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Ishopanishad with Shankaracharya’s commentary

ईशावायाेपिनषत्
ीमछराचायवरचतेनभायेणसहता

“ईशा वायम”् इयादयाे माः कमवविनयुाः, तेषामकमशेषयानाे
याथायकाशकवात् । याथायं चानः शवापापववैकव-
िनयवाशररवसवगतवाद वयमाणम् । त कमणा
वयत इित यु एवैषां कमवविनयाेगः । न ेवंलणमानाे
याथायम् उपां वकायम् अायं संकाय कतृभाेृपं वा येन कमशेषता
यात;् सवासामुपिनषदामायाथायिनपणेनैवाेपयात,् गीतानां
माेधमाणां चैवंपरवात् । तादानाेऽनेकवकतृवभाेृवाद
च अशवपापववाद चाेपादाय लाेकबुसं कमाण वहतािन ।
याे ह कमफलेनाथी ेन वचसादना अेन वगादना
च जाितरहं न काणवकुणवानधकारयाेजकधमवािनयाानं
मयते साेऽधयते कमवित धकारवदाे वदत । तादेते मा अानाे
याथायकाशनेन अावषयं वाभावककवानं िनवतयतः
शाेकमाेहादसंसारधमवछसाधनमाैकवादवानमुपादयतीित ।
एवमुाधकायभधेयसबधयाेजनाासे पताे यायायामः -

ॐ ईशा वायमदꣳ सव यकं च जगयां जगत् ।
तेन येन भुीथा मा गृधः कय वनम् ॥ १॥
ईशा ईे इित ईट्, तेन ईशा । ईशता
परमेरः परमाा सवय । स ह सवमीे सवजतूनामाा सन्
यगातया । तेन वेन पेणाना ईशा वायम् अाछादनीयम् । कम?्
इदं सव यकं च यकंचत् जगयां पृथयां जगत् तसवम् । वेनाना ईशेन
यगातया अहमेवेदं सवमित परमाथसयपेणानृतमदं सव
चराचरमाछादनीयं परमाना । यथा चदनागवादेदकाद-
सबधजेदादजमाैपाधकं दाैगयं तवपिनघषणेनाछाते
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ईशावायाेपिनषत् ीमछराचायवरचतेनभायेणसहता

वेन पारमाथकेन गधेन, तदेव ह वाययतं वाभावकं
कतृवभाेृवादलणं जगैतपं पृथया,ंजगया-
मयुपलणाथवासवमेव नामपकमायं वकारजातं परमाथसयाभावनया
यं यात् । एवमीराभावनया युय पुाेषणायसंयासे
एवाधकारः, न कमस । तेन येन यागेनेयथः । न ह
याे मृतः पुाे भृयाे वा अासबधताभावादाानं पालयित ।
अतयागेनेययमेवाथः । भुीथाः पालयेथाः । एवं
यैषणवं मा गृधः गृधम् अाकाां मा काषीः धनवषयाम् ।
कय वत् कयचत् परय वय वा धनं मा कारयथः ।
वदयनथकाे िनपातः । अथवा, मा गृधः । कात?्कयवनम्
इयाेपाथः । न कयचनमत, यृयेत । अाैवेदं सवमतीरभावनया
सव यम् । अत अान एवेदं सवम,्अाैव च सवम् । अताे मयावषयां
गृधं मा काषीरयथः ॥
एवमावदः पुाेषणायसंयासेनाानिनतया अाा
रतय इयेष वेदाथः । अथेतरय अनातयाहणाशय
इदमुपदशित मः -

कुवेवेह कमाण जजीवषेछतꣳ समाः ।
एवं वय नायथेताेऽत न कम लयते नरे ॥ २॥
कुवेव िनवतयेव इह कमाण अहाेादिन जजीवषेत् जीवतमछेत्
शतं शतसाकाः समाः संवसरान् । ताव पुषय
परमायुिनपतम् । तथा च ाानुवादेन यजीवषेछतं
वषाण तकुवेव कमाणीयेतधीयते । एवम् एवंकारे वय
जजीवषित नरे नरमााभमािनिन इतः एतादहाेादिन कमाण कुवताे
वतमानाकारात् अयथा कारातरं नात, येन कारेणाशभं कम न
लयते;कमणा न लयस, इयथः । अतः शावहतािन
कमायहाेादिन कुवेव जजीवषेत् ॥
कथं पुनरदमवगयते - पूवेण मेण संयासनाे ानिनाेा,
तीयेन तदशय कमिनेित? उयते - ानकमणाेवराेधं पवतवदकयं
यथाें न रस कम?् इहायुं - याे ह जजीवषेस कमाण कुवेव इित;
“ईशा वायमदं सव “, “तेन येन भुीथाः मा गृधः कयवनम् “, इित च ।
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“न जीवते मरणे वा गृधं कुवीतारयमयात् ” इित पदम् तताे न
पुनरेयात् ” इित च संयासशासनात् । उभयाेः फलभेदं च वयित । “इमाै ावेव
पथानावनुिनाततराै भवतः यापथैव पुरतासंयास ”;

