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14) अध्यमासकमारणमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
ब्रहमण असखलस जगदम् अध्यस्तमम्। जगतम् मह ममथ्यमा। अजमानकमारणमातम् जतीवियाः स्विस्विरूपमम् अजमाननम्
सपुखदयाःपु खमामदकमम्

अनपुभविमत।

ब्रहणनो

अजमानस्य

कमायरण

ममथ्यमाभकतक्षेन

अन्तयाःकरणक्षेन

सह

ममथ्यमासम्बन्ब्धिविरमातम् जतीविभमावियाः। जगतयाः ममथ्यमात्विस मविजमाय यथमा विद्वैरमाग्यस जमायक्षेत, जतीविभमाविस्य ममथ्यमात्विस
मविजमाय च यथमा जतीवियाः स्विस्विरूपजमानमाय प्रवितरत तदथर कथमध्यमासनो भविमत इमत मविजक्षेयमम्। यथमा ज्विरकमारणस
मविजमायतक्षे चक्षेतम् ज्विरस्य उपरममाथर मम् उपचमारकल्पनमायमास ससौमविध्यस जमायतक्षे तथद्वैवि अध्यमासकमारणमानमास जमानक्षे तक्षेषमास
मनरनोब्धियाः सपुरकनो भविमत। मकमध्यस्तस मकस च सत्यममत्यस्य जमानमाथर अध्यस्तपुविस्तपुनयाः स्विरूपस सपुतरमास
मविजक्षेयमम्। अध्यस्तविस्तपुनयाः मकस तमावितम् स्विरूपमम् इत्यबस्मनम् मविषयक्षे भमारततीयमाबस्तकदरर नक्षेषपु ममथनो मतमविरनोब्धियाः
अमप वितर तक्षे। पकविरबस्मनम् पमाठक्षे अध्यमासमालनोचनस्य प्रयनोजनमम् , अध्यमासलकणस, अध्यमासभक्षेदमायाः, अध्यमाससत्त्विक्षे
प्रममाणमामन चनोपन्यस्तमामन। अबस्मनम् पमाठक्षे वियमम् अध्यमासकमारणमामन , अध्यस्तविस्तपुनयाः स्विरूपमम्, तस्य विस्तपुनयाः
स्विरूपप्रमतपमादनमविषयक्षे भमारततीयदरर नमानमास यमामन परस्परमविरुदमामन मतमामन सबन्त तमामन आलनोचयमामयाः।

उदक्षेश् यमामन
 अध्यस्तविस्तकनमामम् उत्पसत्तप्रकमारयाः
 भ्रमजमानस्य स्विरूपमम्
 अध्यमासस्य उपमादमानस मनममत्तकमारणस च
 अध्यस्तविस्तपुनयाः स्विरूपमम्
 सलकणस सत्तमात्रयमम्
 मविवितर पररणमामयनोयाः स्विरूपमम्

14.1) अध्यस्तविस्तकत् पसत्तमविचमारयाः
प्रममा

नमाम

यथमाथर जमानमम्।

प्रममायमा

लकणमपुच्यतक्षे

विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम्-

"अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयजमानत्विमम्" इमत। ब्रहचद्वैतन्यमम् असखलप्रपञ्चस्य उपमादमानस, तस्ममातम् सविर त्र
तमादमात्म्यक्षेन ब्रह वितर ममानस सतम् स्विसससपृषस जगदम् अविभमासयमत। उच्यतक्षे च ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे
जतीविमाल्पजत्विमविषयक्षे

मविविरणमतमालनोचनकमालक्षे

अप्पय्यदतीमकतक्षेन-

"ब्रहचद्वैतन्यस

सविर्नोपमादमानतयमा

सविर तमादमात्म्यमापन्नस सतम् स्विसससपृषस सविर मविभमासयमत न जतीविचद्वैतन्यमम्" इमत। जतीविस्य अन्तयाःकरणक्षेन एवि
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
सम्बन्ब्धियाः, न बमाहघटमामदमविषयक्षेन सह तस्य समाकमातम् सम्बन्ब्धिनो वितर तक्षे। यदमा अन्तयाःकरणस नयनमामददमारक्षेण
मनगर त्य

मविषयपयर न्तस

दतीघर प्रभमाकमारक्षेण

पररणम्य

मविषयस

व्यमाप्ननोमत

तदमा

एवि

मविषयमाकमारमा

अन्तयाःकरणविपृसत्तरुदक्षेमत। समा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मविषयचद्वैतन्यस्य आविरकमम् अजमानमम् अमभभविमत। तक्षेन
मविषयचद्वैतन्यस्य अमभव्यमकयाः सञमायतक्षे। ततनो मविषयस्य जमानस भविमत।
जमानस्य ब्रहस्विरूपत्विक्षेऽमप विपृसत्तब्धिमर स्य जन्यत्विस्य जमानक्षे आरनोपमातम् जमानस जमायतक्षे इत्यपुच्यतक्षे।
मविविरणक्षे प्रकमारमात्मयमतनमा उच्यतक्षे- "जमानमाविच्छक्षे दकत्विमाच्च विपृत्तसौ जमानत्विनोपचमारयाः" इमत। तथमामह
मविषयप्रत्यकमनममत्तस चद्वैतन्यत्रयमपुच्यतक्षे मविषयचद्वैतन्यस प्रममाणचद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यस चक्षेमत। घटमादविबच्छन्नचद्वैतन्यस
मविषयचद्वैतन्यमम्, अन्तयाःकरणविपृत्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस प्रममाणचद्वैतन्यस, अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यमम्।
यथमा

