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.. prasthAnabhedaH ..

॥ ूानभदेः ॥
॥ ॐ तणे नमः ॥

॥ अथ मधसुदूनसरतीकृतौ ूानभदेः ॥
अथ सवषां शााणां भगववे ताय सााररया विेत
समासने तषेां ूानभदेोऽऽोिँयते । तथा िह-ऋवदेो
यजवुदः सामवदेोऽथव वदे इित वदेाारः । िशा
को ाकरणं िनं छो ोितषिमित वदेाािन षट ्।
परुाणायमीमासंा धम शाािण चिेत चाय ुपाािन ।
अऽोपपरुाणानामिप परुाणऽेभा वः । वशैिेषकशा
ाय,े वदेाशा मीमासंाया,ं महाभारतरामायणयोः
सांपातलपाशपुतवैवादीनां धम शा,े िमिला
चतदु श िवाः । तथाचों यावने (१।३)
परुाणायमीमासंाधम शाािमिौताः ।
वदेाः ानािन िवानां धम  च चतदु श ॥ इित ।

एता एव चतिुभ पवदेःै सिहता अादश िवा भवि ।
आयवुदो धनवुदो गववदेोऽथ शां चिेत चार
उपवदेाः । सवषां चाऽऽिकानामतेाववे शाूानािन ।
अषेामकेदिेशनामतेेवेाभा वात ।्
नन ु नािकानामिप ूानारािण सि
तातेेनभा वाथृगणियतमुिुचतािन ।
तथा िह-शूवादनेकंै ूानं मािमकानाम ।्
िणकिवानमाऽवादनेाोगाचाराणाम ।्
ानाकारानमुयेिणकबााथ वादनेापरं सौऽािकानाम ।्
ूसलणिणकबााथ वादनेापरं
वभैािषकाणाम ।् एवं सौगतानां ूानचतुयम ।्
तथा दहेावादनेकंै ूानं चावा काणाम ।् एवं
दहेाितिरदहेपिरमाणावादने ितीयं ूानं िदगराणाम ।्
एवं िमिला नािकानां षट ्ूानािन तािन काोे ।
सम ।् वदेबााषेां ेािदूानवररयाऽिप
पुषाथा नपुयोिगापेणीयमवे । इह च सााा पररया वा
पमुथपयोिगनां वदेोपकरणानामवे ूानानां भदेो दिश तः । ततो
न नूशावकाशः । अथ संपेणेपैां (संपेणेयैा?ं)
ूानानां पभदेहते ुू योजनभदे उते बालानां ुये ।
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॥ ूानभदेः ॥

तऽ धमॄ ूितपादकमपौषयें ूमाणवां
वदेः स च मॄाणाकः । तऽ मा
अनुानकारकभतूिदवेताूकाशकाः । तऽेिप िऽिवधाः ।
ऋयजःुसामभदेात ।् तऽ पादबगायािदोिविशा
ऋचः “अिमीळे परुोिहतम”् इााः । ता एव गीितिविशाः सामािन ।
तभयिवलणािन यजूिंष । अीदीिहरेािदसबंोधनपा
िनगदमा अिप यजरुभू ता एव । तदवें िनिपता माः ।
ॄाणमिप िऽिवधम ्, िविधपमथ वादपं तभयिवलणपं
च । तऽ शभावनािविधिरित भाः । िनयोगो िविधिरित
ूाभाकाराः । इसाधनतािविधिरित तािककादयः सव ।
िविधरिप चतिुव धः । उिधकारिविनयोगूयोगभदेात ।् तऽ
कमपमाऽबोधको िविधििविधरायेोऽाकपालो भवतीािदः ।
सिेतकत ताक करण यागादःे फलसबंबोधको
िविधरिधकारिविधद श पणू मासाां ग कामो यजतेेािदः ।
असबोधको िविधिव िनयोगिविधोिहिभय जते
सिमधो यजतीािदः । साूधानकमू योगैबोधकः
पवूिविधऽयमलेनपः ूयोगिविधः । स च ौौत इकेे
क इपरे । कम पं च ििवधम-्गणुकमा थ कम 
च, तऽ बतकुम कारकायािौ िविहतं गणुकम  । तदिप
चतिुव धम ।् उािवकृितसृंितभदेात ।् तऽ वसे
ॄाणोऽीनादधीत यपू ं ततीादावाधानतणािदना
संारिवशषेिविशाऽियपूादेिः । ाायोऽतेो
गां पयो दोधीादावयनदोहनािदना िवमानवै
ाायपयः ूभतृःे ूािः । सोममिभषणुोित
ोीहीनवहां िवलापयतीादाविभपवावघातिवलापनःै
सोमादीनां िवकारः । ोीहीोित पवेत इादौ
ूोणावेणािदिभोािदिाणां संारः । एततुयं
चामवे । तथा बतकुारकायािौ िविहतमथ कम  च
ििवधम-्अं ूधान ं च । अाथ मम ।् अनाथ
ूधानम ।् अमिप ििवधम-्सिंनपोपकारकमारापकारकं च ।
तऽ ूधानपिनवा हकं ूथमम ।् फलोपकािर ितीयम ।् एवं
सणूा सिहतो िविधः ूकृितः । िवकलासयंुो िविधिव कृितः ।
तभयिवलणो िविधद िव होमः । एवमदूम ।् तदवें
िनिपतो िविधभागः । ूाशिनातरलणया िविधिवशषेभतू
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.. prasthAnabhedaH ..

