१३

13) अध्यमासलकणमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
ब्धिमर याः अथर याः कमामयाः मनोकयाः इमत चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः। प्रत्यक्षेकस पपुरुषमाथमारनमास लमाभनोपमायस प्रमतपमादमयतपुस
रमासमामण

रमचतमामन।

मन्विमामदप्रणतीतमामन

ब्धिमर रमासमामण,

कसौमटल्यरपुक्रमामदप्रणतीतमामन

अथर रमासमामण,

विमात्स्यमायनमामदप्रणतीतमामन कमामरमासमामण च लनोकक्षे प्रसथतमामन। दरर नमामन मह मनोकरमासमामण। भमारततीयदरर नमामन
आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन मदब्धिमा मविभकमामन। यमामन दरर नमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमभ्यपुपगच्छबन्त तमामन
आबस्तकमामन, यमामन च ततम् नमाभ्यपुपगच्छबन्त तमामन नमाबस्तकमामन। चमाविमारक-जद्वैन-बनोददरर नमामन नमाबस्तकमामन,
समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममासनोत्तरमतीममासमादरर नमामन

आबस्तकदरर नमामन।

कमर कमाण्डमान्तगर तमानमास

विक्षेदविमाक्यमानमास मविचमारयाः पकविरमतीममाससमादरर नक्षे भविमत। जमानकमाण्डरूपमाणमामम् उपमनषदमास मविचमारयाः उत्तरमतीममाससमादरर नक्षे
भविमत। उत्तरमतीममाससमादरर नस्यद्वैवि विक्षेदमान्त इत्यपरस नमाम। उपमनषदयाः , शतीमद्भिगविद्गतीतमा, ब्रहसकत्रमम् इमत
प्रस्थमानत्रयममाब्धिमारतीकपृत्य विक्षेदमान्तमानमास प्रपञ्चनो भविमत। प्रस्थमानत्रयस्य बहह मविब्धिव्यमाख्यमानदरर नमातम् बहविनो विक्षेदमान्तमायाः
अदद्वैत-मविमरषमादद्वैत-दद्वैत-दद्वैतमादद्वैत-भक्षेदमाभक्षेदमादययाः प्रमादभ
पु र कतमायाः। एतक्षेषपु सविरषपु रङ्करमाचमायरण उपबपृमस हतयाः अदद्वैतविक्षेदमान्त
एवि सविमारमतरमामयतयमा मविरमाजतक्षेतरमामम्।
ब्रह सत्यस जगबन्मथ्यमा जतीविनो ब्रहद्वैवि नमापरयाः इमत अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषयमाणमास समारयाः।
ब्रहणयाः स्विरूपस्य अततीत-वितर ममान-भमविष्यत्कमालक्षेषपु पररवितर नस न भविमत, अतनो ब्रह सत्यमम्। अतयाः
रङ्करमाचमायर याः 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 , परविमतर कमालक्षे उत्पन्नक्षेन यथमाथर जमानक्षेन
तत्रद्वैवि ततम् मनमषध्यतक्षे चक्षेतम् ततम् ममथ्यमा भविमत। अनपुभकयममानस जगमददमपुत्पदतक्षे नश्यमत च , अतनो न सतम्। नमामप
ररशृङवितम् असतम्, यतनो मह जगतयाः प्रततीमतरबस्त। न विमा जगतम् सदसदभ
पु यमात्मकमम्, परस्परमविरुदब्धिमर यनोयाः
एकत्र असम्भविमातम्। अतनो जगतम् सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयमम्। ब्रह एवि स्विबस्मनम् आरनोमपतमायमायाः ममायमायमायाः
कमायरण अन्तयाःकरणक्षेन उपमहतयाः सनम् जतीविनो भविमत ; यथमा आकमारयाः एकनोऽमप घटरूपनोपमासब्धिनमा सह सम्पकमारतम्
घटमाकमारनो भविमत तदतम्। अन्तयाःकरणमामन बहह मन, अतनो जतीविमा अमप बहवियाः। तक्षेषपु ययाः रमासमाचमायर्नोपदक्षेरद्वैयाः
रमदममामदनमा च ससस्कपृतक्षेन मनसमा शविण-मनन-मनमदध्यमासनद्वैयाः स्विस्य ब्रहस्विरूपत्विस समाकमात्करनोमत सयाः
मपुच्यतक्षे।

मपुमकश्च

आत्यबन्तकदयाःपु खमनविपृसत्तयाः

स्विस्विरूपमानन्दमाविमामप्तश्च।

समा

मपुमकयाः

शविणमामदमभयाः

ब्रहमाकमारमचत्तविपृत्तरु
क्षे दयक्षेन अजमाननमारमातम् ससद्ध्यमत।
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अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासमाविबनोब्धिमाय ब्रहममायमामदजमानक्षेन सह अध्यमासस्य जमानममप सपुतरमामपक्षेमकतमम्।
अध्यमासजमानस मविनमा मनगपुरणस्य ब्रहणयाः कथस जतीवित्विस, जतीविस्य च कथस कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदबन्ब्धियाः, 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 सविर मविब्धिमानमास लसौमककमानमास रमासतीयमाणमास च व्यविहमारमाणमामम् अध्यमासपकविर कतमा , कथस चमाध्यमासस्य
मनविपृसत्तयाः इत्यमामदमविषयमायाः सपुतरमास जमातव्यमायाः। अबस्मन्पमाठक्षे वियस तमानक्षेविमासरमानम् आलनोच्य पठमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
अबस्मनम् पमाठक्षे अब्धिनोसलसखतमानम् मविषयमानम् जमातपुस रक्नपुविबन्त छमात्रमायाः –

 अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अध्यमासमालनोचनस्य मकस तमावितम् प्रयनोजनमम्।
 अध्यमासपदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथर याः 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
दरक तीकतपुर रक्यतक्षे। अतनो जतीविब्रहद्वैक्यरूपमविषयससदयक्षे आदसौ ब्रह एवि अजमानकमारणमातम् जतीविनो भविमत इमत
ब्रहणयाः जतीवित्विमम् ममथ्यमा अध्यमासकमायर मममत प्रमतपमादनतीयमम्। अध्यमासस्विरूपस्य जमानस मविनमा जतीविस्य
अध्यमासकमायर त्विस नद्वैवि बपुमदगनोचरस भविततीमत अध्यमासयाः आदमाविक्षेवि आलनोचनमविषयतमास यमामत।
मकञ्च, बन्ब्धिमनविपृत्तमक्षे हर मनोकयाः सम्भविमत। जतीविस्य अमविदमामदकपृतबन्ब्धियाः यमद पमारममासथर कयाः तमहर न
कक्षेनमाप्यपुपमायक्षेन तस्य मनविपृसत्तयाः सम्भविमत। बन्ब्धिमनविपृत्तक्षेरसम्भविमाच्च मपुक्त्यससदक्षेयाः विक्षेदमान्तरमासमक्षेवि मविफलस
स्यमातम्, न स्यमातम् तत्र प्रविपृसत्तमपुरमपुककणमामम्। अत्रनोच्यतक्षे , न मह अमविदमामदकपृत-कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदबन्ब्धियाः
पमारममासथर कयाः। बन्ब्धिनोऽयस ब्रहमण आरनोमपतयाः, जतीविस्य स्विस्विरूपजमानक्षे समत एतक्षेषमास ममथ्यमाभकतमानमास बन्ब्धिमानमास
मनविपृसत्तभर विमत, यथमा मह रज्जपुस्विरूपजमानक्षे समत ममथ्यमाभकतसपर स्य मनविपृसत्तभर विमत तदतम्। छमान्दनोग्यनोपमनषमद
शकयतक्षे च – तरमत रनोकमम् आत्ममवितम् इमत। अतनोऽदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रयनोजनससदयक्षे बन्ब्धिस्य ममथमात्विस्य
अध्यस्तत्विस्य च प्रमतपमादनमाथर मम् अध्यमारनोपमापरपयमारयस्य अध्यमासस्य लकणप्रममाणजमानस सपुतरमामपक्षेमकतमम्।
विक्षेदमान्तरमासक्षेषपु ब्रहमविचमारयाः प्रस्तपुतयाः। मविचमारश्च सबन्दग्ब्धिक्षे सप्रयनोजनक्षे च मविषयक्षे सम्भविमत। ननपु
सविरषमामक्षेवि अहमममत प्रत्ययक्षे भमासममानत्विमातम् न मह ब्रह सबन्दग्ब्धिमम्। आत्मननो यथमाथर स्विरूपस्य जमानक्षेन भविमत
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
सससमारमनविपृसत्तयाः, न च लनोकप्रससदमातम् आत्ममानपुभविमातम् अन्ययाः आत्मननो यथमाथर स्विरूपस्य अनपुभविनो मविदतक्षे।
तमादृरक्षे आत्मयमाथमात्म्यमानपुभविक्षे सत्यमप सससमारस्य मनविपृत्त्यभमाविमातम् न मह ब्रहणयाः प्रयनोजनममप मकसञ्चदबस्त।
अतयाः सबन्दग्ब्धित्विसप्रयनोजनत्विमाभमाविमातम् न मविचमायर ब्रह। अत्रनोच्यतक्षे, प्रमाकपृतमानमास जनमानमास अहममत्यनपुभविक्षे न मह
शपुमतप्रमतपमादस मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमाविमम् असससमारर आत्मतत्त्विस भमासतक्षे। दक्षेहक्षेबन्द्रियमननोबपुद्ध्यमादतीनम् मविषयमानम्
तदममारश्च आत्ममन अध्यस्यद्वैवि अहस गसौरयाः, अहस कमाणयाः, अहस सबन्दग्ब्धिक्षे , अहस मनबश्चननोमम इत्यमामदव्यविहमारमायाः
प्रवितर न्तक्षे। अतयाः आध्यमाससक एवि अहमनपुभवियाः समाब्धिमारणजनमानमामम्। न कक्षेविलस समाब्धिमारणजनमानमास पबण्डतमानमाममप
अहमनपुभवियाः तदनपुयमामयलसौमककव्यविहमारश्च अध्यमासपकविरकयाः एवि। अतयाः जतीविमानमास यथमाथर ब्रहस्विरूपस्य
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 सविरमविर जमायतक्षे। 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
मविचमायर त्विस ब्रहणयाः रक्यतक्षे प्रमतपमादमयतपुमममत अध्यमासस्य आलनोचनस सपुतरमामपक्षेक्ष्यतक्षे।
उपमनषद

