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AparokShanubhuti by Shankaracharya

अपरोानभुिूतः

ौीहिरं परमानमपुदेारमीरम ।्
ापकं सव लोकानां कारणं तं नमाहम ॥् १॥
अपरोानभुिूतव ूोते मोिसये ।
सिरषेा ूयने वीणीया मुम ुः ॥ २॥
वणा ौमधमण तपसा हिरतोषणात ।्
साधनं ूभवे ुसंां वरैायािद चतुयम ॥् ३॥
ॄािदावराषे ु वरैायं िवषयेन ु ।
यथवै काकिवायां वरैायं ति िनम लम ॥् ४॥
िनमापं िह ँयं तिपरीतगम ।्
एवं यो िनयः सिववकेो वनुः स व ै ॥ ५॥
सदवै वासनाागः शमोऽयिमित शितः ।
िनमहो बावृीनां दम इिभधीयते ॥ ६॥
िवषयेः पराविृः परमोपरितिह सा ।
सहनं सव ःखानां ितिता सा शभुा मता ॥ ७॥
िनगमाचाय वाषे ु भिः ौिेत िवौतुा ।
िचकैां त ु से समाधानिमित तृम ॥् ८॥
ससंारबिनम ुिः कथं ाे दयािनध े ।
इित या सुढा बिुव ा सा ममुुतुा ॥ ९॥
उसाधनयेुन िवचारः पुषणे िह ।
कत ो ानिसथ मानः शभुिमता ॥ १०॥
नोते िवना ान ं िवचारणेासाधनःै ।
यथा पदाथ भान ं िह ूकाशने िवना िचत ॥् ११॥
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अपरोानभुिूतः

कोऽहं कथिमदं जातं को व ै कता ऽ िवते ।
उपादान ं िकमीह िवचारः सोऽयमीशः ॥ १२॥
नाहं भतूगणो दहेो नाहं चागणथा ।
एतिलणः कििचारः सोऽयमीशः ॥ १३॥
अानूभवं सव ानने ूिवलीयते ।
सो िविवधः कता  िवचारः सोऽयमीशः ॥ १४॥
एतयोय पादानमकंे सूं सदयम ।्
यथवै मृटादीनां िवचारः सोऽयमीशः ॥ १५॥
अहमकेोऽिप सू ाता साी सदयः ।
तदहं नाऽ सहेो िवचारः सोऽयमीशः ॥ १६॥
आा िविनलो केो दहेो बिभरावतृः ।
तयोरैं ूपँयि िकमानमतः परम ॥् १७॥
आा िनयामकादहो बाो िनयकः ।
तयोरैं ूपँयि िकमानमतः परम ॥् १८॥
आा ानमयः पुयो दहेो मासंमयोऽशिुचः ।
तयोरैं ूपँयि िकमानमतः परम ॥् १९॥
आा ूकाशकः ो दहेामस उते ।
तयोरैं ूपँयि िकमानमतः परम ॥् २०॥
आा िनो िह सिूपो दहेोऽिनो सयः ।
तयोरैं ूपँयि िकमानमतः परम ॥् २१॥
आनकाशं यदाथा वभासनम ।्
नाािददीिवीिभ वां यतो िनिश ॥ २२॥
दहेोऽहिमयं मढूो मा ितहो जनः ।
ममायिमिप ाा घटिवे सव दा ॥ २३॥
ॄवैाहं समः शाः सिदानलणः ।
नाहं दहेो सिूपो ानिमुते बधुःै ॥ २४॥
िनिव कारो िनराकारो िनरवोऽहमयः ।
नाहं दहेो सिूपो ानिमुते बधुःै ॥ २५॥
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अपरोानभुिूतः

िनरामयो िनराभासो िनिव कोऽहमाततः ।
नाहं दहेो सिूपो ानिमुते बधुःै ॥ २६॥
िनग ुणो िनियो िनो िनमुोऽहमतुः ।
नाहं दहेो सिूपो ानिमुते बधुःै ॥ २७॥
िनम लो िनलोऽनः शुोऽहमजरोऽमरः ।
नाहं दहेो सिूपो ानिमुते बधुःै ॥ २८॥
