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नप्रय नविदरानथरनिम

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागतस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार भगविरानिम एवि 

भरारतट्रीयरानिरास सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस 
ससस्कक तनमनत समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितरत, यदे भराविराक्षः प्रकनटितराक्षः 
तत्सविरमनप ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधिकमम इनत 
ननिधिराररणदे नि कनोऽनप समथरक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञचतम ससनकप्य प्रकटिमयतदे -

अङम गरावन वितदराश्चत्विरारघो मट्रीमराससरा न्यरायवविस्तरर्यः। 
पमरराणस धमरशिरासस च वविदरा हततराश्चतमदरशि। । (विरायमपमरराणमम ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धिमरशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटिमक्षः नपतकगकहस त्यक्त्विरा गमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरारश्रमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगरकपररवितरनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधिमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधियरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धिक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटितस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितरतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञजनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधिनिस्विरपस समखनोपभनोगक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः श्रदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस भरारतट्रीयदशरनिस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधिरकनो लक्ष्यसराधिकक्षः पमरुषराथरसराधिकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम। 
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरारणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटिससशनोधिकराक्षः टिङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदरकस  करातरज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरारक्षः श्रट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धिन्यविरादराहरार यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायरस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि। 

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धिन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकतीययाः सन्दक्षेरयाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदरकस  स्विरागतस 
नविजराप्यतदे। परमहषरनविषयक्षः अयस यदम गमरुकम लदेषम अधिट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य पराठमयक्रमदेऽनप 
समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धिनमरकमम आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च 
विराङ्मयस प्ररायक्षः सविरमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटिट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै 
प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा 
तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस पराठमयक्रमस 
बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे अनधिकराररत्विदेनि इनत गण्यतदे। 

गमरुकम लदेषम अधिट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः एकरादशदरादशककयनोक्षः 
च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा उच्चनशकरायशै यनोगयनो 
भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररश्रमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य प्ररारपरचनिरायरामम 
नविषयननिधिराररणदे नविषयपररमराणननिधिराररणदे नविषयप्रकटिनिभराषरास्तरननिणरयदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित 
एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

भरारतट्रीयदशरनिस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरारपरा समबनोधिरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धिमरारथरकराममनोकनोपयनोनगनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधिरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम नविनशष्टिस 
यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधिनिस पररवितरनिस पररविधिरनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागतस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधिकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगनिस सरलस च 
नविधिरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविरचक्षः अस्मराकमम। 

नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गबौरविविराणणीं जगनत नविरलरामम सविरनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

 
सविर्वेऽत्र समवखिनर्यः सन्तम सविर्वे सन्तम वनररामयरार्यः। 
सविर्वे भदरावण पश्यन्तम मरा कवश्चदम दमर्यःखिभरागम भविततम।। 
दमजरनर्यः सज्जनघो भभयरातम सज्जनर्यः शिरावन्तमराप्नमयरातम।
शिरान्तघो ममच्यतत बन्धतभ्यघो ममकश्चरान्यरानम वविमघोचयततम।।
स्विस्त्यस्तम वविश्वस्य खिलर्यः प्रिसट्रीदतरास ध्यरायन्तम भभतरावन वशिविस वमथघो वधयरा। 
मनश्च भदस भजतरादधघोकजत आवितश्यतरास नघो मवतरप्यहहैतमककी।।

श्रट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेरककीयमा विमाकम्



  नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नराविवितम। सह ननौ भमनकम । सह विट्रीयर्यं करविराविहहै। ततजवस्विनराविधट्रीतमस्तम। मरा वविवद्विषराविहहै॥ ॐ शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः॥
 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथरनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  
भवितम। नविदरालराभदेनि सविरनविधितरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत। भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य 
उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधिराररणमनस्त। एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस 
हषरमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः कनोऽनप अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गण्यतदे। 

भरारतट्रीयदशरनिस्य प्रपञचक्षः अनत महरानिम। बहहननि दशरनिराननि च सनन्त। ममख्यरानिरास दशरनिरानिरास ससकदेपदेण पररचयक्षः मराध्यनमकककरायराक्षः पराठमयकमदे 
प्रदत्तक्षः। तदेषम कस्यरानप एकस्य दशरनिस प्रनक्रयरापमरक्षःसरमम अध्ययनिस क्रमशक्षः कतरव्यमम। ततक्षः अन्यदेषम अनप व्यमत्पनत्तमरानिम भविनत छरातक्षः इनत नविषयस 
मनिनस ननिधिराय अदशैतविदेदरान्तदशरनिस्य नविनशष्य पररचयक्षः अनस्मनिम पराठमयनविषयदे वितरतदे। अदशैतविदेदरान्तस्य जरानिस सरासख्यदशरनिजरानिदेनि समलभस भविनत 
इनत नधियरा सनोऽनप नविषयक्षः अत अन्तभरारनवितक्षः अनस्त। एविञच प्रमराणराननि इनत ईषतम नक्लष्टिक्षः परन्तम गमरुत्विपदणर्वो नविषयक्षः अत्यन्तस सरलयरा नगररा 
अनस्मनिम पराठमयक्रमदे वितरतदे। 

मराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः भरारतट्रीयदशरनिमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितरतदे। सनत समयदे छरातक्षः तस्य अध्ययनिदेनि 
जरानिपट्रीनिक्षः भनवितममहरनत। उच्चतरमराध्यनमकककरायरा भरारतट्रीयदशरनिमम इनत नविषयस्य अध्ययनिदेनि अदशैतविदेदरान्तदे प्रविदेशराय छरातस्य यनोगयतरा 
कल्प्यतदे। एतत्सरामग्रट्री अदशैतविदेदरान्तस्य सश्रदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गतराथरार नि विरा हदेयराक्षः अनप तम 
गभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः दयनोक्षः पमस्तकयनोक्षः कनल्पतनोऽनस्त। अस्य अध्ययनिदेनि अदशैतविदेदरान्तस्य मदलभदतस जरानिस छरातस्य भविदेतम। प्रमराणराननि 
च स जरानिट्रीयरातम। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगतरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशरनिस कम यरारतम, तशैक्षः उत्तरशैक्षः 
स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागदे स्विस्य नटिप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरारय परट्रीकरायशै सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गत्विरा समस्यरासमराधिरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटिदे अनप ससपकर व्यविस्थरा वितरत एवि। जरालपमटिकम टिक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधिरयतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधिरयतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे। 

अजरानिरान्धिकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशरनिराय च इयस मदे हरानदरकक प्रराथरनिरा - 
ॐ असतघो मरा सदम गमय। तमसघो मरा ज्यघोवतगरमय। ममत्यघोमरारममतस गमय॥ 
ॐ शिरावन्त: शिरावन्त: शिरावन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

डड. रराम-निराररायण-मट्रीणरा
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
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) 11 ब्रह

प्रस्तमाविनमा

ब्रह  सत्यस  जगबन्मथ्यमा  जतीविनो  ब्रहद्वैवि  नमापरयाः  इमत  अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तमानमास  समारयाः।  इदस 
पररदृश्यममानस  नमामरूपमाभ्यमास  व्यमाकपृ तस  जगतम्  ब्रहमण आरनोमपतमम्। सपृषक्षेयाः  पकविर  कक्षे विलस  ब्रह एवि आसतीतम्  इमत 
“सदक्षेवि  ससौम्यक्षेदमग  आसतीतम्”  इत्यमामदशपुतययाः  असकपृ तम्  मनमदररबन्त।  जतीविश्च  स्विरूपतनो  ब्रह  एवि। 
अजमानकमारणमातम्  स्विस्विरूपमम्  अजमाननम्  जतीवियाः  आत्ममानस  बदस  मन्यतक्षे,  सपुखदपुयाःखमामदकस  चमानपुभविमत। 
शविणमननमनमदध्यमासनद्वैयाः अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयमातम् अजमाननमारनो भविमत,  जतीविश्च स्विस्विरूपस प्रमाप्ननोमत 
इवि। इविपदनोपमादमानस च प्रमाप्तस्य एवि प्रमामप्तविरमातम्। यथमा कण्ठगतचमामतीकरयाः अजमानविरमातम् नषयाः इमत मविजमाननम् 
जनयाः  कक्षे नमचतम्  मविजमामपतयाः  सनम्  प्रमाप्ननोमत  इवि  तथद्वैवि  अजमानकमारणमातम्  स्विस्विरूपमम्  अजमाननम्  जतीवियाः 
अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयक्षेन  अजमाननमारमातम्  स्विस्विरूपस  प्रमाप्ननोमत  इवि।  परन्तपु  यदम्  ब्रहतत्त्विस  कक्षे न्द्रितीकपृ त्य 
आवितरममानस विक्षेदमान्तरमासस, मकस  तस्य ब्रहणयाः स्विरूपमममत सपुतरमास मविजक्षेयमम्। लकणप्रममाणमाभ्यमास विस्तपुससमदररमत 
ससदविचनमनपुसपृत्य ब्रहप्रमतपमादनमाय तल्लकणस मविचमारणतीयमम्। अतयाः अबस्मनम् पमाठक्षे  ब्रहणयाः लकणमस्ममामभयाः 
आलनोच्यतक्षे।

लकणस  मह  मदमविब्धिस  भविमत  स्विरूपलकणस  तटस्थलकणस  च।  शपुतसौ  ब्रहण उभयमविब्धिमक्षेवि  लकणस 
प्रमतपमामदतमम्। अबस्मनम् पमाठक्षे ब्रहणनो मदमविब्धिमक्षेवि लकणमम् आलनोचमयष्यतक्षे।  मदमविब्धिस च ब्रह्म शपुमतषपु आलनोच्यतक्षे 
– सगपुणस मनगपुरणस च। अबस्मनम् पमाठक्षे सगपुणब्रहमविषयक्षे मनगपुरणब्रहमविषयक्षे च आलनोचनस मविब्धिमास्यतक्षे। 

पमाठस्य उदक्षेश्यमामन
पमाठमक्षेतमम् अब्धितीत्य छमात्रमायाः अब्धिनोसलसखतमानम् मविषयमानम् जमास्यबन्त – 

 ब्रहपदस्य अथरयाः
 लकणदद्वैमविध्यमम्
 ब्रहणयाः स्विरूपलकणमम्
 ब्रहणयाः तटस्थलकणमम्
 मनगपुरणब्रहस्विरूपमम्
 सगपुणब्रहस्विरूपमम्

भमारततीयदररनमम्    1   
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मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. ) 11 1 ब्रहपदमाथर याः
‘बपृमह विपृदसौ’ इमत विपृद्ध्यथरकमादम् बपृह्ब्धिमातनोयाः ‘बपृसहक्षेनर्नोऽच्च’ इमत सकत्रक्षेण कतररर ममननम्-प्रत्ययक्षे ब्रहरबदनो 

मनष्पदतक्षे। बपृसहतक्षे  विब्धिरतक्षे  इमत ब्रह,  बपृसहमत विब्धिरयमत प्रजमायाः इमत विमा ब्रह। मनरमतरयमहत्त्विलकणविपृमदमत्त्विमादम् 
सविरव्यमापकत्विमादम् ब्रहक्षेमत अन्विथरमम् अमभब्धिमानमम्। उदपृतस च तस्ममादम् भमामततीकपृ तमा – बपृहत्त्विमादम् बपृसहणत्विमादमात्मद्वैवि 
ब्रहक्षेमत गतीयतक्षे इमत। महमाभमारतक्षे रमाबन्तपविरमण अमप उच्यतक्षे – “बपृहदम् ब्रह महच्चक्षेमत रबदमायाः पयमारयविमाचकमायाः” 
इमत।  अतनो  यस्ममादम्  बपृहदम्  नमाबस्त  मकसञ्चदम्,  यच्च  दक्षेहमादतीनमास  पररणममयतपृ  तदम्  ब्रहक्षेमत  ससध्यमत। 
दक्षेरकमालविस्तपुमभयाः अपररबच्छन्नत्विमातम्  च तस्य सविरव्यमापकतमा।  सविरत्र मविदममानत्विमातम्  कमालत्रयक्षेऽमप सत्त्विमातम् 
सविरविस्तपुषपु अनपुस्यकतत्विमातम् ब्रहणयाः दक्षेरतयाः कमालतयाः विस्तपुतश्च पररच्छक्षेदनो न सम्भविमत। 

ब्रह  एवि  आत्ममा।  ‘अत  समातत्यगमनक्षे’  इमत  समातत्यगमनमाथरकमादम्  अतम्-ब्धिमातनोयाः  ‘समामतभ्यमास 
ममनन्ममनणसौ’  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  ममननम्-प्रत्ययक्षे  आत्मनम्  इमत  रबदनो  मनष्पदतक्षे।  अतमत  सन्ततभमाविक्षेन 
जमागदमामदसविमारविस्थमासपु अनपुवितरतक्षे इत्यमात्ममा। एतमदहमायमामप आपम्-ब्धिमातनोयाः आपकविरकमादम्-दमाब्धिमातनोयाः अदम्-ब्धिमातनोश्च 
आत्मरबदमनष्पसत्तयाः प्रमतपमादतक्षे। सपुरक्षेश्विरमाचमायरण बपृहदमारण्यकभमाष्यविमासत्तरकक्षे  उकस  – 

यचच्चापप्नोतति यदच्चादत त यचच्चातत तविषयच्चातनिह।

यचच्चास्य सन्ततिप्नो भच्चाविस्तसच्चादच्चातततति कथ्यतित॥ इतति। 
अतयाः यनो मह सविर  प्रमाप्ननोमत,  ययाः सविरमम् गपृहमामत,  ययाः सविर  भकयमत,  यश्च सततस मविरमाजममानयाः सयाः 

आत्ममा इत्यथरयाः ससध्यमत। अनक्षेन आत्मनयाः सविरव्यमापकत्विस सविरगमाहकत्विस सविरनमारकत्विस सततमविदममानत्विञ्च 
जमायन्तक्षे। 

. ) 11 2 लकणस्विरूपमम्
‘लकणप्रममाणमाभ्यमास  विस्तपुससमदयाः,  न तपु  उदक्षेरममात्रक्षेण’  इमत मह  लनोकबस्थमतयाः।  अतयाः  मकस  तमाविदम् 

ब्रहणनो  लकणमममत  मविचमायरमम्।  लकणस  नमाम  लक्ष्यममात्रक्षे  मविदममानयाः  असमाब्धिमारणनो  ब्धिमरयाः।  यथमा  समास्नमावित्त्विस 
गनोलरकणमम्।  तच्च लकणस  मदमविब्धिस  भविमत स्विरूपलकणस  तटस्थलकणस  च।  मकस  तमावितम्  स्विरूपलकणमममत 
चक्षेदपुच्यतक्षे  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण – “स्विरूपमक्षेवि लकणस स्विरूपलकणमम्” इमत। स्विरूपत्विक्षे 
समत यदम् व्यमावितरकस  ततम्  स्विरूपलकणमममत तमात्पयरमम्। यथमा मब्धिपुरत्विस  मह स्विरूपस  रकर रमायमायाः,  मब्धिपुरत्विस  च 
रकर रमास  तमद्भिन्नक्षेभ्यनो  लविणमामदभ्यनो  व्यमावितरयमत।  अतनो  मब्धिपुरत्विस  रकर रमायमायाः  स्विरूपलकणमम्।  यमावित्कमालस  च 
रकर रमा  मतष्ठमत तमावित्कमालस  च रकर रमायमास  तत्स्विरूपस  मब्धिपुरत्विस  च मतष्ठमत। न मह विस्तपु  कदमामप स्विस्विरूपस 
जहमामत। 

तटस्थलकणमविषयक्षे  उच्यतक्षे  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  –  “तटस्थलकणस  तपु  यमाविल्लक्ष्यकमालमम् 
अनविबस्थतत्विक्षे  समत  यदम्  व्यमावितरकमम्”  इमत।  यमावित्कमालस  लक्ष्यस्य  बस्थमतयाः  तमावित्कमालस  लक्ष्यक्षे  यदम् 
अमविदममानममप  लक्ष्यस  तमद्भिन्नक्षेभ्यनो  व्यमावितरयमत  ततम्  तटस्थलकणमम्।  यथमा  गन्ब्धिवित्त्विस  पपृसथव्यमायाः 
तटस्थलकणमम्।  नद्वैयमामयकमतक्षे  उत्पन्नस  द्रिव्यस  कणमगपुणमम्  अमक्रयञ्च  मतष्ठमत।  अत  उत्पन्नमा  पपृसथविती 
गन्ब्धिगपुणरमहतमा, उत्पत्तक्षेयाः उत्तरकणक्षे पपृसथव्यमास समविमायसम्बन्ब्धिक्षेन गपुणयाः उत्पदतक्षे इमत नद्वैयमामयकरमादमान्तयाः। अतनो 
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ब्रह मटप्पणती

गन्ब्धियाः पपृसथव्यमास  सततमम्  अमविदममाननोऽमप पपृसथविवीं तमदतरक्षेभ्यनो जलमामदभ्यनो व्यमावितरयमत। तस्ममाच्च  गन्ब्धियाः 
पपृसथव्यमायाः तटस्थलकणमम्।

एविस  उपमनषद्भ्य  एवि  ब्रहणयाः  स्विरूपलकणस  तटस्थलकणस  च  जक्षेयस  तदम्  ब्रह  उपमनषत्परस,  तस 
त्विसौपमनषदस पपुरुषस पपृच्छमामम,  अममायमप्यसौपमनषदमम् इत्यमामदशपुमतषपु तस्य उपमनषन्ममात्रविक्षेदत्विकथनमातम्।  मकस  
तमाविदम् ब्रहणयाः स्विरूपलकणस मकस  विमा तटस्थलकणमममत अब्धिस्तमादम् आलनोच्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 ब्रहपदस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा।

. 2 ब्रहरबदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथरयाः कयाः।

. 3 आत्मपदस्य कमा व्यपुत्पसत्तयाः।

. 4 आत्मपदस्य व्यपुत्पसत्तगतमा अथमारयाः कक्षे ।

. 5 मकस  तमावितम् स्विरूपलकणमम्।

. 6 मकस  नमाम तटस्थलकणमम्।

. 7 तटस्थलकणस्य मकस  तमाविदम् उदमाहरणमम्।

. 8 ब्रहणयाः स्विरूपलकणस तटस्थलकणस विमा कपु तनो मविजमायतक्षे।

. ) 11 3 ब्रहणयाः स्विरूपलकणमम्
ब्रहणयाः स्विरूपलकणप्रमतपमादकमामन सबन्त बहहमन शपुमतविमाक्यमामन। सत्यस जमानमनन्तस ब्रह्म,  प्रजमानस 

ब्रह, मविजमानममानन्दस ब्रह इत्यमामदशपुमतविमाक्यक्षेषपु ब्रहणयाः स्विरूपलकणममालनोमचतमम्। तथमामह ब्रह्म सत्यस्विरूपस 
जमानस्विरूपमम्  अनन्तस्विरूपमम्  आनन्दस्विरूपञ्च। यथमा प्रकपृ षप्रकमारश्चन्द्रियाः इत्यमामदविमाक्यक्षेषपु  प्रकपृ षप्रकमारयाः 
चन्द्रिस्य स्विरूपमान्तभकरतयाः तथद्वैवि सत्यजमानमामदकस  ब्रहणयाः स्विरूपमक्षेवि। 

तद्वैसत्तरतीयनोपमनषद्भिमाष्यक्षे रङ्करमाचमायरण ब्रहलकणमविचमारप्रसङक्षे उच्यतक्षे यतम् सत्यजमानमानन्तपदमामन न मह 
मविरक्षेषणमामन ब्रहणयाः। ब्रह एकमक्षेवि,  ब्रहसजमाततीयमदततीयविस्तपुनयाः अभमाविमातम् मविरक्षेषणमानमास व्यथरतमा एवि स्यमातम्। 
उच्यतक्षे  च  -   सम्भविव्यमभचमारमाभ्यमास  स्यमामदरक्षेषणमम्  अथरवितम्  इमत।  अतयाः  सत्यजमानमानन्तपदमामन  लकणस 
ब्रहणयाः। लकणस मह लक्ष्यस सविरतयाः व्यमावितरयमत,  मविरक्षेषणस मह मविरक्षेष्यस सजमाततीयक्षेभ्य एवि व्यमावितरयमत। एतक्षेषमास 
सत्यजमानमानन्तपदमानमास परस्परनद्वैरपक्षेक्ष्यक्षेण समाकमातम् ब्रहपदक्षेनमान्विययाः। तक्षेन सत्यस ब्रह,  जमानस ब्रह,  अनन्तस ब्रह 
इमत ब्रहलकणमामन फसलतमामन भविबन्त। ततयाः समाममानमासब्धिकरण्यविरमातम् सत्यजमानमानन्तपदमानमास परस्परमन्वियनो 
भविमत।  पकविरमतीममाससमादररनक्षे  पदमतररयस  पमामष्ठरकमान्विय  इमत  प्रससदयाः।  तथमामह  अरुणयमा  मपङमाक्ष्यमा  गविमा 
एकहमायन्यमा सनोमस क्रकीणमामत इमत विमाक्यक्षे अरुणमात्वि-मपङमामकत्वि-एकहमायमनत्विमामदगपुणमानमास प्रथमस मक्रयमायमामन्वियनो 
भविमत।  गनोपदस  करणत्विक्षेन  मक्रययमा  अन्विक्षेमत।  गनोद्रिव्यस्य  क्रयमक्रययमा  अन्विययाः  उपपदतक्षे,  परन्तपु 
अरुणत्विमामदगपुणमानमास मक्रययमायमामन्वियनो ननोपपदतक्षे। अतनो मविचमायर गपुणमायाः द्रिव्यममासशत्य एवि मक्रययमा अन्विक्षेमत इमत 
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मनश्चतीयतक्षे।  एकबस्मन गनोद्रिव्यक्षे  मविदममानत्विमातम्  अरुणमात्विमपङमामकत्विद्वैकहमायमनत्विमानमास  परस्परमन्वियनो  भविमत। 
अतयाः  सत्यजमानमानन्तमादतीनमास  ब्रहणमा  पपृथगन्वियक्षे  सत्यमप  मविचमारदमारमा  परस्परमाबन्वितमानमामक्षेवि  एवि  तक्षेषमास 
ब्रहप्रमतपमादकतमा जमायतक्षे। 

यद्रिकपक्षेण यमन्नबश्चतस तद्रिकपस न व्यमभचरमत ततम् सत्यमम्। स्विस्विरूपव्यमभचमारयाः मविकमारक्षेषपु एवि दृश्यतक्षे। 
तथमामह दपुग्ब्धिस्य स्विरूपपररवितरनकमारणमादम् एवि दध्नयाः समपुत्पसत्तयाः। अतनो न मह दध्नयाः द पुग्ब्धिस्य विमा सत्यत्विस 
सम्भविमत। अतनो ब्रहणयाः सत्यत्विकथनक्षेन मविकमारक्षेभ्यनो ब्रहणनो मविलकणतमा स्पषस प्रमतपमामदतमा। कमारणस मह ब्रह 
चरमाचरमात्मकप्रपञ्चस्य। 

ननपु कमारणत्विमातम् मपृसत्तकमाविदम् जडत्विस न मह ब्रहणबश्चन्तनतीयमम्। उच्यतक्षे च तस्ममादम् जमानस ब्रहक्षेमत। 
अत्र च जमानपदस  भमाविक्षे  ल्यपुटम् -प्रत्ययक्षेन  मनष्पन्नमममत बनोध्यमम्।  न मह नद्वैयमामयकमामभमतस  जमानकतपृरत्विमम्  अत्र 
प्रमतपमामदतमम्। कतपृरत्विमम् अमप मविकमार एवि, ब्रहमण मविकमारक्षे स्वितीकपृ तक्षे न मह तस्य सत्यत्विस सम्भविमत। ब्रह्मणनो 
जमानकतपृरत्विक्षे  अङतीकपृ तक्षे  समत जक्षेयमातम्  जमानमाच्च तस्य भक्षेदमातम्  विस्तपुतयाः  पररबच्छन्नस्य तस्य अनन्ततमा  नद्वैवि 
सम्भविमत। यथमा समवितपुयाः प्रकमारयाः, यथमा विमा अगक्षेयाः उष्णतमा तथद्वैवि जमानस ब्रहणयाः स्विरूपमम्। तच्च जमानस मनत्यस 
कमारणमान्तरमनरपक्षेकत्विमातम्,  सकक्ष्मञ्च कमालमाकमारमादतीनमास कमारणत्विमातम्।

न च जमानस्विरूपस्य ब्रहणयाः लसौमककजमानविदम् अन्तवित्त्विस  कल्पनतीयमम्।  उच्यतक्षे  तस्ममादम् अनन्तस 
ब्रहक्षेमत। ब्रहणयाः दक्षेरतयाः कमालतयाः विस्तपुतयाः अन्तस्य अभमाविमातम्  अनन्ततमा ससध्यमत। ब्रह एवि असखलस्य 
जगतयाः कमारणमम्। कमायर व्यमाप्य कमारणस मतष्ठमत। अतनो जगदम् व्यमाप्य ब्रहणनो मविदममानत्विमातम् तस्य सविरव्यमामपत्विस 
ससध्यमत।  कमालत्रयक्षे  ब्रहणनोऽसत्त्विस  कदमामचदमप  न  सम्भविमत  इमत  तस्य  कमालतयाः  अन्ततमा  नमाबस्त। 
ब्रहव्यमतररकस्य मदततीयविस्तपुनयाः अभमाविमातम्, सविरविस्तपुषपु अनपुस्यकतत्विमादम् विमा ब्रहणयाः विस्तपुतयाः पररच्छक्षेदनोऽमप न 
सम्भविमत। अतयाः सविरमविब्धिमान्ततमाव्यमावितरकमम् अनन्तपदस ब्रहणनो लकणस भविमत। 

मविजमानममानन्दस ब्रह, आनन्दस ब्रहक्षेमत व्यजमानमातम्, आनन्दस ब्रहक्षेमत व्यजमानमातम्, यनो विद्वै भकममा तत्सपुखमम् 
इत्यमामदशपुमतषपु  ब्रहण  आनन्दस्विरूपतमा  ख्यमामपतमा।  अस्य  चमानन्दस्य  परमतमा  समाब्धिनपरतन्त्रतमाभमाविमातम् 
अमविनमामरत्विमाच्च। न चमात्र दपुयाःखमाभमावि एवि आनन्दरबदस्य अथरयाः,  लसौमककमानन्दनो मह ब्रहस्विरूपमानन्दस्य 
ममात्रक्षेमत शपुमतप्रमतपमादस्यमाथरस्य दपुमनररूप्यत्विमातम्। न मह अभमाविस्य आसब्धिक्यन्यकनतमामचन्तनस मविब्धितीयतक्षे बपुब्धिद्वैयाः। 
अतनो दपुयाःखमाभमावि एवि मनोकयाः इमत समासख्यनद्वैयमामयकससदमान्तयाः दकमषत एवि। ननपु आनन्दस ब्रहक्षेत्यत्र पपुससलमङनयाः 
आनन्दरबदमातम्  मत्विथर्थीयक्षे  अच्प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नस्य आनन्दपदस्य आनन्दमविमरषममत्यथरयाः,  अन्यथमा  पपुससलङक्षे  
मविदममानस्य आनन्दरबदस्य ब्रहमविरक्षेषणतयमा नपपुससकक्षे  कथस व्यविहमारयाः इमत चक्षेन्न, आनन्दनो ब्रहक्षेमत व्यजमानमातम् 
इत्यमामदशपुमतषपु  ब्रहसमाममानमासब्धिकरण्यक्षेन एवि पपुससलमङनयाः आनन्दपदस्य शविणमातम्। अत आनन्दस ब्रहक्षेत्यमामदषपु 
स्थलक्षेषपु ब्रहस्विरूपतयद्वैवि आनन्दपदस व्यमाख्यक्षेयमन्यथमा शपुततीनमास ममथनो मविरनोब्धियाः सममापतक्षेतम्।

सत्यजमानमानन्तमानन्दपदमामन ब्रहणयाः लकणमामन। लकणमामन च लक्ष्यममतरक्षेभ्यनो व्यमावितरयबन्त। तथमामह 
सत्यपदस  ब्रह  अनपृतमविकमारक्षेभ्यनो  व्यमावितरयमत,  जमानपदस  जडक्षेभ्यनो  ब्रह  व्यमावितरयमत,  अनन्तपदस  च 
अन्तमविमरषविस्तपुभ्यनो  ब्रह  व्यमावितरयमत,  आनन्दपदस  च  दपुयाःखमादम्  ब्रह  व्यमावितरयमत।  एविस  सत्यमामदपदमानमास 
अनपृतमामदब्धिमरमनविपृसत्तपरत्विमातम्  ब्रहणयाः  च  अप्रससदत्विमातम्  सत्यमामदविमाक्यस्य  रकन्यमाथरतमा  एविक्षेमत  चक्षेतम्  न, 
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सत्यमादतीनमास  मविरक्षेषणत्विक्षे  सत्यमप  लकणमाथरत्विमातम्  लकणस्य  च  लक्ष्यसत्त्विक्षे  एवि  प्रयनोज्यममानत्विमातम्  न 
रकन्यमाथरतमापसत्तयाः। सत्यमामदपदमानमास मविरक्षेषणत्विक्षेऽमप न रकन्यमाथरतमा सत्यस जमानमनन्तस ब्रहक्षेत्यमादतीनमास विमाक्यमानमास, 
मविरक्षेषणमानमास  मविरक्षेष्यमनयन्तपृत्विमातम्।  असमत  मविरक्षेष्यक्षे  मविरक्षेषणनोपमादमानस्य  असम्भविमातम्।  ननपु 
सत्यजमानमानन्तपदमानमास ब्रहप्रमतपमादकत्विमातम् तक्षेषमास  पयमारयविमाचकत्विस्य आपसत्तयाः भविमत,  तथमात्विक्षे सत्यपदक्षेनद्वैवि 
ब्रहणनो मनदररमातम् जमानमानन्तमामदपदमानमामम् उपमादमानक्षे पपुनरुमकयाः स्यमातम्। अत्रनोच्यतक्षे,  सत्यमामदपदमामन यदमप ब्रह 
एवि बनोब्धियबन्त तथमामप तक्षेषमास रक्यतमाविच्छक्षेदकस्य व्यमावित्यरस्य भक्षेदमातम् न मह तक्षेषमास पयमारयतमापसत्तयाः।  

ब्रहणश्च गपुणमक्रयमाजमात्यमामदरमहतत्विमादम् रबदविमाच्यतमा न सम्भविमत। अतनो न सत्यमामदरबदद्वैयाः ब्रह 
अमभब्धितीयतक्षे।  सत्यमामदपदद्वैमहर  ब्रह  लक्ष्यतक्षे।  उच्यतक्षे  तस्ममातम्  रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः  –  सत्यमामदरबदमा 
इतरक्षेतरसमन्नब्धिमानमादन्यनोऽन्यमनयम्यमनयमामकमायाः  सन्तयाः  सत्यमामदरबदविमाच्यमामन्नवितरकमा  ब्रहणनो  लकणमाथमारश्च 
भविन्ततीमत। तक्षेन च न यतनो विमाचनो मनवितरन्तक्षे अप्रमाप्य मनसमा सह, अमनरुकक्षे ऽमनलयनक्षे इत्यमामदशपुमतमविरनोब्धियाः। 

लकणस  नमाम  लक्ष्यक्षे  मविदममानयाः  असमाब्धिमारणनो  ब्धिमरयाः।  ब्धिमरश्च  ब्धिममरमण  मतष्ठमत।  सत्यत्विमादतीनमास 
ब्रहस्विरूपत्विमातम् ब्रहब्धिमरत्विमाभमावियाः। अतनो न मह सत्यत्विमादतीमन ब्रहलकणमामन इमत चक्षेद पुच्यतक्षे मद्वैविमम्, स्विस्य एवि 
स्विमापक्षेकयमा  ब्धिमरब्धिममरभमाविकल्पनयमा  लक्ष्यलकणत्विस्य  सम्भविमातम्।  सत्यमादतीमन  यदमप  ब्रहमामभन्नमामन 
ब्रहस्विरूपत्विमातम्  तथमामप  कबल्पतक्षेन  ब्धिमरब्धिममरभमाविक्षेन  तत्र  सत्यमादतीनमास  ब्रहविपृसत्तत्विस  समाब्धिनतीयमम्।  उच्यतक्षे  च 
पञ्चपमामदकमाकमारक्षेण  –  आनन्दनो  मविषयमानपुभविनो  मनत्यत्विस  चक्षेमत  सबन्त  ब्धिममारयाः,  अपपृथक्त्विक्षेऽमप  चद्वैतन्यमातम् 
पपृथमगविमाविभमासन्तक्षे इमत। 

ब्रह च मनरवियविमम् अखण्डमम् स्विगत-सजमाततीय-मविजमाततीयभक्षेदरमहतमम्। अत ब्रहमविषयक्षे आम्नमायतक्षे 
छमान्दनोग्यनोपमनषमद  –  एकमक्षेविमामदततीयमम्  इमत।  अत्र  एकपदक्षेन  ब्रहमण  सजमाततीयभक्षेदमनरमासयाः,  एवि  पदक्षेन 
स्विगतभक्षेदमनरमासयाः, अमदततीयमम् इमत पदक्षेन मविजमाततीयभक्षेदमनरमासयाः मविमहतयाः।  स्विगतसजमाततीयमविजमाततीयभक्षेदमानमास 
स्विरूपमविषयक्षे उच्यतक्षे पञ्चदश्यमास – 

विवृक्षस्य स्वगतिप्नो भ तददः पत्रप पष्पफलच्चातदतभदः।

विवृक्षच्चान्तरच्चात्सजच्चातितीयप्नो तविजच्चातितीयदः तशिलच्चातदतिदः॥ (पञ्चदशिती २.२०) इतति। 
तथमामह  विपृकस्य पत्रपपुष्पफलमामदमभयाः स्विमावियविक्षेभ्यनो भक्षेदयाः स्विगतनो भक्षेदयाः, विपृकस्य विपृकमान्तरमादम् भक्षेदनो मह 

सजमाततीयनो भक्षेदयाः, विपृकस्य प्रस्तरमामदभ्यनो भक्षेदनो मह मविजमाततीयनो भक्षेदयाः। ब्रहमण एतक्षे त्रयनो भक्षेदमा न वितरन्तक्षे। ब्रहणनो 
मनरवियत्विमातम्  नमाबस्त तबस्मनम्  स्विगतनो  भक्षेदयाः,  ब्रहव्यमतररकस्य मदततीयस्य अभमाविमातम्  ब्रह्ममण सजमाततीयनो 
मविजमाततीयनो विमा भक्षेदनो नमाबस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 9 ब्रहणयाः स्विरूपलकणप्रमतपमादकमामन शपुमतविमाक्यमामन कमामन।

. 10 लकणमविरक्षेषणयनोयाः कनो भक्षेदयाः।

. 11 पमामष्ठरकमान्वियस्य मकस  तमाविदपुदमाहरणमम्।
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. 12 सत्यपदस्य कनोऽथरयाः।

. 13 ब्रहलकणभकतस्य जमानपदस्य कनोऽथरयाः।

. 14 आनन्दपदस्य दपुयाःखमाभमावि इमत कपु तनो नमाथरयाः। 

. 15 सत्यपदस ब्रह कपु तनो व्यमावितरयमत।

. 16 जमानपदस ब्रह कपु तनो व्यमावितरयमत।

. 17 ब्रहणयाः रबदविमाच्यतमा कपु तनो न सम्भविमत।

. 18 सत्यत्विमादतीनमास ब्रहस्विरूपत्विमातम् कथस ब्रहलकणतमा सम्भविमत।

. 19 सत्यत्विमादतीनमास ब्रहस्विरूपत्विक्षेऽमप लकणपरतमास प्रमतपमादमयतपुस पञ्चपमामदकमाकमारक्षेण मकमपुच्यतक्षे।

. 20 एकमक्षेविमामदततीयमम् – इत्यत्र कक्षे न पदक्षेन ब्रहमण कस्य भक्षेदस्य मनरमासनो भविमत।

. 21 सजमाततीयभक्षेदनो नमाम कयाः।

. 22 स्विगतभक्षेदनो नमाम कयाः।

. 23 कपु तनो ब्रहमण मविजमाततीयभक्षेदयाः सजमाततीयभक्षेदनो विमा नमाबस्त।

. 24 ब्रहमण स्विगतभक्षेदयाः मकमथर नमाबस्त।

. ) 11 4 ब्रहणयाः तटस्थलकणमम्
ब्रहणयाः तटस्थलकणस तद्वैसत्तरतीयनोपमनषदनो ब्रहमानन्दविल्ल्यमामक्षेविममाम्नमायतक्षे – यतनो विमा इममामन भकतमामन 

जमायन्तक्षे,  यक्षेन  जमातमामन  जतीविबन्त,  यतम्  प्रयन्त्यमभससमविरबन्त,  तमदसजजमासस्वि,  तद्ब्रहक्षेमत  इमत।  तत्र  च 
मनणरयविमाक्यत्विक्षेनमाम्नमातमम्  – आनन्दमाद्ध्यक्षेवि खबल्विममामन भकतमामन जमायन्तक्षे।  आनन्दक्षेन  जमातमामन जतीविबन्त। 
आनन्दस  प्रयन्त्यमभससमविरबन्त इमत। शपुमतममममामम्  आब्धिमारतीकपृ त्य एवि भगवितमा  बमादरमायणक्षेन  ब्रहसकत्रक्षे  सकमत्रतस 
ब्रहणयाः तटस्थलकणस – जन्ममादस्य यतयाः इमत। सकत्रस्यमास्य भमाष्यक्षे रङ्करमाचमायरभगवित्पमादद्वैरुच्यतक्षे – अस्य 
जगतनो  ...  जन्मबस्थमतभङस  यतयाः  सविरजमातम्  सविररकक्षे याः  कमारणमादम्  भविमत  तद्ब्रह इमत।  सविरमक्षेततम्  ससगपृह 
विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  ब्रहणयाः  तटस्थलकणमपुकस  –  जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम्  इमत।  जगत्पदक्षेनमात्र  कमायरजमातस 
सकच्यतक्षे। जन्ममादतीत्यत्र आमदपदक्षेन बस्थमतलययनोयाः गहणमम्। कमारणत्विस चमात्र कतपृरत्विरूपमम्, तक्षेन न अमविदमायमामम् 
अमतव्यमामप्तयाः,  अमविदमायमायाः  जगत्कमारणत्विक्षेऽमप  कतपृरत्विमाभमाविमातम्।  अतनो  ब्रहणयाः  तटस्थलकणस  तमावितम् 
जगज्जन्मबस्थमतलयकतपृरत्विमममत।

कसौमपुदतीकमारमाणमास रमाममादयमाचमायमारणमास  मतक्षे  तमावितम् जगज्जन्मबस्थमतलयक्षेषपु  एकद्वै ककमारणत्विममप ब्रहणनो 
लकणस भमवितपुमहरमत। अत्तमा चरमाचरगहणमातम् इमत सकत्रक्षे  जगल्लयकमारणत्विस्य एवि ब्रहलकणत्विक्षेन उकत्विमातम्। 
अतनो  जगज्जन्मकतपृरत्विस,  जगबत्स्थमतकतपृरत्विस,  जगल्लयकतपृरत्विमम्  इमत त्रतीमण लकणमामन ब्रहणयाः सम्भविबन्त। 
कतपृरत्विस नमाम ‘तत्तदपुपमादमानगनोचरमापरनोकजमानमचककीषमारकपृ मतमत्त्विमम्’ इमत विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामपुकमम्। तदद्वैकत,  ययाः 
सविरजयाः  सविरमविदस्य  जमानमयस  तपयाः  इत्यमामदशपुमतभ्ययाः  ब्रहणयाः  उपमादमानगनोचरमापरनोकजमानस  प्रमतपमामदतमम्, 
सनोऽकमामयत  इत्यमामदशपुमतमभयाः  उपमादमानमविषयकमचककीषमार  ब्रहणनो  जमायतक्षे,  तदमात्ममानस  स्वियमकपु रुत 
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तन्मननोऽकपु रुत  इत्यमामदशपुमतभ्यनो  ब्रहणनो  उपमादमानमविषयककपृ मतमत्त्विस  जमायतक्षे।  एतक्षेषमास  जमानमचककीषमारकपृ ततीनमास 
पकविर्नोकक्षे षपु  मत्रषपु  लकणक्षेषपु  पपृथकम्  पपृथकम्  ससयनोजनक्षेन  नवि  ब्रहलकणमामन  सममापतबन्त।  तमामन  मह 
जगज्जन्ममानपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्,  जगज्जन्ममानपुकक लमचककीषमारमत्त्विमम्,  जगज्जन्ममानपुकक लकपृ मतमत्त्विमम्, 
जगबत्स्थत्यनपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्,  जगबत्स्थत्यनपुकक लमचककीषमारवित्त्विमम्,  जगबत्स्थत्यनपुकक लकपृ मतमत्त्विमम्, 
जगल्लयमानपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्, जगल्लयमानपुकक लमचककीषमारवित्त्विमम्, जगबत्स्थत्यनपुकक लकपृ मतमत्त्विमम् चक्षेमत। 

कतपृरत्विस नमाम कमायमारनपुकक लजमानवित्त्विमममत कक्षे चन। अबस्मन्मतक्षे ब्रह्मणयाः त्रतीमण एवि तटस्थलकणमामन - 
जगज्जन्ममानपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्, जगज्जन्ममानपुकक लमचककीषमारमत्त्विमम्, जगज्जन्ममानपुकक लकपृ मतमत्त्विमम् चक्षेमत। 

ब्रहणयाः  अपरस  तटस्थलकणस  तमावितम्  मनसखलजगदपुपमादमानत्विमम्  इमत।  अत्र  उपमादमानत्विस  नमाम 
जगदध्यमासमासब्धिष्ठमानत्विमम्  जगदमाकमारक्षेण  मविपररणमममानममायमासब्धिष्ठमानत्विस  विमा।  अतयाः  जगतयाः  अध्यमासक्षे  यदम् 
असब्धिष्ठमानस  तदम्  ब्रह,  तमादृरमम्  असब्धिष्ठमानत्विस  च  ब्रहमण  वितरतक्षे।   जगद्रिकपक्षेण  मविपररणमममानमायमायाः 
पररणमाम्यपुपमादमानकमारणभकतमायमा  ममायमायमायाः  असब्धिष्ठमानस  ब्रह,  तमादृरममायमासब्धिष्ठमानत्विस  च  ब्रहमण  इमत 
लकणसमन्विययाः।   ननपु  जगतम्  मह  जडमम्,  तस्य  कमारणममप  तत्सजमाततीयस  जडमक्षेवि  स्यमामदमत  चक्षेद पुच्यतक्षे 
पररणमाम्यपुपमादमानकमारणमविषयक्षे  अयस  मनयमयाः।  ब्रहणयाः  मविवितरभकतमम्  इदस  जगतम्,  मविवितर्नोपमादमानकमारणस्य 
कमायरसजमाततीयत्विक्षे नमाबस्त मनयमयाः। जगतयाः उपमादमानत्विमादम् एवि ब्रहणमा सह जगतयाः तमादमात्म्यस ख्यमापयमत शपुमतयाः 
– इदस सविर यदयममात्ममा, सच्च त्यच्चमाभवितम्, बहह स्यमास प्रजमायक्षेय इमत। 

ब्रह जगतयाः मनममत्तकमारणमम् उपमादमानकमारणस च भविमत। ननपु न मह ब्रह जगतयाः मनममत्तकमारणममात्रस 
भमवितपुमहरमत,  तत्सपृष्टमा  तदक्षेविमानपुप्रमामविरतम्  सविर  खबल्विदस  ब्रह्म इत्यमामदशपुमतषपु  ब्रह्मणयाः  सविरकमायरव्यमापकतमा 
जमायतक्षे।  न मह  मनममत्तकमारणस  कमायर  व्यमाप्ननोमत।  न च ब्रह जगतयाः उपमादमानकमारणस  भमवितपुमहरमत,  जगतनो 
जडत्विमातम् तदपुपमादमानस्यमामप जडत्विममापदक्षेत। अत्रनोच्यतक्षे यदम् ब्रह जगतयाः मनममत्तकमारणमम्,  ब्रहचद्वैतन्यस मविनमा 
जगदपुत्पत्तक्षेयाः असम्भविमातम्। तस्य ब्रहणयाः उपमादमानत्विस च जगदपुपमादमानममायमासब्धिष्ठमानत्विक्षेन। तथमामह ममायमा जगतयाः 
पररणमाम्यपुपमादमानकमारणस,  ममायमासब्धिष्ठमानस  ब्रह  च  जगतनो  मविवितर्नोपमादमानकमारणमम्।   मनममत्तकमारणस  मह 
उपमादमानकमारणमादम्  मभदतक्षे,  अतयाः  कथमद्वैकस्यद्वैवि  ब्रहणनो  यपुगपतम्  मनममत्तकमारणत्विमम्  उपमादमानकमारणत्विस 
चक्षेत्यपुच्यतक्षे  –  ब्रह स्विप्रब्धिमानतयमा  मनममत्तस,  अजमानरूपनोपमासब्धिप्रब्धिमानतयमा  उपमादमानस  च  भविमत।  यथमा  लकतमा 
तन्तपुकमायर प्रमत स्विप्रब्धिमानतयमा मनममत्तस स्विररतीरप्रब्धिमानतयमा उपमादमानस च भविमत तदतम्। आम्नमायतक्षे च –

यथप्नोर रनिच्चातभदः सवृजति त गवृह्णति त च यथच्चा पवृतथवच्चामप्नोषधयदः सम्भवितन्त।

यथच्चा सतिदः प परुषच्चातत शिलप्नोमच्चातनि तिथच्चाक्षरच्चात्सम्भवितितीह तविश्वम म॥ इतति। 
ब्रहलकणप्रमतपमादनकमालक्षे जगज्जन्मबस्थमतहक्षेतपुत्विक्षेन ब्रहणयाः मनममत्तकमारणतमा, जगल्लयमासब्धिष्ठमानत्विक्षेन 

च  तस्य  उपमादमानकमारणतमा  जमायतक्षे।  एतक्षेन  जन्ममादस्य  यतयाः  इमत  सकत्रक्षेण 
मनसखलजगदमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणस  ब्रहक्षेमत  प्रमतपमामदतस  भविमत।  ससदमान्तलक्षेरससगहक्षे  कक्षे षमासञ्चतम्  मतमक्षेविस 
ससगपृहतीतमम्  –  “अन्यक्षे  तपु  जन्मकमारणत्विस्य  बस्थमतकमारणत्विस्य  च  मनममत्तकमारणसमाब्धिमारण्यमातम् 
उपमादमानत्विप्रत्यमायनमाय ब्रहमण लयनो दमररतयाः। अस्तपु ब्रह जगदपुपमादमानमम्, तज्जन्ममन घटजन्ममन कपु लमालवितम्, 
तबत्स्थतसौ  रमाज्यस्थक्षेममन  रमाजविच्च  उपमादमानमादन्यदक्षेवि  मनममत्तस  भमविष्यततीमत  रङ्कमाव्यविच्छक्षेदमाय  तस्यद्वैवि 
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जगज्जननजतीविमनयमामकत्विमपुकमम्।  तथमा  चद्वैकमक्षेविक्षेदस  लकणमम्  अमभन्नमनममत्तनोपमादमानतयमामदततीयस 
ब्रहनोपलकयततीत्यमाहहयाः” इमत।  ‘प्रकपृ मतश्च  प्रमतजमादृषमान्तमानपुपरनोब्धिमातम्’  इमत  ब्रहसकत्रक्षेऽमप  ब्रह  एवि  जगतयाः 
अमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणमम्  इमत  समाकमात्प्रमतपमामदतमम्।  ब्रह  प्रकपृ मतयाः  उपमादमानस  च  भविमत।  चक्षेमत  पदक्षेन 
मनममत्तकमारणतमा आमकप्यतक्षे। अत्र हक्षेतपुस्तमावितम् – यक्षेन मविजमातक्षेन सविर मविजमातस स्यमामदमत प्रमतजमा, यथमा ससौम्य 
एकक्षे न मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृन्मयस मविजमातस स्यमामदमत दृषमान्तश्च। मकस  बहहनमा, यतनो विमा इममामन भकतमामन जमायन्तक्षे इमत 
शपुतसौ  यतयाः  इमत  पदक्षे  शकयममाणमा  पञ्चमती  जमनकतपुरयाः  प्रकपृ मतयाः  इमत  सकत्रक्षेण  अपमादमानससजमामविब्धिमानमातम्  भविमत। 
अनक्षेनमामप ब्रहणयाः जगदपुपमादमानत्विस भविमत स्फपु टमम्। अतनो ब्रह एवि जगतनो मनममत्तकमारणमम् उपमादमानकमारणस चक्षेमत 
स्पषमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 25 ब्रहणयाः तटस्थलकणप्रमतपमादकमामन शपुमतविमाक्यमामन कमामन।

. 26 ब्रहणयाः तटस्थलकणप्रमतपमादकस  सकत्रस मकमम्।

. 27 विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास ब्रहणयाः मकस  तटस्थलकणस प्रमतपमादतक्षे।

. 28 जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम् – इत्यत्र कमारणत्विपदस्य कनोऽथरयाः।

. 29 जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम् इमत लकणक्षे कमारणत्विपदस्य कतपृरत्विरूपमाथमारङतीकमारक्षे कपु त्र नमामतव्यमामप्तयाः।

. 30 ब्रहलकणमविषयक्षे कसौमपुदतीकमारमाणमास मकस  मतमम्।

. 31 कतपृरत्विस नमाम मकमम्।

. 32 ब्रहणयाः जगज्जन्मबस्थमतलयकमारणत्विस मविहमाय अपरस तटस्थलकणस मकमम्।

. 33 मनसखलजगदपुपमादमानत्विमम् इत्यत्र उपमादमानत्विस नमाम मकमम्।

. 34 कपु तनो ब्रह जगतयाः उपमादमानमम्।

. 35 कथस ब्रह जगतयाः उपमादमानकमारणस मनममत्तकमारणस च भविमत।

. ) 11 5 सगपुणस मनगपुरणस च ब्रह
ब्रह स्विभमावितनो मनगपुरणममप मनगपुरणब्रहबनोब्धिक्षे असमथमारनमास मपुमपुककणमास कपृ तक्षे सगपुणत्विक्षेन ब्रह उपमदश्यतक्षे। 

अतयाः  रङ्करमाचमायरण  आनन्दमयमासब्धिकरणभमाष्यमारम्भक्षे  उच्यतक्षे  –  मदरूपस  मह  ब्रह्ममागम्यतक्षे, 
नमामरूपमविकमारभक्षेदनोपमासब्धिमविमरषस,  तमदपरतीतस  च  सविर्नोपमासब्धिमविविसजरतमम्  इमत।  सनोपमासब्धिकस  ब्रह  उपमास्यत्विक्षेन, 

मनरुपमासब्धिकस  च ब्रह जक्षेयत्विक्षेन विक्षेदमान्तक्षेषकपमदश्यतक्षे। सगपुणमनगपुरणब्रहमविषयक्षे अब्धिनो मविस्तमारक्षेण आलनोच्यतक्षे। 
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ब्रह मटप्पणती

. . ) 11 5 1 मनगपुरणस ब्रह
अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे ब्रह मह स्विरूपतनो मनगपुरणमम्। ब्रहणनो गपुणस्वितीकमारक्षे मकस  सयाः गपुणयाः सत्ययाः उत ममथ्यमा 

इमत  प्रश्नयाः।  यमद  सत्यनो  गपुणयाः  तदमा  ब्रहमामतररकस्य  गपुणस्य  सत्यत्विमातम्  अदद्वैतभङप्रसङयाः।  ब्रहमण 
स्वितीमक्रयममाणनो  गपुणनो  ममथ्यमा  चक्षेतम्  इषमापसत्तयाः।  अतनो  ब्रहणनो  स्विरूपतनो  मनगपुरणतमा  एवि  यपुकमा।  यक्षे  च 
सगपुणत्विविमामदनयाः  रमाममानपुजमादययाः  तद्वैरमप  मनगपुरणस  ब्रह  सपुतरमामङतीकरणतीयमम्।  यथमा  दण्डती  पपुरुषयाः  इत्यत्र 
दण्डमविमरषपपुरुषबनोब्धिस्थलक्षे  मविरक्षेष्यस्य  पपुरुषस्य  मविरक्षेषणस्य  दण्डस्य  च  पपृथकम्  जमानमपक्षेमकतमम्।  तथद्वैवि 
गपुणमविमरषस  ब्रहक्षेमत  बनोब्धिमाथर  गपुणस्य  तद्रिमहतस्य  ब्रहणश्च  जमानमपक्षेमकतमम्।  सगपुणत्विविमामदनयाः 
मनगपुरणब्रहमविषयकशपुतययाः प्रमाकपृ तगपुणरमहतत्विस ब्रहणयाः प्रमतपमादयन्ततीमत आलपबन्त।

एविस  ब्रह जमामतरमहतममप,  एकस्य जमामतनमारङतीमक्रयतक्षे।  ब्रहमण मक्रयमामप नमाबस्त,  सविरव्यमामपत्विमातम् 
मनरवियवित्विमातम्  च।  ब्रहव्यमतररकस्य  मदततीयस्य  अभमाविमादम्  ब्रहमण  न  मह  कबश्चतम्  सम्बन्ब्धिनोऽबस्त।  एविस 
गपुणमक्रयमाजमामतसम्बन्ब्धिरमहतत्विमातम्  ब्रह  न  मह  कथसञ्चदम्  विमाचमा  प्रमतपमादमयतपुस  रक्यतक्षे।  अतनो  ब्रह्म 
विमाचमामगनोचरमम्  इमत  शपुतययाः  प्रमतपमादयबन्त।  आम्नमातञ्च – यदमाचमानभ्यपुमदतमम्  (कक्षे न.  १.४)  यतनो  विमाचनो 
मनवितरन्तक्षे (तद्वै. २.४) इत्यमामद। 

ब्रहणयाः  मनगपुरणतमा  च  शपुमतसहसक्षेषपु  प्रमतपमादतक्षे।  तथमामह  ईरनोपमनषमद  आम्नमायतक्षे  –  तदक्षेजमत 
तन्नद्वैजमत तदकरक्षे तदबन्तकक्षे  इमत, कक्षे ननोपमनषमद आम्नमातस – न तत्र चकपुगरच्छमत न विमाग्गच्छमत ननो मनयाः इमत, 

कठनोपमनषमद  अरबदमस्पररमरूपमव्ययस  तथमारसस  मनत्यमगन्ब्धिविच्च  यतम्  इमत,  प्रश्ननोपमनषमद 
तदच्छमायमररतीरमम् अलनोमहतस रपुभ्रमकरमम्,  मपुण्डकनोपमनषमद अप्रमाणनो हमनमायाः रपुभ्रयाः इमत,  ममाण्डक क्यनोपमनषमद 
अदृषमम् अव्यविहमायरमम् अगमाहमम् अलकणमम् अमचन्त्यमम् अव्यपदक्षेश्यमम्  इमत, छमान्दनोग्यनोपमनषमद अररतीरस विमावि 
सन्तस न मप्रयमामप्रयक्षे स्पपृरतयाः इमत, बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे तदक्षेतद्ब्रह अपकविरमम् अनपरमम् अनन्तरमम् 
अबमाहमम् इत्यमामद। अतनो ब्रहणनो मनगपुरणतमायमायाः शपुमतप्रमतपमामदतत्विमातम् तस्य मनरमाकरणस कथसञ्चदमप कतपुर  न 
रक्यतक्षे। एतक्षेषमास च सगपुणपरत्विक्षेन समपुन्नयनस शपुत्यथरपररत्यमागक्षे एवि सम्भविमत। 

. . ) 11 5 2 सगपुणस ब्रह
मनगपुरणब्रहध्यमानक्षे असमथमारनमास कपृ तक्षे ब्रहमण कबल्पतगपुणमानम् ससयनोज्य सगपुणस ब्रह प्रमतपमादयमत शपुमतयाः। 

उच्यतक्षे  च  -  समाब्धिकमानमास  महतमाथमारय  ब्रहणनो  रूपकल्पनमा  इमत।  सगपुणब्रहप्रमतपमादनप्रसङक्षे  एवि  ब्रहणनो 
जगत्कतपृरत्विमामदगपुणयनोगनो  विण्यरतक्षे।  कतपृरत्विमाच्च  तबस्मनम्  जगदपुपमादमानमविषयकमापरनोकजमानस  मचककीषमार  कपृ मतश्च 
कल्प्यन्तक्षे।  मनगपुरणस  कमायरकमारणव्यमतररकमम्  अदद्वैतस  ब्रह्म  न  मह  जगत्कमारणस  भमवितपुमहरमत।  अतनो 
ममायमारूपनोपमासब्धिनमा सह तस्य सम्बन्ब्धिस पररकल्प्य ब्रहण ईश्विरत्विस जगत्सजरकत्विस च प्रमतपमादतक्षे शपुमतषपु। एविस 
असखलजगदपुपमादमानत्विमातम्  ब्रहणयाः  सविरजत्विस  सविरव्यमामपत्विस  च  विण्यरतक्षे।  सकलजगदपुपमादमानत्विमातम् 
जगदन्तयाःप्रमविषत्विमाच्च  तस्य  सविमारन्तयमारममत्विममप  ससध्यमत।  विमाङ्मनयाःप्रमाणमामदमभयाः  सम्बन्ब्धिविरमातम्  तस्य 
विमाङ्मयत्विस प्रमाणमयत्विस मननोमयत्विस च प्रमतपमादतक्षे शपुमतषपु। परन्तपु कबल्पतगपुणयनोगक्षेन एवि ब्रहणयाः सगपुणत्विमम् इमत 
बनोध्यमम्, स्विरूपतनो ब्रह मह मनगपुरणस मनमविररक्षेषमम्। कमविमरनतीषती पररभकयाः स्वियम्भकयाः, अणनोरणतीयमानम् महतनो महतीयमानम् 
(कठ.  १.२.२०),  अरमा इवि रथनमाभसौ कलमा यबस्मनम्  प्रमतमष्ठतमायाः। तस  विक्षेदस  पपुरुषस  विक्षेद  (प्रश्न.  ६.६),  ययाः 
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सविरजयाः सविरमविदम् यस्यद्वैष ममहममा भपुमवि (मपु. २.२.७), एष सविरश्विर एष सविरज एषनोऽन्तयमारम्यक्षेष यनोमनयाः सविरस्य 
प्रभविमाप्ययसौ मह भकतमानमामम्  (ममा.  ६),  सनोऽकमामयत,  बहह  स्यमास प्रजमायक्षेयक्षेमत  (तद्वै.  २.६)  इमत यतनो विमा इममामन 
भकतमामन जमायन्तक्षे  (तद्वै.  ३.१)  इमत,  सविरकममार  सविरकमामयाः सविरगन्ब्धियाः सविररसयाः  (छमा.  ३.१४.४),  अयममात्ममा 
विमाङ्मयनो  मननोमययाः  प्रमाणमययाः  (बपृ.  १.५.३),  ममायमास  तपु  प्रकपृ मतस  मविदमान्ममामयनस  तपु  महक्षेश्विरमम्  (श्विक्षे.  ४.१०) 

इत्यमामदषपु सहसशपुमतषपु ब्रहणयाः सगपुणत्विममालनोमचतस भविमत।

ब्रहण उपदक्षेरनो मह मदब्धिमा मविब्धितीयतक्षे शपुमतषपु – मविसब्धिमपुखक्षेन मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन च। सत्यस जमानमनन्तस ब्रह, 

मविजमानममानन्दस  ब्रह  इत्यमामदषपु  शपुमतषपु  मविसब्धिमपुखक्षेन  ब्रह  उपमदश्यतक्षे।  एविस  नक्षेह  नमानमाबस्त  मकञ्चन, 

अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्,  अदृषमम्  अव्यविहमायरमम्  अगमाहमम्  इत्यमामदशपुमतषपु  मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन  ब्रहण उपदक्षेरनो 
मविमहतयाः। विस्तपुतस्तपु मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन एवि ब्रहणनो मनदररनो यपुकतरयाः,  ब्रहणयाः गपुणमक्रयमाजमामतसम्बन्ब्धिरमहतत्विमातम् 
तस्य विमाच्यत्विस्य असम्भविमातम्। अतयाः सत्यस जमानमनन्तस ब्रह इत्यमामदस्थलक्षेषपु सत्यमामदपदमानमास मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन 
एवि तमात्पयर बनोध्यमममत विक्षेदमाबन्तननो विदबन्त। तथमामह सत्यस नमाम अमनत्यमाभमावियाः, जमानस नमाम जडमाभमावियाः अनन्तस 
नमाम अन्तमाभमाविश्च बनोध्ययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 36 ब्रह स्विरूपतयाः सगपुणस मनगपुरणस विमा।

. 37 ब्रहणयाः सगपुणत्विविमामदनयाः मनगपुरणब्रहमविषयकशपुततीनमास कमथर कल्पयबन्त।

. 38 कपु तनो ब्रहमण मक्रयमा नमाङतीमक्रयतक्षे।

. 39 जगत्कतपृररूपक्षेण प्रमतपमादममानस ब्रह सगपुणस मनगपुरणस विमा।

. 40 कपु तनो ब्रहणयाः सविमारन्तयमारममत्विमम्।

. 41 जक्षेयस ब्रह सगपुणस मनगपुरणस विमा।

. 42 मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रहमनदररयाः कक्षे षपु शपुमतषपु मविब्धितीयतक्षे।

पमाठसमारयाः

पमाठक्षेऽबस्मनम्  ब्रहलकणमम्  आलनोमचतस,  सगपुणमनगपुरणभक्षेदक्षेन  च  ब्रह  प्रमतपमामदतमम्।  बपृद्ध्यथरकमादम् 
बपृह्ब्धिमातनोयाः  ‘बपृसहक्षेनर्नोऽच्च’ इमत सकत्रक्षेण कतररर  ममननम्-प्रत्ययक्षे  ब्रहरबदनो  मनष्पदतक्षे।  मनरमतरयविपृमदमतम्  इमत 
ब्रहरबदस्य अथरयाः। अनक्षेन ब्रह्मणयाः सविरव्यमापकत्विस जमायतक्षे। बपृसहमत विब्धिरयमत प्रजमायाः इमत विमा ब्रह। ब्रह एवि 
आत्ममा।

लकणस मह लक्ष्यममात्रक्षे मविदममानयाः असमाब्धिमारणनो ब्धिमरयाः। तच्च लकणस स्विरूपलकणस तटस्थलकणमम् इमत 
मदमविब्धिमम्। यनो ब्धिमरयाः विस्तपुनयाः स्विरूपस सनम् विस्त्विन्तरक्षेभ्ययाः तदम् विस्तपु व्यमावितरयमत ततम् स्विरूपलकणमम्। यथमा 
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मब्धिपुरत्विस  रकर रमायमायाः स्विरूपलकणमम्। यमावित्कमालस  लक्ष्यस मतष्ठमत तमावित्कमालस लक्ष्यक्षे  अमविदममानयाः सन्नमप ययाः 
ब्धिमरयाः  लक्ष्यस  तमद्भिन्नक्षेभ्यनो  व्यमावितरयमत  तमद  तटस्थलकणमम्।  यथमा  गन्ब्धिवित्त्विस  पपृसथव्यमायाः  तटस्थलकणमम्। 
उत्पसत्तप्रथमकणक्षे  पपृसथव्यमास  न  मह  गन्ब्धिनोऽबस्त,  तथमामप  गन्ब्धियाः  पपृसथविवीं  पपृसथवितीतरक्षेभ्यनो  व्यमावितरयमत।  एविस 
ब्रहणनोऽमप स्विरूपलकणस तटस्थलकणस च शपुमतषपु प्रमतपमादक्षेतक्षे।

सत्यस  जमानमनन्तस  ब्रह,  मविजमानममानन्दस  ब्रह  इत्यमामदशपुमतषपु  सत्य-जमानमानन्दमानन्तपदद्वैयाः  ब्रहणयाः 
स्विरूपलकणमपुच्यतक्षे। यदमप सत्यमाजमानमानन्दमादययाः ब्रहस्विरूपमायाः एवि, तथमामप कबल्पतक्षेन ब्धिमरब्धिममरभमाविक्षेन तक्षेषमास 
लकणत्विस  सम्भविमत।  सत्यपदक्षेन  स्विस्विरूपमाव्यमभचमारररूपमाथरयाः,  जमानपदक्षेन  भमाविप्रत्ययससदयाः 
मनत्यजमानरूपमाथरयाः,  आनन्दपदक्षेन  मनरमतरयमानन्दस्विरूपरूपमाथरयाः,  अनन्तपदक्षेन  च  सविरव्यमापकत्विरूपमाथरयाः 
अङतीमक्रयतक्षे।  तच्च  ब्रह  सजमाततीयस्विगतमविजमाततीयभक्षेदरमहतमम्  इमत  शपुमतषपु  प्रमतपमामदतमम्।  ब्रहणयाः 
तटस्थलकणस  मह जगदमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणत्विमम्  इमत जन्ममादसब्धिकरणक्षे  प्रमतपमामदतमम्।  तदमाब्धिमारतीकपृ त्य 
जगतयाः उत्पसत्तबस्थमतलयकतपृरत्विमम् इमत ब्रहणयाः तटस्थलकणस विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम् आलनोच्यतक्षे। कतपृरत्विस च 
तत्तदपुपमादमानगनोचरमापरनोकजमान-मचककीषमार-कपृ मतमत्त्विमम्।  अतयाः  उत्पसत्त-बस्थमत-प्रलयमानमामम्  एकद्वै कस्य 
अपरनोकजमानस  मचककीषमार  कपृ मतश्च  ब्रहमण  वितरतक्षे।  अतयाः  ब्रहणनो  नवि  तटस्थलकणमामन  सम्भविबन्त। 
मनसखलजगदध्यमासमासब्धिष्ठमानत्विस जगदमाकमारक्षेण पररणमममानममायमासब्धिष्ठमानत्विस विमा ब्रहणयाः अपरस तटस्थलकणमम्। 

ब्रह स्विभमावितनो मनगपुरणममप मनगपुरणब्रहजमानमाय असमथमारनमास  मपुमपुककणमास  कपृ तक्षे  सगपुणस  ब्रह उमदश्यतक्षे। 
सगपुणस  ब्रह  मह  उपमास्यस  मनगपुरणस  ब्रह  च  जक्षेयमम्।  अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्  इत्यमामदशपुमतषपु  मनगपुरणब्रह 
उपमदश्यतक्षे।  गपुणमक्रयमाजमामतसम्बन्ब्धिरमहतत्विमातम्  ब्रह  विमाचमा  प्रमतपमादमयतपुस  न  रक्यतक्षे। 
जगत्कतपृरत्विमामदकबल्पतगपुणयनोगक्षेन सगपुणस्य ब्रह्मणयाः प्रमतपमादनस भविमत। सगपुणस ब्रह ईश्विर एवि जगत्कतमार। ययाः 
सविरजयाः सविरमविदम् इत्यमामदशपुमतषपु सगपुणब्रहण उपदक्षेरनो भविमत। 

शपुमतषपु मविसब्धिमपुखक्षेन मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन च ब्रहण उपदक्षेरनो भविमत। सत्यस जमानमनन्तस ब्रह इत्यमासब्धिशपुमतषपु 
मविसब्धिमपुखक्षेन ब्रह प्रमतपमादतक्षे। नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन, अरबदमस्पररमम् इत्यमामदशपुमतषपु मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रहनोपदक्षेरनो 
मविमहतयाः। एतयनोमरध्यक्षे  मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन एवि ब्रहप्रमतपमादनस यपुकतरमम्। अतयाः मविसब्धिमपुखक्षेन ब्रहप्रमतपमादनकमालक्षेऽमप 
सत्यपदस्य अमनत्यमाभमावियाः, जमानपदस्य जडमाभमावियाः इत्यक्षेविमम् मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन अथरयाः कल्पनतीययाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 विमाचस्पमतममशक्षेण ब्रहपदस्य कनोऽथर्नो मविमहतयाः।

. 2 विस्तपुनयाः पररच्छक्षेदयाः कथस सम्भविमत।

. 3 आत्मपदमाथरमविषयक्षे सपुरक्षेश्विरमाचमायरण मकमपुच्यतक्षे।

. 4 कपु तनो नद्वैयमामयकमतक्षे उत्पसत्तकमालक्षे पपृसथव्यमास गन्ब्धिनो नमाबस्त।

. 5 कस्यमास शपुतसौ ब्रहणयाः उपमनषन्ममात्रविक्षेदतमा उच्यतक्षे।

. 6 अनन्तपदस ब्रह कक्षे भ्यनो व्यमावितरयमत।

. 7 स्विगतमामदभक्षेदत्रयस्विरूपप्रमतपमादकयाः पञ्चदरतीश्लनोकयाः कयाः।
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. 8 कथस ब्रह जगतयाः उपमादमानकमारणमम्।

. 9 मदरूपस मह ब्रहमाविगम्यतक्षे – मकस  तदम् रूपदयमम्।

. 10 ब्रहणनो मदब्धिमा उपदक्षेरनो मविब्धितीयतक्षे शपुमतषपु – तत्प्रकमारदयस मकमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् १

. 1 विपृद्ध्यथरकमादम् बपृह्ब्धिमातनोयाः ‘बपृसहक्षेनर्नोऽच्च’ इमत सकत्रक्षेण कतररर ममननम्-प्रत्ययक्षे ब्रहरबदनो मनष्पदतक्षे।

. 2 मनरमतरयविपृमदमतम् मह ब्रह, बपृसहमत विब्धिरयमत प्रजमायाः इमत विमा ब्रह।

. 3 समातत्यगमनमाथरकमादम् अतम्-ब्धिमातनोयाः समामतभ्यमास ममनन्ममनणसौ इमत सकत्रक्षेण कतररर ममननम्-प्रत्ययक्षे आत्मनम् 
इमत रबदनो मनष्पदतक्षे।

. 4 अतमत सन्ततभमाविक्षेन जमागदमामदसविमारविस्थमासपु अनपुवितरतक्षे इमत आत्मपदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथरयाः। 
आपम्-ब्धिमातनोयाः आपकविरकमादम्-दमाब्धिमातनोयाः अदम्-ब्धिमातनोश्च आत्मरबदमनष्पत्तसौ यनो मह सविर प्रमाप्ननोमत, ययाः सविर 
गपृहमामत, ययाः सविर भकयमत स आत्ममा इत्यक्षेतक्षे अथमारयाः सम्भविबन्त। 

. 5 स्विरूपत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विस स्विरूपलकणलकणमम्। उकस  च ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण -  स्विरूपमक्षेवि 
लकणस स्विरूपलकणमम् इमत।

. 6 यमाविल्लक्ष्यकमालमम् अनविबस्थतत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विस तटस्थलकणस्य लकणमम्। यमावित्कमालस लक्ष्यस्य 
बस्थमतयाः तमावित्कमालस लक्ष्यक्षे यदम् अमविदममानममप लक्ष्यस तमद्भिन्नक्षेभ्यनो व्यमावितरयमत ततम् तटस्थलकणमम्। 
उच्यतक्षे च विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास – तटस्थलकणस तपु यमाविल्लक्ष्यकमालमम् अनविबस्थतत्विक्षे समत यदम् 
व्यमावितरकमम् इमत। 

. 7 गन्ब्धिवित्त्विस पपृसथव्यमायाः तटस्थलकणमम् इमत। 

. 8 उपमनषद्भ्य एवि ब्रहणयाः स्विरूपलकणस तटस्थलकणस विमा मविजमायतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् २

. 9 सत्यस जमानमनन्तस ब्रह, मविजमानममानन्दस ब्रह इत्यमादतीमन। 

. 10 लकणस मह लक्ष्यस सविरतयाः व्यमावितरयमत, मविरक्षेषणस मह मविरक्षेष्यस सजमाततीयक्षेभ्य एवि व्यमावितरयमत। 

. 11 अरुणयमा मपङमाक्ष्यमा गविमा एकहमायन्यमा सनोमस क्रकीणमामत इमत।

. 12 यद्रिकपक्षेण यमन्नबश्चतस तद्रिकपस यतम् न व्यमभचरमत ततम् सत्यमममत। अमविकमाररत्विमम् इमत तदथरयाः।

. 13 जमाब्धिमातनोयाः भमाविक्षे ल्यपुटम् -प्रत्ययक्षे जमानपदस्यमात्र मनष्पसत्तयाः, कमारणमान्तरमनरपक्षेकस स्विरूपजमानमक्षेविमात्र 
जमानपदमाथरयाः। 

. 14 लसौमककमानन्दनो मह ब्रहमानन्दस्य ममात्रमा इमत शपुमतप्रमतपमादमविरनोब्धिमातम्। न मह अभमाविस्य 
आसब्धिक्यन्यकनतमामचन्तनस सम्भविमत। 
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. 15 सत्यपदस ब्रह अनपृतमविकमारक्षेभ्यनो मविवितरयमत। 

. 16 जमानपदस जडक्षेभ्यनो ब्रह व्यमावितरयमत। 

. 17 ब्रहणनो गपुणमक्रयमाजमामतसम्बन्ब्धिरमहतत्विमातम् रबदविमाच्यतमा न सम्भविमत।

. 18 सत्यत्विमादतीनमास स्विस्य एवि स्विमापक्षेकयमा ब्धिमरब्धिममरभमाविकल्पनयमा लक्ष्यलकणभमावियाः कल्प्यतक्षे। 

. 19 आनन्दनो मविषयमानपुभविनो मनत्यत्विस चक्षेमत सबन्त ब्धिममारयाः, अपपृथक्त्विक्षेऽमप चद्वैतन्यमातम् पपृथमगविमाविभमासन्तक्षे 
इमत।

. 20 एकपदक्षेन ब्रहमण सजमाततीयभक्षेदमनरमासयाः, एवि पदक्षेन स्विगतभक्षेदमनरमासयाः, अमदततीयपदक्षेन च 
मविजमाततीयभक्षेदमनरमासयाः भविमत। 

. 21 विपृकस्य तत्सजमाततीयमादम् विपृकमान्तरमादम् भक्षेदनो मह सजमाततीयभक्षेदयाः।

. 22 अवियमविनयाः स्विमावियविक्षेभ्यनो भक्षेदनो मह स्विगतभक्षेदयाः। यथमा विपृकस्य तदवियविद्वैयाः पत्रपपुष्पफलमामदमभयाः भक्षेदनो 
मह स्विगतभक्षेदयाः।

. 23 ब्रहव्यमतररकस्य मदततीयस्य अभमाविमादम् ब्रह्ममण सजमाततीययाः मविजमाततीयनो विमा भक्षेदनो नमाबस्त।

. 24 ब्रहणनो मनरवियत्विमादम् ब्रहमण स्विगतभक्षेदनो न वितरतक्षे।   

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् ३

. 25 यतनो विमा इममामन भकतमामन जमायन्तक्षे, यक्षेन जमातमामन जतीविबन्त, यत्प्रयन्त्यमभससमविरबन्त, 

तमदसजजमासस्वि, तद्ब्रहक्षेमत इत्यमामदशपुतययाः ब्रहणयाः तटस्थलकणस प्रमतपमादयबन्त। 

. 26 जन्ममादस्य यतयाः इमत। 

. 27 जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम् इमत।

. 28 कमारणत्विपदस्यमात्र कतपृरत्विमथरयाः।

. 29 अमविदमायमास नमामतव्यमामप्तयाः, अमविदमायमायाः जगज्जन्ममामदकमारणत्विक्षेऽमप जडत्विक्षेन जगत्कतपृरत्विमाभमाविमातम्।

. 30 कसौमपुदतीकमारमाणमास मतक्षे तमावितम् जगज्जन्मबस्थमतलयक्षेषपु एकद्वै ककमारणत्विमम् अमप ब्रहणनो लकणस भमवितपुमम् 
अहरमत।

. 31 कतपृरत्विस नमाम तत्तदपुपमादमानगनोचरमापरनोकजमानमचककीषमारकपृ मतमत्त्विमम् इमत। 

. 32 मनसखलजगदपुपमादमानत्विमम् इमत अपरस तटस्थलकणस ब्रहणयाः। 

. 33 उपमादमानत्विस नमाम जगदध्यमासमासब्धिष्ठमानत्विस जगदमाकमारक्षेण मविपररणमममानममायमासब्धिष्ठमानत्विस विमा। 

. 34 ब्रहणयाः जगद्व्यमापकत्विमातम् तस्य उपमादमानत्विमम् अङतीकरणतीयमम्। कमारणस मह कमायर व्यमाप्ननोमत इमत 
मनयमयाः। 

. 35 ब्रह स्विचद्वैतन्यप्रब्धिमानतयमा मनममत्तमम्, अजमानरूपनोपमासब्धिप्रब्धिमानतयमा उपमादमानस च भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् ४

. 36 ब्रह मह स्विरूपतनो मनगपुरणमम्। 

. 37 मनगपुरणब्रहप्रमतपमादकमामन शपुमतविमाक्यमामन प्रमाकपृ तगपुणरमहतत्विस ब्रहणयाः मनषक्षेब्धिबन्त इमत प्रमतपमादयबन्त। 

. 38 ब्रहणयाः सविरव्यमामपत्विमातम् मनरवियवित्विमातम् च ब्रह्ममण मक्रयमा नमाङतीमक्रयतक्षे। 
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. 39 सगपुणमक्षेवि, कतपृरत्विरूपगपुणयनोगक्षेन ब्रहप्रमतपमादनमातम्। 

. 40 सकलजगदपुपमादमानत्विमातम् जगदन्तयाःप्रमविषत्विमाच्च तस्य सविमारन्तयमारममत्विमम्।

. 41 जक्षेयस ब्रह मनगपुरणमक्षेवि।

. 42 नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन, अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्, यतनो विमाचनो मनवितरन्तक्षे इत्यमामदशपुमतषपु 
मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रहमनदररनो मविब्धितीयतक्षे। 

॥ इमत एकमादरयाः पमाठयाः ॥
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) 12 ममायमा
प्रस्तमाविनमा

ब्रह  विक्षेद  ब्रहद्वैवि  भविमत,  तमक्षेवि  मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत  इत्यमामदशपुमतषपु  ब्रहजमानमादक्षेवि 
सकलदपुयाःखमनविपृसत्तरूपमनोकयाः  प्रमतपमामदतयाः।  शपुमतषपु  च  असकपृ तम्  सत्यस  जमानमनन्तस  ब्रह  इत्यमामदशपुमतमभयाः 
ब्रहस्विरूपस  प्रमतपमादतक्षे,  आत्ममा  विमारक्षे  द्रिषव्ययाः  शनोतव्यनो  मन्तव्यनो  मनमदध्यमाससतव्ययाः  इत्यमामदशपुमतमभयाः 
ब्रहलमाभनोपमायमाश्च प्रमतपमादन्तक्षे।  अतनो ब्रहस्विरूपमविषयक्षे  एवि आलनोचनमक्षेवि यपुकमम्,  मकस  पपुनममारयमामविषयकक्षे न 
आलनोचनक्षेन इमत प्रश्नयाः स्विमाभमामविकयाः। अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  ब्रह मह मनगपुरणस  मनमविररक्षेषस  मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमाविमम् 
एकमक्षेविमामदततीयमम्।  जगतनो  जडत्विमादम्  ब्रहव्यमतररकस्य  मदततीयस्य  अभमाविमातम्  कथस  मनगपुरणमातम्  मनमविररक्षेषमादम् 
ब्रहणयाः जगदपुत्पसत्तयाः इमत प्रश्नयाः सपुतरमामपुदक्षेजयमत दररनसजजमासकनमास ममानसमम्। अतनो जगदपुपमादमानरूपक्षेण ममायमा 
स्वितीमक्रयतक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे। ममायमा च शपुमतस्मपृमतससदमा। “यनोऽस्ममाकममविदमायमायाः परस पमारस तमारयसतीमत”, “ममायमास 
तपु  प्रकपृ मतस  मविदमान्ममामयनस  तपु  महक्षेश्विरमम्”,  “इन्द्रिनो  ममायमामभयाः  पपुरुरूप  ईयतक्षे”  इत्यमामदशपुमतषपु  “मम  ममायमा 
दपुरत्ययमा”,  “नमाहस  प्रकमारयाः  सविरस्य  यनोगममायमासममाविपृतयाः”,  “अजमानक्षेनमाविपृतस  जमानस  तक्षेन  मपुहबन्त  जन्तवि” 
इत्यमामदभगविद्गतीतमाविचनक्षेषपु च ममायमायमायाः सत्त्विस ममायमायपुकस्यद्वैवि ईश्विरस्य च जगत्कतपृरत्विस विण्यरतक्षे। 

बदनो जतीवियाः ममायमामनममरतक्षे अबस्मनम् प्रपञ्चक्षे अन्तयाःकरणदक्षेहक्षेबन्द्रियमामदमभयाः ऐक्यस समनपुभविनम् कतमार भनोकमा 
च  भविमत,  सपुखदपुयाःखमामन  च  अनपुभविमत।  जतीवियाः  स्विरूपतनो  ब्रह  एवि,  ममायमाकमारणमातम्  एवि  तस्य 
स्विस्विरूपमापरनोकजमानस  न  भविमत।  शविणमननमनमदध्यमासनद्वैयाः  अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेयाः  उदयमातम्  ममायमामनविपृत्तक्षेयाः 
जतीवियाः स्विस्विरूपस पपुनयाः समाकमात्करनोमत,  मपुच्यतक्षे च स्विबस्मनम् आरनोमपतक्षेभ्ययाः सकलदपुयाःखक्षेभ्ययाः। परन्तपु यमाविन्न 
मनवित्यमारयमायाः  ममायमायमायाः  स्विरूपस  मविजमायतक्षे  तमाविन्न  मह  तस्यमा  मनविपृत्तक्षेरुपमायमानमाममप  जमानस  सम्भविमत।  अतनो 
ममायमायमायाः  अमप  लकणप्रममाणमाभ्यमास  प्रमतपमादनमदद्वैतरमासक्षेषपु  दरतीदृश्यतक्षे।  अबस्मनम्  पमाठक्षे  ममायमायमायाः 
लकणप्रममाणमाभ्यमास सह तमदषयकमा इतरक्षे अमप मविचमारमायाः उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
एतस पमाठमब्धितीत्य भविन्तनो भवित्यनो विमा अब्धिनोसलसखतमानम् मविषयमानम् जमास्यबन्त।

 अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे ममायमायमायाः आलनोचनस्य आविश्यकतमा
 ममायमारबदमाथरयाः
 तत्त्विप्रदतीमपकमाप्रनोकस  ममायमालकणमम्
 ममायमायमायाः अनमामदत्विस्य भमाविरूपत्विस्य जमानमनवित्यरत्विस्य च मविचमारयाः
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 ममायमायमा इतरमामण लकणमामन
 ममायमायमा मत्रगपुणमात्मकत्विमम् अमनविरचनतीयत्विञ्च
 ममायमासत्त्विक्षे कमामन प्रममाणमामन।
 ममायमामविदयनोयाः मभन्नत्विमम् अमभन्नत्विस विमा।
 ममायमा एकमा अनक्षेकमा विमा।
 ममायमायमा क आशययाः। कनो विमा मविषययाः।
 ममायमायमायाः कथस जगदपुपमादमानत्विमम्।

. ) 12 1 ममायमारबदमाथर याः
ममा ममानक्षे  इमत ब्धिमातनोयाः  ‘ममाछमासससभ्यनो ययाः’ इमत सकत्रक्षेण य इमत प्रत्ययक्षे  ममाय इमत बस्थतसौ ततयाः 

सतीत्विमविविकमायमास टमामप ममायमा इमत रबदयाः ससध्यमत। मतीयतक्षे अपरनोकवितम् प्रदश्यरतक्षे अनयमा इमत ममायमा,  ममामत 
मविश्विस यस्यमामम् इमत ममायमा, मतीयतक्षे अनयमा सससमार इमत ममायमा, मतीयतक्षे मनमर्थीयतक्षे जगतम् ययमा समा ममायमा, मतीयतक्षे 
जमायतक्षे  आत्ममन  अध्यस्तस  जगतम्  ययमा  समा  ममायमा  इत्यमादययाः  अथमार  ममायमारबदस्य  व्यपुत्पसत्तममासशत्य 
प्रमतपमादमयतपुस  रक्यन्तक्षे।  शपुमतस्मपृमतषपु  ममायमा  –  अजमानमम्,  अमविदमा,  प्रकपृ मतयाः,  ममथ्यमाजमानमम्,  अव्यकमम्, 
अव्यमाकपृ तमम्, महमासपुषपुमप्तयाः, अकरमम् इत्यमामदरबदद्वैरमप व्यपमदश्यतक्षे।

. ) 12 2 ममायमालकणमम्
ममायमालकणमविचमारकमालक्षे मचत्सपुखमाचमायरण तत्त्विप्रदतीमपकमायमास कसथतस - 

अनिच्चातदभच्चाविरूपपं यतद्विजच्चानि तनि प्रलतीयति त।

तिदजच्चानितमतति प्रच्चाजच्चा लक्षरपं सम्प्रचक्षतित॥ इतति। 
मब्धिपुसकदनसरस्वितती  अदद्वैतससमदगन्थक्षे  मचत्सपुखमाचमायर्नोक्तस  लकणममाब्धिमारतीकपृ त्य  एवि  ममायमालकणस 

मविदब्धिमामत   -   अनमामदभमाविरूपत्विक्षे  समत  जमानमनवित्यरत्विमम्  इमत।  उकञ्च  तक्षेन  -   “अथ  कक्षे यममविदमा, 
अनमामदभमाविरूपत्विक्षे समत जमानमनवित्यमार सक्षे”मत। एतक्षेषमास लकणस्थपदमानमास समाथरक्यममदमानतीममालनोच्यतक्षे। 

. ) 12 3 लकणस्थपदमानमास समाथरक्यमम्
परविमतरमन जमानक्षे उमदतक्षे पकविरविमतरनयाः जमानस्य मविनमारनो भविमत इमत मनयमयाः। पकविरविमतर  जमानस भमाविरूपमम् 

उत्तरजमाननमाश्यस च। लकणक्षे अनमामदरबदनोपमादमानक्षेन उत्तरजमाननमाश्यक्षेऽमप भमाविरूपक्षे पकविर्नोत्पन्नक्षे जमानक्षे नमामतव्यमामप्तयाः, 
तस्य अनमामदत्विमाभमाविमातम्।  जमानप्रमागभमाविक्षे  अमतव्यमामप्तविमारणमाय भमाविरूपमममत पदमम्,  ननोचक्षेतम्  जमानप्रमागभमाविस्य 
अनमामदत्विमातम्  जमानमनवित्यरत्विमाच्च  तत्र  ममायमालकणस्य  अमतव्यमामप्तयाः।   लकणक्षे  जमानमनवित्यरत्विपदनोपमादमानक्षेन 
अनमादसौ भमाविरूपक्षे च आत्ममन ममायमालकणस्य नमामतव्यमामप्तयाः, आत्मनयाः जमानमनवित्यरत्विमाभमाविमातम्। 

ननपु ययाः पदमाथरयाः अनमामदयाः भमाविरूपश्च कथस तस्य मनवित्यरत्विस स्यमातम्। अनमादक्षेयाः भमाविरूपस्य आत्मनयाः 
न मह बमाध्यत्विस  प्रमतपमादतक्षे  अदद्वैमतमभयाः। एविमम्  अमविदमायमा अमप अनमामदत्विमातम्  भमाविरूपत्विमातम्  च मनवित्यरत्विस 

   16   भमारततीयदररनमम्



ममायमा मटप्पणती

नमाबस्त।  अत्रनोच्यतक्षे,  अदद्वैमतमभयाः  यतम्,  अनमामदयाः  भमाविपदमाथरश्चक्षेतम्  तस्य  बमाब्धिनो  न  भविततीमत 
अनमामदत्विभमाविरूपत्विमाभ्यमास  बमाब्धिमाभमाविस्य  सहचमारमनयमनो  नमाबस्त।  श्यमामघटस्य  पमाकक्षे न  रकविणर्नोत्पत्तसौ 
पपृसथवितीपरममाणपुगतस्य  अनमादक्षेयाः  भमाविरूपस्य  श्यमामविणरस्य  नमारयाः  पकविरपमकमभरमप  समाकमाबत्क्रयतक्षे।  अतनो 
अनमामदभमाविरूपत्विक्षेऽमप ममायमायमायाः जमानमनवित्यरत्विस दपुविमाररमम्। 

. ) 12 4 अमविदमायमा अनमामदत्विमविचमारयाः
अमविदमा मह अनमामदयाः। अनमामदत्विस नमाम आमदरमामहत्यमम् उत्पसत्तरमामहत्यमम् विमा। समा अमविदमा यदमप 

ब्रहमण  आरनोमपतमा  तथमामप  प्रथममारनोपस्य  द पुमनररूप्यत्विमातम्  तस्यमा  अनमामदत्विमम्।  अमविदमायमा  अनमामदत्विक्षे 
शपुमतप्रममाणस  तमावितम्   -  अजमामक्षेकमास  लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमामममत।  अदद्वैतविक्षेदमान्तप्रससदक्षे  अनमामदषट्कक्षे  अमविदमा 
पररगण्यतक्षे। उच्यतक्षे च मचत्सपुखमाचमायरण तत्त्विप्रदतीमपकमागन्थक्षे – 

जतीवि ईशिप्नो तविशि पदच्चा तचति म तिथच्चा जतीवितशियप्नोतभ रदच्चा।

अतविदच्चा तितचतिप्नोयर्योगदः षडसच्चाकमनिच्चादयदः॥ इतति। 
ननपु ब्रहस्विरूपमाविरकमम् अजमानमम् अनमामदभरवितपु रपुमकरजतभ्रमस्थलक्षे रपुकक्षे याः आविरकमम् अजमानस तपु न 

अनमामदयाः। यतयाः रपुमकयाः उत्पदतक्षे अतयाः रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यमाविरकमम् अजमानममप उत्पदतक्षे, रपुमकसत्त्विक्षे तस्य 
बस्थमतयाः  रपुक्त्यभमाविक्षे  च  अभमावियाः।  अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  मकलमामविदमा,  तकलमामविदमा  इमत  अमविदमामदतयस  स्वितीमक्रयतक्षे। 
मकलमामविदमा  मह  ब्रहमासशतमा  जगत्कमारणस  ब्रहस्विरूपमाच्छमामदकमा  च।  रपुक्त्यमामदपररबच्छन्नमा  भ्रमरजतमामदहक्षेतपुयाः 
अमविदमा तपु तकलमामविदमा। तकलमामविदमायमायाः समामदत्विस सपुतरमामङतीकरणतीयमम्। अतयाः अमविदमायमा अनमामदत्विक्षे स्वितीकपृ तक्षे 
तकलमामविदमायमामव्यमामप्तयाः।  अत्रनोच्यतक्षे  अदद्वैमतमभयाः  यतम्,  रपुमकमहर  रपुदचद्वैतन्यक्षे  अध्यस्तमा।  रजतनोपमादमाभकतमा 
रपुक्त्यविबच्छन्नमा  अमविदमा  मह  अनमामदचद्वैतन्यमासशतमा,  अतयाः  समामप  अनमामदयाः।  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामपुकस  च  – 
सविरस्यमामप  कमायरस्य  स्विनोपमादमानमामविदमासब्धिष्ठमानमासशतत्विमनयममातम्  इमत।   उत्पन्नमा  रपुमकयाः  अजमानस्य 
अविच्छक्षेमदकमा,  न  मह  अजमानस्य  मविषययाः।  न  मह  जडमम्  अजमानस्य  मविषययाः  आशयनो  विमा  भविमत।  यथमा 
आकमारस्य  अविच्छक्षेदकयाः  घटपटमामदयाः,  घटमान्तविरतर्थी  आकमारयाः  घटमाकमारयाः  पटमान्तविरतर्थी  आकमारयाः 
पटमाकमारश्चक्षेमत कथ्यतक्षे। एविस अजमानस्य अविच्छक्षेमदकमा रपुमकयाः, रपुक्त्यविबच्छन्नमम् अजमानस मह रपुक्त्यजमानमममत 
कथ्यतक्षे।  परन्तपु  न  मह  अजमानस  रपुकसौ  आसशतमम्,  अजमानस्य  आशयनो  मह  रपुदचद्वैतन्यमक्षेवि।  अतयाः 
रपुमकरूपकबल्पतनोपमासब्धिकमारणमादक्षेवि  मकलमामविदमा-तकलमामविदयनोभरदयाः,  कबल्पतभक्षेदमङतीकपृ त्य  च  तकलमामविदमायमायाः 
समामदत्विप्रमतपमादनस ननोपपदतक्षे। अतयाः तकलमामविदमामप अनमामदररमत नमाव्यमामप्तलरकणस्य। 

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 जगदपुपमादमानत्विक्षे कपु तनो ममायमाङतीमक्रयतक्षे।

. 2 ममायमायमास कमायाः शपुतययाः प्रममाणमम्।

. 3 ममायमाससदसौ कमायाः स्मपृतययाः प्रममाणमम्।

. 4 ममायमापदस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा।
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. 5 ममायमायमायाः पयमारयविमाचकमायाः रबदमायाः कक्षे ।

. 6 मचत्सपुखमाचमायरप्रमतपमामदतस ममायमालकणस मकमम्।

. 7 अनमामदभमाविरूपत्विक्षे समत जमानमनवित्यरत्विमम् इमत लकणक्षे अनमामदपदस मकमथरमपुपमात्तमम्।

. 8 मचत्सपुखमाचमायर्नोकलकणक्षे भमाविरूपपदस मकमथरमपुपमात्तमम्।

. 9 मचत्सपुखमाचमायर्नोकलकणक्षे जमानमनवित्यरपदस मकमथरमपुपमात्तमम्।

. 10 अदद्वैतविमादसम्मतमायाः षटम्  अनमादययाः कक्षे ।

. 11 कमा मकलमामविदमा, कमा च तकलमामविदमा।

. 12 रपुमकयाः अजमानस्य मविषययाः कपु तनो न भविमत।

. ) 12 5 अमविदमायमा भमाविरूपत्विमम्
अमविदमायमायाः भमाविरूपत्विस्य तमात्पयर तमावितम् अभमाविमविलकणत्विममात्रमक्षेवि। न मह अमविदमा नमाम मविदमायमायाः 

अभमावियाः।  अमविदमायमायाः अभमाविरूपत्विक्षे  भमाविरूपस्य जगतयाः उपमादमानमम्  अमविदमा न स्यमातम्।  न मह अभमाविमाद म् 
भमाविनोत्पसत्तभरविमत इमत रङ्करक्षेण असकपृ त्प्रमतपमामदतमम्। अतयाः अमविदमायमायाः अभमाविरूपतमा अङतीकतपुर न रक्यतक्षे। 
अजमानस्य अभमावित्विप्रमतपमादकस  पकविरपमकणस प्रमत प्रश्ननोऽयस यतम् मकमम् अजमानस घटपटमामदमविरक्षेषजमानस्यमाभमावियाः 
जमानममात्रस्यमाभमाविनो विक्षेमत। न मह अजमानस घटमामदमविरक्षेषजमानमाभमावियाः,  मकढनोऽहस मकसञ्चन्न जमानमामम इत्यमामदस्थलक्षेषपु 
मविरक्षेषमविषयरमहतस्य अमप अजमानस्य अनपुभविमातम्। न च अजमानस नमाम जमानममात्रस्यमाभमावियाः, अभमाविमाथर ब्धिममरणयाः 
प्रमतयनोमगनश्च जमानमपक्षेकतक्षे। अतनो ब्धिममरप्रमतयनोमगजमानस्य मविदममानत्विमातम् जमानममात्रस्य अभमावियाः कदमामचदमप न 
सम्भविमत।  ‘ममायमास  तपु  प्रकपृ मतस  मविदमातम्’  इत्यमामदशपुमतषपु  ममायमायमा  जगदपुपमादमानत्विकथमानमातम्  न  मह  ममायमायमा 
अभमाविरूपत्विस  शपुमतससदमम्।  मक बहहनमा,   अमविदमायमायाः भमाविरूपतमा अमप अङतीकतपुर  न रक्यतक्षे।  अमविदमायमा 
भमाविरूपत्विक्षे  समा  जगमत  मविदममानमानमामम्  अभमाविपदमाथमारनमामपुपमादमानस  न  स्यमातम्।  अतयाः  अमविदमायमायाः 
भमाविमाभमाविनोभयमविलकणत्विमम्, तस्ममाच्च भमाविमाभमाविमाभ्यमामम् अमनविरचनतीयत्विमम् अमविदमायमायाः ससध्यमत। 

. ) 12 6 अमविदमायमा जमानमनवित्यर त्विमम्
न  मविदमा  अमविदमा  इत्यत्र  नञयाः  न  मह  अत्यन्तमाभमावियाः  अन्यनोन्यमाभमाविनो  विमाथरयाः।  अत्र  नञयाः 

मविरनोसब्धित्विमक्षेवि अथरयाः। अतनो अमविदमा नमाम मविदमामविरनोसब्धिनती मविदमामनवित्यमार च। ननपु अमविदमायमायाः जमानमनवित्यरत्विस 
नमाबस्त  सनोपमासब्धिकभ्रमस्थलक्षेषपु  रकस्फमटकमामदषपु  जमाननोदयक्षेऽमप  भ्रममनविपृत्तक्षेरभमाविमातम्,  ब्रहजमाननोदयक्षेऽमप 
जतीविन्मपुकदरमायमामम्  जगमदजमानमातम्।  अत्रनोच्यतक्षे,  रकस्फमटकस्थलक्षे  जपमाकपु सपुमरूपस्य  उपमाब्धिक्षेयाः 
प्रमतबन्ब्धिकरूपक्षेण  मविदममानत्विमातम्,  जतीविन्मपुकदरमायमाञ्च प्रमारबब्धिकमरणयाः  प्रमतबन्ब्धिकरूपक्षेण  सत्त्विमातम्  मबलम्बक्षेन 
स्विच्छस्फमटकमाजमानस्य ब्रहमविषयकमाजमानस्य च मनविपृसत्तभरविमत। परन्तपु प्रमतबन्ब्धिककमारणमातम् मविलम्बक्षे सत्यमप 
न  मह  अजमानस्य  जमानमनवित्यरत्विक्षे  अबस्त  कमामचदनपुपपसत्तयाः।  अमविदमायमा  जमानमनवित्यरत्विक्षे   -  तरमत 
रनोकममात्ममवितम्, तमक्षेवि मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत, ब्रह विक्षेद ब्रहद्वैवि भविमत इत्यमामदशपुतययाः “जमानक्षेन तपु तदजमानस यक्षेषमास 
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नमामरतममात्मनयाः। तक्षेषमाममामदत्यविज्जमानस प्रकमारयमत तत्परमम्॥“ इत्यमामदस्मपृतयश्च प्रममाणमम्। अतनो अनमामदत्विक्षे 
समत भमाविरूपत्विक्षे समत जमानमनवित्यरत्विमम् इमत अजमानस्य मनदपुरषस लकणमम्। 

अमविदमालकणक्षे जमानमनवित्यरपदस्य समाकमाज्जमानमनवित्यरत्विमम् इत्यथरयाः। तक्षेन च अमविदमा एवि लक्ष्यतक्षे, 
जमानस समाकमादम् अजमानमक्षेवि मनवितरयमत। अतनो अमविदमायमा लकणमान्तरस भविमत जमानत्विक्षेन जमानमनवित्यरत्विमममत। 
पकविरजमानस्य उत्तरजमानक्षेन मनविपृत्तत्विमातम् पकविरजमानक्षे लकणस्य अमतव्यमामप्तररमत चक्षेन्न, उत्तरजमानस्य मविरनोसब्धिगपुणत्विक्षेन 
पकविरजमानस्य  जमानमनवित्यरत्विस  न  मह  जमानत्विक्षेन।  अत्र  लकणक्षे  अनमामदत्विभमावित्वियनोरपक्षेकमा  नमाबस्त।  अतयाः  इदस 
लकणमान्तरमममत मब्धिपुसकदनसरस्विततीमतमम्।

. ) 12 7 ममायमायमा मदततीयस लकणमम्
ममायमायमा मदततीयस लकणस तमावितम्  - भ्रमनोपमादमानत्विमम् इमत। भ्रमस्य उपमादमानमक्षेवि ममायमा। परन्तपु भ्रमस्य 

उपमादमानस  ब्रह  अमप  भविमत।  असखलस्य  प्रपञ्चस्य  मविवितर्नोपमादमानकमारणस  ब्रह  एवि।  अतयाः  अत्र  लकणक्षे 
पररणमाममत्विक्षेन  अचक्षेतनत्विक्षेन  विक्षेमत  पदस  यनोजनतीयमम्।  तक्षेन  अचक्षेतनत्विक्षेन  भ्रमनोपमादमानत्विस,  पररणमाममत्विक्षेन 
भ्रमनोपमादमानत्विस विमा ममायमायमा लकणमम्। ब्रह भ्रमनोपमादमानस भविमत, परन्तपु अचक्षेतनस पररणमामम विमा न भविमत।

 ननपु अजमानस मह भमाविमविलकणमम् अभमाविमविलकणमम् इमत पकविर प्रमतपमामदतमम्। रपुमकरजतरूपभ्रमनोऽमम 
भमाविमविलकणयाः अमनविरचनतीययाः। अतयाः अजमानस्य उपमादमानत्विस भ्रमस्य च उपमादक्षेयत्विस न स्यमातम्,  भमाविस्य एवि 
उपमादमानत्विमम् उपमादक्षेयत्विस भविमत। अत्रनोच्यतक्षे, उपमादमानत्विस प्रमत उपमादक्षेयत्विस च प्रमत न मह भमावित्विस हक्षेतपुयाः, परन्तपु 
कमायर यत्कमारणमम् अबन्वितस मतष्ठमत तस्य उपमादमानत्विमम्, यच्च समामद तस्य उपमादक्षेयत्विस ससध्यमत। यथमा कमायर 
घटक्षे  मपृसत्तकमा  अबन्वितमा  मतष्ठमत  अतयाः  मपृसत्तकमा  घटस्य  उपमादमानस,  घटश्च  समामदयाः  अतनो  घट  उपमादक्षेययाः। 
भमाविपदमाथर  एवि उपमादमानमम्  उपमादक्षेयस  विमा भविततीत्यत्र नमाबस्त मनयमयाः,  न मह ब्रह भमाविपदमाथर्नोऽमप कस्यमामप 
पररणमाम्यपुपमादमानकमारणस उपमादक्षेयस विमा भविमत। 

ननपु  यदमा  रपुकसौ  रपुमकजमानस  भविमत  तदमा  रपुमकमविषयकमजमानस  मनवितरतक्षे।  तच्च  अजमानस  न 
भ्रममपुत्पमामदवितम्, अतयाः तस्य भ्रमनोपमादमानत्विमाभमावितम् लकणस्य तत्र अव्यमामप्तयाः इमत चक्षेतम् न। कमारणस मह मदमविब्धिस 
भविमत फलनोपब्धिमायकत्विक्षेन स्विरूपयनोग्यत्विक्षेन च। तथमामह घटस्य उत्पत्तसौ चक्रभ्रमणनोपयनोगती घटनोत्पसत्तस्थलक्षे 
मविदममाननो दण्डयाः कमायरजनकयाः,  अतयाः स फलनोपब्धिमायकयाः। परन्तपु अरण्यक्षे मविदममानयाः दण्डयाः अमप घटमनममारणक्षे 
कमारणस भमवितपुस  समथरयाः। अतयाः अरण्यक्षे  मविदममानक्षे  दण्डक्षे  यनोग्यतमा अबस्त। एविस  प्रकपृ तक्षे  रपुमकजमानक्षेन मनविपृत्तस्य 
अजमानस्य भ्रमजनकत्विमाभमाविक्षेऽमप भ्रमनोपमादमानयनोग्यतमा अबस्त। अतयाः तत्रमामप अचक्षेतनत्विक्षेन भ्रमनोपमादनत्विमममत 
लकणस सपुतरमास सङच्छतक्षे इमत नमाव्यमामप्तयाः। अतयाः अचक्षेतनत्विक्षेन पररणमाममत्विक्षेन भ्रमनोपमादमानत्विमममत मनद पुरषस ममायमा 
लकणमममत ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 13 अमविदमायमा भमाविरूपत्विस्य तमात्पयर मकमम्।

. 14 अमविदमापदक्षेन मविदमायमा अभमावियाः इत्यथरयाः कपु तनो न गपृहतक्षे।
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. 15 विस्तपुगत्यमा अमविदमायमायाः भमाविरूपत्विमम् अभमाविरूपत्विस विमा।

. 16 अमविदक्षेत्यत्र नञयाः कनोऽथरयाः।

. 17 अमविदमायमा जमानमनवित्यरत्विक्षे मकस  शपुमतप्रममाणमम्।

. 18 अमविदमालकणक्षे जमानमनवित्यरत्विपदस्य मकस  तमात्पयरमम्।

. 19 जमानस कक्षे न रूपक्षेण अजमानस्य मनवितरकस  भविमत।

. 20 ममायमायमा अपरस लकणस मकमम्।

. 21 भ्रमनोपमादमानत्विमम् इमत ममायमालकणक्षे समत कपु त्रमामतव्यमामप्तयाः, कथस च तस्य पररहमारयाः।

. 22 रपुकसौ रपुमकजमानकमालक्षे रपुमकमविषयकस्य अजमानस्य कथस भ्रमनोपमादमानत्विमम्।

विक्षेदमान्तसमारकपृ तमा  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण  पकविरपकविमारचमायमारणमास  लकणमामन  सममादमाय  अजमानलकणमक्षेविस 
मनबध्नमामत स्विगन्थक्षे – अजमानस तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यबत्कसञ्चतम् 
इमत।  जमानमविरनोसब्धित्विस  भमाविरूपत्विस  च  पकविरममालनोमचतमम्।  सदसद्भ्यमामम्  अमनविरचनतीयत्विस,  मत्रगपुणमात्मकत्विस 
यबत्कसञ्चत्त्विस च इदमानवीं मविचमायरतक्षे। 

. ) 12 8 अमविदमायमा अमनविचरनतीयत्विमम्
अजमानस  न मह सतम्।  सतम्  नमाम  कमालत्रयमाबमाध्यमम्।  यथमा  मह घटजमानमानन्तरस  घटमविषयकमजमानस 

बमासब्धितस भविमत तथद्वैवि ब्रहजमानमानन्तरमम् ब्रहमविषयकमजमानस बमासब्धितस भविमत। अजमानस न मह असतम्। असतम् नमाम 
अलतीकमम् ररशृङमामद। परन्तपु अहमजयाः इत्यमादनपुभविक्षेषपु अजमानस्य अपरनोकप्रततीमतयाः भविमत, अतयाः अजमानस न 
असतम्।  अलतीकस्य कदमामप  कबस्मसबश्चदम्  असब्धिकरणक्षे  जमानस  न  भविमत।  न  मह  कबश्चत्र  कपु त्रमामप  ररशृङस 
समाकमात्करनोमत।  न  च  अजमानस  सदसदपुभयमात्मकमम्,  एकबस्मन्नक्षेवि  ब्धिममरमण  अजमानक्षे  सतम्  असतम्  चक्षेमत 
मविरुदब्धिमरदयस्य बस्थमतयाः न सम्भविमत। अतयाः अजमानस  न सतम्,  नमामप असतम्,  नमामप सदसदपुभयमात्मकमम्, 
परन्तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मह ततम्। उच्यतक्षे च अमनविरचनतीयस्य लकणमम् – 

प्रततकपं  सदसतच्चाभच्चापं तविचच्चारपदविवीं च यति म।

गच्चाहति त तिदतनिविच्चा रच्यमच्चाहुविर्वेदच्चान्तविच्चातदनिदः॥ इतति। 
मविविक्षेकचकडमामणसौ भगविच्छङ्करमाचमायररप्यपुकस  – 

सनच्चाप्यसनच्चाप्यपभयच्चाततकच्चा निप्नो तभनच्चाप्यतभनच्चाप्य पभयच्चाततकच्चा निप्नो।

सच्चाङच्चाप्यनिङच्चाप्यपभयच्चाततकच्चा निप्नो महच्चाददतिच्चातनिवि रचनितीयरूपच्चा॥ इतति। 

   20   भमारततीयदररनमम्



ममायमा मटप्पणती

. ) 12 9 अमविदमायमायाः मत्रगपुणमात्मकत्विमम्
समा  च  ममायमा  मत्रगपुणमाबत्मकमा।  तक्षे  च  गपुणमायाः  लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमायाः  इमत  शपुमतषपु  प्रमतपमामदतमम्। 

ममायमाकमायरषपु  तक्षेजसस  अप्सपु  पपृसथव्यमास  मत्रविपृत्करणक्षेन  समपुत्पन्नक्षेषपु  स्थकलभकतक्षेषपु  च  एतद्गपुणत्रयसत्त्विमातम् 
तत्कमारणभकतमा ममायमा अमप मत्रगपुणमाबत्मकमा इमत ससध्यमत। आम्नमातस च- 

यदगत रप्नोतहतिपं रूपपं ति तजसस्तदद पपं यच्छुकपं  तिदपच्चापं यतवृ षपं तिदनस्य इतति। 
यदमा  गपुणत्रयस  मह  सत्त्विस  रजयाः  तमश्चक्षेमत।  ममायमायमायाः  मत्रगपुणमात्मकत्विस  शपुतसौ  भगविद्गतीतमासपु  च 

प्रमतपमामदतमम्। तथमामह अजमामक्षेकमास लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमामम् इमत शपुतसौ लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णपदद्वैयाः रजस्सत्त्वितमसमास 
मनदररनो मविमहतयाः। भगविद्गतीतमासपु च – सत्त्विस रजस्तम इमत गपुणमायाः प्रकपृ मतसम्भविमायाः, दद्वैविती हक्षेषमा गपुणमयती, प्रकपृ तक्षेयाः 
मक्रयममाणमामन गपुणद्वैयाः कममारमण सविररयाः,  प्रकपृ तक्षेगपुरणसम्मकढमायाः,  य एविस विक्षेसत्त पपुरुषस प्रकपृ मतस च गपुणद्वैयाः सह इत्यमादतीमन 
ममायमायमायाः मत्रगपुणमात्मकत्विप्रमतपमादकमामन विचमाससस सपुलभमामन। कमारणस्य अजमानस्य मत्रगपुणमात्मकत्विमातम् अजमानमातम् 
समपुत्पन्नममदस  जगतम्  अमप  मत्रगपुणमात्मकमम्।  गपुणत्रयमात्मकत्विमाच्च  ममायमायमा  अभमाविरूपतमा  न  सङच्छतक्षे, 
भमाविपदमाथरस्य एवि गपुणमा भविबन्त नमाभमाविस्य।न च समा ममायमा शृङगमामहकन्यमायक्षेन इदममत्थन्तयमा प्रदररमयतपु 
रक्यतक्षे। अतनो यबत्कसञ्चमदमत ममायमामविरक्षेषणस प्रदत्तमम्।

. ) 12 10 ममायमायमास प्रममाणमामन
ममायमाससदसौ सबन्त बहहमन प्रममाणमामन। तथमामह अहमजयाः ममामन्यस च न जमानमामम ममय जमानस नमाबस्त 

त्विदपुकमथर  न जमानमामम इत्यमादनपुभविमा मह अमविदमासत्त्विक्षे प्रममाणमम्। मविविरणकमारस्तपु एतद्वैरुदमाहरणद्वैयाः अमविदमायमा 
भमाविरूपत्विममप प्रमतष्ठमापयमत। सपुखमहमस्विमाप्सस न मकसञ्चदम् अविक्षेमदषमम् इत्यमामदसपुषपुमप्तकमालतीनयाः अनपुभविनोऽमप 
अमविदमास प्रममापयमत। तथमामह अहमम् अजयाः इत्यपुकसौ न मह अजमानस्य अभमाविरूपतमा विकपुस  रक्यतक्षे। यथमा अहस 
सपुखती  इत्यमादसौ  सपुखस्य प्रत्यकस  जमानस  भविमत तथद्वैवि  अहमम्  अज इत्यमादसौ  अजमानस्य प्रत्यकत्विमातम्  तस्य 
भमाविरूपत्विमम्  एवि अङतीमक्रयतक्षे।  यतनो मह अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास  नयक्षे  अभमाविस्य जमानस  न मह प्रत्यकक्षेण भविमत। 
अभमाविनो मह अनपुपलबबब्धिप्रममाणक्षेन जमातनो भविमत। 

भमाविरूपमाजमानससद्ध्यथरमम् अनपुममानममप प्रममाणरूपक्षेण उपन्यस्यतक्षे मविविरणकपृ तमा प्रकमारमात्मयमतनमा। 
अनपुममानस  तमावितम्  –  मविविमादगनोचरमापन्नस  प्रममाणजमानस,  स्विप्रमागभमावि-व्यमतररक-स्विमविषयमाविरण-स्विमनवित्यर-
स्विदक्षेरगत-विस्त्विन्तरपकविरकस  भमवितपुमहरमत,  अप्रकमामरतमाथरप्रकमारकत्विमातम्,  अन्ब्धिकमारक्षे 
प्रथमनोत्पन्नप्रदतीपप्रभमाविमदमत। ततश्च जमानक्षेन सममानमाशयमविषयस भमाविरूपमजमानस ससध्यमत।

दक्षेविमात्मरमकस  स्विगपुणद्वैमनरगकढमामम्,  ममायमास तपु प्रकपृ मतस मविदमान्ममामयनस तपु महक्षेश्विरमम्,  तरत्यमविदमास मविततमामम्, 
तम आसतीतम् तमसमा गकढमम्, अजमामक्षेकमास लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमामम् बहतीयाः प्रजमायाः सपृजममानमास सरूपमायाः इत्यमामदशपुतययाः 
ममायमाबस्तत्विस ख्यमापयबन्त।

अजमानससदसौ दृषमाथमारपसत्तयाः अमप प्रममाणस वितरतक्षे। ब्रहमण आरनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य अहङ्कमारस्य 
रपुमककमायमास चमारनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य रजतस्य ममथ्यमाभकतमक्षेवि मकसञ्चदपुपमादमानस कल्पनतीयमम्। यमद उपमादमानस 
सत्यस स्यमातम् तमहर  कमायरस्यमामप सत्यत्विमातम् कमायरस्य बमाब्धियाः एवि न भविक्षेतम्। अस्य च ममथ्यमाभकतस्य उपमादमानस्य 
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समामदत्विक्षे  अस्यमामप  मकसञ्चदपुपमादमानस  कल्पनतीयमम्  भविक्षेतम्।  अतयाः  ममथ्यमाभकतममदमम्  उपमादमानमम्  अनमामद  इमत 
अङतीकरणतीयमम्।  अतनो  यदम्  अनमामद स्वियस  ममथ्यमा  ममथ्यमाभकतकमायर्नोपमादमानमम्  आत्मसम्बबन्ब्धि तदजमानमममत 
कल्प्यतक्षे,  यतनो मह तमादृरकमारणमम्  अन्तरक्षेण ममथ्यमाध्यमासनो न उपपदतक्षे।  अजमानस्य उपमादमानत्विमातम्  तस्य 
भमाविरूपत्विममप ससध्यमत। 

अजमानससदसौ  शपुतमाथमारपसत्तयाः  प्रममाणममप  अबस्त।  तथमामह  तरमत  रनोकममात्ममवितम्  इत्यमामदशपुमतषपु 
आत्मजमानमनवित्यरस्य  बन्ब्धिहक्षेतनोयाः  रनोकनोपलमकतस्य  अजमानस्य  अबस्तत्विस  खमाप्यतक्षे।  अजमानरूपमनवित्यरस्य 
ससमदमन्तरक्षेण अजमानमनविपृसत्तयाः नद्वैवि मनरूपमयतपुस रक्यतक्षे। अतयाः अबस्त अजमानमममत मनमविरविमादमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 23 विक्षेदमान्तसमारकपृ तमम् अजमानलकणस मकमम्।

. 24 अजमानस कपु तक्षे न सतम्, कपु तनो विमा न असतम्।

. 25 अजमानस्य अमनविरचनतीयत्विस कपु तयाः।

. 26 अमविदमायमास मविदममानस गपुणत्रयस मकमम्।

. 27 ममायमायमास मकस  तमावितम् प्रत्यकप्रममाणमम्।

. 28 ममायमाससदसौ मकस  तमाविदनपुममानमम्।

. 29 ममायमाससदसौ प्रममाणभकतमायाः शपुतययाः कमायाः।

. 30 अजमानससदसौ कमा तमाविदम् दृषमाथमारपसत्तयाः।

. 31 अजमानससदसौ कमा शपुतमाथमारपसत्तयाः।

. ) 12 11 ममायमामविदयनोयाः मभन्नत्विमम् अमभन्नत्विस विमा
कक्षे षमाञ्चन मतक्षे ममायमा अमविदमा इमत सममाथरकसौ रबदसौ। रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः ममायमामविदयनोयाः पयमारयत्विक्षेन एवि 

प्रयनोगनो  मविमहतयाः।  तथमामह  ब्रहसकत्रस्य प्रथममाध्यमायस्य चतपुथरपमादस्य तपृततीयक्षे  तदब्धितीनत्विमादथरवितम्  इमत सकत्रक्षे 
भगवित्पमादद्वैसलरख्यतक्षे  –  “अमविदमाबत्मकमा  मह  समा  बतीजरमकरव्यकरबदमनदरश्यमा  परमक्षेश्विरमाशयमा  ममायमामयती 
महमासपुषपुमप्तयाः...  तदक्षेतदव्यकस ...क्विमचन्ममायक्षेमत सकमचतमम् – ममायमास तपु  प्रकपृ मतस मविदमान्ममामयनस तपु महक्षेश्विरमम् इमत 
मन्त्रविणमारतम्,  अव्यकमा  मह  समा  ममायमा,  तत्त्विमान्यत्विमनरूपणस्यमारक्यत्विमातम्”  इमत।  भगविद्गतीतमासपु 
पञ्चममाध्यमायस्य चतपुदररतममन्त्रव्यमाख्यमानमाविसरक्षे  च रङ्करमाचमायररुच्यतक्षे  -  स्विभमाविस्तपु  स्विनो  भमावियाः  स्विभमावियाः 
अमविदमालकणमा प्रकपृ मतयाः ममायमा प्रवितरतक्षे  ‘दद्वैविती मह’  (भ.  गती.  ७ । १४)  इत्यमामदनमा विक्ष्यममाणमा इमत। परन्तपु 
उत्तरविमतरमभरदद्वैमतमभयाः ममायमामविदयनोयाः मभन्नतयमा पमाररभमामषकतयमा व्यविहमारनो मविमहतयाः। 

तथमामह कक्षे षमाञ्चन मतस तमावितम्  सविरषमास भकतमानमास प्रकपृ मतयाः ब्रहमासशतमा मह ममायमा। समा मह एकमा,  समा च 
ईश्विरस्य  उपमासब्धियाः।  अमविदमा  मह  पररबच्छन्नमा  अनन्तमा  जतीविनोपमासब्धियाः।  अतनो  ममायमा  अमविदमा  च  मभन्नमा। 
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तत्त्विमविविक्षेकप्रकरणक्षे मविदमारण्यस्विमामती अमप ममायमामविदयनोभरदस प्रमतपमामदतविमानम्। तन्मतक्षे रजस्तमनोभ्यमामनमभभकतमा 
रपुदसत्त्विप्रब्धिमानमा ममायमा, रजस्तमनोभ्यमाममभभकतमा मसलनसत्त्विप्रब्धिमानमा मह अमविदमा। ममायमायमास चद्वैतन्यप्रमतमबम्बस मह 
ईश्विरयाः,  अमविदमायमास चद्वैतन्यप्रमतमबम्बस च जतीवि इमत तदतीयस मतमम्। उकस  च तक्षेन – सत्त्विरपुद्ध्यमविरपुमदभ्यमास 
ममायमामविदक्षे  च  तक्षे  मतक्षे  इमत।  क्विमचच्च  ममायमामविदयनोभरद  एविस  प्रमतपमादतक्षे  यतम्  –  एकमा  एवि  मकलप्रकपृ मतयाः 
मविकक्षेपरमकप्रमाब्धिमान्यक्षेन  ममायमा  इमत  कथ्यतक्षे  आविरणरमकप्रमाब्धिमान्यक्षेन  च  अमविदमा  इमत  कथ्यतक्षे।  ममायमा  च 
ईश्विरनोपमासब्धिभरविमत,  अमविदमा  च  जतीविनोपमासब्धियाः।  आविरणकमारणमादक्षेवि  जतीविस्य  अजनोऽबस्म  इत्यनपुभवियाः,  न  तपु 
ईश्विरस्य।

. ) 12 12 ममायमायमा एकत्विनमानमात्विमविचमारयाः
ब्रहसकत्ररमाङ्करभमाष्यस्यनोपरर  विमाचस्पमतममशस्य  भमामततीटतीकमा  प्रससदमा। 

ब्रहसकत्ररमाङ्करभमाष्यस्यनोपरर  पद्मपमादमाचमायरस्य पञ्चपमामदकमाटतीकमा  तस्यमायाः  टतीकमायमाश्च मविविरणमाख्यव्यमाख्यमानस 
प्रकमारमात्मयमतनमा कपृ तमम्। भमामततीकमारनो मह ममायमायमा अनक्षेकत्विस स्वितीकरनोमत,  मविविरणकमारयाः प्रकमारमात्मयमतस्तपु 
ममायमायमा एकत्विमङतीकरनोमत। 

भमामततीकमारमतक्षे  तमावितम्  न मह अमविदमा एकमा,  प्रमतजतीविस  समा  मभदतक्षे।  अतयाः एकस्य बदजतीविस्य 
अमविदमामनविपृत्तसौ न मह सविरषमास मनोकयाः सम्भविमत। अतयाः विमाक्यमान्वियमासब्धिकरणभमाष्यमविचमारकमालक्षे उच्यतक्षे तक्षेन – 
यथमा मह मबम्बस्य ममणकपृ पमाणमादयनो गपुहमा एविस ब्रहणनोऽमप प्रमतजतीविस मभन्नमा अमविदमा गपुहमा इमत। अमविदमाबहहत्विस 
इन्द्रिनो ममायमामभयाः पपुरुरूप ईयतक्षे इत्यमामदशपुमतससदमम्। 

मविविरणकमारमतक्षे  तपु  मकलमामविदमा  तपु  एकमा  एवि।  आम्नमायतक्षे  च  अमविदमायमा  एकत्विमम्  –  अजमामक्षेकमास  
लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमामम्,  ममायमास  तपु  प्रकपृ मतस  मविदमातम्   इत्यमामदशपुमतषपु।  इन्द्रिनो  ममायमामभयाः इत्यमामदशपुमतषपु  ममायमायमास 
बहहविचनस ममायमाबस्थतरमकबहहत्विदृष्टमा आम्नमातमम् इमत बनोध्यमम्। रपुमकरजतमादपुपमादमानभकतमामन अजमानमामन मह 
मकलमामविदमायमा एवि अविस्थमाभक्षेदमायाः,  तमामन च अजमानमामन रपुक्त्यमामदजमानक्षेन मनवितरन्तक्षे। मकलमामविदमायमा एकत्विक्षेऽमप 
बदमपुकव्यविस्थमा  सपुतरमामपुपपदतक्षे  प्रमतजतीविमम्  अमविदमायमायाः  अविस्थमाभक्षेदमङतीकपृ त्य।  तथमामह  अमविदमा  मह 
असरमविमरषमा,  कपु त्रमचदपुपमाब्धिसौ ब्रहजमानक्षे  समत अमविदमायमायाः कबश्चदसरनो मनवितरतक्षे,  अन्यक्षेषपु  उपमासब्धिषपु अमविदमायमायाः 
बस्थतसौ न मह सविरषमास मपुमकभरविमत। 

. ) 12 13 ममायमायमा आशयत्विमविषयत्विमविचमारयाः
अहस घटस न जमानमामम इत्यनक्षेन घटमाजमानस ख्यमामपतस भविमत। अत्र च अजमानस्य मविषययाः घटयाः,  यतयाः 

घटस्य एवि जमानमत्र नमास्ततीमत प्रमतपमादतक्षे। अजमानस्य आशयश्चमात्र अहमममत। मविषयजमानमम् अजमानञ्च न मह 
मनरमाशयस मतष्ठमत। अतयाः अमविदमायमायाः ममायमापयमारयभकतमायमायाः कस्तमाविदमाशययाः, कनो विमा मविषययाः इमत मविचमारणतीयमम्। 
अमविदमाशयत्विमविषयत्विमविषयक्षे अबस्त मतभक्षेदयाः मविविरणभमामततीप्रस्थमानयनोयाः। 

भमामततीकमारमतक्षे  अमविदमायमायाः  आशयनो जतीवियाः।  न  मह  मनरुपमासब्धिकक्षे  ब्रहमण अमविदमा  स्थमातपुमहरमत। 
अमविदमायमायाः  मविषयस्तपु  ब्रह  एवि।  जतीविनो  मह  ब्रहस्विरूपमम्  अपरनोकतयमा  न  जमानमामत  इत्यस्ममादम्  विमाक्यमादम् 
अमविदमायमायाः  मविषययाः  ब्रह  एवि  इमत  स्पषस  जमायतक्षे।  जतीविक्षे  मह  ब्रहमविषयकमजमानमम्  अबस्त।  अतयाः 
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समन्वियमासब्धिकरणभमाष्यमविचमारकमालक्षे  भमामततीकपृ तमा  उच्यतक्षे  –  “नमामविदमा  ब्रहमाशयमा,  मकस  तपु  जतीविक्षे,  समा 
त्विमनविरचनतीयक्षेत्यपुकमम्, तक्षेन मनत्यरपुदमक्षेवि ब्रह” इमत। 

मविविरणकमारमतक्षे  ससकक्षेपरमारतीरककमारस्य सविरजमात्ममपुनक्षेश्च मतक्षे  अजमानस्य आशययाः मविषयश्च ब्रह 
एवि।  अजमानस्य ब्रहमाशयत्विक्षे  नमाबस्त  दनोषयाः।  न  हबस्त  अजमानस्य रपुदचद्वैतन्यस्य च  मविरनोब्धियाः।  ब्रह मह 
अजमानस्य अविभमासकमम्, समामकचद्वैतन्यस्य अजमानमाविभमासकत्विमम् अदद्वैमतमभयाः अङतीमक्रयतक्षे। यथमा गपृहक्षे मविदममानस 
तमयाः  गपृहमक्षेवि  मविषयतीकरनोमत  एविमम्  अमविदमा  अमप  ब्रहमासशतमा  ब्रह  एवि  मविषयतीकरनोमत  इमत  नमाबस्त 
कमामचदनपुपपसत्तयाः। उच्यतक्षे च मविविरणकमारक्षेण प्रथमविणरकक्षे  – “न तमाविदजमानमम् आशयमविषयभक्षेदमापक्षेकमम्, मकन्तपु 
एकबस्मन्नक्षेवि विस्तपुमन आशयत्विममाविरणस चक्षेमत कपृ त्यदयस सम्पमादयमत” इमत। ससकक्षेपरमारतीरककमारक्षेण उच्यतक्षे – 

आश्रयत्वतविषयत्वभच्चातगनिती तनितवि रभच्चागतचततिरतवि कत विलच्चा।

पदवि रतसदतिमसप्नो तह पतश्चिमप्नो निच्चाश्रयप्नो भवितति निच्चातप गप्नोचरदः॥ (सपं.शिच्चा. १.३.१९) इतति। 

. ) 12 14 ममायमायमा जगदपुपमादमानत्विमविचमारयाः
ब्रह मह जगतयाः मनममत्तकमारणमम्  मविवितर्नोपमादमानकमारणञ्च,  ममायमा  मह पररणमाम्यपुपमादमानकमारणमम्  इमत 

पकविरपमाठक्षेषपु  आलनोमचतमम्।  परन्तपु  ममायमा  जगदपुपमादमानत्विस  कथसमममत  मविषयक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्त  बहविनो  मविचमारमायाः 
समपुपलभ्यन्तक्षे। 

तथमामह  पदमाथरतत्त्विमनणरयकमारमाणमास  मतक्षे  “यतनो  विमा  इममामन  भकतमामन  जमायन्तक्षे”  “ममायमास  तपु  प्रकपृ मत 
मविदमातम्” इत्यपुभयमविब्धिशपुमतदररनमातम् ब्रह ममायमा उभयमक्षेवि जगदपुपमादमानमममत जक्षेयमम्। एतयनोब्ररह मविवितरममानतयमा 
जगदपुपमादमानमम्, ममायमा च पररणमममानमा जगदपुपमादमानमम्। 

ससकक्षेपरमारतीरककमारमाणमास मतक्षे तमावितम् ब्रह एवि जगदपुपमादमानमम्। कक टस्थस्य ब्रहणयाः स्वितयाः कमारणत्विस न 
सम्भविमत,  तस्य मनगपुरणत्विमातम् मनमविररक्षेषत्विमातम्। अतयाः ममायमा मह दमारकमारणमम्। यथमा दमारमम् अकमारणममप कमायर 
अनपुगतस मतष्ठमत तथद्वैवि ममायमामप प्रपञ्चक्षे अनपुगतमा मतष्ठमत। अत्र उदमाहरणरूपक्षेण कथमयतपुस  रक्यतक्षे यतम् यतमा 
मपृसत्तकमा  मह  घटस्य  उपमादमानमम्।  मपृसत्तकमायमायाः  घटरूपतमाप्रमामप्तस  प्रमत  तद्गतश्लक्ष्णत्विस  दमारमम्।  अतयाः 
ससकक्षेपरमारतीरककमारमतक्षे ममायमा मह प्रपञ्चनोत्पत्तसौ दमारकमारणमम्, उपमादमानस तपु ब्रह एवि। 

विमाचस्पमतममशमतक्षे तपु ममायमा मह जतीविमासशतमा। तमादृरममाययमा मविषयतीकपृ तस ब्रह स्वित एवि प्रपञ्चमाकमारक्षेण 
मविवितरतक्षे। अतयाः ब्रह एवि प्रपञ्चस्य उपमादमानमम्। ममायमा मह सहकमाररममात्रमम्, न कमायमारनपुगतस दमारकमारणमम्। 

विक्षेदमान्तससदमान्तमपुकमाविलतीकपृ तमास प्रकमारमानन्दस्विमाममनमास मतक्षे तमावितम् – ममायमारमकरक्षेवि जगदपुपमादमानस न 
ब्रह। यतनो मह ब्रहणयाः कमारणत्विस मनषक्षेब्धिबन्त ‘तदक्षेतद्ब्रहमापकविरमनपरमबमाहमम्’ ‘न तस्य कमायर करणञ्च मविदतक्षे’ 
इत्यमामदशपुतययाः।  अतनो जगदपुपमादमानभकतमायमायाः ममायमायमा  असब्धिष्ठमानत्विक्षेन  ब्रहमण कमारणत्विमम्  उपचयरतक्षे।  ब्रहमण 
जगत्कमारणतमा तपु गसौणती। 

   24   भमारततीयदररनमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 32 रङ्करमाचमायरमतक्षे ममायमामविदयनोयाः मभन्नत्विमम् अमभन्नत्विस विमा।

. 33 मविदमारण्यस्विमाममननो मतक्षे कमा ममायमा, कमा चमामविदमा।

. 34 विमाचस्पमतममशमायाः ममायमायमा एकत्विमम् अनक्षेकत्विस विमा अङतीकपु विरबन्त।

. 35 मविविरणकमारमतक्षे ममायमा एकमा अनक्षेकमा विमा।

. 36 अजमानस्य कयाः आशययाः, कनो विमा मविषययाः।

. 37 ससकक्षेपरमारतीरककमारमाणमास मतक्षे ममायमायमायाः ककीदृरस जगदपुपमादमानत्विमम्।

. 38 विमाचस्पमतममशमतक्षे ममायमायमायाः जगदपुपमादमानत्विस ककीदृरमम्।

पमाठसमारयाः

अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे ममायमा मह जगत्कमारणमम्। ममायनोपमहतस चद्वैतन्यमक्षेवि ईश्विरयाः। ईश्विरयाः ममायमाब्धितीरयाः, ममायमास 
विरतीकपृ त्य स जगमन्नममारमत। समा च ममायमा शपुमतस्मपृमतससदमा। ममानमाथरकमातम् ममाब्धिमातनोयाः ममाछमासससभ्यनो ययाः इमत 
सकत्रक्षेण य-प्रत्ययक्षे,  ततयाः सतीत्विमविविकमायमा  टमामप ममायमा  इमत रबदयाः ससध्यमत। मतीयतक्षे  अपरनोकवितम्  प्रदश्यरतक्षे 
अनयमा इमत ममायमा  इत्यमादययाः अथमारयाः  ममायमायमा  व्यपुत्पसत्तदृष्टमा सम्भविबन्त। अजमानमम्,  अमविदमा,  प्रकपृ मतयाः, 
ममथ्यमाजमानमम्, अव्यकमम् इत्यमादययाः ममायमायमायाः पयमारयविमामचनयाः।

मचत्सपुखमाचमायरप्रमतपमामदतस  ममायमालकणस  मह  अनमामदभमाविरूपत्विक्षे  समत  जमानमनवित्यरत्विमम्  इमत। 
उत्तरजमाननमाश्यक्षे  पकविरजमानक्षे  अमतव्यमामप्तविमारणमाय  लकणक्षे  अनमामदपदमम्  उपमात्तमम्।  जमानप्रमागभमाविक्षे 
अमतव्यमामप्तविमारणमाय  भमाविरूपपदनोपमादमानमम्,  अनमादसौ  भमाविरूपक्षे  आत्ममन  लकणस्य  अमतव्यमामप्तविमारणमाय 
जमानमनवित्यरत्विपदमम् उपमात्तमम्। ममायमा उत्पसत्तरमहतमा, अतयाः समा अनमामदयाः। असखलजगतयाः उपमादमानस मह ममायमा। 
न मह अभमावियाः कस्यमामप उपमादमानस  भविमत,  अतयाः ममायमा भमाविरूपमा। अनमामदत्विमातम्  भमाविरूपत्विमाच्च न ममायमा 
आत्मवितम् मनत्यक्षेमत मचन्तनतीयमम्,  ब्रहजमानक्षेन तस्यमायाः मनविपृत्तक्षेयाः। रपुमकयाः उत्पदतक्षे,  अतयाः तमदषमयणती अमविदमा 
अमप उत्पदतक्षे। रपुमकमविषमयणती अमविदमा मह तकलमामविदमा, समा च समामदयाः। अतस्तकलमामविदमायमामम् अमविदमालकणस्य 
अव्यमामप्तयाः  इमत  चक्षेन्न,  रपुमकरूपकबल्पतनोपमासब्धिकमारणमादक्षेवि  अत्र  अमविदमायमायाः  समामदत्विमपुच्यतक्षे।  अमविदमा  मह 
स्विरूपतयाः अनमामदयाः। अदक्षेमतसम्मतक्षे अनमामदषट्कक्षे  अमविदमायमायाः पररगणनस भविमत। अमविदमायमा भमाविरूपत्विस तस्यमा 
अभमाविरूपत्विमनषक्षेब्धिमाथरमक्षेवि  उच्यतक्षे।  विस्तपुतस्तपु  अमविदमा  भमाविमाभमाविमविलकणमा  अमनविरचनतीयमा।  अमविदमायमायाः 
जमानमनवित्यरत्विक्षे  तरमत  रनोकममात्ममवितम्  इत्यमामदशपुतययाः  प्रममाणमम्।  एविस  जमानत्विक्षेन  जमानमनवित्यरत्विमम्  इत्यमप 
ममायमायमा मनदपुरषस लकणस सम्भविमत। जमानस स्विरूपक्षेण अजमानस्यद्वैवि मनवितरकस  भविमत।  

भ्रमनोपमादमानत्विमम् इमत अमविदमायमायाः मदततीयस लकणस मब्धिपुसकदनस्विमाममनमा प्रमतपमादतक्षे। अत्र पररणमाममत्विक्षेन 
अचक्षेतनत्विक्षेन विमा भ्रमनोपमादमानत्विमम् अमविदमायमा लकणमममत तमात्पयरमम्। तक्षेन च चक्षेतनक्षे  जगतनो मविवितरकमारणभकतक्षे 
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आत्ममन  न  लकणस्यमामतव्यमामप्तयाः।  पकविमारचमायमारणमास  मतमामन  ससगपृह  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण  अजमानलकणमविषयक्षे 
एविमपुच्यतक्षे – अजमानस तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यबत्कसञ्चतम् इमत। 

अमविदमा मह अमनविरचनतीयमा। अमविदमा सतम् स्यमाच्चक्षेन्न बमाध्यक्षेत, असतम् चक्षेन्न तस्यमायाः प्रततीमतयाः स्यमातम्। 
न  चमामविदमा  सदसदपुभयमात्मकमम्,  परस्परमविरुदब्धिमरयनोयाः  एकत्र  ब्धिममरमण  असम्भविमातम्।  अतयाः  अमविदमा 
कनोमटत्रयमविमनमपुरकमा अमनविरचनतीयमा च। अमविदमा च सत्त्विरजस्तमनोरूपगपुणत्रयमाबत्मकमा।

ममायमासत्त्विक्षे सबन्त प्रत्यकमादतीमन बहहमन प्रममाणमामन सबन्त। तथमामह अहमजयाः, ममामन्यस च न जमानमामम 
इत्यमामदप्रत्यकमामण; मविविमादगनोचरमापन्नस  प्रममाणजमानस,  स्विप्रमागभमाविव्यमतररक-स्विमविषयमाविरण-स्विमनवित्यर-
स्विदक्षेरगत-विस्त्विन्तरपकविरकस  भमवितपुमहरमत,  अप्रकमामरतमाथरप्रकमारकत्विमातम्,  अन्ब्धिकमारक्षे 
प्रथमनोत्पन्नप्रदतीपप्रभमाविमदमत  इत्यमादनपुममानमामन,  दक्षेविमात्मरमकस  स्विगपुणद्वैमनरगकढमामम्  ममायमास  तपु  प्रकपृ मतस  मविदमातम् 
इत्यमामदशपुतययाः,  ब्रहमण आरनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य  अहङ्कमारस्य  रपुमककमायमास  चमारनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य 
रजतस्य ममथ्यमाभकतमक्षेवि  मकसञ्चदपुपमादमानस  स्यमामदमत दृषमाथमारपसत्तयाः,  तरमत रनोकमम्  आत्ममवितम्  इत्यमामदशपुमतषपु 
आत्मजमानमनवित्यरत्विमातम् ममथ्यमा एवि बन्ब्धिहक्षेतपुयाः रनोकनोपलमकतमम् अजमानमममत शपुतमाथमारपसत्तश्च ममायमायमायाः सत्त्विक्षे 
प्रममाणमामन। 

रङ्करमाचमायरण  ममायमामविदयनोयाः  पयमारयरबदरूपक्षेण  व्यविहमारनो  मविमहतयाः,  परन्तपु  परविमतरमभयाः  अदद्वैमतमभयाः 
ममायमामविदयनोयाः मभन्नतयमा पमाररभमामषकतयमा व्यविहमारनो मविमहतयाः। कक्षे षमाञ्चन मतक्षे ममायमा मह ईश्विरनोपमासब्धियाः अमविदमा च 
जतीविनोपमासब्धियाः।  कक्षे चन पपुनयाः  एकमा  एवि मकलप्रकपृ मतयाः  मविकक्षेपरमकप्रमाब्धिमान्यक्षेन  ममायमा,  आविरणरमकप्रमाब्धिमान्यक्षेन  च 
अमविदमा इमत कथयबन्त। 

भमामततीकमारमतक्षे  ममायमा  मह प्रमतजतीविस  मभन्नमा,  मविविरणकमारमतक्षे  तमावितम्  ममायमा  एकमा  एवि। प्रमतजतीविमम् 
एकस्यमा एवि अमविदमायमा अविस्थमाभक्षेदमायाः दृश्यन्तक्षे। भमामततीकमारमतक्षे च ममायमायमा आशयनो जतीवियाः, मविषयनो मह ब्रह। 
मविविरणकमारमतक्षे तपु ममायमायमा आशयनो मविषयश्च ब्रह एवि।

ममायमायमा जगदपुपमादमानत्विमविषय पदमाथरतत्त्विमनणरयकमारमाणमास मतस मह ब्रह मविवितरममानतयमा जगदपुपमादमानस, 
ममायमा  च  पररणमममानतयमा  जगदपुपमादमानमम्  इमत।  ससकक्षेपरमारतीरककमारमाणमास  मतक्षे  तपु  ममायमा  मह  प्रपञ्चनोत्पत्तसौ 
दमारकमारणमम्,  उपमादमानस  तपु  ब्रह  एवि।  विमाचस्पमतमतक्षे  तपु  ममायमा  मह  सहकमाररममात्रस  ब्रहणयाः,  न  कमायमारनपुगतस 
दमारकमारणमम्।  प्रकमारमानन्दमतक्षे  तमावितम्  ममायमारमकरक्षेवि  जगदपुपमादमानस  न  ब्रह।  ब्रहणयाः  जगत्कमारणतमा 
ममायमासब्धिष्ठमानत्विक्षेन गसौणती एविक्षेमत तन्मतमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 ममायमारबदस्य व्यपुत्पसत्तलभ्यमा अथमारयाः कक्षे ।

. 2 मचत्सपुखमाचमायरण प्रनोकयाः अमविदमालकणप्रमतपमादकयाः श्लनोकयाः कयाः।

. 3 अनमामदत्विक्षे समत जमानमनवित्यरत्विमम् इमत अमविदमालकणस्य जमानप्रमागभमाविक्षे कपु त अमतव्यमामप्तयाः।

. 4 अनमामदषट्कप्रमतपमादकयाः श्लनोकयाः कयाः।
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. 5 कपु तयाः अजमानस न घटमामदमविरक्षेषजमानमाभमावियाः भमवितपुमम् अहरमत।

. 6 अमविदमायमा भमाविरूपत्विस कपु तयाः अङतीकतपुर न रक्यतक्षे।

. 7 अमविदमा इत्यत्र नञयाः अथरयाः कयाः।

. 8 सनोपमासब्धिकभ्रमस्थलक्षेषपु जमाननोदयकमालक्षे एवि अजमानस्य कपु तनो न मनविपृसत्तयाः।

. 9 अमविदमायमायाः मत्रगपुणत्विप्रमतपमामदकमा शपुमतयाः कमा।

. 10 अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अभमाविस्य कक्षे न प्रममाणक्षेन प्रत्यकतमा अङतीमक्रयतक्षे।

. 11 मविविरणमतक्षे मकलमामविदमायमा एकत्विमातम्, एकस्य जमानक्षेन सविरषमास मपुमकयाः कपु तनो न भविमत।

. 12 ससकक्षेपरमारतीरककमारमतक्षे ममायमायमा आशययाः मविषयश्च कयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण १

. 1 जगतयाः जडत्विमादम् चक्षेतनब्रहव्यमतररकस्य मदततीयस्य च अभमाविमादम् जगदपुपमादमानरूपक्षेण ममायमा 
अङतीमक्रयतक्षे। 

. 2 ममायमास तपु प्रकपृ मतस मविदमातम्, इन्द्रिनो ममायमामभयाः पपुरुरूप ईयतक्षे इत्यमामदशपुतयनो ममायमायमास प्रममाणमम्। 

. 3 ममायमाससदसौ मम ममायमा दपुरत्ययमा, नमाहस प्रकमारयाः सविरस्य यनोगममायमासममाविपृतयाः, अजमानक्षेनमाविपृतस जमानस तक्षेन 
मपुहबन्त जन्तवियाः इत्यमामदस्मपृतययाः प्रममाणमम्।

. 4 ममानमाथरकमातम् ममाब्धिमातनोयाः ममाछमासससभ्यनो ययाः इमत सकत्रक्षेण य-प्रत्ययक्षे, ततयाः सतीत्विमविविकमायमास टमामप ममायमा 
इमत रबदससमदयाः। 

. 5 अजमानमम्, अमविदमा, प्रकपृ मतयाः, ममथ्यमाजमानमम्, अव्यकमम्, अव्यमाकपृ तस, महमासपुषपुमप्तयाः, अकरमम् इत्यमादययाः 
ममायमायमायाः पयमारयविमाचकमायाः।

. 6 अनमामदभमाविरूपत्विक्षे समत जमानमनवित्यरत्विमम्। 

. 7 उत्तरजमाननमाश्यक्षे पकविरजमानक्षे अमतव्यमामप्तविमारणमाय, अन्यथमा उत्तरजमाननमाश्यस्य पकविरजमानस्य 
भमाविरूपत्विमातम् जमानमनवित्यरत्विमातम् च तत्र लकणस्यमामतव्यमामप्तयाः दपुविमाररमा स्यमातम्। 

. 8 अनमादसौ जमानमनवित्यर जमानप्रमागभमाविक्षे अमतव्यमामप्तविमारणमाय

. 9 अनमादसौ भमाविरूपक्षे आत्ममन अमतव्यमामप्तविमारणमाय

. 10 जतीवियाः, ईश्विरयाः, रपुदचद्वैतन्यमम्, जतीविक्षेरयनोभरदयाः, अमविदमा, अमविदमा-चद्वैतन्ययनोयाः सम्बन्ब्धियाः इत्यक्षेतक्षे षटम्  
अनमादययाः पदमाथमारयाः अदद्वैतविमादक्षे अङतीकपृ तमायाः।

. 11 मकलमामविदमा ब्रहमासशतमा जगत्कमारणस, ब्रहस्विरूपमाच्छमामदकमा च। तकलमामविदमा मह रपुक्त्यमामदपररबच्छन्नमा 
भ्रमरजतमामदहक्षेतपुयाः। 

. 12 न मह अजमानस स्विकमायर जडमास रपुमकमम् आसशत्य मतष्ठमत। रपुक्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यमक्षेवि अजमानस्य 
मविषययाः। रपुमकस्तपु अजमानस्य अविच्छक्षेमदकमा।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण २

. 13 अमविदमायमा भमाविरूपत्विस्य तमात्पयर तमाविदम् अभमाविमविलकणत्विमक्षेवि। 

. 14 अमविदमायमा अभमाविरूपत्विक्षे जगत उपमादमानमम् अमविदमा न स्यमातम्, अभमाविमादम् भमाविनोत्पत्तक्षेयाः रङ्करक्षेण 
रतब्धिमा दकमषतत्विमातम्। 

. 15 विस्तपुतस्तपु अमविदमा नमामप भमाविरूपमा, नमामप अभमाविरूपमा। अमविदमा तपु भमाविमाभमाविमविलकणमा। 

. 16 अमविदक्षेत्यत्र नञयाः मविरनोसब्धित्विमम् अथरयाः। अतयाः अमविदमा नमाम मविदमामविरनोसब्धि, मविदमामनवित्यमार विक्षेमत। 

. 17 तरमत रनोकममात्ममवितम्, तमक्षेवि मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत, ब्रह विक्षेद ब्रहद्वैवि भविमत इत्यमामदशपुतययाः 
अमविदमायमा जमानमनवित्यरत्विक्षे प्रममाणमम्। 

. 18 अमविदमालकणक्षे जमानमनवित्यरत्विपदस्य समाकमाज्जमानमनवित्यरत्विक्षे तमात्पयरमम्।

. 19 जमानस मह जमानत्विक्षेन अजमानस्य मनवितरकस  भविमत।

. 20 भ्रमनोपमादमानत्विमम् इमत ममायमायमा अपरस लकणमम्।

. 21 ब्रहमण अमतव्यमामप्तयाः, अतयाः लकणक्षे पररणमाममत्विक्षेन अचक्षेतनत्विक्षेन विक्षेमत पदस यनोजनतीयमम्। 

. 22 रपुमकरजतनोत्पत्त्यभमाविक्षेऽमप रपुमकमविषयकक्षे  अजमानक्षे भ्रमनोपमादमानत्विस्य स्विरूपयनोग्यतमायमायाः 
मविदममानत्विमातम् फलनोपब्धिमायकत्विमाभमाविक्षेऽमप भ्रमनोपमादमानत्विस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण ३

. 23 अजमानस तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यबत्कसञ्चतम् इमत। 

. 24 अजमानस मह जमानक्षेन बमासब्धितस भविमत, अतनो न सतम्। अजमानस्य च जगदमाकमारक्षेण प्रततीमतयाः अबस्त, 

अतनो न ततम् ररशृङविदम् असतम्। 

. 25 अजमानस्य समद्भिन्नत्विमातम् असमद्भिन्नत्विमातम् सदसमद्भिन्नत्विमाच्च सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयत्विमम्

. 26 लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमायाः मह अमविदमाबस्थतमायाः गपुणमायाः इमत कक्षे चन, सत्त्विरजस्तममाससस मह अत्र गपुणमा इमत च 
कक्षे चन आमनबन्त।

. 27 अहमजयाः, ममामहस न जमानमामम इत्यमामदप्रत्यकमानपुभविमा मह ममायमायमास प्रममाणमम्।

. 28 मविविमादगनोचरमापन्नस प्रममाणजमानस, 
स्विप्रमागभमाविव्यमतररकस्विमविषयमाविरणस्विमनवित्यरस्विदक्षेरगतविस्त्विन्तरपकविरकस  भमवितपुमहरमत, 

अप्रकमामरतमाथरप्रकमारकत्विमातम्, अन्ब्धिकमारक्षे प्रथमनोत्पन्नप्रदतीपप्रभमाविमदमत। ततश्च जमानक्षेन 
सममानमाशयमविषयस भमाविरूपमजमानस ससध्यमत।

. 29 दक्षेविमात्मरमकस  स्विगपुणद्वैमनरगकढमामम्, ममायमास तपु प्रकपृ मतस मविदमातम्, तरत्यमविदमास मविततमामम्, तम आसतीतम् तमसमा 
गकढमम्, अजमामक्षेकमास लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमामम् इत्यमामदशपुतययाः ममायमाससदसौ प्रममाणमामन।

. 30 ब्रहमण आरनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य अहङ्कमारस्य, रपुमककमायमास चमारनोमपतस्य ममथ्यमाभकतस्य रजतस्य 
ममथ्यमाभकतमक्षेवि मकसञ्चदपुपमादमानस स्यमामदमत ममथ्यमाभकतरजतनोपमादमानरूपक्षेण अहङ्कमारनोपमादमानरूपक्षेण च 
अजमानस कल्प्यतक्षे।

   28   भमारततीयदररनमम्



ममायमा मटप्पणती

. 31 तरमत रनोकममात्ममवितम् इत्यमामदशपुमतषपु आत्मजमानमनवित्यरस्य बन्ब्धिहक्षेतनोयाः रनोकनोपलमकतस्य अजमानस्य 
अससदसौ रनोकतरणस्य अनपुपपदममानत्विमातम् शपुतमाथमारपत्त्यमामप अजमानस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण ४

. 32 रङ्करमाचमायरमतक्षे ममायमामविदयनोयाः अमभन्नतमा एविमाबस्त। 

. 33 मविदमारण्यस्विमामममतक्षे रजस्तमनोभ्यमामनमभभकतमा रपुदसत्त्विप्रब्धिमानमा ईश्विरनोपमासब्धिमहर ममायमा, 
रजस्तमनोभ्यमाममभभकतमा मसलनसत्त्विप्रब्धिमानमा जतीविनोपमासब्धिमहर अमविदमा।

. 34 विमाचस्पमतममशमायाः मह ममायमायमा एकत्विमम् अङतीकपु विरबन्त। 

. 35 मविविरणकमारमतक्षे ममायमा एकमा एवि।

. 36 भमामततीकमारमतक्षे अजमानस्य आशययाः जतीवियाः, मविषयस्तपु ब्रह। मविविरणकमारमतक्षे अजमानस्य आशययाः 
मविषयश्च ब्रह एवि। 

. 37 ससकक्षेपरमारतीरककमारमाणमास मतक्षे ब्रह एवि जगदपुपमादमानस, ममायमा तपु दमारकमारणमम्।

. 38 विमाचस्पमतममशमतक्षे ममायमा मह सहकमाररममात्रमम्, ब्रह एवि प्रपञ्चस्य उपमादमानमम्।

॥ इमत दमादरयाः पमाठयाः ॥

भमारततीयदररनमम्    29   



) 13 अध्यमासलकणमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा

ब्धिमरयाः अथरयाः कमामयाः मनोकयाः इमत चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः। प्रत्यक्षेकस  पपुरुषमाथमारनमास  लमाभनोपमायस प्रमतपमादमयतपुस 
रमासमामण  रमचतमामन।  मन्विमामदप्रणतीतमामन  ब्धिमररमासमामण,  कसौमटल्यरपुक्रमामदप्रणतीतमामन  अथररमासमामण, 

विमात्स्यमायनमामदप्रणतीतमामन कमामरमासमामण च लनोकक्षे  प्रसथतमामन। दररनमामन मह मनोकरमासमामण। भमारततीयदररनमामन 
आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन  मदब्धिमा  मविभकमामन।  यमामन  दररनमामन  विक्षेदस्य  प्रमाममाण्यमभ्यपुपगच्छबन्त  तमामन 
आबस्तकमामन,  यमामन च ततम् नमाभ्यपुपगच्छबन्त तमामन नमाबस्तकमामन। चमाविमारक-जद्वैन-बनोददररनमामन नमाबस्तकमामन, 

समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममासनोत्तरमतीममासमादररनमामन  आबस्तकदररनमामन।  कमरकमाण्डमान्तगरतमानमास 
विक्षेदविमाक्यमानमास मविचमारयाः पकविरमतीममाससमादररनक्षे भविमत। जमानकमाण्डरूपमाणमामम् उपमनषदमास मविचमारयाः उत्तरमतीममाससमादररनक्षे 
भविमत।  उत्तरमतीममाससमादररनस्यद्वैवि  विक्षेदमान्त  इत्यपरस  नमाम।  उपमनषदयाः,  शतीमद्भिगविद्गतीतमा,  ब्रहसकत्रमम्  इमत 
प्रस्थमानत्रयममाब्धिमारतीकपृ त्य विक्षेदमान्तमानमास प्रपञ्चनो भविमत। प्रस्थमानत्रयस्य बहहमविब्धिव्यमाख्यमानदररनमातम् बहविनो विक्षेदमान्तमायाः 
अदद्वैत-मविमरषमादद्वैत-दद्वैत-दद्वैतमादद्वैत-भक्षेदमाभक्षेदमादययाः प्रमादपुभकरतमायाः। एतक्षेषपु सविरषपु रङ्करमाचमायरण उपबपृसमहतयाः अदद्वैतविक्षेदमान्त 
एवि सविमारमतरमामयतयमा मविरमाजतक्षेतरमामम्। 

ब्रह  सत्यस  जगबन्मथ्यमा  जतीविनो  ब्रहद्वैवि  नमापरयाः  इमत  अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य  प्रमतपमादमविषयमाणमास  समारयाः। 
ब्रहणयाः  स्विरूपस्य  अततीत-वितरममान-भमविष्यत्कमालक्षेषपु  पररवितरनस  न  भविमत,  अतनो  ब्रह  सत्यमम्।  अतयाः 
रङ्करमाचमायरयाः तद्वैसत्तरतीयनोपमनषदयाः भमाष्यक्षे कथयमत – यद्रिकपक्षेण यमन्नबश्चतस तद्रिकपस न व्यमभचरमत ततम् सत्यमम् इमत। 
सत्यस मनत्यमममत अनथमारन्तरमम्। मकञ्च, ब्रह रपुदमम् अमविदमामददनोषरकन्यत्विमातम्, बपुदमम् अजडत्विमातम्, मपुकस  तस्य 
बन्ब्धिमासम्भविमातम्, आनन्दस्विरूपस च परप्रक्षेममास्पदत्विमातम्। यतम् यत्र प्रततीयतक्षे, परविमतरकमालक्षे उत्पन्नक्षेन यथमाथरजमानक्षेन 
तत्रद्वैवि ततम् मनमषध्यतक्षे चक्षेतम् ततम् ममथ्यमा भविमत। अनपुभकयममानस जगमददमपुत्पदतक्षे नश्यमत च, अतनो न सतम्। नमामप 
ररशृङवितम् असतम्,  यतनो मह जगतयाः प्रततीमतरबस्त। न विमा जगतम् सदसदपुभयमात्मकमम्,  परस्परमविरुदब्धिमरयनोयाः 
एकत्र असम्भविमातम्। अतनो जगतम् सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयमम्। ब्रह एवि स्विबस्मनम् आरनोमपतमायमायाः ममायमायमायाः 
कमायरण अन्तयाःकरणक्षेन उपमहतयाः सनम् जतीविनो भविमत; यथमा आकमारयाः एकनोऽमप घटरूपनोपमासब्धिनमा सह सम्पकमारतम् 
घटमाकमारनो  भविमत तदतम्।  अन्तयाःकरणमामन  बहहमन,  अतनो  जतीविमा  अमप  बहवियाः।  तक्षेषपु  ययाः  रमासमाचमायर्नोपदक्षेरद्वैयाः 
रमदममामदनमा  च  ससस्कपृ तक्षेन  मनसमा  शविण-मनन-मनमदध्यमासनद्वैयाः  स्विस्य  ब्रहस्विरूपत्विस  समाकमात्करनोमत  सयाः 
मपुच्यतक्षे।  मपुमकश्च  आत्यबन्तकदपुयाःखमनविपृसत्तयाः  स्विस्विरूपमानन्दमाविमामप्तश्च।  समा  मपुमकयाः  शविणमामदमभयाः 
ब्रहमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयक्षेन अजमाननमारमातम् ससद्ध्यमत। 

   30   भमारततीयदररनमम्
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अध्यमासलकणमविचमारयाः मटप्पणती

अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासमाविबनोब्धिमाय  ब्रहममायमामदजमानक्षेन  सह  अध्यमासस्य  जमानममप  सपुतरमामपक्षेमकतमम्। 
अध्यमासजमानस  मविनमा  मनगपुरणस्य ब्रहणयाः कथस  जतीवित्विस,  जतीविस्य च कथस  कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदबन्ब्धियाः,  कथस  च 
अध्यस्तमानमास  बन्ब्धिमानमास  मनविपृसत्तयाः  इत्यमादयनो  मविषयमा  जमातपुस  न  रक्यन्तक्षे।  असखलस्य  जगतयाः  ब्रहमण 
अध्यस्तत्विमातम् जगतनो ममथ्यमात्विमममत मनश्चक्षेतपुमम्  कनोऽयमध्यमासयाः,  मकस  तत्र कमारणमम्,  कक्षे  तस्य अध्यमासस्य 
भक्षेदमायाः,  कथस  सविरमविब्धिमानमास  लसौमककमानमास  रमासतीयमाणमास  च व्यविहमारमाणमामम्  अध्यमासपकविरकतमा,  कथस  चमाध्यमासस्य 
मनविपृसत्तयाः इत्यमामदमविषयमायाः सपुतरमास जमातव्यमायाः। अबस्मन्पमाठक्षे वियस तमानक्षेविमासरमानम् आलनोच्य पठमामयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अबस्मनम् पमाठक्षे अब्धिनोसलसखतमानम् मविषयमानम् जमातपुस रक्नपुविबन्त छमात्रमायाः – 

 अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अध्यमासमालनोचनस्य मकस  तमावितम् प्रयनोजनमम्।
 अध्यमासपदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथरयाः कयाः।
 अध्यमासलकणमम्, अध्यमासलकणमविचमारक्षे मतभक्षेदमायाः
 अध्यमासस्य भक्षेदमायाः
 अध्यमाससत्त्विक्षे प्रममाणमम्
 लसौमककमानमास रमासतीयमाणमास च व्यविहमारमाणमामम् आध्यमाससकत्विमम्

. ) 13 1 अध्यमासप्रयनोजनमम्
अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  प्रमतपमादमविषययाः  तमावितम्  जतीविब्रहणनोरद्वैक्यमम्,  मपुमकश्च  रमासस्यमास्य  प्रयनोजनमम्। 

जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस लनोकक्षे  प्रससदस चक्षेतम् न मह तज्जमानमाय अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे प्रजमावितमास प्रविपृसत्तयाः स्यमातम्। परन्तपु अबस्त 
मह  लनोकक्षे  अनपुभवियाः  ररतीरक्षेबन्द्रियमननोबपुद्ध्यमामदमभयाः  अविबच्छन्नयाः  जतीविनो  रमासप्रमतपमामदतमातम् 
मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमाविमातम् ब्रहणनो मभन्नयाः इमत।जतीविब्रहणनोयाः अयस भक्षेदयाः तमाबत्त्विकयाः चक्षेतम् न मह रमासरतद्वैयाः सयाः 
दकरतीकतपुर  रक्यतक्षे।  अतनो जतीविब्रहद्वैक्यरूपमविषयससदयक्षे  आदसौ ब्रह एवि अजमानकमारणमातम्  जतीविनो भविमत इमत 
ब्रहणयाः  जतीवित्विमम्  ममथ्यमा  अध्यमासकमायरमममत  प्रमतपमादनतीयमम्।  अध्यमासस्विरूपस्य  जमानस  मविनमा  जतीविस्य 
अध्यमासकमायरत्विस नद्वैवि बपुमदगनोचरस भविततीमत अध्यमासयाः आदमाविक्षेवि आलनोचनमविषयतमास यमामत। 

मकञ्च,  बन्ब्धिमनविपृत्तक्षेमहर  मनोकयाः सम्भविमत। जतीविस्य अमविदमामदकपृ तबन्ब्धियाः यमद पमारममासथरकयाः तमहर  न 
कक्षे नमाप्यपुपमायक्षेन  तस्य  मनविपृसत्तयाः  सम्भविमत।  बन्ब्धिमनविपृत्तक्षेरसम्भविमाच्च  मपुक्त्यससदक्षेयाः  विक्षेदमान्तरमासमक्षेवि  मविफलस 
स्यमातम्,  न  स्यमातम्  तत्र  प्रविपृसत्तमपुरमपुककणमामम्।  अत्रनोच्यतक्षे,  न  मह  अमविदमामदकपृ त-कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदबन्ब्धियाः 
पमारममासथरकयाः। बन्ब्धिनोऽयस  ब्रहमण आरनोमपतयाः,  जतीविस्य स्विस्विरूपजमानक्षे  समत एतक्षेषमास  ममथ्यमाभकतमानमास  बन्ब्धिमानमास 
मनविपृसत्तभरविमत,  यथमा मह रज्जपुस्विरूपजमानक्षे समत ममथ्यमाभकतसपरस्य मनविपृसत्तभरविमत तदतम्। छमान्दनोग्यनोपमनषमद 
शकयतक्षे  च  – तरमत रनोकमम्  आत्ममवितम्  इमत।  अतनोऽदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रयनोजनससदयक्षे  बन्ब्धिस्य ममथमात्विस्य 
अध्यस्तत्विस्य च प्रमतपमादनमाथरमम् अध्यमारनोपमापरपयमारयस्य अध्यमासस्य लकणप्रममाणजमानस सपुतरमामपक्षेमकतमम्।

विक्षेदमान्तरमासक्षेषपु  ब्रहमविचमारयाः प्रस्तपुतयाः। मविचमारश्च सबन्दग्ब्धिक्षे  सप्रयनोजनक्षे  च मविषयक्षे  सम्भविमत। ननपु 
सविरषमामक्षेवि अहमममत प्रत्ययक्षे भमासममानत्विमातम् न मह ब्रह सबन्दग्ब्धिमम्। आत्मननो यथमाथरस्विरूपस्य जमानक्षेन भविमत 
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सससमारमनविपृसत्तयाः,  न च लनोकप्रससदमातम् आत्ममानपुभविमातम् अन्ययाः आत्मननो यथमाथरस्विरूपस्य अनपुभविनो मविदतक्षे। 
तमादृरक्षे  आत्मयमाथमात्म्यमानपुभविक्षे  सत्यमप सससमारस्य मनविपृत्त्यभमाविमातम्  न मह ब्रहणयाः प्रयनोजनममप मकसञ्चदबस्त। 
अतयाः सबन्दग्ब्धित्विसप्रयनोजनत्विमाभमाविमातम् न मविचमायर ब्रह। अत्रनोच्यतक्षे, प्रमाकपृ तमानमास जनमानमास अहममत्यनपुभविक्षे न मह 
शपुमतप्रमतपमादस मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमाविमम् असससमारर आत्मतत्त्विस भमासतक्षे। दक्षेहक्षेबन्द्रियमननोबपुद्ध्यमादतीनम् मविषयमानम् 
तदममारश्च आत्ममन अध्यस्यद्वैवि अहस गसौरयाः,  अहस कमाणयाः,  अहस सबन्दग्ब्धिक्षे,  अहस मनबश्चननोमम इत्यमामदव्यविहमारमायाः 
प्रवितरन्तक्षे। अतयाः आध्यमाससक एवि अहमनपुभवियाः समाब्धिमारणजनमानमामम्। न कक्षे विलस समाब्धिमारणजनमानमास पबण्डतमानमाममप 
अहमनपुभवियाः  तदनपुयमामयलसौमककव्यविहमारश्च  अध्यमासपकविरकयाः  एवि।  अतयाः  जतीविमानमास  यथमाथरब्रहस्विरूपस्य 
जमानमाभमाविमातम्  तज्जमानलमाभमाय  मविचमायर  ब्रहक्षेमत  आपतमत।  शपुमतप्रमतपमामदतब्रहणयाः  समाकमात्कमारक्षे  समत 
रपुकविमामदक्षेविमादतीनमाममवि मनोकयाः धपुवि  एवि। अतनो  ब्रहमविचमारस्य सप्रयनोजनत्विममप ससद्ध्यमत। अत इदस  ब्रह 
समाममान्यतनो जमातस मविरक्षेषतयाः अजमातमम्। तथमामह दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु अध्यमासविरमातम् दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदमभयाः अमभन्नतयमा ब्रह 
समाममान्यतयाः सविरमविरजमायतक्षे। परन्तपु सविर्नोपमासब्धिमविमनमपुरकतयमा मविरक्षेषतनो ब्रहणयाः जमानस नद्वैवि जतीविमानमामबस्त। अतनो 
मविचमायर ब्रह। उच्यतक्षे च मण्डनममशक्षेण ब्रहससदसौ – 