तडमागस्य

जलस

मछद्रिमामन्नगर त्य

नमासलकमादमारमा

कक्षेदमारमान्प्रमविश्य

कक्षेदमारमाकमारमानपुसमारस

मत्रकनोणचतपुष्कनोणमादमाकमारस भविमत, तथमा तद्वैजसमम् अन्तयाःकरणस चकपुरमामददमारमा मनगर त्य घटमामदमविषयदक्षेरस गत्विमा
घटमामदमविषयमाकमारक्षेण

पररणमतक्षे।

अयस

पररणमाम

एवि

विपृसत्तररत्यपुच्यतक्षे।

एविस

मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्य -

प्रममातपृचद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदक्षे समत मविषयस्य जमानस जमायतक्षे। मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य प्रममातपृचद्वैतन्यस्य च सममानमा
एवि सत्तमा, उभयनोरक्षेवि चद्वैतन्यस्विरूपत्विमातम्।अतयाः तयनोयाः ऐक्यक्षे न कमामचदनपुपपसत्तयाः। असब्धिष्ठमानस्य सत्तमा एवि
आरनोमपतक्षेषपु मविदतक्षे, न मह आरनोमपतमानमास मभन्नमा सत्तमा अबस्त। मविषयमामदसकलप्रपञ्चयाः ब्रहमण अध्यस्तयाः ,
अतयाः सविर त्रमामप ब्रहसत्तमा एविमानपुवितर तक्षे।
एविस रपुमकरूप्यमामदभ्रमजमानस्थलक्षे दक्षेरमान्तरस्थस्य रजतस्य न रपुकसौ भमानमम् , तस्य असमन्नकपृषत्विमातम्
प्रत्यकमविषयतमा

न

सम्भविमत।

ननपु

रजतनोत्पमादकमानमास

रजतमावियविमानमास

रपुकसौ

अभमाविमातम्

कथस

प्रमामतभमाससकरजतनोत्पसत्तररमत चक्षेदच्पु यतक्षे न मह लनोकप्रससदसमामगती प्रमामतभमाससकरजतमम् उत्पमादयमत मकन्तपु
मविलकणमा एवि समामगती अत्र अपक्षेमकतमा।
तथमामह प्रकमारकमारणमातम् चमाकमचक्ययपुकमास रपुमकममालनोक्य कमाचकमामलमामददनोषदमक षतलनोचनस्य
पपुरनोविमतर नमा रपुमकद्रिव्यक्षेण सससगमारतम् इदममाकमारमा चमाकमचक्यमाकमारमा कमामचदम् अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः उदक्षेमत। तस्यमास च
विपृत्तसौ इदमविबच्छन्नस चद्वैतन्यस प्रमतमबम्बतक्षे। तत्र तडमागनोदकन्यमायक्षेन विपृत्तमक्षे नर गरमनक्षेन इदमविबच्छन्नस चद्वैतन्यस
विपृत्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यस प्रममातपृचद्वैतन्यस चमामभन्नस भविमत, रपुमकरूपसममानदक्षेरस्थत्विमातम्। अन्तयाःकरणविपृत्त्यमा चमात्र
इदन्त्विरूपसमाममान्यममात्रस

