७

7) प्रत्यकप्रममाणस्य प्रत्यकप्रममाणभक्षे द मायाः
प्रस्तमाविनमा
पकविरबस्मनम् पमाठदयक्षे दरर नस दरर नभक्षेदमायाः प्रममाणमामन प्रममाभक्षेदमायाः इमत आलनोमचतमम्। तत्र प्रत्यकप्रममा कमा
इमत समविस्तरमपुपस्थमाप्य मकममप जमानमम् प्रत्यकमम् इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस मकमम्। कनोऽमप मविषययाः
प्रत्यकयाः इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् मकमम्। एविस जमानगतप्रत्यकत्विस्य मविषयगतप्रत्यकत्विस्य च प्रयनोजकस
मकमममत मविषयदयस समविस्तरममालनोमचतमम्।
अबस्मनम् पमाठक्षे प्रत्यकप्रममाणस्य प्रकमारमायाः कक्षे इमत मविषययाः प्रस्तकयतक्षे। अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तभक्षेदमातम्
बपुमदयाः मनयाः अहसकमारयाः मचत्तमम् इत्यमादतीमन नमाममामन कथस भविबन्त इमत मविषययाः सयपुमक प्रमतपमादमयष्यतक्षे।
प्रत्यकजमानस्य समविकल्पक-मनमविर कल्पकभक्षेदमातम् दद्वैमविध्यमम् उपस्थमापमयष्यतक्षे। एविञ्च तत्त्विमसस इमत
महमाविमाक्यमातम् कथस मनमविर कल्पकमम् जमानस जमायतक्षे इमत व्यमाख्यमास्यतक्षे।
जतीविसमामक ईश्विरसमामक इमत रूपक्षेण प्रत्यकस्य भक्षेदमायाः प्रमतपमादमयष्यन्तक्षे। प्रसङमातम् जतीवियाः जतीविसमाकती
ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती इत्यक्षेतक्षेऽमप मविषयमायाः स्पषतीकररष्यन्तक्षे।
प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत मदमविब्धिमम् इमत उपस्थमाप्य प्रसङमातम्
समनकषर भक्षेदमायाः स्पषतीकररष्यन्तक्षे।

उद्दक्षेश् यमामन
पमाठस्यमास्य पठनक्षेन भविमानम्

 प्रत्यकप्रममाणस्य समविकल्पक-मनमविर कल्पकभक्षेदमानम् जमास्यमत।
 प्रत्यकप्रममाणस्य इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेददयमम् अविगच्छक्षे तम्।
 बपुद्ध्यमादतीनम् विपृसत्तभक्षेदमानम् बपुध्यमातम्।
 जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती एतमानम् मविषयमानम् जमानतीयमातम्।

7.1) बपुद् ध्यमादययाः
आदबौ इबन्द्रियस्य अथरन समनकषर याः भविमत। ततयाः अन्तयाःकरणमम् अथर दक्षेरस गच्छमत। ततयाः अथमारकमारमा
विपृसत्तयाः उदक्षेमत। ततयाः प्रमक्षेयचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यस्य च अभक्षेदयाः भविमत। तदमा अथर मविषयकस प्रत्यकस जमानमम्
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भमारततीयदरर न मम्
उत्पदतक्षे इमत। तत्र चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः चतपुब्धिमार। १ ) ससरययाः २) मनश्चययाः ३) गविर याः ४) स्मरणमम् इमत
भक्षेदमातम्। समा विपृसत्तयाः एतच्चतपुमविर ब्धिजमाननोपयनोमगनती इमत तमात्पयर मम्। अहस मचद्रिकपनो विमा दक्षेह एवि विमा इत्यक्षेविस जमानस
ससरययाः। मचद्रिकप एविमाहमम् इत्यक्षेविस जमानस मनश्चययाः। गविर याः मह मदयाः। स च स्विनोत्कषर जमानमम्। यथमा अहस महमात्ममा
ब्धिनविमानम् , मत्तपुल्ययाः कनोऽबस्त भकतलक्षे , अहमक्षेवि कतमार भनोकमा इत्यक्षेविमम्। स्मरणस स्मपृमतयाः। अततीतमानपुभकतस्य
मविषयस्य ससस्कमारममात्रजन्यस जमानस स्मपृमतयाः। तदक
पु मम् मननो बपुमदरहङ्कमारबश्चत्तस करणमान्तरमम्।
ससरयनो मनश्चयनो गविर याः स्मरणस मविषयमा इमक्षे॥
कमाररकमाथर याः - ससरयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मह मनयाः। मनश्चयमाकमारमा अन्तकरणस्य विपृसत्तयाः मह
बपुमदयाः। गविमारकमारमा अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तयाः मह अहङ्कमारयाः। स्मपृमतमविषयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः
मचत्तमम्। इत्थमम् एकमक्षेवि अन्तयाःकरणस विपृसत्तभक्षेदक्षेन मनयाः बपुमदयाः अहङ्कमारयाः मचत्तमम् इमत चतपुब्धिमार व्यपमदश्यतक्षे।
यद्वैयाः विपृसत्तचतपुषयमम् उच्यतक्षे तक्षेषमाम्मतमम् इत्थमम् - मनसयाः मविषययाः बमाह्ययाः आभ्यन्तरयाः च। अहसकमारस्य
मविषययाः तपु अनमात्मनोपरकयाः आत्ममा एवि इमत मननोऽहङ्कमारयनोयाः मविषयभक्षेदमातम् विपृत्तक्षेरमप दद्वैमविध्यमम्। बपुदक्षेयाः मविषययाः
अपकविरयाः भविमत, मचत्तस्य मविषयस्तपु पकविमारनपुभकतयाः,

