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.. tattvamImAMsA ..

॥ तमीमासंा ॥
सखुकैिवषया भतूानां ूविृः । सखुं च सित
ःखहतेावसवित । अतो भवित ःखािभघातके िजासा सा
च तानात ।् अतमऽ िनते । नन ु िऽिवधं ःखम ्
आािकमािधदिैवकमािधभौितकं च । तऽाािकं ििवधं शारीरं
मानस । शारीरं वातिपेणां वषैिनिमं मानसं
कामबोधािदिनबनम ।् आिधभौितकं मानषुपशपुािदिनिमम ।्
आिधदिैवकं यरासमहाावशेिनबनम ।् तषेां चषैां
लौिककैरवेोपायःै ूतीकारः शते । तथा िह शारीरौषधािदिभः
मानस मनोीपानभोजनवालारािदूाा आिधभौितक
नीितशाााससुानोपवशेािदना आिधदिैवक मिणमापुयोगनेिेत
सकुर उपायः तानं नकेजरपरााससाम ।् तथा च
लौिककानामाभाणकः ।
अे चेध ु िवते िकमथ पव तं ोजते ।्
इाथ  साौ को िवान य्माचरते ॥् इित ।
अे गहृकोणे । मवैम ।् न तेैपायःै सव मवे ःखं
िनवत त े । िनवृं पनुनते । यिप शाीयमिप
अहोराऽमासवषा िदसामपुायारं सकुरं ौयूत े अपाम
सोमममतृा अभमूिेत तथािप एतदिप लौिककोपायतुमवे । तथािह
सोमयागः पशवुधािदसाधना िवशषेतः शुः । अकृत े
िह तधूायिेगा िदगनरं पिरपते एव
तःुखम ।् न च न िहंावा भतूानीित सामाशा
िवशषेशाणेाीषोमीयं पशमुालभतेेनने बाधः शः
िभिवषयने बाबाधकभावासवात अ्ीषोमीयं पशमुालभतेिेत
वाने िह वध बतपूकारकमवे बोते न त ु पुषूवायाभावः ।
एवं गा दरेिनमिप से सित काय ादनमुीयत े । तथा च
ौिुतरिप
न कमणा न ूजया धनने
ागनेकेैनामतृमानशःु ।
परणे नाकं िनिहतं गहुायां
िवॅाजते यतयो िवशि ॥
कमणा ोितोमािदना ूजया पऽुणे धनने दवेताानने
पऽुणेायं लोको जयेो िवया दवेलोकः कमणा िपतलृोक इित
ौुरात ए्िभः िपऽािदलोकवै ूािना मतृिेत
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॥ तमीमासंा ॥

भावह । तिह कथममतृिमत आह ागनेिेत ।
सवकम संाससााननेेथ ः । तदमतृं ग  एव
चेाह परणे नाकिमित । तिह रा ूािमित चेऽाह
िनिहतं गहुायािमित । तासाथृक ् जनरैिप लिमित चेऽाह
यतय इित । अरभतूमिवविेकनां रभतूमवे । तथा ौुरम ।्
कम णा मृमुषृयो िनषेः
ूजावो िवणमीहमानाः ।
तथाऽपरे ऋषयो य े मनीिषणः
परं कम ोऽमतृमानशिुरित ॥
अपाम सोमममतृा अभमूेमतृािभधान ं त ु िचरििभूायम ।्
यदाः आभतूसवं ानममतृं िह भाते इित ।
तदतेवमिभूेों शाकृिः तिपरीतः ौयेान ्
ािवानात ।् अाथ ः । ताोमपानादरेिवशुादिनात ्
िवपरीतो िहंसासरािशु उपायः ौयेान ।् स च कथम ्
?  काय जात तारण अ ूधान ताां पर
तान िववकेेन ानावित इित । न च िववकेोफलािप
काय ादिनं शंम ।् भावपकाय वैािनात ्ःखसं