आब्धिमारतीकपृत्य

एवि

विक्षेदमान्तरमासमाणमास

प्रविपृसत्तयाः।

उच्यतक्षे

च

रङ्करमाचमायरण

जन्ममादसब्धिकरणभमाष्यक्षे – विक्षेदमान्तविमाक्य-कपुसपुम-गथनमाथर त्विमातम् सकत्रमाणमामम् इमत। उपमनषत्सपु मविसब्धिमपुखक्षेन
मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन च ब्रहस्विरूपस प्रमतपमादतक्षे। तथमामह मनषक्षेब्धिदमारकब्रहप्रमतपमादकमामन उपमनषदमाक्यमामन तमावितम् –
नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन, अरबदमस्परर मरूपमव्ययमम्, अविमाङ्मनसगनोचरमम् इत्यमादतीमन। मविसब्धिमपुखक्षेन ब्रह
प्रमतपमादयबन्त – सत्यस जमानमनन्तस ब्रह, सविर खबल्विदस ब्रह, सबच्चदमानन्दस ब्रह इत्यमादतीमन उपमनषदमाक्यमामन।
अत्र चमायस पयर नपुयनोगयाः – ननपु इह ब्रहमण नमानमाभमाविमातम् कथस सविर खबल्विदस ब्रह इमत ब्रहणयाः सविर व्यमापकतमा
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 सविर व्यमापकत्विमविरनोब्धियाः। सविर व्यमापकत्विस च ब्रहणयाः
ब्रहमण

आरनोमपतक्षेषपु

असखलक्षेषपु

मविषयक्षेषपु

ब्रहणयाः

अनपुस्यकतत्विमातम्।

उच्यतक्षे

च

रङ्करमाचमायरण

बपृहदमारण्यकनोपमनद्भिमाष्यक्षे – “तत्र च दरर नमविषयक्षे ब्रहमण न इह नमानमा अबस्त मकञ्चन मकसञ्चदमप ; असमत
नमानमात्विक्षे, नमानमात्विमम् अध्यमारनोपयमत अमविदयमा” इमत। तस्ममातम् अध्यमासकमारणमादक्षेवि नमानमात्विप्रततीमतयाः भविमत , न
पमारममासथर कस नमानमात्विमम् अबस्त। तक्षेन उपमनषदमाक्यमानमास मविरुदमाथर प्रमतपमादकतमा 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 कतर व्य इमत अध्यमासप्रयनोजनस स्पषमम्।

13.2) अध्यमासपदमाथर याः
अब्धितीत्यपुपसगर पकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमातम् असम् ब्धिमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षे अध्यमासपदस मनष्पदतक्षे। अब्धितीत्यस्य
उपरर इत्यथर याः। असम्-ब्धिमातपुयाः कक्षेपणमाथर वितर तक्षे, ‘असपु कक्षेपणक्षे’ इमत ब्धिमातपुपमाठमातम्। घञम्-प्रत्यययाः भमाविमाथर कममारथर च
वितर तक्षे। एकस्य विस्तपुनयाः उपरर - अपरस्य विस्तपुनयाः (भ्रमविरमातम्) कक्षेपणस्य, (भ्रमविरतयाः) मकप्तस्य अपरस्य
विस्तपुननो विमा अध्यमासपदक्षेन गहणस भविमत व्यपुत्पसत्तविरमातम्। तथमामह, भमाविमाथर घञम्-प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य
अध्यमासपदस्य अथर स्तमावितम् अध्यमारनोपणमक्रयमा। कमर विमाच्यक्षे घञम्-प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य अध्यमासपदस्य
अध्यमारनोमपतस विस्तपु एविमाथर याः। यथमा रज्जसौ भ्रमविरमातम् यतम् सपर जमानस जमायतक्षे तदमप अध्यमासपदविमाच्यमम् , रज्जसौ
यस्य सपर स्य जमानस भविमत सयाः सपर्नोऽमप अध्यमासपदविमाच्ययाः। प्रथमस्य अध्यमासस्य जमानमाध्यमास इमत
मदततीयस्य च अथमारध्यमास इमत अमभब्धिमानमम्। एतयनोमविर चमारयाः अगक्षे मविब्धिमास्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः १
1. अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषययाः कयाः।
2. अदद्वैतविक्षेदमान्तरमासस्य प्रयनोजनस मकमम्।
3. कथस बन्ब्धिमानमास ममथ्यमात्विमम्।
4. ककीदृरक्षे मविषयक्षे मविचमारयाः सम्भविमत।
5. ब्रहणयाः कपुतयाः सबन्दग्ब्धित्विमम्।
6. मविसब्धिमपुखक्षेन ब्रहप्रमतपमादकमामन शपुमतविचनमामन कमामन।
7. मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रहप्रमतपमादकमामन शपुमतविचनमामन कमामन।
8. अध्यमासपदस्य कमा व्यपुत्पसत्तयाः।
9. अध्यमासपदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथर याः 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
भमारततीयदरर नमम्
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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 – असपर भकतमायमास रज्जसौ सपमाररनोपवितम् इमत। विस्तपुमन
कबस्मसबश्चतम् पदमाथर अविस्तपुनयाः तमद्भिन्नस्य अपरस्य पदमाथर स्य आरनोपयाः अविभमासयाः एवि अध्यमारनोपयाः। उदमाहरणक्षे
लकणसङमतस्तपु एविमम् – विस्तपुमन रज्जसौ अविस्तपुनयाः रज्जपुमभन्नस्य सपर स्य 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