सविरप्रतयवितद त विच्चा ब्रह्मरूपत ववितस्थितित। 

प्रपञ्चस्य प्रतविलयदः शिबतनि प्रततिपच्चादतित॥इतति।
अध्यमासप्रमतपमादनस मविनमा नद्वैवि ब्रहणयाः सबन्दग्ब्धित्विस सप्रयनोजनत्विस च प्रमतपमादमयतपुस रक्यतक्षे, न च तक्षेन 

मविचमायरत्विस ब्रहणयाः रक्यतक्षे प्रमतपमादमयतपुमममत अध्यमासस्य आलनोचनस सपुतरमामपक्षेक्ष्यतक्षे।  

उपमनषद  आब्धिमारतीकपृ त्य  एवि  विक्षेदमान्तरमासमाणमास  प्रविपृसत्तयाः।  उच्यतक्षे  च  रङ्करमाचमायरण 
जन्ममादसब्धिकरणभमाष्यक्षे  –  विक्षेदमान्तविमाक्य-कपु सपुम-गथनमाथरत्विमातम्  सकत्रमाणमामम्  इमत।  उपमनषत्सपु  मविसब्धिमपुखक्षेन 
मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन च ब्रहस्विरूपस प्रमतपमादतक्षे। तथमामह मनषक्षेब्धिदमारकब्रहप्रमतपमादकमामन उपमनषदमाक्यमामन तमावितम् – 
नक्षेह  नमानमाबस्त  मकञ्चन,  अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्,  अविमाङ्मनसगनोचरमम्  इत्यमादतीमन।  मविसब्धिमपुखक्षेन  ब्रह 
प्रमतपमादयबन्त – सत्यस जमानमनन्तस ब्रह, सविर खबल्विदस ब्रह, सबच्चदमानन्दस ब्रह इत्यमादतीमन उपमनषदमाक्यमामन। 
अत्र चमायस पयरनपुयनोगयाः – ननपु इह ब्रहमण नमानमाभमाविमातम् कथस सविर खबल्विदस ब्रह इमत ब्रहणयाः सविरव्यमापकतमा 
ससध्यमत। अत उपमनषदमाक्यमानमास ममथनो मविरनोब्धिमातम् न मह प्रमाममाण्यस तक्षेषमास,  अपमास्तस च प्रमाममाण्यस तदमासशतमानमास 
विक्षेदमान्तरमासमाणमामम्।  अत्रनोच्यतक्षे,  न  मह  उपमनषदमाक्यमानमास  ममथनो  मविरनोब्धिनोऽबस्त।  मनषक्षेब्धिमपुखक्षेनद्वैवि  ब्रहस्विरूपस 
सपुविचमम्। न मह ब्रहमण नमानमात्विमबस्त। न चमानक्षेन ब्रहणयाः सविरव्यमापकत्विमविरनोब्धियाः। सविरव्यमापकत्विस च ब्रहणयाः 
ब्रहमण  आरनोमपतक्षेषपु  असखलक्षेषपु  मविषयक्षेषपु  ब्रहणयाः  अनपुस्यकतत्विमातम्।  उच्यतक्षे  च  रङ्करमाचमायरण 
बपृहदमारण्यकनोपमनद्भिमाष्यक्षे  –  “तत्र च दररनमविषयक्षे  ब्रहमण न इह नमानमा अबस्त मकञ्चन मकसञ्चदमप;  असमत 
नमानमात्विक्षे, नमानमात्विमम् अध्यमारनोपयमत अमविदयमा” इमत। तस्ममातम् अध्यमासकमारणमादक्षेवि नमानमात्विप्रततीमतयाः भविमत, न 
पमारममासथरकस  नमानमात्विमम्  अबस्त।  तक्षेन  उपमनषदमाक्यमानमास  मविरुदमाथरप्रमतपमादकतमा  अमप नमाबस्त,  तदमासशतमानमास 
विक्षेदमान्तगन्थमानमामम्  अप्रमाममाण्यरङ्कमा  अमप नमापतमत।  अतनोऽयमध्यमासयाः  अदद्वैतविक्षेदमान्ततत्त्विमालनोचनप्रसङक्षे  महदम् 
गपुरुत्विममाविहमत।
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‘अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास  मनष्प्रपञ्चस  प्रपञ्च्यतक्षे’  इत्यक्षेवि  उपदक्षेरप्रमक्रयमा  अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे।  अपविमादस्य 
अध्यमारनोपपकविरकत्विमातम्  आदसौ  अध्यमारनोपयाः  प्रमतपमादनतीययाः,  तदनन्तरस  च  अध्यमारनोमपतममथ्यमाभकतमविषयमाणमास 
मनषक्षेब्धिनो  मविब्धिक्षेययाः।  उच्यतक्षे  च  विक्षेदमान्तसमारस्य  बमालबनोसब्धिनतीटतीकमायमामम्  आपनोदक्षेविक्षेन  –  ‘अपविमादस्य 
अध्यमारनोपपकविरकत्विमातम्  प्रथममम्  अध्यमारनोपस  मनरूपयमत’  इमत।  अतनोऽदद्वैतविक्षेदमान्तमविचमारप्रसङक्षे  आदमाविक्षेवि 
अध्यमारनोपमापरपयमारयस्य अध्यमासस्य मविचमारयाः कतरव्य इमत अध्यमासप्रयनोजनस स्पषमम्।

. ) 13 2 अध्यमासपदमाथर याः
अब्धितीत्यपुपसगरपकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमातम् असम् ब्धिमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षे अध्यमासपदस मनष्पदतक्षे। अब्धितीत्यस्य 

उपरर इत्यथरयाः। असम्-ब्धिमातपुयाः कक्षेपणमाथर वितरतक्षे, ‘असपु कक्षेपणक्षे’ इमत ब्धिमातपुपमाठमातम्। घञम्-प्रत्यययाः भमाविमाथर कममारथर च 
वितरतक्षे। एकस्य विस्तपुनयाः उपरर  -  अपरस्य विस्तपुनयाः  (भ्रमविरमातम्)  कक्षेपणस्य, (भ्रमविरतयाः)  मकप्तस्य अपरस्य 
विस्तपुननो  विमा  अध्यमासपदक्षेन  गहणस  भविमत  व्यपुत्पसत्तविरमातम्।  तथमामह,  भमाविमाथर  घञम्-प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नस्य 
अध्यमासपदस्य  अथरस्तमावितम्  अध्यमारनोपणमक्रयमा।  कमरविमाच्यक्षे  घञम्-प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नस्य  अध्यमासपदस्य 
अध्यमारनोमपतस विस्तपु एविमाथरयाः। यथमा रज्जसौ भ्रमविरमातम् यतम् सपरजमानस जमायतक्षे तदमप अध्यमासपदविमाच्यमम्, रज्जसौ 
यस्य  सपरस्य  जमानस  भविमत  सयाः  सपर्नोऽमप  अध्यमासपदविमाच्ययाः।  प्रथमस्य  अध्यमासस्य  जमानमाध्यमास  इमत 
मदततीयस्य च अथमारध्यमास इमत अमभब्धिमानमम्। एतयनोमविरचमारयाः अगक्षे मविब्धिमास्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषययाः कयाः।

. 2 अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासस्य प्रयनोजनस मकमम्।

. 3 कथस बन्ब्धिमानमास ममथ्यमात्विमम्।

. 4 ककीदृरक्षे मविषयक्षे मविचमारयाः सम्भविमत।

. 5 ब्रहणयाः कपु तयाः सबन्दग्ब्धित्विमम्।

. 6 मविसब्धिमपुखक्षेन ब्रहप्रमतपमादकमामन शपुमतविचनमामन कमामन।

. 7 मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रहप्रमतपमादकमामन शपुमतविचनमामन कमामन।

. 8 अध्यमासपदस्य कमा व्यपुत्पसत्तयाः।

. 9 अध्यमासपदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथरयाः कयाः।

. ) 13 3 अध्यमासलकणमम् 
‘लकणप्रममाणमाभ्यमास  विस्तपुससमदयाः न तकदक्षेरममात्रक्षेण’ इमत रमासमनयमयाः। कस्यमचदम् विस्तपुनयाः ससदयक्षे 

तस्य लकणस,  तल्लकणस लक्ष्यक्षे अबस्त न विक्षेमत परतीकमाथर प्रममाणस च अपक्षेमकतमम्। मकञ्च,  पकविरपमकण आमकपबन्त 
आत्ममा अहमममत प्रत्ययक्षे मविषयरूपक्षेण भमाषतक्षे, अनमात्ममा अहबम्भन्नक्षे प्रत्ययक्षे; आत्ममा मविषयती भविमत, अनमात्ममा तपु 
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मविषययाः;  अतयाः अत्यन्तमभन्नत्विमातम् आत्ममानमात्मननोयाः अध्यमासनो न सम्भविमत इमत। आत्ममानमात्मननोयाः अध्यमासनो 
यमद  न  स्वितीमक्रयतक्षे  तमहर  परममात्मनयाः  जतीवित्विस  कथसञ्चदमप  प्रमतपमादमयतपुस  न  रक्यतक्षे,  तक्षेन  च  बन्ब्धिमनोकसौ 
मनोकनोपयनोमगनमास  रमासमाणमास  प्रयनोजनस च मनरूपमयतपुस  न रक्यन्तक्षे। अतयाः अध्यमासनोऽबस्त इमत प्रमतपमादमयतपुमम् 
आदसौ अध्यमासलकणस ततयाः तमदषयकस  प्रममाणस च आलनोचनतीयमम्।

सदमानन्दयनोगतीन्द्रिप्रणतीतक्षे  विक्षेदमान्तसमारक्षे  प्रमतपमामदतमम्  अध्यमासलकणस  मह – विस्तपुमन  अविस्त्विमारनोपयाः 
अध्यमारनोपयाः इमत। अध्यमासस्य उदमाहरणस प्रस्तनोतपुमपुकस  तक्षेन – असपरभकतमायमास रज्जसौ सपमाररनोपवितम् इमत। विस्तपुमन 
कबस्मसबश्चतम् पदमाथर अविस्तपुनयाः तमद्भिन्नस्य अपरस्य पदमाथरस्य आरनोपयाः अविभमासयाः एवि अध्यमारनोपयाः। उदमाहरणक्षे 
लकणसङमतस्तपु एविमम् – विस्तपुमन रज्जसौ अविस्तपुनयाः रज्जपुमभन्नस्य सपरस्य आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः इमत। तथमामह 
विस्तपुमन  सबच्चदमानन्दक्षे  ब्रहमण  अविस्तपुनयाः  विस्तपुमभन्नस्य  ब्रहमभन्नस्य  अजमानमामदजडपदमाथमारनमामम्  आरनोपयाः 
अविभमास  एवि  अध्यमारनोपयाः  इत्यमप  ससद्ध्यमत।  इदञ्च  अध्यमासस्य  स्विरूपलकणस  भविमत।  उकस  च 
नपृसससहमाशममाचमायरण  पञ्चपमामदकमामविविरणस्य  भमाविप्रकमामरकमाटतीकमायमास  –  ‘परत्रमाविभमास  इत्यध्यमासममात्रस्य 
स्विरूपलकणमम्’ इमत।

अदद्वैतविक्षेदमान्तसम्मतस्य  अध्यमासस्य  इतरदररनसम्मतमाध्यमासमादम्  मविलकणतमा  नमानक्षेन 
अध्यमासलकणक्षेन स्फपु टमा भविमत। रङ्करमाचमायरण ब्रहसकत्रभमाष्यमादसौ अध्यमासभमाष्यस गसथतमम्। तत्र प्रमतपमामदतक्षेन 
अध्यमासलकणक्षेन  स्विमविलकणमतस्थमापनमम्  अपरमतखण्डनस  च  सम्भविमत।  रङ्करमाचमायरण  मविमहतमम् 
अध्यमासलकणस  मह   -  स्मपृमतरूपयाः  परत्र  पकविरदृषमाविभमासयाः  इमत।  पञ्चपमामदकमामविविरणक्षे  प्रकमारमात्मयमतनमा 
ब्रहसकत्ररमाङ्करभमाष्यटतीकमायमास  भमामत्यमास  च  विमाचस्पमतममशक्षेण  लकणममदस  मविस्तरक्षेण  आलनोमचतमम्। 
तद्व्यमाख्यमानदयस पपृथकयमा सरलरूपक्षेण इदमानवीं प्रस्तकयतक्षे।

विमाचस्पमतममशक्षेण  लकणस्य  व्यमाख्यमानमक्षेविस  मविब्धितीयतक्षे  यतम्  –  स्मपृतक्षेयाः  रूपममवि  रूपस  यस्य  सयाः 
स्मपृमतरूपयाः। रूपस नमाम स्विरूपमम्। स्मपृतक्षेयाः स्विरूपस च असमन्नमहतमविषयत्विमम्। यदमा कस्यमचतम् विस्तपुनयाः स्मपृमतयाः 
भविमत तदमा तदस्तपु समतीपक्षे  न मतष्ठमत। परत्र इत्यस्य सदस्तपुमन इत्यथरयाः,  परत्रपदक्षेन आरनोपस्य असब्धिष्ठमानस 
मनमदरषमम्।  पकविरदृषस्य अविभमासयाः पकविरदृषमाविभमासयाः।  पकविर  दृषस  पकविरदृषमम्।  दृरम्-ब्धिमातनोयाः यदमप दररनमम्  इत्यथरयाः 
तथमामप इह तस्य जमानममत्यक्षेवि अथरयाः गहणतीययाः। अतयाः पकविर जमातस्य जमानमविषयतीभकतस्यक्षेमत यमावितम्। पकविरदृषपदक्षेन 
आरनोपणतीयस्य उल्लक्षेखयाः कपृ तयाः।  आरनोपणतीयस  मह ममथ्यमा,  अतयाः पकविरदृषपदक्षेन  ममथ्यमाभकतस्य अनपृतस्य एवि 
मनदररनस  मविमहतमम्।  अविभमासपदस्य  मदब्धिमा  अथर्नो  मविमहतनो  भमामततीकमारक्षेण।  अविसन्नयाः  अविमतनो  विमा  भमासयाः 
अविभमासयाः  इमत।  भमासनो  नमाम जमानमम्।  अविसमादयाः  उच्छक्षेदयाः,  उत्तरजमानक्षेन  बमासब्धितयाः  इमत यमावितम्।  अविममानयाः 
यसौमककमतरस्कमारयाः।  जमानस्य  मतरस्कमारनो  नमाम  जमानस्य  इच्छमा-प्रविपृत्त्यमामदकमायरसम्पमादनक्षे  अकमतमा।  एविमम् 
उत्तरजमानक्षेन बमासब्धितस, यपुक्त्यमा मतरस्कपृ तस विमा जमानमम् अविभमासपदस्य अथरयाः।  तक्षेन च पकविरदृषस्य पकविर जमातस्य, 

परत्र  तमद्भिन्नक्षे  सदस्तपुमन,  स्मपृमतरूपयाः  असमन्नमहतमविषयकयाः,  अविभमासयाः  बमासब्धितस  मतरस्कपृ तस  विमा  जमानमम्  एवि 
अध्यमासयाः।  असमन्नमहतमविषयकयाः  अविभमासनो  नमाम  असमन्नमहतस्य  मविषयस्य  अविभमास  इमत।  अतयाः 
असमन्नमहतस्य पकविरदृषस्य मविषयस्य परत्र तमद्भिन्नक्षे सदस्तपुमन ययाः अविभमासयाः यतम् बमासब्धितस मतरस्कपृ तस विमा जमानस 
सयाः अध्यमास इत्यथरयाः। पकविरदृषपदक्षेन इदमम् आविक्षेमदतस यतम् भ्रमक्षे ययाः मविषययाः भमासतक्षे सयाः अन्यत्र सत्यभकतयाः एवि 
भविक्षेतम् इमत मनयमनो नमाबस्त, तस्य विस्तपुनयाः जमानममात्रमम् अपक्षेमकतमम् अध्यमासमायक्षेमत। 
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विमाचस्पमतममशमतक्षे  अविभमासयाः  इत्यक्षेवि  अध्यमासस्य  ससमकप्तस  लकणस  भविमत।  अविभमासपदक्षेनद्वैवि 
ममथ्यमाजमानमपुकस  भविमत।  अविभमासपदस्यमाथरयाः  अविसन्नयाः  अविमतनो  विमा  भमासयाः  इमत  प्रमतपमामदतमम्। 
पकविरदृषक्षेत्यमामदपदक्षेन ससमकप्तलकणस्यद्वैवि व्यमाख्यमानस पररष्कमारश्च भवितयाः। 

अत्र उदमाहरणस तमावितम् रपुकसौ रजतमम् इमत जमानमम्। आपणक्षे पकविर  दृषस्य असमन्नमहतस्य रजतस्य 
रजतमभन्नक्षे परत्र रपुकसौ अविभमासयाः एवि अध्यमासयाः इमत लकणसमन्विययाः। इदस च रजतजमानमम् परविमतरमन कमालक्षे 
असब्धिष्ठमानस्य रपुकक्षे याः दररनमातम् इदस न रजतमम् इमत जमानक्षेन बमासब्धितस भविमत।

लकणक्षे स्मपृमतरूपपदस प्रत्यमभजमायमामम् अमतव्यमामप्तविमारणमाय प्रदत्तमम्। प्रत्यमभजमायमास मविषययाः समन्नमहतयाः 
भविमत। तथमामह कमाश्यमास दक्षेविदत्तस दृष्टमा मदल्ल्यमास दक्षेविदत्तस पश्यनम् कश्चन सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत ब्रकतक्षे। इदस च 
जमानस  प्रत्यमभजमा  इत्यपुच्यतक्षे।  दक्षेविदत्तयाः तदमा  विकपु याः  प्रत्यकमविषययाः  भविमत।  एविस  परत्र प्रत्यकमविषयक्षे  दक्षेविदत्तक्षे 
पकविरदृषस्य  कमाश्यमास  दृषस्य  दक्षेविदत्तस्य  यदभक्षेदक्षेन  जमानस  तदमप  अध्यमासपदविमाच्यस  स्यमातम्।  मकञ्च, 

स्विबस्तमततीनमामकक्षे  गमवि  पकविर  दृषस्य  गनोत्विस्य  परत्र  कमालमाकतीनमामकक्षे  गमवि  ययाः  यथमाथरयाः  अविभमासयाः 
प्रत्यमभजमारूपयाः  सनोऽमप  अध्यमासयाः  स्यमातम्।  लकणक्षे  स्मपृमतरूपपदप्रदमानक्षेन  यथमाथरजमानरूपमायमास 
प्रत्यमभजमायमाममतव्यमामप्तयाः  विमाररतमा,  प्रत्यमभजमायमास  मविषयस्य  समन्नमहतत्विमातम्।  लकणक्षे  परत्रक्षेमत  पदनोपमादमानक्षेन 
यथमाथरजमानक्षे अमतव्यमामप्तयाः विमाररतमा। रजतक्षे रजतस्य जमानस यथमाथरमम् एवि।

पञ्चपमामदकमामविविरणगन्थक्षे  प्रकमारमात्मयमतयाः  अध्यमासस्य  लकणस  व्यमाख्यमातविमानम्।  तन्मतक्षे 
स्मपृमतरूपपदस्य अथरस्तमावितम् स्मपृतक्षेयाः रूपममवि रूपस यस्य सयाः इमत। न मह भ्रमस्थलक्षे स्मपृमतभरविमत। रूपस नमाम 
स्विरूपमक्षेवि।  स्मपृतक्षेयाः  स्विरूपस  चमात्र कमारणमत्रतयजन्यत्विमम्।  कमारणत्रयस  च दनोषयाः,  ससस्कमारयाः  सम्प्रयनोगश्चक्षेमत। 
कमालव्यविब्धिमानमम्  अमननोयनोगयाः इत्यमादययाः  दनोषमायाः,  पकविरजमानजन्ययाः  ससस्कमारयाः,  सम्प्रयनोगश्च इबन्द्रियसमन्नकषरयाः। 
स्मपृब्धिमातनोयाः  भमाविक्षे  कमरमण  च मकन्प्रत्ययक्षे  स्मपृमतपदस्य ससमदयाः।  भमाविक्षे  मकन्प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नस्य स्मपृमतपदस्य 
स्मरणमम् अथरयाः,  कमरमण मकन्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य स्मपृमतपदस्य स्मयरममाणस विस्तपु अथरयाः भविमत। परत्र इत्यस्य 
अन्यत्र इत्यथरयाः। पकविरदृषस्य अविभमासयाः पकविरदृषमाविभमासयाः। पकविरदृषपदस्य अथरस्तमावितम् पकविरदृषसजमाततीयमम् इमत, न 
मह पकविरदृषस  विस्तपु एवि भ्रमस्थलक्षे भमासतक्षे। अविभमासपदस्य मदब्धिमा व्यपुत्पसत्तयाः कबल्पतमा। तथमामह अविपकविरकमादम् 
भमासम्-ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे कमरमण च घञ्प्रत्ययक्षे अविभमासयाः इमत। भमाविक्षे घञ्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य अविभमासरबदस्य जमानमम् 
इत्यथरयाः।  कमरमण  घञ्प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नस्य  अविभमासरबदस्य  जमानमविषय  इत्यथरयाः।  अतयाः  अन्यत्र 
पकविरदृषसजमाततीयस्य अन्यस्य कमारणमत्रतयजन्ययाः ययाः अविभमासयाः सनोऽध्यमास इमत लकणमाथरयाः।

प्रकमारमात्मयमतमतक्षे परत्र अविभमासयाः इत्यनक्षेनद्वैवि अध्यमासस्य लकणस सम्भविमत। परत्र इमत कथनक्षेन 
परस्य  अविभमासयाः  इमत  आकक्षेपमातम्  ससध्यमत।  अतयाः  परत्र  परस्य  अविभमासयाः  इत्यक्षेवि  अध्यमासस्य  लकणस 
भमवितपुमहरमत।  तक्षेन  च  परत्र  रपुकसौ  परस्य  रजतस्य  अविभमासयाः  अध्यमासयाः  इमत  ससध्यमत।  पकविरदृष-

स्मपृमतरूपक्षेत्यमामदपदस तस्यद्वैवि लकणस्य स्पषतमायद्वै ससयनोसजतमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 10 विक्षेदमान्तसमारप्रमतपमामदतमम् अध्यमारनोपलकणस मकमम्।
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. 11 रङ्करमाचमायरप्रमतपमामदतमम् अध्यमासलकणस मकमम्।

. 12 भमामततीकमारमतक्षे अध्यमासस्य ससमकप्तस लकणस मकमम्।

. 13 भमामततीमतक्षे अविभमासपदस्य कनोऽथरयाः।

. 14 जमानस्य अविसमादनो नमाम मकमम्।

. 15 जमानस्य अविममाननो नमाम मकमम्।

. 16 भमामततीमतक्षे लकणबस्थतस्य स्मपृमतरूपपदस्य कनोऽथरयाः।

. 17 अध्यमासलकणबस्थतस स्मपृमतरूपपदस कपु त्र अमतव्यमामप्तस विमारयमत, कस्तत्र हक्षेतपुयाः।

. 18 मविविरणमतक्षे अध्यमासस्य मकस  तमावितम् लघपुलकणस भमवितपुमहरमत।

. 19 मविविरणमतक्षे स्मपृतक्षेयाः मकस  तमावितम् स्विरूपमम्।

. ) 13 4 अध्यमासभक्षेदमायाः
अध्यमासनो मह अथमारध्यमासनो जमानमाध्यमास इमत मदमविब्धियाः। अध्यमासकमालक्षे  यथमा मविषयस्य अध्यमासयाः 

भविमत तथमा जमानस्यमामप अध्यमासयाः भविमत। रपुकसौ यथमा रजतस्य अध्यमासयाः भविमत तथमा रजतजमानस्यमामप 
अध्यमासयाः सम्भविमत। यदमा रपुकसौ रजतस्य अध्यमासनो भविमत तदमा सयाः अध्यमासयाः अथमारध्यमासयाः इमत कथ्यतक्षे। 
यदमा च रपुकसौ रजतजमानस्य अध्यमासनो भविमत तदमा स अध्यमासनो जमानमाध्यमास इमत कथ्यतक्षे। मविविरणकमारक्षेण 
अथमारध्यमासक्षे  जमानमाध्यमासक्षे  च  अध्यमासलकणस्य  समन्विययाः  प्रदमररतयाः।  तथमामह  परत्र  रपुकसौ  पकविरदृषस्य 
पकविरदृषसजमाततीयस्य  रजतस्य  स्मयरममाणसदृरस्य  अविभमासममानस्य  मविषयस्य  अध्यमासपदक्षेन  गहणमातम् 
अथमारध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। मकञ्च, परत्र रपुकसौ पकविरदृषस्य पकविरदृषसजमाततीयस्य स्मपृमतरूपयाः स्मरणसदृरयाः ययाः 
अविभमासयाः जमानस सनोऽध्यमास इमत जमानमाध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। उकस  च प्रकमारमात्मयमतनमा पञ्चपमामदकमामविविरणक्षे 
–  “यदमा  जमानमविमरषनोऽथर  एविमाध्यमासयाः,  तदमा  स्मयरममाणसदृरयाः  अन्यमात्मनमा  अविभमासममानयाः  अन्ययाः  अथरयाः 
अध्यमास  इत्यक्षेविसलकणपरतयमा  विमाक्यस  यनोसजतमम्।  यदमा  पपुनरथरमविमरषस  जमानमक्षेविमाध्यमासयाः,  तदमा 
स्मपृमतसममाननोऽन्यस्यमान्यमात्मनमाविभमासयाः  अध्यमासयाः  इत्यक्षेविसलकणपरतयमामप  तदक्षेवि  विमाक्यस  यनोजमयतपुस  रक्यतक्षे” 
इमत। एविस भमामततीमतक्षेऽमप अविभमासपदस्य भमाविक्षे कमरमण च मदब्धिमा व्यपुत्पसत्तमङतीकपृ त्य अथमारध्यमासक्षे जमानमाध्यमासक्षे 
च अध्यमासलकणस्य समन्विययाः सम्भविमत। 

अयमम्  अथमारध्यमासयाः ब्धिम्यरध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत मत्रब्धिमा मविभज्यतक्षे।  एकबस्मनम् 
ब्धिममरमण अपरस्य ब्धिममरणयाः अध्यमासनो मह ब्धिम्यरध्यमासयाः। यथमा ब्धिममरमण रपुकसौ अपरस्य ब्धिममरणयाः रजतस्य आरनोपनो 
मह ब्धिम्यरध्यमासयाः। यथमा विमा आत्ममन अन्तयाःकरणस्य आरनोपनो मह ब्धिम्यरध्यमासयाः। एकबस्मनम् ब्धिममरमण अपरस्य 
ब्धिममरणयाः ब्धिमरस्य अध्यमासयाः ब्धिममारध्यमास इमत उच्यतक्षे। यथमा ब्धिममरमण रज्जसौ ब्धिममरणयाः सपरस्य मविषयपुकत्विब्धिमरस्य 
अध्यमासनो  मह  ब्धिममारध्यमासयाः।  यथमा  विमा  आत्मब्धिमरचद्वैतन्यस्य  अन्तयाःकरणक्षे  आरनोपनो  मह  ब्धिममारध्यमासयाः।  यदमा 
एकबस्मनम्  ब्धिममरमण न मह ब्धिममरणयाः न विमा ब्धिमरस्य मकन्तपु  कक्षे विलस  सम्बन्ब्धिममात्रस्य आरनोपनो भविमत तदमा स 
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सम्बन्ब्धिमाध्यमास  इत्यपुच्यतक्षे।  यथमा  आत्मनमा  सह  सम्बन्ब्धिहतीनस्य  ररतीरस्य  आत्मनमा  सह  सम्बन्ब्धिममात्रमम् 
आरनोप्यतक्षे। तस्ममाच्च मम ररतीरमम् इमत भ्रमजमानस भविमत।  

अथमारध्यमासयाः पपुनयाः तमादमात्म्यमाध्यमासयाः सससगमारध्यमासयाः इमत मदब्धिमा इमत कक्षे चन कथयबन्त। आत्ममन 
यदमा  कस्यमचतम्  अनमात्मविस्तपुनयाः  अभक्षेदक्षेन  आरनोपनो  भविमत  तदमा  सयाः  तमादमात्म्यमाध्यमास  इमत  कथ्यतक्षे। 
स्विरूपमाध्यमास इत्यस्यमापरस नमाम। तथमामह आत्ममन इबन्द्रियमाणमामम् आरनोपक्षे  समत अहस पश्यमामम अहस शृणनोमम 
इत्यक्षेविस जमानमपुत्पदतक्षे। यदमा च आत्ममन न मह अनमात्मविस्तपुनयाः मकन्तपु तत्सससगरस्य कक्षे विलमम् आरनोपयाः भविमत 
तदमा सयाः सससगमारध्यमास इमत कथ्यतक्षे। तथमामह न आत्ममन यदमा पपुत्रसससगरस्य आरनोपयाः भविमत तदमा मम पपुत्रयाः 
इमत भ्रमजमानस  जमायतक्षे।  आत्ममन न मह अत्र आत्ममन पपुत्रस्य आरनोपनो  भविमत,  अन्यथमा अहस  पपुत्रयाः  इमत 
तमादमात्म्यमाध्यमासयाः स्यमातम्,  अत्र पपुत्रक्षेण सह आत्मनयाः अमविदममानस्य सम्बन्ब्धिस्य कक्षे विलमम्  आरनोपयाः भविमत। 
अहसकमारक्षेण  तमादमात्म्यमाध्यमासस्य  ममकमारक्षेण  च  सससगमारध्यमासस्य  मनदररनो  भविमत।  उभयमविब्धिमम्  अध्यमासमम् 
अङतीकपृ त्य रङ्करमाचमायरण उच्यतक्षे – अहममदस ममक्षेदमममत नद्वैसमगरकनोऽयस लनोकव्यविहमारयाः इमत।  

सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिकभक्षेदक्षेनमाध्यमासनो  मदमविब्धियाः।  यबस्मनम्  अध्यमासक्षे  कमारणरूपक्षेण  कबश्चतम्  उपमासब्धियाः 
वितरतक्षे सयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा मदचन्द्रिदररनरूपभ्रमक्षे अङपुलतीव्यमापमारयाः उपमासब्धियाः,  अतयाः मदचन्द्रिदररनस 
सनोपमासब्धिकयाः  अध्यमासयाः।  यथमा  विमा  एकस्यद्वैवि  ब्रहणयाः  अन्तयाःकरणरूपनोपमासब्धिकमारणमातम्  जतीविभ्रमयाः। 
सनोपमासब्धिकमाध्यमासक्षे  न  मह  असब्धिष्ठमानजमानममात्रक्षेण  अध्यमासनो  मनवितरतक्षे,  उपमासब्धिनमारक्षेन  एवि  अध्यमासस्य 
मनविपृसत्तभरविमत। यबस्मनम् अध्यमासक्षे  कमारणरूपक्षेण उपमासब्धियाः न वितरतक्षे  स मनरुपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ 
रजतमम्  इमत  जमानमम्।  अयञ्चमाध्यमासयाः  रपुमकरूपमासब्धिष्ठमानदररनक्षेन  बमासब्धितनो  भविमत।  अध्यमासस्य 
उदमाहरणप्रदमानकमालक्षे रङ्करमाचमायरयाः उभयमविब्धिमध्यमासमक्षेवि उदमाहरमत –  “यथमा च लनोकक्षे ऽनपुभवियाः रपुमककमा मह 
रजतविदविभमासतक्षे, एकश्चन्द्रियाः समदततीयविमदमत” इमत। 

अध्यमासनोऽयस  समादनमामदभक्षेदक्षेन  पपुनमदरमविब्धियाः।  आत्ममन  अमविदमायमायाः  अध्यमासयाः  अनमामदयाः, 
अनमामदकमालतयाः  एवि  अयमध्यमासयाः  मविदममानयाः  अबस्त।  मचत्सपुखमाचमायरयाः  तत्त्विप्रदतीमपकमायमामम्  षडम्  अनमादतीनम् 
अङतीकपृ तविमानम्; तक्षे  मह  जतीवियाः,  ईश्विरयाः,  मविरपुदस  चद्वैतन्यस,  जतीविक्षेश्विरनोभरदयाः,  अमविदमा,  अमविदमा-चद्वैतन्ययनोयाः 
सम्बन्ब्धिश्चक्षेमत। उकञ्च तक्षेन – 

जतीवि ईशिप्नो तविशि पदच्चा तचति म तिथच्चा जतीवितशियप्नोतभ रदच्चा।

अतविदच्चा तितचतिप्नोयर्योगदः षडसच्चाकमनिच्चादयदः॥ इतति।
रपुमकरज्ज्विमामदषपु  रजतसपमारदतीनमामम्  अध्यमासयाः  समामदयाः,  यतयाः  तक्षे  अध्यमासमा  उत्पदन्तक्षे।  परन्तपु 

उभयमविब्धिनोऽमप अध्यमासयाः जमाननोदयक्षे समत  बमासब्धितनो भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 20 अध्यमासयाः कमतमविब्धियाः।

. 21 कयाः अथमारध्यमासयाः। 
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. 22  कयाः जमानमाध्यमासयाः।

. 23 अथमारध्यमासयाः कमतमविब्धियाः।

. 24 कयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासयाः, मकस  च तदपुदमाहरणमम्।

. 25 कयाः ब्धिम्यरध्यमासयाः, मकस  च तदपुदमाहरणमम्।

. 26 कयाः ब्धिममारध्यमासयाः मकस  च तदपुदमाहरणमम्।

. 27 उपमासब्धिदृष्टमा अध्यमासनो कमतमविब्धियाः।

. 28 कयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः, मकस  च तदपुदमाहरणमम्।

. 29 सनोपमासब्धिकमाध्यमासक्षे कथमध्यमासमनविपृसत्तभरविमत।

. 30 कनो मनरूपमासब्धिकमाध्यमासयाः, मकस  च तस्यनोदमाहरणमम्।

. 31 कयाः समामदरध्यमासयाः, मक च तस्यनोदमाहरणमम्।

. 32 कनोऽनमामदरध्यमासयाः, मकस  च तत्रनोदमाहरणमम्।

. ) 13 5 लसौमककरमासतीयव्यविहमारमाणमामम् आध्यमाससकत्विमम्
लसौमककमायाः  विद्वैमदकमाश्च  प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारमायाः  अध्यमासकमारणमादक्षेवि  सम्भविबन्त। 

मविसब्धिप्रमतषक्षेब्धिमनोकपरमामण रमासमामण अध्यमासपकविरकमक्षेवि प्रवितरन्तक्षे। तथमामह दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु अहसमममामभममानक्षे समत 
मनगपुरणयाः  असङयाः  आत्ममा  प्रममातमा  भविमत।  प्रममातमा  च  ररतीरमम्  असब्धिष्ठमाय  इबन्द्रियमामण  व्यमापमारयमत।  तक्षेन 
प्रत्यकमामदजमानमम् उत्पदतक्षे। दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु आत्मनयाः अध्यमासस मविनमा आत्ममा प्रममातमा न भविमत, आत्ममा प्रममातमा 
न भविमत चक्षेतम् जमानममप न उत्पदतक्षे। अतयाः सविर्नोऽमप प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारयाः अध्यमासपकविरकयाः एवि। प्रमाकपृ तमातम् 
जनमादम् आरभ्य पबण्डतमायाः सविरऽमप अध्यमासपकविरकमम् एवि व्यविहरबन्त लनोकक्षे । तथमामह लनोकक्षे  गविमामदपरवियाः यदमा 
दण्डब्धिमाररणस  पपुरुषमम्  आगच्छन्तस  पश्यबन्त  तदमा  तक्षे  ममामम्  अयस  हन्तपुममच्छततीमत  मविजमाय  पलमायन्तक्षे, 
हररततपृणब्धिमाररणस  पपुरुषस  प्रमत  च  प्रवितरन्तक्षे।  एविस  पबण्डतमा  अमप  महससदृमषस  खण्डब्धिमाररणस  बलविन्तस  पपुरुषमम् 
आगच्छन्तस  वितीक्ष्य  ततयाः  पलमायन्तक्षे,  तमदपरतीतमानम्  प्रमत  च  प्रवितरन्तक्षे।  अतयाः  पश्विमामदमभयाः  पपुरुषमाणमास 
प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारकमालक्षे  नद्वैवि  भक्षेदयाः  दृश्यतक्षे,  परकनमास  पबण्डतमानमास  च  व्यविहमारयाः  अध्यमासपकविरक  एवि।  दक्षेहक्षे 
आत्ममाध्यमासस मविनमा अहस मम्रियक्षे इमत बनोब्धि एविमात्र न उदतीयमातम्। 

कमरकमाण्डमान्तगरतस  जमानकमाण्डमान्तगरतस  विमा  रमासममप  अध्यमासममासशत्य  एवि  प्रविपृत्तमम्।  तथमामह, 

आत्ममन ब्रमाहणमामदविणमारनमामम् गपृहस्थमादमाशममाणमास बमालयपुविकमामदवियसमामम् व्यमासब्धिगस्तत्विमादविस्थमानमामम् अध्यमासस 
कपृ त्विमा एवि एतमामन रमासमामण प्रविपृत्तमामन भविबन्त। विणमारध्यमासनो यथमा – ब्रमाहणनो यजक्षेत इमत,  आशममाध्यमासनो 
यथमा  –  गपृहस्थयाः  सदृरवीं  भमायमार  मविन्दक्षेतम्  इमत,  वियनोऽध्यमासनो  यथमा  –  अषविषर  बमालकमपुपनयतीत  इमत, 

अविस्थमाध्यमासनो यतमा – अप्रमतसममाब्धिक्षेयव्यमाब्धितीनमास  जलमामदप्रविक्षेरक्षेन  प्रमाणत्यमागयाः इमत च। यदमप कमरकमाण्डक्षे 
दक्षेहमामतररकयाः आत्ममा अङतीमक्रयतक्षे तथमामप उपमनषत्सपु प्रमतपमामदतयाः मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमावि आत्ममा न तत्र 
मविब्धिक्षेयाः मविषयनो भविमत। जमानकमाण्डक्षे च आध्यमाससकस  जतीवित्विस पपुरस्कपृ त्य तस्य जतीविस्य मपुक्त्यथरमम् एवि रमासमाणमास 
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प्रविपृसत्तयाः  भविमत।  जतीवित्विस  जतीविस्य  बन्ब्धियाः  इत्यमामदमविषयमा  अध्यमासकमारणमादक्षेवि  ससध्यबन्त।  अतयाः  सविर 
लसौमककव्यविहमारमायाः सविमारमण च रमासमामण अमविदमापकविरकमक्षेवि प्रविपृत्तमामन भविबन्त। 

प्रत्यगमात्ममन दक्षेहमान्तयाःकरणमादतीनमामम्  अनमात्मनमामम्  अध्यमासपपुरयाःसरमक्षेवि लनोकव्यविहमारमायाः सम्भविबन्त। 
तथमामह आत्ममन बमाहब्धिममारनम् अध्यस्य पपुत्रक्षे नषक्षे मपृतक्षे च अहमक्षेवि मपृतनो नषनो विक्षेमत मन्यतक्षे जतीवियाः। एविस दक्षेहब्धिममारनम् 
आत्ममन अध्यस्य अहस  स्थकलयाः,  अहस गसौरयाः,  अहस गच्छमामम,  अहस लङ्घयमामम इमत;  इबन्द्रियब्धिममारनम्  आत्ममन 
अध्यस्य अहस  मककयाः,  अहस  कमाणयाः,  अहस  बसब्धिरयाः,  अहमम्  अन्ब्धियाः  इमत; तथमा  अन्तयाःकरणब्धिममारनम्  आत्ममन 
अध्यस्य अहस कमामयक्षे, अहस सङ्कल्पयमामम इमत व्यविहमारमायाः दरतीदृश्यन्तक्षे लनोकक्षे । आत्ममन अनमात्मनमामम् अध्यमासयाः 
एवि  सविमारनथरहक्षेतपुयाः,  न  मह  रपुमकरजतमामदमविभ्रममायाः।  अतयाः  अस्य  सकलस्य  अनथरस्य  हक्षेतनोयाः  अध्यमासस्य 
दकरतीकरणमाय एवि सविमार उपमनषदयाः प्रविपृत्तमायाः, तदनपुयमामय अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासस च प्रविपृत्तमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 33 कथस मनगपुरणयाः असङयाः आत्ममा प्रममातमा भविमत।

. 34 रमासमाणमास कथममाध्यमाससकत्विमम्।

. 35 विणमारध्यमासनोपक्षेतस मविसब्धिविमाक्यस मकमम्।

. 36 आशममाध्यमासयपुकस  रमासविमाक्यमपुदमाहरत।

. 37 अन्तयाःकरणब्धिममारनम् आत्ममन आरनोप्य कक्षे  व्यविहमारमा भविबन्त।

. 38 सविमारनथरहक्षेतपुरध्यमासनो कयाः।

पमाठसमारयाः

विक्षेदमान्तरमासस्य  जतीविब्रहद्वैक्यरूपमविषयस्य  मनोकरूपप्रयनोजनस्य  च  ससदयक्षे  अध्यमासस्य 
आलनोचनमपक्षेमकतमम्।  जतीवित्विस  मह  ब्रहणयाः  अध्यमासकमारणमादम्  भविमत।  अतनो  जतीविब्रहणनोयाः  भक्षेदयाः  ममथ्यमा, 
जतीविब्रहणनोयाः  विमास्तमविकनो  भक्षेदनो  नमाबस्त।एविस  ब्रहमण कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदबन्ब्धियाः  अध्यमासकमारणमादक्षेवि  कबल्पतयाः 
भविमत।  अतनो  ममथ्यमाभकतयाः  बन्ब्धियाः  ब्रहजमानक्षे  समत  नश्यमत  इमत  ससध्यमत।  एविस  अध्यमासकमारणमादम् 
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य मविषयस्य प्रयनोजनस्य च ससमदभरविमत। अब्धितीत्यपुपसगरपकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमातम् असम् ब्धिमातनोयाः 
घञ्प्रत्ययक्षे  मनष्पन्नयाः अध्यमासरबदयाः मनष्पदतक्षे। अत्र भमाविक्षे  घञ्प्रत्ययश्चक्षेतम्  अध्यमासपदस्यमाथरयाः आरनोपमक्रयमा, 
कमरमण घञ्प्रत्ययश्चक्षेतम् अध्यमासपदस आरनोप्यपदमाथरमम् अमभब्धित्तक्षे। 

अध्यमासस्य  लकणस  तमावितम्  स्मपृमतरूपयाः  परत्र  पकविरदृषमाविभमासयाः  इमत  रङ्करमाचमायरण  मविमहतमम्। 
भमामततीकमारयाः  अविभमासयाः  इत्यक्षेवि  अध्यमासस्य लकणस  सम्भविततीमत  मन्यतक्षे।  अविसन्नयाः  अविमतनो  विमा  भमासयाः 
अविभमासयाः इमत तदतीयव्यमाख्यमानमम्।  स्मपृमतरूपपदस्य असमन्नमहतमविषय इत्यथरयाः,  पदक्षेनमानक्षेन प्रत्यमभजमायमामम् 

भमारततीयदररनमम्    39   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

अमतव्यमामप्तविमारररतमा  भविमत।  परत्रक्षेमत  पदक्षेन  यथमाथरजमानक्षे  अमतव्यमामप्तविमारररतमा  भविमत।  पकविरदृषपदक्षेन  च 
आरनोपणतीयस्य  उल्लक्षेखमातम्  तस्य  ममथ्यमात्विस  जमायतक्षे।  मविविरणकमारमतक्षे  मह  परत्रमाविभमास  इत्यक्षेवि  लकणमम् 
अध्यमासस्य,  इतरपदमामन लकणस्य स्पषमाथरमपुपमात्तमामन। तत्र स्मपृमतरूपरबदस्य स्मयरममाणसदृरयाः इत्यथरयाः, 
परत्रक्षेत्यस्य स्विमभन्नक्षे इत्यथरयाः,  पकविरदृषपदस्य च पकविरदृषसजमाततीयमम् इत्यथरयाः। अविभमासपदस्य च जमानस जक्षेययाः 
विमाथरयाः। 

अयञ्च  अध्यमासनो  जमानमाध्यमासयाः  अथमारध्यमासयाः  इमत  मदब्धिमा।  तथमामह  परत्र  रपुकसौ  पकविरदृषस्य 
पकविरदृषसजमाततीयस्य  रजतस्य  स्मयरममाणसदृरस्य  अविभमासममानस्य  मविषयस्य  अध्यमासपदक्षेन  गहणमातम् 
अथमारध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। मकञ्च, परत्र रपुकसौ पकविरदृषस्य पकविरदृषसजमाततीयस्य स्मपृमतरूपयाः स्मरणसदृरयाः ययाः 
अविभमासयाः जमानस सनोऽध्यमास इमत जमानमाध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। ब्धिम्यरध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत 
मत्रब्धिमा अथमारध्यमासनो मविभज्यतक्षे। अथमारध्यमासयाः पपुनयाः तमादमात्म्यमाध्यमासयाः सससगमारध्यमासयाः इमत मदब्धिमा इमत कक्षे चन 
कथयबन्त। सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिक-भक्षेदक्षेनमाध्यमासनो पपुनमदरमविब्धियाः। समादनमामदभक्षेदक्षेनमामप अध्यमासदद्वैमविध्यस मविदमाससयाः 
कल्पयबन्त।

सविरमविब्धिमायाः लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारमाश्च अध्यमासकमारणमादक्षेवि भविबन्त। तथमामह दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु ब्रहणयाः 
अध्यमासक्षे  समत  ब्रह्मणयाः प्रममातपृत्विस  ससध्यमत। ब्रहणयाः प्रममातपृत्विक्षे  ससदक्षे प्रममाणप्रविपृसत्तभरविमत,  तक्षेन च जमानस 
सम्भविमत। अतयाः सविरमविब्धिलसौमककव्यविहमारयाः अध्यमासकमारणमादक्षेवि भविमत। पबण्डतमानमास मकखमारनमास परकनमास सविरषमास 
लसौमककयाः  प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारयाः  अध्यमासपकविरक  एवि।  रमासतीयव्यविहमारनोऽमप  ब्रहमण 
विणमारशमवियनोऽविस्थमामदमविरक्षेषमाध्यमासमम्  आसशत्य  एवि  प्रवितरन्तक्षे।  अतयाः  लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारमाणमामम् 
आध्यमाससकत्विमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः कक्षे ।

. 2 अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषयमाणमास समारयाः कयाः।

. 3 कथस ब्रहणयाः रपुदत्विमम्।

. 4 ब्रहणयाः आनन्दस्विरूपत्विस कपु तयाः।

. 5 कमा नमाम मपुमकयाः।

. 6 बन्ब्धिस्य ममथ्यमात्विप्रमतपमामदकमा शपुमतयाः कमा।

. 7 मकस  नमाम असतम्, मकस  च तत्रनोदमाहरणमम्।

. 8 ब्रहमण नमानमात्विप्रततीतसौ कनो हक्षेतपुयाः।

. 9 षटम्  अनमादययाः कक्षे ।

. 10 वियनोऽध्यमासस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 11 अविस्थमाध्यमासस्य मकमपुदमाहरणमम्।
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अध्यमासलकणमविचमारयाः मटप्पणती

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषयनो मह जतीविब्रहणनोरद्वैक्यमम्। 

. 2 अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासस्य प्रयनोजनस तमावितम् मनोकयाः।

. 3 ब्रहमण आरनोमपतत्विमातम् जतीविस्य स्विस्विरूपजमानक्षे समत बन्ब्धिमानमास मनविपृत्तक्षेयाः बन्ब्धिमानमास ममथ्यमात्विमम्।

. 4 सबन्दग्ब्धिक्षे सप्रयनोजनक्षे एवि मविषयक्षे मविचमारयाः सम्भविमत।

. 5 दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदमभयाः अमभन्नतयमा ब्रह समाममान्यतनो जमायतक्षे। परन्तपु सविर्नोपमासब्धिमविमनमपुरकतयमा ब्रह्मणनो 
मविरषजमानस जतीविमानमास नमाबस्त। अतनो ब्रहणयाः सबन्दग्ब्धित्विमम्। 

. 6 सत्यस जमानमनन्तस ब्रह, सविर खबल्विदस ब्रह, सबच्चदमानन्दस ब्रह इत्यमादतीमन उपमनषदमाक्यमामन।

. 7 नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन, अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्, अविमाङ्मनसगनोचरमम् इत्यमादतीमन शपुमतविचनमामन 
मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रह प्रमतपमादयबन्त। 

. 8 असब्धिपकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमादम् असम् ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे कमरमण विमा घञम्-प्रत्ययक्षे अध्यमासपदस मनष्पदतक्षे। 

. 9 भमाविव्यपुत्पत्यमा अध्यमासपदस्य आरनोपमक्रयमा इत्यथरयाः, कमरव्यपुत्पत्यमा च अध्यमासपदस्य अध्यमारनोमपतस 
विस्तपु इत्यथरयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 10 असपरभकतमायमास रज्जसौ सपमाररनोपवितम् विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः अध्यमारनोप इमत। 

. 11 स्मपृमतरूपयाः परत्र पकविरदृषमाविभमासयाः इमत। 

. 12 अविभमासयाः इत्यक्षेवि भमामततीकमारमतक्षे अध्यमासस्य ससमकप्तस लकणमम्। 

. 13 अविसन्नयाः अविमतनो विमा भमासयाः अविभमास इमत। 

. 14 जमानस्य अविसमादनो नमाम जमानस्य उच्छक्षेदयाः उत्तरजमानबमाध्यत्विस विमा। 

. 15 जमानस्य अविममाननो नमाम यसौमककमतरस्कमारयाः। इच्छमाप्रविपृत्त्यमामदकमायरसम्पमादनक्षे अकमतमा एवि जमानस्य 
मतरस्कमारयाः।

. 16 असमन्नमहतमविषय इत्यथरयाः।

. 17 प्रत्यमभजमायमामम् अमतव्यमामप्तस विमारयमत, प्रत्यमभजमायमास मविषयस्य समन्नमहतत्विमातम्। 

. 18 मविविरणमतक्षे परत्र अविभमासयाः इत्यक्षेवि अध्यमासस्य लघपुलकणस भमवितपुमहरमत।

. 19 दनोषयाः ससस्कमारयाः सम्प्रयनोगश्चक्षेमत कमारणमत्रतयजन्यत्विमक्षेवि स्मपृतक्षेयाः स्विरूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 20 अध्यमासनो मदमविब्धियाः अथमारध्यमासयाः जमानमाध्यमासश्चक्षेमत।

. 21 असब्धिष्ठमानक्षे आरनोप्यविस्तपुनयाः मह अथमारध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ रजतस्य अध्यमासनो मह अथमारध्यमासयाः।

. 22 असब्धिष्ठमानक्षे आरनोप्यविस्तपुनयाः जमानस्य अध्यमासनो मह जमानमाध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ रजतजमानस्य 
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अध्यमासनो मह जमानमाध्यमासयाः।

. 23 ब्धिम्यरध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत अथमारध्यमासयाः मत्रमविब्धियाः। तमादमात्म्यमाध्यमासयाः 
सससगमारध्यमासश्चक्षेमत अथमारध्यमासदद्वैमविध्यममप कक्षे चन कथयबन्त।

. 24 एकबस्मनम् ब्धिममरमण सम्बन्ब्धिममात्रस्य आरनोपनो मह सम्बन्ब्धिमाध्यमासयाः। यथमा आत्ममन सम्बन्ब्धिहतीनस्य 
ररतीरस्य सम्बन्ब्धिमम् अध्यस्य भविमत प्रयनोगयाः मम ररतीरमम् इमत। 

. 25 एकबस्मनम् ब्धिममरमण अपरस्य ब्धिममरणयाः अध्यमासनो मह ब्धिम्यरध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ रजतस्य अध्यमासयाः।

. 26 एकबस्मनम् ब्धिममरमण अपरस्य ब्धिममरणनो ब्धिमरस्य अध्यमासनो मह ब्धिममारध्यमासयाः। यथमा रज्जसौ ब्धिममरणयाः 
सपरस्य मविषययपुकत्विब्धिमरस्य अध्यमासनो मह ब्धिममारध्यमासयाः। 

. 27 उपमासब्धिदृष्टमा अध्यमासनो मदमविब्धियाः सनोपमासब्धिकयाः मनरुपमासब्धिकश्चक्षेमत।

. 28 यबस्मनम् अध्यमासक्षे कमारणरूपक्षेण कबश्चतम् उपमासब्धियाः वितरतक्षे सयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा 
मदचन्द्रिदररनस सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। अङपुलतीव्यमापमारस्तत्र उपमासब्धियाः। 

. 29 सनोपमासब्धिकमाध्यमासयाः न कक्षे विलमम् असब्धिष्ठमानजमानममात्रक्षेण मनवितरतक्षे, उपमासब्धिनमारक्षेन एविमात्र अध्यमासस्य 
मनविपृसत्तभरविमत। 

. 30 यबस्मनम् अध्यमासक्षे कमारणरूपक्षेण कबश्चदम् उपमासब्धियाः न वितरतक्षे स मनरुपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ 
रजतमम् इमत जमानमम्। 

. 31 यस्य अध्यमासस्य उत्पसत्तमनररूपमयतपुस रक्यतक्षे स समामदरध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ रजतस्य अध्यमासयाः 
समामदयाः।

. 32 यस्य अध्यमासस्य आमदमनररूपमयतपुस न रक्यतक्षे सयाः अनमामदयाः अध्यमासयाः। यथमा आत्ममन अमविदमायमायाः 
अध्यमासयाः अनमामदयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 33 दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु अहसमममामभममानक्षे सत्यक्षेवि असङयाः आत्ममा प्रममातमा भविमत।

. 34 आत्ममन विणमारशमवियनोऽविस्थमामदमविरक्षेषमाध्यमासममासशत्य एवि रमासमाणमास प्रविपृसत्तदररनमातम् रमासमाणमामम् 
आध्यमाससकत्विमम्। 

. 35 ब्रमाहणनो यजक्षेत, रमाजमा रमाजसकयक्षेन यजक्षेत इत्यमादतीमन। 

. 36 गपृहस्थयाः सदृरवीं भमायमार मविन्दक्षेतम् इमत।

. 37 अहस कमामयक्षे, अहस सङ्कल्पयमामम इत्यमादययाः।

. 38 आत्ममन अनमात्ममाध्यमास एवि सविमारनथरहक्षेतपुयाः।

॥ इमत त्रयनोदरयाः पमाठयाः ॥
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) 14 अध्यमासकमारणमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा

ब्रहमण असखलस जगदम् अध्यस्तमम्। जगतम् मह ममथ्यमा। अजमानकमारणमातम् जतीवियाः स्विस्विरूपमम् अजमाननम् 
सपुखदपुयाःखमामदकमम्  अनपुभविमत।  ब्रहणनो  अजमानस्य  कमायरण  ममथ्यमाभकतक्षेन  अन्तयाःकरणक्षेन  सह 
ममथ्यमासम्बन्ब्धिविरमातम्  जतीविभमावियाः। जगतयाः ममथ्यमात्विस  मविजमाय यथमा विद्वैरमाग्यस  जमायक्षेत,  जतीविभमाविस्य ममथ्यमात्विस 
मविजमाय च यथमा जतीवियाः स्विस्विरूपजमानमाय प्रवितरत तदथर कथमध्यमासनो भविमत इमत मविजक्षेयमम्। यथमा ज्विरकमारणस 
मविजमायतक्षे चक्षेतम् ज्विरस्य उपरममाथरमम् उपचमारकल्पनमायमास ससौमविध्यस जमायतक्षे तथद्वैवि अध्यमासकमारणमानमास जमानक्षे तक्षेषमास 
मनरनोब्धियाः  सपुरकनो  भविमत।  मकमध्यस्तस  मकस  च  सत्यममत्यस्य  जमानमाथर  अध्यस्तपुविस्तपुनयाः  स्विरूपस  सपुतरमास 
मविजक्षेयमम्। अध्यस्तविस्तपुनयाः मकस  तमावितम् स्विरूपमम् इत्यबस्मनम् मविषयक्षे भमारततीयमाबस्तकदररनक्षेषपु ममथनो मतमविरनोब्धियाः 
अमप वितरतक्षे। पकविरबस्मनम् पमाठक्षे  अध्यमासमालनोचनस्य प्रयनोजनमम्,  अध्यमासलकणस,  अध्यमासभक्षेदमायाः,  अध्यमाससत्त्विक्षे 
प्रममाणमामन चनोपन्यस्तमामन। अबस्मनम् पमाठक्षे वियमम् अध्यमासकमारणमामन, अध्यस्तविस्तपुनयाः स्विरूपमम्, तस्य विस्तपुनयाः 
स्विरूपप्रमतपमादनमविषयक्षे भमारततीयदररनमानमास यमामन परस्परमविरुदमामन मतमामन सबन्त तमामन आलनोचयमामयाः। 

उदक्षेश्यमामन
 अध्यस्तविस्तकनमामम् उत्पसत्तप्रकमारयाः
 भ्रमजमानस्य स्विरूपमम्
 अध्यमासस्य उपमादमानस मनममत्तकमारणस च
 अध्यस्तविस्तपुनयाः स्विरूपमम्
 सलकणस सत्तमात्रयमम्
 मविवितरपररणमामयनोयाः स्विरूपमम्

. ) 14 1 अध्यस्तविस्तकत्पसत्तमविचमारयाः
प्रममा  नमाम  यथमाथरजमानमम्।  प्रममायमा  लकणमपुच्यतक्षे  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम्- 

"अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयजमानत्विमम्"  इमत।  ब्रहचद्वैतन्यमम्  असखलप्रपञ्चस्य  उपमादमानस,  तस्ममातम्  सविरत्र 
तमादमात्म्यक्षेन  ब्रह  वितरममानस  सतम्  स्विसससपृषस  जगदम्  अविभमासयमत।  उच्यतक्षे  च  ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे 
जतीविमाल्पजत्विमविषयक्षे  मविविरणमतमालनोचनकमालक्षे  अप्पय्यदतीमकतक्षेन-  "ब्रहचद्वैतन्यस  सविर्नोपमादमानतयमा 
सविरतमादमात्म्यमापन्नस  सतम्  स्विसससपृषस  सविरमविभमासयमत  न  जतीविचद्वैतन्यमम्"  इमत।  जतीविस्य  अन्तयाःकरणक्षेन  एवि 
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सम्बन्ब्धियाः,  न बमाहघटमामदमविषयक्षेन  सह तस्य समाकमातम्  सम्बन्ब्धिनो  वितरतक्षे।  यदमा  अन्तयाःकरणस  नयनमामददमारक्षेण 
मनगरत्य  मविषयपयरन्तस  दतीघरप्रभमाकमारक्षेण  पररणम्य  मविषयस  व्यमाप्ननोमत  तदमा  एवि  मविषयमाकमारमा 
अन्तयाःकरणविपृसत्तरुदक्षेमत।  समा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  मविषयचद्वैतन्यस्य  आविरकमम्  अजमानमम्  अमभभविमत।  तक्षेन 
मविषयचद्वैतन्यस्य अमभव्यमकयाः सञमायतक्षे। ततनो मविषयस्य जमानस भविमत। 

जमानस्य  ब्रहस्विरूपत्विक्षेऽमप  विपृसत्तब्धिमरस्य  जन्यत्विस्य  जमानक्षे  आरनोपमातम्  जमानस  जमायतक्षे  इत्यपुच्यतक्षे। 
मविविरणक्षे  प्रकमारमात्मयमतनमा  उच्यतक्षे-  "जमानमाविच्छक्षेदकत्विमाच्च  विपृत्तसौ  जमानत्विनोपचमारयाः"  इमत।  तथमामह 
मविषयप्रत्यकमनममत्तस चद्वैतन्यत्रयमपुच्यतक्षे मविषयचद्वैतन्यस प्रममाणचद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यस चक्षेमत। घटमादविबच्छन्नचद्वैतन्यस 
मविषयचद्वैतन्यमम्,  अन्तयाःकरणविपृत्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस प्रममाणचद्वैतन्यस,  अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यमम्। 
यथमा  तडमागस्य  जलस  मछद्रिमामन्नगरत्य  नमासलकमादमारमा  कक्षे दमारमान्प्रमविश्य  कक्षे दमारमाकमारमानपुसमारस 
मत्रकनोणचतपुष्कनोणमादमाकमारस भविमत,  तथमा तद्वैजसमम् अन्तयाःकरणस चकपुरमामददमारमा मनगरत्य घटमामदमविषयदक्षेरस  गत्विमा 
घटमामदमविषयमाकमारक्षेण  पररणमतक्षे।  अयस  पररणमाम  एवि  विपृसत्तररत्यपुच्यतक्षे।  एविस  मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्य-

प्रममातपृचद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदक्षे समत मविषयस्य जमानस जमायतक्षे। मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य प्रममातपृचद्वैतन्यस्य च सममानमा 
एवि सत्तमा,  उभयनोरक्षेवि चद्वैतन्यस्विरूपत्विमातम्।अतयाः तयनोयाः ऐक्यक्षे  न कमामचदनपुपपसत्तयाः। असब्धिष्ठमानस्य सत्तमा एवि 
आरनोमपतक्षेषपु  मविदतक्षे,  न मह आरनोमपतमानमास  मभन्नमा सत्तमा अबस्त।  मविषयमामदसकलप्रपञ्चयाः ब्रहमण अध्यस्तयाः, 
अतयाः सविरत्रमामप ब्रहसत्तमा एविमानपुवितरतक्षे।

एविस रपुमकरूप्यमामदभ्रमजमानस्थलक्षे दक्षेरमान्तरस्थस्य रजतस्य न रपुकसौ भमानमम्, तस्य असमन्नकपृ षत्विमातम् 
प्रत्यकमविषयतमा  न  सम्भविमत।  ननपु  रजतनोत्पमादकमानमास  रजतमावियविमानमास  रपुकसौ  अभमाविमातम्  कथस 
प्रमामतभमाससकरजतनोत्पसत्तररमत चक्षेद पुच्यतक्षे  न मह लनोकप्रससदसमामगती प्रमामतभमाससकरजतमम् उत्पमादयमत मकन्तपु 
मविलकणमा एवि समामगती अत्र अपक्षेमकतमा।

तथमामह  प्रकमारकमारणमातम्  चमाकमचक्ययपुकमास  रपुमकममालनोक्य  कमाचकमामलमामददनोषदकमषतलनोचनस्य 
पपुरनोविमतरनमा रपुमकद्रिव्यक्षेण सससगमारतम् इदममाकमारमा चमाकमचक्यमाकमारमा कमामचदम् अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः उदक्षेमत। तस्यमास च 
विपृत्तसौ  इदमविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस  प्रमतमबम्बतक्षे।  तत्र  तडमागनोदकन्यमायक्षेन  विपृत्तक्षेमनरगरमनक्षेन  इदमविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस 
विपृत्त्यविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस  प्रममातपृचद्वैतन्यस  चमामभन्नस  भविमत,  रपुमकरूपसममानदक्षेरस्थत्विमातम्।  अन्तयाःकरणविपृत्त्यमा  चमात्र 
इदन्त्विरूपसमाममान्यममात्रस  मविषयतीमक्रयतक्षे  न  तपु  रपुमकत्विरूपमविरक्षेषयाः।  ततश्च  प्रममातपृचद्वैतन्यमामभन्न-

मविषयचद्वैतन्यमनष्ठमा  रपुमकत्विप्रकमाररकमा  अमविदमा  चमाकमचक्यमामदसमादृश्यदररनकमारणमातम् 
उदनोसब्धितरजतससस्कमारसमामगतीसमहतमा कमाचकमामलमामददनोषसमहतमा रजतरूपमाथमारकमारक्षेण रजतजमानमाभमासमाकमारक्षेण 
च पररणमतक्षे।

इबन्द्रियदनोष-समादृश्य-ससस्कमारमामदसमामगतीसमहतमा  अमविदमा  एकद्वै वि  कथस  रजतरूपक्षेण  कदमामचदमा 
रङरूपक्षेण पररणमतक्षे इमत चक्षेद पुच्यतक्षे यत्पपुरुषतीयमा यमा अमविदमा यमादृरससस्कमारक्षेण सह वितरतक्षे, समा तस्य पपुरुषस्य 
समविब्धिक्षे तदमाकमारक्षेण एवि पररणमतक्षे, नमान्यमाकमारक्षेण। अत्रक्षेषससमदकमारमायाः कथयबन्त यतम्- "यस्यमाजमानस भ्रमस्तस्य 
भ्रमान्तयाः सम्यकम्  च विक्षेसत्त सयाः"  इमत। तस्ममादक्षेवि एकस्यमास रपुकसौ कस्यमचतम् रजतभ्रमयाः कस्यमचच्च रङभ्रमनो 
जमायतक्षे।
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एविस  रपुदब्रहमण घटमामदव्यमाविहमाररकविस्त्विध्यमासक्षे  अमविदद्वैवि दनोषत्विक्षेन हक्षेतपुयाः। रपुमकरूप्यमामदस्थलक्षे  तपु 
कमाचमादययाः  एवि  दनोषत्विक्षेन  अङतीमक्रयतक्षे।  अतयाः  आगन्तपुकदनोषजन्यत्विस  प्रमामतभमाससकत्विक्षे  मनयमामकमम्। 
स्विप्ननोपलबब्धिरथमादतीनमामम् आगन्तपुकमनद्रिमामददनोषजन्यत्विमात्प्रमामतभमाससकत्विमम्। अयस च ब्धिम्यरध्यमासयाः। 

ब्धिममरणनोमविरविक्षेकक्षे  जमायममानक्षेऽमप एकब्धिममरगतब्धिममारणमामम् अन्यब्धिममरमण अध्यमासक्षे  उदमाहरणस तमावितम्-  पतीतयाः 
रङयाः  इमत।  तथमामह-  बमहमनरष्क्रमान्तक्षेन  स्विच्छनयनरबश्मनमा  सम्पपृकस  मपत्तद्रिव्यगतस  पतीततमाममात्रमम्  (न  तपु 
तदसब्धिष्ठमानमम्)  अनपुभविनम्,  रङक्षे  च इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुबक्लममानमम् आच्छमामदतमम् अननपुभविनम्,  पतीततमायमायाः 
रङमासम्बन्ब्धिमम् अननपुभकय  "पतीतस तपनतीयमपण्डमम्" "पतीतस मबल्विफलमम्"  इत्यमामदषपु पकविरदृषस समाममानमासब्धिकरण्यस 
पतीतत्विरङयनोयाः आरनोप्य भविमत व्यविहमारयाः पतीतयाः रङयाः इमत विमाचस्पमतममशमामदमभरुच्यतक्षे। 

. ) 14 2 भ्रमजमानमविचमारयाः
रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमायममानस जमानमम् भ्रमयाः एवि। भ्रमजमानक्षे असब्धिष्ठमानद्वैकदक्षेरस्य आरनोप्यस्य च 

तमादमात्म्यक्षेन भमानस भविमत। यत्र आरनोपनो भविमत तदसब्धिष्ठमानमम्। यदमा रपुकसौ रजतस्य आरनोपनो भविमत तदमा रपुमकयाः 
रजतस्य असब्धिष्ठमानमम्। असब्धिष्ठमानस्य समाममान्यमासरनो मविरक्षेषमासरश्च वितरतक्षे। यथमा इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमममत 
रपुकक्षे याः समाममान्यमासरयाः। यदमा कमाचकमामलमामददनोषदकमषतक्षेन चकपुररबन्द्रियक्षेण सह रपुकक्षे याः ससयनोगनो भविमत, तदमा चकपुदमाररमा 
चमान्तयाःकरणस्य रपुक्त्यमा सम्बन्ब्धिविरमातम् इदममाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तरुदक्षेमत। इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुमकत्वि-

नतीलपपृष्ठत्विमामदमविरक्षेषस्य जमानस  नद्वैवि  भविमत। अतयाः इदस  रजतमम्  इमत जमानक्षे  इदमसरयाः स्विरूपतनो  न ममथ्यमा। 
उच्यतक्षे  च पञ्चदरतीकमारक्षेण मविदमारण्यस्विमाममनमा  – “इदमसरस्य सत्यत्विस  रपुमकगस  रूप्य ईकतक्षे”  इमत। एविस 
प्रत्यक्षेकबस्मनम् एवि भ्रमक्षे असब्धिष्ठमानस्य समाममान्यमासरयाः प्रमतभमामत। रपुकसौ आरनोमपतक्षेन रजतक्षेन सह अन्तयाःकरणस्य 
ससयनोगनो  नमाबस्त,  अतयाः  रजतमाकमारमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  नद्वैवि  उदक्षेमत।  अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  जमानस्थलक्षे  मविषयमाकमारमा 
विपृसत्तयाः सपुतरमामङतीकरणतीयमा,  अतयाः रपुकसौ रजतजमानस्थलक्षे  रजतमाकमारमा  अमविदमाविपृसत्तयाः अङतीमक्रयतक्षे।  तक्षेन  च 
रजतस्य जमानस सम्भविमत। इदस रजतमम् इमत भ्रमजमानक्षे मविदममानयाः रजतमासरस्तपु ममथ्यमा,  व्यमाविहमाररकरजतस्य 
तत्र अमविदममानत्विमातम्। अतयाः ‘इदस रजतमम्’ इमत भ्रमजमानक्षे इदमसरयाः स्विरूपतनो न ममथ्यमा, रजतमासरस्तपु ममथ्यमा 
एवि। रपुक्त्यसरत्विमातम् इदमसरक्षेन सह नमाबस्त रजतस्य सम्बन्ब्धियाः परन्तपु इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदन्तमादमात्म्यक्षेन 
रजतस्य भमानमातम् इदस रजतमम् इमत जमानस ममथ्यमा। 

एविमक्षेवि ब्रहमण प्रपञ्चस्य आरनोपविरमादम् भविमत जमानस घटयाः सनम् इमत। सत्तमामविमरषयाः सत्तमादमात्म्यमापन्ननो 
विमा घट इमत तदथरयाः। अबस्मनम् जमानक्षे  सनम् इत्यसरनो असब्धिष्ठमानस्य ब्रहणयाः,  नमायस स्विरूपतनो ममथ्यमा। घटस्य 
ब्रहमण आरनोमपतत्विमातम् ममथ्यमात्विस दपुविमाररमम्। यदमप सनम् इत्यसरक्षेन सह नमाबस्त घटस्य सम्बन्ब्धियाः तथमामप घटक्षेन 
सह तमादमात्म्यक्षेन सनम् इत्यसरस्य भमानमातम् घटयाः सनम् इमत जमानस भ्रम एवि। एविस सविरत्रमानपुसन्ब्धिक्षेयमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 प्रममायमायाः लकणस मकमम्।

. 2 मकस  नमाम मविषयचद्वैतन्यमम्।
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. 3 मकस  नमाम प्रममाणचद्वैतन्यमम्।

. 4 मकस  नमाम प्रममातपृचद्वैतन्यमम्।

. 5 रपुमकरजतनोत्पत्तसौ कनो तमावितम् इबन्द्रियदनोषयाः।

. 6 प्रमामतभमासकत्विक्षे मकस  तमावितम् मनयमामकमम्।

. 7 इदस रजतमम् इमत जमानक्षे कयाः रपुकक्षे याः समाममान्यमासरस मनमदररमत।

. 8 इदमसरस्य सत्यत्विक्षेऽमप कथस इदस रजतमम् इमत जमानक्षे सयाः भ्रम इमत कथ्यतक्षे।

. 9 इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुकक्षे याः कक्षे षमामसरमानमास जमानस न भविमत।

. 10 जमानस्थलक्षे अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मकमथरमम् अपक्षेमकतमा।

. 11 एकद्वै वि अमविदमा कथस कदमामचद्रिजतरूपक्षेण कदमामचदमा रङरूपक्षेण मविपररणमतक्षे।

. ) 14 3 अध्यमासस्य उपमादमानमम् मनममत्तकमारणस च
आगन्तपुकदनोषयाः  ससस्कमारयाः  असब्धिष्ठमानसमाममान्यजमानमम्  समादृश्यमम्  अमविदमा  च  अध्यस्तविस्तकत्पतसौ 

हक्षेतपुरूपक्षेण  अङतीमक्रयन्तक्षे।  तक्षेषपु  सत्स्विक्षेवि  अध्यमासनो  भविमत  न  तदभमाविक्षे।  एतक्षेषपु  कमारणक्षेषपु  पपुनयाः  अमविदमा 
अध्यस्तविस्तपुनयाः  उपमादमानकमारणस  भविमत। इतरमामण मनममत्तकमारणमामन सबन्त। यस्ममातम्  कमायरस्य उत्पसत्तयाः, 
कमायरनमारक्षे  कमायरस्य  लयश्च  यत्र  सञमायक्षेतक्षे  तदक्षेवि  उपमादमानकमारणमम्।  तथमामह,  घटयाः  मपृसत्तकमायमा  उत्पदतक्षे 
घटनमारक्षे च मपृसत्तकमायमामक्षेवि घटस्य लयनो भविमत,  अतनो मपृसत्तकमा घटस्य उपमादमानमम्। अध्यस्तस विस्तपुजमातमम् 
अमविदमायमायाः  पररणमामयाः,  लयश्च  तक्षेषमामम्  अजमानक्षे  एवि  भविमत।  सविरममप  कमायर  तक्षेषमामम्  उपमादमानकमारणस्य 
अमविदमायमा  असब्धिष्ठमानक्षे  ब्रहमण आसशतस  मतष्ठमत। अतनो रपुकसौ प्रततीयममानस  रजतस  विस्तपुगत्यमा  रपुक्त्यविबच्छन्नक्षे 
चद्वैतन्यक्षे  अध्यस्तमम्।  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण  उकमम्  –  “अस्मन्मतक्षे  सविरस्यमामप  कमायरस्य 
स्विनोपमादमानमामविदमासब्धिष्ठमानमासशतत्विमनयममातम्”  इमत।  अतनो  प्रमामतभमाससकरजतस्य  पररणमामम  उपमादमानकमारणस 
भविमत अमविदमा, मविवितर्नोपमादमानकमारणस च इदमविबच्छन्नस चद्वैतन्यमम्। 

ननपु ससस्कमारयाः अध्यमासस्य कमारणस नमाबस्त,  प्रथमनोत्पत्तसौ ससस्कमारस्य अभमाविमातम्। तथमामह,  ब्रहमण 
वितरममानजगदध्यमासस  प्रमत पकविरजगत्ससस्कमारयाः  हक्षेतपुयाः,  पकविरजगदध्यमासस  प्रमत तत्पकविरजगत्ससस्कमारनो  हक्षेतपुयाः।  परन्तपु 
प्रथमजगदपुत्पत्तसौ कथस ससस्कमारयाः हक्षेतपुयाः स्यमामदमत चक्षेद पुच्यतक्षे सससमारनो मह अनमामदयाः, अतयाः प्रथमजगतयाः मनरूपणमम् 
अरक्यमम्। तदमासशत्य च अयस पकविरपकनोऽमप न सम्भविततीमत। उकञ्च रङ्करमाचमायरण शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे – 
“यथमा  अबस्मनम्  जन्ममन  दक्षेहमामदसङ्घमातमामभममानरमागदक्षेषमामदकपृ तसौ  ब्धिममारब्धिमर्मौ  तत्फलमानपुभविश्च,  तथमा  अततीतक्षे 
अततीततरक्षेऽमप जन्ममन इमत अनमामदरमविदमाकपृ तयाः सससमारयाः अततीतनोऽनमागतश्च अनपुमक्षेययाः” इमत। 

ननपु  समादृश्यस  न मह सविरत्रमाध्यमासक्षे  मनममत्तकमारणरूपक्षेण वितरतक्षे  समादृश्यमाभमाविक्षेऽमप  अध्यमासनो  सपुतरमास 
भविमत।  यथमा  पतीतयाः  रङयाः,  आकमारस्य  तलममासलन्यमाविभमासश्च  इत्यमामदषपु।  रज्ज्विमास  सपरभ्रमनो  यदमप 
अवियविगतसमादृश्यकमारणमातम्  भविमत  तथमामप  ब्रहमण  प्रपञ्चस्यमाध्यमासक्षे  ब्रह्मप्रपञ्चयनोयाः  ककीदृरस  विमा  समादृश्यस 
हक्षेतपुत्विक्षेन  वितरतक्षे।  दृग्दृश्ययनोयाः  चद्वैतन्यजडयनोयाः  तमयाःप्रकमारविमदरुदस्विभमावियनोयाः  ब्रहप्रपञ्चयनोयाः 
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अत्यन्तविद्वैलकण्यसत्त्विक्षेऽमप "अहममदस ममक्षेदमम्" इमत तमादमात्म्यमाध्यमासदररनमातम् समादृश्यस्य सविरमविब्धिमाध्यमासस प्रमत 
कमारणत्विस नमाङतीमक्रयतक्षे। अत उच्यतक्षे-

तविविति रस्त प प्रपञ्चप्नोऽयपं ब्रह्मरप्नोऽपतररच्चातमनिदः।

अनिच्चातदविच्चासनिच्चासम्भदतिप्नो नि सच्चारूप्यमप तक्षति त॥ इतति।
नपृसससहभटनोपमाध्यमायमतक्षे  यत्र  अध्यमासयाः  रपुमकत्विमामदमविरक्षेषदररनक्षेन  प्रमतबध्यतक्षे  तत्रद्वैविमाध्यमासक्षे 

समादृश्यजमानस्य  कमारणत्विमम्।  तन्मतस  च  सङपृहतक्षे  ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे- 
"समादृश्यजमानस्यमाध्यमासकमारणत्विविमादक्षेऽमप मविरक्षेषदररनप्रमतबध्यक्षेषपु रजतमादध्यमासक्षेष्विक्षेवि तस्य कमारणत्विस विमाच्यस, 
न  तपु  तदप्रमतबध्यक्षेषपु  पतीतरङमादध्यमासक्षेषपु,  असम्भविमातम्"  इमत।  अतयाः  समादृश्यस्य  क्विमामचत्कस  
कमारणत्विमङतीमक्रयतक्षे। 

. ) 14 4 अध्यस्तविस्तपुनयाः स्विरूपमम्
आरनोमपतविस्तपुनश्च अमनविरचनतीयत्विमम् अदद्वैतविमामदनयाः अङतीकपु विरबन्त। तथमामह रपुकसौ रजतस न सतम्, 

तस्य सत्त्विक्षे इयस रपुमकररत्यपुत्तरजमानक्षेन न तस्य बमाब्धियाः स्यमातम्। रपुमकस  च रजतमात्मनमा गपृहनम् जननो भ्रमान्त एवि। 
रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् असतम् इत्यमप विकपुस  न रक्यतक्षे, तस्य प्रततीयममानत्विमातम्। ननपु दक्षेरमान्तरस्थस रजतस तत्र 
प्रमतभमासतक्षे इत्यमप न रक्यतक्षे विकपु मम्, "इदस रजतमम्"  इत इदङ्कमारक्षेण पपुरनोऽविबस्थतत्विमनदररमातम्। अतयाः रपुकसौ 
रजतमम्  अबस्त  चक्षेन्न  बमाध्यक्षेत,  नमाबस्त  चक्षेन्न  प्रततीयक्षेत।  तच्च  रजतस  सदसतम्  इत्यप्यङतीकतपुर  न  रक्यतक्षे, 
सदसतनोयाः परस्परमविरुदत्विमातम् तयनोयाः समाममानमासब्धिकरण्यस नद्वैवि सम्भविमत। अतनो रजतस न सतम्, नमाप्यसतम्, नमामप 
सदसतम् मकन्तपु सदसद्भ्यमाममनविरचनतीयमम्। 

तच्च  रजतमम्  अजमाननोपमादमानकस  तत्कमालनोत्पन्नमम्  अमभनविञ्च।  रजतस  मविनमा  रजतज्जमानस  नद्वैवि 
सम्भविमत, अतयाः पपुरनोविमतरन्यमास रपुकसौ जमानकमालक्षे प्रमामतभमाससकरजतनोत्पसत्तयाः अङतीकरणतीयमा। तस्य च रजतस्य 
अन्यत्र असत्त्विमादम् तत्रद्वैवि च उत्पन्नत्विमातम् अमभनवित्विस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 12 अध्यस्तविस्तकत्पत्तसौ कक्षे  हक्षेतपुरूपक्षेण मतष्ठबन्त।

. 13 अध्यस्तविस्तपुनयाः मकस  तमाविदपुपमादमानमम्।

. 14 आगन्तपुकदनोष-ससस्कमारमादययाः अध्यस्तविस्तपुनयाः ककीदृरस कमारणमम्।

. 15 मकस  नमाम उपमादमानकमारणमम्।

. 16 सविरममप कमायर कपु त्र अध्यस्तमम्।

. 17 कक्षे षपु अध्यमासक्षेषपु समादृश्यजमानस कमारणमम्।

. 18 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आरनोमपतविस्तपुनयाः मकस  तमावितम् स्विरूपमम्।

. 19 ब्रहमण प्रपञ्चमाध्यमासक्षे समादृश्यस मकस  हक्षेतपुत्विक्षेन वितरतक्षे।
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. ) 14 5 ख्यमामतविमादयाः
व्यकमायमास  विमामच  मविदममानमातम्  चकम्-ब्धिमातनोयाः  भमाविक्षे  मकनम्-प्रत्ययक्षे  ख्यमामतरबदनो  मनष्पदतक्षे। 

ख्यमामतरबदस्य जमानमम् इत्यथरयाः। दररनरमासक्षे ख्यमामतरबदयाः भ्रमक्षे भमासममानविस्तपुनयाः जमानक्षे रूढयाः। दमाररमनकमा भ्रमक्षे 
भमासममानविस्तपुनयाः  स्विरूपमविषयक्षे  मविमविब्धिमतमामन उपस्थमापयबन्त। अतनो मविमविब्धिमायाः ख्यमातययाः प्रससमदस  गतमायाः। 
तमासपु  आत्मख्यमामतयाः  असत्ख्यमामतयाः  अख्यमामतयाः  अन्यथमाख्यमामतयाः  अमनविरचनख्यमामतररमत  पञ्च  ख्यमातययाः 
प्रससदमायाः। उकञ्च –

आतखच्चाततिरसतच्चाततिरखच्चाततिदः खच्चाततिरन्यथच्चा।

तिथच्चातनिवि रचनिखच्चाततितरतततितच्चाततिपञ्चकम म॥

यप्नोगच्चाचच्चारच्चा मच्चाध्यतमकच्चास्तथच्चा मतीमच्चापंसकच्चा अतप।
नद्वैयमामयकमा  ममामयनश्च  पञ्च  ख्यमाततीयाः  क्रममाज्जगपुयाः॥  इमत।  एतद्व्यमतररच्यमामप  रमाममानपुजस्य 

सत्ख्यमामतयाः,  वितीररद्वैविमानमामम्  अलसौमककख्यमामतयाः,  मविजमानमभकनोयाः  सदसत्ख्यमामतयाः,  भमाट-पमातञलमानमामम् 
अन्यथमाख्यमामतयाः  इत्यमादयनोऽमप  ख्यमामतमविचमारकमालक्षे  आलनोचनमविषयतमास  गच्छबन्त।  अत्र  मपुख्यमानमास  पञ्च 
ख्यमाततीनमामम् आलनोचनस मविब्धितीयतक्षे। 

आत्मख्यमामतयाः –  ससौत्रमाबन्तक-विद्वैभमामषक-यनोगमाचमारमाणमास  च  ख्यमामतमविषयकनो  विमादयाः 
आत्मख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे। तथमामह एतक्षेषमास  मतक्षे रजतभ्रमक्षे प्रततीयममानस रजतस जमानमाकमारमम्,  तस्य बमहयाः आरनोपनो 
भविमत। ससौत्रमाबन्तकमानमास नयक्षे बमहयाः प्रत्यकक्षे मविषयक्षे,  विद्वैभमामषकमानमास मतक्षे बमहयाः अनपुममतक्षे मविषयक्षे,  यनोगमाचमारमाणमास च 
नयक्षे अनमादमविदमाविमासनमारनोमपतक्षे अलतीकक्षे  बमाहक्षे मविषयक्षे  जमानमाकमारस्य मविषयस्य आरनोपनो भविमत।  अतनो बमाहक्षे 
रपुक्त्यमादसौ जमानमाकमारस्य रजतस्य आरनोपनो भविततीमत तक्षेषमास मतमम्। बसौदनयक्षे मविजमानप्रविमाहमामतररकस्य मनत्यस्य 
आत्मनयाः अस्वितीकमारमातम्, रजतस्य मविजमानस्विरूपत्विमातम् तस्य ख्यमामतयाः आत्मख्यमामतयाः इत्यपुच्यतक्षे। 

अख्यमामतयाः –  प्रमाभमाकरमतीममाससकमानमामम्  अख्यमामतविमादयाः  प्रससदयाः।  तक्षेषमास  मतक्षे  सविरमक्षेवि  जमानस 
समतीचतीनमम्।  प्रमाभमाकरमतक्षे  इदस  रजतमम्  इमत  रपुमकरजतजमानस्थलक्षे  मह  जमानदयमबस्त।  तत्र  इदमम्  इमत 
प्रत्यकस्य मविषययाः, रजतमम् इमत स्मपृतक्षेयाः मविषययाः। अबस्त अनयनोमरहमानम् भक्षेदयाः। परन्तपु तयनोयाः भक्षेदस्य अगहणमातम् 
समाममानमासब्धिकरण्यक्षेन  इदमम्  रजतमम्  इमत जमानमपुत्पदतक्षे।  यतनो  मह  अनपुभवि-स्मरणयनोयाः  मविविक्षेकस्य  (भक्षेदस्य) 

अगहणमातम्  इदस  रजतमम्  इमत लनोकप्रससदस  जमानमपुत्पदतक्षे,  अतयाः एतक्षेषमास  मतस  मविविक्षेकमाख्यमामतयाः अख्यमामतविरमत 
कथ्यतक्षे।

अन्यथमाख्यमामतयाः –   नद्वैयमामयकमानमास  भमाटमतीममाससकमानमास  च  ख्यमामतमविषयकनो  विमादयाः 
अन्यथमाख्यमामतविमाद इत्यपुच्यतक्षे। मविपरतीतख्यमामतयाः इत्यस्य अपरस नमाम। नद्वैयमामयकमतक्षे मह रपुकसौ इदस रजतमम् 
इमत  भ्रमस्थलक्षे  दक्षेरमान्तरस्थस  रजतमक्षेवि  पपुरनोविमतरन्यमास  रपुकसौ  प्रमतभमासतक्षे।  अतयाः  रपुकक्षे याः  अन्यथमा 
दक्षेरमान्तरस्थरजतमामदरूपक्षेण जमानमातम् एतक्षेषमास मतमम् अन्यथमाख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे।
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असत्ख्यमामतयाः – रकन्यविमामदननो ममाध्यममकमा बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षेषमास मतक्षे इदस रजतमम् 
इमत रपुकसौ रजतभ्रमस्थलक्षे असब्धिष्ठमानस रपुमकरमप असतम्, तत्र प्रततीयममानस रजतमम् मह असतम्। रपुकसौ अत्यन्तस्य 
असतयाः रजतस्य कल्पनमातम् ख्यमामतररयस असत्ख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे। 

अमनविचरनतीयख्यमामतयाः – अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे तमावितम् रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् मह सदसद्भ्यमामम् 
अमनविरचनतीयमम्। अतनो इदस रजतमम् इत्यत्र अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः अमनविरचनतीयख्यमामतयाः अङतीमक्रयतक्षे।

आत्मख्यमामतविमादक्षे  मविजमानब्धिमरस्य सत्यस्य एवि रजतस्य भ्रमस्थलक्षे स्वितीकमारमातम्,  अख्यमामतविमादक्षे  च 
स्मपृमतमविषयस्य सत्यस्य एवि मविषयस्य रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमानस्थलक्षे अङतीकमारमातम् ,  अन्यथमाख्यमामतविमादक्षे 
च  दक्षेरमान्तरस्थस्य सत्यस्यद्वैवि  रजतस्य भ्रमस्थलक्षे  प्रततीयममानत्विमातम्  एतक्षेषमास  सत्ख्यमामतयाः  इत्यमभब्धिमानक्षेनमामप 
व्यपदक्षेरनो भविमत। उच्यतक्षे च इषससमदकमारक्षेण मविमपुकमात्मनमा –

अन्यथच्चाखच्चाततिरखच्चाततिरच्चातखच्चाततितरतति त्रयदः।

सतच्चाततिपक्षच्चा नि नति तऽतप तविनिच्चा तसध्यतन्त मच्चाययच्चा॥
भगविद्रिमाममानपुजमाचमायमारणमास ख्यमामतमविषयकनो मतविमादनोऽमप सत्ख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे। रमाममानपुजमाचमायमारणमास मतक्षे 

तमावितम्  सविरमक्षेवि  भकतस  पञ्चतीकपृ तमम्।  अतयाः  रपुकसौ  रजतक्षे  च  सबन्त  बहवियाः  समाब्धिमारणमायाः  अवियविमायाः।  रपुकसौ 
रजतमावियविसदृरमानम्  अवियविमानम्  वितीक्ष्यद्वैवि  भविमत  जमानमम्  इदस  रजतमममत।  परन्तपु  रपुकसौ 
रजतमावियविसदृरमावियविमातम्  अमतररकमा  यक्षे  अवियविमायाः  सबन्त  तक्षेषमास  जमानमाभमाविमातम्  रपुकसौ  इदस  रजतमममत  इमत 
जमायममानस  जमानस  भ्रम एवि। अत्र जमानक्षे  भमासममानयाः मविषयस्तपु  सनम्,  रजतमावियविसदृरमानमामम्  अवियविमानमास  रपुकसौ 
दररनमातम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 20 ख्यमामतपदस्य कनोऽथरयाः।

. 21 आत्मख्यमामतविमामदनयाः कक्षे ।

. 22 अख्यमामतविमामदनयाः कक्षे ।

. 23 असत्ख्यमामतविमामदनयाः कक्षे ।

. 24 अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास ख्यमामतविमादयाः कक्षे न नमाम्नमा प्रससदयाः।

. 25 अन्यथमाख्यमामतस कक्षे  अङतीकपु विरबन्त।

. 26 अन्यथमाख्यमातक्षेयाः अपरस नमाम मकमम्।

. 27 रमाममानपुजमाचमायमारणमास ख्यमामतविमादयाः कक्षे न नमाम्नमा प्रससदयाः।
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. ) 14 6 पररणमामविमादयाः मविवितरविमादश्च
रपुकसौ  प्रततीयममानस  रजतमम्  अजमानस्य  पररणमामयाः।  रपुमकमविषयकमम्  अजमानमक्षेवि  रजतमाकमारक्षेण 

पररणमतक्षे।  तच्च रजतस  रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य मविवितरयाः।  अतयाः अजमानस  रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानस, 
इदमविबच्छन्नरजतस  च  रपुमकरजतस्य  मविवितर्नोपमादमानमम्।  अपविमादस्विरूपकथनकमालक्षे  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण 
विक्षेदमान्तसमारक्षे  पररणमाममविवितरयनोयाः  स्विरूपमम्  आलनोच्यतक्षे।  तथमामह  रज्ज्विमायाः  कमायरभकतस्य  सपरस्य  यथमा  न 
रज्ज्विमतररकसतमा  अबस्त,  तथद्वैवि  ब्रहणयाः  समपुत्पन्नस्यमास्य  प्रपञ्चस्य  ब्रहमामतररकसत्तमा  नमाबस्त।  ननपु  कथस 
ब्रहणयाः समपुत्पन्नस जगतम्। कमारणस कमायरसजमाततीयस भविततीमत दमाररमनकमानमास रमादमान्तयाः। मतमक्षेतदमाब्धिमारतीकपृ त्य एवि 
समासख्यद्वैयाः प्रततीयममानजगतयाः कमारणरूपक्षेण तत्सजमाततीयस प्रकपृ मततत्त्विमपुपमतीयतक्षे समाममान्यतनोदृषमानपुममानक्षेन। परन्तपु न 
मह  ब्रहजगतनोयाः  सजमाततीयत्विमबस्त।  ब्रह  मह  चक्षेतनस  जगच्च  अचक्षेतनमम्,  अतनो  जगमदजमाततीयस  ब्रह  कथस 
जगत्कमारणस स्यमातम्, मकञ्च यमद ब्रह एवि जगतम् भविमत तमहर  अयस प्रश्नयाः सपुतरमास समपुदक्षेमत यतम् मकस  सम्पकणर ब्रह 
एवि जगद्रिकपस  ब्धित्तक्षे उत ब्रहणयाः असरयाः कश्चन। प्रथमयाः पकयाः अङतीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  जगद्रिकपक्षेण पररवितरनकमारणमातम् 
नमाबस्त इदमानवीं ब्रहक्षेमत सममापतमत,  मदततीयक्षे  पकक्षे  च ब्रहणयाः समावियवित्विमापसत्तयाः। अत्रनोच्यतक्षे  यतम्  न मह ब्रह 
जगद्रिकपक्षेण पररणमतक्षे  यक्षेन पकविर्नोकदनोषमायाः सममापतक्षेयपुयाः। ब्रहमण आरनोमपतस जगतम्;  अतनो जगदम् ब्रहणयाः मविवितरयाः, 
अजमानस्य च पररणमामयाः। ननपु मकस  नमाम मविवितरयाः कनो विमा पररणमामयाः इमत चक्षेद पुदरबन्त सदमानन्दयनोगतीन्द्रिमायाः प्रमाचमास 
विचयाः - 

सतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविकच्चार इत पदतीतरतिदः।

अतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविविति र इत पदतीतरतिदः॥ इतति। 
कमारणस्य  स्विरूपतयाः  एवि  अन्यथमाभमावियाः  अन्यरूपब्धिमारणमम्  पररणमामयाः,  स्विरूपमम्  अपररत्यज्य 

कमारणस्य अन्यथमाभमावियाः मविवितरयाः। यथमा दसब्धि दपुग्ब्धिस्य पररणमामयाः,  दपुग्ब्धिस्य स्विरूपतयाः एवि अन्यथमा बस्थमतयाः 
भविमत दसब्धिरूपक्षेण। अतनो  दसब्धि पररणमामयाः  द पुग्ब्धिस्य।  अन्ब्धिकमारक्षे  यदमा  रज्जसौ  सपरयाः  अनपुभकयतक्षे  तदमा  रज्जपुयाः 
स्विस्विरूपमम् अपररत्यज्य एवि सपमारकमारक्षेण प्रमतभमासतक्षे। अतनो यदमा नमायस सपर  इमत सपरस्य बमाब्धिनो भविमत तदमा 
रज्जपुममात्रमम् अविमरष्यतक्षे। अतयाः सपरयाः रज्जनोयाः मविवितरयाः।

अप्पय्यदतीमकतयाः  ससदमान्तलक्षेरससगहक्षे  पररणमाममविवितरयनोयाः  लकणममाह  – 
विस्तपुनस्तत्समसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः  पररणमामयाः,  तदसमसत्तमाकनो  मविवितर  इमत।  ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण 
विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  तपुल्यमक्षेविनोच्यतक्षे  –  पररणमामनो  नमामनोपमादमानसमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः।  मविवितर्नो 
नमामनोपमादमानमविषमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः इमत। 

अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  सत्तमात्रयमम्  अङतीमक्रयतक्षे  –  पमारममासथरकसत्तमा  व्यमाविहमाररकसत्तमा  प्रमामतभमाससकसत्तमा 
चक्षेमत।  पमारममासथरकसत्तमायमायाः  लकणस  तमावितम्  कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम्।  ब्रहव्यमतररकस्य सविरस्य एवि ब्रहजमानक्षेन 
बमाध्यत्विमातम् ब्रहण एवि कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम्। अतयाः पमारममासथरकसत्तमा कक्षे विलस ब्रह्मणयाः। व्यमाविहमाररकसत्तमायमायाः 
लकणस  तमावितम्  ब्रहजमानक्षेतरजमानमाबमाध्यत्विमम्  इमत। यस्यमायाः सत्तमायमा  ब्रहजमानक्षेनद्वैवि बमाब्धिनो  भविमत,  न तमदतरद्वैयाः 
रपुमकरज्जपुजमानमामदमभयाः,  समा  मह  व्यमाविहमाररकसत्तमा।  रपुदब्रहमण  आरनोमपतमानमामम्  अजमानतत्कमायमारणमास  च 
व्यमाविहमाररकसत्तमा  अङतीमक्रयतक्षे।  ब्रहजमानक्षेनद्वैवि  एतक्षेषमास  बमाब्धिनो  जमायतक्षे।  प्रमामतभमाससकसत्तमायमायाः  लकणस  तमावितम् 
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ब्रहजमानक्षेतरजमानबमाध्यत्विमम्।  तथमामह रपुकसौ  प्रततीयममानस  रजतस  ब्रहजमानमभन्नक्षेन रपुमकजमानक्षेन  बमासब्धितस  भविमत, 

अतयाः रपुकसौ प्रततीयममानस्य रजतस्य सत्तमा प्रमामतभमाससककी।

यदमा उपमादमानस्य तत्कमायरस्य च सत्तमा सममानमा भविमत,  तदमा उपमादमानमातम्  कमायर्नोत्पसत्तयाः पररणमाम 
इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह, दपुग्ब्धिस्य सत्तमा व्यमाविहमाररककी। द पुग्ब्धिमादम् उत्पन्नस्य कमायरस्य दध्ननोऽमप सत्तमा व्यमाविहमाररककी, 
अतनो दपुग्ब्धिदध्ननोयाः उपमादमानकमायरयनोयाः सममानसत्तमामविमरषत्विमातम् द पुग्ब्धिस्य दध्नयाः समपुत्पसत्तयाः पररणमामयाः। कमारणस्य 
कमायरस्य च सत्तमा यमद सममानमा न स्यमात्तदमा उपमादमानमातम् कमायर्नोत्पसत्तयाः मविवितर  इत्यपुच्यतक्षे। यथमा ब्रहणयाः जगतम् 
समपुत्पदतक्षे।  ब्रहणयाः  सत्तमा  पमारममासथरककी,  जगतयाः  सत्तमा  व्यमाविहमाररककी।  ब्रह-जगतनोयाः  उपमादमानकमायरयनोयाः 
मविषमसत्तमामविमरषत्विमातम् ब्रहणनो जगदपुत्पसत्तयाः मविवितर एवि।

अदद्वैतविमादक्षे  जगतयाः  सत्तमाममाब्धिमारतीकपृ त्य  मतत्रयस  सपुप्रससदमम्  –  अजमातविमादयाः  दृमषसपृमषविमादयाः 
सपृमषदृमषविमादश्चक्षेमत। मकलससदमान्तसमाम्यक्षेऽमप एतक्षेषमास  मतभक्षेदनो वितरतक्षे। गसौडपमादप्रमपुखमानमामम् अजमातविमामदनमास मतक्षे 
जगतम्  अजमातस,  नद्वैवि  कदमामप  उत्पन्नमम्।  एतक्षे  पमारममासथरकसत्तमाममात्रमम्  अङतीकपु विरबन्त।  प्रकमारमानन्दप्रमपुखमानमास 
दृमषसपृमषविमामदनमास  नयक्षे  तपु  यदमा जगतयाः जमानस भविमत तदद्वैवि जगतम्  अबस्त,  अजमानकमालक्षे  जगतम्  नमाबस्त। एतक्षे 
पमारममासथरक-प्रमामतभमाससकरूपसत्तमादयमक्षेविमाङतीकपु विरबन्त।  रङ्करमाचमायरप्रमपुखमानमास  सपृमषदृमषविमामदनमास  मतक्षे  जगदम् 
ईश्विरक्षेण सपृषस, जतीविक्षेन च अनपुभकयतक्षे। सपुषपुप्त्यमामदषपु यदमा जगतयाः अनपुभविनो न भविमत तदमामप जगतम् मतष्ठमत। एतक्षे 
सत्तमात्रयविमामदनयाः।  मविवितरपररणमामयनोयर  लकणक्षे  प्रस्तपुतक्षे  तक्षे  दृमषसपृमषविमादक्षे  न  सङच्छक्षेतक्षे।  यतनो  मह  यथमा 
दपुग्ब्धिदध्ननोस्तथमा  रज्जपुसपरयनोरमप  सममानसत्तमा  विमादक्षेऽबस्मनम्  आपतमत।  अतयाः 
पररणमाममविवितरयनोमदरततीयलकणमपुकमम् अप्पय्यदतीमकतक्षेन।

मदततीयस  लकणस  तमावितम्   -  कमारणसलकणनोऽन्यथमाभमावियाः  पररणमामयाः,  कमारणमविलकणनोऽन्यथमाभमावियाः 
मविवितरयाः इमत। तथमामह,  यदमा उपमादमानकमारणस्य सजमाततीयकमायररूपक्षेण अन्यथमाभमावियाः तदमा पररणमामयाः,  यदमा च 
उपमादमानकमारणस्य मविजमाततीयकमायररूपक्षेण अन्यथमाभमाविस्तदमा मविवितरयाः। यथमा दपुग्ब्धिस दसब्धि उभयमक्षेवि अचक्षेतनमम्। 
दपुग्ब्धिस्य  अचक्षेतनस्य  तत्सजमाततीयक्षेन  अचक्षेतनक्षेन  दसब्धिरूपक्षेण  अन्यथमाभमावियाः  पररणमामयाः,  ब्रहणयाः  चक्षेतनस्य 
तमदजमाततीयक्षेन अचक्षेतनक्षेन जगद्रिकपक्षेण अन्यथमाभमावियाः मविवितरयाः। अत्रक्षेदममामकप्यतक्षे यतम् रपुकक्षे याः रजतनोत्पसत्तरमप तमहर 
पररणमाम एवि स्यमातम् रपुमकरजतयनोयाः उभयनोरमप अचक्षेतनत्विमातम्। अत्रनोच्यतक्षे, न मह रपुमकयाः रजतस्य उपमादमानमम्। 
रपुकक्षे याः  उपमादमानस  तपु  रपुक्त्यविबच्छन्नस  चद्वैतन्यमम्।  न  मह  अजमानस  तत्कमायर  रपुमकमम्  आविपृणनोमत,  अजमानस 
रपुक्त्यविबच्छन्नस  चद्वैतन्यममाविपृणनोमत।  अतनो  रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यमादम्  मविजमाततीयस्य  अचक्षेतनस्य  रजतस्य 
समपुत्पसत्तयाः  मविवितर  एवि।  रपुकक्षे याः  रजतनोत्पसत्तररमत  ससकक्षेपमविविकयमा  कथ्यतक्षे।  लकणस्यमास्य  मनदपुरषत्विक्षेऽमप 
पररणमाममविवितरयनोयाः तपृततीयस लकणममाकसलतमम् अप्पय्यदतीमकतक्षेन। 

तपृततीयस लकणस तमावितम्  -  कमारणमामभन्नस कमायर  पररणमामयाः,  तदभक्षेदस मविनद्वैवि तद्व्यमतरक्षेकक्षे ण दपुविरचस कमायर 
मविवितर इमत। उपमादमानकमारणक्षेन सह अमभन्नस कमायर यदमा उत्पदतक्षे तदमा ततम् कमायर पररणमाम इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह, 

मपृसत्तकमायमायाः  घटनोत्पत्तसौ  मपृसत्तकमाघटयनोयाः  नमाबस्त  भक्षेदयाः।  यनो  घटयाः  समा  एवि  मपृसत्तकमा  इमत  व्यविहमारनो  लनोकक्षे  
प्रससदयाः।  अतनो  घटयाः  मपृसत्तकमायमायाः  पररणमामयाः।  उपमादमानकमारणक्षेन  सह  अभक्षेदस  मविनद्वैवि  प्रततीयममानमम्, 
उपमादमानकमारणव्यमतरक्षेकक्षे ण  मनरूपणमायनोग्यस  कमायर  मविवितरयाः।  रपुमकरजतनोदमाहरणक्षे  तमावितम्  प्रततीयममानरजतस्य 
रपुकक्षे श्च  अबस्त भक्षेदयाः।  न मह  कबश्चतम्  यदक्षेवि  रजतस  समा  एवि  रपुमकयाः  इमत ब्रकतक्षे।  परन्तपु  असब्धिष्ठमानस  रपुमकस  
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व्यमतररच्य रजतस्य सत्तमा नद्वैवि प्रमतपमादमयतपुस  रक्यतक्षे। अतयाः रपुमकरजतयनोरभक्षेदस मविनमामप रपुमकव्यमतरक्षेकक्षे ण 
दपुविरचस रजतस मविवितर एवि। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 28 मकस  तमावितम् रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानस, मकस  च मविवितर्नोपमादमानमम्।

. 29 सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण पररणमामस्य मकस  लकणमपुच्यतक्षे।

. 30 सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण मविवितरस्य मकस  लकणमपुकमम्।

. 31 विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास पररणमाममविवितरयनोयाः मकस  लकणमपुकमम्।

. 32 पमारममासथरकसत्तमायमायाः मकस  तमाविल्लकणमम्।

. 33 व्यमाविहमाररकसत्तमायमायाः मकस  तमाविल्लकणमम्।

. 34 प्रमामतभमाससकसत्तमायमायाः लकणस मकमम्।

. 35 अदद्वैतविमादक्षे जगतयाः सत्तमाममाब्धिमारतीकपृ त्य कक्षे  विमादमायाः प्रससदमायाः।

. 36 ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे मविवितरपररणमामयनोयाः तपृततीयस लकणस मकमम्।

पमाठसमारयाः

पमाठक्षेऽबस्मनम्  अध्यमासविस्तकत्पसत्तप्रकमारमविषयक्षे  अध्यमासकमारणमविषयक्षे  अध्यस्तपुविस्तपुस्विरूपमविषयक्षे  च 
विद्वैरदक्षेन  आलनोमचतमम्।  मविषयचद्वैतन्यक्षेन  सह  प्रममातपृचद्वैतन्यस्य  अभक्षेदक्षे  सत्यक्षेवि  मविषयस्य  जमानस  भविमत। 
अन्तयाःकरणस  यदमा  चकपुदमाररमा  मविषयदक्षेरस  प्रमत  गच्छमत,  मविषयमाकमारक्षेण  च  पररणमतक्षे,  तदमा 
अन्तयाःकरणविपृसत्तरुत्पदतक्षे। अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य आविरकमम् अजमानस नमारयमत। तक्षेन च 
चद्वैतन्यस्विरूपयनोयाः  मविषयचद्वैतन्यस्य-प्रममातपृचद्वैतन्ययनोयाः  च  अभक्षेदनो  भविमत,  मविषयश्च प्रत्यकनो  भविमत।  रपुकसौ 
रजतभ्रमकमालक्षे  अन्तयाःकरणस  यदमा  कमाचकमामलमामददनोषयपुकचकपुररबन्द्रियदमारक्षेण रपुक्त्यमा  सह सम्बध्नमामत तदमा 
इबन्द्रियदनोषविरमातम् इदमममत विस्तपुममात्रस्य समाममान्यजमानस भविमत, रपुमकत्विरूपमविरक्षेषस्य जमानस न भविमत। तत्र च 
चमाकमचक्यमामदसमादृश्यदररनकमारणमातम्  रजतस्य  ससस्कमारयाः  उदपुदनो  भविमत।  तदमा  रपुमकमविषमयणती  अमविदमा 
उदनोसब्धितरजतससस्कमारसमामगतीसमहतमा कमाचकमामलमामददनोषसमहतमा रजतरूपमाथमारकमारक्षेण रजतजमानमाभमासमाकमारक्षेण 
च पररणमतक्षे। 

रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमायममानस जमानमम् भ्रमयाः एवि। भ्रमजमानक्षे असब्धिष्ठमानद्वैकदक्षेरस्य आरनोप्यस्य च 
तमादमात्म्यक्षेन भमानस भविमत। इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमसरयाः रपुकक्षे याः समाममान्यमासरस बनोब्धियमत, रजतमममत च आरनोप्यस 
रजतस  मनमदररमत।  चकपुररबन्द्रियक्षेण सह रपुकक्षे याः  समन्नकषरविरमातम्  इदममाकमारमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  उदक्षेमत।  अतयाः 
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इदमममत जमानस यथमाथरमम् एवि। तथमामप अमनविरचनतीयक्षेन आरनोमपतक्षेन रजतक्षेन सह अभक्षेदक्षेन प्रततीयममानत्विमातम् इदस 
रजतमम्  इमत जमानस  भ्रमयाः। इदन्तमादमात्ममापन्नस  रजतमम्  इत चमात्र भविमत बनोब्धियाः।रपुकसौ प्रततीयममानस  रजतमम्  मह 
अमनविरचनतीयमम् आमविदकस  तत्कमालनोत्पन्नमम् अमभनविस चक्षेमत। 

भ्रमस्थलक्षे  प्रततीयममानविस्तपुनयाः  मकस  तमावितम्  स्विरूपमम्  इमत  मविषयक्षे  बहविनो  विमादमायाः  सबन्त।  तक्षेषपु  
मपुख्यमास्तमावितम्  – आत्मख्यमामतयाः,  अख्यमामतयाः,  अन्यथमाख्यमामतयाः,  असत्ख्यमामतयाः अमनविरचनतीयख्यमामतश्चक्षेमत। 
ससौत्रमाबन्तक-विद्वैभमामषक-यनोगमाचमारबसौदमानमास  नयक्षे  मविजमानमक्षेवि  बमाहविस्त्विमाकमारक्षेण  प्रमतभमासतक्षे।  एतक्षेषमास  मतमम् 
आत्मख्यमामतयाः  इमत  प्रससदमम्।  अख्यमामदविमामदननो  मह  प्रमाभमाकरमतीममाससकमायाः।  तक्षेषमास  नयक्षे  इदमम्  इमत 
प्रत्यकजमानमविषययाः,  रजतमम्  इमत च स्मपृतक्षेयाः  मविषययाः।  तयनोयाः  भक्षेदक्षे  सत्यमप,  दनोषकमारणमातम्  भक्षेदस्य गहणस  न 
भविमत। तक्षेन च अभक्षेदक्षेन इदस रजतमम् इमत जमानस जमायतक्षे इमत प्रमाभमाकरमतमम्। नद्वैयमामयकमायाः भमाटमतीममाससकमाश्च 
अन्यतमाख्यमामतविमामदनयाः।  एतक्षेषमास  मतक्षे  दक्षेरमान्तरस्थस  सत्यस  रजतमक्षेवि जमानलकणसमन्नकषरण पपुरनोविमतरमन  रपुकसौ 
प्रत्यकस भविमत। रकन्यविमामदननो बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षेषमास  मतक्षे इदस रजतमम् इमत जमानक्षे  रपुकसौ मह 
अत्यन्तस्य  असतयाः  रजतस्य  भमानस  भविमत।  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तननो  मह  अमनविरचनतीयख्यमामतविमामदनयाः।  एतक्षे  मह 
भ्रमभकतरजतस्य सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयत्विमम् अङतीकपु विरबन्त।

रजतस  मह  रपुमकमविषयकमाजमानस्य पररणमामयाः,  रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्य च मविवितरयाः।  एविस  जगतम्  अमप 
अजमानस्य पररणमामयाः,  ब्रहणश्च मविवितरयाः। कमारणमातम् तत्सममानसत्तमामविमरषस्य कमायरस्य उत्पसत्तयाः पररणमामयाः, 
कमारणमातम् तमद्भिन्नसत्तमामविमरषस्य कमायरस्य उत्पसत्तयाः मविवितरयाः। यथमा व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषमायमायाः मपृसत्तकमायमायाः 
व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषस्य  घटस्य  उत्पसत्तयाः  भविमत,  अतयाः  घटयाः  मपृसत्तकमायमायाः  पररणमामयाः। 
व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषमातम् रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यमातम् प्रमामतभमाससकस्य रजतस्य उत्पसत्तयाः भविमत, अतयाः रजतस 
रपुक्त्यविबच्छन्नस्य  चद्वैतन्यस्य  मविवितरयाः।  एविस  कमारणस्य  तत्सजमाततीयस्य  अन्यरूपस्य  प्रमामप्तयाः  पररणमामयाः, 
मविजमाततीयस्य अन्यरूपस्य प्रमामप्तश्च मविवितरयाः। यथमा जडस्य अजमानस्य तत्सजमाततीय-जड-प्रपञ्चरूपतमाप्रमामप्तयाः 
पररणमामयाः, चद्वैतन्यस्विरूपस्य च ब्रहणयाः तमदजमाततीय-जड-प्रपञ्चरूपतमाप्रमामप्तयाः मविवितरयाः। मकञ्च, कमारणक्षेन अमभन्नस 
कमायर  पररणमामयाः,   उपमादमानकमारणक्षेन सह अभक्षेदस  मविनद्वैवि प्रततीयममानस  मकन्तपु  उपमादमानव्यमतरक्षेकक्षे म दपुविरचस  कमायर 
मविवितरयाः।  मपृसत्तकमायमायाः  उत्पन्नयाः  तदमभन्नयाः  घटयाः  पररणमामयाः,  परन्तपु  चद्वैतन्यमातम्  मभन्नयाः  परन्तपु  चद्वैतन्यस  मविनमा 
अभमाविममापन्नयाः प्रपञ्चयाः मविवितरयाः। एविस पररणमाममविवितरयनोयाः आलनोचनस रमासक्षेषपु मविब्धितीयतक्षे। 

अतनो  ब्रहणनो  मविवितरभकतस  जगतम्  ममथ्यमा  इमत  मविजमाय  बपुब्धिमायाः  विद्वैरमाग्यनोपक्षेतमायाः  सन्तयाः  मनोकमाय 
शविणमननमनमदध्यमासनक्षेषपु मनरन्तरस मनरतमायाः स्यपुयाः इमत रमासस्य प्रमतमपपमादमयमषतमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मकमथर सविरत्र ब्रहसत्तमा अनपुवितरतक्षे।

. 2 रजतभ्रमकमालक्षे कपु तनो दक्षेरमान्तरतीयस्य रजतस्य न भमानमम्।

. 3 स्विमाप्नजगत्प्रततीतसौ दनोषरूपक्षेण मकस  वितरतक्षे।

. 4 अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे जमानस्थलक्षे मविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः मकमथरमम् अङतीमक्रयतक्षे।
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. 5 प्रथमजगदपुत्पसत्तयाः मकमथर नमाङतीमक्रयतक्षे।

. 6 इदस रजतमम् इमत जमानक्षे दक्षेरमान्तरस्थस रजतस न प्रमतभमासतक्षे - कनोऽत्र हक्षेतपुयाः।

. 7 रपुमकरजतस सदसतम् इमत कपु तयाः न स्वितीमक्रयतक्षे।

. 8 ख्यमामतपदस्य व्यपुत्पसत्तलरख्यमा।

. 9 बसौदनयक्षे आत्ममा नमाम कयाः।

. 10 प्रमाभमाकरमतीममाससकनयक्षे इदस रजतमम् इमत जमानक्षे रजतमम् इमत कस्य असरयाः।

. 11 ससदमान्तलक्षेरप्रनोकस  पररणमाममविवितरयनोयाः मदततीयस लकणस मकमम्।

. 12 कमारणसलकणनोऽन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः, कमारणमविलकणनोऽन्यथमाभमाविनो मविवितरयाः – कक्षे  अत्र उदमाहरणक्षे।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् १
. 1 प्रममायमायाः लकणस मह अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयजमानत्विमम् इमत। 

. 2 घटमामदमविषयमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह मविषयचद्वैतन्यमम्।

. 3 अन्तयाःकरणविपृत्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह प्रममाणचद्वैतन्यमम्।

. 4 अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह प्रममातपृचद्वैतन्यमम्।

. 5 रपुमकरजतनोत्पत्तसौ कमाचकमामलमामदमहर इबन्द्रियदनोषयाः।

. 6 आगन्तपुकदनोषजन्यत्विस प्रमामतभमाससकत्विक्षे मनयमामकमम्।

. 7 इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमममत रपुकक्षे याः समाममान्यमासरस मनमदररमत।

. 8 भ्रमभकतक्षेन रजतक्षेन सह तमादमात्म्यक्षेन प्रततीयममानमातम् तस्य ममथ्यमात्विस कथ्यतक्षे।

. 9 कमाचकमामलमामदलनोचनदनोषकमारणमातम् रपुकक्षे याः रपुमकत्वि-नतीलपपृष्ठत्विमादतीनमास मविरक्षेषमासरमानमास जमानस न भविमत। 

. 10 मविषयचद्वैतन्यमाविरकस्य अजमानस्य जमानमाय मविषयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा।

. 11 अमविदमा यदमा रजतससस्कमारक्षेण सह वितरतक्षे तदमा रजतस्यमारनोपयाः, यदमा च रङससस्कमारक्षेण सह वितरतक्षे तदमा 
रङस्यमारनोपनो भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् २
. 12 आगन्तपुकदनोषयाः, ससस्कमारयाः, असब्धिष्ठमानसमाममान्यजमानमम्, समादृश्यमम् अमविदमा इत्यमादययाः हक्षेतपुरूपक्षेण 
मतष्ठबन्त।

. 13 अमविदमा एवि अध्यस्तविस्तपुनयाः उपमादमानस भविमत।

. 14 आगन्तपुकदनोष-ससस्कमारमादययाः अध्यस्तविस्तपुनयाः मनममत्तकमारणमम्।

. 15 यस्ममातम् कमायरस्य उत्पसत्तयाः भविमत, कमायरनमारक्षे कमायरस्य लयश्च यत्र सञमायतक्षे तदक्षेवि 
उपमादमानकमारणमम्।
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. 16 सविरममप कमायर तक्षेषमामम् उपमादमानकमारणस्य अमविदमायमा असब्धिष्ठमानक्षे ब्रहमण आसशतस मतष्ठमत। 

. 17 यक्षेषमामम् अध्यमासमानमास बमाब्धियाः रपुमकत्विमामदमविरक्षेषदररनक्षेन भविमत तक्षेषपु अध्यमासक्षेषपु समादृश्यजमानस कमारणमम्।

. 18 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आरनोमपतस विस्तपु मह अमनविरचनतीयमम् आमविदकमम् तत्कमालनोत्पन्नमम् अमभनविञ्च। 

. 19 न, ब्रहमण प्रपञ्चमाध्यमासक्षे समादृश्यस न हक्षेतपुयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् ३
. 20 ख्यमामतरबदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथरयाः जमानमम् इमत। भ्रमजमानक्षे अस्य प्रयनोगयाः रूमढतनो भविमत।

. 21 ससौत्रमाबन्तकमा विद्वैभमामषकमा यनोगमाचमारमाश्च आत्मख्यमामतविमामदनयाः।

. 22 प्रमाभमाकरमतीममाससकमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः।

. 23 रकन्यविमामदननो बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः।

. 24 अमनविरचनतीयख्यमामतररमत नमाम्नमा प्रससदयाः।

. 25 भमाटमायाः नद्वैयमामयकमाश्च अन्यथमाख्यमामतविमादमम् अङतीकपु विरबन्त। 

. 26 मविपरतीतख्यमामतयाः इमत।

. 27 सत्ख्यमामतयाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमम् ४
. 28 रपुमकमविषयकमम् अजमानस मह रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानमम्, रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस च 
मविवितर्नोपमादमानमम्।

. 29 सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा इमत पररणमामलकणस तक्षेन प्रमतपमामदतमम्। 

. 30 अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा इमत मविवितरलकणमपुकस   सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण।

. 31 पररणमामनो नमाम उपमादमानसमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः, मविवितर्नो नमाम उपमादमानमविषमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः 
इमत। 

. 32 पमारममासथरकसत्तमायमा लकणस तमावितम् कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम् इमत। ब्रहण एवि पमारममासथरकसत्तमा अबस्त।

. 33 ब्रहजमानक्षेतरजमानमाबमाध्यत्विमम् इमत व्यमाविहमाररकसत्तमायमा लकणमम्।

. 34 ब्रहजमानक्षेतरजमानबमाध्यत्विमम् इमत प्रमामतभमाससकसत्तमायमा लकणमम्। 

. 35 अदद्वैतविमादक्षे जगतयाः सत्तमाममाब्धिमारतीकपृ त्य अजमातविमादयाः, दृमषसपृमषविमादयाः सपृमषदृमषविमादश्चक्षेमत विमादत्रयस 
सपुप्रससदमम्।

. 36 कमारणमामभन्नस कमायर पररणमामयाः, तदभक्षेदस मविनद्वैवि तद्व्यमतरक्षेकक्षे ण दपुविरचस कमायर मविवितर इमत।

॥ इमत चतपुदररयाः पमाठयाः ॥
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) 15 सपृमषमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा - 

प्रत्यक्षेकस  दररनमानमामम्  आलनोमचतक्षेषपु  मविषयक्षेषपु  अन्यतममा  तमावितम्  सपृमषयाः।  कपु तयाः  अस्य 
मविमचत्ररचनमात्मकस्य जगतयाः  समपुत्पसत्तयाः।  कनोऽयस  जतीवियाः।  इत्यक्षेविस  सजजमासमा  एवि  अध्यमात्मविमादस्य बतीजमम्। 
तथमामह आम्नमायतक्षे ऋग्विक्षेदतीयक्षे नमासदतीयसककक्षे  -

कनो अदमा विक्षेद क इह प्रविनोचतम् कपु त आजमातमा कपु त इयस मविसपृमषयाः।
अविमारगम् दक्षेविमा अस्य मविसजरनक्षेनमाथमा कनो विक्षेद यत आ बभकवि॥ इमत।

समक्षेषमामक्षेवि दररनमानमास  सपृमषमविषयक्षे  मभन्नमामन मतमामन सबन्त। यथमा समासख्यमतक्षे  प्रकपृ मतरक्षेवि प्रपञ्चसपृषक्षेयाः 
बतीजभकतमा,  न्यमायविद्वैरक्षेमषकमतक्षे  तपु  मनत्यमायाः  परममाणवियाः ईश्विरस्य सससपृकमाविरमातम्  द्व्यणपुकमामदक्रमक्षेण जगद्रिकपक्षेण 
पररणमन्तक्षे। इत्थमम् अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनस्यमामप सपृमषमविषयक्षे  स्विमतस  मविदतक्षे। अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे  अजमानमामभब्धिक्षेयमा 
अमनविरचनतीयमा ममायमा एवि प्रपञ्चसपृषक्षेयाः कमारणमम्। सपृमषयाः इमत अभ्यपुपगम्यममानक्षे कक्षे षमास कस्य विमा सपृमषयाः इमत प्रश्नयाः 
उदक्षेमत।  तथमामह  दररनक्षेऽबस्मनम्  सपृमषविर  जतीवि-जगदमात्मकस्य  प्रपञ्चस्य  सपृमषयाः  इमत  अविगन्तव्यमम्। 
अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनजमानमाय तदररनसम्मतस सपृमषतत्त्विस मनतरमास जक्षेयमम्।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमद्भियाः - 

➢  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनस्य सपृमषतत्त्विमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लप्स्यतक्षे।

➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे परममाथरतयाः सपृमषरक्षेवि नमास्ततीमत मविषययाः सपुस्पषनो भमविष्यमत।

➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे सपृमषशपुततीनमामम् आरययाः मविस्तरक्षेण जमायक्षेत।

➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे सपृमषयाः मनष्प्रयनोजनमा इमत जमायक्षेत।

➢ अध्यमारनोपमापविमादमविषयक्षे मविस्तरक्षेण जमायक्षेत।

➢ मविवितरविमादमविषयक्षे पररणमामविमादमविषयक्षे च जमायक्षेत।

➢ सपृमषशपुततीनमास प्रयनोजनस जमायक्षेत।

➢ ईश्विरस्य सपृमषकमारणत्विस जमायक्षेत।

➢ अजमानस्य रमकदयमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लप्स्यतक्षे।
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➢ कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमविषयक्षे पररचययाः लप्स्यतक्षे।

. ) 15 1 अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे परममाथरदृष्टमा सपृमषरक्षेवि नमाबस्त
इदमत्र  जमातव्यस  यतम्  परममाथरदृष्टमा  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे  सपृमषरक्षेवि  नमास्ततीमत।  तथमामह 

अदद्वैतसम्प्रदमायमविदमास गसौडपमादमानमास कमाररकमा- 

नि तनिरप्नोधप्नो नि चप्नोत्पततनि र बदप्नो नि च सच्चाधकदः।

नि म पम पक्ष पनि र वि न म पक्त इततषच्चा परमच्चाथ रतिच्चा॥ इतति।
श्लनोकक्षे ऽबस्मनम् मनरुच्यतक्षे यतम् प्रपञ्चस्य मविनमारयाः नमाबस्त, उत्पसत्तरमप नमाबस्त, कबश्चतम् बदयाः अमप 

नमाबस्त, समाब्धिकयाः अमप नमाबस्त, मपुमपुकपुरमप नमाबस्त, मपुकयाः अमप नमाबस्त। बन्ब्धिसत्त्विक्षे एवि समाब्धिक-मपुमपुकपु-मपुकमानमास 
बस्थमतप्रसङयाः,  बन्ब्धिमाभमाविक्षे  मपुमकरमप  नमास्ततीमत  अविगन्तव्यमम्।  परममाथरतयाः  सविर  स्विस्विरूपक्षे  बस्थतमायाः  एवि 
मविदन्तक्षे। इयस मह परममाथरदृमषयाः। व्यविहमारदृष्टमा तपु  बद-मपुकमामदव्यविहमारयाः समबस्त। तथमामह व्यविहमारदृमषयाः 
परममाथरदृमषररमत मदब्धिमा दृमषयाः अङतीकतपुर रक्यतक्षे। व्यविहमारदृष्टमा सपृमषयाः अङतीमक्रयतक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे, न तपु 
परममाथरदृष्टमा। परममाथरदृष्टमा तपु अदद्वैतस ब्रहद्वैवि कक्षे विलस मविरमाजतक्षे, नमाबस्त तत्र सपृष्टमामदकमायरजमातमम्।

ननपु  यमद  सपृमषरक्षेवि  नमाबस्त  अदद्वैतदररनमतक्षे  तमहर  पपुनयाः  सपृमषमविषययाः  दररनक्षे  अबस्मनम्  आलनोमचतयाः 
आलनोचमयष्यतक्षे विक्षेमत विकपुस  न रक्यतक्षे। मकञ्च, सपृमषयाः न अभ्यपुपगम्यतक्षे चक्षेदम् अस्ममामभयाः दृश्यममानमम् इदस जगतम् 
कपु तयाः  आगतमम्  इमत  प्रश्नस्य  उत्तरस  न  प्रमाप्यतक्षे।  अतयाः  व्यविहमारससदयक्षे  अदद्वैमतमभयाः  अविश्यस  सपृमषयाः 
अभ्यपुपगन्तव्यमा,  तत्कमारणस च मनरूपणतीयमम्। अन्यथमा इदस दररनस  व्यविहमारससदमम् अनङतीकपु विरतम्  अलसौमककस  
कपनोलकबल्पतस  च  स्वितीकपु विरतम्  प्रक्षेकमावितमामम्  अनमादरणतीयतमामम्  आप्नपुयमातम्,  समाममान्यजनमानमास  च  हक्षेयतमामम् 
असब्धिगच्छक्षेतम्।  तस्ममातम्  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे  सपृमषतत्त्विमम्  अङतीकरणतीयमम्  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  अदद्वैतदररनक्षे  सपृमषयाः 
अङतीमक्रयतक्षे  एवि,  तस्ममातम्  नमाबस्त दररनक्षेऽबस्मनम्  अलसौमकककी कमामचतम्  कल्पनमा। परन्तपु  सपृषक्षेयाः  अबस्त मभन्नस 
तमात्पयरमम्। मकस  तमदमत अगक्षे प्रमतपमामदष्यतक्षे। 

. ) 15 2 सपृमषशपुततीनमामम् आरययाः
अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे  सबच्चदमानन्दमम्  अदयस  ब्रहद्वैवि   विस्तपु,  तद्व्यमतररकमम्  उपलभ्यममानस  सविरममप 

ममायमाकबल्पतमम्। अतयाः सविरजनप्रत्यकस जगतम् ममायमाकबल्पतमम्। तथमामह उच्यतक्षे मविविक्षेकचकडमामणसौ-

मच्चायच्चा मच्चायच्चाकच्चायर सविर महदच्चातददतहपय रन्तम म।

असतददमनिच्चातकपं  त्वपं तवितद मरुमरतीतचकच्चाकल्पम म॥ इतति।
अस्यमाथर्नो मह समासख्यस्वितीकपृ तमातम्  अमतसकक्ष्ममातम्  महत्तत्त्विमातम् आरभ्य अमतस्थकलदक्षेहपयरन्तस  सविर  ममायमाकमायरमम्। 
अतयाः ब्रहव्यमतरक्षेकक्षे ण सविर मरुमरतीमचकमातपुल्यमम् असमदमत जमातव्यमम्। परन्तपु इदस मनष्प्रपञ्चस ब्रह न समाब्धिमारणद्वैयाः 
मनसमामप  कल्पमयतपुस  रक्यमम्।  अतयाः  यथमा  मनष्प्रपञ्चस्य  ब्रहणनोयाः  बनोब्धियाः  समाब्धिमारणजनमानमास  भविक्षेतम्  तदथर 
समविरक्षेषस्य ब्रहणयाःमनरूपणस रमासकमारद्वैयाः आदसौ मक्रयतक्षे। तथमामह-
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तनितवि रकल्पपं परपं ब्रह्म सच्चाक्षच्चातति परम म अनितीश्वरच्चादः।

य त मनच्चास्ततऽनि पकम्प्यन्तत सतविशितषतनिरूपर नदः॥ इतति।
यक्षे  मन्दमायाः तक्षे  मनमविरकल्पस  परस  ब्रह समाकमात्कतपुर  न प्रभविबन्त,  तस्ममातम्  तक्षेषमास  कपृ तक्षे  भगवितती शपुमतयाः 

अनपुकम्पयमा समविरक्षेषस ब्रह उपमदरमत इमत श्लनोकस्यमास्य आरययाः। 

समविरक्षेषस  ब्रह  मनमविररक्षेषस  ब्रह  इमत  एकस्यद्वैवि  ब्रहणयाः  मदमविब्धिरूपकल्पनमा।  मनमविररक्षेषस  ब्रह्म  मह 
नमामरूपनोपमासब्धिमविविसजरतस रपुदस स्विरूपमम् सत्यजमानमानन्तमामदपदलक्ष्यमम्। न मह मनमविररक्षेषस ब्रह सविरयाः कल्पमयतपुस 
रक्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  नमामरूपनोपमासब्धिसम्बन्ब्धियाः  तबस्मनम्  रपुदक्षे  ब्रहमण  कल्प्यतक्षे।  तक्षेन  च 
नमामरूपनोपमासब्धिमविरक्षेषसम्बबन्ब्धित्विमातम्  ब्रह  समविरक्षेषमममत  अमभब्धितीयतक्षे।  तदक्षेवि  समविरक्षेषस  ब्रह 
सपृमषबस्थमतप्रलयकमाररत्विक्षेन ईश्विरयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। 

ननपु समविरक्षेषक्षेण ब्रहणमा सह सपृषक्षेयाः कयाः सम्बन्ब्धियाः इमत चक्षेतम् समविरक्षेषस ब्रह अथमारतम् ईश्विरनो मह प्रपञ्चस्य 
सपृमष-बस्थमत-प्रलयकमारणमम्।  अतयाः जगतयाः सपृमषकतमार  ईश्विर इमत लभ्यतक्षे।  मनमविररक्षेषस  ब्रहद्वैवि सपृमषकतपृरत्विक्षेन 
समविरक्षेषस  ब्रह  अथमारतम्  ईश्विर  इत्यमभब्धितीयतक्षे।  एविस  समविरक्षेषस्य  ब्रहण  उपदक्षेरक्षेन  सपृष्टमामदरमप  अथरतयाः 
उपमदषनो  भविमत।  समविरक्षेषस्य  च  ब्रहण  उपदक्षेरक्षेन  मनमविररक्षेषस  ब्रहद्वैवि  विस्तपुतयाः  मनमदरमदमकतस  शपुत्यमा  इमत 
जमातव्यमम्।  तस्ममादक्षेवि  सपृष्टमामदकस  विणरयमत  शपुमतररमत  आरययाः।  यक्षे  तमावितम्  समविरक्षेषस  ब्रह  जमानबन्त  तक्षे 
रपुदमचत्तमायाः सन्तयाः समविरक्षेषमातम् ब्रहणयाः सपृमषकतपृरत्विमामदमविरक्षेषत्यमागक्षेन मनमविररक्षेषस ब्रह विक्षेमदतपुस रक्नपुविबन्त।

सपृमषशपुततीनमास  तमात्पयरमविषयक्षे  शतीरङ्करभगवित्पमादद्वैयाः  रमारतीरकमतीममाससमाभमाष्यक्षे  उच्यतक्षे-  “न  चक्षेयस 
पररणमामशपुमतयाः  (सपृमषप्रमतपमामदकमा  शपुमतयाः)  पररणमामप्रमतपमादनमाथमार,  तत्प्रमतपत्तसौ  फलमानविगममातम्। 
सविरव्यविहमारहतीनब्रहमात्मभमाविप्रमतपमादनमाथमार  मह समा।” इमत। इतयाः जमायतक्षे  यतम्  सपृमषप्रमतपमादनक्षे  अमप अबस्त 
अन्यतम् मकसञ्चतम् तमात्पयर शपुतक्षेयाः। न कक्षे विलस सपृमषप्रमतपमादनमाथमार एवि प्रपञ्चस्य सपृमषयाः प्रदश्यरतक्षे शपुतसौ, अमप तपु ब्रह 
लकमयतपुस बनोब्धिमयतपुमक्षेवि शपुमतयाः सपृमषस प्रमतपमादयमत। कक्षे न प्रकमारक्षेण सपृमषशपुतययाः ब्रह बनोब्धियन्ततीमत चक्षेद पुच्यतक्षे  - 
यस्ममातम् कमारणमातम् सपृमषयाः भविमत ततम् कमारणस ब्रहद्वैवि इमत कमारणमपुखक्षेन सपृमषशपुतययाः ब्रह बनोब्धियबन्त। तथमामह 
बमादरमाणयकपृ तस ब्रहलकणपरकस  रमारतीरकमतीममाससमासकत्रस "जन्ममादस्य यतयाः” इमत। यस्ममातम् अस्य जगतयाः सपृमषयाः, 
यबस्मनम् बस्थमतयाः प्रलयश्च सम्भविमत तदम् ब्रह्म इमत सकत्रस्यमास्य समाममान्यमाथरयाः। तथमामह सकत्रस्यमास्य भमाष्यक्षे 
रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः  उच्यतक्षे  -  “अस्य  जगतनो  नमामरूपमाभ्यमास  व्यमाकपृ तस्य  अनक्षेककतपृरभनोकपृ ससयपुकस्य 
प्रमतमनयतदक्षेरकमालमनममत्तमक्रयमाफलमाशयस्य  मनसमाप्यमचन्त्यरचनमारूपस्य  जन्मबस्थमतभङस  यतयाः 
सविरजमात्सविररकक्षे याः कमारणमाद्भिविमत, तद्ब्रहक्षेमत” इमत। तद्वैसत्तरतीयशपुतसौ अमप आम्नमायतक्षे - 

“यतिप्नो विच्चा इमच्चातनि भदतिच्चातनि जच्चायन्तत। य तनि जच्चातिच्चातनि जतीवितन्त।

यत्प्रयन्त्यतभसपंतविशितन्त। तितद्वितजजच्चासस्व। तिद्ब्रह्म ततति।” (३.१.१) इतति। 
अतयाः ब्रह मनमदरमदकपुरक्षेवि शपुमतयाः सपृमषतत्त्विस प्रमतपमादयततीमत अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् अमभप्रमाययाः।
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. ) 15 3 अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः - 
सपृमषमविचमारप्रसङक्षे अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः प्रससदयाः। तथमामह अदद्वैमतनमास प्रससदयाः श्लनोकयाः - 

अध्यच्चारप्नोपच्चापविच्चादच्चाभच्चापं तनिष्प्रपञ्चपं प्रपञ्च्यतित।

तशिषच्चारच्चापं बप्नोधतसद्ध्यथर तितज नदः कतल्पतिदः क्रमदः॥ इतति। 
अस्यमाथर्नो  मह  -  मनष्प्रपञ्चस  ब्रह  अल्पजमानम्  मरष्यमानम्  बनोब्धिमयतपुमक्षेवि  तत्त्विजद्वैयाः  आचमायरयाः  अयमम् 
अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः स्वितीकपृ तयाः। तस्ममादक्षेवि शपुतसौ  समविरक्षेषस्य ब्रह्मणयाः सपृष्टमादतीनमास  च विणरनस  प्रमाप्यतक्षे। 
मनमविररक्षेषक्षे ब्रहमण सपृष्टमामदकतपृरत्विममारनोप्य समविरक्षेषस ब्रह मविजमातक्षे समत  सपृष्टमामदकतपृरत्विमम् अपनोद मनमविररक्षेषस 
ब्रह मनदरषपुमम् इष्यतक्षे रमासद्वैयाः। अयमम् आरनोपयाः आहमायमाररनोपयाः, न तपु विस्तपुगत्यमा आरनोपयाः। 

ननपु मकस  नमाम अध्यमारनोपयाः, मकस  च अपविमादयाः। तथमामह- अध्यमारनोपनो नमाम विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः इमत। 

सबच्चदमानन्दमम्  अदयस  ब्रह  एवि  विस्तपु,  तमदहमाय  असखलमम्  अविस्तपु।  अतयाः  सत्यभकतक्षे  ब्रहमण 

अमनत्यसविरविस्तकनमामम् ममथ्यमाभकतयाः आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। तथमाहपुच्यतक्षे विक्षेदमान्तसमारकपृ तमा सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण- 
“असपरभकतमायमास  रज्जसौ सपमाररनोपवितम् विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः अध्यमारनोपयाः” इमत। अल्पमान्ब्धिकमारक्षे रज्जपुस  दृष्टमा 

सपरयाः  इमत  जमानस  भविमत।  तदमा  विस्तपुतयाः  रज्जपुयाः  रज्जपुस्विरूपक्षेण  एवि  मतष्ठमत,  परन्तपु  अजमानविरमातम्  द्रिषमा 

सपररूपक्षेण रज्जपुस पश्यमत। तदमा स रज्जपुस्विरूपमम् अजमाननम् "अयस सपरयाः" इमत व्यविहरमत। एविमम् असपरभकतमायमास 
रज्जसौ यथमा सपरस्य ममथ्यमाभकतयाः आरनोपयाः तदतम् अकतररर ब्रहमण अमप सपृष्टमामदकतपृरत्विस्य ममथ्यमाभकतयाः ययाः 
आरनोपयाः  सयाः  अध्यमारनोपयाः।  परन्तपु  अयमम्  आरनोपयाः  रमासक्षेण  ब्रहतत्त्विमाविबनोब्धिमाय  मक्रयतक्षे  इमत  कमारणमाद म् 
आहमायमाररनोपत्विक्षेन जक्षेययाः।

अपविमादनो  नमाम  "रज्जपुमविवितरस्य  सपरस्य  रज्जपुममात्रत्विविदम्  विस्तपुमविवितरस्य  अविस्तपुनयाः  अजमानमादक्षेयाः 

प्रपञ्चस्य  विस्तपुममात्रत्विमम्"  इमत।  अस्यमाथर्नो  मह  -  रज्जपुस्विरूपमापररत्यमागक्षेन  सपमारकमारक्षेण  भमासममानस्य 
रज्जपुमविवितरस्य  अपविमादनो  नमारनो  नमाम  असब्धिष्ठमानरज्जपुममात्रतयमा  अविस्थमानमम्।  एविस  ब्रहमविवितरस्य 
अजमानमामदप्रपञ्चस्य नमारनो नमाम ब्रहस्विरूपममात्रक्षेण अविस्थमानमम् इमत। यदमा रज्जसौ सपमाररनोपयाः ममथ्यमाभकतयाः इमत 

यथमाथरजमानस भविमत तदमा रज्जपुयाः रज्जपुस्विरूपक्षेण एविमाविमतष्ठतक्षे, एविस यदमा ब्रहमविवितरभकतनोऽयस प्रपञ्चयाः ममथ्यमाभकतयाः 
अथविमा  ब्रहमण जगत्कतपृरत्विमामदकस  ममथ्यमाभकतमममत यथमाथरजमानस  भविमत तदमा  मनमविररक्षेषस  ब्रह स्विस्विरूपक्षेणद्वैवि 
अविमतष्ठतक्षे। अयस असब्धिष्ठमानममात्रत्विक्षेन स्विरूपमाविबस्थमतरक्षेवि अपविमादयाः।

मविवितरस्यमास्य जगतयाः सन्ममात्रत्विक्षेन दररनमम्।
अपविमाद इमत प्रमाहहरदद्वैतब्रहदमररनयाः॥ इमत।
एविस ब्रहमण असखलस जगतम् अध्यमारनोप्य अन्तक्षे नमाबस्त ब्रह्ममण मकसञ्चदमप इमत अपनोद मनमविररक्षेषस ब्रह 

बनोब्धियमत शपुमतयाः अदद्वैतविक्षेदमान्तविमामदनमास मतमम्।
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

१. परममाथरदृष्टमा अदद्वैतदररनक्षे सपृमषयाः नमास्ततीत्यत्र प्रममाणभकतमा गसौडपमादमानमास कमाररकमा कमा। 

२. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे समविरक्षेषस्य ब्रहणयाः मनरूपणस रमासक्षे कक्षे षमास कपृ तक्षे मक्रयतक्षे।

३. एकस्यद्वैवि ब्रहणयाः मदमविब्धिस रूपस मकमम्।

४. मनमविररक्षेषस ब्रह नमाम मकमम्।

५. ब्रहणयाः समविरक्षेषत्विस मकमथरमम्।

६. सपृमषशपुतययाः मकमथमार।

७. सपृमषमविचमारप्रसङक्षे  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास कयाः न्यमाययाः प्रससदयाः।

क) तपृणमारमणममणन्यमाययाः  ख) रमाखमाचन्द्रिमसन्यमाययाः  ग) अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः घ)  

मतलतण्डपुलन्यमाययाः।

८. अध्यमारनोपयाः नमाम कयाः।

९. अपविमादनो नमाम कयाः।

१०. अध्यमारनोपस्य एकनो दृषमान्तयाः प्रदतीयतमामम्।

. ) 15 4 मविवितरविमादयाः पररणमामविमादश्च
ब्रहमविवितरस्य  जगतयाः  ब्रहममात्रत्विमम्  अपविमादयाः  इमत  अपविमादमविषयक्षे  उकमम्।  परन्तपु  ब्रह्मणयाः 

मविवितरभकतममदस  जगतम्  आहनोबस्वितम्  पररणमामभकतस  जगमदमत  मनयाःससरयक्षेन  कथस  जमातपुस  रक्यतक्षे।  अतयाः 
मविवितरविमादमविषयक्षे  पररणमामविमादमविषयक्षे  च  समाममान्यस  जमानममादसौ  आविश्यकमम्।  यथमास्विरूपक्षेण  अविबस्थतस्य 
विस्तपुनयाः अन्यथमाभमाविनो मदब्धिमा भविमत  -  पररणमामभमावियाः मविवितरभमाविश्चक्षेमत। ननपु कनो नमाम पररणमामभमावियाः इमत 
चक्षेदपुच्यतक्षे - तत्र पररणमामभमाविनो नमाम विस्तपुननो यथमाथरतयाः स्विरूपस पररत्यज्य स्विरूपमान्तरमापसत्तयाः, यथमा दपुग्ब्धिमक्षेवि 
स्विस्विरूपस पररत्यज्य दध्यमाकमारक्षेण पररणमतक्षे। ननपु कयाः नमाम मविवितरयाः इमत चक्षेद पुच्यतक्षे -  स्विस्विरूपमापररत्यमागक्षेन 
स्विरूपमान्तरक्षेण ममथ्यमाप्रततीमतयाः मविवितरयाः  इमत। यथमा  -  रपुमककमा स्विस्विरूपमापररत्यमागक्षेन  रजतरूपक्षेण ममथ्यमा 
प्रततीयतक्षे, रज्जपुश्च स्विस्विरूपमापररत्यमागक्षेन सपररूपक्षेण ममथ्यमा प्रततीयतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे मविवितरविमादमविषयक्षे - 

सतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविकच्चार इत पदतीतरतिदः।

अतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविविति र इत पदच्चाहृतिदः॥ इतति।
सरलमाथर याः -  यदमा कस्यमचतम् विस्तपुनयाः विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः भविमत तदमा मविकमार इमत 

उच्यतक्षे अथमारतम् पररणमामयाः इमत उच्यतक्षे। यथमा दपुग्ब्धिस दसब्धिरूपक्षेण पररणमतक्षे। विस्तपुगत्यमा एवि द पुग्ब्धिस्य दसब्धिरूपक्षेण 
पररणमामयाः भविमत। दपुग्ब्धिस  स्विस  स्विरूपस  पररत्यज्य नकतनस  दसब्धिरूपस  गपृहमामत। परन्तपु  यदमा कस्यमचतम्  विस्तपुनयाः 
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विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः न भविमत, विस्तपु तक्षेनद्वैवि रूपक्षेण मविरमाजतक्षे, परन्तपु भ्रमान्त्यमा विस्तपु मभन्नरूपक्षेण 
प्रततीयतक्षे  तदमा  स  मविवितरयाः  इमत  उच्यतक्षे।  यथमा  रपुकसौ  इदस  रजतमममत  भ्रमजमानक्षे  समत  रजतस  स्वितीकतपुर 
भ्रमान्तजनस्य प्रविपृसत्तयाः भविमत। विस्तपुतयाः रपुमकयाः रपुमकरूपक्षेण एवि मविरमाजतक्षे, न तपु रजतरूपक्षेण। रजतरूपस यतम् 

कमायर  भ्रमान्त्यमा  प्रमतभमामत,  विस्तपुगत्यमा  ततम्  ममथ्यमाभकतमम्।  एविस  कमारणस्य  विस्तपुतयाः  तथमात्विक्षेनद्वैवि  बस्थमतयाः, 
भ्रमान्त्यमा च कमारणस्य ममथ्यमाकमायरत्विक्षेन प्रततीमतयाः एवि मविवितरयाः। एतन्मतक्षे कमारणमक्षेवि कमायरस्विरूपक्षेण भमासतक्षे इमत 
कमारणस्यद्वैवि सत्यत्विस, न तपु कमायरस्य सत्यत्विमम्। एकमा कमारणसत्तमा एवि मविमविब्धिकमायमारकमारक्षेण भमाससतमा भविमत, 
सपुविणर  कपु ण्डलमाकमारक्षेण  भमासतक्षे,  मपृच्च  घटमाकमारक्षेण।  कपु ण्डलस  यथमा  सपुविणरस्यद्वैवि  आकमारभक्षेदयाः,  घटश्च 

मपृसत्तकमायमायाः तथमा पररदृश्यममानस जगदमप सदस्तपुनयाः मविमविब्धिमाकमारममात्रमम्। प्रमाकम्  सपृषक्षेयाः सन्ममात्रमक्षेवि इदममासतीतम्, 
नमामतररकस  मकसञ्चदप्यमासतीतम्। घटररमाविमादययाः यथमा परस्परस मविमभन्नमा अमप मपृसत्तकमातयाः नमामतररच्यन्तक्षे, मपण्डस्य 

घटमातम्  घटस्य  च  मपण्डमातम्  भक्षेदक्षेऽमप  मपृसत्तकमातनो  दयनोरमप  अमभन्नत्विमातम्,  तथद्वैवि  मविमविब्धिसपृषपदमाथमारक्रमान्तयाः 

सससमारनोऽमप विस्तपुतयाः सदम् नमामतररच्यतक्षे,  अमप तपु सतयाः एवि रूपमान्तरस सससमारयाः,  यतम् सदम् विस्तपु तदम् ब्रहद्वैवि। 

अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे अमविदमाकमारणमादम् इदस ममथ्यमाभकतस जगतम् परममाथरसत्यभकतक्षे ब्रहमण अध्यस्यतक्षे, ब्रहजमानक्षे समत 

अमविदमायमायाः  नमारयाः  भविमत,  तक्षेन  ममथ्यमाभकतस  जगदमप  ब्रहमण  बमासब्धितस  भविमत।  अयमक्षेवि मविवितरविमादयाः 
अमनविरचनतीयकमारणविमादयाः सत्कमारणविमादयाः विक्षेमत अमभब्धितीयतक्षे।

अप्पय्यदतीमकतक्षेन  पररणमाममविवितरयनोयाः  मकसञ्चदम्  मभन्नप्रकमारक्षेण  उपस्थमापनस  कपृ तमम्।  तन्मतक्षे 
समसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः  पररणमामयाः,  मविषयसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः  मविवितरयाः  इमत।  तथमामह  मत्रमविब्धिमा  सत्तमा 

अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  अङतीमक्रयतक्षे  -  प्रमामतभमाससककी  च  सत्तमा,  व्यमाविहमाररककी  सत्तमा,  पमारममासथरककी  सत्तमा  चक्षेमत। 

प्रमतभमासममात्रस  यस्य  विस्तपुनयाः  सत्तमा  समा  प्रमामतभमाससककी  सत्तमा,  यथमा  रज्जसौ  सपरस्य  यमा  सत्तमा  समा 

प्रमतभमासममात्रत्विमातम् प्रमामतभमाससककी सत्तमा, अथविमा स्विप्नस्य यमा सत्तमा समा प्रमामतभमाससककी सत्तमा। समा च सत्तमा 
व्यविहमारक्षेण  बमाध्यतक्षे।  व्यविहमारबमाध्यत्विस  प्रमामतभमाससकत्विमम्  इत्यमप  प्रमामतभमाससकस्य  लकणस  कतपुर  रक्यतक्षे। 
व्यमाविहमाररकस्य प्रपञ्चस्य यमा सत्तमा समा व्यमाविहमाररककी सत्तमा। समा च पमारममासथरकक्षे न ब्रहजमानक्षेन बमाध्यतक्षे। अतयाः 
पमारममासथरकसत्तमाबमाध्यत्विस  व्यमाविहमाररकत्विमममत।  पमारममासथरककी  सत्तमा  मह  मनत्यमा।  एविस  मकसञ्चदम्  विस्तपु  यदमा 
सममानसत्तमाकमम् अन्यथमाभमाविस प्रमाप्ननोमत तदमा स पररणमामयाः इत्यपुच्यतक्षे। यथमा मपृदम् घटरूपक्षेण यदमा अन्यथमाभमाविस 
प्रमाप्ननोमत तदमा मपृद्घटयनोयाः व्यमाविहमाररकत्विक्षेन सममानसत्तमाकत्विमातम् पररणमामयाः जक्षेययाः, न तपु मविवितरयाः। यदमा च रज्जपुयाः 
सपररूपक्षेण  अन्यथमाभमाविस  प्रमाप्ननोमत   तदमा  रज्ज्विमायाः  व्यमाविहमाररकत्विक्षेन  सपरस्य  च  प्रमामतभमाससकत्विक्षेन 
मविषमसत्तमाकत्विमातम् रज्जपुसपरयनोयाः मविवितरयाः जक्षेययाः।

. ) 15 5 सपृमषप्रयनोजनमम् -
समासख्यदररनक्षे  यथमा  मत्रगपुणमाबत्मकमायमायाः  प्रकपृ तक्षेयाः  भनोगमाथर,  पपुरुषस्य  च  कद्वै विल्यमाथर  प्रकपृ तक्षेयाः  प्रविपृसत्तयाः 

सप्रयनोजनमा अविलनोक्यतक्षे,  तदतम्  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे  अबस्त विमा  सपृषक्षेयाः  मकसञ्चतम्  प्रयनोजनमम्,  यक्षेन प्रयनोजनक्षेन 
प्रक्षेररतयाः ईश्विरयाः प्रपञ्चस सपृजमत इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  - अमविदमाकबल्पतनमामरूपव्यविहमारमविषयमा सपृमषयाः इमत कमारणमातम् 
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सपृमषशपुतययाः  न  परममाथरमविषयमायाः  इमत  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः  अङतीकमारमातम्  परममाथरतयाः  न  मकसञ्चतम्  प्रयनोजनमम् 
अन्विक्षेषव्यमम्  सपृषक्षेयाः।  मकञ्च,  सपृमषशपुततीनमास  ब्रहबनोब्धिनक्षे  एवि  तमात्पयरमम्  इमत  स्वितीकमारमातम्  ब्रहप्रमतपमादनमाथमार 
सपृमषशपुतययाः इमत व्यविहमारदृष्टमा सपृमषशपुततीनमामम् अबस्त तमावितम् प्रयनोजनवित्त्विमम्।

ननपु  कमामचतम्  प्रविपृसत्तयाः  मविदतक्षे  चक्षेतम्  तस्य  प्रयनोजनमम्  अङतीकतरव्यमक्षेवि।  तथमामह  प्रससदनोमकयाः  - 
प्रयनोजनमनपुमदश्य न मन्दनोऽमप प्रवितरतक्षे इमत। जगत्सपृमषरूपमा महतती प्रविपृसत्तयाः अबस्त चक्षेतम् तस्यमायाः प्रविपृत्तक्षेरमप 
प्रयनोजनमम् अङतीकरणतीयमक्षेवि, अन्यथमा यथमा उन्मत्तस्य मनष्प्रयनोजनमा प्रविपृसत्तयाः अविलनोक्यतक्षे तदतम् ईश्विरस्यमामप 
मनष्प्रयनोजनत्विक्षेन  प्रविपृसत्तमत्त्विमादम्  उन्मत्ततमाप्रसङयाः  सममापतमत  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  लतीलमारूपमा  एवि  इयमम्  
जगत्सजरनरूपमा  प्रविपृसत्तयाः  ईश्विरस्य,  न  तपु  सप्रयनोजनमा।  तथमामह  बमादरमायणकपृ तस  ब्रहसकत्रस  -  “लनोकवित्तपु 
लतीलमाकद्वै विल्यमम्” इमत। यथमा लनोकक्षे  कबश्चतम् आप्तकमामयाः रमाजमा मकसञ्चतम् प्रयनोजनमम् अनमभसन्ब्धिमाय एवि क्रकीडमा-
मविहमारमामदषपु प्रवितरतक्षे, यथमा विमा श्विमासप्रश्विमाससौ बमाहस मकसञ्चतम् प्रयनोजनमम् अन्तरक्षेण स्विभमाविमादक्षेवि सम्भविमत, तददम् 
ईश्विरस्यमामप अनपक्षेक्ष्य मकसञ्चतम् प्रयनोजनमान्तरस स्विभमाविमादक्षेवि कक्षे विलस लतीलमारूपमा प्रविपृसत्तयाः सम्भविमत। ईश्विरस्य 
प्रविपृसत्तयाः सप्रयनोजनमा  इमत यपुमकतयाः शपुमततयाः विमा  नद्वैवि  सम्भविमत। आप्तकमामस्य ईश्विरस्यमामप  सप्रयनोजनत्विस 
स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  तस्य  आप्तकमामत्विमक्षेवि  न  ससध्यमत,  आप्तकमामत्विस  स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  सप्रयनोजनत्विस  नद्वैवि 
ससध्यमत। शपुतसौ मह ईश्विरस्य आप्तकमामत्विस पपुनयाः पपुनयाः उपमदश्यतक्षे  इमत कमारणमातम् आप्तकमामस्य ईश्विरस्य 
लतीलमारूपमा  मनष्प्रयनोजनमा  एवि  जगत्सपृमषरूपमा  प्रविपृसत्तयाः  इत्यविगन्तव्यमम्।  यदमप  अस्ममाकस  कपृ तक्षे  इयस 
जगमदम्बरचनमा महततीमत भमामत तथमामप अमपररममतरमकमत्त्विमातम् ईश्विरस्य तपु लतीलमारूपद्वैवि जगत्सपृमषयाः। यमद 
नमाम लनोकक्षे  लतीलमास्विमप मकसञ्चत्सकक्ष्मस प्रयनोजनमम् अस्ततीमत उत्प्रक्षेक्ष्यक्षेत, तथमामप ईश्विरस्य जगत्सपृमषमविषयक्षे नद्वैवि 
मकसञ्चतम्  प्रयनोजनमम्  उत्प्रक्षेमकतपुस  रक्यतक्षे,  तस्य  आप्तकमामत्विशपुतक्षेयाः।  तथमाहपुच्यतक्षे  गसौडपमादमाचमायरण 
ममाण्डक क्यकमाररकमायमामम् - 

भप्नोगच्चाथर सवृतष्टितरतन्यत क्रतीडच्चाथ रतमतति चच्चापरत।

दतविस्य नष स्वभच्चाविप्नोऽयमच्चाप्तकच्चामस्य कच्चा सवृहच्चा॥ इतति। [१.९]

अतयाः  ईश्विरस्य  स्विभमाविरूपक्षेयस  प्रविपृसत्तयाः।  ननपु  अप्रयनोजनत्विमातम्  ममास्तपु  सपृमषप्रविपृसत्तयाः  इमत  चक्षेन्न, 

सपृमषरस्ततीमत शपुमतयाः स्वियस प्रमतपमादयततीत्यतयाः सपृमषप्रविपृसत्तयाः ममास्तपु इमत शपुमतमविरुदस नद्वैवि रक्यतक्षे अङतीकतपुरमम्। 
उन्मत्तप्रविपृसत्तवितम्  मनष्प्रयनोजनत्विमादम्  ईश्विरस्य  उन्मत्ततमाप्रसङयाः  इत्यमप  विकपुस  नद्वैवि  रक्यतक्षे  ईश्विरस्य 
सविरजत्विशपुतक्षेयाः। अतयाः लतीलमारूपमा मनष्प्रयनोजनमा एवि जगत्सपृमषरूपमा प्रविपृसत्तयाः ईश्विरस्य। 

. ) 15 6 ईश्विरस्य विद्वैषम्यनद्वैघपृर ण्यप्रसङमविचमारयाः - 
ईश्विर एवि जगत्सषमा इमत अभ्यपुपगम्यतक्षे चक्षेतम् ईश्विरस्य विद्वैषम्यस नद्वैघपृरण्यस च आपतमत। तथमामह दृश्यतक्षे 

मह लनोकक्षे  कक्षे मचदम्  दक्षेविमादययाः आजन्मनयाः सपुसखनयाः,  पश्विमादयश्च दपुयाःसखनयाः,  मनपुष्यमाश्च कदमामचतम्  सपुसखनयाः 

कदमामचतम् दपुयाःसखनयाः, कक्षे मचतम् ब्धिमनकमायाः,  कक्षे चन दररद्रिमायाः,  कक्षे मचदम् अन्ब्धिबसब्धिरमायाः, कक्षे चन अततीविसपुन्दरदररनमायाः, 
कक्षे मचतम् कपु बत्सतदररनमायाः इमत। एविस मविषममास सपृमषस मनममरममाणस्य ईश्विरस्य खलजनस्य इवि रमागदक्षेषसौ सम्भवितयाः, 
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अन्यथमा एतमादृरस्य विद्वैषम्यस्य कमारणस मकस  विमा स्यमातम्। अमप च, क्रक रजनयाः यथमा सपुसखनयाः अमप जनमानम् द पुयाःखक्षेन 
ससयपुनमक  तथद्वैवि  ईश्विरयाः  अमप  घपृणमाविरमातम्  द पुयाःखयनोगमविब्धिमानक्षेन  मनपुष्यमानम्  द पुयाःखभमाजयाः  करनोमत  इमत 
मविषमसपृमषकमाररत्विक्षेन दपुयाःखयनोगमविब्धिमानक्षेन च ईश्विरस्य विद्वैषम्यस नद्वैघपृरण्यस च आपतमत। परन्तपु रपुदस्विभमावियाः ईश्विरयाः 
विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यदनोषभमाकम्  भमवितपुस  नमाहरमत,  अतयाः नमाबस्त ईश्विरयाः मविषममायमायाः सपृषक्षेयाः  कमारणमम्  इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  न 

ईश्विरयाः एवि जगत्सषमा। न मह ईश्विरयाः मनरपक्षेकयाः सनम् मविषममास सपृमषस मनममरमतीतक्षे,  अमप तपु समापक्षेकयाः एवि ईश्विरयाः 

मविषममास  सपृमषस  मनममारमत।  तथमामह  बमादरमायणकपृ तस  सकत्रस  - “विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यक्षे  न  समापक्षेकत्विमात्तथमामह  दररयमत” 

[२.१.३४]  इमत। मकमम्  अपक्षेक्ष्यतक्षे  ईश्विरयाः इमत चक्षेदम् ब्धिममारब्धिममारख्यमामन कममारमण इत्यथरयाः।  तथमामह उच्यतक्षे 

भमाष्यकमारद्वैयाः  शतीमच्छङ्करभगवित्पमादद्वैयाः  -  "सपृज्यममानप्रमामणब्धिममारब्धिममारपक्षेकमा  मविषममा  सपृमषररमत 

नमायमतीश्विरस्यमापरमाब्धियाः; ईश्विरस्तपु पजरन्यविदम् द्रिषव्ययाः - यथमा मह पजरन्यनो वतीमहयविमामदसपृषसौ समाब्धिमारणस कमारणस 

भविमत,  वतीमहयविमामदविद्वैषम्यक्षे तपु तत्तदतीजगतमामन एविमासमाब्धिमारणमामन समामथ्यमारमन कमारणमामन भविबन्त,  एविमतीश्विरनो 

दक्षेविमनपुष्यमामदसपृषसौ  समाब्धिमारणस  कमारणस  भविमत,  दक्षेविमनपुष्यमामदविद्वैषम्यक्षे  तपु  तत्तज्जतीविगतमामन  एविमासमाब्धिमारणमामन 

कममारमण कमारणमामन भविबन्त; एविमतीश्विरयाः समापक्षेकत्विमान्न विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यमाभ्यमास द पुष्यमत" इमत। ईश्विरनो मह प्रमामणनमास 
फलदमानमाय उन्मपुखमामन  कममारमण  अपक्षेक्ष्य एवि सपृमषस  करनोमत। यस्य कमरफलस  यमादृरस  स तमादृरमक्षेवि  जन्म 

प्रमाप्ननोमत, तमादृरस सपुखदपुयाःखमामदकस  च प्रमाप्ननोमत। अतयाः कममारपक्षेकत्विमातम् न मविदक्षेतक्षे विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यदनोषसौ ईश्विरस्य। 
कथस पपुनरविगम्यतक्षे यतम् समापक्षेक ईश्विरनो नतीचमध्यमनोत्तमस सससमारस मनममरमतीत इमत। तथमा मह दररयमत शपुमतयाः — 
‘एष हक्षेवि समाब्धिपु कमर  कमारयमत तस यमक्षेभ्यनो लनोकक्षे भ्य उमन्ननतीषत एष उ एविमासमाब्धिपु कमर  कमारयमत तस यमब्धिनो 
मननतीषतक्षे’  (कसौमषतककीब्रमाहणमम्  ३.८)  इमत,  ‘पपुण्यनो  विद्वै  पपुण्यक्षेन  कमरणमा  भविमत  पमापयाः  पमापक्षेन’ 

(बपृहदमारण्यकनोपमनषतम्  ३.२.१३)  इमत  च।  स्मपृमतरमप  प्रमामणकमरमविरक्षेषमापक्षेकमम्  एविक्षेश्विरस्य  अनपुगहतीतपृत्विस 
मनगहतीतपृत्विस च दररयमत। तथमाहपुच्यतक्षे भगवितमा विमासपुदक्षेविक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमासपु — 

यत यथच्चा मच्चापं प्रपदन्तत तिच्चापंस्तथ नवि भजच्चाम्यहम म।

मम वितच्चा रनि पविति रन्तत मनि पषच्चादः पच्चाथ र सवि रशिदः॥ इतति। [४.११] 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

११. कनो नमाम पररणमामयाः।

१२. कनो नमाम मविवितरयाः।

१३. अप्पय्यदतीमकतमतक्षे कनो नमाम पररणमामयाः, कश्च मविवितरयाः।

१४. अदद्वैतविमामदनमास सत्तमात्रयस मकमम्।

१५. मकस  नमाम व्यमाविहमाररकत्विमम्।

१६. अदद्वैतमतक्षे परमक्षेश्विरस्य सपृमषप्रविपृसत्तयाः मकस रूपमा।
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क) सप्रयनोजनमा ख) लतीलमारूपमा  ग) भनोगरूपमा  घ) मनोकरूपमा

१७. मकमपक्षेक्ष्य सपृषसौ प्रवितरतक्षे ईश्विरयाः।

१८. मविषममा सपृमषयाः मकमथमार।

. ) 15 7 ईश्विरयाः एवि जगतयाः सपृमषकमारणमम् -
अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे ईश्विरयाः एवि जगतयाः सपृमषकमारणमम्। स च ईश्विरयाः स्वितीयमामम् ममायमारमकमम् अविलम्बय 

जगतम्  सपृजमत। ममायमारमकरक्षेवि अजमानमममत उच्यतक्षे। तस्य अजमानस्य लकणस मनगमदतस सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण 
विक्षेदमान्तसमारक्षे - “अजमानस तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यबत्कसञ्चतम्” इमत। 
पञ्चदरतीकमारक्षेण  मविदमारण्यस्विमाममनमा  तपु  सत्त्विगपुणस्य  तमारतम्यमानपुसमारक्षेण  अमविदमा  ममायमा  चक्षेमत  अजमानस्य 
मदरूपतमा कबल्पतमा। पञ्चदरतीकमारमतक्षे अमविरपुदसत्त्विमाबत्मकमा अमविदमा मह जतीविस्यनोपमासब्धियाः, मविरपुदसत्त्विमाबत्मकमा 
ममायमा  मह  ईश्विरस्य।  तस्ममातम्  ममायनोपमासब्धिकयाः  ईश्विरयाः,  अमविदनोपमासब्धिकश्च जतीवियाः।  यदमप  ममायमा  ईश्विरस्य 
उपमासब्धियाः तथमामप ममायमा ईश्विरस्य अब्धितीनक्षे मतष्ठमत इमत ईश्विरनो न ममायमापरतन्त्रयाः। अमविदनोपमासब्धिकयाः जतीविस्तपु 
अमविदमायमायाः  अब्धितीनक्षे  मतष्ठमत  इमत  कमारणमातम्  अमविदमापरतन्त्रयाः।  इत्थमम्  ममायमामविदयनोयाः  भक्षेदयाः  अविगन्तव्ययाः। 
तथमाहपुच्यतक्षे पञ्चदश्यमामम् - 

