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UpadeshasaraBhashyam

उपदशेसारभाम ्

॥ ौीः ॥
अथ रमण भगवतो महषपदशेसारं ााामः ।
तायमािदमः ोको भवित ॥

कत ुराया ूाते फलम ।्
कम  िकं परं कम  तडम ॥् १॥

मीमासंकािभमतं फलूदे कम णः ूाधां खडियतमुयमारः ।
फलं कत ुरीरआया ूाते । कम  परं िकम ।्
नेथ ः । तम जडं भवित ।
कमणः पराभावाय जडमऽ हतेुनेोपम ।्
कम याडं ता परिमित यावत ।्
नन,ु न वयं कम णः परमिुँय िववदामः । फलूदे कम णः
ूाधािमवेााकं वादः । मा ु परं कम  । तथाऽिप जापवू ारा
फलूदं भवते ।् एवं िह ूमाणभतूािन विैदकवाािन सरेिित
चते ।्
न । ोितोमादीनां ग साधकािदबोधयतां वाानां परमेर
शभुाशभुफलूदे कम सापेोेरिप समते ुं शात ।् अिप
च शभुाशभुफलूदं च सवषां जगियामकााितिरते ।
तगियामकं तदवे परं ात ।् अत एव कमवािदनो दवैशने
तापवू वदि । महिष  कम िकं परिमऽ तदपवू मवेोिशित,
वहारषे ु कमा पवू योरिवभात ।् ता वयं कम  परं वदाम इित
पवू पिणा वुमशम ।् अयं भावः । मीमासंककितमपवू
जडा परम ।् न च शभुाशभुािन फलािन ततया दातमुी े ।
गौरवं च भवित त कन ईरवै सापे कमफलदातृे
ूमाणवाानामबाधात ।्
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उपदशेसारभाम ्

कृितमहोदधौ पतनकारणम ।्
फलमशातं गितिनरोधकम ॥् २॥

फलं कमफलं अशातं सत ्, भोगनेावीणमनशुयमाऽशषेिमित यावत ।्
कृितमहोदधौ कम महासमिेु पतनकारणं भवतीित शषेः । यिद फलं
शातं ात त्िह पनुराविृन ात ।् फलाशातादवे
शषेानशुयवशानुराविृसव इित भावः । अत एव गितिनरोधकम ।्
गतःे पनुराविृरिहतायाः परधामगतिेन रोधकं ूितबकं भवतीित
शषेः । अऽाशातं फलमवे पतनकारणमंु भगवता, न कम,
ताकामकमव षयित भगवािनवगम ।्

ईरािप तं नेया कृतम ।्
िचशोधकं मिुसाधकम ॥् ३॥

ईरािप तं ईराय िवााय अिप तं मवेा कमणः फलं यथें
जगतः काय िविनेित समिप तम ।् नेया अिनया, नञो न
लोपाभावो नकैािदवत ।् कृतं कम  िचशोधकं िच मनसः शोधकं
शिुकािर । मिुसाधकं मेुः ससंारबािमो साधकं च
भवित । मनिस शुे िह मोः सलुभः ।

कायवानः काय मुमम ।्
पजून ं जपिनं बमात ॥् ४॥

तदवे कम  िवभजते । कायवानः काय पजून ं जपिनं च,
कायकाय पजून ं वााय जपः मनः काय िचनं चिेत बमादयो
बोः । तिददं ऽयं बमामम ।् पजून ं ूथमं कम  । तत उमं
जपां कम  । तत उमं ानिमित यावत ।् अऽ ोऽ जपे
सहो येः ।

जगत ईशधीयुसवेनम ।्
अमिूत भृवेपजूनम ॥् ५॥

पवू ोके पजूनशने सामातो िवमहाराधनमिभिहतम ।् तावरने
कीत नादतेदवगते । अधनुा पजूाूसेन सवकमृं िविशं
पजूनमकेमिभदधाित । जगतः ूप ईशधीयुसवेन ं ईर एवदें
जगिदित िधया यंु सवेनम ।् सव खिदं ॄ तलािनित शा
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उपासीत े । शािडिवोमपुासनिमित यावत ।् अमिूत भृवेपजून ं
भवित । पमहाभतूािन सयूा चमसौ जीवेराौ मिूत िवशषेा
उे । तािभ मिूत िभः सव जगदाबािमित हतेोिव ेर-
िधयोपासनममू ुपासनं भवतीित भावः । इदं त ु पणू पजूनम ।् ना
पवू ोकोपजून े सहः । त सवा वराद सवमात ।्
ान एवा सहो भवित । िधय एवकैपाया अऽ ूाधाात ।्
सामातः पजून ं त ु िशवमिूत तमाः पिृथाः कैदशे
भवित । कायिनां च भवित । इदं त ु सवा सां मिूत नां साकने
बिुिनािमनयोरि भयूािशषेः ।