इतरदरर नसम्मतमाध्यमासमादम्

मविलकणतमा

नमानक्षेन

अध्यमासलकणक्षेन स्फपुटमा 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 इत्यथर याः, परत्रपदक्षेन आरनोपस्य असब्धिष्ठमानस
मनमदर षमम्। पकविरदृषस्य अविभमासयाः पकविरदृषमाविभमासयाः। पकविर दृषस पकविरदृषमम्। दृरम्-ब्धिमातनोयाः यदमप दरर नमम् इत्यथर याः
तथमामप इह तस्य जमानममत्यक्षेवि अथर याः गहणतीययाः। अतयाः पकविर जमातस्य जमानमविषयतीभकतस्यक्षेमत यमावितम्। पकविरदृषपदक्षेन
आरनोपणतीयस्य उल्लक्षेखयाः कपृतयाः। 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 उच्छक्षे दयाः, उत्तरजमानक्षेन बमासब्धितयाः इमत यमावितम्। अविममानयाः
यसौमककमतरस्कमारयाः। जमानस्य मतरस्कमारनो नमाम जमानस्य इच्छमा -प्रविपृत्त्यमामदकमायर सम्पमादनक्षे अकमतमा। एविमम्
उत्तरजमानक्षेन बमासब्धितस, यपुक्त्यमा मतरस्कपृतस विमा जमानमम् अविभमासपदस्य अथर याः। तक्षेन च पकविरदृषस्य पकविर जमातस्य ,
परत्र तमद्भिन्नक्षे सदस्तपुमन, स्मपृमतरूपयाः असमन्नमहतमविषयकयाः, अविभमासयाः बमासब्धितस मतरस्कपृतस विमा जमानमम् एवि
अध्यमासयाः। असमन्नमहतमविषयकयाः अविभमासनो नमाम असमन्नमहतस्य मविषयस्य अविभमास इमत। अतयाः
असमन्नमहतस्य पकविरदृषस्य मविषयस्य परत्र तमद्भिन्नक्षे सदस्तपुमन ययाः अविभमासयाः यतम् बमासब्धितस मतरस्कपृतस विमा जमानस
सयाः अध्यमास इत्यथर याः। 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। अविभमासपदस्यमाथर याः 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 परविमतर मन कमालक्षे
असब्धिष्ठमानस्य रपुकक्षेयाः दरर नमातम् 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 विकपुयाः 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 यथमाथर याः अविभमासयाः
प्रत्यमभजमारूपयाः

सनोऽमप

अध्यमासयाः

स्यमातम्।

लकणक्षे

स्मपृमतरूपपदप्रदमानक्षेन

यथमाथर जमानरूपमायमास

प्रत्यमभजमायमाममतव्यमामप्तयाः विमाररतमा, प्रत्यमभजमायमास मविषयस्य समन्नमहतत्विमातम्। लकणक्षे परत्रक्षेमत पदनोपमादमानक्षेन
यथमाथर जमानक्षे अमतव्यमामप्तयाः विमाररतमा। रजतक्षे रजतस्य जमानस यथमाथर मम् एवि।
पञ्चपमामदकमामविविरणगन्थक्षे

प्रकमारमात्मयमतयाः

अध्यमासस्य

लकणस

व्यमाख्यमातविमानम्।

तन्मतक्षे

स्मपृमतरूपपदस्य अथर स्तमावितम् स्मपृतक्षेयाः रूपममवि रूपस यस्य सयाः इमत। न मह भ्रमस्थलक्षे स्मपृमतभर विमत। रूपस नमाम
स्विरूपमक्षेवि। स्मपृतक्षेयाः स्विरूपस चमात्र कमारणमत्रतयजन्यत्विमम्। कमारणत्रयस च दनोषयाः, ससस्कमारयाः सम्प्रयनोगश्चक्षेमत।
कमालव्यविब्धिमानमम् अमननोयनोगयाः इत्यमादययाः दनोषमायाः, पकविरजमानजन्ययाः ससस्कमारयाः, सम्प्रयनोगश्च इबन्द्रियसमन्नकषर याः।
स्मपृब्धिमातनोयाः भमाविक्षे कमर मण च मकन्प्रत्ययक्षे स्मपृमतपदस्य ससमदयाः। भमाविक्षे मकन्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य स्मपृमतपदस्य
स्मरणमम् अथर याः, कमर मण मकन्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य स्मपृमतपदस्य स्मयर ममाणस विस्तपु अथर याः भविमत। परत्र इत्यस्य
अन्यत्र इत्यथर याः। पकविरदृषस्य अविभमासयाः पकविरदृषमाविभमासयाः। पकविरदृषपदस्य अथर स्तमावितम् पकविरदृषसजमाततीयमम् इमत, न
मह पकविरदृषस विस्तपु एवि भ्रमस्थलक्षे भमासतक्षे। अविभमासपदस्य मदब्धिमा व्यपुत्पसत्तयाः कबल्पतमा। तथमामह अविपकविरकमादम्
भमासम्-ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे कमर मण च घञ्प्रत्ययक्षे अविभमासयाः इमत। भमाविक्षे घञ्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नस्य अविभमासरबदस्य जमानमम्
इत्यथर याः।