सतशिपद्ध्यतविशि पतदभच्चापं मच्चायच्चातविदत च ति त मति त।

मच्चायच्चातबमप्नो विशितीकवृ त तिच्चापं स्यच्चाति म सवि रज ईश्वरदः॥

अतविदच्चाविशिगस्त्वन्यस्तद्विनतचतच्चादनि तकधच्चा। इतति। 
पपुनश्च  तदजमानस  सममष-व्यमषभक्षेदक्षेन  मदब्धिमा।  समष्टजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यमम्  ईश्विरयाः  इमत, 

व्यष्टजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस प्रमाजयाः जतीवियाः इमत व्यविमह्रियतक्षे।

यदमप अजमानममासशत्य ईश्विरयाः सपृजमत तथमामप कक्षे विलमम् अजमानस न प्रपञ्चस्य कमारणमम्। अमप तपु 
स्वियमम्  ईश्विर  एवि  जगतयाः  मनममत्तकमारणमम्  उपमादमानकमारणस  च।  यथमा  चक्षेतनयाः  कपु म्भकमारयाः  घटस  प्रमत 
मनममत्तकमारणस  तथद्वैवि  ईश्विरयाः  चद्वैतन्यप्रब्धिमानतयमा  जगतयाः  मनममत्तकमारणमम्।  यथमा  मपृसत्तकमा  घटस  प्रमत 
उपमादमानकमारणस  तथद्वैवि ईश्विरयाः स्विनोपमासब्धिममायमाप्रब्धिमानतयमा  जगतयाः  उपमादमानकमारणस  च भविमत। एकमक्षेवि विस्तपु 
उपमादमानकमारणस मनममत्तकमारणस चक्षेत्यत्र दृषमान्तनो मह लकतमा। यथमा लकतमा तन्तपुकमायर प्रमत स्विप्रब्धिमानतयमा मनममत्तस 
स्विररतीरप्रब्धिमानतयमा च उपमादमानकमारणस भविमत तथद्वैवि ईश्विरनोऽमप चद्वैतन्यप्रब्धिमानतयमा जगतयाः मनममत्तकमारणमम्, 
अचक्षेतनममायमाप्रब्धिमानतयमा  च  उपमादमानकमारणमममत  जगतयाः  अमभन्नस  मनममत्तनोपमादनकमारणमम्   अविगन्तव्यमम्। 

तथमाहपुच्यतक्षे सविरविक्षेदमान्तसमारससगहक्षे - 

यथच्चा लूतिच्चा तनितमतञ्च स्वप्रधच्चानितियच्चा भवितति म।

स्वशिरतीरप्रधच्चानित्वतनिप्नोपच्चादच्चानि पं तिथ तश्वरदः॥
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तनितमतमप्यपपच्चादच्चानि पं स्वयमतवि भविनि म प्रभ पदः।

चरच्चाचरच्चातकपं  तविश्वपं सवृजतवितति लुम्पतति॥ इतति।
ननपु  ईश्विरस्य  अमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणत्विक्षे  अबस्त  विमा  मकसञ्चतम्  शपुमतप्रमाममाण्यमममत  चक्षेतम् 

"तत्सपृष्टमा  तदक्षेविमानपुप्रमामविरतम्"  इमत  शपुमतविमाक्यमक्षेवि  ब्रहणयाः  अमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणतमास  जमापयमत। 
सपृमषकतपृरत्विक्षेन ईश्विरयाः जगतयाः मनममत्तकमारणस,  परन्तपु ईश्विरयाः न कक्षे विलस सपृजमत सपृज्यममानपदमाथरषपु  अमप सयाः 
अनपुवितरतक्षे  इमत अनपुप्रविक्षेरशपुत्यमा तस्य उपमादमानकमारणत्विमम्  आम्नमायतक्षे। ननपु  अचक्षेतनस्य जडस्य प्रपञ्चस्य 
उपमादमानकमारणस  चक्षेतनयाः  ईश्विरयाः  इमत  न  सङच्छतक्षे,  कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमातम्।  यमद  च  ईश्विरस्य 
उपमादमानकमारणत्विमम्  अभ्यपुपगम्यक्षेत  तमहर  कमायरकमारणयनोरभक्षेदमनयममातम्  प्रपञ्चस्यमामप  चद्वैतन्यरूपत्विप्रसङयाः 
मनत्यतमा च स्यमामदमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  प्रथमतयाः कमायरकमारणयनोरनन्यत्विक्षेऽमप चक्षेतनमातम् अचक्षेतनस्य अचक्षेतनमातम् च 
चक्षेतनस्य  उत्पसत्तयाः  लनोकक्षे  दृश्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  नमायमम्  एकमानन्तनो  मनयमनो  यतम्  चक्षेतनमम्  अचक्षेतनस्य 

उपमादमानकमारणस भमवितपुस नमाहरततीमत। तथमामह लनोकक्षे  अचक्षेतनमातम् गनोमयमातम् चक्षेतनमानमास विपृबश्चकमादतीनमास,  चक्षेतनमातम् च 

मनपुष्यररतीरमादम् अचक्षेतनमानमास नखकक्षे रमादतीनमामम् उत्पसत्तयाः दृश्यतक्षे। मदततीयतयाः,  कमायरकमारणयनोरभक्षेदक्षे सत्यमप सविर 
एवि कमारणगपुणमायाः कमायर भविक्षेयपुररमत नमाबस्त मनयमयाः। सविर कमारणगपुणमायाः कमायर भविक्षेयपुररमत स्वितीमक्रयममाणक्षे च इदस 

कमारणमम् इदस च कमायरमममत कमायरकमारणयनोयाः व्यविहमारभक्षेदयाः एवि न स्यमातम्। तपृततीयतयाः,  चक्षेतनयाः ईश्विरयाः तमावितम् 

प्रपञ्चस्य मविवितर्नोपमादनकमारणस न तपु पररणमाम्यपुपमादमानकमारणस, जगतयाः पररणमाम्यपुपमादमानकमारणस तपु अजमानमामभब्धिक्षेयमा 
ममायद्वैवि। ईश्विरस्य मविवितर्नोपमादमानत्विमातम् नमाबस्त जगतयाः चक्षेतनत्विप्रसङयाः मनत्यतमा च। अतयाः चक्षेतनस्य ईश्विरस्य 

उपमादमानकमारणत्विक्षे नमाबस्त कबश्चदम् दनोषयाः। चतपुथरतयाः, यथमा अयस्कमान्तसमन्नब्धिमानक्षे जडममप लनोहस चक्षेषतक्षे, तथमा 

चद्वैतन्यसमन्नब्धिमानक्षे  जडमजमानस चक्षेषतक्षे इमत अजमानमविकमारस प्रमत चक्षेतनस्य मनममत्तत्विस,  जडमाकमारमामदकमायर  प्रमत 
ममायमायमायाः समाकमादपुपमादमानत्विक्षेन ममायमामविनयाः ईश्विरस्यमामप परम्परयमा गसौणतयमा उपमादमानत्विस न मविरुद्ध्यतक्षे। 

१५.८) अजमानस्य रमकदयमम् -
अजमानस्य रमकदयमम्  अङतीमक्रयतक्षे  अदद्वैमतमभयाः।  आविरणरमकयाः मविकक्षेपरमकश्च। आविरणरक्त्यमा 

विस्तपुस्विरूपमम् आच्छमादतक्षे, मविकक्षेपरक्त्यमा च नकतनस विस्तपु प्रततीयतक्षे। तथमामह - भ्रमाबन्तविरमातम् यत्र रज्जसौ सपरयाः 
प्रततीयतक्षे  तत्र प्रथमतयाः आविरणरक्यमा रज्जपुस्विरूपमम्  आच्छमादतक्षे।  ततयाः मविकक्षेपरक्त्यमा रज्जसौ सपरयाः इमत 
नकतनस  विस्तपु  प्रततीयतक्षे।  यत्र  च  भ्रमान्त्यमा  रपुकसौ  रजतमममत  प्रततीयतक्षे  तत्र  अजमानस्य  आविरणरक्त्यमा 
रपुमकस्विरूपमम् आच्छमामदतस भविमत, अजमानस्य मविकक्षेपरक्त्यमा च रपुकसौ रजतमममत नकतनस विस्तपुस प्रततीयतक्षे। एविस 
प्रकपृ तक्षे  आत्ममन  आविरणरक्त्यमा  स्विस्विरूपमम्  आच्छमामदतस  भविमत,  मविकक्षेपरक्त्यमा  च आत्मस्विभमाविमविरुदस 
कतपृरत्वि-भनोकपृ त्विमामदकमम् आत्ममन प्रकमारतक्षे।  अतयाः एवि हस्तमामलकक्षे  उच्यतक्षे - 

घनिच्छनदृतष्टिदः घनिच्छनमकर  

यथच्चा तनिष्प्रभपं मन्यतित चच्चाततिमदढदः।

तिथच्चा बदविति म भच्चातति यदः मदढदृष्टि तदः
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स तनितप्नोपलतब्धिस्वरूपप्नोऽहमच्चातच्चा॥ इतति।
श्लनोकस्य  सरलमाथरस्तमावितम्  -  मक्षेघक्षेन  यस्य  मकढस्य  दृमषयाः  आविपृतमा  वितरतक्षे,  स  मकढयाः  यथमा 

प्रकमारममानस सकयर मक्षेब्धिमाविपृतस मनष्प्रभस च मन्यतक्षे, तथद्वैवि यस्य जमानमम् अजमानक्षेन आच्छमामदतस तस्य सकमारक्षे मनत्ययाः 
चद्वैतन्यस्विरूपयाः आत्ममा अजमानक्षेन बदयाः प्रततीयतक्षे। तमादृरयाः मनत्यजमानस्विरूपयाः आत्ममा एवि अहमम्। अजमानमम् मह 
आविरणस्विभमाविस  भविमत।  अजमानस्य  तमादृरमम्  आच्छमादनसमामथ्यरमम्  एवि  आविरणरमकररमत  मनगदतक्षे। 

विस्तपुतस्तपु असब्धिष्ठमानस्विरूपस ब्रह कदमामप अजमानक्षेन आविपृतस न भविमत। अतयाः एवि “घटयाः सनम्”, “पटयाः सनम्” 
चक्षेत्यमामदप्रततीमतषपु सदनपुमविदस सतम् एवि घटपटमामदकस  भमासतक्षे।

अब्धिपुनमा  ससरयनो  जमायतक्षे  यतम्  अपररबच्छन्नस  चद्वैतन्यस्विरूपमम्  असतीममम्  आत्ममानस  कथस  ससतीमस 
पररबच्छन्नमम् अजमानमम् आविपृणनोततीमत। तदमा सममाब्धिमानमपुच्यतक्षे यतम् विस्तपुतस्तपु अजमानस स्विप्रकमारस सविरव्यमापकस  
ब्रह  न आविपृणनोमत।  यदमा  पररबच्छन्नस्य जतीविस्य आविरकस  भविमत अजमानस  तदमा  ब्रह आविपृतमबस्त इमत 
भ्रमविरमादक्षेवि  जतीवियाः  मन्यतक्षे।  अनमात्मपदमाथरस्य  ब्धिममारयाः  यदमा  अकतपृरत्विमाभनोकपृ त्विसपुखदपुयाःखमामदहतीनक्षे  आत्ममन 
आरनोमपतमायाः भविबन्त तदमा “अहस कतमार”, “अहस भनोकमा”, “अहस सपुखती”, “अहस दपुयाःखती” च इत्यक्षेविस मन्यतक्षे 
मकढयाः  जतीवियाः।  आविरणरक्यमा  एवि  अपररबच्छन्नस्य  परममात्मनयाः  कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदकस  सम्भमाव्यतक्षे।  यथमा 
अजमानविरमादक्षेवि असपरभकतमायमास  रजसौ सपरत्विस  सम्भमाव्यतक्षे। अतयाः एवि सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तसमारक्षे  उच्यतक्षे 
“अनयमा  एवि  आविरणरक्यमा  अविबच्छन्नस्य  आत्मनयाः 

कतपृरत्विभनोकपृ त्विसपुखदपुयाःखमनोहमात्मकतपुच्छसससमारसम्भमाविनमा अमप सम्भमाव्यतक्षे, यथमा स्विमाजमानक्षेन आविपृतमायमास रज्ज्विमास 
सपरत्विसम्भमाविनमा”  इमत।  रमकमत्कमारणमादक्षेवि  कमायरमम्  उत्पदतक्षे।  प्रपञ्चरूपकमायरस्य  कमारणक्षे  अजमानक्षे 
कमायरजननमानपुकक लरमकरविश्यमम्  अबस्त।  सपृमषरमकरक्षेवि  मविकक्षेपरमकयाः।  अजमानस  ययमा  रक्यमा  स्विमाविपृतमात्ममन 
आकमारमामदप्रपञ्चमम्  उद्भिमावियमत  समा  मविकक्षेपरमकयाः।  विमाक्यसपुब्धिमायमामम्  उकमम्  -  “मविकक्षेपरमकयाः 
सलङमामदब्रहमाण्डमान्तस जगतम् सपृजक्षेमदमत” इमत। गपुणत्रयस्य मध्यक्षे यदमा रजनोगपुणक्षेन सत्त्विगपुणक्षेन विमा तमयाः अमभभकतस 
न  भविमत  तदमा  आविरणरकक्षे याः  प्रमाब्धिमान्यस  भविमत।  यदमा  रजनोगपुणयाः  गपुणमान्तरक्षेण  अमभभकतनो  न  भविमत  तदमा 

मविकक्षेपरकक्षे याः  प्रमाब्धिमान्यस  जक्षेयमम्।  अदद्वैतमामनोदक्षे  उच्यतक्षे  “रजस्तमनोभ्यमामनमभभकतस  तमयाः  आविरणरमकयाः।  ... 
तमयाःसत्त्विमाभ्यमामम् अनमभभकतस  रजयाः मविकक्षेपरमकयाः।” इमत। इत्थस तमनोगपुणप्रमाब्धिमान्यक्षेन अजमानक्षेन विस्तपुस्विरूपस्य 
आविरणस  जमायतक्षे,  रजनोगपुणप्रमाब्धिमान्यक्षेन  अजमानक्षेन  आविपृतक्षे  विस्तपुमन  नकतनस  ममथ्यमाभकतस  विस्तपु  प्रततीयतक्षे  इमत 
अविब्धिक्षेयमम्। 

. ) 15 9 कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमम् 
कमायर  कमारणमादम्  मकमम्  अत्यन्तस  मविलकणमम्  आहनोबस्वितम्  कमायर  कमारणसजमाततीयमम्  इमत  प्रश्नयाः 

दररनसम्प्रदमायक्षेषपु आबहनोयाः कमालमादम् मविचमायरतक्षे। तत्र कमायर कमारणमादम् अत्यन्तमक्षेवि मविलकणमम् इमत नद्वैकक्षे  मन्यन्तक्षे। 
अनक्षेकक्षे  तपु  कमायर  कमारणसजमाततीयमम्  इमत पकस समथरयबन्त। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनस्तपु  कमायरकमारणयनोयाः अनन्यत्विमम् 
अभ्यपुपगच्छबन्त। 
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दृश्यतक्षे  मह  लनोकक्षे  भनोकमा  भनोग्यस  च  मभन्नमम्।  मकञ्च,  व्यविहमारक्षे  प्रपञ्चस्य  नमानमात्विक्षेन  प्रततीमतयाः 
सविरलनोकप्रत्यकतीभकतमा। अस्य कमायरभकतस्य प्रपञ्चस्य कमारणस मह ब्रह इमत अदद्वैतविक्षेदमाबन्तननो मन्यन्तक्षे। अतयाः 
कमारणस  ब्रह  कमायर  च  जगमदमत,  तयनोयाः  कमायरकमारणयनोयाः  जगद्ब्रहणनोयाः  सजमाततीयत्विमम्  उत 

अत्यन्तमविलकणत्विमममत  ससरययाः।  सजमाततीयत्विक्षे  जगदब्रहणनोयाः  कमायरकमारणभमावियाः  यपुकयाः,  मविलकणत्विक्षे  तपु 

कमायरकमारणभमावियाः न सङच्छतक्षे।  ब्रह मह मनत्यस  चक्षेतनस  रपुदस,  जगतम्  च अमनत्यमम्  अचक्षेतनमम्  अरपुदस  चक्षेमत 
जमायतक्षे।  अतयाः  तयनोयाः  मविलकत्विमक्षेवि  अभ्यपुगन्तव्यमम्।  न  च  मविक्षेलकणत्विक्षे  कमायरकमारणभमाविनो  दृश्यतक्षे।  न  मह 

रुचकमादयनो  मविकमारमा  मपृत्कमारणकमायाः  भविबन्त,  ररमाविमादयनो  विमा  सपुविणरकमारणकमायाः।  यथमा  मपृदमा  एवि  मपृदबन्वितमा 

मविकमारमायाः  मक्रयन्तक्षे,  सपुविणरन  च  सपुविणमारबन्वितमायाः,  तथमा  इदममप  जगदचक्षेतनस  सपुखदपुयाःखमनोहमाबन्वितस  सदम् 

अचक्षेतनस्यद्वैवि सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकस्य कमारणस्य कमायर भमवितपुमहरमत, न मविलकणस्य ब्रहणयाः। ब्रहमविलकणत्विस 

चमास्य  जगतयाः  अरपुद्ध्यचक्षेतनत्विदररनमादम्  अविगन्तव्यमम्।  अरपुदस  हतीदस  जगतम्,  सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकतयमा 
प्रतीमतपररतमापमविषमादमामदहक्षेतपुत्विमातम्  स्विगरनरकमादपुच्चमाविचप्रपञ्चत्विमाच्च।  अतयाः  मविलकणत्विमादम्  ब्रहजगतनोयाः 

कमायरकमारणभमाविनो  न  सङच्छतक्षे  इमत  चक्षेतम्  न,  मविलकणत्विमान्नक्षेदस  जगदम्  ब्रहप्रकपृ मतकमम्  इमत  यदपुकस  तन्न 
सङच्छतक्षे। नमायमम् अव्यमभचररतनो मनयमनो यतम् कमायरकमारणयनोयाः मविलकणत्विस न स्यमामदमत। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे  
— चक्षेतनत्विक्षेन प्रससदक्षेभ्ययाः पपुरुषमामदभ्यनो मविलकणमानमास कक्षे रनखमादतीनमामपुत्पसत्तयाः,  अचक्षेतनत्विक्षेन च प्रससदक्षेभ्यनो 

गनोमयमामदभ्यनो विपृबश्चकमादतीनमामम्। ननपु अचक्षेतनमामन एवि पपुरुषमामदररतीरमामण अचक्षेतनमानमास कक्षे रनखमादतीनमास कमारणमामन, 
अचक्षेतनमान्यक्षेवि  च  विपृबश्चकमामदररतीरमामण  अचक्षेतनमानमास  गनोमयमादतीनमास  कमायमारणतीमत  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  — एविममप 
मकसञ्चदम्  अचक्षेतनस  चक्षेतनस्य  आयतनभमाविमम्  उपगच्छमत  मकसञ्चन्न  इत्यस्त्यक्षेवि  विद्वैलकण्यमम्।  महमानम्  चमायस 
पमाररणमाममकयाः  स्विभमाविमविप्रकषरयाः  पपुरुषमादतीनमास  कक्षे रनखमादतीनमास  च  स्विरूपमामदभक्षेदमातम्,  तथमा  गनोमयमादतीनमास 
विपृबश्चकमादतीनमास च। अत्यन्तसमारूप्यक्षे च प्रकपृ मतमविकमारभमावि एवि प्रलतीयक्षेत। अतयाः मविलकणत्विक्षेऽमप जगद्ब्रह्मणनोयाः 

कमायरकमारणभमाविनो न रक्यतक्षे हमातपुमम्।  शपुतयनो मह प्रपञ्चस्य ब्रहकमारणतमास पपुनयाः पपुनयाः मनगदबन्त- “तस्ममादमा 

एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः, आकमारमादमायपुयाः” इत्यमामदमभयाः।

ननपु  मविलकणत्विक्षेऽमप  यमद  जगद्ब्रहणनोयाः  कमायरकमारणभमाविनोऽभ्यपुपगम्यतक्षे  तमहर  अलस 

कमायरकमारणयनोरनन्यत्विस्वितीकमारक्षेण  इमत  चक्षेन्न,  कमायरकमारणयनोयाः  व्यविहमारतयाः  विद्वैलकण्यक्षे  सत्यमप  परममाथरतयाः 

अनन्यत्विमक्षेवि  अविगन्तव्यमम्।  तथमामह  बमादरमाहयणकपृ तस  रमारतीरकमतीममाससमासकत्रमम्  - 
“तदनन्यत्विममारम्भणरबदमामदभ्ययाः”  इमत।  सकत्रस्यमास्य  समाममान्यमाथर्नो  मह  कमायरस्य  कमारणमानन्यत्विमम् 

अविगन्तव्यमम्,  कपु तयाः इमत चक्षेतम्  "विमाचमारम्भणस  मविकमारनो नमामब्धिक्षेयमम्” इमत आरम्भणशपुमतविरमामदमत। तथमामह 

उच्यतक्षे  भमाष्यकमारक्षेण  रङ्करभगवित्पमादक्षेन  सकत्रभमाष्यक्षे  - “अभ्यपुपगम्य  चक्षेमस  व्यमाविहमाररकस  भनोकपृ भनोग्यलकणस 

मविभमागमम्  ‘स्यमाल्लनोकवितम्’  इमत  पररहमारनोऽमभमहतयाः;  न  त्वियस  मविभमागयाः  परममाथरतनोऽबस्त,  यस्ममात्तयनोयाः 

कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमविगम्यतक्षे।  कमायरममाकमारमामदकस  बहहप्रपञ्चस  जगतम्;  कमारणस  परस  ब्रह; 
तस्ममात्कमारणमात्परममाथरतनोऽनन्यत्विस  व्यमतरक्षेकक्षे णमाभमावियाः  कमायरस्यमाविगम्यतक्षे।  कपु तयाः।  आरम्भणरबदमामदभ्ययाः।” 
इमत। कमायरकमारणयनोयाः अनन्यत्विमक्षेवि अविगन्तव्यमममत भमाष्यकमारस्यमारययाः। न अन्ययाः अनन्ययाः,  तस्य भमावियाः 
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अनन्यत्विमम्,  तत्सममानममत्यथरयाः।  तक्षेन  कमारणसममानस  कमायरममत्यथर्नो  लभ्यतक्षे।  मकमम्  अयमक्षेविमाथरयाः 
भमाष्यकमारस्यमामभप्रक्षेतयाः इमत चक्षेन्न। भमाष्यकमारक्षेण तपु अनन्यत्विमममत पदस्यमाथरयाः मनगमदतयाः व्यमतरक्षेकक्षे ण अभमावियाः 
इमत। अस्यमाथर्नो मह कमारणव्यमतरक्षेकक्षे ण कमायरस्यमाभमावियाः इमत। तथमामह घटस्य कमारणस मपृसत्तकमा। मपृद्व्यमतरक्षेकक्षे ण 
कमायरस्य घटस्य सत्तमा एवि न सम्भविमत इमत कमारणमातम् मपृद्घटयनोयाः अनन्यत्विमम्। तथमा च रज्जसौ यदमा सपरयाः 
प्रततीयतक्षे तदमा रज्जपुस्विरूपव्यमतरक्षेकक्षे ण सपर्नो नमाम नमाबस्त मकसञ्चदमप। रज्जपुसत्तमा एवि विस्तपुतयाः सपरस्य सत्तमा। 
अदद्वैमतमभयाः  असब्धिष्ठमानसत्तमाव्यमतरक्षेकक्षे ण  आरनोमपतसत्तमा  नमाङतीमक्रयतक्षे।  तस्ममादम्  असब्धिष्ठमानभकतस्य  कमारणस्य 
सत्तमा  एवि  विस्तपुतयाः  ममथ्यमारूपक्षेण  प्रततीयममानस्य  मविकमारभकतस्य  कमायरस्य  सत्तमा।   रज्जपुयाः  नमाबस्त  चक्षेतम् 
कदमामचदमप सपर्नो न प्रततीयक्षेत। एविस रज्जपुव्यमतरक्षेकक्षे ण प्रततीयममानस्य सपरस्य ययाः अभमावियाः तदक्षेवि कमायरकमारणयनोयाः 
अनन्यत्विमममत  जक्षेयमम्।  कमायरकमारणयनोरनन्यत्विक्षे  छमान्दनोग्यशपुमतरक्षेवि  प्रममाणभकतमा।  तथमामह  आम्नमायतक्षे 

छमान्दनोग्यनोपमनषमद षष्ठमाध्यमायक्षे  - "यथमा सनोम्यद्वैकक्षे न मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृन्मयस मविजमातस स्यमादमाचमारम्भणस मविकमारनो 

नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि सत्यमम्" (छमा.  उ.  ६.१.४) इमत। अस्यमाथरयाः  - यथमा एकक्षे न मपृबत्पण्डक्षेन परममाथरतनो 

मपृत्स्विरूपक्षेण मविजमातक्षेन सविर मपृन्मयस घटररमाविनोदञ्चनमामदकस  मपृदमात्मकत्विमामविरक्षेषमादम् मविजमातस भविक्षेतम्; तथद्वैवि एकक्षे न 
ब्रहणमा  मविजमातक्षेन  तमदवितरभकतस  नमामरूपमात्मकस  जगदमप  मविजमातस  भविक्षेदम्  इमत  अविब्धिक्षेयमम्।  यतनो  विमाचमारम्भणस 
मविकमारनो नमामब्धिक्षेयमम् — विमाचद्वैवि कक्षे विलमम् अस्ततीमत आरभ्यतक्षे — मविकमारयाः घटयाः ररमावि उदञ्चनस चक्षेमत; न तपु 

विस्तपुविपृत्तक्षेन मविकमारनो नमाम कबश्चदबस्त;  नमामब्धिक्षेयममात्रस हक्षेतदनपृतमम्;  मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि सत्यमम् — एविस कमायरभकतयाः 

प्रपञ्चनोऽमप  नमामब्धिक्षेयममात्रमम्  अनपृतमम्,  कमारणस  ब्रहद्वैवि  सत्यमममत  तमात्पयरमम्।  एविस   ब्रहव्यमतरक्षेकक्षे ण 
कमायरजमातस्यमाभमावि इमत दृषमान्तस्यमास्य मनष्कषरयाः। विस्तपुतयाः तक्षेनद्वैवि एकमविजमानक्षेन सविरमविजमानमम् इमत प्रमतजमा 
उपपदक्षेत। यमद कमायरकमारणयनोयाः अनन्यत्विमम् नमाभ्यपुपगम्यक्षेत तमहर  एकमविजमातक्षेन सविरमविजमानमममत प्रमतजमा नद्वैवि 
उपपदक्षेत। तस्ममातम् स्वितीकमायर कमायरकमारणयनोयाः अनन्यत्विमम्। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

१९. सत्त्विगपुणस्य तमारतम्यमानपुसमारक्षेण अमविदमा ममायमा चक्षेमत अजमानस्य मदरूपतमा कक्षे न कबल्पतमा।
क) मविदमारण्यस्विमाममनमा   ख) सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण   
ग) गसौडपमादमाचमायरण  घ) रङ्करमाचमायरण

२०. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे ईश्विरयाः जगतयाः -
क) उपमादमानकमारणममात्रमम्   ख) मनममत्तकमारणममात्रमम्   
ग) अमभन्नमनममत्तनोपमादमानकमारणमम्  घ) मकममप न।

२१. जगतयाः पररणमाम्यपुपमादमानकमारणस मकमम्।

२२. जगतयाः मविवितर्नोपमादमानकमारणस मकमम्।

२३. अजमानस्य रमकदयस मकमम्।

   68   भमारततीयदररनमम्



सपृमषमविचमारयाः मटप्पणती

२४. कमायरकमारणयनोरनन्यत्विस नमाम मकमम्।

२५. कमायरकमारणयनोरनन्यत्विक्षे शपुमतप्रममाणस मकमम्।

 पमाठसमारयाः

दररनमानमामम्  आलनोमचतमविषयक्षेषपु  अन्यतमत्विमातम्  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे  सपृमषतत्त्विस  मविचमायरतक्षे।  अदद्वैतमतक्षे 
परममाथरतयाः सपृमषरक्षेवि नमाबस्त, व्यविहमारतयाः एवि सपृमषयाः। अदद्वैतदृष्टमा सपृमषशपुततीनमास तमात्पयर तपु ब्रहतत्त्विमाविबनोब्धिनक्षे। 
तस्ममादक्षेवि  अध्यमारनोपमापविमादन्यमायमम्  आसशत्य  सपृमषतत्त्विस  विणरयमत  शपुमतररमत  तक्षेषमाममभप्रमाययाः।  जगत्सपृमषमहर  
ईश्विरस्य लतीलमारूपमा,  न तपु अत्र प्रयनोजनस मकसञ्चदन्विक्षेषव्यमम्। ईश्विरनो मह प्रमामणनमास सपृज्यममानकममारमण अपक्षेक्ष्य 
जगत्सपृमषस करनोततीत्यतयाः विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यदनोषयाः तबस्मनम् न आपपमत। सपृषक्षेयाः मकलस कमारणस तमाविदम् अजमानमामभब्धिक्षेयमा 
ममायमा।  ममायनोपमासब्धिकयाः ईश्विरयाः  प्रपञ्चस्य अमभन्नमनममत्तनोपमादनकमारणमम्।  ममायमा  तपु  पररणमाम्यपुपमादमानकमारणमम्, 
ईश्विरस्तपु  मविवितर्नोपमादमानकमारणमममत  जक्षेयमम्।  तस्यमाजमानस्य  आविरणमविकक्षेपरूपस  रमकदयस  मविदतक्षे। 
आविरणरक्त्यमा ब्रहस्विरूपमम् आच्छमादतक्षे मविकक्षेपरक्त्यमा च प्रपञ्चयाः सपृज्यतक्षे। आपमाततयाः जगतम् ब्रहमभन्नत्विक्षेन 
प्रततीयतक्षे  चक्षेदमप  ब्रहमविवितरत्विक्षेन  ब्रहमामभन्नमक्षेवि  जगमदमत  अङतीकतरव्यस,  कमायरकमारणयनोयाः  अनन्यत्विमनयममातम्। 
कमायरकमारणयनोरनन्यत्विस नमाम कमारणव्यमतरक्षेकक्षे ण कमायरस्यमाभमावियाः। एविस  ब्रहव्यमतरक्षेकक्षे ण नमाबस्त जगतयाः सत्तक्षेमत 
अविब्धिक्षेयमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

१. अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः परममाथरतयाः सपृमषस मकमथर नमाङतीकपु विर बन्त इमत मविचमारयत।

२. अदद्वैतमतक्षे सपृमषशपुततीनमामम् आरयस विणरयत।

३. अध्यमारनोपमापविमादन्यमायस्य तमात्पयर सलखत।

४. मविवितरविमादमविषयक्षे पररणमामविमादमविषयक्षे च लघपुमटप्पणवीं सलखत।

५. अदद्वैतमतक्षे सपृषक्षेयाः प्रयनोजनमम् अबस्त न विक्षेमत मविचमारयत। 

६. ईश्विरस्य अमभन्नमनममत्तनोपमादनकमारणत्विमम् प्रमतपमादयत।

७. विद्वैषम्यनद्वैघपृरण्यदनोषयाः ईश्विरक्षे मकमथर न आपतततीमत मविचमारयत।

८. अजमानस्य रमकदयमम् आलनोचयत।

९. कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमम् अदद्वैतविक्षेदमान्तदृष्टमा प्रमतपमादयत।
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 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 न मनरनोब्धिनो न चनोत्पसत्तनर बदनो न च समाब्धिकयाः। 
न मपुमपुकपुनर विद्वै मपुक इत्यक्षेषमा परममाथरतमा॥ इमत।

. 2 मन्दमानमास कपृ तक्षे।

. 3 समविरक्षेषस मनमविररक्षेषस चक्षेमत मदमविब्धिस रूपमम्।

. 4 मनमविररक्षेषस ब्रह मह नमामरूपनोपमासब्धिमविविसजरतस रपुदस स्विरूपमम् सत्यजमानमानन्तमामदपदलक्ष्यमम्।

. 5 नमामरूपनोपमासब्धिमविरक्षेषसम्बबन्ब्धित्विमातम् ब्रहणयाः समविरक्षेषत्विमम्।

. 6 सविरव्यविहमारहतीनब्रहमात्मभमाविप्रमतपमादनमाथमार।

. 7 ग) अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः।

. 8  अध्यमारनोपनो नमाम विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः।

. 9  अपविमादनो नमाम "रज्जपुमविवितरस्य सपरस्य रज्जपुममात्रत्विविदम् विस्तपुमविवितरस्य अविस्तपुनयाः अजमानमादक्षेयाः 
प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्" इमत।

. 10 रज्जसौ सपमाररनोपयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11  पररणमामभमाविनो नमाम विस्तपुननो यथमाथरतयाः स्विस्विरूपस पररत्यज्य स्विरूपमान्तरमापसत्तयाः, यथमा दपुग्ब्धिमक्षेवि 
स्विस्विरूपस पररत्यज्य दध्यमाकमारक्षेण पररणमतक्षे।

. 12  स्विस्विरूपमापररत्यमागक्षेन स्विरूपमान्तरक्षेण ममथ्यमाप्रततीमतयाः मविवितरयाः इमत। यथमा - रपुमककमा 
स्विस्विरूपमापररत्यमागक्षेन रजतरूपक्षेण ममथ्यमा प्रततीयतक्षे।

. 13  अप्पय्यदतीमकतमतक्षे समसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः, मविषयसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः मविवितरयाः चक्षेमत।

. 14  पमारममासथरककी सत्तमा, व्यमाविहमाररककी सत्तमा, प्रमामतभमाससककी च सत्तमा।

. 15  पमारममासथरकसत्तमाबमाध्यत्विमम्।

. 16  ख) लतीलमारूपमा।

. 17  ब्धिममारब्धिममारख्यमामन कममारमण।

. 18 सपृज्यममानप्रमामणब्धिममारब्धिममारपक्षेकमा मविषममा सपृमषयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19  क) मविदमारण्यस्विमाममनमा।

. 20  ग) अमभन्नमनममत्तनोपमादनकमारणमम्।

. 21  अजमानमामभब्धिक्षेयमा ममायमा।

. 22  ईश्विरयाः।
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. 23  आविरणरमकयाः, मविकक्षेपरमकश्चक्षेमत।

. 24  कमारणव्यमतरक्षेकक्षे ण कमायरस्यमाभमावियाः इमत।

२५. "यथमा सनोम्यद्वैकक्षे न मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृन्मयस मविजमातस स्यमादमाचमारम्भणस मविकमारनो नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि 

सत्यमम्" इमत।

॥ इमत पञ्चदरयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा 

सपृमषमविचमारप्रसङक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्तविमामदनमास प्रब्धिमानस तत्त्विस तमाविदम् अजमानतत्त्विमम्। तस्यमा एवि नमाममान्तरमामण 
अमविदमा ममायमा अव्यकमम् अव्यमाकपृ तस चक्षेत्यमादतीमन। ननपु मकस  नमाम अजमानमम् इमत चक्षेद पुच्यतक्षे विक्षेदमान्तसमारकपृ तमा  - 
अजमानस  मह सदसद्भ्यमामम्  अमनविरचनतीयस,  मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस  यबत्कसञ्चदम्  इमत। ईश्विरनो  मह 
अमनविरचनतीयमाममममास मत्रगपुणमाबत्मकमास ममायमास स्विरमकत्विक्षेन आसशत्य लतीलयमा जगमदम्बरचनमायद्वै प्रवितरतक्षे। ईश्विरस्य 
ईकणममात्रक्षेण  यदमप  जगतम्  सपृज्यतक्षे  इत्यबस्त  शपुमतप्रससमदयाः  तथमामप  अबस्त  विमा  सपृषक्षेयाः  कबश्चतम्  क्रमयाः 
अदद्वैतविक्षेदमान्तसम्मतयाः इमत सजजमासकनमास दमाररमनकमानमास जमानमाय सपृमषक्रमयाः प्रमतपमादतक्षे विक्षेदमाबन्तमभयाः। सपृमषतबत्त्विषयक्षे 
समासख्यमानमास प्रकपृ मतमहत्तत्त्विमामदक्रमयाः सपुप्रससदयाः,  न्यमायविद्वैरक्षेमषकमाणमास च द्व्यणपुकमामदक्रमयाः। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास कयाः 
सपृमषक्रमयाः, कक्षे  च सपृषमायाः पदमाथमारयाः इमत मविषययाः जमातव्ययाः।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमद्भियाः - 

➢  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनस्य सपृमषतत्त्विमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तसम्मतस्य सपृमषक्रमस्य मविषयक्षे जमायतक्षे।

➢ सपृमषक्रममविषयक्षे शपुत्यमविरनोब्धियाः जमायतक्षे।

➢ आकमारस्य सपृमषयाः भविमत न विक्षेमत जमायतक्षे। 

➢ पञ्चतीकरणप्रमक्रयमायमायाः मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ प्रलयमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।
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. ) 16 1 सपृमषक्रमयाः
ब्रहणयाः एवि जगत्सपृमषयाः जमायतक्षे इमत अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तयाः। परन्तपु यथमा अन्यदररनक्षेषपु सपृषक्षेयाः क्रमयाः 

अभ्यपुपगम्यतक्षे  तथमा  अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  अबस्त  विमा  कबश्चतम्  क्रमयाः  इमत  मविचमारणतीयमम्।  विस्तपुतयाः  परमक्षेश्विरस्य 
ईकणममात्रक्षेण सपृमषयाः जमातक्षेमत तत्र क्रमनो नमानपुसन्ब्धिक्षेययाः। परन्तपु बहतीषपु शपुमतषपु सपृषक्षेयाः कबश्चतम् क्रमयाः आशतीयतक्षे, समा 
च क्रमसपृमषयाः समाब्धिमारणजनमानमास बनोब्धिमाय उपयनोमगनती भविमत इमत कमारणमातम् अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे सपृषक्षेयाः क्रमयाः मविचमायरतक्षे। 
तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद आत्मस्विरूपस मविचमायर  "सत्यस जमानमनन्तस ब्रह” इमत ब्रहणयाः स्विरूपलकणस मनगद तदक्षेवि 
ब्रह सपृमषकमारणत्विक्षेन प्रमतपमादमयतपुस सपृषक्षेयाः क्रमयाः आम्नमायतक्षे -

"तिसच्चाद्विच्चा एतिसच्चादच्चातनि आकच्चाशिदः सम्भदतिदः।

आकच्चाशिच्चाद्विच्चाय पदः। विच्चायप्नोरतगदः। अगतरच्चापदः।

अददः पवृतथविती। पवृतथवच्चा ओषधयदः। ओषधतीभप्नोऽन्नमम्।" इतति।

. . ) 16 1 1 सकक्ष्मभकतमामन
इत्थमम् अजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम् अथमारतम्  ईश्विरमातम्  प्रथममम् आकमारयाः उत्पदतक्षे। आकमारमादम् विमायपुयाः, 

विमायनोयाः अमगयाः उत्पदतक्षे,  अगक्षेयाः आपयाः उत्पदन्तक्षे,  अद्भ्ययाः च पपृसथविती उत्पदतक्षे इमत पञ्चभकतमानमास सपृमषक्रमयाः। 
एतमामन पञ्चभकतमामन प्रथमतयाः सकक्ष्मरूपक्षेण उत्पदन्तक्षे,  तदमा च तमामन परस्परक्षेभ्ययाः पपृथग्भकतमामन भविबन्त। तदमा 
तमामन  अपञ्चतीकपृ तभकतमामन  तन्ममात्रमामण  विक्षेत्यपुच्यन्तक्षे।  तदमा  तक्षे  व्यविहमारयनोग्यमामन  न  भविबन्त।  ततयाः 
पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा  पञ्चभकतमामन  परस्परस  ममसशतमामन  सबन्त  व्यविहमारयनोग्यतमामम्  आपदन्तक्षे।  ननपु  कमा  नमाम 
पञ्चतीकरणप्रमक्रयमा इमत चक्षेतम्  पञ्चभकतमानमास परस्परमक्षेलनक्षेन भकतमानमास स्थकलरूपतमापमादमानमक्षेवि पञ्चतीकरणमम्,  तदगक्षे 
मविस्तरक्षेण प्रमतपमादमयष्यतक्षे।

अपञ्चतीकपृ तक्षेभ्ययाः  पञ्चसकक्ष्मभकतक्षेभ्ययाः  स्थकलभकतमामन,  पञ्च  जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च  कमरबन्द्रियमामण,  पञ्च 
विमायवियाः,  बपुमदयाः मनश्चक्षेमत उत्पदन्तक्षे। शनोत्रस,  चकपुयाः,  त्विकम् ,  सजहमा,  घमाणस च इमत पञ्च जमानक्षेक्षेबन्द्रियमामण। विमाकम् , 
पमामणयाः, पमादयाः, पमायपुयाः, उपस्थयाः चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण। प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानयाः चक्षेमत पञ्च 
विमायवियाः।

. . ) 16 1 2 जमानक्षेबन्द्रियमामण
जमानक्षेबन्द्रियमामण  आकमारमादतीनमास  पपृथकम्  पपृथकम्  समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः  क्रमक्षेण  उत्पदन्तक्षे।  तथमामह 

समाबत्त्विकमासरमादमाकमारमातम्  शनोत्रमपुत्पदतक्षे,  समाबत्त्विकमासरमादम्  विमायनोयाः  त्विमगबन्द्रियमम्,  समाबत्त्विकमासरमात्तक्षेजसयाः  चकपुयाः, 
समाबत्त्विकमासरमाज्जलमातम् सजहमा, समाबत्त्विकमासरमायमायाः पपृसथव्यमाश्च घमाणक्षेबन्द्रियस क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे।

. . ) 16 1 3 कमर बन्द्रियमामण
कमरबन्द्रियमामण आकमारमादतीनमास पपृथकम्  पपृथकम्  रजजऽरक्षेभ्ययाः क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे। तथमामह रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम् 

आकमारमादम्  विमागपुत्पदतक्षे,  रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम्  विमायनोयाः  पमाणतीबन्द्रियमम्,  रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम्  अगक्षेयाः  पमादक्षेबन्द्रियस, 
रजनोगपुणप्रब्धिमानमातम् जलमातम् पमाबय्विबन्द्रियस, रजनोगपुणप्रब्धिमानमायमायाः पपृसथव्यमायाः उपस्थक्षेबन्द्रियस च उत्पदतक्षे।
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. . ) 16 1 4 ममसलतमानमास सकक्ष्मभकतमानमास कमायमारमण

पञ्च विमायवियाः
पञ्च  विमायवियाः  आकमारमादतीनमास  रजजऽरक्षेभ्ययाः  ममसलतक्षेभ्ययाः  उत्पदन्तक्षे।  मक्रयमाभक्षेदक्षेक्षेन  एवि  तक्षेषमास  भक्षेदयाः, 

विमायपुत्विक्षेन तपु तक्षे  सममानमायाः। तक्षे मह प्रमाणयाः,  अपमानयाः,  व्यमानयाः,  उदमानयाः,  सममानयाः चक्षेमत। एतक्षेषपु ऊद्ध्विरगमनरतीलनो 
नमासमागस्थयती  विमायपुयाः  प्रमाणयाः  इत्यथरयाः।  अब्धिनोगमनरतीलयाः  पमाय्विमामामदस्थमायती  विमायपुरपमानयाः।  सविरनमाडतीगमनरतीलयाः 
असखलररतीरस्थमायती विमायपुयाः व्यमानयाः। ऊध्विरमम् उत्क्रमणरतीलयाः कण्ठस्थमायती विमायपुयाः उदमानयाः। ररतीरमध्यगतमानमामम् 
अन्नरसमादतीनमास नक्षेतमा विमायपुयाः सममानयाः। तथमामह उच्यतक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तसमारक्षे - 

“प्रमाणनो नमाम प्रमाग्गमनविमानम् नमासमागवितर्थी। अपमाननो नमाम अविमाग्गमनविमानम् पमाय्विमामदस्थमानवितर्थी। व्यमाननो 
नमाम  मविष्विग्गमनविमानम्  असखलररतीरवितर्थी।  उदमाननो  नमाम  कण्ठस्थमानतीययाः  ऊद्ध्विरगमनविमानम्  उत्क्रमणविमायपुयाः। 
सममाननो  नमाम  ररतीरमध्यगतमारतीतपतीतमामदसमतीकरणकरयाः।  समतीकरणस  तपु  पररपमाककरणस 
रसरुसब्धिररपुक्रपपुरतीषमामदकरणमम्” इमत। 

कक्षे मचतम् नमाग-कक मर-कपृ कल-दक्षेविदत्त-ब्धिनञयमाख्यमायाः पञ्च अन्यक्षे विमायवियाः सबन्त इमत विदबन्त। तत्र नमागयाः 
उबद्गरणकरयाः,  कक मरयाः  उन्मतीलनकरयाः,  कपृ कलयाः  कपुत्करयाः,  दक्षेविदत्तयाः  जपृम्भणकरयाः,  ब्धिनञययाः  पनोषणकरयाः। 
तथमाहपुच्यतक्षे गनोरकमारकतक्षे - 

उदच्चारत निच्चाग आखच्चातिदः कद म रस्तदनतीलनि त सवृतिदः।

कवृ कलस्तप क्ष पतध ज तयप्नो दतविदतप्नो तविजवृम्भरत।

नि जहच्चातति मवृतिञ्चच्चातप सवि रवच्चापती धनिञ्जयदः॥ इतति। 
एतक्षेषमास प्रमाणमामदषपु अन्तभमारविमातम् प्रमाणमादययाः पञ्च एवि इमत कक्षे मचतम्। 

अन्तयाःकरणमम् 
आकमारमादतीनमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः अन्तयाःकरणमम् उत्पदतक्षे। अन्तयाःकरणस्यद्वैवि विपृसत्तभक्षेदक्षेन 

बपुमदयाः मनयाः मचत्तमम् अहङ्कमारयाः इमत चतपुब्धिमार मविभमागयाः। तथमामह उच्यतक्षे - 

आकच्चाशिच्चातदगतिच्चादः पञ्च सच्चाततकच्चापंशिच्चादः परसरम म।

तमतलत्वनविच्चान्तदःकररमभविति म सवि रकच्चाररम म॥

तिदन्तदःकररपं विवृततभ तद तनि स्यच्चाचति पतवि रधम म।

मनिप्नो ब पतदरहङच्चारतश्चितपं च ततति तिदुच्यतित॥ इतति।
 एतक्षेषपु  मननो  नमाम  ससकल्पमविकल्पमाबत्मकमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः।  बपुमदनमारम  मनश्चयमाबत्मकमा 

अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः। अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः अहङ्कमारयाः,  स्मरणमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मचत्तमम् 
इमत।  एतमासपु  विपृसत्तषपु  बपुमदमनसनोरक्षेवि  प्रससमदयाः  मविदतक्षे।  तस्ममादम्  अनक्षेकक्षे  अहङ्कमारस  मचत्तस  च  पपृथक्त्विक्षेन 
नमाभ्यपुपगम्य  बपुमदमनसनोरक्षेवि  अन्तभमारवियबन्त।  तस्ममादम्  अन्तयाःकरणस्य  मदरूपतद्वैवि  मविदमारण्यस्विमाममनमा 
पञ्चदश्यमास मनगमदतमा - 
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ति नरन्तदःकररपं सविरविवृ रततभ तद तनि तिद म तद्विधच्चा।

मनिप्नो तविमशिररूपपं स्यच्चाद म ब पतददः स्यच्चातनश्चियच्चाततकच्चा॥ इतति। 
अबस्मनम् श्लनोकक्षे  मनसयाः मविमरररूपतमा मनगमदतमा। मविमरर्नो नमाम मविरक्षेषरूपक्षेण आलनोचनस मविचमारनो विमा। 

स च मविचमारयाः इदमम् इत्थस न विक्षेमत ससकल्पमविकल्पमाभ्यमास न पपृथकम् । तस्ममातम् मविमरर्नो नमाम सङ्कल्पमविकल्पमात्मक 
एविक्षेमत जक्षेयमम्। 

. . ) 16 1 5 सकक्ष्मररतीरमम् 
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च कमरबन्द्रियमामण,  पञ्च विमायवियाः,  बपुमदयाः मनश्चक्षेमत सप्तदरमावियविमायाः ममसलत्विमा 

सकक्ष्मररतीरमम् सपृजबन्त। अतयाः सप्तदरमावियवियपुकमामन सकक्ष्मररतीरमामण इमत कथ्यतक्षे। सकक्ष्मररतीरस्य अपरस नमाम 
सलङररतीरमम्।  सलङ्ग्यतक्षे  जमाप्यतक्षे  प्रत्यगमात्मसद्भिमावियाः  एमभयाः  इमत  सलङमामन।  सलङमामन  च  ररतीरमामण  चक्षेमत 
सलङररतीरमामण।  अस्यमाथरयाः  सकक्ष्मररतीरक्षेण  जतीविमात्ममा  सलङ्ग्यतक्षे  जमाप्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  सकक्ष्मररतीरमम् 
सलङररतीरमममत अमभब्धितीयतक्षे। सकक्ष्मररतीरमविषयक्षे मविदमारण्यस्विमाममनमा पञ्चदश्यमास मनगदतक्षे - 

ब पतदकमर्वेतन्द्रियप्रच्चारपञ्चकनम रनिसच्चा तधयच्चा।

शिरतीरपं सप्तदशितभदः सदकपं तितल्लिङम पच्यतित॥ इतति।

ससकक्षेपक्षेण सपृमषक्रमयाः अब्धियाः प्रदश्यरतक्षे - 

मनगपुरणस ब्रह
----------------------------------------------------(ममायमा/अजमानमम्) 
ईश्विरयाः (सनोपमासब्धिकस  ब्रह)
▼

आकमारयाः ► विमायपुयाः ► अमगयाः ► आपयाः ► पपृसथविती (सकक्ष्मभकतमामन)

----------------------------------------------------------------------------(पञ्चतीकरणमम्)
        ▼                ▼                       ▼                  ▼         ▼   ▼

पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, पञ्च स्थकलभकतमामन, पञ्च विमायवियाः, मनयाः, बपुमदयाः

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1  पञ्चभकतमानमास सपृमषप्रमतपमामदकमा तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः कमा।

. 2  अजमाननोपमहतमातम् चद्वैतन्यमातम् प्रथमस मकमम् भकतमम् उत्पदतक्षे।
क) विमायपुयाः   ख) आकमारयाः ग) जलमम्  घ) तक्षेजयाः

. 3  पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण कमामन।

. 4  पञ्च कमरबन्द्रियमामण कमामन।

भमारततीयदररनमम्    75   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. 5  पञ्च विमायवियाः कक्षे ।

. 6  जमानक्षेबन्द्रियमामण उत्पदन्तक्षे - 
क) सकक्ष्मभकतमानमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः   ख) सकक्ष्मभकतमानमास रजजऽरक्षेभ्ययाः  ग) सकक्ष्मभकतमानमास तमजऽरक्षेभ्ययाः

. 7  कमरबन्द्रियमामण उत्पदन्तक्षे - 
क) सकक्ष्मभकतमानमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः   ख) सकक्ष्मभकतमानमास रजजऽरक्षेभ्ययाः   ग) सकक्ष्मभकतमानमास तमजऽरक्षेभ्ययाः 

. 8  उदमाननो नमाम कयाः।

. 9  अन्तयाःकरणमम् उत्पदतक्षे - 
क) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः  ख) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्यनो रजजऽरक्षेभ्ययाः
ग) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः तमजऽरक्षेभ्ययाः घ) सकक्ष्मभकतमानमास पपृथकम्  पपृथकम्  समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः

. 10  अदद्वैतमतक्षे सकक्ष्मररतीरक्षे कमत अवियविमायाः मविदन्तक्षे।
क) एकमादर ख) त्रयनोदर  ग) सप्तदर घ) षनोडरयाः 

. 11  सङ्कल्पमविकल्पमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः - 
क) मनयाः ख) बपुमदयाः  ग) मचत्तमम्  घ) अहङ्कमारयाः

. 12  मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः - 
क) मनयाः ख) बपुमदयाः  ग) मचत्तमम्  घ) अहङ्कमारयाः

. 13  प्रमाणनो नमाम कयाः।

. 14  जपृम्भणकरयाः विमायपुयाः कयाः।

. ) 16 2 भकतसपृमषक्रमक्षे मविरनोब्धिपररहमारयाः, आकमारस्य उत्पसत्तमविचमारश्च
पञ्चभकतमामन  अजमाननोपमहतमातम्  चद्वैतन्यमादपुत्पदतक्षे  इमत  पकविरमपुकमम्।  परन्तपु  इदमानवीं  पञ्चभकतमानमास  मध्यक्षे 

कस्यनोत्पसत्तरमादसौ  इमत मविषयक्षे  मविचमारणमा प्रवितरतक्षे।  तत्रमादसौ  आकमारयाः उत्पदतक्षे  न विक्षेमत प्रश्नयाः पकविरपमकणयाः। 
छमान्दनोग्यनोपमनषमद ‘सदक्षेवि सनोम्यक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्’  (छमा.  उ.  ६.२.१)  इमत सच्छबदविमाच्यस ब्रह 
प्रकपृ त्य ‘तदद्वैकत’ ‘तत्तक्षेजनोऽसपृजत’ (छमा. उ. ६.२.३) इमत च पञ्चमानमास महमाभकतमानमास मध्यमस तक्षेज आमद कपृ त्विमा 
त्रयमाणमास  तक्षेजनोबन्नमानमामपुत्पसत्तयाः शमाव्यतक्षे।  शपुमतमहर  अततीबन्द्रियमाथरप्रमतपत्तसौ  अस्ममाकस  प्रममाणमम्।  छमान्दनोग्यशपुत्यमा 
आकमारस्यनोत्पसत्तयाः  न  प्रमतपमादतक्षे  इत्यतयाः  नमास्त्यक्षेवि  आकमारस्यनोत्पसत्तररमत  चक्षेन्न,  अबस्त  मह 
उत्पसत्तशपुमतरमाकमारस्य।  तथमामह  तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद  "सत्यस  जमानमनन्तस  ब्रह"  (२.१.१)  इमत  प्रकपृ त्य, 

"तस्ममादमा एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः" (२.१.१) इमत आत्मनयाः आकमारनोत्पसत्तयाः विमणरतमा।

ननपु  तमहर  प्रमाप्ननोमत  शपुत्यनोमविरप्रमतषक्षेब्धियाः  —  क्विमचत्तक्षेजयाःप्रमपुखमा  सपृमषयाः,  क्विमचदमाकमारप्रमपुखक्षेमत। 
एकविमाक्यतमा  तपु  अनयनोयाः  शपुत्यनोयपुरकमा।  अमप च,  "तत्तक्षेजनोऽसपृजत"  इमत सकपृ च्छछ तस्य  सषपुयाः  सषव्यदयक्षेन 
सम्बन्ब्धियाः  न  उपपदतक्षे  -  "तत्तक्षेजनोऽसपृजत"  "तदमाकमारमसपृजत"  इमत।  ननपु  सकपृ च्छछ तस्यमामप  कतपुरयाः 
कतरव्यदयक्षेन सम्बन्ब्धिनो दृश्यतक्षे — यथमा सकपस पक्त्विमा ओदनस पचततीमत, एविस तदमाकमारस सपृष्टमा तत्तक्षेजनोऽसपृजत 
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इमत यनोजमयष्यमामम; नद्वैविस यपुज्यतक्षे; प्रथमजत्विस मह छमान्दनोग्यक्षे तक्षेजसनोऽविगम्यतक्षे; तद्वैसत्तरतीयकक्षे  च आकमारस्य; न च 
उभयनोयाः प्रथमजत्विस सम्भविमत। मकञ्च, छमान्दनोग्यक्षे सदमाख्यमातम् आत्मनयाः तक्षेजसयाः सपृमषयाः सममाम्नमातमा, तद्वैसत्तरतीयकक्षे  
तपु "विमायनोरमगयाः" इमत विमायपुरक्षेवि तक्षेजसयाः उपमादमानत्विक्षेन विमणरत इत्यमप शपुमतमविरनोब्धियाः।

ननपु छमान्दनोग्यशपुतक्षेरक्षेवि जमायतक्षे  यतम् नमाबस्त मवियत उत्पसत्तयाः। अतयाः यमा मवियद पुत्पसत्तविमामदनती शपुमतयाः 
मविदतक्षे समा सविमारमप गसौणत्विक्षेन अविगम्यमा। कस्ममामदमत चक्षेतम् असम्भविमादक्षेवि। न हमाकमारस्यनोत्पसत्तयाः सम्भमाविमयतपु स 
रक्यमा।  नद्वैयमामयकमानमास  मतक्षे  मह  कमारणसमामग्षययाः  एवि  कमायर  जनमयतपुस  रक्यमायाः।  कमारणसमामग्षयभमाविमातम् 
आकमारस्यनोत्पसत्तयाः  नद्वैवि  रक्यतक्षे  सम्भमाविमयतपुमम्।  समविमाय्यसमविमामयमनममत्तकमारणक्षेभ्यनो  मह  सविरमपुत्पदममानस 
समपुत्पदतक्षे;  द्रिव्यस्य चद्वैकजमाततीयकमनक्षेकस  च द्रिव्यस  समविमामयकमारणस  भविमत;  न चमाकमारस्य एकजमाततीयकमम् 
अनक्षेकस  च  द्रिव्यममारम्भकमबस्त;  यबस्मन्समविमामयकमारणक्षे  समत,  असमविमामयकमारणक्षे  च  तत्ससयनोगक्षे,  आकमार 
उत्पदक्षेत।  समविमाय्यसमविमामयकमारणमाभमाविमात्तपु  तदनपुगहप्रविपृत्तस  मनममत्तकमारणस  दकरमापक्षेतमक्षेवि  आकमारस्य भविमत। 
अमप च, उत्पसत्तमतमास च तक्षेजयाःप्रभपृततीनमास पकविर्नोत्तरकमालयनोमविररक्षेषयाः सम्भमाव्यतक्षे — प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः प्रकमारमामदकमायर न 
बभकवि,  पश्चमाच्च  भविततीमत।  आकमारस्य  पपुननर  पकविर्नोत्तरकमालयनोमविररक्षेषयाः  सम्भमाविमयतपुस  रक्यतक्षे।  मकस  मह 
प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः अनविकमारमम्  अबच्छद्रिस  बभकविक्षेमत रक्यतक्षेऽध्यविसमातपुमम्।  पपृसथव्यमामदविद्वैब्धिम्यमारच्च मविभपुत्विमामदलकणमातम् 
आकमारस्य अजत्विससमदयाः। तस्ममादथमा लनोकक्षे  'आकमारस  कपु रु’,  'आकमारनो जमातयाः'  इत्यक्षेविसजमाततीयकनो गसौणयाः 
प्रयनोगनो  भविमत,  यथमा  च  -  घटमाकमारयाः,  करकमाकमारयाः,  गपृहमाकमारयाः  इत्यक्षेकस्यमाप्यमाकमारस्य  एविसजमाततीयकनो 
भक्षेदव्यपदक्षेरनो गसौणनो भविमत तदतम् शपुतसौ आकमारस्यनोत्पसत्तयाः गसौणतयमा द्रिष्टव्यमा। शपुमतरमप आकमारस्य मनत्यत्विस 
शमावियमत। तथमामह - "विमायपुश्चमान्तररकस चद्वैतदमपृतमम्" (बपृ.  उ.  २.३.३) इमत, "आकमारवित्सविरगतश्च मनत्ययाः" 

(रतपथब्रमाहणमम् १०.६.३.२) इमत च। न मह अमपृतस्य मनत्यस्य च उत्पसत्तयाः अभ्यपुपगन्तपुस रक्यतक्षे। अतयाः 
नमाबस्त आकमारस्यनोत्पसत्तररमत चक्षेद पुच्यतक्षे ससदमाबन्तनमा - अबस्त मह आकमारस्य उत्पसत्तयाः।

आकमारस्य  उत्पत्त्यनभ्यपुपगमक्षे  प्रमतजमाहमामनयाः  स्यमातम्।  आत्ममविजमानक्षेन  सविरमविजमानस  भविततीमत 
प्रमतविक्षेदमान्तस प्रमतजमा मक्रयतक्षे। तथमामह शपुतययाः - "यक्षेनमाशपुतस शपुतस भवित्यमतस मतममविजमातस मविजमातमम्" (छमा. उ. 

६.१.३) इमत, "आत्ममन खल्विरक्षे दृषक्षे शपुतक्षे मतक्षे मविजमातक्षे इदस सविर मविमदतमम्" (बपृ. उ. ४.५.६) इमत, "कबस्मन्नपु 
भगविनो मविजमातक्षे सविरममदस मविजमातस भविमत" (मपु. उ. १.१.३) इमत। ब्रहणयाः यमद आकमारस्यनोत्पसत्तयाः न स्यमात्तमहर  
ब्रहमविजमानक्षेन  आकमारमविजमानस  न  स्यमामदमत  एकमविजमानक्षेन  सविर  मविजमायत  इततीयस  प्रमतजमा  हतीयक्षेत। 
छमान्दनोग्यनोपमनषमद  "यक्षेनमाशपुतस  शपुतस  भविमत"  इमत  प्रमतजमाय,  मपृदमामददृषमान्तद्वैयाः  कमायरकमारणमाभक्षेदप्रमतपमादनपरद्वैयाः 
प्रमतजद्वैषमा समथ्यरतक्षे;  तत्समाब्धिनमायद्वैवि चनोत्तरक्षे रबदमायाः "सदक्षेवि सनोम्यक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्’ (छमा.  उ. ६. 

२.१)  "तदद्वैकत"  "तत्तक्षेजनोऽसपृजत"  (छमा.  उ.  ६.२.३)  इत्यक्षेविस  कमायरजमातस  ब्रहणयाः  प्रदश्यर,  अव्यमतरक्षेकस  
प्रदररयबन्त  "ऐतदमात्म्यममदस सविरमम्" (छमा.  उ.  ६.८.७)  इत्यमारभ्य आ प्रपमाठकपररसममाप्तक्षेयाः;  तददमाकमारस न 
ब्रहकमायर  स्यमातम्,  न ब्रहमण मविजमातक्षे आकमारस मविजमायक्षेत। ततश्च प्रमतजमाहमामनयाः स्यमातम्;  न च प्रमतजमाहमान्यमा 
विक्षेदस्यमाप्रमाममाण्यस यपुकस  कतपुरमम्। तथमा मह प्रमतविक्षेदमान्तस तक्षे तक्षे रबदमास्तक्षेन तक्षेन दृषमान्तक्षेन तमामक्षेवि प्रमतजमास जमापयबन्त 
"इदस  सविर  यदयममात्ममा" (छमा.  उ.  २.४.६)  "ब्रहद्वैविक्षेदममपृतस  पपुरस्तमातम्" (मपु.  उ.  २.२.१२)  इत्यक्षेविममादययाः; 
तस्ममादम् अग्न्यमामदविदक्षेवि गगनमप्यपुत्पदतक्षे।
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यदपुकस  पपुनयाः  -  छमान्दनोग्यक्षे  आकमारस्य  उत्पत्त्यशविणमातम्  न  आकमारस्य  उत्पसत्तयाः  मविदतक्षे  इमत 
तदयपुकमम्  तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद आकमारनोत्पत्तक्षेयाः दमररतत्विमातम्  - "तस्ममादमा एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः" 

(तद्वै. उ. २.१.१) इमत। ननपु सत्यस दमररतमम्, परन्तपु मविरुदस ततम् "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इत्यनक्षेन शपुत्यन्तरक्षेण; इमत 
चक्षेन्न एकविमाक्यत्विमातम् सविरशपुततीनमामम्। ननपु भवितपु तमावितम् एकविमाक्यत्विमम् अमविरुदमानमामम्;  इह तपु मविरनोब्धि उकयाः। 
सकपृ च्छछ तस्य सषपुयाः सषव्यदयक्षेन सम्बन्ब्धियाः न सम्भविमत,  दयनोश्च प्रथमजत्विस न सम्भविमत,  आकमारस सपृष्टमा 
तक्षेजयाः ससजर इमत मविकल्पनोऽमप न सम्भविमत इमत सबन्त मविरनोब्धिमायाः। अतयाः एकविमाक्यत्विस नद्वैवि सम्भविततीमत चक्षेन्न, 

"तस्ममादमा  एतस्ममादमात्मन  आकमारयाः  सम्भकतयाः,  आकमारमादमायपुयाः,  विमायनोरमगयाः"  इमत  तक्षेजयाःसगरस्य  तद्वैसत्तरतीयकक्षे  
तपृततीयत्विशविणमातम्  सम्भवित्यक्षेवि  एकविमाक्यत्विस  शपुतयनोयाः।  अरक्यमा  हतीयस  तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः  अन्यथमा  पररणक्षेतपुमम्; 
रक्यमा तपु पररणक्षेतपुस छमान्दनोग्यशपुमतयाः - तदमाकमारस विमायपुस च सपृष्टमा  "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इमत। न हतीयस छमान्दनोग्यशपुमतयाः 
तक्षेजनोजमनप्रब्धिमानमा  सतती  शपुत्यन्तरप्रससदमामम्  आकमारस्यनोत्पसत्तस  विमारमयतपुस  रक्ननोमत,  एकस्य  विमाक्यस्य 
व्यमापमारदयमासम्भविमातम्;  सषमा त्विक्षेकनोऽमप क्रमक्षेण अनक्षेकस  सषव्यस सपृजक्षेमदमत एकविमाक्यत्विकल्पनमायमास सम्भविन्त्यमास 
न मविरुदमाथरत्विक्षेन शपुमतहमारतव्यमा। मकञ्च,  सकपृ च्छछ तस्य सषपुयाः सषव्यदयसम्बन्ब्धिनो न सम्भविततीमत यदपुकस  तन्न 
सङतमम्,  शपुतसौ  ब्रहण  एवि  सविर  सपृज्यतक्षे  इमत  एकस्ममातम्  सषपुयाः  सविरसपृष्टपुपदक्षेरमातम्।  एविमम्  आकमारस्य 
तक्षेजसश्च ब्रहजत्विमातम् शपुमतयाः न शपुत्यन्तरमविमहतस तक्षेजयाःप्रमपुखमम् उत्पसत्तक्रमस विमारयमत, न च शपुत्यन्तरमविमहतस 
नभयाःप्रमपुखमम्  उत्पसत्तक्रमस  विमारमयतपुमहरमत।  अमप  च  "तत्तक्षेजनोऽसपृजत"  इमत  नमात्र  क्रमस्य  विमाचकयाः 
कबश्चच्छबदनोऽबस्त; अथमारत्तपु क्रमनो गम्यतक्षे; स च "विमायनोरमगयाः" (तद्वै. उ. २.१.१) इत्यनक्षेन शपुत्यन्तरप्रससदक्षेन 
क्रमक्षेण मनविमायरतक्षे। मकञ्च,  आकमारस्य प्रथमजत्विमाभ्यपुपगमक्षे आकमारस सपृष्टमा तक्षेजयाः सपृजमत इमत मविकल्पनोऽमप 
सपुतरमास सङच्छतक्षे इमत नमाबस्त शपुत्यनोमविरप्रमतषक्षेब्धियाः।

यत्तककस  सममानजमाततीयमनक्षेकस  कमारणद्रिव्यमम्  आकमारस्य  नमास्ततीमत,  तत्प्रत्यपुच्यतक्षे  -  न 
तमावित्सममानजमाततीयमम्  एविमारभतक्षे,  न  मभन्नजमाततीयमममत  मनयमनोऽबस्त।  न  मह  तन्तकनमास  तत्ससयनोगमानमास  च 
सममानजमाततीयत्विमबस्त, तन्तनोयाः द्रिव्यत्विमातम्, ससयनोगस्य च गपुणत्विमातम्; न च मनममत्तकमारणमानमाममप तपुरतीविक्षेममादतीनमास 
सममानजमाततीयत्विमनयमनोऽबस्त।  ननपु  समविमामयकमारणमविषय  एवि  सममानजमाततीयत्विमाभ्यपुपगमयाः,  न 
कमारणमान्तरमविषय इमत चक्षेतम् तदमप अयपुकमम्; सकत्रगनोविमालद्वैयाः मह अनक्षेकजमाततीयद्वैयाः एकमा रज्जपुयाः सपृज्यममानमा दृश्यतक्षे; 
तथमा  सकत्रद्वैयाः  ऊणमारमदमभश्च  मविमचत्रमान्कम्बलमाबन्वितन्वितक्षे।  ननपु  द्रिव्यत्विस  सत्त्विस  च  उभयत्रमामप  सममानमममत 
सजमाततीयत्विमममत चक्षेतम् तथमा समत सजमाततीयत्विमाभ्यपुपगमयाः व्यथरयाः, सविरस्य सविरण सममानजमाततीयत्विमातम्।

नमामप अनक्षेकमक्षेविमारभ्यतक्षे, नद्वैकमम् इमत मनयमनोऽबस्त, अणपुमनसनोयाः आदकममाररम्भमाभ्यपुपगममातम्। एकद्वै कनो 
मह  परममाणपुमरनश्चमादस  कममाररभतक्षे,  न द्रिव्यमान्तरद्वैयाः  ससहत्य  इत्यभ्यपुपगम्यतक्षे  नद्वैयमामयकद्वै याः।  ननपु  द्रिव्यमारम्भक्षे  एवि 
अनक्षेकमारम्भकत्विमनयम  इमत  चक्षेन्न,  पररणमाममाभ्यपुपगममातम्।  भविक्षेदक्षेष  मनयमयाः  —  यमद  ससयनोगसमचविस  द्रिव्यस 
द्रिव्यमान्तरस्य  आरम्भकमम्  अभ्यपुपगम्यक्षेत;  तदक्षेवि  तपु  द्रिव्यस  मविरक्षेषविदविस्थमान्तरमम्  आपदममानस  कमायर  नमाम 
अभ्यपुपगम्यतक्षे;  तच्च  क्विमचदनक्षेकस  पररणमतक्षे  मपृदतीजमामद  अङ्कपु रमामदभमाविक्षेन;  क्विमचदक्षेकस  पररणमतक्षे  कतीरमामद 
दध्यमामदभमाविक्षेन। तस्ममातम् नक्षेश्विररमासनमबस्त यदम् अनक्षेकमक्षेवि कमारणस कमायर जनयततीमत।

यदमप  उकस  शपुतसौ  आकमारस्य मनत्यत्विमाभ्यपुपगममातम्,  अमपृतत्विकथनमाच्च नमाबस्त  उत्पसत्तयाः  इमत 
तदमप  अयपुकमम्।  आसपृमषप्रलयमान्तस  मह  आकमारस्य मनत्यत्विमम्।  प्रलयक्षे  तपु  आकमारस्यमामप  नमारनो  भविमत। 
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तस्ममातम्  परममाथरतयाः  अमनत्यत्विमक्षेवि  आकमारस्य।  यदम्  यदम्  उत्पदतक्षे  ततम्  सविरमम्  अमनत्यमममत  मनयममातम् 
आकमारस्यमामप उत्पसत्तशविणमातम्  अमनत्यमममत जक्षेयमम्।  न मह आकमारस्य सपृमषशपुमतयाः  गसौणती  इमत रक्यतक्षे 
अभ्यपुपगन्तपुमम्,  तदभ्यपुपगमक्षे  कमारणमाभमाविमातम्,  प्रमतजमाहमानक्षेश्चक्षेमत उपपमामदतस  पकविरमम्।  अतयाः अबस्त आकमारस्य 
उत्पसत्तयाः  इमत उपपन्नमम्।  एविमम्  ब्रहणयाः आकमारस्य,  आकमारमातम्  विमायनोयाः,  विमायनोयाः  तक्षेजसयाः,  तक्षेजसयाः  अपमास, 
अद्भ्ययाः  पपृसथव्यमायाः  च  सपृमषयाः  भविततीमत  क्रमयाः  अनपुसन्ब्धिक्षेययाः।  ननपु  आत्मनयाः  तक्षेजसयाः  उत्पसत्तयाः  छनोन्दनोग्यक्षे 
आम्नमायतक्षे, इह तपु विमायनोयाः तक्षेजसयाः उत्पसत्तयाः इमत असङतमममत चक्षेन्न, सपृमषक्रमक्षे सविरत्रमामप आत्मभमाविमापन्नमामदमत 
अनपुविपृसत्तयाः कतरव्यमा,  अन्यथमा अचक्षेतनमातम् अचक्षेतनस्य उत्पसत्तयाः अपररहतरव्यमा स्यमातम्। तक्षेन आत्मभमाविमापन्नमादम् 
विमायनोयाः तक्षेजसयाः उत्पसत्तयाः जमातक्षेमत नमाबस्त असमामञस्यस मकसञ्चतम्।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 15 कस्यमामम् उपमनषमद तक्षेजयाःप्रमपुखमा सपृमषयाः प्रमतपमादतक्षे।
क) तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद   ख) कठनोपमनषमद   ग) बपृहदमारण्यकनोपमनषमद   घ) छमान्दनोग्यनोपमनषमद

. 16 कस्यमामपुपमनषमद आकमारप्रमपुखमा सपृमषयाः प्रमतपमादतक्षे।
क) तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद   ख) कठनोपमनषमद   ग) बपृहदमारण्यकनोपमनषमद   घ) छमान्दनोग्यनोपमनषमद

. 17 अदद्वैतससदमान्तक्षे आकमारस्य उत्पसत्तरबस्त न विमा।

. 18  आकमारस्य मनत्यत्विस कथस सङच्छतक्षे।

१६.३) पञ्चतीकरणमम्- 
अपञ्चतीकपृ तमामन पञ्च सकक्ष्मभकतमामन पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा मत्रविपृत्करणप्रमक्रययमा विमा स्थकलतमामम् अविमाप्य 

पञ्च  स्थकलभकतरूपक्षेण  पररणतमामन।  ततयाः  एवि  विस्तपुतयाः  कपृ त्स्नयाः  स्थकलयाः  प्रपञ्चयाः  आमविभरविमत।  तस्ममातम् 
सपृमषमविचमारप्रसङक्षे  पञ्चतीकरणमम् अमप जमातव्यमम्। सपृमषसमयक्षे अनपुक्रमक्षेण उत्पन्नमामन अपञ्चतीकपृ तमामन सकक्ष्मभकतमामन 
व्यविहमारसमथमारमन  न  भविबन्त  इमत  कमारणमातम्  तमामन  एवि  भकतमामन  पञ्चतीकपृ तमामन  भविबन्त।  इदमानवीं 
पञ्चतीकरणप्रमक्रयमा मविस्तमायरतक्षे।

आकमारयाः  विमायपुयाः  तक्षेजयाः  आपयाः  पपृसथविती  च  पञ्च  स्थकलभकतमामन।  एतमामन  भकतमामन  प्रत्यक्षेकस  मदब्धिमा 
मविभज्यतक्षे। ततयाः परस दर भमागमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। पपुनयाः तक्षेषपु दरसपु भमागक्षेषपु प्रमाथममकमानम् पञ्च भमागमानम् प्रत्यक्षेकस  चतपुब्धिमार 
मविभज्यतक्षे।  पपुनयाः  तक्षेषमास  चतपुणमार  भमागमानमास  स्विस्विमदततीयमादरभमागस  पररत्यज्य  भमागमान्तरक्षेषपु  ससयनोजनमम्  एवि 
पञ्चतीकरणमम्। उच्यतक्षे च विक्षेदमान्तसमारकमारक्षेण - "पञ्चतीकरणस तपु आकमारमामदपञ्चसपु एकद्वै कस  मदब्धिमा समस मविभज्य तक्षेषपु 
दरसपु  भमागक्षेषपु  प्रमाथममकमानम्  पञ्च  भमागमानम्  प्रत्यक्षेकस  चतपुब्धिमार  समस  मविभज्य  तक्षेषमास  चतपुणमार  भमागमानमास 
स्विस्विमदततीयमादरभमागस पररत्यज्य भमागमान्तरक्षेषपु ससयनोजनमम्।" इमत। तथमामह उच्यतक्षे पञ्चदश्यमामम् - 

तद्विधच्चा तविधच्चाय च नकनकपं  चति पदच्चा र प्रथमपं प पनिदः।

भमारततीयदररनमम्    79   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

स्वस्वततिरतद्वितितीयच्चापंशि नयर्योजनिच्चाति म पञ्च पञ्च ति त॥ इतति।

स परतश्वरच्चाचच्चायरदः पञ्चतीकररपं वि तशिदतनि उच्यतित - 

पवृतथवच्चादतीतनि भदतिच्चातनि प्रततकपं  तविभजततद्द्विधच्चा। 

एकनकपं  भच्चागमच्चादच्चाय चति पधच्चा र तविभजतति म प पनिदः॥

एकनकपं  भच्चागमतकतसनि म भदति त सपंवि तशिय तति म क्रमच्चाति म।

तितिश्चिच्चाकच्चाशिभदतिस्य भच्चागच्चादः पञ्च भवितन्त तह॥

विच्चायच्चातदभच्चागच्चाश्चित्वच्चारप्नो विच्चायच्चातदषतविमच्चातदशितति म।

पञ्चतीकररमततिति म स्यच्चातदतच्चाहुस्ततविततदनिदः॥ इतति।

विस्तपुतयाः  पञ्चतीकरणस  नमाम  पञ्चभकतमानमास  परस्परससममशणमम्।  ईश्विरक्षेच्छयमा  भनोगमायतनमानमास 
स्थकलररतीरमाणमास सपृषयक्षे पञ्चतीकरणस सम्भविमत। पञ्चतीकरणकमारणमातम् सविरषपु भकतक्षेषपु सविरषमास भकतमानमामम् असरयाः मविदतक्षे 
इत्यतयाः  कथमम्  एकबस्मनम्  भकतक्षे  आकमारमामदव्यपदक्षेरयाः स्यमामदमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  यबस्मनम्  यस्य भकतस्य असरयाः 
असब्धिकयाः  मतष्ठमत  तद्भिकतस  तन्नमाम्नमा  एवि  व्यपमदश्यतक्षे।  तथमामह  न्यमायनो  -  'विद्वैरक्षेष्यमात्तपु  तदमादस्तदमादयाः'  इमत। 
अस्यमाथरयाः  -  यबस्मनम्  यस्य  मविरक्षेषयाः  अथमारदम्  आसब्धिक्यमबस्त  तममासशत्यद्वैवि  व्यपदक्षेरयाः  भविततीमत।  तस्ममादम् 
आकमारक्षे तदतीयमासरस्य आसब्धिक्यविरमादम् आकमार इमत व्यविहमारयाः ससध्यमत। एविमम् अन्यक्षेषपु भकतक्षेष्विमप द्रिष्टव्यमम्। 

पञ्चतीकपृ तभकतमानमामम् असरमायाः

पञ्चतीकपृ तभकतमामन  आकमारयाः विमायपुयाः तक्षेजयाः  जलमम् पपृसथविती

१ आकमारयाः = १/२ १/८ १/८ १/८ १/८

१ विमायपुयाः = १/८ १/२ १/८ १/८ १/८

१ तक्षेजयाः = १/८ १/८ १/२ १/८ १/८

१ जलमम्  = १/८ १/८ १/८ १/२ १/८

१ पपृसथविती = १/८ १/८ १/८ १/८ १/२

पञ्चतीकरणमातम्  स्थकलभकतनोत्पत्तक्षेरनन्तरमम्  आकमारक्षे  रबदयाः  अमभव्यज्यतक्षे,  विमायसौ  रबदस्परर्मौ,  अगसौ 
रबदस्परररूपमामण, अप्सपु रबदस्परररसमायाः पपृसथव्यमास रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमायाः अमभव्यज्यन्तक्षे।

अस्य  पञ्चतीकरणस्य  अप्रमाममाण्यस  न  आरङ्कनतीयमम्।  अबस्त  मह  छमान्दनोग्यशपुमतयाः  मत्रविपृत्करणस्य 
प्रमाममाण्यमाय - “तमासमास मत्रविपृतसस मत्रविपृतमम् एकद्वै कस  करविमामण” इमत। मत्रविपृत्करणस नमाम तक्षेजसयाः आपयाः पपृसथव्यमायाः च 
मविरक्षेषमनयमक्षेन  ससममशणमम्।  पञ्चतीकरणविदक्षेवि  एषमा  प्रमक्रयमा।  एषद्वैवि  मत्रविपृत्करणशपुमतयाः  पञ्चतीकरणस्य जमामपकमा 
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भविमत।  अतयाः  एवि  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण  विक्षेदमान्तसमारक्षे  उच्यतक्षे  -  “अस्य  अप्रमाममाण्यस  न  आरङ्कनतीयस 
मत्रविपृत्करणशपुतक्षेयाः पञ्चतीकरणस्यमामप उपलकणत्विमातम्” इमत। 

एविस  पञ्चतीकरणमादम् अनन्तरस व्यविहमारयनोग्यमामन स्थकलभकतमामन उत्पदन्तक्षे।  एतक्षेभ्ययाः पञ्चतीकपृ तभकतक्षेभ्ययाः 
चतपुदरर भपुविनमामन लनोकमायाः विमा उत्पदन्तक्षे। तमामन मह भकयाः,  भपुवियाः,  स्वियाः,  महयाः,  जनयाः,  तपयाः,  सत्यमम् इमत सप्त 
क्रमक्षेण  ऊद्ध्विरलनोकमायाः।  सप्त  च  क्रमक्षेण  अब्धिनोलनोकमायाः  अतल-मवितल-सपुतल-रसमातल-तलमातल-महमातल-

पमातमालमायाः  इमत।  न  कक्षे विलस  चतपुदररभपुविनमानमामम्,  अस्य  ब्रहमाण्डस्य,  ब्रहमाण्डमान्तगरतमानमास  च 
चतपुमविरब्धिस्थकलररतीरमाणमामम्  अन्नपमानमादतीनमास  च  उत्पसत्तरमप  पञ्चतीकपृ तभकतक्षेभ्यनो  जमायतक्षे।   जरमायपुजस  स्विक्षेदजमम् 
अण्डजमम् उमद्भिज्जस चक्षेमत चतपुमविरब्धिमामन स्थकलररतीरमामण। जरमायपुभ्ययाः जमातमामन मनपुष्यपश्विमादतीमन जरमायपुजमामन। 
अण्डक्षेभ्ययाः जमातमामन पमकसपमारदतीमन अण्डजमामन। स्विक्षेदक्षेभ्ययाः जमातमामन यककमरकमादतीमन स्विक्षेदजमामन। मपृसत्तकमामम् 
उमद्भिद जमातमामन लतमाविपृकमादतीमन उमद्भिज्जमामन। इत्थस पञ्चभकतमानमास समपुत्पसत्तयाः,  तक्षेभ्ययाः भकतक्षेभ्ययाः भसौमतकमानमास च 
समपुत्पसत्तयाः।

१६.४) प्रलयमविचमारयाः-

. . ) 16 4 1 मनत्यप्रलययाः
प्रलययाः नमाम त्रद्वैलनोक्यनमारयाः।  प्रलययाः चतपुमविरब्धियाः  -  मनत्ययाः प्रमाकपृ तयाः  नद्वैममसत्तकयाः आत्यबन्तकयाः च। 

मनत्यप्रलययाः नमाम सपुषपुमप्तयाः। यस्यमामम् अविस्थमायमास  सपुप्तयाः पपुरुषयाः न कञ्चन कमामस  कमामयतक्षे,  न कञ्चन स्विप्नस 
पश्यमत समा सपुषपुप्त्यविस्थक्षेमत कथ्यतक्षे।मनत्यस मह जतीविमायाः सपुषपुमप्तस गच्छबन्त इमत कमारणमातम् सपुषपुमप्तमहर मनत्यप्रलययाः। 
तस्यमास सपुषपुप्तसौ पपुरुषयाः परक्षेण ब्रहणमा सह ऐकमात्म्यस प्रमाप्ननोमत, तक्षेन च असखलकमायमारमण मविनमारमम् आप्नपुविबन्त। 
ननपु सपुषपुप्तसौ प्रमाणस्पन्दनस मतष्ठततीत्यतयाः असखलकमायरमविनमारयाः नद्वैवि भविततीमत चक्षेद पुच्यतक्षे अन्तयाःकरणस्य दक्षे रककी 
स्तयाः।  जमानरमकयाः मक्रयमारमकयाः चक्षेमत।  जमानरमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य सपुषपुप्तसौ  नमारयाः भविमत। मकन्तपु 
मक्रयमारमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य नमारयाः न भविततीमत कमारणमातम् प्रमाणयाः तस्यमामविस्थमायमास  मतष्ठमत एविक्षेमत 
अदद्वैमतनमास मतमम्। मक्रयमारमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य तपु नमारयाः ररतीरमविनमारक्षे भविमत। सपुषपुप्तसौ प्रमाणयाः जमागमतर  
इत्यत्र शपुमतप्रममाणस मह - “यदमा सपुप्तयाः न कञ्चन स्विप्नस पश्यमत, अथमाबस्मनम् प्रमाण एवि एकब्धिमा भविमत, अथद्वैनस 
विमाकम्  सविरनमारममभयाः  सहमाप्यमत”  (कसौमषतक्यपुपमनषतम्-३/२)  इमत।  सपुषपुप्तसौ  सत्सम्पन्नत्विमातम्  सविरमम्  मविनमारस 
गच्छततीत्यत्र छमान्दनोग्यशपुमतमहर - “सतमा ससौम्य तदमा सम्पन्ननो भविमत स्विमपतीतनो भविमत”( ६/८/१) च इमत। 

. . ) 16 4 2 प्रमाकपृ तप्रलययाः
प्रमाकपृ तप्रलययाः  नमाम  महरण्यगभरमविनमारमनममत्तकयाः  असखलकमायमारनमास  नमारयाः।  महरण्यगभरयाः 

अरक्षेषब्रहमाण्डस्य  असब्धिकमारती  प्रथमयाः  जतीवियाः।  ब्रहणयाः  अपरनोकजमानत्विमातम्  स  जतीविन्मपुकयाः  इमत  उच्यतक्षे। 
ब्रहमापरनोकजमानक्षे सत्यमप तस्य प्रमारबब्धिकमरणयाः नमारयाः न अभवितम्। अतयाः स जतीविन्मपुकयाः कथ्यतक्षे। यदमा तस्य 
प्रमारबब्धिकमरणयाः अरक्षेषतयमा मविनमारयाः भविमत तदमा तस्य  मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। तत्र प्रममाणभकतमा शपुमतमहर - 

ब्रहणमा सह तक्षे सविर सम्प्रमाप्तक्षे प्रमतसञ्चरक्षे। 
परस्यमान्तक्षे कपृ तमात्मनयाः प्रमविरबन्त परस पदमम्॥ इमत।
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प्रमाकपृ तप्रलयक्षे पपुरमाणविचनस तमावितम् - 

मदपरमादर त्विमतक्रमान्तक्षे ब्रहणयाः परमक्षेमष्ठनयाः। 
तदमा प्रकपृ तययाः सप्त कल्प्यन्तक्षे प्रलयमाय मह॥
एष प्रमाकपृ मतकनो रमाजनम् प्रलयनो यत्र लतीयक्षेतक्षे॥ इमत। 

. . ) 16 4 3 नद्वैममसत्तकप्रलययाः
कमायरब्रहणयाः  महरण्यगभरस्य  मदविसमाविसमानमनममत्तकयाः  त्रद्वैलनोक्यममात्रनमारयाः  नद्वैममसत्तकयाः  प्रलययाः 

कथ्यतक्षे। चतपुयपुरगसहसमामण ब्रहणयाः मदनमपुच्यतक्षे। नद्वैममसत्तकप्रलयक्षे पपुरमाणविचनस तमावितम् -

एष नि नतमततकदः प्रप्नोक्तदः प्रलयप्नो यत्र तविश्वसवृक म।

शितति त अनिन्तच्चासनि त तनितमच्चातसच्चातवृ त  चच्चातखिलम म॥ इतति।

. . ) 16 4 4 आत्यबन्तकप्रलययाः 
ब्रहसमाकमात्कमारकमारणमातम्  अरक्षेषमनोकयाः  एवि  आत्यबन्तकयाः  प्रलययाः  कथ्यतक्षे।  आत्यबन्तकप्रलयस्य 

अपरस नमाम तपुरतीयप्रलययाः। “सविर एककीभविबन्त” इमत शपुमतरत्र ममानमम्। यक्षेन क्रमक्षेण भकतमानमास भसौमतकमानमास च सपृमषयाः 
भविमत तमदपरतीतक्रमक्षेण लययाः भविमत। यथमा पपृसथव्यमायाः अप्सपु  लययाः भविमत। अपमास  तक्षेजसस ,  तक्षेजसयाः विमायसौ, 
विमायनोरमाकमारक्षे,  आकमारस्य जतीविमाहङ्कमारक्षे,  तस्य जतीविमाहङ्कमारस्य महरण्यगभमारहङ्कमारक्षे,  तस्य महरण्यगभमारहङ्कमारस्य 
अमविदमायमास लययाः भविमत। मविष्णपुपपुरमाणक्षे मनगमदतमम् अबस्त यतम् 

जगत्प्रततिषच्चा दतविषर्वे ! पवृतथवपप प्रलतीयति त।

ति तजस्यच्चापदः प्रलतीयन्तत ति तजप्नो विच्चाययौ प्रलतीयति त॥

विच्चाय पश्चि लतीयति त वप्नोतम्नि तिचच्चावक्तत  प्रलतीयति त।

अवक्तपं  प परुष त ब्रह्मनि म तनिष्कलत सपंप्रलतीयति त॥ इतति।
यमादृरनो  विमा  प्रलययाः  अस्तपु  नमाम  सविरयाः  एवि  व्यपुत्क्रमक्षेण  भविमत  अथमारतम्  यक्षेन  क्रमक्षेण  सपृमषयाः 

तमदपरतीतक्रमक्षेण  प्रलययाः।  प्रलयक्षे  कमायमारमण  कमारणभमाविस  प्रमाप्नपुविबन्त।  तथमामह  भनोगमायतनस 
चतपुमविरब्धिसकलस्थकलररतीरजमातस  भनोग्यरूपमान्नपमानमामदकमम्  एतदमायनतभकतमामन  भकरमामदरचतपुदररभपुविनमामन, 

एतदमायतनभकतस  ब्रहमाण्डस  चद्वैततम्  सविरमम्  एतक्षेषमास  कमारणरूपस  पञ्चतीकपृ तभकतममात्रस  भविमत। रबदमामदमविषयसमहतमामन 
पञ्चतीकपृ तमामन भकतमामन,  जमानक्षेबन्द्रियमामण,  कमरबन्द्रियमामण,  विमायवियाः,  अन्तयाःकरणस चद्वैततम् सविरमम्  एतक्षेषमास  कमारणरूपमम् 
अपञ्चतीकपृ तभकतममात्रस  भविमत।  एतमामन  सत्त्विमामदगपुणसमहतमामन  अपञ्चतीकपृ तमामन  भकतमामन  एतत्कमारणभकतमम् 
अजमाननोपमहतचद्वैतन्यममात्रस  भविमत।  एतदम्  अजमानमम्  अजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस  च  ईश्विरमामदकमम्  एतदमाब्धिमारभकतमम् 
अनपुपमहतचद्वैतन्यरूपमम्  मनमविररक्षेषस  मनगपुरणस  ब्रहममात्रस  भविमत।  आत्यबन्तकप्रलयक्षे  तपु  ब्रह  स्विस्विरूपममात्रक्षेण 
मविरमाजतक्षे।

   82   भमारततीयदररनमम्



सपृमषप्रलयमविचमारयाः मटप्पणती

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19  मकस  नमाम पञ्चतीकरणमम्।

. 20  पञ्चतीकरणप्रमतपमादकयाः पञ्चदरतीश्लनोकयाः कयाः।

. 21  पञ्चतीकपृ तक्षे विमायसौ विमायनोयाः मकयमानम् असरयाः मतष्ठमत।

. 22  चतपुदररभपुविनमामन कमामन।

. 23  चतपुमविरब्धिमामन स्थकलररतीरमामण कमामन।

. 24  प्रलययाः कमतमविब्धियाः। कक्षे  च तक्षे।

. 25  मनत्यप्रलययाः नमाम कयाः।

. 26  आत्यबन्तकप्रलययाः नमाम कयाः।

 पमाठसमारयाः

सविरषमास दररनमानमाममवि अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास सपृमषक्रमयाः इमत विक्षेमदतव्ययाः। अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे अजमाननोपमहतमातम् 
चद्वैतन्यमातम्  आकमारस्य,  ततयाः विमायनोयाः,  ततयाः अगक्षेयाः,  ततयाः आपयाः,  ततश्च पपृसथव्यमायाः समपुत्पसत्तरभकतम्। एतमामन 
सकक्ष्ममामण  भकतमामन  व्यविहमारमासममाथमारमन  अपञ्चतीकपृ तभकतमामन  इत्यपुच्यन्तक्षे।  एतक्षेभ्ययाः  अपञ्चतीकपृ तक्षेभ्ययाः 
पञ्चसकक्ष्मभकतक्षेभ्ययाः  पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा  पञ्च  स्थकलभकतमामन,  पञ्च  जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च  कमरबन्द्रियमामण,  पञ्च 
विमायवियाः, बपुमदयाः मनश्चक्षेमत उत्पदन्तक्षे। ननपु मकस  नमाम पञ्चतीकरणमममत चक्षेद पुच्यतक्षे - पञ्चतीकरणस नमाम एकमा प्रमक्रयमा, 
ययमा प्रत्यक्षेकस  भकतमानमामम्  मदततीयमासरयाः अन्यक्षेषमास  चतपुणमार  भकतमानमास  अषममासरक्षेन ममसलत्विमा  एकस  पकणर  व्यविहमारयनोग्यस 
स्थकलभकतस  मनममारमत।  जमानक्षेबन्द्रियमामण  आकमारमादतीनमास  पपृथकम्  पपृथकम्  समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः  क्रमक्षेण  उत्पदन्तक्षे। 
कमरबन्द्रियमामण  आकमारमादतीनमास  पपृथकम्  पपृथकम्  रजजऽरक्षेभ्ययाः  क्रमक्षेण  उत्पदन्तक्षे।पञ्च  विमायवियाः  आकमारमादतीनमास 
रजजऽरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः उत्पदन्तक्षे।  आकमारमादतीनमास  समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः अन्तयाःकरणमम्  उत्पदतक्षे। 
अन्तयाःकरणस्यद्वैवि विपृसत्तभक्षेदक्षेन बपुमदयाः मनयाः मचत्तमम् अहङ्कमारयाः इमत चतपुब्धिमार मविभमागयाः। पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च 
कमरबन्द्रियमामण,  पञ्च  विमायवियाः,  बपुमदयाः  मनश्चक्षेमत  सप्तदरमावियविनोपक्षेतस  सकक्ष्मररतीरमम्।  तस्य  अपरस  नमाम 
सलङररतीरमममत।  यदमप  नद्वैयमामयकमानमास  नयक्षे  आकमारयाः  मनत्ययाः  तथमामप  विक्षेदमाबन्तनमास  मतक्षे  आकमारयाः  ब्रहणयाः 
उत्पदतक्षे  अथमारतम्  अमनत्ययाः इमत अङतीमक्रयतक्षे।  यक्षेन क्रमक्षेण सपृमषयाः प्रमतपमादतक्षे  अदद्वैमतमभयाः तमदपरतीतक्रमक्षेण 
प्रलयमम्  अङतीकपु विरबन्त  तक्षे।  प्रलयनो  नमाम  त्रद्वैलनोक्यमविनमारयाः।  स  च  मनत्य-प्रमाकपृ त-नद्वैममसत्तकमात्यबन्तकभक्षेदक्षेन 
चमातपुमविरध्यस भजतक्षे। एतक्षेषपु ब्रहसमाकमात्कमारक्षेण अरक्षेषप्रपञ्चमविनमारयाः आत्यबन्तकप्रलययाः इत्यपुच्यतक्षे।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

१. सपृमषक्रममविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।

२. सप्तदरमावियविमविमरषस्य सलङररतीरस्य पररचययाः दतीयतमामम्।

३. ममसलतमानमास सकक्ष्मभकतमानमास कमायमारमण ससकक्षेपक्षेण सलखत।

४. पञ्चतीकरणप्रमक्रयमास मविस्तरक्षेण प्रमतपमादतमामम्।

५. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आकमारस्य उत्पसत्तयाः सम्भविमत न विक्षेमत मविचमारयत।

६. चतपुमविरब्धिप्रलयमानमास ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।

 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "तस्ममादमा एतस्ममादमात्मनयाः आकमारयाः सम्भकतयाः। आकमारमादमायपुयाः। विमायनोरमगयाः। अगक्षेरमापयाः। अद्भ्ययाः 

पपृसथविती। पपृसथव्यमा ओषब्धिययाः। ओषब्धितीभ्यनोऽन्नमम्।" इमत।

. 2  ख) आकमारयाः

. 3  शनोत्रस, चकपुयाः, त्विकम् , सजहमा, घमाणस च इमत पञ्च जमानक्षेक्षेबन्द्रियमामण।

. 4  विमाकम् , पमामणयाः, पमादयाः, पमायपुयाः, उपस्थयाः चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण।

. 5  प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानयाः चक्षेमत पञ्च विमायवियाः।

. 6  क) सकक्ष्मभकतमानमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः।

. 7  ख) सकक्ष्मभकतमानमास रजजऽरक्षेभ्ययाः।

. 8  उदमाननो नमाम कण्ठस्थमानतीययाः ऊद्ध्विरगमनविमानम् उत्क्रमणविमायपुयाः।

. 9  क) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः

. 10  ग) सप्तदर।

. 11  क) मनयाः।

. 12  ख) बपुमदयाः।

. 13  प्रमाणनो नमाम प्रमाग्गमनविमानम् विमायपुयाः नमासमागवितर्थी।

. 14  दक्षेविदत्तयाः

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 15  घ) छमान्दनोग्यनोपमनषमद।

. 16  क) तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद।

. 17  आकमारस्य उत्पसत्तरबस्त।
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. 18  प्रयलपयरन्तस मह आकमारस्य मनत्यत्विमममत मनत्यतमा सङच्छतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19  व्यविहमारमासमथमारनमास पञ्च सकक्ष्मभकतमानमास परस्परससममशणक्षेन व्यविहमारयनोग्य-स्थकलभकतनोत्पसत्तप्रमक्रयमा 
एवि पञ्चतीकरणमम्।

. 20  मदब्धिमा मविब्धिमाय चद्वैकद्वै कस  चतपुदमार प्रथमस पपुनयाः। स्विस्विक्षेतरमदततीयमासरद्वैयर्नोजनमातम् पञ्च पञ्च तक्षे॥ इमत।

. 21  १/२।

. 22  भकयाः, भपुवियाः, स्वियाः, महयाः, जनयाः, तपयाः, सत्यमम् इमत सप्त ऊद्ध्विरलनोकमायाः, अतल-मवितल-सपुतल-

रसमातल-तलमातल-महमातल-पमातमालमायाः इमत सप्त च अब्धिनोलनोकमायाः इमत चतपुदरर भपुविनमामन।

. 23  जरमायपुजस स्विक्षेदजमम् अण्डजमम् उमद्भिज्जस चक्षेमत चतपुमविरब्धिमामन स्थकलररतीरमामण।

. 24  प्रलययाः चतपुमविरब्धियाः। मनत्ययाः प्रमाकपृ तयाः नद्वैममसत्तकयाः आत्यबन्तकयाः चक्षेमत।

. 25  मनत्यप्रलययाः नमाम सपुषपुमप्तयाः।

. 26  ब्रहसमाकमात्कमारकमारणमातम् अरक्षेषमनोकयाः एवि आत्यबन्तकयाः प्रलययाः।

॥ इमत षनोडरयाः पमाठयाः ॥
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) 17 अविस्थमात्रयमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा

दररनमानमामन आबस्तकमामन नमाबस्तकमामन चक्षेमत दक्षेब्धिमा व्यविमह्रियन्तक्षे। आबस्तकदररनक्षेषपु अन्यतमनो भविमत 
विक्षेदमान्तयाः। विक्षेदमानमामबन्तमनो भमागयाः भविमत विक्षेदमान्तयाः। विक्षेदयाः कमरकमाण्डयाः जमानकमाण्डश्चक्षेमत मदमविब्धियाः। कमरकमाण्डक्षे 
यमागमामदकमरणमास मविचमारयाः तथमा जमानकमाण्डक्षे ब्रहमविचमारश्च स्तयाः। तत्र ब्रहमविचमारपरस्य जमानकमाण्डस्य मविचमारयाः 
विक्षेदस्यमाबन्तमभमागक्षे  मविदतक्षेमत  तस्य  विक्षेदमान्त  इमत  नमामब्धिक्षेयमम्।  विक्षेदमान्त  इमत  मपुख्यतयमा  उपमनषदमास  नमाम। 
उपमनषदमास तमात्पयरमविचमारयाः यद्वैयाः गन्थद्वैयाः मक्रयतक्षे  तक्षे  विक्षेदमान्तपदबनोध्यमायाः भविबन्त। तथमाच ब्रह्मसकत्रस भगविद्गतीतमा 
तद्भिमाष्यमामदकञ्च।  विक्षेदमान्तनो  नमाम  उपमनषद्प्रममाणस  तदपुपकमारतीमण  ररतीरकसकत्रमादतीमन  चक्षेमत  उकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे। 
मतभक्षेदक्षेन विक्षेदमान्तयाः बहहब्धिमा व्यविमह्रियतक्षे। तत्र अदद्वैतस  भक्षेदमाभक्षेदस मविमरषमादद्वैतस  दद्वैतस  रपुदमादद्वैतमम् इत्यमादययाः मपुख्यमायाः 
सम्प्रदमायमायाः  भविबन्त।  एतक्षेषमास  यथमाक्रमस  प्रवितरकमायाः  भविबन्त  रङ्करमाचमायरयाः  भमास्करमाचमायरयाः  रमाममानपुजमाचमायरयाः 
मध्विमाचमायरयाः विल्लभमाचमायरश्च। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 विक्षेदमान्तस्य समाममान्यजमानस लभ्यतक्षे। 
 अदद्वैतविक्षेदमान्तरबदस्य मविरक्षेषमाथरयाः अविगम्यतक्षे। 
 विक्षेदमान्तस्य इतरमविभमागमानमास पररचययाः प्रमाप्यतक्षे। 
 विक्षेदमान्तप्रमतपमादमानमास मपुख्यतत्त्विमानमास जमानमम् उपलभ्यतक्षे। 
 रङ्करमादमाचमायमारणमास पररचययाः समाममान्यतयमा उपलभ्यतक्षे। 
 अविस्थमात्रयमविषयक्षे सपुष्ठपु  बनोब्धियाः लभ्यतक्षे। 
 आत्मनयाः चतपुष्पमात्त्विस सम्यगविगम्यतक्षे। 
 मविश्विविद्वैश्विनरमामदस्विरूपमविबपुद्ध्यतक्षे। 

. ) 17 1 अदद्वैतरबदमाथर याः
न मविदतक्षे  दद्वैतस  यबस्मनम्  ततम्  अदद्वैतमममत तस्यमाथरयाः।  तत अदद्वैतरबदस्य अथरमविरक्षेषयाः  मविचमायरतक्षे। 

दमाभ्यमामम् इतस दतीतमम्। जतीविजगद्भ्यमाममतस मविरषस ब्रह्मद्वैवि दतीतमम्। दतीतस्य भमावियाः दद्वैतमम्। दद्वैतस्यमाभमावियाः अदद्वैतमम्। 
न दद्वैतमम् अदद्वैतमम्। एविञ्च ब्रहणयाः जतीविजगद्भ्यमास मविमरषत्विस यक्षे नमानपुमन्यन्तक्षे त एविमादद्वैमतनयाः। 
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तद्विध ततिपं द्वितीतितमतच्चाहुस्तदच्चाविप्नो द्विनतिम पच्यतित। 

तितनष तध तनि चच्चाद्विनतिपं प्रतग म विस्त्वतभधतीयति त॥(बवृहदच्चारण्यकभच्चाषविच्चातति रकम म - ४.३.१९०७)

एविञ्च रपुदस चद्वैतन्यमक्षेवि अदद्वैतमम्। चद्वैतन्यस्यद्वैवि प्रत्यक्त्विक्षेनमात्र अविब्धिमानमातम्। ब्रह सत्यस  जगबन्मथ्यमा 
जतीविनो ब्रहद्वैवि नमापर इमत भविमत अदद्वैतस्य मपुख्यस  प्रमतपमादमम्। दररनक्षेषपु  विक्षेदमान्तस्य तत्रमादद्वैतस्य च स्थमानमम् 
अततीविप्रमाब्धिमान्यमहरमत। 

. ) 17 2 आत्मनयाः त्रतीमण रूपमामण
विक्षेदमान्तरमासस्य  मपुख्ययाः  मविषयनो  भविमत  जतीविब्रहणनोरद्वैक्यमम्।  अथविमा  जतीविमात्मनयाः  परममात्मनश्च 

अभक्षेदजमानमम्। तस्य अभक्षेदस्य प्रमतपमादनस कतपुर  रमासक्षे नद्वैकक्षे  उपमायमायाः स्वितीकपृ तमायाः वितरन्तक्षे। तत्र एकस्यनोपमायस्य 
प्रदररनमाथरमम् अयस मविचमारयाः स्वितीकपृ तनो वितरतक्षे। तथमा च परममात्मनयाः असब्धिदद्वैवितस समविरक्षेषमामण त्रतीमण रूपमामण सबन्त। 
तथद्वैवि जतीविमात्मनयाः अध्यमात्मस च समविरक्षेषमामण त्रतीमण रूपमामण सबन्त। असब्धिदद्वैवितमम् इत्यस्य दक्षेवितमात्मकममत्यथरयाः। 
अध्यमात्ममम् इत्यस्य जतीविमात्मकममत्यथरयाः। तथमा च असब्धिदद्वैवितस  त्रतीमण रूपमामण भविबन्त ईश्विरयाः,  महरण्यगभरयाः 
मविरमाटम्  च।  अध्यमात्मस  तपु  मविश्वितद्वैजसप्रमाजभक्षेदक्षेन  त्रतीमण  रूपमामण।  तत्र विद्वैश्विमानरस्य स्थमानस  भविमत जमागतम्। 
तद्वैजसस्य स्थमानस भविमत स्विप्नयाः। प्रमाजस्य स्थमानस  सपुषपुमप्तश्च। 

. ) 17 3 मतसयाः अविस्थमायाः
ररतीरस्थस्य  जतीविमात्मनयाः  मतसयाः  अविस्थमायाः  सबन्त।  तमाश्च  जमागतम्  स्विप्नयाः  सपुषपुमप्तयाः  च। 

परपस्परमविलकणमायाः  भविबन्त  एतमा  अविस्थमायाः।  जमागदविस्थमायमास  स्विप्नयाः  नमाबस्त।  स्विप्नमाविस्थमायमास  जमागदमप 
नमाबस्त।  तक्षे  दक्षे  अमप  सपुषपुप्तसौ  न  स्तयाः।  मनरुपमासब्धिकस्य  ब्रहणयाः  स्विरूपमम्  अविगन्तपुमक्षेवि  एतमायाः  अविस्थमायाः 
मनरूप्यन्तक्षे रमासक्षे। सविर्नोपमासब्धिविसजरतस  ब्रह एतमाभ्ययाः अविस्थमाभ्ययाः अमप मपुकस  भवितततीमत अनक्षेन प्रमतपमादतक्षे। 
एतमाभ्ययाः  अविस्थमाभ्ययाः  मभन्नमा  कमामचदविस्थमा  जतीविस्य नमाबस्त एवि।  अविस्थमात्रयममप  ररतीरस्थयाः जतीवि  एवि 
अनपुभविमत। कनोऽयस जतीवियाः?  अविस्थमाश्च कमायाः?

. ) 17 4 जतीविस्विरूपमम्
जतीविनो  नमाम  अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस  चद्वैतन्यमममत  जक्षेयमम्।  ब्रहमामदवितम्  जतीवि  अमप  मविभपुयाः  मनत्ययाः 

सन्ममात्रचद्वैतन्यमबस्त। स एविमास्य नमामरूपमात्मकस्य जगत आब्धिमारभकत आस्तक्षे। इबन्द्रियमननोऽहसकमारमादपुपमासब्धिमभयाः 
पपृथकम्  पपृथकम्  अमविबच्छन्नयाः आत्मद्वैवि जतीवियाः।  आत्ममा तपु  सदक्षेकयाः तथमामप उपमासब्धिभक्षेदक्षेन  अनक्षेकजतीविस्विरूपक्षेण 
प्रततीयतक्षे। एविमम् अकतमार आत्ममा कतमार भविमत। अभनोकमा आत्ममा भनोकमा च भविमत। सपुखती द पुयाःखती च भविमत। 
कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदकमम्  उपमासब्धिकपृ तस  न  तपु  विमास्तमविकमम्।  जतीवियाः  परममात्मनयाः  न  असरयाः  अबस्त।  नद्वैवि  तस्य 
पररणमामयाः अबस्त। मकन्तपु तस्य मविवितररूपप्रततीमतममात्र एवि। जतीवि एवि सससमारती भविमत। तस्यद्वैवि बन्ब्धिमनोकसौ च। 
जतीवि एवि पमापपपुण्यमादतीमन उपमाजरयमत तत्फलस भपुङ्कक्षे  च। जतीविस्य जतीवित्विस विहक्षेयाः उष्णत्विवितम् न स्विमाभमामविकमम् 
मकन्तपु कबल्पतमक्षेवि। मनोहमान्ब्धिकमारक्षे अहमममत भ्रमाबन्तबपुद्ध्यमा जतीवित्विस भजमत। तत्त्विमस्यमामदजन्यजमानक्षेन जतीवियाः 
अजमानस मविनमारमयत्विमा स्विस्विरूपममाप्ननोमत। ब्रहमविदमाप्ननोमत परमम् इमत तद्वैसत्तरतीयशपुतक्षेयाः। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 विक्षेदमान्तनो नमाम कयाः?

.2 विक्षेदयाः कमतमविब्धियाः?

.3 जमानकमाण्डस्य अपरस नमाम मकमम्?

.4 अदद्वैतविक्षेदमान्तप्रवितरकयाः कयाः?

.5 दद्वैतविक्षेदमान्तप्रवितरकयाः कयाः?

.6 मविमरषमादद्वैतस्य प्रवितरकयाः कयाः?

.7 विक्षेदमान्तस्य मपुख्ययाः मविषययाः कयाः?

.8 आत्मनयाः कमत रूपमामण?

.9 जतीविस्य अविस्थमायाः कमत?

.10 जतीविनो नमाम कयाः?

. ) 17 5 जमागदविस्थमा
जमागरणस नमाम इबन्द्रियद्वैयाः अथर्नोपलबबब्धियाः। इबन्द्रियमामण जमानकमरभक्षेदक्षेन दर। तद्वैररबन्द्रियद्वैयाः मविषयद्वैयाः समाकस  

समन्नकषर  प्रमाप्य  जतीवियाः  यदमा  सपुखदपुयाःखक्षे  अनपुभविमत  तदमा  जतीवियाः  जमागमतर  इमत  विकपुस  रक्यतक्षे।  जतीविस्य 
स्थकलमविषयनोपभनोगयाः  भविमत  जमागदविस्थमायमामम्।  जमागत्कमालक्षे  जतीवियाः  यदमदषयमविरक्षेषमम्  अनपुभविमत  तस्य 
सविरस्यमामप मचत्तक्षे विमासनमारूपक्षेण बस्थमतभरविमत। लसौमककविद्वैमदककमरणमास सपुखदपुयाःखमामदफलभनोगमाय ब्धिममारब्धिमरयनोश्च 
तथमा बन्ब्धिमनोकप्रमाप्तयक्षे च  एतदमासनमायपुकस  जमागदक्षेवि आशयस भविमत। 

जमागमत प्रममातपृप्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारमायाः भविबन्त। तत्र प्रममाणद्वैयाः ययाः अथर  प्रममणनोमत स प्रममातमा। यक्षेन 
प्रममणनोमत  ततम्  प्रममाणमम्।  यतम्  प्रमतीयतक्षे  ततम्  प्रमक्षेयमममत  मविविक्षेकयाः।  तत्र  प्रममातमा  जतीविश्चक्षेतननो  भविमत। 
जमागदविस्थमायमास जतीविस्य विद्वैश्विमानर इमत नमाम भविमत। 

. ) 17 6 विद्वैश्विमानरयाः
आत्मनयाः चत्विमारयाः पमादमायाः सबन्त। सनोऽयममात्ममा चतपुष्पमातम्  इमत ममाण्डकक्यविमाक्यमक्षेवि तत्र प्रममाणमम्। 

पदतक्षे  गम्यतक्षे  अविगम्यतक्षे  ब्रहमात्मद्वैक्यमम्  एमभररमत पमादमायाः  मविश्विमादययाः।  मविश्वियाः  तद्वैजसयाः प्रमाज ईश्विरयाः  इमत 
चत्विमारयाः पमादमायाः। 

मविश्वि  एवि  विद्वैश्विमानरनो  भविमत।  मविश्विक्षेषमास  नरमाणमास  नयनमादम्  विद्वैश्विमानरयाः  यदमा  मविश्विश्चमाससौ  नरश्चक्षेमत 
मविश्विमानरनो,  मविश्विमानर  एवि  विद्वैश्विमानरयाः  इमत।  जमागदविस्थमायमास  मविदममानयाः  आत्ममा  भविमत  प्रथमयाः  पमादयाः। 
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अविस्थमात्रयमविचमारयाः मटप्पणती

बमाहमविषयक्षेषपु एवि अस्य प्रजमा अविभमासतक्षे। अतयाः अयस बमहष्प्रजयाः भविमत। एविमक्षेवि अयस जमागररतस्थमानयाः सप्तमाङयाः 
एकनोनमविसरमतमपुखयाः स्थकलभपुकम्  च भविमत। तथमा च शपुमतयाः 

जच्चागतरतिस्थिच्चानिप्नो बतहष्प्रजदः सप्तच्चाङप्नो एकप्नोनितविपंशिततिम पखिदः 

स्थिदलभ पग्वि नश्वच्चानिरदः प्रथमदः पच्चाददः इतति। 
मकब्धिमार सपुतक्षेजमा, चकपुमविरश्विरूपयाः, प्रमाणयाः पपृथग्वित्ममारत्ममा, सन्दक्षेहनो बहहलनो, विबस्तरक्षेविरमययाः, पपृसथव्यक्षेवि पमादसौ, 

मपुखमम्  आहविनतीयमामगयाः  इत्यक्षेविस  भविबन्त  विद्वैश्विमानरस्य  सप्तमाङमामन।  जमानक्षेबन्द्रियपञ्चकस ,  कमरबन्द्रियपञ्चकस , 
प्रमाणमामदपञ्चकस ,  बपुमदयाः,  मनयाः,  अहङ्कमारयाः,  मचत्तमम्  इत्यक्षेविस  तस्य  नविदरमपुखमामन  सबन्त।  एतद्वैयाः  विद्वैश्विमानरयाः 
रबदमामदस्थकलमविषयमानम् भपुङ्कक्षे । अनक्षेन एवि मदततीयस्य पमादस्य प्रमामप्तभरविततीमत कमारणमातम् अयस विद्वैश्विमानरयाः प्रथमयाः 
पमादयाः। जमागदविस्थमायमास स्थकलररतीरमामभममानती भविमत मविश्वियाः। 

. ) 17 7 स्थकलररतीरमम्
उपमासब्धितन्त्रनो भविमत जतीवियाः। ररतीरस तत्र एक उपमासब्धियाः। ररतीरञ्च मत्रमविब्धिमम्। स्थकलररतीरस सकक्ष्मररतीरस 

कमारणररतीरञ्च। त्रतीमण ररतीरमामण आत्ममन कबल्पतमामन भविबन्त। तत्र कमारणस भविमत अजमानमम्। जमागदविस्थमायमास 
स्थकलररतीरस्य  प्रमाब्धिमान्यमबस्त।  मकन्नमाम  स्थकलररतीरमममत  सजजमासमा  भविमत।  चकपुषमा  वितीकममाणमायाः 
हस्तपमादमस्तकमादययाः स्थकदक्षेहस्य असरमायाः भविबन्त। मज्जमाबस्तमक्षेदमायाः चमररकममाससमादयश्च तस्यमासरमा एवि। तदपुकस -

मजच्चातस्तमतददः पलरक्तचमरत्वगच्चाह्वय नधच्चा रति पतभरततभरतन्वितिम म

पच्चादप्नोरुविक्षप्नो भ पजपवृषमस्तकनरपंग नरुपच्चापंग नरुपय पक्तमततिति म। 

अहपं ममततति प्रतथतिपं शिरतीरपं मप्नोहच्चासदपं स्थिदलतमतितीय रति त ब पध नदः॥७४॥(तविवितकचदडच्चामतरदः)
अमरतस्य अन्नस्य स्थकलमध्यमसकक्ष्मभक्षेदक्षेन मत्रब्धिमा मविभमागनो जक्षेययाः। तक्षेजसनो घपृतमादक्षेयाः मध्यमनो भमागयाः 

मज्जमा। तस्य स्थमविष्ठनो भमागयाः अबस्थ। तस्य पकविरपररणमामयाः मक्षेदयाः। पलस ममाससमम्,  अमरतस्य अन्नस्य मध्यमनो 
भमागयाः  लनोमहतस,  पतीतमानमामम्  अपमास  मध्यमनो  भमागयाः,  चमर  स्थकलमाविरणस,  त्विकम्  सकक्ष्ममाविरणमम्  आन्तरमान्ब्धिमातकनम् 
नमाडमादवींश्च  सप्तमाविरणमामन  आविपृण्विबन्त।  एतमादृरद्वैयाः  अवियविद्वैयाः  यपुकस  भविमत  स्थकलररतीरमम्।  स्थकल  ररतीरमम् 
आत्मनयाः नमाबस्त। तथमामप अजमानमातम्  स्विककीयस  मनपुतक्षे।  ततश्च तक्षेषपु  अहस  स्थकलयाः अहस  कपृ रयाः अहस  सपुन्दरयाः 
इत्यक्षेविसमविब्धियाः अहसत्विमामभममानयाः भविमत। अहस ब्रहणयाः अहस कमत्रययाः इमत तत्र मविरक्षेषयाः। तत्र मम पमादसौ मम हस्तसौ 
मम  दक्षेहयाः  इत्यक्षेविमविब्धियाः  ममतमामभममानश्च  भविमत।  अजमानप्रयपुकमाध्यमासमादक्षेवि  अहममदस  ममक्षेदमममत  नद्वैसमगरकयाः 
लनोकव्यविहमारयाः। 

स्थकलररतीरस  जतीविस्य भनोगमायतनस  भविमत। जमागत्कमालक्षे  विद्वैश्विमानरयाः मदग्विमातमाकर विरुणमाबश्विमभयाः क्रममादम् 
मनयबन्त्रतक्षेन  शनोत्रमादतीबन्द्रियपञ्चकक्षे न  क्रममातम्  रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमान्तमानम्  स्थकलमविषयमानम्  अनपुभविमत। 
अगतीन्द्रिनोपक्षेन्द्रियमप्रजमापमतमभयाः क्रममादम् मनयबन्त्रतक्षेन विमागमादतीबन्द्रियपञ्चकक्षे न क्रममादम् विचनमादमानगमनमविसगमारनन्दमानम् 
स्थकलमविषयमानम्  अनपुभविमत।  चन्द्रिचतपुमपुरखरङ्करमाच्यपुतद्वैयाः  क्रममादम्  मनयबन्त्रतक्षेन  मननोबपुद्ध्यहङ्कमारमचत्तमाख्यक्षेन 
अन्तररबन्द्रियचतपुष्कक्षे ण क्रममातम्  सङ्कल्पमविकल्पमनश्चयमाहङ्कमायरचद्वैत्तमासश्च स्थकलमविषयमानम्  विद्वैश्विमानरयाः अनपुभविमत। 
इत्यपुकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे। स्थकलभपुकम्  विद्वैश्विमानर इमत तत्र प्रममाणमम्। 
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मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

११ जमागरणस मकमम्?

१२ स्थकलमविषयनोपभनोगयाः कदमा भविमत?

१३ प्रममातमा कयाः?

१४ आत्मनयाः चत्विमारयाः पमादमायाः कक्षे ?

१५ जमागररतस्थमानयाः कयाः?

१६ मत्रमविब्धिमामन ररतीरमामण कमामन?

१७ जतीविस्य भनोगमायतनस मकमम्?

. ) 17 8 स्विप्नयाः
स्विप्ननो  नमाम  जमागररतससस्कमारप्रत्यययाः  समविषययाः।  जमागदविस्थमातयाः  अत्यन्तस  मभन्नमा  कमामचदविस्थमा 

भविमत  स्विप्नयाः।  अत्र  इबन्द्रियमाणमास  प्रविपृसत्तनमारबस्त  तक्षेषमास  मनसस  लतीनत्विमातम्।  इबन्द्रियमाणमामम्  अभमाविक्षे 
स्विप्नस्थमविषयमाणमास  दररनस  कथस  सम्भविततीमत  सजजमासमायमामपुच्यतक्षे  समामकदमारमा  इमत।  अन्तयाःकरणनोपमहतस 
चद्वैतन्यमक्षेवि  समाकतीत्यपुच्यतक्षे।  तदमा  इबन्द्रियमाणमामम्  उपरमक्षे  सत्यमप  मनसयाः  प्रविपृसत्तभरविमत।  अतयाः 
जमागत्कमालतीनस्थकलमविषयक्षेभ्ययाः  इबन्द्रियमाणमामम्  उपरमक्षेऽमप  मनयाः  अनपुपरतस  सतम्  मविषयमानम्  सक्षेवितक्षे।  यदमप 
स्विप्नकमालक्षे स्थकलमविषयमायाः न सबन्त तथमामप सकक्ष्ममविषयमायाः सन्त्यक्षेवि। तथमा च जमायतक्षे-

इतन्द्रियच्चारच्चाम म उपरमत मनिप्नोऽनि पपरतिपं यतद स तविति त

तविषयच्चानि तवि तितद्विदच्चाति म स्वपदशिरनिम म॥ 
स्विप्नकमालक्षे  ररतीरस्य जडतमा  नमाबस्त प्रमाणस्य सत्त्विमातम्।  स्विप्नकमालक्षे  जमागत्कमालतीनवितम्  सविर्नोऽमप 

व्यविहमारयाः सम्भविमत। तत्र रथमायाः रथचमालकमायाः अश्विमायाः ममागमारश्च सबन्त। कथस सबन्त इमत चक्षेतम् जतीवियाः एततम् सविर 
सपृजमत। अतयाः स्विप्नलनोकयाः जतीविस्य सपृमषररमत शपुमतविरदमत। 

नि तित्र रथच्चा रथयप्नोगच्चानिपनच्चानिप्नो भविन्त्यथ रथयप्नोगच्चानि म पथदः सवृजति त -(बवृह. ४.३.१०)

स्विप्नस्थमविषयमायाः  जमागत्कमालतीनवितम्  न परममाथमारयाः  मकन्तपु  ममथ्यमा  एवि। न परममाथरगन्ब्धिनोऽप्यबस्त। 
(सक.भ.-३.२.३)  अतयाः तत्र मक्रयममाणक्षेन पपुण्यक्षेन पमापक्षेन विमा जतीविस्य सन्बन्ब्धि एवि नमाबस्त। यदमप स्विप्नयाः 
जमागदविस्थमानपुभकतमविषयमाणमास  स्मपृमतयाः  भविमत। पकविरदृषस्य स्मपृमतमहर  प्रमायक्षेण स्विप्नयाः।  (बपृ.सक.भमा.४.३.९)  इह 
जन्ममन अनपुभकतनमानमास  मविषयमाणमामक्षेवि  स्विप्नदररनस  भविततीमत न मन्तव्यस  तद्व्यमतररकमम्  इह अननपुभकतममप 
स्विप्नस्य मविषयनो भविमत। परलनोकस्थमविषयमाणमाममप दररनस स्विप्नकमालक्षे अबस्त। यदमप परलनोकस्थसपुखदपुयाःखक्षे 
समाकमान्नमानपुभविमत तथमामप तदररनस भविततीमत सविरषमामनपुभवियाः। 
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स्विप्नक्षे  अनपुभकतमायाः  अश्विगजमामदमविषमायमायाः  प्रमामतभमाससकमायाः  भविबन्त।  तक्षे  यमावित्प्रमतभमासमविमतष्ठन्तक्षे। 
स्विप्नयाः स्विकमालक्षे सत्यविद्भिमामत प्रबनोब्धिक्षे चमासद्भिविक्षेतम्। यथमा स्विप्नकमालक्षे मनयाःकबल्पतमामन सपुखद पुयाःखमाभयमामदहक्षेतकमन 
विस्तकमन  सत्यविद्भिमाबन्त  प्रबनोब्धिक्षे  चमासबन्त  भविक्षेयपुयाः।  तथमाजमानकमालक्षे  दद्वैतममदस  जगतम्  सत्यविद्भिमात्विमा 
सविरव्यविहमारमास्पदस  भकत्विमा  सपुखदपुयाःखमादनपुभविमानम्  भमाविमयत्विमा  आत्मप्रबनोब्धिक्षे  च  मनश्रक्षेषस  मनवितरतक्षे।  विस्तपुतयाः 
जमागत्प्रपञ्चयाः ममथ्यमा भविमत, मकन्तपु लनोकमानमास तथमा अनपुभवियाः नमाबस्त। रमासमाचमायर्नोपदक्षेरससदयाः परनोकमानपुभविस्तपु 
कक्षे षमासञ्चदबस्त।  स्विप्नमविषयक्षे  तथमा  नमाबस्त।  तस्य  ममथ्यमात्विस  सविमारनपुभविगम्यमक्षेवि।  स्विप्नस्थमविषमायमायाः 
प्रबनोब्धिकमालक्षे  नमानपुभनोकपुस  रक्यमायाः तक्षेषमास  कबल्पतत्विक्षेन प्रततीमतकमालममात्रसत्तमाकत्विमातम्।  स्विप्नक्षे  कश्चन आत्ममानस 
रमाजमानस पश्यमत। प्रबनोब्धिक्षे च स दररद्रि एवि भविमत न तपु रमाजमा। स्विप्नस्थमविषयमायाः कमणकमायाः न तपु दतीघरकमासलकमायाः। 
एविस जमागत्प्रपञ्च अमप स्विप्नतपुल्यनो द्रिषव्ययाः। 

. ) 17 9 तद्वैजसयाः
तद्वैजसयाः आत्मननो मदततीययाः पमादयाः भविमत। तक्षेजनोमयमान्तयाःकरणनोपमहतत्विमातम् जतीविस्य तद्वैजस इमत नमाम। 

तक्षेजनोमयत्विञ्चमात्र विमासनमामयत्विमक्षेवि। विमासनमा च जमागदविस्थमायमामम्  अन्तयाःकरणविपृसत्तदमारमा  तत्तमदबन्द्रियद्वैयाः  यक्षे  यक्षे 
रबदमामदमविषयमायाः जतीविक्षेन स्थकलरूपक्षेण अनपुभकतमायाः तक्षेषमास ससस्कमारमायाः सकक्ष्मरूपक्षेण मनसस वितरन्तक्षे, तक्षेषमास नमाम भविमत 
विमासनमा  इमत।  तद्वैजसस्य  स्थमानस  भविमत  स्विप्नयाः।  अतयाः  अयस  स्विप्नस्थमानयाः  इत्यमभब्धितीयतक्षे। 
स्विप्नसकक्ष्मररतीरमामभममानती  भविमत  तद्वैजसयाः।  स्विप्नक्षे  विमासनमारूपक्षेणद्वैवि  प्रजमायमायाः  बस्थमतभरविमत।  विद्वैश्विमानरयाः 
स्थकलमविषयमानम्  समाकमादनपुभविततीमत हक्षेतपुनमा  तस्य प्रजमा स्थकलमा  भविमत। मकन्तपु  स्विप्नकमालक्षे  जमागत्कमालतीनमानम् 
विमासनमाभकतमानम् सकक्ष्ममविषयमानम् अनपुभविमत इमत हक्षेतपुनमा तद्वैजसस्य प्रजमा सकक्ष्ममा भविमत। तत्कमालक्षे सकक्ष्ममविषयमानम्  
अनपुभविमत  इमत  स  प्रमविमविकभपुकम्  इमत  कथ्यतक्षे।  जमागत्कमालतीनवितम्  स्विप्नस्थभनोगमायाः  न  स्थकलमायाः,  तक्षेभ्ययाः 
अत्यन्तस मविमविकमायाः वितरन्तक्षे इमत प्रमविमविकभपुकम् । अस्य प्रमविमविकमाहमारतरयाः इत्यमप नमाममान्तरमबस्त। स्विप्नलनोकक्षे  
जतीविस्य कपृ तक्षे अन्नस्य अमतसकक्ष्ममासर एवि आहमारनो भविमत। अन्नस्य मध्यममासरदम् अत्यन्तस मविमविकयाः इमत। अतयाः 
अयस तद्वैजसयाः प्रमविमविकमाहमारतरश्च भविततीमत बपृहदमारण्यकक्षे  अबस्त (बपृ-४.२.३)। 

स्विक्षेन सम्पमामदतमानमास विमासनमानमामम् अनपुरनोब्धिक्षेन मननोदमारमा अन्तयाः एवि प्रजमा जतीविस्य उत्पदतक्षे। अतयाः 
अयस तद्वैजसयाः अन्तयाःप्रजश्च भविमत। एविस सप्तमाङयाः एकनोनमविसरमतमपुखयाः प्रमविमविकभपुकम्  च भविमत। विद्वैश्विमानरस्य 
यथमा सप्तमाङमादययाः विमणरतमायाः तथमा अस्यमामप द्रिषव्यमायाः। तथमा च शपुमतयाः 

स्वपस्थिच्चानिप्नोन्तदःप्रजदः सप्तच्चाङ एकप्नोनितविपंशिततिम पखिदः 

प्रतवितविक्तभ पक म तियौजसप्नो तद्वितितीयदः पच्चाद इतति। 

. ) 17 10 सकक्ष्मररतीरमम्
जमागमत  स्थकलररतीरस  सम्यगविभमासक्षेत्यपुकमम्।  तमहर  स्विप्नकमालक्षे  कस्य  ररतीरस्य  भमानमममत 

सजजमासमायमामपुच्यतक्षे  सकक्ष्मररतीरस्य  इमत।  मकन्नमाम  सकक्ष्मररतीरमम्।  सकक्ष्मररतीरमामण  सप्तदरमावियविमामन 
सलङररतीरमामण।  तदपुकममभजद्वैयाः  मपुख्यस  तपु  सप्तदरकस  प्रसथतस  मह  सलङमम्   इमत।  सलङ्ग्यतक्षे  जमाप्यतक्षे 
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प्रत्यगमात्मसद्भिमावि  एमभररमत  सलङमामन।  अवियविमास्तपु  जमानक्षेबन्द्रियपञ्चकस  कमरबन्द्रियपञ्चकस  बपुमदमनसती 
विमायपुपञ्चकञ्चक्षेमत। तदपुकस  रङ्करमाचमायरण मविमविकचकडमामणसौ-

विच्चागच्चातदपञ्च श्रविरच्चातदपञ्च

प्रच्चारच्चातदपञ्चच्चाभ्रम पखिच्चातनि पञ्च। 

ब पद्ध्यच्चादतविदच्चातप च कच्चामकमच्चा रतर

प पय रष्टिकपं  सदकशिरतीरमच्चाहुदः॥ (तवि.चद. ९८)

जमानसमाब्धिनमानतीबन्द्रियमामण  जमानक्षेबन्द्रियमामण।  तमामन  च  शनोत्रत्विक्चकपुसजरहमाघमाणमाख्यमामन।  यथमाक्रमस 
रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमायाः तक्षेषमास  मविषयमाश्च भविबन्त। कमरणयाः समाब्धिनमामन इबन्द्रियमामण कमरबन्द्रियमामण। तमामन च 
विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमाख्यमामन।  यथमाक्रमस  विचनमादमानगमनमविसगमारनन्दसमाब्धिकत्विस  भविमत  एतक्षेषमामम्।  तथमा  च 
विमामगबन्द्रियस विचनस समाब्धियमत। विमामगबन्द्रियस मविनमा कथनक्षे वियमम् असमथमार एवि। पमामणयाः आदमानस समाब्धियमत। मविनमा 
पमामणसमाहमाय्यस कस्यमचतम् विस्तपुनयाः आदमानस नद्वैवि सम्भविमत। पमादयाः गमनस समाब्धियमत। पद्भ्यमास मविनमा क्रममत्विमा 
दक्षेरमान्तरस प्रमत गन्तपुस  न रक्ननोमत। पमायपुयाः मविसजरनस  समाब्धियमत। ररतीरस्थस्य मलस्य मविसजरनस  पमाय्विमाख्यक्षेन 
इबन्द्रियक्षेणद्वैवि  भविमत।  सपुखसमाब्धिकममबन्द्रियस  भविमत  उपस्थमम्।  मकत्रमविसजरनसमाब्धिकस  तथमा  सपुखसमाब्धिकञ्चक्षेबन्द्रियस 
भविमत उपस्थमम्। तथमा च प्रश्ननोपमनषदमाक्यमबस्त। 

विच्चाक म च विक्तवपं च हस्तयौ च दच्चातिवपं च उपस्थिश्चिच्चानिनतयतिवञ्च पच्चाय पश्चि तविसज रतयतिवञ्च 

पच्चादयौ गन्तवञ्च। इतति। (प्र.उप. ४.८ )
अथ बपुमदमनसनोश्च कमा गमतररमत मचन्त्यतक्षे। बपुमदनमारम मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः भविमत। 

मननो नमाम सङ्कल्पमविकल्पमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः भविमत। मचत्तस्य अहसकमारस्य च अनयनोरक्षेवि अन्तभमारविमातम् 
तयनोयाः पपृथकम्  मविचमारयाः नमापक्षेकतक्षे। तदपुकस  विक्षेदमान्तपमाररभमाषमायमामम्-

मनिप्नो ब पतदरहपंकच्चारतश्चितपं कररमच्चान्तरम म। 

सपंशियप्नो तनिश्चियप्नो गवि रदः सररपं कररमच्चान्तरम म॥इतति॥
अन्तयाःकरणस  चतपुब्धिमार  भविमत। मनयाः बपुमदयाः अहसकमारयाः मचत्तस च इमत। तत्र ससरययाः-  मनसयाः मविषयनो 

भविमत।  मनश्चययाः  बपुदक्षेयाः  मविषयनो  भविमत।  गविरयाः  अहङ्कमारस्य,  स्मरणस  च  मचत्तस्य  मविषयसौ  स्तयाः। 
अनपुसन्ब्धिमानमात्ममाकमान्तयाःकरणविपृसत्तयाः मचत्तमम्। अमभममानमाबत्मकमान्तयाःकरणविपृसत्तयाः अहङ्करयाः। स्मपृमतयाः अनपुभविजन्यमा 
भविमत। अनपुभविरच मनश्चयमात्मकयाः। अतयाः मनश्चयमाबत्मकमायमास बपुदसौ एवि मचत्तस्य अन्तभमारवियाः। अहङ्कमारस्य 
सङ्कल्पमविकल्पमात्मकत्विमातम् सयाः मनसस चमान्तभरविमत। 

अथ पञ्च विमायवियाः मचन्त्यन्तक्षे। प्रमाणमापमानव्यमाननोदमानसममानमायाः पञ्च विमायवियाः। प्रमाणनो मह प्रमाग्गमनविमानम् 
नमासमागवितर्थी। अपमाननो मह अविमाग्गमनविमानम् पमाय्विमामदस्थमानवितर्थी। व्यमाननो मह मविष्विग्गमनविमानम् असखलररतीरवितर्थी। 
उदमाननो  मह  कण्ठस्थमानतीय  ऊध्विरगमनविमानम्  उत्क्रणविमायपुयाः।  सममाननो  मह 
ररतीरमध्यगतमामरतपतीतमान्नमामदसमतीकरणकरयाः इमत उकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे। तदपुकस  मविविक्षेचकडमामणसौ
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प्रच्चारच्चापच्चानिवच्चानिप्नोदच्चानिसमच्चानिच्चादः भवितसयौ प्रच्चारदः। 

स्वयमतवि विवृततभतदच्चाद म तविकवृ ततिभ तदच्चाति म स पविर रसतललच्चातदविति म॥ (तवि.चद. ९७)

एविञ्च  पकविर्नोकस  सप्तदरमावियविनोपक्षेतस  सकक्ष्मररतीरस्य  भमानस  भविमत  स्विप्नक्षे।  अतयाः  अस्य  ररतीरस्य 
मविभक्त्यविस्थमा भक्षेदकमाविस्थमा भविमत स्विप्नयाः। अत्र स्थकलदक्षेहमाभमाविमातम् सकक्ष्मदक्षेहक्षे एवि अमभममाननो भविमत। 

. ) 17 11 प्रमाजयाः
प्रमाजयाः  आत्मननो  तपृततीययाः  पमादयाः  भविमत।  व्यष्टजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस  प्रमाजयाः  इत्यपुच्यतक्षे। 

सपुषपुमप्तकमारणररतीरमामभममानती भविमत प्रमाजयाः। प्रकषरण अजयाः इमत प्रमाजनो भविमत। एकमाजमानमाविभमासकत्विमातम् अस्य 
प्रमाजत्विमम्।  प्रमाजस्य स्थमानस  भविमत सपुषपुमप्तयाः अथविमा गमाढमनद्रिमा।  सपुषपुप्त्यविस्थमायमास  मविदममानयाः आत्ममा प्रमाजयाः 
भविमत। सपुषपुमप्तकमालक्षे स्थकलमविषयमायाः सकक्ष्ममविषयमायाः विमा न सबन्त। कक्षे विलमम् अजमानमक्षेवि अविभमासतक्षे। अतयाः सयाः 
अजमानममात्रसमाकती भविमत। अजमानमाविभमासकत्विमातम् अस्य प्रमाज इमत नमाम इमत कक्षे मचतम्। कमारणररतीरमामभममानती 
भविमत प्रमाजयाः। कमारणररतीरविणरनन्तपु अगक्षे भमविष्यमत। कमारणररतीरक्षे अमभममानविमानम् इत्यस्य तमादमात्म्यमाध्यमासक्षेन 
अहमम् इत्यमभममानविमानम् भविमत जतीवि इत्यथरयाः। अमविनमामरस्विरूपमानपुभविरूपमा प्रजमा यस्य भविमत सयाः प्रजयाः, प्रज 
एवि प्रमाजयाः इमत कक्षे षमासञ्चतम् मतमम्। 

अतविदच्चाविशिगस्त्वन्यस्तद्विनतचतच्चादनि तकधच्चा। 

सच्चा कच्चाररशिरतीरपं स्यच्चात्प्रच्चाजस्तत्रच्चातभमच्चानिविच्चानि म॥(पञ्चदशिती-१.१७)

सपुषपुप्तसौ  प्रमाजयाः  आत्मनमा  ऐक्यस  प्रमाप्ननोमत।  सतमा  सनोम्य  तदमा  सम्पन्ननो  भविमत स्विमपतीतनो  भविमत 
तस्ममादक्षेनस स्विमपततीत्यमाचकतक्षे छमान्दनोग्यक्षे अबस्त। स्विमपततीमत अस्य जतीविस्य लनोकप्रससदस नमाम भविमत। जमागमत 
जतीविस्य  उपमासब्धिभरविमत  अन्तयाःकरणमम्।  अतयाः  स  अन्तयाःकरणनोपमासब्धिकयाः  सनम्  मविषयमानम्  गपृहमामत।  स्विप्नक्षे  
तदमासनमामविमरषयाः  सनम्  स्विप्नस  पश्यनम्  मनयाःरबदविमाच्यनो  भविमत।  तदपुपमासब्धिदयममप  सपुषपुप्तसौ  नमाबस्त।  अतयाः 
तदपुपमासब्धिकपृ तयाः  मविरक्षेषनोऽमप  नमाबस्त।  अतयाः  आत्ममन  तस्य  लयनो  भविततीमत  तमात्पयरमम्।  ततश्च  स 
आनन्दमनपुभविमत। अतयाः आनन्दभपुकम्  भविमत। आनन्दस भपुङ्कक्षे  इमत आनन्दभपुकम् । आनन्दयाः स्विरूपमानन्दयाः। 
सपुषपुप्तस्थमानयाः एककीभकतयाः प्रजमानघन एविमानन्दभपुकम्  चक्षेतनोमपुखयाः प्रमाजस्तपृततीययाः इमत ममाण्डक क्यक्षे अबस्त। आनमान्दस्य 
भनोगमाथर  तत्र अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  नमाबस्त इमत रङ्कमा  न कमायमार।  तत्र तदभमाविक्षेऽमप  अजमाविपृसत्तरस्त्यक्षेवि।  तस्य 
जडत्विक्षेऽमप चद्वैतन्यक्षेन प्रदतीप्तमा भविमत। तथमा च चद्वैतन्यप्रदतीप्तमामभयाः अमतसकक्ष्ममामभयाः अजमानविपृसत्तमभयाः स आनन्दमम् 
अनपुभविमत। 

. ) 17 12 सपुषपुमप्तयाः
सपुषपुमप्तयाः गमाढमनद्रिमा एवि। सपुषपुमप्तनमारम सविरमविषयजमानमाभमावियाः। जमागत्प्रपञ्चमातम् स्विप्नप्रपञ्चमाच्च अत्यन्तस 

मभन्नमा  सपुषपुमप्तररयस  जक्षेयमा।  स्थकलमविषयमायाः  सकक्ष्ममविषयमाश्च  न  सबन्त।  तत्र  मविषमायमाणमास  भमानमक्षेवि  नमाबस्त। 
इबन्द्रियमाणमास मनसश्चमात्रनोपरमयाः जक्षेययाः। 

प्रबनोब्धिकमालक्षे  जतीवियाः  स्थकलसकक्ष्मररतीरदमारमा,  स्विप्नक्षे  च  अन्तयाःकरणदमारमा  स्विकमरणमा  भनोगमानम् 
अनपुभकतविमानम्।  अत्र जतीवियाः  अत्यन्तमम्  आयमासमनपुभकतविमानम्।  यथमा  पमकणयाः मवियमद  बहहदकरमम्  उड्डयनस  कपृ त्विमा 
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आयमासमातम् मविशमाबन्तमपुमदश्य स्विककीयस पञरमपुपगत्य प्रमविरमत। तथमा जतीवियाः अमप अन्यत्रमाविस्थमादयक्षे स्विकमरणमा 
आयमासक्षेन शमान्तयाः सनम् मविशमान्तयक्षे सपुषपुमप्तस प्रमाप्ननोमत। तथमा च  शपुमतयाः-

तिदथच्चातसनच्चाकच्चाशित श्य तनिप्नो विच्चा स पपरर्यो विच्चा तविपतरपत श्रच्चान्तदः सपंहत पक्षयौ सपंलयच्चाय नवि 

तध्रियतित एविमतविच्चायपं प परुष एतिसच्चा अन्तच्चाय धच्चावितति। (बवृह.भच्चा. ४.३.१९)

पमकणयाः  पररपतनशममम्  अपननोतपुस  स्विनतीडस  प्रमत  यथमा  आगच्छमत,  तथमा  जमागदविस्थमायमास 
स्विप्नमाविस्थमायमाञ्च कमायरकरणससयनोगजमक्रयमाफलद्वैयाः ससयपुज्यममानस्य शमनो भविमत। तमादृरस शमस मनवितरमयतपुस एवि 
जतीवियाः स्विमाशयस्थमानस सपुषपुमप्तस गच्छमत। सविरसससमारब्धिमरमविलकणयाः सविरमक्रयमाकमारकफलमायमासरकन्यश्च ययाः आत्ममा 
तममात्ममानस  प्रमविरततीमत तमात्पयरमम्। स्विप्नमाभमाविक्षेन यमा मनद्रिमा भविमत समा एवि सपुषपुमप्तजर्थीविस्य। जमागत्स्विप्नयनोयाः 
मनयाः चञ्चलस भविमत। सपुषपुप्तसौ तपु मनश्चलस भविमत। 

अत्यन्तमम् आश्चयरमम् एतदविस्थमायमायाः मकमममत चक्षेतम् अपपृष्टमा एवि कस्यमचतम् सपुषपुमप्तकमालतीनयाः अनपुभवियाः 
जमातपुस रक्यतक्षे। मकन्तपु जमागत्स्विप्नयनोयाः तथमा नमाबस्त। जमागत्कमालक्षे स्विप्नकमालक्षे च मकस  मकमम् अनपुभकतमममत पपृष्टमा 
एवि जमातपुस रक्यतक्षे। जमागत्कमालक्षे रुग्णयाः कश्चन कथयमत विद्वैदमम्- भनो विद्वैद मम पमादक्षे विक्षेदनमास्ततीमत तच्च मविनमा 
कथनक्षेन अविगन्तपुस न रक्यतक्षे। अपपृष्टमा विद्वैदयाः स्वियस न कथयमत- तवि पमादक्षे विक्षेदनमा अस्ततीमत। एविस हयाः अहमक्षेकस  
स्विप्नस दृषविमानमत शपुत्विमा ककीदृरयाः स्विप्नयाः इमत प्रश्नयाः भविमत। व्यमाघस्य इमत सममाब्धिमानमम्। व्यमाघक्षेण मकस  कपृ तमम् 
इत्यक्षेविस  पसौनयाःपपुन्यक्षेन आकमाङ्क्षयमा प्रश्नमानम् कपृ त्विद्वैवि अपरस्य स्विप्नमानपुभवियाः सम्यगविबपुध्यतक्षे। हयाः मयमा सम्यकम्  
सपुप्तमम्  इमत  शपुत्विमा  स्विमापयाः  कथममासतीतम्  तत्र  मकस  मकमनपुभकतममत्यमामदप्रश्नमायाः  न  मक्रयन्तक्षे  कक्षे नमचदमप। 
सपुषपुप्त्यनपुभवियाः अत्यन्तस सपुखकरयाः इमत सविर जमानबन्त एवि। कनोऽमप मविरक्षेषयाः तत्र नमाबस्त। 

कपमच्चारप्नो विच्चा महच्चारच्चाजप्नो विच्चा महच्चाब्रच्चाह्मरप्नो विच्चा अततिघतीमच्चानिनस्य गत्वच्चाशियतीति। (बवृ-२.१.१९)

सपुषपुप्तसौ सससमारनो नमाबस्त। बमालकनो विमा सती विमा पपुरुषनो विमा महमारमाजनो दररद्रिनो विक्षेमत भक्षेदस मविनमा सविरषमाममप 
सपुखममत्यक्षेकद्वै विमाविस्थमा भविमत। अत्रत्ययाः आनन्दयाः अमतघ्नती इत्यमभब्धितीयतक्षे। यतयाः द पुयाःखगन्ब्धिनोऽमप नमाबस्त तत्र। 

सपुषपुमप्तकमालतीनमानपुभवियाः ककीदृर इमत सजजमासमायमामपुच्यतक्षे  अजमानमानन्दयनोरनपुभवि इमत। सपुप्तनोबत्थतस्य 
पपुरुषस्य विमाक्यमबस्त-  सपुखक्षेन सपुप्तयाः न मकसञ्चन्मयमा जमातमम् इमत। अनक्षेन सपुप्तनोबत्थतस्य स्मपृत्यमा अविगम्यतक्षे 
यतम्  तक्षेन  सपुषपुप्तसौ  सपुखमम्  अजमानञ्च  अनपुभकतमममत।  न  अननपुभकतस्य  कस्यमचतम्  स्मपृमतभरमवितपुमहरमत। 
सपुप्तनोबत्थतस्य  विमाक्यस  स्मपृमतरक्षेवि  भविमत।  स्मपृमतश्च  अनपुभविजन्यमा  इमत  सपुप्तस्य  अजमानमानन्दयनोरनपुभवियाः 
आसतीमदमत स्वितीकरणतीयमम्। 

स पप्तप्नोतत्थितिस्य सयौष पप्ततिमप्नो बप्नोधप्नो भवितति म सवृततिदः। 

सच्चा चच्चाविब पदतविषयच्चाविब पदपं तितदच्चा तिमदः॥ (पञ्चदशिती-१.५)
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. ) 17 13 कमारणररतीरमम्
अमविदमा एवि आत्मनयाः कमारणररतीरस भविमत। अस्य कमारणररतीरस्य असमाब्धिमारणती अविस्थमा भविमत 

सपुषपुमप्तयाः। स्थकलस्य जमागत्कमालभमानवितम्  कमारणररतीरस्य सपुषपुप्तसौ  एवि सम्यकम्  भमानमबस्त। अजमानस्य नमारयाः 
भविमत  ब्रहजमानक्षेन।  ररतीरममप  नश्यमत।  अतयाः  नमारसमाम्यमातम्  अजमानस्यमामप  ररतीरमममत  नमाम। 
स्थकलसकक्ष्मप्रपञ्चकमारणस  भविततीमत  कमारणत्विमम्।  जतीविस्य  स्वियस  क  इमत  जमानस  नमाबस्त।  एतदक्षेवि  जतीविस्य 
अजमानमम्। अस्ममादम् अजमानमातम् भ्रमाबन्तभरविमत। स्वियस स्थकलदक्षेहयाः इमत मनपुतक्षे। ततश्च अहस पपुरुषयाः भविमामम सती 
भविमामम ब्रमाहणनो भविमामम इत्यक्षेविस मकढमविचमारस करनोमत। ततश्च रमागदक्षेषमामदविरमातम् मभन्नस मभन्नस कमर  करनोमत। तक्षेषमास 
कमरणमास फलस स्विमान्तयाःकरणक्षेन यपुकस  भविमत। तस्य फलस्य उपभनोगमाय पपुनयाः पपुनयाः जन्म सम्भविमत। प्रमत जन्म 
सकक्ष्मररतीरस्यमायतनमाय स्थकलररतीरस स्वितीकरनोमत। अस्य सविरस्यमामप कमारणमम् अजमानमक्षेवि भविमत। 

अजमानस समष्टमभप्रमायक्षेण एकस  भविमत विनवितम्। व्यष्टमभप्रमायक्षेण अनक्षेकञ्च भविमत विपृकवितम्। व्यमषयाः 
मविरक्षेषयाः,  सममषयाः समाममान्यञ्च। विस्तपुतयाः  अजमानमक्षेकस  भविमत। तच्च प्रमत जतीविस  मभन्नस  मभन्नमबस्त। जतीविगतस 
नमानमात्विक्षेन भमासममानमम् अजमानस समष्टमभप्रमायक्षेण एकस  भविमत। समष्टजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस भविमत ईश्विरयाः। 
ईश्विरस्य  इयस  सममषयाः  असखलकमारणत्विमातम्  कमारणररतीरस  भविमत।  आकमारमादययाः  अत्रद्वैवि  उपरमन्तक्षे  इमत 
महमासपुषपुमप्तयाः अथविमा प्रलयनो भविमत। 

व्यष्टमभप्रमायक्षेण अजमानमनक्षेकममत्यपुकमम्। व्यष्टजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस भविमत प्रमाजयाः। अहङ्कमारमादतीनमास 
सपुषपुप्त्यविस्थमायमास  ससस्कमारमाविरक्षेषक्षेण  बस्थतस्य  कमारणत्विमातम्  इयस  व्यमषयाः  कमारणररतीरस  भविमत।  इह  मह 
जमागत्प्रपञ्चयाः स्विप्नप्रपञ्चनो विमा न स्तयाः। सविरषमास मविषयमाणमाममह उपरमत्विमातम् सपुषपुप्तररमत नमाम। 

. ) 17 14 सपुषपुप्तसौ जगद्भिमानमाभमावियाः
जमागत्कमालक्षे  स्थकलप्रपञ्चयाः अबस्त। स्विप्नकमालक्षे  सकक्ष्मप्रपञ्चयाः अबस्त। सपुषपुमप्तकमालक्षे  प्रपञ्चयाः नमाबस्त। 

विक्षेदमान्तक्षे मनसयाः अमतररकमा अमविदमा नमाबस्त। अतयाः सससमारबन्ब्धिकमारणभकतमा अमविदमा मन एवि। मनसयाः सत्त्विक्षे एवि 
दक्षेहमादसौ  अमभममानरूपयाः  बन्ब्धियाः  भविमत,  मनसयाः  असत्त्विक्षे  स  बन्ब्धिनो  नमाबस्त।  एविस  मनसयाः  अन्वियव्यमतरक्षेकक्षे ण 
बन्ब्धिकमारणत्विस  ससदमम्।  स्विप्नक्षे  मनसयाः  जमागरणमातम्  जमागद्विमासनमायपुकमनसमा  मविजपृबम्भतयाः  प्रपञ्चयाः  जतीविक्षेन 
अनपुभकयतक्षे। स्विप्नवितम् जमागत्यमप मन एवि सविर सपृजमत। अतयाः सविरमक्षेततम् मनसयाः मविजपृम्भणममात्रमक्षेवि। 

स्वपतथ रशिदन्यत सवृजतति स्वशिकच्चा

भप्नोकच्चातद तविश्वपं मनि एवि सवि रम म। 

तिथ नवि जच्चाग्रततप निप्नो तविशितषदः

तित्सविरमततिननिसप्नो तविजवृम्भरम म॥ (तवि.चद. १७२)

सपुषपुमप्तकमालक्षे  मनसयाः  लयसम्भविमातम्  मनयाःकमारणभकतयाः  जमागत्प्रपञ्चयाः  स्विप्नप्रपञ्चनो  विमा  न  स्तयाः। 
कमारणमाभमाविक्षे  कमायमारभमाविमातम्। मनसयाः अबस्तत्विस जमागमत स्विप्नक्षे  चद्वैवि भविमत। तदमा एवि प्रपञ्चमानपुभविश्च। अतयाः 
दृश्यममानयाः प्रपञ्चयाः मनसमा कबल्पत एवि। सपुषपुप्तसौ मनसयाः मविलयमातम् मविषययाः नमाबस्त। सविरषमास प्रमामणनमामम् अयमक्षेक 

भमारततीयदररनमम्    95   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

एविमानपुभवि अबस्त सपुषपुप्तसौ  'न मकञ्चदविक्षेमदषमम्'  इमत। मनसयाः सत्त्विमातम् स्विप्नजमागतनोयाः सससमारनोपलबबब्धियाः,  मनसयाः 
असत्त्विमातम् सपुषपुप्तसौ तदनपुपलबबब्धिश्च। 

स पष पतप्तकच्चालत मनितस प्रलतीनि त

नि नविच्चातस्त तकतञ्चत्सकलप्रतसदतदः। 

अतिप्नो मनिदःकतल्पति एवि प पपंसदः

सपंसच्चार एतिस्य नि विस्त पतिप्नोऽतस्त॥ (तवि.चद. १७३)

जमागमत स्थकलररतीरस्य भमानस  स्पषमबस्त। स्विप्नक्षे  सकक्ष्मररतीरस्य भमानञ्च स्पषमबस्त। सपुषपुप्तसौ  तपु 
कमारणररतीरस्य भमानमक्षेविमाबस्त स्पषतयमा। अजमानमक्षेवि कमारणररतीरस भविमत। 

अवक्तमततितत्त्रिग पर नतनि ररुक्तपं

तितच्चाररपं निच्चाम शिरतीरमच्चातनिदः। (तवि.चद. १२२)

सपुषपुमप्तयाः प्रलतीनसविरबन्द्रियबपुमदविपृसत्तभरविमत। सविमारमण इबन्द्रियमामण बपुमदयाः तदपृत्तयश्च तत्र न सन्ततीमत 
तमात्पयरमम्।  तथमामप  विमासनमानमास  नमारस्तपु  नमास्त्यक्षेवि।  विमासनमा  बतीजरूपक्षेण  अविमतष्ठतक्षे।  तस्ममातम्  पपुनयाः 
जमागत्स्विप्नयनोयाः सपृमषभरविमत। विमासनमानमास नमारमाभमाविमादक्षेवि कमारणररतीरत्विमस्य। 

पमाठसमारयाः

अत्र जतीविमात्मनयाः मतसयाः अविस्थमायाः प्रमतपमामदतमायाः। तथमा च जमागदविस्थमा स्विप्नमाविस्थमा सपुषपुप्त्यविस्थमा 
च। जमागविदविस्थमायमास जतीविस्य विद्वैश्विमानर इमत नमाम। स तदमा स्थकलमविषयमानम् अनपुभविमत। अतयाः स स्थकलभपुकम्  
भविमत। बमाहमविषयक्षेषपु प्रविपृत्तत्विमातम् बमहष्प्रजश्च। स्विप्नमाविस्थमायमामम् अयस तद्वैजसनो भविमत। तत्र सकक्ष्ममविषयमानम् 
अनपुभविततीमत  कमारणमातम्  स  प्रमविमविकभपुकम्  भविमत।  बमाहप्रपञ्चमानपुभविमाभमाविमातम्  स  अन्तयाःप्रजयाः  भविमत। 
सपुषपुप्त्यविस्थमायमामम्  आत्मनयाः  प्रमाज  इमत  नमाम।  तदमा  सयाः  अजमानमात्मककमारणररतीरमामभममानती  भविमत।  तदमा 
आनन्दममात्रमनपुभविततीमत स आनन्दभपुकम्  भविमत। जमागत्कमालतीनयाः स्थकलप्रपञ्चयाः स्विप्नकमालक्षे नमाबस्त। तथमामप 
तदमासनमायपुकमामभयाः मननोविपृसत्तमभयाः सकक्ष्मप्रपञ्चस्य भमानस भविमत। प्रपञ्चदयमप्यक्षेततम् सपुषपुप्तसौ नमाबस्त। तदमा आत्मनमा 
सह एककीभकतनो भविमत प्रमाजयाः। स्थकलमात्मकस्य जमागत्प्रपञ्चस्य स्विप्नस्थस्य सकक्ष्मप्रपञ्चस्य च सपुषपुप्तसौ लययाः 
भविमत। अतयाः सपुषपुमप्तयाः स्थकलसकक्ष्मप्रपञ्चलयस्थमानममत्यपुच्यतक्षे। जमागमत स्थकलररतीरस्य स्विप्नक्षे सलङररतीरस्य 
सपुषपुप्तसौ कमारणररतीरस्य च भमानमबस्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 स्विप्नयाः कयाः?

.2 स्विप्नप्रपञ्चयाः ककीदृरयाः?
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.3 तद्वैजसयाः कयाः?

.4 मकस  सकक्ष्मररतीरमम्?

.5 अन्तयाःकरणस्य चमातपुमविरध्यमम् मकमम्?

.6 पञ्च विमायवियाः कक्षे ?

.7 प्रमाजस्य स्विरूपस मकमम्?

.8 सपुषपुप्त्यविस्थमास विणरयत?

.9 मकस  कमारणररतीरमम्?

.10 सपुषपुप्तसौ जगतयाः भमानस कपु तनो नमाबस्त ?

