ् = 

ा या समीपतेमुळे देवासाठीही होऊ शकते.  

या या - जो सव थम देवाची रचना करतो तथा जो 

यास सम त वेदांचे ान दान करतो, परमा म-

ानिवषयक बुि स कट करणार्या या िस  परमदेव 

परमे रास मी मुमु  ुसाधक शरण जात आहे. ( ेता.उ.६.१८) 

या ु ित कथनानुसार देव या पर याचे पिहले काय 

अस याने देवास ‘ ’ हटले गेले आहे, असे मानणे 

युि संगत होऊ शकते. हा मं  पृ  ७६ वर अथासिहत आला 

आहे.  

संबंध - गीतेत हटले आहे क , लोकापयत सव लोक 

पुनराव ृ ि शील आहेत. (गीता.८.१६) या संगात देवांचे 

आयु य पूण झा यावर तेथे जाणार्यांचे परत येणे अिनवाय 

आहे आिण ु ितम ये देवयान मागाने जाणार्यांचे मागणे 

परतून न येणे प  सांिगतले आहे हणून काय ाची ा ी 
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न मानता पर ाची ा ी मानणेच उिचत आहे असे कळून 

येत आहे, यावर बाद र या बाजूने सांगतात -  

का या यये तद य ेण सहातः परमिभधानात ्॥ ४.३.१० ॥  

अथ - काया यये = काय प लोकाचा नाश झा यावर; 

तद य ेण = याचे वामी देवां या, सह = सिहत; अतः = 

याव न; परम = े  पर  परमा यास; अिभधानात ्= ा  

हो याचे कथन आहे, हणून (पुनराव ृ ि  होणार नाही.)  

या या - ‘ यांनी उपिनषदां या िव ान ारा यां या अथभूत 

परमा याचा उ म कारे िन य केलेला आहे, तथा कमफल 

आिण आसि या याग प योगाने यांचे अ तःकरण शु  

झालेले आहे, ते सव साधक लोकात जाऊन अ तकाली 

परम अमृत व प होऊन उ म कारे मु  होऊन जातात. 

(मु.उ. ३.२.६) या कारे ु ितम ये या सवा या मुि चे कथन 

अस याने हेच िस  होत आहे क , लयकालात लोकाचा 

नाश झा यावर याचे वामी देव यां यासह तेथे गेलेले 

सव िव ेचे उपासकही पर ास ा  होऊन मु  होऊन 

जातात, हणून यांची पुनराव ृ ि  होत नाही. हा मं  पृ  ३३८ 

वर अथासिहत आलेला आहे.  

संबंध - मृित माणाने आप या मतास पु  करतात.  
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मृते  ॥ ४.३.११ ॥  

अथ - मृतेः = मृित माणाने; च = ही (हीच गो  िस  होत 

आहे.)  

या या - ‘ते सव शु  अ तःकरणाचे पु ष लयकाल ा  

झा यावर सम त जगता या अंती देवा बरोबर या 

परमपदात िव  होऊन जातात. (कू.पु.पूवखंड १२.२६९) 

या कारे मृितम ये ही हाच भाव दिशत केला आहे, हणून 

काय ाची ाि  होते, हेच मानणे ठीक आहे.’ ‘ णा सह ते 

सव स ा े ितसंचरे । पर या ते कृता मानः िवशानी परं 

पदम् ॥’  

संबंध - येथपयत बाद र या प ाची थापना क न आता 

या या उ रात आचाय जैिमिनचे मत उद्धृत करतात.  

परं जैिमिनमु य वात ्॥ ४.३.१२ ॥  

अथ - जैिमिनः = आचाय जैिमिनंचे हणणे आहे क ; 

मु य वात ्= श दाचा मु य वा याथ अस यामुळे; परम् = 

पर ास ा  होतो (असे मानणेच युि संगत आहे.)  

या या - तो अमानव पु ष यांना ाजवळ पोहोचवून देतो. 

(छां.उ. ५.१०.१) ु ित या या वा यात सांिगतलेला ‘ ’ श द 

मु यतः पर  परमा याचाच वाचक आहे; हणून अिच 
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आिद मागाने जाणारे पर  परमा यासच ा  होतात, काय 

ास नाही. जेथे मु य अथाची उपयोिगता नसते तेथेच गौण 

अथाची क पना केली जाऊ शकते; मु य अथाची उपयोिगता 

राहात असताना नाही. तो पर  परमा मा सव  प रपूण 

असूनही या या परम परम धामाचे ितपादन आिण तेथे 

िव ान उपासकां या जा याचे वणन ु ित (क.उ.१.३.९), 

( .उ.१.१०) आिण मृित (गीता १५.६) म ये िठकिठकाणी केले 

गेले आहे. हणून या या लोकिवशेषात गमन कर यासाठी 

सांगणे काय ाचे ोतक नाही आहे. बहवचना योगही 

आदरासाठी केला जाणे संभवनीय आहे. तथा या 

सवशि मान परमे रा या वतःसाठी रचले या अनेक 

लोकांचे अि त वही काही असंभवनीय गो  नाही. हणून 

सवथा हेच िस  होत आहे क  ते या या परमधामात जातात 

तथा पर  परमा यासच ा  होतात; काय ास नाही.  

संबंध - कारा तराने जैिमिनचे मत ढ करतात.  