वामथ वादः । स च िऽिवधः-गणुवादोऽनवुादो भतूाथ वादिेत ।
तऽ ूमाणारिवाथ बोधको गणुवाद आिदो यपू इािदः ।
ूमाणारूाथ बोधकोऽनवुादोऽििहम भषेजिमािदः ।
ूमाणारिवरोधतािरिहताथ बोधको भतूाथ वाद इो
वऽृाय वळमुिदािदः । तं–
िवरोध े गणुवादः ादनवुादोऽवधािरत,े
भतूाथ वादानादथ वादिधा मतः ॥ इित ।

तऽ िऽिवधानामथ वादानां िविधिुतपरे
समानऽेिप भतूाथ वादानां ाथऽिप ूामायं
दवेतािधकरणायात ।् अबािधताातापकं िह ूामायम ।्
ताबािधतिवषयाातापका न गणुवादानवुादयोः ।
भतूाथ  त ुाथ ताय रिहताौिग कं
ूामायं िवहते । तदवें िनिपतोऽथ वादभागः ।
िवथ वादोभयिवलणं त ु वदेावाम ।्
ताातापकऽेनुानाूितपादका
िविधः । तः पुषाथ परमानानाकॄिण
ाथ  उपबमोपसहंारािदषिधताय िलवया
तः ूमाणभतूं सवा निप िवधीनःकरणशिुारा
िवशषेतामापादयदशषेाभावा । ताभयिवलणमवे
वदेावाम ।् त िचदातापकमाऽणे िविधिरित
पिदते िविधपदरिहतूमाणवाने िचूताथ वाद इित
वि॑यत इित न दोषः । तदवें िनिपतं िऽिवधं ॄाणम ।्
एवं च कमकाडॄकाडाको वदेो धमा थ काममोहतेःु ।
सः च ूयोगऽयणे यिनवा हाथ मृयजःुसामभदेने
िभः । तऽ होऽूयोग ऋवदेने,आयवूयोगो
यजवुदने,औाऽूयोगः सामवदेने, ॄायाजमानूयोगौ
ऽवैाभू तौ । अथववदे ु यानपुयुः
शािपौिकािभचारािदकम ू ितपादकनेािवलण एव । एवं
ूवचनभदेाितवदें िभा भयूः शाखाः । एवं च कमकाडे
ापारभदेऽेिप सवा सां वदेशाखानामकेपमवे ॄकाडे ।
इित चतणुा वदेानां ूयोजनभदेने भदे उः । अथाानामुते ।
तऽ िशाया उदाानदुािरत॑दीघ तुािदिविश-
रनाकवणारणिवशषेान ं ूयोजनम ।्
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॥ ूानभदेः ॥