त ु काय ऽेिप िनात ।्
अथाऽ शा े चतॐो िवधाः । ूकृितिव कृितभयमनभुयिेत ।
तऽ जगतो मलूकारणभतूं ूधान ं न िवकारः िक ु ूकृितरवे
ूकरोतीित ूकृितः सरजमसां साावा । अा
मलूारमनवाभयााीित मलूूकृितिरुते । सवै शाारे
अिवा मायाशनेोते । एतदवेां सादीनां गणुानां वषैे
सित िमुते । यथािह समिुजले चिलताचिलतूदशेाः ।
एवं िऽगणुािके ूधान े पिरणामवांिधरु ूदशेः । तऽ
ूकृितिवकारषे ु मेआो िवकारो महािनुते स एतिुलणः ।
स आह महाािको राजसामसिेत िऽिवधः । बुे ु ूथमो
िवकारोऽहारः । एत े च महदादयः ूकृतयो िवकृतय ।
तथािह महमहार ूकृितिव कृित मलूूकृतःे ।
अयं िह बमः ूकृतमे हान म्हतोऽहारं अहारा
ताऽाः ताः प भतूािन ताऽािण पनुः ीरदोरराले
कललपिरणामािरणतािन सूभतूािन कुसमुसौरने
सूलूतयोपलमाणं गणुवषैमवे ताऽशने
भतूशने चोते । प भतूािन एकादशिेयािण चिेत एष
षोडशको गणु िवकार एव न ूकृितः । पुषाा न ूकृितन 
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िवकृितः । तदतेदाः ।
मलूूकृितरिवकृितम हदााः ूकृितिवकृतयः स ।
षोडशकु िवकारो न ूकृितन  िवकृितः पुषः ॥ इित ।
अथ शापिरभाषा । मनमुानमावचनिेत िऽिवधं
लौिककं ूमाणम ।् आष त ु िवान ं योिगनामवेिेत तदऽ नोम ।् तऽ
पिृथादयः सखुादयादादीनां िवषयाः । ताऽलणाु दवेानां
योिगनां च िवषया न दादीनाम त्षेां चिेयःै सः सिकष ः ।
एव िवषयसिेयािौतो यो बिुधमऽवसायः स
एव ूमाणम ।् अयं िह बमः । िवषयसानािमियाणां वृौ
सां बुे ु तमोिभभवे सित यः ससमिेुकः सोऽवसाय इित
ानिमित विृाायते । तिददं ूूमाणम ।् अा
यतेनाशेरनमुहलं ूमा बोधः । बिुसं िह
ूाकृतादचतेनिमित तदीयोऽवसायोऽचतेनः घटािदवत ।्
एवं िह बिुस पिरणामभदेाः सखुादयोऽचतेनाः । पुषु
सखुाननषुी चतेनः । सोऽयं बिुतवि ना ानसखुािदना
तितिबितो बिुसाँयूाा ानसखुािदमािनव भवित
िचितसाँयूाा च अचतेनािप बिुदववसाय चतेन
इव भवित । चावा का ु ूात न् मानिमित वदि । तते
सिंदधिवपय यु पुषबोधनं नोपपते । निह पुषारगतः
सशंयः अनमुान ं कथनं िवना वा ात ुं शः ।
ूमाणारािण ऽवैाभ वि । तथािह उपमान ं तावत ्
गोसशो गवय इित वां तिनतो बोधो श एवाभ वित
चःुसिंनकृ गवय यत ग्ोसाँयान ं तमवे ।
एवं जीवतऽै गहृासने बिहःसकनमथा पिः
सानमुान एवाभ वित । िवमतऽैो बिहभ िवतमुहित
गहृेिवमानात ।् यदा ापकः सकेऽाि तदाऽ नाि
यदकैऽ नाि तदाऽाीित ािमहात ।् एविमह वटे यः
ूितवसित इित ऐितं न ूमाणमिनिदवृकने सहेात ।्
आोिनये ागम एव । एवमभावो नानपुलिगः िकु
ू एव । न िह भतूल कैवलणािरणामिवशषेादो