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

. 1 विक्षेदमान्तनो नमाम उपमनषद्प्रममाणस तदपुपमाकमारतीमण रमारतीकसकत्रमादतीमन च। 

. 2 मदमविब्धियाः

. 3 उपमनषतम्

. 4 रङकरमाचमायरयाः

. 5 मध्विमाचमायरयाः

. 6 रमाममानपुजमाचमायरयाः

. 7 जतीविब्रहणनोरद्वैक्यमम्

. 8 त्रतीमण

. 9 मतसयाः

. 10 अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यमम्

. 11 इबन्द्रियद्वैयाः अथर्नोपलबबब्धियाः

. 12 जमागमत

. 13 तत्र प्रममाणद्वैयाः यनो अथर प्रममणनोमत स प्रममातमा

. 14 मविश्वियाः तद्वैजसयाः प्रमाज ईश्विर इमत चत्विमारयाः पमादमायाः। 

. 15 विद्वैश्विमानरयाः

. 16 स्थकलस सकक्ष्मस कमारणमम्

. 17  स्थकलररतीरमम्

॥ इमत सप्तदरयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

विक्षेदमान्तस्य  अन्यतमयाः  मविभमागनोऽबस्त  अदद्वैतविक्षेदमान्तयाः।  तस्य  प्रवितरकनो  भविमत  रङ्करमाचमायरयाः। 
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य ममरभकतयाः प्रमतपमादयाः मविषयनो भविमत जतीविमात्मनयाः परममात्मनश्च ऐक्यमम्। मविषयश्चमायस सपुलभक्षेन 
अविगन्तपुस न रक्यतक्षे। यतश्च अत्यन्तस दपुमविरजक्षेयनो भविमत आत्ममविचमारयाः। लनोकक्षे  सत्यविस्तपु मकमबस्त इत्यन्विक्षेषणस 
भविमत  विक्षेदमान्तरमासस्य।  तमदषयक्षे  आगमरमासमक्षेवि  अन्त्यस  प्रममाणस  भविमत।  आगमश्च  कथयमत  ब्रह एवि 
सत्यमक्षेकस  विस्तपु  तदमतररकस  सविरममप  असत्यमक्षेविक्षेमत।  तदपुकस  रङ्करमाचमायरयाः  ब्रह  सत्यस  जगबन्मथ्यमा इदस  तपु 
विक्षेदमान्तरमासस्य तमात्पयरमममत। ब्रह च अदद्वैतस भविमत तत्र दद्वैतस्य स्थमानमक्षेवि नमाबस्त। मकन्तपु प्रत्यकप्रततीत्यमा 
दद्वैतस्यद्वैवि  मपुख्यस  भमानमबस्त।  दद्वैतस  न  विमास्तमविकस  मकन्तपु  कबल्पतमममत  बनोब्धिमयतपुस  रमासस  प्रवितरतक्षे। 
अजमानकबल्पतभक्षेदमनविपृसत्तपरत्विमातम्  रमासमाणमामममत  आचमायरविचनमम्।  परममात्मतत्त्विस्य  सपुष्ठपु  बनोब्धिमाय  बहवियाः 
उपमायमायाः स्वितीकपृ तमायाः वितरन्तक्षे। तक्षेषपु  एक उपमायनो भविमत पञ्चकनोरकल्पनमम्। अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास  मनष्प्रपञ्चयाः 
प्रपञ्च्यतक्षे इमत न्यमायस्तत्रमाब्धिमारयाः। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 अध्यमारनोपस्विरूपमम् अविगम्यतक्षे। 
 अपविमादस्य तमात्पयरमविगम्यतक्षे। 
 आत्ममानमात्ममविविक्षेकजमानस लभ्यतक्षे। 
 कमत कनोरमायाः सन्ततीमत जमानस लभ्यतक्षे। 
 अन्नमयमामदकनोरमानमास लकणमामन अविगम्यन्तक्षे। 
 ब्रहणयाः सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिकभक्षेदयाः अविगम्यतक्षे। 
 अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदररनक्षेन ब्रहप्रमतपमादनमविगम्यतक्षे। 

. ) 18 1 अध्यमारनोपमापविमादसौ
विस्तपुमन  अविस्त्विमारनोपयाः  अध्यमारनोप  इमत लकणमम्।  यथमा  असपरभकतमायमास  रज्जसौ  सपरस्य आरनोपयाः। 

आरनोपनो नमाम कल्पनमम्। रज्जपुस दृष्टमा रूपसमाम्यमातम् सपर  इमत जमानस भविमत। विस्तपुतयाः तत्र रज्जपुरक्षेवि वितरतक्षे न 
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सपरयाः।  रज्जपुयाः  सपरभ्रमान्तक्षेयाः  असब्धिष्ठमानस  भविमत।  असब्धिष्ठमानस्य  रज्ज्विसरस्य  अजमानमक्षेवि  सपरप्रततीतक्षेयाः  कमारणमम्। 
प्रकपृ तदृषमान्तक्षे विस्तपु भविमत रज्जपुयाः अविस्तपु भविमत सपरश्च। ससदमान्तक्षे च ब्रह विस्तपु अजमानमामदसकलजडसमकह 
अविस्तपु च भविमत। रज्जपुस दृष्टमा सपरस्य भ्रमाबन्तयाः यथमा भविमत तथद्वैवि सपर दृष्टमा रज्जपुभ्रमाबन्तरमप भविक्षेतम्। समाम्यस 
तत्र कमारणमममत जक्षेयमम्। एविञ्च अध्यमासयाः विस्तपुननोयाः परस्परस भवित्यक्षेवि। रज्जनोयाः सपरस्य इवि मररयाः नमाबस्त, 

लमाङकलममप नमाबस्त। तथमामप तदपुभयममप कल्प्यतक्षे रज्जसौ। एविञ्च सपर यक्षे यक्षे ब्धिममारयाः वितरन्तक्षे मररस्त्विमादययाः तक्षे 
रज्जसौ कल्प्यन्तक्षे। तत्र कमारणस भविमत अजमानमम्। 

अजमानञ्च  अमनविरचनतीयस  मत्रगपुणमात्मकस  जमानमनवित्यरञ्च  भविमत।  अजमानस्य  मनविपृसत्तयाः  जमानक्षेनद्वैवि 
भविमत। सकयर्नोदयक्षे तमसयाः यथमा बमाब्धियाः भविमत तथमा जमाननोदयक्षे अजमानस्य नमारयाः भविमत। इयस रज्जपुररमत जमानस 
यदमा  उदक्षेमत  तदमा  अयस  सपर  इमत  भ्रमाबन्तजमानस्य  मनविपृसत्तभरविमत।  तदमा  विमास्तमविकस्य  रज्जपुपदमाथरस्य 
जमानमपुदक्षेमत। एतदक्षेविमापविमाद इत्यपुच्यतक्षे। विस्तपुमविवितरस्य अविस्तपुनयाः विस्तपुममात्रत्विमाविब्धिमारणमम् अपविमादयाः। सत्यविस्तपु 
असत्यविस्तपुरूपक्षेण  पररणतस  तस्य  असत्यविस्तपुनयाः  मनरमासयाः।  दृषमान्तक्षे  विस्तपु  आसतीतम्  रज्जपुयाः।  सयाः 
असत्यभकतसपमारकमारक्षेण पररणतयाः,  तस्य असत्यविस्तपुनयाः मनरमासयाः। ससदमान्तक्षे  तपु ब्रह्म जगमादमाकमारक्षेण प्रततीतस, 
प्रततीतस्य असत्यविस्तपुनयाः  जगतयाः मनरमासयाः।  नक्षेह  नमानमाबस्त मकञ्चन इमत शपुत्यमा  ब्रह्ममण नमानमाभकतदद्वैतस्य 
मनषक्षेब्धियाः मक्रयतक्षे। 

कपु त एविस कश्चन उपमाय इमत सजजमासमा भविमत। सससमारबन्ब्धिनमातम् मपुमकस  सविर इच्छबन्त। मपुकक्षे स्तमाविदक्षेक 
एवि उपमाययाः ब्रहजमानमम्। पमाकस्य विमहविज्जमानस मविनमा मनोकनो न ससद्ध्यमत इमत आत्मबनोब्धिक्षे आचमायरणनोकमम्। 
ब्रहजमानस सपुलभस नमाबस्त। तस्य मनगपुरणत्विमातम् मनब्धिरमरकत्विमाच्च कस्यमामप प्रममाणस्य मविषयनो न भविमत। अतयाः 
मपुमपुककणमास  कपृ तक्षे  ब्रहजमानसम्पमादनमपुमदश्य  समविरक्षेषब्रहजमानदमारमा  मनमविररक्षेषस्य  जमानस  भविमत।  एविस  क्रमरयाः 
मपुमपुकवियाः सत्यजमानमानन्तलकणदमारमा यथमाथरतत्त्विस प्रमत नतीयन्तक्षे। तथमा च प्रथमस ब्रह्मसजजमासमायमास बपुमदगनोचरमाय 
समविरक्षेषमममत प्रमतपमाद अन्तक्षे तमन्नषक्षेब्धियाः मक्रयतक्षे। अस्यद्वैवि क्रमस्य अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः इत्यपुच्यतक्षे। 

यदमप सपृमषबस्थमतलयमायाः ब्रहण एवि उत्पदन्तक्षे विस्तपुतयाः तक्षे ब्रहस्विरूपक्षे न सबन्त। तच्च अन्तक्षे एवि 
जमातपुस  रक्यतक्षे। मनोकममागरस्य प्रथमसनोपमानक्षे  अध्यमारनोपकमालक्षे विस्तपुबस्थमतयाः नमाविगम्यतक्षे। ब्रह्म सपृमषकतमार  इमत 
जमात्विमा ततयाः कतपृरत्विमनषक्षेषयाः कमायरयाः। समाब्धिमारणममानविमायाः अजमामननयाः ब्रहणयाः मभन्नस स्वितन्त्रस मकसञ्चद्भिविमत जगमदमत 
मचन्तयबन्त। तक्षेषमास कपृ तक्षे जगतनो मनममत्तनोपमादमानकमारणक्षे ब्रह इमत प्रमतपमादनतीयस भविमत। एविस जगतयाः स्वितन्त्रसत्तमा 
नमाबस्त ब्रहमण एवि तस्य बस्थमतभरविततीमत दृढमाविबनोब्धियाः जमायतक्षे। ततश्च मनब्धिरमरकक्षे  ब्रहमण जगत्कतपृरत्विस  नद्वैवि 
सम्भविमत,  कमायरकमारणरमहतक्षे  तबस्मनम्  जगत्कमारणत्विस  नद्वैवि  सम्भविततीत्यमामदमभयाः मविचमारद्वैयाः  कबल्पतमानमास  सविरषमास 
मनषक्षेब्धिदमारमा मनमविरमरषब्रहमाविगमतयाः भविमत। 

एविञ्च बपुदक्षेयाः स्थद्वैयरसम्पमादनदमारमा लक्ष्यप्रमामप्तपयरन्तस यबत्कसञ्चतम् पररकल्पनस कपृ त्विमा समाकमात्कपृ तक्षे लक्ष्यक्षे 
पररकबल्पतस्य  मनषक्षेब्धियाः  कमायरयाः।  एतदक्षेवि  अध्यमापनोपमापविमादयनोयाः  प्रयनोजनमम्।  तथमा  च  ब्रहस्विरूपमाविगतयक्षे 
विक्ष्यममाणमायाः पञ्चकनोरमायाः अमप ब्रहमण कबल्पतमायाः वितरन्तक्षे। ब्रह्म तत्र असब्धिष्ठमानस,  पञ्चकनोरमायाः आरनोमपतमाश्च। 
पञ्चस्विमप कनोरक्षेषपु ब्रहत्विबपुमदस प्रथमस प्रकल्प्य पपुनस्तमन्नरसनदमारमा यथमाथरब्रहमाविगमतयाः भविमत। 

मविषयस्य  स्पषतीकरणमाथरमम्  अरुन्ब्धिततीनकत्रन्यमाययाः  उच्यतक्षे।  मविविमाहमानन्तरस  रमामत्रकमालक्षे  स्विभमायमार 
बमहरमानतीय भतमार अरुन्ब्धिततीनकत्रस प्रदररयमत। अरुन्ब्धिततीनकत्रमम् अत्यन्तस सकक्ष्मस भविमत। अत एवि तस्य दररनस 

भमारततीयदररनमम्    99   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

दपुष्करममप।  भतमार  तपु  पकविर  दृषविमानबस्त।  मकन्तपु  भमायमार  तपु  पकविर  न  दृषवितती।  अतयाः  अत्यन्तस  सकक्ष्मभकतस्य 
अरुन्ब्धिततीनकत्रस्य दररनस न सपुलभमम्। तदथर भत्रमार तत्र कश्चन उपमाययाः कपृ तयाः। स च उपमाययाः उच्यतक्षे। भतमार 
स्विमाङपुल्यमा  आकमारस प्रदश्यर  कथयमत भमायमारमम्, उपरर अत्यन्तस प्रकमारममानस स्थकलस यतम् नकत्रस वितरतक्षे ततम् दृषस 
मकल इमत।  दृषस  तदमा  अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत  भमायमार  पपृच्छमत।  तदमा  कथयमत  तन्न  अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत। 
तत्समतीपक्षे अन्यदक्षेकस  प्रकमारममानस लघपुभकतस यतम् वितरतक्षे तदक्षेवि इमत। तदमप मयमा दृषमममत भमायमार कथयमत। तत्र 
पपुनयाः भतपुरयाः विचनमबस्त तन्न अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत। तस्य समतीपक्षे यतम् अत्यन्तस लघपुभकतमबस्त तदक्षेवि इमत। एविस 
स्थकलमामन नकत्रमामण प्रथमस प्रदश्यर  ततयाः लघपुभकतमामन प्रदश्यर तदपुत्तरमम् अन्तक्षे अत्यन्तस सकक्ष्ममम् अरुन्ब्धिततीनकत्रस 
प्रदश्यरतक्षे। एविस  यक्षेषमास  नकत्रमाणमास  दररनस  सपुलभस  भविमत तक्षेषमास  नकत्रमाणमास  प्रथममम्  अरुन्ब्धिततीत्विक्षेन पररचयस कपृ त्विमा 
ततश्च एकद्वै कस्य मनरमासस कपृ त्विमा अन्तक्षे मपुख्यस्य अरुन्ब्धिततीनकस्य प्रदररनस मक्रयतक्षे। तक्षेन च अनक्षेन उपमायक्षेन 
दपुमविरजक्षेयममप सपुमविजक्षेयमभवितम्। 

एविस  दपुमविरजक्षेयमम्  आत्ममानस  उपदक्षेषपु स  रमासमम्  अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदररनवितम्  लनोकबपुमदमम्  अनपुसरमत। 
अन्नमयस ररतीरमम् आत्ममा इमत मकढमायाः मचन्तयबन्त। तदनपुसमारमम् अन्नमययाः आत्ममा भविततीमत प्रथमस बनोब्धियमत। 
अन्नमय आत्ममा इमत यदमा मकढस्य बनोब्धियाः भविमत तदमा तस्य मनरमासयाः मक्रयतक्षे। तद पुत्तरमम्  अन्नमययाः नमात्ममा 
भमवितपुमहरमत,  तदन्तयाः मविदममानयाः प्रमाणमयकनोर एवि आत्ममा इमत बनोब्धियमत। तद पुत्तरस प्रमाणमययाः अमप नमात्ममा 
इत्यपुक्त्विमा  तदन्तयाः वितरममानयाः मननोमय आत्ममा इमत बनोब्धियमत। ततश्च क्रमक्षेण तदन्तयाः तदन्तयाः मविदममानयाः 
मविजमानमययाः आनन्दमयश्च आत्ममा इमत बनोब्धियमत। अन्तक्षे च एतक्षे पञ्चकनोरमायाः अमप आत्ममा भमवितपुस  नमाहरमत 
इत्यपुक्त्विमा यथमाथरमम् आत्मस्विरूपस उदनोब्धियमत। स च प्रकमारयाः प्रपञ्च्यतक्षे अगक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 विक्षेदमान्तस्य मविषययाः कयाः?

. 2 आत्ममविषयक्षे अन्त्यस प्रममाणस मकमम्? 

. 3 विक्षेदमान्तरमासस्य तमात्पयर मकमम्? 

. 4 अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास प्रपञ्च्यतक्षे कयाः?

. 5 अध्यमारनोपयाः कयाः ?

. 6 सपरभ्रमान्तक्षेयाः असब्धिष्ठमानस मकमम् ?

. 7 ससदमान्तक्षे विस्तपु मकमम् ?

. 8 ससदमान्तक्षे अविस्तपु मकमम् ?

. 9 ककिन्ननाम अजनानमम ?

. 10 अपविमादयाः कयाः?

. 11 मपुकक्षे याः एक एवि उपमाययाः कयाः?

. 12 कक्षे न न्यमायक्षेन दपुमविरजक्षेयस्य आत्मनयाः प्रमतपमादनस मक्रयतक्षे?
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. ) 18 2 पञ्चकनोरमायाः
अनमात्ममविषयक्षेभ्ययाः आत्मस्विरूपस मविविक्षेचनतीयमबस्त। तत्र नद्वैकक्षे  उपमायमायाः सबन्त रमासक्षे। पकविरबस्मनम् पमाठक्षे 

तदथरमम् अविस्थमात्रयमविचमारयाः ररतीरत्रयमविचमारश्च कपृ तसौ। इह तपु पञ्चकनोरमविचमारयाः मक्रयतक्षे। 

जतीविस्य  विमास्तमविकस  रूपस  ब्रह  एवि।  सत्यजमानमान्तमम्  अमदततीयस  विस्तपु  स्विररतीरक्षे  हृदयगपुहमायमामक्षेवि 
अविगन्तव्यस भविमत। यतयाः तस्य तत्रद्वैविनोपलबबब्धिरबस्त। तत्र गतीतमाविचनस प्रममाणमम्-

ईश्वरदः सवि रभदतिच्चानिच्चापं हृदतशितज परनि ततिषठतति। 

भ्रच्चामयन्सविरभदतिच्चातनि यनच्चारूढच्चातनि मच्चाययच्चा॥(भ.गती. १८.६१)

अत्रनोकहृदयगपुहमास पररतयाः पञ्चकनोरमायाः सबन्त। तथमा च अन्नमयकनोरयाः प्रमाणमयकनोरयाः मननोमयकनोरयाः 
मविजमानमयकनोरयाः आनन्दमयकनोरश्च। तदपुकस  पञ्चदश्यमामम्-

अनपं प्रच्चारप्नो मनिप्नो ब पतदरच्चानिनश्चिततति पञ्च ति त। 

कप्नोशिच्चास्त नरच्चाविवृतिदः स्वच्चातच्चा तविसवृतच्चा सपंसवृततिपं व्रज तति म॥प.द. १.३३
अन्नस  प्रमाणनो  मननो  बपुमदरमानन्दश्चक्षेमत  पञ्चकनोरमायाः।  बपुमदरत्र मविजमानस  भविमत।  एतद्वैयाः  पञ्चमभयाः  कसौरद्वैयाः 

आत्ममा आविपृतनो वितरतक्षे। आविपृत इत्यस्य आविपृत इवि इमत तमात्पयरमम्, नतपु विस्तपुतयाः आविरणस तत्र मविविमकतमम्। एविस 
आत्ममा  आविपृत  इमत  कमारणमातम्  स्विस्विरूपस  अनविगम्य  मविस्मपृत्यमा  सससमारती  भविमत  जतीवियाः।  पञ्चकनोरमविषयक्षे 
तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः प्रममाणमबस्त। 

तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चादनरसमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा प्रच्चारमयदः। 

तिसच्चाद्विच्चा एतिसच्चात्प्रच्चारमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा मनिप्नोमयदः। 

तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चाननिप्नोमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा तविजच्चानिमयदः। 

तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चातद्विजच्चानिमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा आनिनमयदः॥इतति।(ति न.उ.२.१-४)

मविश्विस्य  व्यमषस्थकलररतीरमम्  अन्नमयकनोरनो  भविमत।  प्रमाणमामदपञ्चकस  कमरबन्द्रियद्वैयाः  समहतस  सतम् 
प्रमाणमयकनोरनो  भविमत।  मनस्तपु  जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः  समहतस  मननोमयकनोरनो  भविमत।  बपुमदयाः  जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः  समहतमा 
मविजमानमयकनोरयाः।  अमविदमापररणमामरूपमा  विपृसत्तयाः  आनन्दमयश्च।  कनोरविदमाच्छमादकत्विमातम्  कनोर  इमत  नमाम। 
लनोकक्षे  खड्गस्य कनोरयाः यथमा आच्छमादयमत तथद्वैवि अन्नमयमादययाः कनोरमा अमप आत्ममानमम् आच्छमादयमत। 

यदमा  अन्नमयकनोरक्षे  अमभमतयाः  जतीविस्य  भविमत  तदमा  सयाः  अन्नममायमात्ममा  भविमत।  यदमा  प्रमाणमयक्षे 
अमभममानयाः  तदमा  जतीवियाः  प्रमाणमय  आत्ममा  भविमत।  एविस  तत्तत्कनोरक्षेषपु  कबल्पतमामभममानमातम्  मननोममायमात्ममा 
मविजमानमयमात्ममा आनन्दमयमात्ममा च भविमत जतीवियाः। 
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. . ) 18 2 1 अन्नमयकनोरयाः
ररतीरत्रयस भविमत कमारणररतीरमम्,  सकक्ष्मररतीरमम्,  स्थकलररतीरस च। एतक्षेषपु  स्थकलररतीरमम् अन्नमयकनोर 

इत्यपुच्यतक्षे।  पञ्चतीकपृ तभकतक्षेभ्ययाः  उत्पन्नयाः  स्थकलदक्षेह  एवि  आन्नमयकनोरयाः  भविमत।  पञ्चतीकपृ तस्थकलनोत्थयाः  दक्षेहनो 
अन्नसससजक  इमत  पञ्चदरतीकमारयाः।  ररतीरमम्  अन्नस्य  मविकमारयाः  भविमत।  अतयाः  अन्नमविकमारत्विमातम्  अन्नमययाः। 
स्थकलभनोगस्य आयतनस भविततीमत कमारणमातम् स्थकलररतीरममप भविमत। ममातपृमपतपृभपुकमातम् अन्नमविकमारमातम् उत्पदतक्षे। 
ततश्च स्विक्षेन भपुकक्षे न अन्नक्षेन ररतीरस्य बस्थमतभरविमत। यमद अन्नस नमाबस्त तमहर  ररतीरस्य नमारयाः भविमत। अतयाः 
अन्नमययाः इमत ररतीरस्य नमाम अन्विथर एवि। 

अन्नमयक्षेकनोरक्षे तन्मयनो भकत्विमा जतीवियाः सससरमत। अहस स्थकलयाः अहस कपृ रयाः सपुन्दरयाः इत्यक्षेविस भ्रमाबन्तगस्तयाः 
भविमत। अहस रबदस्य आत्मक्षेमत अथरयाः भविमत। एविञ्च अहस स्थकलयाः इत्यस्य आत्मनयाः स्थकलत्विस  बपुद्ध्यतक्षे। 
अथविमा स्थकलत्विस कपृ त्विस ससौन्दयरममत्यमामदब्धिममारयाः आत्मनयाः इमत मचन्तयबन्त। विस्तपुतयाः स्थकलत्विमामदब्धिममारयाः दक्षेहस्यद्वैवि 
नतपु आत्मनयाः। ररतीरस्य क्लक्षेरयाः आत्मनयाः इमत मविमचन्त्य द पुयाःखमनपुभविमत। 

. . ) 18 2 2 प्रमाणमयकनोरयाः
अथ  प्रमाणमयकनोरयाः  मनरूप्यतक्षे।  सप्तदरमावियविनोपक्षेतस  सकक्ष्मररतीरमसब्धिकपृ त्य  पकविर  मविचमाररतमम्।  तत्र 

प्रमाणमामदपञ्चकस  कमरबन्द्रियद्वैयाः समहतस सतम् प्रमाणमयकनोरनो भविमत। विपृसत्तभक्षेदक्षेन  पञ्चप्रमाणमायाः। प्रमाणयाः अपमानयाः व्यमानयाः 
उदमानयाः  सममानश्च।  एविस  कमरबन्द्रियमामण पञ्च विमाकम्  पमामण  पमाद  पमायपु  उपस्थभक्षेदक्षेन।  एविस  दरमासरमानमास  समकहयाः 
प्रमाणमयकनोरयाः। अन्नमयकनोरयाः अत्यन्तस  स्थकलयाः भविमत। तमाविमानम्  स्थकलयाः न भविमत प्रमाणमयकनोरयाः। मकन्तपु 
अत्यन्तस सकक्ष्म इत्यमप विकपुस  न रक्यतक्षे। अन्नमयमापक्षेकयमा मकसञ्चतम् सकक्ष्मस भविमत। 

. . ) 18 2 3 मननोमयकनोरयाः
अथ  मननोमयकनोरनो  मनरूप्यतक्षे।  तपृततीययाः  भविमत  अयस  कनोरयाः।  मनस्तपु  जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः  समहतस 

मननोमयकनोरनो भविमत। पञ्चजमानक्षेबन्द्रियमामण मनश्च ममसलत्विमा षडसरक्षेन मननोमयकनोरनो भविमत। एविस शनोत्रस त्विकम्  
चकपुयाः सजहमा घमाणस तथमा मनश्च मननोमयकनोरक्षे  अन्तभरविमत। तथमामप शनोत्रमययाः चकपुमरय इमत कनोरस्य नमाम 
नमाबस्त। तत्र कमारणस  भविमत। सविरषमाममप इबन्द्रियमाणमास  मनयाः अध्यकयाः भविमत। मननोब्धितीनतयमा एवि इबन्द्रियमाणमास 
प्रविपृसत्तयाः। शनोत्रक्षेबन्द्रियस स्वितन्त्रतयमा रबदस गहतीतपुस न समथरमम्। मनसयाः समाहमाय्यस तत्रमापक्षेकतक्षे। एविस चकपुयाः मनसमा मविनमा 
रूपस  न गपृहमामत। एविस  सविरत्र मननोब्धितीनतयमा एवि इबन्द्रियमाणमास  मविषयगहणमबस्त। इत्थस  मनसयाः इबन्द्रियमापक्षेकयमा 
प्रब्धिमानत्विमातम् मननोमयकनोर इमत नमाम। इबन्द्रियमाभमाविक्षेमप स्विप्नक्षे  मनसयाः प्रविपृसत्तरबस्त। सङ्कल्पमविकल्पक्षे  मनसयाः 
मविषयसौ स्तयाः। दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु गक्षेहमामदषपु च अहन्तमास ममतमास च मन एवि उत्पमादयमत। 

रबदमाथरव्यमतररकयाः प्रपञ्चनो नमाबस्त। अत एवि प्रपञ्चयाः मनसस वितरतक्षे। बन्ब्धिस्य मनोकस्य च मननोब्धितीनत्विस 
वितरतक्षे। एविमम् अन्नमयस्य प्रमाणमयस्य च जमानरक्त्यभमाविमातम् ततनो बसलष्ठत्विममप अबस्त। 

मनसयाः अमतररकमा कमामचदमविदमा नमाबस्त। मनयाः अमविदमायमायाः कमायरमबस्त। अतयाः सससमारबन्ब्धिहक्षेतपुयाः मन 
एवि। मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणममत्यपुकमम्। मनयाः अबस्त चक्षेदक्षेवि दक्षेहमामदषपु अमभममानरूपबन्ब्धियाः भविमत। मनयाः नमाबस्त 
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चक्षेतम्  तदमभममानस  नमाबस्त।  एविस  मनसयाः बन्ब्धिकमारणत्विस  ससदमम्।  मनसस मविनषक्षे  सविर  मविनषस  भविमत।  सपुषपुप्तसौ 
मननोभमाविमातम् जगतयाः प्रततीमतरक्षेवि नमाबस्त। 

स्वपतऽथ रशिदन्यत सवृजतति स्वशिकच्चा

भप्नोकच्चातद तविश्वपं मनि एवि सवि रम म। तवि.चद. १७२
सपुषपुमप्तकमालक्षे  मनसयाः लययाः भविततीत्यपुकमम्।  अत एवि जगतयाः भमानममप नमाबस्त।  सपुषपुप्त्यपुबत्थतस्य 

स्मपृमतरप्यबस्त  प्रममाणतयमा।  न  मकसञ्चदविक्षेमदषमममत।  अतयाः  सससमारयाः  मनयाःकबल्पत  एवि।  मनयाःकबल्पतस्य 
सससमारस्य विमास्तमविकतमा नमाबस्त स्विप्नवितम्। 

स पष पतप्तकच्चालत मनितस प्रलतीनि त

नि नविच्चातस्त तकतञ्चत्सकलप्रतसदतदः॥तवि.चद.१७३

मनसयाः बन्ब्धिमनोककमारणत्विमम्
मन एवि कमारणस मनपुष्यमाणमास बन्ब्धिमनोकयनोयाः। विमायपुनमा आनतीयतक्षे मक्षेघयाः तथद्वैवि लतीयतक्षे च पपुनयाः। एविस मनसमा 

बन्ब्धियाः आनतीयतक्षे। ततयाः मनसमा तस्य मनरमासश्च मक्रयतक्षे। यक्षेन मनसमा बन्ब्धियाः कल्प्यतक्षे मनोकयाः तद्वैनद्वैवि कल्प्यतक्षे। 
उदमाहरणक्षेन स्पषस भविमत। परपुयाः रज्ज्विमा बदनो भविमत। अतयाः परनोयाः बन्ब्धिहक्षेतपुभरविमत रज्जपुयाः। ययमा रज्ज्विमा परनोयाः 
बन्ब्धियाः जमातयाः तयद्वैवि मनोचनममप भमवितपुमहरमत। रज्ज्विमायाः मविमनोचनक्षेन परपुरमप मनोमचतनो भविमत। एविमक्षेवि मनयाः पपुरुषक्षे  
दृढस  रमागस  जनमयत्विमा  पपुरुषस  बध्नमामत। रमागपमारक्षेन पपुरुषस  बध्नमाततीत्यथरयाः।  अस्य रमागपमारस्य अयस  स्विभमावियाः 
दक्षेहमामदषपु मविषयक्षेषपु रमागमम् उत्पमादयततीमत। अतयाः रमाग एवि पमारयाः रमागपमार इमत जमातव्यमम्। एविस रमागपमारक्षेन बन्ब्धियाः 
यस्य  पपुरुषस्य  अभवितम्  सयाः  मविषयमाब्धितीनतयमा  जतीविमत।  रमागपमारक्षेन  बन्ब्धिकमारणस  मनयाः  यथमा  भविमत  तथमा 
रमागपमारस्य मनोचनमाथरममप मनसयाः कमारुण्यमपक्षेकतक्षे। तदथर  मविषयक्षेभ्ययाः मनसयाः मविरमकयाः अपक्षेकतक्षे। मविरमकश्च 
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकजमानक्षेन भविमत। मविविक्षेकश्च मनसमा भविमत। रमागजननदमारमा मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणस तथमा 
विद्वैरमाग्यजननदमारमा मनोककमारणञ्च भविततीमत तमात्पयरमम्। एविस बन्ब्धिनकमारणस मनोचनकमारणममप मन एवि इमत ससदमम्। 

तिसच्चाननिदः कच्चाररमस्य जन्तप्नोर म

बन्धस्य मप्नोक्षस्य च विच्चा तविधच्चानि त॥तवि.चद.१७६
 मनयाः कथस बन्ब्धिस्य मनोकस्य च कमारणस भविमत। अरपुदस मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणस भविमत। रपुदस मनयाः 

मनोकस्य  कमारणञ्च भविमत।  मसलनस  मन  एवि  अरपुदममत्यपुच्यतक्षे।  त्रययाः  गपुणमायाः  सबन्त।  सत्त्विगपुणयाः  रजनोगपुणयाः 
तमनोगपुणश्च। तत्र रजनोगपुणक्षेन तमनोगपुणक्षेन च समहतस यदमा भविमत मनयाः तदमा अरपुदस भविमत। रजनोस्तमनोभ्यमास रमहतस 
यदमा मनयाः भविमत अथविमा सत्त्विममात्रगपुणयपुकस  भविमत तदमा रपुदस भविमत। एविस रजसमा तमसमा च मनतरमास रमहतस मनयाः 
मनोकस्य हक्षेतपुभरविमत। एविस मनसयाः एकत्विक्षेमप गपुणभक्षेदक्षेन मविरुदयनोयाः बन्ब्धिमनोकयनोश्च कमारणस भविततीमत स्पषमम्। 

मनसयाः रपुमदसम्पमादनमम्
रपुदस  मनयाः  मनोकस्य  हक्षेतपुभरविततीत्यकमम्।  कथस  मनसयाः  रपुमदयाः  सम्पमादमयतपुस  रक्यतक्षेमत  मचन्त्यतक्षे। 

मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास मनयाः रपुदस भविमत। मविविक्षेकनो नमाम अयममात्ममा भविमत अयममात्ममा न भविततीमत मविविक्षेचनजमानमम्। 
आत्ममानमात्ममविविक्षेक  इमत  तमात्पयरमम्।  अजमानमामद  सकलजडसमकहयाः  अनमात्ममा  भविमत।  आत्ममा  च 
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सबच्चदमानन्दस्विरूपञ्च। सपुखस्य प्रमामप्तयाः आत्ममन एवि वितरतक्षे। आत्ममभन्नक्षेषपु  विस्तपुषपु  सपुखस  नमाबस्त दपुयाःखमक्षेवि 
वितरतक्षे।  एविस  यस्य बपुमदरुद्पदतक्षे  रमासमाचमायर्नोपदक्षेरमातम्।  तदमा द पुयाःखजनकक्षे षपु  अनमात्मसपु  तस्य मविरमकभरविमत। 
मविरकयाः पपुनयाः  दक्षेहमामदमविषयक्षेषपु  रमागस  ननोत्पमादयमत।  एतदक्षेवि  विद्वैरमाग्यमम्।  एविस  मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास  मनयाः  अन्तमपुरखस 
भविमत। तक्षेन च मनसयाः रमाबन्तयाः लभ्यतक्षे। एविस मनसयाः रपुमदस सम्पमाद प्ररमान्तमचत्तयाः सनम् सससमारमातम् मपुकनो भविक्षेतम्। 

तविवितकवि नरच्चाग्यग परच्चाततिरतकच्चा-

च्छुदत्वमच्चासच्चाद मनिप्नो तविम पक न। 

भविततिप्नो ब पतदमतिप्नो म पम पक्षप्नो-

स्तच्चाभच्चापं दृढच्चाभच्चापं भविततिवमग्र त॥ तवि.चद. १७७
मविषयमायाः यमद अरण्यमममत स्वितीकपु मरयाः। तमहर  मनयाः तत्र व्यमाघयाः भविमत। व्यमाघमातम् मरणभयमातम् जनमायाः 

यथमा अरण्यस न प्रमविरबन्त तथमा समाब्धिवियाः मनोकस कमामयममानमायाः मननोव्यमाघभयमातम् मविषयमारण्यस न प्रमविरक्षेयपुयाः। मविषयस 
प्रमत गमनस मनसयाः स्विभमावियाः। 

. . ) 18 2 4 मविजमानमयकनोरयाः
अयस चतपुथरयाः कनोरयाः। बपुमदयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतमा मविजमानमयकनोरयाः। तदपुकस  मविविक्षेकचकडमामणसौ

ब पतदब परदतीतन्द्रिय नदः सच्चाधर सविवृततदः कतिवृ रलक्षरदः 

तविजच्चानिमयकप्नोशिदः स्यच्चात्प पपंसदः सपंसच्चारकच्चाररम म॥१८६
कनोरक्षेऽबस्मनम्  बपुमदयाः  प्रब्धिमानमम्  भविमत।  मनश्चयमाबत्मकमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तभरविमत  बपुमदयाः।  एविस  बपुदक्षेयाः 

मविषययाः मनश्चययाः। कतपृरलकणयाः अयस कनोरयाः। अहस कतमार इमत कतपृरत्विमामभममानयाः बपुदक्षेयाः कमायर भविमत। कतपृरत्विस तपु 
जमानक्षेच्छमाकपृ मतमत्त्विमम्। घटस मनममारतपुस कपु लमालयाः इच्छमत। कक्षे विलमम् इच्छयमा घटयाः न उत्पदतक्षे। तत्र जमानमपक्षेकतक्षे। 
घटमनममारणमाथर  यदतम्  अपक्षेकतक्षे  एविस  कथस  मनममारतव्यस  इत्यक्षेततम्  सविरममप जमातव्यमम्।  मपृतम्  तत्र उपमादमानकमारणस 
भविमत। चक्रभ्रमणदमारमा घटयाः मनममारतव्ययाः। तस्य आकमारयाः पपृथपुबपुध्ननोदरमविमरष्ठयाः स्यमातम्। एविस जमानस्य बस्थमतयाः। 
कपृ मतयाः प्रयत्नयाः। 

मनयाः अन्तयाःकरणस भविमत बपुमदश्च। मनसयाः करणत्विस बपुदक्षेयाः कतपृरत्विञ्च इमत मविविक्षेकयाः। मविचमारमानन्तरस मह 
पपुरुषस्य प्रविपृसत्तयाः। एविस पकविमारपरतीभमाविवित्विक्षेन मननोबपुद्ध्यनोयाः बमहरन्तभमारवि इमत मननोमयमानन्तरस मह मविजमानमयस्य 
कथनमम्। तस्ममादमा एतस्ममादम् मननोमयमादन्यनोन्तर आत्ममा मविजमानमययाः इमत तद्वैसत्तरतीयमा शपुमतरक्षेवि तत्र प्रममाणमम्। 
परममात्मचद्वैतन्यस बपुदसौ प्रमतमबम्बतक्षे। तदमा स प्रमतमबम्बयाः जतीवि इत्यपुच्यतक्षे। एविस  बपुमदयाः परममात्मनयाः दपरणममवि 
भविमत।  दपरणस  यदमा  अबस्त तदमा  एवि  प्रमतमबम्बयाः।  दपरणमाभमाविक्षे  प्रमतमबम्बनोमप  नमाबस्त।  सपुषपुमप्तकमालक्षे  बपुमदयाः 
नमाबस्त। अतयाः बपुमदरूपदपरणमाभमाविमातम् जतीविनोमप नमाबस्त। तस्य परममात्ममन लयसम्भविमातम्। अत उच्यतक्षे बपुमदयाः 
जतीविमनपुगच्छततीमत। अनपुवजबच्चत्प्रमतमबम्बरमकयाः इमत मविविक्षेकचकडमामणसौ। मविरक्षेषजमानस प्रमत कमारणस भविततीत्यतयाः 
बपुदक्षेयाः मविजमानमयत्विमम्। परममाथर यतम् जमानमबस्त तस्ममातम् अन्यतम् भविततीदस मविजमानमम्। मकलप्रकपृ तक्षेयाः अविदमायमायाः 
पररणमामनो भवित्ययमम्। अमविदमा मत्रगपुणमाबत्मकमा। मकन्तपु अमविदमागतसत्त्विगपुणस्य पररणमामनो भविमत बपुमदयाः। अत 
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एवि मनमरलमा च भविमत। एविस मनमरलत्विमादक्षेवि दपरण इवि परममात्मनयाः प्रमतमबम्बयाः अत्र भविमत। प्रमतमबम्बस्तपु स्विच्छक्षे  
पदमाथर  खलपु भविमत। मबम्बगतब्धिमरषपु  कक्षे मचतम्  प्रमतमबम्बक्षे  अमप भविमत। अत एवि मचत्प्रमतमबम्बभकतक्षेन जतीविक्षेन 
मकसञ्चमदवि अविगन्तपुस रक्यतक्षे। अहस स्थकलयाः कपृ रयाः इत्यमामदतमादमात्म्यमामभममानमातम् अस्य जमानत्विमम्। 

इतश्च तस्य मक्रयमात्विमपुपपमादयमत। अमविदमायमायाः मविकमारयाः भविततीत्यपुकमम्।  तमहर  अमविदमावितम्  बपुदक्षेयाः 
अनमामदत्विमम्  अबस्त विक्षेमत ससरययाः।  अस्ततीमत सममाब्धिमानमम्।  पपुविरकपृ तकमरविमासनमायमायाः  अमाशयनो  भविमत बपुमदयाः। 
तमादृरबपुदक्षेयाः नमारक्षे कममारनपुगपुणमा सपृषयाः नद्वैवि सम्भविमत। आमविदक्षेहकद्वै विल्यस सससमारकमारणभकतमायमायाः बपुदक्षेयाः अनमामदत्विमम् 
अविश्यस  विकव्यमम्।  मविजमानमययाः  सविरव्यविहमारक्षेषपु  लनोमककक्षे षपु  विद्वैमदकक्षे षपु  च  कतमार  भविमत।  अस्यद्वैवि  भविबन्त 
जमागतस्विप्नसपुषपुप्त्यविस्थमायाः सममासब्धिश्च। स्विकममारनपुसमारक्षेण अयस सससरमत। 

मविजमानमययाः  आत्मनयाः  अत्यन्तस  समतीपस  वितरतक्षे।  अतयाः  अत्यन्तस  प्रकमारममानयाः  भविमत।  स्वियस 
जडश्चक्षेदमप आत्मप्रमतमबम्बसम्भविमातम् चक्षेतन इवि प्रततीयतक्षे। दक्षेहमादतीनमास भविमत आशमब्धिममारयाः तदनपुगपुणकममारमण 
च। मकन्तपु मविजमानमययाः तत्सविरमम् अहन्तमाममतमामचन्तयमा स्वितीयमममत मचन्तयमत। ततयाः कतमार भनोकमा च भविमत। 
एविमक्षेवि अस्य सससमारदपुयाःखस  भविमत। लसौमहत्यस  स्फमटकस्य ब्धिमरयाः  नमाबस्त। तथमामप लनोमहतयाः स्फमटक इमत 
व्यविहमारयाः अबस्त। तत्र कमारणस  मह स्फमटकस्य समतीपक्षे  लनोमहतस  पपुष्पस  वितरतक्षे।  एविञ्च पपुष्पक्षे  रमकममा अबस्त। 
रमकममा पपुष्पस्य ब्धिमरयाः। तथमामप समतीप्यमातम् पपुष्पस्य रमकममा स्फमटकक्षे  प्रमतबम्बतक्षे। जनमायाः स्फमटकक्षे  प्रततीयममानयाः 
रमकममा पपुष्पस्य भविततीत्यजमात्विमा अमविविक्षेकक्षे न लनोहतयाः स्फमटकयाः इमत कथयबन्त। तथद्वैवि अहस कतमार भनोकमा इमत 
सविरषमास  व्यविहमारयाः अबस्त। अथविमा अहस ब्रहचमारती अहस सन्यमासती इमत। अहसपदक्षेन आत्ममा मविमविकतयाः। एविञ्च 
कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदब्धिममारयाः आत्मनयाः भविन्ततीमत अमविविक्षेमकनयाः मचन्तयबन्त। तत्र कमारणस भविमत उपमासब्धिसमामतीप्यमम्। 
यथमा  पपुष्पसमामतीप्यस  स्फमटकस्य।  प्रकपृ तक्षे  आत्मनयाः  उपमासब्धिभरविमत  बपुमदयाः।  एविस  बपुमदसमामतीप्यमातम्  बपुमदगतमानम् 
कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदब्धिममारनम् आत्ममन आरनोप्य अहस कतमार अहस भनोकमा इत्यक्षेविस तमादमात्म्यमामभममानमातम् मचन्तयबन्त। 
पपुष्पस्य अपनयनक्षे स्फमटकस्य लसौमहत्यममप अपगच्छमत। तदतम् बपुद्ध्यपुपमासब्धिनमारक्षे तद्गतमायाः कतपृरत्विमामदब्धिममारयाः 
अमप बमाध्यन्तक्षे। तदपुकस  मविविक्षेकचकडमामणसौ-

कद टस्थिदः सनच्चातच्चा कतिच्चा र भप्नोक्तच्चा भवित पपच्चातधस्थिदः इतति। (१९१)

उपच्चातधसमन्धविशिच्चाति म परच्चातच्चाप्यपपच्चातधधमच्चा रनिनि पभच्चातति तित्ग परदः। (१९३)

परममात्मनयाः  जतीविभमावियाः  उपमासब्धिनमा  भविततीत्यपुकमम्।  उपमासब्धिश्च  मविजमानमयकनोरयाः  अनमामदभरविमत। 
अनमादक्षेयाः नमारयाः नमाबस्त। तमहर  आत्मनयाः जतीविभमाविनोऽमप न नश्यमत । तक्षेन च जतीविस्य न मनोकश्च इमत ससदक्षेहयाः 
स्यमातम्।  अत्रनोच्यतक्षे  एतत्सविर  भ्रमान्त्यमा  कबल्पतस  वितरतक्षे।  अतयाः  न  विमास्तमविकमम्।  मविनमा  भ्रमाबन्तमम्  असङस्य 
मनबष्क्रयस्य मनरमाकमारस्य च आत्मनयाः मविषयसम्बन्ब्धियाः नद्वैवि  भविमत। एविस  बपुमदतमादमात्म्यमातम्  भ्रमान्त्यमा  प्रमाप्तयाः 
आत्मनयाः जतीविभमावियाः। अतयाः भ्रमाबन्तबमाब्धिक्षे जतीवित्विममप बमाध्यतक्षे। यमावित्कमालस भ्रमाबन्तयाः अविमतषतक्षे तमावित्कमालमक्षेवि 
जतीविभमाविस्य सत्तमा। यथमा भ्रमाबन्तकमालक्षे एवि रज्जसौ प्रततीतस्य सपरस्य सत्तमा। भ्रमाबन्तनमारक्षे समत रज्जसौ कबल्पतस 
सपरत्विममप नश्यमत। अमविदमाकमायरस्य अनमामदत्विक्षे अमप मविदमायमायाः उदयक्षे सकयर्नोदयक्षे तमस इवि अस्तमयनो भविमत। 
स्विप्नक्षे यदतम् दृषस तत्सविरममप प्रबनोब्धिक्षे समकलस नश्यमत। आत्मनयाः बपुमदसम्बन्ब्धियाः अमविदमामनममत्तयाः। सम्यग्जमानक्षे 
समत समा अमविदमा नश्यमत। सम्यग्जमानस नमाम ब्रहद्वैकत्विजमानमम्। अहस स्विमम् आत्ममा इमत जमानमम्। तच्च जमानस 
कथस उत्पदतक्षे इमत चक्षेतम् आत्ममानमात्ममविविक्षेकक्षे न इमत जक्षेयमम्। 
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पङ्कससयपुकस  जलस यथमा स्पषस न प्रकमारतक्षे तथमा आत्ममा अमप उपमासब्धियपुकस  सतम् स्पषस न प्रकमारतक्षे। 
पङ्कमापनयनक्षे समत जलस स्वियमक्षेवि रपुदस भविमत तथमा उपमाध्यपनयनक्षे समत आत्ममा रपुदतयमा अमभव्यज्यतक्षे। 

. . ) 18 2 5 आनन्दमयकनोरयाः
कमारणररतीरस्य  भमानस  सपुषपुप्त्यविस्थमायमास  भविततीत्यपुकमम्।  अमविदमात्मकस  कमारणररतीरममत्यथरयाः। 

अमविदमायमास त्रययाः गपुणमायाः सबन्त। सत्त्विगपुणयाः रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च। अमविदमायमास रजनोगपुणक्षेन तमनोगपुणक्षेन च यपुकयाः 
भविमत  सत्त्विगपुणयाः।  अत एवि  सत्त्विगपुणस्य  अमविरपुदतमा  भविमत।  सत्त्विगपुणस्य  रपुमदयाः  मविनषमा  भविततीत्यथरयाः। 
एविसमविब्धियाः मसलनस यतम् सत्त्विमबस्त तदक्षेवि आनन्दमयकनोरयाः भविमत। तस्य पपुनयाः अबस्त विपृसत्तत्रयमम्। मप्रयस मनोदयाः 
प्रमनोदश्च। 

इषविस्तपुदररनजन्यस  सपुखस  मप्रयमम्। तल्लमाभक्षे  मनोदयाः। तद्भिनोगक्षे  प्रमनोदश्च भविमत। अभतीषविस्तपुदररनक्षे  यमा 
विपृसत्तयाः उदक्षेमत समा मप्रयमममत व्यविमह्रियतक्षे। इषविस्तपुनयाः दररनमानन्तरस यदमा तस्य प्रमामप्तभरविमत तदमा जमायममानमा 
विपृसत्तयाः मनोद इमत कथ्यतक्षे। विस्तपुनयाः दररनमभवितम्। तस्य प्रमामप्तरमप जमातमा। ततश्च तदनपुभवियाः यदमा भविमत तदमा 
जमायममानमा विपृसत्तयाः प्रमनोद इत्यपुच्यतक्षे। एविसमविब्धिद्वैयाः मत्रमभयाः विपृसत्तमभयाः आनन्दमयकनोरस्य प्रससमदभरविमत। 

सपुषपुप्तसौ  आनन्दमयस्य  सम्यकम्  स्फपु रणस  भविमत।  आनन्दमानपुभवियाः  सम्यगस्ततीत्यमभप्रमाययाः। 
अजमानक्षेनमाविपृतमममत कमारणमातम् सपुषपुमप्तकमालतीनयाः आनन्दयाः न मपुख्ययाः। स्विप्नजमागरणयनोयाः आनन्दस्य अल्पमक्षेवि 
स्फपु रणस भविमत। सच आनन्दयाः मप्रयमनोदप्रमनोदद्वैयाः अनपुभकयतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 13 कमत कनोरमायाः सबन्त?

. 14 पञ्चकनोरमायाः कक्षे  ?

. 15 प्रथमयाः कनोरयाः कयाः ?

. 16 ईश्विरयाः सविरभकतमानमास कपु त्र मतष्ठमत?

. 17 पञ्चमभयाः कनोरद्वैयाः कयाः आविपृतनो भविमत ?

. 18 अन्नरसमयमादन्यनोन्तर आत्ममा कयाः ?

. 19 अन्नमयकनोरयाः कयाः ?

. 20 प्रमाणमयकनोरयाः कयाः ?

. 21 मननोमयकनोरयाः कयाः ?

. 22 मविजमानमयकनोरयाः कयाः?

. 23 आनन्दमयकनोरयाः कयाः?

. 24 कनोर इमत नमाम कथस यपुज्यतक्षे? 

. 25 अन्नमयकनोरक्षे तन्मयनो भकत्विमा कयाः सससरमत?
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. 26 विपृत्तभक्षेदक्षेन प्रमाणमायाः कमत ?

. 27 मननोमयकनोरक्षे कमत असरमायाः सबन्त ?

. 28 गक्षेहमामदषपु च अहन्तमास ममतमास च उत्पदयमत कयाः?

. 29 मनयाः कस्यमायाः कमायरमम् ?

. 30 मनयाःकबल्पत एवि कयाः ?

. 31 मन एवि कमारणस मनपुष्यमाणमास कयनोयाः ?

. 32 विद्वैरमाग्यजननदमारमा मनोककमारणस मकमम् ?

. 33 रमागजननदमारमा बन्ब्धिकमारणस मकमम् ?

. 34 मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास कमम् रपुदस भविमत?

. 35 मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः कमा ?

. 36 कतपृरलकणयाः अयस कनोरयाः, कयाः ?

. 37 अमविदमागतसत्त्विगपुणस्य पररणमामनो भविमत कमा ?

. 38 परममात्मनयाः जतीविभमावियाः कक्षे न भविमत ?

. 39 अमविदमायमास कमत गपुणमायाः सबन्त?

. 40 त्रययाः गपुणमायाः कक्षे ?

. 41 आनन्दमयकनोरस्य विपृसत्तत्रयस मकमम् ?

. 42 इषविस्तपुदररनजन्यस सपुखस मकमम्?

. 43 मनोदयाः कदमा भविमत ?

. 44 आनन्दमयस्य सम्यकम्  स्फपु रणस भविमत कदमा ?

. ) 18 3 अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदयाः
अन्नमयमादययाः  कनोरमायाः  भविबन्त।  तक्षेषमास  जतीविबनोब्धिकत्विस  कथमममत  रङ्कमा  स्यमातम्।  नमायस  दनोषयाः 

तमादमात्म्यमातम्।  अन्नमयमादतीनमास  कनोरपरत्विक्षेमप तद्वैयाः  तमादमात्म्यमाध्यमासमातम्  तत्तन्मयनो भविमत। कनोरक्षेषपु  अमभममानमातम् 
स्वियस  जतीवियाः  तत्तत्कनोर  इमत  मनपुतक्षे।  एविमम्  अन्नमयक्षे  कनोरक्षे  अमभममानमातम्  स्वियस  स्थकलररतीरमममत  मनपुतक्षे। 
व्यविहमारकमालक्षे  अन्नमयमादतीनमास  कनोरमानमास  प्रमाब्धिमान्यमबस्त।  अतयाः  अन्नमयमामद  रबदविमाच्यत्विस  जतीविस्य। 
तत्तन्मयत्विमादक्षेवि जतीविस्य बन्ब्धियाः। तदपुकस  पञ्चदश्यमामम्

तिततप्नोशिनस्त प तिच्चादच्चातच्चादच्चातच्चा तितनयप्नो भवितति म। प.द. १.३६
जतीवियाः  स्विरुपस  परममात्ममानस  मविस्मपृत्य  दक्षेहमामदषपु  आत्मत्विबपुमदस  कल्पयमत।  यदमप  जतीवियाः 

स्थकलदक्षेहमामदभ्ययाः अथविमा पञ्चकनोरक्षेभ्ययाः अत्यन्तस मभन्नयाः भविमत। तथमामप तक्षे च स्वितीयस स्विरूपमममत मचन्तयबन्त। 
यथमा विमा लनोकक्षे  दरजनमायाः नदवीं ततीत्विमार गमाममान्तरस प्रमाप्य दरजमानमायाः अमप सन्ततीमत मनणरयमाथर सममारबब्धिगणनमायमास 
गणनकतमार आत्ममानस दरमस मविहमाय अन्यत्र दरममम् अबन्विषतक्षे। तथद्वैवि जतीवियाः विमास्तमविकमम् आत्ममानस पररत्यज्य 
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आत्ममभन्नक्षेषपु  अनमात्मभकतक्षेषपु  कनोरक्षेषपु  आत्ममानस  अबन्विषतक्षे।  अमविदयमा पञ्चकनोरक्षेभ्ययाः अहमम्  अमभन्न एवि इमत 
मनपुतक्षे। अन्नमयमादनमात्मभ्ययाः नमान्यनोऽहमस्मतीमत अमभमन्यतक्षे। एविस स्वियस ब्रह भविमत चक्षेदमप स्विक्षेन ब्रह अप्रमाप्तस 
भविमत।  एविममविदयमा  अप्रमाप्तस  यतम्  ब्रहस्विरूपमबस्त  तस्य  प्रमामप्तस्तपु  भविमत  मविदयमा।  मविदमा  च 
आचमायर्नोपक्षेदक्षेरमातम्। 

. ) 18 4 पञ्चकनोरमविविक्षेकयाः
अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास  मनष्प्रपञ्चयाः  प्रपञ्च्यतक्षे  इत्यपुकममादसौ।  एतमावितमा  पञ्चकनोरमानमास  प्रमतपमादनक्षेन 

आत्ममन अनमात्मभकतमानमास  अन्नमयमामदकनोरमानमास  अध्यमारनोपयाः अभवितम्।  अथ अपविमाद आरभ्यतक्षे।  अपविमादश्च 
मनरमासयाः। अमात्ममन कबल्पतमानमास अतदममारणमास मनरमासयाः। तक्षेन च आत्मस्विरूपस्य भमानस भविमत। 

सविरत्र सविरषपु  आत्ममा वितरतक्षे। मकन्तपु सपुलभक्षेन तस्य प्रमामप्तयाः कस्यमामप नमाबस्त। तत्र कमारणस भविमत 
आत्ममा गकढरूपक्षेण वितरतक्षे। गकढत्विस नमाम आच्छमादत्विमम्। पञ्चकनोरद्वैयाः आत्ममा आविपृतनो वितरतक्षे इमत आरययाः। ब्रह च 
गपुहमामहतस भविमत। गपुहमा च पञ्चकनोरद्वैयाः मनममरतमा। तद्वैरमाविपृत्य वितरतक्षे  मनगपुरणस  ब्रह। प्रथमस  अन्नमयकनोरयाः तदन्तयाः 
प्रमाणमयकनोरयाः  तदन्तयाः  मननोमयकनोरयाः  तदन्तयाः  मविजमानमयकनोरयाः  तदन्तश्च  आनन्दमयकनोरश्च।  एविस 
आनन्दमयमादमप  अभ्यन्तरक्षे  यनो  वितरतक्षे  स  आत्ममा।  एविस  गपुहमामहतत्विस  जक्षेयमम्।  गपुहमामहतस्य  जमानस 
पञ्चकनोरमविविक्षेकजमानक्षेनद्वैवि भविमत। नमायममात्ममा अन्नममयक्षेकनोरयाः, नमायममात्ममा प्रमाणमयकनोरयाः, नमायस मननोमयकनोरयाः, 
नमायस  मविजमानमययाः,  नमायमम्  आनन्दमयश्च इमत आत्ममानमात्ममविविक्षेकयाः कतरव्ययाः।  एविस  पञ्चकनोरमानमामम्  अपविमादस 
कपृ त्विमा हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस यतम् जमायतक्षे तदक्षेवि ब्रह इमत बपुध्यतक्षे। 

. . ) 18 4 1 अन्नमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः
स्थकलदक्षेहयाः  खलपु  अन्नमयकनोरयाः।  दक्षेहस्य  विपृमदयाः  कयश्च  भवितयाः  अन्नमविकमारत्विमातम्।  तद पुभयममप 

आत्मननो नमाबस्त। अतयाः दक्षेहयाः नमात्ममा। दक्षेहयाः जन्मनयाः प्रमाकम्  नमाबस्त मरणमादकध्विरञ्च नमाबस्त। आत्ममा तपु सविरदमा 
अबस्त। अन्नमविकमारत्विमातम् अन्नस्य कमायर  भविमत अन्नममयक्षेकनोरयाः। आत्मनयाः कमायर  कमारणस विमा न स्तयाः। एविस 
कमणकत्विमामदब्धिमरमविमरषयाः अन्नमयकनोरयाः मनत्यत्विमामदब्धिमरलमकतलकणयाः आत्ममा नद्वैवि भविमत। तदपुकस  पञ्चदश्यमामम्

तपतिवृभ पक्तच्चानजच्चाद्वितीयच्चा रजच्चातिप्नोन तनि नवि विध रति त। 

दतहदः सप्नोऽनमयप्नो निच्चातच्चा प्रच्चाक म चप्नोरर तिदभच्चावितिदः॥प.द. ३.३
ररतीरस्य गपुणयाः कणक्षे कणक्षे मभदतक्षे। अस्य मनयतयाः स्विभमावियाः नमाबस्त। एकरूपक्षेण न व्यविबस्थत इमत 

तमात्पयरमम्। एकबस्मन्नमप जन्ममन बमाल्यकसौममारमादविस्थमासपु अमप ररतीरस मभन्नत्विक्षेन जमायतक्षे। बमालकस्य ररतीरस 
मभन्नमबस्त।  तदपक्षेकयमा  कपु ममारस्य  ररतीरस  मभन्नमबस्त।  विमाब्धिरक्यक्षे  बमाल्यमादम्  कसौममारमाच्च  ररतीरमम्  अत्यन्तस 
मभन्नमबस्त। बमाल्यकमालक्षे कनोमलस सपुन्दरञ्च गमात्रस भविमत। यसौविनकमालक्षेमप सपुन्दरस दृढञ्च भविमत। मकन्तपु विमाब्धिरक्यक्षे 
ररतीरस सपुन्दरस नमाबस्त। अमप च यसौविनमामदकमालक्षे यमावितम् बलममासतीतम् तमावितम् बलममप न भमविष्यमत विमाब्धिरक्यक्षे। 
अत्यन्तस दपुबरलस  भविमत। एतमासपु अविस्थमासपु ररतीरस्य विपृमदभरविमत कयश्च भविमत। एविस आत्ममा नद्वैवि भविमत। 
आत्मनयाः अवियविमायाः न सबन्त। अतयाः गपुणयाः दनोषनो विमा न स्तयाः। अत एवि ररतीरवितम् विपृमदविमार कयनो विमा न स्तयाः। 
ररतीरस जडमबस्त। आत्ममा तपु चक्षेतनयाः भविमत। 
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घटपटमादतीनमास चकपुषमा दररनस त्विचमा स्पररनसञ्च भविमत। एविस ररतीरस्यमामप स्पषस दररनमबस्त स्पररनञ्च। 
आत्ममा चकपुषमा द्रिषपु स न रक्यतक्षे। तस्य रूपमाभमाविमातम्। यतयाः चकपुषयाः मविषयनो भविमत रूपमम्। त्विमगबन्द्रियस्य मविषयनो 
भविमत स्पररयाः। तदभमाविमातम् आत्मनयाः स्पररनममप कतपुर  न रक्यतक्षे। एविस गन्ब्धिमादभमाविमाविमातम् इतरक्षेबन्द्रियमाणमाममप 
तत्र प्रविक्षेरनो नमाबस्त। 

पमादहस्तमादययाः स्थकलररतीरस्य अवियविमायाः भविबन्त। पमादयाः नमात्ममा। पमादमाभमाविक्षेमप कश्चन जतीविमत। एविस 
हस्तमाभमाविक्षेमप जतीविमत। मविकलमाङजनमायाः जतीविन्ततीमत अस्ममाकस   प्रत्यकमबस्त। अतयाः अवियविक्षेषपु आत्मत्विबपुमदयाः 
भ्रमाबन्तममात्रमा एवि। एतक्षेषमास स्विकमरकरणक्षे रमकप्रदमायकनो भवित्यमात्ममा। आत्ममा ररतीरक्षेबन्द्रियमाणमास मनयमामकनो अबस्त 
चक्षेतनत्विमातम्। ररतीरञ्च मनयम्यञ्च जडत्विमातम्। न खलपु मनयम्यमनयमामकयनोरभक्षेदयाः। आत्ममा न पमादयाः। पमादस्य 
पमादयाः भविमत। पमादस्य गमनमाथर रमकप्रदमायक इमत तमात्पयरमम्। एविस हस्तस्य हस्तनो भवित्यमात्ममा। 

पच्चातरपच्चादच्चातदमच्चानि म द तहप्नो निच्चातच्चा वङततप जतीविनिच्चाति म। 

तितच्छक्तत रनिच्चाशिच्चाच नि तनियम्यप्नो तनियच्चामकदः॥तवि.चद.१५८
दक्षेहयाः  दक्षेहब्धिममारयाः  दक्षेहस्य कममारमण दक्षेहसम्बदमायाः  अविस्थमाश्च एतक्षेषमास  सविरषमाममप  समाकती  भवित्यमात्ममा। 

जननस दक्षेहस्य ब्धिमरयाः। मरणस दक्षेहस्य ब्धिमरयाः। बमाल्ययसौविनमामदकस  दक्षेहस्य ब्धिमरयाः। गमनमागमनमामदकस  दक्षेहस्य ब्धिमरयाः। अहस 
स्थकलयाः अबस्म, अहस कपृ रयाः अबस्म इत्यमामदव्यविहमारमायाः सबन्त। अहसपदस्य अथरयाः भविमत आत्ममा। एविमम् आत्ममा 
स्थकलयाः आत्ममा  कपृ रयाः इमत दपुबस्थमतयाः जमायतक्षे।  स्थकलत्विमामदब्धिममारयाः  दक्षेहस्यद्वैवि भविमत। तक्षे  च अध्यमासविरमातम् 
आत्ममन  आरनोप्य  व्यविहरबन्त।  अस्य सविरस्यमामप  आत्ममा  समाकती  भविमत।  एविञ्च आत्ममा  दक्षेहमामदविलकणयाः 
तत्समामकत्विमातम्। 

दक्षेहयाः नमात्ममा इत्यत्र अन्यतम् कमारणमम् उच्यतक्षे। दक्षेहयाः अरपुदयाः पदमाथरयाः भविमत। यतश्च सयाः दक्षेहयाः ममाससक्षेन 
सलप्तयाः पपुरतीषक्षेण पकणरश्च वितरतक्षे। एविस स्विक्षेददपुगरन्ब्धिमामदभकमयष्ठतयमा अत्यन्तमम् अरपुदयाः भविमत स दक्षेहयाः। एतमदलकणयाः 
स्वियस मनमरलयाः आत्ममा कदमामप अरपुदयाः दक्षेहयाः नद्वैवि भमवितपुमहरमत। 

शिल्यरच्चातशिमच्चारसतलप्तप्नो मलपदरर्योततिकश्मलदः। 

कथपं भवितदयपं वि ततच्चा स्वयमततितद्विलक्षरदः॥ तवि.चद.१६०

. . ) 18 4 2 मकढमामकढयनोविरलकण्यमम्
मकढयाः कयाः अमकढयाः अथविमा पबण्डतश्च क इमत मचन्त्यतक्षे। त्विङ्ममाससमाबस्थसमहतमम् अरपुदस ररतीरस ययाः 

आत्ममा इमत मनपुतक्षे  सयाः मकढयाः भविमत। ररतीरक्षे  अहमममत तमादमात्म्यबपुमदस  करनोमत मकढयाः  इमत तमात्पयरमम्।  अत्र 
मविचमाररतीलयाः पपुरुषस्तपु दक्षेहमविलकणयाः मनमरलयाः परममाथरस्विरूपस परममात्ममानमक्षेवि स्विस्य आत्ममानस जमानमामत। अहस 
दक्षेह एवि न तमदलकणयाः इमत पमामरयाः मचन्तयमत। पबण्डतम्मन्यममानस्तपु दक्षेहक्षे जतीविक्षे च आत्मबपुमदस कल्पयमत। 
नमाम दक्षेहयाः जतीविश्च अहसपदस्य अथर्मौ इमत। अस्य तपु रमासजन्यस मकसञ्चदपरनोकजमानमबस्त। लनोमककव्यविहमारक्षेषपु 
दक्षेहक्षे विद्वैमदकव्वियहमारक्षेषपु स्विगमारमदषपु जतीविक्षे च अहसत्विबपुमदस कल्पयमत। ररतीरमविमरषयाः जतीवि इमत एतक्षेषमास ममतयाः। मविनमा 
ररतीरस  जतीविस्य  विमा  जतीविमात्ममानस  मविनमा  ररतीरस्य  विमा  बस्थमतयाः  नमास्ततीमत  विमादस्तक्षेषमामम्।  न  मकन्तपु  यनो 
आत्ममानमात्ममविविक्षेकजयाः मविदमानम् भविमत सयाः ररतीरमामदमविलकणस परममाथरमम् आत्मस्विरूपमम् अविगच्छमत। 
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अत्र रङ्करमाचमायरस्य उपदक्षेरनोऽबस्त। स्थकलदक्षेहस्थमम्  अहमममत आत्मत्विबपुमदस  त्यक्त्विमा  मनमविरकल्पक्षे 
रपुदक्षे ब्रहमण अहस ब्रहमास्मतीमत बपुमदस सम्पमादयतपु इमत। 

आत्रच्चातब पतदपं तज मदढब पदत

त्वङच्चापंसमतदप्नोतस्थिप परतीषरच्चाशियौ। 

सविच्चा रततनि ब्रह्मतर तनितवि रकल्पत

कपरुष शिच्चातन्तपं परमच्चापं भजस्व॥तवि.चद. १६३

. . ) 18 4 3 प्रमाणमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
दक्षेहक्षे सविरत्र व्यमाप्य वितरममानयाः विमायपुरक्षेवि प्रमाणमयकनोरयाः। स च जडयाः भविमत। आत्ममा तपु चक्षेतनयाः अतयाः 

जडत्विब्धिमरमविमरषयाः प्रमाणमयकनोरयाः न आत्ममा। विमायनोयाः मविकमारयाः भविमत अयस प्रमाणमययाः। विमायपुयाः यथमा आगच्छमत 
मनगरच्छमत च। एविस प्रमाणस्यमागमनमक्षेवि उच्छमासयाः। मनगरमनस मनश्विमासश्च। अयस मक्रयमाविमानम् पररच्छन्नश्च। आत्ममा 
मनबष्क्रययाः अपररच्छन्नश्च। अयस प्रमाणयाः अचक्षेतनयाः परतन्त्रश्च अबस्त। यतश्च इषममनषस विमा सपुखस दयाःखस विमा 
नमायस  जमानमामत। प्रमाणमायमामकमालक्षे  अयस मनरुद्ध्यतक्षे  च। अस्य मनरुद्ध्यममानत्विस  प्रससदमबस्त। प्रमाणयाः सपुषपुप्तसौ 
जमागमतर। यमद अयस प्रमाणयाः आत्ममा भविक्षेतम् तमहर  सपुषपुमप्तकमालक्षेमप तस्य जमागरणमातम् चसौरक्षेण चसौयमारमदकस  न कपु यमारतम्। 
चसौरक्षे गपृहस प्रमविषक्षे समत सयाः प्रमाणमात्ममा जमानतीयमातम्। मकन्तपु तथमानपुभवियाः नमाबस्त लनोकक्षे । अतयाः नमायस प्रमाणयाः आत्ममा। 

. . ) 18 4 4 मननोमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
दक्षेहमामदषपु अमभममानकमारणस यतम् भविमत तदक्षेवि मनयाः। एततम् मन एवि मननोमयकनोरयाः भविमत। अहममदस 

ममक्षेदमम्  इत्यमभममानमामविषनो भविमत मननोमयकनोरयाः। अहस  ब्रमाहणयाः अहस पबण्डतयाः मम गपृहस  मम पपुत्रयाः इत्यक्षेविमम् 
अहन्तमास ममतमास च करनोमत। अमभममानमक्षेवि तत्र कमारणमम्। एविस कमामक्रनोब्धिमादययाः मनसयाः मविकमारमायाः भविबन्त। आत्ममा 
मनमविरकमारयाः मनरमभममानती च भविमत। अतयाः मननोमययाः नमात्ममा। 

. . ) 18 4 5 मविजमानमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
सपुषपुप्तसौ  लयस  प्रमाप्य  जमागमत  नखमरखमान्तस  व्यमाप्य  ररतीरक्षे  वितरममानमा  मनश्चयमाबत्मकमा  बपुमदयाः 

मविजमानमयकनोरयाः  भविमत।  सपुषपुमप्तकमालक्षे  मविजमानमयस्य  अस्तमययाः  पपुनयाः  जमागत्कमालक्षे  उदयश्च  जमायक्षेतक्षे। 
मविजमानमयवितम्  उदययाः  अस्तमयनो  विमा  आत्मनयाः  नमाबस्त।  अतयाः  नमात्ममा  मविजमानमययाः।  मनश्चयमाबत्मकमा 
अन्तयाःकरणविपृसत्तभरविमत  बपुमदयाः।  ससरयमाबत्मकमान्तयाःकरणविपृसत्तभरविमत  मनयाः।  बपुमदमनसती  दयममप 
अन्तयाःकरणस्यद्वैवि  असरनो  भविमत।  पपुनयाः  मकमथर  मदब्धिमा  कल्पनमममत  नमारङ्कनतीयमम्।  कतपृरत्विकरणत्विमाभ्यमास 
भक्षेदसद्भिमाविमातम्। मनयाः करणस भविमत। बपुमदस्तपु कतमार च। एविञ्च अन्तररबन्द्रियस अन्तयाःकरणस कतपृररूपक्षेण करणरूपक्षेण 
च  पररणमतक्षे।  बपुमदयाः  अन्तयाः  वितरतक्षे  तदपक्षेकयमा  मनयाः  बमहश्च  वितरतक्षे  इत्यमप  भक्षेदयाः  विमाच्ययाः।  अतयाः 
कनोरदयव्यविहमारयाः उपपदतक्षे एवि। 
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. . ) 18 4 6 आनन्दमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
आनन्दयाः  आत्मनयाः  स्विरूपस  भविमत।  तदक्षेवि  भनोगकमालक्षे  मकसञ्चमदवि  अनपुभकयतक्षे।  पपुण्यकमरणमास 

फलमानपुभविकमालक्षे  कमामचदतीविपृसत्तयाःअन्तमपुरखमा सतती आनन्दप्रमतमबम्भभमाकम्  भविमत। समा एवि पपुनयाः भनोगमानन्तरस 
मनद्रिमारूपक्षेण लतीयतक्षे। समा च विपृसत्तयाः आनन्दमययाः भविमत। अयमम् आनन्दमययाः कमादमामचत्कयाः भविमत। कदमामचतम् 
भविमत कदमामचन्न भविमत। कमादमामचत्कत्विस तस्य अमनत्यत्विस बनोब्धियमत। मनत्यश्चक्षेतम् सविरदमा एकरूपक्षेण भवित्यक्षेवि। 
अतयाः अमनत्यत्विमातम् मनत्ययाः आत्ममा भमवितपुस नमाहरमत। बपुद्ध्यमादसौ य आनन्दयाः प्रततीयतक्षे अथविमा प्रमतमबम्बतयमा 
अविबस्थतयाः  तस्य  आनन्दमयस्य  कमारणभकतनो  य  आनन्दयाः  अबस्त।  स  एवि  आत्ममा।  नमाम  सविरस्यमामप 
आनन्दस्य हक्षेतपुयाः  आत्ममा  एवि।  एष  हक्षेविमानन्दयमत  इमत  शपुमतयाः।  आनन्दयततीत्यथरयाः।  ययाः  आनन्दयमत स 
प्रचपुरमानन्दनो भविततीमत प्रससदस लनोकक्षे । यथमा  य अन्यक्षेषमास कपृ तक्षे ब्धिनस यच्छमत सयाः असब्धिकब्धिनविमानम् स्यमातम्, तदतम्। 
सपुखदपुयाःखयनोयाः अनपुभवियाः सविरषमामम् अबस्त। तत्र दपुयाःखस मनसयाः ब्धिमरयाः सपुखस आनन्दमयस्य ब्धिमरश्च इमत मविमविच्य 
जक्षेयमम्। 

. ) 18 5 पञ्चकनोरमामतररकयाः आत्ममा 
स्थकलररतीरमादमारभ्य  सपुषपुप्तमानन्दपयरन्तस  खलपु  कस्यमचतम्  जमानस्य सतीममा।  तन्मध्यक्षे  मविदममानयाः  न 

कनोऽमप आत्ममा भविततीत्यपुकमम्। तमहर स आत्ममा क इमत मचन्तनतीयमबस्त। 

पञ्चकनोरमायाः  तस्य ब्धिममारश्च जमायन्तक्षे।  अतयाः जमानस्य मविषयमायाः  भविबन्त।  यस्य जमानस्य मविषयमायाः 
भविबन्त तज्जमानमम् आत्ममा भविमत। सविरममप आत्मननो मविषयनो भविमत। अतयाः आत्मनमा जमायतक्षे सविरममप। मकन्तपु 
नमात्ममानस कनोमप जमानमामत। न तस्यमाबस्त विक्षेत्तमा। उकमायाः पञ्चकनोरमायाः यक्षेन प्रकमाश्यन्तक्षे तच्चद्वैतन्यमक्षेविमात्ममा। 

परस ब्रह उपमासब्धिविसजरतस रपुदस च भविमत। जन्मनमाररमहतस भविमत। अजमानक्षेन अस्पपृषमबस्त। ममायमाकपृ तस 
यतम् दद्वैतमबस्त तद्रिमहतस भविमत। तस्य रूपस नमाबस्त। गन्ब्धियाः नमाबस्त। रसयाः नमाबस्त। स्पररयाः नमाबस्त। रबदश्च 
नमाबस्त। अतयाः प्रत्यकप्रममाणक्षेन गपृहतीतपुस  न रक्यतक्षे। कस्यमामप प्रममाणस्य मविषयनो न भविमत। अतयाः अप्रमक्षेययाः। 
अस्य आमदनमारबस्त अन्तश्च नमाबस्त। अतयाः आदन्तरमहतयाः आत्ममा। आत्ममा सविरत्र अबस्त सविरषमामबस्त। 
अतयाः अस्य त्यमागयाः कतपुर न श्क्यतक्षे। स्विस्यद्वैवि स्विरूपस भविततीत्यतयाः ब्रह हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस भविमत। एतमादृरस्य 
आत्मनयाः बनोब्धिमाय पञ्चकनोरमायाः कबल्पतमायाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 45 कनोरक्षेषपु जतीवियाः तत्तन्मयनो भविमत कपु तयाः ?

. 46 गपुहमामहतस भविमत मकमम् ?

. 47 हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस मकमम् ?

. 48 चकपुषयाः मविषययाः कयाः ?

. 49 ररतीरक्षेबन्द्रियमाणमास मनयमामकयाः कयाः ?
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. 50 ररतीरक्षे अहमममत तमादमात्म्यबपुमदस करनोमत कयाः?

. 51 विमायनोयाः मविकमारयाः कनोषयाः कयाः भविमत?

. 52 मविजमानमयवितम् उदययाः अस्तमयनो विमा नमाबस्त, कस्य?

. 53 ससरयमाबत्मकमान्तयाःकरणविपृसत्तभरविमत मकमम् ?

. 54 सविरस्यमामप आनन्दस्य हक्षेतपुयाः कयाः?

. 55 न तस्यमाबस्त विक्षेत्तमा, कस्य ?

पमाठसमारयाः

पञ्चकनोरमविविक्षेकयाः अबस्त अस्य पमाठस्य मविषययाः। प्रथमस तमावितम् अध्यमारनोपयाः कयाः अपविमादश्च क इमत 
सपुष्ठपु  मविचमाररतमबस्त। तयनोमविरचमारस मविनमा पञ्चकनोरमविविकयाः कतपुर  न रक्यतक्षे। ब्रहप्रमतपमादनमाथर भविमत पञ्चमानमास 
कनोरमानमास  कल्पनमम्। ब्रह च मनरुपमासब्धिकस  मनगपुरणस  मनब्धिरमरकञ्च भविमत। ईदृरस्य ब्रहणयाः प्रमतपमादनस  कतपुर  न 
रक्यतक्षे।  अतयाः  मनगपुरणस्य  प्रमतपमादनमाथर  सगपुणस्य  प्रमतपमादनमपक्षेकतक्षे।  एविस  मनरुपमासब्धिकस्य  प्रमतपमादनमाय 
सनोपमासब्धिकस्य  प्रमतपमादनञ्च अपक्षेकतक्षे।  सनोपमासब्धिकब्रहजमानक्षेनद्वैवि  मनरुपमासब्धिकस्य  द पुमविरजक्षेयस्य  जमानस  भविततीमत 
कमारणमातम्  पञ्चकनोरमायाः  कबल्पतमायाः।  तथमा  च अन्नमयकनोरयाः  प्रमाणमयकनोरयाः  मननोमयकनोरयाः  मविजमानमयकनोरयाः 
आनन्दमयकनोरश्च। तत्र एकद्वै ककनोरस्य लकणमपुकस  प्रथममम्। ततश्च एकद्वै कयाः अमप मविस्तररयाः विमणरतयाः। कस्य 
कनोरस्य  जमागदमामदषपु  कस्यमामम्  अविस्थमायमास  प्रमाब्धिमान्यमस्ततीमत  मविचमाररमम्।  तदकध्विरमम्  एकद्वै कयाः  अमप  कनोरयाः 
आत्मव्यमतररकयाः  भविततीमत  आत्ममानमात्ममविविक्षेकयाः  प्रदमररतयाः।  ररतीरस्य  नमारसम्भविमातम्  अमविनमारती  नमात्ममा 
भविततीत्यपुक्त्विमा  अन्नमयस्य  आत्मत्विमनरमासयाः  कपृ तयाः।  प्रमाणयाः  मक्रयमाविमानम्  भविमत।  अतयाः  मनबष्क्रय  आत्ममा 
प्रमाणमयकनोरयाः न भविततीमत तमन्नरमासयाः कपृ तयाः। कमामक्रनोब्धिमादययाः मनसयाः मविकमारमायाः भविबन्त। अतयाः मनमविरकमारती 
आत्ममा मननोमयकनोरयाः कदमामप न भविमतत्यपुक्त्विमा मननोमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः कपृ तयाः। मविजमानमयवितम् उदययाः 
अस्तमयनो विमा आत्मनयाः नमास्ततीत्यपुक्त्विमा मविजमानमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः कपृ तयाः। अन्तक्षे च आनन्दमययाः नमात्ममा 
इमत प्रमतपमामदतमम्।  आनन्दमययाः कमादमामचत्कयाः भविमत। तक्षेन  च अमनत्यत्विममागतमम्।  आत्ममा  न अमनत्ययाः। 
पमाठमान्तक्षे च पञ्चकनोरमामतररकस्य आत्मनयाः स्विरूपस प्रदमररतमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास मनष्प्रपञ्चयाः प्रपञ्च्यतक्षे, कथमम्

. 2 पञ्चकरमानमास स्विरूपस विणरयत। 

. 3 अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदररनस विणरयत। 

. 4 अन्नमयकनोरस्य अनमात्मत्विस प्रमतपमादयत। 
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. 5 प्रमाणमयकनोर अनमात्मत्विस प्रमतपमादयत। 

. 6 मविजमानमकनोरस्य आत्मत्विमनरमासस कपु रुत। 

. 7 आनन्दमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासस कपु रुत। 

. 8 आत्मनयाः पञ्चकनोरमामतररकत्विक्षे प्रबन्ब्धिममारचयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 जतीविमात्मपरममात्मननोरद्वैक्यमम्

. 2 आगमरमासमम्

. 3 ब्रहसत्यस जगबन्मथ्यमा

. 4 मनष्प्रपञ्चयाः

. 5 विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः। 

. 6 रज्जपुयाः

. 7 ब्रह

. 8 अजमानमामदसकलजडसमकहयाः

. 9 अजमानस नमाम अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  
जमानमनवित्यरञ्च। 

. 10 विस्तपुमविवितरस्य अविस्तपुनयाः 
विस्तपुममात्रत्विमाविब्धिमारणमम् अपविमादयाः। 

. 11 ब्रहजमानमम्

. 12  अरुन्ब्धिततीनकत्रन्यमाययाः

. 13 पञ्च

. 14 अन्नमयकनोरयाः प्रमाणमयकनोरयाः मननोमयकनोरयाः 
मविजमानमयकनोरयाः आनन्दमयकनोरयाः। 

. 15 अन्नमययाः

. 16 हृदक्षेरक्षे 

. 17 आत्ममा

. 18 प्रमाणमययाः

. 19 मविश्विस्य व्यमषस्थकलररतीरमम् अन्नमयकनोरनो 
भविमत। 

. 20 प्रमाणमामदपञ्चकस  कमरबन्द्रियद्वैयाः समहतस सतम् 

प्रमाणमयकनोरनो भविमत। 

. 21 मनस्तपु जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतस मननोमयकनोरनो 
भविमत। 

. 22 बपुमदयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतमा 
मविजमानमयकनोरयाः। 

. 23 अमविदमापररणमामरूपमा विपृसत्तयाः आनन्दमयश्च। 

. 24 कनोरविदमाच्छमादकत्विमातम् कनोर इमत नमाम 
यपुज्यतक्षे। 

. 25 जतीवियाः

. 26 पञ्च

. 27 षटम्

. 28 मनयाः

. 29 अमविदमायमायाः

. 30 सससमारयाः

. 31 बन्ब्धिमनोकयनोयाः

. 32 मनयाः

. 33 मनयाः

. 34 मनयाः 

. 35 बपुमदयाः

. 36 मविजमानमयकनोरयाः

. 37 बपुमदयाः

. 38 उपमासब्धिनमा

. 39 त्रययाः

. 40 सत्त्विगपुणयाः रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च
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. 41 मप्रयस मनोदयाः प्रमनोदश्च। 

. 42 मप्रयमम्

. 43 इषविस्तपुलमाभक्षे

. 44 सपुषपुप्तसौ

. 45 तमादमात्म्यमाध्यमासमातम्

. 46 ब्रह 

. 47 ब्रह

. 48 रूपमम्

. 49 आत्ममा

. 50 मकढयाः

. 51 प्रमाणमययाः

. 52 आत्मनयाः 

. 53 मनयाः

. 54 आत्ममा 

. 55 आत्मनयाः

॥ इमत अषमादरयाः पमाठयाः ॥
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) 19 महमाविमाक्यतमात्पयर मविचमारयाः

प्रस्तमाविनमा

ब्धिमरयाः अथरयाः कमामयाः मनोकयाः च इमत चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः सबन्त। एतक्षेषपु परमयाः पपुरुषमाथरयाः मनोकयाः। मनोकस्य 
तदपुपमायस्य  च  जमानमम्  अलसौमककक्षे ननोपमायक्षेन  एवि  भविमत।  तत्र  जमानक्षे  परमस  प्रममाणस  विक्षेदमायाः  एवि। 
ऋग्यजपुयाःसमाममाथविरभक्षेनदक्षेन  तक्षेषमास  चमातपुमविरध्यमम्।  एतक्षेभ्यनो  विक्षेदक्षेभ्यनो  मनोकनो  जमायतक्षे।  स  च  मनोकनो  जतीविब्रहणनोयाः 
ऐक्यजमानक्षेनद्वैवि सम्भविमत नमान्यथमा। इदमम् ऐक्यजमानस च विक्षेदक्षेभ्य एवि भविमत। तमादृरमम् ऐक्यस चतपुमभरयाः विमाक्यद्वैयाः 
प्रमतपमादतक्षे। तमामन विमाक्यमामन महमाविमाक्यमामन कथ्यन्तक्षे। चतपुषपुर  विक्षेदक्षेषपु  चत्विमारर महमाविमाक्यमामन सबन्त। ऋग्विक्षेदक्षे 
“प्रजमानस ब्रह” (३/१/३) इमत महमाविमाक्यमम् अबस्त। यजपुविरदक्षे “अहस ब्रहमाबस्म” (१/४/१०) इमत महमाविमाक्यस 
रनोभतक्षे। समामविक्षेदक्षे “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। अथविरविक्षेदक्षे “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। 
अबस्मनम् पमाठक्षे ऋग्विक्षेदतीयस यजपुविरदतीयस च महमाविमाक्यस मविचमायरतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन-

इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 विक्षेदमान्तमानमास गपुहस तत्त्विस मकमम् इमत बनोदपुस रक्नपुयमातम्। 
 ब्रहरबदमाथरयाः कयाः इमत जमानतीयमातम्। 
 मनयाः कथस न इबन्द्रियस भविमत इमत पररमचनपुयमातम्। 
 रबदयाः कथमम् अपरनोकजमानस्य जनकयाः भविमत इमत अविगच्छक्षेतम्। 
 ब्रहमविद्गपुरुयाः ककीदृरयाः भविमत इमत विकपुस  रक्ष्यमत। 
 तमात्पयरमनणरयमाय षबड्विब्धिमानमास सलङमामन जमानतीयमातम्। 
 अजमानस ककीदृरस भविमत इमत अविगच्छक्षेतम्। 
 बपृहदमारण्यकनोपमनषमद मकस  महमाविमाक्यस मविदतक्षे इमत जमानतीयमातम्। 

. ) 19 1  पमाठमविमरर याः
ब्रहमण एवि सविरषमास विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमम्। विक्षेदमान्तनो नमाम उपमनषदम्। विक्षेदस्य अन्तयाः नमाम ससदमान्तयाः 

यत्र  मविदतक्षे  तदम्  विक्षेदमान्तनमाम्नमा  अमभब्धितीयतक्षे।  उपमनषतम्  इमत  रबदस्य  रहस्यमथरयाः।  उपमनषदयाः 
अध्यमात्ममविदमारहस्यस प्रमतपमादयबन्त। पपुनयाः च उपमनषतम् इमत रबदस्य प्रससदयाः अथरयाः भविमत ब्रहमविदमा। एषयाः 
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अथरयाः उपमनषमदमत रबदस्य व्यपुत्पत्त्यमा प्रमाप्यतक्षे। समदमत ब्धिमातनोयाः त्रययाः अथमारयाः सबन्त। मविररणस नमाम मविनमारयाः 
इत्यथरयाः। गमतयाः इत्यस्य जमानमम्  (मविदमा)  अथरयाः भविमत। अविसमादनस नमाम रद्वैसथल्यमम्। अत्र सदमातनोयाः गमतयाः 
इत्यथरयाः  स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  उपमनषच्छबदस्य  ब्रहमविदमा  इत्यथरयाः  भविमत।  उप  इत्यपुपसगमारतम्  समामतीप्यमम् 
अविगम्यतक्षे। तस्ममातम् उपसगमारतम् समतीपतमयाः आत्ममा सकच्यतक्षे। मन अथमारतम् मनश्चयरूपक्षेण ब्रहमण एवि जतीविमात्ममानस 
प्रमापयमत  यमा  मविदमा  समा  ब्रहमविदमा।  अतयाः  एवि  रङ्करमाचमायरण  कठनोपमनषदयाः  भकममकमाभमाष्यक्षे  उच्यतक्षे 
“पकविर्नोकमविरक्षेषणमान्मपुमपुककनम्  विमा परस ब्रह गमयमत इमत ब्रहगममयतपृत्विक्षेन यनोगमातम् ब्रहमविदमा उपमनषतम्” इमत। 
दर  उपमनषदयाः  प्रससदमायाः  सबन्त।  ईरनोपमनषतम्  कक्षे ननोपमनषतम्  कठनोपमनषतम्  प्रश्ननोपमनषतम्  मपुण्डकनोपमनषतम् 
ममाण्डक क्यनोपमनषतम्  तद्वैसत्तरतीयनोपमनषतम्  ऐतरक्षेयनोपमनषतम्  छमान्दनोग्यनोपमनषतम्  बपृहदमारण्यकनोपमनषतम्  च इमत। तत्र 
ऋग्विक्षेदतीयमायमास  ऐतरक्षेयनोपमनषमद  “प्रजमानस  ब्रह”  (३/१/३)  इमत  महमाविमाक्यमम्  मविदतक्षे।  महमाविमाक्यस  नमाम 
अखण्डमाथरप्रमतपमादकस  विमाक्यमम्। जतीवि-ब्रहणनोयाः अभक्षेदमाथरयाः यद्वैयाः  उपमनषदमाक्यद्वैयाः  सकमचतयाः तमामन महमाविमाक्यमामन 
इत्यपुच्यन्तक्षे। महदथरप्रमतपमादकत्विमातम् महमाविमाक्यमम् इमत अमभब्धिमानमम्। जतीवि-ब्रहणनोयाः अभक्षेदमाथरयाः एविमात्र महदथरयाः। 
विमाक्यमानमास  तमात्पयरमनणरयमाय  मतीममाससमारमासक्षे  षबड्विब्धितमात्पयरगमाहकसलङमामन  उपयपुज्यन्तक्षे।  तद्वैरक्षेवि 
तमात्पयरगमाहकसलङद्वैयाः  विक्षेदमान्तविमाक्यमानमास  तमात्पयर  मनणर्थीयतक्षे।  अतयाः  महमाविमाक्यमानमामम्  तमात्पयरमनणरयमाय 
तमात्पयरसलङमामन आदसौ मविचमायरन्तक्षे। 

. ) 19 2  सलङमानमास पररचययाः
उपक्रमनोपससहमारसौ अभ्यमासयाः अपकविरतमा फलमम् अथरविमादयाः उपपसत्तयाः चक्षेमत षबड्विब्धिमामन सलङमामन। आदसौ 

यतम् विदमत अबन्तमक्षे अमप तस्यद्वैवि कथनमम् उपक्रमनोपससहमारसौ। आदसौ अबन्तमक्षे च एकयाः एवि मविषययाः कथ्यतक्षे चक्षेतम् 
स एवि प्रकरणस्य प्रमतपमादयाः मविषययाः। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषमद मपतमा उदमालकयाः पपुत्रस श्विक्षेतकक्षे तपुस कथयमत यतम् 
“सदक्षेवि सनोम्य इदमम्  अग आसतीतम्,  एकमक्षेविमामदततीयमम्”  (६/२/१)  इमत। एविमम्  आरम्भक्षे  सद्ब्रह उपक्रम्य 
अबन्तमक्षे उच्यतक्षे यतम् “ऐतदमात्म्यममदस सविर ततम् सत्यस स आत्ममा तत्त्विमसस श्विक्षेतकक्षे तनो” (६/८/७) इमत। 

मदततीयस  सलङस  तमावितम्  अभ्यमासयाः।  प्रकरणक्षे  प्रमतपमादस्य  मविषयस्य  पसौनयाःपपुन्यक्षेन  प्रमतपमादनमम् 
अभ्यमासयाः। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः षष्ठमाध्यमायक्षे “तत्त्विमसस” इमत विमाक्यस नविविमारस पमठतमम् अबस्त। ब्रह एवि 
प्रमतपमादस विस्तपु इमत एतदक्षेवि सकचमयतपुस ब्रहणयाः नविकपृ त्वियाः कथनमम्। 

तपृततीयस  सलङस  तमावितम्  अपकविरतमा।  प्रकरणक्षे  यतम्  विस्तपु  प्रमतपमादतक्षे  तस्यद्वैवि  विस्तपुनयाः  प्रममाणमान्तरक्षेण 
अमविषयतीकरणमम्  अपकविरतमा।  यथमा  -  बपृहदमारण्यकनोपमनषमद  आम्नमायतक्षे  “तन्त्विसौपमनषदस  पपुरुषस  पपृच्छमामम” 
(३/९/२६) इमत। अनयमा शपुत्यमा जमायतक्षे यतम् उपमनषत्प्रममाणममात्रक्षेण जक्षेयस ब्रह। उपमनषदस मविनमा ब्रह जमातपुस न 
रक्यतक्षे।  विक्षेदमान्तसमारस्य  सपुबनोसब्धिनतीटतीकमायमामम्  उच्यतक्षे  “‘तन्त्विसौपमनषदस  पपुरुषस  पपृच्छमामम’  इत्यमामदशपुमतमभयाः 
उपमनषन्ममात्रविक्षेदत्विप्रमतपमादनमातम्  ब्रहणयाः  अपकविरत्विमम्  इत्यथरयाः।  अथविमा  ब्रह  स्विप्रकमारत्विक्षेन  स्विव्यविहमारक्षे 
स्विमामतररकप्रममाणमानपक्षेकत्विमातम् ब्रहणयाः अपकविरत्विमम् इत्यथरयाः” इमत। 

चतपुथर  सलङस  तमावितम्  फलमम्।  प्रकरणस्य  प्रमतपमादयाः  मविषययाः  यक्षेषपु  स्थलक्षेषपु  मविदतक्षे  तक्षेषपु  स्थलक्षेषपु 
शकयममाणस प्रयनोजनस फलमम्। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः षष्ठमाध्यमायक्षे आम्नमायतक्षे “आचमायरविमानम् पपुरुषनो विक्षेद,  तस्य 
तमाविदक्षेवि  मचरस  यमाविन्न  मविमनोक्ष्यक्षे  अथ  सम्पत्स्यक्षे”  (६/१४/२)  इमत।  अस्यमास  शपुतसौ  अमदततीयब्रहजमानस्य 
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अमदततीयब्रहप्रमामप्तरक्षेवि फलमम् इमत उकमम् अबस्त। एविस “ब्रह्ममवितम् ब्रह्मद्वैवि भविमत” (मपुण्डकनोपमनषतम् ३.२.९) 

“तरमत  रनोकमम्  आत्ममवितम्”  (छमान्दनोग्यनोपमनषतम्७.१.३) च  इत्यमामदषपु  शपुमतषपु  ब्रहमात्मद्वैकत्विमविजमानमक्षेवि 
फलमममत कसथतमम्। 

पञ्चमस सलङस  भविमत अथरविमादयाः। प्रकरणक्षे प्रमतपमादस्य विस्तपुनयाः प्रमतपमादस्थलक्षे प्ररससनमम् अथरविमादयाः। 
यथमा-  छमान्दनोग्यनोपमनषमद आम्नमायतक्षे  - “उत तममादक्षेरमम्  अप्रमाक्ष्ययाः यक्षेनमाशपुतस  शपुतस  भवित्यमतस  मतममविजमातस 
मविजमातमम्” (६/१/३) इमत। अस्यमास शपुतसौ अमदततीयस्य विस्तपुनयाः ब्रह्मणयाः प्ररससमा मक्रयतक्षे। 

षष्ठस सलङस  भविमत उपपसत्तयाः। प्रकरणक्षे यक्षेषपु स्थलक्षेषपु ययाः अथरयाः प्रमतपमादतक्षे तक्षेषपु स्थलक्षेषपु तस्य अथरस्य 
समाब्धिनक्षे  शकयममाणमा यपुमकयाः उपपसत्तयाः। प्रपञ्चरूपस्य कमायरस्य मकलस  कमारणस  ब्रह। अतयाः ब्रह मविनमा प्रपञ्चस्य 
अमतररकमा कमामप सत्तमा नमाबस्त इमत उपमनषमद मपृसत्तकमामदमभयाः दृषमान्तद्वैयाः आम्नमातमम्। यदमप अजमानविरमातम् 
पदमाथमारनमास  नमानमारूपक्षेण प्रततीमतयाः भविमत तथमामप सविरममदमम्  अमदततीयमम्  एकमक्षेवि ब्रह विस्तपु  इमत उपमनषमद 
उकमम्। अमदततीयविस्तपुनयाः ब्रहणयाः समाब्धिनक्षे मविकमारपदमाथरस्य विमाङ्ममात्रत्विमविषयक्षे यपुमकयाः तमावितम् “यथमा सनोम्यद्वैकक्षे न 
मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृण्मयस मविजमातस स्यमातम् विमाचमारम्भणस मविकमारनो नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि सत्यमम्” (छमान्दनोग्यनोपमनषतम् 

६.१.४)  इमत।  अस्यमायाः  शपुतक्षेयाः  अथरयाः  भविमत  मपृबत्पण्डक्षेन  एवि  मनममरतमायाः  गपृहघटमादययाः।  एतक्षे  गपृहघटमादययाः 
विस्तपुतस्तपु मपृसत्तकमा एवि। तथमामप गपृहघटमामदमभयाः रबदद्वैयाः कथ्यतक्षे। तत्र मपृसत्तकमा एवि सत्यमम्। 

. ) 19 3 प्रजमानस ब्रह
सविरमम् इदस ब्रह एवि। ब्रहणयाः एवि नमामब्धिक्षेयमामन एतमामन सविमारमण। अतयाः एवि ऐतरक्षेयनोपमनषमद उच्यतक्षे 

“एष  ब्रहद्वैष  इन्द्रि  एष  प्रजमापमतरक्षेतक्षे  सविर  दक्षेविमा  इममामन  च  पञ्च  महमाभकतमामन  पपृसथविती  विमायपुरमाकमार  आपनो 
ज्यनोतवींषतीत्यक्षेतमानतीममामन च कपुद्रिममशमाणतीवि बतीजमामन इतरमामण चक्षेतरमामण चमाण्डजमामन च जमारुजमामन च स्विक्षेदजमामन 
चनोमद्भिजमामन  चमाश्विमा  गमावियाः  पपुरुषमा  हबस्तननो  यबत्कञ्चक्षेदस  प्रमामण  जङमस  च  पतमत्र  च  यच्च  स्थमाविरस  सविर 
तत्प्रजमानक्षेत्रमम्। प्रजमानक्षे प्रमतमष्ठतस प्रजमानक्षेत्रनो लनोकयाः प्रजमा प्रमतष्ठमा प्रजमानस ब्रह”  (३/१/१) इमत। 

ब्रहणयाः  इदस  जगतम्  मविवितररूपमम्।  अतत्त्वितयाः  अन्यथमाप्रथमा  मविवितरयाः  कथ्यतक्षे।  ययनोयाः  दयनोयाः  सत्तमा 
परस्परस मभदतक्षे  तयनोयाः मविवितरभमावियाः। यथमा-  ब्रहणयाः पमारममासथरककी सत्तमा,  जगतयाः व्यविहमाररककी सत्तमा। अतयाः 
ब्रहणयाः  मविवितररूपममदस  जगतम्।  ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे  कथ्यतक्षे  “ब्रहणश्च  उपमादमानत्विमम् 
अमदततीयकक टस्थचद्वैतन्यरूपस्य न परममाणकनमामम् इवि आरम्भकत्विरूपमम्,  न विमा प्रकपृ तक्षेररवि पररणमाममत्विरूपमम्, 
मकन्तपु  अमविदयमा  मवियदमामदप्रपञ्चरूपक्षेण  मविवित्तरममानत्विलकणमम्।  विस्तपुनयाः  तत्समसत्तमाकयाः  अन्यथमाभमावियाः 
पररणमामयाः,  तदसमसत्तमाकयाः मविवित्तर इमत विमा,  कमारणसलकणयाः अन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः,  तमदलकणयाः मविवित्तर 
इमत  विमा,  कमारणमामभन्नस  कमायर  पररणमामयाः,  तदभक्षेदस  मविनमा  तद्व्यमतररकक्षे न  दपुविरचस  कमायर  मविवित्तर  इमत  विमा 
मविवित्तरपररणमामयनोयाः मविविक्षेकयाः” इमत। सविरषपु ररतीरक्षेषपु बस्थतयाः प्रमाणयाः प्रजमारूपयाः आत्ममा। प्रथममक्षेवि जमातयाः ररतीरती 
प्रजमापमतयाः आत्ममा एवि। इन्द्रिमाग्न्यमादययाः सविर  दक्षेविमा  ब्रहणयाः एवि मविवितररूपमायाः भविबन्त। पपृसथविती  आपयाः तक्षेजयाः 
विमायपुरमाकमारयाः  चक्षेमत  पञ्चमहमाभकतमामन  तस्ममादक्षेवि  जमातमामन।  कपुद्रिजतीविद्वैयाः  सह तत्कमारणमामन  सपमारदतीमन  बतीजमामन, 

अण्डक्षेभ्ययाः  जमातमामन  पक्ष्यमादतीमन,  जरमायपुजक्षेभ्ययाः  जमातमामन  मनपुष्यमादतीमन,  स्विक्षेदक्षेभ्ययाः  जमातमामन  यककमरकमादतीमन 
उमद्भिज्जमामन विपृकमादतीमन,  अश्विमायाः गमावियाः हबस्तनयाः च ब्रहणयाः एवि उत्पदन्तक्षे।  सविरममदस  प्रजमानक्षेत्रमम्।  यतनो मह 
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प्रजयमा एवि सविर नतीयतक्षे। रङ्करमाचमायरण अत्र उच्यतक्षे “सविर तदरक्षेषतयाः प्रजमानक्षेत्रमम्। प्रजमप्तयाः प्रजमा तच्च ब्रहद्वैवि। 
नतीयतक्षे  अनक्षेन  इमत नक्षेत्रमम्।  प्रजमा  नक्षेत्रस  यस्य तमददस  प्रजमानक्षेत्रमम्।  प्रजमानक्षे  ब्रहमण उत्पसत्तबस्थमतलयकमालक्षेषपु 
प्रमतमष्ठतस  प्रजमायममत्यथरयाः।  प्रजमानक्षेत्रनो  लनोकयाः  पकविरवितम्।  प्रजमाचकपुविमार  सविर  एवि  लनोकयाः  प्रजमा  प्रमतष्ठमा  सविरस्य 
जगतयाः।  तस्ममातम्  प्रजमानस  ब्रह” इमत।  सङ्कल्पमविकल्पमात्मकमम्  अन्तयाःकरणस  चकपुरमामदमभयाः इबन्द्रियद्वैयाः  मनगरत्य 
घटमामदमविषयदक्षेरस  प्रमत  गत्विमा  घटमामदमविषयमाकमारक्षेण  यदमा  पररणमतक्षे  तदमा  स  पररणमाममविरक्षेषयाः  विक्षेदमान्तक्षे  
विपृसत्तरुच्यतक्षे। 

. . ) 19 3 1 प्रजमानरबदमाथर याः-
पपुरुषयाः चकपुदमाररमा मनगरतक्षेन यक्षेन अन्तयाःकरणविपृत्त्यपुपमहतचद्वैतन्यक्षेन दररनयनोग्यस रूपमामदकस  पश्यमत, तथद्वैवि 

शनोत्रक्षेबन्द्रियक्षेण  मनगरतक्षेन  यक्षेन  अन्तयाःकरणविपृत्त्यपुपमहतचद्वैतन्यक्षेन  रबदजमातस  शृणनोमत,  विमामगबन्द्रियक्षेण  मनगरतक्षेन  यक्षेन 
अन्तयाःकरणविपृत्त्यपुपमहतचद्वैतन्यक्षेन  रबदजमातस  व्यमाहरमत,  घमाणक्षेबन्द्रियक्षेण  मनगरतक्षेन  यक्षेन 
अन्तयाःकरणविपृत्त्यपुपमहतचद्वैतन्यक्षेन  गन्ब्धिसमकहमानम्  सजघमत,  रसनक्षेबन्द्रियक्षेण  मनगरतक्षेन  यक्षेन 
अन्तयाःकरणविपृत्त्यपुपमहतचद्वैतन्यक्षेन स्विमादपु अस्विमादपु च मविजमानमामत,  तथमा च अत्र उकमानपुकद्वै याः  सकलद्वैयाः  इबन्द्रियद्वैयाः 
अन्तयाःकरणविपृसत्तभक्षेदद्वैयाः  उपलमकतस  चद्वैतन्यमक्षेवि  प्रजमानमम्।  अतयाः  एवि  पञ्चदरतीकमारक्षेण  मविदमारण्यस्विमाममणमा 
महमाविमाक्यमविविक्षेकप्रकरणक्षे उच्यतक्षे-

“यतनि तक्षति त शृरप्नोतितीदपं तजघ्रतति वच्चाकरप्नोतति च। 

स्वच्चाद्विस्वच्चादू च तविजच्चानिच्चातति तित्प्रजच्चानिम पदतीतरतिम म॥” (५/१) इतति। 
कसौमषतक्यपुपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे - 

“प्रजयच्चा विच्चाचपं समच्चारुह्य विच्चाचच्चा सविच्चा रतर निच्चामच्चातनि आपप्नोतति। 

प्रजयच्चा चक्ष पदः समच्चारुह्य चक्ष पषच्चा सविच्चा रतर रूपच्चातर आपप्नोतति” (३/६) इतति। 
बपृहदमारण्यकनोपमनषमद  आम्नमायतक्षे  “मनसमा  हक्षेवि  पश्यमत  मनसमा  शृणनोमत  हृदयक्षेन  मह  रूपमामण 

जमानमामत”  (१/५/३)  इत्यत्र  मनयाःआमदरबदक्षेन  चद्वैतन्यरूपस  प्रजमानमक्षेवि  उकमम्।  मनआदतीमन  प्रजमानस्य 
नमामब्धिक्षेयमामन भविबन्त। अतयाः एवि ऐतरक्षेयनोपमनषमद आम्नमायतक्षे - 

“यदक्षेतदपृदयस मनश्चद्वैततम्। ससजमानममाजमानस मविजमानस प्रजमानस मक्षेब्धिमा दृमषब्धिपृर मतमरमतमरनतीषमा जकमतयाः स्मपृमतयाः 
सङ्कल्पयाः क्रतपुरसपुयाः कमामनो विर इमत सविमारण्यक्षेविद्वैतमामन प्रजमानस्य नमामब्धिक्षेयमामन भविबन्त” (३/१/२) इमत। 

. . ) 19 3 2 ब्रहरबदमाथर याः-
एविस प्रजमानरबदस्य अथरमम् उक्त्विमा मविदमारण्यस्विमाममणमा पञ्चदश्यमास ब्रहरबदस्यमाथरयाः कथ्यतक्षे-

“चति पम परखि तन्द्रिदतवि तष प मनि पषच्चाश्वगविच्चातदष प। 

च नतिन्यमतकपं  ब्रह्मच्चातिदः प्रजच्चानिपं ब्रह्ममय्यतप॥” (५/२) इतति। 
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जगज्जन्मबस्थमतलयकमारणस  यतम्  चद्वैतन्यस  उत्तमदक्षेविमामदषपु,  मध्यममनपुष्यमामदषपु,  अब्धिमक्षेषपु  अश्विमामदषपु 
पपृसथव्यमामदषपु च भकतक्षेषपु अबस्त ततम् ब्रह एवि। सविरषपु चद्वैतन्यस्विरूपस ब्रह अनपुस्यकतस वितरतक्षे। सविरत्रमाविबस्थतस प्रजमानस 
ब्रह एवि। ब्रहणयाः जगज्जन्ममामदकमारणत्विक्षे शपुमतयाः प्रममाणमम्। तद्वैसत्तरतीयनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः भविमत - 

“यतिप्नो विच्चा इमच्चातनि भदतिच्चातनि जच्चायन्तत। य तनि जच्चातिच्चातनि जतीवितन्त। 

यत्प्रयतन्त अतभसपंतविशितन्त। तितद्वितजजच्चासस्व। तिद्ब्रह्मततति। ” (३/१) इतति। 
 अतयाः  जमायतक्षे  यतम्  ब्रहमण  जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम्  अबस्त।  अत्र  जगत्पदक्षेन  सविर  कमायरजमातस 

मविविमकतमम्। असखलकमायरजमातस्य एकमक्षेवि कमारणमम् अमदततीयस ब्रह। कमारणपदक्षेन ब्रहमण कतपृरत्विमम् अबस्त इमत 
मनगमदतमम्। कमायर प्रमत यमामन उपमादमानकमारणमामन सबन्त तक्षेषमास कमारणमानमामम् अपरनोकजमानस यबस्मनम् अबस्त, कमायर 
कतपुरमम् इच्छमा कमायरकरणमानपुकक लप्रयत्नयाः च यबस्मनम् मविदतक्षे स कतमार भविमत। परमक्षेश्विरक्षे ब्रहमण एततम् सविरमम् 
अबस्त। अतयाः परमक्षेश्विरक्षे कतपृरत्विमम् अबस्त एवि। विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण कथ्यतक्षे “कतपृरत्विस च 
तत्तदपुपमादमानगनोचरमापरनोकजमानमचककीषमारकपृ मतमत्त्विमम्”  इमत।  अत्र  ब्रहणयाः  नवि  तटस्थलकणमामन 
(विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  मनगदतक्षे-  “तटस्थलकणस  तपु  यमाविल्लक्ष्यकमालमनविबस्थतत्विक्षे  समत  यद्व्यमावितरकस  तदक्षेवि  यथमा 

गन्ब्धिवित्त्विस पपृथ्वितीलकणमम्” इमत।) विकपुस  रक्यन्तक्षे। तमामन लकणमामन भविबन्त-

१) जगज्जन्ममानपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्

२) जगबत्स्थत्यनपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्

३) जगल्लयमानपुकक लमापरनोकजमानवित्त्विमम्

४) जगज्जन्ममानपुकक लमचककीषमारवित्त्विमम् 

५) जगबत्स्थत्यनपुकक लमचककीषमारवित्त्विमम्

६) जगल्लयमानपुकक लमचककीषमारवित्त्विमम्

७) जगज्जन्ममानपुकक लप्रयत्नवित्त्विमम्

८) जगबत्स्थत्यनपुकक लप्रयत्नवित्त्विमम्

९) जगल्लयमानपुकक लप्रयत्नवित्त्विमम्

एविस ब्रहरबदमाथरमम् उक्त्विमा यजपुविरदस्य बपृहदमारण्यकनोपमनषद्गतस महमाविमाक्यस मविचमायरतक्षे। 

. ) 19 4 अहस ब्रहमाबस्म
बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “अहस ब्रहमाबस्म” (१/४/१०)  इमत। मविदमाप्रमाप्त्यथरमम् इषदक्षेविस्य 

आरमाब्धिनमा  यथमा  मक्रयतक्षे  तथद्वैवि  गपुरनोयाः  आरमाब्धिनमा  अमप  मविदमाप्रमाप्त्यथर  मक्रयतक्षे।  अत्र  मविदमा  नमाम  रमासक्षेण 
प्रमतपमादस्य अथरस्य यथमाथरतयमा बनोब्धियाः। तमादृरयाः यथमाथरतयमा बनोब्धियाः मनमविरघ्नक्षेन मनष्ठमापकविरकस  रमासमाध्ययनमम् 
अपक्षेकतक्षे। मनमरलमचत्तस्य पपुरुषस्य रमासमाध्ययनक्षे शदमा भविमत। इषदक्षेविस्य कपृ पमास मविनमा मचत्तस कदमामप मनमरलस न 
भविमत।  कक्षे विलस  दक्षेविमानपुगहविरमातम्  रमासस्य  यथमाथरजमानस  न  भविमत।  यमावित्पयरन्तस  गपुरनोयाः  कपृ पमा  न  भविमत 
तमावित्पयरन्तस रमासस्य यथमाथरजमानस न भविमत। अतयाः गपुरनोयाः आरमाब्धिनमा कतरव्यमा। श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद उच्यतक्षे-
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“यस्य दतवि त परच्चा भतक्तदः यथच्चा दतवि त तिथच्चा ग परयौ। 

तिस्य ह्यतति त कतथतिच्चाथच्चा रदः प्रकच्चाश्यन्तत महच्चातनिदः॥” (६/२३) इतति। 
पपुरमाणकमारक्षेणमामप कथ्यतक्षे-

“गकच्चारदः तसतदददः प्रप्नोक्तप्नो रतफदः पच्चापस्य दच्चाहकदः। 

उकच्चारप्नो तविषपरवक्ततस्त्रितियच्चातच्चा ग परुदः परदः॥” इतति। 
गपुरुरबदयाः  विणरत्रयमात्मकयाः।  गकमारस्य ससमददमातपृत्विमथरयाः,  रकमारस्य पमापदमाहकत्विमथरयाः,  उकमारस्य 

पमालकत्विमथरयाः। गपुरुयाः मरष्यस्य पमापकमालनस करनोमत। रङ्करमाचमायरण उपदक्षेरसमाहस्यमास मनगदतक्षे-

“तविदयच्चा तिच्चातरतिच्चादः सप्नो य नज रनमवृत पमहप्नोदतधम म। 

सवि रज तभप्नो निमस्ततभप्नो ग परुभप्नोऽजच्चानिसङङलम म॥

वितदच्चान्तविच्चाक्यप पष्पतभप्नो जच्चानिच्चामवृतिमधदतमम म। 

उजहच्चारच्चातलवि नदप्नो निस्तसन सद परवित निमदः॥” (२०३) इतति। 
गपुरुयाः  शदमावितयाः  अन्तक्षेविमाससनयाः  हृदयक्षे  जमानरूपस  प्रदतीपस  प्रज्विमाल्य  अजमानस  नमारयमत।  स्विबपुद्ध्यमा 

परममात्ममानस  ययाः  जमातपुमम्  इच्छमत स अजमानक्षे  मनमज्जमत।  रमासपमारदमररमभरमप  स्वितन्त्रतयमा  ब्रह्मजमानस्य 
अन्विक्षेषणस  न  करणतीयमम्।  अत  एवि  रङ्करमाचमायरण  मपुण्डकनोपमनषद्भिमाष्यक्षे  उच्यतक्षे-  “रमासजनोऽमप  स्विमातन्त्रक्षेण 
ब्रहजमानमान्विक्षेषणस  न कपु यमारतम्  इत्यक्षेततम्  गपुरुमक्षेवि  इमत अविब्धिमारणफलमम्”  इमत। पपुनरमप  गपुरनोयाः  ममाहमात्म्यमविषयक्षे  
उच्यतक्षे- 

“ग परुब्र रह्मच्चा ग परुतवि रष पदः ग परुदर्वेविप्नो महतश्वरदः। 

ग परुरतवि परपं तितपं तिसच्चाति म ग परुम पपच्चाश्रयतति म॥” इतति। 
अतयाः एवि गपुरनोयाः  सकमारमातम्  उपदक्षेरप्रमाप्त्यथर  मरष्ययाः गपुरनोयाः  ररणस  प्रमाप्ननोमत। गपुरुयाः मनमरलमचत्तमाय 

रमदममामदसम्पन्नमाय मरष्यमाय ब्रहमविदमामम् उपमदरमत। मपुण्डकनोपमनषमद शकयतक्षे- 

“तिसन स तविद्विच्चानि म उपसनच्चाय सम्यकम प्रशिच्चान्ततचतच्चाय शिमच्चातन्वितिच्चाय। 

य तनिच्चाक्षरपं प परुषपं वि तद सतपं प्रप्नोविच्चाच तिच्चापं तिततिप्नो ब्रह्मतविदच्चाम म॥” (१/१/३) इतति। 
रममादययाः नमाम रमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा सममाब्धिमानस शदमा च इमत षटम् । यदमा बपुभपुकमा अमतततीवमा 

भविमत तदमा भनोजनस मविहमाय अन्यतम्  मकसञ्चतम् अमप मनसक्षे  न रनोचतक्षे,  भनोजनक्षे  मकसञ्चदमप मविलम्बयाः सनोढपु स  न 
रक्यतक्षे।  एविमम्  एवि  यदमा  पकविरससस्कमारविरमातम्  ममालमाचन्दनभमायमारपपुत्रगपृहकक्षेत्रपरपुषपु  गम्यममानस  मनयाः  यक्षेन 
अन्तयाःकरणमनविपृसत्तमविरक्षेषक्षेण  मनगपृहतक्षे  तमादृरयाः  विपृसत्तमविरक्षेषयाः  रमयाः  कथ्यतक्षे।  पपुनयाः  जमानसमाब्धिनमभन्नक्षेभ्ययाः 
रबदमास्परररूपरसमामदमविषयक्षेभ्ययाः शनोत्रमादतीमन बमाहक्षेबन्द्रियमामण यक्षेन विपृसत्तमविरक्षेषक्षेण मनगपृहन्तक्षे स विपृसत्तमविरक्षेषयाः दमयाः 
भविमत। रमयाः दमयाः च यक्षेन समासब्धितयाः तस्य बस्थतप्रजस्य पपुरुषस्य सकमारक्षे  ब्रहजमानस्य ममागरयाः  उन्मपुकयाः 
भविमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमामम् भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन मनगदतक्षे- 

   120   भमारततीयदररनमम्



महमाविमाक्यतमात्पयर मविचमारयाः मटप्पणती

“यदच्चा सपंहरति त चच्चायपं कद मर्योऽङच्चानितीवि सवि रशिदः। 

इतन्द्रियच्चारतीतन्द्रियच्चाथर्वेभदः तिस्य प्रजच्चा प्रततितषतिच्चा॥” (२/५८) इतति। 
उपरमतयाः  नमाम  मनगपृहतीतमानमास  बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास  मनसयाः  च  आत्ममविषयकशविणमामदषपु  बस्थरतीकरणमम् 

अथविमा  मविमहतमानमास  मनत्यकममारदतीनमास  मविसब्धिनमा  पररत्यमागयाः।  अत्र  सविरकमरसन्न्यमासयाः  एवि  इषयाः।  सविरतयाः 
मनविपृत्तमचत्तयाः  पपुरुषयाः  सपुखदपुयाःखरतीतनोष्णप्रक्षेमघपृणमामदषपु  दक्षेहमामदषपु  अनमात्मविस्तपुब्धिमरषपु  उदमासतीनयाः  भविमत। 
रतीतनोष्णमामददन्दसमहष्णपुतमा एवि मतमतकमा। आत्ममविषयक्षे अनविरतमम् अनपुमचन्तनस सममासब्धियाः अथमारतम् सममाब्धिमानमम्। 
गपुरुणमा उपमदषमामन यमामन विक्षेदमान्तविमाक्यमामन तक्षेषपु विमाक्यक्षेषपु मविश्विमासयाः शद्ब्धिमा। ब्रह्ममविद्गपुरुयाः तमादृरमाय मरष्यमाय 
तत्त्विमस्यमामदविमाक्यमम् उपमदरमत। अस्ममासपु शद्ब्धिमा अविश्यस भविक्षेतम्। कमारणस मह शदमा नमाबस्त चक्षेतम् कमायर सफलतमास 
न प्रमाप्ननोमत। अतयाः एवि भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास मनगदतक्षे- 

“अश्रदयच्चा हुतिपं दतपं तिपस्तप्तपं कवृ तिपं च यति म। 

असतदत पच्यतित पच्चाथ र नि च तित्प्रतत निप्नो इह॥” (१७/२८) इतति। 

. ) 19 5 अहममाकमारमा विपृसत्तयाः
ततयाः  परस  मरष्यस्य  अहस  मनत्यरपुदबपुदमपुकसत्यस्विभमाविस  परममानन्दमानन्तमादयस  ब्रह  अस्मतीमत 

अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। परममात्ममा अहस सविरदमा एवि मविदममानयाः अस्मतीमत मरष्यस्य अनपुभविनो 
भविमत। मम जन्म नमाबस्त, मम मविनमारयाः नमाबस्त, अजमानस नमाबस्त, दपुयाःखस्पररयाः नमाबस्त, नमानमात्विस नमाबस्त इत्यक्षेविस 
मरष्यस्य अपरनोकमानपुभविनो भविमत। कमारणस मह ब्रह अपरनोकस्विभमाविस भविमत। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमातमम् 
अबस्त “यत्समाकमादपरनोकमाद्ब्रह” (३/४/१) इमत। अतयाः मरष्यस्य अनपुभवियाः अपरनोकयाः एवि। अब्धिपुनमा ससरययाः 
भविमत यतम् इबन्द्रियजन्यस जमानमक्षेवि प्रत्यकस भविमत। रबदयाः तपु अपरनोकजमानस्य जनकयाः भविमत। यमद रबदयाः 
प्रत्यकजमानस्य जनकयाः भविमत तमहर  ‘पविरतक्षे  विमहरबस्त’ इत्यस्ममातम्  विमाक्यमातम्  अगक्षेयाः प्रत्यकस  जमानमम्  उमदतस 
स्यमातम्। तस्ममातम् विमाक्यमातम् अगक्षेयाः प्रत्यकस जमानस न भविमत। एविस ससरयक्षे समत अदद्वैमतनयाः कथयबन्त प्रत्यकस न 
कक्षे विलमम् इबन्द्रियमनभरररतीलमम्। अमप तपु मविषयमनभरररतीलमम्। इबन्द्रियजन्यस जमानमक्षेवि प्रत्यकमम् इमत स्वितीमक्रयतक्षे 
चक्षेतम्  सपुखदपुयाःखमामदकस  यथमा  प्रत्यकस  भविमत  तथद्वैवि  सपुखदपुयाःखमादमादतीनमास  स्मपृमतरमप  प्रत्यकमा  भविमत  इमत 
अङतीकमायरमम्। विमायपुयाः रूपहतीनयाः भविमत। अतयाः विमायपुयाः चमाकपुषप्रत्यकयाः न भविमत। घटरूपममप रूपहतीनस भविमत। 
कमारणस  मह  रूपक्षे  रूपमबस्त  इमत  स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  अनविस्थमादनोषयाः  भमविष्यमत।  घटरूपमम्,  घटगतससख्यमा 
चमाकपुषप्रत्यकमा भविमत इमत स्वितीमक्रयतक्षे। अतयाः मकस  विस्तपु प्रत्यकस भविमत,  मकस  न भविमत इत्यत्र विस्तपुस्विभमावियाः 
एवि मनयमामकयाः। रबदयाः अमप क्विमचतम्  अपरनोकजमानमम्  उत्पमादमयतपुस  समथरयाः अबस्त। यथमा दरजनमायाः नदमायाः 
अपरततीरमातम् ततयाः मविपरतीतततीरमम् आगतविन्तयाः। दरजनमायाः एवि सबन्त न विमा इमत मनश्चक्षेतपु स तक्षेषपु कश्चन स्विक्षेषमास 
गणनमास करनोमत। मकन्तपु स स्विस मविहमाय नविजनमानमास गणनमास कपृ तविमानम्। तदमा स मचबन्ततविमानम् यतम् अविमरषयाः एकयाः 
जनयाः कपु त्र गतयाः इमत। तदमा तक्षेषपु एवि कश्चन कथयमत- भनोयाः! दरमयाः त्विमम् असस। तदमा तस्य जमानस जमातस यतम् 
दरमयाः  अहमबस्म  इमत।  ततयाः  परस  तक्षे  दरजनमायाः  आनन्दक्षेन  गतविन्तयाः।  एविस  रबदसमकहयाः  अमप 
अपरनोकजमानजनकनो भविमत। 

भमारततीयदररनमम्    121   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. ) 19 6 मनसयाः अमनबन्द्रियत्विमम्- 
ननपु ब्रह इबन्द्रियगनोचरस खलपु। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “मनसद्वैविमानपुद्रिषव्यमम्” (४/४/१९) 

इमत।  मनसमा  एवि  ब्रहदररनस  कतरव्यमम्।  मनश्च  इबन्द्रियस  भविमत।  अन्नम्भटक्षेन  तकर सङ्गहक्षे  उच्यतक्षे 
“सपुखमादपुपलबबब्धिसमाब्धिनममबन्द्रियस मनयाः” इमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमाममप कथ्यतक्षे- 

“मम नविच्चापंशिप्नो जतीविलप्नोकत  जतीविभदतिदः सनिच्चातिनिदः। 

मनिदःषषच्चानितीतन्द्रियच्चातर प्रकवृ ततिस्थिच्चातनि कष रतति॥” (१५/७) इतति। 
अतयाः मनयाः इबन्द्रियस भविमत इमत आरङ्कमायमामपुच्यतक्षे मनयाः न इबन्द्रियमम्। कमारणस मह मनसयाः इबन्द्रियत्विक्षे 

प्रममाणस नमाबस्त। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास षट्त्विससङ्ख्यमापकरणमाय अमनबन्द्रियस्य मनसयाः इबन्द्रियत्विक्षेन कथनमबस्त। 
एविमम्  अविक्षेदक्षेक्षेन  अमप  महमाभमारतक्षेन  विक्षेदगतपञ्चत्विसङ्ख्यमापकरणस  दृषमबस्त।  यथमा  ‘विक्षेदमानम्  अध्यमापयमाममास 
महमाभमारतपञ्चममानम्’ इमत। कठनोपमनषदमप मनसयाः अमनबन्द्रियत्विस कथयमत। यथमा-

“इतन्द्रियतभदः परच्चादः ह्यथच्चा र अथर्वेभश्चि परपं मनिदः। 

मनिसस्तप परच्चा ब पतदब परदतरच्चातच्चा महच्चानि म परदः॥” (१/३/१०) इतति। 
अस्यमास शपुतसौ इबन्द्रियक्षेभ्ययाः पपृथक्त्विक्षेन मनसयाः गहणस कपृ तमम् अबस्त। इबन्द्रियक्षेभ्ययाः अमप मविषयमायाः शक्षेष्ठमायाः, 

मविषयक्षेभ्ययाः  मनयाः  शक्षेष्ठमम्,  मनसयाः  अमप  बपुमदयाः  शक्षेष्ठमा,  बपुदक्षेरमप  महमानम्  आत्ममा  शक्षेष्ठयाः  भविमत।  अमनबन्द्रियक्षेण 
रमदममामदससस्कपृ तक्षेन  रपुदक्षेन  मनसमा  ब्रह  प्रत्यकस  भविमत।  अत  एवि  रङ्करमाचमायरण  शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे 
मनगदतक्षे “रमासमाचमायर्नोपदक्षेरजमनतरमदममामदससस्कपृ तस मनयाः आत्मदररनक्षे करणमम्” (२/२१) इमत। 

. ) 19 7 ब्रहजमानस्य अजमाननमारकत्विमम्
ननपु अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे ब्रह मनमविररक्षेषस मनरमाकमारञ्च भविमत। मनरमाकमारस्य ब्रहणयाः आकमारब्धिमारणमम् अयपुकस  

खलपु। एविस  ससरयक्षे  समत सममाब्धिमानस कथयमत यतम् अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः इत्यत्र आकमाररबदस्य 
स्विमाथर तमात्पयर नमाबस्त। अमप तपु बह्व्ययाः विपृत्तययाः सबन्त। तमासमास विपृत्ततीनमास परस्परस भक्षेददररनमाथरमम् आकमाररबदयाः 
प्रयपुकयाः। यमा विपृसत्तयाः यमदषयस्य अजमानस्य मनविरमतरकमा भविमत समा विपृसत्तयाः तमदषयमाकमारमा भविमत। यमा विपृसत्तयाः 
घटमविषयकमम् अजमानस नमारयमत समा विपृसत्तयाः घटमाकमारमाकमाररतमा भविमत। अतयाः अत्र अखण्डमाकमारविपृसत्तयाः नमाम 
अखण्डब्रहणमा सह सम्बन्ब्धिविरमातम् मचत्तस्य पररणमाममविरक्षेषयाः। अखण्डमाकमारविपृसत्तयाः अखण्डब्रहगतमम् अजमानस 
नमारयमत। विपृसत्तयाः जडमा भविमत। अतयाः विपृसत्तयाः स्वितयाः अजमानस नमारमयतपुस न रक्ननोमत। चद्वैतन्यप्रमतबम्बयपुकमा सतती 
विपृसत्तयाः अजमानस नमारयमत। मनमरलक्षे अन्तयाःकरणक्षे यदमा चद्वैतन्यस प्रमतमबबम्बतस भविमत तदमा अन्तयाःकरणस प्रकमाररतीलस 
सतम् अजमानस नमारयमत। विस्तपुतस्तपु चद्वैतन्यमक्षेवि अजमानस्य नमारकस  भविमत। मकन्तपु स्वितयाः न अजमानस नमारयमत। 
अमप तपु  विपृसत्तममाध्यमक्षेन अजमानस  नमारयमत। यथमा-  सकयरस्य आतपयाः स्वितयाः तपृणमादतीनमास  नमारकयाः न भविमत। 
सकयरकमान्तमणसौ  प्रमतफसलतयाः  सनम्  आतपयाः  तपृणमामदकस  नमारयमत।  अब्धिपुनमा  ससरयनो  भविमत  जडमा  विपृसत्तयाः 
मचत्प्रमतमबबम्बतमा सतती अजमानमम् अजमानकमायर च नमारयमत। ततयाः परस समा विपृसत्तयाः तपु न नश्यमत। अतयाः विपृत्तक्षेयाः 
नमारकमान्तरमाभमाविमातम् विपृसत्तस्तपु मतष्ठमत एवि। अतयाः मनोकदरमायमास विपृत्तक्षेरमप मविदममानमातम् एकमक्षेवि अमदततीयस तत्त्विमम् 
अनपुपपन्नस भविमत। एविस ससरयक्षे समत सममाब्धिमानमम् उच्यतक्षे - पटस्य उपमादमानकमारणमामन तन्तवियाः भविबन्त। तन्तवियाः 
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दग्ब्धिमायाः भविबन्त चक्षेतम् तन्तपुकमायर  पटनोऽमप दग्ब्धियाः भविमत। एविमक्षेवि प्रपञ्चरूपस्य असखलस्य कमायरस्य कमारणमम् 
अजमानस नषस चक्षेतम् अजमानकमायमारणमामम् अमप नमारयाः भविमत। विपृसत्तरमप अजमानकमायरमक्षेवि। अतयाः अजमानक्षे नमारक्षे समत 
अजमानकमायरस्य विपृत्तक्षेरमप नमारयाः भविमत। जडपदमाथरस्य आकमारक्षेण आकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः अखण्डविपृत्त्यमा समाकस  
मभदतक्षे।  यथमा-  अयस  घटयाः  इत्यत्र  घटमाकमारमाकमाररतमा  मचत्तविपृसत्तयाः  अजमानमविषयतीभकतस  घटमाविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस 
मविषयतीकपृ त्य घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यगतमम् अजमानस नमारमयत्विमा स्विगतमचदमाभमासक्षेन जडस घटममप प्रकमारयमत। अतयाः 
एवि पञ्चदश्यमास मनगमदतस- 

“ब पतदतित्स्थतचदच्चाभच्चासयौ द्विच्चावितप वच्चाप पतिप्नो घटम म। 

तित्रच्चाजच्चानिपं तधयच्चा निश्य तति म आभच्चास तनि घटदः सप रतति म॥” (७/९१) इतति। 
अस्य श्लनोकस्यमाथरस्तमावितम् बपुमदयाः बपुमदस्थस च चद्वैतन्यप्रमतमबम्बमम् उभयममप घटस व्यमाप्ननोमत। तत्र 

बपुमदविपृत्त्यमा  घटगतमम्  अजमानस  नश्यमत।  पपुनयाः  प्रमतमबम्बक्षेन  घटयाः  प्रकमाश्यतक्षे।  यथमा-  प्रदतीपस्य  आलनोकयाः 
अन्ब्धिकमारक्षे मविदममानस घटस मविषयतीकपृ त्य अन्ब्धिकमारस नमारयमत। ततयाः परमम् आलनोकक्षे न घटयाः प्रकमाश्यतक्षे। 

ननपु  विपृसत्तयाः  नश्यमत  चक्षेतम्  अमप  विपृसत्तजन्ययाः  मचदमाभमासयाः  मतष्ठमत  एवि।  अजमानक्षे  नषक्षे  चद्वैतन्यममात्रस 
मविरमाजतक्षे। ततम् चद्वैतन्यस न कमायरमम्,  नमामप कमारणस भविमत। ततम् चद्वैतन्यस तपु मचदमाभमासस नमारमयतपुस न रक्ननोमत। 
अतयाः अदद्वैतहमामनयाः खलपु इमत चक्षेद पुच्यतक्षे तन्न भविमत। कमारणस मह यथमा-  अमगयाः कमाष्ठखण्डमम् आसशत्य नगरस 
नमारयमत।  अबन्तमक्षे  स्विमासशतस  कमाष्ठखण्डस  नमारमयत्विमा  स्वियममप  नश्यमत।  तथद्वैवि  मचदमाभमासयाः  अमप 
अखण्डब्रहगतमम्  अजमानस  नमारमयत्विमा  अबन्तमक्षे  स्वियमक्षेवि मनविपृत्तस  भविमत।  पपुनश्च  उपमासब्धियाः  नश्यमत  चक्षेतम् 
प्रमतमबम्बयाः मबम्बरूपयाः एवि भविमत। यथमा-  दपरणयाः मविनषयाः चक्षेतम्  दपरणस्थयाः मपुखप्रमतमबम्बयाः मबम्बक्षेन समाकमम् 
अमभन्नयाः भविमत। एविमक्षेवि विपृसत्तयाः यदमा नश्यमत तदमा चद्वैतन्यप्रमतमबम्बयाः मबम्बभकतक्षेन चद्वैतन्यक्षेन समाकमम् अमभन्नयाः 
भविमत।  मबम्बभकतस्य  चद्वैतन्यस्य  कदमामप  नमारयाः  न  भविमत।  अतयाः  एवि  ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे  उच्यतक्षे 
“अमविनमारती विमा अरक्षे अयममात्ममा इमत शविणस जतीविस्य तदपुपमासब्धिमनविपृत्तसौ प्रमतमबम्बभमाविमापगमक्षे अमप स्विरूपस न 
मविनश्यमत इत्यक्षेतत्परस न तदमतररककक टस्थनमामचद्वैतन्यमान्तरपरमम्” इमत। प्रमतमबम्बस्य मबम्बमामतररकमा कमामप 
सत्तमा  नमाबस्त।  अतयाः  अदद्वैततत्त्विमम्  उपपन्नस  भविमत।  अत्र  जमातव्यस  यतम्  मचदमाभमासयाः  चद्वैतन्यस्विरूपस  ब्रह 
प्रकमारमयतपुस न रक्ननोमत। यथमा- प्रदतीपप्रभमा सकयरप्रभमास प्रकमारमयतपुस न रक्ननोमत। ब्रह स्वियस प्रकमारममानस भविमत। 
तस्ममातम्  ब्रह प्रकमारमयतपुस  मचदमाभमासस्य उपयनोगयाः  एवि  नमाबस्त।  अतयाः एवि  मविदमारण्यस्विमाममणमा  पञ्चदश्यमास 
मनगदतक्षे- 

“ब्रह्मतर अजच्चानिनिच्चाशिच्चाय विवृततवच्चातप्तरप ततक्षतिच्चा। 

स्वयपंसप ररमच्चात्रत्वच्चानच्चाभच्चास उपय पज्यतित॥” (७/९२) इतति। 
ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत। मपुण्डकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे- 

“नि तित्र सदयर्यो भच्चातति नि चन्द्रितिच्चारकपं  

नि तमच्चा तविद पतिप्नो भच्चातन्त कपतिप्नोऽयमतगदः। 

तिमतवि भच्चान्तम म अनि पभच्चातति सविर 
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तिस्य भच्चासच्चा सवि रतमदपं तविभच्चातति॥” (२/२/१०) इतति। 
ययाः सकयरयाः सविमारनम् प्रकमारयमत स सकयरयाः अमप ब्रहमण न भमामत। अथमारतम् स सकयरयाः ब्रह प्रकमारमयतपुस न 

रक्ननोमत।  अमप तपु  ब्रहणयाः प्रकमारयाः  सकयमारदतीनम्  सविमारनम्  प्रकमारयमत।  तस्यद्वैवि  प्रकमारक्षेन  सविर  प्रकमारममानमायाः 
भविबन्त। तदक्षेवि प्रकमारस्विरूपस ब्रह अत्र ‘अहस’पदक्षेन पररलक्ष्यतक्षे। मविदमारण्यस्विमाममणमा पञ्चदश्यमास कथ्यतक्षे- 

“पतरपदर रदः परमच्चातच्चातसनि म दतहत तविदच्चातधकच्चातरतर। 

ब पदतदः सच्चातक्षतियच्चा तस्थित्वच्चा सप रनहतमतितीय रति त॥” 

स्वतिदःपदर रदः परमच्चातच्चात्र ब्रह्मशिबतनि तनिगतदतिदः। 

असतीत नक्यपरच्चामशिरस्ततनि ब्रह्म भविच्चाम्यहम म॥” (५/३,४) इतति। 
अनयनोयाः  श्लनोकयनोयाः  अथरस्तमावितम्  दक्षेरक्षेन  कमालक्षेन  विस्तपुनमा  च  अपररबच्छन्नयाः  आत्ममा।  तमादृरयाः 

अपररबच्छन्नयाः,  सविरत्र  एवि  व्यमाप्तयाः  परममात्ममा  ममायमाकबल्पतक्षे  अबस्मनम्  जगमत  मविदमालमाभयनोग्यक्षेषपु 
शविणमननमनमदध्यमासनमानपुष्ठमानवित्सपु  मनपुष्यमामदररतीरक्षेषपु  समामकतयमा  बस्थत्विमा  सविरदमा  प्रकमारममानयाः  मतष्ठमत। 
श्लनोकनोकक्षे न बपुमदपदक्षेन सकक्ष्मररतीरस मनगमदतमम्। “अहस ब्रहमाबस्म”  (बपृहदमारण्यकनोपमनषतम्-१/४/१०)  इत्यत्र 
अस्मतीमत पदक्षेन जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस सकमचतमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 1 ऋग्विक्षेदस्य महमाविमाक्यस मकमम्?

. 2 यजपुविरदस्य महमाविमाक्यस मकमम्?

. 3 षबड्विब्धिमामन सलङमामन कमामन?

. 4 मनयाः न इबन्द्रियमम् इत्यत्र कमा शपुमतयाः?

. 5 अथरविमादयाः नमाम मकमम्?

. 6 महमाविमाक्यस नमाम मकमम्?

. 7 अरनोकस्विभमाविस ब्रह इत्यत्र कमा शपुमतयाः?

. 8 उपमनषतम् इमत रबदस्य अथरयाः कयाः?

. 9 दक्षेरक्षेन कमालक्षेन विस्तपुनमा च मकस  न पररबच्छदतक्षे?
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पमाठसमारयाः-

सविमारसमामम्  उपमनषदमास  ब्रहमण  एवि  तमात्पयरमम्।  जतीविस्य  ब्रहणमा  समाकमम्  ऐक्यप्रमतपमादनमम्  एवि 
विक्षेदमान्तमानमास  मविषययाः।  सविरमम्  इदस  ब्रहणयाः एवि  समपुत्पन्नमम्।  इदन्ततयमा  अत्र  जगतम्  उच्यतक्षे।  अस्य जगतयाः 
उत्पसत्तयाः ब्रहणयाः एवि भविमत। जगतयाः बस्थमतयाः ब्रहमण एवि भविमत। जगतयाः लययाः ब्रहमण एवि भविमत। चत्विमारयाः 
पपुरुषमाथमारयाः सबन्त। तक्षेषपु परमयाः पपुरुषमाथरयाः मनोकयाः। उपमनषत्प्रमतपमादस मनोकस्विरूपस ब्रह। प्रससदमानमामम् उपमनषदमास 
मध्यक्षे  ऋग्विक्षेदस्य  ऐतरक्षेयनोपमनषमद  “प्रजमानस  ब्रह”  इमत  महमाविमाक्यस  मविदतक्षे।  प्रजमानरबदक्षेन  अत्र  चद्वैतन्यमम् 
उच्यतक्षे। तच्चद्वैतन्यस सविरत्र एवि अनपुस्यकतस  वितरतक्षे। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद “अहस ब्रहमाबस्म” इमत महमाविमाक्यमम् 
अबस्त। महमाविमाक्यमामन जतीविस्य ब्रह्मणयाः च ऐक्यस  प्रमतपमादयबन्त। मनमविररक्षेषस  मनरवियविस  प्रकमारस्विरूपस  ब्रह 
भविमत। ब्रह्मणयाः एवि प्रकमारयाः सविर प्रकमारयमत। सकयरचन्द्रिमादययाः अमप ब्रहणमा एवि प्रकमामरतमायाः भविबन्त। ततम् ब्रह 
अस्ममामभयाः सविरयाः प्रमाप्तव्यमम् अबस्त। अतयाः ब्रह्मप्रमाप्तयक्षे ब्रह्ममविदयाः गपुरनोयाः सकमारस गमनतीयमम् अबस्त। कमारणस मह 
गपुरुयाः अमविदमास  नमारयमत। मविदमाप्रमाप्त्यथरमम्  इषदक्षेविस्य आरमाब्धिनमा यथमा मक्रयतक्षे  तथद्वैवि गपुरनोयाः आरमाब्धिनमा अमप 
मविदमाप्रमाप्त्यथर  मक्रयतक्षे।  मविदयमा  अमपृतस  लभतक्षे।  अथमारतम्  मपुमकयाः  प्रमाप्यतक्षे।  अदद्वैतक्षे  मपुमकयाः  मदमविब्धिमा  भविमत। 
जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकयाः च। अखण्डब्रह्मजमानक्षेन ब्रह्ममविषयकमम् अजमानस नश्यमत। तदमा ब्रहसमाकमात्कमारक्षे समत 
अजमानकमायमारणमास  प्रपञ्चमादतीनमास  ससरयमविपयरयमादतीनमास च बमाब्धियाः भविमत। ततयाः परस पपुरुषयाः सविरबन्ब्धिनरमहतयाः सनम् 
ब्रहमनष्ठयाः जतीविन्मपुकयाः भविमत। मपुण्डकनोपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे -  

“तभदतित हृदयग्रतनतश्श्छिदन्तत सवि रसपंशियच्चादः। 

क्षतीयन्तत चच्चास्य कमच्चा रतर तितसनि म दृष्टि त परच्चाविरत॥” (२/२/९) इतति। 
अमविदमाविमासनमामयमायाः कमाममायाः यक्षे सबन्त, तक्षेषमास कमाममानमामम्, जक्षेयमविषयक्षे मविदममानमानमास ससरयमानमास च नमारयाः 

ब्रहमनष्ठस्य पपुरुषस्य भविमत। पपुनश्च तस्य जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य जमाननोत्पत्तक्षेयाः पकविर  यमामन कममारमण सबन्त, 

जन्ममान्तरक्षे च यमामन कममारमण फलदमानक्षे अप्रविपृत्तमामन सबन्त, तक्षेषमास कमरणमास नमारयाः भविमत। स जतीविन्मपुकयाः पपुरुषयाः 
इच्छयमा अमनच्छयमा परक्षेच्छयमा विमा प्रमारबब्धिकमरणयाः फलमम् अनपुभविमत। यदमा प्रमारबब्धिकमरणयाः कययाः भविमत तदमा 
आनन्दस्विरूपक्षे  परब्रहमण तस्य प्रमाणमायाः लतीयन्तक्षे। ततयाः परस तस्य पपुरुषस्य भक्षेदजमानरकन्यक्षे  परमकद्वै विल्यरूपक्षे 
अखण्डब्रहमण अविस्थमानस भविमत। एतदक्षेवि मविदक्षेहमपुमकयाः कथ्यतक्षे। अजमाननमारयाः अस्ममामभयाः कतरव्ययाः। अजमानस 
सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस भविमत। पपुनयाः च अजमानस जमानमविरनोसब्धि सत्त्विरजस्तमनोगपुणमात्मकस  च भविमत। तस्य 
अजमानस्य नमारयाः यदमा भविमत तदमा तबस्मनम् कणक्षे एवि ब्रहजमानस भविमत। मचत्तस यदमा मनमरलस भविमत तदमा तमादृरस 
रपुदस मचत्तस ब्रहजमानस प्रमत करणस भविमत। ब्रह अखण्डस भविमत। खण्डयाः नमाम भक्षेदयाः। भक्षेदत्रयमम् अबस्त। स्विगतयाः 
सजमाततीययाः मविजमाततीययाः च। स्विमम् आत्ममानस गतयाः प्रमाप्तयाः भक्षेदयाः स्विगतभक्षेदयाः। विपृकक्षेण समाकस  विपृकस्य ययाः भक्षेदयाः स 
सजमाततीययाः भक्षेदयाः। विपृकक्षेण समाकस  मरलमादतीनमास ययाः भक्षेदयाः स मविजमाततीययाः भक्षेदयाः। एततम् भक्षेदत्रयरमहतस ब्रह भविमत। 
ततम् ब्रह समामकतयमा मविरमाजममानस वितरतक्षे। गपुरुयाः यदमा तत्त्विमस्यमामदविमाक्यमम् उपमदरमत तदमा रपुदमचत्तयपुकस्य 
मरष्यस्य अखण्डब्रहमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। समा मचत्तविपृसत्तयाः अखण्डब्रहगतमम् अजमानस नमारमयत्विमा 
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अबन्तमक्षे  स्वियमम्  अमप नश्यमत। यथमा अमगयाः सविर  नमारमयत्विमा अबन्तमक्षे  स्वियममप उपरमान्तयाः भविमत इमत। 
अथमारतम् अखण्डक्षे ब्रहमण एवि सविर पयरविससतस भविमत। 

पमाठक्षे असब्धिगतमायाः मविषयमायाः-

 अजमानस्य नमारकयाः गपुरुयाः भविमत। 
 अमदततीयब्रहजमानस्य अमदततीयब्रहप्रमामप्तरक्षेवि फलमम्। 
 महमाविमाक्यमामन जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त। 
 ब्रहणयाः नवि तटस्थलकणमामन सबन्त। 
 अजमाननमारमाय ब्रहमण विपृसत्तव्यमामप्तरपक्षेमकतमा। 
 प्रमतमबम्बस्य मबम्बमम् अमतररच्य कमामप सत्तमा नमाबस्त। 
 ब्रह स्वियस प्रकमारस्विरूपस भविमत। 
 सविमारसमामम् उपमनषदमास जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यप्रमतपमादनक्षे एवि तमात्पयरमम्। 
 ब्रहमण एवि जगतयाः उत्पसत्तबस्थमतलयमायाः भविबन्त। 

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 “प्रजमानस ब्रह” इत्यत्र प्रजमानरबदस्य अथर प्रमतपमादयत।

. 2 “अहस ब्रहमाबस्म” इत्यत्र अहसपदस्य अथरमम् आलनोचयत।

. 3 मनयाः इबन्द्रियस भविमत इमत पकविरपमकमतमम् उपस्थमापयत।

. 4 गपुरनोयाः ममाहमात्म्यस विणरयत।

. 5 उपक्रमनोपससहमारसौ उदमाहरणक्षेन प्रमतपमादयत।

. 6 “अहसविमादयाः" नमाम मकमम्?

. 7 परमयाः पपुरुषमाथरयाः कयाः?

. 8 अथरविमादस्य उदमाहरणस दतीयतमामम्।

. 9 फलस नमाम मकमम्? ब्रहमाबस्म” इत्यत्र पञ्चदरतीकमारक्षेण उकयाः ब्रहरबदमाथरयाः सलख्यतमामम्।

. 10 षबड्विब्धिमामन सलङमामन आलनोचयत।

. 11 मनयाः न इबन्दयमम् इत्यत्र ससदमामननमास मतस सलखत।

. 12 अभ्यमासयाः नमाम मकमम्?

. 13 अखण्डस ब्रह नमाम मकमम्?

. 14 छमान्दनोग्यनोपमनषमद कसथतमम् अभ्यमासविमाक्यस मकमम्?
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. 15 अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः इत्यत्र आकमाररबदस्य तमात्पयर मकमम्?

. 16 अपकविरतमा नमाम मकमम्?

. 17 ब्रहणयाः स्विरूपस विणरयतपु?

. 18 फलरूपस्य सलङस्य एकमम् उपमनषदमाक्यस सलखतपु?

. 19 ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत इत्यत्र उपमनषदमाक्यस मकमम्?

. 20 अथरविमादयाः नमाम मकमम्?

. 21 परमयाः पपुरुषमाथरयाः कयाः?

. 22 अथरविमादस्य उदमाहरणस दतीयतमामम्?

. 23 फलस नमाम मकमम्?