मविषयतीमक्रयतक्षे

न

मविषयचद्वैतन्यमनष्ठमा

रपुमकत्विप्रकमाररकमा

तपु

रपुमकत्विरूपमविरक्षेषयाः।
अमविदमा

ततश्च

प्रममातपृचद्वैतन्यमामभन्न -

चमाकमचक्यमामदसमादृश्यदरर नकमारणमातम्

उदनोसब्धितरजतससस्कमारसमामगतीसमहतमा कमाचकमामलमामददनोषसमहतमा रजतरूपमाथमारकमारक्षेण रजतजमानमाभमासमाकमारक्षेण
च पररणमतक्षे।
इबन्द्रियदनोष-समादृश्य-ससस्कमारमामदसमामगतीसमहतमा अमविदमा एकद्वैवि कथस रजतरूपक्षेण कदमामचदमा
रङरूपक्षेण पररणमतक्षे इमत चक्षेदच्पु यतक्षे यत्पपुरुषतीयमा यमा अमविदमा यमादृरससस्कमारक्षेण सह वितर तक्षे , समा तस्य पपुरुषस्य
समविब्धिक्षे तदमाकमारक्षेण एवि पररणमतक्षे, नमान्यमाकमारक्षेण। अत्रक्षेषससमदकमारमायाः कथयबन्त यतम् - "यस्यमाजमानस भ्रमस्तस्य
भ्रमान्तयाः सम्यकम् च विक्षेसत्त सयाः" इमत। तस्ममादक्षेवि एकस्यमास रपुकसौ कस्यमचतम् रजतभ्रमयाः कस्यमचच्च रङभ्रमनो
जमायतक्षे।
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एविस रपुदब्रहमण घटमामदव्यमाविहमाररकविस्त्विध्यमासक्षे अमविदद्वैवि दनोषत्विक्षेन हक्षेतपुयाः। रपुमकरूप्यमामदस्थलक्षे तपु
कमाचमादययाः एवि दनोषत्विक्षेन अङतीमक्रयतक्षे। अतयाः आगन्तपुकदनोषजन्यत्विस प्रमामतभमाससकत्विक्षे मनयमामकमम्।
स्विप्ननोपलबब्धिरथमादतीनमामम् आगन्तपुकमनद्रिमामददनोषजन्यत्विमात्प्रमामतभमाससकत्विमम्। अयस च ब्धिम्यर ध्यमासयाः।
ब्धिममर णनोमविर विक्षेकक्षे जमायममानक्षेऽमप एकब्धिममर गतब्धिममारणमामम् अन्यब्धिममर मण अध्यमासक्षे उदमाहरणस तमावितम्- पतीतयाः
रङयाः इमत। तथमामह- बमहमनर ष्क्रमान्तक्षेन स्विच्छनयनरबश्मनमा सम्पपृकस मपत्तद्रिव्यगतस पतीततमाममात्रमम् (न तपु
तदसब्धिष्ठमानमम्) अनपुभविनम्, रङक्षे च इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुबक्लममानमम् आच्छमामदतमम् अननपुभविनम् , पतीततमायमायाः
रङमासम्बन्ब्धिमम् अननपुभकय "पतीतस तपनतीयमपण्डमम्" "पतीतस मबल्विफलमम्" इत्यमामदषपु पकविरदृषस समाममानमासब्धिकरण्यस
पतीतत्विरङयनोयाः आरनोप्य भविमत व्यविहमारयाः पतीतयाः रङयाः इमत विमाचस्पमतममशमामदमभरुच्यतक्षे।

14.2) भ्रमजमानमविचमारयाः
रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमायममानस जमानमम् भ्रमयाः एवि। भ्रमजमानक्षे असब्धिष्ठमानद्वैकदक्षेरस्य आरनोप्यस्य च
तमादमात्म्यक्षेन भमानस भविमत। यत्र आरनोपनो भविमत तदसब्धिष्ठमानमम्। यदमा रपुकसौ रजतस्य आरनोपनो भविमत तदमा रपुमकयाः
रजतस्य असब्धिष्ठमानमम्। असब्धिष्ठमानस्य समाममान्यमासरनो मविरक्षेषमासरश्च वितरतक्षे। यथमा इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमममत
रपुकक्षेयाः समाममान्यमासरयाः। यदमा कमाचकमामलमामददनोषदमक षतक्षेन चकपुररबन्द्रियक्षेण सह रपुकक्षेयाः ससयनोगनो भविमत, तदमा चकपुदमाररमा
चमान्तयाःकरणस्य रपुक्त्यमा सम्बन्ब्धिविरमातम् इदममाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तरुदक्षेमत। इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुमकत्वि नतीलपपृष्ठत्विमामदमविरक्षेषस्य जमानस नद्वैवि भविमत। अतयाः इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमसरयाः स्विरूपतनो न ममथ्यमा।
उच्यतक्षे च पञ्चदरतीकमारक्षेण मविदमारण्यस्विमाममनमा – “इदमसरस्य सत्यत्विस रपुमकगस रूप्य ईकतक्षे” इमत। एविस
प्रत्यक्षेकबस्मनम् एवि भ्रमक्षे असब्धिष्ठमानस्य समाममान्यमासरयाः प्रमतभमामत। रपुकसौ आरनोमपतक्षेन रजतक्षेन सह अन्तयाःकरणस्य
ससयनोगनो नमाबस्त, अतयाः रजतमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः नद्वैवि उदक्षेमत। अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे जमानस्थलक्षे मविषयमाकमारमा
विपृसत्तयाः सपुतरमामङतीकरणतीयमा, अतयाः रपुकसौ रजतजमानस्थलक्षे रजतमाकमारमा अमविदमाविपृसत्तयाः अङतीमक्रयतक्षे। तक्षेन च
रजतस्य जमानस सम्भविमत। इदस रजतमम् इमत भ्रमजमानक्षे मविदममानयाः रजतमासरस्तपु ममथ्यमा , व्यमाविहमाररकरजतस्य
तत्र अमविदममानत्विमातम्। अतयाः ‘इदस रजतमम्’ इमत भ्रमजमानक्षे इदमसरयाः स्विरूपतनो न ममथ्यमा , रजतमासरस्तपु ममथ्यमा
एवि। रपुक्त्यसरत्विमातम् इदमसरक्षेन सह नमाबस्त रजतस्य सम्बन्ब्धियाः परन्तपु इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदन्तमादमात्म्यक्षेन
रजतस्य भमानमातम् इदस रजतमम् इमत जमानस ममथ्यमा।
एविमक्षेवि ब्रहमण प्रपञ्चस्य आरनोपविरमादम् भविमत जमानस घटयाः सनम् इमत। सत्तमामविमरषयाः सत्तमादमात्म्यमापन्ननो
विमा घट इमत तदथर याः। अबस्मनम् जमानक्षे सनम् इत्यसरनो असब्धिष्ठमानस्य ब्रहणयाः , नमायस स्विरूपतनो ममथ्यमा। घटस्य
ब्रहमण आरनोमपतत्विमातम् ममथ्यमात्विस दविपु माररमम्। यदमप सनम् इत्यसरक्षेन सह नमाबस्त घटस्य सम्बन्ब्धियाः तथमामप घटक्षेन
सह तमादमात्म्यक्षेन सनम् इत्यसरस्य भमानमातम् घटयाः सनम् इमत जमानस भ्रम एवि। एविस सविर त्रमानपुसन्ब्धिक्षेयमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः १
1. प्रममायमायाः लकणस मकमम्।
2. मकस नमाम मविषयचद्वैतन्यमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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3. मकस नमाम प्रममाणचद्वैतन्यमम्।
4. मकस नमाम प्रममातपृचद्वैतन्यमम्।
5. रपुमकरजतनोत्पत्तसौ कनो तमावितम् इबन्द्रियदनोषयाः।
6. प्रमामतभमासकत्विक्षे मकस तमावितम् मनयमामकमम्।
7. इदस रजतमम् इमत जमानक्षे कयाः रपुकक्षेयाः समाममान्यमासरस मनमदर रमत।
8. इदमसरस्य सत्यत्विक्षेऽमप कथस इदस रजतमम् इमत जमानक्षे सयाः भ्रम इमत कथ्यतक्षे।
9. इबन्द्रियदनोषकमारणमातम् रपुकक्षेयाः कक्षेषमामसरमानमास जमानस न भविमत।
10. जमानस्थलक्षे अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मकमथर मम् अपक्षेमकतमा।
11. एकद्वैवि अमविदमा कथस कदमामचद्रिजतरूपक्षेण कदमामचदमा रङरूपक्षेण मविपररणमतक्षे।