दहंे शोभनं ा पुषां च समंतम ।्
िकं मखू  शूमाानं दहेातीतं करोिष भोः ॥ २९॥
ाानं श ृण ु मखू  ं ौुा युा च पूषम ।्
दहेातीतं सदाकारं सुद श भवाशाम ॥् ३०॥
अहंशने िवात एक एव ितः परः ।
लूनकेतां ूाः कथं ाहेकः पमुान ॥् ३१॥
अहं िृतया िसो दहेो ँयतया ितः ।
ममायिमित िनदशाथं ाहेकः पमुान ॥् ३२॥
अहं िवकारहीनु दहेो िनं िवकारवान ।्
इित ूतीयत े सााथं ाहेकः पमुान ॥् ३३॥
यारिमित ौुा तया पुषलणम ।्
िविनणतं िवशुने कथं ाहेकः पमुान ॥् ३४॥
सव पुष एविेत सेू पुषसिंते ।
अुते यतः ौुा कथं ाहेकः पमुान ॥् ३५॥
असः पुषः ूोो बहृदारयकेऽिप च ।
अनमलससंृः कथं ाहेकः पमुान ॥् ३६॥
तऽवै च समाातः यंोितिह पूषः ।
जडः परूकाँयोऽयं कथं ाहेकः पमुान ॥् ३७॥
ूोोऽिप कम काडने ाा दहेािलणः ।
िन तलं भेु दहेपातादनरम ॥् ३८॥
िलं चानकेसयंंु चलं ँयं िवकािर च ।
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अापकमसिूपं तथं ामुानयम ॥् ३९॥
एवं दहेयाद आा पुष ईरः ।
सवा ा सव प सवा तीतोऽहमयः ॥ ४०॥
इादहेभानने ूपवै सता ।
यथोा तकशाणे ततः िकं पुषाथ ता ॥ ४१॥
इादहेभदेने दहेां िनवािरतम ।्
इदान दहेभदे सं ुटमुते ॥ ४२॥
चतैकैपादेो युो न किहिचत ।्
जीवं च मषृा यें रां सप महो यथा ॥ ४३॥
रानाणनेवै यििुह सिप णी ।
भाित तिितः साािाकारणे केवला ॥ ४४॥
उपादान ं ूप ॄणोऽ िवते ।
तावू पोऽयं ॄवैाि न चतेरत ॥् ४५॥
ाापकता िमा सवमािेत शासनात ।्
इित ात े परे ते भदेावसरः कुतः ॥ ४६॥
ौुा िनवािरतं ननू ं नानां मखुने िह ।
कथं भासो भवदेः िते चायकारणे ॥ ४७॥
दोषोऽिप िविहतः ौुा मृोमृ  ुं स गित ।
इह पँयित नानां मायया वितो नरः ॥ ४८॥
ॄणः सवभतूािन जाये परमानः ।
तादतेािन ॄवै भवीवधारयते ॥् ४९॥
ॄवै सवनामािन पािण िविवधािन च ।
कमा यिप सममािण िबभतित ौिुतज गौ ॥ ५०॥
सवुणा ायमान सवुण ं च शातम ।्
ॄणो जायमान ॄं च तथा भवते ॥् ५१॥
मरं कृा जीवापरमानोः ।
योऽवितित मढूाा भयं तािभभािषतम ॥् ५२॥
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यऽाानावेतैिमतरऽ पँयित ।
आने यदा सव नतेरऽ चाविप ॥ ५३॥
यिवा िण भतूािन ाने िवजानतः ।
न व ै त भवेोहो न च शोकोऽितीयतः ॥ ५४॥
अयमाा िह ॄवै सवा कतया ितः ।
इित िनधा िरतं ौुा बहृदारयसंया ॥ ५५॥
अनभुतूोऽयं लोको वहारमोऽिप सन ।्
असिूपो यथा  उरणबाधतः ॥ ५६॥
ो जागरणऽेलीकः ऽेिप जागरो न िह ।
यमवे लये नाि लयोऽिप भुयोन  च ॥ ५७॥
ऽयमवें भविेा गणुऽयिविनिम तम ।्
अ िा गणुातीतो िनो केिदाकः ॥ ५८॥
यिृद घटॅािं शुौ वा रजतिितम ।्