दशना च ॥ ४.३.१३ ॥  

अथ - दशनात ्= ु ितम ये िठकिठकाणी गितपूवक पर ाची 

ा ी दाखिवली गेली आहे; च = ही (हेच िस  होत आहे क  

काय ाची ा ी नाही.)  
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या या - ‘ यां यापैक  सुषु णा नाडी ारा वर चढून 

अमृत वास ा  होतो.’ (छा.उ.८.६.६) ‘तो संसारमागा या पार 

या िव णु या परमदास ा  होतो.’ (क.उ.१.३.९) यािशवाय 

सुषु णा नाडी ारा शरीरातून िनघून जा याचे वणन 

कठोपिनषदातही तसेच आले आहे. (क.उ.२.३.१६) या कारे 

िठकािठकाणी गितपूवक पर  परमा याची ा ी िुतम ये 

दिशत केली गेली आहे. याव न हेच िस  होत आहे क  

देवयान माग ारा जाणारे िव ेचे उपासक पर ासच ा  

होतात, काय ास नाही.’  

संबंध - कारा तराने जैिमिनचे मत ढ करतात.  

न च काय ितप यिभसि धः ॥ ४.३.१४ ॥  

अथ - च = यािशवाय; ितप यिभसि धः = या िव ा 

उपासकांचा ा ीिवषयक संक पही, काय= काय ासाठी; 

न = नाही.  

या या - यािशवाय या िव े या उपासकांचा 

ाि िवषयक जो संक प आहे, तो काय ासाठी नाही आहे. 

तर पर  परमा यासच ा  कर यासाठी यांची साधनात 

वृ ि  िदसून आली आहे, हणून यांना काय ाची ा ी 

होऊ शकत नाही, पर ांचीच ाि  होते. ु ितम ये जे असे 
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हटले आहे क  ते जापित या सभाभवनास ा  होतात. 

(छां.उ.८.१४.१) या संगातही उपासकाचे ल य जापित या 

लोकात राहणे नाही आहे, परंतु परमा या या परमधामात 

जाणे हेच आहे; कारण क , तेथे या यशा या यशाचे हणजेच 

महायशाचे वणन आहे ते ाचेच नाम आहे. ही गो  अ य  

ु ितम येही सांिगतली गेली आहे. ( ेता.उ.४.१९) तथा यापूव  

(छां.उ.८.१३.१) या संगाव नही हेच िस  होऊ शकते क , 

तेथे साधकाचे ल य पर च आहे.  

संबंध - या कारे बाद र या प ाची आिण या या उ राची 

थापना क न आता सू कार आपले मत कट करत 

िस ांताचे वणन करतात.  

अ तीकाल बना नयतीित बादरायण उभयथा च दोषात ्

त तु  ॥ ४.३.१५ ॥  

अथ - अ तीकाल बनान ् = वाणी आिद तीकाचे अवल बन 

क न उपासना करणार्या िशवाय अ य सव उपासकांना; 

नयित = (हे अिच आिद देवता लोक देवयान मागाने) घेऊन 

जातात; उभयथा = ( हणून) दो ही काराने; अदोषात ् = 

मान यांत काही दोष नस याने; त तुः = यां या 

संक पानुसार पर ास; च = आिण काय ास ा  करणे 

िस  होत आहे; इित = हे, बादरायणः = यासदेव हणतात.  
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या या - आचाय बादरायण आपला िस ांत सांगून असे 

हणतात क  या कारे वाणी आिदम ये ा या तीक-

उपासनेचे वणन आहे, याच कारे इतर तशा उपासनांचेही 

उपिनषदात वणन आहे. या उपासकांिशवाय जे लोका या 

भोगांना वे छेनुसार भोग याची इ छा असणारे काय ाचे 

उपासक आहेत. आिण जे पर  परमा यास ा  कर या या 

इ छेने या सवशि मान सव  परमे राची उपासना करणारे 

आहेत. या दो ही कार या उपासकांना यां या 

भावनानुसार काय ा या भोगसंप न लोकात आिण पर  

परमा या या परमधामात दो ही िठकाणी तो अमानव पु ष 

पोहोचिवतो, हणून दो ही कार या मा यतेम ये काही दोष 

नाही; कारण क , उपासकाचा संक पच या िवशेषतेम ये 

कारण आहे. ु ितम येही हे वणन प  आहे क , ‘ यांना 

पर ा या परमधामात पोहोचिवतात, यांचा माग जापित, 

ा यां या लोकातूनच जातो.’ (कौ.उ.१.३) हणून यां या 

अ तःकरणात लोकात रमण कर याचे सं कार असतात, 

यांना तेथेच सोडतात, आिण यां या मनात तसे भाव 

नसतात, यांना परमधामात पोहोचिवतात. परंतु देवयान 

मागाने दो ही कारचे उपासक परत माघारी येत नाहीत.’  

संबंध - तीकोपासनावा यांना अिच मागाने घेऊन न 

जा याचे काय कारण आहे ? या िज ासेवर सांगतात.  
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िवशेष च दशयित ॥ ४.३.१६ ॥  

अथ - िवशेषम् = याचे िवशेष कारण; च = िह, दशयित = ु ित 

दाखिवत आहे.  

या या - वाणी आिद तीकोपासनावा यांना देवयानमागाने 

अिधकारी का घेऊन जात नाहीत, याचे िवशेष कारण या या 

उपासनां या िविभ न फलाचे वणन करताना ु ित वयं 

दाखवीत आहे; वाणीत तीकोपासनेचे फल जेथपयत वाणीची 

गित आहे, तेथपयत इ छानुसार िवचरण कर याची शि  

सांिगतले गेली आहे. (छां.उ.७.२.२) याच कारे इतर 

तीकोपासनांचे वेगवेगळे फल सांिगतले आहे. सवा या 

फलात एकता नाही. हणून ते उपासक देवयान मागाने 

काय ा या लोकात जा याचे अिधकारी नाहीत आिण 

पर  परमे रा या परमधामास जा याचेिह अिधकारी 

नाहीत; हणून या मागा या अिधकारी देवतांनी यांना 

अिचमागाने घेऊन न जाणेच उिचतच आहे. 