नमापकविरयाः इमत मविषयभक्षेदमातम् अत्रमामप बपुमदयाः मचत्तमम् इमत

दद्वैमविध्यमम्। इत्थस चमातपुमविर ध्यमम् विपृत्तक्षेयाः सम्पदतक्षे।
कक्षेषमासञ्चन्मतक्षे मननो बपुमदयाः इमत दद्वैमविध्यमक्षेवि। तदमा तपु अहङ्कमारस्य मनसस अन्तभमारवियाः। मचत्तस्य बपुदबौ
अन्तभमारवियाः। मनयाः ससकल्पमविकल्पमात्मकमम्। अहसकमारयाः ससकल्पमात्मकयाः। अतयाः तस्य मनसस अन्तभमारवियाः। बपुमदयाः
मनश्चयमाबत्मकमा। मचत्तममप मनश्चयमात्मकमक्षेवि।
मविविरणसम्प्रदमायमतक्षे तपु प्रममाणविपृसत्तयाः अमविदमाविपृसत्तयाः इमत विपृसत्तभक्षेदयाः पकविरमक्षेवि प्रदमरर तयाः। मनयाः
अहङ्कमारयाः मचत्तस च न प्रममाणविपृसत्तयाः। एतमायाः अमविदमाविपृत्तययाः। अतयाः चत्विमारयाः विपृसत्तभक्षेदमायाः अमप न सम्भविबन्त ,
भक्षेददयममप न सम्भविततीत्यमप अविब्धिक्षेयमम्।

7.2) प्रत्यकजमानस्य प्रकमारमायाः
मविमविब्धिद्वैयाः प्रकमारद्वैयाः प्रत्यकजमानस्य भक्षेदमायाः प्रमतपमादन्तक्षे। तक्षे अत्र क्रमरयाः उपन्यस्यन्तक्षे।

7.2.1) प्रथमयाः प्रकमारयाः प्रत्यकजमानस मदमविब्धिमम् समविकल्पक-मनमविर कल्पकभक्षेदमातम्।

समविकल्पकमम्
विद्वैमरष्टमाविगमामह जमानस समविकल्पकमम्। (सससगमारविगमामह जमानमम्)। मविरक्षेष्यमविरक्षेषणयनोयाः सम्बन्ब्धियाः

(सससगर याः) एवि विद्वैमरष्टमम्। विद्वैमरष्टमम् (सससगर म)म् अविगमाहतक्षे मविषयतीकरनोमत इमत विद्वैमरष्टमाविगमामह
(सससगमारविगमामह) जमानमम्। मविमरषत्विक्षेन कल्पनस जमानस मविकल्पयाः। मविरक्षेषणमविरक्षेष्ययनोयाः सम्बन्ब्धिमविषयकस जमानमममत
यमावितम्। अथमारतम् यबस्मनम् जमानक्षे विद्वैमरष्टस भमासतक्षे तदम् समविकल्पकस जमानमम्। मविरक्षेषणस प्रकमार इत्यमप कथ्यतक्षे।
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घटत्विमविमरषयाः घटयाः इमत विमाक्यस भविमत। तदक्षेवि घटत्विविद्वैमरष्टस घटक्षे इमत रूपक्षेणमामप प्रकटमयतपुस
रक्यमम्। अत्र घटक्षे विद्वैमरष्टमम् अबस्त। इदस विद्वैमरष्टस तपु घटत्विस्य घटक्षेन सह सम्बन्ब्धिमविरक्षेषयाः एवि नमान्यतम्।
अत्र घटत्विस प्रकमारयाः।
अयस घट इमत उदमाहरणमम्। अबस्मनम् जमानक्षे घटत्विस मविरक्षेषणत्विक्षेन भमासतक्षे , घटयाः मविरक्षेष्यत्विक्षेन भमासतक्षे।
घटघटत्वियनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः च भमासतक्षे। अयस सम्बन्ब्धि एवि विद्वैमरष्टमम्। अतयाः अबस्मनम् जमानक्षे विद्वैमरष्टस
भमासतक्षे इमत इदस जमानस समविकल्पकमम्। यबस्मनम् जमानक्षे प्रकमारयाः प्रकमारत्विक्षेन भमासतक्षे तज्जमानममप समविकल्पकमम्।
अथमारतम् सप्रकमारकस जमानस समविकल्पकमम्।
घटजमानविमानम् अहमम् इमत अपरमम् उदमाहरणमम्। अबस्मनम् जमानक्षे घटमविषयकस जमानस मविरक्षेषणत्विक्षेन
भमासतक्षे। आत्ममा मविरक्षेष्यत्विक्षेन भमासतक्षे। तयनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः अमप भमासतक्षे। अतयाः इदस जमानस समविकल्पकस
जमानमम्।

मनमविर कल्पकमम्
सससगमारनविगमामह जमानमम् मनमविर कल्पकमम्। यथमा सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः, तत्त्विमसस इत्यमामदकमम्।
आगमप्रममाणक्षेन रबदप्रममाणक्षेन विमा यज्जमानस जमायतक्षे ततम् रमाबदस जमानमम् उच्यतक्षे।
समाममान्यतयाः रमाबदजमानस सससगमारविगमामह जमानस भविमत, अथमारतम् समविकल्पकस भविमत। परन्तपु सनोऽयस
दक्षेविदत्तयाः इत्यमामदस्थलक्षे इदस जमानस मनमविर कल्पकमम्। कथममदस मनमविर कल्पकमममत अब्धिस्तमादम् उपन्यस्यतक्षे।
महमाविमाक्यस्य पदमाथर रनोब्धिनक्षे अस्य महमानम् उपयनोगनो भविमत।
सनोऽयस दक्षे वि दत्तयाः इमत विमाक्यमादम् मनमविर क ल्पकस जमानमम्
दक्षेविदत्तक्षे सम्मपुखक्षे बस्थतक्षेऽमप चद्वैत्रयाः सन्दक्षेहमापनयाः यतम् सम्मपुखक्षे बस्थतयाः पपुरुषयाः दक्षेविदत्तनो न विमा। अथविमा
सम्मपुखक्षे बस्थतयाः पपुरुषयाः न दक्षेविदत्तयाः इमत भममापनयाः। तस चद्वैत्रस प्रमत मद्वैत्रयाः विदमत यतम् सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत।
अस्ममादम् विमाक्यमादम् चद्वैत्रस्य प्रममा जमायतक्षे। अतयाः विमाक्यजन्यस इदस जमानस रमाबदजमानमम्।
यदमा चद्वैत्रयाः विमाक्यस शृणनोमत तदमा आदबौ ततम् -पदक्षेन तद्दक्षेर-तत्कमालमविमरषयाः इमत, इदसपदक्षेन एतद्दक्षेरएतत्कमालमविमरषयाः इमत, दक्षेविदत्तपदक्षेन दक्षेविदत्तव्यमकयाः इमत, सयाः अयमम् इमत दयनोयाः पदयनोयाः सममानमा मविभमकयाः ,
अतयाः अभक्षेदयाः इमत एतक्षे चत्विमारयाः अथमारयाः उपमतष्ठन्तक्षे। उपबस्थतक्षेभ्ययाः एतक्षेभ्ययाः पदमाथरभ्ययाः तक्षेषमामम्
आकमाङमामदविरमातम्