तिण जीवं ॅाा पँयित न तः ॥ ५९॥
यथा मिृद घटो नाम कनके कुडलािभधा ।
शुौ िह रजताितजवशथा परे ॥ ६०॥
यथवै ोि नीलं यथा नीरं मले ।
पुषं यथा ाणौ तिं िचदािन ॥ ६१॥
यथवै शूे वतेालो गवा णां परंु यथा ।
यथाकाशे िचं ते जगिितः ॥ ६२॥
यथा तरकोलजै लमवे ुरलम ।्
पाऽपणे ताॆं िह ॄाडौघैथाऽऽता ॥ ६३॥
घटनाा यथा पृी पटनाा िह तवः ।
जगाा िचदाभाित यें तदभावतः ॥ ६४॥
सवऽिप वहारु ॄणा िबयते जनःै ।
अाना िवजानि मदृवे िह घटािदकम ॥् ६५॥
काय कारणता िनमाे घटमदृोय था ।
तथवै ौिुतयिुां ूपॄणोिरह ॥ ६६॥
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गृमाणे घटे यिृकाऽऽभाित व ै बलात ।्
वीमाणे ूपऽेिप ॄवैाभाित भासरुम ॥् ६७॥
सदवैाा िवशुोऽिप शुो भाित व ै सदा ।
यथवै ििवधा रुा िननोऽािननो िनिश ॥ ६८॥
यथवै मृमयः कंुभहेोऽिप िचयः ।
आानािवभागोऽयं मधुवै िबयते बधुःै ॥ ६९॥
सप ने यथा रू रजतने शिुका ।
िविनणता िवमढूने दहेने तथाऽऽता ॥ ७०॥
घटने यथा पृी पटनेवै तवः ।
िविनणता िवमढूने दहेने तथाऽऽता ॥ ७१॥
कनकं कुडलने तरने व ै जलम ।्
िविनणता िवमढूने दहेने तथाऽऽता ॥ ७२॥
पुषने व ै ाणजु लने मरीिचका ।
िविनणता िवमढूने दहेने तथाऽऽता ॥ ७३॥
गहृनेवै काािन खनेवै लोहता ।
िविनणता िवमढूने दहेने तथाऽऽता ॥ ७४॥
यथा वृिवपया सो जलावित किचत ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ७५॥
पोतने गतः प ुसंः सव भातीव चलम ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ७६॥
पीतं िह यथा श ुॅ े दोषावित किचत ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ७७॥
चुा ॅमशीलाां सव भाित ॅमाकम ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ७८॥
अलातं ॅमणनेवै वत ुलं भाित सयू वत ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ७९॥
महे सव वनूामणुं ितरतः ।
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तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८०॥
सूे सव वनूां लूं चोपनऽेतः ।
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८१॥
काचभमूौ जलं वा जलभमूौ िह काचता ।
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८२॥
यदौ मिणं िह मणौ वा विता पमुान ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८३॥
अॅषे ु सु धावु धाविव यथा शशी ।
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८४॥
यथवै िदिवपया सो मोहावित किचत ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८५॥
यथा शशी जले भाित चलने किचत ।्
