६

6) प्रत्यकखण्डक्षे प्रत्यकप्रममाणमम्
प्रस्तमाविनमा
पकविरबस्मनम् पमाठक्षे मविषययाः सपुबनोब्धियाः भवितपु इमत सब्धियमा नद्वैकक्षे मविषयमायाः उपस्थमामपतमायाः। प्रममा इमत
प्रमपुखमविषययाः। कमा तमावितम् प्रममा इत्यमालनोमचतमक्षेवि।
अबस्मनम् पमाठक्षे प्रममायमायाः भक्षेदमानम् उमलख्य तमासपु प्रथममा प्रत्यकप्रममा कमा इमत उपस्थमापमयष्यतक्षे। विपृसत्तयाः
इमत विक्षेदमान्तस्य अपरनो मविरक्षेषयाः। विपृसत्तरमप अबस्मनक्षेवि पमाठक्षे मविविपृतमाबस्त। समनकषर याः , इबन्द्रियमाणमास करणत्विमम् ,
जमानमादययाः कस्य ब्धिममारयाः, चद्वैतन्यस्य भक्षेदमायाः, जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्, मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य
प्रयनोजकमम् इमत मविषयमा अबस्मनम् पमाठक्षे अन्तभर विबन्त। मविषययाः न्यमायरद्वैल्यमामम् सलसखतयाः अबस्त। यदमप मविषययाः
बक्लषयाः तथमामप मपुहहमर ह
पु ह याः पठनक्षेन सपुबनोब्धियाः स्यमातम्। एविञ्च प्रथममक्षेवि सविर्योऽमप मविषययाः बपुदबौ आरूढयाः भविक्षेतम् इमत
न विकसपु रक्यतक्षे। अतयाः यत्र मविषययाः नमाविगतयाः तत्र पठनस्य मविरमाममम् अकपृत्विमा अगक्षे पठनस नक्षेयमम्। कदमामचतम् स
एवि मविषययाः प्रकमारमान्तरक्षेण अगक्षे प्रमतपमादतक्षे। तदमा तस्य जमानस सपुस्पषस भमवितपुमम् अहर मत। बहह त्र एकस्य मविषयस्य
जमानमम् अपरमविषयस्य जमानक्षेन स्पषस भविमत। अत एवि अगक्षे पठनस्य पपुनयाः पठनस्य चमाविश्यकतमा अबस्त।

उद्दक्षेश् यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 विक्षेदमान्तमतक्षे प्रममाभक्षेदमानम् जमानतीयमातम्।
 षबडविब्धिप्रममासपु प्रत्यकप्रममा कमा इमत जमास्यमत।
 विपृसत्तयाः कमा बनोदस पु समथर याः भविक्षेतम्।
 इबन्द्रियमाथर समनकषर बपुध्यमातम्।
 जमानस सपुखस दयाःपु खस ब्धिमर याः अब्धिमर याः इत्यमादययाः कस्य ब्धिममार इमत बपुद्ध्यमातम्।
 जमानगतस यतम् प्रत्यकत्विस तस्य प्रयनोजकस बपुध्यमातम्।
 मविषयगतस यतम् प्रत्यकत्विस तस्य प्रयनोजकस बपुध्यमातम्।

6.1) प्रममाभक्षे द मायाः
प्रममा षनोढमा - प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत। प्रममाणमामन च
षमडत्यमप पकविरमक्षेवि उकमम्। प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानमम् आगमयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत एतमामन षटम्
प्रममाणमामन। तक्षेषपु प्रत्यकप्रममायमायाः करणमम् प्रत्यकप्रममाणमम्।
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कमा तमावितम् प्रत्यकप्रममा। लकणघटककीभकतमानमास पदमानमामम् अथर स्य जमानक्षेन एवि लक्ष्यस्य जमानस
सम्भविमत। यमावितम् प्रत्यकप्रममा कमा इमत जमायतक्षे तमावितम् प्रत्यकप्रममाणस न जमातपुस रक्यतक्षे। मकञ्च अनपुममानमादतीमन
प्रममाणमामन प्रत्यकप्रममाणक्षे आसश्रितमामन। अतयाः प्रत्यकप्रममाणस्य ज्यक्षेष्ठत्विमम् इमत तदक्षेवि आदबौ उपन्यस्यतक्षे।
प्रत्यकप्रममा कमा इमत प्रमतपमादनमातम् पकविर तत्सम्बदमायाः कक्षेमचतम् मविषयमायाः स्पषतीमक्रयन्तक्षे।

प्रत्यकरबदस्यमाथमारयाः
प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु मक्रयतक्षे। प्रत्यकमम् प्रममाणमम्। प्रत्यकमम् जमानमम्। प्रत्यकयाः मविषययाः।
कदमा कबस्मनथर प्रयनोगयाः भविमत इमत तत्र तत्र समाविब्धिमानस बनोध्यमम्।

मविषययाः
जतीविनो ब्रह एवि नमापरयाः इमत जतीविब्रहद्वैक्यमम् विक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादयाः मविषययाः। एतदद्वैक्यजमानमक्षेवि मनोकयाः
कथ्यतक्षे, ब्रहजमानमम् इमत च कथ्यतक्षे। ब्रहणयाः मकस स्विरूपमम् इत्यमप सजजमासमा सपुतरमामम् उदक्षेमत। सत्यस जमानमम्
अनन्तस ब्रह (तद्वै.उ.) इत्यमामदश्रिपुमतप्रममाणक्षेन सबच्चदमानन्दस्विरूपस ब्रह। अथमारतम् सत्स्विरूपमम् मचत्स्विरूपमम्
आनन्दस्विरूपस च ब्रह। इतनोऽमप बहह मभयाः प्रकमारद्वैयाः ब्रह प्रमतपमादतक्षे परन्तपु तमदषयक्षे सकक्ष्ममविचमारयाः अस्य
पमाठस्य मविषययाः नमाबस्त। अतयाः अत्र मविस्तरमादम् मविरम्यतक्षे।

ब्रहस्विरूपमम्
ब्रह एवि चद्वैतन्यमम् उच्यतक्षे। अबस्मनम् ब्रहमण सविर जगतम् अध्यस्तमम् अबस्त। यथमा रज्जबौ सपर याः
अध्यस्तयाः भविमत। यथमा रपुकबौ रजतमम् अध्यस्तमम् भविमत। यथमा मरुमरतीमचकमायमामम् मपृगजलमम् अध्यस्तमम्
भविमत। तदतम् चद्वैतन्यक्षे जगदम् अध्यस्तमम् अबस्त। अतयाः चद्वैतन्यमम् असब्धिष्ठमानमम् कथ्यतक्षे। यथमा यदमा रज्जबौ
सपर त्विस प्रततीयतक्षे तदमा स द्रिषमा तदमाननीं रज्जपुस नद्वैवि पश्यमत। रज्जपुमविषयकमम् अजमानमम् अबस्त। असब्धिष्ठमानस्य
रज्जनोयाः यदमा जमानस भविमत तदमा सपर त्विस्य मविलनोपयाः भविमत। अतयाः असब्धिष्ठमानजमानक्षेन अध्यस्तस्य सविर स्य
मविलनोपयाः भविमत। जगतयाः असब्धिष्ठमानस यतम् चद्वैतन्यस, तस्य जमानस भविमत चक्षेतम् सविर स्य जगतयाः मविलनोपयाः भविमत।
अथमारतम् जगतम् जगद्रिपुपक्षेण न प्रततीयतक्षे। जगतम् ब्रहरूपक्षेण प्रततीयतक्षे। सविर खबल्विदस ब्रह इमत श्रिपुतक्षेयाः।

सपृम षक्रमक्षे ण अन्तयाःकरणस्य समावियवित्विमम्
चद्वैतन्यमविषयकमम् अजमानमक्षेवि जगतयाः सपृमषस प्रमत कमारणस भविमत। तत्र अन्तयाःकरणस जगतम् ररतीरमामण
इबन्द्रियमामण मविषयमायाः इत्यमामदकस सविर ममप अजमानमादम् एवि जमायतक्षे। तस्ममादमा एतस्ममादम् आत्मन आकमारयाः सम्भकतयाः
आकमारमादमायपुयाः विमायनोरमगयाः अगक्षेरमापयाः अद्भ्ययाः पपृसथविती पपृसथव्यमा ओषब्धिययाः इमत श्रिपुतक्षेयाः (तद्वै.उ. ब्र.वि.१.१)। अतयाः
अन्तयाःकरणममप आकमारमादतीनमामम् पञ्चमानमास तन्ममात्रमाणमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः उत्पदतक्षे। अतयाः ततम्
तद्वैजसमम् इमत कथ्यतक्षे। अथमारतम् रमविमकरणविदम् अमत स्विच्छस प्रकमारकस लघपु चरञ्च भविततीमत। अतयाः
अन्तयाःकरणमम् जन्ययाः पदमाथर याः अबस्त। अन्तयाःकरणस परममाणपुपररममाणस नमाबस्त। अतयाः समावियविस्य
अन्तयाःकरणस्य आकमारपररणमामयाः सम्भविमत। अत एवि अन्तयाःकरणस विपृसत्तरूपक्षेण पररणमतक्षे इमत अगक्षे
प्रमतपमादतक्षे।

भमारततीयदरर नमम्

77

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
अत्र श्रिपुमतप्रममाणमम् - १) तन्मननोऽसपृजत इमत। (ततम् ब्रह मनयाः अथमारतम् अन्तयाःकरणमम् असपृजदम्
इत्यथर याः। ब्रहकतपृरकमम् अन्तयाःकरणकमर कस सजर नमम् इमत यमावितम्। ) २) एतस्ममाज्जमायतक्षे प्रमाणनो मनयाः
सविरबन्द्रियमामण च। (मपु.उ. २.२) (प्रमाणनो मनयाः सविमारमण इबन्द्रियमामण च ब्रहणयाः जमायन्तक्षे। ) ३) अनमससतस त्रक्षेब्धिमा
मविब्धितीयतक्षे, तस्य ययाः स्थमविष्ठनो ब्धिमातपुस्ततम् पपुरतीषस भविमत, यनो मध्यमस्तन्ममाससस, यनोऽमनष्ठस्तन्मनयाः इमत। (छमा.उ.
६.५.१) (अनमातम् मनयाः भविततीमत तमात्पयर मम्। )

विपृस त्तयाः
घटमविषयकस चमाकपुषप्रत्यकस जमानमम् कथमम् उत्पदतक्षे। यत्र सम्मपुखक्षे घटयाः बस्थतयाः अबस्त तत्र
अन्तयाःकरणमम् चकपुभ्यमारमम् मनगर च्छमत, घटमाकमारस च भविमत।
तदथमा तडमागक्षे बस्थतस जलस मछद्रिमातम् मनगर त्य कपुल्यमात्मनमा कक्षेदमारमानम् प्रमविश्य कपुल्यमाकमारस
चतपुष्कनोणमादमाकमारस भविमत। अथमारतम् जलस यमावितम् तडमागक्षे अबस्त तमावितम् तडमागमाकमारस भविमत। मछद्रिक्षेण तडमागमादम्
बमहयाः मनगर च्छमत। कपुल्यमा अथमारतम् प्रणमाल्यमा कक्षेदमारमानम् अथमारतम् कपृमषकक्षेत्रमामण गच्छमत। यदमा कक्षेत्रस प्रमाप्ननोमत तदमा
यथमा कक्षेत्रस यमद मत्रकनोणस स्यमातम् तमहर जलममप मत्रकनोणमाकमारस भविमत। यमद कक्षेत्रस चतपुष्कनोणमाकमारस स्यमातम् तमहर
चतपुष्कनोणमाकमारस भविमत। अथमारतम् कक्षेदमारमाकमारस भविमत।
यथमा विमा - द्रिनोण्यमामम् गणक्षेरमकमतर याः स्थमामपतमा अबस्त। द्रिनोणती जलक्षेन पकयरतक्षे चक्षेतम् तदम् जलस मकमतर मम् पररतयाः
व्यमाप्ननोमत, अन्तयाः मकमतर याः, बमहयाः जलमम् इमत बस्थमतयाः भविमत। तदमा मकत्यमारकमारस जलमम् भविमत इमत न विकसपु
रक्यतक्षे, मकन्तपु मकमतर पररतयाः जलमबस्त।
यथमा विमा द्रिवितीभकतयाः ब्धिमातपुयाः मकषमामनमषकयाः मकषमाकमारयाः भविमत।
अन्तयाःकरणममप इबन्द्रियदमारमा बमहयाः गत्विमा घटमामदमविषयस पररतयाः व्यमाप्ननोमत। तदमा उच्यतक्षे यदम्
अन्तयाःकरणस घटमामदमविषयमाकमारस भविततीमत। अन्तयाःकरणस्य अयस घटमामदमविषयमाकमारक्षेण पररणमामयाः मह विपृसत्तयाः इमत
कथ्यतक्षे। अन्तयाःकरणस यदमा यद्रिकपक्षेण वितर तक्षे तदमा तस्य तदमाकमारमा विपृसत्तयाः उच्यतक्षे। समा च विपृसत्तयाः पररणमाममाबत्मकमा।
पररणमामनो मह मविकमारयाः। स च अवियविमानमामम् अन्यथमात्विरूपयाः। परन्तपु अन्तयाःकरणमम् समावियविमम् इमत उकमक्षेवि।
अतयाः समावियविस्य अन्तयाःकरणस्य पररणमामयाः सपुतरमामम् सम्भविमत।

