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अनुभवामृत-ग्रन्थे नीततश्लोकाः 

 

कृष्णप्रसादः. के. एन ्

 

izLrkouk  

संस्कृतिाङ्मयं तु अपारम ् । िेदादारभ्य अस्य िाङ्मयस्य विस्तरणकायाम ्अहवर्ाशं प्राचलत्, प्रचलवत, प्रचवलष्यवत च । अत्र 

रामायणावद-काव्यावर्, परुाणावर्, र्ीवतश्लोकसंग्रहाः, लघ-ुकिर्-सङ्कलर्ावर्, मर्सु्मतृ्यावद-स्मवृतग्रन्ाः, आवस्तकर्ावस्तक-

दशार्ावर् इत्यादीवर् च दृश्यनते । भारतीयतत्त्िज्ञार्े आवस्तक-र्ावस्तकदशार्भेद ंदृश्यते । चािााक-जैर्-बौद्ाः र्ावस्तकदशार्ावर् । 

नयायिैशेविके सांख्ययोगौ पिूोत्तरमीमासेवत िडावस्तकदशार्ावर् । तत्र उत्तरमीमांसेवत आध्यात्मविद्येवत िेदानतः प्रवसद्ः िताते ।  

िेदाःसकलतनत्राणां, सकलविद्यार्ां, सकलज्ञार्ार्ामाधाराः सवनत । अरे्कदशार्ार्ां च प्रमाणभतूाः िेदाः चत्िारः सवनत, य्ा 

ऋग्िेदः, यजिुेदः, सामिेदः अ्िाणिेदः च । प्रत्येकवस्मर् ्िेदे चत्िारः विभागाः सवनत, य्ा संवहता,ब्राह्मणम्, आरण्यकम,् 

उपवर्िवदवत । तत्र िदेार्ाम ्अनतभागत्िात्, सारभतूभागत्िात,् वर्णाायकभागत्िात ्च उपवर्िदां िेदानतः इवत र्ामानतरं श्रयूते । 

अत्र ईश-केर्-कठ-इत्यादयः उपवर्िदः प्रवसद्ाः सवनत । एिां उपवर्िदां मतं, सारं, तत्त्ि ं च स्िग्रन्ैः स्पष्टीकुिार् ्

श्रीमदावदशङ्कराचायाः अद्वैतिेदानताचायाः प्रवसद्ः । सः उपवर्िदां, ब्रह्मसतू्रस्य,भगिद्गीतायाः च इवत प्रस््ार्त्रयाणां भाष्यं 

विवलख्य, ममुकु्षूणां वसदध््यै प्रेरकः अभित् । एतैः सह वििेकचडूामवणः इत्यादीर् ् अरे्कप्रकरणग्रन्ार् ् अवप रवचतिार् ्

श्रीशङ्करः ।  
 

शासे्त्रकदेशसम्बद्ध ंशास्त्रकारान्तरे कृतम ्। 

आह ः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदो तवपतिदः ॥ इतत प्रकरणग्रन्थस्य लक्षणम ्। 

 
शास्त्रस्य कश्चर्ाशंक्रे्र् मखु्यग्रन्ावतररक्तः प्रकरणं कथ्यते । शङ्कराचायाार्नतरमवप अरे्काद्वैतिेदानतशास्त्रज्ञाः अवप 

रै्कप्रकरणग्रन्ार् ् रवचतिनतं । य्ा सदार्नदस्य ’िेदानतसारः’, माधिाचायास्य ’पञ्चदशी’, धमाराजाध्िरीनरस्य 

’िेदानतपररभािा’ इत्यादयः अरे्के प्रकरणग्रन्ाः िेदानतसागरे रत्र्मणयः इि भावनत । ’ब्रह्म सत्यं जगवनमथ्या, जीिो ब्रहै्मि 

र्ापरः’ इवत घोििाक्याधाररते अद्वैतिेदानतदशारे् अष्टदशशतमार्ेऽवप [18th century] अरे्कप्रकरणग्रन्ाः रवचताः सवनत । 

एतेि ु प्रकरणग्रन्ेि ु श्रीमदप्रमहंसेर् बालकृष्णब्रह्मार्नदराजयोवगर्ा विरवचतं अद्वैतिेदानतप्रकरणग्रन्म ् ’अर्भुिामतृम’् अवप 

अनयतमम ् । अस्य अप्रकवटतकृतेः द्वे तावलके लब्धे स्तः । प्र्मा तावलका तेलगुुवलपयां वलविता, तवमलुर्ाडुराज्यस्य 

