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शङ्करभाष्यस्य वैवशष्यं कठोपविषद्भाष्यशैली च
सञ्जीव सरकारः
उपविषदाम् भाष्यकारै ः श्रीमत्शङ्करभगवत्पादाचाययः मन्त्त्रभाष्यरचिाकाले कदावप
अन्त्वयरूपेणववसज्जीकृ त्वा मन्त्त्राणां भाष्यव्याख्या ि कृ ता। यतो उपविषद् वेदान्त्तगगताः,
तस्याः पदािां क्रमभङ्गहेतो वेदािां उपौरुषेयत्वं वेदत्वं वा स्खलीभूतम्। यथा ऋग्वेदस्य
प्रथमन्त्त्रस्य प्रथमपदम् – ‘अविम् इडे पुरोवहतम्’। अत्र अथगबोधाथं यदद पुरोवहतम् अविम्
इडे - एवमेव व्याख्या कृ ता तर्हग वेदस्य वेदत्वं ववघ्नं भववत। तद्धेतो मन्त्त्राणां क्रमपररवतगिं
वविा तद्रूपक्रमेण पूवागचाययः व्याख्याकृ ता इवत प्रवसद्धाऽवस्त। कु त्रवचत् दृश्यते
अपरव्याख्याकारः मन्त्त्रपदक्रमािुसारे ण व्याख्या ि प्रवतपाददता परन्त्तु सा व्याख्या ि
सङ्गवतपूणाग इवत वववेवचता। एवमेव कारणाद् श्रीशङ्कराचाययः उपविषदाम्
मन्त्त्रपरठतक्रमािुसारं व्याख्या कृ ता।
कठोपविषद्भाष्याध्ययिेि अस्मावभः लक्ष्यते यत् – भाष्याभ्यन्त्तरे स्थूलाक्षरै ः शबदाः मुदद्रताः
वतगन्त्ते। स्थूलाक्षराणां पदािां प्रथमत अध्ययिेि के वलं सम्पूणागः मन्त्त्राः आप्यन्त्ते। इयमेव
रीवत उपविषदाम् तथा श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अिुवियते। यतो श्रीमद्भगवद्गीता श्रीभगवतः
मुखवनःसृता वाणी। अतो इच्छािुसारं शबदववपयागसोऽिुवचतः। गीतायाम् आवधक्येि
श्रीभगवतः वचिावि एव प्राप्यन्त्ते। श्रीभगवतः वाक्यसंसगगत्वेि अन्त्येषाम् अवप उक्तयः
महत्वं प्राप्नुववन्त्त। तस्मात् श्रीशङ्कराचाययः श्रीमदभगवद्गीताभाष्ये चावप ववपयागसं अकृ त्वा
व्याख्या वववहता।
कठोपविषद्भाष्यशैलीःभाष्यकाराणां भगवत्पादािां शैली अवितरसाधारणी शोभते। भाष्यारम्भे एव तैः “ॐ िमो
भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मववद्याचायागय िवचके तसे च”1 इवत आरबधम्। यतो वह अत्र
अन्त्तराथगः विववधो वतगते। एकस्तु यः साक्षात्कृ तपरमािन्त्दो यावदवधकारं याम्ये पदे
वतगमािोऽकतृगब्रह्मा त्मतािुभवबलतो भूतयातिाविवमत्तदोषैः आवलप्तस्वभाव आचायो
वरप्रदािेि ब्रह्मववद्याम् उपदददेश। यस्य तद् िारा ब्रह्मववद्या अग्रीह्िीत, िवचके तः तयोः
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िमस्कु र्ववगि् एव वलखवत। दकञ्च भक्ते ः ववद्याप्राप्त्यङ्गत्वं अवप अिेि सूचीतम् भववत। भवक्तः
कवस्मि् इवत उक्ते गुरौ ब्रह्मववद्यायाम् अवप।
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एतत