तदभावे माणामनथ कात ।् तथाचोम (्िश- ५२)
मो हीनः रतो वण तो वा

िमाूयुो न तमथ माह ।
स वावळो यजमान ं िहनि

यथेशऽःु रतोऽपराधात ॥् इित ।
तऽ सव वदेसाधारणी िशा । अथ िशां
ूवामीािदपखडािका पािणिनना ूकािशता । ूितवदेशाखं
च िभपा ूाितशासिंताऽरैवे मिुनिभः ूदिश ता ।
एवं विैदकपदसाधुाननेोहािदकं ाकरण ूयोजनम ।् त
विृरादिैजाायाकाकं महेरूसादने भगवता
पािणिननवै ूकािशतम ।् तऽ काायनने मिुनना पािणनीयसऽूषे ु
वाित कं िवरिचतम ।् ताित कोपिर च भगवता मिुनना
पतिलना महाभामारिचतम ।् तदतेिमिुन ाकरणं वदेां
माहेरिमाायते कौमारािदाकरणािन त ु न वदेाािन िकंत ु
लौिककूयोगमाऽानाथा नीवगम ।्
एवं िशााकरणाां वणारणपदसाधुे ात े
विैदकमपदानामथ ानाकाायां तदथ  भगवता याेन
समाायः समाातः स ाात इािदऽयोदशाायकं
िनमारािचतम ।् तऽ च नामाातिनपातोपसग भदेने चतिुव धं
पदजातं िन विैदकमपदानामथ ः ूकािशतः । माणां
चानुयेाथ ू काशनारणेवै करणादाथ ानाधीना
वााथ ान मपदाथ ानाय
िनमवँयमपिेतमथाऽनुानासभंवात ।्
सृयवे जभ री तफु री तू इािद हाणां (िन.१३-५)
ूकारारणेाथ ानासभंवनीया । एवं िनघटवोऽिप
विैदकिदवेताकपदाथ पया यशाका िनाभू ता
एव । तऽािप िनघटुसंकः पाायाको मो भगवता
याेनवै कृतः ।
एवमृाणां पादबोिवशषेिविशादान े च
िनाौवणाोिवशषेिनिमानुानिवशषेिवधाना ।
छोानाकाायां तकाशनाय धीः ौीः
ीिमााायािका छोिवविृतभ गवता िपलेन िवरिचता ।
तऽालौिककिमनेाायऽयणे गायिुगनुुहृती
पििुगतीित स ािंस सावारभदेािन िनिपतािन ।
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अथ लौिककिमाराायपकेन परुाणिेतहासादावपुयोगीिन
लौिककािन ािंस ूसाििपतािन ाकरणे
लौिककपदिनपणवत ।्
एवं विैदककमा दशा िदकालानाय ौितषं भगवताऽऽिदने
गगा िदिभ ूणीतं बिवधमवे ।
शाखारीयगणुोपसहंारणे विैदकानुानबमिवशषेानाय
कसऽूािण तािन च ूयोगऽयभदेाििवधािन । तऽ
हौऽूयोगूितपादकाालायनशाायनािदूणीतािन ।
आयवूयोगूितपादकािन बौधायनापकाायनािदूणीतािन ।
औाऽूयोगूितपादकािन लाायनिाायणािदूणीतािन ।
एवं िनिपतः षणामानां ूयोजनभदेः ।
चतणुा मपुाानामधनुोते । तऽ
सग ू ितसग वशंमरवशंानचुिरतूितपादकािन
भगवता बादरायणने कृतािन परुाणािन तािन च ॄां पां वैवं
शवैं भागवतं नारदीयं माक डयेमायें ॄववैत
लंै वाराहं ां वामनं कौम मां गाडं ॄाडं
चेादश ।
आं सनुमारणे ूों वदेिवदां वराः ।
ितीयं नारिसहंां ततृीयं नामवे च ॥
चतथु िशवधया ं दौवा स ं पमं िवः ।
षं त ु नारदीयां कािपलं समं िवः ॥
अमं मानवं ूों ततोशनसिेरतम ।्
ततो ॄाडसंं त ु वाणां ततः परम ॥्
ततः कालीपरुाणां वािशं मिुनपुवाः ।
ततो वािशं लैां ूों माहेरं परम ॥्
ततः सापरुाणां ततः सौरं महातुम ।्
पाराशरं ततः ूों मारीचां ततः परम ॥्
भाग वां ततः ूों सव धमा थ साधकम ।्
एवमपुपरुाणाकेूकारािण िािन ।