उमवामतः ।
िचजं जपानमुमम ॥् ६॥

उमवाािैदकाशृादाषा ाऽात ।् उमतः
उाापाशंो ूकरणापािदित शषेः । िचजं मानिसकं जप-
ानं जप एव ानिमऽ समासः । न जपो ानं च तयोः समाहार
इित । ान मानिसकजपादितरकेात ।् उमं भवित ।
ोऽवाचकोपाशंजुपेो ानं ौेिमित भावः । आेिप िऽष ु यथोरं
ौैमूम ।्

आधारया ॐोतसा समम ।्
सरलिचनं िवरलतः परम ॥् ७॥

आधारया घतृधारया ॐोतसा नदीूवाहने च समम ्, सरलिचनं
सरलं िनं सहजं िनय िनंानं िवरलतः मे मे िविात ्
परं ौेम ।् उमेानऽेिप सदेादिवदें शत इित यावत ।्
ान े भिपहेसं सचूियतमुाधारौपम ।् नमै ं सचूियत ुं
ूवाहौपम ।्

भदेभावनाोऽहिमसौ ।
भावनाऽिभदा पावनी मता ॥ ८॥

भयूो ान े िवशषेारमाह भदेभावनात ्ान ेातःु ादीरं
िभं किया यावनं िबयते तात स्ोऽहिमसौ ईर
एवाहिमाकारका अिभदा भदेरिहता भावना पावनी पिवऽ मता ।
भदेने ानादभदेने ानमुमिमित भावः ।
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भावशूसावसिुितः ।
भावनाबलािमा ॥ ९॥

भावनाबलात अ्भदेभावनाबलािदवे सामा त ।् भावशूसाव-
सिुितः भावशूा सशूा सावने सया सिुितिन ा
उमा भिभ वित । िभभावनायां या भिः सा वरिेत पिरशषेायात ्
िसित ॥

ले मनः ता िबया ।
भियोगबोधा िनितम ॥् १०॥

ले आनः ान े मनःता मनसः ानितता ।
िबया कम  भवित । भियोगबोधा भियगो बोध भवित ।
िनितम ्, न किशंय इथ ः । मनसः जिनान े दयऽेवतीय 
िनवै कम  पय वसं सव कम मौिलभतूम ।् सवै भिः पय वसा
सव भिमौिलभतूा । सवै योगः पय वसः सवयोगमौिलभतूः । सवै
ान ं पय वसिमित यावत ।्

वायरुोधनाीयते मनः ।
जालपिविोधसाधनम ॥् ११॥

वायरुोधनात व्ायोः ूाण रोधनात ्ू ितनाियमनाा मनः
जालपिवत ल्ीयत ेआिन िनलं ं भवित । इदं रोधसाधनम ।्
पवू वााथ  कतृ ािददिमित तापेः । हठेन कुक साधनं
ूितनं ूाण भवित । सततं यातायातूवेणाियमनं भवित ।
तािप कुकसंा राजयोिगनां मतनेािवा । उरवै महषिरा
ूिबया यदयमाह गीतास ु (रमणगीतास)ु ॑ ूाणरोध मनसा ूाण
ूवेणम ।् कुकं िसित वें सततूवेणात ्॑ इित ।

िचवायविियायतुाः ।
शाखयोयी शिमलूका ॥ १२॥

िचियायतुाः बमणे िचता िबयया च यतुाः िचवायवः िचािन मनािंस
वायवः ूाण िचतुािन िचािन िबयायतुाः ूाणािेत यावत ।्
शिमलूका शिरीरशिमू लं यााशी शाखयोयी भवित ।
आिदशेा नशिशाखा िचािन । िबयाशिशाखा ूाणा इित
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ताय म ।् जनबापेया िचूाणयोब वचनने िनदशः । अयं
भावः । यतो मनो वायु शाखायमीरशेः, ताभयं च
तदिधगमाय मागभिवतमुहित ।

लयिवनाशन े उभयरोधन े ।
लयगतं पनुभ वित नो मतृम ॥् १३॥

लयो िवनाशनं च लयिवनाशन,े उभयरोधन े उभयिवधरोधन े भवतः ।
ममपदलोपसमासः । लयगतं मन इाहारः । पनुभ वित जायते ।
मतृं िवनं नो न जायते । विृमाऽोपसहंारो लयः । ततो योिगन
उानं समािध पया यणे भवतः । विृमलूाहारोपसहंारो िवनाशनम ।्
ततो ािननो िनः समािधभ वित ।