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

सू   

अ याय चवथा  

पाद चवथा  
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संबंध - ितसर्या प ात अिच आिद मागा ारा पर  आिण 

काय  लोकात जाणार्यां या गितिवषयी िनणय केला गेला. 

आता उपासकां या संक पानुसार लोकात पोहोच यावर 

जो यां या ि थतीम ये भेद होतो, याचा िनणय कर यासाठी 

चौ या पादाचा आरंभ केला जात आहे. यात पिह याने या 

साधकािवषयी िनणय करतात, यांचे उ े य पर ाची ाि  

आहे आिण जे या पर ा या अ ाकृत िद य परमधामात 

जातात.  

स प ािवभावः वेन श दात ्॥ ४.४.१ ॥  

अथ - स प  = परमधामास ा  होऊन (या जीवाचा); वेन = 

आप या वा तिवक व पात; आिवभावः = ाकट्य होते; 

श दात ्= कारण क , ु ितम ये असेच सांिगतले गेले आहे.  

या या - ‘जो हा उपासक या शरीरापासून वर चढून परम 

ान व प परमधामास ा  होतो तो (तेथे) आप या 

वा तिवक व पाने संप न होऊन जातो - हा आ मा आहे - 

असे आचायाने हटले आहे - हा ( यास ा  होणारा) अमृत 

आहे; अभय आहे आिण हेच  आहे. िनःसंदेह या या 

( ा य) पर ाचे नाव स य आहे.’ (छां.उ. ८.३.४) या 

ु ितनेिह हेच िस  होत आहे क , परमधामास ा  होताच तो 

साधक आप या वा तिवक व पाने स प न होऊन जातो 
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अथात ाकृत सू म शरीर रिहत, ु ितम ये सांिगतले या 

पु य-पापशू य, ज म-मृ य ू आिद िवकाररिहत, स यकाम, 

स यसंक प, शु  एवं अजर-अमर पाने यु  होऊन जातो.’ 

(छां.उ.८.१.५) या करणात जे संक पानेच िपतर आिदची 

उपि थित हो याचे वणन आहे, ते िव े या माहा याचे 

सूचक आहे. याचा भाव हा आहे क , जीवनकालातच 

दयाकाशा या आंत संक पाने िपतृलोक आिद या सुखाचे 

अनुभव येतो, लोकात गे यानंतर नाही; कारण क  या 

करणा या वणनात ही गो  प  आहे. तेथे 

जीवनकालातच यांचे संक पाने उपि थत होणे सांिगतले 

आहे. (छां.उ. ८.२.१ पासून १०) यानंतर या यासाठी ितिदन 

येथे दयातच परमान द ा  हो याची गो  सांिगतली आहे. 

(छां.उ. ८.३.३) यानंतर शरीर सोडून परमधामी जा याची 

गो  सांिगतली आहे. (छां.उ. ८.३.४) आिण याचे नाव स य 

अथात स यलोक सांिगतले आहे. या यापूव  जे असे हटले 

आहे क , ‘जे येथे आ यास तथा या स यकामांना जाणून 

परलोकात जातात, यांचे सव लोकात इ छेनुसार गमन होते.’ 

(छां.उ. ८.१.६) हे वणन आ म ानाचा मिहमा दाखिव यासाठी 

आहे परंतु दुसर्या खंडाचे वणन तर प च जीवनकालाचा 

आहे. उ  करण दहर-िव ेचे आहे आिण ‘दहर’ येथे पर  

परमे राचा वाचक आहे, ही गो  थमच िस  केली गेली 
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आहे. ( .स.ू १.३.१४) हणून येथे असे हण ूशकत नाही क , हे 

करण िहर यगभाची अथवा जीवा या या आप या 

व पा या उपासनेचे आहे.  

संबंध - या परमधामात जो तो उपासक आप या वा तिवक 

पाने संप न होतो यात पिह यापे ा काय िवशेषता आहे ? 

या िज ासेवर सांगतात.  

मु ः ित ानात ्॥ ४.४.२ ॥  

अथ - ित ानात ्= ित ा केली गे याने हे िस  होत आहे 

क ; मु ः = (ते व प) सव कार या बंधनापासून मु  

असते.  

या या - ु ितम ये िठकिठकाणी ही ित ा केली गेली आहे 

क , ‘ या पर  परमा या या लोकाची ा ी झा यानंतर हा 

साधक कायमचा सव कार या बंधनातून सुटून जातो.’ 

(मु.उ.३.२.६) याव न हे िस  होत आहे क , आप या 

वा तिवक व पाने संप न झा यावर उपासक सव 

कार या बंधनरिहत, सवथा शु , िद य, िवभु आिण 

िव ानमय होतो, या यात कुठ याही कारचा िवकार राहत 

नाही. पूवकाली अनािद िस  कमसं कारामुळे जे याचे व प 

कमानुसार ा  शरीरा या अनु प होत असे; ( .स.ू २.३.३०) 
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परमधामात गे यानंतर तसे राहत नाही; हा सव ब धनांतून 

मु  होऊन जातो.  