14.3) अध्यमासस्य उपमादमानमम् मनममत्तकमारणस च
आगन्तपुकदनोषयाः ससस्कमारयाः असब्धिष्ठमानसमाममान्यजमानमम् समादृश्यमम् अमविदमा च अध्यस्तविस्तकत्पतसौ
हक्षेतपुरूपक्षेण अङतीमक्रयन्तक्षे। तक्षेषपु सत्स्विक्षेवि अध्यमासनो भविमत न तदभमाविक्षे। एतक्षेषपु कमारणक्षेषपु पपुनयाः अमविदमा
अध्यस्तविस्तपुनयाः उपमादमानकमारणस भविमत। इतरमामण मनममत्तकमारणमामन सबन्त। यस्ममातम् कमायर स्य उत्पसत्तयाः,
कमायर नमारक्षे कमायर स्य लयश्च यत्र सञमायक्षेतक्षे तदक्षेवि उपमादमानकमारणमम्। तथमामह , घटयाः मपृसत्तकमायमा उत्पदतक्षे
घटनमारक्षे च मपृसत्तकमायमामक्षेवि घटस्य लयनो भविमत , अतनो मपृसत्तकमा घटस्य उपमादमानमम्। अध्यस्तस विस्तपुजमातमम्
अमविदमायमायाः पररणमामयाः, लयश्च तक्षेषमामम् अजमानक्षे एवि भविमत। सविर ममप कमायर तक्षेषमामम् उपमादमानकमारणस्य
अमविदमायमा असब्धिष्ठमानक्षे ब्रहमण आसशतस मतष्ठमत। अतनो रपुकसौ प्रततीयममानस रजतस विस्तपुगत्यमा रपुक्त्यविबच्छन्नक्षे
चद्वैतन्यक्षे अध्यस्तमम्। विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण उकमम् – “अस्मन्मतक्षे सविर स्यमामप कमायर स्य
स्विनोपमादमानमामविदमासब्धिष्ठमानमासशतत्विमनयममातम्” इमत। अतनो प्रमामतभमाससकरजतस्य पररणमामम उपमादमानकमारणस
भविमत अमविदमा, मविवितर्नोपमादमानकमारणस च इदमविबच्छन्नस चद्वैतन्यमम्।
ननपु ससस्कमारयाः अध्यमासस्य कमारणस नमाबस्त, प्रथमनोत्पत्तसौ ससस्कमारस्य अभमाविमातम्। तथमामह, ब्रहमण
वितर ममानजगदध्यमासस प्रमत पकविरजगत्ससस्कमारयाः हक्षेतपुयाः, पकविरजगदध्यमासस प्रमत तत्पकविरजगत्ससस्कमारनो हक्षेतपुयाः। परन्तपु
प्रथमजगदत्पु पत्तसौ कथस ससस्कमारयाः हक्षेतपुयाः स्यमामदमत चक्षेदच्पु यतक्षे सससमारनो मह अनमामदयाः , अतयाः प्रथमजगतयाः मनरूपणमम्
अरक्यमम्। तदमासशत्य च अयस पकविरपकनोऽमप न सम्भविततीमत। उकञ्च रङ्करमाचमायरण शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे –
“यथमा अबस्मनम् जन्ममन दक्षेहमामदसङ्घमातमामभममानरमागदक्षेषमामदकपृतसौ ब्धिममारब्धिमर्मौ तत्फलमानपुभविश्च , तथमा अततीतक्षे
अततीततरक्षेऽमप जन्ममन इमत अनमामदरमविदमाकपृतयाः सससमारयाः अततीतनोऽनमागतश्च अनपुमक्षेययाः” इमत।
ननपु समादृश्यस न मह सविर त्रमाध्यमासक्षे मनममत्तकमारणरूपक्षेण वितर तक्षे समादृश्यमाभमाविक्षेऽमप अध्यमासनो सपुतरमास
भविमत। यथमा पतीतयाः रङयाः, आकमारस्य तलममासलन्यमाविभमासश्च इत्यमामदषपु। रज्ज्विमास सपर भ्रमनो यदमप
अवियविगतसमादृश्यकमारणमातम् भविमत तथमामप ब्रहमण प्रपञ्चस्यमाध्यमासक्षे ब्रह्मप्रपञ्चयनोयाः ककीदृरस विमा समादृश्यस
हक्षेतपुत्विक्षेन
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दृग्दृश्ययनोयाः