गपुण मक्रयमादमाकमारमा विपृस त्तयाः कथमम्
घटमादययाः मह द्रिव्यमामण सबन्त। तदमाकमारमम् अन्तयाःकरणस भमवितपुमम् अहर मत। मकञ्च घटमामदमविषयकस
प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे। एविञ्च गपुणस्य मक्रयमायमायाः द्रिव्यत्विगपुणत्विमादतीनमामम् च अमप प्रत्यकमम् उत्पदतक्षे।
गपुणमादतीनमास न कनोऽमप स्विककीययाः आकमारमविरक्षेषयाः अबस्त। अतयाः कथमम् अन्तयाःकरणस गपुणमाकमारस मक्रयमाकमारस विमा
भविक्षेतम्।
सममाब्धिमानमम् - १ - गपुणमादतीनमास तदमाश्रियद्रिव्यतयाः न अत्यन्तमम् भक्षेदयाः। य आकमारयाः आश्रियद्रिव्यस्य स
एवि आकमारयाः गपुणमक्रयमादतीनमामम् अमप बनोद्ध्ययाः। अतयाः गपुणमादमाकमारमम् अन्तयाःकरणस भमवितपुमहर मत।
सममाब्धिमानमम् - २ -
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घटमम् अहस न जमानमामम अथमारतम् घटमविषयकमाजमानविमानम् अहमम् इत्यमाकमारकजमानक्षे अजमानस्य अनपुभवियाः
भविमत। अतयाः घटमामदमविषयमायाः अजमानक्षेन आविपृतमायाः भविबन्त। यदमा घटमामदतयाः अजमानमाविरणस मनवितर तक्षे तदमा
घटमामदमविषयकस जमानमम् उत्पदतक्षे।
यमावितम् घटमामदमविषययाः अजमानमाविपृतयाः वितर तक्षे तमावितम् 'घटयाः अबस्त’, 'घटस पश्यमामम' इत्यमामदव्यविहमारयाः
अन्तयाःकरणक्षे न भविमत। अतयाः इदमम् अजमानमक्षेवि 'घटयाः अबस्त' इत्यक्षेविमम् अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य प्रमतबन्ब्धिकमम्
अबस्त। अन्तयाःकरणस्य यक्षेन इबन्द्रियक्षेण सम्बन्ब्धियाः अबस्त तस्य इबन्द्रियस्य यदमा मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविक्षेतम् तदमा
अन्तयाःकरणस्य कमामचतम् मविमरषमा अविस्थमा भविमत यस्यमामम् अजमानस मनवितर तक्षे मकञ्च घटयाः अबस्त
इत्यमामदव्यविहमारयाः सम्भविमत। अन्तयाःकरणस्य इयमम् अविस्थमा अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य प्रमतबन्ब्धिकमम् यदम्
अजमानमम् तस्य मनविपृसत्तयनोग्यमा अविस्थमा। अयमम् अविस्थमामविरक्षेष एवि विपृसत्तयाः इमत कथ्यतक्षे। अतयाः गपुणमादतीनमामम्
अततीतमानमागतमानमास विमा यदमप आकमारयाः न स्यमातम् तथमामप तदमाकमारमा विपृसत्तयाः अथमारतम् तमदषयकस्य अजमानस्य
मनविपृसत्तयनोग्यमा अन्तयाःकरणस्य अविस्थमा भमवितपुमम् अहर मत। समा अविस्थमा मह विपृसत्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. प्रममाभक्षेदमायाः कमत कक्षे च।
2. मकस प्रममाणस ज्यक्षेष्ठमम्।
3. प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः कमतषपु कक्षेषपु च अथरषपु मक्रयतक्षे।
4. अन्तयाःकरणमम् समावियविस मनरमावियविस विमा।
5. आकमारनो मनत्यनोऽमनत्यनो विमा।
6. मनयाः कमायर ममत्यत्र प्रममाणश्रिपुमतयाः कमा।

6.2) प्रत्यकप्रममा
घटमम् अहस न जमानमामम अथमारतम् घटमविषयकमाजमानविमानम् अहमम् इत्यमाकमारकजमानक्षे अजमानस्य अनपुभवियाः
भविमत। अतयाः घटमामदमविषयमायाः अजमानक्षेन आविपृतमायाः भविबन्त। यदमा घटमामदतयाः अजमानमाविरणस मनवितर तक्षे तदमा
घटमामदमविषयकस जमानमम् उत्पदतक्षे। अजमानस कदमा मनवितर तक्षे। यदमा प्रनोकप्रकमारक्षेण विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे तदमा
घटमामदमविषयगतस्य अजमानस्य आविरणस मनवितर तक्षे। घटमामदमविषययाः विस्तपुतयाः घटमामदमविषयचद्वैतन्यस कथ्यतक्षे। यदमा
आविरणस मनवितर तक्षे तदमा इयस मनविपृसत्तयाः एवि मविषयचद्वैतन्यस्य अमभव्यमकयाः कथ्यतक्षे। तदथमा पटक्षेन आविपृतयाः घटयाः
कदमा अमभव्यकयाः भविमत। यदमा पटमात्मकमम् आविरणस मनवितर तक्षे तदमा अमभव्यकयाः भविमत। अथमारतम्
अजमानमाविरणस्य मनविपृसत्तरक्षेवि मविषयस्य अमभव्यमकयाः। इत्थमम् अमभव्यकमम् मविषयचद्वैतन्यमम् एवि मविषय -प्रममा
कथ्यतक्षे। चद्वैतन्यमक्षेवि प्रत्यकप्रममा। रपुदमम् अथमारतम् उपमासब्धिरमहतमम् चद्वैतन्यमम् न प्रममा।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
समनकषर याः
इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविमत चक्षेतम् विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तयमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस
भविमत। इबन्द्रियमविषययनोयाः तमादृरयाः सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषर याः कथ्यतक्षे।

इबन्द्रियस्य करणत्विमम्
तज्जन्यत्विक्षे समत तज्जन्यजनकत्विस व्यमापमारलकणमम्। इबन्द्रियस समनकषमारत्मकव्यमापमारदमारमा
प्रत्यकप्रममास प्रमत कमारणमम् भविमत। प्रत्यकप्रममा इबन्द्रियजन्यमा। यमावितम् समनकषर याः न भविमत तमावितम् प्रममा न
जमायतक्षे। अतयाः प्रममाजनकयाः समनकषर याः। इबन्द्रियस्य सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषर याः। अतयाः समनकषर याः इबन्द्रियजन्ययाः।
एविस समनकषर इबन्द्रियजन्यत्विमम् अबस्त, इबन्द्रियजन्यप्रममायमायाः जनकत्विमम् अबस्त। अतयाः इबन्द्रियजन्यत्विक्षे समत
इबन्द्रियजन्यजनकत्विमातम् समनकषर याः व्यमापमारयाः भविमत। व्यमापमारयाः इबन्द्रियस्य अबस्त इमत इबन्द्रियस व्यमापमारविदम्।
अमप च इबन्द्रियस प्रममास प्रमत कमारणममप अबस्त। अतयाः इबन्द्रियस व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणमम्। अतयाः इबन्द्रियस
प्रममास प्रमत करणमममत ससदमम्। प्रममायमायाः करणस प्रममाणमम्। अतयाः इबन्द्रियस प्रत्यकप्रममास प्रमत प्रममाणमम्।

अनमामद चद्वै त न्यस कथस प्रममा
चद्वैतन्यमम् तपु अनमामद अथमारतम् अजन्यमम् , उत्पसत्तरमहतमम्, यस्य आमदयाः नमाबस्त तदम्। प्रममा च
उत्पदतक्षे। चद्वैतन्यमक्षेवि प्रममा इत्यपुकमम्। प्रममायमायाः करणमम् प्रममाणमम्। करणमम् तपु कमारणमविरक्षेषयाः। अतयाः यस्य
कमारणमम् अबस्त समा प्रममा समामदयाः अथमारतम् जन्यमा , उत्पदतक्षे। प्रममा च चद्वैतन्यमम्। अतयाः कथमम् समामदयाः प्रममा एवि
अनमामद चद्वैतन्यमम् इमत। मकञ्च यमद अनमामद चद्वैतन्यस तमहर तस्य मकममप करणस नद्वैवि सम्भविततीमत उदक्षेमत प्रश्नयाः।
तत्रनोच्यतक्षे यदम् यदमप मविरक्षेष्यमम् अनमामद तथमामप तस्य मविरक्षेषणस यमद समामद तमहर तक्षेन मविरक्षेषणक्षेन मविमरषस तदम्
मविरक्षेष्यममप समामद कथ्यतक्षे। प्रकपृतक्षे च इबन्द्रियमाथर समनकषरण अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तस्यमास विपृत्तबौ
मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकमम् भविमत। विपृसत्तयाः समामदयाः। अतयाः विपृत्त्यमभव्यकचद्वैतन्यमम् अमप समामद , आमदमतम्, जन्यस
कथ्यतक्षे। तदथमा घटनो नतीलयाः मक्रयतक्षे इत्यमादबौ नतीलमाविबच्छनघटयाः मविरक्षेष्यतीभकतयाः। स प्रमागपुत्पन एवि। यदमा स
नतीलयाः मक्रयतक्षे तदमा सयाः अजन्ययाः एवि। तथमामप मविरक्षेषणतीभकतस्य नतीलगपुणस्य तदमानतीमम् उत्पसत्तयाः भविमत। अतयाः
नतीलमाविबच्छनयाः घटयाः अमप उत्पदतक्षे इमत उच्यतक्षे। तदतम् विपृसत्तमविमरषचद्वैतन्यमम् अजन्यमम्। तथमामप
तदविच्छक्षे दकविपृसत्तयाः इबन्द्रियमाथर समनकषरण जन्यतक्षे। अतयाः तदविबच्छनस चद्वैतन्यममप जन्यमम् उच्यतक्षे।