कमर मण

घञ्प्रत्ययक्षे

मनष्पन्नस्य

अविभमासरबदस्य

जमानमविषय

इत्यथर याः।

अतयाः

अन्यत्र

पकविरदृषसजमाततीयस्य अन्यस्य कमारणमत्रतयजन्ययाः ययाः अविभमासयाः सनोऽध्यमास इमत लकणमाथर याः।
प्रकमारमात्मयमतमतक्षे परत्र अविभमासयाः इत्यनक्षेनद्वैवि अध्यमासस्य लकणस सम्भविमत। परत्र इमत कथनक्षेन
परस्य अविभमासयाः इमत आकक्षेपमातम् ससध्यमत। अतयाः परत्र परस्य अविभमासयाः इत्यक्षेवि अध्यमासस्य लकणस
भमवितपुमहर मत। तक्षेन च परत्र रपुकसौ परस्य रजतस्य अविभमासयाः अध्यमासयाः इमत ससध्यमत। पकविर दृष स्मपृमतरूपक्षेत्यमामदपदस तस्यद्वैवि लकणस्य स्पषतमायद्वै ससयनोसजतमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः २
10. विक्षेदमान्तसमारप्रमतपमामदतमम् अध्यमारनोपलकणस मकमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
11. रङ्करमाचमायर प्रमतपमामदतमम् अध्यमासलकणस मकमम्।
12. भमामततीकमारमतक्षे अध्यमासस्य ससमकप्तस लकणस मकमम्।
13. भमामततीमतक्षे अविभमासपदस्य कनोऽथर याः।
14. जमानस्य अविसमादनो नमाम मकमम्।
15. जमानस्य अविममाननो नमाम मकमम्।
16. भमामततीमतक्षे लकणबस्थतस्य स्मपृमतरूपपदस्य कनोऽथर याः।
17. अध्यमासलकणबस्थतस स्मपृमतरूपपदस कपुत्र अमतव्यमामप्तस विमारयमत, कस्तत्र हक्षेतपुयाः।
18. मविविरणमतक्षे अध्यमासस्य मकस तमावितम् लघपुलकणस भमवितपुमहर मत।
19. मविविरणमतक्षे स्मपृतक्षेयाः मकस तमावितम् स्विरूपमम्।

13.4) अध्यमासभक्षे द मायाः
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 प्रदमरर तयाः। तथमामह परत्र रपुकसौ पकविरदृषस्य
पकविरदृषसजमाततीयस्य रजतस्य स्मयर ममाणसदृरस्य 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 स्मयर ममाणसदृरयाः अन्यमात्मनमा अविभमासममानयाः अन्ययाः अथर याः
अध्यमास

इत्यक्षेविसलकणपरतयमा

विमाक्यस

यनोसजतमम्।

यदमा

पपुनरथर मविमरषस

जमानमक्षेविमाध्यमासयाः,

तदमा

स्मपृमतसममाननोऽन्यस्यमान्यमात्मनमाविभमासयाः अध्यमासयाः इत्यक्षेविसलकणपरतयमामप तदक्षेवि विमाक्यस यनोजमयतपुस रक्यतक्षे ”
इमत। एविस भमामततीमतक्षेऽमप अविभमासपदस्य भमाविक्षे कमर मण च मदब्धिमा व्यपुत्पसत्तमङतीकपृत्य अथमारध्यमासक्षे जमानमाध्यमासक्षे
च अध्यमासलकणस्य समन्विययाः सम्भविमत।
अयमम् अथमारध्यमासयाः ब्धिम्यर ध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत मत्रब्धिमा मविभज्यतक्षे। एकबस्मनम्
ब्धिममर मण अपरस्य ब्धिममर णयाः अध्यमासनो मह ब्धिम्यर ध्यमासयाः। यथमा ब्धिममर मण रपुकसौ अपरस्य ब्धिममर णयाः रजतस्य आरनोपनो
मह ब्धिम्यर ध्यमासयाः। यथमा विमा आत्ममन अन्तयाःकरणस्य आरनोपनो मह ब्धिम्यर ध्यमासयाः। एकबस्मनम् ब्धिममर मण अपरस्य
ब्धिममर णयाः ब्धिमर स्य अध्यमासयाः ब्धिममारध्यमास इमत उच्यतक्षे। यथमा ब्धिममर मण रज्जसौ ब्धिममर णयाः सपर स्य मविषयपुकत्विब्धिमर स्य
अध्यमासनो मह ब्धिममारध्यमासयाः। यथमा विमा आत्मब्धिमर चद्वैतन्यस्य अन्तयाःकरणक्षे आरनोपनो मह ब्धिममारध्यमासयाः। यदमा
एकबस्मनम् ब्धिममर मण न मह ब्धिममर णयाः न विमा ब्धिमर स्य मकन्तपु कक्षेविलस 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 कक्षेचन 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 तत्सससगर स्य कक्षेविलमम् आरनोपयाः भविमत
तदमा सयाः सससगमारध्यमास इमत कथ्यतक्षे। तथमामह न आत्ममन यदमा पपुत्रसससगर स्य आरनोपयाः भविमत तदमा मम पपुत्रयाः
इमत भ्रमजमानस जमायतक्षे। आत्ममन न मह अत्र आत्ममन पपुत्रस्य आरनोपनो भविमत , अन्यथमा अहस पपुत्रयाः इमत
तमादमात्म्यमाध्यमासयाः स्यमातम्, अत्र पपुत्रण
क्षे सह आत्मनयाः अमविदममानस्य सम्बन्ब्धिस्य कक्षेविलमम् आरनोपयाः भविमत।
अहसकमारक्षेण तमादमात्म्यमाध्यमासस्य ममकमारक्षेण च सससगमारध्यमासस्य मनदररनो भविमत। उभयमविब्धिमम् अध्यमासमम्
अङतीकपृत्य रङ्करमाचमायरण उच्यतक्षे – अहममदस ममक्षेदमममत नद्वैसमगर कनोऽयस लनोकव्यविहमारयाः इमत।
सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिकभक्षेदक्षेनमाध्यमासनो मदमविब्धियाः। यबस्मनम् अध्यमासक्षे कमारणरूपक्षेण कबश्चतम् उपमासब्धियाः
वितर तक्षे सयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा मदचन्द्रिदरर नरूपभ्रमक्षे अङपुलतीव्यमापमारयाः उपमासब्धियाः, अतयाः मदचन्द्रिदरर नस
सनोपमासब्धिकयाः