संबंध - हा कसा िन य होतो क  यासमयी उपासक सव 

ब धनातून मु  होऊन जातो ? यावर सांगतात. -  

आ मा करणात ्॥ ४.४.३ ॥  

अथ - करणात ्= करणाव न (हे िस  होत आहे क  तो); 

आ मा = शु  आ माच होऊन जातो.  

या या - या करणात जे वणन आहे यात प  हटले 

आहे क , ‘ते लोकास ा  होणारे व प आ मा आहे.’ 

(छां.उ. ८.३.४) हणून या करणाव न हेच िस  होत आहे 

क , या समयी तो सव कार या बंधनातून मु  होऊन 

परमा यासमान परम िद य शु  व पाने यु  होतो. (गीता 

१४.२, मु.उ. ३.१.३)  

संबंध - आता ही िज ासा होते क , लोकात जाऊन या 

उपासकाची परमा यापासून पृथक् ि थित राहते अथवा तो 

यां यात िमळून जातो ? याचा िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ करतात. थम मशः तीन कारची मते 

तुत करतात. -  

अिवभागेनैव वात ्॥ ४.४.४ ॥  
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अथ - अिवभागेन = ( या मु ा याची ि थित या पर ात) 

अिवभ  पाने होते, वात ् = कारण क  हीच गो  

ु ितम ये िदसून आली आहे.  

या या - ु ितत हटले आहे क , ‘यथोदकं शु  ेशु मािस ं  

ता गेव भवित । एवं मुनेिवजानत आ मा भवित गौतम ॥’ ‘हे 

गौतम या कारे शु  जलात पडलेले शु  जल तसेच होऊन 

जाते, या कारे परमा यास जाणणार्या मुिनचा आ मा 

होऊन जातो.’ (क.उ.२.१.१५) ‘ या कारे वाहणार्या न ा 

नाम- पांना सोडून समु ात िवलीन होऊन जातात, तसेच 

परमा यास जाणणारे िव ान नाम पातून मु  होऊन 

परा पर, िद य पर  परमा यास ा  होऊन जातात.’ 

(मु.उ. ३.२.८) ु ित या या वणनाने हे िस  होत आहे क , 

मु ा मा या पर  परमा यात अिवभ  पानेच ि थत 

होतो. हा मं  सू  १.४.२१ या या येत अथासिहत आलेला 

आहे.  

संबंध - या िवषयात आचाय जैिमिन यांचे मत सांगतात -  

ा ेण जैिमिनरप यासािद यः ॥ ४.४.५ ॥  

अथ - जैिमिनः = आचाय जैिमिन हणतात; ा ेण = मु ा मा 

 स श पात ि थत असतो; उप यासािद यः = कारण 
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ु ितंम ये या या व पाचे जे िन पण केले आहे ते पाहता 

तसे ु ित माणानेही हेच िस  होते.  

या या - आचाय जैिमिनंचे हणणे आहे क  ु ितम ये ’तो 

िनमल असून परम सम वभावाला ा  होतो’ (मु ं उप ३.१.३) 

असे वणन आढळते; तसेच वरील करणात याचे िद य 

पात प रणत होणे असे जे हटले आहे (छां ८.३.४); व गीतेत 

भगवंतांनी हट या माणे ’ ानी या या िद य गुणांमुळे 

सम वभावाला ा  झालेला महापु ष सृ ि  उ पि या वा 

सृ ि  लया या काळी यिथत होत नाही’ (गीता १४.२); या 

माणांव न हेच िस  होते क  तो मु ा मा परमा म स श 

िद य व पाने संप न होतो.  

संबंध - याच िवषयात आचाय औडुलोिमचे मत उपि थत 

करतात. -  

िचितत मा ेण तदा मक वािद यौडुलोिमः ॥ ४.४.६ ॥  

अथ - िचितत मा ेण = केवळ चेतनमा  व पाने ि थत 

राहतो; तदा मक वात ्= कारण क  याचे वा तिवक व प 

तसेच आहे; इित = असे, औडुलोिमः = आचाय औडुलोिम 

सांगतात. -  
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या या - परमधामात गेलेला मु ा मा आप या वा तिवक 

चैत यमा  व पाने ि थत राहतो, कारण क , िुतम ये 

याचे तसेच व प सांिगतले गेले आहे. बृहदार यकात 

हटले आहे क , ‘स यथा सै धवघनोऽन तरोऽबा ः कृ नो 

रसघन एवैवं वा अरेऽयमा मान तरोऽबा ः कृ नः 

ानघन एव ।’ या कारे मीठाचा खडा बा -अंतररिहत 

सव या सव रसघन आहे तसाच हा आ मा आंतून-बाहे न 

भेदरिहत सव या सव ानघनच आहे.’ (बृह.उ. ४.५.१३) 

हणून याचे आप या व पाने संप न होणे चैत य 

घन पात ि थत होणे आहे.  

संबंध - आता आचाय बादरायण या िवषयात आपला िस ांत 

तुत करतात. -  

एवम युप यासात ्पूवभावादिवरोधं बादरायणः ॥ ४.४.७ ॥  

अथ - एवम् = या काराने अथात औडुलोिम आिण जैिमिन या 

कथनानुसार; अिप = ही; उप यासात ् = ु ितंम ये या 

मु ा या या व पाचे िन पण झा याने, तथा; पूवभावात ्= 

पिह याने (चौ या सू ात) सांिगतले या भावानेही; अिवरोधम् 

= िस ा तात काही िवरोध नाही आहे; बादरायणः (आह) = हे 

बादरायण सांगत आहेत.  
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या या - आचाय जैिमिनं या कथनानुसार मु ा याचे 

व प पर  परमा या या स श िद यगुणांनी स प न 

असते. ही गो  ु ित आिण मृितंम ये सांिगतली गेली आहे. 