तत्त्वद्वयम्

अद्भुताशैली

अनेन

एतैैः

वाक्येन

प्रततपादिता।
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प्रततपाद्यते

इतत

आचाययैः। आचायायणाम् शैली अस्मातभैः वहुत्र एवां द्रष्ु ां

एवमेव

तत्र

शक्यते।

“काठोपतनषिवल्लीनाां” इत्यारभ्य “एताैः वल्लयैः भवततत”

आचायायणाम् प्रततभातवलासोऽतप अतनतरसािारणैः। यतो

इतत पययततम् उपिेशार्यैः सम्यक्प्रततपादितैः। तत्र कारणम्

तह उपतनषच्छ्छब्ितववरणसमये सि् लृ िातोैः अर्यत्रयम्

एतत् एव इतत अस्मातभैः अनुमातुां शक्यते। “प्रातणनाां

वर्णयतम्।

कामकलुतषत

िृष्प्िानुश्रतवकतवषयतृष्प्णाैः

चेतसाां

उपतनषच्छ्रवणात्पराङ्मुखत्वात्

इिां

तु

उिाहरणम्

–

सततैः

‘ये

मुमक्ष
ु वो

उपतनषच्छ्छब्िवाच्छ्याां

तवतशष्टस्य अतिकाररणो िुर्नयरूपत्वात् बतिस्य च सत्यस्य

वक्ष्यमाणलक्षणां तवद्यामुपसद्योपगम्य ततन्नष्तया तनश्चयेन

कमयणा एव तनवृत्ेैः उपतनषजन्न्यतवद्याया तनष्प्प्रयोजनत्वात्

शीलयततत

जीवस्य असांसाररब्रह्मात्मतायाैः प्रततपाितयतुां अशक्यम्।

तवशरणात्द्धांसनातिनाशनादित्यनेनार्ययोगेन

इत्यतैः उपतनषच्छ्छब्िस्य अर्यप्रततपािनद्वारा अतिकायायदि

तवद्योपतनषदित्युच्छ्यते। तर्ा च वक्ष्यतत – “तनचाय्य

वणयनां कृ तम्। अतएव उपतनषत् शब्िैः प्रर्मां प्रततपादितैः

ततमृत्युमुखात्प्रमुच्छ्यते” इतत।

इयञ्च तवलक्षणाशैली भाष्प्यात् एव अवगततुां शक्या।

पूवोक्ततवशेषणातमुमुक्षूतवा

भगवान् भाष्प्यकारैः - यमनतचके तैः सम्वािरूपेण प्रवृत्ाैः

ब्रह्मगमतयतृत्वेन योगाद्ब्रह्मतवद्योपतनषत्। तर्ा च वक्षतत –

कठवल्लीव्याख्या, तस्याैः तनर्वयघ्नपररसमाप्त्यर्ं मङ्गलां

“ब्रह्म प्राप्तो तवरजोऽभूतद्वमृत्युैः” इतत। लोकादिब्रयह्मजज्ञो

तवदितवान्। मृत्यवे नम इत्यर्यैः। यमस्तु मृत्यु नाम्ना प्रतसद्धैः

योऽतिस्ततद्वषयाया तवद्याया तद्वतीयेन वरे ण प्रार्थययमानायाैः

स तु सवायन् मारयतत। तेन भूतयातनादि कतृयत्वम्, तस्य

स्वगयलोकफलप्रातप्तहेतुत्वेन गभयवासजतमजराद्युपद्रवबृतिस्य

एवञ्च िोषवत्त्वां आपतततम्। आचाययस्तु तनर्ियष्टलोके प्रतसद्धैः।

लोकाततरे