तयाेः संयासपथ एवाितरेचयित - “यास एवायरेचयद्” इित च तैरयके ।
“ावमावथ पथानाै य वेदाः ितताः । वृलणाे धमाे
िनवृ वभावतः” इयाद पुाय वचाय िनतमुं यासेन वेदाचायेण भगवता ।
वभागं चानयाेः दशययामः ॥
अथेदानीमवदाथाेऽयं म अारयते -
असया नाम ते लाेका अधेन तमसा वृताः ।
ताꣳते ेयाभगछत ये के चाहनाे जनाः ॥ ३॥
असयाः परमाभावमयमपेय देवादयाेऽयसराः । तेषां च वभूता लाेका
असयाः नाम । नामशदाेऽनथकाे िनपातः । ते लाेकाः कमफलािन लाेते
यते भुयत इित जािन । अधेन अदशनाकेनाानेन
तमसा अावृताः अाछादताः । तान् थावरातन,् ेय येमं
देहम् अभगछत यथाकम यथाुतम् । ये के
च अाहनः अाानं तीयाहनः । के? ते जनाः
येऽवांसः । कथं ते अाानं िनयं हंसत?अवादाेषेण
वमानयानतरकरणात् । वमानयानाे यकाय
फलमजरामरवादसंवेदनदलणम,् तत् हतयेव ितराेभूतं भवतीित
ाकृता अवांसाे जना अाहन इयुयते । तेन ाहननदाेषेण संसरत ते ॥
ययानाे हननादवांसः संसरत, तपययेण वांसाे
मुयतेऽनाहनः, तकशमातवमयुयते -
अनेजदेकं मनसाे जवीयाे नैनेवा अावपूवमषत् ।
तावताेऽयानयेित ितपाे मातरा दधाित ॥ ४॥
अनेजद् न एजत् । “एजृ कपन”े,कपनं चलनं वावथायुितः,
तजतम,् सवदा एकपम् इयथः । त एकं सवभूतेषु । मनसः
सपादलणात् जवीयाे जववरम् । कथं वमुयते - वं
िनलमदम,् मनसाे जवीय इित च? नैष दाेषः,
िनपायुपाधमवेनाेपपेः । त िनपाधकेन वेन पेणाेयते -
अनेजदेकम् इित । मनसः अतःकरणय सपवकपलणयाे-
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पाधेरनुवतनात् । इह देहथय मनसाे लाेकाददरूथसपनं
णमाावतीयताे मनसाे जववं लाेकसम् । तनस
लाेकादन् तं गछित सित, थमा इवाचैतयाभासाे
गृते । अतः मनसाे जवीयः इयाह । नैनेवाः, ाेतनाेवाः
चरादनीयाण, एनकृतमातवं नावन् न
ावतः । तेयाे मनाे जवीयः । मनाेयापारयवहतवादाभासमा-
मयानाे नैव देवानां वषयीभवित; यावनानसाेऽप पूवमषत्
पूवमेव गतम,् याेमवापवात् । सवयाप तदातवं
सवसंसारधमवजतं वेन िनपाधकेन वपेणावयमेव
सत्, उपाधकृताः सवाः संसारवया अनुभवतीवाववेकनां मूढानामनेकमव
च ितदेहं यवभासत इयेतदाह - तत् धावतः
तं गछतः अयान् अावलणानाेवागयभृतीन् अयेित अतीय गछतीव
।
इवाथ वयमेव दशयित - ितदित, वयमवयमेव
सदयथः । तन् अातवे सित िनयचैतयवभाव,े मातरा
मातर अतरे यित गछतीित मातरा वायुः सवाणभृयाकः,
यदायाण कायकरणजातािन याेतािन ाेतािन च, यसूसंकं सवय
जगताे वधारयत,ृ स मातरा,अपः कमाण ाणनां चेालणािन
अयादयपजयादनां वलनदहनकाशाभवषणादलणािन, दधाित
वभजतीयथः, धारयतीित वा; “भीषाऽाातः पवत”े
(तै.उ. २.८) इयादुितयः । सवा ह कायकरणवया
िनयचैतयावपे सवापदभूते सयेव भवतीयथः ॥
न माणां जामताऽतीित पूवमाेमयथ पुनराह -