 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

. 1 “प्रजमानस ब्रह” इमत। 

. 2 “अहस ब्रहमाबस्म” इमत। 

. 3 उपक्रमनोपससहमारसौ अभ्यमासयाः अपकविरतमा फलमम् अथरविमादयाः उपपसत्तयाः चक्षेमत सलङमामन। 

. 4 “इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा हथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः” इमत कठनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः। 

. 5 प्रकरणक्षे प्रमतपमादस्य विस्तपुनयाः प्रमतपमादस्थलक्षे प्ररससनमम् अथरविमादयाः। 

. 6 षबड्विब्धितमात्पयरगमाहकसलङनोपक्षेतस विमाक्यस महमाविमाक्यमम्। 

. 7 “यत्समाकमादपरनोकमाद्ब्रह” इमत बपृहदमारण्यकनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः। 

. 8 रहस्यमम् इमत अथरयाः। 

. 9 परमस ब्रह न पररबच्छदतक्षे। 

॥ इमत नविदरयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा-

ब्धिमरयाः अथरयाः कमामयाः मनोकयाः च इमत चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः सबन्त। एतक्षेषपु परमयाः पपुरुषमाथरयाः मनोकयाः। मनोकस्य 
तदपुपमायस्य  च  जमानमम्  अलसौमककक्षे ननोपमायक्षेन  एवि  भविमत।  तत्र  जमानक्षे  परमस  प्रममाणस  विक्षेदमायाः  एवि। 
ऋग्यजपुयाःसमाममाथविरभक्षेनदक्षेन  तक्षेषमास  चमातपुमविरध्यमम्।  एतक्षेभ्यनो  विक्षेदक्षेभ्यनो  मनोकनो  जमायतक्षे।  स  च  मनोकनो  जतीविब्रहणनोयाः 
ऐक्यजमानक्षेनद्वैवि सम्भविमत नमान्यथमा। इदमम् ऐक्यजमानस च विक्षेदक्षेभ्य एवि भविमत। तमादृरमम् ऐक्यस चतपुमभरयाः विमाक्यद्वैयाः 
प्रमतपमादतक्षे। तमामन विमाक्यमामन महमाविमाक्यमामन कथ्यन्तक्षे। चतपुषपुर  विक्षेदक्षेषपु  चत्विमारर महमाविमाक्यमामन सबन्त। ऋग्विक्षेदक्षे 
“प्रजमानस ब्रह” (३/१/३) इमत महमाविमाक्यमम् अबस्त। यजपुविरदक्षे “अहस ब्रहमाबस्म” (१/४/१०) इमत महमाविमाक्यस 
रनोभतक्षे। समामविक्षेदक्षे “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। अथविरविक्षेदक्षे “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। 

 उदक्षेश्यमामन-

अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 अध्यमारनोपयाः नमाम मकमम् इमत जमानतीयमातम्। 
 अजमानस ककीदृरस भविमत इमत जमानतीयमातम्। 
 अपविमादयाः नमाम मकमम् इमत जमातपुस रक्ष्यमत। 
 “तत्त्विमसस” महमाविमाक्यस्य तमात्पयर मकमम् इमत अविगच्छक्षेतम्। 
 “तत्त्विमसस” इमत अबस्मनम् महमाविमाक्यक्षे ततम् त्विमम् इमत पदयनोयाः विमाच्यमाथर जमातपुस रक्ष्यमत।
 “तत्त्विमसस” इमत अबस्मनम् महमाविमाक्यक्षे ततम् त्विमम् इमत पदयनोयाः लक्ष्यमाथर जमातपुस रक्ष्यमत। 
 “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस्य तमात्पयर मकमम् इमत बनोदपुस रक्नपुयमातम्। 
 कथस जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस सम्भविमत इमत पररमचनपुयमातम्। 

. ) 20 1 पमाठमविमरर याः-
जतीविब्रहणनोयाः  ऐक्यस  प्रमतपमादयबन्त  महमाविमाक्यमामन।  समामविक्षेदस्य  छमान्दनोग्यनोपमनषमद  “तत्त्विमसस” 

(६/८/७)  इमत  महमाविमाक्यस  मविदतक्षे।  अखण्डमाथरप्रमतपमादकस  विमाक्यस  मह  महमाविमाक्यमम्।  अखण्डमाथर्नो  नमाम 
जतीविब्रहणनोयाः एद्वैक्यमम्। अब्धिपुनमा अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास तत्त्विम्पदमाथररनोब्धिनस मक्रयतक्षे। 
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. ) 20 2 अध्यमारनोपयाः-
विस्तपुमन अविस्तपुनयाः आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। यथमा रज्जसौ सपरस्य आरनोपयाः। रज्जपुयाः असपरभकतमा भविमत। 

तस्यमामम्  असपरभकतमायमास  रज्ज्विसौ सपरस्य आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। सबच्चदमानन्दमम्  अदयस  ब्रह विस्तपु। ब्रह मविनमा 
अजमानकमायरभकतस सविरमम् अविस्तपु भविमत। 

. ) 20 3 अजमानमम्-
अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस भविमत। अजमानमम् अबस्त इमत विकपुस  न रक्यतक्षे। कमारणस मह यमद 

अजमानमम् अबस्त तमहर  कस्यमामम् अमप अविस्थमायमास तस्य बमाब्धियाः न स्यमातम्। मकन्तपु ब्रह्मजमानक्षे समत अजमानस्य 
बमाब्धियाः अथमारतम् नमारयाः भविमत। पपुनयाः च अजमानमम् असतम् अथमारतम् अजमानस नमाबस्त इमत अमप विकपुस  न रक्यतक्षे। 
कमारणस  मह  यमद  अजमानस  नमाबस्त तमहर  कदमामप  तस्य अपरनोकयाः  प्रमतभमासयाः  न स्यमातम्।  मकन्तपु  अजमानस्य 
अपरनोकयाः प्रमतभमासरूपयाः सससमारयाः प्रततीयतक्षे। अतयाः अजमानस नमामप असतम्। बपुमदतयाः आरभ्य दक्षेहपयरन्तस सविरमम् 
अजमानस्य कमायर भविमत। अजमानस सत्त्विरजस्तमनोगपुणमात्मकस  भविमत। श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद मनगदतक्षे-

“अजच्चामतकच्चापं लप्नोतहतिशि पककवृ षच्चापं बह्वतीदः प्रजच्चादः सवृजमच्चानिच्चापं सरूपच्चादः। 

अजप्नो ह्य तकप्नो ज पषमच्चारप्नोऽनि पशितति त जहच्चाततनिच्चापं भ पक्तभप्नोगच्चामजप्नोऽन्यदः॥” (४/५) इतति। 
ननपु  यतम्  जमायतक्षे  ततम्  नश्यमत।  अजमानस  न  जमायतक्षे।  अतयाः  अजमानस्य नमारयाः  अमप  कदमामप  न 

सम्भविमत इमत आरङ्कमास दकरतीकरणमाय उच्यतक्षे अजमानस जमानमविरनोसब्धि भविमत। जमानक्षेन अथमारतम् आत्मसमाकमात्कमारक्षेण 
अजमानस नश्यमत। अतयाः एवि भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास कथ्यतक्षे 

“द नविती ह्य तषच्चा ग परमयती मम मच्चायच्चा दूरतयच्चा। 

मच्चामतवि य त प्रपदन्तत मच्चायच्चामततिच्चापं तिरतन्त ति त॥” (७/१४) इतति। 
पपुनयाः च अजमानस भमाविरूपस भविमत। यदमप अजमानस भमाविरूपस भविमत तथमामप ‘इदमम् इत्थमम्’ इत्यक्षेविस 

दररमयतपुस न रक्यतक्षे। तत्र तपु अनपुभवियाः एवि ररणस भविमत। ‘अहमम् अजयाः, अहमम् अदद्वैतस न जमानमामम’ इत्यक्षेविमम् 
अनपुभवियाः।  विक्षेदमान्तसमारक्षे  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिसरस्वित्यमा  उच्यतक्षे  “अजमानस  तपु  सदसद्भ्यमामम्  अमनविरचनतीयस 
मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि  भमाविरूपस  यतम्  मकसञ्चतम्  इमत  विदबन्त,  अहमजयाः  इत्यमादनपुभविमातम्,  ‘दक्षेविमात्मरमकस  
स्विगपुणद्वैयाः मनगकढमामम्’ (श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषतम्, १/३)” इमत। 

. ) 20 4 अपविमादयाः 
अपविमादयाः  नमाम  विस्तपुमन  भमासममानस्य  अविस्त्विजमानमादक्षेयाः  प्रपञ्चस्य  विस्तपुममात्रत्विमम्।  यथमा  रज्जनोयाः 

मविवितररूपयाः सपरयाः तस्ममातम्  रज्जनोयाः न मभन्नयाः तथद्वैवि ब्रहरूपस्य विस्तपुनयाः मविवितरभकतमम्  अजमानप्रपञ्चमामदकमम्। 
तस्ममातम्  ब्रहणयाः न मभन्नमम्। विक्षेदमान्तसमारक्षे  भण्यतक्षे  “अपविमादनो नमाम रज्जपुमविवितरस्य सपरस्य रज्जपुममात्रत्विवितम् 
विस्तपुमविवितरस्य अविस्तपुनयाः  अजमानमादक्षेयाः  प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्”  इमत।  इदस  सविर  चद्वैतन्यस्विरूपस  ब्रह एवि। 
तथमामप ररतीरभक्षेदक्षेन सममषव्यष्टमभप्रमायक्षेण अस्य भक्षेदमायाः कल्प्यन्तक्षे। सममषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस 
सविरजयाः  ईश्विरयाः।  व्यमषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस  प्रमाजयाः।  सममषसककररतीरमाजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस 
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महरण्यगभरयाः।  व्यमषसककररतीरमाजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस  तद्वैजसयाः।  सममषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतस  चद्वैतन्यस  मविरमाडम् । 
व्यमषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतस मविश्वियाः। 

अब्धिपुनमा  अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास  सविरस्य  विस्तपुममात्रत्विस  जमातमम्।  आभ्यमामक्षेवि  तत्त्विम्पदमाथरयनोयाः 
परररपुमदरमप  भविमत।  विमाक्यमाथरजमानस  पदमाथरजमानसमापक्षेकस  भविमत।  पदसमकहयाः  विमाक्यमम्।  अतयाः  पदमाथरजमानमातम् 
परमक्षेवि विमाक्यमाथरस्य जमानस भविमत। अतयाः तत्पदमाथरयाः त्विम्पदमाथरयाः च आदसौ कथ्यतक्षे। 

. ) 20 5 तत्त्विमसस

. . ) 20 5 1 तत्पदस्य विमाच्यमाथर याः लक्ष्यमाथर याः च-

लसौहमपण्डयाः तप्तयाः भविमत चक्षेतम्  अयनो दहततीमत लसौहमपण्डमाग्न्यनोयाः अभक्षेदक्षेन प्रततीमतयाः भविमत। एविमक्षेवि 
सममषकमारणसकक्ष्मस्थकलररतीरमाजमानसममषयाः,  एतदपुपमहतस  चद्वैतन्यमम्  अथमारतम्  ईश्विरयाः  महरण्यगभरयाः  मविरमाडम्  च, 

एतदनपुपमहतस  तपुरतीयस  च  ब्रह  एकत्विक्षेन  अविभमासममानस  तत्पदस्य  विमाच्यमाथरयाः  भविमत। 
सममषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  सममषसकक्ष्मररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  सममषस्थकल-

ररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  ईश्विरमहरण्यगभरविद्वैश्विमानरमाणमामम्  आब्धिमारभकतस  तपुरतीयस  चद्वैतन्यस  भक्षेदक्षेन  अविभमासममानस 
तत्पदस्य लक्ष्यमाथरयाः भविमत। 

. . ) 20 5 2 त्विम्पदस्य विमाच्यमाथर याः लक्ष्यमाथर याः च -
व्यमषकमारणसकक्ष्मस्थकलररतीरमाजमानसमकहयाः,  एतदपुपमहतस चद्वैतन्यमम् अथमारतम्  प्रमाजयाः तद्वैजसयाः मविश्वियाः च, 

एतदनपुपमहतस  तपुरतीयस  च  ब्रह  अभक्षेदक्षेन  अविभमासममानस  त्विम्पदस्य  विमाच्यमाथरयाः  भविमत। 
व्यमषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  प्रमाजमातम्,  व्यमषसककररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  तद्वैजसमातम्, 
व्यमषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्  मविश्विमातम्  तपुरतीयस  चद्वैतन्यमम्  अथमारतम्  प्रमाजतद्वैजसमविश्विमानमामम्  आब्धिमारभकत 
चद्वैतन्यस भक्षेदक्षेन अविभमासममानस त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथरयाः भविमत। 

ननपु जतीविक्षेश्विरयनोयाः अत्यन्तस भक्षेदयाः दृश्यतक्षे खलपु। जतीवियाः अल्पजयाः, ईश्विरयाः सविरजयाः। जतीवियाः अपरनोकयाः, 
ईश्विरयाः  परनोकयाः।  मविलकणयनोयाः  जतीविक्षेश्विरयनोयाः  कथस  तत्त्विमस्यमादतीमन  विमाक्यमामन  कथमम्  अखण्डद्वैकरसस  ब्रह 
प्रमतपमादयबन्त।  एविमम्  आरङ्कमायमास  सत्यमामम्  उच्यतक्षे  तत्त्विमस्यमादतीमन  महमाविमाक्यमामन  समाकमातम्  ऐक्यस  न 
प्रमतपमादयबन्त चक्षेदमप लकणयमा सम्बन्ब्धित्रयक्षेण अखण्डमाथरस्य बनोब्धिकमामन भविबन्त। पदयनोयाः समाममानमासब्धिकरण्यमम्, 
पदमाथरयनोयाः मविरक्षेषणमविरक्षेष्यभमावियाः,  प्रत्यगमात्मपदमाथरयनोयाः लक्ष्यलकणभमावियाः इमत सम्बन्ब्धित्रयमम्। नद्वैष्कम्यरससदसौ 
सपुरक्षेश्विरमाचमायरण उकमम्- 

“सच्चामच्चानिच्चातधकरण्यपं च तविशितषरतविशितषतिच्चा। 

लक्ष्यलक्षरसमन्धदः पदच्चाथ रप्रतगच्चातनिच्चाम म॥” इतति। 
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. . ) 20 5 3 समाममानमासब्धिकरण्यसम्बन्ब्धियाः
‘सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः’ इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे तत्कमालमविमरषस्य दक्षेविदत्तविमाचकस्य तत्पदस्य अथमारतम् ‘स’ 

इमत पदस्य, पपुनयाः च एतत्कमालमविमरषस्य दक्षेविदत्तविमाचकस्य ‘अयमम्’ इमत पदस्य एकबस्मनम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डक्षे 
एवि  तमात्पयरसम्बन्ब्धियाः  अथमारतम्  समाममानमासब्धिकरण्यमम्  इत्यथरयाः।  एविमक्षेवि  “तत्त्विमसस”  इत्यबस्मनम्  विमाक्यक्षे 
परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषस्य  चद्वैतन्यविमाचकस्य  तत्पदस्य,  पपुनयाः  अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषस्य 
चद्वैतन्यविमाचकस्य त्विम्पदस्य एकबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे एवि तमात्पयरसम्बन्ब्धियाः अथमारतम् समाममानमासब्धिकरण्यमम् इत्यथरयाः। 

. . ) 20 5 4 मविरक्षेषणमविरक्षेष्यभमाविसम्बन्ब्धियाः
यतम् व्यमावितरकस  भविमत ततम् मविरक्षेषणस भविमत। यतम् व्यमावित्यर भविमत ततम् मविरक्षेक्षेष्यस भविमत। यतम् भक्षेदस्य 

व्यमावितरकस  ततम् मविरक्षेषणमम्। पपुनयाः यस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः ततम् मविरक्षेष्यमम्। “एतत्कमालमविमरषयाः एतदक्षेरमविमरषयाः च 
दक्षेविदत्तयाः  अयस  सयाः”  इत्यत्र  सयाः  अथमारतम्  तत्कमालतदक्षेरमविमरषमातम्  दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम्  अयमम्  अथमारतम् 
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषयाः  दक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः  अमभन्नयाः  इमत  यदमा  प्रततीयतक्षे  तदमा  एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य 
दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य तत्कमालतदक्षेरमविरषमातम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र अयमम् इमत रबदमाथरस्य 
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतयाः अयमम् इमत रबदमाथरस्य मविरक्षेष्यत्विमम्। पपुनयाः अत्र तत्पदस्य 
व्यमावितरकत्विमम्  अथमारतम्  मविरक्षेषणत्विमम्।  “तत्कमालतदक्षेरमविमरषयाः  सयाः  अयमम्”  इत्यत्र  अयमम्  अथमारतम् 
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमातम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् सयाः अथमारतम् तत्कमालतदक्षेरमविमरषयाः दक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः अमभन्नयाः 
इमत  यदमा  प्रततीयतक्षे  तदमा  तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य  दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य  एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमातम् 
दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र सयाः इमत रबदमाथरस्य तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतयाः 
सयाः इमत रबदमाथरस्य मविरक्षेष्यत्विमम्।  अयमम्  इमत रबदमाथरस्य मविरक्षेषणत्विमम्।  एविमक्षेवि “तत्त्विमसस” इत्यत्रमामप 
जक्षेयमम्। 

“त्विस  तदसस”  इत्यत्र  ततम्  अथमारतम्  सविरजत्विमामदमविमरषमातम्  चद्वैतन्यमातम्  त्विमम्  अथमारतम् 
अल्पजत्विमामदमविमरषस चद्वैतन्यमम् अमभन्नमम् इमत यदमा प्रततीयतक्षे तदमा त्विम्पदविमाच्यस्य अल्पजत्विमामदमविमरषस्य 
चद्वैतन्यस्य  तत्पदविमाच्यमातम्  सविरजत्विमामदमविमरषमातम्  चद्वैतन्यमातम्  भक्षेदयाः  व्यमाविपृत्तयाः।  अत्र  त्विमम्  इमत  रबदमाथरस्य 
अपरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषस्य  चद्वैतन्यस्य  भक्षेदयाः  व्यमाविपृत्तयाः।  अतयाः  त्विम्पदमाथरस्य  मविरक्षेष्यत्विमम्। 
तत्पदमाथरस्य सविरजत्विमामदमविमरषस्य चद्वैतन्यस्य व्यमावितरकत्विमातम्  मविरक्षेषणत्विमम्। “तत्त्विमसस” इत्यत्रमामप त्विमम् 
अथमारतम् अरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमातम् चद्वैतन्यमातम् ततम् अथमारतम् परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषस चद्वैतन्यमम् अमभन्नमम् 
इमत  यदमा  प्रततीयतक्षे  तदमा  तत्पदमाथरस्य  परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषस्य  चद्वैतन्यस्य  त्विम्पदविमाच्यमाथमारतम् 
अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमातम् चद्वैतन्यमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र ततम् इमत रबदमाथरस्य सविरजत्विमामदमविमरषस्य 
चद्वैतन्यस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतनोऽत्र तत्पदमाथरस्य मविरक्षेष्यत्विमम्। पपुनयाः त्विम्पदमाथरस्य अल्पजत्विमामदमविमरषस्य 
चद्वैतन्यस्य मविरक्षेषणत्विमम्। एविस तत्त्विम्पदमाथरयनोयाः अन्यनोन्यभक्षेदव्यमावितरकतयमा मविरक्षेषणमविरक्षेष्यभमावियाः। 
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. . ) 20 5 5 लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः
यतम् विमाक्यमम् असमाब्धिमारणब्धिमर प्रमतपमादयमत ततम् विमाक्यस लकणस भविमत। असमाब्धिमारणब्धिमरप्रमतपमादकस्य 

विमाक्यस्य यतम् प्रमतपमादस विस्तपु तदक्षेवि लक्ष्यस भविमत। “सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः” इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे सरबदमायसरबदयनोयाः 
तदथरयनोयाः  च  यक्षे  मविरुदमासरमायाः  सबन्त  तक्षेषमास  तत्कमालतदक्षेरमविमरषद्वैतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमासरमानमास  पररत्यमागक्षेन 
अमविरुददक्षेविदत्तमपण्डक्षेन  समाकस  दक्षेविदत्तमविमरषदक्षेविदत्तविमाचकरबदस्य  लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः।  अथमारतम् 
“सनोऽयस  दक्षेविदत्तयाः” इत्यत्र त्यकयनोयाः मविरुदयनोयाः सरबदमायसरबदयनोयाः तदथरयनोयाः च लकणत्विमम्।  अमविरुदस्य 
दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य लक्ष्यत्विमम्।  एविमक्षेवि “तत्त्विमसस” इत्यत्र तत्त्विम्पदमाथरयनोयाः  यक्षे  मविरुदमासरमायाः  सबन्त तक्षेषमास 
परनोकत्विसविरजमामदमविमरषमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरमानमास  पररत्यमागक्षेन  अमविरुदक्षेन  अखण्डद्वैकरसचद्वैतन्यक्षेन 
समाकमम्  परनोकत्विसविरजत्विमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषयनोयाः  तत्त्विम्पदयनोयाः  लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः।  अत्र 
भमागत्यमागलकणयमा  मविरुदमासरपररत्यमागक्षेन  अमविरुदचद्वैतन्यममात्रत्विमम्  अविगम्यतक्षे।  इयमक्षेवि  भमागत्यमागलकणमा 
जहदजहल्लकणमा उच्यतक्षे। 

. . ) 20 5 6 लकणमा तद्भिक्षेदमायाः च
लकणमायमायाः मविषययाः लक्ष्यनो भविमत। लकणमायमायाः भमागदयमम् अबस्त। कक्षे विललकणमा लमकतलकणमा च 

इमत। रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षे विललकणमा। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदविमाच्यमाथरण गङमाप्रविमाहरूपक्षेण समाकस  
समाकमात्सम्बबन्ब्धिमन ततीरक्षे  कक्षे विललकणमा।  यत्र रक्यमाथरस्य परम्परमासम्बन्ब्धिक्षेन  विमाच्यमाथमारतम्  मभन्नस्य अथरस्य 
प्रततीमतयाः भविमत तत्र लमकतलकणमा भविमत। यथमा-  रकस्य मदरक्षेफपदस्य भ्रमरपदघमटतपरम्परमासम्बन्ब्धिक्षेन 
मब्धिपुकररूपस्य अथरस्य प्रततीमतयाः भविमत। गसौणती अमप लमकतलकणमा भविमत। यथमा-  सससहनो ममाणविकयाः इत्यत्र 
सससहपदविमाच्ययाः सससहरूपपरपुयाः। तस्य परनोयाः क्रपु रत्विमामदसम्बन्ब्धिक्षेन ममाणविकस्य प्रततीमतयाः भविमत। 

प्रकमारमान्तरक्षेण लकणमायमायाः भमागत्रयस मविदतक्षे। जहल्लकणमा अजहल्लकणमा जहदजहल्लकणमा च इमत। यत्र 
रक्यमाथरमम् अनन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरप्रततीमतयाः भविमत तत्र जहल्लकणमा भविमत। यथमा-  मविषस भपुङ्क्ष्वि इत्यत्र 
मविषभनोजनस रक्यमाथर्नो भविमत। तस रक्यमाथर  न अन्तभमारव्य रत्रनोयाः गपृहक्षे  भनोजनस ममा कपु रु इमत भनोजनमनविपृसत्तयाः 
लक्ष्यतक्षे।  अतयाः मविषस  भपुङ्क्ष्वि इत्यत्र जहल्लकणमा। यत्र रक्यमाथरमम्  अन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरप्रततीमतयाः  तत्र 
अजहल्लकणमा  भविमत।  यथमा-  रपुक्लनो  घटयाः  इमत।  अत्र  रपुक्लरबदस्य  रपुक्लगपुणरूपयाः  विमाच्यमाथरयाः।  तस 
रपुक्लगपुणरूपस  स्विमाथरमम्  अन्तभमारव्य  एवि  रपुक्लरबदयाः  रपुक्लगपुणमविमरषक्षे  द्रिव्यक्षे  लकणयमा  मतष्ठमत।  अतयाः 
रपुक्लरबदयाः लकणयमा रपुक्लगपुणमविमरषस्य द्रिव्यस्य बनोब्धिस जनयमत। यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः मविरक्षेषणरूपमम् 
एकदक्षेरस  मविहमाय  मविरक्षेष्यरूपस्य  एकमासरस्य  बनोब्धिकयाः  भविमत  तत्र  जहदजहल्लकणमा  भविमत।  यथमा-  सनोऽयस 
दक्षेविदत्तयाः  इत्यत्र  पददयविमाच्ययनोयाः  तत्कमालतदक्षेरमविमरषद्वैतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषयनोयाः  ऐक्यमानपुपपत्त्यमा 
दक्षेविदत्तमपण्डरूपमविरक्षेष्यममात्रपरत्विमम्। 

. . ) 20 5 7 तत्त्विमसतीत्यत्र जहल्लकणमायमायाः असङमतयाः
तत्त्विमसतीत्यत्र  जहल्लकणमा  न  सङच्छतक्षे।  गङमायमास  घनोषयाः  इत्यत्र  तपु  जहल्लकणमा  सङच्छतक्षे। 

गङमाघनोषयनोयाः आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविनो मविदतक्षे। स च आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमावियाः अरक्षेषतयाः मविरुदयाः। कमारणस मह गङमायमास कदमामप 
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घनोषयाः अविस्थमातपुस  न रक्ननोमत। अतयाः गङमायमास  घनोषयाः इमत विमाक्यस्य मपुख्यमाथर  मविरनोब्धिक्षे  समत मपुख्यमम्  अथर 
पररत्यज्य लकणयमा तत्सम्बबन्ब्धिमन ततीरक्षे घनोषस्य अविस्थमानसम्भविमातम् जहल्लकणमा अत्र स्वितीमक्रयतक्षे। अत्र यथमा 
गङमापदस  प्रविमाहरूपस  स्विमाथर  पररत्यज्य स्विसम्बदस  ततीरस  लकयमत तथद्वैवि तत्पदस  परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषस 
स्विमाथर  पररत्यज्य त्विम्पदमाथरमथमारतम्  जतीविचद्वैतन्यस  लकयतपु।  एविमक्षेवि त्विम्पदमम्  अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषस 
स्विमाथर पररत्यज्य तत्पदमाथरमम् ईश्विरचद्वैतन्यस लकयतपु। अतयाः अत्र जहल्लकणमा भवितपु इमत आरङ्कमायमास सत्यमामम् 
उच्यतक्षे ततम् न भविमत। मपुख्यमाथर मविरनोब्धिक्षे समत एवि मपुख्यमाथरन सम्बदयाः ययाः अथरयाः शपुतयाः नमाबस्त, तबस्मनम् अशपुतक्षे 
अथर  लकणमा  भविमत  इमत  रमासप्रससदमम्।  गङमायमास  घनोषयाः  इत्यत्र  गङमापदस  प्रविमाहरूपस  स्विमाथर  पररत्यज्य 
ततीरपदमाथर  लकयमत  इमत  यपुमकयपुकस  भविमत।  कमारणस  मह  गङमाघनोषयनोयाः  आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धिरूपस्य 
मपुख्यमाथरस्य मविरनोब्धिनो मविदतक्षे। पपुनयाः अत्र ततीरपदमाथरयाः अशपुतयाः अबस्त। अतयाः लकणयमा अशपुतस्य ततीरपदमाथरस्य 
जमानमम्  अपक्षेमकतमम्।  मकन्तपु  तत्त्विमसस  इत्यत्र  तत्त्विम्पदमाभ्यमामम्  एवि  तयनोयाः 
परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषयाः अथरयाः शपुतयाः वितरतक्षे। अत्र अशपुतयाः पदमाथरयाः नमाबस्त, 

यबस्मनम् पदमाथर  जहल्लकणमा स्वितीमक्रयक्षेत। लकणयमा शपुतस्य पदमाथरस्य जमानस न अपक्षेमकतमम्। अतयाः तत्त्विमसस 
इत्यत्र जहल्लकणमा न स्वितीमक्रयतक्षे। 

. . ) 20 5 8 तत्त्विमसतीत्यत्र अजहल्लकणमायमायाः असङमतयाः
रनोणनो ब्धिमाविमत इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे रनोणनोगपुणस्य गमनमासम्भविमातम् मपुख्यमाथरस्य मविरनोब्धियाः। अतयाः तबस्मनम् 

विमाक्यक्षे  शकयममाणस  रनोणपदस  स्विमाथरमम्  अपररत्यज्य  स्विस्य  आशयभकतमम्  अश्विमामदकस  लकयमत।  अतयाः  अत्र 
अजहल्लकणमा सङच्छतक्षे। मकन्तपु तत्त्विमसस इत्यत्र अजहल्लकणमा न सङच्छतक्षे। कमारणस मह तत्त्विमसस इत्यत्र 
परनोकत्विसविरजत्विमापरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषचद्वैतन्यद्वैकत्विस्य  विमाक्यमाथरस्य  मविरुदत्विमातम् 
परनोकत्विसविरजत्विमापरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषमासरमापररत्यमागक्षेन तत्सम्बन्ब्धियपुकस्य यस्य कस्यमामप लमकतत्विक्षे 
सत्यमप  परनोकत्विसविरजत्विमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरमानमास  मविरनोब्धियाः  पररहतपुर  नद्वैवि  रक्यतक्षे।  अतयाः 
मविरनोब्धिपररहमारस्य असम्भविमातम् अत्र अजहल्लकणमा न सङच्छतक्षे। 

. . ) 20 5 9 तत्त्विमसतीत्यत्र भमागत्यमागलकणमायमायाः सङमतयाः
भमागत्यमागलकणमायमायाः  अपरस  नमाम  जहदजहल्लकणमा।  सनोऽयस  दक्षेविदत्तयाः  इत्यत्र  यथमा 

तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य  एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य  च  मविरुदमासरस्य  पररत्यमागस  कपृ त्विमा  लकणयमा 
अमविरुददक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः  अविबपुध्यतक्षे,  तथद्वैवि  तत्त्विमसस  इत्यत्र  अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरस्य 
परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषमासरस्य च मविरुदमासरस्य पररत्यमागस  कपृ त्विमा  लकणयमा अमविरुदमाखण्डद्वैकचद्वैतन्यममात्रस 
बनोब्धियमत। अत्र मविरुदमासरस्य त्यमागस  कपृ त्विमा  अमविरुदमासरयाः लकणयमा  बनोध्यतक्षे।  अतयाः अत्र भमागत्यमागलकणमा 
यपुमकयपुकमा  भविमत।  समाम्प्रदमामयकमायाः  अमप  कथयबन्त  यतम्  तत्त्विमसस  इत्यत्र  तत्पदविमाच्यस्य 
परनोकत्विसविरजत्विमामदमविमरषस्य  त्विम्पदविमाच्यक्षेन  अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषक्षेन  समाकमम्  ऐक्यमानपुपपत्तक्षेयाः 
ऐक्यससद्ध्यथरमक्षेवि स्विरूपक्षे लकणमा स्वितीकतरव्यमा इमत। 
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. . ) 20 5 10  तत्त्विमसतीत्यत्र न कमामप लकणमा
विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारमाणमास  ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिमाणमास  मतक्षे  तपु  अत्र  लकणमा  एवि  नमाबस्त। 

तत्कमालद्वैतत्कमालतदक्षेरद्वैतदक्षेरमामदमविरक्षेषणमविमरषविमाचकपदमानमामम्  एकदक्षेरक्षे  मविरक्षेष्यक्षे  दक्षेविदत्तमपण्डस्विरूपममात्रक्षे  यमद 
तमात्पयर  भविमत तमहर  सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इत्यत्र लकणमा न आशयणतीयमा। रक्त्यमा एवि दक्षेविदत्तमपण्डस्विरूपस्य 
बनोब्धिनो भविमत। नमानमाथरकरबदस्य नमानमाथर  रमकजमानस  भविमत चक्षेदमप यबस्मनम्  अथर  तमात्पयरमनश्चयनो भविमत, 

नमानमाथरकपदक्षेन तस्य एवि अथरस्य ससस्कमारनोदनोब्धिमातम् तस्य अथरस्य उपबस्थमतयाः भविमत,  नमान्यस्य कस्यमामप 
अथरस्य। मविमरषनोपस्थमापकपदमानमास मविरक्षेष्यस्विरूपममात्रक्षे तमात्पयरमनश्चयनो भविमत चक्षेतम् मविरक्षेष्यस्विरूपससस्कमारस्य 
उदनोब्धिनो  भविमत।  मविरक्षेष्यस्य  स्विरूपमविषयकससस्कमारसहकपृ तपदमानमास  शविणमातम्  एवि  मविरक्षेष्यस्विरूपस्य 
उपबस्थमतयाः  भविमत।  सविरजत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषविमाचकपदमानमास  मविरक्षेष्यक्षे  अखण्डब्रहमण यमद  तमात्पयर  तमहर 
लकणमा अत्र न स्वितीकतरव्यमा। तत्त्विमसस इत्यत्र तत्पदक्षेन त्विम्पदक्षेन च मविरक्षेष्यमम्  अखण्डद्वैकरसस  चद्वैतन्यमक्षेवि 
उपस्थमामपतमम्। तयनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदमान्वियक्षे कनोऽमप बमाब्धिकयाः नमाबस्त। यमद मविरक्षेष्यममात्रक्षे तमात्पयरयपुकविमाक्यक्षे 
लकणमा स्वितीमक्रयतक्षे तमहर  गक्षेहक्षे घटयाः, घटक्षे रूपमम्, घटमम् आनय इत्यमामदषपु अमप लकणमा स्वितीकतरव्यमा। अतयाः एवि 
ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  मनगदतक्षे  “एविमक्षेवि तत्त्विमसस इमत विमाक्यक्षे  अमप न लकणमा ,  रक्त्यमा 
स्विमातन्त्र्यक्षेण उपबस्थतयनोयाः तत्त्विम्पदमाथरयनोयाः अभक्षेदमान्वियक्षे बमाब्धिकमाभमाविमातम्। अन्यथमा गक्षेहक्षे घटयाः, घटक्षे रूपमम्, घटमम् 
आनय इत्यमादसौ घटत्विगक्षेहत्विमादक्षेयाः अमभमतमान्वियबनोब्धियनोग्यतयमा तत्रमामप घटमामदपदमानमास मविरक्षेष्यममात्रपरत्विक्षे लकणमा 
एवि स्यमातम्” इमत। 

अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तक्षे तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि लकणमा। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदस्य गङमाततीरक्षे एवि 
तमात्पयरमम्। यदमा गङमापदस्य जलप्रविमाहरूपयाः रक्यमाथरयाः स्वितीमक्रयतक्षे तदमा तमात्पयरस्य अनपुपपसत्तयाः भविमत। अतयाः 
अत्र लकणमा स्वितीमक्रयतक्षे। तत्त्विमसस इत्यत्र तपु जतीविमात्मनयाः परममात्मनयाः च ऐक्यरूपस तमात्पयरमम् उपपदतक्षे। अतयाः 
जतीविब्रहमात्मद्वैक्यरूपतमात्पयरस्य उपपत्तक्षेयाः अत्र लकणमा न आशयणतीयमा। 

ननपु  अहमम्  ईश्विरयाः  न,  अहस  मनपुष्ययाः  इत्यमामदप्रत्यकक्षेण,  एकबस्मनम्  एवि 
मकसञ्चजत्विसविरजत्विमापरनोकत्विपरनोकत्विमामदमविरुदहक्षेतपुनमा जतीविब्रह्मणनोयाः भक्षेदयाः स्पषयाः। पपुनयाः च मपुण्डकनोमपमनषमद 
आम्नमायतक्षे - 

“द्विच्चा स पपरच्चा र सय पजच्चा सखिच्चायच्चा समच्चानिपं विवृक्षपं पतरषस्वजच्चाति त। 

तियप्नोरन्यदः तपप्पलपं स्वच्चाद्वितत अन्यप्नोऽनिश्ननितभचच्चाकशितीतति॥” (३/१/१) इतति। 
अत्रमामप जतीविब्रहणनोयाः भक्षेदक्षेन कथनस शकयतक्षे। अमप च भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास कथ्यतक्षे 

“द्विच्चातविमयौ प परुषयौ लप्नोकत  क्षरश्चिच्चाक्षर एवि च। 

क्षरदः सविच्चा रतर भदतिच्चातनि कद टस्थिप्नोऽक्षर उच्यतित॥” (१५/१६) इतति। 
एविस  गतीतमामदस्मपृमतमभरमप  जतीविब्रहणनोयाः  भक्षेदयाः  मनगमदतयाः।  आनन्दमयमासब्धिकरणक्षे  पमठतक्षे 

“भक्षेदव्यपदक्षेरमाच्च(१-१-१७)”  इत्यबस्मनम्  सकत्रक्षे  शसौतयाः जतीविब्रहभक्षेदव्यपदक्षेरयाः मनगमदतयाः। जतीवियाः स्विरूपतयाः 
ब्रहमामभन्नश्चक्षेदमप  अमविदमाकपृ तदक्षेहमादपुपमासब्धिसम्बन्ब्धिविरमातम्  ब्रहमभन्नक्षे  जतीविक्षे  समत  लबब्धिपृलबब्धिव्यभमावियाः 
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सम्भविततीत्यतयाः  “आत्ममा  अन्विक्षेषव्ययाः” (बपृहदमारण्यकनोपमनषदम्  २.४.५), “आत्मलमाभमान्न  परस  मविदतक्षे” 

(शतीमद्भिगविद्गतीतमा ६-२२) चक्षेत्यमामदशपुमतस्मपृतययाः सङच्छन्तक्षे एवि। 

ननपु  जतीविब्रहणनोरजमानकपृ तकबल्पतभक्षेदस्वितीकमारमातम्  लबब्धिपृलबब्धिव्यभमाविस्वितीकमारस्य विद्वैयथ्यर  प्रसज्यतक्षे 
इमत  चक्षेन्न,  परममाथरतयाः  तयनोरभक्षेदकथनमाय  लबब्धिपृलबब्धिव्यभमावियाः  कसथतयाः।  बपृहदमारण्यकनोपमनषमद 
उच्यतक्षे-“नमान्यनोऽतनोऽबस्त  द्रिषमा”  (३-७-२३)  इमत।  भगविमानम्  रङ्करमाचमायर्नोऽमप  एविमक्षेवि  कथयमत  - 
“प्रमतमषध्यतक्षे  एवि  तपु  परममाथरतयाः  सविरजमातम्  परमक्षेश्विरमातम्  अन्ययाः  द्रिषमा  शनोतमा  विमा,  नमान्यनोऽतनोऽबस्त  द्रिषमा 
इत्यमामदनमा” इमत॥

ननपु परममाथरतयाः जतीविस्य ब्रहमामभन्नत्विमातम्, जतीविस्य च अमविदमाकबल्पतत्विमातम् ईश्विरनोऽमप ममथ्यमा इमत 
चक्षेन्न,  अमविदमाकबल्पतजतीविमातम्  परमक्षेश्विरस्य  मभन्नत्विमातम्।  सविर  जतीविमा  अमविदमामन्त  एविक्षेमत  दररमयतपुमपुच्यतक्षे 
सपुरक्षेश्विरमाचमायरण नद्वैष्कम्यरससदक्षेयाः तपृततीयमाध्यमायगतक्षे एकमादरमासब्धिकरततमक्षे श्लनोकक्षे - 

“अहप्नो धच्चार रमतविदच्चायच्चादः नि कतश्चिदततिविति रति त। 

प्रमच्चारपं विस्त्वनिच्चादृत परमच्चाततवि ततिषतति” इतति। 
“रसस  हक्षेविमायस  लबध्विमानन्दती  भविमत”  इत्यस्यमास  शपुतसौ  रसमममत  मदततीयमान्तपदक्षेन,  अयमममत 

प्रथममान्तपदक्षेन जतीविब्रहणनोयाः लबब्धिपृलबब्धिव्यभमाविक्षेन भक्षेदमनदररयाः मनगमदतयाः। असब्धिष्ठमानव्यमतरक्षेकक्षे ण कबल्पतविस्तपुनयाः 
सत्त्विमाससदक्षे सत्यमप कबल्पतविस्तपुसत्तमाव्यमतरक्षेकक्षे ण असब्धिष्ठमानसत्त्विस प्रत्यकससदमक्षेवि। अत अमविदमाकबल्पतत्विमातम् 
जतीविस्य ब्रहमामभन्नमसब्धिष्ठमानमविश्यस विकव्यमम्। मबम्बव्यमतरक्षेकक्षे ण प्रमतमबम्बस्य मनरपक्षेकसत्त्विमाभमाविमातम् प्रमतमबम्बस 

मबम्बमामभन्नमम्।  अप्पयदतीमकतक्षेनमामप  एविमक्षेवि  भण्यतक्षे  ससदमान्तलक्षेखससगहक्षे  -  “एविमपुकक्षे षपु  एतक्षेषपु  जतीविक्षेश्विरयनोयाः 
प्रमतमबम्बमविरक्षेषपकक्षेषपु यतम् मबम्बस्थमानतीयस ब्रह ततम् मपुकप्रमाप्यस रपुदचद्वैतन्यमममत” इमत।  मकन्तपु प्रमतमबम्बस्य 
मबम्बमामभन्नत्विक्षेऽमप मबम्बयाः प्रमतमबम्बरूपक्षेण न पररणमतक्षे। अतयाः न परमक्षेश्विरस्य ममथ्यमात्विमम्। अतयाः तत्त्विमसस 
इमत महमाविमाक्यस यमद अभक्षेदमाथरकस  भविमत तमहर  विक्षेदस्मपृमतप्रत्यकप्रममामदभ्ययाः ततम् मविरुद्ध्यतक्षे। अतयाः तत्त्विमसस 
इमत  विमाक्यमम्  अभक्षेदमाथमारतम्  मभन्नमाथरकस  भविमत  इमत  आरङ्कमायमास  सत्यमामपुच्यतक्षे  ततम्  न  भविमत।  कमारणस  मह 
भक्षेदमविषयकप्रत्यकक्षे  चकपुरमामदकरणमानमास  दनोषमायाः  सम्भविबन्त। दनोषयपुकक्षे भ्ययाः चकपुरमामदकरणक्षेक्षेभ्ययाः अहमन्ब्धियाः,  अहस 
मककयाः इत्यमामद प्रत्यकस भविमत। तमादृरक्षे प्रत्यकक्षे दनोषमायाः सम्भविबन्त। मकन्तपु अपसौरुषक्षेयक्षे विक्षेदक्षे दनोषमायाः न सम्भविबन्त। 
प्रत्यकमापक्षेकयमा  आगमस्य  एवि  बलवित्विमम्,  अपसौरुषक्षेयत्विमातम्।  पपुनयाः  शपुमतषपु  जतीविमात्मपरममात्मननोयाः  ययाः  भक्षेदयाः 
मनगमततयाः स भक्षेदयाः तपु अमविदयमा कबल्पतयाः। अमविदमा च ममथ्यमाभकतमा। अतयाः तयमा कबल्पतयाः भक्षेदयाः अमप ममथ्यमा  
एवि।  “सविर  खबल्विदस  ब्रह” (छमान्दनोग्यनोपमनषदम्  ३.१४.१),  “आत्मद्वैविक्षेदस  सविर”  (छमान्दनोग्यनोपमनषदम् 

७.२५.२),  “ब्रहद्वैविक्षेदममपृतस” (मपुण्डकनोपमनषदम्  २.२.११),  “सदक्षेवि  सनोम्य  इदमग  आसतीतम्” 

(छमान्दनोग्यनोपमनषदम्  ३.२.१), “तत्त्विमसस”  (छमान्दनोग्यनोपमनषदम्  ६.८.७), “अयममात्ममा  ब्रह” 

(बपृहदमारण्यकनोपमनषदम् २.५.१९) चक्षेत्यमामदसहसशपुतययाः विक्षेदमान्तमानमास प्रत्यगमभन्नक्षे एकबस्मनम् ब्रहण्यक्षेवि तमात्पयर 
दररयबन्त। अतयाः विस्तपुतस्तपु जतीविपरमाममात्मननोयाः अभक्षेदयाः एवि। 
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. . ) 20 5 11  पञ्चदरतीकमारमाणमास मतक्षे तत्त्विम्पदमाथर मनरूपणमम्
मविदमारण्यस्विमाममनमा पञ्चदश्यमायाः महमाविमाक्यमविविक्षेकप्रकरणक्षे उच्यतक्षे - 

“एकमतविच्चातद्वितितीयपं सनच्चामरूपतविवितज रतिम म। 

सवृष्टि तदः प परच्चाऽध पनिच्चाप्यस्य तिच्चादृकपं तितदतितीय रति त॥” (५/५) इतति। 
अस्य श्लनोकस्य अथरयाः तमावितम् अस्यमायाः जगत्सपृषक्षेयाः पकविरमम्  एकमक्षेविमामदततीयस नमामरूपरमहतस यतम् ब्रह 

आसतीतम् सपृषक्षेयाः परममप तमादृरमक्षेवि ब्रह अबस्त। तदक्षेवि ब्रह अत्र तमदमत पदक्षेन मनगदतक्षे। छमान्दनोग्यनोपमनषमद 
मनगदतक्षे - 

“सदतवि सप्नोम्य इदमग्र आसतीदतकमतवि अतद्वितितीयम म। 

तिदनक आहुरसदतवि इदमग्रच्चासतीदतकमतवि अतद्वितितीयपं तिसच्चाति म असतिदः सजच्चायति” (६/२/१) 

इतति। 
ननपु ब्रह यमद सतम् स्यमातम् तमहर शपुततीनमास स्मपृततीनमास च विद्वैयथ्यरप्रसङयाः खलपु। 

ब्रह न सतम्, नमाप्यसमदमत ऋग्विक्षेदक्षे मनगमदतमम्। उच्यतक्षे ऋग्विक्षेदक्षे- 

“निच्चासदच्चासतीनप्नो सदच्चासतीतदच्चानिवीं निच्चासतीदजप्नो निप्नो वप्नोमच्चा परप्नोयति म। 

तकमच्चाविरतीविदः कपहकस्य शिमरनभदः तकमच्चासतीति म गहनिपं गभतीरम म॥”(१०/१२९/१)  इतति। 
शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास शतीकपृ ष्णक्षेनमाप्यपुच्यतक्षे - 

“जतयपं यतत्प्रविक्ष्यच्चातम यजच्चात्वच्चाऽमवृतिमश्न पति त। 

अनिच्चातदमत्परपं ब्रह्म नि सतनच्चासदुच्यतित॥” (१३/१२) इतति। 
अतयाः ब्रह न सतम्, नमामप असतम्। 

“नक्षेमत नक्षेमत”  (बपृह.उ-४.४.२२), “अरबदमस्पररमरूपमव्ययमम्”  (कठनोपमनषतम्-१.३.१५), 
“अस्थकलमनण्विह्रिस्विमदतीघरमम्”  (बपृह.उ-३.८.८)  चक्षेत्यक्षेविस  सविमारसपु  उपमनषत्सपु  जक्षेयविस्तपुनयाः  ब्रहणयाः 
विमागगनोचरत्विमादरक्षेषमविरक्षेषप्रमतषक्षेब्धिदमारक्षेण मनमविररक्षेषत्विस भमणतमम्। 

ननपु  मनमविररक्षेषस  जक्षेयस  ब्रह  अबस्त  विमा  नमाबस्त  विमा?  यमद  अस्ततीत्यपुच्यतक्षे  तमहर  अविश्यस  सद्भिविक्षेतम्। 
नमास्ततीत्यपुच्यतक्षे  चक्षेतम्  अविश्यमसद्भिविक्षेतम्।  अत्रनोच्यतक्षे  -  इबन्द्रियगनोचरस  विस्त्विक्षेवि  सदसदपुमदगनोचरस  भविमत। 
घटस्यक्षेबन्द्रियगनोचरत्विमातम् घटनोऽबस्त इत्यपुच्यतक्षे। भकतलक्षे घटयाः नमाबस्त चक्षेतम् घटमाभमाविस्यक्षेबन्द्रियगनोचरत्विमातम् घटयाः 
नमाबस्त  इत्यपुच्यतक्षे।  न  तथमा  घटमामदविद्ब्रहविस्तपु  यक्षेन  सदसदपुमदगनोचरस  भविक्षेतम्।  मकन्त्विभमाविस्य  प्रत्यकत्विस 
कथमममत  चक्षेदपुच्यतक्षे  ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास 
“जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणमनपुपलबबब्धिरूपस  प्रममाणमम्”  इमत।  भगवितमा  रङ्करमाचमायरणमामप 
शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे  उकमम्  “इदस  तपु  जक्षेयमततीबन्द्रियत्विक्षेन  रबदद्वैकप्रममाणगम्यत्विमातम्  न  घटमामदवितम् 
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उभयबपुद्ध्यनपुगतप्रत्ययमविषयममत्यतनो  ‘न  सतम्  तन्नमासतम्’  इत्यपुच्यतक्षे”  इमत।  अब्धिपुनमा  मविदमारण्यस्विमाममनयाः 
त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथर कथयबन्त यतम् - 

“श्रप्नोति पदर्वेहततन्द्रियच्चातितीतिपं विस्त्वत्र त्वपंपदततरतिम म। 

एकतिच्चा ग्रच्चाह्यतित असतीतति तिद नक्यमनि पभदयतिच्चाम म॥” (५/६) इतति। 
अस्य श्लनोकस्य अथरयाः तमावितम् शविणमननमनमदध्यमासनमामदनमा यदमा शनोतपुयाः महमाविमाक्यमाथरजमानस भविमत 

तदमा दक्षेहक्षेबन्द्रियमादततीतस कमारणसकक्ष्मस्थकलमानमास ररतीरमाणमास समामकरूपक्षेण मविदममानस सतम् विस्तपु एवि त्विम्पदक्षेन उकमम् 
अबस्त। अत्र असतीमत पदक्षेन प्रत्यगमात्मपरममात्मननोयाः ऐक्यस सकमचतमम्। 

. ) 20 6 अयममात्ममा ब्रह
अथविरविक्षेदस्य ममाण्डक क्यनोपमनषमद “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यमम् उपलभ्यतक्षे। सम्पकणरयाः मन्त्रयाः 

तमावितम् “सविर  हक्षेतद्ब्रह अयममात्ममा ब्रह्म सनोऽयममात्ममा चतपुष्पमातम्” इमत। अयमममत रबदक्षेन अत्र प्रत्यगमात्ममा 
अमभब्धितीयतक्षे। मविदमारण्यस्विमाममनयाः पञ्चदश्यमास विदबन्त यतम् - 

“स्वप्रकच्चाशिच्चापरप्नोक्षत्वमयतमत पतक्ततिप्नो मतिम म। 

अहपंकच्चारच्चातददतहच्चान्तच्चात्प्रतगच्चातततति गतीयति त॥” (५/७) इतति। 
प्रत्यगमात्ममा  स्विप्रकमारमापरनोकस्विभमावियाः  भविमत।  अत्र  आत्मनयाः  परनोकत्विस  व्यमावितरमयतपुमम् 

अपरनोकरबदस्य प्रयनोगयाः मविमहतयाः। पपुनयाः घटमामदवितम् दृश्यत्विस  व्यमावितरमयतपुस  स्विप्रकमारत्विस  मनगमदतमम्। घटस्य 
स्विपकमारत्विस  नमाबस्त। अहङ्कमारयाः आमदयाः यस्य प्रमाणमनइबन्द्रियदक्षेहससघमातस्य तस्य अहङ्कमारमामदयाः,  तथमा दक्षेहक्षे 
अन्तयाः  यस्य  प्रमाणमनइबन्द्रियदक्षेहससघमातस्य  स  दक्षेहमान्तयाः।  एतक्षेषमास  सविरषमास  प्रत्यगसब्धिष्ठमानतयमा  समामकतयमा  च 
आन्तरयाः आत्ममा इमत कथ्यतक्षे। अमप च मविदमारण्यस्विमाममनयाः मनगदबन्त यतम् -

“दृश्यमच्चानिस्य सविरस्य जगतिस्ततमतीय रति त। 

ब्रह्मशिबतनि तिद्ब्रह्म स्वप्रकच्चाशिच्चातरूपकम म॥” (५/८) इतति। 
यस्य ब्रहणयाः बमाब्धिक्षे  समत अस्य ममथ्यमाभकतस्य सविरस्य आकमारमामदप्रपञ्चस्य बमाब्धियाः भविमत ततम् 

पमारममासथरकस  ब्रह अत्र उकमम्। तस्य स्विप्रकमारस्विरूपस्य ब्रहणयाः प्रकमारक्षेन सविर वियस प्रकमारविन्तयाः। तस्य एवि 
प्रकमारक्षेन चन्द्रिसकयमारदययाः अमप प्रकमारममानमायाः भविबन्त। अतयाः एवि मपुण्डकनोपमनषमद मनगदतक्षे 

“नि तित्र सदयर्यो भच्चातति नि चन्द्रितिच्चारकपं  नि तमच्चा तविद पतिप्नो भच्चातन्त कपतिप्नोऽयमतगदः। 

तिमतवि भच्चान्तमनि पभच्चातति सविर तिस्य भच्चासच्चा सवि रतमदपं तविभच्चातति” (२/२/११) इतति। 

 पमाठसमारयाः

सविरभ्ययाः विक्षेदमान्तरमासक्षेभ्ययाः सकक्ष्मस मनमविररक्षेषस मनरवियविस मनरञनस सविमारनपुस्यकतमम् अबस्ततमाममात्रस सतम् ब्रह 
विस्तपु  अत्र  समदत्यनक्षेन  उच्यतक्षे।  इदस  जगतम्  नमामरूपमक्रयमावितम्  मविकपृ तसस  यदपुपलभ्यतक्षे  तदक्षेवि  उत्पत्तक्षेयाः  पकविर 
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नमामरूपमक्रयमामविविसजरतमम् आसतीतम्। उत्पत्तक्षेयाः पकविरमम् इदस जगतम् सच्छबदबपुमदममात्रगम्यमम् आसतीतम्। सपृषक्षेयाः पकविरमम् 
अस्य  जगतयाः  नमामरूपमामदकस  गहतीतपुस  न  रक्यतक्षे।  कक्षे विलस  जगतयाः  सत्त्विममात्रस  गहतीतपुस  रक्यतक्षे।  यथमा- 
सपुषपुप्त्यविस्थमायमास  बस्थत्विमा  सपुषपुप्तमातम्  उबत्थतयाः  जनयाः  सत्त्विममात्रमम्  अविगच्छमत।  तथद्वैवि  अत्रमामप  जमातव्यमम्। 
कपु लमालस्य गपृहक्षे प्रमातयाः कश्चन मपृसत्तकमास दृषविमानम्। स एवि पपुरुषयाः यदमा अपरमाहक्षे  कपु लमालमागपृहमम् आगतविमानम् तदमा 
दृषविमानम् यतम् तत्र घटररमाविमादययाः सबन्त। ततयाः परस यथमा स पपुरुषयाः कथयमत मपृसत्तकमा एवि इदमम् आसतीतम्। 
तथद्वैवि  सदक्षेवि  सनोम्य  इदमम्  अग  आसतीतम्।  यथमा  मपृसत्तकमासस  घटमामदनमा  पररणममयतपुस  कलमालमादययाः 
मनममत्तकमारणरूपक्षेण दृषमायाः,  न तथमा  अत्र सद्ब्रह मविनमा  अन्यतम्  मकसञ्चतम्  मनममत्तकमारणमम्  अबस्त।  सतयाः 
सहकमाररकमारणस मदततीयस नमाबस्त। अतयाः सतम् ब्रह अमदततीयमममत उच्यतक्षे। तच्च ब्रह्म सबच्चदमानन्दस्विरूपस 
भविमत। स्वियसप्रकमारस्विरूपस्य ब्रह्मणयाः प्रकमारक्षेन सविर  वियस प्रकमारविन्तयाः। जतीविब्रहणनोयाः अमविदमाकबल्पतभक्षेदक्षे 
समत अमप परममाथरतयाः अभक्षेदक्षे एवि सविरषमास विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमम्। 

 पमाठक्षेऽसब्धिगतमायाः मविषयमायाः-

 महमाविमाक्यस जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त। 
 अतबस्मनम् तदपुमदयाः अध्यमारनोपयाः। 
 अपविमादयाः नमाम विस्तपुमन भमासममानस्य अविस्त्विजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्। 
 अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यतम् मकसञ्चतम् इमत। 
 परममात्ममा अपरनोकस्विप्रकमारस्विरूपयाः भविमत। 
 सविरभ्ययाः विक्षेदमान्तरमासक्षेभ्ययाः सकक्ष्मस मनमविररक्षेषस मनरवियविस मनरञनस सविमारनपुस्यकतमम् अबस्ततमाममात्रस सतम् 

ब्रह विस्तपु एवि अविगम्यतक्षे। 
 सतयाः सहकमाररकमारणस मदततीयस नमाबस्त। अतयाः सतम् ब्रहद्वैवि अमदततीयमममत उच्यतक्षे। 
 जतीविब्रहणनोयाः अमविदमाकबल्पतभक्षेदक्षे समत अमप परममाथरतयाः अभक्षेदयाः एवि। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 छमान्दनोग्यनोपमनषमद मविदममानस महमाविमाक्यस मकमम्?

. 2 ममाण्डकक्यनोपमनषमद मविदममानस महमाविमाक्यस मकमम्?

. 3 ऋग्विक्षेदयाः नमाम मकमम्?

. 4 शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास ब्रहणयाः सदसदमनविरचनतीयत्विप्रमतपमादकयाः श्लनोकयाः कयाः?

. 5 ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत इत्यत्र कमा शपुमतयाः?

. 6 अध्यमारनोपयाः नमाम मकमम्?

. 7 अपविमादयाः नमाम मकमम्?

   138   भमारततीयदररनमम्



महमाविमाक्यविपृसत्तमविचमारयाः मटप्पणती

. 8 अजमानस्य  लकणस मकमम्?

. 9 लकणमा नमाम मकमम्?

. 10 भमागत्यमागलकणमा नमाम मकमम्?

. 11 अजमानस्य मत्रगपुणमात्मत्विप्रमतपमामदकमा शपुमतयाः कमा?

. 12 लकणमायमायाः कमत भमागमायाः, कक्षे  च तक्षे?

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 महमाविमाक्यस नमाम मकमम्?

. 2 जहल्लकणमा नमाम मकमम्?

. 3 ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिमाणमास मतक्षे लकणमा नमाम मकमम्?

. 4 अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास कथस तत्त्विम्पदमाथररनोब्धिनस भविमत?

. 5 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे तत्पदस्य लक्ष्यमाथर विमाच्यमाथर च सलखत?

. 6 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथर विमाच्यमाथर च मविविपृणपुत?

. 7 “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस पञ्चदरतीकमारमाणमास मतमानपुसमारक्षेण प्रमतपमादतमामम्?

. 8 अजहल्लकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन सलख्यतमामम्?

. 9 कक्षे विललकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन सलख्यतमामम्?

. 10 अपविमादयाः नमाम मकमम्?

. 11 अजमानस्य अमनविरचनतीयत्विस प्रमतपमादयतपु?

. 12 लमकतलकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन आलनोचयतपु?

. 13 सम्बन्ब्धित्रयक्षेण “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यस्य अखण्डमाथरत्विस मविचमारयतपु?

. 14 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे लकणमा सम्भविमत न विमा इमत विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारस्य मतमानपुसमारक्षेण 
मविचमारयाः उपस्थमाप्यतमामम्?

. 15 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे कथस न जहल्लकणमायमायाः सङमतयाः भविमत?

. 16 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे मकमथर न अजहल्लकणमा सङच्छतक्षे?

 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

. 1 “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यमम्। 

. 2 “अयममात्ममा ब्रह” इमत। 

. 3 ऋच्यतक्षे स्तकयतक्षे ययमा समा ऋकम् । ऋचमास समकहयाः एवि ऋग्विक्षेदयाः। 

. 4 “जक्षेयस यत्तत्प्रविक्ष्यमामम यजमात्विमाऽमपृतमश्नपुतक्षे। अनमामदमत्परस ब्रह्म न सत्तन्नमासदपुच्यतक्षे॥” (१३/१२) 
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इमत। 

. 5 मपुण्डकनोपमनषमद मनगदतक्षे “न तत्र सकयर्नो भमामत न चन्द्रितमारकस  नक्षेममा मविदपुतनो भमाबन्त कपु तनोऽयममगयाः। 
तमक्षेवि भमान्तमनपुभमामत सविर तस्य भमासमा सविरममदस मविभमामत” (२/२/११) इमत। 

. 6 विस्तपुमन अविस्तपुनयाः आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। 

. 7 अपविमादयाः नमाम विस्तपुमन भमासममानस्य अविस्त्विजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्। 

. 8 अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविरचनतीयस मत्रगपुणमात्मकस  जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यतम् मकसञ्चतम् च इमत। 

. 9 तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि लकणमा इमत विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारस्य मतमम्। 

. 10 यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः मविरक्षेषणरूपमम् एकदक्षेरस मविहमाय मविरक्षेष्यरूपस्य एकमासरस्य बनोब्धिकयाः भविमत 
तत्र भमागत्यमागलकणमा भविमत। 

. 11 श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद मनगदतक्षे “अजमामक्षेकमास लनोमहतरपुक्लकपृ ष्णमास बहतीयाः प्रजमायाः सपृजममानमास सरूपमायाः। 
अजनो हक्षेकनो जपुषममाणनोऽनपुरक्षेतक्षे जहमात्यक्षेनमास भपुकभनोगमामजनोऽन्ययाः॥” (४/५) इमत। 

. 12 लकणमा मदमविब्धिमा। कक्षे विललकणमा लमकतलकणमा च इमत। प्रकमारमान्तरक्षेण लकणमा मत्रमविब्धिमा। जहल्लकणमा 
अजहल्लकणमा जहदजहल्लकणमा च इमत। 

॥ इमत मविसरयाः पमाठयाः ॥

   140   भमारततीयदररनमम्



) 21 समाब्धिनमा-१
प्रस्तमाविनमा

मनोकमाख्यस्य परमपपुरुषमाथरस्य प्रमाप्तयक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रपञ्चयाः।  स च मनोकयाः तक्षेन  लबब्धिव्यनो  यनो 
बन्ब्धिमम् अनपुभविमत। यश्च बन्ब्धिस नमानपुभविमत परन्तपु अन्यक्षेषमास प्रचक्षेषमास दृष्टमा स्विबन्ब्धिमम् अनपुममननोमत सनोऽमप अत्र 
मनोकपसथ इमत गहतीतपुस रक्यतक्षे। तथमा च बन्ब्धिमातम् मनोकस यमावितम् कमामन समाब्धिनमामन सबन्त, तक्षेषमास कयाः क्रमयाः वितरतक्षे, 
कस्ममातम् समाब्धिनमातम् मकस  लबब्धिव्यमम् इत्यमादयनो नद्वैकक्षे  मविषयमा मपुमपुकनोयाः सजजमास्यमायाः सबन्त। एतक्षेषमामक्षेवि उपस्थमापनमाय 
समाब्धिनस्य पमाठरूपक्षेण प्रस्तपुमतयाः। समाब्धिनमामविषययाः अमत महमानम् सपुसकक्ष्मश्च वितरतक्षे। तस्य समगस्य अत्र प्रकटनस 
नद्वैवि सम्भविमत। तथमामप ससकक्षेपतयाः प्रब्धिमानमविषयमायाः प्रस्तकयतक्षे।

समगस्यमामप समाब्धिनस्य मविभमाजनस कपृ त्विमा मविमविब्धिपमाठरचनमा कपृ तमाबस्त।

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन 

 अनपुबन्ब्धिमानम् सममासक्षेन अविगच्छक्षेतम्।
 अनपुबन्ब्धिमानमास जमानस्य आविश्यकतमास बपुध्यमातम्।
 कमररहस्यस जमानतीयमातम्।
 समाब्धिनमायमायाः कमारणमम् अविब्धिमारयक्षेतम्।
 असब्धिकमाररणयाः सम्पमादनतीयमा सम्पसत्तयाः स्पषमा भविक्षेतम्।
 सम्पत्तक्षेरजरनमाय मकस  समाब्धिनस कक्षे न क्रमक्षेण कतरव्यमममत मविविक्षेकनो जमायक्षेत।

. ) 21 1 भकममकमा
विक्षेदमान्तस्य समाब्धिनमामन मविमरषक्रमक्षेण मविमरषनमाममभश्च प्रकटन्तक्षे।  समाब्धिकयाः समाब्धिनक्षेन  मकस  फलस 

लभक्षेत इमत मविषयक्षे तस्य स्पषतमा आविश्यककी। अतयाः एतस्य मविषयस्य प्रकटनमाय अनपुबन्ब्धिमा उपस्थमाप्यन्तक्षे। 
स्पषजमानक्षेन ययाः कनोऽमप ममानवियाः पपुरुषमाथरलमाभमाय यतक्षेत। यतनो मह-

महतिच्चा प पण्यपण्य तनि क्रतीति तयपं कच्चायनियौस्त्वयच्चा।

पच्चारपं दु:खिप्नोदध तग रन्त पपं तिर यच्चाविन तभदतित॥
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ममानविररतीरस  बहहषपु  जन्मसपु  असजरतक्षेन  महतमा  पपुण्यक्षेन  लभ्यतक्षे।  इदस  ररतीरस  कमायरूमपणती  नसौकमा। 
दपुयाःखसमागरस ततपुर लबब्धिमा। यमावितम् नसौकमा न मभदतक्षे तमावितम् पमारस गन्तव्यमममत अमभप्रमाययाः श्लनोकस्यमास्य।

आमदनमम् आजतीविनस च जन्तपुयाः कमररतयाः। तस्य कमरणनो विक्षेदमान्तदृष्टमा मविविक्षेचनमम् इषमम्। तदक्षेविमात्र 
प्रस्तकयतक्षे।

. ) 21 2 कममारमण
कमर अकपृ त्विमा न कनोऽमप कणमक्षेकस  जमातपु मतष्ठमत। सविर्नोऽमप जन्तपुयाः कमररतयाः। कमामयकममानससकभक्षेदक्षेन 

कमर दद्वैमविध्यस भजतक्षे। कमामयाः कमरहक्षेतपुयाः प्रवितरकत्विमातम्। अथमारनम् कनोऽमप कमर  कतपुर प्रवितरतक्षे, तथमा प्रविपृसत्तस प्रमत कनो 
हक्षेतपुयाः। उच्यतक्षे  कमरहक्षेतपुमहर  कमामयाः। कपु तयाः इमत चक्षेदम् उच्यतक्षे यतम् कमामयाः प्रवितरकयाः,  प्रक्षेरकयाः। अयस कमामयाः कपु तयाः 
जमायतक्षे।  ययाः  अनमात्ममविदम्  तस्य  कमामयाः  जमायतक्षे।  कपु तयाः  अनमात्ममविदयाः  कमामयाः  जमायतक्षे।  यतनो  मह  कमामयाः 
अनमात्मफलमविषययाः। कश्च मविषययाः। सपुखस दपुयाःखपररहमारश्च मविषययाः, तदपुपमायमाश्च। अत एवि तमामन च कममारमण 
रमासतयाः जमाननम् रमासमानध्ययनमातम् अजमाननम् विमा जन्तपुयाः सपुखलमाभमाय द पुयाःखपररहमारमाय च कममारमण अनपुमतष्ठमत। 
सपुखस्य कमारणस ब्धिमरयाः, ब्धिमरस्य कमारणस विक्षेदमामदमविमहतमामन कमाम्यकममारमण। द पुयाःखस्य कमारणमम् अब्धिमरयाः। अब्धिमरस्य 
कमारणस विक्षेदमामदमभयाः मनमषदमामन कममारमण। यदमप कमर मक्रयतक्षे तस्य मकममप फलस सदयाः लभ्यतक्षे, मकममप फलमम् 
कमालक्षेन अबस्मनम् जन्ममन अमगमजन्मसपु विमा लभ्यतक्षे। अद सममाप्तस्य कमरणयाः कमालमान्तरक्षेण फलस कथस स्यमातम्। 
तत्रनोच्यतक्षे  यतम्  सम्प्रमत  मक्रयमाममाणस  कमर  तस्य  मकममप  दृषस  फलस  सदयाः  उत्पमादयमत,  परन्तपु  ततम्  कमर 
अन्तयाःकरणक्षे कममप मविमरषस ससस्कमारमम् उत्पमादयमत। अयस ससस्कमारयाः एवि कमाम्यकमरजन्ययाः चक्षेतम् ब्धिमरयाः पपुण्यमम् 
इत्यमामद  आख्यमायतक्षे।  यमद  ससस्कमारयाः  मनमषदकमरजन्ययाः  तमहर  स  ससस्कमारयाः  अब्धिमरयाः  पमापमम्  इत्यमामद 
सममाख्यमायतक्षे। ब्धिमरयाः अब्धिमर्नो विमा फलदमानक्षे मनयतसौ स्तयाः। अथमारतम् तयनोयाः फलस भविमत एवि। एविञ्च फलनोपभनोगक्षेन 
पपुण्यमापपुण्ययनोयाः रमाबन्तयाः भविमत। यमद जमातपु मनमषदस कमर  मक्रयतक्षे, परन्तपु तस्य अमनषस फलस न कमाम्यतक्षे तमहर  
मनमषदकमरणयाः जमायममानस्य पमापस्य सदयाः नमारमाय प्रमायबश्चतस कमर मक्रयतक्षे। 

यदमप कमाम्यस मनमषदस विमा कमर  मक्रयतक्षे  तस्य अन्तयाःकरणक्षे  जमातयाः ससस्कमारयाः अगक्षे कदमामचतम् फलस 
ददमातम्।  इत्थस  बहहषपु  जन्मसपु  कपृ तमायाः  ससस्कमारमायाः  सबन्त। तक्षे  सविरऽमप  ससमचतस कमर  कथ्यतक्षे।  तक्षेषपु  यतम्  कमर 
पररपमाकविरमादम्  फलस  दमातपुमम्  प्रमारभतक्षे  ततम्  प्रमारबब्धिस  कथ्यतक्षे।  एकस्य जन्मनयाः  मपृत्यपुस  यमावितम्  कमारणस्विरूपस 
सपुखदपुयाःखमात्मकफलदमायकस  च  प्रमारबब्धिमम् कथ्यतक्षे।  प्रमारबब्धिस  सममाप्तस  चक्षेतम्  मपृत्यपुयाः  भविमत। ततयाः परस ससमचतक्षेषपु 
कमरसपु यतम् कमर  फलनोन्मपुखस भविमत तदरमातम् पपुनयाः जन्म भविमत। तदमा ततम् ससमचतस फलमम् दमातपुमम् आरभतक्षे। 
अब्धिपुनमा  ततम्  प्रमारबब्धिस  कथ्यतक्षे।  प्रमत जन्म ममानवियाः यतम्  कमर  करनोमत तस्य ब्धिममारब्धिमररूपयाः ससस्कमारमविरक्षेषयाः 
भविमत। प्रकपृ तजन्ममन यतम् कमर  मक्रयतक्षे  ततम्  मक्रयममाणस कथ्यतक्षे। इत्थमम्  एकबस्मनम्  जन्ममन प्रमारबब्धिकययाः 
भविमत, नकतनससमचतस्य च उत्पसत्तयाः भविमत। ततम् ससमचतस पररपक्विस चक्षेतम् प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणमतक्षे। एतक्षेन कमारणक्षेन 
जन्मनयाः जन्ममान्तरस  लभतक्षे  जन्तपुयाः।  तत्र कक्षे विलस  मनपुष्यलनोकयाः कमरभकममयाः  वितरतक्षे  यत्र कमर  कपृ तस  चक्षेतम्  तस्य 
ब्धिममारब्धिमर्मौ उत्पदक्षेतक्षे। परपुपमकणमास  मतयरग्यनोमनयाः कक्षे विलस भनोगयनोमनयाः भविमत। तत्र कपृ तस्य कमरणयाः ब्धिममारब्धिमर्मौ न 
भवितयाः।  पकविरजन्मसपु  कपृ तस्य कमरणयाः  फलनोन्मपुखयनोयाः  ब्धिममारब्धिमरयनोयाः  फलनोपभनोगयाः  एवि  भविमत।  तथद्वैवि  महतमा 
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पपुण्यप्रतमापक्षेन लबब्धिस्य दक्षेविररतीरस्यमामप बस्थमतयाः वितरतक्षे। तत्रमामप पकविरकपृ तस्य पपुण्यस्य फलनोपभनोगयाः भविमत। 
यदमा पपुण्यकययाः भविमत तदमा पपुनयाः मत्यरलनोकक्षे  जन्म भविमत। तथमामह गतीतस भगवितमा-

तित तिपं भ पकच्चा स्वग रलप्नोकपं  तविशिच्चालपं 

क्षतीरत प पण्य त मत रलप्नोकपं  तविशितन्त। (गतीतिच्चा ९.२१)

अथमारतम् - यक्षे सनोमपमानक्षेन पकतपमापमायाः रपुदमकबल्बषमायाः पपुण्यफलमम् आसमाद सपुरक्षेन्द्रिलनोकस  स्विगर गच्छबन्त 
तक्षे तस स्विगरलनोकस  मविरमालस मविस्ततीणर भपुक्त्विमा कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यरलनोकस  मविरबन्त आमविरबन्त। 

कमरफलत्विक्षेन  मविमविब्धिमायाः  लनोकमायाः  लभ्यन्तक्षे  इमत  शपुमतस्मपृमतषपु  बहहब्धिमा  प्रमतपमामदतमम्।  एविस  मविमविब्धिद्वैयाः 
कमरमभयाः मविमविब्धिमा यक्षे लनोकमा लभ्यन्तक्षे तक्षे अबस्मनम् श्लनोकक्षे  ससकक्षेपक्षेण उकमायाः सबन्त-

शिपभ नरच्चापप्नोतति दतवित्वपं तनितषदननिच्चा ररकवीं तिनि पम म।

उभच्चाभच्चापं प पण्यपच्चापच्चाभच्चापं मच्चानि पषपं लभतितऽविशिदः॥ (नि नष्कम्यरतस.१.४१) 

यमावितम् कबश्चदपुपमाययाः न मक्रयतक्षे तमावितम् ससमचतस प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणमतक्षे। अतनो जन्म भविमत। तबस्मनम् 
जन्ममन प्रमारबब्धिनमारस्तपु भविमत परन्तपु मक्रयममाणस कमर ससमचतत्विक्षेन पररणमतक्षे। ससमचतक्षे बहहमन कममारमण भविबन्त। 
तक्षेषपु  मकमप्यक्षेकमम्  पररपक्विस  चक्षेतम्  प्रमारबब्धित्विक्षेन  पररणमतक्षे।  इत्थस  कमरचक्रस  चलमत  एवि।  कममारमण  फलदमानक्षे 
मनयतमामन सबन्त। अथमारतम् कपृ तस्य कमरणयाः फलस भविमत एवि यमावितम् तत्पररहमारनोपमायनो न कल्प्यतक्षे। कमर  इत्थस 
बलपकविरकस  जन्म कमारयमत। मपृत्यस कमारयमत। सपुखदपुयाःखभनोगस च कमारयमत। इदमक्षेवि बन्ब्धिनस यतम् चक्रवितम् जन्म 
मपृत्यपुश्च प्रवितरतक्षे इमत। इदस सससमारचक्रस  कथ्यतक्षे। अस्ममादक्षेवि बन्ब्धिनमातम् त्रमाणस मनोकयाः भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः१

. 1 महतमा पपुण्यपण्यक्षेन इत्यमामदश्लनोकमम् उदपृत्य सरलमाथर सलखत।

. 2 कमरप्रविपृसत्तकमारणपरम्परमास सलखत।

. 3 मकमम् अकपृ त्विमा जन्तपुयाः कणमक्षेकममप जमातपु न मतष्ठमत। 
(क) कमर   (ख) उपमासनमा   (ग) ब्धिमरयाः    (घ) प्रमायबश्चत्तमम्

. 4 कमरहक्षेतपुयाः कयाः भविमत। 
(क) ररतीरमम्   (ख) कमामयाः   (ग) प्रमारबब्धिमम्    (घ) ससञ्चतमम्

. 5 सपुखस्य कमारणस मकमम्। 
(क) ब्धिमरयाः   (ख) अब्धिमरयाः   (ग) कमर   (घ) अजमानमम्

. 6 कमाम्यकमरजन्ययाः अन्तयाःकरणक्षे कयाः ससस्कमारयाः भविमत। 
(क) ब्धिमरयाः   (ख) अब्धिमरयाः   (ग) भयमम्   (घ) सपुखमम्

. 7 मनमषदकमरजन्ययाः अन्तयाःकरणक्षे कयाः ससस्कमारयाः भविमत। 
(क) ब्धिमरयाः   (ख) अब्धिमरयाः   (ग) भयमम्   (घ) सपुखमम्
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. 8 ससमचतस मकस  भविमत। 
(क) पकविरजन्मकपृ तस कमर यक्षेन फलदमानस न प्रमारबब्धिमम्।   (ख) पकविरजन्मकपृ तस कमर यक्षेन फलदमानस 
प्रमारबब्धिमम्।   (ग) अबस्मनम् जन्ममन कपृ तस कमर   (घ) अमगमजन्मसपु कररष्यममाणस कमर

. 9 स्विगरलनोकस  गत्विमामप पपुनयाः मनपुष्यमामददक्षेहस लभतक्षे एवि इत्यत्र प्रममाणस विचनस मकमम्।

. ) 21 3 समाब्धिनमायमायाः कमारणस मकमम्
ममानविमान्तयाःकरणस मत्रदनोषदपुषमम्। दनोषत्रयस मह मलयाः मविकक्षेपयाः आविरणस चक्षेमत। मलविरमातम् अरपुदस मचत्तस 

मविषयक्षेषपु  आकपृ षस  भविमत। स एवि मचत्तस्य मविकक्षेपयाः। मविकक्षेपश्चक्षेतम्  एकमागतमा न भविमत। एकमागतमायमायाः अभमाविक्षे 
मनमदध्यमासनस सम्भविमत। मनमदध्यमासनमाभमाविक्षे सममासब्धिनमारबस्त। सममाध्यभमाविक्षे आविरणस न मभदतक्षे। अतनो मनोकनो न 
भविमत। अत एवि मलनमारक्षे मविकक्षेपनमारयाः मविकक्षेपनमारक्षे आविरणनमारयाः सपुकरनो भविमत। 

मचत्तमलयाः
कयाः मचत्तस्य मलयाः। कथस मचत्तस मसलनस भविमत। मचत्तक्षे मलयाः अबस्त इमत कथस जमायतक्षे। मचत्तमलस्य 

रपुमदयाः कथस मक्रयतक्षे। मचत्तरपुमदयाः जमातमा न विक्षेमत कथस जमायतक्षे। मचत्तस रपुदस चक्षेतम् ततयाः परस मकस  कतरव्यमम्।

मचत्तमलयाः  पमापमम्।  मनमषदकममारचरणक्षेन  पमापस  जमायतक्षे,  पमापमापन्नस  मचत्तस  मसलनस  भविमत। 
मनमषदकममारचरणस्य विमासनयमा मचत्तमलयाः अनपुमतीयतक्षे। मनत्यमामदनमा मनष्कमामकमरणमा मचत्तस्य रपुमदयाः मक्रयतक्षे। 
मनमषदकममारचरणस्य लमाघविस  भविमत चक्षेतम्  मचत्तमलनो न्यकनतमास  गत इमत अनपुमतीयतक्षे।  अयमक्षेवि  मविषययाः  अगक्षे 
गतीतमासमाहमाय्यक्षेन समविस्तरस विक्ष्यतक्षे। मचत्तस रपुदस चक्षेतम् ततयाः परमम् मचत्तमविकक्षेपनमारमाय उपमासनमा कतरव्यमा।

मचत्तमविकक्षेपयाः
कयाः  मचत्तस्य  मविकक्षेपयाः।  कथस  मविकक्षेपयाः  जमायतक्षे।  मचत्तस  मविमकप्तमम्  अबस्त  इमत  कथस  जमायतक्षे। 

मचत्तमविकक्षेपस्य रमाबन्तयाः कथस मक्रयतक्षे। मचत्तस रमान्तस न विक्षेमत कथस जमातव्यमम्। मचत्तरमान्तक्षेयाः परस मकस  कतरव्यमम्।

मचत्तस्य चमाञ्चल्यमम् एवि मविकक्षेपयाः, मविषयमानम् प्रमत मचत्तस्य आकषरणस मविकक्षेपयाः। मसलनस मचत्तमबस्त चक्षेतम् 
भनोग्यविस्तपुनयाः आकषरणस भविमत। मचत्तक्षे मविकक्षेपयाः जमायतक्षे। मचत्तस्य चमाञ्चल्यमातम् मविकक्षेपयाः अनपुमतीयतक्षे। उपमासनयमा 
मचत्तस्य रमाबन्तयाः अथमारतम् एकमागतमा सम्पमादतक्षे। मविकक्षेपलमाघविक्षे चमाञ्चल्यमम् अल्पतमास गच्छमत।

मचत्तस रमान्तस न विक्षेमत जमानमाथर - यथमा दतीपनो मनवितस्थनो नक्षेङतक्षे, यथमा विमा तद्वैलब्धिमारमा अमविबच्छन्नमा पतमत 
तदतम् मचत्तस्य उपमास्यक्षे ब्रहमण लगतमा चक्षेतम् मचत्तस रमान्तममत अनपुमतीयतक्षे।

अजमानमाविरणमम्
मकमम् अजमानमाविरणमम्। कथस जमायतक्षे। कथस जमायतक्षे यदम् अजमानमाविरणमम् अबस्त। आविरणभङयाः कथस 

मक्रयतक्षे।

अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदयाः आविरणमादम् भविमत। अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदतयाः आविरणमम् अनपुमतीयतक्षे। 
ब्रहजमानक्षेन अजमाननमारयाः भविमत। 
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. ) 21 4 अनपुबन्ब्धिमायाः
ससस्कपृ तपरम्परमासपु  सविरत्र  गन्थकमारमायाः  चतपुरयाः  अनपुबन्ब्धिमानम्  प्रत्यकरूपक्षेण  परनोकरूपक्षेण विमा  गन्थमादसौ 

उपस्थमायबन्त। असब्धिकमारती मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इमत चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः सबन्त। एषमास समपुदमाय एवि 
अनपुबन्ब्धिचतपुषयमम् इमत आख्यमायतक्षे। यक्षे अनपु स्विजमानमातम् अनन्तरस बध्नबन्त, रमासक्षे गन्थक्षे विमा आसज्जयबन्त 
प्रवितरयबन्त  प्रक्षेरयबन्त  तक्षे  अनपुबन्ब्धिमायाः  इमत  अनपुबन्ब्धिरबदस्य  व्यपुत्पसत्तयाः।  तथमामह  लकणमम्- 
गन्थप्रविपृसत्तप्रयनोजकजमानमविषयत्विमम्। गन्थक्षे प्रविपृत्तक्षेयाः प्रयनोजकस  यदम् जमानस तस्य मविषययाः एवि अनपुबन्ब्धियाः। यस मविषयस 
जमाननम् गन्थक्षे प्रवितरतक्षे स मविषययाः एवि अनपुबन्ब्धियाः कथ्यतक्षे। अतनो गन्थमादसौ एतक्षे अनपुबन्ब्धिमायाः उपन्यस्यन्तक्षे। तथमामह 
परम्परमा-

जच्चातिच्चाथर जच्चातिसमन्धपं श्रप्नोति पपं श्रप्नोतिच्चा प्रविति रति त।

ग्रनच्चादयौ ति तनि विक्तवदः समन्धदः सप्रयप्नोजनिदः॥ (शप्नोकविच्चातति रकम म १.१.१७)

सरलमाथर याः-  शनोतमा जमातमा गन्थस्य अथर सम्बन्ब्धिस च जमात्विमा गन्थमाध्ययनक्षे प्रवितरतक्षे। अतयाः गन्थमादसौ 
मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इत्यक्षेषमामम् उल्लक्षेखयाः नकनस कतरव्ययाः। 

अन्यच्चमाहहयाः भटपमादमायाः श्लनोकविमामतरकक्षे -

सविरस्य नवि तह शिच्चास्त्रिस्य कमररप्नो विच्चातप कस्यतचति म।

यच्चाविति म प्रयप्नोजनिपं निप्नोक्तपं  तिच्चाविति म तिति म कत नि गवृह्यति त॥

प्रयप्नोजनिमनि पतदश्य नि मनप्नोऽतप प्रविति रति त। 
तक्षे चमानपुबन्ब्धिमायाः अत्र श्लनोकबदमायाः-

अतधकच्चारती च तविषयदः समन्धश्चि प्रयप्नोजनिम म।

शिच्चास्त्रिच्चारम्भफलपं प्रच्चाहुरनि पबन्धचति पष्टियम म ॥६॥ (स.वित.तस.सच्चा.सपंग्रहदः)

अनपुबन्ब्धिमानमास  क्रमक्षेऽमप  अबस्त  विमा  कमामचतम्  मविरक्षेषतमा।  असब्धिकमारर-मविषय-सम्बन्ब्धि-प्रयनोजनमानमामम् 
अनपुबन्ब्धिमानमास क्रमक्षेण उपबस्थतसौ कनोऽमप मनयमयाः अबस्त। स उच्यतक्षे  - रमासस्य जमातमारस मविनमा रमासक्षे प्रविपृसत्तयाः 
नद्वैवि  सम्भविमत।  तस्ममातम्  रमासस्य  जमातपुयाः  असब्धिकमाररणयाः  उल्लक्षेखयाः  प्रथममम्  भविमत।  यदमप  असब्धिकमाररणयाः 
उपबस्थमतयाः भविमत,  तथमामप यस मविषयस मविरक्षेषतयाः सजजमासमत तस्य समाममान्यजमानस तपु असब्धिकररणयाः स्यमादक्षेवि। 
यतनो मह मविषयजमानहतीनस्य असब्धिकमाररणयाः रमासक्षे प्रविपृसत्तयाः असम्भविमा भविमत। तस्ममातम् मदततीयतयाः मविषयस्य 
उल्लक्षेखयाः।  मविषयक्षेण  सह  रमासस्य  अथविमा  मविषयक्षेण  सह  पपुरुषस्य  सम्बन्ब्धिजमानमम्  आविश्यकमम्।  तस्ममातम् 
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असब्धिकमारती मविषययाः प्रयनोजनमम्

अनपुबन्ब्धिमायाः

सम्बन्ब्धियाः
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सम्बन्ब्धिस्य तपृततीयक्षे स्थमानक्षे उल्लक्षेखयाः मविदतक्षे। प्रयनोजनस्य सविरदमा अबन्तमक्षे अविबस्थमतयाः। तस्ममातम् तस्य चतपुथर 
स्थमानक्षे उल्लक्षेखयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 10 ममानविमान्तयाःकरणस्य दनोषमायाः कमत कक्षे  च।

. 11 मचत्तमलयाः कयाः। मचत्तमलयाः कथस जमायतक्षे।

. 12 मचत्तमविकक्षेपयाः कयाः। स च कथस जमायतक्षे।

. 13 अजमानमाविरणस मकमम्। ततम् कथस जमायतक्षे।

. 14 मचत्तमलनमारकस  कमर मकमम्। 
(क) कमाम्यमम्   (ख) मनमषदमम्   (ग) मनत्यमामदकमम्  (घ) शविणमामदकमम्

. 15 मचत्तमविकक्षेपनमारकस  मकमम्। 
(क) कमाम्यमम्   (ख) मनमषदमम्   (ग) मनत्यमामदकमम्  (घ) उपमासनमा

. 16 अजमानमाविरणनमारयाः कक्षे ननोपमायक्षेन भविमत।
(क) कमाम्यकमरणमा   (ख) मनमषदक्षेन   (ग) मनत्यमामदनमा  (घ) ब्रहजमानक्षेन

. 17 अनपुबन्ब्धिमायाः कमत कक्षे  च।

. ) 21 5 असब्धिकमारती
नि तनिरप्नोधप्नोनि तनिरप्नोधप्नो नि चप्नोत्पततनि र बदप्नो नि च सच्चाधकदः।

नि म पम पक्ष पनि र वि नम पक्त इततषच्चा परमच्चाथ रतिच्चा॥ (गयौडपच्चादतीयकच्चातरकच्चा २.३२)

आत्ममा कदमामप बदनो नमाबस्त। यश्च बदनो नमाबस्त,  तस्य कपु तनो मनोकनो मविचमायरतक्षे। बदश्चक्षेतम् मनोकमाय 
समाब्धिनमामन  कपु यमारतम्।  बद एवि  नमाबस्त।  अतनो  न  समाब्धिकयाः।  बदस्यद्वैवि  मपुमपुकमा  सम्भविमत।  अत आत्ममा  न 
मपुमपुकपुरमप। आत्मनश्च मनरनोब्धिनो नमाबस्त, नमामप उत्पसत्तयाः अबस्त। परममाथरत्विक्षेन एषमा बस्थमतयाः अबस्त। तथमामप 
ययाः मचन्तयमत बदनोऽबस्म इमत स एवि बदयाः अबस्त। स एवि मनोकमाय यतक्षेत यततक्षे च। तस्यद्वैवि मनोकलमाभमाय 
सन्नदतमा अबस्त न विक्षेमत जमानमाय मविषययाः प्रस्तकयतक्षे।

कयाः असब्धिकमारती। असब्धिकमारती असब्धिकपृ तयाः। सविरत्र यनो मह  अथर्थी समथर्नो मविदमानम्  सयाः असब्धिकमाररत्विक्षेन 
गण्यतक्षे।  एविञ्च  यथमा  असब्धिकमारयाः  तथमा  फलस  तस्य  भविक्षेदम्।  यथमा  कस्यमचदम्  जनस्य  सम्पसत्तयाः  अबस्त। 
तत्सम्पसत्तलमाभक्षे कस्य असब्धिकमारयाः,  कयाः असब्धिकपृ तयाः,  कयाः असब्धिकमारती। ययाः तस्य जनस्य पपुत्रयाः अबस्त स तत्र 
असब्धिकपृ तयाः। तदतम् अत्र असब्धिकमारती कयाः। ततयाः पकविरमम् इदस जमातव्यमम् यतम् स कस्य असब्धिकमारती। पपुरुषयाः परमत्विक्षेन 
यतम् कमामयतक्षे तत्र असब्धिकमारती। 
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समाब्धिनमा-१ मटप्पणती

विक्षेदमान्तरमासक्षे  पपुरुषयाः  परतमत्विक्षेन  मनोकस  कमामयतक्षे।  कक्षे मचतम्  समाकमातम्  मनोकस  कमामयन्तक्षे  कक्षे मचतम् 
दकरमान्वियक्षेन। अतनो मनोकक्षे असब्धिकमारती इमत ससद्ध्यमत। तदथमा कबश्चतम् विमारमाणसवीं गन्तपुमम् असब्धिकमारती , यनोग्ययाः न 
विमा इमत मतीममासस्यतक्षे। प्रथमन्तपु तस्य विमारणसतीगमनक्षे इच्छमा अबस्त न विमा। यमद इच्छमा अबस्त तमहर  गमनस्य 
ममागरव्ययमाय पयमारप्तस ब्धिनमम् अबस्त न विमा। यमद ब्धिनमबस्त तमहर  गमनमाय यनोग्ययाः,  सयाः असब्धिकमारती। एतमावितमा स 
विमारमाणसवीं  न  प्रमाप्तयाः।  ततयाः  परस  तक्षेन  गन्तव्यमबस्त।  तददक्षेविक्षेहमामप  ययाः  समाङस  विक्षेदमानम्  अब्धितीतविमानम्, 
असखलविक्षेदमाथरमम् आपमाततयाः जमानमामत, यस्य मचत्तस रपुदमम् एकमागस चमाबस्त, यस्य मनोकक्षेच्छमा अबस्त, यस्य 
समाब्धिनचतपुषयसम्पसत्तयाः अबस्त स मनोकस्य समाब्धिनमाय असब्धिकमारती इमत गण्यतक्षे । एतमावितमा तस्य मनोकयाः न 
ससदयाः।  इतनोऽमप  समाब्धिनमामन  अनपुष्ठक्षेयमामन  सबन्त।  अत इतयाः  परस  तक्षेन  मनोकलमाभमाय  गपुरुसमतीपस  गन्तव्यमम्। 
शविणमामदकस  कतरव्यमम्।  इत्थमम्  अत्र  असब्धिकमारती  इमत  पदक्षेन  विक्षेदमाथर मविदम्  मनमरलमचत्तयाः  एकमागमचत्तयाः 
समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः एवि गपृहतक्षे। 

एविञ्च गपुरुयाः कस्मद्वै मरष्यमाय ब्रहमविदमास ददमादम् इमत अब्धियाः श्लनोकक्षे  समनबदमबस्त। तक्षेनमामप जमायतक्षे यतम् 
ईदृरमाय एवि मरष्यमाय ब्रहमविदमा दतीयतक्षे। अथमारतम् एविसगपुणमविमरषयाः असब्धिकमाररत्विक्षेन गण्यतक्षे इमत। तथमामह-

प्रशिच्चान्ततचतच्चाय तजति ततन्द्रियच्चाय 

प्रहतीरदप्नोषच्चाय यथप्नोक्तकच्चातरर त।

ग परच्चातन्वितिच्चायच्चानि पगतिच्चाय सवि रदच्चा 

प्रदतयमततिति म सतितिपं म पम पक्षवित॥
सरलमाथर याः-  प्ररमान्तमचत्तमाय-  प्ररमान्तस  मचत्तस यस्य स प्ररमान्तमचत्तयाः। तस्मद्वै।  अनक्षेन रमगपुणयपुक 

उकयाः। सजतक्षेबन्द्रियमाय-  सजतमामन इबन्द्रियमामण यक्षेन स सजतक्षेबन्द्रिययाः। तस्मद्वै।  अनक्षेन दमगपुणयपुक उकयाः। दनोषमायाः 
रमागमादययाः। तक्षे च पमापप्रभविमायाः। तक्षे प्रहतीणमायाः यस्य स प्रहतीणदनोषयाः। तस्मद्वै। अनक्षेन यस्य मचत्तस रपुदस स उकयाः। 
यथमा  उकस  रमासक्षेण  गपुरुणमा  च  तथमा  करनोमत  स  यथनोककमारती।  तस्मद्वै।  अनक्षेन  कमाम्यमनमषदविजरनपपुरयाःसरस 
मनत्यमादनपुष्ठमानक्षेन  ईश्विरप्रतीमतयाः  यक्षेन  लबब्धिमा  स  उकयाः।  गपुणमा  मविविक्षेकविद्वैरमाग्यनोपरमतमतमतकमासममाब्धिमानमामन।  तद्वैयाः 
अबन्वितयाः  गपुणमाबन्वितयाः।  तस्मद्वै।  अनपुगतमाय  गपुरुसक्षेविमापरमाय।  अनक्षेन  शदमा  उकमा।  शदमालपुयाः  खलपु  अनपुगतयाः 
गपुरुसक्षेविमापरनो भविमत।

असब्धिकमारती कस्य
कस्य असब्धिकमारती इमत प्रश्न उदक्षेमत। अथमारदम् असब्धिकमाररणयाः असब्धिकमारयाः कपु त्र, कबस्मनम् मविषय इमत। 

इदस  तपु  स्पषमक्षेवि  यदम् गन्थक्षे  यतम्  प्रयनोजनमम्  उच्यतक्षे  तत्प्रयनोजनलमाभमाय खलपु  असब्धिकमारती  गन्थमम्  अब्धितीतक्षे, 
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विक्षेदमाथरमविदम् रपुदमचत्तयाः समाब्धिनचतपुषयसम्बन्नयाः

असब्धिकमारती

एकमागमचत्तयाः
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तदपुकमामन  समाब्धिनमामन  चमानपुमतष्ठमत।  अतयाः  प्रमतपमादममानस्य  फलस्य  लमाभक्षे  असब्धिकमारती  इमत  सपुस्पषमम्। 
विक्षेदमान्तस्य यतम् मनोकमाख्यस प्रयनोजनमम् अबस्त तस्य लमाभस्य एवि असब्धिकमारती विक्षेदमान्तगन्थक्षेषपु उच्यतक्षे। कक्षे विलस 
गन्थस ययाः कनोऽमप पठक्षेतम्। रमाबबदकमम् अथरममप जमानतीयमातम्। तत्रमामप कमामचतम् यनोग्यतमा आविश्यककी। तथमामप स 
यमद विक्षेदमान्तमासब्धिकमाररमण आविश्यकद्वै याः प्रनोकलकणद्वैयाः सम्पन्नयाः न स्यमातम् तमहर  प्रनोकस  फलस न लभक्षेत। तस्ममादम् 
गन्थमाध्ययनक्षे असब्धिकमारती यदमप उच्यतक्षे तथमामप स प्रमतपमादममानस्य प्रयनोजनस्य लमाभमाय असब्धिकमारती इत्यक्षेवि 
अभ्यपुपगन्तव्यमम्।  अन्यथमा रमान्तनो  दमान्त उपरतबस्तमतकपुयाः  इत्यमामदगपुणसम्पन्नयाः विक्षेदमान्तसमारमामदगन्थमाध्ययनक्षे 
असब्धिकमारती इमत आपसत्तयाः स्यमातम्। नमाबस्तकमा अमप गन्थममपुस पठबन्त।

विक्षेदमान्तसमारगन्थक्षे  असब्धिकमाररणयाः स्विरूपमम् उच्यतक्षे -

अतधकच्चारती ति प तवितधविदधतीतिवितदवितदच्चाङत्वतनि आपच्चातितिप्नोऽतधगतिच्चातखिलवितदच्चाथर्योऽतसनि म जनतनि 

जनच्चान्तरत विच्चा कच्चाम्यतनितषदविज रनिप परदःसरपं तनितनि नतमततकप्रच्चायतश्चितप्नोपच्चासनिच्चानि पषच्चानि तनि 

तनिग रतितनितखिलकल्मषतियच्चा तनितिच्चान्ततनिम रलस्वच्चान्तदः सच्चाधनिचति पष्टियसम्पनदः प्रमच्चातिच्चा इतति।
सरलमाथर याः -  ययाः  लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारक्षेषपु  अभ्रमान्तनो  यनो  जतीवियाः  स  एवि  प्रममातमा। 

स्विमाध्यमायनोऽध्यक्षेतव्ययाः इमत  शपुमतविचनमातम्  ययाः  विक्षेदमानम्  समाङमानम्  मविध्यनपुसमारक्षेण  अब्धितीत्य 
ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयरूपक्षेण च समगस  विक्षेदमाथर  जमानमामत। अन्यथमा कतरव्यत्विक्षेन विजरनतीयत्विक्षेन च उपमदषमानमास 
जमानस कपु तयाः स्यमातम्। ययाः कमाम्यमानमास मनमषदमानमास च कमरणमास त्यमागस करनोमत। मनत्यमानमास नद्वैममसत्तकमानमास प्रमायबश्चतमानमास 
च कमरणमामम्  अनपुष्ठमानक्षेन  यस्य ब्धिममारब्धिमररूपमामण मनसखलमामन कल्मषमामण मनगरतमामन।  कल्मषमापगममातम्  यस्य 
अन्तयाःकरणस  मनतमान्तस  मनमरलमम्  अबस्त।  उपमासनमायमायाः  अनपुष्ठमानक्षेन  च  यस्य मचत्तस  मविकक्षेपरमहतमम्  एकमागमम् 
सममामहतमम् अबस्त। यश्च समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः अबस्त। स एवि अत्र असब्धिकमाररत्विक्षेन गण्यतक्षे। ययाः प्रममातमा सयाः 
असब्धिकमारती इमत अन्विययाः। 

अस्य समविस्तरमम् आलनोचनमम् अगक्षे उपस्थमाप्यतक्षे। अत्रनोकमा एवि मविषयमा इतयाः परस प्रमतपमादनतीयमायाः 
सबन्त। तथमामप प्रसकमानपुप्रसकमा अन्यक्षेऽमप कक्षे मचदम् मविषयमा उपन्यस्यन्तक्षे। बहहत्र मविषयस्य दृढत्विसम्पमादनमाय 
शपुमतस्मपृमतविचनमामन  उपस्थमापमयष्यन्तक्षे।  बहहत्र  भगवितनो  भमाष्यकमारस्य  आचमायरस्य  रङ्करस्य  विचनमामन, 

व्यमाख्यमानमामन च उपनोदलकत्विक्षेन प्रदमास्यन्तक्षे।

असब्धिकमाररणनो लकणक्षे उकमानमामम् कमरणमामम्  उपमासनमानमास च एतक्षेषमामम्  अनपुष्ठमानस तदद्वैवि सम्भविमत यदमा 
प्रममातमा  ऋकम् -समाम-यजपुरथविरणमास  चतपुणमार  विक्षेदमानमामम्  अथर  समाममान्यक्षेन  जमानतीयमातम्।  विक्षेदमानमामम्  अथरजमानस 
विक्षेदमाङजमानपकविरकमक्षेवि सम्भविमत। व्यमाकरणस  मनरुकस  ज्यनोमतषस  मरकमा कल्पयाः छन्दयाः च इमत षडम्  विक्षेदमाङमामन। 
षबड्विब्धिद्वैयाः विक्षेदमाङद्वैयाः सह एवि विक्षेदमानमास सम्यकम्  अथरजमानस सम्भविमत नमान्यथमा। अतनो विक्षेदमानमामम् अथरस्य पररजमानमाय 
मविसब्धिपकविरकस  षडङसमहतस विक्षेदमाध्ययनमम् आविश्यकमम्। अतनो लकणक्षे “मविसब्धिविदब्धितीतविक्षेदविक्षेदमाङत्विक्षेन” इमत उकमम्। 
समाम्प्रमतकक्षे  कमालक्षे कक्षे मचदम् भ्रमान्त्यमा मविसब्धिस महत्विमा यक्षेन कक्षे नमामप क्रमक्षेण कमासबश्चदम् गन्थमानम् इतस्ततयाः पठबन्त। अतनो 
विक्षेदमान्तनोकफलस न लभन्तक्षे। तक्षेन तक्षे वितीतशदमा भविबन्त। परन्तपु अत्र रमासस्य कनो दनोषयाः। अतनो मविसब्धिविदक्षेवि 
विक्षेदविक्षेदमाङमाध्ययनस कतरव्यमम्। तदमा स सम्प्रदमायमविदम् भविक्षेदम्।
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अत्र प्रश्नयाः भविमत यतम्  विक्षेदक्षेषपु  एवि विक्षेदमान्तस्य अन्तभमारवियाः। यमद विक्षेदमाङसमहतस  मविसब्धिमम्  अनपुसपृत्य 
विक्षेदमाध्ययनस भविमत तमहर  प्रममातमा विक्षेदपमाठकमालक्षे एवि विक्षेदमान्ततत्त्विस जमानमामत। तस्ममातम् पपृथकयमा विक्षेदमान्तरमासस्य 
जमानमाय यनोग्यतमा न अजरनतीयमा,  नमामप गपुरुसमतीपस गत्विमा शविणमामदकस  कतरव्यमम् इमत। अत एवि अस्य प्रश्नस्य 
प्ररमनमाय  लकणक्षे  आपमाततयाः  इमत  पदस्य  प्रयनोगयाः।  आपमाततयाः  इत्यस्य  प्रमाथममकतयमा  इत्यथरयाः।  ययाः 
प्रमाथममकतयमा विक्षेदमाथर  जमानमामत परन्तपु विक्षेदमान्ततमात्पयर  न जमानमामत तमादृरयाः प्रममातमा अत्र असब्धिकमारती। तथमामह 
ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयमात्मकस  जमानस  मविसब्धिविदक्षेदमाध्ययनक्षेन  सम्पमादनतीयमम्।  मकममदस  ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयमात्मकस  
जमानमम्।  यमद  मनश्चययाः  स्यमातम्  ससरयनो  मनवितरतक्षे।  कथस  ससरयनोऽमप  अबस्त,  मनश्चयनोऽप्यबस्त। 
प्रमाथममकविक्षेदमाध्ययनक्षेन यनो मनश्चयनो जमायतक्षे तक्षेन असम्भमाविनमा मविपरतीतभमाविनमा इमत ससरयमविपयरयसौ न मनवितरतक्षे। 
ससरयमविपयरययनोयाः सत्त्विक्षे  ब्रहजमानस ननोदक्षेमत। एतयनोयाः नमारमाय असब्धिकमारती शविणमननमनमदध्यमासनमामन कपु यमारतम्। 
विक्षेदमानम्  अब्धितीत्य कमाम्यमादतीनमास  त्यमागमम् मनत्यमादतीनमामम्  अनपुष्ठमानस  च कपृ त्विमा मचत्तस रपुदमम्  एकमागस  च भविमत चक्षेतम् 
ससरयमविपयरययनोयाः मनविपृसत्तयाः सम्भविमत। परन्तपु यदमा प्रमाथममकतयमा विक्षेदमानम् पठमत तदमा तपु विक्षेदमाध्ययनमासब्धिकमारनो 
यदमप स्यमातम् तथमामप मनोकमासब्धिकमारनो नमाबस्त। इत्थस ससरयमविपयरयमाभ्यमास प्रमतबदस मनश्चयमात्मकस  जमानमम् अत्र 
आपमाततयाः विक्षेदमाथरजमानमममत मन्तव्यमम्।

मविसब्धिपकविरकस  विक्षेदमाध्ययनमम्,  विक्षेदमाथरजमानमम्,  कमाम्यमनमषदकमरणनोयाः  पररत्यमागयाः, 
मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम् अनपुष्ठमानमम् च इत्यमामदकममारमण पकविरजन्मसपु कपृ तमामन चक्षेदमप तक्षेभ्ययाः फलस 
लभ्यतक्षे। यक्षे पकविरजन्मसपु एतत्कममारमदकस  समासब्धितविन्तयाः तक्षेषमास कपृ तक्षे प्रकपृ तजन्ममन मनत्यमामदकमरणमामम् आविश्यकतमा 
नमाबस्त। अत्र प्रममाणस मह -  जगमत कक्षे चन मविदपुरब्धिमरव्यमाब्धिमादययाः पपुरुषमायाः समभकविनम् यक्षे मदजकपु लक्षेषपु न उत्पन्नमायाः 
अमप तपु अन्यकपु लक्षे उत्पन्नमायाः। तक्षेषमास पकविरजन्ममन सम्पमामदतक्षेन मनत्यमामदकमरणमा मचत्तस रपुदमम् अबस्त। अतयाः तक्षेषपु 
जमाननोदययाः दृश्यतक्षे। तक्षे अबस्मनम् जन्ममन यदमप विक्षेदमाध्ययनस विद्वैमदककममारनपुष्ठमानस विमा न कपृ तविन्तयाः तथमामप तदम् 
मविनमामप विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणयाः भविबन्त। अनक्षेकक्षे  महमापपुरुषमायाः एकबस्मनम् एवि जन्ममन मविसब्धिपकविरकविक्षेदमाध्ययनक्षेन 
मनत्यमामदकममारनपुष्ठमानक्षेन  विक्षेदमान्तक्षे  असब्धिकमारलमाभमाय  यतन्तक्षे।  परन्तपु  समाब्धिमारणजनमायाः  बहहषपु  जन्मसपु  कपृ तक्षेन 
तपस्यमाबलक्षेन असब्धिकमाररणयाः भविबन्त। भगविमानम् शतीकपृ ष्णयाः गतीतमायमामम् उकविमानम् यतम् - 

प्रयतच्चादतिमच्चानिस्तप यप्नोगती सपंशि पदतकतल्बिषदः।

अनि तकजनसपंतसदस्ततिप्नो यच्चातति परच्चापं गततिम म॥ (भ.गती.६.४५)

सरलमाथर याः-  ससरपुदमकबल्बषयाः  मविनषपमापयाः  यस्य  सविमारमण  पमापमामन  मविनषमामन  तमादृरयाः  पपुरुषयाः। 
प्रयत्नमातम्  -  बहहयत्नक्षेन।  यतममानयाः  प्रवितरममानयाः,  कमायर  लगयाः  इत्यथरयाः।  यनोगती  यनोगविमानम्  पपुरुषयाः।  तपु। 
अनक्षेकजन्मससससदयाः नमानमाजन्मसपु परररपुदयाः। ततयाः तस्ममातम् अनन्तरमम् परमामम् प्रकपृ षमामम् गमतस स्थमानमम् यमामत 
गच्छमत प्रमाप्ननोमत इमत।

अथमारतम्  ययाः  पपुरुषयाः  मविसब्धिमम्  अनपुसपृत्य  रमासनोककममारमण  आचरमत,  तस्य  सविमारमण  पमापमामन 
मविनश्यबन्त। एविस बहहषपु जन्मसपु क्रमक्षेण रपुदनो भकत्विमा मपुमकरूपमास परममास गमतस प्रमाप्ननोमत इमत भमाविमाथरयाः। 

मविदमारण्यमपुमनयाः पञ्चदश्यमामम् अमप उकविमानम्-

कपवि रति त कम र भप्नोगच्चाय कमर कति पर च भ पज्यतित।
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निदच्चापं कतीटच्चा इविच्चावितिच्चा रदच्चावितिच्चा रन्तरमच्चाशि प ति त॥

व्रजन्तप्नो जननिप्नो जन लभन्तत नि नवि तनिविवृ रततिम म॥(प.द.१.३०)

सरलमाथर याः-  भनोगमाय सपुखदपुयाःखमानमामम् अनपुभविमाय,  मनपुष्यमामदररतीरमामण असब्धिष्ठमाय कमर  पपुण्यजनकमामन 
पमापजनकमामन च कममारमण कपु विरतक्षे। पपुनयाः कमर  कतपुर  पकविरकपृ तस्य कमरणयाः फलस भपुञतक्षे,  फलस्य भनोगस कपु विरबन्त। 
यमावितम् पकविरकपृ तस्य फलस्य उपभनोगक्षेन लयनो न भविमत,  तमावितम् नकतनतयमा कमर  कतपुर  न रक्यतक्षे। अतयाः पपुनयाः 
कममारमण कतपुर  फलमामन भञतक्षे  इमत भमावियाः। यथमा आवितर  पमततमायाः ककीटमायाः आवितमारतम्  आवितमारन्तरस गच्छबन्त 
तथद्वैवि जतीविमायाः जन्मनयाः जन्ममान्तरस लभन्तक्षे। मनविपृर मतस सपुखस न लभन्तक्षे। एविस बहह  जन्मनयाः परस कदमामचतम् उदनोब्धियाः 
सम्भविमत - 

“सतमरपतरपच्चाकच्चाति म ति त करुरच्चातनितधनिप्नोदवृतिच्चादः।

प्रच्चाप्य तितीरतिरुच्छच्चायच्चापं तविश्रच्चाम्यतन्त यथच्चास पखिम म॥” इतति। (१/३१)

सरलमाथर याः-  तक्षे  ककीटमायाः सत्कमरपररपमाकमातम्  करुणमामनसब्धिनमा परमकपृ पमालपुनमा  कक्षे नमचतम्  पपुरुषमविरक्षेषक्षेण 
उदपृतमायाः रमकतमायाः जलप्रविमाहततीरक्षे तरुच्छमायमास प्रमाप्य तत्र यथमा मविशमाम्यबन्त, तथद्वैवि जतीविमायाः सससमारमावितर बहह  जन्म 
यमापमयत्विमा सत्कमरपररपमाकमातम् करुणमामनसब्धिनमा परमकपृ पमालपुनमा गपुरुणमा उदपृतमायाः सन्तयाः रमकतमायाः भविबन्त। अत 
आत्मनयाः रपुद्ध्यथर  बहह  जन्म आविश्यकमम् इमत प्रममामणतमम्। तस्ममातम् असब्धिकमाररणनो लकणक्षे विक्षेदमान्तसमारस्थक्षे  
“अबस्मनम् जन्ममन जन्ममान्तरक्षे विमा” इमत उकमम्। एविमम् असब्धिकमाररलकणस समाममान्यरूपक्षेण प्रदमररतमम्। इदमानवीं 
तस्य मविस्तमारयाः आविश्यकयाः।

एततम् ससदस यतम् मविसब्धिवितम् विक्षेदमाङसमहतस विक्षेदमाध्ययनस कतरव्यस,  ततम् एकबस्मनम् एवि जन्ममन अथविमा 
बहहषपु  जन्मसपु  भवितपु।  मविसब्धिवितम्  अध्ययनमम्  इत्यस्य  अथरयाः  त्रद्वैविमणरकमानमास  ब्रमाहण-कमत्रय-विद्वैश्यमानमामम् 
उपनयनससस्कमारयाः  कतरव्ययाः।  ततयाः  गपुरुगपृहस  गन्तव्यमम्।  तत्र बस्थत्विमा  ब्रह्मचयर  पमालमयत्विमा  विक्षेदमाङद्वैयाः  समहतस 
विक्षेदमानमामम्  अध्ययनमम्  एवि  मविसब्धिवितम्  अध्ययनमम्।  विक्षेदमान्ततत्त्विजमानमाय  विक्षेदमानमामम्  आपमाततयाः  अथरजमानमम् 
आविश्यकमम्।  विक्षेदमानमामम्  अथरजमानक्षेन  कतरव्यत्विमाकतरव्यत्विमविविक्षेकयाः  स्यमातम्।  विक्षेदमाध्ययनमाय  गपुरुगपृहगमनस 
विक्षेदमान्तशविणमाय च गपुरुसमतीपगमनमम् इमत मदमविब्धिस गपुरुगपृहगमनमम् इमत उकप्रमायस भविमत।

. . ) 21 5 1 विक्षेदमान्तनोकममागर  एवि कपु तनोऽनपुसतर व्ययाः असब्धिकमाररणमा
मनरुपमासब्धिदक्षेषमविषयतीभकतमा  मचत्तविपृसत्तयाः  द पुयाःखमम्।  दपुयाःखस  च  मचत्तब्धिमरयाः।  तच्च  बपुमदतत्त्विस्य 

पररणमाममविरक्षेषयाः। रजसयाः कमायर तदम्। दपुयाःखस मत्रमविब्धिमम्। आध्यमाबत्मकमम् आसब्धिभसौमतकमम् आसब्धिदद्वैमविकस  च। तत्रमामप 
आध्यमाबत्मकस  मदमविब्धिस  रमारतीरस  ममानसस  च।  तत्र  रमारतीरस  विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमास  विद्वैषम्यमनममत्तमम्।  ममानसस  तपु 
कमामक्रनोब्धिलनोभमनोहभयक्षेष्यमारमविषयमविरक्षेषमादररनमनबन्ब्धिनमम्।  सविर  चद्वैतदम् आन्तरनोपमायसमाध्यत्विमादम् आध्यमाबत्मकस  
दपुयाःखमम्।  बमाहनोपमायसमाध्यस  च  दपुयाःखस  दक्षेब्धिमा  -  आसब्धिभसौमतकमम्  आसब्धिदद्वैमविकस  च।  तत्र  आसब्धिभसौमतकस  
ममानपुषपरपुपमकसरतीसपृपस्थमाविरमनममत्तमम्। आसब्धिदद्वैमविकस  यकरमाकसमविनमायकगहमाविक्षेरमनबन्ब्धिनस चक्षेमत। 

मत्रमविब्धिस दपुयाःखमम्। तस्य मनविपृसत्तयाः मविमभन्नद्वैयाः उपमायद्वैयाः सम्भविमत। मत्रमविब्धिद पुयाःखनमारस कनो विमा न विमाञ्छमत। 
औषब्धिमामदनमा  रनोगजदपुयाःखमनविपृसत्तयाः।  भनोजनमामदनमा  कपुब्धिमामदजमनतदपुयाःखमनविपृसत्तयाः।  रसमासमामदनमा 
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चसौरव्यमाघमामदजभयमनविपृसत्तयाः। तन्त्रमन्त्रप्रयनोगक्षेण च प्रक्षेतमपरमाचमामदजदपुयाःखमनविपृसत्तयाः। इत्थस सबन्त नद्वैकक्षे  उपमायमायाः। 
सत्सपु च एतक्षेषपु कनो विक्षेदमान्तक्षेन द पुयाःखनमारक्षे प्रवितरत। विक्षेदमान्तमतक्षे तपु अमविदमा तत्कमायर जगतम् इमत अनयनोयाः मनविपृसत्तयाः 
यदमा भविमत तदद्वैवि विस्तपुतयाः द पुयाःखमनविपृसत्तयाः भविमत। परन्तपु प्रकमारमान्तक्षेषपु सत्सपु विक्षेदमान्तनोकनोपमायद्वैरक्षेवि द पुयाःखमनविपृसत्तयाः 
कपु त  इमत  सजजमासमा  उदक्षेमत।  इदस  तपु  सत्यस  यदम्  औषब्धिमामदनमा  दपुयाःखमनविपृसत्तयाः  सम्भविमत।  परन्तपु 
आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः  न  भविमत।  अथमारतम्  तथमा  मनविपृसत्तयाः  यतयाः  परस  पपुनयाः  दपुयाःखनोत्पसत्तयाः  न  भविमत  समा 
आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः।  आत्मजमानस  मविनमा  आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः  न  सम्भविमत।   औषब्धिमामदमभयाः  यदमप 
दपुयाःखमनविपृसत्तयाः  भविमत तथमामप  एकमान्ततयमा  न  भविमत। अथमारतम्  एतक्षे  उपमायमा  एकमान्तमा  न  सबन्त।  एकमान्त 
इत्यस्यमाथरयाः मनश्चयक्षेन फलदमायकयाः। विक्षेदमान्तक्षेन द पुयाःखमनविपृसत्तयाः मनश्चयक्षेन भविमत। अतयाः विक्षेदमान्तयाः एकमान्तनोपमाययाः। 
अत एवि विक्षेदमान्तनोकममागर एवि अनसरणतीय इमत ससदमान्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 18 विक्षेदमान्तस्य असब्धिकमाररणयाः कपु त्रमासब्धिकमारयाः।
(क) गन्थमाध्ययनक्षे   (ख) विक्षेदमान्तशविणक्षे   (ग) मनत्यमामदकरणक्षे   (घ) मनोकलमाभक्षे

. 19 विक्षेदमान्तरमासक्षे पपुरुषयाः परमत्विक्षेन मकस  कमामयतक्षे।
(क) स्विगरमम्   (ख) मनोकमम्   (ग) बन्ब्धिनमम्  (घ) दपुयाःखनमारमम्

. 20 विक्षेदमान्तनोकप्रयनोजनलमाभक्षे कनोऽसब्धिकमारती।

. 21 विक्षेदमान्तसमारनोकक्षे  असब्धिकमाररलकणक्षे आपमापतयाः इत्यनक्षेन मकस  बनोध्यमम्

. 22 मनत्यमामदकममारमण प्रमत जन्म कतरव्यमामन न विक्षेमत प्रस्तकयतमामम्।

पमाठसमारयाः

अबस्मनम्  पमाठक्षे  समाब्धिनमायमायाः  उपक्रमयाः कपृ तयाः।  नरजन्म दपुलरभमम्  बहहपपुण्यसमाध्यत्विमातम्।  अथयाः लबब्धिस 
ममानविजतीविनस कथस सविर्नोच्चपपुरुषमाथरलमाभमाय व्ययतीकतरव्यमम् इमत मविषयनो भकममकमायमास प्रकमटतयाः। जन्मनयाः मपुत्यपुस 
यमावितम् रमारतीरस ममानसस कमर  कपु विमारणनो ममानवियाः तत्फलस तपु  लभतक्षे  एवि। अतयाः कमरणमास पररणमामयाः ब्धिमरयाः अब्धिमरयाः 
मचत्तरपुमदयाः इमत मत्रमविब्धियाः।  ससमचतस  प्रमारबब्धिस  मक्रयममाणस  चक्षेमत त्रक्षेब्धिमा  मविभमागनोऽमप व्यविससतयाः। विक्षेदमामदरमासतयाः 
जमायममानयाः स्विगमारमदयाः अमनत्ययाः कमरजन्यत्विमातम् इत्यत्र शपुमतस्मपृमतविचनमामन प्रममाणत्विक्षेन सबन्त। 

मलयाः  मविकक्षेपयाः  अजमानमाविरणस  चक्षेमत  मत्रदनोषदपुषत्विमातम्  तदनोषनमारमाय  समाब्धिनमा  उपमदश्यतक्षे। 
मनष्कमामकमरयनोगक्षेन  मलनमारयाः।  उपमासनयमा  मविकक्षेपकययाः।  ब्रहजमानक्षेन  अजमानमाविरणमनविपृसत्तयाः  इमत 
सपुव्यस्थमामपतमम्। 

यस्य जमानस भविमत चक्षेतम् पपुरुषयाः प्रवितरतक्षे सयाः अनपुबन्ब्धियाः इमत बस्थमतयाः। विक्षेदमान्तस्य असब्धिकमारर-मविषय-

सम्बन्ब्धि-प्रयनोजनभक्षेदमातम् चत्विमारनोऽनपुबन्ब्धिमायाः। 
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असब्धिकमारती  इमत  महमानम्  मविषयनो  वितरतक्षे।  मपुख्यत्विक्षेन  विक्षेदमाथरमविदम्  मनमरलमचत्तयाः  एकमागमचत्तयाः 
समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः असब्धिकमारती गण्यतक्षे। एतक्षे एवि मविषयमायाः क्रमरयाः प्रमतपमामदतमायाः सबन्त। एतक्षेषपु अबस्मनम् पमाठक्षे  
समाममान्यमम् आलनोचनस मविमहतमम्। अमगमक्षे पमाठक्षे अयमक्षेवि मविषययाः अनपुवितरतक्षे। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 ससमचतस मकमपुच्यतक्षे। प्रमारबब्धिस विमा मकमम्।

. 2 कमरबन्ब्धिनस मविविपृणपुत।

. 3 कमरभनोगयनोमनपररचयस ददमातम्।

. 4 ममानविमान्तयाःकरणस्य त्रतीनम् दनोषमानम् पररचमाययत।

. 5 मचत्तमलनो मतीममासस्यतमामम्।

. 6 मचत्तमविकक्षेपनो मतीममासस्यतमामम्।

. 7 अनपुबन्ब्धिमाथरयाः मविमवयतमामम्।

. 8 विक्षेदमान्तसमारक्षे असब्धिकमाररलकणस मकमपुकमम्।

. 9 असब्धिकमारती कपु त्र इमत मविचमायरतमामम्।

. 10 अनक्षेकजन्मसपु समाब्धिनमानपुष्ठमानक्षेन ककीदृरनो जनयाः असब्धिकमारती भविमत इमत मविमवयतमामम्। 

. 11 विक्षेदमान्तनोकममागर एवि कपु तनोऽनपुसतरव्ययाः असब्धिकमाररणमा।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 महतमा पपुण्यपण्यक्षेन क्रकीतक्षेयस कमायनसौस्त्वियमा।

पमारस दपु:खनोदब्धिक्षेगरन्तपुस तर यमाविन्न मभदतक्षे॥
सरलमाथर याः- ममानविररतीरस बहहषपु जन्मसपु असजरतक्षेन महतमा पपुण्यक्षेन लभ्यतक्षे। इदस ररतीरस कमायरूमपणती 
नसौकमा। दपुयाःखसमागरस ततपुर लबब्धिमा। यमावितम् नसौकमा न मभदतक्षे तमावितम् पमारस गन्तव्यमममत अमभप्रमाययाः 
श्लनोकस्यमास्य।

. 2 ययाः अनमात्ममविदम् भविमत तस्य कमामयाः जमायतक्षे। कमामनो मह अनमात्मफलमविषययाः। कमामयाः प्रक्षेरकयाः प्रवितरकयाः 
अबस्त। अतयाः कमामयाः कमरमण प्रविपृसत्तस जनयमत।

. 3 (क)

. 4 (ख)

. 5 (क) 
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. 6 (क)

. 7 (ख)

. 8 (क)

. 9 तक्षे तस भपुक्त्विमा स्विगरलनोकस  मविरमालस कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यरलनोकस  मविरबन्त। (गतीतमा ९.२१)

उत्तरमामण-२
. 10 ममानविमान्तयाःकरणस मत्रदनोषदपुषमम्। दनोषत्रयस मह मलयाः मविकक्षेपयाः आविरणस चक्षेमत।

. 11 मचत्तमलयाः पमापमम्। मनमषदकममारचरणस्य विमासनयमा मचत्तमलयाः अनपुमतीयतक्षे।

. 12 मचत्तस्य चमाञ्चल्यमम् एवि मविकक्षेपयाः,  मविषयमानम् प्रमत मचत्तस्य आकषरणस मविकक्षेपयाः। मचत्तस्य चमाञ्चल्यमातम् 
मविकक्षेपयाः अनपुमतीयतक्षे।

. 13 अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदयाः आविरणमादम् भविमत। अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदतयाः आविरणमम् अनपुमतीयतक्षे।

. 14 (ग)

. 15 (घ)

. 16 (घ)

. 17 असब्धिकमारती मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इमत चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः सबन्त।

उत्तरमामण-३
. 18 (घ)

. 19 (ख)

. 20 विक्षेदमाथरमविदम् मनमरलमचत्तयाः एकमागमचत्तयाः समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः विक्षेदमान्तनोकप्रयनोजनलमाभक्षे असब्धिकमारती।

. 21 विक्षेदमान्तसमारनोकक्षे  असब्धिकमाररलकणक्षे आपमापतयाः इत्यनक्षेन इत्यस्यमाथरस्तमावितम् तथमा रमाबबदकस  जमानस यक्षेन 
ससरयनो मनवितरतक्षे परन्तपु आत्मजमानस्य प्रमतबबन्ब्धिकमा असम्भमाविनमा मविपरतीतभमाविनमा च न मविवितरतक्षे 
इमत।

. 22 मविसब्धिपकविरकस  विक्षेदमाध्ययनमम्,  विक्षेदमाथरजमानमम्,  कमाम्यमनमषदकमरणनोयाः  पररत्यमागयाः, 
मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम्  अनपुष्ठमानमम्  च  इत्यमामदकममारमण  पकविरजन्मसपु  कपृ तमामन  चक्षेदमप 
तक्षेभ्ययाः  फलस  लभ्यतक्षे।  यक्षे  पकविरजन्मसपु  एतत्कममारमदकस  समासब्धितविन्तयाः  तक्षेषमास  कपृ तक्षे  प्रकपृ तजन्ममन 
मनत्यमामदकमरणमामम् आविश्यकतमा नमाबस्त।

॥ इमत एकमविसरयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षे  समाब्धिनमायमायाः  समाममान्यस  मनरूपणमम्  कपृ तमम्।  विक्षेदमान्तसमाब्धिनक्षे  ययाः  क्रमयाः अबस्त तमक्षेवि क्रममम् 
अनपुसपृत्य समाब्धिनमामन उपस्थमाप्यन्तक्षे पमाठक्षेषपु एषपु। मनोकयाः मविषययाः न प्रत्यकगम्ययाः नमामप अनपुममानगम्ययाः। अयमम् 
आगमद्वैकगम्ययाः मविषययाः। अतयाः समाब्धिकस्य सदमा सजजमासमा भविमत यतम् प्रममाणभकत आगमयाः कयाः इमत। अत एवि 
समाब्धिनक्षेषपु ययाः क्रमयाः वितरतक्षे तस्य प्रममाणनोपन्यमासपपुरयाःसरस प्रकटनस मविब्धितीयतक्षे अबस्मनम् पमाठक्षे। सप्रममाणस जमानस भविमत 
चक्षेतम् समाब्धिकयाः सन्दक्षेहरमहतयाः सनम् शदमामवित्तनो भकत्विमा समाब्धिनक्षेषपु प्रवितरतक्षे। अत एविमायमम् उपन्यमासप्रपञ्चयाः। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 समाब्धिनक्षेषपु मविदममानस क्रमस सप्रममाणस जमास्यमत।
 अन्तरङबमहरङसमाब्धिनमविभमागमम् अविगच्छक्षेतम्। 
 जन्तकनमास मनोहस्य कमारणस बपुध्यमातम्।
 अजमाननमारस्य उपमायमम् अविगच्छक्षेतम्।
 ससन्यमासभक्षेदमानम् जमानतीयमातम्।
 कमाम्यमामदकममारमण कतरव्यमामन उत हमातव्यमामन इमत बपुध्यमातम्। 
 कमरभक्षेदमानम् अविगच्छक्षेतम्।
 गपुणमानमास मचत्तक्षे प्रभमाविमम् अनपुभविक्षेतम्।
 कमाम्यमनमषदमनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चतरूपमाणमास कमरणमास समविस्तरस जमानस भविक्षेतम्।
 उपमासनमामम् बनोदपुस रक्नपुयमातम्। 
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. ) 22 1 समाब्धिनसनोपमानमम्
अन्तरङबमहरङसमाब्धिनमामन
विक्षेदमान्तक्षे  अन्तरङसमाब्धिनमामन  बमहरङसमाब्धिनमामन  इमत  मविभमागनोऽमप  क्विमचतम्  पररलक्ष्यतक्षे। 

असब्धिकमाररत्विसम्पमादनस  यमावितम्  कतरव्यमामन  समाब्धिनमामन  मह  बमहरङसमाब्धिनमामन  कथ्यन्तक्षे।  गपुरूपसदननोत्तरस 
मविमहतमामन समाब्धिनमामन अन्तरङसमाब्धिनमामन गण्यन्तक्षे इमत स्थकलमविभमागनोऽयमबस्त। 

परम्परमासमाब्धिनमामन  एवि  रमासक्षेषपु  क्विमचतम्  बमहरङसमाब्धिनमामन  इत्यमप  उच्यन्तक्षे। 
अन्तयाःकरणरपुमदकरमामण मचत्तद्वैगतमासमाब्धिनमामन  समाब्धिनचतपुषयमम्  इमत  एतमामन  सविमारण्यमप  अत्र अन्तभरविबन्त। 
कमरयनोगमादतीमन नमानमामविब्धिमामन समाब्धिनमामन मपुमपुकपुणमा सम्पसत्तलमाभमाय रमासक्षेषपु उपमदश्यन्तक्षे। 

एविमसब्धिकमारलमाभमाय कतरव्यमामन समाब्धिनमामन  बमहरङसमाब्धिनमामन कथ्यन्तक्षे।  लबब्धिक्षे  चमासब्धिकमारक्षे  ऊध्विर 
कतरव्यमामन  शविणमामदसमाब्धिनमामन  अन्तरङसमाब्धिनमामन  कथ्यन्तक्षे।  क्विमचच्च  मचत्तरपुमदकरमामण  कममारमण 
मचत्तद्वैगतमासम्पमामदकमा  उपमासनमा  चक्षेमत  एतदयमम्  बमहरङसमाब्धिनस  कथ्यतक्षे।  मविविक्षेकमामदसमाब्धिनचतपुषयमम् 
अन्तरङसमाब्धिनत्विक्षेन गण्यतक्षे। 

असब्धिकमाररणमा बहहमन समाब्धिनमामन कतरव्यत्विक्षेन  उपमदषमामन। तक्षेषपु  कबश्चतम्  क्रमयाः अबस्त। अत एवि 
कस्ममातम् समाब्धिनमातम् परस मकस  समाब्धिनमम् कतरव्यमममत सपुष्ठपु  बनोदव्यमम् मपुमपुकपुणमा। मकममप समाब्धिनस कक्षे नमामप क्रमक्षेण 
अनपुष्ठमानक्षे नमाबस्त कमामचमारयाः। स एवि क्रमयाः मविमविब्धिद्वैयाः प्रममाणद्वैयाः अब्धिस्तमातम् उपविण्यरतक्षे प्रममाणनोपन्यमासपपुरयाःसरमम्।

यथप्नोक्तसच्चाधनिसम्पत्त्यनिन्तरपं ब्रह्मतजजच्चासच्चा कति रवच्चा॥ (ब्र.सद.शिच्चा.भच्चा.१.१.१) 

अस्ममादम्  विचनमादम्  जमायतक्षे  यदम्  समाब्धिनसम्पसत्तलमाभमातम्  परस  ब्रहसजजमासमा  कतरव्यमा  इमत।  तथमामह 
भमाष्यमम् - 

तिसच्चाति म तकमतप विक्तवपं यदनिन्तरपं ब्रह्मतजजच्चासच्चा उपतदश्यति इतति। उच्यतित-- 

तनितच्चातनितविस्तपतविवितकदः  इहच्चाम पत्रच्चाथ रभप्नोगतविरच्चागदः शिमदमच्चातदसच्चाधनिसम्पति म म पम पक्ष पत्वपं च। 

ति तष प तह सत्सप, प्रच्चागतप धम रतजजच्चासच्चायच्चा ऊरर च, शिक्यतित ब्रह्म तजजच्चातसति पपं जच्चाति पपं च। नि 

तविपय रय त। (ब्र.सद.शिच्चा.भच्चा.१.१.१)

तमात्पयरमम्-  पकविरमतीममाससमादररनप्रमतपमादनो मविषय एवि ब्धिमरसजजमासमायमामम् अन्तभरविमत। कक्षे मचदम् विदबन्त 
यतम् कमरकमाण्डस मविनमा जमानकमाण्डस न सम्भविमत। परन्तपु ब्धिमरसजजमासमास मविनमामप ब्रहसजजमासमा सम्भविमत। परन्तपु 
यमद मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः इहमामपुत्रमाथरभनोगमविरमागयाः रमदममामदसमाब्धिनसम्पतम् मपुमपुकपुत्विस चक्षेमत एतन्नमाबस्त तमहर  
ब्रहसजजमासमा  न  सम्भविमत।  अत  एततम्  सम्पमाद  ब्रह्मसजजमासमा  कतरव्यमा।  अत्रमामप  ब्धिमरब्रह्मसजजमासयनोयाः 
पकविरपरतीभमाविनो  नमास्ततीमत  उकमम्।  मकन्तपु  समाब्धिनचतपुषयसम्पत्तक्षेयाः  उत्तरमक्षेवि  ब्रहसजजमासमा  इमत  क्रमयाः  स्पषमम् 
अविगम्यतक्षे।

य पक्तदः कमरफलपं तकच्चा शिच्चातन्तमच्चापप्नोतति नि नतषकतीम म।
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अयपक्तदः कच्चामकच्चारतर फलत सक्तप्नो तनिबध्यतित॥ (गतीतिच्चा ५.१२)

सरलमाथर याः-  यपुकयाः ‘ईश्विरमाय कममारमण करनोमम न मम फलमाय’ इत्यक्षेविस  सममामहतयाः सनम्  कमरफलस 
त्यक्त्विमा  पररत्यज्य  रमाबन्तस  मनोकमाख्यमामम्  आप्ननोमत  नद्वैमष्ठककीं  मनष्ठमायमास  भविमास 
सत्त्विरपुमदजमानप्रमामप्तसविरकमरससन्यमासजमानमनष्ठमाक्रमक्षेणक्षेमत  विमाक्यरक्षेषयाः।  यस्तपु  अयपुकयाः  असममामहतयाः 
फलमारमामविमकप्तमचत्तयाः कमामकमारयाः कमामस्य आरमायमायाः कमारयाः करणस  कमामकमारयाः,  तक्षेन फलमारमायपुकत्विक्षेन। मम 
फलमाय इदस करनोमम कमर इत्यक्षेविस फलक्षे सकनो मनबध्यतक्षे। कमरमभयाः जन्मरूपस सससमारस प्रमाप्यतक्षे॥ (रमास.भमा)

अत्र  भमाष्यक्षे  भमाष्यकमारयाः  समाब्धिनमानमास  क्रममम्  आह-  सत्त्विरपुमद-जमानप्रमामप्त-सविरकमरससन्यमास-

जमानमनष्ठमा-क्रमक्षेणक्षेमत। अथमारतम्  कमरयनोगक्षेन सत्त्विरपुमदयाः,  ततयाः परनोकजमानप्रमामप्तयाः,  ततयाः कमाम्य-मनमषद-मनत्य-

नद्वैममसत्तक-रूपमामण  यमामन  कममारमण  सबन्त  तक्षेषमास  मविसब्धिवितम्  त्यमागयाः,  स  एवि  सविरकमरसन्न्यमासयाः,  ततयाः 
अपरनोकजमानमनष्ठमा, ततयाः मविदक्षेहकद्वै विल्यमात्मकनो मनोकयाः इमत। समाब्धिनक्षेषपु क्रमबनोब्धिमाय इदस विचनमम् उपकमारकमम्। 

यस्तपु कमरयनोगस न करनोमत, फलमारयमा कमर करनोमत स कमरबदनो भविमत। सससमारचक्रस  प्रमाप्ननोमत। अतयाः 
कमरयनोगस्य फलममप उकमम्, कमाम्यकमरणयाः अमप फलमम् अबस्मनम् श्लनोकक्षे  स्पषमम् उकमम्। 

अत्र मचत्रमपुखक्षेन समाब्धिनसनोपमानमामन प्रदमररतमामन।
प्रथमस्तम्भक्षे समाब्धिनमामन सबन्त। मदततीयस्तम्भक्षे तत्तत्फलमबस्त। 
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समाब्धिनमा-२ मटप्पणती

जन्तकनमास मनोहस्य कमारणस मकमम्

अजच्चानि तनिच्चाविवृतिपं जच्चानि पं ति तनि म पह्यतन्त जन्तविदः॥(गतीतिच्चा ५.१५)

सरलमाथर याः-  अजमानक्षेन  आविपृतस  जमानस  मविविक्षेकमविजमानमम्।  तक्षेन  मपुहबन्त  ‘करनोमम  कमारयमामम  भनोक्ष्यक्षे 
भनोजयमामम’ इत्यक्षेविस मनोहस गच्छबन्त अमविविक्षेमकनयाः सससमाररणनो जन्तवियाः।

अजमानमाविरणस्य नमारयाः कक्षे ननोपमायक्षेन भविमत

जच्चानि तनि ति प तिदजच्चानिपं य तषच्चापं निच्चातशितिमच्चातनिदः।

तितषच्चामच्चातदतविजच्चानिपं प्रकच्चाशियतति तित्परम म ॥(गतीतिच्चा५.१६)

सरलमाथर याः-  जमानक्षेन  तपु  यक्षेन  अजमानक्षेन  आविपृतमायाः  मपुहबन्त  जन्तवियाः  ततम्  अजमानस  यक्षेषमास  जन्तकनमास 
मविविक्षेकजमानक्षेन आत्ममविषयक्षेण नमामरतमम् आत्मनयाः भविमत, तक्षेषमास जन्तकनमामम् आमदत्यवितम् यथमा आमदत्ययाः समस्तस 
रूपजमातमम् अविभमासयमत तदतम् जमानस जक्षेयस विस्तपु सविर प्रकमारयमत। ततम् परस परममाथरतत्त्विमम्। 

अत्रक्षेदस स्पषस यदम् अजमानस्य नमारयाः कमरणमा न भविमत, जमानक्षेनद्वैवि अजमाननमारयाः भविमत। 

‘तिमतवि तवितदत्वच्चाततिमवृत पमततति निच्चान्यदः पनच्चा तविदतितऽयनिच्चाय’ (श्वत. उ. ३.८) 

इमत मविदमायमा अन्ययाः पन्थमायाः मनोकमाय न मविदतक्षे इमत शपुमतयाः इतरपन्थमानस मनरमाकरनोमत।

जमानस्य आविरणस मकमम्। कमर  उत अजमानमम्
जमानस्य आविरणस कमर भमवितपुमम् नमाहरमत यतनोमह कमर  द्रिव्यस नमाबस्त। आविरणस कक्षे विलस द्रिव्यक्षेण भमवितपुमम् 

अहरमत। द्रिव्यकमायरमम्  आविरणमम्। अजमानस च भमाविरूपमबस्त न तपु अभमाविरूपमम्। अत एवि अजमानक्षेन आविपृतस 
भविमत जमानमम्।

ककीदृरस जमानमम् अजमानस्य नमारकमम्
ननपु आत्ममा जमानस्विरूपयाः, मचत्स्विरूपयाः, चद्वैतन्यस्विरूपयाः। जमानमामविदयनोयाः मविरनोब्धिस्तपु सपुप्रससदयाः। तमहर 

कथमम् अमविदमा जमानमात्मकमम् अमप आत्ममानमम् आविपृणनोमत। तत्रनोच्यतक्षे-  अमविदमायमा आत्मनमा मविरनोब्धिनो नमाबस्त। 
अथमारतम् जमानरूपयाः आत्ममा न अमविदमायमायाः मविरनोब्धिती। अमविदमायमायाः मविरनोसब्धिनती तपु मविदमा भविमत। उपररतनश्लनोकक्षे  
मविदमा एवि जमानरबदक्षेन उच्यतक्षे,  न तपु  सत्यस  जमानमनन्तस  ब्रह इत्यमामदशपुतसौ  उकस  जमानमम्।   मविदमा च इह 
बपुमदविपृसत्तरूपमा, न तपु प्रकमाररूपमा। यत्र तपु सत्यस जमानमनन्तस ब्रह इमत जमानरबदयाः तस्य प्रकमारयाः अथरयाः। इदस 
जमानमम्  प्रकमारयाः प्रकमारकयाः अमप भविमत। तथमामह-  तस्य भमासमा सविरममदस मविभमामत इमत शपुतक्षेयाः। एविञ्च इयस 
बपुमदविपृसत्तयाः  मविदमा  आत्ममाविरकमामम्  अमविदमास  नमारयमत।  ततयाः  आत्मप्रकमारनो  जमायत  इत्यतयाः 
ब्रहविस्तपुप्रकमारकत्विमम्  मविदमायमायाः  उच्यतक्षे।  इत्थमम्  चद्वैतन्यभमाससतयमा  एवि  बपुमदविपृत्त्यमा  जमानक्षेन  करणक्षेन 
आत्ममाविरकस्य अजमानस्य नमारदमारमा आत्ममा प्रकमारतक्षे। बपुमदविपृसत्तरूपस जमानस न प्रकमारकमम्। मकन्तपु प्रकमार-

करणमात्मकमक्षेवि। प्रकमारमात्मकस  तपु जमानस चद्वैतन्यमक्षेवि। 

मकस लकणयाः जन्तपुयाः जन्ममपृत्यपुरूपसससमारमम् अमतक्रमाममत

तिदपदयस्तदच्चातच्चानिस्ततनषच्चास्तत्परच्चायरच्चादः।
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गच्छन्त्यपपनिरच्चाविवृततपं जच्चानितनिधद रतिकल्मषच्चादः ॥ (गतीतिच्चा ५.१७)

सरलमाथर याः-  तबस्मनम्  ब्रहमण गतमा बस्थतमा बपुमदयाः यक्षेषमास  तक्षे  तदपुदययाः। तदमात्ममानयाः तदक्षेवि परस  ब्रह 
आत्ममा यक्षेषमास तक्षे तदमात्ममानयाः। तमन्नष्ठमायाः मनष्ठमा अमभमनविक्षेरयाः तमात्पयर सविमारमण कममारमण ससन्यस्य तबस्मनम् ब्रहण्यक्षेवि 
अविस्थमानस  यक्षेषमास  तक्षे  तमन्नष्ठमायाः।  तत्परमायणमाश्च तदक्षेवि  परमम्  अयनस  परमा  गमतयाः परमस  प्रमाप्यस  यक्षेषमास  भविमत तक्षे 
तत्परमायणमायाः  कक्षे विलमात्मरतय  इत्यथरयाः।  यक्षेषमास  जमानक्षेन  नमामरतमम्  आत्मनयाः  अजमानस  तक्षे  गच्छबन्त  एविसमविब्धिमा 
अपपुनरमाविपृसत्तमम्  अपपुनदरहसम्बन्ब्धिस  मनोकस  जमानमनब्धिकरतकल्मषमा  यथनोकक्षे न  जमानक्षेन  मनब्धिकरतयाः  नमामरतयाः  कल्मषयाः 
पमापमामदसससमारकमारणदनोषयाः यक्षेषमास तक्षे जमानमनब्धिकरतकल्मषमायाः यतययाः। (रमास.भमा.)

स्पषञ्चमात्र  यतम्  ययाः  तदपुमदयाः  (पमारनोक्ष्यक्षेण  ब्रहजमानमम्,  रमाबदजमानमम्,  यथमा  गपुडनो  मब्धिपुर  इमत  यनो 
नमानपुभकतविमानम्  परन्तपु  कपु तबश्चतम्  शपुतविमानम्  स  गपुडस्य  ममाब्धिपुयर  पमारनोक्ष्यक्षेण  जमानमामत।)  तदमात्ममा 
(ब्रहमात्ममापरनोकजमानमम्) तमन्नष्ठयाः (नद्वैरन्तयरण तत्स्विरूपमानपुसन्ब्धिमानस) तत्परमायणयाः (तद्रिमतयाः) जमानमनब्धिकरतकल्मषयाः 
स एवि पपुनयाः दक्षेहस न लभतक्षे। मपुकनो भविमत। 

ससन्यमासस्य दद्वैमविध्यमम्
मविमविमदषमाससन्यमासयाः मविदत्ससन्यमास इमत भक्षेदमातम् ससन्यमासस्य दद्वैमविध्यमबस्त। 

मविदत्ससन्यमासयाः  समाकमातम्  मनोकहक्षेतपुयाः  अबस्त।  मविदत्ससन्यमासक्षे  सविरकममारमण  त्यज्यन्तक्षे।  मविदत्ससन्यमासती 
परमहससयाः अमप कथ्यतक्षे। जमानसमहतयाः अयस ससन्यमासयाः। तस्य कतमार आत्ममविदम्। 

मविमविमदषमाससन्यमासस  ययाः  करनोमत  स  मविमविमदषपुयाः  कथ्यतक्षे।  स  च  कपु टतीचकमामदयाः  भविमत। 
मविमविमदषमाससन्यमासक्षे  कमरकदक्षेरयाः  त्यज्यतक्षे,  अपरदक्षेरयाः  अनपुवित्यरतक्षे।  स  च  कमरयनोगस्य  पररसममाप्तक्षेयाः  पकविरमक्षेवि 
ससन्यस्यमत। अतयाः तक्षेन कमरयनोगयाः अनपुवितरनतीय एवि। जमानरमहतयाः अयस ससन्यमासयाः। तस्य कतमार अनमात्ममविदम्। 

कमाम्यकमरणमास त्यमागयाः कतर व्ययाः मपुमपुकपुणमा

नि कमररच्चा नि प्रजयच्चा धनि तनि तच्चागतनि नकत  अमवृतित्वमच्चानिशि पदः। (कनविल्यप्नोपतनिषति म १.२)

तमात्पयमारथर याः-  कमरणमा विमा प्रजयमा विमा ब्धिनक्षेन विमा अमपृतत्विस न प्रमाप्यतक्षे। मकस  तपु एकक्षे  जमामननयाः त्यमागक्षेन 
अमपृतत्विस  प्रमाप्तविन्तयाः॥  अमपृतत्विमाय  त्यमाग  एवि  एकस  समाब्धिनमम्  इमत  ब्धिद्वैयरण  प्रमतपमादयमत  अयस  मन्त्रयाः। 
विद्वैमदकसम्प्रदमायक्षे  अयस  मन्त्रनो  यमतविन्दनमन्त्रयाः  इमत  सपुप्रससदनो  जनमप्रयश्च। 
जपपकजमापमारमायणहनोमदमानध्यमानमादतीमन फलनोदक्षेरक्षेन मक्रयममाणमामन कममारमण सबन्त। एतक्षेभ्ययाः कमरभ्य इषफलमामन 
लभ्यन्तक्षे। कमरभ्ययाः अभ्यपुदयफलमामन कक्षे विलमामन लभ्यन्तक्षे, न तपु मपुमकयाः। सत्पपुत्रक्षेभ्यश्च गपृहस्थमानमामम् अमपृतत्विस न 
लभ्यतक्षे। ब्धिनक्षेन मह अदतनकमालक्षे सविर सम्पमादक्षेत। ब्धिनक्षेन असमाध्यमममत न मकसञ्चदबस्त। तथमामप स्वितबस्सदयाः 
स्विमाभमामविकनो मनोकनो ब्धिनक्षेनमामप न लभ्ययाः। तमहर  मनोकस्य मकस  विमा समाब्धिनमम् इमत चक्षेतम्। त्यमाग एवि एकस  समाब्धिनमम्। 
त्यमागनो  मह  अध्यमासस्य  त्यमागयाः।  अहसतमाममतयनोरक्षेवि  त्यमागयाः।  अमविदमाहमामनरक्षेवि  त्यमागयाः।  आत्मजमानक्षेन 
अनमात्मविस्तपुत्यमागयाः।  त्यमागक्षेनद्वैवि  मपुमकयाः।  मन्त्रममपुस  जमानन्तनो  बहविनो  विक्षेदमविमहतमामन  सविमारमण  कममारमण  रभसमातम् 
त्यजबन्त। परन्तपु तदनपुमचतमम्। समाब्धिनसनोपमानक्षे  मनोकमातम् पकविरवितर्थी त्यमाग उकयाः। स च सविर्नोच्चयाः त्यमागयाः। यक्षेन 
मनत्यमामदकममारमण उपमासनमामन मविविक्षेकमामदसमाब्धिनमामन कपृ तमामन तक्षेन एवि मनत्यमामदकममारमण अमप अगक्षे त्यमाज्यमामन 
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सबन्त। अतयाः कममारदतीनमास त्यमागक्षेऽमप कबश्चतम् क्रमयाः अबस्त। तस क्रममबपुद्ध्विमा असन्नदयाः कमरत्यमागस करनोमत चक्षेदम् 
मनोकस न भजक्षेत। यथमा ययाः दमादरककमायमायाः परतीकमास सलसखत्विमा उत्ततीणर्नो भविमत स एवि दमादरककनोत्ततीणर  इमत 
गण्यतक्षे। परन्तपु प्रथमककमास पठनम् छमात्रयाः न दमादरककमायनोग्ययाः। नमामप तक्षेनक्षेदस मचन्तनतीयस यदम् यमद दमादरककमायमायाः 
परतीकयमा एवि दमादरककनोत्ततीणरतमा स्यमातम् तमहर मकस  प्रथमककमाध्ययनक्षेन इमत। सनोपमानक्रमभ्रमम्रिमदम्नमा कम्रिस त्यमागस 
न कपु यमारतम्।

तथमामह महमाभमारतविचयाः-

कमररच्चा बध्यतित जन्तपतवि रदयच्चा च तविम पच्यतित। 

तिसच्चातमर नि कपवि रतन्त यतियदः पच्चारदतशि रनिदः॥ (मप्नो. ध. २४१.७)

तज धमरमधमर च उभत सतच्चानिवृति त तज। 

उभत सतच्चानिवृति त तकच्चा य तनि तजतस तित्त्यज॥ (मप्नो.ध.३२९. ४०)

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 ब्रहसजजमासमा कदमा कतरव्यमा।

. 2 ब्धिमरसजजमासमायमायाः पकविरममप ब्रहसजजमासमा सम्भविमत न विमा।

. 3 कक्षे षमास कमरणमास त्यमागयाः सविरकमरसन्न्यमासयाः उच्यतक्षे।

. 4 ययाः फलमारयमा कमर करनोमत तस्य कमा गमतयाः।

. 5 ककीदृरस जमानमम् अजमानस्य नमारकमम्।

. 6 जमानस्य आविरणस मकमम्।

. 7 अजमानमाविरणनमारस्य कमारणस मकमम्।
(क) ब्रहजमानमम्   (ख) उपमासनमा   (ग) मनत्यमामदकममारमण  (घ) कमाम्यमामदकममारमण

. 8 मकस लकणनो जन्तपुयाः सससमारचक्रमम् अमतक्रमाममत।

. 9 ससन्यमासभक्षेदयाः लक्षेख्ययाः। कयाः ककीदृरस कमर त्यजमत।

. 10 यमद सविरकमरत्यमागक्षेनद्वैवि मनोकयाः भविमत तमहर मनत्यमामदकममारमण कपु तयाः कतरव्यमामन।

. . ) 22 1 1 कमरभक्षेदयाः
कमाम्यस मनमषदस मनत्यस नद्वैममसत्तकमम् प्रमायबश्चत्तञ्चक्षेमत पञ्चमविब्धिमामन कममारमण प्रथन्तक्षे। 

.1 यद्वैयाः कमरमभयाः स्विगमारमद सपुखमात्मस सपुखजनकस  च इषमम् फलस लभ्यतक्षे तमामन कममारमण कमाम्यमामन। 

.2 यक्षेषमास कमरणमास नरकमामद अमनषमम् एवि फलस तमामन रमासक्षेण प्रमतमषदमामन कममारमण मनमषदमामन। 
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.3 ब्रमाहणमादतीनम्  विणमारनम्  ब्रहचयमारदतीनम्  आशममानम्  च  उमदश्य  मनत्यकतरव्यतयमा  रमासक्षेण  मविमहतमामन 
कममारमण मनत्यमामन। 

.4 पपुत्रजन्ममामदरूपस  मकममप  मविमरषस  मनममत्तमम्  आसशत्य  यमामन  कममारमण  कतरव्यमामन  भविबन्त  तमामन 
नद्वैममसत्तकमामन। 

.5 प्रकपृ तजन्ममन प्रममादमातम्  मनमषदस  कमर  कपृ तस,  मनत्यस  च अकपृ तमम्। तदमा ततनो जमायममानस्य दनोषस्य 
कयमाथर यतम् कमर कतरव्यस ततम् प्रमायबश्चत्तमम् ईयरतक्षे। 

एषपु  कमाम्यस  मनमषदस  च  विजरमयत्विमा  अन्यमामन  मत्रमविब्धिमामन  कममारमण  असब्धिकमारलमाभमाय  कतरव्यमामन 
भविबन्त।  एषमास  मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमानमास  रमासप्रससदमानमास  कमरणमास,  गपुरुजनद्वैयाः  कतरव्यतयमा   उपमदषमानमास 
कमरणमास च मनोकसमाब्धिनरूपक्षेण अनपुष्ठमानमम् एवि विक्षेदमान्तरमासक्षे कमरयनोग इत्यपुच्यतक्षे। कमरयनोगक्षेन मचत्तमलमानमास नमारयाः 
भविमत।  ततश्च  मचत्तस  रपुद्ध्यमत।  मनमषदस  न  कक्षे नमामप  करणतीयमम्।  तथमामप  ययाः  कमाम्यमामन  कममारमण 
विणमारशमकमररूपक्षेण प्रमाप्तमामन चक्षेतम्  तमामन यमद मनष्कमामभमाविनयमा मक्रयन्तक्षे तमहर  तमामन अमप मचत्तरपुमदकरमामण 
भविबन्त। अत एवि भगविमानम्  गतीतमासपु  अजपुरनस  विणमारशमब्धिमरप्रमाप्तस  यपुदस  कतपुरमम्  उपमददक्षेर। अन्यथमा यपुदत्यमागमम् 
उपमदरक्षेतम्। मनत्यमादतीमन च कक्षे विलमामन मविदध्यमातम्। 

. . ) 22 1 2 मचत्तमलयाः
कयाः मचत्तस्य मलयाः। कथस मचत्तस मसलनस भविमत। मचत्तक्षे मलयाः अबस्त इमत कथस जमायतक्षे। मचत्तमलस्य 

रपुमदयाः कथस मक्रयतक्षे। मचत्तरपुमदयाः जमातमा न विक्षेमत कथस जमायतक्षे। मचत्तस रपुदस चक्षेतम् ततयाः परस मकस  कतरव्यमम्।

मचत्तमलयाः  पमापमम्।  मनमषदकममारचरणक्षेन  पमापस  जमायतक्षे।  मनमषदकममारचरणस्य  विमासनयमा  मचत्तमलयाः 
अनपुमतीयतक्षे। मनष्कमामकमरणमा मचत्तस्य रपुमदयाः मक्रयतक्षे। कमामक्रनोब्धिमादतीनमास लमाघविक्षेन रपुदक्षेयाः ममात्रमा अनपुमतीयतक्षे

मचत्तरपुदक्षेयाः परमम् उपमासनमा करणतीयमा। मविविक्षेकमामदसमाब्धिनचतपुषस च कतरव्यमम्। ततयाः गपुरूपसदनमम्। ततयाः 
शविणमामदकमम्। 

गपुणमानमास मचत्तक्षे प्रभमावियाः
ब्रहमविदयमा  अमविदमामयस्य  सससमारस्य  मनविपृसत्तयाः  मनत्यमनरमतरयमानन्दप्रमामप्तश्चक्षेमत  महतम्  प्रयनोजनस 

ससद्ध्यमत।  परन्तपु  सविरयाः  जतीविद्वैयाः  स्विरूपप्रमतपमादकमानमास  महमाविमाक्यमानमास  भकयनो  भकययाः  शविणक्षेऽमप  ब्रहमविदमा  न 
समपुदक्षेमत बहहनमामम्।  मकमत्र कमारणस  स्यमामदमत मतीममाससमा। तत्र कमारणक्षेषपु  अन्यतमस  कमारणस  मह अन्तयाःकरणस्य 
ममासलन्यमम्। सत्त्विरजस्तमनोगपुणमयमादम् अजमानमादम् सत्त्विगपुणस्य प्रमाब्धिमान्यक्षेन उत्पन्नस खलपु अन्तयाःकरणमम्। अत एवि 

   160   भमारततीयदररनमम्

कमाम्यमम् मनमषदमम् नद्वैममसत्तकमम्

कममारमण

मनत्यमम् प्रमायबश्चत्तमम्



समाब्धिनमा-२ मटप्पणती

अन्तयाःकरणस  मत्रगपुणमात्मकमम्  भविमत।  मत्रषपु  गपुणक्षेषपु  सत्त्विगपुणयाः  प्रकमारकयाः।  रजनोगपुणयाः  कमामक्रनोब्धिरमागदक्षेषमादतीनमामम् 
उत्पमादकयाः।  तमनोगपुणस्तपु  प्रममादमालस्यमनद्रिमामनोहमादतीनमास  जनकयाः।  रजसस तमसस च कतीणक्षे  सत्त्विगपुणमासब्धिक्यमातम् 
अन्तयाःकरणस  यथमायथस  सविर  जक्षेयस  प्रकमारयमत। रजसमा तमसमा च अमभभकतमम्  अन्तयाःकरणस  दृषस्य स्पपृषस्य 
शपुतस्य आघमातस्य रससतस्य च मविषयस्य विमास्तमविकस  स्विरूपमम् प्रकमारमयतपुस न रक्ननोमत। तदथमा- चपुम्बकक्षे  
लसौहमाकषरणरमकरबस्त। मकन्तपु तदम् ब्धिकल्यमामदममासलन्ययपुकस  चक्षेतम् लसौहमाकषरणक्षे  असमथर भविमत। अपसमाररतक्षे च 
ममासलन्यक्षे  चपुम्बकमम्  आकषरमत। एविमक्षेवि अन्तयाःकरणमम् प्रकमारनरतीलक्षेन सत्त्विगपुणक्षेन स्विभमावितयाः समहतस  चक्षेदमप 
रजसमा  तमसमा  च  यनोगमातम्  अरपुदमम्  भविमत।  अतयाः  ब्रहजमानस्य प्रमतबन्ब्धिनो  भविमत।  तस्ममादम्  ब्रहलमाभमाय 
प्रथममम् अन्तयाःकरणस्य रपुमदयाः यत्नक्षेन सम्पमादनतीयमा भविमत। अन्तयाःकरणक्षे मविदममानमातम् सत्त्विगपुणमातम् रजनोगपुणयाः 
तमनोगपुणश्च  दकरतीकरणतीययाः।  अतयाः  एवि  अन्तयाःकरणस्य  रपुमदयाः  सत्त्विरपुमदयाः  इत्यमप  व्यपमदश्यतक्षे।  यस्य 
सत्त्विरपुमदयाः  अबस्त  तस्यद्वैवि  समाब्धिनचतपुषयस  ससद्ध्यमत।  समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः  एवि  ब्रहबनोब्धिकमामन 
विक्षेदमान्तविमाक्यमामन शपुत्विमा ब्रहमविदमास लभतक्षे।

कमरभक्षेदमायाः, तक्षेषमास प्रभमावियाः, समाब्धिनमानमामम् उपयनोमगतमा इमत मविषयक्षे  रमासमामण प्रममाणत्विक्षेन 
उपस्थमाप्यन्तक्षे अब्धियाः।

नि कमररच्चामनिच्चारम्भच्चान नष्कम्यर प परुषप्नोऽश्न पति त।

नि च सपंन्यसनिच्चादतवि तसतदपं समतधगच्छतति॥(गतीतिच्चा ३.४)।
सरलमाथर याः-  कमरणमामम् यजमादतीनमामम्  ,  अनमारम्भमातम् अननपुष्ठमानमातम् नद्वैष्कम्यर  मनष्कमरभमाविस कमररकन्यतमास 

पपुरुषयाः न अश्नपुतक्षे,  न प्रमाप्ननोमत इत्यथरयाः। नमामप ससन्यसनमादक्षेवि कक्षे विलमातम् कमरपररत्यमागममात्रमादक्षेवि जमानरमहतमातम् 
ससमदस नद्वैष्कम्यरलकणमास समसब्धिगच्छमत, न प्रमाप्ननोमत।

तमात्पयमारथर याः-  आदसौ तमामन कममारमण कतरव्यमामन यमामन मचत्तरपुमदस कपु विर बन्त। तमामन न कपृ तमामन चक्षेतम् 
ससन्यमासयाः फलविमानम् न भविमत। ससन्यमासफलस तपु नद्वैष्कम्यर, मनबष्क्रयमात्मस्विरूपक्षेण अविस्थमानमम्। एतत्कमरकरणमम् 
एवि कमरयनोगयाः कथ्यतक्षे। कमरयनोगयाः सम्यगम् अनपुमष्ठतयाः चक्षेतम्  जमानयनोगमाय मपुमपुकपुयाः कल्पतक्षे। अत एवि कमरयनोगयाः 
जमानयनोगस्य उपमायभकतयाः। यजमादतीमन कममारमण पमापनमारस  कपु विरबन्त फलमारमास  त्यक्त्विमा  कपृ तमामन चक्षेतम्।  पमापमक्षेवि 
मलयाः। तस्य नमार एवि सत्त्विस्य रपुमदयाः। तथमामह भमाष्यसम्ममतयाः- 

तक्रयच्चारच्चापं यजच्चादतीनिच्चाम म इह जनतनि जनच्चान्तरत विच्चा अनि पतषतिच्चानिच्चाम म उपच्चातदुतरतिक्षयहतति पत्वतनि 

सतशिपतदकच्चाररच्चानिच्चापं तितच्चाररत्वतनि च जच्चानिप्नोत्पततद्विच्चारतर जच्चानितनिषच्चाहततिदनिच्चाम म 

(गतीतिच्चा.भच्चा.३.४)

जच्चानिम पत्पदतित प पपंसच्चापं क्षयच्चाति म पच्चापस्य कमररदः। 

यथच्चादशिरतिलप्रखत पश्यतच्चातच्चानिमच्चाततनि (महच्चा. शिच्चातन्त. २०४.८) 
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सरलमाथर याः - पमापकमरणयाः कयमातम् अथमारतम् मनमषदकममारचरणक्षेन उत्पन्नस्य अब्धिममारख्यस्य ससस्कमारस्य 
यमद कययाः भविक्षेतम्  तमहर  जमानमम्  उत्पदक्षेत। यदमा जमानमम्  उत्पदतक्षे  तदमा आत्ममानमम्  आत्ममन पश्यमत,  यथमा 
आदरर स्फपु टस पश्यमत। ब्धिमरण पमापमम् अपनपुदमत। 

मनत्यकममारमण पमापनमारकमामन सबन्त इत्यत्र गतीतमासम्ममतयाः- 

यजदच्चानितिपदःकमर नि तच्चाज्यपं कच्चाय रम तवि तिति म।

यजप्नो दच्चानि पं तिपश्चि नवि पच्चाविनिच्चातनि मनितीतषरच्चाम म॥ (गतीतिच्चा.१८.५)

सरलमाथर याः-  यजयाः दमानस तपयाः इत्यक्षेततम् मत्रमविब्धिस कमर  न त्यमाज्यस न त्यकव्यमम्, कमायर करणतीयमम् एवि 
ततम्। कस्ममातम्। यजयाः दमानस तपश्चद्वैवि पमाविनमामन मविरपुमदकरमामण मनतीमषणमास फलमानमभसन्ब्धितीनमामम् इत्यक्षेततम्। अयस 
भविगतयाः विमासपुदक्षेविस्य मनश्चययाः अबस्त। अत्रनोकस  यजमामदकस  न कमाम्यस कमर।  

मचत्तरपुमदरक्षेवि आत्मरपुमदरमप कथ्यतक्षे। मचत्तरपुमदस मविनमा ससन्यमासयाः मविफलनो भविमत। अतयाः अस्यद्वैवि 
मविषयस्य भगविद्गतीतमायमाममप बमाहहल्यक्षेन उल्लक्षेखयाः पररलक्ष्यतक्षे।

कच्चाय तनि मनिसच्चा ब पद्ध्यच्चा कत विलनतरतन्द्रिय नरतप। 

यप्नोतगनिदः कम र कपवि रतन्त सङपं तकच्चातशिपदयत। (गतीतिच्चा ५.११)

सरलमाथर याः -  कमायक्षेन दक्षेहक्षेन मनसमा बपुद्ध्यमा च कक्षे विलद्वैयाः ममत्विविसजरतद्वैयाः ‘ईश्विरमायद्वैवि कमर  करनोमम,  न 
मम फलमाय’ इमत ममत्विबपुमदरकन्यद्वैयाः इबन्द्रियद्वैरमप यनोमगनयाः कममरणयाः कमर  कपु विरबन्त सङस  त्यक्त्विमा फलमविषयमम् 
सविरव्यमापमारक्षेषपु ममतमास महत्विमा आत्मरपुदयक्षे सत्त्विरपुदयक्षे। अन्यच्चमाह विमामतरककमारयाः-

दुतरतिक्षयहततिदतनि तनितच्चातनि ब्रच्चाह्मरप्नो यय पदः।

कच्चाम्यच्चातनि च तह कमच्चा रतर दृष्टिच्चादृष्टिफलच्चातनि ति प॥(ति न.उ.भच्चा.विच्चातति रकम म ४) 

भगविमानम् भमाष्यकमारयाः मकबल्बषस पमापमक्षेवि इमत स्पषस कथयमत गतीतमाभमाष्यक्षे। तथमामह श्लनोकयाः तद्भिमाष्यस 
च-

य पञ्जन तविपं सदच्चातच्चानिपं यप्नोगती तविगतिकल्मषदः।

स पखि तनि ब्रह्मसपंसशिरमतन्तपं स पखिमश्न पति त ॥ (गतीतिच्चा ६.२८)

सरलमाथर याः- (रमासकरभमाष्यमम्-)  यपुञनम् एविस यथनोकक्षे न क्रमक्षेण यनोगती यनोगमान्तरमायविसजरतयाः सदमा सविरदमा 
आत्ममानस  मविगतकल्मषयाः  मविगतपमापयाः,  सपुखक्षेन  अनमायमासक्षेन  ब्रहससस्परर  ब्रहणमा  परक्षेण  ससस्परर्नो  यस्य ततम् 
ब्रहससस्परर  सपुखमम्  अत्यन्तमम्  अन्तमततीत्य वितरत इत्यत्यन्तमम्  उत्कपृ षस  मनरमतरयमम्  अश्नपुतक्षे  व्यमाप्ननोमत॥ 
अन्यच्च-

प्रयतच्चादतिमच्चानिस्तप यप्नोगती सपंशि पदतकतल्बिषदः।

अनि तकजनसपंतसदस्ततिप्नो यच्चातति परच्चापं गततिम म ॥ (गतीतिच्चा ६.४५)

सरलमाथर याः- (रमासकरभमाष्यमम्-)  प्रयत्नमादम् यतममानयाः,  असब्धिकस  यतममान इत्यथरयाः।  तत्र यनोगती मविदमानम् 
ससरपुदमकबल्बषयाः  मविरपुदमकबल्बषयाः  ससरपुदपमापयाः अनक्षेकजन्मससससदयाः  अनक्षेकक्षे षपु  जन्मसपु  मकसञ्चतम्  मकसञ्चतम् 
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ससस्कमारजमातमम्  उपमचत्य  तक्षेन  उपमचतक्षेन  अनक्षेकजन्मकपृ तक्षेन  ससससदयाः  अनक्षेकजन्मससससदयाः।  ततनो 
लबब्धिसम्यग्दररनयाः सनम् यमामत परमास प्रकपृ षमास गमतमममत॥ 

ससरपुदमकबल्बषयाः इत्यस्य ससरपुदपमापयाः इमत पयमारयपदमपुक्त्विमा भमाष्यकमारयाः स्विमारयस बनोब्धियमत भमाष्यक्षे। 

मचत्तरपुदयक्षे यजमादतीनमामम् अनपुष्ठक्षेयत्विक्षेन उल्लक्षेखयाः बहहत्र पररलक्ष्यतक्षे। कक्षे  तक्षे यजमायाः। कथस तक्षे कतरव्यमायाः। 
तक्षेषमास करणक्षे मकस  रमासस प्रममाणमम् इमत स्थमानक्षे एतक्षे प्रश्नमायाः। तत्सममाब्धिसौ आह भमाष्यकमारयाः-

सवृततिषतप भगविदतीतिच्चादच्चास प अनितभसन्धच्चाय फलम म अनि पतषतिच्चातनि यजच्चादतीतनि म पम पक्षप्नोदः 

जच्चानिसच्चाधनिच्चातनि भविन्ततीतति प्रपतञ्चतिम म। तिसच्चाद म यजच्चादतीतनि शिमदमच्चादतीतनि च यथच्चाश्रमपं 

सविच्चा रण्य तवि आश्रमकमच्चा रतर तविदप्नोत्पतयौ अप ततक्षतिवच्चातनि। तित्रच्चातप ‘एविपंतविति म’ इतति 

तविदच्चासपंयप्नोगच्चाति म प्रतच्चासनच्चातनि तविदच्चासच्चाधनिच्चातनि शिमच्चादतीतनि, तवितवितदषच्चासपंयप्नोगच्चात प 

बच्चाह्यतिरच्चातर यजच्चादतीनितीतति तविवितक्तवम म॥ (ब्र.सद.भच्चा.३.४.२७)

मपुमपुकपुयाः समाब्धिनत्विक्षेन यजमामदकस  करनोततीत्यत्र गतीतमासम्मसत्तयाः-

तितदतनितभसन्धच्चाय फलपं यजतिपदःतक्रयच्चादः।

दच्चानितक्रयच्चाश्चि तवितविधच्चादः तक्रयन्तत मप्नोक्षकच्चातङ्क्षितभदः ॥ (गतीतिच्चा १७.२५)

सरलमाथर याः-  ततम्  इमत  अनमभसन्ब्धिमाय,  ‘ततम्’  इमत  ब्रहमामभब्धिमानमम्  उच्चमायर  अनमभसन्ब्धिमाय  च 
यजमामदकमरणयाः  फलस  यजतपयाःमक्रयमायाः  यजमक्रयमाश्च  तपयाःमक्रयमाश्च  यजतपयाःमक्रयमायाः  दमानमक्रयमाश्च  मविमविब्धिमायाः 
कक्षेत्रमहरण्यप्रदमानमामदलकणमायाः मक्रयन्तक्षे मनविरत्यरन्तक्षे मनोककमामङ्क्षमभयाः मनोकमासथरमभयाः मपुमपुकपुमभयाः। 

मनसगरत एवि सविरषमामम्  अन्तयाःकरणक्षे  मलनो  मविकक्षेपयाः  आविरणस  चक्षेतक्षे  त्रयनो  दनोषमा आसतक्षे।  मलनो मह 
पमापमम्। तच्च ससस्कमारमात्मनमा अमतसकक्ष्मत्विमातम् न प्रत्यकतीभविमत। मकन्तपु अनपुमतीयतक्षे। तथमामह अनपुममानमम्- मचत्तस 
मसलनमम्  मनमषदकममारनपुष्ठमानमादम्  मविषयमासक्त्यमा  मचत्तगतमारपुभविमासनमामभश्च।  अथमारतम्  मचत्तक्षे  मसलनत्विमम् 
अनपुमतीयतक्षे। तत्र हक्षेतपुयाः मनमषदकममारनपुष्ठमानमम्। अपरनो हक्षेतपुयाः मविषयमासमकयाः। तपृततीयनो हक्षेतपुयाः मचत्तगतमारपुभविमासनमायाः। 
अथमारतम् ययाः विक्षेदमामदशपुमतस्मपृमतमभयाः यमन्नमषदस कमर तदनपुमतष्ठमत स पमापतीयमानम् जमायतक्षे। तस्य मचत्तक्षे मलयाः जमायतक्षे।

यनो मविषयक्षेषपु आसकनो भविमत तस्य आसकक्षे याः कमारणस मह मचत्तस्थनो मलयाः। अतयाः कमायमारतम् कमारणमम् 
अनपुमतीयतक्षे। आसमकतयाः पमापरूपयाः मलयाः सपुतरमामम् जमायतक्षे।

यस्य मचत्तक्षे अरपुभविमासनमायाः सबन्त तस्य मचत्तस मसलनमबस्त इमत नमाबस्त सन्दक्षेहलविविकमारयाः। 

एततम् हक्षेतपुत्रयस यस्य पपुरुषस्य अबस्त स मसलनयाः अबस्त। मलमनविपृत्त्यथर मनष्कमामकममारमण भकतदयमामद 
ईश्विरनमामनोच्चमारणमादतीमन  च  समाब्धिनमामन  मविब्धितीयन्तक्षे।  तत्र  मनष्कमामकमर  भकतदयमामद  च  मलस  मनवितरयक्षेतम्। 
नमामनोच्चमारणस तपु मलममप मविकक्षेपममप मनवितरयक्षेतम् इमत भक्षेदयाः। 

मविकक्षेपश्च मचत्तस्य चमाञ्चल्यमम्। यस्य मचत्तस विक्षेदमान्तशविणक्षे स्विरूपमानपुसन्ब्धिमानक्षे विमा स्थद्वैयर न प्रमाप्ननोमत 
मकन्तपु  मविषयमामभमपुखतीभविमत  तक्षेन  तमन्नविपृत्तयक्षे  ईश्विरनमामनोच्चमारणमम्  अजपमामन्त्रमाविपृसत्तयाः  ईश्विरमकमतरध्यमानस 
मनगपुरणब्रहमानपुसन्ब्धिमानमम् इत्यमादय उपमायमा अविलम्बयमायाः। उपमासनमामदमभयाः मचत्तस्य एकमागतमा जमायतक्षे। 
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एविञ्च  ररतीरविमाङ्मननोमभयाः  पपुष्कलक्षेन  ब्धिनक्षेन  रपुशकषयमा  च  ईश्विर  एवि 
अस्मदनन्तकनोमटजन्ममासजरतसपुकपृ तपररपमाकमातम् गपुरुमकमतररूपक्षेण अविततीणर इमत शतीसद्गपुरूपमासनस कपु यमारदम्। ईदृश्यमा 
सद्गपुरुसक्षेवियमा महमानम् लमाभ उकयाः। तथमामह शपुमतयाः- 

यस्य दतवि त परच्चा भतक्तय रथच्चा दतवि त तिथच्चा ग परयौ। 

तिस्यनति त कतथतिच्चा ह्यथच्चा रदः प्रकच्चाशिन्तत महच्चातनिदः॥ (श्वत.उ.६.२३)

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 11 विक्षेदमान्तक्षे कमत कममारमण। कमामन च तमामन।

. 12 कमाम्यस्य ककीदृरमाचरणक्षेन ततम् मचत्तरपुमदकरस भविमत।

. 13 मनत्यमामदकममारमण कपु तयाः अनपुष्ठक्षेयमामन।

. 14 अन्तयाःकरणस्य घटद्रिव्यमामण कमामन।

. 15 मविषयमासकक्षे याः कमारणस मकमम्।

. 16 मनत्यमामदकमरभ्यनोऽमप नमामजपस्य कनो मविरक्षेषयाः।

. ) 22 2 कमाम्यमम्
मदमविब्धिस त्यमाज्यस कमर – कमाम्यकमर मनमषदकमर चक्षेमत।

फलनोदक्षेश्यक्षेन मक्रयममाणमामन कममारमण कमाम्यमामन। यबत्कसञ्चतम् फलमम् आकमाङ्क्ष्य यतम् कमर मक्रयतक्षे ततम् 
कमाम्यस कमर। यथमा स्विगरप्रमाप्त्यथर मक्रयममाणमामन ज्यनोमतषनोमयजमादतीमन। मरणमादनन्तरस स्विगरप्रमामप्तयाः भवितपु इमत 
फललमाभमाय ज्यनोमतषनोममामदयमागयाः अनपुष्ठतीयतक्षे। अतयाः स्विगररूपफलप्रमाप्तयक्षे  यनो ज्यनोमतषनोममामदयमागयाः मक्रयतक्षे स 
कमाम्यस कमर। कमाम्यकमरणयाः फलमम् अमनत्यमम्। यतम् कपृ तकस  तदमनत्यमम् इमत मनयमयाः। अथमारतम् यतम् मक्रयमाजन्यस 
समाब्धिनजन्यस तदम् अमनत्यमम्। फलभनोगमातम् परस पपुनयाः ततम् फलस कनोऽमप इच्छमत चक्षेतम् ततम् कमर पपुनयाः कतरव्यमम्।

कमाम्यकमरणयाः त्यमागयाः कपु तयाः कतरव्ययाः। कमाम्यकमरणयाः फलस स्विगमारमद। तच्च फलस मरणनोत्तरस लभ्यतक्षे। 
कमाम्यकमर  मरणनोत्तरस फलस ददमामत। मरणनोत्तरस कमरणयाः फलनोत्तपत्तयक्षे पपुनयाः जन्म आविश्यकमम्। तच्च जन्म 
मपृत्यपुलनोकक्षे  विमा भवितपु  स्विगरलनोकक्षे  विमा भवितपु। यमावितम्  कमरणयाः पपुण्यस  जमायतक्षे  तमावितम्  पपुण्यस  फलस दत्विमा सममाप्तस 
भविमत। पपुनयाः फललमाभमाय पपुनयाः कमाम्यकमरमभयाः पपुण्यससचययाः कतरव्ययाः। इत्थमम् इदमम् चक्रस  प्रवितरतक्षे। इदमक्षेविमक्षेविक्षेमत 
अविगम्य  यश्च  इत्थस  समाध्यसमाब्धिनभकतमादम्  मविरकयाः  स  एवि  मपुमपुकपुयाः।  अत  इदस  स्पषस  यदम्  मपुमपुकपुयाः 
समाध्यसमाब्धिनप्रसकतस सससमारचक्रस  न कमामयतक्षे। सससमारचक्रस  न कमामयतक्षे चक्षेतम् सससमारचक्रप्रवितरकस  कमर  त्यमाज्यमम् 
इमत स्फपु टमक्षेवि। अतयाः कमाम्यकमर विजरनतीयस मपुमपुकपुणमा। 
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समाब्धिनमा-२ मटप्पणती

. ) 22 3 मनमषदमम्
मनमषदमामन  नरकमादमनषसमाब्धिनमामन  ब्रमाहणहननमादतीमन  कममारमण।  विक्षेदक्षेन  यमामन  कममारमण 

मनमषदमामन तमामन अत्र मनमषदकममारमण कथ्यन्तक्षे। एतमामन कममारमण पमापमाख्यस ससस्कमारमम् अन्तयाःकरणक्षे जनयबन्त। 
स च ससस्कमारयाः समपुमचतक्षे कमालक्षे मविमविब्धिमामन द पुयाःखमामन नरकमामद अमनषस च जनयमत। 

मनमषदमामन  यथमा  पमापदमारमा  द पुयाःखस  जनयबन्त  तथमा  असम्भमाविनमामविपरतीतभमाविनमानमास  मनवितरनक्षे 
प्रमतबन्ब्धिकत्विक्षेन कमायर कपु विरबन्त। अथमारतम् यस्य पमापमम् अबस्त तस्य असम्भमाविनमामददनोषमायाः जमायन्तक्षे। अत एवि 
महमाविमाक्यशविणनोत्तरममप जतीविब्रहद्वैक्यजमानस ननोत्पदतक्षे। अत एवि पमापस्य नमारमाय कममारमण अनपुष्ठक्षेयमामन भविबन्त। 

अबस्मनम्  जन्ममन  मनमषदस  प्रममादमातम्  कपृ तस  चक्षेतम्  तक्षेन  जन्यस  पमापस  न  भवितपु  इमत  विमाञ्छमत  चक्षेतम् 
प्रमायबश्चत्तमामन  मविब्धितीयन्तक्षे।  प्रमायबश्चत्तकममारमण  मनमषदजन्यस्य  पमापस्य  प्रमतबन्ब्धिकमामन  भविबन्त।  कमरणमा 
कमरनमारयाः  मक्रयतक्षे।  पकविरपकविरजन्मसपु  कपृ तस्य  मनमषदस्य अबस्मनम्  जन्ममप  प्रमारबब्धिरूपक्षेण  पररणमामनो  भविमत। 
तमन्नमषदमम् अब्धिपुनमा फलदमानमाय पररपक्विमम्। तस्यमामप रमाबन्तयाः कमाम्यतक्षे। अतयाः मनत्यमानमास प्रपञ्चयाः।

. ) 22 4 मनत्यमम्
पकविरजन्मकपृ तमामन मनमषदकममारमण अन्तयाःकरणक्षे अब्धिमरमम् पमापमापरनमाम जनयबन्त। अयमम् अब्धिममारख्ययाः 

ससस्कमारयाः  अमगमजन्मसपु  दपुयाःखमम्  जनयमत।  नरकमादतीनमामम्  अमनषमानमास  प्रमामप्तस  प्रमत  कमारणस  भविमत। 
असम्भमाविनमामनविपृत्तक्षेयाः  मविपरतीतभमाविनमामनविपृत्तक्षेश्च  प्रमतबन्ब्धिकनो  भविमत।  अथमारतम्  अब्धिममारख्यक्षे  ससस्कमारक्षे  समत 
कपृ तक्षेऽमप विक्षेदमान्तशविणक्षे असम्भमाविनमा न मनवितरतक्षे,  मविपरतीतभमाविनमा च न मनवितरतक्षे। अतयाः पकविरजन्मसपु कपृ तस्य 
मनमषदस्य प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणतस्य एतक्षे  मविमविब्धिमा दनोषमायाः सबन्त। तक्षेषपु  प्रमतबन्ब्धिकत्विक्षेन बस्थतस्य अब्धिमरस्य 
मनविमारणमम् मपुख्यत्विक्षेन आविश्यकमबस्त। यतनो मह यमावितम् असम्भमाविनमा न मनवितरतक्षे तमावितम् मविपरतीतभमाविनमा न 
मनवितरतक्षे।  यमाविदम् मविपरतीतभमाविनमा न मनवितरतक्षे  तमाविदम् अजमानमाविरणनमारनो न भविमत। इत्थमम्  मनमषदकममारमण 
बहहनमामम् अनथमारनमामम् मकलमम् सबन्त। अत उपमायत्विक्षेन मनत्यकममारमण मविब्धितीयन्तक्षे। एतमामन कममारमण कपृ तमामन चक्षेतम् 
मनमषदद्वैयाः कमरमभयाः सम्भमाव्यमा दनोषमा प्रमायनो विमारमयतपुस रक्यन्तक्षे। 

तमामन  च  मनत्यमामन  कममारमण  सन्ध्यमाविन्दनमादतीमन  सबन्त।  तथमामह  शपुमतयाः-  अहरहयाः 
सन्ध्यमामपुपमासतीत इमत। अमनममत्तक्षे समत मविमहतस मनत्यस कमर भविमत। 

अकरणक्षे  प्रत्ययविमायसमाब्धिनमामन  मनत्यमामन  सन्ध्यमाविन्दनमादतीमन  इमत  उकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे।  तत्र 
कनोऽस्यमाथरयाः। कक्षे मचदमाहहयाः यतम् मनत्यमामन न कपृ तमामन चक्षेतम् प्रत्ययविमाययाः दनोषयाः पमापस जमायतक्षे। अतयाः ससन्यमाससनमा 
अमप मनत्यमामन  अनपुष्ठक्षेयमामन इमत एविस  जमानक्षेन  सह कममारमप  कतरव्यमक्षेवि।  अयस  जमानकमरसमपुच्चययाः  उच्यतक्षे। 
तत्रनोच्यतक्षे भमाष्यकमारक्षेण भगवितमा रङ्करक्षेण -

नि तह अतगकच्चायच्चा रदकररच्चाति म सपंन्यच्चातसनिदः प्रतविच्चायदः कल्पतयति पपं शिक्यदः। यथच्चा 

ब्रह्मचच्चातररच्चाम म असपंन्यच्चातसनिच्चामतप कतम ररच्चाम म। नि तिच्चाविति म तनितच्चानिच्चापं कम ररच्चाम म अभच्चाविच्चादतवि 

भच्चाविरूपस्य प्रतविच्चायस्य उत्पततदः कल्पतयति पपं शिक्यच्चा, ‘कथमसतिदः सजच्चाय तति’ 

(श्छिच्चा.उ.६.२.२) इतति असतिदः सजनच्चासम्भविश्रपति तदः। यतद तवितहतिच्चाकररच्चाति म 

भमारततीयदररनमम्    165   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

असम्भच्चावमतप प्रतविच्चायपं ब्रदयच्चाति म वि तददः तिदच्चा अनिथ रकरदः वितददः अप्रमच्चारतमत पक्तपं  स्यच्चाति म। 

तवितहतिस्य कररच्चाकररयप्नोदः दुदःखिमच्चात्रफलत्वच्चाति म। तिथच्चा च कच्चारकपं  शिच्चास्त्रिपं नि जच्चापकम म 

इतनि पपपनच्चाथर कतल्पतिपं स्यच्चाति म। नि च नतितदष्टिम म। तिसच्चाति म नि सपंन्यच्चातसनिच्चापं कमच्चा रतर। अतिप्नो 

जच्चानिकमररप्नोदः सम पचयच्चानि पपपततदः। (गती.भच्चा.तिवृतितीयच्चाध्यच्चाय त उपप्नोदच्चातिदः)

. ) 22 5 नद्वैममसत्तकमम्
नद्वैममसत्तकमामन पपुत्रजन्ममादनपुबन्ब्धितीमन जमातक्षेष्टमादतीमन कममारमण। मनममत्तस कमारणस यस्यमाबस्त ततम् 

नद्वैममसत्तकमम्। कस्यमचतम् मनममत्तस्य उपबस्थतसौ रमासनोपदक्षेरक्षेन यतम् कमर  कतरव्यस भविमत ततम् नद्वैममसत्तकस  कमर। 
यथमा जमातक्षेष्टमादयनो यजमायाः। तथमामह जमातक्षेमषयमागस्य मविब्धिमायकस  विमाक्यमम्- “विद्वैश्विमानरस दमादरकपमालस मनविरपक्षेतम् 
पपुत्रक्षे जमातक्षे” इमत। यदमा पपुत्रयाः जमायतक्षे तदमा दमादरसपु कपमालक्षेषपु पपुरनोडमारस स्थमापमयत्विमा विद्वैश्विमानरदक्षेविमाय दमातव्यमम्। 
पपुत्रजमान्ममनममत्तनो जमातक्षेमषयमागनो भविमत। तस्ममातम् स यमागनो नद्वैममसत्तकस  कमर।

. ) 22 6 प्रमायबश्चत्तमम्
प्रमायबश्चत्तमामन पमापकयसमाब्धिनमामन चमान्द्रिमायणमादतीमन कममारमण। मनपुष्यमा मनोहमातम् प्रममादस कपु विर बन्त। 

लनोभमादतीनमास विरमम् आगत्य मनमषदममप आचरबन्त। मविमहतकमरणमामम् अननपुष्ठमानक्षेन मनमषदकमरणमास च अनपुष्ठमानक्षेन 
मनपुष्यमायाः पमापभमाजयाः भविबन्त। परस च कपृ तस्य पमापस्य कपृ तक्षे अनपुरनोचनस कपु विरबन्त। अबस्मन्नक्षेवि जन्ममन तस्ममातम् 
पमापमातम्  मपुमकस  प्रमाप्तपुस  यतन्तक्षे  च।  एतमादृरमानमास  मनपुष्यमाणमास  कपृ तक्षे  एवि  रमासक्षे  प्रमायबश्चत्तकममारमण  मविब्धितीयन्तक्षे। 
प्रमायबश्चत्तरबदमाथरयाः “प्रमाययाः तपुषस  मचत्तस यत्र ततम् प्रमायबश्चत्तमम्” इमत। प्रमायरबदमाथरयाः प्रकपृ षमम् अययाः अथमारतम् 
लसौहवितम् कठनोरस तपयाः। अथमारतम् यबस्मनम् वतमानपुष्ठमानक्षे कठनोरक्षेण तपसमा मचत्तस तपुषस भविमत ततम् प्रमायबश्चत्तमम्। यक्षेन 
पमापमानमास कयनो भविमत। चमान्द्रिमायणमम् एकस  प्रमायबश्चत्तमम्। चमान्द्रिमायणमविषयक्षे मनपुमपुमनरमाह –

एकनकपं  हच्चासय तति म तपण्डपं कवृ षत शि पकत  च विध रय तति म।

उपसवृशिनि म तत्रषविरमततिचच्चान्द्रिच्चायरपं सवृतिम म॥ (मनि पसवृततिदः ११.२१६)

सरलमाथर याः-  प्रत्यहस  प्रमातयाः  समायस  मध्यमाहक्षे  च  स्नमानमम्  कतरव्यमम्।  पकमणरममायमास  पञ्चदरमपुमषपररममतस 
भनोजनस कपृ त्विमा कपृ ष्णपकस्य प्रमतपसत्तथक्षेयाः चतपुदररतीपयरन्तस  प्रत्यहमम् एकमपुमषपररममतस भनोजनस न्यकनस कतरव्यमम्। 
ततयाः अममाविस्यमायमामम् उपविमासयाः कतरव्ययाः। ततयाः रपुक्लपकस्य प्रमतपसत्तथसौ भनोजनमारम्भयाः कतरव्ययाः। प्रत्यहमम् 
एकमपुमषपररममतस्य भनोजनस्य विब्धिरनस कतरव्यमम्। पपुनयाः पकमणरममायमास पञ्चदरमपुमषपररममतस भनोजनस कतरव्यमम्। एविमम् 
एकममासस कतरव्यमम्। अस्य प्रमायबश्चत्तकमरणनो नमाम चमान्द्रिमायणमम्। एविमन्यमामन अमप प्रमायबश्चत्तकममारमण सबन्त।

मनत्यमादतीनमामम् फलमम्
कस्यमामप  कमरणमा  आविश्यकमपुख्यभक्षेदक्षेन  फलदयस  सम्भविमत।  कदमामचतम्  यदम्  आविश्यकस  तदक्षेवि 