चनर्ईर्गरस्य अवडयार ् ग्रन्ालय े लब्धा । वद्वतीया च र्वनदर्ागरीवलपयां वलविता कर्ााटकराज्यस्य मैसरूुर्गरस्य 

प्राच्यविद्यासंशोधर्ालये च लब्धा । द्वयोः तावलक्योः प्रवतवचत्रम ्[photo] स्िीकृत्य तदद््वारा मम विद्यािाररवधकायं [Ph.D] 

कुिानर्वस्म । अवस्मर् ्ग्रन्े िेदानतदशार्वसद्ानतार्ां विचारेण सह अरे्के र्ीवतश्लोकाः अवप सवनत ।  

चराचराः इवत विभके्त जीिगणे अचरजीिाः िकृ्षाः उविजाः भिवनत । चराः त ुप्रावणर्ः पवक्षणः कीटाः सवनत । ते जरायजुाः, 

स्िेदजाः, अण्डजाः च । एतेि ुप्रावणिु मार्िः बुवद्मार् ्जीिी इवत ज्ञातोऽयं विियः । तस्य वििेचर्ाशवक्तः इतरप्रावणभ्यः 

मर्षु्यमुत्तमं कृता । वकं, कदा,क्ं िा कताव्यवमवत वििेचरं्, अर्शुासरं्, क्रमपालरं्, सामावजकजीिर्म ् इत्यादयः गुणाः 

मर्षु्यस्य एि सवनत । कताव्याकताव्येवत विचाररते सवत र्ीवतक्ाः, र्ीवतश्लोकाः च दरीदृश्यनते । मार्िः इतरेभ्यः कष्ट ं र् 

यच्छेत्, आर्नदमेि यच्छेत्, स्ियं च सिुी भिेवदवत र्ीवतश्लोकार्ामाशयः । एि ंर्ीवत-बोधकाः अरे्के श्लोकाः अर्भुिामतृ-

ग्रन्ेऽवप सवनत । तेिां वििरणं संवक्षप्ततया अत्र प्रदत्तम ्।  
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निस्त्वग्रम्बाफलं यद्वाऽनिस्त्वनिक्षुययथा तथा । 

अिुष्णक्षीरव्सववैः सेव्यं ह्यिुभवामृतम ्॥  

 

यदा ियं एकं ग्रन्ं पठामः तस्य क्रमः एिं –प्र्मं रम्बाफलं [कदलीफलं] य्ा 

बवहस््ा त्िक् विहाय सेव्यते त्ा ग्रन्े अर्पेक्ष्यं विहाय अपेक्ष्यं एि स्िीकयााय ्। 

वद्वतीयं य्ा इक्षुदण्डं त्िक्सवहतं चविातं कृत्िा तरसं च सेव्यते त्ा अपेक्ष्यार्पेुके्ष 

सम्यक्चिाणं कृत्िा, मन्रं् कृत्िा जार्ीयात् । ततृीयं य्ा क्षीरं उष्णं कृत्िा 

तदर्नतरं शीतलं कृत्िा [pasteurize] वपबेत् त्ा कालक्रमेण च जार्ीयात् । एिं 

अर्भुिामतृवमत्यावदग्रन्ाः क्रमत्रयेण ज्ञातव्याः । 

 
स शास्त्रसारं जािनत ज्ञातारं पृच्छनत स्तवयम ्। 

करोनत सङ्ि ंसाधूिां तद्वदाचरनत व्रतम ्॥ 

 

यः शास्त्रसारं, शास्त्ररहस्यं, शास्त्रतत्त्िं िा जार्ावत, त्ावप स्ियं अनयार् ् ज्ञातरॄ् ्

पचृ्छवत । ज्ञार्दाहः एिं भिेत् । “अह ं सिं जार्ावम” इवत गिाः मास्तु । त्ा 

मैवत्रकरणसमयेऽवप साधवुभः साकं एि स्रे्ह ं कुयाात् । साधरू्ां व्रतं, व्यिहारः िा 

क्ं त्ैि व्यिहरेत् स उत्तमजर्ः ।  

 

स सदु्गरूणां कारुण्य- पात्रं भवनत भनिमाि।् 

भवबीजानि भनजय्वा स यानत परमं पदम ्॥ 

 

यः अध्येता सद्गरुूणां प्रीवतपात्रः भतू्िा, गुरुकारुण्यं च लब्ध्िावप गुरुभवक्तयुतः 