विपृत्त बौ जमानत्विनोपचमारयाः
ससदमान्तक्षे विपृसत्तरक्षेवि जमानमम्। परन्तपु जमानस चद्वैतन्यमम्। विपृसत्तश्च अन्तयाःकरणपररणमामयाः जडमा। कथस
विपृसत्तरक्षेवि प्रममा। कथस चद्वैतन्यस जडमम्। मकञ्च ससदमान्तक्षे इबन्द्रियमम् एवि प्रममाणमम्। करणस्य व्यमापमारमातम्
अव्यविमहतनोत्तरमम् विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। समा विपृसत्तयाः इबन्द्रियमादम् बमहयाः गच्छमत , मविषयक्षेण च सससष
पृ मा सतती
मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यनमक। इदस करणस प्रममाकरणमम्। प्रममा च अमभव्यकस चद्वैतन्यमम्। अतयाः इदस करणस तपु विपृसत्तस
प्रमत करणस, न तपु प्रममास प्रमत। यतनो मह करणव्यमापमारमादम् अव्यविमहतनोत्तरस यदत्पु पदतक्षे ततम् प्रमत एवि तस्य
करणत्विमम्।

80

भमारततीयदरर नमम्

प्रत्यकखण्डक्षे प्रत्यकप्रममाणमम्

मटप्पणती

अमभव्यकस्य प्रममाचद्वैतन्यस्य विपृसत्तयाः उपमासब्धियाः। इयमम् विपृसत्तयाः प्रममाचद्वैतन्यमम् अन्यचद्वैतन्यमातम्
व्यमावितर यमत। अतयाः विपृसत्तयाः प्रममाचद्वैतन्यस्य अविच्छक्षे मदकमा भविमत। अतयाः विपृसत्तयाः मह चद्वैतन्यरूपजमानस्य
अविच्छक्षे मदकमा। इयस विपृसत्तयाः चद्वैतन्यक्षे अभक्षेदक्षेन अध्यस्तमा सतती प्रममात्विस प्रमाप्ननोमत। अतयाः विपृत्तबौ प्रममात्विस्य सत्त्विमातम्
विपृसत्तयाः प्रममा अथमारतम् जमानमम् इमत व्यविहमारयाः भविमत। विपृसत्तश्च चकपुरमादतीबन्द्रियस्य व्यमापमारमादम् अव्यविमहतनोत्तरमम्
उत्पदतक्षे। अतयाः इबन्द्रियमम् विपृसत्तस प्रमत करणस भविमत। विपृत्तबौ जमानत्विस्य उपचमारयाः भविमत। अतयाः प्रममास प्रमत
इबन्द्रियस करणस भविततीमत इबन्द्रियस प्रममाणमम् इमत ससध्यमत। विपृत्तबौ जमानत्विस्य व्यविहमारयाः गबौणत्विक्षेन ,
अध्यमासविरमातम् भविमत।
न्यमायमतक्षे जमानमम् गपुणयाः। तदम् समविमायक्षेन आत्ममन वितर तक्षे। परन्तपु विक्षेदमान्तनयक्षे प्रममात्मकस जमानमम् तपु
चद्वैतन्यमम्। अमप च उपचमारमातम् विपृसत्तरक्षेवि प्रममा उच्यतक्षे। विपृसत्तस्तपु मननोब्धिमर याः, अन्तयाःकरणब्धिमर याः, न तपु आत्मब्धिमर याः।
तथमामह श्रिपुमतयाः - कमामयाः सङ्कल्पनो मविमचमकत्समा श्रिदमा ब्धिपृमतरब्धिपृमतह्ररभरररत्यक्षेततम् सविर मन एवि इमत। (अथर याः कमामयाः (इच्छमा), सङ्कल्पयाः (रपुक्लनतीलमामदभक्षेदक्षे मविषयमविकल्पयाः, अनक्षेन कमर णमा इषस फलस समाध्यतक्षे इत्यक्षेवि मविषयमा
बपुमदयाः), मविमचमकत्समा (ससरययाः), श्रिदमा (आबस्तक्यबपुमदयाः, विक्षेदमामदरमास्त्रक्षेषपु दृढमविश्विमासयाः), अश्रिदमा

(अनमाबस्तक्यबपुमदयाः, रमास्त्रक्षेषपु अमविश्विमासयाः), ब्धिपृमतयाः (ब्धिमारणमम्, इषमवियनोगक्षे अमनषप्रमाप्तबौ च अविद्वैक्लव्यमम् ,
दक्षेहमादतीनमामम् अविसमादहक्षेतबौ समत तक्षेषमामम् उत्तम्भनमम् ), अब्धिपृमतयाः (तत्र विद्वैक्लव्यमम्), ह्रतीयाः (अकमायर प्रविपृसत्तविरमादम्
अप्रमतभत्विमम्, लनोकलज्जमा), ब्धितीयाः (बपुमदयाः, विपृसत्तयाः), भतीयाः (भयमम्) एततम् सविर मम् मन एवि (अन्तयाःकरणमक्षेवि)
पररणमतरूपमा विपृसत्तरक्षेवि। ) अतयाः इदस श्रिपुत्यमा प्रममामणतस यदम् जमानमम् इच्छमा इत्यमादययाः मननोब्धिममारयाः।

जमानमादययाः कस्य ब्धिममारयाः
अहस जमानमामम, अहमम् इच्छमामम इत्यमामदप्रततीमतयाः समक्षेषमास मनपुजमानमास भविमत। तत्र अहस जमानविमानम् , अहमम्
इच्छमाविमानम् इत्यमामदयाः प्रत्यकमानपुभवियाः। एतक्षेन अनपुभविक्षेन ससद्ध्यमत यतम् जमानमदकमम् आत्मब्धिमर याः, न तपु मननोब्धिमर याः
इमत नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः।
सममाब्धिमानमम् - विस्तपुतयाः विमह्नियाः मविमविकयाः दहमत। परन्तपु तप्तक्षे लबौहमपण्डक्षे स्पररन दमाहप्रततीमतयाः जमायतक्षे
तदमा दग्ब्धियाः विदमत यतम् लबौहमपण्डयाः दहततीमत। तत्रनोच्यतक्षे - विमह्निलबौहमपण्डयनोयाः तमादमात्म्यमाध्यमासयाः अत्र कमारणस
भविमत। विह्निक्षेयाः दग्ब्धिपृत्विब्धिमर याः लबौहमपण्डक्षे आरनोप्यतक्षे। एविमक्षेवि आत्मनमा अन्तयाःकरणस्य ऐक्यमाध्यमासयाः भविमत। तदमा
आत्ममन जमानसपुखमादतीनमामम् अन्तयाःकरणब्धिममारणमामम् आरनोपयाः, अध्यमासयाः भविमत। अध्यमासविरमादक्षेवि अनपुभवियाः 'अहस
सपुखती' इत्यमामदयाः उपपदतक्षे।
अहस सपुखती इत्यमादनपुभविक्षे यथमा सपुखस मविषययाः भविमत तथमा अहसपदविमाच्यमम् अन्तयाःकरणममप मविषययाः
भविमत। सपुखस यथमा प्रत्यकस तथमा अन्तयाःकरणममप प्रत्यकमम् इमत अङतीकतर व्यमम्। इबन्द्रियमविषयकस प्रत्यकजमानस
न भविमत। मकन्तपु अन्तयाःकरणस न इबन्द्रियमम्। अमप च तदम् समावियविमम् अबस्त। अतयाः अन्तयाःकरणस्य प्रत्यकमम्
भविमत। अन्तयाःकरणस्य अमनबन्द्रियत्विक्षे श्रिपुमतयाः - इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा ह्यथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः इमत।

6.3) प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस चक्षेतम् अव्यमामप्तदनोषयाः - १
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श्रिनोत्रस त्विकम् चकपुयाः सजहमा (रसनमा) घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण। यमद इबन्द्रियस्य अथरन सह
समनकषमारदम् उत्पनस जमानस प्रत्यकमम् इमत मन्यतक्षे तदमा एतद्वैयाः पञ्चमभयाः इबन्द्रियद्वैयाः यदम् जमानस भविमत तदक्षेवि प्रत्यकमम्
भविक्षेतम्। मनयाः तपु न इबन्द्रियमम्। मनसमा सपुखमामदकस जमायतक्षे। तदम् सपुखमामदमविषयकस जमानस प्रत्यकस न भविक्षेतम्। परन्तपु
विक्षेदमान्तमतक्षे सपुखमादतीनमामम् अमप प्रत्यकजमानस भविमत। सपुखमादतीनमास प्रत्यकस न इबन्द्रियजन्यमम्। अतयाः अव्यमामप्तयाः।
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमम् इमत प्रश्नयाः।
इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस चक्षेतम् अव्यमामप्तदनोषयाः - २
मकञ्च ईश्विरस्य जमानममप प्रत्यकमम्, अथमारतम् ईश्विरयाः यदम् जमानमामत ततम् सविर प्रत्यकमक्षेवि। परन्तपु
ईश्विरयाः सविर जयाः। तस्य जमानस मनत्यमम्। तस्य जमानस न उत्पदतक्षे। अतयाः इबन्द्रियजन्यस नमाबस्त। यमद
इबन्द्रियजन्यत्विमम् एवि प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस तमहर ईश्विरप्रत्यकक्षे अव्यमामप्तयाः भविमत।
इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस चक्षेतम् अमतव्यमामप्तदनोषयाः यदम् इबन्द्रियजन्यस ततम् प्रत्यकमम् इमत इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विप्रयनोजकस तमहर अनपुमममतयाः अमप
इबन्द्रियजन्यमा अबस्त। मनयाः सविर जमानस प्रमत कमारणस भविमत एवि। यमद मनयाः इबन्द्रियस तमहर अनपुमममतस प्रमत अमप
कमारणस मनयाः। तमहर अनपुममतबौ प्रत्यकत्विमापसत्तयाः।
अतयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमममत प्रश्नयाः।

प्रत्यकरबदस्य मत्रषपु अथर ष पु प्रयनोगयाः
प्रत्यकत्विस यबस्मनम् ततम् प्रत्यकमम् इमत। प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु। यथमा प्रत्यकमा प्रममा,
प्रत्यकयाः मविषययाः, प्रत्यकमम् प्रममाणमम् इमत। प्रत्यकप्रममायमायाः करणत्विस मह प्रममाणगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्।
ततम् तपु सपुमविमदतमक्षेवि। अतयाः अत्र प्रममागतस्य प्रत्यकत्विस्य मकञ्च मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस
मकमममत प्रस्तकयतक्षे।

{प्रयनोजकमम् प्रयनोजकरबदस्य व्यविहमारयाः बमाहह ल्यक्षेन भविमत। अतयाः प्रयनोजकस नमाम मकमममत बनोदव्यमम्।
अव्यविब्धिमानक्षेन, समाकमातम् कमायर जनकस कमारणस भविमत। परम्परयमा कमायर जनकस प्रयनोजकमम् भविमत।
कमारणस्य कमारणस प्रयनोजकमम्। यथमा विक्षेगक्षेन प्रविहतमा विमातक्षेन विपृककम्पयाः जमातयाः। विपृककम्पक्षेन फलस मविलगस भकमबौ
पमततमम्। पतनमातम् भगमम्। अत्र फलभङस प्रमत फलभकममससयनोगयाः समाकमातम् कमारणमम्। विमातप्रविमाहयाः , विपृककम्पयाः विमा
न समाकमातम् भङजनकयाः, अमप तपु परम्परयमा। अतयाः विमातप्रविमाहयाः, विपृककम्पयाः विमा अत्र परम्परयमा भङजनकयाः इमत
फलभङप्रयनोजकयाः।}
इबन्द्रियमाथर समनकषर जन्यजमानक्षे एवि प्रत्यकत्विस वितर तक्षे, अन्यबस्मनम् जमानक्षे नमाबस्त इमत चक्षेतम् तत्र
अन्यबस्मनम् जमानक्षे कपुतयाः प्रत्यकत्विस नमाबस्त इमत सजजमासमा उदक्षेमत। अथमारतम् जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस
मकमममत।
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प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इत्यस्य - 'इदस जमानस प्रत्यकमम्’ इमत व्यविहमारस्य प्रयनोजकमम् इत्यथर याः।