परस्परमम्

अन्विययाः

भविमत।

तदमा

तद्दक्षेर-तत्कमालमविमरषमामभनयाः

एतद्दक्षेर-

एतत्कमालमविमरषमामभनयाः दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यबनोब्धियाः जमायतक्षे। दक्षेविदत्तक्षे यपुगपदम् तद्दक्षेर-तत्कमालविद्वैमरष्टमम्,
एतद्दक्षेर-एतत्कमालविद्वैमरष्टस नद्वैवि सम्भविमत, दयनोयाः विद्वैमरष्टयनोयाः मविरनोब्धिमातम्। अतयाः मपुख्यमाथर स्य बमाब्धियाः भविमत।
तदमा चद्वैत्रयाः मद्वैत्रस्य तमात्पयर बपुद्ध्विमा लकणमास करनोमत। लकणमायमास मविरुदयनोयाः दयनोयाः असरयनोयाः त्यमागस करनोमत। मकञ्च
कक्षेविलस दक्षेविदत्तस्य स्विरूपममात्रस गपृहमामत, दक्षेविदत्तव्यमकममात्रस बनोब्धियाः जमायतक्षे। अबस्मनम् जमानक्षे सससगर याः न
मविषयतीभविमत। अतयाः इदस जमानस सससगमारनविगमामह जमानमम्। अत एवि मनमविर कल्पकमम्। इदस जमानस रबदमातम् जमायतक्षे
इमत रमाबदमम् जमानमम्। तथमामप सससगर नमाविगमाहतक्षे। एविञ्च दक्षेविदत्तयाः समनकपृषयाः अबस्त, पपुरतयाः अबस्त, अतयाः
दक्षेविदत्तमविषयस प्रत्यकस जमानममदमम्। अत इदस जमानस मनमविर कल्पकस प्रत्यकस जमानमम्। दक्षेविदत्तक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस,
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भमारततीयदरर न मम्
वितर ममानत्विस, दक्षेविदत्तमाकमारविपृत्त्यप
पु महत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विस चमाबस्त इमत दक्षेविदत्तयाः
प्रत्यकयाः मविषययाः अबस्त एवि।
ततम् त्विमसस इमत महमाविमाक्यमातम् मनमविर कल्पकस जमानमम्
ततम् त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादमप मनमविर कल्पकस जमानमम् उत्पदतक्षे। तथमामह - आदबौ ततम् त्विमसस इमत
असब्धिकमाररणयाः

विमाक्यश्रिविणस

भविमत।

ततयाः

पददयममप

प्रथममान्तमम्

अबस्त

इत्यतयाः

पददयस्य

समाममानमासब्धिकरण्यस्य उपबस्थमतयाः भविमत। ततयाः ततम् -पदमातम् सविर जत्विमविमरषस चद्वैतन्यमम् इमत अथर्योपबस्थमतयाः
भविमत। त्विमम्-पदमातम् अल्पजत्विमामदमविमरषस चद्वैतन्यमम् इमत अथर स्यनोपबस्थमतयाः भविमत। प्रथममामविभमकविरमातम्
अभक्षेदस्य

उपबस्थमतयाः

भविमत।

ततयाः

सविर जत्विमविमरषचद्वैतन्यमामभनमम्

अल्पजत्विमविमरषचद्वैन्यमम्

इमत

मविमरषचद्वैतन्यदयस्य अभक्षेदबनोब्धियाः जमायतक्षे। मकन्तपु यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे सविर जत्विस तबस्मनक्षेवि अल्पजत्विमम् इमत न
सम्भविमत। अतयाः प्रमतसन्ब्धिमानक्षे कपृतक्षे मविरुदब्धिमर दयमविमरषचद्वैतन्यमविषयकमम् अभक्षेदजमानस बमासब्धितमम् भविमत। तदमा
लकणयमा मविरुदमासरयनोयाः त्यमागस कपृत्विमा चद्वैतन्यममात्रमविषयकयाः असब्धिकमाररणयाः बनोब्धियाः जमायतक्षे। अबस्मनम् जमानक्षे सससगर याः
न भमासतक्षे। अतयाः नक्षेदस सससगर मविषयकमम्। सससगमारनविगमामह जमानममदस भविमत मनमविर कल्पकस जमानमम्। एविञ्च इदस
प्रत्यकस जमानमम्। अतयाः मनमविर कल्पकप्रत्यकस्य उदमाहरणममदमम्।
एविस प्रकमारक्षेण ततम् त्विमसस इत्यमामदविमाक्यक्षेभ्ययाः जमायममानक्षे जमानक्षे सससगर याः मविषययाः नमाबस्त। अतयाः तद्वैयाः
अखण्डमाथर याः प्रमतपमादतक्षे इमत कथ्यतक्षे। एविस विमाक्यमानमामम् अखण्डमाथर प्रमतपमादकत्विमम्।
एतमावितमा प्रत्यकजमानस्य समविकल्पकमनमविर कल्पकभक्षेदबौ समविस्तरस प्रमतपमामदतबौ। इतयाः परस मदततीययाः
प्रकमारयाः उपस्थमाप्यतक्षे।
तच्च मदमविब्धिस प्रत्यकजमानस जतीविक्षेश्विरसम्बन्ब्धिमातम् पपुनयाः मदमविब्धिमम् जतीविसमामक ईश्विरसमामक चक्षेमत
भक्षेदमातम्।
कयाः जतीवियाः कयाः जतीविसमाकती कयाः ईश्विरयाः कयाः ईश्विरसमाकती इमत जमानस मविनमा एतक्षे प्रत्यकभक्षेदमायाः दबपु र्योब्धिमायाः।
अतयाः स मविषययाः अत्र उपस्थमाप्यतक्षे।
प्रममाणमविषयकक्षे प्रथमपमाठक्षे उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत एतक्षेषमास रबदमानमास समविस्तरमम्
आलनोचनमा मविमहतमा। तस्य अत्र पपुनयाः स्मरणमम् अपक्षेमकतमबस्त। उपसब्धिमविरक्षेषणयनोयाः सम्यगम् जमानस मविनमा
जतीविक्षेश्विरमविषययाः दरपु विगमयाः।