घटाभावो नाम । सव एव िह भावाः ूितणं पिरणािमनः स च
पिरणामभदे ऐियक एवेलम ।्
तऽ सूााूऽेिप महदािदकायण
तदनमुीयत े । तथािह सदवे काय कारणापाराागिप । असतो
िह सं रम न्िह नीलं िशिसहॐणेािप पीतं शं
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कत ुम ।् िक ु ितलेष ु पीडनने तलैवे आिवभा वमाऽमुिः
ितरोभाव एव िवनाशः । िकासािप काय  जे
सािवशषेाव काय सव ाविेदित काय सवै
कारण जनकमपुयेम ।् न च सदसतोः सोऽीित साय म ।्
िक तधुम ापूादयेा न पटाथा रम ्
यवैं तवैं यथा घटपटौ । तथा अथा रयोः सयंोगो वा
भवित यथा कंुडबदरयोः अूािवा  भवित िहमवियोः ।
ताथा कूम शरीरे कूमा ािन िनिवशमानािन ितरोभवि न तऽ
ताुे न िवनँयि वा एवमकेावुणा दमे ुकुटािदूाभा व
एवोिः । एव महदािदकाय ूधानऽेिभिनिवशते अं
भवित इित । कारणे सवे काय  िवभागािवभागाामं
कारणमीित गते । तां िनं ापकं च सव काय
ाोित तथा िनःिबयं िचदनािौत एवं िनरवयवं
तं च । एतिपरीत ुम ।् एवं मं च
सखुःखमोहपगणुऽयाितमचतेनं ूसवधिम  च तिपरीतः
पुषः सखुादय गणुाः सरजमोपाः । स ूयोजनं
त ु ूकाशः रजु त ूवत कं तमु िनयामकं यिद िह तमसा
गुणा िनयते तदा रजः लघ ु सं सव ऽ ूव यते ।् यथा
सं रजमसी अिभभयू शाा विृमिधगित यथा च रजः
सरजसी अिभभयू घोरां तथा तमः सरजसी अिभभयू मढूािमित ।
यते े पररं िवरोधशीलाः तथािप यथा वातिपेाणः
पररिवरोिधनः शरीरधारणपकैकाय कािरणः एवमतेऽेिप । एवं
सखुहतेुां सखुाकं ःखहतेुाःुखाकं रजः योहकं
तमः । त े च सखुःखमोहाः पररिवरोिधनः ानुपायवे
पररं िवािन सखुःखमोहाकािन िनिमािन कयि । तथािह
एकैव ी ािमनं ूित सखुपसावां सखुाकरोित सपीु
ःखाकरोित एवमऽाकेािप िनिमभदेादेः । सखुूकाशलाघवै ु
पररमिवरोधा िनिमभदेाः के । सगा दौ त ु पिरणामभावा
गणुाः णमपिरणम न ितीित सं सपतया रजो
रजोपतया तममोपतया ूव त े । यथािह घनिवमुजलानां
जीरकरवीरनािरकेरााौयभदेादि भदेः एवमकेपाणामिप गणुानां
ूितगणुाौयिवशषेादनकेपता । आा त ुासघंातिभः ।
पराथ िह सघंातो भवित । यथा शयनासनादयः सघंाताः
शरीराथा  ाः । िक यथा रथािद यंािदनािधितं
एवं िऽगणुाकमिप परणे केनिचदिधीयमान ं युम ।् स चाा
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ूितशरीरं िभः न केिन स्िुखिन सव सिुखनः । स चायं पुषः
साी च भवित ूकृितिह िवषयचिरतं पुषाय ूदशयित ।
तथािह लोके अिथ ू िथ नौ िववादिवषयं सािणे दश यतः । एवं
चायं िािप भवित । तथा अऽगैणुाद कैवं च धमः ।
आिको िह ःखऽयाभावः कैवम ।् अत एवािऽगणुाोऽिप