'अयस मविषययाः प्रत्यकयाः’ इमत व्यविहमारस्य प्रयनोजकमम् इत्यथर याः। 'इदस प्रममाणस प्रत्यकमम्' इमत व्यविहमारस्य
प्रयनोजकमम् इत्यथर याः।
तदथमा चद्वैत्रयाः प्रविमासती इमत व्यविहमारयाः। अयस विमामचकव्यविहमारयाः कदमा सम्भविमत। अथमारतम् चद्वैत्रगतस्य
प्रविमाससत्विस्य प्रयनोजकस मकमम्। चद्वैत्रयाः यदमा प्रविमासस करनोमत तदमा स प्रविमासती भविमत। अतयाः चद्वैत्रगतस प्रविमाससत्विमम्।
ततम् तदमा एवि सम्भविमत यदमा चद्वैत्रयाः प्रविमासस करनोमत। अथमारतम् चद्वैत्रस्य प्रविमासकरणस चद्वैत्रगतस्य प्रविमाससत्विस्य
प्रयनोजकमम् भविमत।
तदतम् प्रकपृतप्रकरणक्षे इदस जमानस प्रत्यकमम्, अथविमा अबस्मनम् जमानक्षे प्रत्यकत्विमम् अबस्त इमत कदमा विकसपु
रक्यतक्षे इमत अत्र आलनोच्यमविषययाः। अथमारतम् जमानगतस प्रत्यकत्विस मविमपृश्यतक्षे।

मविषयगतस प्रत्यकत्विमम्
प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत लकणक्षे अमतव्यमामप्तदनोषयाःप्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् अथमारतम् प्रत्यकजमानस्य मविषययाः प्रत्यकयाः इमत
उच्यममानक्षे तत्र दनोषयाः अबस्त। प्रत्यमभजमा अमप प्रत्यकस जमानमम्। तत्तक्षेदन्तमाविगमामह जमानस मह प्रत्यमभजमा। सनोऽयस
दक्षेविदत्तयाः इत्यमाकमारकप्रत्यमभजमायमामम् तत्तमा मह स्मपृमतमविषययाः , इदन्तमा मह अनपुभवियाः। तत्तमासरस्य प्रत्यकस नमाबस्त
तथमामप तत्तमासरयाः प्रत्यकजमानस्य मविषययाः।
प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत लकणक्षे अव्यमामप्तदनोषयाःसमाकती प्रत्यक एवि अबस्त। परन्तपु स कदमामप प्रत्यकजमानस्य मविषययाः न भविमत। अतयाः अव्यमामप्तदनोषयाः
उद्भिविमत। प्रत्यकमविषयत्विस न मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्।
प्रसङमातम् समाकती कयाः इमत उच्यतक्षे।

समाकती
अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस समाकती इमत कथ्यतक्षे। समाकती सदमा प्रकमारस्विभमावियाः। समाकती कदमामप
घटमामदवितम् जमानस्य मविषयनो भकत्विमा न प्रकमारतक्षे। समाकती स्वियसप्रकमारयाः। कदमामप अजमानमाविपृतयाः न भविमत।
समाकती चक्षेतमा कक्षेविलनो मनगपुरणश्च इमत श्रिपुमतयाः। (श्विक्षे.उ.६.११)। उदमासतीनत्विक्षे समत बनोदत्पृ विस समामकणयाः
लकणमम्। यमद उदमासतीनत्विममात्रमम् एवि समामकलकणस तमहर इबन्द्रियमादबौ अमतव्यमामप्तयाः, तक्षेषमाममप जडतयमा
उदमासतीनत्विमातम्। अतयाः बनोदत्पृ विस मनविक्षेश्यतक्षे। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। इबन्द्रियमादतीनमामम् जडत्विमातम् बनोदत्पृ विमाभमाविमातम्। यमद
उदमासतीनत्विपदमानपुपमादमानक्षे बनोदत्पृ विममात्रस समामकलकणस भविमत। तदमा जतीविक्षे अमतव्यमामप्तयाः। जतीविस्यमामप बनोदत्पृ विमातम्।
अतयाः उदमासतीनत्विस मविरक्षेषणमम् उपमादतीयतक्षे। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। जतीविस्य उदमासतीनत्विमाभमाविमातम्। जतीवियाः कतमार
भनोकमा इत्यमामदरूपक्षेण समक्रययाः अबस्त न तपु उदमासतीनयाः।

मत्रमविब्धिस चद्वै त न्यमम्
जमानगतस्य मविषयगतस्य च प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमम् इमत प्रमतपमादनक्षे उपमासब्धिविरमातम् चद्वैतन्यस्य
भक्षेदमायाः कल्प्यन्तक्षे। तमदषयकस सपुस्पषस जमानमम् आविश्यकमममत अब्धियाः तदक्षेवि प्रस्तकयतक्षे।
भमारततीयदरर नमम्
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विपृसत्तयाः कमा इमत पकविर मनरूमपतमा। अन्तयाःकरणस्य मविषयमाकमारयाः पररणमाममविरक्षेषयाः अथविमा
अविस्थमामविरक्षेषयाः विपृसत्तयाः। अनयमा विपृत्त्यमा अविबच्छनस चद्वैतन्यमम् मह प्रममाणचद्वैतन्यमम्। तदक्षेवि विपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यस ,
प्रममाणचद्वै त न्यमम् , प्रममाणमम् इमत एतद्वैयाः रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे।
ययाः घटमामदयाः जमानस्य मविषययाः भविमत, तदविबच्छनस चद्वैतन्यस मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस, मविषयचद्वैतन्यस,
मविषययाः इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे। तदक्षेवि प्रमक्षे य चद्वै त न्यमम् इत्यप्यपुच्यतक्षे।
अन्तयाःकरणस्य यमाविमानम् असरयाः मविषयमाकमारयाः पररणमामयाः नमाबस्त , तक्षेन अन्तयाःकरणमासरक्षेन अविबच्छनस
चद्वैतन्यमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वै त न्यस , प्रममातमा इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे।
चद्वै त न्यस तपु एकमक्षे वि । कथस तमहर तस्य त्रद्वैम विध्यमम्।
उपमासब्धिभक्षेदमातम् चद्वैतन्यस्य भक्षेदयाः कल्प्यतक्षे। यथमा घटमाविबच्छनयाः आकमारयाः घटमाकमारयाः कथ्यतक्षे।
मठमाविबच्छनयाः आकमारयाः मठमाकमारयाः कथ्यतक्षे। यदमा घटयाः मठमातम् बमहयाः वितर तक्षे तदमा दबौ अविबच्छनबौ आकमारबौ
प्रततीयक्षेतक्षे। अत्र आकमारक्षे कनोऽमप भक्षेदयाः नमाबस्त। तत्र कक्षेविलस कबल्पतयाः भक्षेदयाः अबस्त। आकमारस्य उपमासब्धियाः
घटमामदयाः नषयाः चक्षेतम् एक एवि आकमारयाः अविमरष्यतक्षे।
एविमम् अन्तयाःकरणस विपृसत्तयाः मविषययाः इत्यमामदमभयाः उपमासब्धिमभयाः चद्वैतन्यस्य सम्बन्ब्धिविरमातम् इदमम्
अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यमम्, इदस विपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यमम्, इदस मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमम् इमत व्यविहमारयाः
उपपदतक्षे। चद्वैतन्यस्य एविस भक्षेदयाः कबल्पतयाः एवि न तपु विमास्तमविकयाः। चद्वैतन्यक्षे स्विगत -सजमाततीय-मविजमाततीय-भक्षेदमायाः
न सन्ततीमत मह ससदमान्तयाः।
चद्वैतन्यक्षेन सह सम्बन्ब्धिविरमातम् चद्वैतन्यक्षे स्विस्य ब्धिमर स्य आरनोपस कपृत्विमा चद्वैतन्यक्षे भक्षेदमम् उत्पमादयमत स मह
उपमासब्धियाः।
रपुमकमविषयकमम् अजमानस दरक दक्षेरक्षे बस्थतमायमायाः रपुकक्षेयाः मविरक्षेषमासरस रपुमकत्विमम् आविपृणनोमत। ततयाः दनोषक्षेण
अजमानस रजतत्विक्षेन मविपररणमतक्षे। अजमानस च रपुकक्षेयाः समाममान्यमासरक्षे अभक्षेदक्षेन आसश्रितस भविमत। तदमा रपुमकयाः
रपुमकत्विक्षेन न प्रकमारतक्षे। मकन्तपु रजतत्विक्षेन प्रकमारतक्षे।
एविमक्षेवि मविश्विव्यमापकमम् अजमानस चद्वैतन्यमम् आविपृणनोमत। ततयाः दनोषक्षेण अजमानस घटमामदरूपक्षेण पररणमतक्षे।
अजमानस चद्वैतन्यक्षे अभक्षेदक्षेन आसश्रितस भविमत। तदमा चद्वैतन्यस चद्वैतन्यत्विक्षेन न प्रकमारतक्षे। मकन्तपु घटमामदरूपक्षेण
प्रकमारतक्षे।
यदमा अजमानस्य पररणमामयाः घटपटमामदमविषययाः चद्वैतन्यक्षे अभक्षेदक्षेन आसश्रितनो भविमत तदमा मविषययाः
चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः, अविच्छक्षे दकनो विमा भविमत। मकञ्च तदमा स मविषययाः घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस, पटमाविबच्छनचद्वैतन्यमम्
इत्यमामदरूपक्षेण अमभनक्षेऽमप चद्वैतन्यक्षे कमाल्पमनकस भक्षेदस जनयमत।
इमत मत्रमविब्धिस चद्वैतन्यमम् इमत प्रमतपमामदतमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -२
7. प्रत्यकप्रममा कमा।
8. समनकषर याः कयाः।
9. व्यमापमारलकणस मकमम्।
10. इबन्द्रियस्य करणत्विक्षे कनो व्यमापमारयाः।
11. करणलकणस मकमम्।
12. विपृत्त्यमात्मकस जमानस कस्य ब्धिमर याः।
13. कमामयाः ब्धिपृमतयाः इच्छमा इत्यमादययाः कस्य ब्धिममारयाः।
14. जमानक्षेमद्रियमामण कमत कमामन च।
15. मन इबन्द्रियस न विमा।
16. मनसयाः अमनबन्द्रियत्विक्षे प्रममाणस श्रिपुमतमम् सलखत।
17. ईश्विरयाः अनपुममननोमत न विमा।
18. कमा प्रत्यमभजमा।
19. समाकती कयाः।
20. प्रममाणचद्वैतन्यमम् मकमम्।
21. प्रममातपृचद्वैतन्यस मकमम्।

6.3.1) जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमममत आलनोच्यतक्षे इतयाः परमम्।
प्रममाणचद्वै त न्यस्य