तदेजित तैजित तरेू ततके ।
तदतरय सवय तदु सवयाय बातः ॥ ५॥
तत् अातवं यकृतम् एजित चलित तदेव च नैजित वताे
नैव चलित, वतः अचलमेव सत् चलतीवेयथः । क, तरेू
वषकाेटशतैरयवदषुामायवारू इव । तदु अतके
समीपे अयतमेव वदषुाम,्अावात् न केवलं दरेू,अतके च ।
तत् अतः अयतरे अय सवय, “य अाा सवातरः” इित ुतेः,
अय सवय जगताे नामपयाकय । तत् उ अप सवय अय बातः;
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यापवादाकाशवरितशयसूवादतः; “ानघन एव” इित
शासनारतरं च ॥ ५॥
यत सवाण भूतायायेवानुपयित ।
सवभूतेषु चाानं तताे न वजुगुसते ॥ ६॥
यत पराट् मुमुः सवाण भूतािन अयादिन थावरातािन अायेव अनुपयित,
अायितरािन न पयित इयथः । सवभूतेषु तेवेव च अाानं तेषामप
भूतानां वमाानमावेन - यथाय देहय कायकरणसातय अाा अहं
सवययसाभूतेतयता केवलाे िनगुणाेऽनेनैव
वपेणायादनां थावरातानामहमेवाेित सवभूतेषु चाानं
िनवशेषं यवनुपयित, सः ततः तादेव दशनात् न वजुगुसते वजुगुसां
घृणां न कराेित । ायैवानुवादाेऽयम् । सवा ह घृणा अानाेऽयुं
पयताे भवय;अाानमेवायतवशं िनरतरं पयताे न
घृणािनममथातरमतीित ामेव - तताे न वजुगुसत इित ॥
इममेवाथमयाेऽप म अाह -

यसवाण भूतािन अाैवाभूजानतः ।
त काे माेहः कः शाेक एकवमनुपयतः ॥ ७॥
यसवाण भूतािन यन् काले यथाेािन वा, तायेव भूतािन सवाण
परमाथादशनात् अाैवाभूत् अाैव संवृः परमाथवत वजानतः,
त तकाले तािन वा,काे माेहः कः शाेकः? शाेक माेह
कामकमबीजमजानताे भवित, न वाैकवं वशं गगनाेपमं पयतः ।
काे माेहः कः शाेक इित शाेकमाेहयाेरवाकाययाेराेपेणासवकाशनात्
सकारणय संसरयायतमेवाेछेदः दशताे भवित ॥
याेऽयमतीतैमै अाा, स वेन पेण कंलणक इयाह अयं मः -

स पयगामकायमण-

मावरꣳ शमपापवम् ।
कवमनीषी परभूः वयूयाथातयता-े
ऽथान् यदधाछातीयः समायः ॥ ८॥

स पयगात्, सः यथाे अाा पयगात् पर समतात् अगात् गतवान,्
अाकाशवापीयथः । शं शं याेितत् दिमािनयथः ।
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अकायम् अशररं लशररवजत इयथः । अणम् अतम् ।
अावरम् ावाः सरा य वत इयावरम् ।
अणमावरमयेतायां थूलशररितषेधः । शं
िनमलमवामलरहतमित कारणशररितषेधः । अपापवं
धमाधमादपापवजतम् । शमयादिन वचांस पुंलवेन
परणेयािन, स पयगात् इयुपय कवमनीषी इयादना पुंलवेनाेपसंहारात् ।
कवः ातदशी सवक्, “नायाेऽताेऽत ा”
इयादुतेः । मनीषी मनस ईषता, सव ईर इयथः ।
परभूः सवेषां पर उपर भवतीित परभूः । वयूः वयमेव भवतीित,
येषामुपर भवित याेपर भवित स सवः वयमेव भवतीित वयूः ।
स िनयमु ईरः याथातयतः सववात् यथातथा भावाे याथातयं
तात् यथाभूतकमफलसाधनतः अथान् कतयपदाथान् यदधात् वहतवान,्
यथानुपं यभजदयथः । शातीयः िनयायः समायः
संवसरायेयः जापितय इयथः ॥
अाऽेन मेण सवैषणापरयागेन ानिनाेा थमाे
वेदाथः “ईशावायमदं सवम”्, “मा गृधः कयवनम”् इित ।
अानां जजीवषूणां ानिनासव,े
“कुवेवेह कमाण जजीवषेत”् इित कमिनाेा तीयाे
वेदाथः । अनयाे िनयाेवभागाे मयदशतयाेबृहदारयकेऽप
दशतः - “साेऽकामयत जाया मे यात”् इयादना
अय कामनः कमाणीित । “मन एवायाा वाजाया”
इयादवचनात् अवं कामवं च कमिनय िनतमवगयते ।
तथा च तफलं सासगतेवाभावेनावपावथानम् ।
जायाेषणायसंयासेन चावदां कमिनााितकूयेन
अावपिनैव दशता - “कं जया करयामाे येषां
नाेऽयमाायं लाेकः” इयादना । ये त ानिनाः
संयासनतेयः “असया नाम ते” इयादना अवदाारेणानाे
याथायं “स पयगात्” इयेतदतैमैपदम् । ते
ाधकृता न कामन इित । तथा च ेतातराणां माेपिनषद -