तथा आचाय औडुलोिम यां या कथनानुसार चेतनमा  

व पाने ि थत हो याचे वणनही आढळते. या कारे थम 

(४.४.४) सू ात जसे सांिगतले गेले आहे, यास अनुस न 

परमे रात अिभ न पाने ि थत हो याचेिह वणन िमळते. 

हणून हेच मानणे ठीक आहे क , या मु ा या या 

भावानुसार याची ती ही काराने ि थित होऊ शकते. यात 

काही िवरोध नाही आहे.  

संबंध - येथपयत परमधामाला जाणार्या उपासकािवषयी 

िनणय केला गेला. आता जे उपासक जापित देवा या 

लोकास ा  होतात यां यािवषयी िनणय कर यासाठी पुढील 

करणाचा आरंभ केला जात आहे. येथे  असा पडतो क , 

या उपासकांना लोका या भोगांची ाि  कशा कारे होते 

? यावर सांगतात. -  

सङ्क पादेव तु त तेः ॥ ४.४.८ ॥  

अथ - तु = या भोगांची ित तर; संक पात ्= संक पाने; एव 

= च होते; त तेः = कारण क  ु ितम ये हीच गो  सांिगतली 

गेली आहे.  
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या या - ‘हा आ मा मन प िद य ने ांनी लोकांतील 

सम त भोगांना पाहन रमण करतो.’ (छां.उ.८.१२.५,६) ही 

गो  ु ितम ये सांिगतली गेली आहे. याव न हे िस  होत 

आहे क , मना या ारा केवळ संक पानेच उपासकास या 

लोकातील िद य भोगांचा अनुभव येतो.  

संबंध - युि नेिह ही गो  ढ करतात.  

अत एव चान यािधपितः ॥ ४.४.९ ॥  

अथ - अत एव = हणून; च = तर; अन यािधपितः = 

मु ा यास यािशवाय अ य वामी-रिहत सांिगतले गेले 

आहे.  

या या - ‘तो वारा यास ा  होऊन जातो. मनाचे वामी 

िहर यगभास ा  होऊन जातो, हणून तो वयं बुि , मन, 

वाणी, ने  आिण ो  या सवाचा वामी होऊन जातो.’ (त.ैउ. 

१.६) भाव हा आहे क , एक देवािशवाय अ य कोणाचेही 

या यावर आिधप य राहात नाही. हणून पूवसू ात सांिगतले 

गेले आहे क , ‘तो मन ारा संक प मा ानेच सव िद य 

भोगांना ा  क न घेतो.’  
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संबंध - याला संक पमा े जे िद य भोग ा  होतात, यां या 

उपभोगासाठी तो शरीरही धारण करतो कां नाही ? यावर 

आचाय बाद रचे मत उपि थत करतात.  

अभावं बद रराह ेवम् ॥ ४.४.१० ॥  

अथ - अभावम् = याचे शरीर नसते असे; बाद रः = आचाय 

बाद र मानतात; िह = कारण क ; एवम् = या कारे; आह = 

ु ित सांगते.  

या या - आचाय बाद रचे हणणे आहे क , या लोकात थूल 

शरीराचा अभाव आहे; हणून िवना शरीर केवळ मनानेच या 

भोगांना भोगतो; कारण क  ु ितम ये या कारे सांिगतले आहे, 

‘स वा एष एतेन दैवेन च ुषा मनसैतान ्कामान ्प यन ्रमते 

। य एते लोके ॥’ (छां.उ.८.१२.५-६) िन यच तो हा आ मा 

या िद य ने  मन ारा जो या लोकातील भोग आहेत 

यांना पहात रमण करतो.’ यािशवाय याचे आप या िद य 

पाने संप न होणेही सांिगतले आहे. (८.१२.२) िद य प 

थूल देहा या ब धनािवरिहत असते. हणून काय ा या 

लोकात गेले या मु ा या या थूल शरीराचा अभाव 

मानणेच उिचत आहे. (८.१३.१)  

संबंध - या िवषयी आचाय जैिमिनंचे मत सांगतात -  
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भावं जैिमिनिवक पामननात ्॥ ४.४.११ ॥  

अथ - जैिमिनः = आचाय जैिमिन; भावम् = मु ा या या 

शरीराचे अि त व मानतात; िवक पामननात ् = कारण क  

काही कारांनी ि थत हो याचे ु ितम ये वणन येते.  

या या - आचाय जैिमिनचे सांगणे आहे क  ‘मु ामा एका 

कारचा असतो, तीन कारचा असतो, पाच कारचा असतो, 

सात कारचा, नऊ कारचा, तथा अकरा कारचा असतो 

असे सांिगतले गेले आहे. (छां.उ. ७.२.६.२) या कारे ु ितम ये 

याचे नाना भावांनी यु  होणे सांिगतले आहे, याव न हेच 

िस  होत आहे क  या या थूल शरीराचा भाव आहे. अथात 

तो शरीराने यु  असतो, अ यथा या कारे ु ितचे सांगणे 

संगत होऊ शकत नाही.’  

संबंध - आता या िवषयात आचाय बादरायण आपले मत कट 

करतात.  