मविषयमाविबच्छनचद्वै त न्यमाभक्षे द याः

मह जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्।

मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमामभनप्रममाणचद्वैतन्यत्विमम् इत्यथर याः। अथमारतम् यदमा मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन
अभक्षेदयाः भविमत तदमा तत्र यदम् जमानमम् उत्पदतक्षे ततम् प्रत्यकस जमानमम् इमत।
तदथमा - घटयाः मठमादम् बमहयाः अबस्त तदमा घटमाविबच्छनयाः आकमारयाः मठमाविबच्छनमादम् आकमारमादम् मभनयाः
भविमत। यदमा तपु घटयाः मठक्षे स्थमाप्यतक्षे तदमा घटमाकमारयाः मठमाकमारमादम् मभनयाः नमाबस्त। ययाः घटमाकमारयाः स
मठमाकमारयाः भविमत एवि। यदमप ययाः मठमाकमारयाः स घटमाकमारयाः इमत नमाबस्त। तथमामप सविर याः घटमाकमारयाः
मठमाकमारयाः अबस्त एवि। घटयाः मठयाः च आकमारस्य दबौ उपमाब्धिती। तदमा आकमारयाः च उपमहतयाः कथ्यतक्षे , अथविमा
उपब्धिक्षेययाः इत्यमप कथ्यतक्षे। उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त चक्षेतम् उपमहतस्य (उपब्धिक्षेयस्य) आकमारस्य अभक्षेदयाः
भविमत।
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भमारततीयदरर न मम्
एविमक्षेवि यदमा मविषयचद्वैतन्यस प्रममाणचद्वैतन्यस च एकदक्षेरक्षे भविमत तदमा उपमहतस चद्वैतन्यदयस मभनस न
मतष्ठमत, तयनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत।
यदमा मविषययाः बमाह्ययाः तदमा तक्षेन मविषयक्षेण (अथरन) सह इबन्द्रियस्य समनकषर याः भविमत चक्षेद म् विपृसत्तयाः
मविषयदक्षेरस गच्छमत। यदमा विपृसत्तयाः मविषयदक्षेरस गच्छमत तदमा उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरस्थस भविमत।
अयस घटयाः इमत प्रत्यकजमानस्थलक्षे मविषययाः घटयाः , स च बमाह्ययाः, अन्यदक्षेरस्थयाः च। इबन्द्रियस्य अथरन
सह समनकषर विरमातम् अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियदमारक्षेण बमहयाः गच्छमत, घटदक्षेरस्थस भविमत। एविञ्च तस्य घटमाकमारक्षेण
पररणमामयाः भविमत। तदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत, तद्दक्षेरस्थमा च इयमम्। इयस विपृसत्तरक्षेवि प्रममाणमम्। तदविबच्छनस
चद्वैतन्यमम् प्रममाणचद्वैतन्यमम्। यदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत तदमा घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः
भविमत। तदमा 'अयस घटयाः' घटमविषयकस प्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे।
घटयाः मठक्षे अबस्त अथमारतम् दयनोयाः एकदक्षेरस्थत्विमम् अबस्त चक्षेतम् घटमाकमार -मठमाकमारयनोयाः ऐक्यस भविमत।
अयस घट इमत जमानस्थलक्षे घटयाः चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः, विपृसत्तयाः चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः। यदमा विपृसत्तयाः घटमाकमारमा
भविमत, अथमारतम् घटयाः विपृत्तबौ अबस्त, अथमारतम् घटस्य विपृत्तक्षेश्च एकदक्षे र स्थत्विमम् अबस्त तदमा उपब्धिक्षेयस्य
चद्वैतन्यदयस्य अभक्षेदयाः भविमत। घटयाः भकतलक्षे अबस्त, विपृसत्तयाः भकतलक्षे नमाबस्त, विपृसत्तयाः घटमाकमारमा, घटमम् आसश्रित्य
अबस्त। अतयाः उपमासब्धिदयस यदमप एकदक्षेरक्षे नमाबस्त। तथमामप विपृसत्तयाः मविषयमाकमारमा भविमत तदमा मविषययाः विपृसत्तयाः च
इमत उपमासब्धिदयममप एकदक्षेरस्थमम् इमत व्यविहमारयाः मक्रयतक्षे।

अनपुम ममतस्थलक्षे प्रत्यकत्विमम्
पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलमम्। तत्र पविर तनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे।
अनपुमममतयाः परनोकस जमानमम्, न तपु प्रत्यकस जमानमम्। अत्र पविर तयाः विमह्नियाः, तयनोयाः सम्बन्ब्धियाः एतत्सविर भमासतक्षे। यतनो मह
पविर तस्य इबन्द्रियक्षेण समनकषर याः भविमत, विह्निक्षेयाः न भविमत। विपृत्तक्षेयाः बमहयाः गमनस्य हक्षेतपुयाः मह इबन्द्रियस्य अथरन सह
समनकषर याः। स च समनकषर याः पविर तक्षेन सह अबस्त, विमह्निनमा सह नमाबस्त। अतयाः पविर तमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत,
विह्न्यमाकमारमा न भविमत। मविषययाः मह पविर तयाः, स उपमासब्धियाः। विपृसत्तरमप उपमासब्धियाः। उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त।
अतयाः उपब्धिक्षेययनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत। परन्तपु विमह्निस्थलक्षे तथमा एकदक्षेरस्थत्विस नमाबस्त। अतयाः पविर तनो
विमह्निममानम् इमत स्थलक्षे पविर तमविषयस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे, विमह्निमविषयक्षे तपु परनोकस जमानमम् उत्पदतक्षे।

जमानमानमामम् प्रत्यकमम् , तक्षे ष मास मविषयमाणमास प्रत्यकत्विस परनोकत्विस विमा।
प्रत्यकमम्, अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदमम् अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः इमत एतमामन षबडविब्धिजमानमामन
विक्षेदमान्तमतक्षे। तक्षेषमामम् करणममप षबडविब्धिमम्। तथमामह - प्रत्यकमम् , अनपुममानमम् , उपममानमम् , आगमयाः (रबदयाः),
अथमारपसत्तयाः, अनपुपलबबब्धियाः इमत।
सविमारमण जमानमामन प्रत्यकक्षेण जमायन्तक्षे। अथमारतम् एतज्जमानमविषयकमामण जमानमामन प्रत्यकमामण , समाकमातम्
समामकविक्षेदमामन सबन्त। परन्तपु तक्षेषपु प्रत्यकजमानस्य मविषययाः घटमामदयाः अमप प्रत्यकयाः अबस्त , अनपुममतबौ भमासममानयाः
विह्न्यमामदमविषययाः न प्रत्यकयाः। स तपु अनपुमक्षेययाः, परनोकयाः। एविमम् अन्यक्षेषपु जमानक्षेषपु। अतयाः एवि यदमा घटमामदमविषयकस
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जमानस जमायतक्षे तज्जमानस घटमासरक्षे प्रत्यकमम् इमत कथ्यतक्षे। जमानमविषयकस जमानस सदमा प्रत्यकस मकन्तपु प्रत्यकजमानस्य
मविषययाः एवि प्रत्यकयाः, अन्यक्षेषमास मविषययाः तपु परनोकयाः इमत भमावियाः।
प्रमक्षे य मामण
यमाविदम् जमानस जमायतक्षे तत्र कक्षे मविषयमायाः, कमामन प्रमक्षेयमामण इमत चक्षेतम् मविषयस्य सबौकयमारय इत्थस विकसपु
रक्यतक्षे यतम् -

•

बमाह्यमविषयमायाः, अथमारतम् पञ्चमभयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः जक्षेयमायाः मविषयमायाः - द्रिव्यमामण तक्षेषमास गपुणमायाः, मकतरद्रिव्यगतमायाः
मक्रयमायाः, जमामतयाः, उपमासब्धिरूपमायाः ब्धिममारयाः।

•

अन्तयाःकरणक्षे मविदमाममानमायाः ब्धिममारयाः। यथमा सपुखस दयाःपु खमम् ब्धिमर याः अब्धिमर याः जमानमम् इत्यमामदकमम्।

•

अन्तयाःकरणममप स्वियस मविषययाः। अन्तयाःकरणक्षे विपृसत्तयाः जमायतक्षे। विपृसत्तरमप मविषययाः।

•

प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम्। अभमावियाः।

•

समाकती। आत्ममा।
एतक्षे मविषयमायाः जमातव्यमायाः सबन्त। एषपु कयाः प्रत्यकयाः, कयाः परनोकयाः इत्यमामदमविविक्षेचनस प्रचलमत।

सपुख मामदमविषयकस प्रत्यकमम्
सपुखमामदकमम् प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् च यदमा मविषययाः तदमा कथस प्रत्यकमम् उत्पदतक्षे।
सपुखमामदकस तपु अन्तयाःकरणस्य ब्धिमर याः एवि, आन्तरयाः मविषययाः, न तपु बमाह्ययाः। अतयाः इबन्द्रियदमारमा विपृत्तक्षेयाः
बमहगर मनस नमाविश्यकमम्। अत एवि मविषययाः तदमाकमारमा विपृसत्तयाः च सदमा एकदक्षेरक्षे भविमत। तक्षेन तदविबच्छनचद्वैतन्ययनोयाः
अभक्षेदयाः। अतयाः सपुखमामदमविषयकस प्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे। सपुखमाविबच्छनचद्वैतन्यस सपुखमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यस
सदमा एकदक्षेरक्षे अविबस्थतमम्। अतयाः सपुखमामदकस्य सदमा प्रत्यकमक्षेवि जमानमम् उत्पदतक्षे। कदमामप परनोकस ननोत्पदतक्षे।

स्विगतसपुख स्मपृत बौ अमतव्यमामप्तयाः
यदमा स्विस्य अततीतसपुखस्य स्मपृमतयाः भविमत तत्र सपुखस मविषययाः। स च अततीतयाः परन्तपु अन्तयाःकरणमक्षेवि
तस्य दक्षेरयाः। सपुखमाकमारमा स्मपृमतरूपमा विपृसत्तयाः उदक्षेमत। विपृसत्तदक्षेरयाः अमप अन्तयाःकरणमक्षेवि। अतयाः सपुखमात्मकयाः
उपमासब्धियाः विपृत्त्यमात्मकयाः उपमासब्धिश्च एकदक्षेरक्षे अबस्त। अतयाः सपुखमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य तदमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन
अभक्षेदयाः सदमा अबस्त। तक्षेन अततीतसपुखस्य स्मपृमतयाः अमप प्रत्यकस जमानमम् इमत आपसत्तयाः। सपुखस्मपृमतयाः तपु न
प्रत्यकजमानमममत ससदमान्तयाः। अतयाः अमतव्यमामप्तविमारणमाय मविषयस्य वितर ममानत्विस मविरक्षेषणस दक्षेयमम्। अथर याः यदमा
मविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः उदक्षेमत तदमा स मविषययाः वितर ममानयाः यमद स्यमातम् तमहर तमदषयकस जमानस प्रत्यकमम् इमत
अङतीकतर व्यमम्।
सपुखस्मपृमतस्थलक्षे यदमप सपुखमात्मकयाः उपमासब्धियाः मकञ्च स्मपृत्यमात्मकयाः उपमासब्धियाः एकदक्षेरक्षे अबस्त , तथमामप
मविषययाः सपुखमम् अततीतमम् अबस्त, वितर ममानस नमाबस्त। अतयाः अततीतसपुखमविषयकस्मपृतबौ न प्रत्यकत्विमापसत्तयाः।
एतमावितमा इदमम् आयमातस यदम् यमद मविषययाः वितर ममानयाः अबस्त, मकञ्च उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त, तमहर
उपब्धिक्षेयचद्वैतन्ययनोयाः

अभक्षेदयाः

भविमत

चक्षेतम्

जमानस

प्रत्यकमम्

इमत।

अथमारतम्

प्रममाणचद्वै त न्यस्य

वितर म मानमविषयचद्वै त न्यक्षे न अभक्षे द याः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
स्विगतब्धिममारब्धि मर जमानक्षे अमतव्यमामप्तयाः
विक्षेदमविमहतकमर णमा कबश्चतम् ससस्कमारमविरक्षेषयाः उद्भिविमत, स ब्धिमर याः, पपुण्यमम् विमा इमत कथ्यतक्षे। स च
अन्तयाःकरणक्षे मतष्ठमत।
विक्षेदमनमषदकमर करणक्षे कबश्चतम् ससस्कमारमविरक्षेषयाः उद्भिविमत, सयाः अब्धिमर याः, पमापस विमा इमत कथ्यतक्षे। स च
अन्तयाःकरणक्षे मतष्ठमत।
यदमा चद्वैत्रयाः ब्धिमाममर कस मद्वैत्रस प्रमत विदमत यदम् त्विस ब्धिमाममर कयाः इमत। तदमा चद्वैत्रस्य विमाक्यमादम् मद्वैत्रस्य
स्विब्धिमर मविषयकस रमाबदस जमानमम् उत्पदतक्षे। तबस्मनम् जमानक्षे मविषययाः ब्धिमर याः अबस्त। स च ब्धिमर याः मद्वैत्रस्य अन्तयाःकरणक्षे
अबस्त। एविञ्च विमाक्यश्रिविणमादक्षेवि ब्धिममारकमारमा विपृसत्तयाः मद्वैत्रस्य अन्तयाःकरणक्षे उदक्षेमत। अतयाः ब्धिमर दक्षेरयाः अन्तयाःकरणमम्।
तदपृसत्तदक्षेरयाः अमप अन्तयाःकरणमम्। मकञ्च ब्धिमर याः अन्तयाःकरणक्षे वितर तक्षे, ब्धिमर वितर ममानत्विमम् अबस्त। अतयाः
प्रममाणचद्वैतन्यस्य वितर ममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः अत्र भविमत। अत्र प्रत्यकजमानस्य प्रनोकस प्रयनोजकमम् अबस्त।
तक्षेन ब्धिमर मविषयकक्षे अबस्मनम् जमानक्षे प्रत्यकत्विमापसत्तयाः।
यदमप ब्धिममारब्धिमर्मौ अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। तथमामप तमदषयकस प्रत्यकस जमानस कदमामप कस्यमामप मत्यर स्य
नद्वैवि उत्पदतक्षे। ब्धिममारब्धिमर्मौ अनपुममानक्षेन आगमक्षेन विमा जमायक्षेतक्षे, न तपु प्रत्यकक्षेण प्रममाणक्षेन।
अतयाः अमतव्यमामप्तविमारणमाय यनोग्यत्विस मविषयस्य मविरक्षेषणस दक्षेयमम्। अथमारतम् यमद