चद्वैतन्यजडयनोयाः

तमयाःप्रकमारविमदरुदस्विभमावियनोयाः

ब्रहप्रपञ्चयनोयाः
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अत्यन्तविद्वैलकण्यसत्त्विक्षेऽमप "अहममदस ममक्षेदमम्" इमत तमादमात्म्यमाध्यमासदरर नमातम् समादृश्यस्य सविर मविब्धिमाध्यमासस प्रमत
कमारणत्विस नमाङतीमक्रयतक्षे। अत उच्यतक्षे-

तविवितिरस्त प प्रपञ्चप्नोऽयपं ब्रह्मरप्नोऽपतररच्चातमनिदः।
अनिच्चातदविच्चासनिच्चासम्भदतिप्नो नि सच्चारूप्यमपतक्षतित॥ इतति।
नपृसससहभटनोपमाध्यमायमतक्षे
समादृश्यजमानस्य

यत्र

कमारणत्विमम्।

अध्यमासयाः

रपुमकत्विमामदमविरक्षेषदरर नक्षेन

तन्मतस

च

सङपृहतक्षे

प्रमतबध्यतक्षे

तत्रद्वैविमाध्यमासक्षे

ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे -

"समादृश्यजमानस्यमाध्यमासकमारणत्विविमादक्षेऽमप मविरक्षेषदरर नप्रमतबध्यक्षेषपु रजतमादध्यमासक्षेष्विक्षेवि तस्य कमारणत्विस विमाच्यस,
न

तपु

तदप्रमतबध्यक्षेषपु

पतीतरङमादध्यमासक्षेषपु,

असम्भविमातम्"