ाय आीिकी पाायी गौतमने ूणीता ।
ूमाणूमयेसशंयूयोजनािसाावयवतक िनण यवाद-
जिवतडाहेाभासलजाितिनमहानाानां
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॥ ूानभदेः ॥

षोडशपदाथा नामुशेलणपरीािभानं ताः
ूयोजनम ।् एवं दशाायं वशैिेषकं शां कणादने
ूणीतम ।् िगणुकमसामािवशषेसमवायानां षणां
पदाथा नामभावसमानां साध वधैा ां ुादनं त
ूयोजनम ।् एतदिप ायपदनेोम ।्
एवं मीमासंाऽिप ििवधा, कममीमासंा शारीरकमीमासंा च ।
तऽ ादशाायी कम मीमासंाअथातो धमिजासा�
इााहाय च (१६) दशनािदा भगवता
जिैमिनना ूणीता । तऽ धमू माणम ।् धम भदेाभदेौ ।
शषेशिेषभावः । बथ पुषाथ भदेने ूयिुिवशषेः ।
ौुथ पठनािदिभः बमभदेः । अिधकारिवशषेः
सामााितदशेः । िवशषेाितदशेः । ऊहः । बाधः । तम ।्
ूसिेत बमणे ादशाायानामथ ः ।
तथा सकंष णकाडमायचतुयाकं
जिैमिनूणीतम ।् त दवेताकाडसंया
ूिसमपुासनाकमू ितपादकाममीमासंाग तमवे ।
तथा चतरुायी शारीरकमीमासंा ’अथातो ॄिजासा’
इािदरनाविृः शािदा जीवॄकैसााारहतेःु
ौवणािवचारूितपादकाायानपुदशयी भगवता बादरायणने
कृता । तऽ सवषामिप वदेावाानां साारराया वा
ूगिभाऽितीय े ॄिण ताय िमित समयः ूथमाायने
ूदिश तः । तऽ च ूथमे पादे ॄिलयुािन
वाािन िवचािरतािन । ितीय े िलापुाॄिवषयािण ।
ततृीय े पादऽे ॄिलािन ूायशो येॄिवषयािण ।
एवं पादऽयणें वािवचारः समािपतः । चतथु पादे त ु
ूधानिवषयने सिंदमानााजािदपदािन िचितािन ।
एवं वदेाानामये ॄिण िसे समये तऽ
सभंािवतिृततका िदूयैुक िव रोधमाश
तिरहारः िबयत इिवरोधो ितीयाायने दिश तः ।
तऽाऽऽपादे सायोगकाणादािदिृतिभः
सांािदूयैुक िवरोधो वदेासमय
पिरतः । ितीय े पादे सांािदमतानां ं ूितपािदतम ।्
पापनपरपिनवारणपपवयाकािचार ।
ततृीय े पादे महाभतूसृािदौतुीनां परर िवरोधः
पवू भागणे पिरतः । उरभागणे त ु जीविवषयाणाम ।्
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चतथु पाद,े इियिवषयौतुीनां िवरोधः पिरतः ।
ततृीयऽेाय े साधनिनपणम ।् तऽ ूथमे
पादे जीव परलोकगमनागमनिनपणणे वरैायं
िनिपतम ।् ितीय े पादे पवू भागणे पंदाथ ः शोिधतः ।
उरभागणे तदाथ ः । ततृीय े पादे िनग ुण े ॄिण
नानाशाखापिठतपनुपदोपसहंारः कृतः । ूसा
सगणुिनग ुणिवास ुशाखारीयगणुोपसहंारानपुसहंारौ
िनिपतौ । चतथु पादे िनग ुणॄिवाया
बिहरसाधनााौमयादीरसाधनािन
शमदमिनिदासनादीिन च िनिपतािन । चतथुऽाय े
सगणुिनग ुणिवयोः फलिवशषेिनण यः कृतः । तऽ
ूथमे पादे ौवणाावृा िनग ुणं ॄ सााृ
जीवतः पापपुयालेपलणा जीविुरिभिहता । ितीय े