ादशाहवदुभयिवधं बादरायणतोऽतः ॥ ४.४.१२ ॥  

अथ - बादरायणः = वेद यास हणतात क ; अतः = पूव  

दो ही मतांनी; ादशाहवत ् = ादशाह य ा माणे; 

उभयिवधम् = दो ही कारची ि थित उिचत आहे.  
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या या - वेद यास हणतात क  दो ही आचायाचे कथन 

माणयु  आहे, हणून उपासका या संक पानुसार शरीराचे 

राहाणे अथवा न राहाणे दो हीही संभवनीय आहेत. जसे 

ादशाह य  ु ितम ये कोठे अनेक कतृ क अस यावर ‘स ’ 

आिण िनयत कतृ क अस यावर ‘अहीन’ मानले गेले आहे, 

याच कारे येथेही ु ितम ये दो ही कारचे कथन अस याने 

मु ा याचे थूल शरीराने यु  होऊन िद य भोग भोगणे 

आिण शरीरािशवाय केवळ मनानेच यांचा उपभोग घेणे 

संभावनीय आहे याची ही दो ही कारची ि थित उिचत आहे 

यात काही िवरोध नाही.  

संबंध - शरीरािशवाय केवळ मनाने उपभोग कसा होतो ? या 

िज ासेवर सांगतात.  

त वभावे स यवदुपप ेः ॥ ४.४.१३ ॥  

अथ - त वभावे = शरीरा या अभावात; सं यवत ् = 

व ना माणे (भोगांचा उपभोग होतो); उपप ेः = कारण क  

असे मानणेच युि संगत आहे.  

या या - जसा व नात थूल शरीरािशवाय मनानेच सम त 

भोगांचा उपभोग घेताला जातो असे िदसून येते, तसेच 

लोकातही शरीरािशवाय सम त िद य भोगांचा उपभोग 
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घेणे संभव आहे; हणून बाद रची ही मा यता सवथा उिचतच 

आहे.  

संबंध - श ररा या ारा कशा कारे उपभोग घेता येतो ? या 

िज ासेवर सांगतात.  

भावे जा त ्॥ ४.४.१४ ॥  

अथ - भावे = शरीर अस यावर; जा त ् = जा त 

अव थे माणे (उपभोग घेणे युि संगत आहे.)  

या या - आचाय जैिमिन या मतानुसार या मु ा यास 

शरीराची उपलि ध होते, तो या या ारा, जसा येथे जा त 

अव थेत साधारण मनु य िवषयांचा अनुभव घेतो, याच कारे 

भोगांचा उपभोग घेतला जातो. लोकात असे होणे ही संभव 

आहे. हणून दो ही कारची ि थित मान यात काही आपि  

नाही आहे.  

संबंध - जैिमिननी या िुतचे माण िदले आहे, ित यानुसार 

मु ा याची अनेक शरीरे हो याची गो  कळून येत आहे 

हणून ही िज ासा होत आहे क  ती अनेक शरीरे िनरा मक 

असतात क  यांचा अिध ाता याहन िभ न असतो ? यावर 

सांगतात.  

दीपवदावेश तथा िह दशयित ॥ ४.४.१५ ॥  
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अथ - दीपवत ् = दीपका माणे; आवेशः = सव शरीरात 

मु ा याचा वेश होऊ शकतो; िह = कारण क ; तथा 

दशयित = ु ित असे दाखवते.  

या या - जसा अनेक दीपकात एकच अि न कािशत होतो 

अथवा या कारे अनेक ब बात िवजेची एकच शि  या  

होऊन यांना सवाना कािशत करते, याच कारे एकच 

मु ा मा आप या संक पाने रचले या सम त शरीरात 

िव  होऊन िद य लोकातील भोगांचा उपभोग क  शकतो, 

कारण क  ु ितम ये या एकाचीच अनेक पे होणे दाखिवले 

गेले आहे. (छां.उ.७.२६.२)  

संबंध - मु ा मा तर समु ात न ा माणे नाम पातून मु  

होऊन या पर  परमे रात िवलीन होऊन जातात (मु.उ. 

३.२.८) ही गो  थम सांगून झाली आहे. यािशवाय आणखीही 

िठकिठकाणी या कारचे वणन सापडते. मग येथे यां या 

नाना शरीरे धारण कर याची आिण यथे छ भोग भूिमंम ये 

िवचरण कर याची गो  कशी सािगतली गेली आहे ? या 

िज ासेवर सांगतात -  

वा ययस प योर यतरापे मािव कृतं िह ॥ ४.४.१६ ॥  
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अथ - वा ययस प योः = सुषुि  आिण परमा याची ाि  या 

दो हीतून; अ यतरापे म् = कुठ या एका या अपे ेने 

सांिगतलेली (ही वचने आहेत); िह = कारण क ; आिव कृतम् = 

ु ितम ये ही गो  प  केली गेली आहे.  

या या - ु ितम ये जी कुठ याही कारचे ान न राह याची 

आिण समु ात नदी माणे या परमा यात िमळून जा याची 

गो  सांिगतली गेली आहे, ती काय ा या लोकास ा  

होणार्या अिधकार्यािवषयी नाही आहे, तर लय अव थेसंबंधी 

तसे कथन केले आहे. (छां.उ. ६.८.१; .उ. ४.७,८) ( लय 

कालातही ा यांची ि थित सुषुि माणेच राहात असते. 

हणून याचा पृथक् उ लेख सू ात केलेला नाही, असे 

अनुमान होत आहे.) अथवा पर ाची ाि  अथात ् सायु य 

मु स ध न असे सांिगतले गेले आहे. (मु.उ. ३.२.८; बृह. 