इमत।

अतयाः

समादृश्यस्य

क्विमामचत्कस

कमारणत्विमङतीमक्रयतक्षे।

14.4) अध्यस्तविस्तपुन याः स्विरूपमम्
आरनोमपतविस्तपुनश्च अमनविर चनतीयत्विमम् अदद्वैतविमामदनयाः अङतीकपुविर बन्त। तथमामह रपुकसौ रजतस न सतम्,
तस्य सत्त्विक्षे इयस रपुमकररत्यपुत्तरजमानक्षेन न तस्य बमाब्धियाः स्यमातम्। रपुमकस च रजतमात्मनमा गपृहनम् जननो भ्रमान्त एवि।
रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् असतम् इत्यमप विकसपु न रक्यतक्षे, तस्य प्रततीयममानत्विमातम्। ननपु दक्षेरमान्तरस्थस रजतस तत्र
प्रमतभमासतक्षे इत्यमप न रक्यतक्षे विकपुमम्, "इदस रजतमम्" इत इदङ्कमारक्षेण पपुरनोऽविबस्थतत्विमनदररमातम्। अतयाः रपुकसौ
रजतमम् अबस्त चक्षेन्न बमाध्यक्षेत, नमाबस्त चक्षेन्न प्रततीयक्षेत। तच्च रजतस सदसतम् इत्यप्यङतीकतपुर न रक्यतक्षे ,
सदसतनोयाः परस्परमविरुदत्विमातम् तयनोयाः समाममानमासब्धिकरण्यस नद्वैवि सम्भविमत। अतनो रजतस न सतम् , नमाप्यसतम्, नमामप
सदसतम् मकन्तपु सदसद्भ्यमाममनविर चनतीयमम्।
तच्च रजतमम् अजमाननोपमादमानकस तत्कमालनोत्पन्नमम् अमभनविञ्च। रजतस मविनमा रजतज्जमानस नद्वैवि
सम्भविमत, अतयाः पपुरनोविमतर न्यमास रपुकसौ जमानकमालक्षे प्रमामतभमाससकरजतनोत्पसत्तयाः अङतीकरणतीयमा। तस्य च रजतस्य
अन्यत्र असत्त्विमादम् तत्रद्वैवि च उत्पन्नत्विमातम् अमभनवित्विस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः २
12. अध्यस्तविस्तकत्पत्तसौ कक्षे हक्षेतपुरूपक्षेण मतष्ठबन्त।
13. अध्यस्तविस्तपुनयाः मकस तमाविदपपु मादमानमम्।
14. आगन्तपुकदनोष-ससस्कमारमादययाः अध्यस्तविस्तपुनयाः ककीदृरस कमारणमम्।
15. मकस नमाम उपमादमानकमारणमम्।
16. सविर ममप कमायर कपुत्र अध्यस्तमम्।
17. कक्षेषपु अध्यमासक्षेषपु समादृश्यजमानस कमारणमम्।
18. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आरनोमपतविस्तपुनयाः मकस तमावितम् स्विरूपमम्।
19. ब्रहमण प्रपञ्चमाध्यमासक्षे समादृश्यस मकस हक्षेतपुत्विक्षेन वितर तक्षे।
भमारततीयदरर नमम्
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14.5) ख्यमामतविमादयाः
व्यकमायमास

विमामच

मविदममानमातम्

चकम्-ब्धिमातनोयाः

भमाविक्षे

मकनम्-प्रत्ययक्षे

ख्यमामतरबदनो

मनष्पदतक्षे।

ख्यमामतरबदस्य जमानमम् इत्यथर याः। दरर नरमासक्षे ख्यमामतरबदयाः भ्रमक्षे भमासममानविस्तपुनयाः जमानक्षे रूढयाः। दमारर मनकमा भ्रमक्षे
भमासममानविस्तपुनयाः स्विरूपमविषयक्षे मविमविब्धिमतमामन उपस्थमापयबन्त। अतनो मविमविब्धिमायाः ख्यमातययाः प्रससमदस गतमायाः।
तमासपु आत्मख्यमामतयाः असत्ख्यमामतयाः अख्यमामतयाः अन्यथमाख्यमामतयाः अमनविर चनख्यमामतररमत पञ्च ख्यमातययाः
प्रससदमायाः। उकञ्च –

आतखच्चाततिरसतच्चाततिरखच्चाततिदः खच्चाततिरन्यथच्चा।
तिथच्चातनिविरचनिखच्चाततितरतततितच्चाततिपञ्चकम॥म

यप्नोगच्चाचच्चारच्चा मच्चाध्यतमकच्चास्तथच्चा मतीमच्चास
पं कच्चा अतप।
नद्वैयमामयकमा ममामयनश्च पञ्च ख्यमाततीयाः क्रममाज्जगपुयाः॥ इमत। एतद्व्यमतररच्यमामप रमाममानपुजस्य
सत्ख्यमामतयाः,

वितीररद्वैविमानमामम्

अलसौमककख्यमामतयाः,

मविजमानमभकनोयाः

सदसत्ख्यमामतयाः,

भमाट-पमातञलमानमामम्

अन्यथमाख्यमामतयाः इत्यमादयनोऽमप ख्यमामतमविचमारकमालक्षे आलनोचनमविषयतमास गच्छबन्त। अत्र मपुख्यमानमास पञ्च
ख्यमाततीनमामम् आलनोचनस मविब्धितीयतक्षे।
आत्मख्यमामतयाः