पादे िॆयमाणोािूकारिितः । ततृीय े पादे
सगणुॄिवदो मतृोरमागऽिभिहतः । चतथु पादे
पवू भागणे िनग ुणॄिवदो िवदहेकैवूािा । उरभागणे
सगणुॄिवदो ॄलोकिितेित । इदमवे सव शााणां
मधू म ।् शाारं सवमवै शषेभतूिमतीदमवे
ममुुिुभरादरणीयं ौीशकंरभगवादोिदतूकारणेिेत रहम ।्
एवं धम शाािण मनयुाविवयुमािरोविस-
दसवंत शातातपपराशरगौतमशिलिखत-
हारीतापोशनोासकाायनबहृित-
दवेलनारदपठैीनिसूभिृतिभः
कृतािन वणा ौमधम िवशषेाणां िवभागने ूितपादकािन । एवं
ासकृतं महाभारतं वाीिककृतं रामायणं च धम शां
एवाभू तं यिमितहासने ूिसम ।् सांादीनां
धम शााभा वऽेपीह शनेवै िनदशाथृगवे
सगंितवा ा ।
अथ वदे चतुय बमणे चार उपवदेाः ।
तऽाऽऽयवुदाौ ानािन भवि सऽूं
शारीरमिैयं िचिका िनदान ं िवमान ं िवकः िसििेत ।
ॄूजापिधरीभराजाऽयेािवेँ यािदिभपिदरकेण
सिंः । तऽवै सौुतुने पानाकं ूानारं
कृतम ।् एवं वाटािदनाऽिप बधिेत न शाभदेः ।
कामशामायवुदाग तमवे । तऽवै सौुतुने
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वाजीकरणाकामशाािभधानात ।् तऽ वाायनने पाायाकं
कामशां ूणीतम ।् त च िवषयवरैायमवे ूयोजनम ।्
शाोीिपतमागणािप िवषयभोग े ःखमाऽपय वसानात ।्
िचिकाशा रोगताधनरोगिनविृताधनान ं
ूयोजनम ।्
एवं धनवुदः पादचतुयाको िवािमऽूणीतः । तऽ
ूथमो दीापादः । ितीयाः समंहपादः । ततृीयः
िसिपादः । चतथु ः ूयोगपादः । तऽ ूथमे पादे
धनलुणमिधकािरिनपणं च कृतम ।् अऽ धनःुशाप े
ढोऽिप धनिुव धायधु े ूवत त े । ततिुव धम-्मुममंु
मुामंु यमुम ।् मंु चबािद । अमंु खािद ।
मुामंु शावारभदेािद । यमंु शरािद । तऽ
मुममुते । अमंु शिमुते । तदिप
ॄावैवपाशपुतूाजापायेािदभदेादनकेिवधम ।् एवम ्
सािधदवैतषे ु समकेष ुचतिुव धायधुषे ु यषेामिधकारः
िऽयकुमाराणां तदनयुाियनां च त े सव चतिुव धाः पदाितरथ
गजतुगाढाः । दीािभषकेशकुनमलकरणािदकं च
सवमिप ूथमे पादे िनिपतम ।् सवषां शिवशषेाणामाचाय 
च लणपवू कं समंहणूकारो दिश तो ितीयपादे
गुसदायिसानां शिवशषेाणां पनुः पनुरासो
मदवेतािसिकरणमिप िनिपतं ततृीयपादे । एवं
दवेताच नाासािदिभः िसानामिवशषेाणां ूयोगतथु पादे
िनिपतः । िऽयाणां धमा चरणं युं 
दडोरािदः ूजापालनं च धनवुद ूयोजनम ।् एवं च
ॄूजापािदबमणे िवािमऽूणीतं धनवुदशाम ।्
एवं गाववदेशां भगवता भरतने
ूणीतम ।् गीतवानृभदेने बिवधोऽथ ः ।
दवेताराधनिनिव ककसमाािदिसि गाववदे
ूयोजनम ।्
एवमथ शां च बिवधम ।् नीितशामशां
िशशां सपूकारशां चतःुषिकलाशां चिेत
नानामिुनिभः ूणीतं तवम च सव लौिककवयोजनभदेो
िः ।
एवमादश िवायीशनेोाः । अथा नूताूसात ।्