“अयामयः परमं पवं ाेवाच सयगृषसजुम्”
इयाद वभयाेम् । ये त कामणः कमिनाः
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कम कुवत एव जजीवषवः, तेय इदमुयते - “अधं तमः”
इयाद । कथं पुनरेवमवगयते, न त सवेषाम् इित ?

उयते -अकामनः सायसाधनभेदाेपमदेन “यसवाण भूतािन
अाैवाभूजानतः । त काे माेहः कः शाेक एकवमनुपयत” इित
यत् अाैकववान,ं त केनचकमणा ानातरेण वा मूढः
समुचीषित । इह त समुचीषया अवदादिनदा यते ।
त च यय येन समुयः सवित यायतः शाताे वा
तदहाेयते । तैवं वं देवतावषयं ानं कमसबधवेनाेपयतं
न परमाानम,् “वया देवलाेकः” इित पृथफलवणात् ।
तयाेानकमणाेरहैकैकानुानिनदा समुचीषया, न िनदापरैव एकैकय,
पृथफलवणात् - “वया तदाराेहत”, “वया देवलाेकः”
“न त दणा यात” “कमणा पतृलाेकः” इित । न ह शावहतं
कदकतयतामयात् । त -

अधं तमः वशत ये अवामुपासते ।
तताे भूय इव ते तमाे य उ वायाꣳ रताः ॥ ९॥
अधं तमः अदशनाकं तमः वशत ।
के? ये अवा,ं वाया अया अवा कमेयथः,कमणाे
वावराेधवात,् तामवामहाेादलणामेव केवलाम् उपाते तपराः
सताेऽनुिततीयभायः । ततः तादधाकामसः भूय
इव बतरमेव ते तमः वशत । के?कम हवा
ये उ ये त वायामेव देवतााने एव रताः अभरताः ॥
तावातरफलभेदं वाकमणाेः समुयकारणमाह । अयथा
फलवदफलवताेः सहतयाेरातया जामतैव यादित -

अयदेवावया अयदारवया ।
इित शुम धीराणां ये नतचचरे ॥ १०॥
अयपृथगेव वया यते फलमित अाः वदत,अयदारवया
कमणा यते फलमित । तथाेम् - “कमणा पतृलाेकः,
वया देवलाेकःइित ” इित । इित एवं शुम ुतवताे वयं
धीराणां धीमतां वचनम् । ये अाचाया नः अयं
तत् कम च ानं च वचचरे यायातवतः, तेषामयमागमः
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पारपयागत इयथः ॥
यत एवमतः-
वां चावां च यतेदाेभयꣳ सह ।
अवया मृयुं तीवा वयामृतमते ॥ ११॥
वां च अवां च देवताानं कम चेयथः ।
यतत् एतदभुयं सह एकेन पुषेण अनुेयं वेद
तयैवं समुयकारण एवैकपुषाथसबधः मेण यादयुयते -
अवया कमणा अहाेादना मृयुम,् वाभावकं
कम ानं च मृयुशदवायम,् तदभुयं तीवा अितय वया
देवताानेन अमृतम् देवताभावं अते ााेित ।
तमृतमुयत,े येवतागमनम् ॥
अधुना याकृतायाकृताेपासनयाेः समुचीषया येकं िनदाेयत-े
अधं तमः वशत येऽसूितमुपासते ।
तताे भूय इव ते तमाे य उ सूयाꣳ रताः ॥ १२॥
अधं तमः वशत ये असूितम,् सवनं सूितः
सा यय कायय सा सूितः तया अया असूितः कृितः
कारणम् अयाकृतायम्, तामसूितमयाकृतायां कृितं कारणमवां
कामकमबीजभूतामदशनाकां उपासते ये ते तदनुपमेवाधं
तमः अदशनाकं वशत । ततः तादप भूयाे
बतरमव तमः ते वशत ये उ सूयाम् कायण
हरयगभाये रताः ॥
अधुना उभयाेपासनयाेः समुयकारणमवयवफलभेदमाह -