जतीवियाः
कयाः जतीवियाः, अथविमा जतीवित्विस कस्य इमत मनणरयमम् अबस्त। अन्तयाःकरणस जडमबस्त। तस्य जतीवित्विस न
सम्भविमत।

रपुदचद्वैतन्यस

मनमविर कमारमबस्त।

अतयाः

तस्यमामप

जतीवित्विस

नद्वैवि

सम्भविमत।

परन्तपु

कतपृरत्विभनोकपृत्विमामभममानती अहसपदविमाच्ययाः कबश्चतम् चक्षेतनयाः जतीविस्तपु अङतीकतर व्ययाः। अतयाः अन्तयाःकरणक्षेन
अविबच्छनस चद्वैतन्यमक्षेवि जतीवियाः इमत अङतीमक्रयतक्षे। न कक्षेविलस चद्वैतन्यस न विमा कक्षेविलमम् अन्तयाःकरणमम्
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अहसपदविमाच्यमम्। तद्दयस ममसलतमम् अहसपदविमाच्यस भविमत। जतीवित्विस कक्षेविलस चद्वैतन्यस्य नमास्ततीमत उकमक्षेवि। अतयाः
जतीवित्विस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षेऽमप भविमत, अन्तयाःकरणक्षेऽमप भविमत। न समगक्षे चद्वैतन्यक्षे जतीवित्विमान्विययाः , कक्षेविलमम्
अन्तयाःकरणक्षेन अविबच्छनक्षे चद्वैतन्यक्षे एवि जतीवित्विमान्विययाः। अतयाः अन्तयाःकरणस वितर ममानस सतम् चद्वैतन्यस्य व्यमावितर कमम्
अबस्त। अमप च अन्तयाःकरणस्य यक्षेन चद्वैतन्यक्षेन सम्बन्ब्धियाः , यस्य चद्वैतन्यस्य व्यमावितर नस कपृतस तस्य एवि
चद्वैतन्यस्य मविब्धिक्षेयस यदम् जतीवित्विस तक्षेनमामप अबन्वितस भविमत। अतयाः इदमम् अन्तयाःकरणस मविरक्षेषणमम् भविमत।
मविरक्षेषणमक्षेवि अत्र अविच्छक्षे दकस कथ्यतक्षे। इत्थमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस जतीवियाः कथ्यतक्षे।

जतीविसमाकती
चद्वैतन्यमक्षेवि मविषयमाविभमासकस मविषयप्रकमारकस भविमत। अन्तयाःकरणस तपु जडमम्। अतयाः तदम्
मविषयमाविभमासकस भमवितपुस नमाहर मत। यमद रपुदस चद्वैतन्यमक्षेवि मविषयमाविभमासकस स्यमातम् तमहर सदमा मविषयप्रकमारयाः स्यमातम्।
परन्तपु मविषयजमानस कदमामचदम् उत्पदतक्षे, कदमामचतम् न। अतयाः रपुदचद्वैतन्यस्य मविषयमाविभमासकत्विमम्
अन्तयाःकरणस्य सम्बन्ब्धिक्षेन भविमत। अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यमक्षेवि मविषयमाविभमासकमम्, अथमारतम् समामक।
मविषयमाविभमासकत्विस्य अन्विययाः, समामकत्विस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षे एवि भविमत, न तपु अन्तयाःकरणक्षे। तच्च चद्वैतन्यमम्
अन्तयाःकरणक्षेन व्यमाविपृत्तमम्, न तपु सकलमम्। अतयाः अन्तयाःकरणस वितर ममानस सतम् चद्वैतन्यस्य व्यमावितर कमबस्त। मकन्तपु
समामकत्विस यदम् मविब्धिक्षेयस तस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षे एवि भविमत न तपु अन्तयाःकरणक्षे , अन्तयाःकरणस न कथममप समामक।
अतयाः अन्तयाःकरणस चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः, न तपु मविरक्षेषणमम्। इत्थमम् अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस जतीविसमाकती
कथ्यतक्षे। प्रमतररतीरमम् अन्तयाःकरणस मभनमम्। अतयाः प्रत्यक्षेकमम् अन्तयाःकरणद्वैयाः उपमहतस चद्वैतन्यमम् अमप मभनमक्षेवि।
अतयाः जतीविसमाकती प्रमतररतीरस मभनयाः। चद्वैत्रयाः यस मविषयमम् अनपुभविमत तस मविषयस चद्वैत्रयाः एवि स्मरमत, न तपु मद्वैत्रयाः। अतयाः
प्रमत ररतीरस समाकती मभनयाः एवि।
यदमप एकमक्षेवि चद्वैतन्यस जतीवियाः जतीविसमाकती इमत व्यपमदषस तथमामप चद्वैतन्यमम् एकमक्षेवि। तदथमा दक्षेविदत्तयाः
पमाचकयाः, दक्षेविदत्तयाः पमाठकयाः इमत विमाक्यदयमम्। अत्र पमाचकत्विमातम् पमाठकत्विस मभनमक्षेवि। तथमामप तयनोयाः आश्रिययाः
दक्षेविदत्तयाः स एक एवि। एविमक्षेवि जतीवित्विमातम् समामकत्विस च यदमप मभनस तथमामप तयनोयाः आश्रिययाः चद्वैतन्यमम् एकक्षेमक्षेवि।

ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती च
ममायमा एकमा अनमामदयाः अचक्षेतनमा जडमा च। तयमा अविबच्छनस चद्वैतन्यस परमक्षेश्विरयाः। यदमा ममायमा चद्वैतन्यस्य
मविरक्षेषणस भविमत तदमा ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरयाः कथ्यतक्षे। यदमा ममायमा चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः भविमत तदमा
ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यस समाकती कथ्यतक्षे। ममायमा अनमामदयाः। अतयाः तदविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरनोऽमप अनमामदयाः। मयमा
एकमा। अतयाः ईश्विरनोऽमप एक एवि। ईश्विरस्य ईश्विरत्विस्य मविलनोपयाः भविमत। यदमा चरमजतीविस्य मनोकनो भमविष्यमत
तदमा ईश्विरनमारनो भकत्विमा तस्य ममायमामनविपृसत्तयाः भमविष्यमत। मकञ्च ईश्विरस्य रपुदब्रहरूपक्षेण अविबस्थमतयाः स्यमादम्।