तर्हय कर्ां नमस्कायं इतत शङ्का उिेतत। ति् पररहारार्ं

शैतर्ल्यापािनेन

भगवते वैवस्वताय इतत प्रयोगैः कृ तैः आचाययैः। अयम् अर्यैः

िात्वर्ययोगाितितवद्याऽण्युपतनषदित्युच्छ्यते। तर्ा च वक्ष्यतत

अत्र अततगर्भयतैः।

–

तेषामतवद्यािेैः

पौनैः

“स्वगयलोका

सांसारबीजस्य

परां

पुण्येन

अमृतत्त्वां

ब्रह्म

प्रवृत्स्यावसाितयतृत्वेन

भजतते

चोपतनषच्छ्छब्िेनाध्येतारो

इत्यादि।

ननु

ग्रतर्मध्यतभलपततत।

उत्पत्त्ां च तवनाशां च भूतानामागत्तां गततम्।

उपतनषिमिीमहेऽध्यापयाम

वेतत् तवद्याां अतवद्याां च स वाच्छ्यो भगवातनतत॥ 2

िोषोऽतवद्यादिसांसारहेतुतवशरणािैैः
ग्रतर्मात्रेऽसम्भवातद्वद्यायाां

गमयतीतत

इतत
च

च।

नैष

सदििात्वर्यस्य
सम्भवात्।

ग्रतर्स्यातप

यमैः करतलीकृ त ब्रह्मतत्त्वोऽतप यावितिकारां याम्ये पिे

तािर्थयेन तच्छ्छब्ित्वोपपत्ेैः। “आयुवय घृतम्” 3 इत्यादिवत्।

वतयमानैः प्रारव्िम् अततवाहयन्नकतृयब्रह्मात्मताऽनुभवबलतो

तस्मातद्वद्यायाां मुख्यया वृत्त्योपतनषच्छ्छब्िो वतयते ग्रतर्े तु

भूतयातनादििोषैैः आतलप्तस्वभाव इतत ज्ञायते। एवञ्च नमो

भाक्ते तत।

भगवते वैवस्वताय इतत वाक्यसारस्वतैः अयम् अर्यैः

तवद्यायामुक्तैः। तवषयश्च तवतशष्ट उक्तो तवद्यायाैः परां ब्रह्म

लभ्यते। एवञ्च आचायायणाम् शैली अतनतरसािारणी अत्र

प्रत्यगात्मभूतम्। प्रयोजनां चास्या उपतनषि आत्यतततकी

ज्ञायते। एवमेव यैः ब्रह्मतवद्यायाैः वोिकैः एवमेव प्रचारको

सांसारतनवृतत्ब्रह्मप्रातप्तलक्षणा।

अतप तािृशां एव माहात्म्यां भजते। यर्ा यमैः वोिकैः

व्याकरणतवषयाैः

नतचके तैः

प्रचारकोऽतप

तुल्ययोगक्षेमत्वां

प्रतसद्धम्।

मुपतनषतन्नवयचनेनैव

तवतशष्ोऽतिकारी

अनेन

िमयशास्त्रतवचाराैः

अतप

व्याख्यानेन
प्रकातशताैः

भवतत।

वोिकप्रचारकयोैः

भवततत। एवञ्च सवयशास्त्रेषु शास्राततरपररज्ञानां च सुष्टु

उभयत्र

मयायिा

तनरूतपतैः अतस्त।

समाना।

पूज्यतातप समाना। इतत नमस्कारत्वम् उभयत्र स्र्ातपतम्

2
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क.उ.गो.य.टी.4.21

3

~ 19 ~

अ.स.2.56