भिवत सः तस्य िासर्ारूप-भि-कमाावण इवत बाजावर् भजावयत्िा, र्ाशवयत्िा परमं 

गवतं मोकं्ष यावत । अत्र गुरुसेिया ज्ञार्ाजारं् कुयाावदवत वििवक्षतम ्। 

 

परद्रव्य-तनस्पृहता  

 
परद्रव्य ंि स्तपृशनत क्वनचदश्नानदहीिवाि ्। 

स्तवनिन्दया स्तवयं िान्यं निन्दनत क्वनचदप्ययम ्॥ 

 

कदावचद ् जीिरे् दारररेण आहार-गहृ-िसर्ावदनयरू्ावतनयरू्सौकयााः र् लभ्यनते 

चेदवप यः पररव्यं, परधरं् िा र् स्पशृवत, इच्छवत, िाञ्चवत स एि अवधकारी 

अस्य ग्रन्स्य ।अत्र पररव्य-वर्स्पहृतागुणं िवणातम ्। इतरे जर्ाः तं वर्नदनत्यवप सः 

शास्त्रावधकारी तार् ्र् वर्नदवत इवत वर्नदासवहष्णतागुणमवप अत्र रष्टट ंशक्यते । 

 
समतित्तत्वम ् 

 
ि निद्यते महादुैःिे भूपो भू्वा ि हृष्यनत । 

धैययशाली दररद्रोऽनप िोन्मत्तो धिवािनप ॥ 

 
यः महादःुिेऽवप विचवलतमर्ः र् भिवत । भपूः राजा सिुसौकयाावदिार् ् भतू्िा 

अवप र् अत्यनतसिुी भिवत । दारररेऽवप कष्टऽेवप आहारावदविहीरे्ऽवप धैयािार् ्

वस््रवचत्तिार् ्भिवत । धर्-कर्क-िस्त्र-िाहर्ावद-संपदप््राप्तौ अवप उनमत्तः, धरे्र् 

मढूः िा र् भिवत । एिं ’सिुदःुि े समे कृत्िा लाभालाभौ जयाजयौ’ इवत 

गीतािाक्यार्सुारं सः समवित्तिार् ्भिवत । सः अवधकारी भिवत । 

 
निन्दया हृनद ि क्षुब्धो वन्दिैैः िानतहनषयणैः। 

यस्तसत्त्वेऽनधकारी स्तया्सिुदुैःिसमािधीैः ॥ 

 

यः वर्नदर्या हृदये मर्वस िा क्षुब्धः (विचवलतः) र् भिवत । िनदर्ैः 

(गौरिप्रदारे्र्) िा अवतहिी (सनतुष्टः) र् भिवत । अयं सिुदःुिे समारे् पश्यवत । 

सः सिुदःुियोः समार्मर्स्कः । सः सत्त्िे सच्छास्त्रिेदानते अवधकारी भिवत । 

 
सिुदुैःिा्मकं सवयमीश्वराजे्ञनत धैययवाि ्। 

ि दुैःनितो ि हृनषतो नवरिस्तसानधकारवाि ्॥ 

 

अवस्मर्् संसारे सिुप्रदं, दःुिप्रदं िा वकमवप िा काय ं भविष्यवत तत्सिं देिस्य 

(ईश्वरस्य) एि आज्ञया अर्जु्ञया िा भविष्यवत इवत यः धैयािार्् (वस््रमर्स्कः) 

भिवत । तेर् कायेण सः अत्यनत-दःुियतुः अ्िा सिुयतुः िा र् भिवत । सः एि 

विरक्तः रागरवहतः भिवत । सः एि अवधकारी अस्य शास्त्रस्य । अत्रावप 

समवचत्तत्िवमवत विशेिगुणं िवणातम ्। 

 
माता नपतानप बन्धुश्च सती च सतु एव च । 

निन्दन्तु तेऽनप वन्दन्तु मुमुक्षुस्तसमनचत्तवाि ्॥ 

 

तदा माता वपता सती बानधिाः इतरजर्ाः च योवगरं् वर्नदनत ु (तजायनतु) अ्िा 

स्तुिनत ु(स्तुवतं कुिानतु) । योगी वर्नदास्तुती सममेि स्िीकरोवत । वर्नदया विनर्ः, 

स्तुत्या उनमत्तः च र् भिवत । अतः सः समवचत्तिार् ्। 

 