मपुख्यमममत भमवितपुमहरमत। 
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एतक्षेषमा स मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमानमास बपुमदरपुमदयाः परमम् अथमारतम् आविश्यकस  प्रयनोजनमम्।  मपुख्यस 
प्रयनोजनस  तपु  मविमविमदषमामद।  तथमामह  शपुमतयाः-  तमक्षेतस  विक्षेदमानपुविचनक्षेन  ब्रमाहणमा  मविमविमदषबन्त  यजक्षेन इमत। 
स्मपृमतरमप - तपसमा कल्मषस हबन्त इमत।

एतक्षेषमास मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम् अविमान्तरफलमम् अथमारतम् गसौणस फलस तपु मपतपृलनोकप्रमामप्तयाः 
सत्यलनोकप्रमामप्तयाः। तत्र प्रममाणस - “कमरणमा मपतपृलनोकयाः मविदयमा दक्षेविलनोकयाः” इमत शपुमतयाः।

एतद्वैयाः  मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमामभयाः परररपुदस  मनयाः समाब्धिनचतपुषयसम्पमादनक्षे  समथर  भविमत। 
अतयाः मनत्यमामदकमरणमा यस्य पपुरुषस्य मचत्तस मनमरलस भविमत सयाः समाब्धिनचतपुषयसम्पमादनक्षे स्विस मनयनोजयमत। 

इत्थमम्  एतक्षेषमास  कमरणमामनपुष्ठमानक्षेन  बपुदक्षेयाः  रपुमदयाः  मनमरलतमा  भविमत।  तस्ममातम्  एवि एतक्षेषमामम्  आचरणस 
कतरव्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 17 कमाम्यमानमास त्यमागक्षे कनो हक्षेतपुयाः।

. 18 कमामन मनमषदमामन कममारमण।

. 19 कमामन मनत्यमामन कममारमण।

. 20 मकस  नद्वैममसत्तकस  कमर।

. 21 कमामन प्रमायबश्चत्तमामन कममारमण।

. 22 मनत्यमादतीनमामम् परमम् प्रयनोजनस मकमम्।

. 23 मनत्यमादतीनमामम् अविमान्तरफलस मकमम्।

. ) 22 7 उपमासनमा
उपमासनमा  दक्षेब्धिमा  –  सगपुणब्रहमविषयमा  मनगपुरणब्रहमविषयमा  इमत।  सगपुणब्रहमविषयकमम्  उपमासनमम्  एवि 

ब्रहमविदमायमायाः  बमहरङसमाब्धिनक्षेषपु  अथविमा  परम्परमासमाब्धिनक्षेषपु  गण्यतक्षे।  मनगपुरणब्रहमविषयकमम्  उपमासनस  तपु 
मनमदध्यमासनमक्षेवि। ततम् अन्तरङसमाब्धिनक्षेषपु अन्तभरविमत। शविणमम् मननस मनमदध्यमासनञ्च ब्रहमविदनोत्पसत्तमम् प्रमत 
अन्तरङसमाब्धिनमामन  भविबन्त।  मनसयाः  एकमागतमायद्वै  उपमदषमम्  उपमासनमम्  सगपुणब्रहमविषयकमम्।  तथमामह 
विक्षेदमान्तसमार आह-

“उपच्चासनिच्चातनि सग परब्रह्मतविषयमच्चानिसवच्चापच्चाररूपच्चातर शिच्चातण्डल्यतविदच्चादतीतनि”। 

(वितदच्चान्तसच्चारदः)
ययाः  पपुरुषयाः  मनत्यमामद  कमर  करनोमत  तस्य  मनयाः  मनमरलस  भविमत।  मनमरलस्य  मनसयाः 

एकमागतमासम्पमादनमाय उपमासनस कतरव्यमम्। उप समतीपक्षे  आस्यतक्षे स्थतीयतक्षे अनक्षेन इमत उपमासनमम् इमत अनक्षेन 
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व्यपुत्पसत्तबलक्षेन उपमासनस मह यक्षेन कमरणमा उपमासकयाः उपमास्यस्य समतीपस मतष्ठमत। अथमारतम् उपमासकस्य मचत्तस 
सविरदमा उपमास्यक्षे एवि लगस भविमत। उपमासनमा मविदमारूपमा। अत्र मविदमारबदस्य अथर्नो मह मविदतक्षे लभ्यतक्षे उपमास्यक्षे 
मचत्तस्थद्वैयर  ययमा  मक्रययमा  समा  मविदमा।  अथमारदम्  ययमा  मक्रययमा  उपमास्यक्षे  सगपुणक्षे  ब्रहमण  उपमासकस्य  मचत्तस 
बस्थरतीभविमत समा मक्रयमा मविदमा। समा मविदमा रमाबण्डल्यमामदमहमषरमभयाः उपमदषमा। 

सगपुणब्रहमविषयकमामन  उपमासनदयमम्  उपमनषत्सपु  मपुख्यतयमा  शकयतक्षे  –  अहङ्गहनोपमासनमम् 
प्रततीकनोपमासनस चक्षेमत। एषमास मदमविब्धिमानमामम् अमप उपमासनमानमास स्विककीयमामन फलमामन सबन्त। तक्षेषपु फलक्षेषपु कमामनमामम् 
पररत्यज्य मचत्तरपुद्ध्यथरमम् अमप उपमासनस कतपुर रक्यतक्षे। 

समपुदक्षेमत प्रश्ननोऽत्र यदम् उपमासनयमा समाकमातम् मनमविररक्षेषब्रहसमाकमात्कमारनो भविमत उत परम्परयमा। यमद 
उपमासनमा समाकमातम्  ब्रहसमाकमात्कमारस  प्रमत कमारणस  तमहर  शविणमादतीनमास  विद्वैयथ्यमारपसत्तयाः। तत्रनोच्यतक्षे  यदम् उपमासनमा 
परम्परयमा  एवि मनमविररक्षेषब्रहसमाकमात्कमारस  प्रमत मनममत्तमम्।  कबश्चतम्  एकबस्मन्नक्षेवि  जन्ममन  उपमासनमास  सममाप्य 
शविणमामदनमा मनोकस न भजतक्षे। स दपुविमारसनमाविमाससतमान्तयाःकरणयाः विद्वैरमाग्यमादभमाविमातम् शविणमामदहतीननो भविमत। अतयाः 
कक्षे विलस  सगपुणमक्षेविनोपमासतक्षे।  तयमा  उपमासनयमा  मचत्तद्वैगतमास  सम्पमाद अमचररमामदक्रमक्षेण  ब्रहलनोकस  गच्छमत।  तत्रद्वैवि 
शविणमामदनमा ब्रहमानपुभमाविमम् उत्पमाद अमपृतत्विस भजमत। एविस न शविणमामदविद्वैयथ्यरमम्। सगपुणनोपमासनस्य पमारम्पयरण 
ब्रहमानपुभविहक्षेतपुत्विमम्। तमदत्थस प्रमतपमामदतस कल्पतरसौ-

तनितवि रशितषपं परपं ब्रह्म सच्चाक्षच्चातति परमनितीश्वरच्चादः।

य त मनच्चास्ततऽनि पकम्प्यन्तत सतविशितषतनिरूपर नदः॥

विशितीकवृ ति त मनिस्यतषच्चापं सग परब्रह्मशितीलनिच्चाति म।

तिदतविच्चातविभ रवि तति म सच्चाक्षच्चादप ततिप्नोपच्चातधकल्पनिम म॥(कल्पतिरुदः १.१.७.२०)

सरलमाथर याः-  यक्षे मन्दमायाः दपुविमारसनमाविमाससतमान्तयाःकरणमायाः विद्वैरमाग्यदभविमातम् शविणमामदसमाब्धिनहतीनमा मनमविररक्षेषस 
परस  ब्रह समाकमात्कतपुरमम्  अनतीश्विरमा  अकममायाः  तक्षे  समविरक्षेषमनरूपणद्वैयाः  सगपुणब्रहनोपमासनमनरूपणद्वैयाः  अनपुकम्प्यन्तक्षे 
अनपुगपृहन्तक्षे।  सगपुणनोपमासनफलस  च  एषमास  मन्दमानमास  सगपुणब्रहरतीलनमातम्  भविमत।  सगपुणब्रहनोपमासनमाभ्यमासमातम् 
मनसस विरतीकपृ तक्षे ब्रहमण एवि एकमागक्षे समत तदक्षेवि परस ब्रह अपक्षेतनोपमासब्धिकल्पनमम् अपक्षेतमा उपमासब्धिकल्पनमा यस्ममातम् 
तमन्नरुपमासब्धिकस  सतम् समाकमातम् आमविभरविमत इमत। 

अन्तयाःकरणरपुमददमारमा  ब्रहमविदनोदयस्य  उपमायभकतमम्  अन्यतम्  अमप  मदमविब्धिमम्  उपमासनस  मविदतक्षे- 
ध्यमानयनोगयाः, भमकयनोगश्च इमत। ध्यमानमम् भमकश्च मनसमा एवि मक्रयतक्षे इत्यतयाः ध्यमानयनोगस्य भमकयनोगस्य च 
ममानसव्यमापमाररूपक्षे  उपमासनक्षे  अन्तभमारवियाः भविमत। ध्यमानक्षेन मचत्तमविकक्षेपमाणमास कयमातम् मचत्तस्य एकमागतमा भविमत। 
यदमा भकक्षे याः मविषययाः सगपुणस ब्रह भविमत तदमा समा उपमासनमायमामम् अन्तभरविमत। यदमा उपमास्यस मनगपुरणस ब्रह भविमत 
तदमा मनमदध्यमासनपदविमाच्यमा भविमत। सगपुणभमकयनोगस्य विद्वैमरष्टस मह कबश्चतम् लसौमककयाः सम्बन्ब्धियाः पपुत्रत्वि-

ममत्रत्वि-दमासत्विमामदयाः ईश्विरक्षेण सह कल्प्यतक्षे। स सम्बन्ब्धियाः यमावितम् दमारर लभतक्षे तमावितम् मचत्तस ईश्विरमचन्तनक्षे लगस 
भविमत। सगपुणब्रहमण भमकयाः कथमम् अभ्यसनतीयमा इमत सजजमासमा सम्भविमत। नविमभयाः सनोपमानद्वैयाः  समबन्वितयाः 
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कश्चन भमकममागरयाः भकमानमास कपृ तक्षे भमागवितमहमापपुरमाणक्षे मनरूमपतनो वितरतक्षे। अयमम् भमकममागरयाः नविमविब्धिमा भमकयाः इमत 
प्रससदयाः। तथमामह-

श्रविरपं कतीति रनि पं तविषप्नोदः सररम म पच्चादस तविनिम म।

अच रनि पं विननिपं दच्चास्यपं सखमच्चाततनिवितदनिम म॥ (भच्चागवितिमहच्चाप परच्चारम म ७.५.२३)

शविणमम् – मविष्णनोयाः सविरव्यमामपनयाः ईश्विरस्य नमाम्नमास ममाहमात्म्यस्य च शविणमम्।

ककीतरनमम् – भगवितयाः गपुणमानमास नमाम्नमास च सङ्कतीतरनमम् अथविमा गमानमम्।

स्मरणमम् – भगविमदषयक्षे एवि सविरदमा स्मरणमम्।

पमादसक्षेविनमम् – भगवितयाः पमादपद्मयनोयाः सक्षेविमा।

अचरनमम् – भगवितयाः पकजनमम्।

विन्दनमम् – नमबस्क्रयमा।

दमास्यमम् – भगवितयाः दमासरूपक्षेण आचरणमम्।

सख्यमम् – भगवितमा सह ससौहमादरमम्।

आत्ममनविक्षेदनमम् – भगविमत आत्मसमपरणमम्। 

कमरयनोगमानन्तरमक्षेवि उपमासनमायमा अनपुष्ठमानक्षे कनो हक्षेतपुयाः।
मचत्तस्य  मलयाः  ब्धिमरयाः  अब्धिमरश्च।  तत्र  अब्धिमरयाः  कथमम्  जमायतक्षे।  मनमषदमाचरणस  प्रमत  आकषरणमादम् 

अब्धिमरस्य सत्तमा अन्तयाःकरणक्षे  अनपुमतीयतक्षे। अन्तयाःकरणक्षे  यमावितम्  मनमषदकमरजमनतमामन पमापमामन सबन्त तमावितम् 
तमामन पमापमामन मनमषदकमरसपु प्रक्षेरयबन्त। अतयाः मनयाः मविषयक्षेषपु आकपृ षस भविमत। इदस मनमषदकमरसपु प्रक्षेरणममप  यक्षेन 
अगक्षे  पमापस  जमायतक्षे  मकञ्च मचत्तस्य मविकक्षेपनो  भविमत।  अतयाः मचत्तस्य मविकक्षेपस्य कमारणस  यमाविदम्  वितरतक्षे  तमाविदम् 
उपमासनमा अथमारतम् एकमागतमायमायाः प्रयमासयाः कषमाय कल्पक्षेत। यतनो मह मविषयक्षेषपु आकषरणमक्षेवि मविकक्षेपयाः खलपु। इत्थस 
मचत्तरपुमदयाः भविमत चक्षेतम् आकषरणस्य कमारणमम् लघपुतमास गच्छमत। तक्षेन उपमासनमायमास समाफल्यस सम्भविमत। एततम् 
प्रममाणतीभविमत गतीतमायमास षष्ठमाध्यमायक्षे। तत्र भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन यदपुकस  तस्य समारमासरयाः अत्र रमासकरभमाष्यमानपुरनोब्धिक्षेन 
उपन्यस्यतक्षे। 

ध्यमानयनोगस्य बमहरङस  भविमत कमर। तच्च कमर  कमरफलमम् अनमासशत्य कतरव्यमम्। कमरफलतपृष्णमास 
पररहृत्य कमरयनोगनोऽनपुष्ठक्षेययाः। मकस  कमर  कतरव्यमम्। मनत्यस कमर  कतरव्यमम्। कमाम्यस्य त्यमागयाः कतरव्ययाः। मनत्यस च 
अमगहनोत्रमामदकमम्।  कमरफलससकल्पनो  मह  मचत्तमविकक्षेपहक्षेतपुयाः।  यश्च  सविरकममारमण  तत्फलमामन  च  त्यज्यमत  स 
परममाथरससन्यमासती  इत्यपुच्यतक्षे।  यनो  मह  परममाथरससन्यमासती  स  त्यकसविरकमरसमाब्धिनतयमा  सविरकमरतत्फलमविषयस 
सङ्कल्पस  प्रविपृसत्तहक्षेतपुकमामकमारणस  ससन्यस्यमत।  कमरयनोगती  तपु  कमर  कपु विमारण  एवि  फलमविषयस  ससकल्पस  त्यजमत। 
ससकल्पश्च फलमविषययाः  अमभसबन्ब्धियाः।  कमरफलससकल्पनो  मह  मचत्तमविकक्षेपहक्षेतपुयाः।  तस्ममातम्  ययाः  कश्चन  कमर्थी 
ससन्यस्तफलसङ्कल्पनो भविक्षेतम् स यनोगती सममाब्धिमानविमानम् अमविमकप्तमचत्तनो भविक्षेतम्।
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फलमनरपक्षेकयाः कमरयनोगनो  ध्यमानयनोगस्य बमहरङस  समाब्धिनमम्।  अब्धिनो  गतीतमायमायाः  श्लनोकमायाः  दतीयन्तक्षे  यत्र 
स्पषमपुकस  यतम् कमरयनोगयाः कक्षे न कतरव्ययाः, मकयन्तस कमालस कतरव्ययाः, कमरयनोगयाः सफलनो न विक्षेमत कमामन लकणमामन 
इत्यमामदकमम्। श्लनोकमानम् उपस्थमाप्य अन्तक्षे समारमासरयाः प्रदमास्यतक्षे-

आरुरुक्षप्नोम परनि तयर्योगपं कम र कच्चाररम पच्यतित ।

यप्नोगच्चारूढस्य तिस्यनवि शिमदः कच्चाररम पच्यतित ॥६.३ ॥

यदच्चा तह नि ततन्द्रियच्चाथर्वेष प नि कमरस्वनि पषजतित ।

सवि रसङल्पसपंन्यच्चासती यप्नोगच्चारूढस्तदप्नोच्यतित ॥६.४ ॥

उदरतदच्चातनिच्चातच्चानिपं निच्चातच्चानिमविसच्चादय तति म ।

आतनवि ह्यच्चातनिप्नो बन्ध परच्चातनवि तरप परच्चातनिदः ॥६.५ ॥ 

बन्धपरच्चातच्चातनिस्तस्य यतनिच्चातनविच्चातनिच्चा तजतिदः ।

अनिच्चातनिस्तप शित्र पत्वत वितिर्वेतिच्चातनवि शित्र पविति म ॥६.६ ॥ 

तजतिच्चातनिदः प्रशिच्चान्तस्य परमच्चातच्चा समच्चातहतिदः ।

शितीतिप्नोषस पखिदुदःखितष प तिथच्चा मच्चानिच्चापमच्चानियप्नोदः ॥६.७ ॥

जच्चानितविजच्चानितिवृप्तच्चातच्चा कद टस्थिप्नो तवितजति ततन्द्रियदः ।

य पक्त इत पच्यतित यप्नोगती समलप्नोष्टिच्चाश्मकच्चाञ्चनिदः ॥६.८ ॥ 

स पहृतनत्रच्चाय परदच्चासतीनिमध्यस्थिद्वितषबन्धपष प ।

सच्चाध पषतप च पच्चाप तष प समब पतदतवि रतशिषतित ॥६.९ ॥ 

समारमासरयाः - 
ययाः ध्यमानयनोगमम्  आरनोढपुमम्  इच्छमत स आरुरुकपुयाः। यश्च आरुरुकपुयाः स कमरफलस  ससन्यस्य कमर 

कपु यमारतम्। तस्य तपु कमर कमारणमम् समाब्धिनमम् उच्यतक्षे, कतरव्यत्विक्षेन उपमदश्यतक्षे। यदमा च स यनोगमारूढयाः भविमत तदमा 
कमरणयाः रमयाः उपरमयाः,  सविरकमरभ्यनो मनविपृसत्तयाः कमारणमम् यनोगमारूढस्य समाब्धिनमम् उच्यतक्षे,  तक्षेषमास  कमरणमास त्यमागयाः 
कतरव्ययाः।  कपु त  एविमम्।  यमाविदमावितम्  कमरभ्ययाः  उपरमतक्षे,  तमावित्तमावितम्  मनरमायमासस्य  सजतक्षेबन्द्रियस्य  मचत्तस 
सममाब्धितीयतक्षे। तथमा समत स झमटमत यनोगमारूढनो भविमत। तथमा चनोकस  व्यमासक्षेन - 

नि नतिच्चादृशिपं ब्रच्चाह्मरस्यच्चातस्त तवितपं यथ नकतिच्चा समतिच्चा सततिच्चा च।

शितीलपं तस्थिततिद रण्डतनिधच्चानिमच्चाज रविपं तितिस्ततिश्चिप्नोपरमदः तक्रयच्चाभदः॥(म.भच्चा.मप्नो.ध.१७५.३७)

समाब्धिकनो यनोगमारूढनो न विक्षेमत कथस बनोदव्यमम्। उच्यतक्षे-

इबन्द्रियमाणमामम्  रबदमादययाः  मह  अथमारयाः।  मनत्यनद्वैममसत्तककमाम्यप्रमतमषदमामन  च  कममारमण।  तक्षेषपु  अथरषपु 
कमरसपु च प्रयनोजनमाभमाविबपुद्ध्यमा कतरव्यतमाबपुमदस न करनोमत, न अनपुषज्जतक्षे। अथमारतम् अथरभ्ययाः कमरभ्यश्च यतम् 
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प्रमाप्तव्यस ततम् प्रयनोजनस नमाबस्त इमत बपुमदयाः भविमत। तदमा अथरषपु कमरसपु च नमानपुषज्जतक्षे। एविञ्च स सविमारनम् कमाममानम् 
सविमारमण च कममारमण ससन्यस्यमत तदमा स सविरससकल्पसन्न्यमासती यनोगमारूढयाः उच्यतक्षे।

यक्षेन  कमायरकमारणससघमातरूपयाः आत्ममा  (न तपु  प्रत्यगमात्ममा)  विरतीकपृ तयाः  स सजतक्षेबन्द्रिययाः।  तमादृर एवि 
आत्ममा आत्मनयाः बन्ब्धिपुयाः। अन्यनो लसौमककनो बन्ब्धिपुस्तपु न बन्ब्धिपुयाः। एविस सजतमात्ममा प्ररमान्तस च अन्तयाःकरणस यस्य स 
प्ररमान्तमात्ममा,  रतीतनोष्णसपुखदपुयाःखरूपक्षेषपु  दन्दक्षेषपु  समयाः।  यस्य  रमासनोकपदमाथमारनमास  पररजमानमबस्त,  रमासतनो 
जमातमानमास मविषयमाणमास स्विमानपुभविनो वितरतक्षे इमत जमानमविजमानतपृप्तमम् अन्तयाःकरणस यस्य सयाः। यश्च कक टस्थयाः अबस्त। 
यश्च लनोषमाश्मकमाञ्चनक्षेषपु समयाः अबस्त स यनोगमारूढयाः उच्यतक्षे।  तक्षेन कममारमण कपृ त्विमा ततयाः यतम् मचत्तरपुमदरूपस 
फलस ततम् आसमामदतमम् इमत भमावियाः। एविञ्च स ध्यमानयनोगमाय यनोग्ययाः।

यक्षे च यनोगमारूढमायाः तक्षेषपु अमप कबश्चतम् मविमरषयाः भविमत। तस्य लकणस मह-

समाब्धिपुषपु  पमापक्षेषपु  च ययाः समबपुमदयाः स यनोगमारूढक्षेषपु  अमप मविमरषयाः अबस्त। कक्षे  समाब्धिवियाः कक्षे  च पमापमायाः 
तदब्धिनो दतीयतक्षे-

प्रत्यपुपकमारमम् अनपक्षेक्ष्य उपकतमार सपुहृदम् भविमत। स्नक्षेहविमानम् ममत्रस भविमत। ययाः कस्यमामप पकस न भजतक्षे 
स उदमासतीननो भविमत। यनो मविरुदयनोयाः उभयनोयाः महतद्वैषती स मध्यस्थयाः कथ्यतक्षे। आत्मनयाः अमप्रययाः दक्षेष्ययाः भविमत। 
सम्बन्ब्धिती बन्ब्धिपुयाः कथ्यतक्षे। एतक्षेषपु यक्षे रमासमानपुसमाररणयाः सबन्त तक्षे समाब्धिवियाः। यक्षे च प्रमतमषदकमाररणयाः तक्षे पमापमायाः।

इत्थमम्  मविषयक्षेषपु  कमरसपु  अनपुषङहतीनयाः,  सविरससकल्पससन्यमासती,  सजतक्षेबन्द्रिययाः,  सजतमात्ममा,  प्ररमान्तयाः, 
सममामहतयाः,  रतीतमामदबमाहदन्दक्षेषपु  समयाः,  ममानमापममानमामद-ममानसदन्दक्षेषपु  समयाः,  जमानमविजमानतपृप्तमात्ममा,  कक टस्थयाः, 
समलनोषमाश्मकमाञ्चनयाः एवि यनोगमारूढयाः  इमत लक्ष्यतक्षे।  तत्रमामप  समाब्धिपुषपु  पमापक्षेषपु  च समबपुमदयाः यनोगमारूढक्षेषपु  अमप 
मविमरषयाः अबस्त। 

इत्थस यनो यनोगमारूढयाः सयाः अगक्षे ध्यमानमाभ्यमासस कपु यमारतम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 24 उपमासनमाभक्षेदमायाः कमत। कक्षे  च तक्षे।

. 25 उपमासनमायमायाः परस प्रयनोजनस मकमम्।

. 26 सगपुणब्रहनोपमासनमायमायाः भक्षेदमायाः कमत कक्षे  च।

. 27 उपमासनमालकणस मकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे।

. 28 सगपुणब्रहनोपमासनमा मनगपुरणब्रहनोपमासनमा इमत दयनोयाः मध्यक्षे कमा समाकमातम् मनोकस्य समाब्धिनमम्।

. 29 कयाः परममाथरससन्यमासती। 
(क) ययाः कमाम्यमामन त्यजमत   (ख) ययाः उपमासनमास त्यजमत।    (ग) ययाः मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमामन 
त्यजमत।   (घ) ययाः कमाम्यमामन मनमषदमामन मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमामन उपमासनमामन च त्यजमत।

. 30 कयाः मचत्तमविकक्षेपहक्षेतपुयाः।
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. 31 ध्यमानयनोगस्य बमहरङस समाब्धिनमम् मकमम्।

पमाठसमारयाः

अबस्मनम् पमाठक्षे  मनष्कमामकमरयनोगयाः उपमासनमा चक्षेमत मविषययाः प्रमामपुख्यक्षेन विमणरतयाः। तत्रमादसौ समाब्धिनक्षेषपु ययाः 
क्रमयाः  वितरतक्षे  तस्य  उपस्थमापनस  कपृ तमम्।  विक्षेदमान्तसमाब्धिनमानपुकक लमम्  कमरमविभमाजनस  प्रदमररतमम्। 
अन्तरङबमहरङसमाब्धिनमममत मविभमागयाः ससकक्षेपक्षेण प्रकमटतयाः। 

अजमानक्षेन जमानमम् आविपृतस भविमत। अत एवि जन्तपुयाः मनोहगस्तनो भविमत। यदमप ब्रह जमानस्विरूपमक्षेवि 
तथमामप तदम् अजमानस्य मविरनोसब्धि नमाबस्त। अत तक्षेन अजमानमनविपृसत्तयाः न भविमत। मचत्तस्य कमामचदम् मविमरषमा 
विपृसत्तरक्षेवि अजमानस नमारयमत। एतक्षे मविषयमा उपस्थमामपतमायाः।

ससन्यमासनो मविमविमदषमामविदत्ससन्यमासभक्षेदमातम् मदमविब्धियाः। कमाम्यकममारमण बन्ब्धिनस कपु विर बन्त। तक्षेषमास  त्यमाग एवि 
मविब्धितीयतक्षे।  तथमामप  फलमारमास  त्यक्त्विमा  तमामन  अनपुष्ठतीयन्तक्षे  चक्षेतम्  मचत्तरपुमदयाः  भविमत।  तत्र  मनत्यमामदकममारमण 
मचत्तरपुदयक्षे  मक्रयन्तक्षे।  मचत्तस्य  अरपुमदश्च  मनमषदकमरजन्यस  पमापमक्षेवि।  स  एवि  मलयाः।  तस्यद्वैवि  नमारयाः 
मनत्यमामदकमरणमा मक्रयतक्षे। उपमासनमा मचत्तमविकक्षेपरमान्तयक्षे मक्रयतक्षे। मनत्यमादतीनम् यथमा मचत्तरपुद्ध्यमामदकस  फलमबस्त 
तथद्वैवि मपतपृलनोकदक्षेविलनोकप्रमामप्तरूपममप फलमबस्त। इमत एतक्षे मविषयमा अबस्मनम् पमाठक्षे अन्तभरविबन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 विक्षेदमान्तक्षे अन्तरङसमाब्धिनमामन बमहरङसमाब्धिनमामन इमत मविभमागयाः करणतीययाः। 

. 2 ककीदृरस जमानमम् अजमानस्य नमारकमम् इमत मविविपृणपुत।

. 3 ससन्यमासभक्षेदयाः मविरदनतीययाः।

. 4 मनोकसमाब्धिनक्षेषपु आनपुपकविर्थी स स्पषतीकपु रुत।

. 5 कमाम्यमामदकमरणमास त्यमागयाः कक्षे न क्रमक्षेण कतरव्ययाः मपुमपुकपुणमा।

. 6 कमरभक्षेदमानम् मविविपृणपुत।

. 7 मचत्तमलस स्पषतीकपु रुत।

. 8 गपुणमानमास मचत्तक्षे प्रभमाविस मविस्तमारयत।

. 9 मनत्यमामन कममारमण पररचमाययत।

. 10 कमाम्यस कमर ससकक्षेपक्षेण पररचमाययत।

. 11 प्रमायबश्चत्तस मविस्तमारयत।

. 12 मनत्यमादतीनमास फलस ससगपृहतीत।

. 13 उपमासनमास मविरदतयमा सलखत।
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. 14 कमरयनोगमानन्तरमक्षेवि उपमासनमायमा अनपुष्ठमानक्षे कनो हक्षेतपुयाः।

. 15 कमरयनोगयाः मकयदकरस कतरव्ययाः। कथस कमरयनोगसमाफल्यस जमातपुस रक्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 विक्षेदमान्तनोकसमाब्धिनसम्पत्त्यनन्तरस ब्रह्मसजजमासमा कतरव्यमा।

. 2 ब्धिमरसजजमासमायमायाः पकविरममप ब्रहसजजमासमा सम्भविमत।

. 3 कमाम्य-मनमषद-मनत्य-नद्वैममसत्तक-रूपमाणमास कमरणमास मविसब्धिवितम् त्यमागयाः एवि सविरकमरसन्न्यमासयाः।

. 4 बपुमदविपृसत्तरूपमा मविदमा आत्ममाविरकमामम् अमविदमास नमारयमत।

. 5 ययाः कमरयनोगस न करनोमत, फलमारयमा कमर करनोमत स कमरबदनो भविमत। सससमारचक्रस  प्रमाप्ननोमत।

. 6 जमानस्य आविरणमम् अजमानस भविमत न तपु कमर।

. 7 (क)

. 8 तदपुमदयाः तदमात्ममा तमन्नष्ठयाः तत्परमायणयाः जमानमनब्धिकरतकल्मषयाः जन्तपुयाः सससमारचक्रमम् अमतक्रमाममत।

. 9 मविमविमदषमाससन्यमासयाः मविदत्ससन्यमास इमत भक्षेदमातम् ससन्यमासस्य दद्वैमविध्यमबस्त। मविदत्ससन्यमासक्षे सविरकममारमण 
त्यज्यन्तक्षे। मविमविमदषपुयाः कमरयनोगमम् अनपुवितरयमत मचत्तरपुमदस यमावितम्।

. 10 यदमप सविरकमरत्यमागक्षेनद्वैवि मनोकयाः भविमत तथमामप मचत्तरपुदयक्षे प्रमतबन्ब्धिकमनविपृत्तयक्षे च मनत्यमामदकममारमण 
कतरव्यमामन।

उत्तरमामण-२
. 11 कमाम्यस मनमषदस मनत्यस नद्वैममसत्तकमम् प्रमायबश्चत्तञ्चक्षेमत पञ्चमविब्धिमामन कममारमण प्रथन्तक्षे।

. 12 ययाः कमाम्यमामन कममारमण विणमारशमकमररूपक्षेण प्रमाप्तमामन चक्षेतम् तमामन यमद मनष्कमामभमाविनयमा मक्रयन्तक्षे तमहर 
तमामन अमप मचत्तरपुमदकरमामण भविबन्त। 

. 13 मचत्तमलस्य नमारमाय अथमारतम् मचत्तस्य रपुदयक्षे मनत्यमादतीमन कममारमण अष्ठक्षेयमामन। 

. 14 अन्तयाःकरणस्य  घटकद्रिव्यमामण  सत्त्विरजस्तममाससस  त्रयनो  गपुणमायाः  सबन्त।  तत्रमामप 
सत्त्विरजस्तमनोगपुणमयमादम् अजमानमादम् सत्त्विगपुणस्य प्रमाब्धिमान्यक्षेन उत्पन्नमन्तयाःकरणमम्।

. 15 मविषयमासकक्षे याः कमारणस मचत्तस्थमलयाः।

. 16 मनत्यमामदकममारमण मचत्तमलस नमारयबन्त। मचत्तद्वैगतमास न कपु विरबन्त। परन्तपु नमामजपयाः मचत्तमलममप 
नमारयमत मचत्तद्वैकमागतमाममप सम्पमादयततीमत मविरक्षेषयाः।

उत्तरमामण-३
. 17 कमाम्यमामन फलमारयमा कपृ तमामन चक्षेतम् तज्जन्यफलभनोगमाय पपुनयाः दक्षेहब्धिमारणमम् आपपमत। मनोकक्षे च समत 
पपुनयाः दक्षेहब्धिमारणमामदकस  न भविमत। एविस मनोकक्षेण कमाम्यमानमास फलस्य मविरनोब्धिनो वितरतक्षे। अतयाः कमाम्यमामन 
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त्यज्यन्तक्षे। एविञ्च यतम् कपृ तकस  तदमनत्यमम् इमत न्यमायमातम् कमाम्यफलममनत्यमम्। अतनोऽमप अमनत्यस्य 
त्यमागयाः मक्रयतक्षे।

. 18 मनमषदमामन नरकमादमनषसमाब्धिनमामन ब्रमाहणहननमादतीमन कममारमण। विक्षेदक्षेन यमामन कममारमण मनमषदमामन 
तमामन अत्र मनमषदकममारमण कथ्यन्तक्षे।

. 19 अकरणक्षे प्रत्ययविमायसमाब्धिनमामन मनत्यमामन सन्ध्यमाविन्दनमादतीमन इमत उकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे।

. 20 नद्वैममसत्तकमामन पपुत्रजन्ममादनपुबन्ब्धितीमन जमातक्षेष्टमादतीमन कममारमण। मनममत्तस कमारणस यस्यमाबस्त ततम् 
नद्वैममसत्तकमम्। 

. 21 प्रमायबश्चत्तमामन पमापकयसमाब्धिनमामन चमान्द्रिमायणमादतीमन कममारमण।

. 22 मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमानमास बपुमदरपुमदयाः परमम् अथमारतम् आविश्यकस  प्रयनोजनमम्।

. 23 मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम्  अविमान्तरफलमम्  अथमारतम्  गसौणस  फलस  मपतपृलनोकप्रमामप्तयाः 
सत्यलनोकप्रमामप्तयाः।

उत्तरमामण-४
. 24 उपमासनमा दक्षेब्धिमा – सगपुणब्रहमविषयमा मनगपुरणब्रहमविषयमा इमत॥

. 25 उपमासनमायमायाः परस प्रयनोजनस मचत्तस्य एकमागतमा।

. 26 सगपुणब्रहमविषयकमामन उपमासनदयमम् उपमनषत्सपु शकयतक्षे– अहङ्गहनोपमासनमम् प्रततीकनोपमासनस चक्षेमत।

. 27 उपमासनमामन  सगपुणब्रहमविषयममानसव्यमापमाररूपमामण  रमाबण्डल्यमविदमादतीमन  इमत  उपमासनमालकणस 
विक्षेदमान्तसमारक्षे।

. 28 मनगपुरणब्रहनोपमासनमा

. 29 (घ)

. 30 कमरफलससकल्पनो मह मचत्तमविकक्षेपहक्षेतपुयाः।

. 31 फलमनरपक्षेकयाः कमरयनोगनो ध्यमानयनोगस्य बमहरङस  समाब्धिनमम्।

॥ इमत दमामविसरयाः पमाठयाः ॥
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) 23 समाब्धिनमा-३
प्रस्तमाविनमा

असब्धिकमाररमविषयसम्बन्ब्धिप्रयनोजनमामन  इमत  चत्विमारनोऽनपुबन्ब्धिमायाः।  तक्षेषपु  असब्धिकमारती  गतक्षे  पमाठदयक्षे 
उपक्रमान्तयाः  न  तपु  उपससहृतयाः।  असब्धिकमाररमण  अनपुबन्ब्धिक्षे  एतक्षे  पञ्च  मविषयमा  आलनोच्यन्तक्षे--  १)विक्षेदमाध्ययनमम् 
२)कमाम्यमनमषदविजरनमम् ३)मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमानमामम् अनपुष्ठमानमम् ४)उपमासनमा ५)समाब्धिनचतपुषमम्। एतक्षेषपु 
उपमासनमास  यमावितम्  मविषययाः पकविरतनपमाठदयक्षे  प्रमतपमामदतयाः। समाब्धिनचतपुषमम्  अविमरषमम् अबस्त। तदबस्मनम्  प्रकपृ तक्षे 
पमाठक्षे  उपस्थमाप्य  अविमरषमायाः  त्रयनोऽनपुबन्ब्धिमायाः  मविषयसम्बन्ब्धिप्रयनोजनमामन  विक्ष्यन्तक्षे।  ततश्च 
शविणमननमनमदध्यमासनमामन विक्ष्यन्तक्षे। इत्थमम् गतपमाठस्य अयस पमाठयाः रक्षेषयाः अबस्त। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 समाब्धिनचतपुषयस जमास्यमत।
 मविषयसम्बन्ब्धिप्रयनोजनमामन इमत अविमरषमानम् अनपुबन्ब्धिमानम् अविगच्छक्षेतम्।
 असब्धिकमारती कदमा गपुरुमम् उपसपरमत इमत मनब्धिमाररयक्षेतम्।
 शविणमननमनमदध्यमासनमामन बपुध्यमातम्।
 शविणक्षेन तमात्पयरगहमाय आविश्यकमामन सलङमामन जमानतीयमातम्। 

. ) 23 1 समाब्धिनचतपुषयमम्
मनोकक्षे  असब्धिकमारस  सलप्सपुनमा  समाब्धिनचतपुषमम्  अनपुष्ठक्षेयस  भविमत।  तच्च  १)मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः 

२)इहमामपुत्रमाथरभनोगमविरमागयाः ३)रमदममामदसमाब्धिनसम्पतम्  ४)मपुमपुकपुत्विस  चक्षेमत।  अत एतमामन समाब्धिनमामन एकद्वै करयाः 
अब्धिस्तमातम् प्रस्तकयन्तक्षे।

. ) 23 2 मविविक्षेकयाः
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः अत्र मविविक्षेकयाः। मनत्यस विस्तपु अमनत्यस विस्तपु इमत मदमविब्धिस विस्तपु मविदतक्षे 

जगमत।  तयनोयाः  मविविक्षेकयाः  मविविक्षेचनमम्,  मकस  मनत्यस  विस्तपु  मकमम्  अमनत्यस  विस्तपु  इमत  मविचमारपकविरकजमानमम्  एवि 
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः। तथमामह विक्षेदमान्तसमारकमार आह - 
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तनितच्चातनितविस्तपतविवितकस्तच्चाविति म ब्रह्म नवि तनितपं विस्तप तितिप्नोऽन्यदतखिलमतनिततमतति 

तविवितचनिम म इतति। 
सरलमाथर याः-  ब्रह एवि मनत्यस विस्तपु ततयाः अन्यतम् असखलस सविरमम् आकमारमामदप्रपञ्चयाः अमनत्यस विस्तपु 

इमत मविचमारपकविरकस  जमानमम्। मनत्यस विस्तपु मकस  भविमत। यतम् कमालत्रयक्षे एवि मतष्ठमत ततम् मनत्यस विस्तपु। अततीतक्षे कमालक्षे 
अमप  आसतीतम्।  वितरममानकमालक्षे  अमप  अबस्त।  भमविष्यत्कमालक्षे  अमप  भमविष्यमत  ततम्  मनत्यस  विस्तपु। 
मत्रकमालमाबमाध्यत्विस मनत्यत्विमम्। तमादृरमम् एकस  ब्रह एवि मविदतक्षे।

ब्रह मनत्यस विस्तपु इत्यत्र प्रममाणमम्  - “अजनो मनत्ययाः रमाश्वितयाः”  (कठनोपमनषदम् १.२.१८), “सत्यस 
जमानमम् अनन्तस ब्रह” (तद्वै.उ. २.१) इत्यमादययाः शपुतययाः। ब्रहमभन्नमम् अन्यतम् सविरमम् अमप अमनत्यमम्। तमामन पकविर 
नमासनम्,  इदमानवीं सबन्त, भमविष्यत्कमालक्षे अमप न स्थमास्यबन्त। अतयाः तमामन कमालत्रयक्षे न मतष्ठबन्त। अतयाः तमामन 
अमनत्यविस्तकमन। मत्रकमालमाबमाध्यस विस्तपु मनत्यमम्। मनत्यममप मदमविब्धिस भविमत कक टस्थमनत्यस प्रविमामहमनत्यस च। ब्रह 
तपु  कक टस्थमनत्यमम्।  ब्रहमभन्नमानमास  सविरषमामम्  अमनत्यत्विमविषयक्षे  “नक्षेह  नमानमाबस्त  मकञ्चन”  (बपृ.उ.४.४.१९), 

‘एकमक्षेविमामदततीयमम्’(छमा.उ.  ६.२.१), “अथ  यदल्पस  तन्मत्यरमम्”  (छमा.उ.  ७.२४.१)  इत्यमामदशपुतययाः 
प्रममाणभकतमायाः। मनत्यविस्तपुनयाः अमनत्यविस्तपुतयाः पपृथक्करणमम् एवि मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः। 

ननपु ब्रहद्वैवि मनत्यमम् अन्यदम् असखलमम् अमनत्यमम् इमत यदम् मविविक्षेचनस तदम् मनश्चययाः उत ससरययाः। यमद 
मनश्चययाः तमहर  शविणमामदसमाब्धिनमानमास विद्वैयथ्यर स्यमातम्। यमद उच्यक्षेत यतम् ससरय इमत तमहर  ससरयमात्मकमातम् जमानमादम् 
विद्वैरमाग्यनोदयनो  न  स्यमातम्।  मविविक्षेकयाः  विद्वैरमाग्यस  प्रमत  कमारणमममत  ससदमान्तयाः।  ककीदृरस  जमानममदमममत  चक्षेद पुच्यतक्षे- 
आनपुममामनकमम्। तथमामह अनपुममानमम्- इदमम् अमनत्यमम् कपृ तकत्विमादम्। यदमनत्यस तस्य मकममप मनत्यमम् असब्धिष्ठमानस 
स्यमादक्षेवि। मनरसब्धिष्ठमानमम् अमनत्यस न सम्भविमत। एविसरूपक्षेण आलनोचनमात्मकप्रत्ययमविरक्षेष एवि मविविक्षेकपदविमाच्ययाः। 
ईदृरमविविक्षेकमादम् कपृ तकक्षे भ्य ऐमहकमामपुबष्मकक्षे भ्यनो मविरमागयाः मनतरमास सम्भविमत। मविविक्षेकचकडमामणसौ अमप उकमम् - 

ब्रह्म सतपं जगतनथ्यतततविपंरूपप्नो तवितनिश्चियदः।

सप्नोऽयपं तनितच्चातनितविस्तपतविवितकदः सम पदच्चाहृतिदः॥ इतति

   176   भमारततीयदररनमम्

मविविक्षेकयाः विद्वैरमाग्यमम् मपुमपुकपुत्विमम्

समाब्धिनचतपुषयमम्

रममामदषट्कसम्पसत्तयाः

रमयाः दमयाः मतमतकमाउपरमतयाः सममाब्धिमानमम्शदमा



समाब्धिनमा-३ मटप्पणती

सरलमाथर याः -  ब्रह  सत्यस  जगतम्  ममथ्यमा  इत्यक्षेविसरूपयाः  ययाः  मविमनश्चययाः  मनब्धिमाररणमम्,  सयाः  अयस 
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः समपुदमाहृतयाः कसथतयाः उकयाः।

मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः  यदमा  भविमत  तदमा  एवि  मदततीयक्षे  इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागक्षे  यत्नयाः  फलविमानम् 
भविमत। एविञ्च मविविक्षेकमादम् विद्वैरमाग्यस्य उदयनो भविमत। 

. ) 23 3 विद्वैरमाग्यमम्
इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागयाः  अत्र विद्वैरमाग्यपदमाथरयाः। इह अबस्मनम् लनोकक्षे  अमपुत्र स्विगरलनोकक्षे  कमरजन्यस यतम् 

फलस प्रमाप्यतक्षे तस्य भनोगमातम् मविरमकयाः, आसक्त्यमायाः अभमावियाः एवि इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागयाः। विक्षेदमान्तसमारक्षे उकस  - 

ऐतहकच्चानिच्चापं स्रक म-चननिवितनितिच्चातदतविषयभप्नोगच्चानिच्चाम म अतनितत्वविद म आम पतष्मिकच्चारच्चाम म अतप 

अमवृतिच्चातदतविषयभप्नोगच्चानिच्चाम म अतनिततियच्चा ति तभप्नो तनितिरच्चापं तविरततिदः इहच्चाम पत्रफलभप्नोगतविरच्चागदः 

इतति। (वितदच्चान्तसच्चारदः)
सरलमाथर याः-  इहलनोकक्षे  भवि ऐमहकयाः। सकम्  चन्दनस  विमनतमा  गपृहमम्  इत्यमामदमविषयमा  इहलनोकक्षे  भविमायाः। 

अथमारतम्  इहलनोकक्षे  एवि जमायन्तक्षे।  अत एतक्षे  मविषयमा ऐमहकमायाः। एतक्षेषमास  मविषयमाणमास  भनोगक्षेन एवि जन्तपुयाः  आत्ममानस 
सपुसखनस मन्यतक्षे। परन्तपु ऐमहकविस्तपुभ्ययाः यतम् सपुखस जमायतक्षे ततम् अमनत्यमम्। यतनो मह मविषयमायाः अमनत्यमायाः। अतयाः 
ततयाः  जन्यस  सपुखमम्  अमप  अमनत्यमम्।  एविमम्  एवि आमपुबष्मकमाणमास  परलनोकक्षे  लभ्यममानमानमास  स्विगमारमदसपुखमानमामम् 
अमपृतमामदमविषयभनोगमानमामम् अमप अमनत्यत्विमम्। तत्र प्रममाणमम् - 

तिदथतह कमरतचतिप्नो लप्नोकदः क्षतीयति त एविमतविच्चाम पत्र प पण्यतचतिप्नो लप्नोकदः क्षतीयति त। 

(श्छिच्चा.उ.१.८.१६) इतच्चादयदः श्र पतियदः। 
सरलमाथर याः- कमरणमा मचतयाः पपृसथवितीलनोकनो भनोगक्षेन कतीयतक्षे तथद्वैवि पपुण्यक्षेन मचतनो लनोकयाः स्विगरलनोकयाः अमप 

भनोगक्षेन कतीयतक्षे। “कतीणक्षे  पपुण्यक्षे  मत्यरलनोकस  मविरबन्त” इमत गतीतमाविचनमम् अमप प्रममाणमम्। अतनो लसौमककस  सपुखस 
तथमा  स्विगरसपुखमम्  उभयमम्  अमप  अमनत्यमम्।  अतयाः  तक्षेभ्यनो  मनतरमास  मविरमतयाः  अत्यन्ततयमा  मविमपुखतमा  एवि 
इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागयाः। मविविक्षेकचकडमामणसौ अमप उकमम् - 

तिद्विनरच्चाग्यपं ज पग पपच्चा यच्चा दशि रनिश्रविरच्चातदतभदः।

दतहच्चातदब्रह्मपय रन्तत ह्यतनितत भप्नोगविस्तपतनि॥(तवि.चद.२१)

सरलमाथर याः- स्विदक्षेहमातम् आरभ्य ब्रहलनोकपयरन्तक्षे भनोग्यविस्तपुमन दररनक्षेन शविणक्षेन विमा यमा जपुगपुप्समा घपृणमा 
ततम् एवि विद्वैरमाग्यमम्। अथमारतम् मनपुष्यररतीरमम् अमनत्यमम् इमत सविर एवि जमानबन्त। अत्यन्तमविमरषकमरजमानसमाध्यनो 
दपुष्प्रमापनो  ब्रहलनोकयाः।  एविमम्  मविमरषपपुण्यकमरणमा  पपुरुषनो  ब्रह्मलनोकस  प्रमाप्ननोमत।  यदमप  तत्र  मनविमासनो 
दतीघरकमालपयरन्तस  भविमत तथमामप स लनोकनो न मनत्ययाः।  ब्रहलनोकक्षे  प्रमाप्तस्य सपुखस्य अविसमानस  भविमत एवि। 
तथमामह स्मपृमतयाः-

आ ब्रह्मभ पविनिच्चाल्लिप्नोकच्चादः प पनिरच्चावितति रनिप्नोऽज परनि।

मच्चाम पप तत ति प कयौन्ततय प पनिज रन नि तविदतित॥ (गतीतिच्चा ८.१६)
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सरलमाथर याः-  आ  ब्रहभपुविनमातम्  भविबन्त  अबस्मनम्  भकतमामन  इमत  भपुविनस,  ब्रहणनो  भपुविनस  ब्रहभपुविनस 
ब्रहलनोक इत्यथरयाः। आ ब्रहभपुविनमातम् सह ब्रहभपुविनक्षेन लनोकमायाः सविर पपुनरमाविमतरनयाः पपुनरमावितरनस्विभमाविमा हक्षे अजपुरन। 
ममामम् एकमम् उपक्षेत्य तपु कसौन्तक्षेय पपुनजरन्म पपुनरुत्पसत्तयाः न मविदतक्षे॥

कमामनचन विस्तकमन अमनत्यमामन इमत दृष्टमा एवि जमायतक्षे। अमप च कमामनचन विस्तकमन अमनत्यमामन इमत 
आप्तजनक्षेभ्ययाः  शपुत्विमा  जमायन्तक्षे।  उभयप्रकमारक्षेण  भनोग्यविस्तपुनयाः  अमनत्यत्विस्य  जमानमातम्  तबस्मनम्  अमनत्यक्षे  यमा 
जपुगपुप्समा घपृणमा ततम् एवि विद्वैरमाग्यमम् इमत उच्यतक्षे।

भनोग्यमविषययाः  मदमविब्धियाः।  दृषयाः  आनपुशमविकश्च।  दृषयाः  ऐमहकयाः  अथमारतम्  अबस्मनम्  मपृत्यपुलनोकक्षे  
उपलभ्यममानयाः।  आनपुशमविकश्च  शपुमतप्रममाणमादम्  जमातयाः,  पमारलसौमककयाः,  आमपुबष्मकयाः,  विक्षेदमामदमविमहतकमरणमा 
लभ्ययाः। तक्षेषमास मविषयमाणमास भनोगक्षेच्छमायमायाः अभमावियाः विद्वैरमाग्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणनो मविविक्षेकयाः कयाः।

. 2 विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणनो विद्वैरमाग्यस मकमम्।

. 3 स्विगरफलस मनत्यममनत्यस विक्षेमत सप्रममाणस विदत।

. ) 23 4 रममामदषट्कसम्पसत्तयाः
रमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा शदमा सममाब्धिमानमम् इमत एततम् रममामदषट्कमम्। समाब्धिनचतपुषयमध्यक्षे इदस 

तपृततीयस  समाब्धिनमम्।  इतयाः  पकविर  मविविक्षेकयाः  विद्वैरमाग्यमम्  इमत  समाब्धिनदयस  विमणरतमम्।  अब्धिपुनमा  रममादययाः  क्रमरयाः 
उपस्थमाप्यन्तक्षे।

सम्पसत्तयाः कमा। अनपुरूपयाः आत्मभमावियाः सम्पसत्तयाः। अनपुरूपयाः यनोग्ययाः। आत्मभमावियाः आत्मनयाः स्विस्य 
भमावियाः।  यथमा  कबश्चतम्  कमत्रयकपु लनोत्पन्नयाः  जनयाः  यपुदमामदभ्ययाः  प्रमाययाः  मबभक्षेमत।  तमहर  तबस्मनम्  पयमारप्तयाः 
कमत्रयत्विभमावियाः  नमाबस्त।  यदमप  मकसञ्चदबस्त,  तथमामप  यमावितम्  पररममाणस  समाममान्यतयाः  कमत्रयक्षे  अमभप्रक्षेतस 
तमाविन्नमाबस्त। अथमारतम् तबस्मनम् कमत्रयत्विस्य सम्पसत्तयाः नमाबस्त इमत कथ्यतक्षे। इत्थमम् कमत्रय इमत पदप्रयनोगमाय 
तबस्मनम् जनक्षे पयमारप्तस कमत्रयत्विमम् आविश्यकमम्। अन्यथमा स कमत्रयपदविमाच्यनो न भविमत। इत्थस कमत्रय इमत पदस 
न तत्र प्रवितरतक्षे। अथमारतम् तबस्मनम् जनक्षे कमत्रयपदस्य प्रविपृसत्तमनममत्तस नमाबस्त। 

अत्र  प्रकरणक्षे  रममामदषट्कस्य  सम्पसत्तयाः  अभतीषमा।  अथमारतम्  रममादतीनमामम्  अनपुष्ठमानक्षेन  गपुणमा 
आसमादनतीयमायाः सबन्त। तक्षेषमास च मविमरषमा ममात्रमा अभतीषमा। तमावितती ममात्रमा अबस्त चक्षेतम् मनोकमाय अलमम्। तदमा तथमा 
ममात्रमा एवि सम्पसत्तयाः विकपुस  रक्यतक्षे। 

   178   भमारततीयदररनमम्



समाब्धिनमा-३ मटप्पणती

. . ) 23 4 1 रमयाः
“रमस्तमावितम् शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः मनसयाः मनगहयाः” इमत उकस  विक्षेदमान्तसमारक्षे। विस्तपुतयाः 

मनसयाः  मनगहयाः  एवि  रमयाः।  विक्षेदमान्ततत्त्विस्य  शविण-मनन-मनमदध्यमासनक्षेन  एवि  तत्त्विजमानस  जमायतक्षे।  यक्षेन 
विपृसत्तमविरक्षेषक्षेण  आत्ममविषयकशविणमामदमभन्नमविषयक्षेभ्ययाः  बलमातम्  मनसयाः  मनगहयाः  भविमत  सयाः  रमयाः।  यमद 
सम्पकणरतयमा मननोमनगहयाः स्यमातम्  तमहर  विक्षेदमान्तशविणममप न स्यमातम्।  अत उकस  शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः 
इमत।  शविणमामदमविषयमानम्  मविहमाय  अन्यक्षेभ्ययाः  मननोमनगहयाः  कतरव्य  इमत  फसलतमाथरयाः।  जतीविस्य  मचत्तमम् 
अमतरयचपलमम्।  एकबस्मनम्  मविषयक्षे  दतीघरकमालस  यमावितम्  न मतष्ठमत। बपुभपुकनोयाः भनोजनस  प्रमत यथमा अमभरुमचयाः 
भविमत तथमा  एवि विद्वैरमाग्ययपुकस्य पपुरुषस्य मनयाः तत्त्विजमानक्षे  अमभरुमचसम्पन्नस  सतम्  अमप पकविरससस्कमारविरमातम् 
मविमकप्तस भविमत। तस्यमास  दरमायमास  यक्षेन विपृसत्तमविरक्षेषक्षेण पमासथरविस  सपुखमम् अमनत्यस  पररणमामक्षे  च दपुयाःखजनकमम् इमत 
मविमविच्य बलपकविरकस  मविषयक्षेभ्य आकषरमत स विपृसत्तमविरक्षेषयाः रमयाः। मविविक्षेकचकडमामणसौ अमप उकमम् - 

तविरज्य तविषयव्रच्चातिच्चाद म दप्नोषदृरच्चा म पहुम परहुदः।

स्वलक्ष्यत तनियतिच्चाविस्थिच्चा मनिसदः शिम उच्यतित॥ (तवि.चद.२२)

सरलमाथर याः-  मपुहहमपुरहह याः  प्रमतकणस  दनोषदृष्टमा  दनोषदररनक्षेन  मविषयवमातमातम्  मविषयसमकहमातम्  मविरज्य 
विद्वैरमाग्यप्रमाप्त्यमा मनसयाः स्विलक्ष्यक्षे ब्रहतत्त्विजमानक्षे मनयतमाविस्थमा मनश्चलरूपक्षेण अविस्थमानस रमयाः उच्यतक्षे कसथतनो 
भविमत।

. . ) 23 4 2 दमयाः
“दमनो  बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास  तद्व्यमतररकमविषयक्षेभ्यनो  मनवितरनमम्”  इमत  विक्षेदमान्तसमारक्षे  उकमम्। 

बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास चकपुयाः-कणर-नमाससकमा-सजहमा-त्विचमास तमदषयक्षेभ्ययाः आकषरणमम्। चकपुषयाः रूपमातम्,  कणरस्य रबदमातम्, 
नमाससकमायमायाः गन्ब्धिमातम्, सजहमायमायाः रसमातम्, त्विचयाः स्परमारतम् आकषरणस यक्षेन विपृसत्तमविरक्षेषक्षेण मक्रयतक्षे स दमयाः। विस्तपुतयाः 
दमयाः मह बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास मनगहयाः। यमद सम्पकणरतयमा इबन्द्रियमामण मनविपृत्तमामन तमहर  विक्षेदमान्तशविणममप न स्यमातम्। 
अत  उकस  तद्व्यमतरकमविषयक्षेभ्यनो  मनवितरनमम्  इमत।  अथमारतम्  शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः  इमत। 
शविणमामदमविषयमानम् मविहमाय अन्यक्षेभ्ययाः इबन्द्रियमाणमास मनवितरनस कतरव्यमम् इमत फसलतमाथरयाः।

आदसौ  अन्तररबन्द्रियस्य मनगहयाः  कतरव्ययाः।  ततयाः  बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास  मनगहयाः।  तस्ममातम्  आदसौ  रमस्य 
मनदररयाः।  ततयाः परस  दमस्य मनदररयाः। यमद मनयाः विरतीभकतस  भविमत तमहर  चकपुरमादतीनमास  मनगहयाः रक्यसम्भवियाः। 
मनसयाः सङ्कल्पविरमातम् एवि चकपुरमादययाः रूपमादतीनम् मविषयमानम् प्रमत ब्धिमाविबन्त। तदथमा कनोऽमप पपुरुषयाः कबस्मसबश्चतम् 
मविषयक्षे मनसयाः मनयनोगस करनोमत तदमा तस्य सम्मपुखक्षे सपुरूपस मतष्ठमत चक्षेदमप न पश्यमत, सपुगतीतस भविमत चक्षेदमप न 
शृणनोमत। अतयाः मनसयाः मनगहयाः भविमत चक्षेतम्  बमहररबन्द्रियमाणमास  स्वितयाः मनगहयाः भविमत। परन्तपु  ससस्कमारविरमातम् 
मविमकप्तस भविमत। तस्ममातम् यत्नयाः कतरव्ययाः। मविविक्षेकचकडमामणसौ दममविषयक्षे उकमम् -

तविषय तभदः परच्चावित र स्थिच्चापनिपं स्वस्वगप्नोलकत ।

उभयतषच्चातमतन्द्रियच्चारच्चापं स दमदः पतरकतीतति रतिदः॥ इतति (२३)
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मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

सरलमाथर याः-  उभयक्षेषमामम्  इबन्द्रियमाणमास  जमानक्षेबन्द्रियमाणमास  कमरबन्द्रियमाणमास  च  मविषयक्षेभ्ययाः  स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः 
परमावित्यर  मविमपुखतीकपृ त्य  स्विस्विगनोलकक्षे  स्विस्विस्थमानक्षे  स्थमापनस  बस्थरतीकपृ त्य  मनश्चलरूपक्षेण  रकणस,  सयाः  दमयाः 
पररककीमतरतयाः कसथतयाः।

रमदमविमानम् पपुरुषयाः एवि बस्थतप्रजयाः इमत भगविमानम् शतीकपृ ष्णयाः अमप गतीतमायमामम् उकविमानम् - 

यदच्चा सपंहरति त चच्चायपं कपमर्योऽङच्चानितीवि सवि रशिदः।

इतन्द्रियच्चारतीतन्द्रियच्चाथर्वेभस्तस्य प्रजच्चा प्रततितषतिच्चा॥ इतति (२.५८)

सरलमाथर याः-  यदमा अयस कपु मरयाः अङमामन इवि सविररयाः इबन्द्रियमामण इबन्द्रियमाथरभ्ययाः ससहरतक्षे  तस्य प्रजमा 
प्रमतमष्ठतमा भविमत इमत अन्विययाः। अथमारतम् इबन्द्रियमामण सविरदमा अमप रबदमामदषपु मविषयक्षेषपु प्रविपृत्तमामन भविबन्त। कक मरयाः 
यथमा भयमातम्  स्विमामन अङमामन ससकनोचयमत तथमा यदमा अयस  जमानमनष्ठमायमास  प्रविपृत्तयाः जनयाः सविमारमण इबन्द्रियमामण 
रबदमामदभ्ययाः ससकनोचयमत तदमा तस्य प्रजमा प्रमतमष्ठतमा भविमत। स च बस्थतप्रजयाः भविमत।

. . ) 23 4 3 उपरमतयाः 
विक्षेदमान्तसमारक्षे  उपरतक्षेयाः  लकणदयमम्  उकमम्  -  “मनविमतरतमानमामम्  एतक्षेषमा स  तद्व्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः 

उपरमणमम् उपरमतयाः” अथविमा “मविमहतमानमास कमरणमास मविसब्धिनमा पररत्यमागयाः” इमत।

मनसयाः  तथमा  बमहररबन्द्रियमाणमास  मनगहक्षेण  एवि  तत्त्विजमानस्य  ममागर  उन्मपुकनो  न  भविमत। 
पकविरतनविमासनमाविरमातम्  तमामन  पपुनयाः  चञ्चलमामन  भविबन्त।  अतयाः  मनविमतरतमानमामम्  बमाहक्षेबन्द्रियमाणमामम्  मनसयाः  च 
शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः पपुनयाः पपुनयाः दनोषदररनक्षेन उपरमणमम् मनविपृसत्तयाः एवि उपरमतयाः। 

उपरतक्षेयाः  अपरनोऽप्यथरयाः  रमासकपृ मद्भियाः  प्रमतपमादतक्षे।  रमासमविमहतमानमास  मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तमानमास 
मविसब्धिपकविरकस  पररत्यमागयाः  एवि  उपरमतयाः  इमत  मदततीयनोऽथरयाः।  मविविक्षेकचकडमामणसौ  उकमम्  -  “बमाहमानमालम्बनस 
विपृत्तक्षेरक्षेषनोपरमतरुत्तममा” इमत। विपृत्तक्षेयाः  मनसयाः मविषयप्रकमारकरकक्षे याः,  बमाहमानमालम्बनस  बमाहमानमात्मविस्त्विमाकमारक्षेण 
पररणमाममाभमावियाः एवि उत्तममा उपरमतयाः। 

. . ) 23 4 4 मतमतकमा
“मतमतकमा रतीतनोष्णमामददन्दसमहष्णपुतमा” इमत उकमम्। अथमारतम् रतीतनोष्णप्रभपृमत-परस्परमविरुदमानमास 

दन्दमानमास तथमा ततयाः उत्पन्नसपुखदपुयाःखमादतीनमास सहनमम्। सविर  जतीविमायाः सपुखक्षेन आनन्दमम् अनपुभविबन्त। आनन्दक्षेन 
प्रममादयाः न भविमत। परन्तपु द पुयाःखस्य सहनस सविर  कतपुर  न रक्नपुविबन्त। अतयाः दपुयाःखकमारणमातम्  प्रममादस कपु विरबन्त 
बहवियाः। परन्तपु ययाः मतमतकमामम् अभ्यस्यमत तस्य समतीपक्षे  सपुखस  दपुयाःखमम् उभयमम् अमप सममानमम्। सयाः सपुखक्षेन 
अत्यसब्धिकमम् आनन्दमम् न अनपुभविमत, दपुयाःखक्षेन अमप दपुयाःसखतयाः न भविमत। अतयाः सयाः अप्रममादयाः ब्धिद्वैयरविमानम् भकत्विमा 
समाब्धिनमातयाः अमविचसलतयाः न भविमत। मविविक्षेकचकडमामणसौ उकमम् - 

सहनिपं सवि रदुदःखिच्चानिच्चामप्रतितीकच्चारपदवि रकम म।

तचन्तच्चातविलच्चापरतहतिपं सच्चा ततिततिक्षच्चा तनिगदतित॥ (तवि.चद.)
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समाब्धिनमा-३ मटप्पणती

सरलमाथर याः-  सविरदपुयाःखमानमास  सविरमविब्धिदपुयाःखमानमास  मचन्तमामविलमापरमहतस  मचन्तमास  मविलमापस  च  त्यक्त्विमा 
अप्रततीकमारपकविरकमम् प्रततीकमारमम् अकपृ त्विमा सहनस स्वितीकमारयाः एवि मतमतकमा मनगदतक्षे उच्यतक्षे इत्यथरयाः।

विस्तपुतयाः रमदमनोपरमतभ्ययाः बमहमविरषयक्षेभ्ययाः मनविपृसत्तयाः भविमत। मतमतकमायमास तपु अन्तमविरषयक्षेभ्ययाः मचत्तस्य 
मनवितरनस भविमत इमत एतमाविमानम् भक्षेदयाः।

रममादतीनमास बनोब्धिमाय उदमाहरणमक्षेकस  प्रस्तकयतक्षे। तदथमा कबश्चदम् चञ्चलनो बमालयाः इतस्ततयाः ब्धिमाविमत। स 
अपरत्र गतश्चक्षेतम् तमम् ममातमा स्विसमतीपमम् आनयमत। पपुनयाः स अन्यत्र ब्धिमाविमत, गच्छमत च। तदमा पपुनयाः ममातमा तमम् 
गपृहतीत्विमा स्विसमतीपमम् आनयमत। इत्थमम् गतस्य मररनोयाः आनयनमम् दमनमम् दमयाः विमा कथमयतपुमम् रक्यतक्षे। 

ततश्च यदमा  स बमालयाः गमनमाय उदपुकयाः तदमा  एवि ममातमा  तस  गमनमादम्  विमारयमत। मकञ्च दकरगमनस 
मविपज्जनकमम् इत्यमामद बनोब्धियमत। ममातपुयाः तमादृरविचनमातम् विमारस विमारस मनगहमाच्च स मररपुयाः स्विस्थमानमादम् अन्यत्र न 
गच्छमत। परन्तपु तत्र गमनमाय उदपुकश्चक्षेतम् ममातमा सदमा बनोब्धियमत। एविञ्च एतमावितमा गमनसम्भमाविनमामप वितरतक्षे। एविस 
समत गमनमादम् मविरमतयाः रमयाः इमत कथमयतपुस रक्यतक्षे।

बमालनो गतश्चक्षेदम् आनतीतयाः। ततयाः गमनमादम् विमाररतयाः। अब्धिपुनमा ममातमा बमालस तथमा बनोब्धियमत यक्षेन बमालस्य 
गमनसम्भमाविनमा एवि नमाबस्त। गमनप्रविपृसत्तरक्षेवि अपमाकपृ तमा। यदथर गच्छमत गन्तपुममच्छमत तत्र अब्धिपुनमा बमालनो न 
रमतक्षे। इत्थममयमम् उपरमतयाः इमत विकपुस  रक्यतक्षे। 

यदमा बमालक्षे अनपुकक लमायाः प्रमतकक लमा विमा आघमातमा भविबन्त तदमामप स न मविचसलतनो भविमत। इयस तस्य 
मतमतकमा। 

एविस मचत्तस्य मविमविब्धिमायाः अविस्थमायाः विपृसत्तमविरक्षेषमायाः रमदमनोपरमतमतमतकमारबदद्वैयाः उच्यन्तक्षे।

. . ) 23 4 5 शदमा
कक्षे विलक्षेन शविणमामदनमा तत्त्विसमाकमात्कमारयाः न भविमत। शविणमामदकस  शदमापकविरकस  कतरव्यमम् एवि। शदमा कमा 

इमत चक्षेदपुच्यतक्षे - “गपुरूपमदषविक्षेदमान्तविमाक्यक्षेषपु मविश्विमासयाः शदमा”इमत। गपुरुविचनक्षेषपु तथमा गपुरूपमदषरमासविचनक्षेषपु 
दृढतरमविश्विमासयाः एवि शदमा। आत्मतत्त्विसजजमासनोयाः शद्ब्धिमा एवि मक्षेरुदण्डयाः। शदमा नमाबस्त चक्षेतम् रतरयाः उपदक्षेरक्षे 
अमप  अथरस्य  अविब्धिमारणस  न  भमविष्यमत।  अतयाः  आत्मसजजमासनोयाः  शदमायमायाः  अविलम्बनमम्  अमनविमायरमम्। 
मविविक्षेकचकडमामणसौ उकमम् - 

शिच्चास्त्रिस्य ग परुविच्चाक्यस्य सतब पद्ध्यविधच्चाररम म।

सच्चा श्रदच्चा कतथतिच्चा सतदय रयच्चा विस्तदपलभतित॥ (तवि.चद.)
गपुरुविमाक्यस्य  गपुरुणमा  उपमदषस्य  विमाक्यस्य,  तथमा  रमासविमाक्यस्य  विक्षेदमान्तविमाक्यस्य, 

सत्यबपुद्ध्यविब्धिमारणस  सत्यतयमा गहणस,  ययमा यक्षेन मनश्चयक्षेन विस्तकपलभ्यतक्षे  आत्मनयाः उपलबबब्धियाः भविमत समा 
शदमा कसथतमा सविरयाः उकमा।

शदमामविश्विमासयनोयाः कनो भक्षेदयाः। दृढतरमविश्विमास एवि शदमा। यथमा कबश्चतम् कसञ्चतम् तपृषमातरममाह- समतीपक्षे 
कक पनोऽबस्त। जलस चमाबस्त तबस्मनम्। कपृ तक्षे प्रयत्नक्षे लभक्षेत इमत। शपुत्विमा यमद कक पस प्रमत गच्छक्षेतम् तमहर  तस्य अयस 
मविश्विमासयाः शदमा कसथतपुमम् रक्यतक्षे। यथमा मविश्विमासयाः तथमा प्रविपृसत्तयाः चक्षेतम् स मविश्विमासयाः शदमा। मविश्विमासक्षे शदमायमास  
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विमा  मविषयस्य प्रत्यकमानपुभवियाः  नमाबस्त।  अनपुममानक्षेन  रबदप्रममाणक्षेन  विमा  जमातमम्।  यथमा  स्विगरकमामनो  यजक्षेत  इमत 
विक्षेदविमाक्यमादम्  जमातस  यतम्  स्विगमारमदसपुखस  सलप्सपुयाः  चक्षेतम्  यमागस  कपु यमारतम्।  तत्र ययाः  यमागस  करनोमत तस्य विक्षेदक्षे  शदमा 
अबस्त। यश्च कक्षे विलस विक्षेदप्रमाममाण्यस स्वितीकरनोमत परन्तपु विक्षेदनोकप्रकमारक्षेण नमाचरमत तस्य विक्षेदक्षे मविश्विमासयाः अबस्त, 

शदमा नमाबस्त। अत इदस विकपुस  रक्यतक्षे यतम् प्रविपृसत्तजनकनो मविश्विमासयाः शद्ब्धिमा भविमत।

. . ) 23 4 6 सममाब्धिमानमम्
“मनगपृहतीतस्य मनसयाः शविणमादसौ तदनपुगपुणमविषयक्षे च सममासब्धियाः सममाब्धिमानमम्।” अथमारतम् मविषयक्षेभ्ययाः 

प्रत्यमाहृतस्य मचत्तस्य आत्मनयाः मविषयक्षे  शविण-मनन-मनमदध्यमासनक्षे  तथमा तस्य अनपुगपुणमविषयक्षे  गपुरुरपुशकषमादसौ 
अविस्थमानमम्  एवि  सममाब्धिमानमम्।  अस्यमामम्  दरमायमामम्  एविस  मकममप  न  कतरव्यस  यक्षेन  सममाब्धिमाननमारयाः  स्यमातम्। 
मविविक्षेकचकडमामणसौ उकमम् - 

सम्यगच्चास्थिच्चापनिपं ब पदतदः शि पदत ब्रह्मतर सवि रथच्चा।

तित्समच्चाधच्चानितमत पक्तपं  नि ति प तचतस्य लच्चालनिम म॥ (तवि.चद.)
रपुदक्षे  मनगपुरणक्षे  ब्रहमण  ब्रहमविषयकतत्त्विजमानक्षे  बपुदक्षेयाः  मचत्तस्य  सम्यकम्  यथमाथरतयमा  स्थमापनस 

बस्थरतीकरणमम्  एवि  सममाब्धिमानमम्  इत्यपुकमम्।  तपु  मकन्तपु  मचत्तस्य  लमालनमम्  कसौतपुहलमातम्  विक्षेदमान्ततत्त्विस्य 
आलनोचनक्षेन मनसयाः तपृमप्तलमाभयाः न सममाब्धिमानमम् इत्यथरयाः। 

अत्र  यतम्  सममाब्धिमानमम्  उच्यतक्षे  ततम्  मचत्तविपृसत्तमनरनोब्धिरूपस  नमाबस्त।  यमद  अत्रद्वैवि  मचत्तविपृसत्तमनरनोब्धियाः 
स्यमातम् तमहर  समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः गपुरुसमतीपस न गच्छक्षेतम्। शविणमामदममप न कपु यमारतम्। मनरनोब्धिक्षे समत कपु त एतदम् 
उपपदक्षेत। अतयाः विक्षेदमान्तस्य शविणमादसौ तदनपुकक लमविषयमाणमास सदमा मचन्तनमक्षेवि अत्र सममाब्धिमानमम्। 

. ) 23 5 मपुमपुकपुत्विमम्
मनोकपु मम्  इच्छमत  इमत मपुमपुकपुयाः।  तस्य भमाविनो  मपुमपुकपुत्विमम्।  मपुमपुकपुत्विस  मनोकक्षेच्छमा।  मपुमपुकमायमा  उदयमातम् 

मनोकनोपमायस्य  सजजमासमा  सपुतमारमम्  उदक्षेमत।  ततनो  ब्रह  सजजमासमत।  ब्रहसजजमासमा  कस्य  भविमत।  न  मह 
सससमारमविषयमातम् समाध्यसमाब्धिनमामदभक्षेदलकणमादम् अमविरकस्य आत्मद्वैकत्विजमानमविषयक्षे असब्धिकमारयाः, अतपृमषतस्य इवि 
पमानक्षे। 

मपुमपुकपुत्विस्य अथरस्तमावितम् मनोकक्षे इच्छमा। आत्मजमानप्रमाप्तयक्षे एततम् एवि प्रब्धिमानस समाब्धिनमम्। यमद पपुरुषस्य 
मनोकप्रमाप्तयक्षे इच्छमा न भविमत तमहर  मनोकनोपमायस्य अन्विक्षेषणस न करनोमत। तस्ममातम् आत्मदररनमम् अमप न करनोमत। 
तक्षेन आत्मदररनस मनोकस्य ममागरयाः, विक्षेदमान्ततत्त्वि-शविण-मनन-मनमदध्यमासनमम् आत्मदररनक्षेक्षे कमारणमम् इमत बनोदपुस न 
रक्ननोमत। अतयाः विक्षेदमान्तक्षे तस्य प्रविपृसत्तयाः एवि न स्यमातम्। तक्षेन विक्षेदमान्तद्वैकविक्षेदस्य आत्मनयाः जमानमम् अमप तस्य न 
भविमत। अतयाः असब्धिकमाररणयाः मनोकक्षेच्छमा अविश्यस स्यमातम्। मविविक्षेकचकडमामणसौ रङ्करमाचमायरण उकमम् - 

अहपंकच्चारच्चातददतहच्चान्तच्चानि म बन्धच्चानिजच्चानिकतल्पतिच्चानि म।

स्वस्वरूपच्चाविबप्नोध तनि मप्नोक्तप तमच्छच्चा म पम पक्ष पतिच्चा॥ (तवि.चद)
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सरलमाथर याः-  अहसकमारमामददक्षेहमान्तमानम्  सकक्ष्ममातम्  अहसकमारमातम्  आरभ्य  स्थकलदक्षेहपयरन्तमम्, 
अजमानकबल्पतमानम्  अजमानमातम्  उत्पन्नमानम्  बन्ब्धिमानम्  बन्ब्धिसहमकहमानम्  स्विस्विरूपमाविबनोब्धिक्षेन  आत्मजमानक्षेन  मनोकपु मम् 
इच्छमा एवि मपुमपुकपुतमा इमत। 

समाब्धिनचतपुषयक्षे कमायरकमारणभमावियाः। 
एविस समाब्धिनचतपुषयस मनरूमपतमम्। यमावितम् मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः न भविमत तमावितम् अमनत्यक्षे विस्तपुमन 

विद्वैरमाग्यस न उत्पदतक्षे। विद्वैरमाग्यस मविनमा रममादतीनमामम् अमप प्रमतष्ठमा न सम्भविमत। रममादतीनमामम् अभमाविक्षे मनोकमविषमयणती 
इच्छमा  एवि  न  सम्भविमत।  मनोकक्षे  इच्छमास  मविनमा  ब्रहसजजमासमा  अमप  न  स्यमातम्।  तस्ममातम्  अमादसौ 
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः  ततयाः  इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागयाः  ततयाः  रममामदषट्कसम्पसत्तयाः  ततयाः  मपुमपुकपुत्त्विमम्  इमत 
क्रमक्षेण तक्षेषमामपुल्लक्षेखयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 4 रममामदषट्कसम्पत्तसौ रममामदषट्कस  मकमम्।

. 5 रममामदषट्कसम्पत्तसौ सम्पसत्तपदस्य कनोऽथरयाः।

. 6 रमयाः कयाः कथ्यतक्षे। कस्य रमयाः मक्रयतक्षे।

. 7 दमयाः कयाः कथ्यतक्षे। मकस  दमनतीयमम्।

. 8 उपरमतयाः कमा। कपु तयाः उपरमतयाः।

. 9 मतमतकमा कमा। मतमतकमामविषययाः कयाः।

. 10 शदमापदस्य कनोऽथरयाः। शदमामविषययाः कयाः।

. 11 सममाब्धिमानस मकमम्। कबस्मनम् सममाब्धिमानमम्।

. 12 कमा मपुमपुकमा। कपु तनो मपुमपुकमा। 

. ) 23 6 मविषययाः
अनपुबन्ब्धिक्षेषपु  असब्धिकमारती  कयाः  इमत  एतमावितमा  उकमम्।  मदततीययाः  अनपुबन्ब्धिस्तमाविदम्  मविषययाः। 

सनोऽब्धिपुनमात्रनोपस्थमाप्यतक्षे।

रमासजप्रममामनवित्यमारजमानगनोचरयाः मविषययाः कथ्यतक्षे। अथमारतम्-  प्रस्तपुतरमासस्य पठनक्षेन कमामचतम् प्रममा 
जमायक्षेत समा रमासजप्रममा। तयमा प्रमयमा मनवित्यर दकरतीकतरव्यस मकममप अजमानस स्यमातम्। तस्य अजमानस्य कबश्चदम् 
मविषयनो भविमत। स एवि मविषययाः अनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः मविषययाः भविमत। यस मविषयस जमातपुस रमासस पठमत स मविषय 
एवि अनपुबन्ब्धियाः। रमासमाध्ययनक्षे अनपुबन्ब्धित्विक्षेन कयाः मविषययाः उकयाः अबस्त इमत स्पषस जमानमम् आविश्यकमम्। यतनो 
मह गन्थक्षे  नद्वैकक्षे  मविषयमा उच्यन्तक्षे। समगस गन्थस पमठत्विमा समारभकतस  मकस  गमाहमम्,  लक्षेखकयाः मकस  गमाहमयतपुमम्  गन्थस 
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प्रणतीतविमानम् इमत स्पषतमा यमद अबस्त तमहर  तमात्पयरगहणक्षे भ्रमनो न भविमत। अन्यथमा लक्षेखकक्षे न अभतीषस त्यक्त्विमा 
अन्यदक्षेवि गपृहतीयमातम् पमाठकयाः। 

विक्षेदमान्तस्य मविषयनो भविमत- जतीविब्रहद्वैक्यस रपुदचद्वैतन्यस प्रमक्षेयमम्। कपु तयाः इदमक्षेवि भविमत मविषययाः। यतनो 
मह तत्रद्वैवि विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमबस्त। मकमत्र प्रममाणस यतम् तत्रद्वैवि विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमममत। तत्र प्रममाणस शपुमतयाः। 
तथमामह उपमनषदमाक्यमामन- अयममात्ममा ब्रह, तत्त्विमसस, अहस ब्रहमाबस्म, प्रजमानस ब्रह इत्यमादतीमन। एतद्वैयाः विमाक्यद्वैयाः 
जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यमम् एवि प्रमतपमादतक्षे। 

विक्षेदमान्तविमाक्यद्वैयाः जतीविब्रहणनोयाः ककीदृरमम् ऐक्यस मविविमकतमम्। नतीरकतीरवितम् गसौणस विमा घटमाकमारपटमाकमारवितम् 
मपुख्यस विमा। नतीरस कतीरमम् उभयस मभन्नमम्। परन्तपु तयनोयाः ममशणक्षे कपृ तक्षे जलदपुग्ब्धियनोयाः समाब्धिमारणतयमा पपृथक्करणस न 
सम्भविमत। तयनोयाः ऐक्यमम् अनपुभकयतक्षे। विक्षेदमान्तविमाक्यद्वैयाः एतमादृरमम् ऐक्यस मविविमकतस विमा। उच्यतक्षे “रपुदचद्वैतन्यमम्” 
इमत। अथमारतम् ऐक्यरबदक्षेन अत्र नतीरकतीरवितम् गसौणमम् ऐक्यस न मविविमकतमम्। अत्र ऐक्यरबदमाथरयाः अभक्षेदयाः इमत। 
घटमध्यवितर्थी आकमारयाः महमाकमारस्य एवि असरयाः। परन्तपु घटरूपमाविरणविरमातम् पपृथकम्  इमत अनपुभकयतक्षे। यथमा 
घटमध्यवितर्थी  आकमारयाः  घटस्य नमारक्षे  जमातक्षे  महमाकमारक्षेन  सह  ममसलतयाः  भविमत,  दयनोयाः  औपमासब्धिकयाः  भक्षेदयाः 
मनवितरतक्षे,  दयनोयाः  ऐक्यस  भविमत।  तथद्वैवि  अजमाननमारक्षे  जमातक्षे  जतीविचद्वैतन्यस  रपुदचद्वैतन्यरूपक्षेण  ब्रहचद्वैतन्यक्षेन  सह 
एकमात्मभमाविस प्रमाप्ननोमत। एतमादृरस मपुख्यमम् ऐक्यमम् एवि विक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमम्। आत्मनोपमनषमद आम्नमातस - 

घटत निष्टि त यथच्चा वप्नोम वप्नोम नवि भवितति स्वयम म।

तिथप्नोपच्चातधतविलयत ब्रह्म नवि ब्रह्मतविति म स्वयम म॥ (१/२२)

अथमारतम् -  घटक्षे नषक्षे घटस्य नमारयाः भविमत चक्षेतम् यथमा व्यनोम घटमध्यवितर्थी आकमारयाः व्यनोमद्वैवि स्वियस 
भविमत, स्वियमम् एवि महमाकमारयाः भविमत, तथमा उपमासब्धिमविलयक्षे आविरणनमारक्षे अजमाननमारक्षे जमातक्षे ब्रहमवितम् जतीविमात्ममा 
ब्रहद्वैवि परस ब्रह एवि स्वियस भविमत।

विस्तपुतयाः जतीविब्रहणनोयाः अभक्षेदयाः एवि मविदतक्षे। तत्र यमा भक्षेदप्रततीमतयाः समा अजमानमकलमा। एतमादृरमम् अजमानस 
तमावितम्  मतष्ठमत  यमावितम्  स्विरूपजमानस  भविमत।  अतयाः  अजमानस  नमारमयत्विमा  जतीविब्रहणनोयाः 
रपुदचद्वैतन्यरूपस्विरूपप्रमतपमादनमाय एवि एतमादृरयाः मविषययाः स्वितीकपृ तयाः।

. ) 23 7 सम्बन्ब्धियाः
अनपुबन्ब्धिक्षेषपु  असब्धिकमारती  मविषययाः  च  इमत  एतमावितमा  उकसौ।  तपृततीययाः  अनपुबन्ब्धिस्तमाविदम्  सम्बन्ब्धियाः। 

सनोऽब्धिपुनमात्रनोपस्थमाप्यतक्षे।

सम्बन्ब्धियाः मदष्ठनो भविमत। चतपुषपुर  अनपुबन्ब्धिक्षेषपु परस्परस कक्षे  सम्बन्ब्धिमायाः इमत अत्र द्रिषव्यमम्। 

बनोध्यबनोब्धिकभमाविसम्बन्ब्धियाः-  गन्थनो  बनोब्धिकयाः।  मविषयनो  बनोध्ययाः।  अतयाः  गन्थमविषययनोयाः 
बनोध्यबनोब्धिकभमाविसम्बन्ब्धियाः भविमत। मविषययाः प्रमक्षेययाः। बनोब्धिकस  च  प्रममाणमम्।  अतयाः प्रमक्षेयप्रममाणयनोयाः सम्बन्ब्धियाः 
बनोध्यबनोब्धिकभमाविसम्बन्ब्धियाः। 

प्रमक्षेयस जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यमम्, अभक्षेदयाः। तत्प्रमतपमादकमम् प्रममाणमम् उपमनषदमामद। गन्थक्षेन सह मविषयस्य 
सविरदमा बनोद्ध्यबनोब्धिकभमावियाः एवि सम्बन्ब्धियाः भविमत। रमासस गन्थयाः विमा बनोब्धिकमम्, मविषयश्च बनोध्ययाः। अतयाः मविषयक्षेण 
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सह  रमासस्य  बनोद्ध्यबनोब्धिकभमाविसम्बन्ब्धियाः।  बनोद्ध्यरबदमाथरयाः  बनोब्धिस्य  मविषययाः,  बनोब्धिकरबदमाथरयाः  बनोब्धिस्य 
जनकयाः  अथमारतम्  ययाः  बनोब्धिस  जनयमत।  रमासमातम्  गन्थमातम्  विमा  उत्पन्नस्य  बनोब्धिस्य  मविषययाः  भविमत 
गन्थप्रमतपमादमविषययाः। अतयाः स बनोध्ययाः इमत उच्यतक्षे। रमासस मविषयबनोब्धिस्य जनकमम्। अतयाः तदम् बनोब्धिकमम् इमत 
उच्यतक्षे।  एतमादृरस्य एवि  सम्बन्ब्धिस्य जमानस  भविमत चक्षेतम्  मविषयस  सजजमासपुयाः  तस्य  बनोब्धिकक्षे  रमासक्षे  प्रवितरतक्षे। 
रमासमाध्ययनस च करनोमत।

. ) 23 8 प्रयनोजनमम्
अनपुबन्ब्धिक्षेषपु  असब्धिकमारती  मविषययाः  सम्बन्ब्धिश्च  इमत  एतमावितमा  उकमायाः।  चतपुथरयाः  अनपुबन्ब्धिस्तमाविदम् 

प्रयनोजनमम्। तदब्धिपुनमात्रनोपस्थमाप्यतक्षे। 

“प्रयप्नोजनिम म अनि पतदश्य नि मनप्नोऽतप प्रविति रति त”। 
प्रयनोजनमम् अजमात्विमा मन्दबपुमदयाः जनयाः अमप कबस्मन्नमप कमायर प्रविपृत्तयाः न भविमत, तमहर  ममतमतमास कमा 

कथमा। तक्षे तपु अविश्यमम् एवि प्रविपृत्तमा न भमविष्यबन्त प्रयनोजनजमानमाभमाविक्षे। 

“यमथरमसब्धिकपृ त्य प्रवितरतक्षे ततम् प्रयनोजनमम्”(१.१.२४) इमत गसौतमतीयस सकत्रमम् अमप कथयमत यतम् यदम् 
विस्तपु  असब्धिकपृ त्य  अथमारतम्  यस्य विस्तपुनयाः  प्रमाप्तयक्षे  पपुरुषयाः  कबस्मन्नमप कमायर  प्रविपृत्तयाः भविमत,  तदम्  विस्तपु  एवि 
प्रयनोजनमम्। कपु ममाररलभटयाः अमप आह - 

सविरस्य नवि ति प शिच्चास्त्रिस्य कमररप्नो विच्चातप कस्यतचति म।

यच्चाविति म प्रयप्नोजनिपं निप्नोक्तपं  तिच्चाविति म तिति म कत नि गवृह्यति त॥ 
अतयाः  रमासमादसौ  गन्थमादसौ  विमा  रमासस्य  गन्थस्य  विमा  प्रयनोजनमम्  उकस  भविमत।  तस्ममातम् 

अनपुबन्ब्धिचतपुषयक्षे प्रयनोजनस्य अन्तभमारवियाः। 

विक्षेदमान्तरमासस्य  प्रयनोजनमम्  मह  जतीविब्रहद्वैक्यरूपप्रमक्षेयमविषयकस्य  अजमानस्य  मनविपृसत्तयाः 
स्विस्विरूपमानन्दमाविमामप्तश्च इमत।  तदक्षेवि  प्रकमारमान्तरक्षेण  कथ्यतक्षे  -  आत्यबन्तककी  सससमारमनविपृसत्तयाः 
ब्रहप्रमामप्तलकणमा। 

जतीविब्रहणनोयाः  ऐक्यस्य प्रमतपमादनमक्षेवि  विक्षेदमान्तस्य मपुख्यनो  मविषययाः।  ऐक्यजमानक्षेन  मनोकयाः  ससध्यमत। 
सससमारस्य आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः भविमत। 

जतीविब्रहद्वैक्यप्रमक्षेयगतमाजमानमनविपृसत्तयाः  ब्रहणमा  सह  आत्मन  ऐक्यमविषयकमाजमानस्य  मनविपृसत्तयाः  तथमा 
स्विस्विरूपमानन्दमाविमामप्तश्च,  स्विरूपजमानक्षे  य आनन्दयाः तस्य प्रमामप्तयाः। ऐक्यगतमाजमानमनविपृसत्तयाः भविमत चक्षेतम्  एवि 
स्विस्विरूपमानन्दप्रमामप्तयाः भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 13 विक्षेदमान्तस्य मविषययाः कयाः। स एवि मविषययाः कपु तयाः।
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. 14 विक्षेदमान्तस्य अनपुबन्ब्धिक्षेषपु सम्बन्ब्धियाः कयाः। सम्बन्ब्धियाः कयनोयाः।

. 15 विक्षेदमान्तस्य प्रयनोजनस मकमम्। कथममदस प्रयनोजनस ससद्ध्यमत।

. 16 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः। 
(क) रमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 17 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः। 
(क) रमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) मविषययाः (घ) विद्वैरमाग्यमम्। 

. 18 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः। 
(क) रमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) असब्धिकमारती  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 19 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः। 
(क) रमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) सम्बन्ब्धियाः   (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 20 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः नमाबस्त। 
(क) रमयाः   (ख) मविषययाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) असब्धिकमारती

. 21 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः नमाबस्त। 
(क) दमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 22 अयमनपुबन्ब्धिक्षेषपु अन्यतमयाः नमाबस्त। 
(क) मपुमपुकपुत्विमम्    (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 23 अयस समाब्धिनचतपुषयक्षे अन्यतमयाः। 
(क) रमयाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) शदमा

. 24 अयस समाब्धिनचतपुषयक्षे अन्यतमयाः। 
(क) मविषययाः   (ख) मविविक्षेकयाः   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) असब्धिकमारती

. 25 रममामदषट्कसम्पत्तसौ इदस नमान्तभरविमत।
(क) उपरमतयाः   (ख) मतमतकतमा   (ग) मपुमपुकपुत्विमम्   (घ) शदमा

. 26 रममामदषट्कसम्पत्तसौ इदस नमान्तभरविमत।
(क) उपरमतयाः   (ख) मतमतकतमा   (ग) विद्वैरमाग्यमम्  (घ) शदमा

. 27 रममामदषट्कसम्पत्तसौ इदस नमान्तभरविमत।
(क) उपरमतयाः   (ख) मतमतकतमा   (ग) सम्बन्ब्धियाः  (घ) शदमा

. 28 मविषयक्षेभ्यनो मनसनो मनगहयाः मकमपुच्यतक्षे। 
(क) रमयाः   (ख) दमयाः   (ग) उपरमतयाः  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 29 मविषयक्षेभ्यनो बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास मनगहयाः मकमपुच्यतक्षे। 
(क) रमयाः   (ख) दमयाः   (ग) उपरमतयाः  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 30 मविषयक्षेभ्यनो मनविमतरतमानमामम् इबन्द्रियमाणमास मनसयाः च शविणमादसौ एकमागतमा मकमपुच्यतक्षे। 
(क) रमयाः   (ख) दमयाः   (ग) उपरमतयाः  (घ) विद्वैरमाग्यमम्
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. 31 रतीतनोष्णमामददन्दसहनस मकमपुच्यतक्षे। 
(क) मतमतकमा   (ख) दमयाः   (ग) उपरमतयाः  (घ) विद्वैरमाग्यमम्

. 32 विक्षेदमान्तमानमास कपु त्र तमात्पयरमम्। 
(क) कमरमण   (ख) ब्रहमण   (ग) स्विगर  (घ) दक्षेहब्धिमारणक्षे

. ) 23 9 गपुरूपसदनमम्
इतयाः  पकविरमम्  अबस्मनम्  पमाठक्षे  अनपुबन्ब्धिमा  आलनोमचतमायाः।  तक्षेषपु  असब्धिकमारती  अन्यतमयाः।  स  च 

उकलकणलमकतयाः  असब्धिकमारती  जननमरणमात्मकस  चक्रस  परतीक्ष्य  तद्गतव्यमाध्यमामदकस  च  मविमचन्त्य 
सससमारमानलसन्तप्तयाः गपुरुमम् उपसपरमत। तदथमा सकयमारतपक्षेन दग्ब्धिमस्तकनो दमाहमनविपृसत्तकमामयाः रतीतलस जलरमामरमम् 
अनपुसरमत तथमा सससमारतमापत्रयदन्दहममानयाः तमापमनविपृसत्तकमामयाः स्विस्विरूपस  सजजमासपुयाः सससमारमनवितरकस  शसौमत्रयस 
ब्रहमनष्ठस  करतलमामलकवितम्  स्विप्रकमारमात्मस्विरूपसमपरकस  गपुरुमम्  उपसपरमत।  गत्विमा  च  तमम् 
मननोविमाक्कमायकमरमभयाः सक्षेवितक्षे। तदमा तथमा उपबस्थतक्षे मरष्यमाय गपुरुयाः उपमदरमत परकरुणयमा-

तिसन स तविद्विच्चानि पपसनच्चाय सम्यकम 

प्रशिच्चान्ततचतच्चाय शिमच्चातन्वितिच्चाय।

यतनिच्चाक्षरपं प परुषपं वि तद सतपं 

प्रप्नोविच्चाच तिच्चापं तिततिप्नो ब्रह्मतविदच्चाम म॥(म प.१.२.१३)

सरलमाथर याः- तस्मद्वै सयाः मविदमानम् गपुरुयाः ब्रहमवितम् , उपसन्नमाय उपगतमाय। सम्यकम्  यथमारमासममत्यक्षेततम्। 
प्ररमान्तमचत्तमाय उपरतदपमारमददनोषमाय। रममाबन्वितमाय बमाहक्षेबन्द्रियनोपरमक्षेण च यपुकमाय,  सविरतनो  मविरकमायक्षेत्यक्षेततम्। 
यक्षेन  मविजमानक्षेन  ययमा  मविदयमा  च  परयमा  अकरमम्  पपुरुषरबदविमाच्यस  पकणरत्विमात्पपुरर  रयनमाच्च,  सत्यस  तदक्षेवि 
परममाथरस्विमाभमाव्यमादम् अव्ययमम्  ,  अकरस चमाकरणमादम् अकतत्विमादम् अकयत्विमाच्च,  विक्षेद मविजमानमामत तमास ब्रहमविदमास 
तत्त्वितयाः  यथमावितम्  प्रनोविमाच  प्रब्रकयमामदत्यथरयाः।  आचमायरस्य  अमप  अयमक्षेवि  मनयमनो  यदम् 
न्यमायप्रमाप्तसबच्छष्यमनस्तमारणमम् अमविदमामहनोदब्धिक्षेयाः। 

शिच्चान्तप्नो दच्चान्त उपरततितस्तततिक्ष पदः समच्चातहतिप्नो भदत्वच्चाऽतन्यतविच्चातच्चानिपं पश्यतति। (बवृ.उ. 

४.४.२३)

सरलमाथर याः-  रमान्तयाः बमाहक्षेबन्द्रियव्यमापमारत उपरमान्तयाः,  तथमा दमान्तयाः अन्तयाःकरणतपृष्णमातनो  मनविपृत्तयाः, 
उपरतयाः  सविरषणमामविमनमपुरकयाः  सन्न्यमासती,  मतमतकपुयाः  दन्दसमहष्णपुयाः,  सममामहतयाः  इबन्द्रियमान्तयाःकरणचलनरूपमादम् 
व्यमाविपृत्त्यमा  एकमागतमारूपक्षेण सममामहतनो  भकत्विमा  सविर  समस्तमम्  आत्ममानमक्षेवि पश्यमत,  नमान्यतम्  आत्मव्यमतररकस  
बमालमागममात्रमम् अप्यस्ततीत्यक्षेविस पश्यमत। रमान्तयाः इमत पदक्षेन रमयाः उकयाः। दमान्तयाः इत्यनक्षेन दमयाः उकयाः। उपरतयाः 
इत्यस्ममातम्  उपरमतयाः  जमायतक्षे।  मतमतकपुयाः  इत्यनक्षेन  मतमतकमा  अविगम्यतक्षे।  सममामहतयाः  इमत  रबदक्षेन  सममाब्धिमानस 
जमायतक्षे। इत्थस ययाः रमदमनोपरमतमतमतकमासममाब्धिमानविमानम् स आत्ममानस पश्यमत। तस्यमास्यमाथरस्य ससगहस करनोमत 
उपदक्षेरसमाहसती- 
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प्रशिच्चान्ततचतच्चाय तजति ततन्द्रियच्चाय च 

प्रहतीरदप्नोषच्चाय यथप्नोक्तकच्चातरर त।

ग परच्चातन्वितिच्चाय अनि पगतिच्चाय सवि रदच्चा

प्रदतयमततिति म सतितिपं म पम पक्षवित॥ (१६.१२)

सरलमाथर याः-  प्ररमान्तमचत्तमाय-  प्ररमान्तस  मचत्तस यस्य स प्ररमान्तमचत्तयाः। तस्मद्वै।  अनक्षेन रमगपुणयपुक 
उकयाः। सजतक्षेबन्द्रियमाय-  सजतमामन इबन्द्रियमामण यक्षेन स सजतक्षेबन्द्रिययाः। तस्मद्वै।  अनक्षेन दमगपुणयपुक उकयाः। दनोषमायाः 
रमागमादययाः। तक्षे च पमापप्रभविमायाः। तक्षे प्रहतीणमायाः यस्य स प्रहतीणदनोषयाः। तस्मद्वै। अनक्षेन यस्य मचत्तस रपुदस स उकयाः। 
यथमा  उकस  रमासक्षेण  गपुरुणमा  च  तथमा  करनोमत  स  यथनोककमारती।  तस्मद्वै।  अनक्षेन  कमाम्यमनमषदविजरनपपुरयाःसरस 
मनत्यमादनपुष्ठमानक्षेन  ईश्विरप्रतीमतयाः  यक्षेन  लबब्धिमा  स  उकयाः।  गपुणमा  मविविक्षेकविद्वैरमाग्यनोपरमतमतमतकमासममाब्धिमानमामन।  तद्वैयाः 
अबन्वितयाः  गपुणमाबन्वितयाः।  तस्मद्वै।  अनपुगतमाय  गपुरुसक्षेविमापरमाय।  अनक्षेन  शदमा  उकमा।  शदमालपुयाः  खलपु  अनपुगतयाः 
गपुरुसक्षेविमापरनो भविमत।  

एविमम्  असब्धिगतमासखलविक्षेदमाथर याः  रपुदमचत्तयाः  एकमागममानसयाः  समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः  असब्धिकमारती 
भविमत। एविमम् असब्धिकमारसम्पमादनमातम् परस शविणमामदकस  कतरव्यमम्। परन्तपु रमासमविदमप असब्धिकमारती स्विमातन्त्र्यक्षेण 
ब्रहजमानमान्विक्षेषणस  न  कपु यमारतम्।  अतयाः  असब्धिकमारलमाभनोत्तरस  शविणमादतीनमास  कपृ तक्षे  गपुरुसमतीपस  गन्तव्यमक्षेवि।  तथमामह 
शपुमतयाः- 

परतीक्ष्य लप्नोकच्चानि म कम रतचतिच्चानि म ब्रच्चाह्मरप्नो तनिविर्वेदमच्चायच्चानच्चास्त्यकवृ तिदः कवृ ति तनि।

तितद्विजच्चानिच्चाथर स ग परुमतविच्चातभगच्छतति म सतमत्पच्चातरदः श्रप्नोतत्रयपं ब्रह्मतनिषम म॥ (म प.१.२.१२)

सरलमाथर याः  -  ब्रमाहणयाः ब्रहमविदमास लबब्धिपुमम् इच्छपु याः लनोकमानम् परतीकक्षेत। प्रत्यकमानपुममाननोपनमागमद्वैयाः प्रममाणद्वैयाः 
सविरतयाः यमाथमात्म्यक्षेन लनोकमानम् अविब्धिमारयक्षेमदत्यथरयाः। कक्षे  लनोकमायाः परतीकणतीयमायाः। अव्यकमामदस्थमाविरमान्तमायाः सविरऽमप 
परतीकणतीयमायाः। ईदृश्यमा परतीकयमा मकमम् अविब्धिमारयक्षेतम्। इत्थमम् अविब्धिमारयक्षेतम्- एतक्षे लनोकमायाः उत्पसत्तमविनमाररमासलनयाः 
सबन्त। अनक्षेकमानथररतसहससङ्कपु लमायाः सबन्त। कदलतीगभरविदम् असमारमायाः सबन्त। ममायमामरतीच्यपुदकसममायाः सबन्त। 
गन्ब्धिविरनगरमाकमारस्विप्नजलबपुदपुदफक्षे नसममायाः सबन्त। प्रमतकणस प्रध्विसससनयाः सबन्त। यश्च अमविदमाविमानम् भविमत स 
एवि सकमामनो मविमहतमामन कममारमण करनोमत, तत्कमरणमा एतक्षे लनोकमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। अत एवि एतक्षे लनोकमायाः कमरमचतमायाः। 
ब्धिममारब्धिमरमनविरमतरतमायाः इमत। इत्थमम् अविब्धिमारणस कपु यमारतम्। इत्थमम् परतीकक्षेत। 

परतीकणमानन्तरस मकस  कपु यमारतम्। उच्यतक्षे- स मनबश्चनपुयमातम् यतम् - नमाबस्त अकपृ तयाः कपृ तक्षेन। अथमारतम्  इह 
सससमारक्षे नमाबस्त कबश्चदमप अकपृ तयाः अथमारतम् मनत्ययाः पदमाथरयाः। सविर लनोकमायाः कमरमचतमायाः सबन्त। कमरकपृ तत्विमाच्च 
एतक्षे अमनत्यमायाः सबन्त। न मनत्यस मकसञ्चदम्। सविर तपु कमर अमनत्यस्यद्वैवि समाब्धिनमम् अबस्त। यस्ममाच्चतपुमविरब्धिमक्षेवि मह 
सविर कमर  कमायरमम्  - उत्पमादमम् आप्यस मविकमायर ससस्कमायर विमा। नमातयाः परस कमरणनो मविषयनोऽबस्त। अहस च मनत्यक्षेन 
अमपृतक्षेन  अभयक्षेन  कक टस्थक्षेन  अचलक्षेन  धपुविक्षेण  अथरन  अथर्थी,  न  तमदपरतीतक्षेन।  अतयाः  मकस  कपृ तक्षेन  कमरणमा 
आयमासबहहलक्षेन अनथरसमाब्धिनक्षेन इत्यक्षेविस मनमविरण्णयाः भविक्षेतम्। ततश्च अभयस मरविमकपृ तस मनत्यस पदस यतम् तमदजमानमाथर 
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मविरक्षेषक्षेण  असब्धिगममाथर  स  मनमविरण्णनो  ब्रमाहणनो  गपुरुमक्षेवि  असब्धिगच्छक्षेतम्।  ककीदृरमम्  गपुरुमम्  अमभगच्छक्षेतम्।  आचमायर 
रमदममामदसम्पन्नमम्  अमभगच्छक्षेतम्।  शनोमत्रयमम्-  अध्ययनशपुतमाथरसम्पन्नमम्।  ब्रहमनष्ठमम्-  महत्विमा  सविरकममारमण 
कक्षे विलक्षेऽदयक्षे ब्रहमण मनष्ठमा यस्य सनोऽयस ब्रहमनष्ठयाः जपमनष्ठयाः तपनोमनष्ठ इमत यदतम्। न मह कममरणनो ब्रहमनष्ठतमा 
सम्भविमत,  कममारत्मजमानयनोयाः  मविरनोब्धिमातम्।  स तस  गपुरुस  मविसब्धिविदपुपसन्नयाः प्रसमाद पपृच्छक्षेदम्  अकरस  पपुरुषस  सत्यमम्। 
रमासजनोऽमप  स्विमातन्त्र्यक्षेण  ब्रहजमानमान्विक्षेषणस  न  कपु यमारदम्।  गपुरुमम्  कथमम्  अमभगच्छक्षेतम्।  स  सममत्पमामणयाः 
सममद्भिमारगपृहतीतहस्तयाः गपुरुमम् अमभगच्छक्षेतम्। 

अनयमा शपुत्यमा इदस स्पषस भविमत यतम् लनोकपरतीकमायमायाः अनन्तरस मनमविरण्णयाः विद्वैरमाग्यसम्पन्ननो भकत्विमा गपुरुमम् 
उपसपरतम्। ततयाः शविणमामदकस  कपु यमारतम्। 

यनोग्यगपुरुलमाभस्तपु पपुण्यमामतरयमादम् भविमत। तथमामह आचमायरयाः रसकर आह- 

पपुण्यमामतरयमातम्  परमकमारुमणकस  कसञ्चतम्  सद्ब्रहमात्ममविदस  मविमपुकबन्ब्धिनस  ब्रसहष्ठस  यदमा 
आसमादयमत। (छमा.उ.भमा.६.१४.२)

आचमायरविमानम् पपुरुषनो विक्षेद॥ (छमा.उ. ६.१४.२) इमत शपुमततयाः अविगम्यतक्षे यदम् यस्य आचमायरयाः अबस्त 
स ब्रह जमानमामत। आचमायर मविनमा ममागर्नोदक्षेषमा नमाबस्त। 

आचमायमारदद्वैवि मविदमा मविमदतमा समासब्धिष्ठस प्रमापततीमत। (छमा.उ.४.९.३) इमत शपुमततयाः अविगम्यतक्षे यदम् 
आचमायमारदद्वैवि मविदमा मविमदतमा समासब्धिष्ठस समाब्धिपुतमत्विस प्रमापमत प्रमाप्ननोमत।

स्वियस तकर ण ब्रहजमानस्य अन्विक्षेषणस न कतरव्यमममत इमत मनषक्षेब्धिनोऽमप शपुतसौ उपलभ्यतक्षे- 

नि नषच्चा तिकर्वे र मततिरच्चापनि तयच्चा प्रप्नोक्तच्चान्यतनि नवि स पजच्चानिच्चाय प्र तष। (कठ.उ.१.२.९)  

अथमारतम् - नद्वैषमा तकर ण स्विबपुद्ध्यभ्यकहममात्रक्षेण आपनक्षेयमा नमापनतीयमा न प्रमापणतीयमा इत्यथरयाः। नमापनक्षेतव्यमा 
विमा,  ननोपहन्तव्यमा। तमामकर कनो मह अनमागमजयाः स्विबपुमदपररकबल्पतस यबत्कसञ्चदक्षेवि कल्पयमत। अत एवि च यमा 
इयमम् आगमप्रभकतमा ममतयाः तमामकर कमातम् अन्यक्षेनद्वैवि आगममामभजक्षेन आचमायरणद्वैवि प्रनोकमा सतती सपुजमानमाय भविमत हक्षे 
प्रक्षेष्ठ मप्रयतम।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 33 मपुमपुकपुयाः कदमा गपुरुमम् उपसपरमत।

. 34 गपुरुयाः कक्षे न कमारणक्षेन उपमदरमत मविसब्धिविदपुपसन्नमाय।

. 35 गपुरुसमतीपस गत्विमा असब्धिकमारती मकस  करनोमत।

. 36 लबब्धिमासब्धिकमारयाः मपुमपुकपुयाः कथस ब्रहमान्विक्षेषणस कपु यमारतम्।

. 37 गपुरुलमाभक्षे कनो हक्षेतपुयाः।

. 38 आचमायरविमानम् पपुरुषनो विक्षेद इमत शपुतक्षेरथर सलखत।
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. ) 23 10 शविणमम्
विक्षेदमान्तसमारक्षे  उच्यतक्षे  “शविणस नमाम  षबड्विब्धिसलङद्वैयाः  अरक्षेषविक्षेदमान्तमानमामम्  अमदततीयविस्तपुमन 

तमात्पयमारविब्धिमारणमम्।  मननस तपु  शपुतस्य  अमदततीयविस्तपुनयाः  विक्षेदमान्तमानपुगपुणयपुमकमभयाः  अनविरतमम्  अनपुमचन्तनमम्। 
मविजमाततीयदक्षेहमामदप्रत्ययरमहतमामदततीयविस्तपुसजमाततीयप्रत्ययप्रविमाहयाः मनमदध्यमासनमम्” इमत। 

श्रविरपं शिबजपं जच्चानिम पपपत्त्यच्चानि पतचन्तनिम म।

मततितनि ररन्तरच्चा तचन्तच्चा तनितदध्यच्चासनिम पच्यतित॥

ब्धिमररमाजमाध्विरतीन्द्रिमविरमचतक्षे  विक्षेदमान्तपररभमाषमामभब्धिक्षेयक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्तप्रकरणगन्थक्षे  अमप 
ब्रहसमाकमात्कमारहक्षेतपुत्विक्षेन शविणमननमनमदध्यमासनमामन मनगमदतमामन। तत्र शविणस्य मविषयक्षे उच्यतक्षे - 

श्रविरपं निच्चाम वितदच्चान्तच्चानिच्चाम म अतद्वितितीय त ब्रह्मतर तिच्चात्पयच्चा रविधच्चाररच्चानि पकद लच्चा मच्चानिसती तक्रयच्चा इतति। 
शविणस विद्वै न कक्षे विलस कणमारभ्यमास विक्षेदमान्तविमाक्यमानमास शविणमम्,  अमप तपु अरक्षेषविक्षेदमान्तविमाक्यमानमास शविणक्षेन 

तक्षेषमास च सविरषमास विक्षेदमान्तविमाक्यमानमामम् तमात्पयरमम् अदद्वैतक्षे ब्रहमण एवि इमत मनश्चयसम्पमादनमम्। विक्षेदमान्तसमारक्षे अमप 
शविणमविषयक्षे  उच्यतक्षे-  “शविणस  नमाम  षबड्विब्धिसलङद्वै याः  अरक्षेषविक्षेदमान्तमानमामम्  अमदततीयविस्तपुमन 
तमात्पयमारविब्धिमारणमम्” इमत।  शविणस  मह  ब्रहमात्ममन  तत्त्विमसस-विमाक्यस्य  तच्छबदशपुत्यमामदपयमारलनोचनयमा 
तमात्पयमारविगमयाः। 

इत्थिपं विच्चाक्य नदः तिदथच्चा रनि पसन्धच्चानिपं श्रविरपं भवितति म।

य पकच्चा सम्भच्चातवितित्वच्चानि पसपंधच्चानि पं मनिनिपं ति प तिति म॥ (प.द.१.५३)

तमात्पयररबदमाथर याः
ननपु मकस  विद्वै तमात्पयरमनणमारयकसलङमम्। लतीनमथर गमयततीमत सलङमम्। व्यमामप्तबलक्षेन यदम् यस्य गमकस  ततम् 

तस्य सलङमम्। तमात्पयरमनणरयमाय सलङमम् इमत तमात्पयरमनणमारयकसलङमम्। ननपु मकस  तमात्पयरमम्। ततम् अथरयाः, स परनो 
यस्य स तत्पर इमत बहहवतीमहयाः। अथरपर इत्यथरयाः। तस्य भमावियाः तमात्पयरमम् इमत भमाविक्षे ष्यञ्प्रत्यययाः। रबदयाः विमाक्यस 
विमा यदथरपरस ततम्  तस्य तमात्पयरमम्।  तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् एवि तमात्पयरमम्  इमत व्यपुत्पसत्तलबब्धियाः अथरयाः। 
अदद्वैतमतक्षे  अमदततीयक्षे  ब्रहमण एवि अरक्षेषविक्षेदमान्तमानमास  तमात्पयरमम्।  आकमाङ्क्षमा  यनोग्यतमा  समन्नसब्धियाः च यथमा  तथमा 
तमात्पयरमम् अमप रमाबदबनोब्धिस प्रमत हक्षेतपुयाः। विक्षेदमान्तमतक्षे- तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् एवि तमात्पयरमम्। इषस्य अथरस्य 
प्रततीमतजननसमामथ्यरमम्  एवि  तमात्पयरमम्  इमत  तस्यमाथरयाः।  रबदस्य  तमादृरसमामथ्यरविरमादम्  एवि  भनोजनप्रकरणक्षे 
'सद्वैन्ब्धिविमम्  आनय'  इमत सद्वैन्ब्धिविरबदयाः लविणस बनोब्धियमत। ननपु सद्वैन्ब्धिविरबदस्य अश्विबनोब्धिनसमामथ्यरसत्त्विक्षे  अमप 
कथस  स लविणमम्  एवि बनोब्धियमत इमत चक्षेतम्-  भनोजनप्रकरणक्षे  सद्वैन्ब्धिविरबदमातम्  अश्विमाथरप्रततीमतयाः न भवितपु  इमत 
इच्छमाविरमातम्  अश्विमाथरप्रततीमतयनोग्यतमासत्त्विक्षे  अमप  अश्वियाः  न  प्रततीयतक्षे।  ननपु  एतक्षेन  इच्छमा  एवि  तमात्पयरत्विक्षेन 
अमभमहतमा  इमत  चक्षेन्न,  तमदतरप्रततीमतजननक्षेच्छयमा  अनपुच्चमाररतत्विक्षे  समत  तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विस्य 
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तमात्पयरत्विक्षेन  मविविमकतत्विमातम्।  लसौमककविमाक्यक्षेषपु  तपु  तमात्पयर  प्रकरणमामदनमा  अविगम्यतक्षे।  तथमामह  उच्यतक्षे 
विमाक्यपदतीयक्षे - 

विच्चाक्यच्चाति म प्रकररच्चादथच्चा रदयौतचतच्चादतशिकच्चालतिदः।

शिबच्चाथच्चा रदः प्रतविभज्यन्तत नि रूपच्चादतवि कत विलम म॥ इतति।
अस्यमाथर याः - विमाक्यमातम् प्रकरणमातम् अथमारतम् औमचत्यमातम् दक्षेरतयाः कमालतयाः च रबदमानमामम् अथमारयाः मभन्नमायाः 

भविबन्त। तस्ममातम् एतमानम् सविमारनम् मविषयमानम् मविचमायर एवि कक्षे नमचतम् रबदमानमामम् तमात्पयरमम् अविगन्तव्यमम् इमत। 

विद्वैमदकमानमास  विमाक्यमानमास  तपु  कक्षे षमासञ्चतम्  मतक्षे  असब्धिकरणमपुखक्षेन,  कक्षे षमासञ्चतम्  मतक्षे  उपक्रममामदनमा 
तमात्पयरमनणरययाः मक्रयतक्षे। 

असब्धिकरणस विद्वै मविषय-ससरय-पपुविरपक-उत्तरपक-सङत्यमात्मकस  पञ्चसलङकमम्। तथमामह उच्यतक्षे - 

तविषयप्नो तविशियश्चि नवि पदवि रपक्षस्तथप्नोतरम म।

सङततिश्चिततति पञ्चच्चाङपं शिच्चास्त्रि तऽतधकररपं सवृतिम म॥ इतति।

. . ) 23 10 1 तमात्पयर मनणमारयकमामन षटम्  सलङमामन 
प्रकपृ तक्षे उपक्रममामदनमा तमात्पयरमनणरययाः मक्रयतक्षे इत्यतयाः उपक्रममादतीनमास समाममान्यपररचययाः प्रदतीयतक्षे।

उपक्रममामदतमात्पयरमनणमारयकसलङप्रमतपमादकयाः श्लनोकनो मह -

उपक्रमप्नोपसपंहच्चारच्चाविभच्चासप्नोऽपदवि रतिच्चा फलम म।

अथ रविच्चादप्नोपपतती च तलङपं तिच्चात्पय रतनिर रय त॥ इतति। 
१)उपक्रमनोपससहमारसौ,  २)अभ्यमासयाः,  ३)अपकविरतमा,  ४)फलमम्,  ५)अथरविमादयाः,  ६)उपपसत्तयाः चक्षेमत  षटम्  

तमात्पयरगमाहकसलङमामन। इदमानतीमम् एतक्षेषमामम् उपक्रममामदसलङमानमास मविविरणस प्रस्तकयतक्षे- 

. . ) 23 10 2 उपक्रमनोपससहमारसौ
प्रकरणप्रमतपमादस्य अथरस्य प्रकरणस्य आदसौ अन्तक्षे च उपपमादनमम् उपक्रमनोपससहमारसौ इमत। यथमा- 

छमान्दनोग्यनोपमनषमद षष्ठक्षे अध्यमायक्षे आदसौ 'एकमक्षेविमामदततीयमम्', अन्तक्षे 'ऐतदमात्म्यममदस सविरमम्' इमत अमदततीयविस्तपुनयाः 
प्रमतपमादनस मक्रयतक्षे। उपक्रमयाः आरम्भयाः। उपससहमारयाः पररसममामप्तयाः। 
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. . ) 23 10 3 अभ्यमासयाः
प्रकरणप्रमतपमादस्य  विस्तपुनयाः  तन्मध्यक्षे  पसौनयाःपपुन्यक्षेन  प्रमतपमादनमम्  अभ्यमासयाः।  यथमा  - 

छमान्दनोग्यनोपमनषमद  अमदततीयविस्तपुनयाः  मध्यक्षे  'तत्त्विमसस'  इमत  नविकपृ त्विमा  प्रमतपमादनमम्  मविदतक्षे।  अभ्यमासयाः 
आविपृसत्तयाः, पपुनयाःपपुनयाः कथनमम्।

. . ) 23 10 4 अपकविरतमा
प्रकरणप्रमतपमादस्य  अथरस्य  प्रममाणमान्तरक्षेण  अमविषयतीकरणमम्  अपकविरतमा  इमत।  यथमा 

छमान्दनोग्यनोपमनषमद  अमदततीयविस्तपुनयाः  प्रत्यकमामदप्रममाणमान्तरक्षेण  अमविषयतीकरणमम्।  यनो  मविषय  आगमप्रममाणक्षेन 
जमायतक्षे स नमान्यक्षेन कक्षे नमचदमप प्रममाणक्षेन जमायतक्षे चक्षेतम् स प्रममाणमान्तरमामविषययाः।

. . ) 23 10 5 फलमम्
प्रकरणप्रमतपमादस्य आत्मजमानस्य तदनपुष्ठमानस्य विमा तत्र तत्र शकयममाणस प्रयनोजनस फलमम्। यथमा  - 

छमान्दनोग्यनोपमनषमद  'आचमायरविमानम्  पपुरुषनो  विक्षेद,  तस्य  तमाविदक्षेवि  मचरस  यमाविन्न  मविमनोक्ष्यक्षे  अथ  सम्पत्स्यक्षे' 
(छमा.उ.६.१४.२) इमत अमदततीयविस्तपुजमानस्य तत्प्रमामप्तयाः प्रयनोजनमम्।

. . ) 23 10 6 अथरविमादयाः
प्रकरणप्रमतपमादस्य तत्र तत्र प्ररससनमम् अथरविमादयाः। यथमा छमान्दनोग्यनोपमनषमद 'उत तममादक्षेरमप्रमाक्ष्ययाः, 

यक्षेनमाशपुतस शपुतस भवित्यमतस मतममविजमातस मविजमातमम्' (छमा.उ.६.१.३) इमत अमदततीयविस्तपुनयाः प्ररससनमम् मक्रयतक्षे।

. . ) 23 10 7 उपपसत्तयाः
उपपसत्तमहर  यपुमकयाः। प्रकरणप्रमतपमादमाथरसमाब्धिनक्षे तत्र तत्र शकयममाणमा यपुमकयाः उपपसत्तयाः। यथमा - 'यथमा 

सनोम्यद्वैकक्षे न मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृण्मयस मविजमातस स्यमादम् विमाचमारम्भणस मविकमारनो नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि सत्यमम्' इत्यमादसौ 
अमदततीयविस्तपुसमाब्धिनक्षे मविकमारस्य विमाचमारम्भणममात्रत्विक्षे यपुमकयाः शकयतक्षे।

इत्थस छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः षष्ठमाध्यमायस्य तमात्पयरमम् अमदततीयस ब्रह इमत सपुस्पषमम्। एविमक्षेवि अन्यमामन 
रमासमामण,  अन्यक्षे गन्थमायाः चमामप द्रिषव्यमायाः। एविमम् विक्षेदमान्तमानमामम् अमदततीयक्षे ब्रहमण तमात्पयमारविब्धिमारणमम् एवि शविणमम् 
इमत मनगमदतस यथमामविस्तरमम्। 

शविणमादक्षेवि आत्मसमाकमात्कमारयाः
अत्र यतम् प्रस्तकयतक्षे तदक्षेकस  मतमम् अस्ततीमत अविब्धिक्षेयमम्। आत्मसमाकमात्कमारस प्रमत कक्षे मचतम् प्रमतबन्ब्धिमायाः 

सबन्त। तक्षे  असम्भमाविनमा मविपरतीतभमाविनमा च भवितयाः। यस्य असब्धिकमाररणयाः यपुकसमाब्धिनमानपुष्ठमानमातम्  प्रमतबन्ब्धिमायाः 
अपगतमायाः सबन्त स मनविपृत्तप्रमतबन्ब्धिकयाः असब्धिकमारती  उत्तममासब्धिकमारती  भविमत। तस्य महमाविमाक्यशविणममात्रक्षेणद्वैवि 
अदद्वैतमात्मसमाकमात्कमारयाः ससद्ध्यमत। तथमा च गपुरुमपुखमादम् विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमनब्धिमाररणरूपशविणमामभन्ननो मविचमार एवि 
आत्मसमाकमात्कमारक्षे हक्षेतपुयाः। मविचमारनो मह आत्ममानमात्मननोयाः बन्ब्धिमनोकयनोश्च स्विरूपस यथमारमासस मविमपृश्य मनणरययाः। 
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मननस  मनमदध्यमासनस  च  प्रमतबन्ब्धिकमनविपृत्त्यद्वै  अनपुष्ठक्षेयस  भविमत।  मननमनमदध्यमासनयनोयाः 
ससरयमविपयरयमनविपृत्तसौ  उपयनोमगत्विमम्  भविमत।  असम्भमाविनमा  प्रममाणगतमा  प्रमक्षेयगतमा  च  भविमत।  प्रममाणगतमा 
असम्भमाविनमा  शविणक्षेन  मनवितरतक्षे।  प्रमक्षेयगतमा  असम्भमाविनमा  च  मननक्षेन  मनवितरतक्षे।  मविपरतीतभमाविनमा  तपु 
मनमदध्यमासनक्षेन मनवितरतक्षे।

प्रममाणगतमा  असम्भमाविनमा  -  प्रममाणमम् उपमनषदम् ब्रहसकत्रस भगविद्गतीतमा इत्यमादयनो गन्थमायाः। तद्गतमा 
असम्भमाविनमा।  अथमारतम्  उपमनषदमास  कपु त्र  तमात्पयरमममत मविषयक्षे  ससरययाः एवि प्रममाणगतमा असम्भमाविनमा। कमरमण 
ब्रहमण  विमा।  यतनो  मह  पकविरमतीममाससमानपुसमारक्षेण  कमरमण  एवि  तमात्पयरमम्।  आम्नमाययाः  मक्रयमाथरयाः  अबस्त,  यस्य 
विक्षेदविमाक्यस्य मक्रयमाथरत्विस  नमाबस्त तदम् विक्षेदविमाक्यस मनरथरकमममत अतयाः अथरविमादक्षे  अन्तभरविमत इमत अमभप्रद्वैमत 
जद्वैमममनमपुमनयाः। इत्थस  जद्वैमममनमपुमनरमप कमरमण विक्षेदमानमास  तमात्पयर  प्रमतपमादयमत चक्षेतम्  अन्यक्षेषमास  कमा कथमा। अतयाः 
समक्षेषमाममप विक्षेदमान्तमानमास ब्रहमात्मद्वैक्यक्षे तमात्पयरमममत यदमप विक्षेदमान्तक्षे व्यविस्थमामपतमम्। तथमामप कबश्चतम् द पुररतबलमातम् 
पतीडममानयाः तमात्पयर गहतीतपुमसमथर्नो भविमत। दपुररतस्य पररणमाम एवि इयमम् असम्भमाविनमा। इयमक्षेवि प्रमतबबन्ब्धिकमा। 
अतयाः  दपुररतनमारपपुरयाःसरस  यथमामविसब्धि  विक्षेदमान्तमानमास  शविणस  मक्रयतक्षे  चक्षेतम्  तमात्पयरगहयाः  भविक्षेतम्।  तदमा  प्रममाणगतमा 
असम्भमाविनमा दकरतीभविक्षेतम्। 

प्रमक्षेयगतमा असम्भमाविनमा- शविणक्षेन इदस जमातस यतम् ब्रहमण विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमबस्त,  न तपु कमरमण। 
तथमामप यनोऽयस जतीविब्रहणनोयाः अभक्षेदयाः प्रमतपमादतक्षे सयाः अभक्षेदयाः विमास्तमविक उत भक्षेद इमत ससरयनो जमायतक्षे। अयस 
ससरययाः विक्षेदमान्तस्य यनो मविषययाः प्रमक्षेयस जतीविब्रहद्वैक्यस तमदषयकनोऽबस्त। अत इयस प्रमक्षेयगतमा असम्भमाविनमा। इयमक्षेवि 
प्रमतबबन्ब्धिकमा, दपुररतस्य पररणमामरूपमा। अतनो द पुररतनमारपपुरयाःसरस यथमाप्रमविसब्धि शपुतस्य विक्षेदमान्तस्य मननस मक्रयतक्षे 
चक्षेदयस ससरयनो दकरतीभविक्षेतम्। इत्थस प्रमक्षेयगतमा असम्भमाविनमा दकरतीभविक्षेतम्। 

असम्भमाविनमा- मचत्तस्य ब्रहमात्मपररभमाविनमाप्रचयमनममत्ततदक्षेकमागविपृत्त्ययनोग्यतनोच्यतक्षे।

मविपरतीतभमाविनमा-  ररतीरमादध्यमासससस्कमारप्रचययाः।  ररतीरमादसौ  आत्मत्विभमाविनमा  मविपरतीतभमाविनमा। 
अनक्षेकजन्ममासजरतससस्कमारविरमादम् दक्षेहमादसौ आत्ममाध्यमासयाः भविमत। अहन्तमा ममतमा च उदक्षेमत। अहस दक्षेहयाः। अहस 
स्थकलयाः। अहस कमाणयाः। मम इदमम् इत्यमामदरूपक्षेण तमादमात्म्यमाध्यमासयाः मविपरतीतभमाविनमा कथ्यतक्षे। इत्थस दक्षेहमादतीनमास 
सत्यत्विमनश्चययाः जतीविब्रहणनोयाः भक्षेदमनश्चय एवि मविपरतीतभमाविनमा। मनमदध्यमासनक्षेन मविपरतीतभमाविनमा नश्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः ५

. 39 शविणस मकमम्।

. 40 तमात्पयर मकमम्। 

. 41 तमात्पयरमनणमारयकमामन सलङमामन कमत। कमामन च।

. 42 उपक्रमनोपससहमारसौ कसौ। क्विमान्तभरविमत। 

. 43 अभ्यमासयाः कयाः। क्विमान्तभरविमत। 
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. 44 अपकविरतमा कमा। क्विमान्तभरविमत। 

. 45 फलमम् मकमम्। क्विमान्तभरविमत। 

. 46 अथरविमादयाः कयाः। क्विमान्तभरविमत। 

. 47 उपपसत्तयाः कमा। क्विमान्तभरविमत। 

. 48 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्॥ 
(क) मविविक्षेकयाः   (ख) विद्वैरमाग्यमम्   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) उपपसत्तयाः

. 49 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्॥ 
(क) मविविक्षेकयाः   (ख) विद्वैरमाग्यमम्   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) फलमम्

. 50 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्॥ 
(क) मविविक्षेकयाः   (ख) विद्वैरमाग्यमम्   (ग) प्रयनोजनमम्  (घ) उपक्रमसौपससहमारसौ

. 51 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्॥ 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) अपकविरतमा

. 52 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् नमाबस्त। 
(क) मविविक्षेकयाः   (ख) फलमम्   (ग) अपकविरतमा   (घ) उपपसत्तयाः

. 53 तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् नमाबस्त। 
(क) विद्वैरमाग्यमम्   (ख) फलमम्   (ग) अपकविरतमा   (घ) उपपसत्तयाः

. 54 उपपसत्तयाः क्विमान्तभरविमत। 
(क) अनपुबन्ब्धिक्षेषपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु

. 55 फलमम् क्विमान्तभरविमत। 
(क) अनपुबन्ब्धिक्षेषपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु

. 56 मविविक्षेकयाः क्विमान्तभरविमत। 
(क) अनपुबन्ब्धिक्षेषपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु

. 57 मविषययाः क्विमान्तभरविमत। 
(क) अनपुबन्ब्धिक्षेषपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु

. 58 दमयाः क्विमान्तभरविमत। 
(क) अनपुबन्ब्धिक्षेषपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु

. 59 प्रमायबश्चत्तस क्विमान्तभरविमत। 
(क) मचत्तरनोब्धिककमरसपु   (ख) समाब्धिनचतपुषयक्षे   (ग) रममामदषट्कसम्पत्तसौ  (घ) 

तमात्पयरमनणमारयकसलङक्षेषपु
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. ) 23 11 मननमम्
मननस्य लकणस मनगदतक्षे विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारक्षेण ब्धिमररमाजमाध्विररन्द्रिक्षेण-

मनिनिपं निच्चाम शिबच्चाविधच्चातरति त अथर्वे मच्चानिच्चान्तरतविरप्नोधशिङच्चायच्चाम म 

तितनरच्चाकररच्चानि पकद लतिकच्चा रतकजच्चानिजनिकप्नो मच्चानिसप्नो वच्चापच्चार इतति। 
अस्यमाथर याः - शविणक्षेन ययाः अथरयाः मनबश्चतयाः भविमत तत्र प्रममाणमान्तरक्षेण बहवियाः मविरनोब्धिमायाः सममागच्छबन्त। 

अन्यक्षेऽमप आकक्षेपमामदनमा भ्रमाममयतपुस रक्नपुविबन्त। अथविमा स्विमनसस एवि मविरुदमायाः यपुकययाः आमविभरमवितपुमम् अहरबन्त। 
एविस  समत  यक्षेन  मननोविपृसत्तमविरक्षेषक्षेण  विक्षेदमान्तमानपुगपुणयपुमकमभयाः  मविरुदमतमानमास  खण्डनस  मविब्धिमाय  स्विमतक्षे  दृढतमा 
सम्पमादतक्षे तदक्षेवि मननमम् इमत उच्यतक्षे। अध्यमात्मनोपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे - 

य पकच्चा सम्भतवितितितच्चानि पसन्धच्चानिपं मनिनिपं ति प तिति म। 
मननस मह तकमारत्मकमम्, परन्तपु एतक्षेन विक्षेदससदमान्तमामविरनोब्धिती तकर याः जमातव्ययाः, न तपु विक्षेदससदमान्तमविरनोब्धिती 

तकर याः। तस्ममादक्षेवि भगवितमा भमाष्यकमारक्षेण उच्यतक्षे  - “शपुत्यनपुगपृहतीतयाः एवि हत्र तकर्नोनपुभविमाङत्विक्षेन आसशयतक्षे” 
इमत। मनपुनमा अमप उकमम् - 

आषर धमर्योपदतशिपं च वितदशिच्चास्त्रिच्चातविरप्नोतधनिच्चा।

यस्तकर्वे रच्चानि पसन्धतत स धमर वि तद नि ततिरदः॥ (मनि पसपंतहतिच्चा १०.१०६) 

अस्यमाथर याः - ययाः ऋषतीणमामम् ब्धिमर्नोपदक्षेरस विक्षेदस्मपृत्यमामदरमासमामविरनोसब्धिणमा तकर ण अनपुसन्ब्धित्तक्षे सयाः एवि 
ब्धिमरस्य यथमाथर स्विरूपस विक्षेसत्त, नमान्य इमत। 

विक्षेदमान्तसमारकमारक्षेण मननमविषयक्षे उच्यतक्षे - 

“मनिनिपं ति प श्र पतिस्य अतद्वितितीयविस्तपनिदः वितदच्चान्तच्चानि पग परय पतक्ततभदः अनिविरतिम म अनि पतचन्तनिम म” 

इतति। 
अतयाः विक्षेदमान्तविमाक्यमामन शपुत्विमा  अदद्वैतस  ब्रहद्वैवि विक्षेदमान्तमानमामम्  तमात्पयरमम्  इमत मविजमाय मविरुदयपुककीनमास 

विक्षेदससदमान्तमामविरनोसब्धियपुमकमभयाः मनरमाकरणमम् एवि मननमम् इमत अथरयाः फलमत।

अनपुममानस  विक्षेदमान्तमामविरनोसब्धि,  तदपुपजतीमवि  च  इत्यमप  द्रिषव्यमम्।  रबदमामविरनोसब्धिन्यमा  तद पुपजतीमविन्यमा  च 
यपुक्त्यमा मविविक्षेचनस मननमम्। यपुमकश्च अथमारपसत्तरनपुममानस विमा। (ब्र.सक. भमामतती १.१.२)

मननक्षे तकर स्य उपयनोगयाः
मविदमा उमदतमामप न प्रमतष्ठमास लभतक्षे, अससभमाविनमामभभकतमविषयत्विमातम्। तथमा च लनोकक्षे ऽबस्मनम् दक्षेरक्षे कमालक्षे 

च इदस विस्तपु स्विरूपत एवि न सम्भविमत इमत दृढभमामवितमम्। यमद ततम् कथसञ्चदम् दद्वैविविरमादम् उपलभ्यक्षेत, तदमा 
स्वियमम् ईकममाणनोऽमप तमाविन्न अध्यविस्यमत यमावितम् ततम् सम्भविमम् नमानपुसरमत। तक्षेन सम्यगम् जमानममप स्विमविषयक्षे 
अप्रमतमष्ठतमम्  अनविमाप्तमम्  इवि भविमत। तक्षेन  तत्स्विरूपप्रमतष्ठमायद्वै  तकर  सहमायतीकरनोमत। अत एवि प्रममाणमानमामम् 
अनपुगमाहकयाः तकर याः इमत तकर मविदयाः॥ (पञ्चपमामदकमा प्रथमविणरकमम्)

मननक्षेन प्रमक्षेयगतमासम्भमाविनमा मनवितरतक्षे। 
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. ) 23 12 मनमदध्यमासनमम्
शविणमननयनोयाः अनन्तरस मनमदध्यमासनस मक्रयतक्षे। तल्लकणमम् मह मनगदतक्षे विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम् - 

तनितदध्यच्चासनिपं निच्चाम अनिच्चातददुविच्चा रसनियच्चा तविषय तष प आकवृ षमच्चारतचतस्य तविषय तभदः अपकवृ ष 

आततविषयक-स्थिनयच्चा रनि पकद लप्नो मच्चानिसप्नो वच्चापच्चारदः इतति। 
विक्षेदमान्तसमारक्षे तपु मनमदध्यमासनमविषयक्षे उच्यतक्षे - 

“तविजच्चातितीयदतहच्चातदप्रतयरतहति-अतद्वितितीयविस्तपसजच्चातितीयप्रतयप्रविच्चाहदः तनितदध्यच्चासनिम म” 

इतति। 
अरक्षेषमाणमास  विक्षेदमान्तमानमामम्  तमात्पयरमम्  अमदततीयक्षे  ब्रहमण  इमत  शविणक्षेन  मनबश्चतमम्।  तक्षेन 

प्रममाणगतमासम्भमाविनमा  अपगतमा।  मननक्षेन  प्रमक्षेयगतमासम्भमाविनमा  द करतीभकतमा।  तथमामप  अनमामदकमालमादम्  दपुविमारसनमा 
कमामचदम् अन्तयाःकरणक्षे  मविदतक्षे। तत्र अहस दक्षेहयाः मम इदमम्  इमत अहसतमाममतमारूपमा भमाविनमा मकलमबस्त। परन्तपु 
शविणमननमाभ्यमास  मनबश्चतस  यदम्  'आत्ममा  दक्षेहमामदव्यमतररकयाः  शपुत्यमा  तथमा  प्रमतपमामदतत्विमातम्'  इत्यमामदमभयाः 
यपुमकमभयाः।  तदमा  'अहस  दक्षेहमामदकमम्'  इमत  मविजमाततीयप्रत्ययस  त्यक्त्विमा  'अहममात्ममा'  इमत 
अमदततीयविस्तपुसजमाततीयप्रत्ययस्य प्रविमाहयाः मनमदध्यमासनपदविमाच्ययाः। मचत्तस मविषयक्षेषपु एवि आकपृ षस भविमत। एविञ्च 
मविषयक्षेषपु  आकपृ ष्यममाणस  मचत्तस यक्षेन मननोविपृसत्तमविरक्षेषक्षेण मविषयक्षेभ्ययाः अपकपृ ष्यतक्षे  मकञ्च आत्ममविषमयमण बस्थरतमा 
सम्पमादतक्षे  ततम्  मनमदध्यमासनमम्  उच्यतक्षे।  विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारमतक्षे  मनमदध्यमासनस  मह  ब्रह्मसमाकमात्कमारक्षे 
समाकमात्कमारणमम्। तथमामह तक्षेन उच्यतक्षे- “मनमदध्यमासनस ब्रहसमाकमात्कमारक्षे समाकमात्कमारणमम्” इमत। 

यदमा मनयाः बस्थरस भविमत, अथमारतम् मनसस दक्षेहमामदप्रत्ययमायाः न आमविभरविबन्त, तदमा बस्थरक्षे रमान्तक्षे एकमागक्षे 
च मनसस अमविबच्छन्नतद्वैलब्धिमारमावितम् अमदततीयब्रहजमानस सततस प्रविहतक्षे,  तदक्षेवि मनमदध्यमासनमम् उच्यतक्षे। तथमामह 
उच्यतक्षे-

तिच्चाभच्चापं तनितवि रतचतकत्सतऽथर्वे च ततिसदः स्थिच्चातपतिस्य यति म।

एकतिच्चानित्वमततितद तनितदध्यच्चासनिम पच्यतित॥ इतति। 
अथमारतम् शविणमननमाभ्यमास यदमा अथरयाः मनयाःसबन्दग्ब्धियाः भविमत तदमा तबस्मनम् मनयाःसबन्दग्ब्धिक्षे विस्तपुमन मनसयाः 

एकतमानतमा मह मनमदध्यमासनमम् उच्यतक्षे। 

एविस शविण-मनन-मनमदध्यमासनमामन ब्रहसमाकमात्कमारस प्रमत कमारणमामन। तथमामह उच्यतक्षे -

श्रप्नोतिवदः श्र पततिविच्चाक्यतभप्नो मन्तवश्चिप्नोपपतततभदः।

मत्वच्चा च सतितिपं ध्यतयम म एति त दशि रनिहततिविदः॥ इतति।

तदयस ससगययाः-
आनन्दरूपब्रहप्रमामप्तरक्षेवि  मनोकयाः।  स  च  जमानममात्रसमाध्ययाः।  जमानस  च 

जतीविब्रहद्वैक्यगनोचरमापरनोकसमाकमात्कमाररूपमक्षेवि।  तच्च  तत्त्विमसस  अमत  महमाविमाक्यमाब्धितीनमम्।  अथविमा 
शविणमामदससस्कपृ तमननोमनबन्ब्धिनमम्। सविरथमा च ननोपमासनमात्मकमक्रयमासमाध्यनो मनोकयाः।  न विमा कमरसमाध्ययाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः ६

. 60 मननस मकमम्। मननक्षेन कस्य मनविपृसत्तयाः भविमत।

. 61 मनमदध्यमासनस मकमम्। तक्षेन कस्य मनविपृसत्तयाः भविमत।

. 62 प्रममाणगतमासम्भमाविनमायमा मनवितरकस  मकमम्। 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) मविविक्षेकयाः

. 63 प्रमक्षेयगतमासम्भमाविनमायमा मनवितरकस  मकमम्। 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) मविविक्षेकयाः

. 64 मविपरतीतभमाविनमायमा मनवितरकस  मकमम्। 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) मविविक्षेकयाः

. 65 मचत्तमलस्य नमारकस  मकमम्। 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) मनष्कमामकमरयनोगयाः

. 66 मचत्तमविकक्षेपस्य रमामकस  मकमम्। 
(क) शविणमम्   (ख) मननमम्   (ग) मनमदध्यमासनमम्  (घ) उपमासनमा

. ) 23 13 गतीतमाभमाष्यमम्
मनोकयाः  परममनयाःशक्षेयसमम्  कथ्यतक्षे।  तस्य  समाब्धिनस  मकममत  मविषयक्षे  नद्वैकक्षे  पकविरपकमायाः  सबन्त। 

बहहयपुमकजमालममप  मविस्ततीणरमबस्त।  प्रमाययाः  समगस्यमास्य  मविषयस्य  समाब्धिकबमाब्धिकयपुमकमभयाः  परतीकणस  कपृ तस 
भगवितमा भमाष्यकमारक्षेण रङ्करक्षेण गतीतमायमा अबन्तममाध्यमायक्षे। तदक्षेविमात्र उपन्यस्यतक्षे। 

गतीतमाभमाष्यमम्--
अबस्मन्गतीतमारमासक्षे परममनयाःशक्षेयससमाब्धिनस  मनबश्चतस  मकस  जमानस  कमर  विमा  आहनोबस्विदम् उभयमम्  इमत। 

कपु तयाः ससरययाः। ‘यज्जमात्विमामपृतमश्नपुतक्षे’ (भ. गती. १३.१२) ‘ततनो ममास तत्त्वितनो जमात्विमा मविरतक्षे तदनन्तरमम्’ (भ. 

गती.  १८.५५) इत्यमादतीमन विमाक्यमामन कक्षे विलमाज्जमानमातम् मनयाःशक्षेयसप्रमामप्तस दररयबन्त। ‘कमरण्यक्षेविमासब्धिकमारस्तक्षे’ (भ. 

गती.  २.४७)  ‘कपु रु  कमरवि’  (भ.  गती.  ४.१५)  इत्यक्षेविममादतीमन  कमरणमामम्  अविश्यकतरव्यतमास  दररयबन्त।  एविस 
जमानकमरणनोयाः कतरव्यत्विनोपदक्षेरमातम् समपुबच्चतयनोरमप मनयाःशक्षेयसहक्षेतपुत्विस स्यमातम् इमत भविक्षेतम् ससरययाः कस्यमचतम्। मकस  
पपुनरत्र  मतीममाससमाफलमम्।  ननपु  एतदक्षेवि  –  एषमामम्  अन्यतमस्य  परममनयाःशक्षेयससमाब्धिनत्विमाविब्धिमारणमम्।  अतयाः 
मविस्ततीणरतरस मतीममासस्यमम् एततम्॥

आत्मजमानस्य  तपु  कक्षे विलस्य  मनयाःशक्षेयसहक्षेतपुत्विस  भक्षेदप्रत्ययमनवितरकत्विक्षेन  कद्वै विल्यफलमाविसमामयत्विमातम्। 
मक्रयमाकमारकफलभक्षेदबपुमदयाः अमविदयमा आत्ममन मनत्यप्रविपृत्तमा  - ‘मम कमर,  अहस कतमार,  अमपुष्मद्वै फलमायक्षेदस कमर 
कररष्यमामम’  इमत  इयमम्  अमविदमा  अनमामदकमालप्रविपृत्तमा।  अस्यमा  अमविदमायमा  मनवितरकमम्  ‘अयमहमबस्म 
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कक्षे विलनोऽकतमार  अमक्रयनोऽफलयाः;  न मत्तनोऽन्यनोऽबस्त कबश्चतम्’ इत्यक्षेविसरूपमम् आत्ममविषयस जमानमम् उत्पदममानमम् 
कमरप्रविपृसत्तहक्षेतपुभकतमायमायाः भक्षेदबपुदक्षेयाः मनवितरकत्विमातम्।  तपु-  रबदयाः पकव्यमाविपृत्त्यथरयाः-  न कक्षे विलक्षेभ्ययाः कमरभ्ययाः,  न च 
जमानकमरभ्यमास  समपुबच्चतमाभ्यमास  मनयाःशक्षेयसप्रमामप्तयाः  इमत  पकदयस  मनवितरयमत।  अकमायरत्विमाच्च  मनयाःशक्षेयसस्य 
कमरसमाब्धिनत्विमानपुपपसत्तयाः। न मह मनत्यस विस्तपु कमरणमा जमानक्षेन विमा मक्रयतक्षे। कक्षे विलस जमानममप अनथरकस  तमहर। न। 
अमविदमामनवितरकत्विक्षे  समत  दृषकद्वै विल्यफलमाविसमानत्विमातम्।  अमविदमातमनोमनवितरकस्य  जमानस्य  दृषस 
कद्वै विल्यफलमाविसमानत्विस  रज्ज्विमामदमविषयक्षे  सपमारदजमानतमनोमनवितरकप्रदतीपप्रकमारफलवितम्। 
मविमनविपृत्तसपमारमदमविकल्परज्जपुकद्वै विल्यमाविसमानस  मह  प्रकमारफलमम्।  तथमा  जमानमम्।  दृषमाथमारनमास  च 
बच्छमदमक्रयमामगमन्थनमादतीनमास  व्यमापपृतकत्रमारमदकमारकमाणमास  दद्वैब्धितीभमाविमामगदररनमामदफलमातम्  अन्यफलक्षे  कममारन्तरक्षे  विमा 
व्यमापमारमानपुपपसत्तयाः  यथमा,  तथमा  दृषमाथमारयमास  जमानमनष्ठमामक्रयमायमास  व्यमापपृतस्य  जमात्रमामदकमारकस्य 
आत्मकद्वै विल्यफलमातम्  कममारन्तरक्षे  प्रविपृसत्तयाः  अनपुपपन्नमा  इमत  न  जमानमनष्ठमा  कमरसमहतमा  उपपदतक्षे। 
भपुज्यमगहनोत्रमामदमक्रयमावितम् स्यमातम् इमत चक्षेतम्। न। कद्वै विल्यफलक्षे जमानक्षे मक्रयमाफलमासथरत्विमानपुपपत्तक्षेयाः। कद्वै विल्यफलक्षे मह 
जमानक्षे प्रमाप्तक्षे,  सविरतयाःसम्प्लपुतनोदकफलक्षे कक पतटमाकमामदमक्रयमाफलमासथरत्विमाभमाविवितम् फलमान्तरक्षे तत्समाब्धिनभकतमायमास विमा 
मक्रयमायमामम्  असथरत्विमानपुपपसत्तयाः।  न  मह  रमाज्यप्रमामप्तफलक्षे  कमरमण  व्यमापपृतस्य  कक्षेत्रममात्रप्रमामप्तफलक्षे  व्यमापमारयाः 
उपपदतक्षे,  तमदषयस  विमा  असथरत्विमम्।  तस्ममातम्  न  कमरणनोऽबस्त  मनयाःशक्षेयससमाब्धिनत्विमम्।  न  च  जमानकमरणनोयाः 
समपुबच्चतयनोयाः। नमामप जमानस्य कद्वै विल्यफलस्य कमरसमाहमाय्यमापक्षेकमा, अमविदमामनवितरकत्विक्षेन मविरनोब्धिमातम्। न मह तमयाः 
तमसयाः  मनवितरकमम्।  अतयाः  कक्षे विलमक्षेवि  जमानस  मनयाःशक्षेयससमाब्धिनमम्  इमत।  न  ;  मनत्यमाकरणक्षे  प्रत्यविमायप्रमाप्तक्षेयाः, 
कद्वै विल्यस्य च मनत्यत्विमातम्। यतम् तमावितम् कक्षे विलमाज्जमानमातम् कद्वै विल्यप्रमामप्तयाः इत्यक्षेततम् , ततम् असतम् ; यतयाः मनत्यमानमास 
कमरणमास शपुत्यपुकमानमामम् अकरणक्षे प्रत्यविमाययाः नरकमामदप्रमामप्तलकणयाः स्यमातम्। ननपु एविस तमहर  कमरभ्यनो मनोकनो नमाबस्त 
इमत अमनमर्नोक एवि। नद्वैष दनोषयाः। मनत्यत्विमातम् मनोकस्य। मनत्यमानमास कमरणमामम् अनपुष्ठमानमातम् प्रत्यविमायस्य अप्रमामप्तयाः, 
प्रमतमषदस्य  च  अकरणमातम्  अमनषररतीरमानपुपपसत्तयाः,  कमाम्यमानमास  च  विजरनमातम्  इषमाररतीरमानपुपपसत्तयाः, 
वितरममानररतीरमारम्भकस्य च कमरणयाः फलनोपभनोगकयक्षे, पमततक्षे अबस्मनम् ररतीरक्षे दक्षेहमान्तरनोत्पत्तसौ च कमारणमाभमाविमातम् 
आत्मनयाः  रमागमादतीनमास  च  अकरणक्षे  स्विरूपमाविस्थमानमक्षेवि  कद्वै विल्यमममत  अयत्नससदस  कद्वै विल्यमम्  इमत। 
अमतक्रमान्तमानक्षेकजन्ममान्तरकपृ तस्य स्विगरनरकमामदप्रमामप्तफलस्य अनमारबब्धिकमायरस्य उपभनोगमानपुपपत्तक्षेयाः कयमाभमावियाः 
इमत  चक्षेतम्।  न।  मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखनोपभनोगस्य  तत्फलनोपभनोगत्विनोपपत्तक्षेयाः।  प्रमायबश्चत्तविदमा 
पकविर्नोपमात्तदपुररतकयमाथर  मनत्यस  कमर।  आरबब्धिमानमास  च कमरणमामम्  उपभनोगक्षेनद्वैवि  कतीणत्विमातम्  अपकविमारणमास  च कमरणमामम् 
अनमारम्भक्षे अयत्नससदस कद्वै विल्यमममत। न। ‘तमक्षेवि मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत नमान्ययाः पन्थमा मविदतक्षेऽयनमाय’ (श्विक्षे. उ. 