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तथा सांशां भगवता किपलेन ूणीतम ।् अथ
िऽिवधःखािनविृरपुषाथ  इािद षडायम ।्
तऽ ूथमऽेाय े िवषया िनिपताः । ितीयऽेाय े
ूधानकाया िण । ततृीयऽेाय े िवषयेो वरैायम ।्
चतथुऽाय े िवरानां िपलाकुरवादीनामााियकाः ।
पमऽेाय े परपिनण यः । षे सवा थ संपेः ।
ूकृितपुषिववकेान ं सांशा ूयोजनम ।्
तथा योग शां भगवता पतिलना ूणीतम ।् अथ
योगानशुासनिमािद पादचतुयाकम ।् तऽ ूथमपादे
िचविृिनरोधाकः समािधरासवरैायपं
च ताधनं िनिपतम ।् ितीय े पादे िवि
िचािप समािधिसथ िचविृिनरोधाकः
यमिनयमासनूाणायामूाहारधारणाानसमाधयोऽाािन
िनिपतािन । ततृीय े पादे योिगिवभतूयः । चतथु पादे कैविमित ।
त च िवजातीयूयिनरोधारणे िनिदासनिसिः
ूयोजनम ।्
तथा पशपुितमतं पाशपुतं शां पशपुितना
पशपुाशिवमोणाय - अथातः पाशपुतं योगिविधं ाााम
इािद पाायं िवरिचतम।्तऽाायपकेनािप काय पो
जीवः पशःु कारणं पितरीरः । योगः पशपुतौ िचसमाधानम ।्
िविधभ ना िऽषवणानािदिन िपतः ःखासंो मो
ूयोजनम ।् एत एव काय कारणयोगिविधःखाा इााये ।
एवं वैवं नारदािदिभः कृतं पराऽम ।् तऽ
वासदुवेसकंष णूुािनाारः पदाथा  िनिपताः ।
भगवाासदुवेः सव कारणं परमेरः । ताते
सकंष णाो जीवः । तानः ूुादिनोऽहंकारः ।
सव चतै े भगवतो वासदुवेवैाशंभतूाः । तदिभा
एविेत भगवतो वासदुवे मनोवाायविृिभराराधनं कृा
कृतकृो भवतीािद च िनिपतम ।्
तदवें दिश तः ूानभदेः । सवषां च संपेणे िऽिवध
एव ूानभदेः । तऽाऽऽरवादः एकः । पिरणामवादो ितीयः ।
िववत वादतृीयः । पािथ वातजैसवायवीयातिुव धाः
परमाणवो णकुािदबमणे ॄाडपय ं जगदारभे ।
असदवे काय कारकापारात इित ूथमािककाणा,ं
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मीमासंकानां च सरजमोगणुाकं ूधानमवे
महदहंकारािदबमणे जगदाकारणे पिरणमते । पवू मिप
सूपणे सदवे काय कारणापारणेािभत इित
ितीयः पः सांयोगपातलपाशपुतानाम ।् ॄणः
पिरणामो जगिदित वैवानाम ।् ूकाशपरमानाितीयं
ॄ मायावशिवै जगदाकारणे कत इित ततृीयः
पो ॄवािदनाम ।् सवषां ूानकतॄ णां मनुीनां
िववत वादपय वसाननेाितीय े परमेर एव ूितपा े
ताय म ।् न िह त े मनुयो ॅााः सव ाषेां ।
िकं त ु बिहिव षयूवणानापाततः पुषाथ ूवषेो न
सभंवतीित नािवारणाय तःै ूकारभदेाः ूदिश ताः ।
तऽ तषेां ताय मबुा वदेिवऽेथ
ताय मुेमाणातमवेोपादयेने गृो जना
नानापथजषुो भवीित सवमनवम ॥्
इित ौीमधसुदूनसरतीिवरिचतः ूानभदेः समाः ॥
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