पर-हनन-तनन्दा  

 
सपयग्रस्ततोऽनप मण्डूको मनक्षकां छेत्तुनमच्छनत । 

तथैव मृ्युिा ग्रस्ततो िरोऽन्यं हन्तुनमच्छनत ॥  

 

एकदा एकः मण्डूकः एकां मवक्षकां छेत्तुं, भवक्षतुं िा इच्छवत । परं तदेि मण्डूकं 

एकः सपाः भवक्षतुं गहृीतिार् ्। य्ा सपेण वियमाणः मण्डूकः कीटं भवक्षतुवमच्छवत 

त्ा स्ियं मतृ्यपुाशे बद्ः र्रः अनयं र्रं हनतुवमच्छतीवत विपयाासः । स्ियं 

मतृ्यपुाशविमोचरं् क्वमवत र् जार्र् ्सः अनयस्य हरणं क्ं िा कररष्यवत ? एिं 

परेिां मारणकायास्य (हर्र्स्य) वर्नदा अत्र कृता । 

 

स्व-पर-तहततिन्तनम ्

 
स वै मुमुक्षुस्तस सिेुच्छुैः योिी स साधकशै्चवनमह प्रवतयते । 

करोनत पुण्यं ि करोनत पापं दुैःिं ि कस्तमै कुरुते कदानप ॥ 

 

यः पणु्यमेि,शभुकायाावण एि करोवत, र् कदावप अशभुं, पापं िा करोवत, कस्यावप 

दःुिं र् ददावत । एिं सः ममुकु्षुः मोके्षच्छुः, सः योगी योगाभ्यासवर्रतः, स साधकः 

इह िेदानतशासे्त्र प्रिताते । अत्र स्िस्य अनयस्य च कृते सदा पणु्यप्रदः सः योगीवत 

अत्र स्िपरवहतवचनतर्मकु्तम ्। 

 
अन्यैरपकृतोऽप्येष मन्यते प्राक्कृतंफलम ्। 

िान्येभ्यैः कुरुते क्वानप कदाप्यपकृतं िरैः॥ 

 

तदा सत्परुुिः अनयैः परजर्ैः अपकृतः भतू्िा, अपकारं िञ्चरं् िा प्रापयावप तेिां 

कृते अपकारं र् कदावप करोवत । सत्परुुिः एतद ्स्िप्राक्कृतं प्रारब्धं कमाफलवमवत 

वचनतयवत अनयेिामपकारवमवत र् वचनतयवत क्षम्यते च । अत्र अपकारभािर्ायाः 

रावहत्यं दृष्टम ्। 
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भ्रातन्तः 

 
िानव नस्तथतश्च िद्यां िौश्चलती्थं ि जािानत मूढैः । 

तत्तीरस्तथवृक्षा अनभयान््येव ंमन्यते भ्रान््या ॥ 

 

र्द्यां र्ौकायां यः वस््तः सः एिं िदवत “ र्ौका, अह ंच र् चलािः । तीरस््ाः 

िकृ्षाः आगच्छवनत गच्छवनत, चलवनत” इवत । सः मढूः अज्ञारे्र् अ्िा भ्रानत्या 

एिं िदवत । एिं भ्रावनतः र् स्यात् । अत्र भ्रानतेः वर्दशारं् दत्तम ्।  

 
मनोतनग्रहम ्

 
माता पाययनत क्षीरं बालो रौतीनतवन्मिैः । 

स्तवनहतं िैव जािानत नवश्वासेि वशं ियेत ्॥ 

  

य्ा माता रोधरं् कुिानतं, स्िवहतं अजार्नतं, पतंु्र विश्वासेर् िशं र्ीत्िा, क्षीरं 

पाययवत । एिं ियं स्िवहतं अजार्त् मर्ः विश्वासेर् िशं र्ीत्िा तत्त्िज्ञार्ाय 

प्रयतामह ै । अत्र मर्ः बालेर् सः तुल्यं, आत्मा च मात्रा तुल्यः । अत्र मर्ोवर्ग्रह ं