भवित सखुी िह सखु े तृन ्ःखी िषन म्ो न भवित ।
आत एवोभयरािहादासीन इुते । एवमूसवधिम तादकता ऽिप ।
यिप चतेनोऽहं करोमीित कृितचतैयोरकैािधकरयं ूतीयत े
तथािप पुषूधानािदसाुषचतैमे गणुकतृ ं
च पुष े उपचय त े । भोयं िह ूधान ं भोारमरणे न
सभंवित इित भवित त भोपेा पुषु भोयने ूधानने
सयंुतं ःखमािभममानः कैवं ूाथ यत े ।
त सपुषातााितिनबनम न् च सपुषातााितः
ूधानमरणेिेत कैवाथ पुषः ूधानमपेत इित तयोः
सयंोगः अत एव सयंोगो न महदािदसग मरणे भोगाय कैवाय च
पया  इित सयंोग एव भोगापवगा थ सग करोतीित ॥
अथ िववकेानोपयोिगनी बिुिन ते । ता ापारोऽवसायः
तदिभः । एष बुलेणं समानासमानजातीयवदेकात ।्
तथािह सवऽिप वहता ऽहमऽािधकृत इित अिभम
मया एततिमित अवित तत ूवत त े । तऽ
िचितसिधानादापचतैाया बुयेऽयं कत िमित
िविनशययः सोऽवसायः । तऽ धम यागानुानजिनतः ।
ान ं गणुपुषातााितः । वरैायं रागाभावः ।
एवमैय मिप बिुधम यतोऽिणमािदूाभा वः । अहमऽ
शः मो नाोऽऽािधकृतः अतोऽहमि इािदको योऽिभमानः
सोऽहारापारादहारः । तमपुजी िह बिुरवित
क मतेयिेत अहारा ििवधः सग ः सािकादकेादशिेयािण
तामसा ु पताऽाः । रजसु तवत कमाऽाारणम ।्
सािकराजसतामसाहाराणामवे बमणे वकैािरकजैसो भतूािदिरित
संाः । चःुौोऽयाणरसनगाािन बुीियािण ।
वाािणपादपायपूािन कमियािण । मन उभयाकं
बुीियं कमिय । चरुादीनां च मनोिधितानां
िवषयषे ु ूवृःे । ूथमं वदुशनरं
बालमकूािदवििव काकं सामातो ानमुते । पा
वधुमजैा ािदिभयऽवसायः स साो मनसो
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ापारः । एकादहारादकेादशिवधािन इियािण भवीऽ त ु
शापुभोगसवत काभदे एव िनयामकः । अभदेु
गणुपिरणाम एव । पबुीियाणां सवालोचनं विृः
वागािदकमियाणां त ु वचनादयो वृयः । एवं महतोऽवसायः
अहारािभमानः सो मनसो विृा पारः । काय करणािभमखुानां
करणानां विृसरु न भवित । यथािह परावाय ूवृाः
शाीकयाीकादयः ं ं शािदकमवेाददत े न पररयािदकम ।्
नन ु याीकानां चतेनादु तथा ूविृः करणानां चतेनानां
ूवृरेयुापसामपभोगािभ अिधाता ीकाय 
इित चे तवृौ पुषाथ  हतेुात ए्तोपपादियित ।
करणािन त ु ऽयोदश । करणं त ु शशा िदूकाशनं
कमियाणां त ु वचनािदापारः । एताकरणं
व मानकालमरणं त ु िऽकालम ।् नदीपरूभदेादभूिृः
अि धमूािदहािः िपपीिलकाडसचंरणािवित विृिरित
ूयात ।् य े त ु वशैिेषकाः कालमकेमितिरं ीकुव त े ।
ततऽेतीतानागतािदवहारभदेः उपािधभदेादवे भवित एवं च
तैैपािधिभरवेातीतानागतािदभदेिसौ िकमितिरकालीकारणेिेत