२.४.१२) भाव हा आहे क  लय अव था आिण सायु य मुि  या 

दो हीपैक  कुणा एका या उ े याने तसे कथन केले आहे 

कारण क  लोकात जाणार्या अिधकार्यासाठी तर प  

श दात तेथील िद य भोगां या उपभोगाची, अनेक शरीरे 

धारण कर याची तसेच यथे छ लोकात िवचरण कर याची 

गो  ु ितंम ये या या िठकाणी सांिगतली गेली आहे. हणून 

कुठ याही कारचा िवरोध अथवा असंभवनीय गो  नाही 

आहे.  
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संबंध - जर लोकात गेले या मु  आ यांना या कारे 

आपली अनेक शरीरे िनमाण क न भोगांचा उपभोग 

कर याचे साम य आहे, तर मग यां यात परमे रा माणे 

जगताची रचना आिद काय कर याचे ही साम य अस ूशकेल ? 

या िज ासेवर सांगतात. -  

जगद् यापारव ज करणादसि निहत वा च ॥ ४.४.१७ ॥  

अथ - जगद् यापारवजम् = जगताची रचना आिद यापारांना 

सोडून आणखी इतर गो तच यांचे साम य आहे; करणात 

= कारण क , करणाने हेच िस  होत आहे; च = तथा; 

असि निहत वात ् = जगताची रचना आिद यापाराशी 

(उ ोगाशी) यांचा काही िनकट संबंध िदसून येत नाही. 

( हणून ही गो  िस  होत आहे.)  

या या - जेथे जेथे या जड-चेतना मक सम त जगताची 

उ पि , संचालन आिण लयाचे करण ु ितम ये आले आहे 

(त.ैउ. ३.१; छां.उ. ६.२.१-३; ऐ.उ. १.१; बृह.उ. ३.७.३ पासून २३ 

पयत; शतपथ. १४.३.५.७ पासून ३१ पयत); तेथे सव िठकाणी 

हे काय पर  परमा याचे सांिगतले गेले आहे. लोकास 

ा  होणार्या मु ा यांचा सृ ि रचनािद कायाशी संबंध 

कोठेही दाखिवला गेलेला नाही. या दो ही कारणामुळे हीच 

गो  िस  होत आहे क  या जड-चेतना मक सम त 
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जगताची रचना, याचे संचालन आिण लय आिद िजतक  

हणून काय आहेत, यात या मु ा यांचा काही हात अथवा 

साम य नाही. ते केवळ तेथील िद य भोगांचा उपभोग 

कर याचेच यथे  साम य बाळगतात.  

संबंध - यावर पूवप  मांडून याचे समाधानपूवक पूव सू ात 

सांिगतले या िस ांताची पुि  करतात. -  

य ोपदेशािदित चे न, आिधका रकम डल थो े ः ॥ ४.४.१८ 

॥  

अथ - चेत ् = जर हणाल क ; य ोपदेशात ् = तेथे 

य पाने इ छेनुसार लोकांत िवचर याचा उपदेश आहे, 

अथात तेथे जाऊन इ छानुसार काय कर याचा अिधकार 

सांिगतला गेला आहे; इित न = तर अशी गो  नाही आहे; 

आिधका रकम डल थो े ः = कारण क  ते हणणे अिधकारी 

लोकांम ये ि थत भोगांचा उपभोग कर यासाठीच आहे.  

या या - जर कोणी अशी शंका घेईल क , ‘तो वराट् होऊन 

जातो, याला सम त लोकाम ये इ छेनुसार गमन कर याची 

शि  येते.’ (छां.उ.७.२५.२) ‘तो वरा यास ा  होऊन जातो.’ 

(त.ैउ.१.६.२) इ यािद ु ितवा यांत याला प  श दात 

वराट् आिण वारा यास ा  सांिगतले गेले आहे. तथा 
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इ छेनुसार िभ न-िभ न लोकात िवचर या या साम याने 

संप न हटले गेले आहे, याव न याचा जगताची रचना 

आिद या कायात अिधकार आहे हे वतः िस  होत आहे, तर 

अशी गो  नाही आहे. कारण क , तेथेही हे हटले आहे क , 

‘तो सवा या मना या वामीला ा  होऊन जातो.’ 

(त.ैउ.१.६.२) हणून याचे सव साम य या लोका या 

ा ी या भावामुळे आहे आिण या या ( देवा या) 

अधीन आहे; हणून जगता या कायात ह त ेप कर याची 

शि  यां यात नाही. याला जी शि  आिण जे अिधकार 

िदले गेले आहेत, ते केवळ या या अिधकार्यां या लोकाम ये 

ि थत भोगां या उपभोग कर या या वतं तेसाठी आहेत; 

हणून हे कथन तेथील (ि थितसाठी आहे.)  

संबंध - जर या कारे या या लोकातील िवकारमय भोगांचा 

उपभोग कर यासाठी ती सव शरीरे, शि  आिण अिधकार 

आिद यास िमळत असले तर मग देवलोकास ा  होणार्या 

कमािधकार्यास शच िव ेचे फल (झाले) िमळाले यात 

िवशेषता काय झाली ? या िज ासेवर सांगतात. -  

िवकारवित च तथा िह ि थितमाह ॥ ४.४.१९ ॥  
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अथ - च = यािशवाय; िवकारावित = तो मु ा मा ज मािद 

िवकाररिहत प फलाचा अनुभव करतो; िह = कारण क ; 

तथा = याची तशी; ि थितम् = ि थित; आह = ु ित सांगते.  