यनोग्ययाः मविषययाः

वितर ममानयाः अबस्त, मकञ्च उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त, तमहर उपब्धिक्षेयचद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत चक्षेतम् जमानस
प्रत्यकमम् इमत। अथमारतम् प्रममाणचद्वै त न्यस्य यनोग्यवितर ममानमविषयचद्वै त न्यक्षे न अभक्षे द याः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्।
सपुखदयाःपु खक्षे अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। ब्धिममारब्धिमर्मौ अमप अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। तथमामप सपुखदयाःपु खयनोयाः प्रत्यकस
जमानमम् उत्पदतक्षे। ब्धिममारब्धिमर्मौ तपु न प्रत्यकजमानमविषयबौ। कथमम् अयस भक्षेदयाः। सपुखदयाःपु खयनोयाः प्रत्यकयनोग्यत्विमम्
अबस्त, ब्धिममारब्धिमर यनोयाः नमाबस्त। एविस पमाथर क्यस्य मकस कमारणमम्। तत्रनोच्यतक्षे - फलबलकल्प्ययाः स्विभमाविमविरक्षेषयाः
प्रयनोजकयाः। फलमम् अत्र प्रत्यकस जमानमम्, अनपुमममतजमानस विमा। तत्र सपुखस्य प्रत्यकस भविमत। अतयाः सपुखक्षे
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् अबस्त। प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस च उद्भित
क त्विमम्। ब्धिमर स्य अब्धिमर स्य विमा प्रत्यकस न
भविमत। अतयाः तत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् उद्भित
क त्विस नमाबस्त। अयमक्षेवि स्विभमाविमविरक्षेषयाः यतम् कस्यमचदम्
उद्भित
क त्विमम्

अबस्त,

कस्यमचदम्

नमाबस्त।

उद्भित
क त्विस

च

लबौमककमविषयतमावित्त्विमम्

अथविमा

प्रत्यकत्विप्रयनोजकब्धिमर मविरक्षेषयाः। अथमारतम् तमादृरब्धिमर मविरक्षेषयाः यदरमातम् तदममर मविषयकस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे
इमत।
जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य मविषयक्षे अयस मनगर सलतयाः अथर याः - तत्तत्प्रत्यक -यनोग्य -वितर ममान मविषयमाविबच्छनचद्वै त न्यमामभनत्विस तत्तदमाकमारविपृत्त् यविबच्छनजमानस्य तत्तदसरक्षे प्रत्यकत्विमम्।
चमाकपुषप्रत्यकयनोग्ययाः वितर ममानयाः च घटयाः मविषययाः। तदविबच्छनचद्वैतन्यस्य घटमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन
अभक्षेदयाः एवि तदमा उत्पनस्य जमानस्य घटमासरक्षे प्रत्यकत्विमम् इमत समन्विययाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -३
22. अयस घटयाः इमत चमाकपुषप्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे इमत विक्षेदमान्तमतक्षेन।
23. पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलक्षे कस्य प्रत्यकत्विमम्।
24. जमानजमानस प्रत्यकमनपुमममतरुपमममतयाः रमाबदमम् विमा।
25. अनपुमममतयाः प्रत्यकक्षेण जमायतक्षे न विमा।
26. सपुखस्मपृमतयाः प्रत्यकमा न विमा।
27. पपुण्यस्य कमारणस मकमम्।
28. पमापमम् मकमम्।
29. ब्धिमर याः प्रत्यकविक्षेदयाः न विमा।
30. अब्धिमर याः प्रत्यकविक्षेदयाः न विमा।
31. जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य मनगर सलतस लकणस सलखत।

6.3.2) मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
इतयाः पकविर जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमममत आलनोमचतमम्। समविस्तरमम्। इतयाः परस
मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमममत मविषययाः उपन्यस्यतक्षे।
प्रममात्रमभनत्विस मह मविषयस्य प्रत्यकत्विमम्। प्रममात्रमभनत्विमम् इत्यस्य अथर्यो मह प्रममातपृसत्तमामतररक सत्तमाकत्विमाभमावियाः। प्रममातपृसत्तमा मह प्रममातपृचद्वैतन्यस्य सत्तमा। प्रममातपुयाः यमा सत्तमा , ततयाः अमतररकमा सत्तमा यस्य स
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकयाः।

तत्त्विमम्

प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमम्।

तमादृरस्य

प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विस्य अभमावियाः एवि प्रममात्रभक्षेदयाः। अयमभमावियाः यबस्मनम् मविषयक्षे स मविषययाः प्रत्यकयाः।
मविविरणमम्
विक्षेदमान्तमतक्षे समगस जगतम् ब्रहमण अध्यस्तमम्। अमविदनोपमहतस घटमामदमविषयमाविबच्छनस यतम् चद्वैतन्यस
तबस्मनम् सविर्योऽमप प्रपञ्चयाः अध्यस्तयाः। तत्र असब्धिष्ठमानस चद्वैतन्यमम्। अध्यस्तयाः घटमामदमविषययाः। सविर्योऽमप अध्यस्तनो
मविषययाः ममथ्यमा। अतयाः तस्य स्विककीयमा चद्वैतन्यमभनमा कमामप सत्तमा नमाबस्त। असब्धिष्ठमानचद्वैतन्यमम् अध्यस्तस्य
सत्तमा। अमविदनोपमहतस घटमाविबच्छनस चद्वैतन्यस मह घटस्य असब्धिष्ठमानमम्। तच्चद्वैतन्यसत्तमा एवि घटस्य सत्तमा , ततयाः
मभनमा घटस्य कमामप सत्तमा नमाङतीमक्रयतक्षे।
यदमा अन्तयाःकरणस घटमाकमारस भविमत तदमा यथमा प्रममाणमाविबच्छनस चद्वैतन्यस मविषयमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम्
एकदक्षेरस्थस भविमत, तदतम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम् अथमारतम् प्रममातपृचद्वैतन्यममप मविषयदक्षेरस्थस भविमत।
इत्थमम् मविषयचद्वैतन्यस, प्रममाणचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वैतन्यस च एकदक्षेरस्थस भविमत। तदमा एतच्चद्वैतन्यत्रयस्य ऐक्यस
भविमत।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
इत्थस मविषयस्य सत्तमा मह तदसब्धिष्ठमानमम्। तच्च मविषयमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम्। प्रममातपृचद्वैतन्यस्य
मविषयचद्वैतन्यक्षेन ऐक्यस भविमत। अत्र प्रममातपृचद्वैतन्यस्य यमा सत्तमा समा एवि सत्तमा मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा।
मविषयस्य सत्तमा च मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमक्षेवि। अतयाः प्रममातपृसत्तमातयाः अमतररकमा सत्तमा मविषयस्य नमाबस्त। एविमम्
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः मह मविषयक्षे अबस्त। अतयाः तमादृरमविषययाः प्रत्यकयाः भविमत।
समन्विययाः
घटमविषयस चमाकपुषप्रत्यकस्थलक्षे घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य यमा सत्तमा समा एवि घटस्य सत्तमा। यदमा
चकपुघरटयनोयाः समनकषर याः भविमत तदमा अन्तयाःकरणस घटदक्षेरस गच्छमत, घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत। तदमा
घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस घटमाकमारविपृत्त्यविबच्छनस प्रममाणचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वैतन्यस च एकक्षेदरस्थस भविमत, मकञ्च तक्षेषमामम्
अभक्षेदयाः भविमत। तत्र घटस्य सत्तमा मह घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा , घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यस च
एकमक्षेवि। अतयाः प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः एवि घटस्य अबस्त इमत घटयाः प्रत्यकयाः मविषययाः। प्रत्यकयाः
मविषययाः एवि अपरनोकयाः मविषययाः अमप कथ्यतक्षे।
यदमा पविर तनो विमह्निममानम् इत्यमामदयाः अनपुमममतयाः उत्पदतक्षे तदमा इबन्द्रियस्य पविर तक्षेन समनकषर याः भविमत ,
विमह्निनमा सह नद्वैवि भविमत। अतयाः अन्तयाःकरणस पविर तदक्षेरस गच्छमत, विमह्निदक्षेरस तपु न गच्छमत। पविर तमाकमारमा विपृसत्तयाः
उदक्षेमत, विह्न्यमाकमारमा तपु ननोदक्षेमत। अतयाः प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः पविर तक्षे अबस्त, विह्निबौ नमाबस्त। अतयाः
एवि पविर तयाः प्रत्यकमविषययाः, विमह्नियाः न प्रत्यकमविषययाः।
ब्धिममारद तीनमास प्रत्यकमविषयत्विविमारणमम्
चद्वैत्रयाः ब्धिमर विमानम् सपुखमातम् इत्यमादनपुममानस्थलक्षे ब्धिमर याः अनपुममानक्षेन जमातयाः। तदमा ब्धिमर स्य सत्तमा ब्धिममारविबच्छनस
चद्वैतन्यमक्षेवि। अन्तयाःकरणस्य क्विमामप गमनस्यमाविश्यकतमा नमाबस्त यतनो मह ब्धिमर याः अन्तयाःकरणक्षे एवि वितर तक्षे। अतयाः
प्रममातपृचद्वैतन्यस्य सत्तमा एवि ब्धिममारविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा। अतयाः एवि प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः ब्धिमर
लभ्यतक्षे। तक्षेन ब्धिमर स्य प्रत्यकत्विमापसत्तयाः। ब्धिमर याः कदमामप न प्रत्यकयाः। अतयाः तदमारणमाय यनोग्यत्विस मविषयस्य
मविरक्षेषणस दक्षेयमम्। अथमारतम् प्रममातपृस त्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः यमद प्रत्यकयनोग्यक्षे मविषयक्षे स्यमातम् तमहर स
मविषययाः प्रत्यकयाः बनोध्ययाः। एविञ्च ब्धिमर याः न प्रत्यकयनोग्ययाः। अतयाः प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः ब्धिमर
अबस्त, तथमामप प्रत्यकयनोग्यत्विस ब्धिमर नमास्ततीमत नमामतव्यमामप्तयाः।
अततीतसपुखस्य अनपुमममतयाः भविमत चक्षेतम् सपुखमाकमारमा विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। सपुखमम् अन्तयाःकरणक्षे , विपृसत्तयाः च
अन्तयाःकरणक्षे भवितयाः। तदमा प्रममातपृचद्वैतन्यस्य मविषयचद्वैतन्यस्य च अभक्षेदयाः भविमत। तदमा दयनोयाः सत्तमा न मभनमा।
एविस प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः मकञ्च प्रत्यकयनोग्यत्विस मविषयक्षे सपुखक्षे वितर तक्षे इमत अमतव्यमामप्तयाः। तदमारणमाय
वितर ममानत्विस