International Journal of Sanskrit Research

भाष्प्ये

प्रततपिार्यतनरूपनशैली
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तु

तवलक्षणा

िृश्यते।

अवसरे

कातचत् िृश्यमानशरीरा िैवीवाक्

नतचके तसां

व्याख्याने नतचके ता नाम दकल पुत्र आस। वभूव इतत

समनुजग्राह परतो गततुां सहसोतत्र्तां – हे नतचके तैः तव

तलखततास्ते आस इतत िातोैः अर्यैः वभूव इतत व्यतलखन्।

तपता मृत्यवे त्वाां ित्वान् अतस्म इतत उवाच अतैः मृत्योैः

अनेन ज्ञायते प्रततपिार्यवणयनेन एव स्वरोऽतप श्रुत्यर्यैः

गृहान् गच्छ्छ। परां तु यिा प्रवासी मृत्युैः तिा तद्गृहां गच्छ्छ,

तनरूतपतो भवतत। एवमेव लेखने तवनयोऽतप प्रिर्शयतैः तैैः।

तत्र च अनाश्वान् ततस्रोरात्रीैः वस प्रत्यागत्य मृत्युैः यदि

अतस्ता यर्ाप्रततभानां व्याचक्ष्महे व्याख्यानां कु मयह।े यर्ा

पृच्छ्छेत् “ककां प्रर्माां रातत्रमाश्ना इतत। प्रजान्न इतत ब्रूयाैः। ककां

प्रततभानां इतत कर्नेन औद्धत्यम् पररिृश्यते। पीतोिका

तद्वतीयातमतत पशुांस्ते इतत, ककां तृतीयातमतत सािुकृत्याां त

जग्ितृणा इतत श्रुततव्याख्यान समये तवग्रहवाक्यां अतप

इतत”। अत एवोपतनषदि मृत्युवयरां व्रतीतत ततस्रो िास्यन्

प्रिर्शयतां तैैः। अर्ायत् सुलतलतमागेण अर्ायववोि भवतु इतत

‘रात्रीययिवात्सीगृयहे मे’ इत्यादि।

अत्र तात्पययम्। तर्ा च सवायनुगुण्यां सवायनुकूल्यां सवयवैभवञ्च

लोकादिैः

तेषाां भाष्प्यस्य शैली भवतत। एवम् प्रकरणात् अतयोऽतप

चयनसाध्यातिरतपलोकादिैः इतत उक्तम्। या इष्टकाैः।

तवषयैः अत्र प्रिशयते। तेषाां शैली तनरूपणार्यैः।

नातचके तचयनां

यद्यतप भायायपुत्रािीनाां सवयस्विाने िेयत्वेन ग्रहणां नातस्त

समतत्रकमुपदिष्टम्। एकत्वांशतत-तहरण्येष्टकाैः शकय रा वा

तेषाां

आज्ये अभ्यक्ता नाभ्याां उपिीयतते चतुरश्रां पररमम्डलां वा

यजमानस्वत्वेऽतप

सवयस्वां

िद्याि् इतत

वचनेन

तवराट्

पुरुषैः

तिात्मना

तैतत्रीय-ब्राह्मणाततगयतकाठतद्वतीयप्रश्ने

िनादिकमेव ग्राह्यां न तु तपतृपुत्रािय इतत तनणीतां षष्टाध्याये

काययम्।

सप्तमप्रर्मातिकरणे

यत्ु तवतशष्टाद्वैतभाष्प्ये “स्वगयमत्िां”