ईश्विरयाः
रपुदस चद्वैतन्यस जगत्सपृमषबस्थमतससहमारमामदकस न करनोमत। ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यस तथमा करनोमत।
जगमनयन्तपृत्विस कमर फलमनयन्तपृत्विमम् ईश्विरत्विमम्। ईश्विरत्विस चद्वैतन्यक्षे मविब्धिक्षेयमबस्त। परन्तपु ममायमासम्बन्ब्धियाः
यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे अबस्त तबस्मनम् मविब्धितीयममानक्षे अबस्मनम् ईश्विरत्विब्धिमर अमप ममायमायमायाः अन्विययाः भविमत। अतयाः अत्र
ममायमा मविरक्षेषणमबस्त।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
ईश्विरसमाकती
रपुदस चद्वैतन्यस न समामक। ममायमासम्बन्ब्धिमादक्षेवि तस्य समामकत्विस सम्भविमत। समामकत्विस चद्वैतन्यक्षे मविब्धिक्षेयमबस्त।
परन्तपु ममायमासम्बन्ब्धियाः यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे अबस्त तबस्मनम् मविब्धितीयममानक्षे अबस्मनम् समामकत्विब्धिमर ममायमायमायाः अन्विययाः न
भविमत। अतयाः अत्र ममायमा उपमासब्धिरबस्त। ममायमा जडमा। अतयाः तस्यमामम् समामकत्विस जगत्प्रकमारकत्विस न सम्भविमत।
अतयाः न तस्यमास तदन्विययाः।
ब्रहमा मविष्णपु याः महक्षे श् विरयाः
ममायमा मत्रगपुणमाबत्मकमा अबस्त। तथमामह गतीतमा - दद्वैविती ह्यक्षेषमा गपुणमयती मम ममायमा दरपु त्ययमा। इमत।
गपुणपदस्यमाथर याः रज्जपुयाः, न तपु नतीलत्विमामदगपुणयाः। रज्जपुयाः यथमा बध्नमामत तथमा एतक्षे गपुणमायाः अमप बध्नन्ततीमत
गपुणपदविमाच्यतमा तक्षेषमामम्। यदमा सत्त्विगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस चद्वैतन्यस तदमा तदम् मविष्णपुयाः इमत व्यपमदश्यतक्षे। यदमा
रजनोगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस चद्वैतन्यस तदमा तदम् ब्रहमा इमत व्यपमदश्यतक्षे। यदमा तमनोगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस चद्वैतन्यस
तदमा तदम् महक्षेश्विरयाः इमत व्यपमदश्यतक्षे। उपमासब्धिमनष्ठगपुणभक्षेदक्षेन उपमहतस्य भक्षेदयाः कल्प्यतक्षे। विस्तपुतयाः स ईश्विरयाः
एक एवि।
इत्थस जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती चक्षेमत चद्वैतन्यस्य चत्विमारनो भक्षेदमायाः उपस्थमामपतमायाः।
घटमहस जमानमामम इमत जमानमम् उत्पदतक्षे। अबस्मनम् जमानक्षे घटयाः , घटजमानस, जमातमा जतीविश्च इमत एतक्षे
त्रययाः मविषययाः। परन्तपु जतीविस्य विक्षेत्तमा न जतीवियाः, न घटयाः, न घटमविषयकस जमानमम्। अतयाः जतीविस्य विक्षेत्तमा समाकती
अङतीमक्रयतक्षे। समाकती स्वियसप्रकमारयाः। तस्य गहणक्षे पपुनयाः अपरस्य गमाहकस्य कल्पनमम् अनपुमचतमम् अनमाविश्यकमम्
अनविस्थमाजनकस च।
जतीविस्य समविकल्पकस मनमविर कल्पकस च जमानमम् उत्पदतक्षे। तथमा समामकणयाः अमप। तथद्वैवि ईश्विरस्य
ईश्विरसमामकणयाः च। अतयाः समविकल्पकस मनमविर कल्पकस च जमानस चतपुब्धिमार मविभज्यतक्षे।
समविकल्पकमम् - १) जतीविसमविकल्पकमम् २) जतीविसमामकसमविकल्पकमम् ३) ईश्विरसमविकल्पकमम् ४)
ईश्विरसमामकसमविकल्पकमम् चक्षेमत। अत्र जतीविमादययाः जमातमारयाः न तपु मविषयमायाः।
मनमविर कल्पकमम् - १) जतीविमनमविर कल्पकमम् २) जतीविसमामकमनमविर कल्पकमम् ३) ईश्विरमनमविर कल्पकमम् ४)
ईश्विरसमामकमनमविर कल्पकमम् चक्षेमत। अत्र जतीविमादययाः जमातमारयाः न तपु मविषयमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः कमतब्धिमा। कक्षे च भक्षेदमायाः।
2. कमा बपुमदयाः।
3. कनोऽहसकमारयाः।
4. मकस मचत्तमम्।
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5. मकस मनयाः।
6. मननो बपुमदरहङ्कमार ... इमत कमाररकमास सलखत।
7. विपृसत्तचतपुषयविमामदमतक्षे बपुमदमचत्तयनोयाः भक्षेदस्य कमारणस मकमम्।
8. विपृसत्तचतपुषयविमामदमतक्षे मननोऽहसकमारयनोयाः भक्षेदस्य कमारणस मकमम्।
9. मकमम् समविकल्पकमम् जमानमम्।
10. अयस घटयाः इमत समविकल्पकजमानक्षे मकस विद्वैमरष्टस भमासतक्षे।
11. घटजमानविमानम् अहमम् इमत समविकल्पकजमानक्षे मकस विद्वैमरष्टस भमासतक्षे।
12. मनमविर कल्पकजमानस्य लकणमम् मकमम्।
13. सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमादम् समविकल्पकमम् उत मनमविर कल्पकस जमानमम् जमायतक्षे।
14. तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादम् समविकल्पकमम् उत मनमविर कल्पकस जमानमम् जमायतक्षे।
15. कयाः जतीवियाः।
16. कयाः जतीविसमाकती।
17. जतीविसमाकती प्रमतररतीरमम् एकनो मभननो विमा।
18. कयाः ईश्विरयाः।
19. कयाः ईश्विरसमाकती।