मविषयस्य

मविरक्षेषणस

दक्षेयमम्।

प्रत्यकत्वि -वितर ममानत्विसममानमासब्धिकणयाः

प्रममातपृस त्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः मविषयगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकयाः। अततीतसपुखक्षे वितर ममानत्विमाभमाविमातम्
नमामतव्यमामप्तयाः।
नतीलनो घटयाः इमत प्रत्यकस्थलक्षे घटगतनतीलत्विस्य प्रत्यकत्विस भविमत। यतनो मह रूपक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस
वितर ममानत्विस प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः च वितर न्तक्षे। यबस्मनम् घटक्षे नतीलत्विस वितर तक्षे तबस्मनक्षेवि घटक्षे घटस्य
पररममाणमामदकस वितर तक्षे। नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः नतीलत्विमम्। पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः
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पररममाणमम्। नतीलत्विस पररममाणस च घटक्षे अथमारतम् एकदक्षेरक्षे वितरतक्षे। अतयाः नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैन्यस्य
पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः अबस्त। नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममातपृचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः भविमत।
नतीलत्विस्य

सत्तमा

तपु

नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य

पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य

सत्तमा

एवि।

सत्तमा

इत्थस

एवि।

पररममाणक्षे

मकञ्च

पररममाणस्य

वितर ममानत्विस

सत्तमा

प्रत्यकयनोग्यत्विस

प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः च वितर न्तक्षे। अतयाः पररममाणस्य प्रत्यकत्विमापसत्तयाः। मकन्तपु यदमा रूपस्य
प्रत्यकस भविमत तदमा पररममाणस्य प्रत्यकत्विस नमाङतीमक्रयतक्षे।
अमतव्यमामप्तविमारणमाय तत्तदमाकमारविपृत्त्यप
पु महतत्विस प्रममातपृचद्वैतन्यस्य मविरक्षेषणस मनविक्षेरनतीयमम्। इत्थस
प्रत्यकयनोग्यत्विस वितर म मानत्विस तत्तदमाकमारविपृत्त् यपुप महत -प्रममातपृस त्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः च यबस्मनम्
मविषयक्षे स मविषययाः प्रत्यकयाः इमत बनोध्यमम्। अथमारतम् यबस्मनम् मविषयक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस वितर ममानत्विस चमाबस्त, एविञ्च
तदमाकमारमा एवि यमा विपृसत्तयाः, तदपपु महतस यतम् प्रममातपृचद्वैतन्यस तत्सत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः अमप तबस्मनक्षेवि मविषयक्षे
यमद स्यमातम् तमहर स मविषययाः प्रत्यकयाः इमत।
यदमा नतीलनो घट इमत चमाकपुषप्रत्यकस जमायतक्षे तदमा चकपुषयाः नतीलत्विक्षेन सह ससयक
पु तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः
उत्पदतक्षे। तदमा नतीलत्विस्य चकपुषयाः तयनोयाः सम्बन्ब्धिस्य च स्विभमाविविरमातम् नतीलत्विमाकमारमा विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे ,
गन्ब्धिमादमाकमारमा विपृसत्तयाः ननोत्पदतक्षे। यदमा नतीलनो घट इमत जमानस भविमत, तदमा नतीलनो महमानम् एकनो घट इत्यमप जमानस
सम्भविमत। एकबस्मनक्षेवि जमानक्षे नतीलत्विमम् महत्त्विमम् एकत्विस च भमासन्तक्षे। अतयाः पररममाणमाकमारमा विपृसत्तयाः सम्भविमत।
परन्तपु प्रममातमा यमद कक्षेविलस नतीलनो घट इमत एवि अमभलमपतपुमम् इच्छमत तदमा पररममाणस मविषययाः न भविमत। यदमा
पररममाणस मविषययाः नमाबस्त तदमा एवि अयस प्रश्नयाः उदक्षेमत। तत्र नतीलत्विमाकमारयमा विपृत्त्यमा प्रममातपृचद्वैतन्यममप उपमहतस
भविमत। अतयाः नतीलत्विक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस वितर ममानत्विस नतीलत्विमाकमारविपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः
अबस्त। अतयाः नतीलत्विस प्रत्यकयाः मविषययाः। पररममाणमाकमारमा विपृसत्तयाः नमाबस्त। अतयाः पररममाणमाकमारयमा विपृत्त्यमा उपमहतस
चद्वैतन्यममप

नमाबस्त।

अतयाः

यदमप

पररममाणक्षे

प्रत्यकयनोग्यत्विस

वितर ममानत्विस

चमाबस्त

तथमामप

पररममाणमाकमारविपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः नमास्ततीमत न पररममाणस प्रत्यकयाः मविषययाः।
न्यमायमतक्षे अयस घटयाः इमत प्रथमजमानस व्यविसमाययाः कथ्यतक्षे। व्यविसमायमविषयकस प्रत्यकस जमानमम्
अनपुव्यविसमाययाः कथ्यतक्षे। परन्तपु विक्षेदमाबन्तनयाः व्यविसमायस्य जमानमम् अनपुव्यविसमायक्षेन इमत नमाङतीकपु विर बन्त। अतयाः
प्रथमजमानक्षे एवि प्रममातपृ-प्रमममत-प्रमक्षेयमामण इमत त्रतीमण भमासन्तक्षे। अथमारतम् यदमा घटयाः जमानक्षे भमासतक्षे तदमा तदमाकमारमा
विपृसत्तरमप तबस्मनक्षेवि जमानक्षे भमासतक्षे।
यदमा घटमविषयकस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे तदमा घटमाकमारविपृसत्तमविषयकममप प्रत्यकमम् उत्पदतक्षे।
परन्तपु यथमा घटजमानमाय घटमाकमारविपृसत्तयाः, तथमा विपृसत्तजमानमाय विपृत्त्यमाकमारमा अपरमा मदततीयमा विपृसत्तयाः ,
मदततीयविपृसत्तजमानमाय तपृततीयमा विपृसत्तयाः इमत एविमम् न भविमत। अथमारतम् मदततीयतपृततीयमामदविपृत्तययाः न उद्भिविबन्त। मकन्तपु
घटमाकमारविपृसत्तयाः स्विमम् अमप मविषयतीकरनोमत। घटमाकमारविपृसत्तयाः स्वियमम् अब्धिपुनमा स्विस्य मविषययाः। अतयाः विपृत्त्य प
पु महत प्रममातपृसत्तमामतररकमा तस्यमायाः सत्तमा नमाबस्त। अथमारतम् तस्यमामम् विपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः
अबस्त। एविञ्च तस्यमामम् वितर ममानत्विस, प्रत्यकयनोग्यत्विस च अबस्त। अतयाः विपृसत्तयाः प्रत्यकयाः मविषययाः।
१) अन्तयाःकरणमम्, २) तदममारयाः सपुखमादययाः, ३) विपृसत्तयाः, ४) प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् ५) समाकती च
इमत एतमदषयकमम् अमप प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे। परन्तपु यथमा घटमामदप्रत्यकस्थलक्षे इबन्द्रियमाथर समनकषरण
भमारततीयदरर नमम्

91

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
अन्तयाःकरणस मविषयदक्षेरस गच्छमत एविञ्च मविषयमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः उदक्षेमत। तथमा एतक्षेषमास मविषयक्षे न भविमत। एतक्षेषमास
कक्षेनमामप इबन्द्रियक्षेण समनकषर याः न भविमत। अतयाः तत्तदमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः नद्वैवि भविमत।
मविषययाः

अजमानक्षेन

आविपृतयाः

भविमत।

यनो

मविषययाः

अजमानमाविपृतयाः

भविमत

तमदषयक्षे

एवि

ससरयमविपयर यमामदकमम् उत्पदतक्षे। मविषयजमानमाय अस्य अजमानस्य आविरणस्य भङयाः आविश्यकयाः , एविञ्च
समामकचद्वैतन्यक्षेन सह सम्बन्ब्धियाः आविश्यकयाः। एविमम् आविरणभङयाः समामकचद्वैतन्यसम्बन्ब्धियाः इमत एतद्दयमम् कथमम्
सम्भविमत। यदमा इबन्द्रियमाथर समनकषर याः भविमत तदमा अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियदमारमा मविषयदक्षेरस गच्छमत, मविषयमाकमारमा
प्रममाणविपृसत्तश्च उदक्षेमत। तदमा चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत, तक्षेन आविरणभङयाः भविमत। अमप च प्रममाणविपृसत्तदमारमा
समामकचद्वैतन्यस्य मविषयक्षेण सह सम्बन्ब्धियाः अमप भविमत। एविमम् आविरणभङयाः समामकसम्बन्ब्धियाः च सम्पदक्षेतक्षे।
यनो मविषययाः अजमानक्षेन आविपृतयाः नमाबस्त , अथविमा यनो मविषययाः समाकमातम् समामकचद्वैतन्यक्षेन सम्बदयाः अबस्त ,
तयनोयाः प्रकमारनमाय कमामप प्रममाणविपृसत्तयाः नमापक्षेमकतमा। तक्षे च मविषयमायाः १ ) अन्तयाःकरणमम्, २) तदममारयाः सपुखमादययाः,
३) विपृसत्तयाः, ४) प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् इमत एतक्षे। एतक्षेषमास मविषयक्षे कस्यमामप ससरयमविपयर यमामदकस न भविमत।
अतयाः एतक्षे अजमानक्षेन आविपृतमायाः न सबन्त। मकञ्च एतक्षेषमास समामकचद्वैतन्यक्षे आसश्रितमायाः , अतयाः समामकणमा सह तक्षेषमास
समाकमातम् सम्बन्ब्धिनोऽमप अबस्त। एतक्षेषमास जमानमाय यमाविदम् समामकचद्वैतन्यस मविषयमाकमारस न भविमत तमावितम् प्रत्यकस न
उदक्षेमत। समामकचद्वैतन्यस मनरमाकमारमबस्त। तस्य सपुखमादमाकमारमात्विस स्वितयाः नद्वैवि सम्भविमत। अतयाः चद्वैतन्यस्य
मविषयमाकमारत्विमाय अमविदमाविपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। प्रममाणविपृसत्ततयाः अमविदमाविपृसत्तयाः मभनमा इमत अविब्धिक्षेयमम्। मकञ्च
अमविदमाविपृसत्तयाः न अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः इत्यमप बनोध्यमम्।
प्रत्यकयनोग्यत्विस वितर ममानत्विस तत्तदमाकमारविपृत्त् यपुप महत -प्रममातपृस त्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः च
यबस्मनम् मविषयक्षे स मविषययाः प्रत्यकयाः इमत प्रनोकमक्षेवि। सपुखमादययाः वितर ममानमायाः प्रत्यकयनोग्यमायाः सबन्त। मकञ्च
तत्तदमाकमारमा अमविदमाविपृसत्तरमप उदक्षेमत। अतयाः तत्तदमाकमारविपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृसत्तमातयाः अमतररकमा तक्षेषमास सत्तमा
नमाबस्त। एविस लकणसमन्विययाः भविमत। यदमप सपुखमादतीनमास कपृतक्षे इबन्द्रियदमारमा बमहयाः अन्तयाःकरणस्य बमहयाः
गमनमाभमाविमातम् प्रममाणविपृसत्तयाः न उदक्षेमत तथमामप अमविदमाविपृसत्तयाः उदक्षेमत।
कक्षेमचदम् मविषयमायाः समामकविक्षेदमायाः। कक्षेमचच्च कक्षेविलसमामकविक्षेदमायाः। यक्षेषमामम् इबन्द्रियक्षेण समनकषर विरमादम्
तत्तदमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत, समा प्रममाणविपृसत्तयाः। यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा अथविमा
अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः अपक्षेमकतयाः, तक्षे समामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे। यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः न अपक्षेमकतमा ,
अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः नमापक्षेमकतयाः, कक्षेविलमम् अमविदमाविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा तक्षे कक्षेविलसमामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे।
तत्रमायस मनगर सलतयाः अथर याः - स्विमाकमारविपृत्त् यपु प महत -प्रममातपृ-चद्वै त न्य -सत्तमामतररक -सत्तमाकत्विरकन् यत्विक्षे
समत यनोग्यत्विक्षे समत वितर म मानत्विस मविषयगतस प्रत्यकत्विमम् इमत। स्विमम् अत्र मविषययाः।
एतमावितमा जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमम्, मविषयगतस्य च प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
मकमममत अमत मविस्तरक्षेण उपन्यस्तमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -४
32. जगतम् क्विमाध्यस्तमम्।
33. विक्षेदमान्तमतक्षे अनपुव्यविसमाययाः अङतीकपृतनो न विमा।
34. सपुखमम् अजमानमाविपृतमबस्त न विमा।
35. सपुखमविषयक्षे कस्यमामप भमनो जमायतक्षे विमा।
36. कक्षे समामकविक्षेदमायाः।
37. कक्षे कक्षेविलसमामकविक्षेदमायाः।
38. मविषयगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस्य मनष्कपृषस लकणस मकमम्।