अध्यमासयाः।

यथमा

विमा

एकस्यद्वैवि

ब्रहणयाः

अन्तयाःकरणरूपनोपमासब्धिकमारणमातम्

जतीविभ्रमयाः।

सनोपमासब्धिकमाध्यमासक्षे न मह असब्धिष्ठमानजमानममात्रक्षेण अध्यमासनो मनवितर तक्षे, उपमासब्धिनमारक्षेन एवि अध्यमासस्य
मनविपृसत्तभर विमत। यबस्मनम् अध्यमासक्षे कमारणरूपक्षेण उपमासब्धियाः न वितर तक्षे स मनरुपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ
रजतमम्

इमत

जमानमम्।

अयञ्चमाध्यमासयाः

रपुमकरूपमासब्धिष्ठमानदरर नक्षेन

बमासब्धितनो

भविमत।

अध्यमासस्य

उदमाहरणप्रदमानकमालक्षे रङ्करमाचमायर याः उभयमविब्धिमध्यमासमक्षेवि उदमाहरमत – “यथमा च लनोकक्षेऽनपुभवियाः रपुमककमा मह
रजतविदविभमासतक्षे, एकश्चन्द्रियाः समदततीयविमदमत” इमत।
अध्यमासनोऽयस

समादनमामदभक्षेदक्षेन

पपुनमदरमविब्धियाः।

आत्ममन

अमविदमायमायाः

अध्यमासयाः

अनमामदयाः ,

अनमामदकमालतयाः एवि अयमध्यमासयाः मविदममानयाः अबस्त। मचत्सपुखमाचमायर याः तत्त्विप्रदतीमपकमायमामम् षडम् अनमादतीनम्
अङतीकपृतविमानम्; तक्षे मह जतीवियाः, ईश्विरयाः, मविरपुदस चद्वैतन्यस, जतीविक्षेश्विरनोभरदयाः, अमविदमा, अमविदमा-चद्वैतन्ययनोयाः
सम्बन्ब्धिश्चक्षेमत। उकञ्च तक्षेन –