या या - ु ितम ये िव ेचे मु य फल पर ाची ाि  

सांिगतले गेले आहे, ‘जो ज म, जरा आिद िवकारांना ा  न 

होणारा, अजर-अमर, सम त पापरिहत तथा क याणमय िद य 

गुणांनी संप न आहे.’ (छां.उ. ८.१.५). हणून हेच िस  होत 

आहे क , याला ा  होणारे फल कमफला माणे िवकारी 

नाही. लोकातील भोग तर आनुषंिगक फल आहे. 

िव ेची साथकता तर पर ाची ाि  करिव यात आहे. 

ु ितम ये या मु ा याची अशीच ि थित सांिगतली गेली 

आहे. ‘यदा ेवैष एताि मन ्

अ येऽना येऽिन े ऽिनलथनेऽभयं ित ां िव दते । अथ 

सोऽभयं गतो भवित ॥’ (त.ैउ. २.७) अथात ‘जे हा हा जीवा मा 

या िदसून न येणार्या शरीररिहत सांगता न येणार्या तथा 

दुसर्याचा आ य न घेणार्या पर  परमा यात 

िनभयतापूवक ि थित ा  करतो, ते हा तो िनभय पदास ा  

होऊन जातो.  

संबंध - पूव  सांिगतले या िस ांतास माणांनी ढ करतात. -  

दशयत ैवं य ानुमाने ॥ ४.४.२० ॥  
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अथ - य ानुमाने = ु ित आिण मृित; च = ही; एवम् = 

याच कारे; दशयतः = दाखिवतात.  

या या - ु ितम ये प  हटले आहे क  ‘तो परम योितला 

ा  होऊन आप या वा तिवक पाने संप न होतो. हा आ मा 

आहे. हेच अमृत एवं अभय आहे आिण हेच  आहे.’ 

(छां.उ.८.३.४) लोक अ य लोका माणे िवकारी नाही. 

ु ितम ये यास िन य (छां.उ. ८.१३.१), सव पापरिहत (छां.उ. 

८.४.१) तथा रजोगुण आिदपासून शू य िवशु  ( .उ. १.१६) 

हटले आहे. गीतेतही सांिगतले आहे क , ‘या ानाची 

उपासना क न मा या स श धमाना अथात िनलपता आिद 

िद य क याणमय भावांना ा  होऊन जातात. हणुन ते 

जगता या रचनाकालात उ प न होत नाहीत आिण 

लयकाली मरणाचे दुःखिह भोगत नाहीत. या कारे ु ित 

आिण मृित म ये िठकिठकाणी मु ा याची तशीच ि थित 

दाखिवली गेली आहे. याचे जे या या अिधकारी वगा या 

लोकात जाणे येणे आिण तेथील भोगांचा उपभोग घेणे आहे ती 

लीलामा  आहे. बंधनकारक अथवा पुनज माचा हेतु नाही. 

’इदं ानमुपाि य मम साध यमागताः । सगऽिप नोपजाय ते 

लये न यथि त च ॥’  
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संबंध - लोकात जाणार्या मु ा यास जगता या उ पि  

आिदम ये अिधकार अथवा साम य नाही आहे; ही पूव  गो  

या करणा या अंती पु हा िस  करतात. -  

भागमा सा यिलङ्गा च ॥ ४.४.२१ ॥  

अथ - भोगमा सा यिलङ्गात ् = भोगमा ात समता प 

ल णाने; च - ही (हेच िस  होत आहे क  याचा जगताची 

रचना आिदम ये अिधकार असत नाही.)  

या या - या कारे तो ा सम त िद य क याणमय 

भोगांचा उपभोग क नही यांनी िल  होत नाही; याच कारे 

हा मु ा माही या लोकात राहतेसमयी उपासनाकालात 

केले या भावनेनुसार ा  झाले या भोगांचा शरीरािशवाय 

व ना माणे केवळ संक पाने अथवा शरीरधारणपूवक 

जा ताव थे माणे उपभोग क नही याने िल  होत नाही. 

या कारे भोगमा ात या ा ( देवा) बरोबर याची 

समानता आहे. या ल णाने हेच िस  होत आहे क  जगताची 

रचना आिद कायात याचा ा ( देवा) समान कुठ याही 

अंशात अिधकार अथवा साम य नाही आहे.  

संबंध - जर लोकास ा  होणार्या मु  आ याचे साम य 

सीिमत आहे, परमा यासमान असीम नाही आहे ? तर मग 
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याचा उपभोगाचा समय पूण झा यावर याचा पुनज मही 

होऊ शकतो ? यावर सांगतात. -  

अनावृ ि ः श दादनाव ृ ि ः श दात ्॥ ४.४.२२ ॥  

अथ - अनावृ ि ः = लोकात गेले या आ याचे पुनरागमन 

होत नाही; श दात ् = ही गो  ु ित या वचनाने िस  होत 

आहे, अनावृ ि ः = पुनरागमन होत नाही; श दात ्= ही गो  

ु ित या वचनाने िस  होत आहे.  

या या - ु ितम ये वारंवार ही गो  सांिगतली गेली आहे क , 

‘ लोकात गेलेला साधक परतून येत नाही.(बृह.उ. ६.२.१५; 

.उ. १.१७; छां.उ. ८.६.६; ४.१५.६; ८.१५.१) या श द- माणाने 

हेच िस  होत आहे क  लोकात जाणारा अिधकारी तेथून 

या लोकात परत येत नाही.’ ‘अनावृ ि ः श दात’् या वा याची 

आवृ ि  ंथाची समाि  सूिचत कर यासाठी आहे. 

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