ूाणबनाीनमानसम ।्
एकिचनााशमेदः ॥ १४॥

वायरुोधनािदित ोकोााणबनात ्ू ाणूितनात ्ू ाण-
िनयमनाा लीनमानसं लीन ं मनः अदः एकिचनादाैान-ु
सानााशमिेत । ूाणरोधो मनसो लयहतेरुवे भवित न िवनाशन-
हतेःु । लीन े मनैानसुानं मनोनाशनायेथ ः ।

नमानसोृयोिगनः ।
कृमि िकं िितं यतः ॥ १५॥

िितमािनाम ्, यतः ूा नमानसोृयोिगनः कृं
िकमि । न े मनिस न िकितं िशत इित भावः ।

ँयवािरतं िचमानः ।
िचदशन ं तदशनम ॥् १६॥

ँयवािरतं ँयेो वािरतं परावृमम ुखिमित यावत ।् िचं
आनिदशन ं भवित । ितरकेतो िवषयेः परावृमवे
िचमयत आिचदशन ं भवतीराथ ः । िच
बिहम ुखाभावे िनिाऽभावे चाम ुखं तदािचदशनपमवे
पय वते ।् अथाऽऽह यदानिदशन ं तदवे तदशनम ।्

मानसं त ु िकं माग ण े कृत े ।
नवै मानसं माग आज वात ॥् १७॥

upadeshasArabhAShyam.pdf 5



उपदशेसारभाम ्

मानसं त ु िकं िकं प इित माग ण े िवचारणे कृत े मानसं नवै न
पिरिशत इित भावः । िवचारियता यमवे िह मानसपम ।्
रिँमिवशषेाानस । िवचारणसमये स च रिँमरापुसंतो
भवतीित तदा नवै मानसिमपुिदशित भगवान ।् अयमवेाज वााग ः ।

वृयहं विृमािौताः ।
वृयो मनो िवहं मनः ॥ १८॥

वृयुअहं विृं अहिमाकारकं सं आिौता तलूकाः
तकृितका इथ ः । वृय एव मनः ससंतृौ िवजृणकाले ।
तानोऽहं िवि । यादहंविृमािौताः सवा  वृयािूपं
मनकृितभतूाऽहंविृपं पय वतीित ताय म ।्

अहमयं कुतो भवित िचतः ।
अिय पतहं िनजिवचारणम ॥् १९॥

अयमहं अहारः अहंविृपः कुतो भवित इित िचतः माग यतः
िवचारयतः,अहं सोऽहारः, पतित नाशमिेत । इदमवे
िनजिवचारणमािवचारणम ।् अयीित िशसोधनम ।् अऽािप
वााथ  कतृ ािददिमािते ।

अहिम नाशभाहमहंतया ।
ुरित यं परमपणू सत ॥् २०॥

अहिम मनोमलूविृप े नाशभािज सित परमपणू सत प्रममखडं
स त ्पं यं अहमहंतया अहमहिमित िधया ुरित भासते ।
नहिम नाशं ूा े कुतः पनुराहमः सव । उते । अहा
िााितिरते । तनोगतमागतं च ििवधं भवित ।
मनोगतऽेहंभावे नाहंभावः । तपरम आनो िं भासते ।
तामकेिहिम नाशं गतऽेदहंतया ुरतीित ।

इदमहंपदािभमहम ।्
अहिम लीनकेऽलयसया ॥ २१॥

इदं त अ्हंपदािभं अहं पदमिभा यिेत । अहिमित पदं
मनिस गौणमािन मुिमित भावः । हतेमुाह । अहं अहिम
लीनकेऽिप मनोमयाहारे नऽेिप अलयसया अनसावने ।
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अयं भावः । योऽहंपदाथ ः स आिेत पामरोऽीकुया त ।् अहारे
शाे नाा शाो ँयते । ुरवेाहिमित । मनुशां भवित ।
एवमयितरकेाामहंपदं मनिस गौणमािन मुिमित िसम ।्
कथं गौणं कथं मुम ।् मनसोऽहारसाऽ गौणम ।्
आहायाः सापणे िनं भानाऽ मुम ।्

िवमहिेयूाणधीतमः ।
नाहमकेसडं सत ॥् २२॥

एकसत ए्कसिूपः अहं िवमहिेयूाणधीतमो न, दहेिेयूाणबिु-
पं ितिमरं न । कारणमाह । िह याारणात त्िमहािद जडं
अस । यडं तथमाा । याि तथमाा ।