म
प च्चा तचति तिथच्चा
जतीवि ईशिप्नो तविशिद
जतीवितशियप्नोतभरदच्चा।
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 तददपु माहरणमम्।
25. कयाः ब्धिम्यर ध्यमासयाः, मकस च तददपु माहरणमम्।
26. कयाः ब्धिममारध्यमासयाः मकस च तददपु माहरणमम्।
27. उपमासब्धिदृष्टमा अध्यमासनो कमतमविब्धियाः।
28. कयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः, मकस च तददपु माहरणमम्।
29. सनोपमासब्धिकमाध्यमासक्षे कथमध्यमासमनविपृसत्तभर विमत।
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 प्रवितर न्तक्षे। 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 अध्यमासपकविर कयाः एवि। प्रमाकपृतमातम्
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 प्रवितर न्तक्षे। एविस पबण्डतमा अमप महससदृमषस खण्डब्धिमाररणस बलविन्तस पपुरुषमम्
आगच्छन्तस वितीक्ष्य ततयाः पलमायन्तक्षे , तमदपरतीतमानम् प्रमत च प्रवितर न्तक्षे। अतयाः पश्विमामदमभयाः पपुरुषमाणमास
प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारकमालक्षे नद्वैवि भक्षेदयाः दृश्यतक्षे, परकनमास पबण्डतमानमास च व्यविहमारयाः अध्यमासपकविरक एवि। दक्षेहक्षे
आत्ममाध्यमासस मविनमा अहस मम्रियक्षे इमत बनोब्धि एविमात्र न उदतीयमातम्।
कमर कमाण्डमान्तगर तस जमानकमाण्डमान्तगर तस विमा रमासममप अध्यमासममासशत्य एवि प्रविपृत्तमम्। तथमामह,
आत्ममन ब्रमाहणमामदविणमारनमामम् गपृहस्थमादमाशममाणमास बमालयपुविकमामदवियसमामम् व्यमासब्धिगस्तत्विमादविस्थमानमामम् अध्यमासस
कपृत्विमा 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 कमर कमाण्डक्षे
दक्षेहमामतररकयाः आत्ममा अङतीमक्रयतक्षे तथमामप उपमनषत्सपु प्रमतपमामदतयाः मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विभमावि आत्ममा न तत्र
मविब्धिक्षेयाः मविषयनो भविमत। जमानकमाण्डक्षे च आध्यमाससकस जतीवित्विस पपुरस्कपृत्य तस्य जतीविस्य मपुक्त्यथर मम् 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 सविमारनथर हक्षेतपुयाः, न मह रपुमकरजतमामदमविभ्रममायाः। अतयाः अस्य सकलस्य अनथर स्य हक्षेतनोयाः अध्यमासस्य
दरक तीकरणमाय 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. सविमारनथर हक्षेतपुरध्यमासनो कयाः।

पमाठसमारयाः
विक्षेदमान्तरमासस्य

जतीविब्रहद्वैक्यरूपमविषयस्य

मनोकरूपप्रयनोजनस्य

च

ससदयक्षे

अध्यमासस्य

आलनोचनमपक्षेमकतमम्। जतीवित्विस मह ब्रहणयाः अध्यमासकमारणमादम् भविमत। अतनो जतीविब्रहणनोयाः भक्षेदयाः ममथ्यमा ,
जतीविब्रहणनोयाः विमास्तमविकनो भक्षेदनो नमाबस्त।एविस ब्रहमण कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदबन्ब्धियाः अध्यमासकमारणमादक्षेवि कबल्पतयाः
भविमत। अतनो ममथ्यमाभकतयाः बन्ब्धियाः ब्रहजमानक्षे समत नश्यमत इमत ससध्यमत। एविस अध्यमासकमारणमादम्
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य मविषयस्य प्रयनोजनस्य च ससमदभर विमत। अब्धितीत्यपुपसगर पकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमातम् असम् ब्धिमातनोयाः
घञ्प्रत्ययक्षे मनष्पन्नयाः अध्यमासरबदयाः मनष्पदतक्षे। अत्र भमाविक्षे घञ्प्रत्ययश्चक्षेतम् अध्यमासपदस्यमाथर याः आरनोपमक्रयमा,
कमर मण घञ्प्रत्ययश्चक्षेतम् अध्यमासपदस आरनोप्यपदमाथर मम् 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 इत्यथर याः, पदक्षेनमानक्षेन प्रत्यमभजमायमामम्
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अमतव्यमामप्तविमारररतमा भविमत। परत्रक्षेमत पदक्षेन यथमाथर जमानक्षे अमतव्यमामप्तविमारररतमा भविमत। पकविरदृषपदक्षेन च
आरनोपणतीयस्य उल्लक्षेखमातम् तस्य ममथ्यमात्विस जमायतक्षे। मविविरणकमारमतक्षे मह परत्रमाविभमास इत्यक्षेवि लकणमम्
अध्यमासस्य, इतरपदमामन लकणस्य स्पषमाथर मप
पु मात्तमामन। तत्र स्मपृमतरूपरबदस्य स्मयर ममाणसदृरयाः इत्यथर याः,
परत्रक्षेत्यस्य स्विमभन्नक्षे इत्यथर याः, पकविरदृषपदस्य च पकविरदृषसजमाततीयमम् इत्यथर याः। अविभमासपदस्य च जमानस जक्षेययाः
विमाथर याः।
अयञ्च अध्यमासनो जमानमाध्यमासयाः अथमारध्यमासयाः इमत मदब्धिमा। तथमामह परत्र रपुकसौ पकविर दृषस्य
पकविरदृषसजमाततीयस्य रजतस्य स्मयर ममाणसदृरस्य अविभमासममानस्य मविषयस्य अध्यमासपदक्षेन गहणमातम्
अथमारध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। मकञ्च, परत्र रपुकसौ पकविरदृषस्य पकविरदृषसजमाततीयस्य स्मपृमतरूपयाः स्मरणसदृरयाः ययाः
अविभमासयाः जमानस सनोऽध्यमास इमत जमानमाध्यमासक्षे लकणसङमतयाः। ब्धिम्यर ध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत
मत्रब्धिमा अथमारध्यमासनो मविभज्यतक्षे। अथमारध्यमासयाः पपुनयाः तमादमात्म्यमाध्यमासयाः सससगमारध्यमासयाः इमत मदब्धिमा इमत कक्षेचन
कथयबन्त। सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिक-भक्षेदक्षेनमाध्यमासनो पपुनमदरमविब्धियाः। समादनमामदभक्षेदक्षेनमामप अध्यमासदद्वैमविध्यस मविदमाससयाः
कल्पयबन्त।
सविर मविब्धिमायाः लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारमाश्च अध्यमासकमारणमादक्षेवि भविबन्त। तथमामह दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु ब्रहणयाः
अध्यमासक्षे समत