–

ससौत्रमाबन्तक-विद्वैभमामषक-यनोगमाचमारमाणमास

च

ख्यमामतमविषयकनो

विमादयाः

आत्मख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे। तथमामह एतक्षेषमास मतक्षे रजतभ्रमक्षे प्रततीयममानस रजतस जमानमाकमारमम्, तस्य बमहयाः आरनोपनो
भविमत। ससौत्रमाबन्तकमानमास नयक्षे बमहयाः प्रत्यकक्षे मविषयक्षे , विद्वैभमामषकमानमास मतक्षे बमहयाः अनपुममतक्षे मविषयक्षे , यनोगमाचमारमाणमास च
नयक्षे अनमादमविदमाविमासनमारनोमपतक्षे अलतीकक्षे बमाहक्षे मविषयक्षे जमानमाकमारस्य मविषयस्य आरनोपनो भविमत। अतनो बमाहक्षे
रपुक्त्यमादसौ जमानमाकमारस्य रजतस्य आरनोपनो भविततीमत तक्षेषमास मतमम्। बसौदनयक्षे मविजमानप्रविमाहमामतररकस्य मनत्यस्य
आत्मनयाः अस्वितीकमारमातम्, रजतस्य मविजमानस्विरूपत्विमातम् तस्य ख्यमामतयाः आत्मख्यमामतयाः इत्यपुच्यतक्षे।
अख्यमामतयाः – प्रमाभमाकरमतीममाससकमानमामम् अख्यमामतविमादयाः प्रससदयाः। तक्षेषमास मतक्षे सविर मक्षेवि जमानस
समतीचतीनमम्। प्रमाभमाकरमतक्षे इदस रजतमम् इमत रपुमकरजतजमानस्थलक्षे मह जमानदयमबस्त। तत्र इदमम् इमत
प्रत्यकस्य मविषययाः, रजतमम् इमत स्मपृतक्षेयाः मविषययाः। अबस्त अनयनोमर हमानम् भक्षेदयाः। परन्तपु तयनोयाः भक्षेदस्य अगहणमातम्
समाममानमासब्धिकरण्यक्षेन इदमम् रजतमम् इमत जमानमपुत्पदतक्षे। यतनो मह अनपुभवि -स्मरणयनोयाः मविविक्षेकस्य (भक्षेदस्य)
अगहणमातम् इदस रजतमम् इमत लनोकप्रससदस जमानमपुत्पदतक्षे , अतयाः एतक्षेषमास मतस मविविक्षेकमाख्यमामतयाः अख्यमामतविरमत
कथ्यतक्षे।
अन्यथमाख्यमामतयाः

–

नद्वैयमामयकमानमास

भमाटमतीममाससकमानमास

च

ख्यमामतमविषयकनो

विमादयाः

अन्यथमाख्यमामतविमाद इत्यपुच्यतक्षे। मविपरतीतख्यमामतयाः इत्यस्य अपरस नमाम। नद्वैयमामयकमतक्षे मह रपुकसौ इदस रजतमम्
इमत भ्रमस्थलक्षे दक्षेरमान्तरस्थस रजतमक्षेवि पपुरनोविमतर न्यमास रपुकसौ प्रमतभमासतक्षे। अतयाः रपुकक्षेयाः अन्यथमा
दक्षेरमान्तरस्थरजतमामदरूपक्षेण जमानमातम् एतक्षेषमास मतमम् अन्यथमाख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे।
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असत्ख्यमामतयाः – रकन्यविमामदननो ममाध्यममकमा बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षेषमास मतक्षे इदस रजतमम्
इमत रपुकसौ रजतभ्रमस्थलक्षे असब्धिष्ठमानस रपुमकरमप असतम्, तत्र प्रततीयममानस रजतमम् मह असतम्। रपुकसौ अत्यन्तस्य
असतयाः रजतस्य कल्पनमातम् ख्यमामतररयस असत्ख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे।
अमनविचर न तीयख्यमामतयाः – अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे तमावितम् रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् मह सदसद्भ्यमामम्
अमनविर चनतीयमम्। अतनो इदस रजतमम् इत्यत्र अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः अमनविर चनतीयख्यमामतयाः अङतीमक्रयतक्षे।
आत्मख्यमामतविमादक्षे मविजमानब्धिमर स्य सत्यस्य एवि रजतस्य भ्रमस्थलक्षे स्वितीकमारमातम् , अख्यमामतविमादक्षे च
स्मपृमतमविषयस्य सत्यस्य एवि मविषयस्य रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमानस्थलक्षे अङतीकमारमातम् , अन्यथमाख्यमामतविमादक्षे
च दक्षेरमान्तरस्थस्य सत्यस्यद्वैवि रजतस्य भ्रमस्थलक्षे प्रततीयममानत्विमातम् एतक्षेषमास सत्ख्यमामतयाः इत्यमभब्धिमानक्षेनमामप
व्यपदक्षेरनो भविमत। उच्यतक्षे च इषससमदकमारक्षेण मविमपुकमात्मनमा –

अन्यथच्चाखच्चाततिरखच्चाततिरच्चातखच्चाततितरतति त्रयदः।
सतच्चाततिपक्षच्चा नि नतितऽतप तविनिच्चा तसध्यतन्त मच्चाययच्चा॥
भगविद्रिमाममानपुजमाचमायमारणमास ख्यमामतमविषयकनो मतविमादनोऽमप सत्ख्यमामतररत्यपुच्यतक्षे। रमाममानपुजमाचमायमारणमास मतक्षे
तमावितम् सविर मक्षेवि भकतस पञ्चतीकपृतमम्। अतयाः रपुकसौ रजतक्षे च सबन्त बहवियाः समाब्धिमारणमायाः अवियविमायाः। रपुकसौ
रजतमावियविसदृरमानम्