सभािसका िच वतेरा ।
सया िह िचिया हम ॥् २३॥

सु केन भासत इाश पिरहरित । सभािसका इतरा िचत ्
 वा । नेथ ः । सां भासियतमुाितो नावसर इित यावत ।्
कारणमाह । िह यात स्या िचवित यदवे
भावतियम इ्थ ः । िह या कारणात अ्हं िचया भवािम ।
या िचवै भावतोऽहंपदाथ  इथ ः । सािचाहानां िऽकं
भावतः समानािधकरणिमित यावत ।् िचििँमसानहा
गौणीित ूागवेाविेदतम ।्

ईशजीवयोवषधीिभदा ।
सभावतो वु केवलम ॥् २४॥

ईशजीवयोः वषेधीिभदा भवित । वषेतो भदेाडिपडोपािधकृतः ।
धीतो भदेः सव ाााम ।् एवमिप वु केवलमकेमवे ।
कुतः । सभावतः सापधमा यात ।् अऽ कालऽयऽेिप सदवे
सनेोते । अथा ँयानां च िवनराणां भानकािलकसाम ्
आिौ सभावूसिः ात ।्

वषेहानतः ादशनम ।्
ईशदशन ं ापतः ॥ २५॥

वषेहानतः िपडोपािधसभावनानाशनात ्ादशन ं भवित ।
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अपरो आानभुवः ािदथ ः । अुादशन ं कथमीशदशन ं
ािदित चदेऽाह । ापतः ईश एव ानो पिमित
हतेोदवेशेदशनम ।् शुादशनादीशदशन ं नापरमीित
ताय म ।् वषेहीनानोऽपिरिा तदनभुवः पिरिः,
अिप त ु पणू  एविेत ।

आसिंितः ादशनम ।्
आिनयादािनता ॥ २६॥

दशनिमित पवू ोकोपदने भयूिपटुीसवमाश पिरहरित ।
आसिंितरािनवैादशनम ।् न तऽ िऽपुा अवसरः । सा
चािनता आिनयावित । आिनतायां तैसक
लेशतोऽिप न वित तः । यिद तैं भासते तऽ तयिना कथं
ािदित ताय म ।्

ानविज ताऽानहीनिचत ।्
ानमि िकं ातमुरम ॥् २७॥

ानविज ता अानहीना च िचत ्ान ं भवित । नन ु ान े ानविज तं
कथिमित चेारणमाह । ात ुं यत ि्कििदिेदत ुं अरं भदेः
अि िकम ।् नाीित भावः । तऽ ितौ भदेाभावादािौतलोक-
ूिसानाभावः । एवमिप सा ििता नमवे पणूा नभुिूतप-
ात ।्

िकं पिमादशन े ।
अयाभवापणू िचखुम ॥् २८॥

िकं पं िकं म े पिमित िवचारणिवधया आदशन े सित,
आिनायां िसाया,ंअयं नाशरिहतं अभवमकृिऽमं सहजिमित
यावत ।् आपणू मासमाणू िचखुं सत इित शषेः ।
एतदनभुिूतवण न ं भवित पनुमा ग ू दश नपवू कम ।्

बमुतीतं परं सखुम ।्
िवतीह जीवु दिैवकः ॥ २९॥

दिैवकः दहेाभावरिहत आिनः तामवायामवे िह आनो
िदं पिरुरते ।् जीवु बमुतीतं बमिुामतीतं
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परं सखुमानं िवित ूाोित । बूित सापेा मिुूित ः ।
तादािननां वहार एव साऽव मिुिरिभधीयते । अनभुिवनो
बूित रिहत मिुूित रिप नाीित त सावा ब-

मुतीतवै वा ।
अहमपतेकं िनजिवभानकम ।्
महिददं तपो रमणवािगयम ॥् ३०॥

अहमपतेकं अहमा मनोमलूाहारणे अनागतयाऽहंवृिेत यावत ।्
अपतेकं िवयतुं िनजिवभानकं पिवभान ं इदं महपः । आनो-
ऽहमहंतया ुरणादहमपतेकिमऽ गौणाहंभाव िनरासो
बोः । सवपेो िनमाुरणं महप इित ताय म ।्
इयं रमणवाक ् रमण महषवा क ् इयिमनने सवािप म
महणम ।् नतैोकमाऽ । स एष उपदशेसारिशंता ोकानां
िनबो भगवतो रमण महषिव जयततेरां िवजयततेराम ।्
इित ौीभगवहिष रमणावेािसनो वािस
नरिसहंसनूोग णपतःे कृितः उपदशेसारभां समाम ।्
िवभवाे ेमास े पौण ां भानवुासरे ।
चोपरागसमये भामतेदीिरतम ॥्
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