३.८)  इमत मविदमायमा अन्ययाः पन्थमायाः मनोकमाय न मविदतक्षे  इमत शपुतक्षेयाः,  चमरविदमाकमारविक्षेषनमासम्भविवितम् अमविदपुषयाः 
मनोकमासम्भविशपुतक्षेयाः,  ‘जमानमात्कद्वै विल्यममाप्ननोमत’  इमत  च  पपुरमाणस्मपृतक्षेयाः;  अनमारबब्धिफलमानमास  पपुण्यमानमास  कमरणमास 
कयमानपुपपत्तक्षेश्च। यथमा पकविर्नोपमात्तमानमास द पुररतमानमामम् अनमारबब्धिफलमानमास सम्भवियाः, तथमा पपुण्यमानमामम् अनमारबब्धिफलमानमास 
स्यमातम् सम्भवियाः। तक्षेषमास च दक्षेहमान्तरमम् अकपृ त्विमा कयमानपुपपत्तसौ मनोकमानपुपपसत्तयाः। ब्धिममारब्धिमरहक्षेतकनमास च रमागदक्षेषमनोहमानमामम् 
अन्यत्र  आत्मजमानमातम्  उच्छक्षेदमानपुपपत्तक्षेयाः  ब्धिममारब्धिमर्नोच्छक्षेदमानपुपपसत्तयाः।  मनत्यमानमास  च  कमरणमास  पपुण्यफलत्विशपुतक्षेयाः, 
‘विणमार आशममाश्च स्विकमरमनष्ठमायाः’ (गसौ. ब्धि. सक. २.२.२९) इत्यमामदस्मपृतक्षेश्च कमरकयमानपुपपसत्तयाः॥
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यक्षे  तपु  आहहयाः-  मनत्यमामन  कममारमण  दपुयाःखरूपत्विमातम्  पकविरकपृ तदपुररतकमरणमास  फलमक्षेवि,  न  तपु  तक्षेषमास 
स्विरूपव्यमतरक्षेकक्षे ण अन्यतम् फलमम् अबस्त, अशपुतत्विमातम् , जतीविनमामदमनममत्तक्षे च मविब्धिमानमातम् इमत। न अप्रविपृत्तमानमास 
कमरणमास फलदमानमासम्भविमातम् ; दपुयाःखफलमविरक्षेषमानपुपपसत्तश्च स्यमातम्। यदपुकस  पकविरजन्मकपृ तदपुररतमानमास कमरणमास फलस 
मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस  भपुज्यत इमत,  तदसतम्। न मह मरणकमालक्षे  फलदमानमाय अनङ्कपु रतीभकतस्य कमरणयाः 
फलमम् अन्यकममाररबब्धिक्षे जन्ममन उपभपुज्यतक्षे इमत उपपसत्तयाः। अन्यथमा स्विगरफलनोपभनोगमाय अमगहनोत्रमामदकममाररबब्धिक्षे 
जन्ममन नरकफलनोपभनोगमानपुपपसत्तयाः न स्यमातम्। तस्य द पुररतस्य दपुयाःखमविरक्षेषफलत्विमानपुपपत्तक्षेश्च -  अनक्षेकक्षे षपु मह 
दपुररतक्षेषपु  सम्भवित्सपु  मभन्नदपुयाःखसमाब्धिनफलक्षेषपु  मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखममात्रफलक्षेषपु  कल्प्यममानक्षेषपु 
दन्दरनोगमामदबमाब्धिनस मनमनरममत्तस न मह रक्यतक्षे कल्पमयतपुमम् , मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमक्षेवि पकविर्नोपमात्तदपुररतफलस 
न  मररसमा  पमाषमाणविहनमामददपुयाःखमममत।  अप्रकपृ तस  च  इदमम्  उच्यतक्षे  -  मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस 
पकविरकपृ तदपुररतकमरफलमम् इमत। कथमम्। अप्रसकतफलस्य मह पकविरकपृ तदपुररतस्य कययाः न उपपदत इमत प्रकपृ तमम्। 
तत्र प्रसकतफलस्य कमरणयाः फलस मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमम्  आह भविमानम्  ,  न अप्रसकतफलस्यक्षेमत। अथ 
सविरमक्षेवि पकविरकपृ तस दपुररतस प्रसकतफलमक्षेवि इमत मन्यतक्षे भविमानम् , ततयाः मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमक्षेवि फलमम् इमत 
मविरक्षेषणमम् अयपुकमम्। मनत्यकमरमविध्यमानथरक्यप्रसङश्च,  उपभनोगक्षेनद्वैवि प्रसकतफलस्य दपुररतकमरणयाः कयनोपपत्तक्षेयाः। 
मकञ्च, शपुतस्य मनत्यस्य कमरणयाः दपुयाःखस चक्षेतम् फलमम् , मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासमादक्षेवि ततम् दृश्यतक्षे व्यमायमाममामदवितम् ; 
ततम्  अन्यस्य इमत कल्पनमानपुपपसत्तयाः।  जतीविनमामदमनममत्तक्षे  च मविब्धिमानमातम्  ,  मनत्यमानमास  कमरणमास  प्रमायबश्चत्तवितम् 
पकविरकपृ तदपुररतफलत्विमानपुपपसत्तयाः। यबस्मनम् पमापकमरमण मनममत्तक्षे यतम् मविमहतस प्रमायबश्चत्तमम् न तपु तस्य पमापस्य 
ततम्  फलमम्।  अथ  तस्यद्वैवि  पमापस्य  मनममत्तस्य  प्रमायबश्चत्तदपुयाःखस  फलमम्  ,  जतीविनमामदमनममत्तक्षेऽमप 
मनत्यकममारनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस  जतीविनमामदमनममत्तस्यद्वैवि  फलस  प्रसज्यक्षेत,  मनत्यप्रमायबश्चत्तयनोयाः 
नद्वैममसत्तकत्विमामविरक्षेषमातम्।  मकञ्च  अन्यतम्  -  मनत्यस्य  कमाम्यस्य  च  अमगहनोत्रमादक्षेयाः  अनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस्य 
तपुल्यत्विमातम् मनत्यमानपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमक्षेवि पकविरकपृ तदपुररतस्य फलमम् , न तपु कमाम्यमानपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमम् इमत मविरक्षेषनो 
नमास्ततीमत  तदमप  पकविरकपृ तदपुररतफलस  प्रसज्यक्षेत।  तथमा  च  समत  मनत्यमानमास  फलमाशविणमातम् 
तमदब्धिमानमान्यथमानपुपपत्तक्षेश्च मनत्यमानपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस पकविरकपृ तदपुररतफलमम् इमत अथमारपसत्तकल्पनमा च अनपुपपन्नमा, 
एविस मविब्धिमानमान्यथमानपुपपत्तक्षेयाः अनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखव्यमतररकफलत्विमानपुममानमाच्च मनत्यमानमामम्। मविरनोब्धिमाच्च ;  मविरुदस 
च इदमम् उच्यतक्षे  - मनत्यकमरणमा अनपुषतीयममानक्षेन अन्यस्य कमरणयाः फलस भपुज्यतक्षे इमत अभ्यपुपगम्यममानक्षे स एवि 
उपभनोगयाः मनत्यस्य कमरणयाः  फलमम्  इमत,  मनत्यस्य कमरणयाः फलमाभमावि इमत च मविरुदमम्  उच्यतक्षे।  मकञ्च, 

कमाम्यमामगहनोत्रमादसौ  अनपुष्ठतीयममानक्षे  मनत्यममप  अमगहनोत्रमामद  तन्त्रक्षेणद्वैवि  अनपुमष्ठतस  भविततीमत  तदमायमासदपुयाःखक्षेनद्वैवि 
कमाम्यमामगहनोत्रमामदफलमम्  उपकतीणस  स्यमातम्  ,  तत्तन्त्रत्विमातम्।  अथ कमाम्यमामगहनोत्रमामदफलमम्  अन्यदक्षेवि  स्विगमारमद, 

तदनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखममप मभन्नस प्रसज्यक्षेत। न च तदबस्त,  दृषमविरनोब्धिमातम्  ;  न मह कमाम्यमानपुष्ठमानमायमासदपुयाःखमातम् 
कक्षे विलमनत्यमानपुष्ठमानमायमासदपुयाःखस मभन्नस दृश्यतक्षे। मकञ्च अन्यतम् - अमविमहतमप्रमतमषदस च कमर  तत्कमालफलमम् , न 
तपु रमासचनोमदतस प्रमतमषदस विमा तत्कमालफलस भविक्षेतम्। तदमा स्विगमारमदष्विमप अदृषफलमारमासनक्षेन उदमनो न स्यमातम् - 
अमगहनोत्रमादतीनमामक्षेवि कमरस्विरूपमामविरक्षेषक्षे  अनपुष्ठमानमायमासदपुयाःखममात्रक्षेण उपकययाः मनत्यमानमामम्  ;  स्विगमारमदमहमाफलत्विस 
कमाम्यमानमामम्  ,  अङक्षेमतकतरव्यतमादमासब्धिक्यक्षे तपु असमत,  फलकमाममत्विममात्रक्षेणक्षेमत। तस्ममाच्च न मनत्यमानमास कमरणमामम् 
अदृषफलमाभमावियाः  कदमामचदमप  उपपदतक्षे।  अतश्च अमविदमापकविरकस्य कमरणयाः  मविदद्वैवि  रपुभस्य अरपुभस्य विमा 
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कयकमारणमम्  अरक्षेषतयाः,  न  मनत्यकममारनपुष्ठमानमम्।  अमविदमाकमामबतीजस  मह  सविरमक्षेवि  कमर।  तथमा  च 
उपपमामदतममविदमदषयस कमर,  मविदमदषयमा च सविरकमरससन्यमासपकमविरकमा जमानमनष्ठमा  - ‘उभसौ तसौ न मविजमानतीतयाः’ 
(भ. गती. २.१९) ‘विक्षेदमामविनमामरनस मनत्यमम्’ (भ. गती. २.२१) ‘जमानयनोगक्षेन समाङ्ख्यमानमास कमरयनोगक्षेन यनोमगनमामम्’ 
(भ.  गती.  ३.३) ‘अजमानमास कमरसमङनमामम्’  (भ.  गती.  ३। २६) ‘तत्त्विमवित्तपु महमाबमाहनो गपुणमा गपुणक्षेषपु वितरन्तक्षे  इमत 
मत्विमा न सज्जतक्षे’  (भ.  गती.  ३.२८) ‘सविरकममारमण मनसमा ससन्यस्यमास्तक्षे’  (भ.  गती.  ५.१३) ‘नद्वैवि मकसञ्चतम् 
करनोमतीमत यपुकनो मन्यक्षेत तत्त्विमवितम्’ (भ. गती. ५. ८), अथमारतम् अजयाः करनोमम इमत ; आरुरुकनोयाः कमर  कमारणमम् , 
आरूढस्य यनोगस्थस्य रम एवि कमारणमम्  ;  उदमारमायाः त्रयनोऽमप अजमायाः, ‘जमानती त्विमात्मद्वैवि मक्षे  मतमम्’  (भ.  गती. 
७.१८) ‘अजमायाः कममरणयाः गतमागतस  कमामकमाममायाः लभन्तक्षे’  ;  अनन्यमाबश्चन्तयन्तनो ममास  मनत्ययपुकमायाः यथनोकमम् 
आत्ममानमम् आकमारकल्पमम् उपमासतक्षे ; ‘ददमामम बपुमदयनोगस तस यक्षेन ममामपुपयमाबन्त तक्षे’, अथमारतम् न कममरणयाः अजमायाः 
उपयमाबन्त। भगवित्कमरकमाररणयाः यक्षे यपुकतममा अमप कममरणयाः अजमायाः, तक्षे उत्तरनोत्तरहतीनफलत्यमागमाविसमानसमाब्धिनमायाः 
;  अमनदरश्यमाकरनोपमासकमास्तपु  ‘अदक्षेषमा  सविरभकतमानमामम्’  (भ.  गती.  १२.१३)  इमत  आध्यमायपररसममामप्त 
उकसमाब्धिनमायाः  कक्षेत्रमाध्यमायमादध्यमायत्रयनोकजमानसमाब्धिनमाश्च।  असब्धिष्ठमानमामदपञ्चकहक्षेतपुकसविरकमरससन्यमाससनमामम् 
आत्मद्वैकत्विमाकतपृरत्विजमानवितमास  परस्यमास  जमानमनष्ठमायमास  वितरममानमानमास  भगवित्तत्त्विमविदमामम्  अमनषमामदकमरफलत्रयस 
परमहससपररवमाजकमानमामक्षेवि  लबब्धिभगवित्स्विरूपमात्मद्वैकत्विररणमानमास  न  भविमत  ;  भवित्यक्षेवि  अन्यक्षेषमामजमानमास 
कममरणमामससन्यमाससनमामम् इत्यक्षेषयाः गतीतमारमासनोककतरव्यमाथरस्य मविभमागयाः॥

अमविदमापकविरकत्विस  सविरस्य कमरणयाः अससदमममत चक्षेन्न;  ब्रहहत्यमामदवितम्।  यदमप रमासमाविगतस  मनत्यस 
कमर,  तथमामप अमविदमावित एवि भविमत। यथमा प्रमतषक्षेब्धिरमासमाविगतममप ब्रहहत्यमामदलकणस कमर  अनथरकमारणमम् 
अमविदमाकमाममामददनोषवितयाः  भविमत,  अन्यथमा  प्रविपृत्त्यनपुपपत्तक्षेयाः,  तथमा  मनत्यनद्वैममसत्तककमाम्यमान्यपतीमत। 
दक्षेहव्यमतररकमात्ममन  अजमातक्षे  प्रविपृसत्तयाः  मनत्यमामदकमरसपु  अनपुपपन्नमा  इमत  चक्षेन्नन;  चलनमात्मकस्य  कमरणयाः 
अनमात्मकतपृरकस्य ‘अहस करनोमम’ इमत प्रविपृसत्तदररनमातम्। दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे अहसप्रत्यययाः गसौणयाः, न ममथ्यमा इमत चक्षेन्न; 

तत्कमायरष्विमप गसौणत्विनोपपत्तक्षेयाः। आत्मतीयक्षे  दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे  अहसप्रत्यययाः गसौणयाः  ;  यथमा आत्मतीयक्षे  पपुत्रक्षे ‘आत्ममा विद्वै 
पपुत्रनमाममासस’  (तद्वै.  आ.  एकमा.  २.११)  इमत,  लनोकक्षे  च  ‘मम  प्रमाण  एवि  अयस  गसौयाः’  इमत,  तदतम्।  नद्वैविमायस 
ममथ्यमाप्रत्यययाः। ममथ्यमाप्रत्ययस्तपु स्थमाणपुपपुरुषयनोयाः अगपृहममाणमविरक्षेषयनोयाः। न गसौणप्रत्ययस्य मपुख्यकमायमारथरतमा, 
असब्धिकरणस्तपुत्यथरत्विमातम् लपुप्तनोपममारबदक्षेन। यथमा ‘सससहनो दक्षेविदत्तयाः’ ‘अमगममारणविकयाः’ इमत सससह इवि अमगररवि 
क्रसौयरपद्वैङल्यमामदसमाममान्यवित्त्विमातम्  दक्षेविदत्तममाणविकमासब्धिकरणस्तपुत्यथरमक्षेवि,  न  तपु  सससहकमायरमम्  अमगकमायर  विमा 
गसौणरबदप्रत्ययमनममत्तस  मकसञ्चत्समाध्यतक्षे  ;  ममथ्यमाप्रत्ययकमायर  तपु  अनथरमनपुभविमत  इमत।  गसौणप्रत्ययमविषयस 
जमानमामत ‘नद्वैष सससहयाः दक्षेविदत्तयाः’, तथमा ‘नमायममगममारणविकयाः’ इमत। तथमा गसौणक्षेन दक्षेहमामदसङ्घमातक्षेन आत्मनमा कपृ तस 
कमर  न मपुख्यक्षेन अहसप्रत्ययमविषयक्षेण आत्मनमा कपृ तस स्यमातम्। न मह गसौणसससहमामगभ्यमास कपृ तस कमर  मपुख्यसससहमामगभ्यमास 
कपृ तस स्यमातम्। न च क्रसौयरण पद्वैङल्यक्षेन विमा मपुख्यसससहमाग्न्यनोयाः कमायर मकसञ्चतम् मक्रयतक्षे, स्तपुत्यथरत्विक्षेन उपकतीणत्विमातम्। 
स्तकयममानसौ च जमानतीतयाः ‘नमाहस सससहयाः’ ‘नमाहमम् अमगयाः’ इमत ; न मह ‘सससहस्य कमर मम अगक्षेश्च’ इमत। तथमा ‘न 
सङ्घमातस्य कमर मम मपुख्यस्य आत्मनयाः’ इमत प्रत्यययाः यपुकतरयाः स्यमातम् ; न पपुनयाः ‘अहस कतमार मम कमर’ इमत। 
यच्च  आहहयाः  ‘आत्मतीयद्वैयाः  स्मपृततीच्छमाप्रयत्नद्वैयाः  कमरहक्षेतपुमभरमात्ममा  कमर  करनोमत’  इमत,  न;  तक्षेषमास 
ममथ्यमाप्रत्ययपकविरकत्विमातम्।  ममथ्यमाप्रत्ययमनममत्तक्षेषमामनषमानपुभकतमक्रयमाफलजमनतससस्कमारपकविरकमायाः  मह 
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स्मपृततीच्छमाप्रयत्नमादययाः।  यथमा  अबस्मनम्  जन्ममन  दक्षेहमामदसङ्घमातमामभममानरमागदक्षेषमामदकपृ तसौ  ब्धिममारब्धिमर्मौ 
तत्फलमानपुभविश्च,  तथमा अततीतक्षे अततीततरक्षेऽमप जन्ममन इमत अनमामदरमविदमाकपृ तयाः सससमारयाः अततीतनोऽनमागतश्च 
अनपुमक्षेययाः।  ततश्च  सविरकमरससन्यमाससमहतजमानमनष्ठयमा  आत्यबन्तकयाः  सससमारनोपरम  इमत  ससदमम्। 
अमविदमात्मकत्विमाच्च दक्षेहमामभममानस्य,  तमन्नविपृत्तसौ दक्षेहमानपुपपत्तक्षेयाः सससमारमानपुपपसत्तयाः। दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे आत्ममामभममानयाः 
अमविदमात्मकयाः। न मह लनोकक्षे  ‘गविमामदभ्यनोऽन्यनोऽहमम्  ,  मत्तश्चमान्यक्षे गविमादययाः’ इमत जमाननम् तमानम् ‘अहमम्’ इमत 
मन्यतक्षे कबश्चतम्। अजमानसस्तपु स्थमाणसौ पपुरुषमविजमानवितम् अमविविक्षेकतयाः दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे कपु यमारतम् ‘अहमम्’ इमत प्रत्ययस, 
न मविविक्षेकतयाः जमाननम्। यस्तपु ‘आत्ममा विद्वै पपुत्र नमाममासस’ (तद्वै. आ. एकमा. २। ११) इमत पपुत्रक्षे अहसप्रत्यययाः, स तपु 
जन्यजनकसम्बन्ब्धिमनममत्तयाः  गसौणयाः।  गसौणक्षेन  च  आत्मनमा  भनोजनमामदवितम्  परममाथरकमायर  न  रक्यतक्षे  कतपुर, 
गसौणसससहमामगभ्यमास मपुख्यसससहमामगकमायरवितम्॥

अदृषमविषयचनोदनमाप्रमाममाण्यमादम्  आत्मकतरव्यस  गसौणद्वैयाः  दक्षेहक्षेबन्द्रियमात्ममभयाः  मक्रयत  एवि  इमत  चक्षेन्न; 

अमविदमाकपृ तमात्मत्विमात्तक्षेषमामम्।  न च गसौणमा आत्ममाननो  दक्षेहक्षेबन्द्रियमादययाः;  मकस  तमहर।  ममथ्यमाप्रत्ययक्षेनद्वैवि अनमात्ममानयाः 
सन्त आत्मत्विममापमादन्तक्षे,  तद्भिमाविक्षे  भमाविमातम्  ,  तदभमाविक्षे  च अभमाविमातम्। अमविविक्षेमकनमास  मह अजमानकमालक्षे  बमालमानमास 
दृश्यतक्षे  ‘दतीघर्नोऽहमम्’  ‘गसौरनोऽहमम्’  इमत  दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे  अहसप्रत्यययाः।  न  तपु  मविविक्षेमकनमामम्  ‘अन्यनोऽहस 
दक्षेहमामदसङ्घमातमातम्’  इमत  जमानतमास  तत्कमालक्षे  दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे  अहसप्रत्ययनो  भविमत।  तस्ममातम्  ममथ्यमाप्रत्ययमाभमाविक्षे 
अभमाविमातम् तत्कपृ त एवि,  न गसौणयाः। पपृथग्गपृहममाणमविरक्षेषसमाममान्ययनोमहर  सससहदक्षेविदत्तयनोयाः अमगममाणविकयनोविमार गसौणयाः 
प्रत्यययाः रबदप्रयनोगनो विमा स्यमातम्,  न अगपृहममाणमविरक्षेषसमाममान्ययनोयाः। यत्तपु उकमम् ‘शपुमतप्रमाममाण्यमातम्’ इमत, तन्न; 

तत्प्रमाममाण्यस्य  अदृषमविषयत्विमातम्।  प्रत्यकमामदप्रममाणमानपुपलबब्धिक्षे  मह  मविषयक्षे  अमगहनोत्रमामदसमाध्यसमाब्धिनसम्बन्ब्धिक्षे 
शपुतक्षेयाः  प्रमाममाण्यस,  न  प्रत्यकमामदमविषयक्षे,  अदृषदररनमाथरमविषयत्विमातम्  प्रमाममाण्यस्य।  तस्ममातम्  न 
दृषममथ्यमाजमानमनममत्तस्य  अहसप्रत्ययस्य  दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे  गसौणत्विस  कल्पमयतपुस  रक्यमम्।  न  मह  शपुमतरतममप 
‘रतीतनोऽमगरप्रकमारनो  विमा’  इमत  ब्रपुवितम्  प्रमाममाण्यमपुपद्वैमत।  यमद  ब्रकयमातम्  ‘रतीतनोऽमगरप्रकमारनो  विमा’  इमत,  तथमामप 
अथमारन्तरस शपुतक्षेयाः मविविमकतस कल्प्यमम्  ,  प्रमाममाण्यमान्यथमानपुपपत्तक्षेयाः,  न तपु प्रममाणमान्तरमविरुदस स्विविचनमविरुदस विमा। 
कमरणनो ममथ्यमाप्रत्ययवित्कतपृरकत्विमातम् कतपुररभमाविक्षे शपुतक्षेरप्रमाममाण्यमममत चक्षेन्न; ब्रहमविदमायमामथरवित्त्विनोपपत्तक्षेयाः॥

कमरमविसब्धिशपुमतवितम् ब्रहमविदमामविसब्धिशपुतक्षेरमप अप्रमाममाण्यप्रसङ इमत चक्षेन्न; बमाब्धिकप्रत्ययमानपुपपत्तक्षेयाः। यथमा 
ब्रहमविदमामविसब्धिशपुत्यमा आत्ममन अविगतक्षे दक्षेहमामदसङ्घमातक्षे अहसप्रत्यययाः बमाध्यतक्षे, तथमा आत्मन्यक्षेवि आत्ममाविगमतयाः न 
कदमामचतम् कक्षे नमचतम् कथसञ्चदमप बमासब्धितपुस रक्यमा, फलमाव्यमतरक्षेकमादविगतक्षेयाः, यथमा अमगरुष्णयाः प्रकमारश्च इमत। न 
च  एविस  कमरमविसब्धिशपुतक्षेरप्रमाममाण्यस,  पकविरपकविरप्रविपृसत्तमनरनोब्धिक्षेन  उत्तरनोत्तरमापकविरप्रविपृसत्तजननस्य  प्रत्यगमात्ममामभमपुख्यक्षेन 
प्रविपृत्त्यपुत्पमादनमाथरत्विमातम्।  ममथ्यमात्विक्षेऽमप  उपमायस्य  उपक्षेयसत्यतयमा  सत्यत्विमक्षेवि  स्यमादम्  यथमा  अथरविमादमानमास 
मविसब्धिरक्षेषमाणमास;  लनोकक्षे ऽमप बमालनोन्मत्तमादतीनमास पयआदसौ पमायमयतव्यक्षे चकडमाविब्धिरनमामदविचनमम्। प्रकमारमान्तरस्थमानमास च 
समाकमादक्षेवि विमा प्रमाममाण्यस ससदस, प्रमागमात्मजमानमादम् दक्षेहमामभममानमनममत्तप्रत्यकमामदप्रमाममाण्यवितम्। यत्तपु मन्यसक्षे- स्वियमम् 
अव्यमामप्रयममाणनोऽमप आत्ममा ससमनसब्धिममात्रक्षेण करनोमत,  तदक्षेवि मपुख्यस कतपृरत्विमम् आत्मनयाः;  यथमा रमाजमा यपुध्यममानक्षेषपु 
यनोब्धिक्षेषपु यपुध्यत इमत प्रससदस स्वियमम् अयपुध्यममाननोऽमप ससमनब्धिमानमादक्षेवि सजतयाः परमासजतश्चक्षेमत,  तथमा सक्षेनमापमतयाः 
विमाचद्वैवि  करनोमत;  मक्रयमाफलसम्बन्ब्धिश्च रमाजयाः  सक्षेनमापतक्षेश्च दृषयाः।  यथमा  च ऋबत्विक्कमर  यजममानस्य,  तथमा 
दक्षेहमादतीनमास  कमर  आत्मकपृ तस  स्यमातम्  ,  फलस्य  आत्मगमाममत्विमातम्।  यथमा  विमा  भ्रमामकस्य  लनोहभ्रमाममयतपृत्विमातम् 
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अव्यमापपृतस्यद्वैवि मपुख्यमक्षेवि कतपृरत्विमम्  ,  तथमा च आत्मनयाः इमत। ततम्  असतम्।  अकपु विरतयाः  कमारकत्विप्रसङमातम्। 
कमारकमनक्षेकप्रकमारमममत चक्षेन्न; रमाजप्रभपृततीनमास मपुख्यस्यमामप कतपृरत्विस्य दररनमातम्। रमाजमा तमावितम् स्विव्यमापमारक्षेणमामप 
यपुध्यतक्षे; यनोब्धिमानमास च यनोब्धिमयतपृत्विक्षे ब्धिनदमानक्षे च मपुख्यमक्षेवि कतपृरत्विस, तथमा जयपरमाजयफलनोपभनोगक्षे। यजममानस्यमामप 
प्रब्धिमानत्यमागक्षे  दमकणमादमानक्षे  च मपुख्यमक्षेवि कतपृरत्विमम्। तस्ममादम् अव्यमापपृतस्य कतपृरत्विनोपचमारनो ययाः,  सयाः गसौणयाः इमत 
अविगम्यतक्षे। यमद मपुख्यस कतपृरत्विस स्विव्यमापमारलकणस ननोपलभ्यतक्षे रमाजयजममानप्रभपृततीनमास,  तदमा ससमनसब्धिममात्रक्षेणमामप 
कतपृरत्विस  मपुख्यस  पररकल्प्यक्षेत;  यथमा  भ्रमामकस्य  लनोहभ्रमणक्षेन,  न  तथमा  रमाजयजममानमादतीनमास  स्विव्यमापमारनो 
ननोपलभ्यतक्षे। तस्ममातम् ससमनसब्धिममात्रक्षेण कतपृरत्विस गसौणमक्षेवि। तथमा च समत तत्फलसम्बन्ब्धिनोऽमप गसौण एवि स्यमातम्। न 
गसौणक्षेन मपुख्यस कमायर मनविरत्यरतक्षे। तस्ममातम् असदक्षेवि एततम् गतीयतक्षे ‘दक्षेहमादतीनमास व्यमापमारक्षेण अव्यमापपृतयाः आत्ममा कतमार  
भनोकमा  च  स्यमातम्’  इमत।  भ्रमाबन्तमनममत्तस  तपु  सविरमम्  उपपदतक्षे,  यथमा  स्विप्नक्षे;  ममायमायमास  च  एविमम्।  न  च 
दक्षेहमादमात्मप्रत्ययभ्रमाबन्तसन्तमानमविच्छक्षेदक्षेषपु  सपुषपुमप्तसममाध्यमामदषपु  कतपृरत्विभनोकपृ त्विमादनथर  उपलभ्यतक्षे।  तस्ममातम् 
भ्रमाबन्तप्रत्ययमनममत्त एविमायस सससमारभ्रमनो न तपु परममाथर  इमत सम्यग्दररनमादम् अत्यन्त एविनोपरम इमत ससदमम्॥ 
(गती.भमा.१८.६६) 

पमाठसमारयाः

समाब्धिनस्य त्रययाः पमाठमायाः सबन्त। तत्र प्रथमपमाठक्षे  समाब्धिनमायमायाः समाममान्यस्विरूपमम् उकमम्। मदततीयपमाठक्षे  
मनष्कमामकमरयनोगयाः उपमासनमा चक्षेमत मविषययाः समाब्धिकबमाब्धिकयपुमकमभयाः उपन्यस्तयाः। मदततीयक्षे पमाठक्षे उपमासनमास यमावितम् 
मविषययाः सममामपतयाः। 

अबस्मनम् तपृततीयक्षे पमाठक्षे असब्धिकमारती इमत यनोऽबन्ब्धियाः तस्यद्वैवि अविमरषभमागयाः आदसौ उपस्थमामपतयाः अबस्त। 
स चमासरयाः समाब्धिनचतपुषयमममत। 

मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकयाः अत्र मविविक्षेकपदमाथरयाः। इहमामपुत्रफलभनोगमविरमागयाः विद्वैरमाग्यपदविमाच्ययाः। रमयाः दमयाः 
उपरमतयाः  मतमतकमा  शदमा  सममाब्धिमानमम्  इमत  एततम्  रममामदषट्कमम्।  मपुमपुकपुत्विस  मनोकक्षेच्छमा।  इमत 
मविविक्षेकविद्वैरमाग्यरममामदषट्कसम्पसत्तमपुमपुकपुत्विमामन समाब्धिनचतपुषयपदमामभब्धिक्षेयमामन।   एतमामन अबस्मनम्  पमाठक्षे  क्रमरयाः 
मविरदतीकपृ तमामन। एविमम्  असब्धिकमारती इमत अनपुबन्ब्धियाः उपससहृतयाः। 

ततयाः मविषयसम्बन्ब्धिप्रयनोजनमामन इमत त्रयनोऽनपुबन्ब्धिमायाः उपविमणरतमायाः। 

इत्थस  विक्षेदजयाः मनमरलयाः एकमागयाः समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः एवि असब्धिकमारती बन्ब्धिनमम्  असहममानयाः गपुरुमम् 
मविसब्धिवितम् उपसपरमत। ततश्च गपुरुयाः तस विक्षेदमान्तमम् शमावियमत। इतयाः परस शविणमननमनमदध्यमासनमन अनपुमतष्ठमत 
असब्धिकमारती। यमद यपुकयाः असब्धिकमारयाः अबस्त तमहर  तत्कणमक्षेवि ब्रहजमानमम् उत्पदतक्षे। अन्यथमा पकविरपकविरसमाब्धिनमामन 
पपुनयाः अनपुष्ठक्षेयमामन। अत एवि मविमविमदषमामविदत्ससन्यमासभक्षेक्षेदक्षेन ससन्यमासस्य दद्वैमविध्यममापदतक्षे। 
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणनो मविविक्षेकयाः उपस्थमाप्ययाः।

. 2 विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणनो विद्वैरमाग्यस प्रमतपमादयत। 

. 3 रमयाः पररचक्षेययाः।

. 4 दमयाः मविविरणतीययाः।

. 5 उपरमतयाः प्रकटनतीयमा।

. 6 शदमामम् स्पषतीकपु रुत।

. 7 सममाब्धिमानस मकमममत लक्षेख्यमम्।

. 8 मपुमपुकपुत्विमम् मविरदयत।

. 9 समाब्धिनचतपुषयक्षे कमायरकमारणभमावियाः विकव्ययाः। 

. 10 विक्षेदमान्तस्य मविषययाः स्पषतीकतरव्ययाः।

. 11 अनपुबन्ब्धिक्षेषपु सम्बन्ब्धियाः उपस्थमाप्ययाः।

. 12 विक्षेदमान्तस्य प्रयनोजनस मविरदयत। 

. 13 गपुरूपसदनस सलखत।

. 14 गपुरुलकणमामन सलखत।

. 15 शविणस मविरदयत।

. 16 तमात्पयरमनणमारयकसलङमामन व्यमाख्यमात। 

. 17 मननस मविविपृणपुत।

. 18 मनमदध्यमासनस प्रकटनतीयमम्।

. 19 शविणमामदकस  प्रमतबन्ब्धिकमामन कमामन। कथस विमा तमन्नविपृसत्तयाः।

. 20 मननक्षे तकर स्य उपयनोमगतमास सलखत।

. 21 मननक्षे प्रयपुज्यममानमायमा उपपत्तक्षेयाः कमा मविरक्षेषतमा। 

. 22 ससरयमविपयरयसौ प्रमतपमादनतीयसौ।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकस्तमावितम् ब्रहद्वैवि मनत्यस विस्तपु ततनोऽन्यदसखलममनत्यमममत मविविक्षेचनमम् इमत 

विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणनो मविविक्षेकयाः।
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. 2 कमरजन्यमानमास समक्षेषमाममप भनोगमानमामम् अमनत्यत्विमातम् दृषमानपुशमविकभनोग्यभ्ययाः मनतरमास मविरमतयाः विद्वैरमाग्यमम्।

. 3 स्विगर्नोऽमप लबब्धिश्चक्षेतम् यदमा पपुण्यकययाः भविमत तदमा पपुनयाः जन्मगहणस कतरव्यमम् भविमत। तथमामह 
गतीतमाविचनम् - कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यरलनोकस  मविरबन्त। अतयाः स्विगरफलमम् अमनत्यमम्।

उत्तरमामण-२
. 4 रमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा शदमा सममाब्धिमानमम् इमत एततम् रममामदषट्कमम्। समाब्धिनचतपुषयमध्यक्षे इदस 

तपृततीयस समाब्धिनमम्।

. 5 अनपुरूपयाः आत्मभमावियाः सम्पसत्तयाः कथ्यतक्षे। अनपुरूपयाः यनोग्ययाः। आत्मभमावियाः आत्मनयाः स्विस्य भमावियाः।

. 6 रमनो मह शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः मनसयाः मनगहयाः। मनसयाः रमयाः मक्रयतक्षे। समाब्धिनचतपुषयक्षे 
अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। तत्सम्पत्तसौ आदयाः रमयाः।

. 7 दमनो मह बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास तद्व्यमतररकमविषयक्षेभ्यनो मनवितरनमम्। बमाहक्षेबन्द्रियमामण दमनतीयमामन। 
समाब्धिनचतपुषयक्षे अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। तत्सम्पत्तसौ मदततीयनो दमयाः।

. 8 मनविमतरतमानमामम् बमाहक्षेबन्द्रियमाणमामम् मनसयाः च शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः उपरमणमम् उपरमतयाः इमत 
एकयाः अथरयाः। मदततीयनोऽमप अथर्नोऽबस्त। स मह मविमहतमानमास कमरणमास मविसब्धिनमा पररत्यमागयाः इमत। 
शविणमामदव्यमतररकमविषयक्षेभ्ययाः उपरमतयाः। समाब्धिनचतपुषयक्षे अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। 
तत्सम्पत्तसौ तपृततीयमा उपरमतयाः।

. 9 मतमतकमा मह रतीतनोष्णमामददन्दसमहष्णपुतमा। मतमतकमामविषयनो मह रतीतनोष्णमामददन्दनो बमाहयाः, 
ममानमापममानमामददन्दयाः आभ्यन्तरयाः। समाब्धिनचतपुषयक्षे अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। 
तत्सम्पत्तसौ चतपुथर्थी मतमतकमा।

. 10 गपुरूपमदषविक्षेदमान्तविमाक्यक्षेषपु मविश्विमासयाः शदमा। शदमामविषययाः गपुरूपमदषविक्षेदमान्तविमाक्यमम्। समाब्धिनचतपुषयक्षे 
अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। तत्सम्पत्तसौ पञ्चमती शदमा।

. 11 मनगपृहतीतस्य मनसयाः शविणमादसौ तदनपुगपुणमविषयक्षे च सममासब्धियाः सममाब्धिमानमम्। आत्ममविषयक्षे शविण-मनन-

मनमदध्यमासनक्षे तथमा तस्य अनपुगपुणमविषयक्षे गपुरुरपुशकषमादसौ अविस्थमानमम् एवि सममाब्धिमानमम्। समाब्धिनचतपुषयक्षे 
अन्यतमस समाब्धिनस रममामदषट्कसम्पसत्तयाः। तत्सम्पत्तसौ अन्त्यस षष्ठस सममाब्धिमानमम्।

. 12 मनोकपु मम् इच्छमा मपुमपुकमा। सससमारबन्ब्धिनमादम् अथमारतम् सकक्ष्ममातम् अहसकमारमातम् आरभ्य स्थकलदक्षेहपयरन्तमम् 
अजमानकबल्पतमादम् बन्ब्धिसहमकहमादम् मपुमपुकमा।

उत्तरमामण-३
. 13 विक्षेदमान्तस्य चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः। तक्षेषपु अन्यतमयाः मविषययाः। विक्षेदमान्तस्य मविषयनो मह जतीविब्रहद्वैक्यस 

रपुदचद्वैतन्यस प्रमक्षेयमम्। यतनो मह तत्रद्वैवि विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयरमबस्त॥

. 14 विक्षेदमान्तस्य चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः। तक्षेषपु अन्यतमयाः सम्बन्ब्धियाः। प्रमक्षेयप्रममाणयनोयाः सम्बन्ब्धियाः 
बनोध्यबनोब्धिकभमाविसम्बन्ब्धियाः। मविषययाः प्रमक्षेययाः। बनोब्धिकस  च प्रममाणमम् उपमनषदम्। 

. 15 विक्षेदमान्तरमासस्य प्रयनोजनमम् मह जतीविब्रहद्वैक्यरूपप्रमक्षेयमविषयकस्य अजमानस्य मनविपृसत्तयाः 
स्विस्विरूपमानन्दमाविमामप्तश्च इमत। प्रयनोजनससमदश्च आत्मजमानक्षेन भविमत।
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. 16 (ग)

. 17 (ग)

. 18 (ग)

. 19 (ग)

. 20 (क)

. 21 (क)

. 22 (क)

. 23 (ख)

. 24 (ख)

. 25 (ग)

. 26 (ग)

. 27 (ग)

. 28 (क)

. 29 (ख)

. 30 (ग)

. 31 (क)

. 32 (ख)

उत्तरमामण-४
. 33 उकलकणलमकतयाः असब्धिकमारती जननमरणमात्मकस  चक्रस  परतीक्ष्य तद्गतव्यमाध्यमामदकस  च मविमचन्त्य 
सससमारमानलसन्तप्तयाः गपुरुमम् उपसपरमत॥

. 34 गपुरुयाः करुणयमा एवि उपमदरमत मविसब्धिविदपुपसन्नमाय।

. 35 गपुरुसमतीपस गत्विमा असब्धिकमारती शविणमादतीमन अन्तरङसमाब्धिनमामन करनोमत।

. 36 लबब्धिमासब्धिकमारयाः मपुमपुकपुयाः गपुरुसमतीपस गत्विमा गपुरूपदक्षेरमानपुगपुणस ब्रहमान्विक्षेषणस कपु यमारतम्। रमासमविदमप 
स्विमान्त्र्यक्षेण न कपु यमारतम्।

. 37 पपुण्यमामतरय एवि गपुरुलमाभक्षे हक्षेतपुयाः।

. 38 आचमायरविमानम् पपुरुषनो विक्षेद॥ (छमा.उ. ६.१४.२) इमत शपुमततयाः अविगम्यतक्षे यदम् यस्य आचमायरयाः अबस्त 
स ब्रह जमानमामत। आचमायर मविनमा ममागर्नोदक्षेषमा नमाबस्त। 

उत्तरमामण-५
. 39 शविणस नमाम षबड्विब्धिसलङद्वैयाः अरक्षेषविक्षेदमान्तमानमामम् अमदततीयविस्तपुमन तमात्पयमारविब्धिमारणमम्।

. 40 तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् एवि तमात्पयरमम्।

. 41 तमात्पयरमनणमारयकमामन सलङमामन षटम् । तमामन - १)उपक्रमनोपससहमारसौ, २)अभ्यमासयाः, ३)अपकविरतमा, 
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४)फलमम्, ५)अथरविमादयाः, ६)उपपसत्तयाः चक्षेमत 

. 42 प्रकरणप्रमतपमादस्य  अथरस्य  प्रकरणस्य  आदसौ  अन्तक्षे  च  उपपमादनमम्  उपक्रमनोपससहमारसौ  इमत। 
तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्।

. 43 प्रकरणप्रमतपमादस्य  विस्तपुनयाः  तन्मध्यक्षे  पसौनयाःपपुन्यक्षेन  प्रमतपमादनमम्  अभ्यमासयाः।  तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु 
षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्।

. 44 प्रकरणप्रमतपमादस्य अथरस्य प्रममाणमान्तरक्षेण अमविषयतीकरणमम्  अपकविरतमा  इमत। तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु 
षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्।

. 45 प्रकरणप्रमतपमादस्य  आत्मजमानस्य  तदनपुष्ठमानस्य  विमा  तत्र  तत्र  शकयममाणस  प्रयनोजनस  फलमम्। 
तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु इदमम् अन्यतममम्।

. 46 प्रकरणप्रमतपमादस्य  तत्र  तत्र  प्ररससनमम्  अथरविमादयाः।  तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु  षट्सपु  सलङक्षेषपु  इदमम् 
अन्यतममम्।

. 47 प्रकरणप्रमतपमादमाथरसमाब्धिनक्षे तत्र तत्र शकयममाणमा यपुमकयाः उपपसत्तयाः। तमात्पयरमनणमारयकक्षे षपु षट्सपु सलङक्षेषपु 
इदमम् अन्यतममम्।

. 48 (घ)

. 49 (घ)

. 50 (घ)

. 51 (घ)

. 52 (क)

. 53 (क)

. 54 (घ)

. 55 (घ)

. 56 (ख)

. 57 (क)

. 58 (ग)

. 59 (क)

उत्तरमामण-६
. 60 मननस मह शपुतस्य अमदततीयविस्तपुनयाः विक्षेदमान्तमानपुगपुणयपुमकमभयाः अनविरतमम् अनपुमचन्तनमम्। 
अन्तरङसमाब्धिमानक्षेषपु अन्तभरविमत। मननक्षेन प्रमक्षेयगतमासम्भमाविनमायमा मनविपृसत्तयाः भविमत।

. 61 मविजमाततीयदक्षेहमामदप्रत्ययरमहत-अमदततीयविस्तपुसजमाततीयप्रत्ययप्रविमाहयाः मनमदध्यमासनमम् इमत। तक्षेन 
दक्षेहमामदमविपरतीतभमाविनमा मनवितरतक्षे।

. 62 (क)
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. 63 (ख)

. 64 (ग)

. 65 (घ)

. 66 (घ)

॥ इमत त्रयनोमविसरयाः पमाठयाः ॥
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) 24 सममासब्धिस्विरूपमम्
प्रस्तमाविनमा

ब्धिममारथरकमाममनोकमाख्यक्षेषपु  चतपुमविरब्धिपपुरुषमाथरषपु  मनोक एवि परमपपुरुषमाथरयाः। दपुयाःखस्य आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः 
परममानन्दप्रमामप्तश्च मनोकयाः। अयञ्च मनोकयाः बदस्य जतीविस्य स्विस्विरूपमाजमाननमारमादम् भविमत। स्विस्विरूपमाजमानस्य 
नमारश्च अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्त्यमा  सञमायतक्षे।  अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तश्च मनमदध्यमासनक्षेन सम्भविमत। शविणक्षेन 
रमासगपुरुविमाक्यमादतीनमास  ब्रहमण  तमात्पयर  बपुद्ध्विमा,  मननक्षेन  च  ब्रहमविषयकमविरुदयपुककीनमास  खण्डनस  मविब्धिमाय 
ब्रहमविषयक्षे  असबन्दग्ब्धिमा  अमविपयरस्तमा  च  बपुमदयाः  भविमत।  तमादृरब्रहमण  मनसयाः  स्थद्वैयरसम्पमादनमक्षेवि 
मनमदध्यमासनमम्।  इदस  मनमदध्यमासनमम्  एवि ब्रहसमाकमात्कमारक्षे  कमारणमम्,  आम्नमातस  च –  “तक्षे  ध्यमानयनोगमानपुगतमा 
अपश्यनम्  दक्षेविमात्मरमकस  स्विगपुणद्वैमनरगकढमामम्”  इमत।  अतनो  विक्षेदमान्तमाचमायरयाः  मनमदध्यमासनमम्  महतमा  यत्नक्षेन 
प्रमतपमामदतमम्। मनमदध्यमासनमम् एवि सममासब्धियाः। मनमदध्यमासनस्य आदमाविस्थमायमास समविकल्पकसममासब्धियाः भविमत, 

पक्विमाविस्थमायमास  च  मनमविरकल्पकसममासब्धियाः  भविमत।  मनमविरकल्पसममासब्धिरक्षेवि  मनमदध्यमासनस्य  परमा  कमाष्ठमा। 
मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ समत अखण्डमाकमारमा मचत्तविपृसत्तरुदक्षेमत। समा मचत्तविपृसत्तयाः जतीविस्य स्विरूपमविषयकमजमानस 
नमारयमत स्वियममप नश्यमत। तक्षेन  च जतीवियाः  मपुच्यतक्षे  कमरसससमारबन्ब्धिनमातम्।  अतयाः अस्ममामभरबस्मनम्  प्रबन्ब्धिक्षे 
सममाब्धिक्षेयाः स्विरूपमम्, सममाब्धिक्षेयाः आविश्यकतमा, सममाब्धिक्षेयाः प्रकमारमायाः इत्यमामदमविषयक्षे आलनोचनस मविब्धिमास्यतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
एतस पमाठस पमठत्विमा अध्यक्षेतमारयाः अब्धियाःस्थमविषयमानम् जमास्यबन्त – 

 मनोकस्य उपमायमायाः कक्षे , मकस  च तक्षेषमास स्विरूपमम्।
 मनमदध्यमासनस्य मविरक्षेषस्विरूपमम्।
 मनमदध्यमासनसममाध्यनोरभक्षेदयाः।
 सममाब्धिक्षेरमाविश्यकतमा।
 सममाब्धिक्षेयाः भक्षेददयमम्।
 मचत्तविपृत्तक्षेयाः अजमाननमारकत्विमम्।
 अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तस्विरूपमम् अजमाननमारप्रकमारश्च।
 जक्षेयमानमास विपृसत्तमविषयत्विस फलमविषयत्विस च।

   208   भमारततीयदररनमम्

२४



सममासब्धिस्विरूपमम् मटप्पणती

. ) 24 1 भकममकमा
“ब्रह  सत्यस  जगबन्मथ्यमा  जतीविनो  ब्रहद्वैवि  नमापरयाः”  इमत  अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तयाः।  ब्रह 

मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विरूपमम्।  अन्तयाःकरणनोपमहतस  ब्रह्म एवि जतीवियाः,  अन्तयाःकरणरूपस्य उपमाब्धिक्षेयाः नमारमादम् एवि 
जतीवित्विनमारयाः।  जतीवित्विनमारक्षे  समत  कतपृरत्वि-भनोकपृ त्विमामदसमपुपजमनतस  दपुयाःखमादतीनमाममप  नमारयाः।  अयमम् 
आत्यबन्तकदपुयाःखनमार एवि मनोकयाः। एविसमविब्धिस्य मनोकस्य प्रमाप्तयक्षे  कक्षे चन उपमायमायाः उपमनषत्सपु  समपुपमनबदमायाः। 
आम्नमातस च बपृहदमारण्यकनोपमनषमद –  “आत्ममा विमाऽरक्षे द्रिषव्ययाः शनोतव्यनो मन्तव्यनो मनमदध्यमाससतव्ययाः” इमत। 
स्विस्विरूपमाजमाननमारमाय  मपुमपुकपुणमा  शविणस  मननस  मनमदध्यमासनस  च  सममाचरणतीयमामन।  तक्षेषपु  शविणस  नमाम  – 
“विक्षेदमान्तमानमाममदततीयक्षे ब्रहमण तमात्पयमारविब्धिमारणमानपुकक लमा ममानसती मक्रयमा” इमत। सविमारमण विक्षेदमान्तविमाक्यमामन अदद्वैतस 
ब्रह एवि प्रमतपमादयबन्त इमत तमात्पयमारविब्धिमारणमाय मविमहतमा ममानसमक्रयमा एवि शविणमम्। मननस च रबदमाविब्धिमाररतक्षेऽथर 
ममानमान्तरमविरनोब्धिरङ्कमायमास  तमन्नरमाकरणमानपुकक लतकमारत्मकजमानजनकममानसव्यमापमारयाः  इमत।  गपुरुरमासविमाक्यमानमास 
ब्रहमण तमात्पयर  बपुद्ध्विमा ब्रहमविषयक्षे सममापमततमानमास मविरनोसब्धियपुककीनमास खण्डनमाय मविमहतमा ममानसती मक्रयमा तमावितम् 
मननमम्। मननक्षेन रमासमाविब्धिमाररतक्षे अथर दृढमा ममतभरविमत। शविणमननमाभ्यमास दृढमनबश्चतक्षे अथर तमद्भिन्नमविषयक्षेभ्ययाः 
अपकपृ षस्य  मनसयाः  स्थद्वैयरमक्षेवि  मनमदध्यमासनमम्।  उच्यतक्षे  च  विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास  –  “मनमदध्यमासनस  नमाम 
अनमामददपुविमारसनयमा  मविषयक्षेष्विमाकपृ ष्यममाणस्य  मचत्तस्य  मविषयक्षेभ्यनोऽपकपृ ष्य  आत्ममविषयकस्थद्वैयमारनपुकक लनो 
ममानसव्यमापमारयाः”  इमत।  एविस  शविण-मनन-मनमदध्यमासनमानमामम्  अनपुष्ठमानक्षेन  मपुमकयाः  भविततीमत  विक्षेदमाबन्तनमास 
ससदमान्तयाः। मनमदध्यमासनमम् एवि सममासब्धियाः। मनमदध्यमासन-सममाध्यनोयाः स्विरूपमविजमानस मविनमा न मह तयनोरद्वैक्यमम् 
अनद्वैक्यस विमा प्रमतपमादमयतपुस रक्यतक्षे। अतयाः आदसौ मनमदध्यमासनस्विरूपमम् आलनोच्यतक्षे। 

. ) 24 2 मनमदध्यमासनस्विरूपमम्
मनमदध्यमासनस्विरूपमविषयक्षे  उच्यतक्षे  विक्षेदमान्तसमारक्षे  –  “मविजमाततीय-

दक्षेहमामदप्रत्ययरमहतमामदततीयविस्तपुसजमाततीयप्रत्ययप्रविमाहयाः  मनमदध्यमासनमम्”  इमत।  जमागदविस्थमायमास 
मविमविब्धिमविषयमाणमास जमानमस्ममाकस  भविमत। अजमाननमारमादम् एवि जमानस जमायतक्षे। मचत्तविपृसत्तयाः अजमानस नमारयमत। अतयाः 
जमानस्थलक्षे अविश्यस मचत्तविपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तथमामह घटजमानमादनन्तरस पटजमानस, पटजमानमादनन्तरस दण्डजमानमक्षेविस 
मविमविब्धिजमानमानमामम् उत्पत्तक्षेयाः जमागदविस्थमायमास मचत्तविपृत्तयनोऽमप कणमानन्तरमक्षेवि मभदन्तक्षे। तक्षेन चक्षेतसयाः बस्थरतमा न 
सम्भविमत। यमद एकस्य घटस्यद्वैवि मनरन्तरस जमानस भविक्षेतम् तदमा मनरन्तरस घटमविषमयणती मचत्तविपृसत्तभरविमत, तक्षेन च 
मचत्तस्य बस्थरतमा सम्भविमत। यदमा मनरन्तरमम् एकजमाततीयमा एवि मचत्तविपृसत्तभरविमत तदमा मचत्तस मविमविब्धिमविषयक्षेषपु न 
गच्छततीमत हक्षेतनोयाः मचत्तस बस्थरमम् इमत कथ्यतक्षे।

मनमदध्यमासनस मह मनोकजनकमम्। अतनो न मह घटपटमामदमविषयक्षे मनरन्तरमचत्तविपृसत्तप्रविमाहयाः मनमदध्यमासनस 
भविमत।“तमक्षेवि  मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत”,  “तस  त्विसौपमनषदस  पपुरुषस  पपृच्छमामम”  इत्यमामदशपुमतषपु  जमायतक्षे  यदम् 
उपमनषत्प्रमतपमामदतस्य  ब्रहणयाः  जमानमादक्षेवि  मपुमकभरविमत  इमत।  अतयाः  ब्रहमविषमयणती  मनरन्तरमचत्तविपृसत्तरक्षेवि 
मनमदध्यमासनमम्। सविररक्षेवि इबन्द्रियद्वैयाः ब्रहणयाः जमानस सम्भविमत। यथमा चकपुषमा अयस घटयाः अबस्त इमत घटस्य जमानस 
भविमत। तबस्मनम् जमानक्षे  घटस्य सत्तमा जमायतक्षे। न मह घटजमानमादनन्तरस कस्यमचतम् सन्दक्षेहनो भविमत – घटयाः 
अबस्त न विक्षेमत। सत्तमा च ब्रहणयाः एवि। ब्रहमण असखलस्य प्रपञ्चस्य आरनोपमातम् ब्रह असब्धिष्ठमानमम्,  प्रपञ्चश्च 
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आरनोप्ययाः। आरनोपस्थलक्षे असब्धिष्ठमानस्य असरयाः आरनोप्यजमानक्षे भमासतक्षे इत्यक्षेवि मनयमयाः। यथमा रपुमकरजतभ्रमस्थलक्षे 
इदस रजतमममत रपुकसौ मविदममानमा इदन्तमा  (समन्नकपृ षतमा)  रजतजमानक्षे रजतमाभक्षेदक्षेन जमायतक्षे तथद्वैवि घटजमानस्थलक्षे 
ब्रहणयाः स्विरूपभकतमा सत्तमा एवि घटक्षेन सह अमभन्नतयमा जमायतक्षे। अतयाः चकपुषमा सत्तमागहणमातम् ब्रह जमातमममत 
स्पषमम्। 

परन्तपु  एतक्षेषपु  प्रमापसञ्चकविस्तकनमास  जमानस्थलक्षे  न मह कक्षे विलमम्  अमदततीयस  ब्रह जमायतक्षे,  तमदजमाततीयद्वैयाः 
घटपटमामदमभयाः सह तमादमात्म्यक्षेन ब्रह जमातस भविमत। एविस दक्षेहमात्मबपुमदस्थलक्षे दक्षेहक्षेन सह अभक्षेदक्षेन आत्ममा जमायतक्षे। 
परन्तपु  मविजमाततीयदक्षेहघटमामदमभयाः  तमादमात्म्यक्षेन  भमासममानस्य  ब्रहणयाः  जमानक्षेन  न  मपुमकयाः  सम्भविमत।  तक्षेभ्ययाः 
दक्षेहघटमामदभ्ययाः पपृथकयमा यदमा अमदततीयस्य ब्रहविस्तपुनयाः जमानस भविमत तदमा स्विस्विरूपजमानमातम् मनोकनो भविमत। 
अतयाः न मह मविजमाततीयविस्तपुमभयाः तमादमात्म्यक्षेन भमासममानस्य ब्रहणयाः मविषयक्षे मनरन्तरमचत्तविपृसत्तयाः मनमदध्यमासनमम्, 
परन्तपु  मविजमाततीयद्वैयाः  दक्षेहमामदप्रत्ययद्वैयाः  रमहतस्य  अमदततीयब्रहणयाः  मविषयक्षे  मनरन्तरस  मचत्तविपृसत्तयाः  भविमत  चक्षेतम् 
मनमदध्यमासनस  सम्भविमत। अतनो दक्षेहमामदमभयाः भक्षेदक्षेन मविदममानस्य अदद्वैतब्रहणयाः मविषयक्षे  मनरन्तरस  मचत्तविपृसत्तरक्षेवि 
मनमदध्यमासनमम्  इमत विक्षेदमान्तसमारकतपुरयाः  सदमानन्दयतक्षेयाः  अमभप्रमाय इमत स्पषमम्।  आत्ममविषयकस्थद्वैयमारनपुकक लयाः 
ममानसयाः  व्यमापमार  एवि  मनमदध्यमासनमम्  इमत  विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारयाः  ख्यमामपतविमानम्।  विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारक्षेण 
प्रमतपमामदतस्य  अथरस्य  एवि  मविस्तमारयाः  विक्षेदमान्तसमारक्षे  पररदृश्यतक्षे।  मविदमारण्यस्विमामती  पञ्चदरतीगन्थक्षे 
मनमदध्यमासनलकणस श्लनोकक्षे नमाह –

“तिच्चाभच्चापं तनितवि रतचतकत्सतऽथर्वे च ततिसदः स्थिच्चातपतिस्य यति म।

एकतिच्चानित्वमततितद तनितदध्यच्चासनिम पच्यतित॥“ इतति।  
शविणमननमाभ्यमामम्  अविब्धिमाररतक्षे  मनयाःसबन्दग्ब्धिक्षे  ब्रहमविषयक्षे  स्थमामपतस्य  मचत्तस्य  यदक्षेकतमानत्विमम् 

एकमाकमारविपृसत्तप्रविमाहयाः  तदक्षेवि  मनमदध्यमासनमम्  इमत  श्लनोकमाथरयाः।  मनमदध्यमासनस  च  यमाविद्ब्रहजमानस  न  भविमत 
तमाविदनपुष्ठक्षेयमम्।  एविस  यमावित्कमालपयरन्तस  ब्रहमण शपुततीनमास  तमात्पयमारविब्धिमारणस  न भविक्षेतम्  तमावित्कमालपयरन्तस  शविणस, 
यमाविच्च ब्रहमण असबन्दग्ब्धिमा अमविपयरस्तमा च बपुमदयाः ननोदतीयमातम् तमावितम् मननस कतरव्यमम्। न मह “आत्ममा विमाऽरक्षे 
द्रिषव्ययाः  शनोतव्यनो  मन्तव्यनो  मनमदध्यमाससतव्ययाः” इत्यमामदशपुमतषपु  सकपृ च्छष विणस  सकपृ तम्  मननस  सकपृ तम् 
मनमदध्यमासनस विमा उपमदश्यतक्षे। एतमादृरतीनमास शपुततीनमास नद्वैकविमारस दररनमादक्षेवि इदस स्पषस भविमत यतम् शविण-मनन-

मनमदध्यमासनमादतीनमास ब्रहसमाकमात्कमारस यमावितम् आविपृसत्तयाः उपमदश्यतक्षे इमत। यथमा अविहननक्षेन ब्धिमान्यक्षेभ्ययाः तण्डकलमायाः 
ससगहणतीयमायाः चक्षेतम् यमावितम् तण्डकलमानमास मनष्कमासनस न भविमत तमाविदम् अविहननस मविब्धितीयतक्षे तथद्वैवि प्रकपृ तक्षेऽमप यमाविन्न 
ब्रहजमानस भविमत तमावितम् शविणमादतीनमामम् आविपृसत्तयाः मविब्धिमातव्यक्षेमत स्पषमम्। उकस  च तस्ममादम् भगवितमा बमादरमायणक्षेन 
– ‘आविपृसत्तरसकपृ दपुपदक्षेरमातम्’ इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 कयाः परमपपुरुषमाथरयाः?

. 2 कनो नमाम मनोकयाः?
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. 3 कक्षे  मनोकनोपमायमायाः?

. 4 अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेयाः मकस  कमायरमम्?

. 5 जतीविस्य उपमासब्धियाः कयाः?

. 6 मनोकसमाब्धिनमनदरमरकमा शपुमतयाः कमा?

. 7 मकस  तमावितम् शविणमम्?

. 8 मकस  नमाम मननमम्?

. 9 मनमदध्यमासनस नमाम मकमम्?

. 10 मचत्तविपृसत्तयाः मकस  करनोमत?

. 11 लसौमककजमानस्थलक्षे कथस ब्रह जमायतक्षे?

. 12 शविणमादतीनमामम् आविपृसत्तयाः कमतविमारस मविब्धिक्षेयमम्?

. ) 24 3 सममाब्धिक्षेयाः आविश्यकतमामविचमारयाः
इदमानतीमम्  अयस  प्रश्नयाः  सपुतरमामपुदक्षेमत  यतम्  शविणमननमाभ्यमामम्  अनन्तरस  मनमदध्यमासनस्य कथनमातम्, 

मनमदध्यमासनस्यद्वैवि ब्रहजमानस यमावितम् मविब्धिमानमातम् कपु त्र सममाब्धिक्षेयाः अविसरयाः इमत? यमद च मनमदध्यमासनमादम् भक्षेदक्षेन 
सममाब्धिक्षेयाः उपन्यमासनो भविमत तमहर  द्रिषव्यमामदशपुतक्षेयाः अपलमापयाः स्यमातम्। अत्रनोच्यतक्षे, न मह सममासब्धियाः मनमदध्यमासनमादम् 
व्यमतररकयाः,  यक्षेन  शपुमतमविरनोब्धियाः  स्यमातम्।  मनमदध्यमासनमक्षेवि  सममासब्धियाः।  अतयाः  विक्षेदमान्तसमारक्षे 
मनमदध्यमासनस्विरूपकथनमादम्  अनन्तरमक्षेवि  सममासब्धिस्विरूपमम्  अकथमयत्विमा  समाकमातम्  सममासब्धियाः  मदमविब्धि  इमत 
कथ्यतक्षे। मनमदध्यमासनमक्षेवि यमद सममासब्धियाः न स्यमातम्  तमहर  मनमदध्यमासनमातम् परस सङमतमनदररस  मविनमा समाकमातम् 
सममाब्धिक्षेयाः  आलनोचनमम्  अप्रमासमङकनोपन्यमास एवि स्यमातम्।  परन्तपु  मनमदध्यमासनसममाध्यनोयाः  भक्षेदमाभमाविमातम्  न  तत्र 
अप्रमासमङकयाः उपन्यमास आरङ्कनतीययाः। 

मविदमारण्यस्विमाममनस्तपु मनमदध्यमासनलकणमम् उक्त्विमा ततनो मभन्नतयमा सममाब्धिक्षेयाः लकणममाहहयाः। तथमामह 
सममासब्धिलकणस तक्षेनद्वैविस मविब्धितीयतक्षे – 

“ध्यच्चातिवृध्यच्चानि त पतरतज्य क्रमच्चाद्ध्यतय नकगप्नोचरम म। 

तनिविच्चातिदतीपवितचतिपं समच्चातधरतभधतीयति त॥“ इतति। 
श्लनोकमाथर्नो  मह  –  ध्यमातमारस  ध्यमानस  च  पररत्यज्य  यदमा  मचत्तस  ध्यक्षेयगतमक्षेवि  भविमत,  ध्यक्षेयक्षे  च 

मनरविबच्छन्नतयमा  मनविमातदतीवितम्  मतष्ठमत,  समा  बस्थमतयाः  सममासब्धियाः  इत्यपुच्यतक्षे।  अत्र  सममासब्धिपदक्षेन 
मनमविरकल्पकसममासब्धियाः एवि उपमदषयाः। रङ्करमाचमायमार अमप मविविक्षेकचकडमामणसौ मनमदध्यमासनमादम् भक्षेदक्षेन सममासब्धिममाहहयाः। 
उच्यतक्षे च मविविक्षेकचकडमामणसौ –

“श्रपति तदः शितिग परपं तविदच्चाननिनिपं मनिनिच्चादतप।

तनितदध्यच्चासपं लक्षग परमनिन्तपं तनितवि रकल्पकम म॥“ इतति।  
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अत्रमायस श्लनोकमाथरयाः – शपुतक्षेयाः रतगपुणस गपुरुत्विमाविहस भविमत मननस,  मननमादम् लकगपुणस गपुरुत्विमाविहस भविमत 
मनमदध्यमासनस,  अनन्तस गपुरुत्विमाविहयाः च मनमविरकल्पकसममासब्धियाः इमत।  मकञ्च,  मनमविरकल्पकसममासब्धियाः एवि मनोकस 
प्रमत कमारणमममत भगवितमा रङ्करमाचमायरण प्रमतपमादतक्षे- 

“अजच्चानिहृदयग्रनततनि रदःशितषतविलयस्तदच्चा।

समच्चातधनिच्चाऽतविकल्पतनि तिदच्चाद्विनतिच्चातदशिरनिम म॥“ इतति। 
अत्रमाथर्नो  मह  –  यदमा  मनमविरकल्पकसममासब्धिनमा  अदद्वैतस्य  आत्मनयाः  जमानस  भविमत  तदमा  एवि 

अजमानरूपहृदयगन्थतीनमास मनयाःरक्षेषस मविलयनो भविमत इमत।

इदमानवीं  मविदमारण्यविमाक्यमातम्  रमाङ्करविमाक्यमातम्  च  इदमम्  आयमातस  यतम्  सममासब्धियाः  नमाम 
मनमविरकल्पकसममासब्धियाः,  अस्य सममाब्धिक्षेरुदयक्षे च अजमाननमारमातम् मपुमकयाः सम्भविमत इमत। “मनमदध्यमासनरतीलस्य 
बमाहप्रत्यय ईक्ष्यतक्षे” इत्यमामदमविविक्षेकचकडमाममणविचनमाच्च इदस जमायतक्षे यतम् अत्र मनमदध्यमासनपदक्षेन समाब्धिमारणतयमा 
समविकल्पकसममासब्धियाः  एवि  समपुपमदश्यतक्षे।  ननपु  मनमदध्यमासनसममाध्यनोयाः  यमद  अभक्षेदयाः  तमहर  कथस  तयनोयाः 
मनमदध्यमासनपदक्षेनद्वैवि  उपदक्षेरयाः  मविदमारण्यद्वैयाः  रङ्करमाचमायरयाः  विमा  न  मविब्धितीयतक्षे  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  सममासब्धिस्तपु 
मनमदध्यमासनमविरक्षेषयाः।  मविरक्षेषस  समाममान्यमातम्  अमतररच्यतक्षे,  अतयाः  मनमविरकल्पसममाब्धिक्षेयाः  गनोबलतीविदरन्यमायक्षेन 
विमरष्ठब्रमाहणन्यमायक्षेन विमा पपृथकयमा उपदक्षेरनो मविमहतयाः। मनमदध्यमासनस्य पक्विमाविस्थमा मह मनमविरकल्पसममासब्धियाः। 
उच्यतक्षे  च पञ्चदरतीटतीकमाकमारक्षेण रमामकपृ ष्णक्षेन  –  “तस्यद्वैवि मनमदध्यमासनस्य पररपमाकदरमारूपस  सममासब्धिममाह” 
इमत। आम्रिस पक्विस भविमत चक्षेतम् यथमा न ततम् पनसमममत कथ्यतक्षे तथद्वैवि मनमदध्यमासनस्य पक्विमाविस्थमा अमप 
मनमदध्यमासनमान्तगरतमा  एवि।  अतनो  सममासब्धिनमा  ब्रहलमाभक्षे  न  शपुमतमविरनोब्धियाः,  ब्रहजमानस  यमावितम्  मनमदध्यमासनस्य 
आविपृसत्तमविब्धिमानमातम्। 

यतयाः मनमविरकल्पसममाब्धिक्षेरक्षेवि अजमाननमारयाः प्रमतपमादतक्षे,  अतयाः मनमविरकल्पसममाब्धिक्षेयाः तत्र च दमारभकतस्य 
समविकल्पसममाब्धिक्षेयाः स्विरूपस सपुतरमाममालनोचनतीयमम्।

. ) 24 4 सममासब्धिदद्वैमविध्यमम्
सममासब्धियाः मदमविब्धियाः समविकल्पकयाः मनमविरकल्पकश्च। उभयमविब्धिसमाब्धिमारणस  सममासब्धिलकणस तमाविदपुच्यतक्षे 

विक्षेदमान्तसमारटतीकमायमास  सपुबनोसब्धिन्यमास  नपृसससहसरस्विततीस्विमामममभयाः  –  “व्यपुत्थमान-मनरनोब्धिससस्कमारयनोयाः 
अमभभविप्रमादपुभमारविक्षे  समत मचत्तस्य एकमागतमापररणमामयाः  सममासब्धियाः” इमत।  मचत्तस्य मह  ब्धिमरदयमम्  –  प्रत्यययाः 
ससस्कमारश्च। प्रत्ययरूपक्षेण मचत्तस्य उत्थमानमक्षेवि व्यपुत्थमानमम्,  तच्च प्रत्ययमात्मकमम्।  मचत्तस्य मनरुदमाविस्थमास 
व्यमतररच्य मकप्त-मकढ-मविमकप्तद्वैकमाग्षयमाविस्थमायाः व्यपुत्थमानरूपमा एवि। ऐकमाग्षयमाविस्थमायमास जमायममानयाः समविकल्पकनोऽमप 
मनमविरकल्पकदृष्टमा  व्यपुत्थमानरूप  एवि।  तस्य  व्यपुत्थमानस्य  ससस्कमारमा  मह  व्यपुत्थमानससस्कमारमायाः।  मचत्तस्य 
मनरनोब्धिस्य  अभ्यमासक्षेन  जमायममानयाः  ससस्कमारयाः  मनरनोब्धिससस्कमारयाः।  व्यपुत्थमानससस्कमारस्य  मह  मनरनोब्धिससस्कमारक्षेण 
अमभभवियाः,  न मह प्रत्ययक्षेन ससस्कमारस्य अमभभवियाः सम्भविमत। एविस  मचत्तस्य व्यपुत्थमानससस्कमारस्य अमभभविक्षे 
मनरनोब्धिससस्कमारस्य प्रमादपुभमारविक्षे  च समत मचत्तस्य यमा  एकमागतयमा  बस्थमतयाः,  समा एवि सममासब्धियाः।  एविस  मचत्तस्य 
जक्षेयमात्मनमा मनश्चलमाविस्थमानस सममासब्धिररमत तमात्पयर रमामततीथमारचमायरस्य अमभप्रक्षेतमम्।

   212   भमारततीयदररनमम्



सममासब्धिस्विरूपमम् मटप्पणती

समविकल्पकयाः  सममासब्धिरक्षेवि  यनोगप्रनोकयाः  सम्प्रजमातसममासब्धियाः,  मनमविरकल्पकश्च असम्प्रजमातसममासब्धियाः। 
परन्तपु यनोगप्रनोकस्य असम्प्रजमातसममाब्धिक्षेयाः विक्षेदमान्तप्रमतपमामदतस्य मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेश्च सबन्त भक्षेदमायाः। तक्षे चमागक्षे 
आलनोचमयष्यन्तक्षे। इदमानवीं समविकल्पक-मनमविरकल्पकसममाध्यनोयाः स्विरूपममालनोच्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः २

. 13 मविदमारण्यस्विमाममनमा सममासब्धिलकणस मकस  मविमहतमम्?

. 14 व्यपुत्थमानमाविस्थमा नमाम कमा?

. 15 व्यपुत्थमानससस्कमारस्य अमभभवियाः कथस भविमत?

. 16 समविकल्पकसममाब्धिक्षेयाः यनोगदररनक्षे मकस  नमाम?

. 17 सममासब्धियाः कमतमविब्धियाः, कसौ च तसौ?

. ) 24 5 समविकल्पकयाः सममासब्धियाः
मविकल्पनो नमाम भक्षेदयाः। यत्र सममाब्धिसौ मविकल्पभमानक्षे  सत्यमप मचत्तस जक्षेयब्रहमविषयक्षे  एकमागस  भविमत सयाः 

समविकल्पकयाः सममासब्धियाः। अयस घटयाः इमत घटजमानमम्। अत्र जमानक्षे घटयाः जक्षेययाः। अहस मह जमातमा। एविस जमानस्थलक्षे 
एततम् पपुटत्रयस सपुतरमास मतष्ठमत। समविकल्पकसममाब्धिसौ एषमा मत्रपपुटती मविदतक्षे, जक्षेयमाकमारमा मनरविबच्छन्नमचत्तविपृत्तयश्च 
भविबन्त।  उच्यतक्षे  च  विक्षेदमान्तसमारक्षे  समविकल्पकसममासब्धिमविषयक्षे  –  “तत्र  समविकल्पकनो  नमाम 
जमातपृजमानमामदमविकल्पलयमानपक्षेकयमा अमदततीयविस्तपुमन तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः मचत्तविपृत्तक्षेयाः अविस्थमानमम्” इमत। तदमा 
मपृन्मयगजमामदभमानक्षे  अमप  मपृद्भिमानवितम्  दद्वैतभमानक्षे  अमप  अदद्वैतस  विस्तपु  भमासतक्षे” इमत।  यत्र  सममाब्धिसौ 
जमातपृजमानजक्षेयरूपमविकल्पमायाः  भमासन्तक्षे,  न  तक्षेषमास  लयनो  भविमत,  मकञ्च,  अमदततीयब्रहमविषमयणती  मनरविबच्छन्नमा 
मचत्तविपृसत्तरुदक्षेमत स समविकल्पकयाः सममासब्धियाः।

ननपु  सममासब्धिस्तमावितम्  सकलभक्षेदमनरमासपकविरकमम्  अदद्वैतब्रहविस्तपुसमाकमात्कमारमाय  प्रविमतरतयाः,  परन्तपु 
समविकल्पकसममाब्धिसौ  जमातपृजमानमामदभक्षेददररनमातम्  कथमम्  अदद्वैतस  ब्रहविस्तपु  भमासक्षेत  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे, 
समविकल्पकसममाब्धिसौ जमातपृजमानभक्षेदस्य जमानक्षे  सत्यमप अदद्वैतस  ब्रह भमासतक्षे। यथमा सपुविणरकपु ण्डलमामदजमानक्षे  समत 
तदपुपमादमानस्य सपुविणरस्य जमानस भविमत,  यथमा विमा मपृन्मयगजमामदजमानक्षे समत तदपुपमादमानभकतमायमा मपृसत्तकमायमा जमानस 
भविमत तथद्वैवि जमातपृ-जमानमादतीनमामम् ब्रहमविवितरत्विमातम् विमाचमारम्भणममात्रत्विमातम् जमातपृजमानमामदभमानक्षे समत अमप अदद्वैतस 
ब्रहविस्तपु  एवि  भमासतक्षे।  “सविर  खबल्विदस  ब्रह”,  “ऐतदमात्म्यममदस  सविरमम्”  –  इत्यमामदशपुतक्षेयाः  सविरषपु  मविषयक्षेषपु 
आत्ममानपुभविक्षे  समत  दग्ब्धिपटन्यमायक्षेन  प्रपञ्चभमानक्षे  सत्यमप  अदद्वैतस  विस्तपु  भमासतक्षे।  उच्यतक्षे  च  रङ्करमाचमायरण 
उपदक्षेरसमाहस्षयमास - 

“दृतशिस्वरूपपं गगनिप्नोपमपं परपं सकवृ तद्विभच्चातिपं त्वजमतकमक्षरम म।

अलतपकपं  सवि रगतिपं यदद्वियपं तिदतवि चच्चाहपं सतितिपं तविम पक्तमप्नोम म॥“ इतति। 
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अस्यमाथर्नो  मह  –  द्रिषपृस्विरूपस,  गगनक्षेन  तपुल्यस,  शक्षेष्ठमम्,  एकरूपक्षेण  प्रकमारममानमम्,  जन्मरमहतमम्, 
सकलनोपमासब्धिरकन्यस, कक टस्थमम्, असङस , सविरव्यमामप, सदमा मविमपुकस  च यतम् अदयस विस्तपु तदम् अहमक्षेविक्षेमत। उच्यतक्षे च 
शतीमद्भिगविद्गतीतमायमामम् -

“विच्चास पद तविदः सवि रतमतति स महच्चातच्चा स पदुलरभदः।“ इतति च।
समविकल्पकसममाब्धिसौ  मत्रपपुटती  मविदतक्षे,  अदद्वैतब्रहमाकमारमाकमाररतमा  मचत्तविपृसत्तश्च  मविदतक्षे।  अयमक्षेवि 

सममासब्धियाः  यनोगरमासक्षे  सम्प्रजमातसममासब्धियाः  इत्यपुच्यतक्षे।  सम्प्रजमायतक्षे  अबस्मनम्  जक्षेयतत्त्विमम्  इमत  सम्प्रजमातयाः। 
अबस्मनम् सममाब्धिसौ जक्षेयतत्त्विस सम्यकम्  बपुद्ध्यमारूढस भविमत, तस्ममादक्षेविमम् अमभब्धिमानमम्।

. ) 24 6 मनमविरकल्पकयाः सममासब्धियाः
सविरमविकल्पलयक्षे समत जक्षेयमाकमारमा मचत्तविपृसत्तयाः यदमा भविमत समा मह मनमविरकल्पकयाः सममासब्धिररत्यपुच्यतक्षे। 

उच्यतक्षे  च  विक्षेदमान्तसमारक्षे  सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण  –  “मनमविरकल्पकयाः  तपु  जमातपृजमानमामदमविकल्पलयमापक्षेकयमा 
अमदततीयविस्तपुमन  तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  अमततरमामम्  एककीभमाविक्षेन  अविस्थमानमम्”  इमत।  अबस्मनम् 
सममाब्धिसौ  जमातपृजमानजक्षेयमामदभक्षेदबपुदक्षेयाः  लयनो  भविमत,  अखण्डमाकमारमाकमाररतमा  मचत्तविपृसत्तश्च  अविमतष्ठतक्षे। 
मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ  मचत्तविपृसत्तसत्त्विक्षेऽमप  तस्य अविभमासनो  न  भविमत,  अमदततीयब्रहविस्तपुममात्रमम्  अविभमासतक्षे। 
यथमा लविणजलयनोयाः ममशणक्षे समत न तयनोयाः भक्षेदनो गपृहतक्षे जलममात्रस गपृहतीतस भविमत,  तथद्वैवि मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ 
अमदततीयब्रहमाकमारमाकमाररतमायमायाः मचत्तविपृत्तक्षेयाः अविभमासनो न भविमत, कक्षे विलमम् अमदततीयस ब्रह एवि अविभमासतक्षे।

यनोगदररनक्षे प्रमतपमामदतमातम् असम्प्रजमातसममाब्धिक्षेयाः मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेरबस्त मकसञ्चदद्वैलकण्यमम्। तथमामह, 

असम्प्रजमातसममाब्धिसौ मचत्तविपृत्तययाः मतरनोभविबन्त,  ससस्कमारममात्रमम्  अविमरष्यतक्षे।  मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ तपु  न मह 
सविमारसमास मचत्तविपृत्ततीनमास मतरनोभमाविनो भविमत,  अखण्डमाकमारमा ब्रहमविषमयणती मचत्तविपृसत्तरजमायममानमा सतती अविमतष्ठतक्षे 
इत्यनयनोभरदयाः। उच्यतक्षे च पञ्चदरतीकमारक्षेण मविदमारण्यस्विमाममनमा – 

“विवृतयस्तप तिदच्चानितीमजच्चातिच्चा अप्यच्चातगप्नोचरच्चादः।

सररच्चादनि पमतीयन्तत व पतत्थितिस्य सम पतत्थितिच्चाति म॥“ इतति। 
‘एतमाविन्तस  कमालस  सममामहतनोऽभकविमम्’  इत्यमामद-सममामहतनोबत्थत-परमामरमातम्  सममाब्धिसौ  अजमाततयमा 

विपृसत्तसद्भिमावियाः अऩपुमतीयतक्षे।

मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः  सपुषपुमप्तमकच्छमारदतीनमाञ्च अबस्त भक्षेदयाः।  सपुषपुप्तसौ  अमप मचत्तविपृत्तक्षेयाः  अभमानस  भविमत, 

सममाब्धिसौ अमप तथमा,  परन्तपु सपुषपुप्तसौ न मह मचत्तविपृसत्तयाः मविदतक्षे। मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ तपु मचत्तविपृसत्तविरतरतक्षे परन्तपु 
तस्यमायाः भमानस न भविमत इमत सममासब्धिसपुषपुप्त्यनोभरदयाः। उच्यतक्षे च विक्षेदमान्तसमारक्षे – 

“ततश्च  तस्य  सपुषपुप्तक्षेश्च  अभक्षेदरङ्कमा  न  भविमत,  उभयत्र  विपृत्त्यभमानक्षे  सममानक्षे  अमप 
तत्सद्भिमाविमासद्भिमाविममात्रक्षेण अनयनोयाः भक्षेदनोपपत्तक्षेयाः” इमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः ३

. 18 सममाब्धिक्षेयाः समाब्धिमारणस लकणस मकमम्?

. 19 मत्रपपुटती नमाम कमा?

. 20 समविकल्पकसममासब्धियाः कयाः?

. 21 मविकल्पभमानक्षेऽमप कथस समविकल्पकसममाब्धिसौ अदद्वैतस ब्रह भमासतक्षे?

. 22 ब्रहणयाः सविमारत्मकत्विदनोमतकमायाः शपुतययाः कमायाः?

. 23 कदमा मनमविरकल्पकयाः सममासब्धियाः भविमत?

. 24 विक्षेदमान्तसमारक्षे मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः स्विरूपमविषयक्षे मकमपुकमम्?

. 25 मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ मचत्तविपृसत्तबस्तष्ठमत न विमा?

. 26 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः असम्प्रजमातसममाब्धिक्षेश्च कनो भक्षेदयाः?

. 27 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः सपुषपुप्तक्षेश्च कनो भक्षेदयाः?

. 28 सममाब्धिसौ विपृत्तक्षेयाः बस्थमतमविषयक्षे मविदमारण्यस्विमाममनमा मकमपुकमम्?

. ) 24 7 अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः अजमाननमारश्च
रपुदस ब्रह न मह अजमानस नमारयमत। मचत्तविपृत्त्यपुपमहतस चद्वैतन्यमक्षेवि अजमानस नमारयमत। मचत्तविपृसत्तनमारम 

मचत्तस्य मविषयमाकमारयाः पररणमामयाः। तथमामह घटजमानस्थलक्षे चकपुररबन्द्रियक्षेण सह घटस्य सम्बन्ब्धिनो भविमत। तदमा 
चकपुररबन्द्रियदमारमा मनयाः घटक्षेन सह ससयपुनमक। तक्षेन च मनयाः घटमाकमारक्षेण पररणमतक्षे। मनसयाः अयस पररणमाम एवि 
विपृसत्तररत्यपुच्यतक्षे। यथमा तडमागमातम् जलस कपु ल्यमादमारमा कक्षे दमारमानम् प्रमविरमत, कक्षे दमारमानम् प्रमविश्य च कक्षे दमारमाकमारस ब्धित्तक्षे, 
तथद्वैवि  मनयाः  चकपुररबन्द्रियदमारमा  मविषयदक्षेरस  गच्छमत  मविषयमाकमारस  च  ब्धित्तक्षे।  यबस्मनम्  मविषयक्षे  मचत्तविपृसत्तभरविमत 
तमदषयकमम् अजमानस नश्यमत। तथमामह यमद घटमाकमारमा मचत्तविपृसत्तभरविमत तमहर  घटमविषयकमम् अजमानस नश्यमत 
घटश्च प्रकमारतक्षे,  यदमा च पटमाकमारमा मचत्तविपृसत्तभरविमत तदमा पटमविषयकमम् अजमानस नश्यमत पटश्च प्रकमामरतनो 
भविमत। यक्षेषमास  च विस्तकनमामम्  आकमारनो नमाबस्त तक्षेषपु  मविषयक्षेषपु  ससलगस्य मचत्तस्य कथस  तदमाकमारतमा  स्यमामदमत 
प्रश्नश्चक्षेतम्  उच्यतक्षे  यतम्  यमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः यमदषयकमजमानस  नमारयमत समा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः तदमाकमारमा 
इमत  बनोध्यमम्।  तथमामह  यमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  घटमविषयकमम्  अजमानस  नमारयमत  समा  घटमाकमारमा,  यमा 
अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः पटमविषयकमम् अजमानस नमारयमत समा पटमाकमारमा,  एविमन्यत्रमामप ऊहनतीयमम्। तडमागकक्षे दमारमामद 
उदमाहरणस तपु बमालबनोब्धिमाय।

घटमादययाः ब्रहमण अध्यस्तमायाः। न मह घटक्षे अजमानस मतष्ठमत। घटनो मह अजमानकमायरमम्, अजमानमक्षेवि ततम्। 
अजमानस तपु सविरदमा ब्रहमण एवि मतष्ठमत। घटयाः ब्रहमण अध्यस्तयाः, घटमाविबच्छन्नक्षे ब्रहमण मह अजमानस वितरतक्षे। घटनो 
न प्रकमारतक्षे इमत उच्यतक्षे चक्षेतम् घटमाविबच्छन्नक्षे चद्वैतन्यक्षे अजमानस वितरतक्षे इमत प्रततीयतक्षे। तस्य च अजमानस्य मविषयनो 
भविमत  घटयाः।  घटमाकमारमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  तमावितम्  घटमाविबच्छन्नक्षे  ब्रहमण  मविदममानमम्  अजमानस  नमारयमत। 
अजमानमाविरणस्य  नमारमातम्  घटमाविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस  प्रकमामरतस  भविमत।  चद्वैतन्यस  मह  प्रकमारस्विरूपस,  सदमा 
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प्रकमारममानमम्। यथमा ज्विलमत दण्डदतीपक्षे यमद गमाढस ममासलन्यस स्यमातम् तदमा दतीपमालनोकयाः आविपृतनो भविमत, यदमा च 
ममासलन्यस पररष्कपृ तस भविमत तदमा दतीपप्रकमारयाः जमायतक्षे; तथद्वैवि सविरदमा प्रकमारममानक्षे चद्वैतन्यक्षे अजमानमाविरणकमारणमातम् 
तस्य प्रकमारनो नद्वैवि जमायतक्षे परन्तपु अन्तयाःकरणविपृत्त्यमा अजमानमाविरणस्य नमारक्षे तपु पपुनयाः चद्वैतन्यस्य प्रकमारयाः भविमत। 
यदमा च अजमानक्षेन अनमाविपृतस घटमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस प्रकमामरतस भविमत तदमा घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यक्षे मविदममानयाः घटयाः 
अमप प्रकमामरतनो भविमत। दृश्यतक्षे च लनोकक्षे  दतीपयाः प्रकमारतक्षे चक्षेतम् तत्समन्नब्धिसौ मविदममानमानमास द्रिव्यमाणमाममप प्रकमारनो 
भविमत।  अतयाः  घटमाकमारमा  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य  आविरकमम्  घटमविषयकमम्  अजमानस 
दकरतीकरनोमत,  तक्षेन  च  घटमाविबच्छन्नस  चद्वैतन्यस  प्रकमारतक्षे।  तक्षेन  चद्वैतन्यक्षेन  मविषयतीकपृ तयाः  घटयाः  अमप 
प्रकमारममानघटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यक्षे  अध्यस्तत्विमातम्  प्रकमामरतनो  भविमत।  अतनो  ब्रह्ममभन्ननो  घटमामदयाः  मचत्तविपृत्तक्षेयाः 
मविषयनो भविमत, अजमाननमारक्षेन अनमाविपृतस्य चद्वैतन्यस्यमामप मविषयनो भविमत। अनमाविपृतस चद्वैतन्यस रमासक्षेषपु फलरबदक्षेन 
कथ्यतक्षे। अतनो घटमादययाः विपृसत्तमविषयमायाः फलमविषयमायाः च भविबन्त। उच्यतक्षे च पञ्चदश्यमास मविदमारण्यमाचमायरण –

“ब पतदतित्स्थतचदच्चाभच्चासयौ द्विच्चावि तवि वच्चाप पतिप्नो घटम म।

तित्रच्चाजच्चानिपं तधयच्चा निश्य तदच्चाभच्चास तनि घटदः सप रतति म॥“ इतति। 
एविस जतीविस्य स्विरूपस ब्रह अजमानक्षेन आविपृतस, तस्ममादक्षेवि जतीविमायाः स्विक्षेषमास मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विरूपतमास न 

जमानबन्त।  ब्रहमविषयकस्य  अजमानस्य  नमारमाय  ब्रहमविषमयणती  मचत्तविपृसत्तयाः  अपक्षेमकतमा।  समा  च  मचत्तविपृसत्तयाः 
मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ  समपुदक्षेमत।  एषमा  एवि  मचत्तविपृसत्तयाः  रमासक्षेषपु  अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः  इत्यपुच्यतक्षे।  ब्रह 
मनरवियविमम्,  अवियविमविमरषस्य  अवियविमानमामम्  उपचयमापचयविरमातम्  विपृमदनमारसौ  स्तयाः।  ब्रहणनो  मनत्यत्विमातम् 
मनरवियवित्विमातम्  न  मह  विपृमदनमारसौ  सम्भवितयाः।  अतयाः  ब्रह  अखण्डमम्।  तस्ममादक्षेवि  ब्रह्ममाकमारमचत्तविपृसत्तयाः 
अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः इत्यमप उच्यतक्षे।  एविस  मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ यदमा ब्रह्ममाकमारमा मचत्तविपृसत्तरुदक्षेमत तदमा 
ब्रहमविषयकमम् अजमानस नश्यमत, स्वियसप्रकमारस ब्रह च आविरणनमारमातम् प्रकमामरतस भविमत। ब्रहणयाः प्रकमारमाथर तपु 
अजमाननमारममात्रमम्  अपक्षेकतक्षे,  अतनो ब्रह मचत्तविपृत्तक्षेरक्षेवि  मविषयनो भविमत। ब्रहणयाः स्विप्रकमारत्विमातम्  न मह ब्रह्म 
फलमविषयनो भविमत। उच्यतक्षे च पञ्चदश्यमास मविदमारण्यमाचमायरण - 

“फलवच्चाप्यत्वमतविच्चास्य शिच्चास्त्रिकवृ तदतनि रविच्चातरतिम म।“ इतति।

“ब्रह्मण्यजच्चानिनिच्चाशिच्चाय विवृततवच्चातप्तरप ततक्षतिच्चा।“ इतति च।
एविस  मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ  अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयमातम्  ब्रहमविषयकमम्  अजमानस  नश्यमत, 

अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरमप  अजमानकमायरत्विमातम्  तदमप  मविनश्यमत।  तदमा  जतीवियाः  मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमाविस 
स्विरूपभकतस ब्रह एवि भविमत, यथमा घटनमारक्षे घटमाकमारयाः महमाकमार एवि भविमत तदतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४

. 29 मकस मविब्धिस चद्वैतन्यमम् अजमानस नमारयमत?

. 30 मचत्तविपृसत्तनमारम कमा?
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. 31 मचत्तस्य मविषयमाकमारतमा नमाम कमा?

. 32 ब्रहमभन्नमविषयमाणमास प्रकमारमाथर मकमपक्षेमकतमम्?

. 33 ब्रहणयाः प्रकमारमाथर ब्रहणयाः फलमविषयत्विमपक्षेमकतस न विमा?

पमाठसमारयाः

“आत्ममा  विमाऽरक्षे  द्रिषव्ययाः  शनोतव्यनो  मन्तव्यनो  मनमदध्यमाससतव्य”  इत्यमामदशपुमतषपु  शविण-मनन-

मनमदध्यमासनद्वैयाः ब्रहसमाकमात्कमार उपमदश्यतक्षे शपुमतषपु। शविणस मह सविरषमामम् उपमनषदमास ब्रहमण एवि तमात्पयरमम् इमत 
अविब्धिमारणमानपुकक लमा  ममानसती  मक्रयमा।  मननस  तमावितम्  ब्रहमविषयक्षे  सममापमततमानमास  मविरुदयपुककीनमास  खण्डनमानपुकक लमा 
ममानसती  मक्रयमा।  एविस  शविणमननमाभ्यमास  दृढमनबश्चतक्षे  ब्रहमण तमद्भिन्नमविषयक्षेभ्ययाः  अपकपृ षस्य मनसयाः स्थद्वैयरमक्षेवि 
मनमदध्यमासनमम्।  मनमदध्यमासनक्षेन  अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेयाः  उदयमातम्  ब्रहमविषयकमम्  अजमानस  नश्यमत,  जतीविश्च 
स्विस्विरूपजमानमातम् मपुच्यतक्षे। 

मनमदध्यमासनमम् एवि सममासब्धियाः। मनमदध्यमासनस्य प्रमाथममककी अविस्थमा तमावितम् समविकल्पकसममासब्धियाः, 
परमा  कमाष्ठमा  तमावितम्  मनमविरकल्पकसममासब्धियाः।  समविकल्पकयाः  सममासब्धिमहर  यनोगदररनप्रनोकयाः  सम्प्रजमातसममासब्धियाः, 
मनमविरकल्पकसममासब्धिश्च  यनोगदररनप्रनोकयाः  असम्प्रजमातयाः  सममासब्धियाः।  समविकल्पकसममासब्धिमहर 
जमातपृजमानमामदमविकल्पसत्त्विक्षेऽमप  ब्रहमण  तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  अविस्थमानमम्।  समविकल्पकसममाब्धिसौ 
जमातपृ-जमान-जक्षेयरूपमा  मत्रपपुटती  मतष्ठमत,  ब्रहमाकमारमा  अबमासब्धितमनरविबच्छन्नमचत्तविपृसत्तश्च  उदक्षेमत। 
मनमविरकल्पकसममासब्धियाः  मह  सविरमविकल्पलयक्षे  समत  ब्रहमण  तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  एककीभमाविक्षेन 
अविस्थमानमम्। मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ मह अखण्डब्रहमाकमारमा मचत्तविपृसत्तबस्तष्ठमत, परन्तपु तस्यमायाः विपृत्तक्षेयाः अविभमासनो 
न भविमत। यनोगदररनप्रनोकमातम् असम्प्रजमातसममाब्धिक्षेयाः मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अयमक्षेवि भक्षेदनो यतम् असम्प्रजमातसममाब्धिसौ 
न मह मचत्तविपृत्तक्षेयाः बस्थमतयाः अङतीमक्रयतक्षे, मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ मचत्तविपृसत्तयाः रमाजतक्षे एवि।

घटमादतीनमास प्रकमारयाः घटमाकमारमान्तयाःकरणविपृत्त्यमा घटमविषयकमाजमाननमारक्षे समत सम्भविमत। घटमविषयकमम् 
अजमानस  घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यक्षे  मविदतक्षे।  चकपुषमा  घटससयनोगक्षे  समत  अन्तयाःकरणक्षेन  सह  घटस्य  सम्बन्ब्धिविरमातम् 
घटमाकमारमान्तयाःकरणविपृसत्तयाः उदक्षेमत, समा च अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्यमाविरकमम् अजमानस नमारयमत। 
तक्षेन च घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस प्रकमारतक्षे, प्रकमारममानस च चद्वैतन्यस स्विबस्मनम् अध्यस्तस घटममप प्रकमारयमत। अतनो 
घटनो यथमा अन्तयाःकरणविपृत्तक्षेयाः मविषयनो भविमत,  तथमा अनमाविपृतस्य प्रकमारममानस्य चद्वैतन्यस्यमामप  (फलस्यमामप) 

मविषयनो  भविमत।  अतनो  घटयाः  विपृसत्तमविषययाः  फलमविषयश्च  भविमत।  स्विरूपभकतचद्वैतन्यक्षे  ब्रहमण  मविदममानस्य 
अजमानस्य नमारमाय अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः अपक्षेकतक्षे,  अजमाननमारक्षे समत ब्रहणयाः प्रकमारयाः स्वित एवि भविमत, 

ब्रहणयाः स्विप्रकमारत्विमातम्। अतनो ब्रह विपृसत्तमविषयनो भविमत, परन्तपु फलमविषयनो न भविमत।

मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ  अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयक्षे   समत  अजमानबन्ब्धिनमारमातम्  जतीविनो  मपुच्यतक्षे। 
जतीविस्तदमा स्विरूपक्षे प्रमतमष्ठतनो भविमत। प्रमारबब्धिकमरमण मविदममानक्षे समत मपुकनोऽमप जतीवियाः ररतीरनमारपयरन्तस ररतीरक्षे 
मनसलरप्ततयमा मविदममानबस्तष्ठमत,  समा च अविस्थमा जतीविन्मपुमकयाः इत्यपुच्यतक्षे।  प्रमारबब्धिकमरनमारक्षे  तपु  ररतीरनमारमातम् 
मविदक्षेहमपुमकयाः सम्भविमत। 
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मनमदध्यमासनमकच्छरयनोयाः कनो भक्षेदयाः?

. 2 समविकल्पकसममाब्धिक्षेयाः मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेश्च कथस मनमदध्यमासनक्षे अन्तभमारवियाः?

. 3 सम्प्रजमातपदस्य कनोऽथरयाः?

. 4 अखण्डमाकमारविपृत्तक्षेयाः उदयक्षे समत मकस  भविमत?

. 5 कमा नमाम जतीविन्मपुमकयाः?

. 6 कदमा जतीविस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत?

. 7 ब्रहणयाः विपृसत्तमविषयत्विस मकमथरमम् अपक्षेमकतमम्?

. 8 ब्रहणयाः सविरव्यमापकत्विदनोतकस  भगविद्गतीतमाविमाक्यस मकमम्?

. 9 समविकल्पकयाः सममासब्धियाः कस्यमास मचत्तभकमसौ जमायतक्षे?

. 10 मनमविरकल्पकसममासब्धियाः कस्यमास मचत्तभकमसौ जमायतक्षे?

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मनोक एवि परम पपुरुषमाथरयाः।

. 2 आत्यबन्तकदपुयाःखमनविपृसत्तयाः परममानन्दप्रमामप्तश्च मनोकयाः।

. 3 शविण-मनन-मनमदध्यमासनमामन मह मनोकनोपमायमायाः।

. 4 अखण्डमाकमारमा मचत्तविपृसत्तयाः जतीविस्य स्विस्विरूपमविषयकमम् अजमानस नमारयमत।

. 5 अन्तयाःकरणमक्षेवि जतीविनोपमासब्धियाः।

. 6 “आत्ममा विमाऽरक्षे द्रिषव्ययाः शनोतव्यनो मन्तव्यनो मनमदध्यमाससतव्ययाः” इमत। 

. 7 विक्षेदमान्तमानमामम् अमदततीयक्षे ब्रहमण तमात्पयमारविब्धिमारणमानपुकक लमा ममानसती मक्रयमा।

. 8 रबदमाविब्धिमाररतक्षेऽथर ममानमान्तरमविरनोब्धिरङ्कमायमास तमन्नरमाकरणमानपुकक लतकमारत्मजमानजनकयाः ममानसयाः व्यमापमारयाः 
मननमम्।

. 9 मनमदध्यमासनस नमाम अनमामददपुविमारसनयमा मविषयक्षेष्विमाकपृ ष्यममाणस्य मचत्तस्य मविषयक्षेभ्यनोऽपकपृ ष्य 
आत्ममविषयकस्थद्वैयमारनपुकक लनो ममानसव्यमापमारयाः।

. 10 मचत्तविपृसत्तयाः अजमानस नमारयमत।

. 11 लसौमककजमानस्थलक्षे घटपटमामदमभयाः सह तमादमात्म्यक्षेन ब्रह जमातस भविमत। 
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. 12 यमाविन्न ब्रहजमानस भविमत तमावितम् शविणमादतीनमामम् आविपृसत्तमविरब्धिक्षेयमा।

उत्तरमामण- २
. 13 ध्यमातपृध्यमानक्षे पररत्यज्य क्रममाद्ध्यक्षेयद्वैकगनोचरमम्।

मनविमातदतीपविबच्चतस सममासब्धिरमभब्धितीयतक्षे॥ इमत।

. 14 मकप्त-मकढ-मविमकप्तमाविस्थमा मह मचत्तस्य व्यपुत्थमानमाविस्थमायाः।

. 15 मनरनोब्धिससस्कमारक्षेण व्यपुत्थमानससस्कमारस्य अमभभविनो भविमत।

. 16 सम्प्रजमातसममासब्धियाः इमत।

. 17 सममासब्धियाः मदमविब्धियाः समविकल्पकयाः सममासब्धियाः मनमविरकल्पकयाः सममासब्धिश्चक्षेमत।

उत्तरमामण- ३
. 18 व्यपुत्थमानमनरनोब्धिससस्कमारयनोयाः अमभभविप्रमादपुभमारविक्षे समत मचत्तस्य एकमागतमापररणमामयाः सममासब्धियाः इमत। 

. 19 जमातमा जमानस जक्षेययाः इत्यक्षेतक्षेषमास त्रयमाणमास सममाहमार एवि मत्रपपुटती।

. 20 समविकल्पकसममासब्धियाः नमाम जमातपृजमानमामदमविकल्पलयमानपक्षेकयमा अमदततीयविस्तपुमन 
तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः मचत्तविपृत्तक्षेयाः अविस्थमानमम्।

. 21 यथमा सपुविणरकपु ण्डलमामदजमानक्षे समत तदपुपमादमानस्य सपुविणरस्य जमानस भविमत, यथमा विमा मपृन्मयगजमामदजमानक्षे 
समत तदपुपमादमानभकतमायमा मपृसत्तकमायमा जमानस भविमत तथद्वैवि जमातपृ-जमानमादतीनमामम् ब्रहमविवितरत्विमातम् 
विमाचमारम्भणममात्रत्विमातम् जमातपृजमानमामदभमानक्षे समत अमप अदद्वैतस ब्रहविस्तपु एवि भमासतक्षे।

. 22 ‘ऐतदमात्म्यममदस सविर’, ‘सविर खबल्विदस ब्रह’ इत्यमादमायाः।

. 23 सविरमविकल्पलयक्षे समत ब्रहमाकमारमा मचत्तविपृसत्तयाः यदमा भविमत तदमा मनमविरकल्पकयाः सममासब्धियाः भविमत। 

. 24 मनमविरकल्पकयाः तपु जमातपृजमानमामदमविकल्पलयमापक्षेकयमा अमदततीयविस्तपुमन तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः 
मचत्तविपृत्तक्षेयाः अमततरमामम् एककीभमाविक्षेन अविस्थमानमम् इमत।

. 25 मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ मचत्तविपृसत्तबस्तष्ठमत परन्तपु तस्य अविभमासनो न भविमत। 

. 26 असम्प्रजमातसममाब्धिसौ मचत्तविपृत्तययाः मतरनोभविबन्त, ससस्कमारममात्रमम् अविमरष्यतक्षे। मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ तपु 
न मह सविमारसमास मचत्तविपृत्ततीनमास मतरनोभमाविनो भविमत, अखण्डमाकमारमा ब्रहमविषमयणती मचत्तविपृसत्तरजमायममानमा 
सतती अविमतष्ठतक्षे इत्यनयनोभरदयाः।

. 27 मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ मचत्तविपृसत्तबस्तष्ठमत परन्तपु तस्य भमानस न भविमत, परन्तपु सपुषपुप्तसौ मचत्तविपृसत्तयाः न 
मतष्ठमत मचत्तविपृत्तक्षेश्च भमानममप न भविमत इमत भक्षेदयाः।

. 28 विपृत्तयस्तपु तदमानतीमजमातमा अप्यमात्मगनोचरमायाः।
स्मरणमादनपुमतीयन्तक्षे व्यपुबत्थतस्य समपुबत्थतमातम्॥ इमत।

उत्तरमामण- ४
. 29 मचत्तविपृत्त्यपुपमहतस चद्वैतन्यमक्षेवि अजमानस नमारयमत। 

. 30 मचत्तस्य मविषयमाकमारयाः पररणमाम एवि मचत्तविपृसत्तयाः।
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. 31 यमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः यमदषयकमम् अजमानस नमारयमत समा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः तमदषयमाकमारमा इमत 
बनोध्यमम्। 

. 32 ब्रहमभन्नमविषयमाणमास विपृसत्तमविषयत्विस फलमविषयत्विस चमापक्षेमकतक्षे।

. 33 ब्रहणयाः प्रकमारमाथर विपृसत्तमविषयत्विममात्रमम् अपक्षेमकतमम्। ब्रहणयाः स्विप्रकमारत्विमातम् फलमविषयत्विस न 
सम्भविमत। 

॥ इमत चतपुमविररयाः पमाठयाः ॥
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) 25 सममाब्धिक्षेरङमामन अन्तरमायमाश्च
प्रस्तमाविनमा

मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ अखण्डमाकमारमचत्तविपृत्तक्षेरुदयक्षे समत अजमानस नश्यमत। यथमा कतकरक्षेणपुयाः जलस्थस 
मलस मविनमाश्य स्वियममप लतीयतक्षे तथद्वैवि अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः अजमानस मविनमाश्य स्वियममप अजमानकमायरत्विमातम् 
नश्यमत।  मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेरुदयक्षे  अजमाननमारक्षे  सत्यक्षेवि  मनोकयाः  सम्भविमत।  न  मह  शविण-मननमाभ्यमामक्षेवि 
मनमविरकल्पकसममासब्धियाः सम्भविमत। मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः समपुदयमाथर कमामचदम् यनोग्यतमा अपक्षेकतक्षे, समा च अषमानमामम् 
अङमानमामम्  आचरणक्षेन  सम्भविमत।  मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः  एतमामन  अषसौ  अङमामन  तमावितम्  यम-मनयममासन-

प्रमाणमायमाम-प्रत्यमाहमार-ब्धिमारणमा-ध्यमान-सममाब्धिययाः।  शक्षेयमाससस  बहह मविघ्नमामन इमत  मह  प्रमाजमानमास  विचनमम्। 
मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेरमप  सबन्त  मविघ्नमायाः।  तक्षे  मह  लय-मविकक्षेप-कषमाय-रसमास्विमादरूपमायाः।  अबस्मनम्  पमाठक्षे 
मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङमानमास स्विरूपस भक्षेदपपुरयाःसरमम् आलनोचमयष्यतक्षे। सममाब्धिक्षेयाः मविघ्नमानमास च स्विरूपस आलनोमचतस 
भमविष्यमत।

उदक्षेश्यमामन
एतस पमाठस पमठत्विमा छमात्रमा अब्धियाःस्थमानम् मविषयमानम् जमास्यबन्त।

 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङमामन।
 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे पमातञलमतक्षे च तक्षेषमास ककीदृरस स्विरूपमम्।
 तक्षेषपु अङक्षेषपु यनोमगनयाः ससदसौ ककीदृरयाः फललमाभयाः।
 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः कक्षे  अन्तरमायमायाः।
 कथस च अन्तरमायक्षेभ्ययाः यनोमगनयाः आत्ममानस रकक्षेयपुयाः।
 ब्धिमारणमा-ध्यमान-सममाब्धितीनमास भक्षेदयाः।

. ) 25 1 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङमामन
मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अषसौ अङमामन सबन्त। उच्यतक्षे च विक्षेदमान्तसमारक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण – “अस्य 

अङमामन  यम-मनयममासन-प्रमाणमायमाम-प्रत्यमाहमार-ध्यमान-ब्धिमारणमा-सममाब्धिययाः”  इमत।  महमषर-पतञसल-प्रणतीतक्षे 
यनोगसकत्रक्षेऽमप  उच्यतक्षे  –  “यम-मनयममासन-प्रमाणमायमाम-प्रत्यमाहमार-ध्यमान-ब्धिमारणमा-सममाब्धियनोऽषमाविङमामन”  इमत। 
एतक्षेषमास स्विरूपमम् अब्धियाः आलनोच्यतक्षे।
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. . ) 25 1 1 यमयाः 
यमस्विरूपमविषयक्षे उच्यतक्षे विक्षेदमान्तसमारक्षे – “तत्र अमहससमा-सत्यमास्तक्षेय-ब्रहचयमारपररगहमा यममायाः” इमत। 

समाममान्यतयाः अमहससमा नमाम विमाचमा मनसमा कमायक्षेन च परपतीडनमातम् प्रमतमनविपृसत्तयाः,  सत्यस  नमाम यथमाथरभमाषणमम्, 
अस्तक्षेयस  च  परस्विहरणरमहततमा,  ब्रहचयर  च  अषमाङमद्वैथपुनविजरनमम्,  अपररगहश्च  सममाब्धिक्षेयाः  अनपुष्ठमानमाथरमम् 
अनपुपयपुकमानमास  विस्तकनमामम्  असङ्गहयाः। अमहससमादतीनमास  मविषयक्षे  मविस्तररयाः आलनोचनस  पमातञलयनोगसकत्रक्षे  दृश्यतक्षे। 
तदनपुसमारक्षेण अमहससमादतीनमास मनरूपणमम् अब्धिनो मविब्धितीयतक्षे।

अमहससमा 
यमक्षेषपु  अमहससमा  नमाम सविरथमा  सविरदमा  च भकतमानमामम्  अपतीडनस,  तक्षेषमास  प्रमाणमवियनोगमानपुकक लमायमायाः  चक्षेषमायमा 

अभमाविश्च। सत्यमादययाः अन्यक्षे यममायाः मनयममाश्च अमहससमामकलमायाः। अमहससमायमायाः ससमदश्च सत्यमामदमभयाः सम्भविमत 
इमत हक्षेतनोयाः सत्यमादययाः प्रमतपमामदतमा भविबन्त। अमहससमायमायाः विद्वैरदस भविमत सत्यमामदमभयाः। भमारततीयरमासमान्तरक्षेष्विमप 
अमहससमा  महमाफलत्विक्षेन  प्ररसससतमा।  शपुतसौ  आम्नमायतक्षे  –  “ममा  महसस्यमातम्  सविमार  भकतमामन”  इमत।  उच्यतक्षे  मह 
महमाभमारतक्षे  –  “अमहससमा  परमनो  ब्धिमरयाः”  इमत।  शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास  दद्वैवितीसम्पदमास  मनरूपणप्रसङक्षे  
‘अमहससमासत्यमक्रनोब्धि’ इत्यमामदश्लनोकक्षे  अमहससमा आलनोमचतमा। महससमाममात्रमक्षेवि हक्षेयमम्। यजक्षे मविब्धितीयममानमा विद्वैब्धिती महससमा 
अमप पमापस  जनयमत इमत समासख्यरमासमविदमास  मतमम्।  परन्तपु  कक्षे षपुमचतम्  स्थलक्षेषपु  महससमायमास  सत्यमाममप दनोषनो न 
भविमत समाब्धिमारणममानविमानमामममत स्मपृमतकमारद्वैयाः  प्रमतपमामदतमम्।  तथमामह  गपुरुयाः  बमालयाः  विपृदयाः  ब्रमाहणयाः इत्यमादययाः 
कक्षे मचदमप यमद आततमामयननो भविबन्त तमहर  तक्षेषमास हननस न पमापमाय कल्पतक्षे। आततमामयनमास स्विरूपस च एविमपुच्यतक्षे 
मनपुससमहतमायमामम् – 

“अतगदप्नो गरदश्चि नवि शिस्त्रिपच्चातरध रनिच्चापहच्चा। 

क्ष तत्रदच्चारहरश्चि नवि षडतति त आतितिच्चातयनिदः॥“ इतति। 
यनोमगनस्तपु सविरथमा महससमारमहतमायाः भविक्षेयपुयाः। आततमामयनयाः महससपरकनम् प्रत्यमप तक्षे महससमास न प्रदररयबन्त, 

मपृदपुमहससमाममात्रस कदमामचदमा प्रदररयबन्त। यनोमगनयाः अमहससमायमास प्रमतष्ठमा भविमत चक्षेतम् महससपरविनोऽमप तस प्रमत महससमास न 
प्रदररयबन्त। सकमत्रतस च पतञसलनमा – “अमहससमाप्रमतष्ठमायमास तत्समन्नब्धिसौ विद्वैरत्यमाग” इमत। 

सत्यमम् 
सत्यस  नमाम  यथमाथरभमाषणमम्।  यथमा  दृषमम्  अनपुममतस  शपुतस  विमा  तथद्वैवि  कथनस  मचन्तनस  च  सत्यमम्। 

शपुमतरुपमदरमत – “सत्यस विद” इमत। सत्यस्य ममाहमात्म्यस ककीत्यरतक्षे मपुण्डकनोपमनषमद – 

“सतमतवि जयतित निच्चानिवृतिपं सततनि पनच्चा तवितितिप्नो दतवियच्चानिदः । 

य तनिच्चाऽक्रमन्त्यवृषयप्नो ह्यच्चाप्तकच्चामच्चा यत्र तिति म सतस्य परमपं तनिधच्चानिम म॥“ इतति। 
यस्य सत्यस्य अविलम्बनक्षेन प्रमामणनमामम्  अमहतस  ससध्यमत ततम्  सत्यमम्  आलनोच्य पररत्यकव्यमम्। 

स्विमाथरप्रमतपमादनक्षेच्छयमा  यमद  छलक्षेन  अब्धिरसत्यमम्  उच्यतक्षे  तमहर  तदमप  पमापमाय  कल्पतक्षे।  यपुसब्धिमष्ठरस्य 
द्रिनोणहननमाभतीप्सयमा “अश्वित्थमाममा हतयाः” इमत अब्धिरसत्यकथनक्षेन द्रिनोणस्य व्यमामनोहजननस पमापमम् अजनयतम्। 
अत उच्यतक्षे सत्यस्य स्विरूपमम् – 
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“यथच्चाथ रकथनिपं यच सवि रलप्नोकस पखिप्रदम म ।

तित्सततमतति तविज तयमसतपं तितद्विपय रयदः॥“ इतति। 
यनोमगनयाः  सत्यक्षे  प्रमतष्ठमा  भविमत चक्षेतम्  स मक्रयमाफलदमातमा  भविमत।  तस्य आरतीविमारदममात्रक्षेण जनमानमास 

ब्धिमरस्विगमारमदलमाभयाः सम्भविमत। तथमामह यनोगसकत्रक्षे उच्यतक्षे – “सत्यप्रमतष्ठमायमास मक्रयमाफलमाशयत्विमम्” इमत। 

अस्तक्षेयमम् 
स्तक्षेयस  नमाम  रमासमविसब्धिमपुत्सपृज्य  द्रिव्यमाणमामम्  परतयाः  स्वितीकरणमम्  परद्रिव्यहरणमामभलमाषनो  विमा।  तस्य 

अभमावियाः अस्तक्षेयमम्। स्तक्षेयमनषक्षेब्धिमाय समाकमातम् शपुमतयाः उपमदरमत – 

“ईशिच्चा विच्चास्यतमदपं सविर यततञ्च जगतच्चापं जगति म।

ति तनि तक्तत नि भ पञ्जतीयच्चाति म मच्चा गवृधदः कस्यतस्वदनिम म॥“ इतति। 
परद्रिव्यक्षेषपु लनोभयाः न कमायरयाः इमत तमात्पयरमम्। यनोगती अस्तक्षेयक्षे प्रमतष्ठमास लभतक्षे चक्षेतम् सङ्कल्पममात्रक्षेण तस्य 

सविररत्नमानमास लमाभनो भविमत। तथमामह सकमत्रतस यनोगसकत्रक्षे पतञसलनमा – “अस्तक्षेयप्रमतष्ठमायमास सविररत्ननोपस्थमानमम्” 
इमत। 

ब्रहचयरमम् 
ब्रहचयर नमाम गपुप्तक्षेबन्द्रियस्य उपस्थस्य ससयमयाः। स च अषमाङमद्वैथपुनविजरनक्षेन सम्भविमत। अषमाङमद्वैथपुनस 

दकससमहतमागन्थक्षे मनरूमपतमम् – 

“सररपं कतीति रनि पं कत तलदः प्र तक्षरपं गदह्यभच्चाषरम म।

सङल्पप्नोऽध्यविसच्चायश्चि तक्रयच्चातनिविवृ रततिरतवि च॥“ इतति। 
एतदम्  अषमाङमद्वैथपुनमम्,  एतक्षेषमामम्  मविपरतीतस  मह  ब्रहचयरमम्।  मद्वैथपुनत्यमागश्च कमरणमा  मनसमा  विमाचमा  च 

मविब्धिक्षेययाः। अतयाः रमासक्षेषपु ब्रहचयरमविषयक्षे उच्यतक्षे –

“कमररच्चा मनिसच्चा विच्चाचच्चा सविच्चा रविस्थिच्चास प सवि रदच्चा।

सविरत्र म नथ पनितच्चागप्नो ब्रह्मचयर प्रचक्षतित॥“ इतति। 
ब्रहचयर यनोमगनयाः प्रमतष्ठमा भविमत चक्षेतम् यनोमगननो वितीयरलमाभनो भविमत। तक्षेन च तस्य ररतीरक्षेबन्द्रियमनयाःसपु 

मनरमतरयस समामथ्यरमम् उपजमायतक्षे,  यनोमगनयाः अमणममामदससदयनोऽमप सपुलभमा भविबन्त। स्वियस ससदयाः सनम् यनोगती 
मरष्यक्षेषपु जमानमपुत्पमादमयतपुस समथर्नो भविमत ब्रहचयरबलमातम्।

अपररगहयाः 
सममाब्धिक्षेयाः अनपुष्ठमानमाथर यमामन द्रिव्यमामण अपक्षेमकतमामन तदमतररकमानमास द्रिव्यमाणमामम् अससगह एवि अपररगहयाः। 

अपररगहनो  मह  मविषयक्षेषपु  विद्वैरमाग्यमम्।  मविषयमाजरनक्षे  अबस्त कषस  महतम्,  अतनो  मविषयस्य अजरनदनोषनो  मविरमाजतक्षे। 
कषक्षेनमासजरतस ब्धिनस तस्करयाः अपहररष्यमत इमत दपुबश्चन्तमा एवि रकमादनोषयाः। मविषयनोपभनोगक्षे समत रतीघमक्षेवि मविषयस्य 
कयनो भविततीमत कयदनोषनो मविषयस्य। मविषयस्य भनोगक्षेन पपुनभर्नोगमाय इच्छमा बलवितती भविमत,  तदमा च मविषयस्य 
अलमाभक्षे  महत्कषस  भविमत; अयमक्षेवि मविषयस्य सङदनोषयाः। एकस्य मविषयनोपभनोगयाः अपरस्य ईष्यमारयमायाः कमारणस 
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भविततीमत  मविषयस्य  महससमादनोषयाः।  मविषयक्षेषपु  एतमानम्  दनोषमानम्  वितीक्ष्य  यनोगती  मविषयमानम्  पररत्यजक्षेतम्।  यनोगती  यमद 
अपमहगहक्षे  प्रमतष्ठमास  लभतक्षे  तमहर  तस्य  अततीतवितरममानभमविष्यजन्मनमास  जमानस  सम्भविमत।  तथमामह  सकमत्रतस 
पतञसलनमा – “अपररगहस्थद्वैयर जन्मकथन्तमासम्बनोब्धियाः” इमत। 

. . ) 25 1 2 मनयमयाः 
मनयममास्तमावितम्  रसौच-सन्तनोष-तपयाः-स्विमाध्यमायक्षेश्विरप्रमणब्धिमानमामन।  एतक्षेषमास  मविस्तरर  आलनोचनमब्धिनो 

मविब्धितीयतक्षे।

रसौचमम् 
रसौचस  नमाम रपुमचतमा पमवित्रतमा विमा। तच्च रसौचस  मदमविब्धिस  बमाहमम्  आभ्यन्तरञ्च। बमाहस  रसौचस  तमावितम् 

मपृज्जलमामददमारमा  बमाहररतीरमलदकरतीकरणस  पमवित्रभनोज्यगहणञ्च।  आभ्यन्तरस  रसौचस  तमावितम्  मदममानमासकयमादतीनमास 
मचत्तमलमानमास प्रकमालनमम्। उच्यतक्षे च तस्ममातम् दकससमहतमायमामम् – 

शियौचपं ति प तद्वितविधपं प्रप्नोक्तपं  बच्चाह्यमच्चाभन्तरपं तिथच्चा।

मवृजलच्चाभच्चापं सवृतिपं बच्चाह्यपं भच्चाविशि पतदस्तथच्चान्तरम म॥ इतति। 
यनोमगनयाः रसौचमम् अत्यन्तमपक्षेमकतमम्। रसौचस मविनमा न मह कमामचदम् आध्यमाबत्मककी ससमदयाः सम्भविमत। 

कमाममदममानमामदषपु सलप्तस्य मचत्तस्य रमासप्रमतपमामदतमविषयक्षेषपु स्थद्वैयर  न सम्भविमत। यनोमगनयाः बमाहरसौचससदसौ 
स्विररतीरक्षे  घपृणमा  परररतीरस्परर  अनतीहमा  च उत्पदतक्षे।  आभ्यन्तररसौचक्षेन  च मचत्तरपुमदयाः,  मचत्तरपुदक्षेयाः  मनसयाः 
प्रसमादयाः,  मनयाःप्रसमादमातम्  मचत्तद्वैकमाग्षयस,  ततयाः  इबन्द्रियजययाः,  इबन्द्रियजयमाच्च  आत्मदररनयनोग्यतमा  यनोमगनयाः 
सम्भविमत।

सन्तनोषयाः 
यदृच्छमालमाभसन्तपुमषयाः अलमाभक्षे च अमविषमादयाः सन्तनोषयाः। यक्षे मविषयमायाः यनोमगनयाः समन्नमहतमायाः तद्वैरक्षेवि मविषयद्वैयाः 

यनोमगनयाः जतीविनस ब्धिमारयक्षेयपुयाः। ततयाः असब्धिकमानमास द्रिव्यमाणमास गहणमाय अमभलमाषयाः यनोमगनयाः न स्यमातम्। न मह कमाममानमामम्  
उपभनोगक्षेन कमाममा उपरमान्तमायाः भविबन्त। उच्यतक्षे च – 

नि जच्चाति प कच्चामदः कच्चामच्चानिच्चाम पपभप्नोग तनि शिच्चाम्यतति।

हतविषच्चा कवृ षवितर्वेवि भदय एविच्चातभविध रति त॥ इतति। 
तपृष्णमाकयक्षेण यतम् सपुखस लभ्यतक्षे इहलनोकस्थमानमास परलनोकस्थमानमास च विस्तकनमास भनोगक्षेनमामप ततम् सपुखस न 

लबब्धिपुस  रक्यतक्षे। अतयाः सन्तनोष एवि सपुखमकलमम्। यनोमगनयाः मचत्तसन्तनोषक्षे  समत मनरमतरयमानन्दप्रमामप्तयाः भविमत। 
तथमामह सकमत्रतस पतञसलनमा – सन्तनोषमादनपुत्तमसपुखलमाभयाः इमत। 

तपयाः 
तपनो नमाम कमाममानमामनरनमम्। आम्नमातस च महमानमारमायणनोपमनषमद – “मनसश्चक्षेबन्द्रियमाणमास च हद्वैकमाग्षयस 

परमस तपयाः” इमत। पमातञलदररनक्षे तपु रतीतनोष्णमम्,  सजघत्समामपपमासक्षे,  सपुखदपुयाःखक्षे – इत्यमादतीनमास दन्दमानमास सहनस, 
कपृ च्छष -चमान्द्रिमायणमामदवतमामन  च  तपश्रबदक्षेन  मनमदरषमामन।  तपसमा  मलकयनो  भविमत,  तपसमा  कल्मषस  हबन्त 
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इत्यमामदशपुतक्षेयाः।  तपसमा  मलकयक्षे  समत  यनोमगनयाः  अमणममामदकमायससमदयाः  द करशविणमामदयाः  इबन्द्रियससदयनोऽमप 
भविबन्त।

स्विमाध्यमाययाः 
स्विमाध्यमायनो  नमाम  प्रणविजपयाः  उपमनषद्गन्थमाविपृसत्तश्च।  आम्नमातस  च  –  “ओममत्यक्षेवि  ध्यमायथ 

आत्ममानमम्”  इमत।  स्विमाध्यमायक्षेन  यनोमगनयाः  इषदक्षेविदररनस  सम्भविमत।  सकमत्रतस  च  – 
“स्विमाध्यमायमामदषदक्षेवितमासम्प्रयनोग” इमत। 

ईश्विरप्रमणब्धिमानमम् 
ममानसद्वैयाः उपचमारद्वैयाः ईश्विरस्य अचरनमक्षेवि ईश्विरप्रमणब्धिमानमम्। आम्नमायतक्षे च श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद – “तस 

ह  दक्षेविमात्मबपुमदप्रकमारस  मपुमपुकपुविर  ररणमहस  प्रपदक्षे”  इमत।  ईश्विरक्षे  सविरकमरफलसमपरणस  मह  ईश्विरप्रमणब्धिमानमम्। 
उच्यतक्षे च शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास भगवितमा कपृ ष्णक्षेन – 

यतरप्नोतष यदश्नच्चातस यज पहप्नोतति ददच्चातस यति म। 

यतपस्यतस कयौन्ततय तितपरुष मदप ररम म॥ इतति।
ईश्विरप्रमणब्धिमानक्षेन  ससदनो  यनोगती  सविरदमा  स्विरूपस्थयाः  सनम्  ससरयमविपयरयमामदरमहतयाः  सनम् 

अमविदमाससस्कमारमादतीनमास कयमनपुभविमत,  ततश्च क्रमक्षेण मनत्यमपुकयाः सनम् ब्रहमास्विमादमनपुभविमत। ईश्विरप्रमणब्धिमानक्षेन 
आत्मजमानस भविमत व्यमासब्धिप्रभपृततीनमामम् अन्तरमायमाणमास च मविनमारनो भविमत।

. . ) 25 1 3 आसनमम् 
आसनमामन  मह  करचरणमामदससस्थमानमविरक्षेषलकणमामन  पद्मस्विबस्तकमादतीमन।  लनोकक्षे  च  पद्ममासनस 

स्विबस्तकमासनमम् इत्यमामदकस  प्रससदमम्। यस्यमामम् अविस्थमायमास बस्थरतयमा बहहकणस यमाविदम् उपविक्षेषपु स रक्यतक्षे तमद 
आसनमम्।  सकमत्रतस  च  पतञसलनमा  –  “बस्थरसपुखमम्  आसनमम्”  इमत।  सविरमविब्धिबमाहप्रयत्नस  विजरमयत्विमा 
मनष्कम्पतयमा  उपविक्षेरनक्षेन  आकमारमामदषपु  अनन्तमविषयक्षेषपु  मनयाःसममाब्धिमानक्षेन  च  आसनससमदयाः  सम्भविमत। 
आसनससदसौ समत रतीतनोष्णमामददन्दद्वैयाः यनोगती नमामभभकतनो भविमत।

. . ) 25 1 4 प्रमाणमायमामयाः 
“रक्षेचकपकरककपु म्भकलकणमायाः प्रमाणमनगहनोपमायमायाः प्रमाणमायमाममायाः” इमत विक्षेदमान्तसमारक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण 

उच्यतक्षे। प्रमाणमायमामनो मह आसनससदसौ सत्यमास भविमत। श्विमासप्रश्विमासयनोगरमतमविच्छक्षेद एवि प्रमाणमायमामयाः। बमाहस्य 
विमायनोयाः  अन्तयाः गहणस  श्विमासयाः,  कसौष्ठस्य विमायनोयाः  बमहयाः मनयाःसमारणस  प्रश्विमासयाः।  रक्षेचकनो  नमाम प्रमाणविमायनोयाः  रनद्वैयाः 
विमामनमासमापपुटमादम्  दमकणनमासमापपुटमादम्  विमा  सव्यमापसव्यन्यमायक्षेन  बमहमनरयाःसमारणमम्।  पकरकनो  नमाम  तक्षेनद्वैवि  प्रकमारक्षेण 
विमायनोयाः  अन्तयाःप्रविक्षेरनमम्।  कपु म्भकश्च  पकररतस्य  विमायनोयाः  अन्तयाः  मनरनोब्धियाः।  प्रमाणविमायनोयाः  मनरनोब्धिमातम्  एतक्षे 
प्रमाणमायमामपदक्षेन उच्यन्तक्षे। प्रमाणमायमामस्य अभ्यमासक्षेन जमानमाविरकमाणमास क्लक्षेरकममारब्धिममारदतीनमास कयनो भविमत। सकमत्रतस 
च पतञसलनमा – “ततयाः कतीयतक्षे प्रकमारमाविरणमम्” इमत। 
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. . ) 25 1 5 प्रत्यमाहमारयाः 
इबन्द्रियमाणमास स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमावितरनमक्षेवि प्रत्यमाहमारयाः। शनोत्रमादतीनमामम् इबन्द्रियमाणमास स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः 

रबदमामदभ्ययाः  प्रत्यमावितरनस  मह  प्रत्यमाहमारयाः।  शकतसौ  आम्नमातस  –  “न  कमरणमा  न  प्रजयमा  ब्धिनक्षेन  त्यमागक्षेनद्वैकक्षे  
अमपृतत्विममानरपुयाः” इमत। विद्वैषमयकमानन्दत्यमागक्षेन एवि मनरमतरयमानन्दस्य ब्रहरूपस्य लमाभयाः सम्भविमत। अतयाः 
मपुमपुकनोयाः प्रत्यमाहमारयाः सपुतरमामपक्षेकतक्षे। यनोगसकत्रक्षे प्रत्यमाहमारस्विरूपमविषयक्षे उच्यतक्षे – “स्विमविषयमासम्प्रयनोगक्षे मचत्तस्य 
स्विरूपमानपुकमार इविक्षेबन्द्रियमाणमास प्रत्यमाहमार” इमत। मचत्तस मनरुदस भविमत चक्षेतम् मचत्तक्षेन सह इबन्द्रियमाणमाममप मनरनोब्धियाः 
सम्भविमत। स्विस्विमविषयद्वैयाः सह इबन्द्रियमाणमास सम्बन्ब्धिमाभमाविक्षे समत इबन्द्रियमामण मचत्तवितम् मनरुदमामन भविबन्त। अयमम्  
इबन्द्रियमाणमास  मविषयक्षेभ्यनो  मनरनोब्धि  एवि  प्रत्यमाहमारयाः।  यनोमगनयाः  प्रत्यमाहमारससदसौ  इबन्द्रियमामण  तस्य  परमविश्यमामन 
भविबन्त।

. . ) 25 1 6 ब्धिमारणमा 
विक्षेदमान्तसमारक्षे ब्धिमारणमास्विरूपमविषयक्षे उकमम् – “अमदततीयविस्तपुमन अन्तररबन्द्रियब्धिमारणस ब्धिमारणमा” इमत। 

अमदततीयविस्तपुमन  ब्रहमण अन्तररबन्द्रियस्य मचत्तस्य स्थमापनस  मह ब्धिमारणमा।  यनोगसकत्रक्षे  पतञसलनमा सकमत्रतस  – 
“दक्षेरबन्ब्धिबश्चत्तस्य  ब्धिमारणमा”  इमत।  अस्यमाथर्नो  मह  नमामभचक्र-हृदयपपुण्डरतीकमामदषपु  दक्षेहदक्षेरक्षेषपु  बमाहक्षेषपु  विमा 
दक्षेविमकमतरप्रभपृमतषपु मचत्तस्थद्वैयर मह ब्धिमारणमा।

. . ) 25 1 7 ध्यमानमम् 
ध्यमानस  मह  अमदततीयविस्तपुमन  ब्रहमण  मविबच्छद  मविबच्छद  अन्तररबन्द्रियविपृसत्तप्रविमाहयाः। 

ब्धिमारणमापटपु त्विमाभमाविक्षेन मचत्तस्थद्वैयरस्य अभमाविमातम् यदमा ब्रहमविषमयणती मविबच्छद मविबच्छद मचत्तविपृसत्तयाः भविमत ततम् 
ध्यमानमम् इत्यपुच्यतक्षे। पमातञलमतक्षे तमावितम् यत्र मचत्तस बस्थरतीकपृ तस तत्र मचत्तविपृत्तक्षेयाः प्रत्ययमान्तरक्षेण अस्पपृषयाः सदृरयाः 
प्रविमाह एवि ध्यमानमम्। सकमत्रतस च – “तत्र प्रत्ययद्वैकतमानतमा ध्यमानमम्” इमत। 

. . ) 25 1 8 सममासब्धियाः 
मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेरङरूपक्षेण उकयाः अयस सममासब्धिस्तपु समविकल्पक एवि। यनोगसकत्रक्षे तपु ध्यमानमक्षेवि यदमा 

ध्यक्षेयमाकमारक्षेण भमासतक्षे, वितरममानमा अमप मचत्तविपृसत्तयाः यदमा न गपृहतीतमा भविमत समा मह सममासब्धियाः इत्यपुच्यतक्षे। यनोगमतक्षे 
अयस  च  सम्प्रजमातसममाब्धिक्षेयाः  मभन्नयाः  समाब्धिनरूपयाः  सममासब्धियाः।  तथमामह  सकमत्रतस  –  “तदक्षेविमाथरममात्रमनभमारसस 
स्विरूपरकन्यममवि सममासब्धियाः” इमत। 

एतमामन मह मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङमामन भविबन्त। एतक्षेषपु सत्सपु मनमविरकल्पकसममासब्धियाः सम्भविमत।

पमाठमान्तगरतप्रश्नमायाः १

. 1 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अषमाङमामन कमामन?

. 2 कनो नमाम यमयाः?

   226   भमारततीयदररनमम्



सममाब्धिक्षेरङमामन अन्तरमायमाश्च मटप्पणती

. 3 कमा अमहससमा?

. 4 अमहससमायमा उपनोदलकस  शपुमतविमाक्यस मकमम्?

. 5 आततमामयनयाः कक्षे ?

. 6 यनोमगनयाः अमहससमाप्रमतष्ठमायमास मकस  ससध्यमत?

. 7 मकस  नमाम सत्यमम्?

. 8 सत्यममाहमात्यककीतरकस  मपुण्डकशपुमतविमाक्यस मकमम्?

. 9 यनोमगनयाः सत्यप्रमतष्ठमायमास मकस  भविमत?

. 10 अस्तक्षेयस नमाम मकमम्?

. 11 अस्तक्षेयप्रमतष्ठमायमास यनोमगनयाः मकस  भविमत?

. 12 मकस  नमाम ब्रहचयरमम्?

. 13 मकस  तमावितम् अषमाङमद्वैथपुनमम्?

. 14 ब्रहचयरप्रमतष्ठमायमास यनोमगनयाः मकस  भविमत?

. 15 अपररगहनो नमाम कयाः?

. 16 अपररगहस्थद्वैयर यनोमगनयाः मकस  भविमत?

. 17 मनयममायाः कक्षे ?

. 18 रसौचस कमतमविब्धिस, कक्षे  च तक्षे?

. 19 मकस  नमाम बमाहस रसौचमम्?

. 20 आभ्यन्तरस रसौचस मकमम्?

. 21 रसौचप्रमतष्ठमायमास यनोगती मकस  लभतक्षे?

. 22 कयाः सन्तनोषयाः?

. 23 सन्तनोषमातम् मकस  भविमत?

. 24 मकस  नमाम तपयाः?

. 25 कयाः स्विमाध्यमाययाः?

. 26 ईश्विरप्रमणब्धिमानस नमाम मकमम्?

. 27 मकस  तमावितम् आसनमम्?

. 28 आसनससदसौ समत यनोमगनयाः मकस  भविमत?

. 29 प्रमाणमायमामनो नमाम कयाः?

. 30 प्रमाणमायमामप्रमतष्ठमायमास मकस  भविमत यनोमगनयाः? 

. 31 प्रत्यमाहमारस्विरूपस मकमम्?

. 32 कमा नमाम ब्धिमारणमा?

. 33 मकस  नमाम ध्यमानमम्?
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. 34 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङभकतयाः सममासब्धियाः कयाः?

. ) 25 2 सममाब्धिक्षेयाः अन्तरमायमायाः
मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः चत्विमारयाः मविघ्नमायाः सबन्त। पकविर्नोकक्षे षपु अङक्षेषपु आचररतक्षेष्विमप मविघ्नविरमातम् न मह 

मनमविरकल्पकसममासब्धियाः सम्भविमत। एतक्षे  मविघ्नमा मह लय-मविकक्षेप-कषमाय-रसमास्विमादरूपमायाः। उकस  च विक्षेदमान्तसमारक्षे 
सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण – “एविमम् अस्य अमङनयाः मनमविरकल्पकस्य लय-मविकक्षेप-कषमाय-रसमास्विमादलकणमायाः चत्विमारयाः 
मविघ्नमायाः सम्भविबन्त” इमत। एतक्षेषमास स्विरूपमम् अब्धि आलनोच्यतक्षे।

लययाः 
विक्षेदमान्तसमारक्षे उच्यतक्षे – “लययाः तमावितम् अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन मचत्तविपृत्तक्षेयाः मनद्रिमा” इमत। अयञ्च 

लयनो  मदब्धिमा  व्यमाख्यमायतक्षे।  तथमामह  बहहकमालस  यमावितम्  अषमाङसमहतस्य  मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः 
अभ्यमासपटपुतमाविरमातम् प्रत्यगमभन्नक्षे परममानन्दक्षे  ब्रहमण मचत्तविपृत्तक्षेयाः लययाः प्रथममविब्धियाः। यदमा च आलस्यविरमातम् 
बमाहरबदमामविषयगहणस न भविमत प्रत्यगमात्मस्विरूपजमानममप न भविमत तदमा मचत्तविपृत्तक्षेयाः स्तबब्धितीभमाविरूपमा यमा 
मनद्रिमा समा मह मदततीयमविब्धियाः लययाः। मदततीयमविब्धियाः लय एवि मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः मविघ्ननो भविततीमत तस्य त्यमागमाय 
तस्य स्विरूपमम् आलनोमचतस विक्षेदमान्तसमारक्षे।

मविकक्षेपयाः
अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  अन्यमालम्बनस  मविकक्षेपयाः।  अखण्डविस्तपुनयाः  ब्रहणनो  गहणमाय 

अन्तमपुरखतयमा प्रविपृत्तमायमायाः मचत्तविपृत्तक्षेयाः ब्रह्मविस्तपु न अविलम्बय पपुनयाः बमाहविस्तपुगहणक्षे प्रविपृसत्तयाः मविकक्षेपनो भविमत। 
ससस्कमारमा मह प्रबलमा भविबन्त। अतयाः पकविमारसजरतससस्कमारविरमातम् कदमामचतम् मविकक्षेपबश्चत्तस्य भविक्षेतम्। अतनो यनोगती 
सदमा अतन्द्रियाः मतष्ठक्षेतम्। 

कषमाययाः 
लयमविकक्षेपमाभमाविक्षेऽमप  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  रमागमामदविमासनयमा  स्तबब्धितीभमाविमातम्  अखण्डविस्त्विनविलम्बनस  कषमाययाः 

इमत।  एतक्षे  रमागमादययाः  मत्रमविब्धिमायाः  बमाहमायाः  आभ्यन्तरमा  विमासनमारूपमाश्च।  बमाहमायाः  मह  पपुत्रमामदमविषयमायाः  रमागमायाः। 
आभ्यन्तरमा  मह  मननोरमाज्यमादययाः।  ससस्कमाररूपमायाः  मह विमासनमामयमा  रमागमायाः।  अनमामदकमालमातम्  बमाहमाभ्यन्तरमाणमास 
रमागमादतीनमामम् अनपुभविमातम् सञमातद्वैयाः ससस्कमारद्वैयाः कलपुमषतस मचत्तस कदमामचतम् शविणमादतीनमामम् अभ्यमासक्षेन अन्तमपुरखतीनमम् 
अमप  ब्रहगहणमाय  असमथर  सतम्  स्तबब्धिस  भविमत।  यथमा  मह  कबश्चतम्  समाब्धिमारणनो  जननो  रमाजदररनमाय 
स्विगपृहमामन्नगरत्य रमाजमबन्दरस प्रमविषनोऽमप दमारपमालक्षेन मनरुदयाः सनम् स्तबब्धिनो भविमत तथद्वैवि बमाहमविषयमानम् पररत्यज्य 
अखण्डविस्तपुगहणमाय प्रविपृत्तस्य मचत्तस्य रमागमामदससस्कमारनोदनोब्धिकमारणमातम् स्तबब्धितीभमावियाः तस्ममाच्च ब्रहविस्तपुनयाः 
अगहणस कषमाय इत्यपुच्यतक्षे। 

रसमास्विमादयाः 
रसमास्विमादनो  मह  अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन  अमप  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  समविकल्पकमानन्दमास्विमादनस, 

सममाध्यमारम्भसमयक्षे समविकल्पकमानन्दमास्विमादनस विमा। समविकल्पकसममाब्धिसौ अमप यनोगती आनन्दमनपुभविमत। तमक्षेवि 
आनन्दस  ब्रहमानन्दस  मन्विमानस्य यनोमगनयाः कदमामप  ब्रह्मस्विरूपलमाभयाः  न सम्भविमत।  अत्रनोदमाहरणस  तमावितम्  – 
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कबश्चतम्  मनसब्धिगहणमाय  प्रविपृत्तयाः  मनसब्धिरककमानम्  भकतप्रक्षेतमादतीनम्  अमनषसमाब्धिकमानम्  अमभभकयमामप  आनन्दमम् 
अनपुभविमत।  परन्तपु  तमक्षेवि  आनन्दस  परमस  मन्यममानस्य  कदमामप  मनसब्धिप्रमामप्तनर  भविमत।  अतयाः  यनोगती 
समविकल्पकमानन्दमास्विमादनक्षेन मविमनोमहतयाः न स्यमातम्, तममानन्दस पररत्यज्य मनमविरकल्पकसममासब्धिलमाभमाय मनरन्तरस 
यतक्षेत। 

उच्यतक्षे च गसौडपमादकमाररकमायमास – 

“लयत समप्नोधयतति म तचतपं तवितक्षप्तपं शिमय तति म प पनिदः। 

सकषच्चायपं तविजच्चानितीयच्चाति म शिमप्रच्चाप्तपं नि चच्चालय तति म॥

निच्चास्वच्चादय तति रसपं तित्र तनिदःसङदः प्रजयच्चा भवितति॥“ इतति। 
तथमामह यदमा मचत्तविपृत्तक्षेयाः मनद्रिमारूपयाः लयनो भविमत तदमा तमन्नविपृत्त्यथर  जमाडमामदकस  पररत्यज्य मचत्तस 

सम्बनोब्धियक्षेतम् मपुमपुकपुयाः। यदमा च मचत्तस मविकक्षेपयपुकस  भविमत तदमा मविषयविद्वैरमाग्यमामदनमा मचत्तस रमयक्षेतम्,  मचत्तस च पपुनयाः 
अन्तमपुरखतीनस कपु यमारतम्। यदमा मचत्तस रमागमामदकषमायसमहतस भविक्षेतम्, तदमा मविचमायर  त्यमाज्यमा रमागमादययाः इमत जमानतीयमादम् 
यनोगती।  यतनो  मह रमागमादयनो  मह बमाहमविषयप्रमामपकमायाः,  अखण्डविस्तपुप्रमापणक्षे  न तक्षे  सहमायकमा  भविबन्त।  यमाविन्न 
रमागमामदकलपुमषतस  मचत्तस  रमागमामदविमासनमाकयसमहतस  न  भविक्षेतम्  तमावितम्  तबच्चत्तस  न  स्विस्थमानमातम्  चमालयक्षेतम्। 
विमासनमाकयमानन्तरस मचत्तस स्वियमक्षेवि अखण्डविस्तपुमविषयकस  भविमत। यदमा च मचत्तस समविकल्पकमानन्दमास्विमादक्षे रतनो 
भविमत तदमा  तत्र विद्वैरमाग्यममापमादनतीयमम्।  यनोगती  तत्र रसस  नमास्विमादयक्षेतम्  विद्वैषमयकसपुखदपुयाःखमामदमभयाः  रमहतयाः  सनम् 
प्रजयमा  यपुकनो  भविक्षेतम्।  एविसमविब्धिनो  यनोगती  एवि  बस्थतप्रज इत्यपुच्यतक्षे।  उच्यतक्षे  च  भगवितमा  शतीमद्भिगविद्गतीतमासपु 
बस्थतप्रजस्य लकणमम्  – 

“प्रजहच्चातति यदच्चा कच्चामच्चानि म सविच्चा रनि म पच्चाथ र मनिप्नोगतिच्चानि म।

आतन्यतविच्चातनिच्चा ति पष्टिदः तस्थितिप्रजस्तदप्नोच्यतित॥“ इतति। 

. ) 25 3 अङभकतमानमास ब्धिमारणमा-ध्यमान-सममाब्धितीनमास भक्षेदयाः
मविषयमान्तरमातम् प्रमतमनवित्यर  अमदततीयविस्तपुमन मचत्तस्य स्थमापनमक्षेवि ब्धिमारणमा। ब्धिमारणमायमास सत्यमास ध्यमानस 

सम्भविमत। ब्धिमारणमापटपुतमायमायाः अभमाविक्षेन ब्रहमविषमयणती मविबच्छद मविबच्छद मचत्तविपृसत्तयाः यदमा भविमत तदम् ध्यमानमम् 
इत्यपुच्यतक्षे। ध्यमानक्षे  च तद्वैलब्धिमारमावितम्  मनरन्तरस सजमाततीयमचत्तविपृसत्तनर  भविमत। तदक्षेवि ध्यमानस  यदमा परमास  कमाष्ठमामम् 
उपद्वैमत  तदमा  ब्रहमविषमयणती  अव्यविमहतमा  मचत्तविपृसत्तयाः  भविमत,  समा  अविस्थमा  मह  समविकल्पकयाः  सममासब्धियाः। 
समविकल्पकसममाब्धिसौ  मविबच्छद मविबच्छद मचत्तविपृसत्तयाः न भविमत।  ध्यमान-ब्धिमारणमा-सममाब्धिययाः पमातञलयनोगसकत्रक्षे 
ससयमपदक्षेन उकमायाः। तथमामह सकमत्रतस – त्रयमक्षेकत्र ससयमयाः इमत। ससयमजयक्षे समत सममासब्धिजमनतमायमायाः प्रजमायमायाः 
मविकमासनो भविमत। उकस  च यनोगसकत्रक्षे – तज्जयमातम् प्रजमालनोकयाः इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः – २

. 35 मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः मविघ्नमायाः कक्षे ?
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. 36 लयनो नमाम कयाः?

. 37 मविकक्षेपस्य स्विरूपस मकमम्?

. 38 कयाः कषमाययाः?

. 39 रसमास्विमादनो नमाम कयाः?

. 40 ध्यमान-सममाध्यनोयाः कनो भक्षेदयाः?

पमाठसमारयाः

अबस्मनम् पमाठक्षे  मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अङमामन अन्तरमायमाश्च आलनोमचतमामन। मनमविरकल्पकसममासब्धिमहर  
जमातपृजमानमादतीनमास मविकल्पमानमास लयक्षे समत अमदततीयविस्तपुमन ब्रहमण तदमाकमारमाकमाररतमायमायाः मचत्तविपृत्तक्षेयाः मनरन्तरमम् 
एककीभमाविक्षेन अविस्थमानमम्। तस्य च मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः अषसौ अङमामन सबन्त। तमामन मह – यमयाः मनयमयाः 
आसनस  प्रमाणमायमामयाः प्रत्यमाहमारयाः ध्यमानस  ब्धिमारणमा सममासब्धिश्चक्षेमत। एतक्षेषपु  यममास्तमावितम्  अमहससमा  सत्यमम्  अस्तक्षेयस 
ब्रहचयरमम्  अपररगहश्चक्षेमत।  मनयममाश्च  रसौचस  सन्तनोषयाः  तपयाः  स्विमाध्यमाययाः  ईश्विरप्रमणब्धिमानस  च।  आसनस 
पद्ममासनमामदकस  बहहकणस  मनष्कम्पतयमा  उपविक्षेरनसहमायकमम्।  प्रमाणमायमाममाश्च  रक्षेचकपकरककपु म्भकरूपमायाः 
प्रमाणमनगहनोपमायमायाः। इबन्द्रियमाणमास  स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमावितरनस  मह प्रत्यमाहमारयाः। मविषयमान्तरक्षेभ्ययाः प्रमतमनविपृत्तस्य 
मचत्तस्य ब्रहमण स्थमापनमक्षेवि ब्धिमारणमा। ध्यमानस च ब्रहमविषमयणती मविबच्छद मविबच्छद अन्तयाःकरणविपृसत्तसन्तमतयाः। 
समविकल्पकसममासब्धिरक्षेविमात्र अङभकतक्षेन सममासब्धिपदक्षेन परमामपृषयाः। 

मनमविरकल्पसममाब्धिक्षेयाः  अन्तरमायमाश्च  चत्विमारयाः  –  लययाः  मविकक्षेपयाः  कषमाययाः  रसमास्विमादश्चक्षेमत। 
अखण्डविस्तपुनयाः  अलमाभमातम्  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  जमाडमक्षेवि  लययाः।  मचत्तविपृसत्तयाः  ब्रहमालम्बनक्षे  असमथमार  सतती  यदमा 
मविषयमान्तरमविलम्बतक्षे  सयाः  मविकक्षेपयाः।  रमागमामदविमासनयमा  अनमामदकमालमातम्  मविदममानयमा  मचत्तविपृत्तक्षेयाः  स्तबब्धितीभमावियाः 
अखण्डविस्त्विनविलम्बनस  च  कषमाययाः।  समविकल्पकसममाब्धिसौ  एवि  आनन्दमास्विमादनस  मह  रसमास्विमादयाः। 
मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ प्रमतष्ठमालमाभमाथर  यनोगती एतक्षेभ्ययाः अन्तरमायक्षेभ्ययाः आत्ममानस रकक्षेतम्। एविमम् अन्तरमायचतपुषयक्षेन 
मविरमहतस  मचत्तस  मनविमारतदतीपवितम्  अचलस  सतम्  ब्रहरूपक्षेण  अविमतष्ठतक्षे  तदमा  मनमविरकल्पकयाः  सममासब्धियाः  भविमत। 
मनमविरकल्पकसममाब्धिसौ  सत्यमामम्  अजमाननमारमातम्  जतीविनो  जतीविन्मपुकनो  भविमत।  प्रमारबब्धिकमरणयाः  कयमानन्तरस 
ररतीरपमातमातम् च स मविदक्षेहमपुकनो भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 कनो रक्षेचकयाः प्रमाणमायमामयाः?

. 2 कयाः पकरकयाः प्रमाणमायमामयाः?

. 3 कयाः कपु म्भकयाः?

. 4 लयक्षे समत यनोमगनयाः मकस  कतरव्यमम्?
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. 5 कषमायक्षे समत यनोमगनयाः मकस  कतरव्यमम्?

. 6 ब्धिमारणमा-ध्यमान-सममाब्धितीनमामम् एकत्र मकममभब्धिमानमम्?

. 7 ससयमजयक्षे समत मकस  भविमत?

. 8 बस्थतप्रजस्य लकणस मकमम्?

. 9 रमागयाः कमतमविब्धियाः, कक्षे  च तक्षे?

. 10 यनोमगनयाः तपसस प्रमतष्ठमायमास ककीदृरयाः फललमाभनो भविमत?

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण १
. 1 यम-मनयममासन-प्रमाणमायमाम-प्रत्यमाहमार-ब्धिमारणमा-ध्यमान-सममाब्धिययाः अषमाङमामन।

. 2 अमहससमा-सत्यमास्तक्षेय-ब्रहचयमारपररगहमायाः यममायाः।

. 3 अमहससमा नमाम सविरथमा सविरदमा च भकतमानमामम् अपतीडनस, तक्षेषमास प्रमाणमवियनोगमानपुकक लमायमायाः चक्षेषमायमा अभमाविश्च।

. 4 ममा महसस्यमातम् सविमार भकतमामन इमत। 

. 5 अमगदयाः गरदयाः रसपमामणयाः ब्धिनमापहमारकयाः कक्षेत्रहरयाः दमारहरश्चक्षेमत षडम्  आततमामयननो भविबन्त।

. 6 अमहससमाप्रमतष्ठमायमास सत्यमास तत्समन्नमहतमानमास भकतमानमास विद्वैरत्यमागनो भविमत। सकमत्रतस च – अमहससमाप्रमतष्ठमायमास 
तत्समन्नब्धिसौ विद्वैरत्यमाग इमत। 

. 7 सत्यस नमाम यथमाथरभमाषणमम्। 

. 8 सत्यमक्षेवि जयतक्षे नमानपृतमम् इमत।

. 9 यनोमगनयाः सत्यक्षे प्रमतष्ठमा भविमत चक्षेतम् स मक्रयमाफलदमातमा भविमत। तस्यमारतीविमारदक्षेन ब्धिममारदययाः स्विगमारदयश्च 
लभ्यन्तक्षे। सकत्रस च पमातञलमम् – सत्यप्रमतष्ठमायमास मक्रयमाफलमाशयत्विमम् इमत। 

. 10 स्तक्षेयस नमाम रमासमविसब्धिमपुत्सपृज्य द्रिव्यमाणमामम् परतयाः स्वितीकरणमम् परद्रिव्यहरणमामभलमाषनो विमा। तस्य 
अभमावियाः अस्तक्षेयमम्।

. 11 अस्तक्षेयप्रमतष्ठमायमास ससकल्पममात्रक्षेण यनोमगनयाः सविरमविब्धिरत्नप्रमामप्तयाः भविमत। 

. 12 अषमाङमद्वैथपुनविजरनमक्षेवि ब्रहचयरमम्। ब्रहचयर नमाम गपुप्तक्षेबन्द्रियस्य उपस्थस्य ससयमयाः। 

. 13 स्मरणस, ककीतरनस, कक्षे सलयाः, प्रक्षेकणस, गकहभमाषणस, सङ्कल्पयाः, अध्यविसमाययाः, मक्रयमामनविपृर मतयाः इमत 
अषमाङमद्वैथपुनमम्।

. 14 वितीयरलमाभनो भविमत।

. 15 सममाब्धिक्षेयाः अनपुष्ठमानमाथर यमामन द्रिव्यमामण अपक्षेमकतमामन तदमतररकमानमास द्रिव्यमाणमास अससगह एवि अपररगहयाः।

. 16 अततीतमानमागतवितरममानजन्मनमास जमानस भविमत।

. 17 रसौच-सन्तनोष-तपयाः-स्विमाध्यमायक्षेश्विरप्रमणब्धिमानमामन मनयममायाः। 
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. 18 रसौचस मदमविब्धिस बमाहमम् आभ्यन्तरञ्च।

. 19 मपृज्जलमामददमारमा बमाहररतीरमलदकरतीकरणस पमवित्रभनोज्यगहणञ्च बमाहस रसौचमम्।

. 20 मदममानमासकयमादतीनमामम् अन्तयाःकरणमलमानमामम् अपसमारणमम् आभ्यन्तरस रसौचमम्।

. 21 रसौचप्रमतष्ठमायमास यनोमगनयाः स्विररतीरक्षे जपुगपुप्समा परररतीरस्परर अमनच्छमा च सञमायतक्षे। 

. 22 यदृच्छमालमाभसन्तपुमषयाः अलमाभक्षे च अमविषमादयाः सन्तनोषयाः। 

. 23 सन्तनोषमातम् मनरमतरयमानन्दलमाभनो भविमत।

. 24 तपनो नमाम कमाममानमामम् अनपुपभनोगयाः।

. 25 स्विमाध्यमायनो नमाम प्रणविजपयाः उपमनषद्गन्थमाविपृसत्तश्च। 

. 26 ममानसद्वैयाः उपचमारद्वैयाः ईश्विरस्य अचरनमक्षेवि ईश्विरप्रमणब्धिमानमम्।

. 27 आसनमामन मह करचरणमामदससस्थमानमविरक्षेषलकणमामन पद्मस्विबस्तकमादतीमन।

. 28 आसनससदसौ सत्यमास यनोगती रतीतनोष्णमामददन्दद्वैयाः अमभभकतनो न भविमत। 

. 29 रक्षेचकपकरककपु म्भकलकणमायाः प्रमाणमनगहनोपमायमायाः प्रमाणमायमाममायाः।

. 30 प्रमाणमायमामप्रमतष्ठमायमास जमानमाविरकमाणमास क्लक्षेरकममारब्धिममारदतीनमास कयनो भविमत। सकमत्रतस च पतञसलनमा – 
ततयाः कतीयतक्षे प्रकमारमाविरणमम् इमत। 

. 31 इबन्द्रियमाणमास स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमावितरनमक्षेवि प्रत्यमाहमारयाः।

. 32 अमदततीयविस्तपुमन ब्रहमण अन्तररबन्द्रियब्धिमारणस ब्धिमारणमा।

. 33 अमदततीयब्रहविस्तपुमन मविबच्छद मविबच्छद अन्तररबन्द्रियप्रविमाहयाः ध्यमानमम्।

. 34 समविकल्पकसममासब्धिरक्षेवि अत्र अङभकतयाः सममासब्धियाः।

उत्तरमामण – २
. 35 लय-मविकक्षेप-कषमाय-रसमास्विमादमा मह मनमविरकल्पकसममाब्धिक्षेयाः मविघ्नमायाः। 

. 36 लययाः तमावितम् अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन मचत्तविपृत्तक्षेयाः मनद्रिमा इमत।

. 37 अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन मचत्तविपृत्तक्षेयाः अन्यमालम्बनस मविकक्षेपयाः।

. 38 लयमविकक्षेपमाभमाविक्षेऽमप मचत्तविपृत्तक्षेयाः रमागमामदविमासनयमा स्तबब्धितीभमाविमातम् अखण्डविस्त्विनविलम्बनस कषमाययाः।

. 39 रसमास्विमादनो मह अखण्डविस्त्विनविलम्बनक्षेन अमप मचत्तविपृत्तक्षेयाः समविकल्पकमानन्दमास्विमादनस, 
सममाध्यमारम्भसमयक्षे समविकल्पकमानन्दमास्विमादनस विमा।

. 40 ध्यमानक्षे मविबच्छद मविबच्छद मचत्तविपृसत्तयाः भविमत, सममाब्धिसौ तपु मनरविबच्छन्नमा मचत्तविपृसत्तयाः भविमत। 

॥ इमत पञ्चमविसरयाः पमाठयाः ॥
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) 26 मपुमकयाः
प्रस्तमाविनमा

स्विस्विरूपमाजमानस्य  नमारक्षे  समत  ब्रहस्विरूपसमाकमात्कमारमातम्  मपुमकयाः  भविमत।  शकयतक्षे  च  –  तमक्षेवि 
मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत नमान्ययाः  पन्थमा मविदतक्षेऽयनमाय इमत। समा  मपुमकयाः  मदमविब्धिमा  जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकश्च। 
अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे  जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः  मविस्तरर आलनोचनमम्  उपलभ्यतक्षे।  कमर  मत्रमविब्धिस  – प्रमारबब्धिस, 
मक्रयममाणस  ससञ्चतञ्चक्षेमत।  ब्रहजमानक्षे  समत  मक्रयममाण-ससञ्चतकमरणनोयाः  नमारनो  भविमत,  परन्तपु  दक्षेहमारम्भकस्य 
प्रमारबब्धिकमरणयाः नमारमाभमाविमातम् दक्षेहस्य नमारनो न भविमत। मपुकस्य ब्रहजमामनन एषमा अविस्थमा मह जतीविन्मपुमकयाः। 
प्रमारबब्धिकमरनमारक्षे समत दक्षेहनमारमातम् मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। प्रस्तपुतपमाठक्षे अनयनोयाः मपुक्त्यनोयाः स्विरूपस समाब्धिनस प्रयनोजनस 
च आलनोचमयष्यन्तक्षे। बहहमभदरतदमाररमनकद्वै याः जतीविन्मपुमकयाः न स्वितीकपृ तमा। अतनो पमाठक्षेऽबस्मनम् जतीविन्मपुमकससद्ध्यथर 
यपुकय उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। जतीविन्मपुकस्य लनोकव्यविहमारयाः,  कमरमभयाः तस्य अस्पपृषतमा इत्यमादयनो मविषयमा अत्र 
आलनोमचतमा भमविष्यबन्त। उभयमविब्धिमपुमकससदसौ प्रममाणमामन अमप यथमाप्रयनोजनमम् उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
पमाठमममस पमठत्विमा अब्धियाःस्थमा मविषयमायाः जमास्यन्तक्षे – 

 जतीविन्मपुकक्षे याः स्विरूपमम्
 मविदक्षेहमपुकक्षे याः स्विरूपमम्
 जतीविन्मपुकक्षे याः आविश्यकतमा अबस्त न विक्षेमत 
 जतीविन्मपुकस्य समाब्धिनमामन 
 जतीविन्मपुकस्य लनोकव्यविहमारमायाः
 जतीविन्मपुकस्य कथमजमाननमारयाः 
 मविदक्षेहमपुकस्य कमा बस्थमतयाः स्यमातम्
 मविदक्षेहमपुकसौ प्रममाणमामन
 मविदक्षेहमपुकक्षे याः आविश्यकतमा 

. ) 26 1 भकममकमा
अत्रमादसौ  अदद्वैतविक्षेदमान्तरतीत्यमा  जतीविन्मपुमकयाः  आलनोच्यतक्षे।  अथ  कक्षे यस  जतीविन्मपुमकयाः,  जतीविन्मपुकक्षे याः  मकस  

प्रममाणमम्,  कथस  विमा  जतीविन्मपुकक्षे याः  ससमदयाः,मकस  विद्वैतस्य  प्रयनोजनमम्  इत्यमामदप्रश्नमायाः  सपुतरमास  समपुमदतमायाः  स्यपुयाः। 
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अत्रनोच्यतक्षे  यतम्  जतीवितयाः  पपुरुषस्य  कतपृरत्वि-भनोकपृ त्वि-सपुखदपुयाःखमामदलकणयाः  मचत्तब्धिमरयाः  क्लक्षेररूपत्विमातम्  बन्ब्धिनो 
भविमत। ब्रहजमानक्षे समत एतक्षेषमास  बन्ब्धिमानमास नमारनो भविमत। यदमा च प्रमारबब्धिकमरणयाः भनोगक्षेन कयमाभमाविमातम् जतीविस्य 
ररतीरमम्  अनपुवितरतक्षे  परन्तपु  ब्रहजमाननोदयमातम्  कतपृरत्विमादयनो बन्ब्धिमा दकरतीभकतमा भविबन्त,  तदमा जतीविन्नमप मपुकयाः स 
जतीविन्मपुक इत्यपुच्यतक्षे।

विक्षेदमान्तसमारक्षे जतीविन्मपुमकप्रमतपमादनकमालक्षे उच्यतक्षे यतम्  "जतीविन्मपुकनो नमाम स्विस्विरूपमाखण्डब्रहजमानक्षेन 
तदजमानबमाब्धिनदमारमा  स्विस्विरूपमाखण्डब्रहमण  समाकमात्कपृ तक्षे  अजमानतत्कमायरससञ्चत-कमर-ससरय-मविपयरयमादतीनमामम् 
अमप बमासब्धितत्विमातम् असखलबन्ब्धिरमहतयाः ब्रहमनष्ठयाः"  इमत। जतीविस्य स्विरूपस मह ब्रह। जतीविस्य स्विरूपभकतस्य 
अखण्डब्रहणयाः जमानस यदमा भविमत तदमा स्विरूपमाजमानस मकलमाजमानस विमा नश्यमत, स्विस्विरूपस च समाकमात्कपृ तस भविमत। 
अजमाननमारमातम् तत्कमायमारणमाममप ससञ्चतकमर-ससरय-मविपयरयमादतीनमास नमारनो भविमत,  जतीविश्च असखलबन्ब्धिरमहतयाः 
सनम् ब्रहमण प्रमतष्ठमास लभतक्षे। 

. ) 26 2 जतीविन्मपुकक्षे याः प्रममाणमम्
शपुमतरक्षेवि प्रममाणस जतीविन्मपुमकससदसौ। आम्नमातस च छमान्दनोग्यनोपमनषमद – तस्य तमाविदक्षेवि मचरस,  यमाविन्न 

मविमनोक्ष्यक्षे  अथ सम्पत्स्यक्षे  इमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमासपु  मदततीयमाध्यमायक्षे  बस्थतप्रजस्य मविषयक्षे  मविस्तरर उच्यतक्षे 
भगवितमा। तमामन सविमारण्यक्षेवि विचमाससस जतीविन्मपुकसौ प्रममाणमम्। उकस  च –

"एषच्चा ब्रच्चाह्मती तस्थिततिदः पच्चाथ र नि ननिच्चापं प्रच्चाप्य तविम पह्यतति। 

तस्थित्वच्चास्यच्चामन्तकच्चालतऽतप ब्रह्म तनिविच्चा ररमवृच्छतति"॥ इतति॥ 
आचमायरयाः विससष्ठयाः उकविमानम्- "यथमाबस्थतममदस यस्य व्यविहमारवितनोऽमप च। अस्तस गतस बस्थतस व्यनोम 

स जतीविन्मपुक उच्यतक्षे"॥ इमत॥ मविदमारण्यस्विमाममनमा जतीविन्मपुकमाविस्थमामविषयक्षे उकस  -

"द्विनतिच्चाविस्थिच्चा स पतस्थितिच्चा च तदद्विनति त धतीदः तस्थिरच्चा भवितति म। 

स्थि नयर्वे तिस्यच्चादः प पमच्चानि तष जतीविनपक्त इतितीय रति त॥ इतति॥ 

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 1 जतीविन्मपुकयाः कयाः?

. 2 मपुमकयाः कमतमविब्धिमा?

. 3 जतीविन्मपुमकयाः सविरयाः सम्प्रदमायद्वैयाः अङतीमक्रयतक्षे विमा?

. 4 जतीविन्मपुकक्षे याः प्रममाणस मकमम्?

. 5 विक्षेदमान्तसमारस्य कयाः लक्षेखकयाः?

. 6 ब्धितीयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः?

. 7 जतीविन्मपुकलकणस मकमम्?
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. 8 पपुनयाः सससमारबन्ब्धिनो भविमत विमा?

. ) 26 3 जतीविन्मपुमकस्विरूपमविचमारयाः
शपुमतस्मपृमतविमाक्यमामन जतीविन्मपुमकसद्भिमाविक्षे  प्रममाणमामन वितरन्तक्षे।  तमामन च कठविल्ल्यमामदषपु  पठ्यन्तक्षे  - 

मविमपुकश्च  मविमपुच्यतक्षे  इमत।  सविरषणमामविमनमपुरकयाः  सनम्  सविरभकतस्थस  परममात्ममानस  ध्यमायनम्  जतीमवितदरमायमामम् 
अबस्मन्नक्षेवि लनोकक्षे  अमविदमा-कमाम-कममारमदप्रत्यकबन्ब्धिमातम् मपुकनो भकत्विमा दक्षेहक्षे मविदममाननोऽमप जतीविनो मपुकनो भविमत। न 
तस्य पपुनयाः दक्षेहमान्तरप्रमामप्तयाः सम्भविमत। तथमा च बपृहदमारण्यकक्षे  आम्नमायतक्षे - 

"यदच्चा सविर्वे प्रम पच्यतित कच्चामच्चा य तऽस्य हृतद तस्थितिच्चादः। 

अथ मतर्योऽमवृतिप्नो भवितत्र ब्रह्म समश्न पति त"॥ इतति॥ 
जतीविस्य हृमद बस्थतमायाः सविर कमाममायाः पपुत्रलनोकमवित्तद्वैषणमालकणमा मपुच्यन्तक्षे तदमा स जतीवियाः कमाममवियनोगमातम् 

जतीविन्नक्षेवि  अमपृतनो  भविमत।  ररतीरक्षे  मविदममान  एवि  ब्रहभमाविस  मनोकस  प्रमाप्ननोमत।  दक्षेहत्यमागमातम्  अनन्तरस  न  तस्य 
लनोकमान्तरप्रमामप्तयाः भविमत,  अतनो मविदपुषयाः प्रमाणमा न उत्कमामबन्त। यबस्मनम् लनोकक्षे  ब्रहजमानस भविमत,  तत्रद्वैवि तस्य 
मनोकनो भविमत। शकयतक्षे च – अत्र ब्रह समश्नपुतक्षे इमत।  

शपुत्यन्तरक्षेऽमप-

"सचकपुरचकपुररवि  सकणर्नोऽकणर  इवि  समनमा  अमनमा  इवि”  इमत।  जतीविन्मपुकस्य  दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु 
अमभममानमाभमाविमादम्  यदमप  चकपुषमा  पश्यमत  तथमामप  विस्तपुतनो  न  पश्यमत।  तथद्वैवि  शृण्विन्नमप  न  शृणनोमत, 

मन्विमाननोऽमप न मनपुतक्षे। सक्षेबन्द्रियनोऽमप स मनररबन्द्रिय एवि। 

स्मपृमतषपु  जतीविन्मपुकयाः  बस्थतप्रज-गपुणमाततीतमामदनमाममभयाः  तत्र  तत्र  व्यविमह्रियतक्षे।  विससष्ठरमामससविमादक्षे 
जतीविन्मपुमक-मविदक्षेहमपुमकमविषयक्षे आलनोचनमा दृश्यतक्षे। तथमाहपुच्यतक्षे विससष्ठक्षेन –  

"निवृरच्चापं जच्चानि नकतनिषच्चानिच्चामच्चातजच्चानितविचच्चातररच्चाम म। 

सच्चा जतीविनपक्ततिप्नोदततति तविदतहप्नोनपक्ततितवि यच्चा"॥ इतति॥ 
लसौमककविद्वैमदककमरणमास त्यमागपकविरकस  कक्षे विलस जमानमनष्ठमायाः आत्ममविचमारपरमायणपपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमाविस्थमास 

प्रमाप्नपुविबन्त।  एषमा  जतीविन्मपुकमाविस्थमा  मविदक्षेहमपुकमाविस्थमायमायाः  हक्षेतपुयाः।  जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः  अविस्थयनोयाः 
मपुकदृष्टमा  कनोऽमप  भक्षेदयाः  नमाबस्त।  मकन्तपु  जतीविन्मपुकस्य  सबन्त  इबन्द्रियमादतीमन  इमत  लसौमकककी  दृमषयाः। 
तत्त्विदृष्टमा तपु इबन्द्रियमामदकस  न तस्य सम्भविमत। मविदक्षेहमपुकसौ तपु दक्षेहनमारमातम् तदसब्धिमष्ठतमानमामम् इबन्द्रियमाणमाममप 
असम्भवितमापतमत। आचमायरयाः विमरष्ठयाः उकविमानम्  यतम्  दक्षेहक्षेबन्द्रियद्वैयाः व्यविहमारयाः मक्रयतक्षे  चक्षेदम् अमप जतीविन्मपुकस्य 
कक्षे विलस  ततम्  लनोकतयाः  न  तत्त्वितयाः।  एततम्  नमामरूपमात्मकस  जगतम्  तस्य  कपृ तक्षे  नषमम्।  परन्तपु  कक्षे विलस 
प्रमारबब्धिकमरविरमातम् दक्षेहनमारपयरन्तस जतीविनस ब्धिमारयमत। अमप च एततम् नमामरूपमात्मकस  जगतम् कक्षे विलस मचत्स्विरूपक्षेण 
प्रमतभमामत। प्रततीयममानस मगररनदतीसमपुद्रिमामदकस  सविर ममथ्यमावितम् प्रमतभमामत जतीविन्मपुकस्य। यतनो मह जतीविन्मपुकस्य 
पपुरुषस्य  अजमानविपृत्ततीनमामम्  अभमाविमातम्  बमाहस  जगतम्  सपुषपुमप्तवितम्  प्रततीयतक्षे।  अत्र  प्रश्नयाः  समपुदक्षेमत  यतम् 
जतीविन्मपुकसपुषपुप्त्यनोयाः कयाः भक्षेदयाः इमत। अत्रनोच्यतक्षे सपुषपुप्तसौ तपु अजमानविपृत्ततीनमास तमात्कमासलकयाः अभमावियाः भविमत। परन्तपु 
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जतीविन्मपुकस्य अजमानविपृत्तययाः पकणरतयमा  नश्यबन्त। अतयाः जतीविमपुकयाः  न ससौषपुप्तकयाः पपुरुषयाः।  तथमामह विससष्ठक्षेन 
उच्यतक्षे-

"यथच्चातस्थितितमदपं यस्य वविहच्चारवितिप्नोऽतप च। 

अस्तपं गतिपं तस्थितिपं वप्नोम स जतीविनपक्त उच्यतित"॥ इतति॥ 
सपुखदपुयाःखद्वैयाः  यस्य मनयाः  मविषमादपकणरमम्  न  भविमत,  मपुखक्षे  च मविषमादस्य मचहस  न दृश्यतक्षे,  यथमाप्रमाप्तक्षे 

बस्थमतयाः यस्य दृश्यतक्षे स एवि जतीविन्मपुकयाः इमत उच्यतक्षे। तथमामह रमासमम्-

"निप्नोदततति निच्चास्तमच्चायच्चातति स पखिदुदःखि नम परखिप्रभच्चा। 

यथच्चाप्रच्चाप्त त तस्थिततिय रस्य स जतीविनपक्त उच्यतित"॥ इतति॥ 
रमासद्वैयाः उच्यतक्षे यतम् रपुकदक्षेवियाः विमामदक्षेवियाः जनकयाः इत्यमादययाः महमापपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमायाः आसनम्। "तस्य 

तमाविदक्षेवि मचरस यमाविन्न मविमनोक्ष्यक्षे" इमत शपुत्यनपुसमारक्षेण आचमायर्नोपदक्षेरमातम् अमविदमाबन्ब्धिनमातम् मपुकयाः तत्त्विदरर्थी व्यमकयाः 
यदमा  ब्रहस्विरूपस  जमानमामत  तदमा  एवि  ररतीरत्यमागस  न  करनोमत।   दक्षेहमारम्भकस्य  प्रमारबब्धिस्य  उपभनोगक्षेन  एवि 
मविदक्षेहमपुमकयाः  भविमत।  यदमप  अजमानस्य  नमारयाः  जमातयाः  ब्रहसमाकमात्कमारक्षेण  तथमामप  प्रमारबब्धिस्य  कमायरविरमातम् 
मकसञ्चतम् कमालपयरन्तस ररतीरस मतष्ठमत। अत एवि जतीविन्मपुकयाः इमत उच्यतक्षे। तथद्वैवि शपुत्यमा आम्नमायतक्षे यतम् नमाभपुकस  
कतीयतक्षे  कमर  कल्पकनोमटरतद्वैरमप  इमत।  अतयाः  भनोगस  मविहमाय  कनोमटकल्पकद्वै याः  न  कमर  कतीयतक्षे।  एषमा  स्मपृमतयाः 
जतीविन्मपुकमाविस्थमायमास  प्रममाणमम्। अतयाः जतीविन्मपुकक्षे याः अङतीकमारयाः न मक्रयतक्षे  चक्षेतम्  एतमासमास  शपुततीनमामम्  अनपुपपसत्तयाः 
भविक्षेतम्। 

आचमायरयाः  सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः उकविमानम्  यतम्  जमानक्षेन पपुण्यमात्मनयाः अजमानस्य बनोब्धिनो  भविमत। परन्तपु 
प्रमारबब्धिकमरविरमातम्  फलभनोगसममामप्तयाः  न  भविमत।  अतयाः ररतीरस्य ब्धिमारणस  भविमत।  स एवि  जतीविन्मपुकयाः  इमत 
उच्यतक्षे। अत्र अजमानस ब्रहमविषयकमम् भविमत। अतयाः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः स्विस्विरूपभकत-अखण्डब्रहणयाः जमानमम् 
एवि अजमानस्य मविनमारकयाः इमत उकविमानम्। अब्धिपुनमा प्रश्ननो भविमत जमानस कथस स्विमविरनोसब्धिनयाः अजमानस्य नमारकनो 
भविमत।  आलनोकयाः  यथमा  अन्ब्धिकमारस्य मविनमारकयाः  ब्रहजमानममप  तथद्वैवि  अजमानस्य मविनमारकमम्।  अजमानमम् 
अनमामदकमालमातम्  मविदममानमम्  अबस्त चक्षेदम्  अमप ब्रहजमानस्य उदयक्षेन  नषस  भविमत।  मकञ्च यपुगयपुगमान्तससञ्चतस 
अनमामदकमालससञ्चतस तमयाः प्रदतीपप्रज्ज्विलक्षेन अपसमाररतस भविमत,  प्रत्यकषक्षे  पपुनयाः दतीपस्य अपसमारणक्षेन तमनोरमामरयाः 
गपुहमास  पकरयमत। तथद्वैवि अखण्डब्रहमाकमारमचत्तविपृत्तसौ  प्रमतमबबम्बतमचदमाभमासयाः अजमानस  मविनमारयमत। सदमानन्दक्षेन 
अध्यमारनोपमापविमादपपुरस्सरस तत्त्विसपदमाथर्मौ रनोब्धिमयत्विमा तत्त्विमसतीमत विमाक्यक्षेन अखण्डमाथर अविबनोसब्धितक्षे असब्धिकमाररणयाः 
अहस  मनत्य-रपुद-बपुद-मपुक-सत्य-स्विभमावि-परममानन्दमानन्तमादयस  ब्रह  अस्मतीमत  अखण्डमाकमारमाकमाररतमा 
मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। समा तपु मचत्प्रमतमबम्बसमहतमा सतती प्रत्यगमभन्नमम् अजमातस परस ब्रह्म मविषयतीकपृ त्य तद्गत 
अजमानमम्  एवि  बमाब्धितक्षे।  मकञ्च,  अजमानस्य  नमारक्षे  समत  अजमानकमायरत्विमातम्  स्वियमम्  अमप  नश्यमत।  तदमा 
पटकमारणतन्तपुदमाहक्षे  पटदमाहवितम्  कमायरमम्  अमप  नश्यमत।  अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः  एवि  अजमानस  नमारयमत। 
अजमानस्य नमारक्षे समत जमानस तपु स्वियस प्रकमारतक्षे। तदमा तपु दग्ब्धिबतीजस यथमा पपुनयाः अङ्कपु रजननक्षे समथर न भविमत 
तथद्वैवि जमानमामगनमा भस्मतीकपृ तस कमरजमातस पपुनयाः पपुरुषस न बध्नमामत। जमानमम् अजमानस्य सविमारमण कमायमारमण नमारयमत 
चक्षेतम् अमप प्रमारबब्धिस्य नमारस कतपुर न रक्ननोमत। 
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अत्र जक्षेयस कमर  मत्रमविब्धिमम्। प्रमारबब्धिकमर, ससञ्चतकमर, मक्रयममाणकमर चक्षेमत। यतम् कमर इह जन्ममन फलस 
प्रदमातपुमम् आरबब्धिवितम् ततम् प्रमारबब्धिकमर इमत। जतीविस्य प्रयमाणकमालक्षे ससञ्चतकमरणमास कक्षे नमचतम् जन्मररतीरमामदभनोगमाय 
उदपुदस भकत्विमा ररतीरस मनमर्थीयतक्षे,  ततम् कमर  प्रमारबब्धिकमर। प्रमारबब्धिमामतररकस  कमर  ससञ्चतकमर। यतम् भमविष्यत्कमालक्षे 
फलस  प्रदमास्यमत  जन्मजन्ममान्तरससञ्चतस  ततम्  कमरफलस  ससञ्चतकमर  इमत  उच्यतक्षे।  जमानमामगयाः  सविरकममारमण 
भस्मसमातम्  कपु रुतक्षे  इमत स्मपृमतयाः  सविरससञ्चतमक्रयममाणकममारमण ब्रहजमानक्षेन नश्यबन्त इमत आख्यमामत। परन्तपु 
प्रमारबब्धिकममारमण न नश्यबन्त। अबस्मनम् जन्ममन मक्रयममाणमामण यमामन कममारमण फलप्रदमानस न कपु विर बन्त, भमामविकमालक्षे 
फलप्रदमानमाय ससञ्चतमामन मतष्ठबन्त तमामन मक्रयममाणकममारमण इमत उच्यतक्षे।  अतयाः प्रमारबब्धिस्य तपु  भनोगक्षेन एवि 
कययाः। यमावित्कमालपयरन्तस च प्रमारबब्धिस्य भनोगनो भविमत तमावित्कमालपयरन्तस ररतीरब्धिमारणस तपु अविश्यमम् आपतमत। 

ननपु  अजमानस्य मकलनोच्छक्षेदक्षे  मकस  जमानक्षेन भविमत न विक्षेमत।  यमद स्यमातम्  जमानक्षेन अजमाननमारयाः तमहर  
अजमानकमायरस्य प्रमारबब्धिस्य अमप नमारयाः जमानक्षेन स्यमातम्, यथमा तन्तपुनमारक्षे तत्कमायरस्य पटस्यमामप नमारयाः भविमत। 
यमद जमानक्षेन न अजमाननमारस्तमहर  ब्रहजमानस्य व्यथरतमापसत्तयाः स्यमातम्।  अत्र उच्यतक्षे  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः यतम् 
जमानमम्  अजमानस्य नमारकमारणस  परन्तपु  यथमा मकलनोच्छक्षेदक्षेन विपृकस्य अमप उच्छक्षेदयाः भविमत तथमा अत्र जमानक्षेन 
अजमानस्य नमारक्षे  समत तत्कणमातम् एवि ररतीरस्य नमारनो न भविमत। प्रमारबब्धिरूपस्य प्रमतबन्ब्धिकस्य कमारणमातम् 
समामग्षयमास सत्यमाममप न कमायरमम् उत्पदतक्षे। यतनो मह प्रमारबब्धिस्य यमाविन्न भनोगक्षेन कययाः तमावितम् ररतीरस मतष्ठमत। 

अत्र पपुनयाः प्रश्नयाः जमायतक्षे  यतम्  प्रमारबब्धिस्य जमानमामविरनोब्धिक्षे  मकस  कमारणमम्  इमत। सविरकमरनमारकत्विक्षेऽमप 
जमानस्य प्रमारबब्धिनमारकत्विस कपु तनो नक्षेमत चक्षेद पुच्यतक्षे विक्षेदमान्तमाचमायरयाः यतम् दृषमानपुरनोब्धिक्षेन एवि एततम् स्वितीकतरव्यमम्। अत्र 
परममाथरतयाः  जगतम्  नमाबस्त एवि।  परन्तपु  लनोकक्षे  दररनमातम्  एवि  रमासक्षेण  उच्यतक्षे।  अमप  च  नद्वैयमामयकमायाः  अमप 
दररनविरमातम् एवि परममाणपुस स्वितीकपु विरबन्त। एविस जतीविन्मपुकमा अमप दृषमायाः लनोकक्षे । अतनो जमानक्षेन न मह प्रमारबब्धिस्य कय 
इमत उपपदतक्षे,  अन्यथमा  ररतीरक्षे  मविदममानस्य कदमामचदमप  मविदनोदययाः  न  स्यमातम्।  परन्तपु  रपुकविमामदक्षेविमादययाः 
मपुकपपुरुषत्विक्षेन प्रससदमायाः, रमासक्षेष्विमप उमल्लसखतमायाः। 

यमद  ब्रहमविदमा  मकलमामविदमास  सम्पकणरतयमा  दहमत  तमहर  अमविदमायमायाः  दमाहकमारणमातम्  कथस  मविदपुषनो 
दक्षेहमामदप्रमतभमासयाः भविक्षेमदमत चक्षेद पुच्यतक्षे   दृश्यतक्षे  मह लनोकक्षे  यतम्  मविदपुतम्  गच्छमत चक्षेदम् अमप मकसञ्चत्कणपयरन्तस 
व्यजनस तपु चलमत एवि। अमप च रज्जसौ सपरयाः बमासब्धितयाः चक्षेतम् अमप भयकम्पनमामद ततकणमातम् न गच्छमत। तथद्वैवि 
मनविपृत्तयाः  भविमत  चक्षेतम्  अमप  न  तत्कणमातम्  एवि  चक्रस्य  भ्रममक्रयमा  न  मनविपृत्तमा  भविमत।  प्रकपृ तक्षे  अमप 
जतीविन्मपुकदरमायमामम् अजमानस नश्यमत चक्षेतम् अमप अजमानससस्कमारमायाः न नश्यबन्त। अयमम् अमविदमाससस्कमारयाः एवि 
जतीविस्य परममपुकसौ बमाब्धिकयाः भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 9 कमर कमतमविब्धिस वितरतक्षे?