अयदेवाः सवादयदारसवात् ।
इित शुम धीराणां ये नतचचरे ॥ १३॥
अयदेव पृथगेव अाः फलं सवात् सूतेः
कायाेपासनात् अणमाैयलणम् अायातवत इयथः । तथा
च अयदारसवात् असूतेः अयाकृतात् अयाकृताेपासनात् यदुम्
“अधं तमः वशत” इित, कृितलय इित च पाैराणकैयते ।
इित एवं शुम धीराणां वचनं ये नतचचरे
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याकृतायाकृताेपासनफलं यायातवत इयथः ॥
यत एवम,्अतः समुयः सूयसूयुपासनयाेयुः
एकैकपुषाथवाेयाह -

सूितं च वनाशं च यतेदाेभयꣳ सह ।
वनाशेन मृयुं तीवा सूयामृतमते ॥ १४॥
सूितं च वनाशं च यतेदाेभयं सह, वनाशेन वनाशाे धमाे
यय कायय स तेन धमणा अभेदेनाेयते “वनाश” इित ।
तेन तदपुासनेनानैयमधमकामाददाेषजातं
च मृयुं तीवा, हरयगभाेपासनेन णमादािः फलम,्
तेनानैयादमृयुमतीय,असूया अयाकृताेपासनया अमृतं
कृितलयलणम् अते । “सूितं च वनाशं च”
इयावणलाेपेन िनदेशाे यः, कृितलयफलुयनुराेधात् ॥
मानुषदैववसायं फलं शालणं कृितलयातम्; एतावती
संसारगितः । अतः परं पूवाें “अाैवाभूजानतः” इित सवाभाव
एव सवैषणासंयासानिनाफलम् । एवं कारः वृ-

िनवृलणाे वेदाथाेऽ काशतः । त वृलणय वेदाथय
वधितषेधलणय कृय काशने वयातं ाणमयुम् ।
िनवृलणय वेदाथय काशनेऽत ऊव बृहदारयकमुपयुम् ।
त िनषेकादमशानातं कम कुवन् जजीवषेाे वया सहापरवषयया,
तदंु - “वां चावां च यतेदाेभयम+् सह । अवया मृयुं
तीवा वयामृतमत” इित, त साेऽधकार केन मागेणामृतवमते
इयुयते - “तसयमसाै स अादयाे य एष एतडले
पुषाे यायं दणेऽपुषः” एतदभुयं सयं ाेपासीनः
यथाेकमकृ यः, साेऽतकाले ाे सयाानमानः ािारं याचते -
हरमयेन पाेण सययापहतं मुखम् ।
तवं पूषपावृणु सयधमाय ये ॥ १५॥
हरमयेन पाेण हरमयमव हरमय,ं याेितमयमयेतत,्
तेन पाेणेव अपधानभूतेन सयय अादयमडलथय णः अपहतम्
अाछादतं मुखम् ारं; तत् वम् हे पूषन् अपावृणु अपसारय सयधमाय तव
सययाेपासनासयं धमाे यय मम साेऽहं सयधमा तै मम;्
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अथवा, यथाभूतय धमयानुा,े ये तव सयान उपलधये ॥
पूषेकषे यम सूय ाजापय यूह रमीन् ।
समूह तेजाे ये पं कयाणतमं ते पयाम
याेऽसावसाै पुषः साेऽहम ॥ १६ ॥
हे पूषन,्जगतः पाेषणापूषा रवः । तथा एक
एव ऋषित गछतीयेकषः हे एकषे । तथा सवय
संयमनामः हे यम । तथा रमीनां ाणानां रसानां च
वीकरणासूयः हे सूय । जापतेरपयं ाजापयः हे ाजापय ।
यूह वगमय रमीन् वान् । समूह एककु उपसंहार तेजः
तावकं याेितः । यत् ते तव पं कयाणतमम् अयतशाेभनम्,
तत् ते तवानः सादात् पयाम । क,अहं न त वां
भृयवाचे याेऽसाै अादयमडलथः असाै यायवयवः
पुषः पुषकारवात,् पूण वानेन ाणबुाना जगसमतमित
पुषः; पुर शयनाा पुषः । साेऽहम् अ भवाम ॥
वायुरिनलममृत ।