पमाठसमारयाः
प्रममायमायाः षडम् भक्षेदमायाः - प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत।
एतमासपु प्रत्यकप्रममा कमा इमत अबस्मनम् पमाठक्षे मविस्तरक्षेण उपपमामदतमम्। समावियविमम् अन्तयाःकरणमम् चकपुरमादतीबन्द्रियद्वैयाः
बमहयाः गत्विमा मविषयमाकमारमम् भविमत। अयस घटमामदमविषयमाकमारक्षेण अन्तयाःकरणस्य पररणमामयाः एवि विपृसत्तररमत कथ्यतक्षे।
तक्षेन घटमामदद्रिव्यस जमायतक्षे। द्रिव्यविपृसत्तगपुणमानमास द्रिव्यमातम् न अत्यन्तस भक्षेदयाः। अतयाः यथमा द्रिव्यमाकमारमा विपृसत्तयाः तथद्वैवि
गपुणमादमाकमारमा विपृसत्तरमप भविमत। अन्तयाःकरणस्य अविस्थमामविरक्षेषयाः यत्र अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य प्रमतबन्ब्धिकमम्
अजमानमम् मनवितर तक्षे समा अविस्थमा एवि विपृसत्तररमत कथ्यतक्षे। घटमामदमविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत तदमा
घटमामदमविषयचद्वैतन्यस अमभव्यकस भविमत। इदमम् अमभव्यकस चद्वैतन्यमक्षेवि प्रत्यकप्रममा न तपु उपमासब्धिरमहतस रपुदस
चद्वैतन्यमम्।
ययमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस भविमत समा विपृसत्तयाः इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण यत्सम्बन्ब्धिविरमातम्
उत्पदतक्षे स सम्बन्ब्धियाः समनकषर याः कथ्यतक्षे। इबन्द्रियस च समनकषमारत्मकव्यमापमारवितम् प्रममास प्रमत असमाब्धिमारणस
कमारणमम् अबस्त इत्यतयाः इबन्द्रियस प्रत्यकप्रममायमायाः करणमम् इमत ससद्ध्यमत।
विपृत्त्यमभव्यकस चद्वैतन्यमम् प्रत्यकप्रममा। यदमप चद्वैतन्यस ननोत्पदतक्षे तथमामप तदविच्छक्षे दविपृसत्तयाः उत्पदतक्षे।
अतयाः तदविबच्छनस चद्वैतन्यममप जन्यमम् उच्यतक्षे। यदमप जमानस चद्वैतन्यमक्षेवि तथमामप अध्यमासविरमातम् विपृसत्तरक्षेवि
जमानमम् इमत व्यविहमारयाः।
जमानमम् सपुखस दयाःपु खमम् इच्छमा दक्षेषयाः ब्धिमर याः अब्धिमर याः इत्यमादययाः अन्तयाःकरणब्धिममारयाः। यदमप एविस तथमामप
अहस सपुखती इत्यमादबौ सपुखमम् आत्मब्धिमर याः इमत प्रततीयतक्षे। तत्रनोच्यतक्षे - आत्मनमा अन्तयाःकरणस्य ऐक्यमाध्यमासयाः
भविमत। तदमा आत्ममन जमानसपुखमादतीनमामम् अन्तयाःकरणब्धिममारणमामम् आरनोपयाः, अध्यमासयाः भविमत। अध्यमासविरमादक्षेवि

भमारततीयदरर नमम्

93

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
अनपुभवियाः 'अहस सपुखती' इत्यमामदयाः उपपदतक्षे। एविञ्च मनयाः न इबन्द्रियमम्। अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस समाकती इमत
कथ्यतक्षे। समाकती सदमा प्रकमारस्विभमावियाः।
मकममप जमानमम् प्रत्यकमम् इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमम्। कनोऽमप मविषययाः प्रत्यकयाः इत्यत्र
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् मकमम्। एविस जमानगतप्रत्यकत्विस्य मविषयगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमममत मविषयदयस
समविस्तरममालनोमचतमम् अबस्मनम् पमाठक्षे । तत्र प्रममाणचद्वैतन्यस्य यनोग्यवितर ममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य
प्रयनोजकमममत

ससदमाबन्ततमम्।

स्विमाकमारविपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विक्षे

समत

यनोग्यत्विक्षे समत वितर ममानत्विस मविषयगतस प्रत्यकत्विमममत ससदमाबन्ततमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. अन्तयाःकरणस्य समावियवित्विमम् प्रमतपदमायत।
2. विपृसत्तयाः कथमम् उत्पदतक्षे इमत सलखत।
3. गपुणमक्रयमादमाकमारमा विपृसत्तयाः कथमम्।
4. प्रत्यकप्रममास मविस्तमारयत।
5. इबन्द्रियस्य करणत्विमम् उपपमादयत।
6. विपृत्तबौ जमानत्विनोपचमारयाः कथमम्।
7. अनमामद चद्वैतन्यस कथस प्रममा।
8. जमानदययाः मननोब्धिममारयाः इमत उपपमादयत।
9. प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इत्यत्र कनो दनोषयाः।
10. समामकलकणस सदलकपृत्यमम् उपस्थमापयत।
11. प्रममाणचद्वैतन्यमामदमत्रमविब्धिस चद्वैत्यन्यमम् विणर यत।
12. चद्वैतन्यस तपु एकमक्षेवि। कथस तमहर तस्य त्रद्वैमविध्यमम्।
13. जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस्य लकणस सदलकपृत्यमपुपस्थमापयत।
14. पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलक्षे कस्य प्रत्यकत्विमम् कपुतयाः च।
15. सपुखमामदमविषयकस प्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे।
16. प्रममाणचद्वैतन्यस्य वितर ममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत प्रयनोजकलकणक्षे
वितर ममानत्विस यमद न मविषयमविरक्षेषणस तमहर कमा आपसत्तयाः।

17. प्रममाणचद्वैतन्यस्य यनोग्यवितर ममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत प्रयनोजकलकणक्षे
यनोग्यत्विस यमद न मविषयमविरक्षेषणस तमहर कमा आपसत्तयाः।

18. घटमाविबच्छनचद्वैतन्यसत्तमा एवि घटस्य सत्तमा इमत कथमम्।
19. पविर तनो विमह्निममानम् इत्यमामदयाः अनपुममानस्थलक्षे पविर तस्य कथस न प्रत्यकमविषयत्विमम्।
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20. सपुखमादतीनमास समामकविक्षेदमानमास प्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. प्रममा षनोढमा - प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत।
2. प्रत्यकमम्।
3. प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु मक्रयतक्षे। प्रत्यकमम् प्रममाणमम्। प्रत्यकमम् जमानमम्। प्रत्यकयाः मविषययाः
इमत।

4. समावियविमम्।
5. अमनत्ययाः।
6. तन्मननोऽसपृजत इमत।
7. प्रत्यकप्रममा चद्वैतन्यमम्।
8. ययमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस भविमत समा विपृसत्तयाः इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण यत्सम्बन्ब्धिविरमातम्
उत्पदतक्षे स सम्बन्ब्धियाः समनकषर याः कथ्यतक्षे।

9. तज्जन्यत्विक्षे समत तज्जन्यजनकत्विस व्यमापमारलकणमम्।
10. समनकषर याः।
11. व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणमम् करणमम्।
12. अन्तयाःकरणस्य।
13. अन्तयाःकरणस्य।
14. श्रिनोत्रस त्विकम् चकपुयाः सजहमा (रसनमा) घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेमद्रियमामण।
15. न।
16. मनसयाः अमनबन्द्रियत्विक्षे प्रममाणस श्रिपुमतयाः - इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा ह्यथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः इमत।
17. न।
18. तत्तक्षेदन्तमाविगमामह जमानस मह प्रत्यमभजमा।
19. अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस समाकती इमत कथ्यतक्षे।
20. अन्तयाःकरणस्य मविषयमाकमारयाः पररणमाममविरक्षेषयाः यमा विपृसत्तयाः तयमा विपृत्त्यमा अविबच्छनस चद्वैतन्यमम् मह
प्रममाणचद्वैतन्यमम्।

21. अन्तयाःकरणस्य यमाविमानम् असरयाः मविषयमाकमारयाः पररणमामयाः नमाबस्त, तक्षेन अन्तयाःकरणमासरक्षेन अविबच्छनस
चद्वैतन्यमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वैतन्यस, प्रममातमा इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे।

22. अयस घटयाः इमत चमाकपुषप्रत्यकस्थलक्षे घटयाः बमाह्ययाः, अन्यदक्षेरस्थयाः च। चकपुषयाः घटक्षेन सह ससयनोगविरमातम्
अन्तयाःकरणमम् चकपुदमाररण
क्षे बमहयाः गच्छमत, घटदक्षेरस्थस भविमत। एविञ्च तस्य घटमाकमारक्षेण पररणमामयाः
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भविमत। तदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत। इयस विपृसत्तरक्षेवि प्रममाणमम्। तदविबच्छनस चद्वैतन्यमम् प्रममाणचद्वैतन्यमम्।
यदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत तदमा घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः भविमत। तदमा

'अयस घटयाः' घटमविषयकस चमाकपुषप्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे।
23. पविर तस्य।
24. प्रत्यकमम्।
25. जमायतक्षे।
26. न।
27. विक्षेदतन्मकलकरमास्त्रमविमहतकमर जन्ययाः अन्तयाःकरणस्य ससस्कमारमविरक्षेषयाः पपुण्यमम्।
28. विक्षेदतन्मकलकरमास्त्रमनमषदकममारनपुष्ठमानजन्ययाः अन्तयाःकरणस्य ससस्कमारमविरक्षेषयाः पमापमम्।
29. न।
30. न।
31. तत्तत्प्रत्यक-यनोग्य-वितर ममान-मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमामभनत्विस तत्तदमाकमारविपृत्त्यविबच्छनजमानस्य तत्तदसरक्षे
प्रत्यकत्विमम्।

32. जगदविबच्छनचद्वैतन्यक्षे।
33. न।
34. न।
35. न।
36. यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा अथविमा अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः अपक्षेमकतयाः , तक्षे मविषयमायाः
समामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे।

37. यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः न अपक्षेमकतमा, अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः नमापक्षेमकतयाः, कक्षेविलमम्
अमविदमाविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा तक्षे मविषयमायाः कक्षेविलसमामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे।

38. स्विमाकमारविपृत्त्यपपु महत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विक्षे समत यनोग्यत्विक्षे समत वितर ममानत्विस
मविषयगतस प्रत्यकत्विमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः ॥
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