. 10 मक्रयममाणकमर मकमम्?

. 11 मकस  ससञ्चतकमर?

. 12 मकस  प्रमारबब्धिकमर?
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. 13 जमानक्षेन समाकस  कस्य कमरणयाः मविरनोब्धियाः नमाबस्त?

. 14 प्रमारबब्धिकमरणयाः कथस कययाः भविमत?

. 15 मक्रयममाणकमरणयाः कयस कथस भविमत?

. 16 सत्तमा कमतमविब्धिमा?

. 17 जगतयाः पमारममासथरकसत्तमा अबस्त विमा?

. 18 जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुकक्षे याः हक्षेतपुयाः अबस्त विमा?

. ) 26 4 जतीविन्मपुकस्य आचरणमम्
जतीविन्मपुकस्य  स्विरूपमम्  उक्त्विमा  इदमानवीं  तस्य  आचरणमविषयक्षे  उच्यतक्षे।  तथमामह  ऐन्द्रिजमासलकयाः 

स्विक्रकीडमामम् इन्द्रिजमालमम् इमत जमात्विमा सत्यरूपक्षेण यथमा न गपृहमामत तथमा जतीविन्मपुकयाः जगत्प्रपञ्चस ममथ्यमा इमत 
जमात्विमा सत्यरूपक्षेण न पश्यमत। अतयाः एवि जतीविन्मपुकयाः पपुनयाः ममाससरनोमणतमादतीनम् न पमारममासथरकतयमा गपृहमामत। 
अमप च जतीविन्मपुकस्य बपुभपुकमा रनोकयाः मनोहयाः एतक्षे ब्धिममारयाः तत्त्वितयाः न भविबन्त। यदमप व्यविहमारतयाः जनमायाः पश्यबन्त 
जतीविन्मपुकमायाः पपुरुषमायाः अजमानबदमायाः पपुरुषमायाः इवि व्यविहरबन्त तथमामप यमातपुकमारस्य इन्द्रिजमालवितम् ततम् ममथ्यमा 
एवि। तथमामह शपुमतयाः यतम् सचकपुरचकपुररवि सकणर्नोऽकणर इवि इमत। अमप च उददक्षेरसमाहसतीगन्थक्षे उच्यतक्षे यतम्-

"स पष पप्तविति म जच्चाग्रतति यप्नो नि पश्यतति पश्यनतप चच्चाद्वियततिदः। 

कपवि रनतप तनितष्क्रियश्चि यदः स आततविनच्चान्यप्नो इतितीह तनिश्चियदः"॥ इतति। 
ययाः पपुरुषयाः सपुषपुप्तवितम् पश्यमत जमागत्कमालमम्। मकञ्च जतीविन्मपुकस्य अदद्वैतस्य मनश्चययाः जमातयाः। अतयाः 

यदमप दद्वैतस पश्यमत तथमामप अदद्वैतक्षेन दद्वैतस्य बमाब्धिविरमातम् न तपु दद्वैतस तत्त्वितयाः पश्यमत। अपरदृष्टमा यदमप स 
कमायर कपु विरनम् अबस्त परन्तपु जतीविन्मपुकयाः मनबष्क्रययाः एवि। जतीविन्मपुकयाः एवि आत्ममवितम् भविमत, न अन्ययाः इमत एवि 
मनश्चययाः। 

जतीविन्मपुकस्य सससमारदरमायमामम् अनपुष्ठतीयममानमानमास पपुविमारहमारमविहमारमादतीनमास यथमा अनपुविपृसत्तयाः भविमत तथद्वैवि 
ब्रहजमानमातम् पपुविर मविदममानमानमास रपुभविमासनमानमामम् अमप अनपुविपृसत्तयाः भविमत। मकञ्च रपुभमारपुभयनोयाः उपरर औदमासतीन्यस 
भविमत। यदमप जतीविन्मपुकपपुरुषयाः समाब्धिमारणजनयाः इवि आचरणस करनोमत तथमामप तस्य कपु त्रमामप अमभममानस  न 
मतष्ठमत।  अतयाः  तत्त्विजमानमातम्  परस  प्रपञ्चस्य  विस्तकनमामम्  उपरर  तस्य  औदमासतीन्यस  भविमत।  दपरणक्षे  यथमा 
मपुखप्रमतमविम्बस्य  ममानमापममानद्वैयाः  न  मकसञ्चतम्  पररवितरनस  भविमत,  जतीविन्मपुकस्य  अमप  जगबन्मथ्यमात्विजमानमातम् 
हषमारमविषमादमामद न भविमत। यतनो मह जतीविन्मपुकस्य तदमानवीं बनोब्धियाः जमायतक्षे  यतम्  प्रततीयममानस  जगतम्  तपु  ममथ्यमा 
प्रमामतभमाससकमम्। न कक्षे विलस जगतम् अमप तपु रमासमम् अमप तस्य मनकटक्षे ममथ्यमावितम् प्रमतभमामत। यथमा प्रदतीपयाः 
ममागरस्य अन्ब्धिकमारस  नमारमयत्विमा  गपृहपयरन्तस  नयमत पसथकस  ततयाः तस्य कमायर  नश्यमत तथद्वैवि रमासमम्  अमप 
अजमामननस ममागर  प्रदश्यर  आत्मजमानस प्रमत नयमत,  ततयाः रमासस्य उपमादक्षेयत्विस नश्यमत। अत्र प्रश्नयाः सम्भविमत 
यतम् स्विप्नक्षे  अमप जनमायाः प्रमामतभमाससकस  विस्तपु पश्यमत। अतयाः स्विप्नस्थजतीविन्मपुकयनोयाः कयाः भक्षेदयाः इमत। अत्र 
सममाब्धिमानस तपु स्विप्नक्षे यदमप प्रमामतभमाससकस  विस्तपु मविदतक्षे तथमामप स्विप्नक्षे स्विप्नस्थस्य जमानस न भविमत एततम् 
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प्रमामतभमाससकस  विस्तपु इमत। परन्तपु जतीविन्मपुकयाः जमानमामत एततम् जगमत मविदममानस विस्तपु प्रमामतभमाससकस  ममथ्यमा 
इमत। 

जतीविन्मपुकयाः यमद प्रपञ्चस ममथ्यमावितम् जमानमामत तमहर जतीविन्मपुकस्य पमापपपुण्ययनोरमप ममथ्यमादृमषयाः स्यमातम्। 
तथमात्विक्षे  जतीविन्मपुकस्य  स्विक्षेच्छमाचमारप्रसङयाः  सममापतक्षेतम्।  जतीविन्मपुकश्च  यमद  स्विक्षेच्छमाचमारती  स्यमातम्  तमहर  
समाब्धिमारणममानविक्षेभ्यनो  न  तस्य  भक्षेदयाः  स्यमातम्।  अतयाः  जतीविन्मपुकक्षे याः  लनोकयमात्रनोच्छक्षेदकरत्विस  स्यमातम्।  अतयाः  एवि 
जतीविन्मपुमकविणरनसमयक्षे  आचमायरयाः  सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः  उकविमानम्  यतम्  जतीविन्मपुकस्य  रपुभविमासनमानमामम्  अमप 
अनपुविपृसत्तयाः भविमत। मकञ्च लनोकदृष्टमा तपु यथक्षेच्छमाचररत्विस जतीविन्मपुकस्य भमवितपुस रक्ननोमत। जतीविन्मपुकयाः स्विस्य 
भनोजनमम् अपरस्मद्वै ददमामत,  यनोगप्रभमाविमातम् आतमारय आरनोग्यस ददमामत। जतीविन्मपुकयाः लनोकससगहमाथर मपुकक्षे याः परममप 
कमर  करनोमत  इमत  गतीतमासपु  मनगमदतमम्।  जतीविन्मपुकयाः  जमानस  प्रमाप्य  न  स्विक्षेच्छमाचमारती  स्यमातम्,  यतनो  मह 
अरपुभमामदविमासनमा समाब्धिनकमालक्षे  एवि लपुप्तमा  भविमत। अतयाः रपुभविमासनमानमामम्  एवि अनपुविपृसत्तयाः स्यमातम्।  अतयाः एवि 
विक्षेदमान्तगपुरुयाः सपुरक्षेश्विरमाचमायरयाः उकविमानम् यतम्-

"ब पदच्चाद्विनतिसतितस्य यथ तच्छच्चाचररपं यतद। 

शिदनिच्चापं तितदृशिच्चापं च नवि कप्नो भ तदप्नोऽशि पतचभक्षरत"॥ इतति॥ 
आचमायरयाः उकविमानम् यमद ययाः मपुमपुकपुयाः अदद्वैततत्त्विस्य समाकमात्कमारस कपृ त्विमा यथक्षेच्छमाचमारती भविमत तमहर  

समाब्धिमारणजनतयाः कनो भक्षेदयाः तस्य। यमद उभयनोयाः अरपुमचभकणक्षे एवि ममतयाः स्यमातम्  तमहर  रकनतत्त्विदृरयनोयाः कनो 
भक्षेदयाः। 

आचमायरयाः मविदमारण्ययाः तत्त्विदमररनमास कपृ तक्षे कथमम् आचरणस कतरव्यस ततम् उपमदषविमानम्। तदथमा-

"तविड्वरच्चाहच्चातदति पल्यत्वपं मच्चा कच्चाङ्क्षितीस्ततिततविदविच्चानि म। 

सवि रधतीदप्नोषसपंतच्चागच्चाल्लिप्नोकन दः पदज्यस्व दतविविति म"॥ इतति॥ 
अस्यमाथर्नो  मह  सविर्नोत्कपृ षहक्षेतपुजमानविमानम्  त्विस  कमाममामदत्यमागमारकत्विक्षेन  सविमारब्धिममविङ्विमाहमामदसमाम्यस  ममा 

कमाङ्क्षतीयाः ममा कपु रु। मकन्तपु कमाममामदलकणसकलमननोदनोषनमारक्षेन सविरजनद्वैयाः दक्षेविवितम् पकज्यनो भविक्षेतम्। 

. ) 26 5 मविदक्षेहमपुमकयाः
जतीविन्मपुकक्षे याः  अनन्तरस  मविदक्षेहमपुकक्षे याः  स्विरूपमम्  उच्यतक्षे।  जतीविन्मपुकस्य  एवि  मविदक्षेहमपुमकयाः  भविमत। 

जतीविन्मपुकस्य  प्रमारबब्धिकमरणयाः  उपभनोगक्षेन  कयमातम्  दक्षेहनमारक्षे  समत  मविदक्षेहमपुमकयाः  भविमत।  ससञ्चतमामदकमरणमास  तपु 
पकविरमक्षेवि नमारयाः जमातयाः। अतयाः इतनोऽमप मकममप कमर न अविमरष्यतक्षे जतीविन्मपुकस्य फलभनोगमाय। अतयाः दक्षेहनमारमादम् 
मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। एषमा एवि मपुमकयाः परममपुमकयाः इत्यपुच्यतक्षे,  स्विस्विरूपक्षेण ब्रहणमा समाकमम् एककीभमावियाः भविमत। 
तथमा च रमासस-

"जतीविनपक्तपदपं तकच्चा स्वदतहत कच्चालसच्चातवृ ति त। 

तविशितदतहम पक्तत्वपं पविनिप्नोऽसनतिच्चातमवि"॥ इतति॥ 
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यथमा विमायपुयाः कदमामचतम् चलनस त्यक्त्विमा मनश्चलरूपक्षेण अविमतष्ठतक्षे  तथमा मपुकयाः आत्ममा उपमासब्धिकपृ तस 
सससमारस त्यक्त्विमा स्विस्विरूपक्षेण अविमतष्ठतक्षे। तदमा आत्मनयाः कपु त्रमामप गमतयाः न भविमत। तथमामह शपुमतयाः- "इहद्वैवि 
प्रमविलतीयन्तक्षे कमाममायाः” इमत “अत्र ब्रह समश्नपुतक्षे" इमत च। 

अमप च मविदक्षेहमपुकस्य बस्थमतयाः रमासद्वैयाः प्रमतपमादतक्षे तदथमा-

"तविदतहम पक्तप्नो निप्नोदततति निच्चास्तमततति नि शिच्चाम्यतति। 

नि सनच्चासन दूरस्थिप्नो नि चच्चाहपं नि च नि ततिरदः"॥ इतति॥ 
मविदक्षेहमपुकस्य पपुनयाः आमविभमारवियाः न भविमत। अमप च मविदक्षेहमपुकस्य अस्तनोऽमप न भविमत। मविदक्षेहमपुकयाः 

न सत्स्विरूपमविमरषयाः न असत्स्विरूपमविमरषयाः भविमत। अमप च तस्य न कनोऽमप व्यविहमारयाः भविमत। न अयस 
सममषरूपयाः न अयस व्यमषरूपयाः। 

जतीविन्मपुकस्य  आत्मसमाकमात्कमारयाः  यदमप  जमातयाः  तथमामप  तस्य  प्रबलप्रमारबब्धिकमरविरमातम्  तस्य 
अबन्तममा मपुमकयाः न भविमत। अतयाः मविदक्षेहमपुकक्षे याः आविश्यकतमा तस्य वितरतक्षे। 

कमर  एवि जतीविस्य लनोकमान्तरगमनस्य कमारणस भविमत। अतयाः कमरणयाः नमारमातम् मविदक्षेहमपुकस्य कपु त्रमामप 
गमनस न भविमत। अत्र लतीनतमास प्रमाप्ननोमत। मकञ्च, सविरषमास कमरणमास नमारमातम् तस्य पपुनयाः जन्म न भविमत। तथमामह 
शपुमतयाः-

"यदच्चा सविर्वे प्रम पच्यन्तत कच्चामच्चा य तऽस्य हृतद तस्थितिच्चादः। 

अथ मतर्योऽमवृतिप्नो भवितति अत्र ब्रह्म समश्न पति त"॥ इतति॥ 
अत्र ब्रहजस्य यमा मविदक्षेहमपुमकयाः विमणरतमा समा मपुमकयाः तपु औपचमाररककी अबस्त। यथमा समासख्यमायाः विदबन्त 

यतम् पपुरुषस्य बन्ब्धियाः नमाबस्त, मपुमकयाः अमप नमाबस्त। विस्तपुतयाः यमद बन्ब्धियाः स्यमातम् तमहर  कदमामप तस्य मपुमकयाः न 
स्यमातम्। तथद्वैवि अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः अमप बन्ब्धिस्य सत्यतमा न अङतीमक्रयतक्षे। अतयाः परममाथरभकतमा मपुमकयाः अमप 
नमाबस्त। अतयाः मपुमकयाः तपु औपचमाररककी एवि। यमद मनोकयाः जमायक्षेत तमहर  मनोकस्य अमप नमारयाः स्यमातम्। कमारणस मह 
जगमत यमामन विस्तपुमन उत्पदन्तक्षे तमामन विस्तकमन नश्यबन्त च। अतयाः मनोकस्यमामप अमनत्यतमा आगतमा। अतयाः 
मनोकयाः नमाबस्त। बन्ब्धिकमारणमम् अमप नमाबस्त। अतयाः मनोकबन्ब्धिसौ तपु समापक्षेकसौ एवि। तथमामह गसौडपमादमाचमायरयाः उकविमानम् 
ममाण्डपुक्यकमाररकमायमास यतम् -

"नि तनिरप्नोधप्नो नि चप्नोत्पततनि र बन्धप्नो नि च सच्चाधकदः। 

नि म पम पक्ष पनि र वि न म पक्त इततषच्चा परमच्चाथ रतिच्चा"॥ इतति॥ 
अतयाः मनरनोब्धियाः नमाबस्त। जतीविस्य उत्पसत्तयाः अमप नमाबस्त। च जतीवियाः बदनो वितरतक्षे। अतयाः बन्ब्धिकमारणमम् 

अमप नमाबस्त। अमप च मपुमपुकपुयाः अमप नमाबस्त। मनोकयाः अमप नमाबस्त। एषमा एवि परममाथरतमा इमत। अतयाः परममाथरतयाः 
अखण्डस सबच्चदमानन्दस ब्रह एवि सत्यमम्। अन्यतम् सविर ममथ्यमा। 

अत्र पपुनयाः प्रश्नयाः भविमत यमद जतीवियाः मचरमपुकयाः भविमत तमहर  तस्य जतीविस्य मनोकयाः मक्रयमासमाध्ययाः 
नमाबस्त। अतयाः मनोकस्य कथस पपुरुषमाथरतमा स्यमातम्। लनोकक्षे  प्रमाथ्यरतक्षे यतम् पपुरुषद्वैयाः स पपुरुषमाथरयाः। अमप च अप्रमाप्तस्य 
प्रमामप्तयाः एवि पपुरुषमाथरयाः। ततयाः एवि पपुरुषस्य प्रविपृसत्तयाः भविमत। अतयाः पपुरुषप्रविपृत्त्यभमाविमातम् मनोकस्यमामप पपुरुषमाथरतमा न 
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अङतीकपृ तमा स्यमातम्। अत्र सममाब्धिमानस कथयमत यतम् न कक्षे विलमम् अप्रमाप्तस्य विस्तपुनयाः प्रमामप्तयाः एवि पपुरुषमाथरयाः। अमप 
तपु, प्रमाप्तस्यमामप प्रमामप्तयाः पपुरुषमाथरयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे। तदथमा मम उपनक्षेत्रमम् मयमा अजमानविरमातम् कपु त्रमामप स्थमामपतस 
मविस्मपृतञ्च। तदमा कश्चन उकविमानम् यतम् तवि उपनक्षेत्रमम् अत्रद्वैवि अबस्त। तक्षेन च उपनक्षेत्रस प्रमाप्तस भविमत। अत्र मम 
उपनक्षेत्रमम् आसतीतम् एवि। परन्तपु मयमा अजमानविरमातम् मविस्मपृतमम्। अजमानस्य नमारक्षे समत पपुनयाः प्रमाप्तमम्। एततम् तपु 
प्रमाप्तस्य प्रमामप्तयाः। अतयाः जतीवियाः मपुकयाः एवि। परन्तपु अजमानविरमातम् नद्वैवि जमातस तस्य स्विरूपमम्। यदमा आत्मजमानमम् 
अभवितम् तदमा तपु अजमानस्य नमारयाः जमातयाः। अतयाः जतीवियाः स्विस्विरूपममप जमातविमानम्। 

अमप च भगविमानम् शतीकपृ ष्णयाः गतीतमायमामम् उकविमानम् यतम् -

"प्रजहच्चातति यदच्चा कच्चामच्चानि म सविच्चा रनच्चाथ र मनिप्नोगतिच्चानि म। 

आतन्यतविच्चातनिच्चा ति पष्टिदः तस्थितिप्रजस्तदप्नोच्यतित"॥ इतति॥ 
कमाममायाः मत्रमविब्धिमायाः भविबन्त। बमाहमायाः आन्तरमा  विमासनमाममात्ररूपमायाः। उपमासजरतमायाः  मनोदकमादययाः बमाहमायाः, 

आरमामनोदकमादययाः आन्तरमायाः,  पसथगततपृणमामदवितम् आपमाततयाः प्रततीतमा विमासनमारूपमाश्च। एतक्षेषमास मत्रमविब्धिकमाममानमास 
कयक्षे समत ब्धितीयाः सममामहतमायाः भविमत। तदमा एवि सविर कमाममायाः पररत्यकमा भविबन्त। तक्षेन च जतीविन्मपुमकयाः भविमत। 
ततयाः प्रमारबब्धिकयक्षे समत मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। 

मकञ्च दपुयाःखस रमागमामदमनममत्तजन्यमा रजनोगपुणमविकमाररूपमा सन्तमापमाबत्मकमा प्रमतकक लमा मचत्तविपृसत्तयाः। तमादृरक्षे 
दपुयाःखक्षे  प्रमाप्तक्षे  समत अहस  पमापती  सब्धिङम्  ममास  द पुरमात्ममानमम्  इमत अनपुतमापमाबत्मकमा  तमनोगपुणमविकमारत्विक्षेन  भ्रमाबन्तरूपमा 
मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेगयाः। सपुखस तपु रमाजत्वि-पपुत्रलमाभमामदजन्यमा समाबत्त्विककी प्रतीमतरूपमा अनपुकक लमा मचत्तविपृसत्तयाः। तबस्मनम् 
सपुखक्षे  समत आगमाममनयाः  तमादृरस्य सपुखस्य कमारणस  पपुण्यमम्  अनपुष्ठमाय  तमादृरसपुखमापक्षेकमारूपमा  तमामसती  विपृसत्तयाः 
स्पपृहमा। अत्र च सपुखदपुयाःखयनोयाः पकविरकमरप्रमामपतत्विमातम् व्यपुबत्थतमचत्तस्य विपृसत्तसम्भविमातम् च तदपुभयस समपुत्पदतक्षे। 
अतयाः उदक्षेगस्पपृहक्षे तपु न मविविक्षेमकनयाः सम्भवितयाः। तथमा रमागभयक्रनोब्धिमाश्च न अस्य मविदन्तक्षे। एविस लकणलमकतस्य 
बस्थतब्धितीजनस्य एवि प्रमारबब्धिनमारक्षे समत मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। तथमामह भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन प्रनोकस  यतम्-

"दुदःखितषनि पतद्विगमनिच्चादः स पखि तष प तविगतिसवृहदः। 

वितीतिरच्चागभयक्रप्नोधदः तस्थितिधतीम परतनिरुच्यतित"॥ इतति॥ 
जतीविन्मपुकयाः यदमा तस्य सविमारमण अङमामन मविषयक्षेभ्ययाः आत्ममन प्रमतष्ठमापयबन्त तदमा एवि जतीविन्मपुकस्य 

प्रजमा प्रमतमष्ठतमा भविमत। यथमा कक मरयाः स्वियमम् एवि तस्य अङमामन स्विदक्षेहक्षे गपृहमामत तथद्वैवि बस्थतप्रजयाः अमप तस्य 
इबन्द्रियमामन  विरतीकपु विरबन्त।  सममासब्धितयाः  उबत्थतस्य  पपुरुषस्य  इबन्द्रियमामण  तस्य  स्विविरक्षे  मतष्ठबन्त।  यतनो  मह 
सममाब्धिसौ अजमानविपृसत्तनमास तपु नमारयाः भविमत। अतयाः यदमप इबन्द्रियमामण लनोकदृष्टमा कमायर कपु विरबन्त तथमामप तत्त्वितयाः 
तपु नद्वैवि कमायर कपु विर बन्त। तथमामह आह गतीतमायमास भगवितमा शतीकपृ ष्णक्षेन यतम् -

"यदच्चा सपंहरति त चच्चायपं कद मर्योऽङच्चानितीवि सवि रशिदः। 

इतन्द्रियच्चारतीतन्द्रियच्चाथर्वेभस्तस्य प्रजच्चा प्रततिषतिच्चा"॥ इतति॥ 
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अमप च यदमा इबन्द्रियद्वैयाः मविषयमातम्  रमागमनोहमादतीनमास  विमासमानमानमास  नमारनो भविमत तदमा एवि पपुरुषयाः मपुकयाः 
भविमत।  ततम्  सममाध्यभ्यमासबलमातम्  एवि  भविमत।  सममासब्धिनमा  एवि  मचत्तस्य  प्रसन्नतमा  जमायतक्षे।  तमादृरस्य 
सममामहतमचत्तस्य जतीविन्मपुकस्य कमालक्षे प्रमारबब्धिकयमातम् मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। 

अत्र प्रश्नयाः भविमत यतम् मपृत्यनोयाः परमम् अमप इबन्द्रियमामण न कमायर  कपु विरबन्त। इबन्द्रियमादतीनमामम् उपरमयाः 
दृश्यतक्षे। मपृतस्य अमप लनोकव्यविहमारमामदकस  न दृश्यतक्षे। अतयाः मपृत्यपुमविदक्षेमपुक्त्त्यनोयाः मकस  पमाथरक्यमम् अबस्त। अत्र 
एततम्  जक्षेयस  यतम्  मपृत्यसौ  सत्यमामम्  इबन्द्रियमामण  सकक्ष्मररतीरमावियवितयमा  उत्क्रमान्तमामन  भविबन्त,  नकतनदक्षेहस  प्रमत 
गच्छबन्त। परन्तपु  अजमानस्य नमारनो न भविमत मरणरतीलस्य। अतयाः अजमानकमारणमातम्  उत्क्रमामतनो जतीविस्य 
ररतीरब्धिमारणस भविमत। परन्तपु जतीविन्मपुकक्षे याः अनन्तरस यस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत ,तस्य तपु पपुनयाः जन्ममरमाणमामदकस  न 
भविमत। यतनो मह मविदक्षेहमपुकस्य अजमानस्य अरक्षेषतयाः मविनमारनो भविमत। अतयाः अजमानजन्यमामन यमामन कमायमारमण 
भविबन्त तमामन तपु न सम्भविबन्त मविदक्षेहमपुकस्य। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

. 19 मविदक्षेहमपुकक्षे याः मकस  लकणमम्?

. 20 कस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत?

. 21 मपृत्यपुमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः पमाथरक्यमम् मकमम्?

. 22 सविरषमास मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत विमा?

. 23 मविदक्षेहमपुकक्षे याः परस पपुनयाः जन्म भविमत विमा?

. 24 मविदक्षेहमपुकक्षे याः अनन्तरस प्रमारबब्धिकमरणयाः मकस  भविमत। 

. 25 जतीविन्मपुकस्य यमद अजमानस न मतष्ठमत तमहर मविदक्षेहमपुक्त्यमा मकस  नश्यतक्षे?

. 26 चमाविमारकमायाः मकस  मविदक्षेहमपुमकस  स्वितीकपु विरबन्त ?

. 27 मविदक्षेहमपुकस्य प्रममाणस मकमम्?

. 28 मविदक्षेहमपुकस्य पपुण्यफलस मतष्ठमत विमा?

पमाठसमारयाः 

विक्षेदमान्तनोकसमाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः  मपुमपुकपुयाः  प्रममातमा  पपुरुषयाः  जतीविन्मपुक्त्यविस्थमास  गच्छबन्त।  जतीवितयाः 
पपुरुषस्य कतपृरत्वि-भनोकपृ त्वि-सपुखदपुयाःखमामदलकणयाः असखलयाः ययाः मचत्तब्धिमरयाः सयाः क्लक्षेररूपत्विमातम् बन्ब्धिनो भविमत। 
तस्य मनविमारणस जतीविन्मपुमकयाः। जतीविनम् सनम् मपुकयाः जतीविन्मपुकयाः इमत। विक्षेदमान्तसमारमाख्यक्षे प्रकरणगन्थक्षे जतीविन्मपुकक्षे याः 
लकणस  मविस्तरक्षेण  आलनोमचतमम्।  'यदमा  सविर  प्रमपुच्यन्तक्षे'  'सचकपुयाः  अचकपुररवि  सकणर  अकणर  इवि' 
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इत्यमामदशपुमतविमाक्यमामन  जतीविन्मपुकस्य  पपुरुषस्य  स्विरूपस  प्रस्तपुविबन्त।  'सपुषपुप्तविज्जमागमत  यनो  न  पश्यमत' 

इत्यमामदशपुमतविमाक्यद्वैयाः  जतीविन्मपुकस्य स्विभमावियाः  उकयाः।  जतीविन्मपुक एवि पपुरुषयाः  प्रमारबब्धिनमारमातम्  परस  मविदक्षेहमपुमकस  
लभतक्षे। प्रमारबब्धिकमरणमास कयक्षे समत जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य न मकममप कमर  मतष्ठमत फलभनोगमाय। ततश्च तस्य 
मविदक्षेहमपुमकयाः  भविमत।  एषमा  एवि  मपुमकयाः  परममपुमकयाः।  मविदक्षेहमपुकसौ  जतीवियाः  ब्रहस्विरूप  एवि  भविमत।  अस्यमायाः 
मविदक्षेहमपुकक्षे याः बस्थमतयाः रमासद्वैयाःप्रमतपमादतक्षे तदथमा- 

तविदतहम पक्तप्नो निप्नोदततति निच्चास्तमततति नि शिच्चाम्यतति। 

नि सनच्चासन दूरस्थिप्नो नि चच्चाहपं नि च नि ततिरदः"॥ इतति॥ 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 जतीविन्मपुकलकणस्य व्यमाख्यमानस कपु रु?

. 2 मविदक्षेहमपुकलकणस व्यमाख्यमानस कपु रु?

. 3 जतीविन्मपुकस्य आचरणमविषयक्षे सलख्यतमामम्?

. 4 जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः पमाथरक्यमम् मकमम्?

. 5 मत्रमविब्धिकमरणयाः मविविरणस सलखतपु?

. 6 जतीविन्मपुकक्षे याः प्रयनोजनस मकमम् आलनोच्यतमामम्?

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

. 1 असखलबन्ब्धिरमहतयाः आत्ममा एवि जतीविन्मपुकयाः इमत नमाम्नमा कथ्यतक्षे। 

. 2 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे मपुमकयाः मदमविब्धिमा। जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकश्चक्षेमत। 

. 3 न जतीविन्मपुमकयाः सविरयाः सम्प्रदमायद्वैयाः अङतीमक्रयतक्षे। 

. 4 रमामकपृ ष्णमादययाः पपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमायाः आसनम्। अमप च रमासप्रममाणमम् अबस्त। 

. 5 विक्षेदमान्तसमारस्य लक्षेखकयाः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः। 

. 6 ब्धितीपदक्षेन अत्र बपुदक्षेयाः गहणस भविमत। 

. 7 विक्षेदमान्तसमारक्षे उच्यतक्षे यतम् जतीविन्मपुकयाः नमाम स्विस्विरूपमाखण्डब्रहजमानक्षेन तदम् अजमानबमाब्धिनदमारमा 
स्विस्विरूपमाखण्डब्रहमण समाकमात्कपृ तक्षे अजमानतत्कमायरससञ्चत-कमर-ससरय-मविपयरयमादतीनमामम् अमप 
बमासब्धितत्विमातम् असखलबन्ब्धिरमहतयाः ब्रहमनष्ठयाः इमत। 

. 8 जतीविन्मपुकस्य पपुनयाः सससमारबन्ब्धियाः न भविमत। 

. 9 कमर मत्रमविब्धिस वितरतक्षे। ससञ्चतप्रमारबब्धिमक्रयममाणभक्षेदमातम्। 

. 10 अबस्मनम् जन्ममन मक्रयममाणमामन कममारमण मह मक्रयममाणकमरपदविमाच्यमामन। 
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. 11 फलदमानमाय अनपुन्मपुखमामन यमामन कममारमण अनमामदकमालतयाः असजरतमामन ससञ्चतमामन च मतष्ठबन्त ततम् 
ससञ्चतकमर। 

. 12 ससञ्चतकमरसपु मकसञ्चदम् एकस  कमर ररतीरस प्रमारभतक्षे। ररतीरमारम्भकस  ततम् कमर एवि प्रमारबब्धिस कमर। 

. 13 जमानक्षेन समाकस  प्रमारबब्धिकमरणयाः मविरनोब्धियाः नमाबस्त। 

. 14 प्रमारबब्धिकमरणयाः उपभनोगमातम् कयनो भविमत। 

. 15 जमानक्षेन एवि मक्रयममाणकमरणयाः कयनो भविमत। 

. 16 सत्तमा मत्रमविब्धिमा। व्यविहमाररककी, प्रमामतभमाससककी, पमारममासथरककी चक्षेमत। 

. 17 जगतयाः पमारममासथरककी सत्तमा नमाबस्त। 

. 18 जतीविन्मपुमकयाः एवि मविदक्षेहमपुकक्षे याः हक्षेतपुयाः। 

. 19 प्रमारबब्धिकमरणमास कयक्षे समत जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य न मकममप कमर मतष्ठमत फलभनोगमाय। ततश्च तस्य 
मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। 

. 20 जतीविन्मपुकस्य एवि मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। अतयाः मविदक्षेहमपुकक्षे याः कमारणस जतीविन्मपुमकयाः इत्यमप विकपुस  रक्यतक्षे। 

. 21 मपृत्यसौ सत्यमामम् इबन्द्रियमामण सकक्ष्मररतीरमावियवितयमा उत्क्रमान्तमामन भविबन्त, नकतनदक्षेहस प्रमत गच्छबन्त। 
परन्तपु अजमानस्य नमारनो न भविमत मरणरतीलस्य। अतयाः अजमानकमारणमातम् उत्क्रमामतनो जतीविस्य 
ररतीरब्धिमारणस भविमत। परन्तपु जतीविन्मपुकक्षे याः अनन्तरस यस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत ,तस्य तपु पपुनयाः 
जन्ममरमाणमामदकस  न भविमत। यतनो मह मविदक्षेहमपुकस्य अजमानस्य अरक्षेषतयाः मविनमारनो भविमत।

. 22 सविरषमास मविदक्षेहमपुमकयाः न भविमत। यस्य अरक्षेषतयमा अजमानस्य नमारनो भविमत तस्यद्वैवि मविदक्षेहमपुमकयाः 
भविमत। 

. 23 मविदक्षेहमपुकक्षे याः अनन्तरस पपुनयाः जन्म न भविमत। 

. 24 आमम् प्रमारबब्धिकमरणनो नमारक्षे मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। यतनो मह उपभनोगक्षेन कययाः भविमत प्रमारबब्धिस्य। 

. 25 यदमप जतीविन्मपुकस्य अजमानस न मतष्ठमत तथमामप तस्य प्रमारबब्धिकमर तपु मतष्ठमत। यदमा प्रमारबब्धिस्य 
नमारनो भविमत तदमा मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। 

. 26 आमम् चमाविमारकमायाः मविदक्षेहमपुमकस  स्वितीकपु विरबन्त। परन्तपु तक्षेषमास मविदक्षेहमपुमकयाः इत्यपुकक्षे  कक्षे विलस ररतीरनमारयाः इमत। 

. 27 मविदक्षेहमपुकक्षे याः प्रममाणस तपु यदमा ससहरतक्षे चमायस कक मर्नोऽङमानतीवि इत्यमामदमभयाः स्मपृमतमभयाः अविगम्यतक्षे। 

. 28 मविदक्षेहमपुकस्य अरक्षेषतयाः अजमाननमारमातम् तस्य पपुण्यमम् अमप न मतष्ठमत। 

॥ इमत षबड्विसरयाः पमाठयाः ॥
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) 27 मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तमचन्तनमम्
प्रस्तमाविनमा 

भमारतविषर  मह  आध्यमाबत्मकतमायमायाः  भकममयाः।  तत्र  कमालक्षे  कमालक्षे  बहहनमास  ब्धिमरसम्प्रदमायमानमास 
दररनसम्प्रदमायमानमास च उत्पसत्तयाः अभकतम्। भमारततीयदररनक्षेषपु प्रमपुखस स्थमानमम् अलङ्करनोमत विक्षेदमान्तदररनमम्। तस्य च 
दररनस्य बहवियाः सम्प्रदमायमायाः,  बहहमन च व्यमाख्यमानमामन। विक्षेदमान्तदररनस विस्तपुतयाः समाकमातम् उपमनषदयाः आसशत्य 
स्वितीयस  दररनससदमान्तस  प्रस्तसौमत। यदमप सविर  एवि विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमायाः  उपमनषदयाः प्रममाणत्विक्षेन  स्वितीकपु विरबन्त, 

तथमामप उपमनषद्व्यमाख्यमानक्षेषपु तक्षेषमामम् अबस्त सककमायाः भक्षेदमायाः। तस्ममातम्  ससदमान्तक्षेषपु अमप बहहषपु स्थलक्षेषपु अबस्त 
तक्षेषमास स्विमाभमामविकयाः भक्षेदयाः। विक्षेदमान्तदररनक्षेषपु एविस परस्परयाः मतभक्षेदयाः प्रससद एवि। परन्तपु एविस मतभक्षेदक्षे समत अमप 
सविमारमण विक्षेदमान्तदररनमामन एकमम् एवि परमक्षेश्विरस मनमदररबन्त, सविरयाः दररनममागरयाः एकयाः एवि परमक्षेश्विरयाः मविमविब्धिरूपक्षेण 
आप्यतक्षे  इमत  शतीरमामकपृ ष्णजतीविनमम्  अविलनोक्य  मविविक्षेकमानन्दक्षेन  मविजमातमम्।  शतीरमामकपृ ष्णयाः  मह  तमादृरयाः 
अध्यमात्मसमाब्धिकयाः  यस्य  जतीविनक्षे  दद्वैतस  मविमरषमादद्वैतमम्  अदद्वैतस  च  तत्त्विस  परस्परमम्  अमविरुदतयमा  अनयमासक्षेन 
मविरमाजतक्षे।  एविस    जतीविनक्षेन  उपदक्षेरक्षेन  च  प्रभमामवितयाः  सनम्  मविविक्षेकमानन्दयाः  रमासमामण  आसशत्य  (प्रमाब्धिमान्यक्षेन 
उपमनषदयाः  भगविद्गतीतमास  च  आसशत्य)  शतीरमामकपृ ष्णस्य  समन्वियभमाविस  प्रचमाररतविमानम्।  शतीरमामकपृ ष्णक्षेन 
प्रभमामवितस्य  तस्य  एतमादृरस  विक्षेदमान्तव्यमाख्यमानस  यथमा  अध्यमात्मममागरगमाममनमास  बहहनमास  बहह  ससरयस  मनरमाकपृ त्य 
मनयाःससरयस तमानम् अध्यमात्मममागर प्रचनोदयमत, तथद्वैवि प्रमायनोमगकजतीविनक्षे अमप उपयनोगमाय भविमत। तस्ममातम् अमाब्धिपुमनकक्षे  
मविजमानयपुगक्षे  विक्षेदमान्तस्य  अमभनविरूपक्षेण  एतमादृरस  व्यमाख्यमानस  सविरयाः  दररनसजजमासपुमभयाः  अविश्यमम्  अध्यक्षेयमम्। 
मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तस्य एतमादृरस  ममाहमात्म्यस  यतम्  ततम्  व्यविहमाररकस्य आध्यमाबत्मकस्य च जतीविनस्य प्रमाचतीरस 
मनरमाकपृ त्य व्यविहमारजतीविनक्षे एवि आध्यमाबत्मकतमायमायाः प्रयनोगयाः कथस स्यमातम् इमत स्पषतयमा न्यरूपयतम्। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमद्भियाः - 

➢ स्विमाममनयाः मविविक्षेकमानन्दस्य मविषयक्षे समाममान्यतयाः जमायतक्षे। 

➢ मविविक्षेकमानन्दस्य दररनमविषयक्षे मविस्तरक्षेण जमायतक्षे। 

➢ मविविक्षेकमानन्ददररनक्षे शतीरमामकपृ ष्णस्य प्रभमावियाः जमायतक्षे। 

➢ मविविक्षेकमानन्दस्य सक्षेविमाभमावियाः जमायतक्षे। 

➢ यनोगचतपुषयस्य मविविक्षेकमानन्दकपृ तयाः समन्विययाः जमायतक्षे। 
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➢ अन्यदररनक्षेभ्ययाः मविविक्षेकनन्ददररनस्य विद्वैलकण्यस जमायतक्षे। 

➢ अपरनोकमानकभकमतयाः मकमथरमम् अध्यमात्मप्रपञ्चक्षे प्रममाणमममत जमायतक्षे। 

➢ मविविक्षेकमानन्दप्रदमररतस यनोगचतपुषयस जमायतक्षे। 

➢ आब्धिपुमनककमालक्षे मविविक्षेकमानन्दस्य विक्षेदमान्तदररनस मकमथरमम् आविश्यकमम् इमत जमायतक्षे। 

. ) 27 1 कयाः मविविक्षेकमानन्दयाः
स्विमाममनयाः  मविविक्षेकमानन्दस्य  पररमचमतयाः  आब्धिपुमनकक्षे  भमारतविषर  प्रमाययाः  सविरषमामक्षेवि  अबस्त।  १८६३-

ईरवितीयमाबदक्षे  जन्विररममासस्य १२-मदनमाङ्कक्षे  लबब्धिजन्ममा स पकविमारशमक्षे  नरक्षेन्द्रिनमाथ-दत्तयाः इमत नमाम्नमा पररमचतयाः 
आसतीतम्।  तस्य  आध्यमाबत्मकगपुरुयाः  आसतीतम्  शतीरमामकपृ ष्णयाः।  गपुरनोयाः  सकमारमातम्  सन्न्यमासदतीकमास  प्रमाप्य 
पररवमाजकजतीविनस मनविरहनम् भमारतविषरस्य मविमविब्धिस्थमानक्षेषपु अटनम् ब्धिमरप्रचमारस कपृ त्विमा १८९३-ईरवितीयमाबदक्षे मचकमागनो 
इमत नगयमारमम्  अनपुमष्ठतक्षे  मविश्विब्धिमरसम्मक्षेलनक्षे  भमागस  गपृहतीत्विमा तत्र सनमातनब्धिमरस्य महत्त्विमम्  उद्घनोष्य स जगमत 
प्रससमदस प्रमाप्तविमानम्। ततयाः स सनमातनब्धिमरस्य मविरक्षेषतयाः विक्षेदमान्तस्य प्रचमारस कपृ त्विमा समगमायमायाः ममानविजमातक्षेयाः उन्नमतस 
मविब्धिमातपुस चक्षेमषतविमानम्। तस्य मपुखक्षे विक्षेदमान्तस्य विमाणती सजतीवितमास प्रमाप्य जनमनसस नकतनस रूपस ब्धिपृतवितती। तस्ममातम् 
तत्प्रचमाररतस विक्षेदमान्तस मविदमाससयाः नव्यविक्षेदमान्तयाः (Neo-Vedānta) इत्यमभब्धिमानक्षेन सम्बनोब्धियबन्त। 

. ) 27 2 मकस  नमाम मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तदररनमम्?
भमारततीयरमासपरम्परमायमामम्  आबहनोयाः  कमालमादम्  बहहनमास  दमाररमनकतत्त्विमानमास  तथमा  दमाररमनकमानमास 

समपुत्पसत्तयाः  अभकतम्।  तक्षेषपु  षडम्  आबस्तकदररनमामन  न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-समासख्य-यनोग-पकविर्नोत्तरमतीममाससमाख्यमामन 
प्रससदमामन। एतक्षेषपु  पपुनयाः  उत्तरमतीममाससमायमामम्  एवि  दद्वैत-मविमरषदद्वैत-अदद्वैत-रपुदमादद्वैत-दद्वैतमादद्वैत-अमचन्त्यभक्षेदमाभक्षेद-

रद्वैविमविमरषमादद्वैतमामददररनमामन  परस्परसकक्ष्मभक्षेदस  मनविरहबन्त  रमाजन्तक्षेतरमामम्।  कमालक्रमक्षेण  सममागतमानमास  तत्त्विमविदमास 
मतमामन अमप तमादृरदमाररमनकतत्त्विक्षेषपु अन्तभरविबन्त। जतीवियाः, ब्रह, जगतम्, ममायमा इत्यमामदमविषयमानम् आसशत्य एवि 
उत्तरमतीममाससमादररनस  प्रविपृत्तमम्।  मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तदररनमम्  अमप  तमानम्  तदमतररकमविषयमानम्  च  आलनोचयतम् 
उत्तरमतीममाससमादररनक्षे  एवि पदस  करनोमत इमत विकपुस  रक्यतक्षे।  मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तदररनमम्  इदमानवीं  सनमातनब्धिमरण 
एककीभकतमम्  एवि  जमातमम्।  मविविक्षेकमानन्दक्षेन  समाकमादम्  विक्षेदमान्तविमाक्यमामन  एवि  आसशत्य  सममाजजतीविनक्षे  अस्ममाकस  
व्यविहमारक्षे च तमामन कथस प्रयनोकव्यमामन,  यक्षेन अस्ममाकमम् आबत्मककी विद्वैषमयककी च समपुन्नमतयाः स्यमातम् इमत भकयनो 
भकयनो दमररतमम्।  परन्तपु  इदमम्  अस्ममामभयाः स्मतरव्यस  यतम्  स्विमामती मविविक्षेकमानन्दयाः अमभनविस  कसञ्चदमर  दररनस  विमा 
प्रमतष्ठमापमयतपुस  न  चक्षेषयमाममास।  भमारतविषरस्य  आध्यमाबत्मकमम्  ऐमतहमम्  तक्षेन  उत्तरमासब्धिकमाररूपक्षेण  प्रमाप्तमम्। 
ससकटमापन्नस तदम् ऐमतहस रपुदस प्रमाणवितम् समपृदस कमालनोपयनोमग च मविब्धिमाय स मविश्विक्षेषपु मविस्तमारयमाममास यक्षेन ततम् 
समक्षेषमास  ममानविमानमास बनोब्धिगम्यस सतम् स्वितीयजतीविनक्षे  पररपमालनमाय उपयनोमग स्यमातम्। अतयाः मविविक्षेकमानन्ददररनस नमाम 
विक्षेदमान्तस्य कमालनोपयनोमगतयमा प्रमायनोमगकस  व्यमाख्यमानमम्। 
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मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तमचन्तनमम् मटप्पणती

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 मविविक्षेकमानन्दस्य बमाल्यकमालक्षे मकस  नमाम आसतीतम्?

. 2 मविविक्षेकमानन्दस्य आध्यमाबत्मकगपुरुयाः कयाः आसतीतम्?

. 3 मविविक्षेकमानन्दक्षेन प्रचमाररतस्य दररनस्य नमाम मकमथर विक्षेदमान्तदररनमम् इमत?

. 4 मविविक्षेकमानन्दस्य जन्ममदविसयाः कयाः?

. 5 कबस्मनम् ईरवितीयमाबदक्षे मविविक्षेकमानन्दयाः मचकमागनोनगरक्षे मविश्विब्धिमरसम्मक्षेलनक्षे यनोगदमानस कपृ तविमानम्?

. 6 मविविक्षेकमानन्दक्षेन प्रचमाररतस्य विक्षेदमान्तस्य मकमम् अमभब्धिमानमम्?

. ) 27 3 मविविक्षेकमानन्ददररनक्षे शतीरमामकपृ ष्णस्य प्रभमावियाः
प्रथमतयाः  इदस  जमातव्यस  यतम्  मविविक्षेकमानन्दस्य  विक्षेदमान्तमचन्तनक्षे  तस्य  गपुरनोयाः  शतीरमामकपृ ष्णस्य  महमानम् 

प्रभमावियाः  आसतीतम्।  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविस्य  प्रब्धिमानमरष्ययाः  मविविक्षेकमानन्दयाः  गपुरनोयाः  विमातमारविह  एवि  आसतीतम्। 
भमामविपथप्रदररकरूपक्षेण एवि शतीरमामकपृ ष्णदक्षेवियाः तस  मनममरतविमानम्।  शतीरमामकपृ ष्णस्य दक्षेहत्यमागमादम् अनन्तरमम्  अमप 
मविविक्षेकमानन्दयाः तस्ममातम्  ममागरमनदक्षेरस  लभतक्षे  स्म इमत पमाश्चमात्त्यक्षे  अविबस्थमतकमालक्षे  बहहब्धिमा तक्षेन उकमम्। यदमप 
शतीरमामकपृ ष्णमविषयक्षे स स्विल्पमक्षेवि कथयमत स्म तथमामप तस्य समगस जतीविनस शतीरमामकपृ ष्णजतीविन-विचन-प्रचमारमाय 
एवि  मविमनविक्षेमदतमम्  आसतीतम्।  तथमामह  तक्षेननोकस -  “यत्सविर  भमाविमम्  अहस  कथयमामम,  तत्सविरमम्  एवि  तस्य 
(रमामकपृ ष्णदक्षेविस्य)  मचन्तमारमारक्षेयाः  प्रमतध्विमनकल्पमम्।  अनपुत्तममानम्  मविहमाय  एतक्षेषमामम्  एकनोऽमप  मदतीयनो  नमाबस्त। 
...सत्यभकतस  कल्यमाणकरस  च  यत्सविर  मयमा  उच्चररतस,  सविरमक्षेवि  तस्य  विचनस्य  प्रमतध्विमनममात्रमम्।  ” 
(स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य  'विमाणती  ओ  रचनमा')  एतस्ममादम्  अविब्धिमारणतीयस  यतम्  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविस्य  जतीविनस  तथमा  तस्य 
उपदक्षेरमामपृतस  यथमा जनमा अविगन्तपुस  गहतीतपुस  च रक्नपुयपुयाः  तथमा जनमानमास  मननोभकमममनममारणमाय एवि मविविक्षेकमानन्दक्षेन 
प्रयमततमम्। न मह कस्यमचतम्  सम्प्रदमायस्य प्रमतष्ठमापकरूपक्षेण,  अमप तपु  नविभमारतविषरस्य आध्यमाबत्मकममागर-
प्रदररकरूपक्षेण, नवियपुगस्य अवितमाररूपक्षेण च रमामकपृ ष्णदक्षेविस दृषविमानम् मविविक्षेकमानन्दयाः। मद्रिपपुरतीस्थमरष्यक्षेभ्ययाः प्रक्षेमषतक्षे 
पत्रक्षे  एकदमा  मविविक्षेकमानन्दक्षेन  सलसखतमम्-  "अयस  जनयाः  (रमामकपृ ष्णदक्षेवियाः)  तस्य  एकपञ्चमारदषरव्यमामपजतीविनक्षे 
पञ्चसहसविषमारणमास  जमाततीयमम्  आध्यमाबत्मकस  जतीविनस  यमामपतविमानम्,  एविम्प्रकमारक्षेण  भमामविमरकमाप्रदमादरररूपक्षेण  स 
आत्ममानस सज्जतीकपृ तविमानम्" इमत। अतयाः मविविक्षेकमानन्दस्य दररनस शतीरमामकपृ ष्णदररनसमायपुज्यक्षेन द्रिषव्यमम्। 

. ) 27 4 विक्षेदमान्तमाब्धिमारक्षेण दररनप्रचमारस्य कमारणमम्
मदततीयतयाः,  यदमप  शतीरमामकपृ ष्णभमाविप्रचमार  एवि  मविविक्षेकमानन्दस्य  उदक्षेश्यमम्  आसतीतम्  तथमामप 

विक्षेदमान्तदररनमम्  आसशत्य  मविविक्षेकमानन्दयाः  स्वितीयदररनस  प्रचमाररतविमानम्  इत्यत्र  कमारणस  मह  तन्मतक्षे- 
शतीरमामकपृ ष्णविचनस्य तमात्पयर मविश्विजनतीनमम्, तस्ममातम् तत्प्रकमारनमाय मविश्विजनतीननो एकनो ममाध्यमयाः अपक्षेमकतयाः। 
विक्षेदमान्तक्षे  एवि  कक्षे विलस  मविश्विजनतीनस  सत्यस  मनमहतमबस्त,  यदम्  ब्धिमर्थीयमविश्विमासमनगडमनबदस  नमाबस्त,  यच्च 
सहसविषरभ्ययाः सनमातनब्धिमरस्य अन्तमनरमहततत्त्विरूपक्षेण मविरमाजतक्षे। अमप च,  स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन अविलनोमकतस 
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यतम्-  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविनो न कक्षे विलस विद्वैदमाबन्तकसत्यसमकहमानमास परतीकणस प्रमाममाण्यस च व्यविस्थमापयमाममास,  अमप तपु 
विक्षेदमान्तस्य समारभमागस ब्धिमर्थीयमाप्रयनोजनतीयमासरक्षेभ्ययाः पपृथकम्  कपृ त्विमा स्वितीयजतीविनममाध्यमक्षेन तस्य व्यमाविहमाररकस  प्रयनोगस 
च  सससमाध्य विक्षेदमान्ततत्त्विमम्  आब्धिपुमनककमालनोपयनोमगत्विक्षेन  ससस्थमामपतविमानम्।  तस्ममातम्  मविविक्षेकमानन्दयाः  'कमरजतीविनक्षे 
विक्षेदमान्तयाः'  इमत  तत्त्विस  यतम्  प्रचमाररतविमानम्  तस्य  उपजतीव्यममासतीतम्  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविस्य  जतीविनमक्षेवि।  अतनो 
मविविक्षेकमानन्ददररनस्य  मकलभकतस  तत्त्विस  तमावितम्  शतीरमामकपृ ष्णजतीविनमक्षेवि।  एविस  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेवियाः  स्विककीयजतीविनक्षे 
विक्षेदमान्ततत्त्विमानमास  प्रयनोगस  चकमार,  मविविक्षेकमानन्दस्तपु  विक्षेदमान्तममाध्यमक्षेन  शतीरमामकपृ ष्णजतीविनस  व्यमाख्यमातविमानम्  इमत 
परस्परपररपकरकप्रमक्रयमा एवि शतीरमामकपृ ष्ण-मविविक्षेकमानन्ददमाररमनकभमाविनमायमा मभसत्तभकतमा। 

. ) 27 5 सविरस्तरतीयममानविमानमामम् आध्यमाबत्मककी अभ्यपुन्नमतयाः 
तदतीयदररनस्य लक्ष्यमम्

तपृततीयतयाः  ममानविमानमामम्  आध्यमाबत्मककी  अभ्यपुन्नमतयाः  तदतीयदररनस्य  लक्ष्यमम्  आसतीतम्। 
पररवमाजकसन्न्यमाससरूपक्षेण भमारतभ्रमणकमालक्षे जनमानमास दमाररद्षयस मरकमाहतीनतमास च वितीक्ष्य स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य 
मनयाः  दपुयाःखमनपतीमडतस  सञमातमम्।  तक्षेनमाविगतस  यतम्  -  भमारतस्यमाविनतक्षेयाः  मकलस  कमारणस-  सम्पदपुत्पमादकमानमास 
समाब्धिमारणदररद्रिजनमानमास रनोषणस, तमानम् प्रमत हक्षेयदृमषयाः, तथमा नमारतीणमामम् अविहक्षेलनमम्। तक्षेन एतदमप प्रत्यकतीकपृ तस यतम् 
दमाररद्षयक्षे सत्यमप सविरत्र जनमानमास जतीविनक्षेषपु ब्धिमर्नो जतीविच्छमकरूपयाः, आध्यमाबत्मकतमा एवि जमातक्षेयाः प्रमाणकक्षे न्द्रिभकतमा, 
आध्यमाबत्मकजतीविनक्षे  रमकसञ्चमारक्षेण  एवि  अस्यमायाः  जमातक्षेयाः  पपुनरभ्यपुन्नमतयाः  नविजतीविनलमाभयाः  च  स्यमातमामम्। 
स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य प्रत्यययाः आसतीतम् यतम् - 'विक्षेदमान्त'नमाम्नमा पररमचतक्षे भमारतविषरस्य प्रमाचतीनमाध्यमाबत्मकदररनक्षे 
एतमादृरमामन बलसम्पन्नमामन आध्यमाबत्मकतत्त्विमामन मनमहतमामन सबन्त यक्षेषमास व्यमाविहमाररकजतीविनक्षे प्रयनोगक्षेण सम्पकणमार  
जमामतरुज्जतीमवितमा  स्यमातम्।  अमप  च,  पमाश्चमात्यदक्षेरमानम्  गत्विमा  मविविक्षेकमानन्दक्षेनमाविलनोमकतस  यतम्-  तत्रस्थमा 
लसौमककव्यविहमारपटविनोऽमप  मनयाःसङतमा-उदक्षेग-मनरथरकतमामद-अबस्तत्विसम्पमकर त-मनस्तमाबत्त्विकसमस्यमामभयाः, 
महससमा-नतीमतहतीनतमामदसमाममासजकसङ्कटद्वैश्च  आक्रमान्तमायाः।  एतक्षेषमास  सङ्कटमानमास  सममाब्धिमानस  विक्षेदमान्तस्य 
रमक्रगभरतत्त्विसमकहद्वैयाः कतपुर  रक्यतक्षे  इमत मविविक्षेकमानन्दस्य दृढमविश्विमास आसतीतम्। तस्ममातम् स्विमामममविविक्षेकमानन्दयाः 
शतीरमामकपृ ष्णजतीविनममाध्यमक्षेन  तदतीयविचनममाध्यमक्षेन  च  प्रकमामरतस्य  विक्षेदमान्तस्य  रमकप्रदतत्त्विसमकहमानम् 
जनसमाब्धिमारणक्षेभ्ययाः प्रचमाररतविमानम् यक्षेन सविरस्तरतीयमाणमास समक्षेषमामम् आध्यमाबत्मककी उन्नमतयाः स्यमातम्। 

. ) 27 6 समन्विययाः
अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनमतक्षे जमानमादक्षेवि तपु कद्वै विल्यमम्। नमान्ययाः पन्थमा मविदतक्षे। ईश्विरमारमाब्धिनक्षेन, ईश्विरपकजनक्षेन, 

यनोगममागरण  दद्वैतममागरण  विमा  कद्वै विल्यस  न  लभ्यतक्षे।  दद्वैतविक्षेदमान्तदररनमतक्षे  भमकरक्षेवि  भगवित्समाकमात्कमारकमारणमम्। 
शतीरमामकपृ ष्णमतस मह  'यमाविबन्त मतमामन तमाविन्तयाः पन्थमानयाः'  इमत। अथमारतम् भगवित्प्रमाप्तयक्षे  यदमप बहहमन मतमामन 
ममागमारमण च सबन्त, गन्तव्यस्थलस तपु समक्षेषमास दररनमानमास समाब्धिनममागमारणमास विमा सममानमक्षेवि- ईश्विरतत्त्विसमाकमात्कमारयाः। 
समक्षेषमामक्षेवि ब्धिमरसम्प्रदमायमानमास बसौद-जद्वैन-महम्मदतीय-खपृषतीयब्धिममारणमामम् अमप अबन्तमस तमावितम् लक्ष्यस मनोक एवि। स 
च दपुयाःखमनविपृसत्तरूपयाः,  आनन्दमाविमामप्तरूपयाः,  पपुनयाः पपुनयाः जन्ममरणसससमारचक्रमनविपृसत्तरूपयाः विमा। स एक ईश्विरयाः 
आत्ममानस बहहब्धिमा प्रकमारयमत। तथमामह प्रससदस शपुमतविमाक्यस- 'एकस  सदम् मविप्रमा बहहब्धिमा विदबन्त' इमत। अत एक एवि 
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पन्थमा इमत नमाबस्त। स्वितीयमासब्धिकमाररत्विमानपुगपुण्यक्षेन यनो यस ममागरमम् आसशत्य ईश्विरस प्रमाप्तपुमम् इच्छमत स तक्षेन एवि 
ममागरण ईश्विरस लबब्धिपुस रक्ननोमत। शतीरमामकपृ ष्णयाः स्वियस महम्मदतीय-खपृषतीयमामदब्धिमरसम्मतमानम् मनयममानम् स्वितीयजतीविनक्षे 
पमालयनम् एवि एतमादृरस मनणरयस प्रददसौ। मरविममहम्नस्तनोसक्षे अमप उच्यतक्षे- 

रुचतीनिच्चापं वि नतचतच्चादृज पकप तटलनिच्चानिच्चापथज पषच्चाम म। 

निवृरच्चामतकप्नो गम्यस्त्वमतस पयसच्चामर रवि इवि॥ इतति। 
मकञ्च, इदस यपुमकसम्मतमम् अमप। सविरषपु ब्धिमरषपु इदम एवि उच्यतक्षे यतम् - स्विमनयाःकमालपुष्यमम् अपसमायर 

ईश्विरमारमाब्धिनक्षेन रपुभकमरणमा विमा उत्कषरमविमाप्य जतीवियाः कथस तस्य जतीवित्विस महत्विमा ईश्विरत्विमम् आप्नपुयमातम् इमत। न 
मह  कबश्चतम्  ब्धिमरयाः  कपु कमरणमा  ईश्विरमाविमामप्तमम्  उपमदरमत।  अमप च,  कपृ त्स्नद्वैयाः  ब्धिमरममागरयाः  यमद  ईश्विरतत्त्विस  न 
उपमदश्यक्षेत तमहर  तत्तदमरप्रवितरकमानमामम्  अनपुभविनो अमप ममथ्यमात्विक्षेन पयरविस्यक्षेत। नद्वैततम्  यपुमकयपुकमम्  अन्यथमा 
एकतरपकपमातयाः स्यमातम्। अतनो ब्धिमरसमन्वियनो मनतरमास यपुमकयपुतयाः, अनपुभविगनोचरयाः, रमाससम्मतश्च। 

अयस  ब्धिमरसमन्विययाः  दररनतत्त्विसमन्वियनमाम्नमा  अमप  विकपुस  यपुकयाः।  तथमामह  अदद्वैत-मविमरषमादद्वैत-

दद्वैतमतमानमास  समन्विययाः  शतीरमामकपृ ष्णदररनक्षे  लभ्यतक्षे।  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेवियाः  ब्रहणनो  मनरमाकमार-मनगपुरणमाव्यकमामदरूपस 
स्वितीकपु विरनम्  अमप तस्य समाकमारमानन्तगपुणमयमामदरूपस  स्वितीकरनोमत,  स स्वियमम्  एवि एतदपुपलभतक्षे  स्म। तथमामह 
तन्मतक्षे-  'ईश्विरयाः  समाकमारनो,  मनरमाकमारयाः,  समाकमारमनरमाकमारमाभ्यमास  मभन्ननोऽमप,  स  एविममत्थमममत  विकपुस  न 
कक्षे नमचच्छक्यतक्षे' (शतीशतीरमामकपृ ष्णकथमामपृत) इमत। ईश्विरस्य आनन्त्यस पररममतबपुदयनो ममानविमायाः मचन्तमयतपुस न 
रक्नपुविबन्त। मनपुष्यमाणमास कपृ तक्षे मचन्तनममदमसम्भविमममत बनोब्धियतमा मपपतीसलकमायमा उदमाहरणमम् एकस  तक्षेन प्रदत्तमम्- 
'ईश्विरस वियस जमातविन्त इमत ममानविमायाः मचन्तयबन्त। एकमा मपपतीसलकमा रकर रमामनममरतस पविरतमम् एकस  प्रमाप। कणममात्रस 
भपुक्त्विमा तस्यमा उदरपकमतरजमारतमा। अपरस च कणस मपुखक्षेन आदमाय गपृहस गच्छन्तती समा मचबन्ततवितती-  इतयाः परमम् 
आगम्य समगस पविरतमक्षेवि स्वितीकररष्यमामम इमत'  इमत। इत्थस समाब्धिकमायाः ईश्विरस्य एकमम् एकस  रूपस समाकमात्कपृ त्य 
तदक्षेवि  तस्य  एकममात्रस  स्विरूपमम्  इमत  मचन्तयन्तनो  मविविदन्तक्षे।  विस्तपुतस्तपु  ईश्विरस्य  अनन्तमामन  रूपमामण, 

समाब्धिकभक्षेदक्षेन स मभन्नमभन्नरूपक्षेण आत्ममानस प्रकमारयमत। 

दररनतत्त्विमदरमा विक्षेदमान्तक्षे मदप्रकमारकस  ब्रहणनो रूपमपुपलभ्यतक्षे - सनोपमासब्धिकस  ब्रह, मनरुपमासब्धिकस  ब्रह च। 
एतक्षे एवि सगपुणस ब्रह, मनगपुरणस ब्रह चक्षेमत अमभब्धितीयक्षेतक्षे। यस्ममातम् एकस्य एवि ब्रहणनो रूपदयस, तस्ममातम् तक्षे न मभन्नक्षे। 
आचमायरण रङ्करक्षेण तमदषयक्षे उच्यतक्षे  - 'मदरूपस मह ब्रह अविगम्यतक्षे नमामरूपमविकमारभक्षेदनोपमासब्धिमविमरषस तमदपरतीतस 
च सविर्नोपमासब्धिमविविसजरतमम्। ... एविमक्षेकममप ब्रहमापक्षेमकतनोपमासब्धिसम्बन्ब्धिस मनरस्तनोपमासब्धिसम्बन्ब्धिस चनोपमास्यत्विक्षेन जत्विक्षेन 
च विक्षेदमान्तक्षेषकपमदश्यतक्षे' (ब्रहसकत्रमम्, रमाङ्करभमाष्यमम्, १-१-११) इमत। सगपुणस सनोपमासब्धिकस  ब्रह उपमास्यमम्, मनगपुरणस 
ब्रह जमानममात्रस्विरूपमम्,  प्रत्यगमात्मत्विक्षेन अनपुभविममात्रगम्यमम्। एतयनोयाः भक्षेदनो नमामममात्रयाः,  विस्तपुतयाः तयनोयाः नमाबस्त 
भक्षेदयाः। तथमामह रमाङ्करविचनमम्  - 'एकनो हयममात्ममा नमामममात्रभक्षेदक्षेन बहहब्धिमामभब्धितीयतक्षे'  इमत। ईश्विरस्य समाकमारत्विस 
मनरमाकमारत्विस  चमाविगममयतपुस  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविक्षेन मननोजमम् एकमम् उदमाहरणस प्रदत्तमम्- 'अरक्षे,  ईश्विरयाः समाकमारनोऽमप, 

मनरमाकमारनोऽमप, तमाभ्यमामम् अमप बहहब्धिमा मभन्नयाः, तस्य उत्कषरयाः कक्षे न जमातपुस रक्यतक्षे? समाकमारयाः कथमम्? यथमा जलस, 
महमकरकस  च। जलमक्षेवि घनतीभवितम् महमस भविमत, महमस्य अन्तयाः बमहश्च जलमक्षेवि। जलमम् अन्तरक्षेण महमस नमाम 
नमाबस्त मकसञ्चतम् अन्यतम्। परन्तपु दृश्यतमामम् - जलस्य मनमदरष आकमारनो नमाबस्त, मकन्तपु महमखण्डस्य आकमारयाः 
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अबस्त। एविमम् एवि भमकरूपक्षेण रद्वैत्यक्षेन अखण्डसबच्चदमानन्दसमागरजलस घनतीभकतस सदम् मभन्नस मभन्नमम् आकमारस 
ब्धित्तक्षे' (शतीशतीरमामकपृ ष्ण लतीलमाप्रसङ, प्रथम भमाग, गपुरुभमावि- पकविमारब्धिर ) इमत। 

अमप च, "तस्य आन्त्यस न सङच्छतक्षे। स मनरमाकमारयाः, पपुनश्च समाकमारयाः। भकमानमास कपृ तक्षे स समाकमारयाः, 
प्रपञ्चस स्विप्नवितम् मन्यममानमानमास कपृ तक्षे स मनरमाकमारयाः। यथमा सबच्चदमानन्दसमपुद्रिममवि,  पमारस नमाबस्त,  भमकरद्वैत्यक्षेन 
मध्यक्षे  मध्यक्षे  जलस  तपुमहनस  सञमातमम्,  तपुमहनरूपक्षेण  घनतीभकतस  भविमत।  अथमारतम्  भकमानपुगहमाय  स  व्यकतयमा, 
कदमामचतम्  समाकमाररूपस  ब्धित्तक्षे।  जमानसकयर  उमदतक्षे  समत  तपुमहनस  तरलतीभविमत,  तदमा  ईश्विरस्य  समाकमाररूपस 
नमाविगम्यतक्षे। तदमा रूपममप न दृश्यतक्षे। स ककीदृर इमत विमाचमा प्रकमारमयतपुस  न रक्यतक्षे। कनो विमा विदक्षेतम्?  यनो 
विमदष्यमत स एवि तदमा न भविमत। तस्य 'अहस' नमाविलनोक्यतक्षे" (शतीशतीरमामकपृ ष्णकथमामपृत) इमत। 

स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन  समाममासजकसमस्यमायमायाः  सममाब्धिमानस  मविहमायमामप  विक्षेदमान्तमविषयक्षे  प्रब्धिमानस  कमायरदयस 
सससमासब्धितस - विक्षेदमान्तस्य आब्धिपुमनककीकरणमम्, ऐक्यसमाब्धिनस च। तस्ममातम् मध्यक्षे मध्यक्षे नकतनव्यमाख्यमानरतीमतयाः अमप 
तद्वैयाः  प्रदत्तमा।  विक्षेदमान्तस्य  समारभकतस  तत्त्विस  यपुगप्रयनोजनक्षेन  आब्धिपुमनकभमाषयमा  आब्धिपुमनकभमाष्यक्षेण  समस  च  तक्षेन 
प्रकमामरतमम्,  यक्षेन  ममानविमानमास  जतीविनसमस्यमासममाब्धिमानमाय ततम्  उपयनोमग  स्यमातम्।  अमप  च,  विक्षेदमान्ततत्त्विमानमामम् 
आभ्यन्तरतीणमम्  ऐक्यसमाब्धिनमम्  अमप  तस्य  महत्कमायरषपु  अन्यतममम्।  विक्षेदमान्तक्षे  प्रब्धिमानतयाः  दद्वैत-मविमरषमादद्वैत-

अमचन्त्यभक्षेदमाभक्षेदमामभब्धिक्षेयमामन तत्त्विमामन सबन्त। तत्तत्सम्प्रदमायस्थमा आचमायमार तक्षेषमामम् एवि मतस यथमाथरमम् अन्यतम् 
सविर ममथ्यमा इमत ब्रपुविबन्त। एतक्षेन परस्परमविरनोसब्धिमतप्रकमारकत्विक्षेन विक्षेदमान्तस्य प्रमाममाण्यस, सविरजनगमामहत्विस च न 
स्यमातमामम्। समञ्च, एतदमप सत्यस यदम् यस्ममादम् आध्यमाबत्मकमविकमारस्य स्तरभक्षेदयाः प्रमतव्यमक मविदतक्षे तस्ममादम् 
यमद मकसञ्चदररनस सविरषमामम् आध्यमाबत्मकस  प्रयनोजनस पररपकरमयतपुस समथर स्यमातम् तमहर  ततम् सविरजनगमाहस स्यमातम्, 
नमान्यथमा।  भमारतविषरस्य पपुनजमारगरणमाय,  महन्दपुब्धिमरस्य ऐक्यसमाब्धिनमाय च विक्षेदमान्तस्य ससहमतसमाब्धिनस  मनतरमामम् 
अपक्षेमकतमम्  आसतीतम्।  शतीरमामकपृ ष्णस्य  जतीविनमम्  अनपुभविस  च  दृष्टमा  मविविक्षेकमानन्दनो  विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमानमामम् 
उपदलतीयमतमानमास  च  ससहमतसमाब्धिनस्य  पन्थमानमम्  आमविश्चकमार।  शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविनो 
मनम्नस्तरतीयमक्रयमाबहहलमकमतरपकजमाचरनमामदभ्ययाः  उच्चद्वैस्तरतीयमादद्वैतसमाब्धिनस  कपृ त्विमा  सविरप्रकमारकमम्  आध्यमाबत्मकस  
तत्त्विमम्  उपलबब्धिविमानम्।  एतस्ममादम्  उपलबबब्धिजमातप्रजमाबलमातम्  स  इममक्षेवि  ससदमान्तस  चकमार  यदम्  दद्वैत-

मविमरषमादद्वैतमामदमतमामन आध्यमाबत्मकनोपलबब्धिक्षेयाः मभन्नमभन्नस्तरमाणमास दनोतकमामन, प्रमतसम्प्रदमायस परमसत्तमासम्बबन्ब्धि 
यन्मतस मविदतक्षे तदम् आध्यमाबत्मकनोपलबब्धिक्षेयाः तत्तत्स्तरक्षेषपु सत्यभकतमक्षेवि। शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविसदृर एवि कश्चन ययाः 
सविमारमण मतमामन, सविर च पन्थमानमम् अमतक्रमान्तयाः स एवि एतदम् विकपुस  रक्ननोमत। एतबस्मनम् मविषयक्षे एकमम् उदमाहरणस 
तक्षेन भकयरयाः प्रदतीयतक्षे स्म – मभन्नमा जनमायाः मभन्नक्षे मभन्नक्षे समयक्षे बहहरूमपणस कपृ कलमासमम् एकस  दृष्टमा तस्य विणरमविषयक्षे 
मविविदन्तक्षे  स्म।  कक्षे नमचतम्  तस्य  विणर्नो  रकयाः,  कक्षे नमचतम्  हररतयाः,  कक्षे नमचतम्  पतीतनो  विमा  उच्यतक्षे  स्म।  तस्य 
यथमाथरभकतनो विणरयाः क इत्यबस्मनम् मविषयक्षे मविविदममानमा स्विककीयस मतमक्षेवि यथमाथरभकतस मन्यन्तक्षे स्म। तदमा कश्चन 
जननो  ययाः तस्य विपृकस्य अब्धिस्तमातम्  विसमत स्म,  स उविमाच यदम् अयस  कपृ कलमासयाः कमालभक्षेदक्षेन  स्वितीयस  विणर 
पररवितरयमत,  कदमामचतम्  तस्य कबश्चतम्  अमप विणर्नो न मतष्ठमत इमत। एविस  शतीरमामकपृ ष्णनो  विक्षेदमान्तस्य कञ्चन 
मतविमादमविरक्षेषस,  महन्दपुब्धिमरस्य सम्प्रदमायमविरक्षेषस विमा पकपमातदृष्टमा न पश्यमत स्म, सविरषमास मतमानमामम् उपरर एवि 
तस्य शदमा आसतीतम्। 
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शतीरमामकपृ ष्णप्रजमास  मभत्ततीकपृ त्य  स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन  रङ्कर-रमाममानपुज-मध्विमामदमतमानमास 
समन्वियसमाब्धिनमाय  प्रयमततमम्।  परन्तपु  एतक्षेषपु  अदद्वैततत्त्विमक्षेवि  सविर्नोच्चद्वैस्तरतीयनोपबबब्धित्विक्षेन  पश्यनम्  स  तदक्षेवि 
अभ्यमहरतत्विक्षेन प्रचमाररतविमानम्।  तथमामह तक्षेननोच्यतक्षे-  “मविब्धिमातपुररच्छयमा तमादृरमक्षेकस  जनमहस  प्रत्यकतीकपृ तविमानम्  य 
एकबस्मनम् पकक्षे प्रबलदद्वैतविमादती,  अपरपकक्षे एकमनष्ठयाः अदद्वैतविमादती,  अन्यबस्मनम् पकक्षे परमनो भकयाः,  पपुनश्च परमनो 
जमानती।  अस्ममादम्  एवि  लबब्धिमरकयाः  अहमम्  अन्ब्धि  इवि  भमाष्यकमारमाणमामम्  अनपुसरणमम्  अकपृ त्विमा  स्वितन्त्रतयमा 
उत्कपृ षरूपक्षेण उपमनषत्तत्त्विमम्,  अन्यमामन च रमासमामण बनोदपुस  रकविमानम्।  ...”  इमत। “अस्ममामभयाः जमातव्यस यदम् 
एकमक्षेवि सत्यस लकब्धिमा प्रकमारमम् इयमातम्,  प्रत्यक्षेकस  भमावियाः तत्तमन्नमदरषसतीममाभ्यन्तरक्षे यथमाथरभकत एवि। अस्ममामभयाः 
मरकणतीयस  यतम्-  कबश्चदम्  मविषयनो  मभन्नमाभ्यनो  मदग्भ्ययाः  रतब्धिमा  द्रिषपु स  रक्ययाः,  तथमामप  मविषयस्तपु  सममान  एवि 
मतष्ठमत” इमत। 

यदमप ऋग्विक्षेदतीयमा ऋषय एवि समन्वियतत्त्विस मनरुचपुयाः, तथमामप आब्धिपुमनककमालक्षे शतीरमामकपृ ष्णदक्षेविक्षेन एवि 
प्रत्यकमानपुभकमतदमारमा अस्य सत्यतमा प्रममामणतमा। न कक्षे विलस विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमानमास समन्विययाः,  मभन्नमभन्नब्धिममारणमामम् 
अमप समन्विययाः अत्र लभ्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे स्विमामममविविक्षेकमानन्दपमादद्वैयाः  - “बपुदयाः मकमम् उपमदषविमानम् यतम् बहह 
सत्यमम्, अहङ्कमारयाः ममथ्यमा, यत्र कठनोरमहन्दवियाः स्वितीकपु विरबन्त यतम् एकमम् एवि सत्यस, बहह च ममथ्यमा मन्यन्तक्षे? इमत 
स्विमामममविविक्षेकमानन्दयाः पपृषयाः। स्विमाममनमा  उकमम्  -  आमम्,  मकञ्च,  शतीरमामकपृ ष्णपरमहससक्षेन सह अहस  पपुनयाः  एततम् 
ससयनोजयमामम यतम् एकस  बहह  च विस्तपुतयाः एकमक्षेवि सत्यतत्त्विमम्, यमद एकक्षे न एवि मनसमा मभन्नकमालक्षे मभन्नमचत्तभकमसौ 
च गपृहतक्षे” इमत। “Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while 

orthodox Hinduism regards the One as the real, and the many as unreal?” the 
Swami  was  asked.  'Yes',  answered  the  Swami.  “And  what  Ramakrishna 
Paramahamsa and I have added to this is, that the Many and the One are the same 
Reality,  perceived  by  the  same  mind  at  different  times  and  in  different 
attitudes.”-  The  Complete  Works  of  Swami  Vivekananda,  Vol.  ८.  page  २६१. 

Sayings and Utterances अस्यमाथर्नो मह -  अदद्वैतस दद्वैतस च तत्त्विमम् एकमक्षेवि सत्यस परमतत्त्विस यमद मनसनो 
मभन्नस्तरक्षेषपु मभन्नसमयक्षेषपु च उपलभ्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 मविविक्षेकमानन्ददररनक्षे कस्य सविमारसब्धिकतयमा प्रभमावियाः आसतीतम्? 

. 8 मरविममहम्नस्तनोत्रक्षे समन्वियपरकयाः श्लनोकमासरयाः कयाः?

. 9 मविविक्षेकमानन्दप्रचमाररतस्य दररनस्य लक्ष्यस मकमम् आसतीतम्?

. 10 शतीरमामकपृ ष्णमतक्षे ईश्विरस्विरूपस मकमम्? 

. 11 दररनतत्त्विमदरमा विक्षेदमान्तक्षे मदप्रकमारकस  ब्रहणनो रूपमपुपलभ्यतक्षे - कक्षे  तक्षे?

. 12 एक एवि ईश्विरयाः आत्ममानस बहहब्धिमा प्रकमारयमत- इत्यत्र शपुमतप्रममाणस मकमम्?
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. ) 27 7 अपरनोकमानपुभकमतयाः - आध्यमाबत्मकसत्यसमकहस्य प्रममाणमम्, 
परमपपुरुषमाथरश्च

वितरममानकमालक्षे शतीरमामकपृ ष्णस्य अन्यतममविदमानस तमावितम्  -  मनपुजनकनमास मनयाःसपु अततीबन्दयसत्यस प्रमत 
शदमायमायाः पपुनरुदमारस्तथमा ईश्विरलमाभ एवि जतीविनस्य परमलक्ष्यमम्  इमत तत्त्विस्य पपुनयाःप्रमतष्ठमापनमम्। यपुविकनो 
नरक्षेन्द्रिनमाथयाः अजक्षेयविमादसममाच्छन्नमचत्तयाः बहहभ्ययाः आचमायरभ्ययाः ईश्विरस  तक्षे  दृषविन्तयाः न विमा  इमत पपृष्टमा अमप 
सदपुत्तरस न प्रमाप्तविमानम्। अन्तक्षे शतीरमामकपृ ष्णस यदमा पप्रच्छ - 'महनोदय, भवितमा ईश्विरयाः प्रत्यकतीकपृ तयाः विमा?' इमत, तदमा 
अमविचसलतमचत्तयाः स उकविमानम्- 'आमम्, दृषमम्। यथमा त्विमास पश्यमामम, ईश्विरमम् अमप तथद्वैवि सपुस्पषस पश्यमामम' इमत। 
शतीरमामकपृ ष्णस्य एतमादृरस मनयाःसबन्दग्ब्धिस दृढस  विचनस मनरम्य न कक्षे विलस नरक्षेन्द्रिनमाथस्य,  आब्धिपुमनककमालक्षे जगमत 
सहसरयाः  मनपुष्यमाणमामम्  ईश्विरनोपरर  मविश्विमासयाः  सञमातयाः।  शतीरमामकपृ ष्णपरमहससक्षेन  अपरनोकमानपुभकमतलमाभयाः  एवि 
मनपुष्यजतीविनस्य  उदक्षेश्यत्विक्षेन  प्रमतष्ठमामपतयाः।  न  कक्षे विलस  तदक्षेवि,  तक्षेननोकस -  अनपुभकमतयाः  एवि 
ईश्विरमात्ममादमाध्यमाबत्मकप्रपञ्चस्य,  इबन्द्रियमाततीतसत्यसमकहमानमास  च  प्रममाणभकतमा।  स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन  भमारतक्षे 
पमाश्चमात्त्यदक्षेरक्षेषपु  च  गपुरनोयाः  अपरनोकमानपुभकमतलमाभरूपमादररयाः  प्रचमाररतयाः।  शतीरमामकपृ ष्णमागमनमातम्  प्रमाकम्  जनमायाः 
मविश्विमासपपुरयाःसरमम्  आचमारमानपुष्ठमानमामदकस  नद्वैमतकनोपदक्षेरमानम्  च  ब्धिमरत्विक्षेन  मन्यन्तक्षे  स्म।  मविविक्षेकमानन्दस्तपु  ब्धिमर 
चरमतत्त्विस्य उपलबबब्धित्विक्षेन मनघर्नोषयमाममास- “ब्धिमर्नो मह जतीविनक्षे उपलबबब्धिमविषययाः,  न कक्षे विलस शविणस्य,  शपुत्विमा 
विमा स्वितीकमारस्य मविषययाः” इमत। ब्धिमर्थीयदररनमविषयक्षे प्रत्यकमानपुभकमतरक्षेवि मनकषभकतमा। आब्धिपुमनककमालक्षे अनक्षेकक्षे  एवि 
इदस  विक्षेदमान्तदररनस्य स्वितयाःससदस  तत्त्विमममत मचन्तयबन्त।  विस्तपुतयाः  विक्षेदमान्तदररनस्य परम्परमागतमा  आचमायमार 
आगमस तथमा शपुमतमक्षेवि चरमप्रममाणत्विक्षेन अङतीकपु विरबन्त,  न तपु अपरनोकमानपुभकमतमम्। परन्तपु रङ्करस्य अदद्वैतदररनक्षे 
अपरनोकमानपुभवियाः  प्रममाणत्विक्षेन  स्वितीमक्रयतक्षे  एवि।  तथमामह  जतीविन्मपुमकप्रमतष्ठमापनकमालक्षे  तक्षेननोकस  यदम्  यमद 
जतीविन्मपुमकनर  स्वितीमक्रयतक्षे तमहर  सविमारमण मनोकरमासमामण अमविदत्पपुरुषक्षेण सलसखतमानतीमत तक्षेषमास प्रमाममाण्यस न स्यमातम्। 
अतयाः रमासमामण अनपुभविमविमद्भिरक्षेवि सलसखतमानतीमत स्वितीकमायरमम्। तक्षेन अपरनोकमानपुभविस्य प्रमाममाण्यमम् अदद्वैतदररनक्षे 
स्वितीमक्रयतक्षे इमत मनश्चप्रचमम्। इदमत्र जक्षेयस यतम् आध्यमाबत्मकप्रपञ्चक्षे अपरनोकमानपुभकमतरक्षेवि लक्ष्यभकतमा प्रममाणभकतमा 
च,  तथमामप  रमासनोकशदमा-मविश्विमास-मनयाःस्विमाथरपरतमामदगपुणमायाः  रतीतयश्च  अविश्यस  पमालनतीयमायाः,  न  तपु  हक्षेयमायाः। 
अनपुभकमतरमप रमासमविरुदमा न स्यमातम्,  अमप च यथमाथमारनपुभकमतयाः रमाससम्मत एवि भविक्षेतम्।  तक्षेन च सविरषमामम् 
परमतत्त्विमानपुभविसम्पन्नमानमास समाब्धिकमानमास महमापपुरुषमाणमास च अनपुभकमतयाः प्रममाणभकतमा सतती रमासक्षेण अमविरुदमा भविमत। 

. ) 27 8 यनोगचतपुषयमम् -
कमरयनोगयाः  जमानयनोगयाः  भमकयनोगयाः  रमाजयनोगयाः  चक्षेमत  यनोगचतपुषमम्  भमारततीयदररनक्षे  मनतरमास  प्रससदमम्। 

स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन अमप यनोगचतपुषयमविषयक्षे स्विमतस मविरदतीकपृ तमम्। तस्य चतपुणमार यनोगमानमास समन्विययाः अततीवि 
प्रससदयाः। तन्मतक्षे एकद्वै कयाः यनोगयाः मनोकमाय अलमम्। सविरषमास यनोगमानमास परमलक्ष्यस तपु मनोकयाः एवि। अतयाः मनोकलमाभमाय 
यमद यनोगचतपुषयमम् अमप स्वितीमक्रयतक्षे तमहर  नमाबस्त दनोषयाः। मकञ्च, व्यमाविहमाररकजतीविनक्षे यनोगचतपुष्कस्य समन्विययाः 
एवि तस्य इषयाः आसतीतम् इमत मन्यतक्षे। अत्र यनोगरबदस्य अथरयाः मनोकलमाभमाय मनमदरषयाः समाब्धिनममागरयाः, ययाः ममागरयाः 
परममात्मनमा सह जतीविमात्ममानस ससयपुनमक। 
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. . ) 27 8 1 कमरयनोगयाः
गतीतमासपु  कमरयनोगयाः  अत्यन्तस  प्रससदयाः।  कमरयनोगयाः  नमाम  मनष्कमामभमाविनयमा  कतपृरत्विबपुमदस  पररत्यज्य 

फलकमामनमारमामहत्यक्षेन समाब्धिकक्षे न कतरव्यस कमर सम्पमादनमम्। समाममान्यतयाः सविर ममानविमायाः इदस कमायर मक्रयतक्षे चक्षेतम् मम 
इदस फलस भमविष्यमत इमत फलकमामनयमा कमायर कपु विरबन्त,  प्रत्यक्षेकस  कमरणमामम् अबस्त कबश्चतम् अमभप्रमाययाः। यथमा 
कबश्चतम् स्विगर गन्तपुस यजस करनोमत, अथविमा कबश्चतम् अथरलमाभमाय कमायर करनोमत। कमायर ययाः करनोमत अबस्त तस्य 
कतपृरत्विबपुमदयाः - अहस करनोमम इमत। एविस कतपृरत्विबपुमदपकविरकस  यतम् यतम् कमर  मक्रयतक्षे सविरस्य अमप कमरणयाः फलमम् 
अविश्यस भविमत। तच्च कमरफलस कत्रमार भनोकव्यमम्। कमरफलभनोगमाय पपुनयाः पपुनयाः ररतीरब्धिमारणस कतरव्यमम्। कमरफलस 
रपुभस  भविमत चक्षेतम्  कतमार  सपुखस  प्रमाप्ननोमत,  कमरफलस दपुषस चक्षेतम्  कतमार  द पुयाःखमम् अविमाप्ननोमत। सससमारबस्थतयाः जनयाः 
कमरफलमम् अमतक्रमान्तपुस  न समथरयाः। परन्तपु इदस कमर  कतपृरत्विबपुमदपकविरकस  न मक्रयतक्षे चक्षेतम् अथमारतम् मनष्कमामतयमा 
मक्रयतक्षे चक्षेतम् फलस न जनयमत। तस्ममातम् मनष्कमामकमरणमा न जनयाः बध्यतक्षे, अमप तपु मनष्कमामकमरणमा ममानविमानमास 
आत्मजमानस भविमत। 

उच्यतक्षे च भगवितमा विमासपुदक्षेविक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास - 

कमरण्य तविच्चातधकच्चारस्तत मच्चा फलतष प कदच्चाचनि। 

मच्चा कमरफलहतति पभद रमच्चा र ति त सङप्नोऽस्त्वकमरतर॥ (श्रतीमदगविदतीतिच्चा -३. )

अतयाः आसमकरमहततयमा कतरव्यस कमर  सम्पमामदतव्यमम्। प्रक्षेमपकविरकस  कमर  कतरव्यमम् । कमरणयाः कपृ तक्षे एवि 
कमर  कतरव्यमम्। लघपुबमालकमानम् प्रमत मकसञ्चतम् दतीयतक्षे चक्षेतम् यथमा प्रमतदमानरूपक्षेण मकममप न यमाच्यतक्षे, तदतम् कमर 
मक्रयतक्षे चक्षेतम् तस्य प्रमतदमानरूपक्षेण न मकसञ्चतम् मनसमा अमप यमाचनतीयमम्। कमर यदमा आध्यमाबत्मकनोन्नत्यद्वै सहमायकस  
भविमत तदमा एवि स यनोगपदवितीमम् असब्धिरनोहमत। अयमक्षेवि कमरयनोगयाः। अस्ममामभयाः कमर  मविहमाय एकस  कणमम् अमप 
स्थमातपुस न रक्यतक्षे। यस्ममातम् कमर कतरव्यमम् एवि तस्ममातम् यमद मनष्कमामतयमा कमर अस्ममामभयाः कतपुर रक्यतक्षे तमहर  
ततम् मनोकमाय कल्पतक्षे। अतयाः कमरयनोगयाः सविरयाः मपुमपुमकमभयाः मनतरमामम् अनपुष्ठक्षेययाः। 

. . ) 27 8 2 जमानयनोगयाः
जमानयनोगयाः  नमाम  विस्तपुतयाः  विक्षेदमान्तदररनमम्।  अयस  मविचमारस्य  ममागरयाः।  ममानविमानमास  यथमाथर  स्विरूपमम् 

आच्छमाद मविरमाजतक्षे ममायमा। ममायमामयमम् इदस जगतम्। जगमत सविर एवि ममाययमा सममाच्छन्नमायाः सन्तयाः सससमारचक्रक्षे  
पपुनयाः पपुनयाः आवितरन्तक्षे। ममायमायमायाः ततम् आविरणस जमानक्षेन भस्मतीकपृ त्य स्विस्य मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विरूपस्य जमानक्षेन 
आत्मस्विरूपक्षे  प्रमतष्ठमापयमत  ययाः  समाब्धिनममागरयाः  स  एवि  विस्तपुतयाः  जमानयनोगयाः।  ममायमा  मह  अजमानमम्।  अजमानक्षेन 
भ्रमान्तमायाः जतीविमायाः आत्मनयाः स्विरूपस न जमानबन्त। मकस  नमाम आत्मनयाः स्विरूपमम् इमत चक्षेतम् - 

नि जच्चायति त तम्रियतित विच्चा कदच्चातचति म निच्चायपं भदत्वच्चा भतवितिच्चा विच्चा नि भदयदः। 

अजप्नो तनितदः शिच्चाश्वतिप्नोऽयपं प परच्चारप्नो नि हन्यतित हन्यमच्चानि त शिरतीरत॥ (श्रतीमदगविदतीतिच्चा-२.२०)

अच्छतदप्नोऽयमदच्चाह्यप्नोऽयमकत दप्नोऽशिप्नोष एवि च। 

तनितदः सवि रगतिदः स्थिच्चार परचलप्नोऽयपं सनिच्चातिनिदः॥
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अवक्तप्नोऽयमतचन्त्यप्नोऽयमतविकच्चायर्योऽयम पच्यतित। (भगविदतीतिच्चा २.२३-२४)

ररतीरस जमायतक्षे,  आत्ममा तपु  न जमायतक्षे,  न च मम्रियतक्षे,  स मह मनत्ययाः मत्रषपु  कमालक्षेषपु  अमविकपृ तरूपक्षेण 
मविदममानयाः मतष्ठमत। आत्मनयाः स्विरूपस विकपुस  न रक्यतक्षे, मचन्तमयतपुस न रक्यतक्षे,  सयाः अमविकमायरयाः, अचलयाः सनम् 
अमप स सविरगतयाः। 

एकयाः एवि आत्ममा नमामरूपनोपमासब्धिविरमातम् बहहत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। आत्मजमानक्षे समत सविर उपमाब्धिययाः सम्पकणरतयाः 
नश्यबन्त, तक्षेन च बहहत्विक्षेन प्रततीयममानस सविरमम् आत्मनयाः अमभन्नत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। तदमा मपुकयाः पपुपुरुषयाः सविरषपु विस्तपुषपु 
आत्ममानमम् एवि पश्यमत। नमाबस्त तस्य रनोकयाः मनोहयाः विमा। तथमामह आम्नमायतक्षे - 

यस्तप सविच्चा रतर भदतिच्चातनि आतन्यतविच्चानि पपश्यतति। 

सवि रभदति तष प चच्चातच्चानिपं तितिप्नो नि तविज पग पपतित॥ इतति,

यतसनि म सविच्चा रतर भदतिच्चातनि आतनविच्चाभदतद्विजच्चानितिदः। 

तित्र कप्नो मप्नोहदः कदः शिप्नोक एकत्वम म अनि पपश्यतिदः॥ इतति च। (ईशिप्नोपतनिषति म ६,७)

इत्थस  मविचमारपकविरकजमानक्षेन अजमाननमारक्षे  समत आत्मस्विरूपस  जमातस  भविमत,  तदमा मपुकयाः जनयाः सविरत्र 
आत्ममानमम् एवि पश्यनम् मनोमपुदतक्षे। 

. . ) 27 8 3 भमकयनोगयाः
चतपुषपुर  यनोगक्षेषपु  अन्यतमयाः भमकयनोगयाः। भमकयाः नमाम ईश्विरप्रक्षेम। भगविमत प्ररममा प्रतीमतयाः एवि भमकयाः। 

भमकयाः स्वियस  समाध्यरूपमा समाब्धिनरूपमा च। समाब्धिनममागरषपु  भमकयनोगस्य ममाहमात्म्यस  मह यतम्  परमलक्ष्यभकतस्य 
ईश्विरस्य प्रमाप्तयक्षे अयस सविमारपक्षेकयमा सरलयाः स्विमाभमामविकयाः च ममागरयाः। परन्तपु मनम्नस्तरतीयमा भमकयाः सङ्कतीणरतमायमायाः 
बतीजमम्। इषमनष्ठमा भकक्षे याः लकणस परन्तपु इषमनष्ठमामम् एवि भमकस  मन्यममानमायाः मविविदन्तक्षे समाममान्यमायाः जनमायाः। भमकमहर  
मदमविब्धिमा  -  रपुदमा  भमकयाः,  गसौणती  भमकयाः  च  इमत।  गसौणती  भमकयाः  विस्तपुतयाः  समाममान्यतयमा  इषमनष्ठमा,  मयमा 
उपमास्यममानयाः ईश्विरयाः एवि शक्षेष्ठयाः,  अन्यक्षेषमास तपु तदपक्षेकयमा अविरयाः इमत भमावियाः गसौण्यमास भक्त्यमास मतष्ठमत। इयस मह 
अपक्विमा भमकयाः। पक्विमायमास तपु भक्त्यमास घपृणमाबपुमदयाः सम्पकणरतयाः नमारमम् एमत। तदमा तपु कक्षे विलस सविरभकतक्षेषपु प्रक्षेममानपुभवियाः 
एवि भविमत। समा एवि विस्तपुतयाः रपुदमा भमकयाः। 

भमकमविषयक्षे  रमाबण्डलसकत्रस  मह  "समा  परमानपुरमकरतीश्विरक्षे”  इमत।  अमविबच्छन्नतद्वैलब्धिमारमावितम्  ध्यक्षेयस्य 
ईश्विरस्य मनरन्तरस स्मरणक्षेन मह बन्ब्धिनस नश्यमत। स्मरणस दृढस भविमत चक्षेतम् प्रत्यकमानपुभकमतयाः भविमत, समा एवि मपुकक्षे याः 
कमारणमम्। भगविद्गतीतमायमामम् उच्यतक्षे - भगविमत मनयाः बपुमदस च आविक्षेश्य अनन्ययनोगक्षेन मनरन्तरस भगवितयाः स्मरणस 
मह भमकयाः। भकयाः मह भगवितयाः अत्यन्तस मप्रययाः। मकञ्च, भगविमानम् भकस  तथमा एवि चमालयमत यक्षेन भकयाः भगविन्तस 
लभक्षेत। तथमामह उच्यतक्षे शतीमद्भिगविद्गतीतमायमामम् -

तितषच्चापं सतितिय पक्तच्चानिच्चापं भजतिच्चापं प्रतीततिपदवि रकम म। 

ददच्चातम ब पतदयप्नोगपं तिपं य तनि मच्चाम पपयच्चातन्त ति त॥ इतति। 
कठनोपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे यतम् भगविमानम् आत्मनयाः मप्रयमाय भकमाय स्विस्विरूपस दररयमत इमत -
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निच्चायमच्चातच्चा प्रविचनि तनि लभदः नि मतधयच्चा नि बहुनिच्चा श्र पति तनि। 

यमतवि नष विवृर पति त ति तनि लभस्तस्तनष आतच्चा तविविवृर पति त तिनिदपं स्वच्चाम म॥ इतति। 
एविस  भमकयनोगक्षेन  भगविदनपुगहक्षेण  भगविन्तस  समाकमात्कपृ त्य  परममानन्दरूपस  मनोकमम्  आप्ननोमत  इमत 

भमकयनोगयाः अमप मनोकसमाब्धिकयाः इत्यत्र नमाबस्त ससरययाः। 

. . ) 27 8 4 रमाजयनोगयाः
रमाजयनोगयाः  प्रमाब्धिमान्यक्षेन  समाब्धिनमामन  उपमदरमत।  पमातञलयनोगसकत्रमामण  अत्र  मपुख्यमामन।  प्रत्यक्षेकस  

यनोगममागमारणमामम्  इवि  रमाजयनोगस्य  अमप  लक्ष्यस  परमपपुरुषमाथरलमाभयाः  मनोकयाः,  स च  मनोकयाः  सममाब्धिसौ  लभ्यतक्षे। 
मनयाःससयमयाः एवि विस्तपुतयाः रमाजयनोगस्य उदक्षेश्यमम्। पपुनयाः पपुनयाः अभ्यमासक्षेन मनयाः ससयतस भविमत, ससयतक्षेन एकमागक्षेण च 
मनसमा  परमतत्त्विसमाकमात्कमाररूपयाः  सममासब्धियाः  असब्धिगतयाः  भविमत।  तस्ममातम्  अस्य  यनोगस्य  नमाममान्तरमम् 
अभ्यमासयनोगयाः इमत। मकञ्च,  सममासब्धिलमाभमाय अस्य यनोगस्य अषसौ अङमामन उपमदषमामन तस्ममातम् अषमाङयनोग 
इत्यमप अस्य यनोगस्य नमाम। तमामन अषसौ अङमामन मह  -  यमयाः,  मनयमयाः,  आसनमम्,  प्रमाणमायमामयाः,  प्रत्यमाहमारयाः, 
ब्धिमारणमा,  ध्यमानस,  सममासब्धियाः च। यमयाः नमाम अमहससमा-सत्य-अस्तक्षेय-ब्रहचयर-अपररगहमायाः। रसौच-सन्तनोष-तपयाः-
स्विमाध्यमाय-ईश्विरप्रमणब्धिमानमामन  मनयममायाः।  यद्वैयाः  करचरणमामदससस्थमानमविरक्षेषलकणद्वैयाः  पद्मस्विबस्तकमामदमभयाः 
बस्थरतयमा  दतीघरकणस  सपुखक्षेन  उपविक्षेषपु स  रक्यतक्षे  तमामन  आसनमामन।  रक्षेचक-पकरक-कपु म्भक-लकणमायाः 
प्रमाणमनगहनोपमायमायाः प्रमाणमायमाममायाः। इबन्द्रियमाणमास स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमाहरणपपुरयाःसरस मचत्तस्विरूपगहणस प्रत्यमाहमारयाः। 
एकबस्मनम् मविषयक्षे मचत्तस्य ब्धिमारणस मह ब्धिमारणमा। ध्यमानस नमाम परममात्ममन मनसयाः तद्वैलब्धिमारमावितम् अमविबच्छन्नतयमा 
प्रविमाहयाः अथमारतम्  एकमागतमा।  एकमागक्षेण मनसमा  मचत्तविपृसत्तमनरनोब्धिदमारमा  आत्मस्विरूपबस्थमतयाः  सममासब्धियाः।  एतमामन 
अङमामन यथमाक्रममम् अनपुष्ठक्षेयमामन। 

रमाजयनोगयाः  मह  अन्तमविरजमानमम्।  अस्ममाकमम्  अन्तयाःबस्थतस  जमानस  कथस  प्रकमारतमास  गममष्यमत  इमत 
विद्वैजमामनककीं प्रमक्रयमास प्रदररयमत अयस यनोगयाः। अन्तयाःकरणस्य ससयम एवि विस्तपुतयाः रमाजयनोगयाः। मनयाः ससयतस भविमत 
चक्षेतम्  आत्मजमानस स्वितयाः प्रकमारतक्षे। मनयाः तदद्वैवि ससयतस भविमत यदमा प्रमाणस्य मनगहयाः कतपुर  रक्यतक्षे। प्रमाणस्य 
मनगहमाय  प्रमाणमायमामयाः  मनयममानपुसमारक्षेण  कतरव्ययाः।  प्रमाणमायमामक्षेन  मचत्तस  दक्षेहश्च  पमवित्रस  मनमरलस  च  भविमत। 
प्रमाणमायमामस्य त्रतीमण अङमामन सबन्त -  पकरकयाः,  कपु म्भकयाः,  रक्षेचकश्च। पकरकनो नमाम श्विमासगहणस,  कपु म्भकनो नमाम 
श्विमासरनोब्धियाः,  रक्षेचकनो मह श्विमासत्यमागयाः। मनपुष्यमाणमास मक्षेरुदण्डक्षे मबस्तष्कमातम् आरभ्य अब्धिनोभमागपयरन्तस दक्षे नमाडसौ 
मविस्तपृतक्षे  स्तयाः  -  ईडमा  मपङलमा  चक्षेमत।  एतक्षे  रमकप्रविमाहक्षे  दक्षेहक्षे  सविरत्र  रमकसञ्चमारस  कपु रुतयाः।  रमकयाः अस्ममाकस  
ररतीरस्थक्षेषपु  चक्रक्षे षपु  ससञ्चतमा  मतष्ठमत।  अस्ममाकस  ररतीरक्षे  सप्त  चक्रमामण  सबन्त  -  मकलमाब्धिमारयाः,  स्विमासब्धिष्ठमानमम्, 
ममणपपुरमम्, अनमाहतयाः, मविरपुदयाः, आजमा, सहसमारयाः इमत। सहसमारयाः मस्तकक्षे , अमाजमा भ्रकदयमध्यक्षे, मविरपुदयाः कण्ठक्षे, 
अनमाहत  हृदयक्षे,  ममणपकरस  नमामभदक्षेरक्षे,  स्विमासब्धिष्ठमानमम्  उदरस्य  मनम्नदक्षेरक्षे,  मकलमाब्धिमारयाः  मक्षेरुदण्डस्य  मनम्नदक्षेरक्षे 
मविरमाजन्तक्षे। एतमामन चक्रमामण सपुप्तपद्मरूपक्षेण कल्पन्त्यक्षे यनोमगमभयाः। मक्षेरुदण्डस्य मनम्नदक्षेरक्षे प्रजननरकक्षे रमाब्धिमारभकतस 
मकलमाब्धिमारचक्रस  मविदतक्षे। तत्र कबश्चतम् कपुद्रियाः मनमद्रितयाः सपरयाः कपु ण्डलतीकपृ तयाः मतष्ठमत इमत यनोमगनयाः कल्पन्तक्षे। इयमक्षेवि 
कपु ण्डसलनतीरमकयाः इत्यपुच्यतक्षे। अस्य मनमद्रितसपरस्य जमागरणमक्षेवि कपु ण्डसलनतीरकक्षे याः जमागरणमम् इत्यपुच्यतक्षे। आदसौ 
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प्रमाणमायमामक्षेन कपु ण्डसलनतीरकक्षे याः जमागरणस कतरव्यमम्,  ततयाः एकद्वै कस  चक्रस  मविभक्षेद कपु ण्डसलनतीरमकयाः सपुषपुम्णमाममागरण 
मबस्तष्कस  प्रक्षेरणतीयमा। यदमा सपुषपुम्णमाममागरण रमकयाः सहसमारचक्रस्परर कररष्यमत तदमा आत्मजमानस भमविष्यमत। 

. ) 27 9 मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमा
सक्षेविमाभमावियाः  मविविक्षेकमानन्ददररनस्य अन्यतमयाः प्रब्धिमानयाः  मविषययाः।  सक्षेविमाभमावियाः  इत्यत्र न समाममान्यतयमा 

सक्षेविमाभमावियाः मकन्तपु मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमाभमावियाः। मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमा इत्यस्य अथरयाः जतीविक्षेषपु मरवित्विमम् आरनोप्य 
जतीवियाः समाकमातम् मरवियाः इमत मनयाःससरयस मनबश्चत्य तस्य सक्षेविनमम्। जतीवियाः समाकमातम् ईश्विरयाः, नमाबस्त जतीविक्षेश्विरयनोयाः 
लक्षेरममात्रमम्  अमप  भक्षेदयाः  इमत  रमासपमाठमातम्  अस्ममामभयाः  जमायतक्षे।  परन्तपु  न  समाममान्यक्षेन  जनक्षेन  तमादृरयाः 
आध्यमाबत्मकयाः  अनपुभवियाः  सम्भविमत।  मविरलमानमास  कक्षे षमासञ्चतम्  मपुकपपुरुषमाणमास  तमादृरयाः  अनपुभवियाः  स्यमातम्। 
मविविक्षेकमानन्दस्तपु  अयस  सक्षेविमाभमावियाः  समाब्धिनममागरत्विक्षेन  सससकमचतयाः।  मविविक्षेकमानन्दमतक्षे  व्यमाविहमाररकजतीविनमातम् 
आध्यमाबत्मकस  जतीविनस नमाबस्त पपृथकम् । व्यविहमारजतीविनमम् एवि अध्यमात्ममयस करणतीयमम्, आध्यमाबत्मकभमाविनमायाः च 
व्यविहमारजतीविनक्षे  प्रयनोकव्यमायाः।  तक्षेन  एवि  आत्मनोन्नमतयाः  आरपु  भविमत।  तन्मतक्षे  रमासनोकरतीत्यमा  ईश्विरयाः  मह 
अमनदरश्ययाः। परन्तपु अमनदरश्यस्य ईश्विरस्य असब्धिष्ठमानस तपु जतीविमायाः एवि। अतयाः जतीविस्य यमद पकजमा मक्रयतक्षे तमहर  
एवि  अमनदररस्य ईश्विरस्य  पकजमा  भविमत।  ईश्विरयाः  मह  जतीविरूपक्षेण  आत्ममानस  प्रकमारयमत।  अतयाः  मबन्दरक्षेषपु 
ईश्विरस्य पकजमापक्षेकयमा समाकमातम् अभपुकस्य नररूमपणयाः नमारमायणस्य भनोजनसौषदमामदमभयाः पकजमा करणतीयमा। तक्षेन एवि 
विस्तपुतयाः ईश्विरस्य पकजमा भविमत। तथमामह उच्यतक्षे तक्षेन स्विककीयक्षे पदक्षे - 

कत शिम म अन्वितषतति तकच्चा बहुरूप नदः प परदःतस्थितिम म। 

जतीवित प्र तम तह यस्यच्चातस्त स ईश्वरपं तह स तविति त॥ इतति। 
अस्यमाथरयाः - हक्षे ममत्र! द्रिररद्रिमामदनमानमारूपद्वैयाः समतीपक्षे बस्थतमम् ईश्विरस पररत्यज्य कपु त्र ईश्विरमम् अबन्विषमत। 

जतीविक्षे प्रक्षेम यस्य अबस्त स एवि ईश्विरस सक्षेवितक्षे इमत। 

मविविक्षेकमानन्दस्य अयस सक्षेविमाभमावियाः यथमा कस्यमचतम् समाब्धिकस्य आध्यमाबत्मकजतीविनस्य उन्नत्यद्वै कल्पतक्षे 
तथद्वैवि व्यविहमारजतीविनक्षे अमप उन्नत्यद्वै कल्पतक्षे। न मह अभपुकमाय भनोजनस मविनमा मकसञ्चतम् रनोचतक्षे। अभपुकक्षे  उदरक्षे ब्धिमरयाः 
न भविमत इमत शतीरमामकपृ ष्णस्य उमकयाः। तस्ममातम् आदसौ दररद्रिमाणमास कपृ तक्षे भनोजनमम् औषब्धिस विमासस्थमानस मरकमा च 
दक्षेयमम्,  ततयाः  परस  ब्धिमरदमानमम्।  तक्षेन  एवि  विस्तपुतयाः  ब्धिमरदमानस  समाथरकस  भविमत,  नमान्यथमा।  एविस  मविविक्षेकमानन्दस्य 
सक्षेविमाभमावियाः विस्तपुतयाः तदतीयदररनस्य विद्वैमरष्टक्षेषपु अन्यतमयाः। इत्थस सक्षेविमाभमाविनयमा यमद यथमाथरतयमा कमायर कतपुर  
रक्यतक्षे तमहर मचत्तरपुमदयाः रतीघस भविमत, मनमरलक्षे मचत्तक्षे च आत्मतत्त्विमम् अमचरस प्रकमारतक्षे। इत्थस मविमचन्त्य एवि स 
स्विप्रमतमष्ठतस्य सन्न्यमासससङ्घस्य आदरररूपक्षेण "आत्मननो मनोकमाथर जगमदतमाय च” विचनस मनरूपयमाममास। न 
कक्षे विलस स्विमाथमारन्ब्धियाः जनयाः इवि आत्मनयाः मनोकमाय यतनतीयमम्,  अमप तपु जगतयाः महतसमाब्धिनस करणतीयमम्। मकञ्च, 

जगतयाः महतसमाब्धिनक्षेन एवि आत्मनयाः मनोकयाः सम्पमादनतीययाः इमत आसतीतम् तस्य भमाविनमा। 

   256   भमारततीयदररनमम्



मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तमचन्तनमम् मटप्पणती

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 मविविक्षेकमानन्दमतक्षे आध्यमाबत्मकप्रपञ्चक्षे प्रममाणभकतस मकमम्?

. 14 मविविक्षेकमानन्दक्षेन विमणरतमायाः चत्विमारयाः यनोगमायाः कक्षे ?

. 15 यनोगरबदस्य कयाः तमावितम् अथरयाः?

. 16 मविविक्षेकमानन्दमतक्षे भमकयाः नमाम कमा?

. 17 मविविक्षेकमानन्दमतक्षे भमकयाः कमतब्धिमा?

. 18 मविविक्षेकमानन्दमतक्षे यनोमगनमास मतक्षे ममानविररतीरक्षे कमत चक्रमामण सबन्त, कमामन च तमामन?

. 19 मविविक्षेकमानन्दमतक्षे प्रमाणमायमामक्षे कमत प्रमक्रयमायाः सबन्त?

. 20 यमयाः नमाम कयाः?

. 21 मनयमयाः नमाम कयाः?

पमाठसमारयाः-

मविविक्षेकमानन्दयाः  स्वियस  यदमप  सन्न्यमासती  आसतीतम्  तथमामप  तस्य  उपदक्षेरयाः  सविरस्तरतीयमाणमास 
सविरसम्प्रदमायमानमास ममानविमानमास कपृ तक्षे आसतीतम्। गपुरनोयाः शतीरमामकपृ ष्णमातम् लबब्धिमरकयाः स ब्धिमरसमन्वियभमाविमम् आमविश्विस 
प्रचमारयमाममास। तदतीयदररनक्षे  शतीरमामकपृ ष्णस्य महमानम्  प्रभमावियाः  दरतीदृश्यतक्षे।  मविविक्षेकमानन्दस्य दररनक्षे  विक्षेदमान्तस्य 
व्यमाविहमाररकयाः  प्रयनोगयाः  सम्यकयमा  उलभ्यतक्षे।  मविविक्षेकमानन्दस्य  मतमम्  आसतीदम्  यतम्  रमासमामण  न  कक्षे विलस 
पमठतव्यमामन अमप तपु रमासनोपदक्षेरयाः स्विजतीविनक्षे पमालनतीययाः। जतीविनससगमामक्षे रमासस यमद उपकमारकस  न भविमत तमहर 
रमासस्य मकल्यस  कपु त्र?  यदमप  रमासस  प्रमतमपुहहतरमम्  अस्ममानम्  उपकरनोमत,  तथमामप  अस्ममामभयाः  तन्न जमायतक्षे। 
स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन  उच्यतक्षे-  “विक्षेदमान्तस्य  महबन्त  तत्त्विमामन  कक्षे विलमम्  अरण्यक्षेषपु  मगररगपुहमासपु  आबदमामन  न 
मतष्ठक्षेयपुयाः,  -  मविचमारमालयक्षे  भजनमालयक्षे  दररद्रिकपु टतीरक्षे  ब्धितीविरगपृहक्षे  छमात्रस्य  अध्ययनमागमारक्षे  सविरत्र  एतमामन  तत्त्विमामन 
आलनोमचतमामन भविक्षेयपुयाः,  जतीविनक्षे  च प्रयपुकमामन भविक्षेयपुयाः।  ...ब्धितीविरनो यमद स्विमम्  आत्मत्विक्षेन मचन्तयमत तमहर  स 
उत्तमनो ब्धितीविरनो भमविष्यमत, मविदमाथर्थी यमद स्विमम् आत्मत्विक्षेन मचन्तयमत तमहर स उत्तमनो मविदमाथर्थी भमविष्यमत...” 

इमत। 

मरविजमानक्षेन  जतीविसक्षेविमायमा  आदरर्नोऽमप  व्यमाविहमाररकविक्षेदमान्तस्य  फलतीभकतयाः  असरयाः। 
स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य  कमरदररनममप  अपकविरमम्।  स्विमाथररमहतकमरणमा  मनपुष्य  आध्यमाबत्मकतमायमा  उच्चतमस 
सनोपमानमम्  आरनोढपु स  समथर  इमत  अत्र  प्रमतपमादतक्षे।  कमर-जमान-भमक-रमाजयनोगमानमास  समन्विययाः  तस्य  इष 
आसतीतम्। रमामकपृ ष्णममरनम् इत्यस्य प्रततीकक्षे  अयस समन्विययाः तक्षेन सम्यकम्  प्रदमररतयाः। तदतीयदररनस्य समारभकतस 

तत्त्विस मह - “आत्मननो मनोकमाथर, जगमदतमाय च” इमत। एविस शतीरमामकपृ ष्णस्य मविविक्षेकमानन्दस्य च दररनस परस्परस 
पररपकरकमम् आसतीमदमत सकक्ष्मक्षेमककयमा मविचमायरमम्। 
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 मविविक्षेकमानन्दमविषयक्षे लघपुमविविरणस दतीयतमामम्। 

. 2 मकस  नमाम मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तयाः?

. 3 कमरयनोगयाः नमाम मकमम्?

. 4 मविविक्षेकमानन्दस्य दररनसमन्विययाः ककीदृरयाः?

. 5 अपरनोकमानपुभकमतयाः मकमथरमम् अध्यमात्मप्रपञ्चस्य प्रममाणमम्?

. 6 भमकयाः नमाम मकमम्?

. 7 भमकयनोगमविषयक्षे लघपुमटप्पणवीं सलखत। 

. 8 मविविक्षेकमानन्ददररनस्य जमानमाय पपृष्ठभकममस मविचमारयत। 

. 9 मविविक्षेकमानन्ददररनस्य जमानमाय शतीरमामकपृ ष्णदररनस मकमथरमम् आविश्यकमममत मविस्तरक्षेण आलनोचयत। 

. 10 मविविक्षेकमानन्ददररनमानपुसमारक्षेण सक्षेविमाभमाविस पयमारलनोचयत। 

. 11 लघपुमटप्पणवीं सलखत – मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमा। 

. 12 जमानयनोगस्य सममासक्षेन पररचययाः दतीयतमामम्। 

. 13 रमाजयनोगपररचयस सलखत। 

. 14 अषङयनोगयाः नमाम मकमम्? अषमाङमानमास पररचययाः प्रदतीयतमामम्। 

. 15 चतपुणमार यनोगमानमास समन्विययाः मविविक्षेकमानन्ददररनमानपुसमारक्षेण मक्रयतमामम्। 

. 16 मविविक्षेकमानन्ददररनस्य मकलविद्वैमरष्टमामन ससकक्षेपक्षेण सलखत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1  नरक्षेन्द्रिनमाथयाः। 

. 2 शतीरमामकपृ ष्णयाः। 

. 3 विक्षेदमान्तविमाक्यमामन आसशत्य एवि दररनप्रचमारस कपृ तविमानम् मविविक्षेकमानन्दयाः, तस्ममातम्। 

. 4 १८६३-ईरवितीयमाबदस्य जन्विररममासस्य १२-मदनमाङ्कयाः। 

. 5 १८९३। 

. 6 नव्यविक्षेदमान्तयाः। 

. 7 शतीरमामकपृ ष्णस्य। 

. 8 रुचतीनमास विद्वैमचत्र्यमादृजपुकपु मटलनमानमापथजपुषमामम्। नपृणमामक्षेकनो गम्यस्त्विमसस पयसमामणरवि इवि॥

. 9 सविरस्तरतीयमाणमास ममानविमानमामम् आध्यमाबत्मककी अभ्यपुन्नमतयाः मविविक्षेकमानन्ददररनस्य लक्ष्यमम्। 

. 10 'ईश्विरयाः समाकमारयाः, मनरमाकमारयाः, समाकमारमनरमाकमारमाभ्यमास मभन्ननोऽमप, स एविममत्थमममत विकपुस  न 
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मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तमचन्तनमम् मटप्पणती

कक्षे नमचच्छक्यतक्षे' इमत। 

. 11 सनोपमासब्धिकस  ब्रह, मनरुपमासब्धिकस  ब्रह च। 

. 12 'एकस  सदम् मविप्रमा बहहब्धिमा विदबन्त' इमत शपुमतविमाक्यमम्। 

. 13 अपरनोकमानपुभकमतयाः। 

. 14 कमरयनोगयाः, जमानयनोगयाः, भमकयनोगयाः, रमाजयनोगयाः च। 

. 15 यनोगरबदस्य अथरयाः मह मनोकलमाभमाय मनमदरषयाः समाब्धिनममागरयाः, ययाः ममागरयाः परममात्मनमा सह जतीविमात्ममानस 
ससयपुनमक। 

. 16 भगविमत परममा प्रतीमतयाः एवि भमकयाः। 

. 17 भमकयाः मदब्धिमा - रपुदमा गसौणती चक्षेमत। 

. 18 सप्त चक्रमामण। तमामन मकलमाब्धिमारयाः, स्विमासब्धिष्ठमानमम्, ममणपपुरमम्, अनमाहतयाः, मविरपुदयाः, आजमा, सहसमारयाः 
इमत। 

. 19 मतसयाः। पकरक-कपु म्भक-रक्षेचकमायाः। 

. 20 यमयाः नमाम अमहससमा-सत्य-अस्तक्षेय-ब्रहचयर-अपररगहमायाः। 

. 21 रसौच-सन्तनोष-तपयाः-स्विमाध्यमाय-ईश्विरप्रमणब्धिमानमामन मनयममायाः। 

॥इमत सप्तमविसरयाः पमाठयाः॥
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रमामषष यमपुकमविदमालयतीमरकमाससस्थमानमम्

उच्चमराध्यवमकककरायरार्यः पराठमयक्रमर्यः (द्विरादशिट्री शतणट्री)

भरारतट्रीयदशिरनमम (३४७)

औमचत्यमम्
सविरऽमप जन्तवि इषस लबब्धिपुमम् इच्छबन्त। अमनषस पररहतपुरमम् इच्छबन्त। सपुखमम् इषमम् द पुयाःखस मह अमनषमम्। अत एवि सपुखस्य उपमाययाः 

अमप इषयाः। दपुयाःखस्य उपमाययाः अमप अमनषयाः। तत्र सपुखस मदमविब्धिमम्। मनत्यमम् अमनत्यस च। मनत्यस सपुखमम् आत्मसपुखमम्। ततम् जन्यमम् नमाबस्त। न 
कक्षे नमामप कमारणक्षेन ततम् सपुखमम् उत्पदतक्षे। ततम् सपुखमम् तपु  आत्मस्विभमावियाः एवि। अमनत्यमम् सपुखमम् जन्यमम् अबस्त। तस्य मकममप कमारणमम् 
अबस्त। अमनत्यसपुखस्य कमारणस मह ब्धिमरयाः। ब्धिमर मविनमा सपुखस नद्वैवि भविमत। ब्धिमर्नोऽमप जन्ययाः अबस्त। विक्षेदमविमहतयमागमामदयाः ब्धिमरयाः। तदमागमामदजन्ययाः 
पपुण्यमाख्ययाः अदृषमविरक्षेषनो विमा ब्धिमरयाः। ब्धिमरयाः अन्तयाःकरणक्षे मविदममानयाः कबश्चतम् गपुणमविरक्षेषयाः। 

दपुयाःखस्य मकममप कमारणस तपु स्यमादक्षेवि। सपुखस विमा दपुयाःखस विमा कमारणस मविनमा नद्वैवि उत्पदक्षेतक्षे। सपुखस्य मकस  कमारणमम् इमत यथमायथमम् 
असबन्दग्ब्धिस च जमानमम् आविश्यकमम्। तक्षेन इषस यतम् सपुखस तस्य यतम् समाब्धिनस तत्र मनष्ठयमा प्रविपृसत्तयाः भविक्षेतम्। मकञ्च सपुखस्य कमत भक्षेदमायाः सबन्त 
तदमप स्पषस जमानतीयमातम्। इत्थमम् 'इदस ममदषसमाब्धिनमम्' इमत जमानमम् प्रविपृसत्तस प्रमत कमारणस भविमत। 

पपुरुषयाः नरनो विमा नमारती विमा यदम् कमामयतक्षे इच्छमत अथरयतक्षे स एवि पपुरुषमाथरयाः। पपुरुषयाः सपुखमक्षेवि अथरयतक्षे। अतयाः सपुखमक्षेवि मह पपुरुषमाथरयाः 
सकलप्रमामणसमाब्धिमारणयाः। सपुखस्य प्रकमारमायाः सबन्त। अतयाः एवि पपुरुषमाथरस्य प्रकमारमायाः सबन्त। मनत्यसपुखस मह मनोकयाः कथ्यतक्षे। अमनत्यसपुखस मह 
कमामयाः कथ्यतक्षे।  कमामस्य कमारणस  मह ब्धिमरयाः  कथ्यतक्षे।  ब्धिमरस्य समाब्धिनस  मह अथरयाः  कथ्यतक्षे।  अथर्नो मह ब्धिमरस्य समामगती  ब्धिनमामदकमम्।  एविस 
ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः  चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः  सपुप्रससदमा  विद्वैमदकससस्कपृ तसौ।  तक्षेषपु  कमाममनोकसौ  मपुख्यसौ।  कमामस्य  समाकमातम्  कमारणस  ब्धिमरयाः।  ब्धिमरस्य 
प्रयनोजकयाः अथरयाः। कमामलमाभमाय एवि ब्धिमरयाः अथरयाः च सक्षेव्यतक्षे नमान्यथमा। अथयाः ब्धिममारथर्मौ गसौणसौ। मपुख्ययनोयाः कमाममनोकयनोयाः अमप मनोकयाः मनत्ययाः। 
अतयाः मनोकयाः एवि परमयाः पपुरुषमाथरयाः। अथरयाः अमनत्ययाः इमत प्रत्यकक्षेण जमायतक्षे। इबन्द्रियजन्यस सपुखमम् कमणकमम् इमत तदमप अमनत्यमक्षेवि इमत 
अनपुभविससदमम्। अमनत्यसपुखस्य कमारणस ब्धिमरयाः अमप अथमारतम् अमनत्ययाः एवि। न मह कमारणसत्त्विक्षे कमायमारभमावियाः भविमत। 

विक्षेदमान्तक्षे शपुमतयाः तदपुनपुकक लमा यपुमकयाः अनपुभविश्च इमत एततम् मत्रतयमम् सदमा प्रममाणत्विक्षेन उपन्यस्यतक्षे। 

यत्कपृ तकस  तदमनत्यमम् इमत मनयमयाः दृषमानपुममाननोभयससदयाः। ब्धिमरयाः कमरजन्ययाः। अतयाः अमनत्ययाः। कमामयाः ब्धिमरजन्ययाः। अतयाः अमनत्ययाः। 
इत्थस ससदमम् यतम् मनोकयाः एवि परमयाः पपुरुषमाथरयाः मनत्यत्विमातम्। मनोकयाः ब्रहजमानमादम् भविमत इमत अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य ससदमान्तयाः। अतयाः ब्रह मकमम्। 
तज्जमानस मकमम्। तल्लमाभस्य प्रममाणस मकमममत सजजमासमा। तमन्नविपृत्तयक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तमतमानपुकक लमामन प्रकरणमामन अत्र सबन्त।

सविरऽमप दमाररमनकमा जतीविमानमास सपुखविमाञ्छमापकणमारथर यतन्तक्षे। परन्तपु सपुखसमाब्धिनमविषयक्षे स्विरूपमविषयक्षे च तक्षेषपु नद्वैकक्षे  मतभक्षेदमायाः सबन्त।

दरमककमायमायाः गन्थक्षे समक्षेक्षेषमाममप दररनमानमामम् समाममान्ययाः पररचययाः मविदतक्षे। विक्षेदमान्तस्य प्रस्थमानमानमामम् विक्षेदमान्तसम्पदमायमानमास च मविरक्षेषयाः 
पररचययाः मविदतक्षे। एविञ्च अदद्वैतविक्षेदमान्तमानपुसमारमम् ससकक्षेपक्षेण कक्षे मचदम् मविषयमा उपन्यस्तमायाः। स मविषययाः दरम्यमामम् पमठतयाः स्यमातम्। तस्य पठनक्षेन 
दमादरककमायमायाः पमाठयाः सपुबनोब्धियाः प्रततीयक्षेत। अतयाः दरमककमायमायाः पमाठमानमास सम्यकम्  अध्ययनस मविब्धिमाय दमादरककमायमायाः पमाठमा अध्यक्षेतव्यमा। तक्षेन 
मविषयस्यमास्य सपुष्ठपु  जमानस भमविष्यमत। 

दमादरककमायमायाः  अबस्मनम्  पमाठ्यक्रमक्षेम  समासख्यमानमास  दररनस्य  मविरक्षेषयाः  पररचययाः  कमाररतयाः।  यतनो  मह  कमपलस्य  समासख्यदररनस 
विक्षेदमान्तस्य अमत मनकटमम्।  मपुख्ययाः पकविरपकयाः च। समासख्यमानमास  गपुणमविचमारयाः पपुरुषमविचमारयाः सपृमषमविचमारयाः इत्यमामदकमम्  अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  मकसञ्चतम् 
पररवितरनक्षेन गपृहतीतस दृश्यतक्षे। अतयाः पकविरपकत्विक्षेन मकलत्विक्षेन च समासख्यमानमामम् अध्ययनमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमममत हक्षेतनोयाः अत्र समासख्यदररनस्य 
मविषयमायाः अत्र उपन्यस्यन्तक्षे।



सकलमामन दररनमामन प्रममाणमविषयक्षे स्विमतमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। विक्षेदमाबन्तननोऽमप तथद्वैवि स्विमतक्षे दृढमायाः सबन्त। अतयाः अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे 
कमामन प्रममाणमामन इत्यमप अस्यपमाठ्यक्रमस्य विद्वैमरष्टमम्। 

इत्थमम् बहहमभयाः प्रकमारद्वैयाः पमाठ्यक्रमयाः छमात्रमहतमाय मनममरतयाः। तक्षेन दमाररमनकतत्त्विमामन सपुगममामन भमविष्यबन्त इमत आरमास्महक्षे।

असब्धिकमारती
अयस पमाठ्यमविषययाः सम्पकणररूपक्षेण ससस्कपृ तभमाषयमा सलसखतयाः अबस्त। परतीकमा अमप ससस्कपृ तममाध्यमक्षेन एवि भमविष्यमत। अतयाः अस्य 

पमाठस्य कयाः असब्धिकमारती इमत नकनमम् समपुदक्षेमत प्रश्नयाः। 

अत्र स छमात्रयाः असब्धिकपृ तयाः ययाः - 

● अब्धितीतकमाव्यव्यमाकरणकनोषयाः अनब्धितीतदररनरमासयाः।

● न्यमायरमासस्य तकर ससगह इमत गन्थस दतीमपकमासमहतस जमानमामत।

● न्यमायभमाषमामम् अथमारतम् न्यमायरमासस्य रद्वैलवीं जमानमामत।

● सरलससस्कपृ तस, ससस्कपृ तसमामहत्यमास्य सरलगदमासरमानम् पदमासरमानम् च पमठतपुमम् बनोद पुस च रक्ननोमत।

● सरलससस्कपृ तस बनोदपुस रक्ननोमत।

● स्विभमाविस ससस्कपृ तभमाषयमा सलसखत्विमा प्रकटमयतपुस रक्ननोमत।

● दररनस मददृकपुयाः मपुमपुकपुश्च।

प्रयनोजनमम् (समाममान्यमम्) 
उच्चममाध्यममकस्तरक्षे भमारततीयदररनस्य पमाठ्यत्विक्षेन यनोजनस्य कमामनचन उदक्षेरमामन अत्रमाब्धिनो दतीयन्तक्षे।

● जतीविनस्य चरमलक्ष्यस सपुखलमाभयाः। इह परत्र च। तमदषयकस  स्पषस जमानस छमात्रस्य भवितपु इमत लक्ष्यमम्।

● बहहमन दररनमामन सपुखप्रमतपमादनमाय प्रविपृत्तमामन मविरुध्यन्तक्षे। तक्षेषपु मविरनोब्धिस्य कमामन कमारणमामन इमत जमात्विमा छमात्रयाः सकक्ष्मस मचन्तनस कतपुरमम् 
प्रभविक्षेतम्।

● जतीविनक्षे  मविमभन्नमानमास  दमाररमनकसम्प्रदमायमानमास  परस्परकलहस्य कमारणस  जमात्विमा  तक्षेषपु  ससौहमादरस्य मनममारणमाय प्रयतक्षेत इमत समामथ्यरमम् 
छमात्रस्य जमायतमामम्।

● स्विस्य स्विपररमचतमानमास च जतीविनस दररनमविलम्बय नक्षेतपुमम् रक्नपुयमातम्।

● भमारततीयदररनस्य ममहममानमम् अविगम्य तस्य प्रचमारक्षे बदमादरयाः सशदस प्रवितरतमामम्।

● अमत प्रमाचतीनमायमा भमारततीयजमानसम्पदयाः विद्वैजमामनकतमास सविरजननोपकमाररतमास ममहममानस च सगविर जगमत प्रसमारयक्षेतम् छमात्रयाः।

● दररनस्य  समाममान्यजमानविब्धिरनस  भमविष्यमत  यक्षेन  दमाररमनकगन्थमानमामम्  सरलमानम्  असरमानम्  पमठत्विमा  छमात्रमायाः  तक्षेषमामम्  असरमानमामम्  अथमारनम् 
जमास्यबन्त। तक्षे स्वितयाः मसौसखककीं सलसखतमास च अमभव्यमकस  कतपुर रक्ष्यबन्त। 

● दररनमाध्ययनक्षेन छमात्रमायाः महमामविदमालयस्तरक्षे मविश्विमविदमालयस्तरक्षे च प्रवितरममानक्षेषपु  पमाठ्यक्रमक्षेषपु अध्ययनमाथरमम्  अविसरस प्रमाप्तपुस  समथमारयाः 
भमविष्यबन्त। 

● दमाररमनकमचन्तनक्षे रुमचमन्तयाः भकत्विमा रकमायाः ससलगमाश्च भमविष्यबन्त।

प्रयनोजनमम् (मविमरषमम्)

दररनक्षे प्रविक्षेरस्य समामथ्यरमम्

● दररनक्षे कक्षे  मविषयमा अन्तभरविबन्त इमत समाममान्यजमानस भविक्षेतम्।



● आबस्तकनमाबस्तकदररनभक्षेदस्य जमानस भविक्षेतम्। 

● अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य मविमरषयाः पररचययाः भविक्षेतम्।

● पमठतसमामगतीमम् आसशतमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण दमास्यबन्त। 

दररनमाध्ययनक्षे समामथ्यरमम्

● समासख्यमानमास दररनस्य मविमरषस पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

● अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षेन अध्यमारनोपयाः अपविमादयाः मनोकयाः तत्समाब्धिनमामन इत्यमादतीनमास बहहनमास मविषयमाणमास जमानस भविक्षेतम्।

● विक्षेदमान्तमतक्षे स्वितीकपृ तमानमास प्रममाणमानमास समविस्तरस जमानस भविक्षेतम्।

● अस्य पमाठ्यमविषयस्य जमानक्षेन तबस्मनम् दररनक्षे मविदमाममानमानमामम् अन्यक्षेषमामम् आकरगन्थमानमामम् अध्ययनक्षे समथर्नो भविक्षेतम्।

दररनप्रयनोगस्य समामथ्यरमम्

● दररनस्य स्पषस जमानस प्रमाप्य स्विस्य जतीविनक्षे तस्य प्रयनोगस कपृ त्विमा कपृ तकपृ त्यनो भमविष्यमत।

● यथमा विद्वैदयाः जनस दृष्टमा तस्य रनोगमामदकस  मचन्तयमत। चसौरयाः मवित्तकमाषमामदकस  मचन्तयमत। विमणकम्  क्रक्षे तमारमम् पश्यमत। तथमा जगतयाः 
दमाररमनकरूपक्षेण दररनक्षे समथर्नो भविक्षेतम्। 

● अन्यक्षेषमाममप मदग्भ्रमान्तमानमास जनमानमास जतीविनक्षे पथप्रदररकप्रदतीपवितम् सहमायनो भमविष्यमत।

पमाठ्यसमामगती

पमाठ्यक्रमक्षेण सह मनम्नसलसखतसमामगती सममायनोसजतमा भमविष्यमत-

● दक्षे मपुमद्रितक्षे पपुस्तकक्षे ।

● एकस  मरककमामङ्कत-मकल्यमाङ्कनप्रपत्रमम् प्रदमास्यतक्षे। अनक्षेन सह छमात्रद्वैयाः एकस   पररयनोजनमाकमायरममप (Project) करणतीयमम्।

● दररनस्य मरकणस प्रमायनोमगकरूपक्षेण अमप भमविष्यमत। परन्तपु प्रमायनोमगकपरतीकमा कमामप नमाबस्त। 

● पमाठमनममारणक्षे ससपकर ककमासपु च अध्यमापनकमालक्षे छमात्रक्षेषपु जतीविनकसौरलमानमास सम्यकम्  मविकमासयाः भविक्षेतम् इमत ध्यमातव्यमम् भमविष्यमत। अनक्षेन 
तक्षेषपु स्वितयाः यपुमकसमबन्वितमचन्तनरकक्षे याः मविकमासयाः भमविष्यमत।

● मपुकमविदमालयक्षे प्रविक्षेरनोत्तरस पमाठ्यक्रममममस मविदमाथर्थी एकविषरत: असब्धिकमासब्धिकस  पञ्चविषरषपु पकरमयतपुस रक्ननोमत।

अङ्कमकल्यमायनप्रमविसब्धियाः परतीकमायनोजनमा च 
● पत्रस्य  (१००)  रतमम्  अङ्कमायाः  सबन्त।  परतीकमाकमालयाः  हनोरमात्रयमात्मकयाः।  अस्य पत्रस्य  सलसखतस्विरूपमक्षेविमाबस्त  (Theory)। 

प्रमायनोमगकरूपस  (Practical)  मकममप नमाबस्त। क्रममकमम्  (Formative)  समपुबच्चतस  (Summative)  चक्षेमत मदमविब्धिस  मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● क्रममकस  मकल्यमायनमम्  -  मविसरतक्षेयाः  अङ्कमानमास  (२०)  मरककमामङ्कतस्य  कमायरस्य  (TMA)  एकस  पत्रस  स्यमातम्।  अस्य मकलमायनमम् 
अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षे (Study Centre) भविक्षेतम्। अस्य कमायरस्य अङ्कमायाः अङ्कपमत्रकमायमास (Marks sheet) पपृथकम्  उमल्लसखतमायाः स्यपुयाः।

● समपुबच्चतस मकल्यमायनमम् - विषर विमारदयस (ममाचरममासस अक्टनोबरममासस च) बमाहपरतीकमा भमविष्यमत। तत्र परतीकमायमास समपुबच्चतस मकल्यमायनस 
भमविष्यमत। 

● प्रश्नपत्रक्षे जमानमम् (Knowledge), अविगममम् (Understanding) अमभव्यमकस  (Application skill) चमाविलम्बय यपुकमानपुपमातक्षेन 
प्रश्नमायाः सममामविषमायाः स्यपुयाः।

● परतीकमासपु अमतलघकत्तरमात्मक- लघकत्तरमात्मक-मनबन्ब्धिमात्मक-प्रश्नमानमाममप सममाविक्षेरयाः भमविष्यमत।



● सकत्रमाथरयाः  सकत्रव्यमाख्यमा रूपसमाब्धिनमम्  इमत त्रयनो मपुख्यमायाः  मविषयमायाः स्यपुयाः।  अन्यक्षे  प्रसकमानपुप्रसकमायाः कक्षे मचदम् मविषयमायाः  अमप स्यपुररमत 
अविब्धिक्षेयमम्। 

● उत्ततीणरतमायद्वै पणयाः (condition) - प्रमतरतस त्रयससरदम् (३३%) अङ्कमायाः उत्ततीणरतमायद्वै पणयाः (ममानदण्डयाः) वितरतक्षे। 

● ससस्थमानस्य परतीकमायमामम् उत्तरलक्षेखनभमाषमा - ससस्कपृ तमम् (अमनविमायरमम्)

अध्ययनयनोजनमा
● मनदररभमाषमा (Medium of instruction) -  ससस्कपृ तमम्।

● स्विमाध्यमायमाय कमालमाविसब्धियाः  (Self-study hours) २४० हनोरमायाः 

● न्यकनतयाः मत्रसरतम् (३०) सम्पकर ककमायाः (Personal Contact Programme - PCP) अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षेषपु भमविष्यबन्त।

● भमारमासरयाः -  सद्वैदमाबन्तकयाः (Theory) रतस प्रमतरतमम्। 

● प्रमायनोमगकमम् (Practical) - नमाबस्त।

अङ्कमविभमाजनमम्
अगक्षे समारण्यमास द्रिषव्यमम्

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेरयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमा भमारततीयदररनस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविबन्त। मविविरणमब्धिस्तमादपुपन्यस्यतक्षे।- 

समगस्य  पमाठ्यमविषयस्य  त्रयनो  भमागमायाः  प्रकबल्पतमायाः  सबन्त।  प्रमतभमागमम्  कमत  पमाठमायाः,  स्विमाध्यमायमाय  कमत  हनोरमायाः, 
सद्वैदमाबन्तकपरतीकमायमामम् मकयमानम् असरयाः, प्रमायनोमगकपरतीकमायमामम् मकयमानम् असरयाः, प्रत्यध्यमायमम् अङ्कमविभमाजनस चक्षेमत मविषयमायाः अत्र प्रदतीयन्तक्षे।

अध्यमाययाः - १ समासख्यदररनमम् (पमाठमायाः १-४)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
महमषरयाः कमपलनो मह जन्मनमा ससदयाः। सविरषमाममप दररनमानमास तदररनमादक्षेवि प्रमारम्भयाः। एविञ्च कमपलस्य समासख्यदररनस विक्षेदमान्तस्य अमत 

मनकटमम्। मपुख्ययाः पकविरपकयाः च। समासख्यमानमास  गपुणमविचमारयाः पपुरुषमविचमारयाः सपृमषमविचमारयाः इत्यमामदकमम् अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे  मकसञ्चतम्  पररवितरनक्षेन गपृहतीतस 
दृश्यतक्षे। अतयाः पकविरपकत्विक्षेन मकलत्विक्षेन च समासख्यमानमामम् अध्ययनमम् अत्यन्तमम् आविश्यकमममत हक्षेतनोयाः अत्र समासख्यदररनस्य प्रनोकमायाः मविषयमायाः अत्र 
उपन्यस्यमायाः।

अध्यमाययाः - २ विक्षेदमान्तक्षे प्रममाणमामन (पमाठमायाः ५-१०)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
मनभ्रमारन्तस जमानस मममास्तपु कनो विमा न विमाञ्छमत। परन्तपु जमानस कथस भविमत,  कक्षे न ममाध्यमक्षेन भविमत इमत स्पषतमा आविश्यककी। तत्र 

विक्षेदमान्तमतक्षे भ्रमाबन्तरमहतस जमानस प्रममा कक्षे न प्रममाणक्षेन भविमत, तत्र विक्षेदमाबन्तनयाः कमामन प्रममाणमामन अङतीकपु विरबन्त, तक्षेषमास स्विरूपस मकमम्, प्रमक्रयमा कमा, 
प्रमक्षेयमामण कमामन,  प्रममाभक्षेदमायाः कक्षे  इमत नद्वैकक्षे  मविषयमायाः अबस्मनम् प्रकरणक्षे  प्रमतपमादमायाः। न्यमायरद्वैल्यमायाः जमानस मविनमा अस्य मविभमागस्य अध्ययनस 
दपुष्करमम् इमत हक्षेतनोयाः तत्र तत्र न्यमायरद्वैल्यमायाः अमप मविस्तरयाः प्रदररनतीयत्विक्षेन आपतमत।



अध्यमाययाः - ३ अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अध्यमारनोपयाः (पमाठमायाः - ११-१६)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
सकलदररनमानमास  समाममान्यपररचययाः,  अदद्वैविक्षेदमान्तस्य मविरक्षेषपररचययाः च ममाध्यममककमायमास  कमाररतयाः।  तथमामप अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षेन 

स्विस्य ससदमान्तमायाः कथस  ससदमाबन्ततमायाः,  कमामभयाः यपुमकमभयाः समसथरतमायाः,  यपुमकप्रदररनस्य प्रममाणमामन विमा कमामन इत्यमामदसविरममप समविस्तरस 
जमातव्यमम् भविमत छमात्रक्षेण। अतयाः दररनक्षेषपु मकब्धिरन्यस्य दररनस्यद्वैवि समविस्तरस पररचयनो भवितपु इमत सब्धियमा अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रकरणरयाः मविभमागस 
पररकल्प्य दमादश्यमामम् उपन्यस्यन्तक्षे। तत्र ब्रह ममायमा इमत जमाननोत्तरस कथमम् अध्यमासयाः भविमत,  कथस ततयाः सपृमषयाः भविमत इमत मविषययाः अत्र 
उपन्यस्तयाः। अयस मविषययाः अध्यमारनोपयाः इत्यपुच्यतक्षे।

अध्यमाययाः - ४ अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अपविमादयाः (पमाठमायाः - १७-२७)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
पकविरभमागक्षे अध्यमारनोपयाः जमातयाः। अध्यमारनोपस्य अपविमादयाः कथस कतरव्ययाः इमत मविषययाः अत्र प्रमपुखनो भविमत। अत्र अस्थमात्रयस पञ्चकनोरमायाः 

महमाविमाक्यमविचमारयाः सममासब्धियाः तत्समाब्धिनममततीमक्षे मविषयमायाः अत्र प्रमतपमादमायाः सबन्त। विक्षेदमान्तस्य जगमत प्रचमारस्य प्रमपुखस कमायर यक्षेन कपृ तस यदरमादम् 
भमारततीयजमानस्य गसौरविस जगमत वितरतक्षे तस्य स्विमाममननो मविविक्षेकमानन्दस्य मतस मकमममत मविषयक्षे एकयाः अन्तक्षे यनोसजतयाः अबस्त। 

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेरयाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः भमारततीयदररनस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविबन्त -

क्र.सस. मपुख्यमबन्दवियाः
स्विमाध्यमायमाय 

हनोरमायाः
भमारमासरयाः 
(अङ्कमायाः)

१ अध्यमाययाः- १ समासख्यदररनमम्- ३६ १२

पमाठयाः - १
प्रकपृ मतपपुरुषपररचययाः- समासख्यपदस्यमाथरयाः, समासख्यमाचमायमारयाः, तद्गन्थमायाः, 
समासख्यतत्त्विमानमास समाममान्यपररचययाः, पपुरुषयाः, बन्ब्धियाः, मनोकयाः

पमाठयाः - २
प्रकपृ मतपपुरुषपररचययाः- प्रकपृ मतयाः। प्रब्धिमानतत्त्विमम्। गपुणत्रयमविचमारयाः। 
पपुरुषबहहत्विमविचमारयाः। समाम्यमाविस्थमा। प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः।

पमाठयाः - ३ सपृमषमविचमारयाः- सपृमषतत्त्विमम्। सपृषपदमाथमारयाः। सपृमषकमारणमम्। सपृमषप्रयनोजनमम्।

पमाठयाः - ४
सत्कमायरविमादयाः- समाब्धिकयपुकययाः। रकन्यकमायरविमादयाः। असत्कमायरविमादयाः। मविवितरविमादयाः। 
मविरनोसब्धिविमादखण्डनमम्।

२ अध्यमाययाः- २ विक्षेदमान्तक्षे प्रममाणमामन- ६० ३०

पमाठयाः - ५ प्रममाणमामन- षट्प्रममाणमामन। भकममकमा, दररन, जमानमामद, प्रममा

पमाठयाः - ६ प्रममाणमामन- प्रत्यकप्रममाणमम्। लकणमम्। पररष्कमारयाः। प्रत्यकत्विप्रयनोजकमविचमारयाः।

पमाठयाः - ७ प्रममाणमामन- प्रत्यकप्रममाणभक्षेदमायाः। लकणमामन। 

पमाठयाः - ८ प्रममाणमामन- अनपुममानमम् - लकणमम्। न्यमाययाः। सदक्षेतपुयाः। ममथ्यमात्विमम्। उपममानमम् च।

पमाठयाः - ९ प्रममाणमामन- आगमयाः। विपृसत्तयाः। विमाक्यथरबनोब्धिक्षे हक्षेतवियाः। 



पमाठयाः - १० प्रममाणमामन- अथमारपसत्तयाः, अनपुपलबबब्धियाः, प्रमाममाण्यमम्।

३ अध्यमाययाः-३ अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अध्यमारनोपयाः- ५४ २२

पमाठयाः - ११
ब्रहलकणमम्- ब्रहपदस्यमाथरयाः। ब्रहणयाः स्विरूपलकणमम्, तटस्थलकणमम्। 
मनगपुरणब्रह। सगपुणब्रह।

पमाठयाः - १२
ममायमालकणमम्- ममायमापदस्यमाथरयाः। ममायमायाः लकणमम्, अनमामदत्विमम्, मत्रगपुणमात्मकत्विमम्। 
ममायमासत्त्विक्षे प्रममाणमामन। ममायमायमा एकत्विबहहत्विमविचमारयाः।

पमाठयाः - १३
अध्यमासयाः- अध्यमासप्रयनोजनमम्। पदव्यत्पसत्तयाः। स्विरूपमम्, मनममत्तमम्, फलमम्। 
अध्यमाससत्त्विक्षे प्रममाणमम्।

पमाठयाः - १४
अध्यमासयाः ख्यमामतयाः मविवितरयाः पररणमामयाः च- अध्यमासकमारणमामन। अध्यमासस्विरूपमम्। 
सत्तमात्रयमम्। मविवितरपररणमामयनोयाः स्विरूपमम्।

पमाठयाः - १५
सपृमषमविचमारयाः- सपृमषशपुततीनमामम् प्रयनोजनमम् । अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः। 
कमायरकमारणयनोरनन्यत्विमम्।

पमाठयाः - १६ सपृमषप्रलयमविचमारयाः- अमविदमा। तस्यमायाः रमकदयमम्। पञ्चतीकरणमम्। प्रलयमविचमारयाः।

४ अध्यमाययाः- ४ अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अपविमादयाः- ९० ३६

पमाठयाः - १७ अविस्थमात्रयमविविक्षेकयाः-जमागत्स्विप्नसपुषपुप्तययाः। मविश्विविद्वैश्विमानरमामदकमम्।

पमाठयाः - १८
पञ्चकनोरमविविक्षेकयाः- अध्यमारनोपमापविमादसौ। अन्नमयमामदपञ्चकनोरयाः। तक्षेभ्ययाः मभन्न आत्ममा। 
ब्रहणयाः उपमासब्धिविरमादम् भक्षेदयाः।

पमाठयाः - १९ महमाविमाक्यमविचमारयाः- चतपुणमारमम् महमाविमाक्यमानमास तमात्पयरमम्।

पमाठयाः - २० महमाविमाक्यमविचमारयाः- पदमान्वियमविचमारयाः। लकणमादतीनमामम् उपयनोगयाः। पदमाथरससरनोब्धिनमम्। 

पमाठयाः - २१ समाब्धिनमविचमारयाः-१ अनपुबन्ब्धियाः कमर, मनष्कमामकमर।

पमाठयाः - २२ समाब्धिनमविचमारयाः-२ मनष्कमामकमर, उपमासनमा 

पमाठयाः - २३ समाब्धिनमविचमारयाः-३  समाब्धिनचतपुषयमम् शविणमामद ।

पमाठयाः - २४ सममासब्धिस्विरूपमम्। मनमदध्यमासनमम्। सममासब्धिभक्षेदमायाः। मचत्तविपृसत्तयाः।

पमाठयाः - २५ सममाब्धिक्षेरङमामन। अन्तरमायमायाः।

पमाठयाः - २६
जतीविन्मपुमकयाः, मविदक्षेहमपुमकयाः- अहमम् ब्रहमाबस्म। अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः। 
कमरत्रद्वैमविध्यमम्। लकणमम्।

पमाठयाः - २७
मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तमचन्तनमम् - मविविक्षेकमानन्दमतक्षेन विक्षेदमान्तस्य व्यमाविहमाररकतमा। 
यनोगसमन्विययाः। आब्धिपुमनकतमा। प्रमासमङकतमा।



प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)
मविषययाः - भमारततीयदररनमम् (३४७) (Bharatiya Darshan) स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा
परतीकमाकमालमाविसब्धियाः (Time)- हनोरमात्रयमम् (३ hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुसमारर अङ्कमविभमाजनमम्

मविषयमायाः अङ्कमायाः प्रमतरतस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge) २५ २५%

अविबनोब्धियाः (Understanding) ४५ ४५%

अनपुप्रयनोगकसौरलमम् (Application Skill) ३० ३०%

महमायनोगयाः-> १००

प्रश्नप्रकमारक्षेण अङ्कभमारमविभमाजनमम्

प्रश्नप्रकमारयाः प्रश्नससख्यमा अङ्कमायाः यनोगयाः

दतीघर्नोत्तरतीयप्रश्नमायाः (LA) ५ ६ ३०
लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA) १० ४ ४०
सपुलघकत्तरतीयप्रश्नमायाः (VSA) १० २ २०
बहहमविकल्पतीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमक्षेलनस ररकस्थमानपकमतरयाः च १० १ १०

महमायनोगयाः-> ३५ १००

पमाठ्यमविषयमविभमागमानपुसमारर भमारमासरयाः

मविषयघटकमायाः अङ्कमायाः स्विमाध्यमायमाय हनोरमायाः

१. समासख्यदररनमम् १२ ३६
२. विक्षेदमान्तक्षे प्रममाणमामन ३० ६०
३. अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अध्यमारनोपयाः २२ ५४
४.अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अपविमादयाः ३६ ९०

महमायनोगयाः -> १०० २४०

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः

प्रश्नस्तरयाः अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मक्षेब्धिमाविती एवि उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५
मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यविसमायती छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) ५०
सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगतीमम् अल्परयाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५



प्रश्नपत्रप्रमतममा
अबस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे ... प्रश्नमायाः सबन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च सबन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः ४     ५    ०    १    ५    ९    १    ८    ३    ०    ०    १    

Code No.
गकढससख्यमा ५५/SS/A/S

स्तबकयाः A 

Bharatiya Darshan

भरारतट्रीयदशिरनमम 

(३४७)

Day and Date of Examination
परतीकमामदनस मदनमाङ्कश्च ..... __________________________________________________________

Signature of two Invigilators
मनरतीककयनोयाः हस्तमाकरमम्   १) __________________________________________________________

२) __________________________________________________________

सरामरान्यरा वनदर्वेशिरार्यः
. 1 अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटक्षे नकनस लक्षेख्ययाः।

. 2 मनरतीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भक्षे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न विमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम् 
न विमा।

. 3 विस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मविकल्पक्षेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्विमा उत्तरपत्रक्षे लक्षेख्यमम्। 

. 4 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनब्धिमारररतसमयक्षे एवि लक्षेख्यमामन।

. 5 उत्तरपत्रक्षे आत्मपररचयमात्मकस  लक्षेखनमम् अथविमा मनमदरषस्थमानस मविहमाय अन्यत्र क्विमामप अनपुक्रममाङ्कलक्षेखनस सविरथमा विसजरतमबस्त।

. 6 स्विस्य उत्तरपत्रक्षे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लक्षेख्यमा। 

. 7 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कपृ तभमाषयमा एवि लक्षेख्यमामन।



भमारततीयदररनमम् (Bharatiya Darshan)

(३४७)

परतीकमासमयमाविसब्धियाः (Time) हनोरमात्रयमम् (३ Hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदररमायाः - 

. 1 अबस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे [A] भमागक्षे ११, [B] भमागक्षे ११, [C] भमागक्षे ११, [D] ६ इमत आहत्य ३९ प्रश्नमायाः सबन्त। 

. 2 प्रश्नस्य दमकणक्षे पमाश्विर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एविमम् अङ्कमानम् मनमदररमत। 

. 3 समक्षे प्रश्नमा अमनविमायमारयाः। 

[A] दरमानमास यपुकस  मविकल्पस मचनपुत। १ x १०=१०
)1 प्रब्धिमानमादतीनमामम् अप्रत्यकत्विस कपु तयाः।

(क) अमतदकरमातम्  (ख) ससौक्ष्म्यमातम्  (ग) व्यविब्धिमानमातम्   (घ) सममानमामभहमारमातम् 
)2 षनोडरकनो गणयाः कस्ममादपुत्पदतक्षे।

(क) प्रकपृ तक्षेयाः (ख) महत्तत्त्विमातम्  (ग) अहङ्कमारमातम्   (घ) पपुरुषमातम् 
)3 प्रमामतभमाससकसत्तमायमायाः लकणस मकमम्।

(क) कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम् (ख) ब्रहजमानबमाध्यत्विमम्  
(ग) अजमानबमाध्यत्विमम्  (घ) ब्रहजमानक्षेतरजमानबमाध्यत्विमम्

)4 अध्यमासरबदक्षे असम्-ब्धिमातपुयाः मकस गणतीययाः।
(क) भ्विमामदगणतीययाः  (ख) अदमामदगणतीययाः  (ग) मदविमामदगणतीययाः (घ) जपुहनोत्यमामदगणतीययाः

)5 ब्रह सविरत्र कक्षे न सम्बन्ब्धिक्षेन वितरतक्षे।
(क) ससयनोगक्षेन (ख) समविमायक्षेन (ग) स्विरूपक्षेण (घ) तमादमात्म्यक्षेन

)6 रपुमकरजतभ्रमस्थलक्षे रजतस मविजमानस्विरूपमम् इमत कक्षे षमास मतमम्।
(क) आत्मख्यमामतविमामदनमामम् (ख) अख्यमामतविमामदनमामम् 
(ग) अन्यथमाख्यमामतविमामदनमामम्  (घ) असत्ख्यमामतविमामदनमामम्

)7 अयस न ब्रहरबदस्य पयमारययाः।
(क) ससमविदम् (ख) आत्ममा (ग) ममायमा  (घ) जमानमम्

)8 विक्षेदमान्तसमारस्य रचमयतमा कयाः।
(क) मविदमारण्ययाः   (ख) सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः (ग) रसकरमाचमायरयाः  (घ) गसौडपमादमाचमायरयाः

)9 भमविष्यमत इमत प्रततीमतमविषययाः अभमावियाः कयाः।
(क) प्रमागभमावियाः (ख) प्रध्विससमाभमावियाः (ग) अत्यन्तमाभमावियाः  (घ) मविमरषमाभमावियाः

)10 पविरतनो विमहममानम् ब्धिकममातम् इत्यनपुममानक्षे समाध्यस मकमम्।
(क) पविरतयाः  (ख) विमहयाः (ग) विमहत्विमम् (घ) ब्धिकमयाः



[B] दरमानमास यथमामनदररमम् उत्तरमामण सलखत। २ x १०=२०
)1 पपुरुषबहहत्विप्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा कमा। पपुरुषबहहत्विप्रमतपमादकस  समासख्यसकत्रस मकमम्। १+१=२
)2 कनो नमाम मविवितरयाः, कश्च तस्य दृषमान्तयाः। १+१=२
)3 कयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासयाः। मकञ्च तदपुदमाहरणमम्। १+१=२
)4 अन्यथमाख्यमामतविमामदनयाः कक्षे । अन्यथमाख्यमातक्षेयाः अपरस नमाम मकमम्। १+१=२
)5 मकस  तमावितम् रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानमम्। मकञ्च मविवितर्नोपमादमानमम्। १+१=२
)6 ऋग्विक्षेदस्य यजपुविरदस्य च महमाविमाक्यस दयस सलखत। १+१=२
)7 शविणस्य सलङमामन कमत। कमामन च तमामन। १+१=२
)8 छमान्दनोग्यक्षे ममाण्डपुक्यक्षे च मविदममानक्षे महमाविमाक्यक्षे सलखत। १+१=२
)9 विक्षेदमान्तमतक्षे कमत प्रमाममाणमामन। कमामन च तमामन। १+१=२
)10 कमा अमतव्यमामप्तयाः। लकणस्य असम्भविदनोषयाः कयाः। १+१=२

[C] दर अनमतदतीघर्नोत्तरद्वैयाः सममाब्धित्त। ४ x १०=४०
)1 अध्यमासलकणस मनरूपयत। अथविमा ख्यमामतविमादस तद्भिक्षेदमानम् च विणरयत।
)2 अध्यमासपदमाथर मनरूपयत। अथविमा अध्यमासभक्षेदमानम् आलनोचयत।
)3 रजतभ्रमकमालक्षे कपु तयाः दक्षेरमान्तरतीयस्य रजतस्य न भमानमम्। अथविमा अप्ययदतीमकतकपृ तस पररणमाममविवितरयनोयाः लकणस मविविपृणपुत।
)4 अहमम् ब्रहमाबस्म इत्यत्र अहसपदस्य अथरमम् आलनोचयत। अथविमा अथरविमादस फलस च मनरूपयत।
)5 प्रजमानस ब्रह इत्यत्र प्रजमानरबदस्य अथर प्रमतपमादयत। अथविमा गपुरुममहममानस विणरयत।
)6 महमाविमाक्यस नमाम मकमम्। कमामन च महमाविमाक्यमामन। तमामन च कपु त्र वितरन्तक्षे। अथविमा अजहल्लकणमास सनोदमाहरणस विणरयत।
)7 अपविमादमम् कपु रुत। अथविमा अध्यमारनोपस ससकक्षेपक्षेण प्रमतपमादयत।
)8 दररनभक्षेदमानम् प्रकटयत। अथविमा मनोकस्य परमत्विस प्रमतपमादयत। 
)9 समविकल्पकस  प्रत्यकस मविविपृणपुत। अथविमा समन्नकषमारनम् ससकक्षेपक्षेण आलनोचयत।
)10 न्यमायसम्मतमम् अनपुमममतक्रमस सलखत। अथविमा सममासक्षेन उपममानमम् आलनोचयत।

[D] पञ्च दतीघर्नोत्तरद्वैयाः सममाब्धिक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 पपुरुषसद्भिमाविक्षे यमामन कमारणमामन समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमामन तक्षेषमास सकक्षेपक्षेण पररचययाः प्रदतीयतमामम्। अथविमा पपुरुषबहहत्विसमाब्धिकमायाः 

हक्षेतवियाः मविस्तरक्षेण मविचमायरन्तमामम्। 
)2 तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यस्य तत्त्विसपदयनोयाः लक्ष्यमाथर विमाच्यमाथर च प्रमतपमादयत। अथविमा अयममात्ममा ब्रह इमत महमाविमाक्यस 

पञ्चदरतीकमारमाणमास मतक्षेन मविविपृणपुत।
)3 षबड्विब्धिमामन सलङमामन आलनोचयत। अथविमा ब्रहणयाः स्विरूपस विणरयत।
)4 दररनरबदस्य व्यपुत्पसत्तभक्षेदक्षेन अथरभक्षेदमानम् उपस्थमापयत। अथविमा पपुरुषमाथर सयपुमक मविरयदयत।
)5 रबदप्रममाणलकणमम् उपपमादयत। अथविमा जहल्लकणमास्विरूपस प्रमतपमादयत।

--)(O)(--



प्रिश्नपत्रप्रिवतमरायरा उत्तरमरालरा
[A] दरमानमास यपुकयाः मविकल्पयाः। १ x १०=१०

१-ख), २-ग), ३-घ), ४-ग), ५-घ), ६-क), ७-ग), ८-ख), ९-क), १०-ख)

[B] दरमानमास यथमामनदररमम् उत्तरमामण। २ x १०=२०
)1 पपुरुषबहहत्विप्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा - जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममादयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेश्च। पपुरुषबहहत्विस ससदस 

त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमाच्चद्वैवि॥ पपुरुषबहहत्विप्रमतपमादकस  समासख्यसकत्रस - जन्ममामदव्यविस्थमातयाः पपुरुषबहहत्विमम्। १+१=२
)2 पकविररूपमापररत्यमागक्षेन असत्यनमानमाकमारक्षेण प्रमतभमासयाः मविवितरयाः। यथमा - रपुमककमायमास रजतस्य, रज्ज्विमास विमा सपरस्य प्रततीमतयाः।१+१=२
)3 एकबस्मनम् ब्धिममरमण सम्बन्ब्धिममात्रस्य आरनोपनो मह सम्बन्ब्धिमाध्यमासयाः। उदमाहरणमम् - यथमा आत्ममन सम्बन्ब्धिहतीनस्य ररतीरस्य 

सम्बन्ब्धिमम् अध्यस्य भविमत प्रयनोगयाः मम ररतीरमम् इमत। १+१=२
)4 अन्यथमाख्यमामतविमामदनयाः भमाटमायाः नद्वैयमामयकमाश्च। अन्यथमाख्यमातक्षेयाः अपरस नमाम मविपरतीतख्यमामतयाः इमत। १+१=२
)5 रपुमकमविषयकमम् अजमानस मह रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानकमारणमम्। रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस च मविवितर्नोपमादमानकमारणमम्।

१+१=२
)6 ऋग्विक्षेदस्य महमाविमाक्यमम् - प्रजमानस ब्रह। यजपुविरदस्य महमाविमाक्यमम् - अहस ब्रहमाबस्म इमत। १+१=२
)7 शविणस्य षडम्  सलङमामन सबन्त। तमामन च उपक्रमनोपससहमारसौ अभ्यमासयाः अपकविरतमा फलमम् अथरविमादयाः उपपसत्तश्चक्षेमत।१+१=२
)8 छमान्दनोग्यक्षे महमाविमाक्यमम् - तत्त्विमसस इमत। ममाण्डपुक्यक्षे महमाविमाक्यमम् - अयममात्ममा ब्रह इमत। १+१=२
)9 विक्षेदमान्तमतक्षे षटम्  प्रमाममाणमामन। तमामन च प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानमम् रबदयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धिश्च। १+१=२
)10 यमाविल्लक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्।१+१=२

[C] स्विच्छन्दस दर अनमतदतीघर्नोत्तरद्वैयाः सममाब्धित्त। ४ x १०=४०
)1 मबन्दपुयाः- १३.३ / १४.५ द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः- १३.२ / १३.४ द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः- १४.१ / १४.६ द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः- १९.५ / १९.२ द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः- १९.३ / १९.४ द्रिषव्ययाः
)6 मबन्दपुयाः- १९.१ /२०.५ द्रिषव्ययाः
)7 मबन्दपुयाः- १५.३ / १५.३ द्रिषव्ययाः
)8 मबन्दपुयाः- ५.२ / ५.४ द्रिषव्ययाः
)9 मबन्दपुयाः- ७.२ / ७.२.२ द्रिषव्ययाः
)10 मबन्दपुयाः- ८.१ / ८.५ द्रिषव्ययाः

[D] छन्दक्षेन पञ्च दतीघर्नोत्तरद्वैयाः सममाब्धिक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 मबन्दपुयाः- १.११ / २.१ द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः- २०.५ / २०.६ द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः- १९.२ / १९.३ द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः- ५.१ / ५.४ द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः- ९.१ / ९.२ द्रिषव्ययाः
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