7.2.2) मदततीययाः प्रकमारयाः प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण पपुनयाः मदमविब्धिमम् इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेदमातम्।
अन्तयाःकरणस तदपृसत्तयाः सपुखमामदब्धिममारयाः इमत एषमास मविषयमाणमास जमानक्षे पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण न कमारणमम्। तक्षेषमास
मविषयद्वैयाः सम्बन्ब्धिमाभमाविमातम्। अतयाः एतक्षेषमास जमानमाय इबन्द्रियजन्यमा प्रममाणविपृसत्तयाः न उदक्षेमत। तत्र अमविदमाविपृसत्तयाः
उदक्षेमत। तयमा विपृत्त्यमा सपुखमादतीनमास प्रत्यकस जमानस जमायतक्षे। अतयाः इदस प्रत्यकजमानस इबन्द्रियमाजन्यमम्।
इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः यनो जमानस्य जनकयाः भविमत स समनकषर याः कथ्यतक्षे इमत उकमक्षेवि। स
एवि अब्धिस्तमातम् समविस्तरस उपन्यस्यतक्षे।

समनकषर याः
इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविमत चक्षेतम् विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तयमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस
भविमत। इबन्द्रियमविषययनोयाः तमादृरयाः सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषर याः कथ्यतक्षे।
श्रिनोत्रस त्विकम् चकपुयाः सजहमा (रसनमा) घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण। तमामन स्विस्थमानक्षे बस्थतमामन
रबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमामदमभयाः अथरयाः सम्बन्ब्धिस जनयबन्त।
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भमारततीयदरर न मम्
जमानस्य प्रत्यकत्विक्षे मविषयस्य च प्रत्यकत्विक्षे समनकषर याः हक्षेतपुभरविमत। स समनकषर याः मकसस्विरूपयाः इमत
सजजमासमा।
कक्षे मविषयमायाः प्रमक्षेयमायाः - घटमामदमविषयमायाः, अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियमामण च द्रिव्यमम्। रूपरसमादययाः गपुणमायाः।
जमामतगपुणकममारदययाः द्रिव्यमामभनमायाः। गपुणयाः द्रिव्यमात्मकयाः। कमर द्रिव्यमात्मकमम्। जमामतयाः द्रिव्यमाबत्मकमा। तक्षे च गपुणमादययाः
द्रिव्यक्षे तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन वितर न्तक्षे। तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः एवि अभक्षेदसम्बन्ब्धियाः कथ्यतक्षे। गमनमामदकमम् मक्रयमा। मक्रयमा
द्रिव्यक्षे एवि तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन वितर तक्षे। गपुणक्षे गपुणत्विस, रूपक्षे रूपत्विस, मक्रयमायमास मक्रयमात्विस समाममान्यमम्। तच्च
तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन गपुणमामदषपु वितर तक्षे।
यमद इबन्द्रियस्य अथरन सह समनकषर याः स्यमातम् तमहर मविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः उमदयमातम् , ननो चक्षेतम् न। यदमा
अथर याः घटमामदद्रिव्यमम् भविमत तदमा दयनोयाः द्रिव्ययनोयाः ससयनोगयाः सम्बन्ब्धियाः इमत न्यमायक्षेन इबन्द्रियस्य घटमामदद्रिव्यक्षेण सह
ससयनोगयाः सम्बन्ब्धियाः भविमत। अयस सम्बन्ब्धि एवि समनकषर याः। अतयाः द्रिव्यमाकमारविपृसत्तस प्रमत ससयनोगयाः समनकषर याः
कमारणमम्।
गपुणक्षेन मक्रययमा विमा सह इबन्द्रियस्य ससयक
पु तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः। यतनो मह इबन्द्रियससयक
पु स द्रिव्यमम्, तबस्मनम्
द्रिव्यक्षे तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन गपुणयाः अबस्त। यदमा इबन्द्रियस्य गपुणमामदनमा ससयक
पु तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत तदमा
गपुणमाकमारमा कममारकमारमा च विपृसत्तयाः उदक्षेमत। द्रिव्यक्षे तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन वितर ममानमा यक्षे गपुणमादययाः , तदमाकमारविपृसत्तस प्रमत
ससयक
पु तमादमात्म्यसमनकषर याः कमारणमम्।
द्रिव्यक्षे गपुणयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन (अभक्षेदसम्बन्ब्धिक्षेन) अबस्त। गपुणक्षे गपुणत्विस तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन अबस्त।
इबन्द्रियस्य गपुणत्विक्षेन सह ससयक
पु मामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत। इबन्द्रियससयक
पु स द्रिव्यमम्। तत्र अभक्षेदक्षेन गपुणयाः
अबस्त। अतयाः द्रिव्यमामभनयाः गपुणयाः। द्रिव्यमामभनक्षे गपुणक्षे गपुणत्विस तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन। अतयाः इबन्द्रियस्य गपुणत्विक्षेन
ससयक
पु मामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत। यदमा एविस सम्बन्ब्धियाः भविमत तदमा गपुणत्विमाकमारमा विपृसत्तयाः उदक्षेमत। अत एवि
गपुणत्विमाकमारविपृसत्तस प्रमत ससयक
पु मामभनतमादमात्म्यसमनकषर याः कमारणमम्।
यदमप द्रिव्यमादबौ अभमावियाः भविमत तथमामप अभमाविमविषयकस प्रत्यकजमानस न उत्पदतक्षे। यतनो मह
अभमाविमाकमारमा विपृसत्तयाः न उदक्षेततीमत।
चकपुयाः तक्षेजयाःस्विभमाविमम्। मविषयदक्षेरस गच्छमत न विमा इमत मविषयक्षे नद्वैकक्षे मतभक्षेदमायाः सबन्त। यमदबन्द्रियस
मविषयदक्षेरस गच्छमत तस्य इबन्द्रियस्य प्रमाप्यकमाररत्विमम् अबस्त इमत कथ्यतक्षे। यमदबन्द्रियस मविषयदक्षेरमम् अगत्विमा एवि
मविषयस गपृहमामत तस्य इबन्द्रियस्य अप्रमाप्यकमाररत्विमम् उच्यतक्षे। तक्षेष्विक्षेकस मतमत्रनोपन्यस्यतक्षे। समनकपृषमायाः घटमादययाः
प्रकपृषमायाः पविर तमादययाः सबन्त। चकपुयाः तक्षेजयाःस्विरूपमम्। अतयाः अमत द्रिपुतस मविषयदक्षेरस गत्विमा मविषयमाकमारस भविततीमत विकसपु
रक्यतक्षे। परन्तपु सकयरयाः अमत दरक मम् वितर तक्षे। यदमा सकयर पश्यमामयाः तदमा मकस चकपुयाः सकयरदक्षेरस गच्छमत उत तस्य
मकरणमायाः एवि अस्मद्दक्षेरमम् आगच्छबन्त। यमद चकपुयाः सकयरदक्षेरस गच्छमत तमहर स यत्रमाबस्त इमत मचन्तयमामयाः तत्र
नद्वैवि भविमत, ततयाः कनोमटयनोजनमामन दरक स भविमत। अतयाः यद्दक्षेरक्षे सकयरयाः इमत मचन्त्यतक्षे तदम् भमान्तमक्षेवि। यमद
सकयरदक्षेरगनमम् अङतीकपृतस तमहर सकयरस्य प्रततीमतयाः सकयरस्य स्थमानक्षे एविमास्तपु। तथमा न भविमत। यमावितमा कमालक्षेन