तर्ातप बालत्वात् पुत्रोऽतप िेयैः

उपास्यत्वात्

स्वगयलोका अमृतत्वां

स्वत्वादितत मतयते। यद्वा जानन्नतप जीणयगोिानेनोत्पन्नां

भजतते इत्यािै स्वगयशब्िो मोक्षपर इतत समर्यनां तत्र न

क्रुतुवैगुण्यां आत्मप्रिानेनातप अपनेष्प्यामीतत मत्वा पृच्छ्छतस

अद्वैततनाां कातचत्क्षततैः कमयणाां तचत्शुतद्धद्वारा परम्परया

तपतरां तत कस्मै माां िास्यसीतत। अतएव भाष्प्ये – “मया

मोक्षसािनत्वस्यास्मदिष्टत्वात्। साक्षात् मोक्षसािनत्वां तु

पुत्रेण सता तपतुरतनष्टां फलां तनवारणीमात्मप्रिानेनातप

नेष्प्यते “नास्त्यकृ तैः कृ तेन” इतत ततन्नषेिात्। तेषामतप मते

क्रतुसम्पत्त्ां कृ त्वा”..इत्युक्तम्।

चयनस्य

नातचके तोपाख्यानमानुशासतनकपवयतण भारतेऽतप श्रूयते।

उक्तत्वात्। अत एव “स्वगयकामो यजेते” तत्रातप स्वगयशब्िो

तत्रायां तवशेषैः। तपता उद्दालकैः किातचत् पुत्रां निीतीरे स्वेन

मोक्षपर

प्रातर्नयतक्षप्तां तवस्मृतां च िभयकलशादिकमानयेत्युक्तवान्,

इतद्रातितष्तस्वगयलोकप्रातप्तसािनां

निीतीरां गत्वा नतचके ताैः निीवेगसमाप्लुतां तत्सवयमपश्यन्

स्वगोल्लेखात् इतत कर्तञ्चत् समािेयम्।

प्रतततनवृतैः िभायदिकां निीतीरे न पश्यामीत्यवोचत्, तपता तु

स्वगयलोके न भयां दकञ्चनातस्त इतत प्रकृ तमतत्रे श्रूयमाणैः

कोपेन पुत्रां “यमां पश्ये 4” तत शशाप। पुत्रस्तु प्रसीिेतत ब्रुवन्नेव

स्वगयशब्िैः भोगभूतमपरैः “न तत्र त्वां जरया तबभेतत”

भूमौ पतततैः। तपतातप ककां मयोक्ततमतत िुैःखेन भूमौ पतततैः।

इत्यािीनाां तत्रिशानामावास एव प्रतसद्धेैः। परे तु नतचके ता

नतचके ताैः परदिने सुप्त्वेवोतत्र्तैः स्वस्य तपत्राज्ञावशात्

अत्यतततवरक्तैः अतैः स्वगं न अतभलष्प्येत इतत विततत। परततु

यमलोकिशयनां यमेन सत्कारैः पुण्यकृ ताां लोकानाां िशयनां,

स्वगे स्वस्य वैराग्येऽतप जनोपकाराय अतितवद्याां प्रकाशतयतुां

िशयनेनैव तपत्राज्ञा तनवयर्तयतेतत यमेनाभ्यनुज्ञातस्य पुनैः

यमां प्रार्ययामास इतत तिष्प्यते। कमयकाण्डे नातचके तातिचयन

तपतृसमीपागमनां चोक्त्वा यमोक्तां गोिानफलां च प्रोवाच -

प्रकरणे “स्वगं लोकमेतत आदित्यस्य सायुज्यां योऽत्िां

इतत।

नातचके तां

एतिनततरां कमयकाण्डगतो अांशैः पुरणीयैः। तर्ातह – अतस्मन्

रातगणमतिकृ त्यैव प्रवृत्म्। नतचके तसा तिा यमसमीपे

मोक्षसािनत्वां
इतत

तचनुते”

ब्रह्मतवद्याप्रातप्तद्वारे ण
तववृण्वततत,

इतत

वाक्यैैः

दकतमतत

इतत
परततु
प्रश्ने

नातचके तातिचयनां

वैराग्याद्यप्रिशयनात् तत्र स्वगय इत्यनेन इतद्रातितष्टतलोक एव
4

ग्राह्य इतत तस्र्ते अत्रातप तत एकार्थयं शोभनां भातत।

क.उ.4.5.41
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अत्र मुख्यतैः नतचके ताैः शरीरव्यततररक्तमेवात्मानां पृच्छ्छतत
न तु िमायिमायद्यततक्राततस्वरूपां, परततु तस्य एवां प्रश्ने
कृ तेऽतप क्रमेण आत्मनैः शुद्धस्य स्वरूपां यतमोक्षसािनां
तद्वक्ष्यतत इत्यतभप्रायैः।
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