तदािन दहें पँयानयोगतः ॥ ८६॥
एवमािवातो दहेाासो िह जायत े ।
स एवापिरानाीयते च परािन ॥ ८७॥
सवमातया ातं जगावरजमम ।्
अभावावभावानां दहेता चानः कुतः ॥ ८८॥
आानां सततं जानालं नय महामत े ।
ूारमिखलं भुोगें कत ुमहिस ॥ ८९॥
उऽेािवान े ूारं नवै मुित ।
इित ययूते शा े तिरािबयतऽेधनुा ॥ ९०॥
तानोदया ूारं नवै िवते ।
दहेादीनामसात य्था ः ूबोधतः ॥ ९१॥
कम जारीयं यारिमित कीित तम ।्
त ु जाराभावा ुसंो नवैाि किहिचत ॥् ९२॥
दहेो यथाथवैायं िह दहेकः ।
अ कुतो ज जाभावे िितः कुतः ॥ ९३॥
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उपादान ं ूप मृाडवे कते ।
अानं चवै वदेाैिे  िवता ॥ ९४॥
यथा र ुं पिर सप गृाित व ै ॅमात ।्
तमिवाय जगँयित मढूधीः ॥ ९५॥
रुप े पिरात े सप ॅ ािन  ितित ।
अिधान े तथा ात े ूपः शूतां ोजते ॥् ९६॥
दहेािप ूपााराविितः कुतः ।
अािनजनबोधाथ ूारं वि व ै ौिुतः ॥ ९७॥
ीये चा कमा िण तिे परावरे ।
बं तिषधेाथ ौुा गीतं च युटम ॥् ९८॥
उतऽेबै लातैदानथ यागमः ।
वदेामतहान ं च यतो ानिमित ौिुतः ॥ ९९॥
िऽपाातो वे पवूवै िसये ।
तै सवः सदा काय िनिदासनमवे त ु ॥ १००॥
िनाासात े ूािन  भवेिदानः ।
ता िनिदासिेासःु ौयेस े िचरम ॥् १०१॥
यमो िह िनयमागो मौन ं दशे कालतः ।
आसनं मलूब दहेसां च िितः ॥ १०२॥
ूाणसयंमनं चवै ूाहार धारणा ।
आानं समािध ूोाािन व ै बमात ॥् १०३॥
सव ॄिेत िवानािदियमामसयंमः ।
यमोऽयिमित सोोऽसनीयो मुम ुः ॥ १०४॥
सजातीयूवाह िवजातीयितरृितः ।
िनयमो िह परानो िनयमाियते बधुःै ॥ १०५॥
ागः ूपप िचदाावलोकनात ।्
ागो िह महतां पूः सो मोमयो यतः ॥ १०६॥
यतो वाचो िनवत े अूा मनसा सह ।
यौनं योिगिभग ं तजेवदा बधुः ॥ १०७॥
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वाचो यािवत े तंु केन शते ।
ूपो यिद वः सोऽिप शिवविज तः ॥ १०८॥
इित वा तवेौन ं सतां सहजसिंतम ।्
िगरां मौन ं त ु बालानां ूयंु ॄवािदिभः ॥ १०९॥
आदावे च मे च जनो यि िवते ।
यनेदें सततं ां स दशेो िवजनः तृः ॥ ११०॥
कलनात स्व भतूानां ॄादीनां िनमषेतः ।
कालशने िनिदो खडानकोऽयः ॥ १११॥
सखुनेवै भवेिजॐं ॄिचनम ।्
आसनं तिजानीयातेरखुनाशनम ॥् ११२॥
िसं यवभतूािद िवािधानमयम ।्
यििाः समािवाै िसासनं िवः ॥ ११३॥
यलंू सवभतूानां यलंू िचबनम ।्
मलूबः सदा सेो योयोऽसौ राजयोिगनाम ॥् ११४॥
अानां समतां िवामे ॄिण लीनताम ।्
नो चेवै समानमजृुं शुवृवत ॥् ११५॥
िं ानमय कृा पँयेमयं जगत ।्
सा िः परमोदारा न नासामावलोिकनी ॥ ११६॥
िृदशनँयानां िवरामो यऽ वा भवते ।्