ब्रह्मणयाः प्रममातपृत्विस ससध्यमत। ब्रहणयाः प्रममातपृत्विक्षे ससदक्षे प्रममाणप्रविपृसत्तभर विमत, तक्षेन च जमानस

सम्भविमत। अतयाः सविर मविब्धिलसौमककव्यविहमारयाः अध्यमासकमारणमादक्षेवि भविमत। पबण्डतमानमास मकखमारनमास परकनमास सविरषमास
लसौमककयाः

अध्यमासपकविरक

प्रममाणप्रमक्षेयव्यविहमारयाः

विणमारशमवियनोऽविस्थमामदमविरक्षेषमाध्यमासमम्

आसशत्य

एवि

एवि।
प्रवितर न्तक्षे।

रमासतीयव्यविहमारनोऽमप
अतयाः

ब्रहमण

लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारमाणमामम्

आध्यमाससकत्विमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः कक्षे।
2. अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादमविषयमाणमास समारयाः कयाः।
3. कथस ब्रहणयाः रपुदत्विमम्।
4. ब्रहणयाः आनन्दस्विरूपत्विस कपुतयाः।
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

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
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, अरबदमस्परर मरूपमव्ययमम्, अविमाङ्मनसगनोचरमम् इत्यमादतीमन शपुमतविचनमामन
मनषक्षेब्धिमपुखक्षेन ब्रह प्रमतपमादयबन्त।

8. असब्धिपकविरकमादम् मदविमामदगणतीयमादम् असम् ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे कमर मण विमा घञम्-प्रत्ययक्षे अध्यमासपदस मनष्पदतक्षे।
9. भमाविव्यपुत्पत्यमा अध्यमासपदस्य आरनोपमक्रयमा इत्यथर याः, कमर व्यपुत्पत्यमा च अध्यमासपदस्य अध्यमारनोमपतस
विस्तपु इत्यथर याः।
पमाठगतप्रश्नमायाः २

10. असपर भकतमायमास 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 उच्छक्षे दयाः उत्तरजमानबमाध्यत्विस विमा।
15. जमानस्य अविममाननो नमाम यसौमककमतरस्कमारयाः। इच्छमाप्रविपृत्त्यमामदकमायर सम्पमादनक्षे अकमतमा एवि जमानस्य
मतरस्कमारयाः।

16. असमन्नमहतमविषय इत्यथर याः।
17. प्रत्यमभजमायमामम् अमतव्यमामप्तस विमारयमत, प्रत्यमभजमायमास मविषयस्य समन्नमहतत्विमातम्।
18. मविविरणमतक्षे परत्र अविभमासयाः इत्यक्षेवि अध्यमासस्य लघपुलकणस भमवितपुमहर मत।
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
भमारततीयदरर नमम्
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अध्यमासनो मह जमानमाध्यमासयाः।

23. ब्धिम्यर ध्यमासयाः ब्धिममारध्यमासयाः सम्बन्ब्धिमाध्यमासश्चक्षेमत अथमारध्यमासयाः मत्रमविब्धियाः। तमादमात्म्यमाध्यमासयाः
सससगमारध्यमासश्चक्षेमत अथमारध्यमासदद्वैमविध्यममप कक्षेचन कथयबन्त।

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

25. एकबस्मनम् ब्धिममर मण अपरस्य ब्धिममर णयाः अध्यमासनो मह ब्धिम्यर ध्यमासयाः। यथमा रपुकसौ रजतस्य अध्यमासयाः।
26. एकबस्मनम् ब्धिममर मण अपरस्य ब्धिममर णनो ब्धिमर स्य अध्यमासनो मह ब्धिममारध्यमासयाः। यथमा रज्जसौ ब्धिममर णयाः
सपर स्य मविषययपुकत्विब्धिमर स्य अध्यमासनो मह ब्धिममारध्यमासयाः।

27. उपमासब्धिदृष्टमा अध्यमासनो मदमविब्धियाः सनोपमासब्धिकयाः मनरुपमासब्धिकश्चक्षेमत।
28. यबस्मनम् अध्यमासक्षे कमारणरूपक्षेण कबश्चतम् उपमासब्धियाः वितर तक्षे सयाः सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। यथमा
मदचन्द्रिदरर नस सनोपमासब्धिकयाः अध्यमासयाः। अङपुलतीव्यमापमारस्तत्र उपमासब्धियाः।

29. सनोपमासब्धिकमाध्यमासयाः न कक्षेविलमम् असब्धिष्ठमानजमानममात्रक्षेण मनवितर तक्षे, उपमासब्धिनमारक्षेन एविमात्र अध्यमासस्य
मनविपृसत्तभर विमत।

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

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

32. यस्य अध्यमासस्य आमदमनर रूपमयतपुस 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 प्रविपृसत्तदरर नमातम् 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 सविमारनथर हक्षेतपुयाः।

॥ इमत त्रयनोदरयाः पमाठयाः ॥
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