क्ं करणीयवमवत वर्दशार्ात्मकमकु्तम ्। 

 
नीिानां तनन्दा  

 
राक्षसैः स्तविृहस्तथािां अन्येषां ककय शकनवैः । 

सवायनन्धक्कुरुते मत्तो यवुा शुिकसनन्िभैः ॥ 

 
यः स्ियिुािस््ासामथ्याात् यः शरु्कः इि उनमत्तः भिवत यः सिाार् ्

सिोक्तिचर्ावर् च वधक्कुरुते, र् श्रणुोवत, पालयवत िा सः स्िग्रह े वस््तार्ां 

मातावपतणॄां राक्षसः इि कू्ररगुणयतुः त्ानयेभ्यः स्िग्रामवस््तेतरजर्ेभ्यः 

कका शकविररि पीडाप्रदः भिवत।अत्र र्ीचस्य वर्नदा कृता । 

 
सत्पुरुषलक्षणम ्

 
आध्या्मवासिा यस्तय तच्छास्त्रस्तयैव नचन्तिम।् 

नववेकी नवरतस्तसाधुैःसदु्गणी िुरुसेवकैः॥ 

 

यस्य आध्यत्मावचनतर्या आध्यात्मिासर्ा एि भिवत, यस्य शास्त्रसैि वचनतरं् 

भिवत सः वििेकिार् ् बुवद्मार््, सिािैशवयकसिुात् विरतः विरक्तः, सद्गणुयतुः, 

यः गुरंु सेिते सः एि साधुः भिवत । एिं साधोः लक्षणमत्र स्पष्टमवभवहतम ्। 

 
दुमायिम्सरावेशैैः नवहीिा मौित्पराैः। 

नियमानदयुताैः दान्ताैः दम्बदपयनववनजयताैः॥ 

 

ये दमुाार्ः (गिाः), मत्सरः (अनयशुभद्वेिबुवद्ः), आिेशः (कोपः), दम्बः 

(अत्याहःमार्म)्, दपाः (मदः) इत्यावद दगुुाणैः विहीर्ाः, शावनतमनतः, 

यमवर्यमावदयोगार्षु्ठार्रुताः, अर्शुासर्यतुाः, शमदमावदिड्गुणयतुाः ये सत्परुुिाः 

ते शासे्त्रऽवधकाररणः । अत्र सगुुणदगुुाणार्ां वििरणं कृतम ्। 

 
यैः पुमान्मिसा वाचा वपुषाण्वनप दुष्कृतम।् 

ि स्तमर्यनप िो वनि ि करोनत स योग्यकैः ॥ 

 
यः र्रः मर्सा िाचा काया इवत वत्रकरणशदु्ः अवस्त सः मर्सा अणपु्रमाणमवप 

दषु्कृतं पापं र् स्मरवत वचनतयवत, सः िाचा र् िवक्त, िपिुा र् करोवत । स एि 

योग्यः, शास्त्रावधकारी, उत्तमजर्ोऽवप भिवत । 

 
स्तवेिैव साम्यं मिुतेऽन्यजन्तंु िाशो ि देहोऽनस्तत निजं मम्वम ्। 

देहानदकं सवयमुदासकायं वदेन्प्रयं स्तया्स सिेुच्छुरेष ॥ 

 

यः अनयं जनतुं (प्राणीं) स्िेर् समं मर्ुते (वचनतयवत) । देहस्य र्ाशं भिवत अतः 

ममत्ि ं र् स्यात ् । देहगहृधर्कर्कावदकं सिं िैिवयकं सिुं उदासकायं 

(उदासीर्भािर्या त्यक्तव्यम)् । सिादा वप्रयिाक्यावर् एि िक्तव्यावर् । यः स्िस्य 

अनयेिां च सिुं इच्छवत सः सिुेच्छुः भिवत । एिं सत्परुुिस्य लक्षणमकु्तम ्। 

एिं बालकृष्णब्रह्मार्नदराजयोगी विरवचते अर्भुिामतृाख्ये ग्रन्े ज्ञार्ाजारं्, 

सत्परुुिलक्षणं, मर्ोवर्ग्रहं, समवचत्तत्िवमत्यावद उत्तमगुणार्ां िणारं् श्लोकैः 

वलवितम ्। र्ीचार्ां, परहर्र्कतॄाणां, भ्रावनतयकु्तार्ां च वििरणेर्, दजुार्ार्ां दगुुाणार्ां 

च वर्नदावप कृता । ग्रन्ेऽवस्मर् ्इतोऽवप अरे्के र्ीवतश्लोकाः वर्बद्ाः सवनत । एतार् ्

र्ीवतश्लोकार् ्ज्ञात्िा, अस्माकं जीिरे् च उपयजु्य, अर्भुिार्ां द्वारा अमतृत्िं ियं 

प्रापर्मुः इवत ’अर्भुिामतृ’ग्रन्स्य आशयः।  
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