सकयरमकरणमायाः अस्मद्दक्षेरमम् आयमाबन्त तमावितमा कमालक्षेन पकविर सकयरयाः यत्रमासतीतम् तत्र प्रततीयतक्षे न तपु विस्तपुतयाः जमानकमालक्षे
यत्रमाबस्त तत्र।
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कक्षेमचतम् ज्यनोमतष्मन्तयाः तमारकमादययाः सपुदरक स सबन्त। तक्षेभ्ययाः प्रकमारस्यमागमनमाय प्रकमारविषर नमाम
पररममाणस भविमत। अथमारतम् यत्र सबन्त इमत वियस पश्यमामयाः तत्र नद्वैवि सबन्त। मकञ्च तत्स्थमानस्य समतीपक्षेऽमप न
सबन्त। कदमामचतम् मविनषमायाः अमप सबन्त। अतयाः स्विस्थमानक्षे नमाबस्त , अथविमा मविनषयाः पदमाथर याः, तस्य दक्षेरक्षे कथस द्रिषपु स
रक्ययाः। अतयाः एवि चकपुयाः मविषयदक्षेरस नद्वैवि गच्छमत।
श्रिनोत्रममप मविषयदक्षेरस न गच्छमत। चकपुषयाः तक्षेजयाःस्विभमावियाः। अतयाः कदमामचतम् ततम् दक्षेरमान्तरस गच्छमत इमत
विकसपु रक्यमम्। परन्तपु रबदयाः कदमामचतम् समतीपदक्षेरक्षे भविमत कदमामचच्च बहह दरक स भविमत। अतयाः तद्दक्षेरस गत्विमा रबदयाः
श्रिनोतव्ययाः इमत श्रिनोत्रक्षेण कथस जमातपुस रक्यमम्। यमद रबदनोत्पसत्तदक्षेरमातम् कबश्चतम् ससकक्षेतयाः श्रिनोत्रपयर न्तमम् आयमामत
इमत उकस तमहर रबदनोऽमप आगच्छमत, अथविमा रबदयाः एवि स ससकक्षेतयाः इमत अङतीकमारक्षे लमाघविमम्। सदमा श्रिनोत्रस
सविर त्र प्रसपृतमम्। अतयाः रबददक्षेरस प्रमत गमनमाय उदनोब्धिकस्य अपक्षेकमा नमास्ततीत्यमप विकसपु न रक्यतक्षे। अन्यथमा
रबदसमतीपस्थदरक स्थमानमास समक्षेषमाममप यपुगपतम् रबदश्रिपुमतयाः स्यमातम्। तच्च न भविमत। एविञ्च दरक क्षे तकमा कमाष्ठस
मछनसत्त, तस्य कपुठमारमाघमातक्षेन जमनतयाः रबदयाः श्रिकयतक्षे। तदमा कपुठमारमाघमातक्षेन यत्कणक्षे रबदयाः उत्पदतक्षे तदमा तस्य
श्रिनोत्रक्षेण गहणस न भविमत, मविलम्बक्षेन भविमत। यदमा कपुठमारस्य उदमनस करनोमत तदमा रबदयाः श्रिकयतक्षे। अतयाः
रबदनोत्पसत्तकणक्षे रबदयाः नद्वैवि श्रिकयतक्षे। तत्र श्रिविणक्षे मविलम्बयाः रबदनोत्पसत्तदक्षेरस्य द रक त्विमातम् मभदतक्षे। व्यनोबम्न मविममानस
गच्छमत। तस्य रबदयाः महतमा मविलम्बक्षेन श्रिकयतक्षे। रबदमानपुविक्षेब्धिमातम् यत्र मविममानमबस्त इमत मचन्त्यतक्षे तत्र तनद्वैवि
भविमत। बहह दरक स भविमत। यस रबदस शृणपुमयाः, श्रिविणकमालक्षे तस्य रबदस्य उत्पसत्तदक्षेरक्षे न मविममानमबस्त, न रबदयाः।
एविञ्च यमद मविषयदक्षेरक्षे एवि रबदयाः श्रिकयतक्षे इमत मन्यतक्षे तमहर दरक क्षे बस्थतस्य जनस्य श्रिनोत्रस यदमा
रबदनोत्पसत्तदक्षेरस गच्छमत तदमा अविश्यस तत्र रबदयाः अबस्त इमत मन्तव्यमम्। यमद दरक स्थस्य जनस्य श्रिविणकमालक्षे
रबदनोत्पसत्तदक्षेरक्षे रबदयाः स्यमातम् तमहर रबदनोत्पसत्तदक्षेरक्षे समतीपक्षे एवि बस्थतयाः जनयाः , दरक स्थजनश्च यपुगपदक्षेवि रबदस
शृणपुयमातम्। तथमा तपु न भविमत। समतीपस्थयाः पकविर शृणनोमत, दरक स्थयाः मविलम्बक्षेन शृणनोमत। अतयाः श्रिनोत्रस मविषयदक्षेरस नद्वैवि
गच्छमत।
यमद अन्यमामन इबन्द्रियमामण मविषयदक्षेरमम् अगत्विमा एवि मविषयमानम् गपृहबन्त तमहर दयनोरक्षेवि इबन्द्रिययनोयाः
मविषयदक्षेरगमनमम् अन्यक्षेषमामम् अगमनमम् इमत विद्वैषम्यस गबौरविगस्तमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
20. प्रत्यकजमानस्य मदततीयप्रकमारक्षेण मविभमागयाः लक्षेख्ययाः।
21. सपुखमामदजमानक्षे मकममाख्यमा विपृसत्तयाः।
22. इबन्द्रियमाजन्यस जमानस मकमम्।
23. घटगन्ब्धिप्रत्यकजमानक्षे कयाः समनकषर याः।
24. गपुणत्विगहणक्षे कयाः समनकषर याः।
25. अभमाविगहणक्षे कयाः समनकषर याः।
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पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे प्रत्यकप्रममाणस्य मविमविब्धिमायाः प्रकमारमायाः आलनोमचतमायाः। तत्रद्वैवि प्रसङमातम् अन्तयाःकरणस्य
विपृसत्तभक्षेदमातम् बपुमदयाः मनयाः अहसकमारयाः मचत्तमम् इत्यमादतीमन नमाममामन कथस भविबन्त इमत मविषययाः उपन्यस्तयाः।
प्रत्यकजमानस्य समविकल्पक-मनमविर कल्पकभक्षेदमातम् दद्वैमविध्यमम्। जतीविसमामक ईश्विरसमामक इमत रूपक्षेण प्रत्यकस्य
भक्षेदमायाः अमप उकमायाः। तत्र क्रमप्रमाप्तमम् तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमातम् कथस मनमविर कल्पकमम् जमानस जमायतक्षे इमत
व्यमाख्यमातमम्। प्रसङमातम् जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती इमत मविषयक्षे समविस्तरमम् आलनोचनस मविमहतमम्।
प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत मदमविब्धिमम् इमत उपस्थमाप्य प्रसङमातम्
समनकषर भक्षेदमायाः स्पषतीकपृतमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृत्ततीयाः मविविपृणपुत।
2. चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकविपृत्तक्षेयाः चमातपुमविर ध्यमम् उपपमादयत।
3. समविकल्पकमम् जमानस प्रकटयत।
4. मनमविर कल्पकमम् जमानस प्रकटयत।
5. जतीवियाः मविरदनतीययाः।
6. जतीविसमाकती मविरदनतीययाः।
7. ईश्विरयाः विणर नतीययाः।
8. ईश्विरसमाकती विणर नतीययाः।
9. ब्रहमा मविष्णपुयाः महक्षेश्विरयाः एतक्षे कक्षे।
10. समनकषर ममासश्रित्य प्रबन्ब्धिमम् आरचयत।
11. इबन्द्रियजन्यमामदप्रत्यकजमानप्रकमारमानम् विणर यत।
12. इबन्द्रियस मविषयदक्षेरस गच्छमत न विक्षेमत मविमपृश्यत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः चतपुब्धिमार। १) ससरययाः २) मनश्चययाः ३) गविर याः ४) स्मरणमम् इमत भक्षेदमातम्।
2. मनश्चयमाकमारमा अन्तकरणस्य विपृसत्तयाः मह बपुमदयाः।
3. गविमारकमारमा अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तयाः मह अहङ्कमारयाः।
4. स्मपृत्यमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मचत्तमम्।
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5. ससरयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मह मनयाः।
6. मननो बपुमदरहङ्कमारबश्चत्तस करणमान्तरमम्।
ससरयनो मनश्चयनो गविर याः स्मरणस मविषयमा इमक्षे॥