िऽवै कत ा न नासामावलोिकनी ॥ ११७॥
िचािदसवभावषे ु ॄनेवै भावनात ।्
िनरोधः सव वृीनां ूाणायामः स उते ॥ ११८॥
िनषधेन ं ूप रचेकाः समीरणः ।
ॄवैाीित या विृः परूको वायरुीिरतः ॥ ११९॥
ततिृनैं कंुभकः ूाणसयंमः ।
अयं चािप ूबुानामानां याणपीडनम ॥् १२०॥
िवषयेातां ा मनसिित मनम ।्
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ूाहारः स िवयेोऽसनीयो ममुुिुभः ॥ १२१॥
यऽ यऽ मनो याित ॄणऽ दशनात ।्
मनसो धारणं चवै धारणा सा परा मता ॥ १२२॥
ॄवैाीित सृा िनरालतया िितः ।
ानशने िवाता परमानदाियनी ॥ १२३॥
िनिव कारतया वृा ॄाकारतया पनुः ।
विृिवरणं समािधा नसंकः ॥ १२४॥
एवाकृिऽमानं तावाध ु समसते ।्
वँयो यावणा ुसंः ूयुः सन भ्वेयम ॥् १२५॥
ततः साधनिनम ुः िसो भवित योिगराट ्।
तपं न चकै िवषयो मनसो िगराम ॥् १२६॥
समाधौ िबयमाणे त ु िवाायाि व ै बलात ।्
अनसुानरािहमालं भोगलालसम ॥् १२७॥
लयम िवपेो रसााद शूता ।
एवं यिबां ां ॄिवदा शनःै ॥ १२८॥
भाववृा िह भावं शूवृा िह शूता ।
ॄवृा िह पणू ं तथा पणू मसते ॥् १२९॥
ये िह विृं जहनेां ॄाां पावन पराम ।्
वथृवै त े त ु जीवि पशिुभ समा नराः ॥ १३०॥
ये िह विृं िवजानि ाािप वध यि ये ।
त े व ै सुषा धा वाे भवुनऽये ॥ १३१॥
यषेां विृः समावृा पिरपा च सा पनुः ।
त े व ै सतां ूाा नतेरे शवािदनः ॥ १३२॥
कुशला ॄवाता यां विृहीनाः सरुािगणः ।
तऽेानतया ननू ं पनुरायाि याि च ॥ १३३॥
िनमषेाध न िति विृं ॄमय िवना ।
यथा िति ॄााः सनकााः शकुादयः ॥ १३४॥
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काय कारणताऽऽयाता कारणे न िह काय ता ।
कारणं तो गेाया भावे िवचारतः ॥ १३५॥
अथ शुं भवे ु यै वाचामगोचरम ।्
िं मृटेनवै ाने पनुः पनुः ॥ १३६॥
अननेवै ूकारणे विृॄ ािका भवते ।्
उदिेत शुिचानां विृान ं ततः परम ॥् १३७॥
कारणं ितरकेेण पमुानादौ िवलोकयते ।्
अयने पनुि काय िनं ूपँयित ॥ १३८॥
काय िह कारणं पँयेााय िवसज यते ।्
कारणं तो नँयदेविशं भवेिुनः ॥ १३९॥
भािवतं तीोवगेने यु िनयाना ।
पमुांि भवेीयं यें ॅमरकीटवत ॥् १४०॥
अँयं भावप सवमतेत ि्चदाकम ।्
सावधानतया िनं ाानं भावयेधुः ॥ १४१॥
ँयं ँयतां नीा ॄाकारणे िचयते ।्
िवािसखु े ितिेया िचिसपणू या ॥ १४२॥
एिभरःै समायुो राजयोग उदातः ।
िकिकषायाणां हठयोगने सयंतुः ॥ १४३॥
पिरपं मनो यषेां केवलोऽयं च िसिदः ।
गुदवैतभानां सवषां सलुभो जवात ॥् १४४॥
॥ इित ौीमशराचाय िवरिचता अपरोानभुिूतः समाा ॥
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