सांाः । एषां चिेयाणाम ूधानाूधानभावोऽि । यथािह
मामाा कष कािदः करमादाय िवषयााय ूयि
िवषया सवा ाय स च भपूतये एवं बािेयायालो
मनस े समप यि मन साहाराय अहारािभम
बुौ सवा ायािमित । एत े च बुीियमनोहारा
गणुिवशषेा गणुानां सरजमसां िवकाराः पररं िवां अिप
पुषाथनकैवातापाः यथा समसापनयनने ूकाशाय िमिलता
वित तलैवयः ूदीपो भवित । नन ुकाुौ ूयि
न पनुरहाराय मनस े विेत चे पुषाथ  ूयोजकतया
साााधनं ूधान ं बिुरवे अहारादयु तं ूित गौणाः ।
अदािदिभः पररावृािन नानभुयूे इित शािदताऽािण
अिवशषेाः सूािण च । आकाशािदष ु त ुलेूष ुिचूधानतया
शााः सखुाः ूसा लघवः केिचिजमःूधानतया घोरा मढूा ।
ते िवशषेाः पनुः िऽधा सूं शरीरं मातािपतजृं महाभतूािन
च । ूधाननेािदसग ूितपुषमकैेकमुािदतं तथाऽाहतं
िशलामन ुू िवशित । सगा दामहाूलयमवितत े सूं
शरीरं त महदहारकैादशिेयपताऽसमदुायः ।
एत शरीरं भोगानह इित लंू शरीरं षाौिशकमाौयित ।
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लोमलोिहतमासंािन माततृः ािमानः िपततृ इित षट ्कोशाः ।
नन ु धमा धम िनिमः ससंारः त च सूशरीरऽेभावाथं
लूशरीराौयणिमित चते न् धमा ितबुा सयंोगने
तािप धमा िभवािसतात य्थािह सरुिभपुािदसामिप
तदामोदवािसतं भवित । धमा धमा िदिनिमकं च लूशरीरमहणं
तयोः ससंगण सूशरीरं लूशरीरमािौ दवेो वा मनुो
वा पशवुा  भवित । यथािह नटां भिूमकाम िवधाय धम राजो
वा भवित वराजो वा भवित इित । हतेुऽ पुषाथ  एव ।
तऽोगमन िनिमं धम ः । एवमधमणाधोगितः ।
ानने मोोऽानने बः । तानिभ
पुष वरैायमाऽाकृािदाबुोपामानषे ु
तऽवै लयः रागासंारः ऐया िदाया अिवघातः
िवघातानैया त ।् अयं बिुसग ः चतधुा 
िवपय याशितिुिसिभदेात ।् तऽ िवपय योऽानमिवा ।
िवपय यः पधा अिवाितारागषेािभिनवशेा
यथासंं तमोमोहमहामोहतािमॐातािमॐसंाभदेात ।्
ूकृािदनााबिुरिवा तमः ।
दवेादीनामिणदाैयष ुशाितकािभमानोऽिता मोहः ।
शािदष ु िवषयषे ु राग आसिमहामोहः । दवेादीनामसरुािदः
ैया िणमािभघातभयमिभिनवशेोऽतािमॐः । अशिु
अपुािदपा करणवकैहतेकुा । तुयो धेा आािका
बाा ूकृितितिर आाीित िनि संासादवे तवापवत
भिवतीित उपदशेादौ या तुया आािः पिवषयोपरमात ्
या तुया बााः । आिवानामयनमननादयः िसिभदेाः ।
एवं िनिपतो बिुसग ः । ताऽसगऽिप
दवेमनुपािदभदेाधा । तऽोधा धोमलोकाः
सरजोतमोबलाः । नन ु सखुःखादयः ूाकृता बिुगणुाः
कथं चतेन े भवीित चेम प्िुर िले शरेत े स पुषः ।
एवं च िलपुषयोः सािधमा नावित ।
अयं च महदािद पिृथािदमहाभतूाः सग ः ूकृवै