7. बपुदक्षेयाः मविषययाः अपकविरयाः भविमत, मचत्तस्य मविषयस्तपु पकविमारनभ
पु कतयाः, नमापकविरयाः इमत मविषयभक्षेदमातम्
बपुमदमचत्तयनोयाः भक्षेदयाः।

8. मनसयाः मविषययाः बमाह्ययाः आभ्यन्तरयाः च। अङ्ककमारस्य तपु अनमात्मनोपरकयाः आत्ममा एवि इमत
मननोऽहङ्कमारयनोयाः मविषयभक्षेदयाः।

9. विद्वैमरष्टमाविगमामह जमानस समविकल्पकमम्।
10. अयस घट इमत समविकल्पकजमानक्षे घटघटत्वियनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भमासतक्षे। अयस सम्बन्ब्धि एवि
विद्वैमरष्टमम्।

11. घटजमानविमानम् अहमम् इमत समविकल्पकजमानक्षे आत्मजमानयनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः एवि विद्वैमरष्टस भमासतक्षे।
12. सससगमारनविगमामह जमानमम् मनमविर कल्पकमम्।
13. सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमादम् मनमविर कल्पकस जमानमम् जमायतक्षे।
14. तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादम् मनमविर कल्पकस जमानमम् जमायतक्षे।
15. अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस जतीवियाः कथ्यतक्षे।
16. अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस जतीविसमाकती कथ्यतक्षे।
17. मभनयाः।
18. ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरयाः कथ्यतक्षे।
19. ममायनोमपहतस चद्वैतन्यमम् ईश्विरसमाकती।
20. प्रत्यकजमानस मदततीयप्रकमारक्षेण मदमविब्धिमम् इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेदमातम्।
21. अमविदमाविपृसत्तयाः।
22. यदम् जमानमम् इबन्द्रियजन्ययमा प्रममाणविपृत्त्यमा न जमायतक्षे अमप तपु अमविदमाविपृत्त्यमा जमायतक्षे तदम् जमानमम्
इबन्द्रियमाजन्यजमानमम्।

23. ससयक
पु तमादमात्म्यसमनकषर याः।
24. ससयक
पु मामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः।
25. न कनोऽमप समनकषर याः।

॥ इमत सप्तमयाः पमाठयाः ॥
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