मथेदं भातꣳ शररम् ।
ॐ ताे र कृतꣳ र ।

ॐ ताे र कृतꣳ र ॥ १७॥
अथेदानीं मम मरयताे वायुः ाणः अयापरछेदं
हवा अधदैवताानं सवाकं अिनलम् अमृतम्
सूाानं ितपताम् इित वाशेषः । लं चेदं
ानकमसंकृतमुामवित यम्, मागयाचनसामयात् ।
अथ इदं शररमाै तं भातम् भावशेषं भूयात् ।
अाेमित यथाेपासनं ॐतीकाकवासयाकमयायं ाभेदेनाेयते ।
हे ताे सपाक र यम तयं तय कालाेऽयं
युपथतः,अतः र एतावतं कालं भावतं कृतम् अे र यया
बायभृयनुतं कम त र । ताे र कृतं र
इित पुनवचनमादराथम् ॥
पुनरयेन मेण माग याचते -
अे नय सपथा राये अान् वािन देव वयुनािन वान् ।
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युयाेयुराणमेनाे भूयां ते नमाैं वधेम ॥ १८॥
हे अे नय गमय सपथा शाेभनेन मागेण । सपथेित
वशेषणं दणमागिनवृयथम् । िनवणाेऽहं दणेन मागेण
गतागतलणेन;अताे याचे वां पुनः पुनः गमनागमनवजतेन शाेभनेन पथा
नय । राये धनाय,कमफलभाेगायेयथः । अान्
यथाेधमफलवशान् वािन सवाण हे देव
वयुनािन कमाण, ानािन वा वान् जानन् । कंच, युयाेध
वयाेजय वनाशय अत् अः जुराणं कुटलं वनाकम् एनः पापम् ।
तताे वयं वशाः सतः इं ायाम इयभायः । कत वयमदानीं ते न
श मः परचया कत; भूयाम् बतरां ते तयं नमाैम्
नमकारेण परचरेम इयथः ॥
“अवया मृयुं तीवा वयाऽमृतमत”े, “वनाशेन मृयुं
तीवा असूयाऽमृतमत” इित ुवा केचसंशयं कुवत ।
अततधारणाथ से पताे वचारणां करयामः ।
त तावकंिनमः संशय इित, उयते - वाशदेन मुया
परमावैव का गृते,अमृतवं च ?

ननूायाः परमावायाः कमण वराेधासमुयानुपपः ।
सयम् । वराेधत नावगयते, वराेधावराेधयाेः शामाणकवात;्
यथाऽवानुानं वाेपासनं च शामाणकं, तथा
तराेधावराेधावप । यथ च “न हंयासवा भूतािन”
इित शाादवगतं पुनः शाेणैव बायते “अवरे पशं हंयात”् इित,
एवं वावयाेरप यात;् वाकमणाे समुयः ।
न ; “दरूमेते वपरते वषूची अवा या च वेित ाता”
इित ुतेः । “वां चावां च” इित वचनादवराेध इित चेत,् न;
हेतवपफलवराेधात् । वावावराेधावराेधयाेवकपासवात्
समुयवधानादवराेध एवेित चेत,् न; सहसवानुपपेः । मेणैकाये
यातां वावे इित चेत,् न; वाेपाै तदायेऽवानुपपेः;
न ह अणः काश इित वानाेपाै याये तदुप,ं
तेवाये शीताेऽरकाशाे वा इयवाया उपः । नाप संशयः अानं वा,
“यसवाण भूतािन अाैवाभूजानतः । त काे माेहः कः शाेक
एकवमनुपयतः” इित शाेकमाेहासवुतेः ।“अमृतमत”
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इयापेकममृत;ं वाशदेन परमावाहणे “हरमयेन” इयादना
ारमागयाचनमनुपं यात् । ताद् यथायायात एव माणामथ इयुपरयते ॥
इित ीमपरमहंसपराजकाचायय ीगाेवदभगवपूयपादशयय
ीमछरभगवतः कृताै ईशावायाेपिनषायं सपूणम् ।
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