कृतः । िनारणे त ु सदवै ावै वा ात ।् ईरु
न तऽोपादान ं िचितशेरपिरणामात ।् नािप ईरािधिताया
ूकृतःे कतृ ं िना पाराातृासवात ।् निह
िना पारावाािधितित । नन ु ूकृतःे कतृ े
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ता िननेानपुरमादािप मोो न ािदित चे । यथा िह
ओदनकामः पौदनो न ूवत त े पनुऽ एवं यं यं पुषं
ूकृितमिचतवती न तं ूित पनुः ूवत त े । नचतेनायां
ूकृतौ कथं चतेनधम ः ूविृः तादि ूकृतरेिधाता
चतेनः आानु ूकृितपानिभाािधातमुहि तादि
सवा थ दश ूकृतरेिधाता स चेर एविेत चेम य्थािह
विववृथ मचतेनमिप ीरं ूवत त े तथा ूकृितरिप
पुषमोाय ूवित ते । न चेरािधानने ीरे
ूविृः शया । िधा िह ूविृभ वित ाथा य कायाय
वा । न चासकलकामेर िकमिप ूाथ नीयमि सगा ाक ्
ःखाभावने कणाया असभंवात ।् िक कणया ूिेरत ईरः सिुखन
एव सवा न ्ू ािणनः सजृते न् िविचऽान ।् ूकृतेचतेनतया नदें
यं िक ु पराथव ूविृः यथा पािरषदादशयिवत त े
नटः एवं ूकृितः आानं शााना पुषादेने ूकाँय
िनवत त े ।
फलाभावऽेिप िनग ुण े उपकािरयिप पुष े ूकृितपिनी
ूवत त े एव यथािह गणुवानपुकाय िप भृो िनग ुण े उपकािरयिप
ािमिन िनलाराधनः । यिप नाािवृोऽिप नटः कालारे
पनुरिप ूवत त े एवं मंु ूित ूकृितु न पनुः ूवत त े
यथािह िवगिलतवसना कुलवधःू कदािचेनिचा चेदासौ
तथा यतते यथा न पुषारािण पँयि एवं ूकृितरिप
िववकेेन सााृताऽितलावशानुः ाानं न ूदशयित ।
नन ु सवासनेशकमा शयानां बनसिंतानामपिरणािमिन
पुषऽेसवाथं मोः मचुबे निवषेाथ ात ।्
अत एव न ससंारोऽिप सवित िनियात ।् मवैम ।्
यथािह भृगतौ जयपराजयौ ािमपुचयत े एवं
ूकृितगतयोरिप भोगापवग योिव वकेामहाुष े उपचारः ।
तऽ धमा धमा ानवरैायावरैायैया नैय पःै
सिभभा वबै ाित तानने त ु मोचयित । एवं च
कृतादााासााि न मे नाहिमित शुमुते ान ं
यिषयो अासं सााारयतीित । नाीनने िबयामाऽििषते
अःे िबयाथ ात ।् नाहिमनने कतृ ं न मे इनने ािमं
िनिषते । भोगिववकेसााारौ ूकृतःे ूसोतौ तौ च
ूसतूािवित िनवृा ूकृितां िनियः पुषः पँयित
ूकृितपुषयोरससंगऽिववकेाितिनबनः ससंारः पनुन 
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भवित इित । अे तान तदानीमवे शरीरपातु न भवित ।
यथािह िनवृ े कुलालापारे संारवशात च्बं ॅमिित
एवं संारवशात श्रीरमिप शरीरपातानरं त ु ूधान
िनवृादािकमिप ःखं नँयित ःखाभावपं कैवमाोित ॥
इित ौीमवेीदाजगमसवेकसूाचाय कृिमऽकृता तमीमासंा
समाा ॥
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