अवियविमानम्

वितीक्ष्यद्वैवि

भविमत

जमानमम्

इदस

रजतमममत।

परन्तपु

रपुकसौ

रजतमावियविसदृरमावियविमातम् अमतररकमा यक्षे अवियविमायाः सबन्त तक्षेषमास जमानमाभमाविमातम् रपुकसौ इदस रजतमममत इमत
जमायममानस जमानस भ्रम एवि। अत्र जमानक्षे भमासममानयाः मविषयस्तपु सनम्, रजतमावियविसदृरमानमामम् अवियविमानमास रपुकसौ
दरर नमातम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः ३
20. ख्यमामतपदस्य कनोऽथर याः।
21. आत्मख्यमामतविमामदनयाः कक्षे।
22. अख्यमामतविमामदनयाः कक्षे।
23. असत्ख्यमामतविमामदनयाः कक्षे।
24. अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास ख्यमामतविमादयाः कक्षेन नमाम्नमा प्रससदयाः।
25. अन्यथमाख्यमामतस कक्षे अङतीकपुविर बन्त।
26. अन्यथमाख्यमातक्षेयाः अपरस नमाम मकमम्।
27. रमाममानपुजमाचमायमारणमास ख्यमामतविमादयाः कक्षेन नमाम्नमा प्रससदयाः।
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14.6) पररणमामविमादयाः मविवितर विमादश्च
रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् अजमानस्य पररणमामयाः। रपुमकमविषयकमम् अजमानमक्षेवि रजतमाकमारक्षेण
पररणमतक्षे। तच्च रजतस रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य मविवितर याः। अतयाः अजमानस रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानस,
इदमविबच्छन्नरजतस च रपुमकरजतस्य मविवितर्नोपमादमानमम्। अपविमादस्विरूपकथनकमालक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण
विक्षेदमान्तसमारक्षे पररणमाममविवितर यनोयाः स्विरूपमम् आलनोच्यतक्षे। तथमामह रज्ज्विमायाः कमायर भकतस्य सपर स्य यथमा न
रज्ज्विमतररकसतमा अबस्त, तथद्वैवि ब्रहणयाः समपुत्पन्नस्यमास्य प्रपञ्चस्य ब्रहमामतररकसत्तमा नमाबस्त। ननपु कथस
ब्रहणयाः समपुत्पन्नस जगतम्। कमारणस कमायर सजमाततीयस भविततीमत दमारर मनकमानमास रमादमान्तयाः। मतमक्षेतदमाब्धिमारतीकपृत्य एवि
समासख्यद्वैयाः प्रततीयममानजगतयाः कमारणरूपक्षेण तत्सजमाततीयस प्रकपृमततत्त्विमपुपमतीयतक्षे समाममान्यतनोदृषमानपुममानक्षेन। परन्तपु न
मह ब्रहजगतनोयाः सजमाततीयत्विमबस्त। ब्रह मह चक्षेतनस जगच्च अचक्षेतनमम् , अतनो जगमदजमाततीयस ब्रह कथस
जगत्कमारणस स्यमातम्, मकञ्च यमद ब्रह एवि जगतम् भविमत तमहर अयस प्रश्नयाः सपुतरमास समपुदक्षेमत यतम् मकस सम्पकणर ब्रह
एवि जगद्रिकपस ब्धित्तक्षे उत ब्रहणयाः असरयाः कश्चन। प्रथमयाः पकयाः अङतीमक्रयतक्षे चक्षेतम् जगद्रिकपक्षेण पररवितर नकमारणमातम्
नमाबस्त इदमानवीं ब्रहक्षेमत सममापतमत, मदततीयक्षे पकक्षे च ब्रहणयाः समावियवित्विमापसत्तयाः। अत्रनोच्यतक्षे यतम् न मह ब्रह
जगद्रिकपक्षेण पररणमतक्षे यक्षेन पकविर्नोकदनोषमायाः सममापतक्षेययाःपु । ब्रहमण आरनोमपतस जगतम्; अतनो जगदम् ब्रहणयाः मविवितर याः,
अजमानस्य च पररणमामयाः। ननपु मकस नमाम मविवितर याः कनो विमा पररणमामयाः इमत चक्षेदद
पु रबन्त सदमानन्दयनोगतीन्द्रिमायाः प्रमाचमास
विचयाः -

प
सतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविकच्चार इतदतीतरतिदः।

प
अतिततिप्नोऽन्यथच्चाप्रथच्चा तविवितिर इतदतीतरतिदः॥
इतति।
कमारणस्य स्विरूपतयाः एवि अन्यथमाभमावियाः अन्यरूपब्धिमारणमम् पररणमामयाः , स्विरूपमम् अपररत्यज्य
कमारणस्य अन्यथमाभमावियाः मविवितर याः। यथमा दसब्धि दग्पु ब्धिस्य पररणमामयाः , दग्पु ब्धिस्य स्विरूपतयाः एवि अन्यथमा बस्थमतयाः
भविमत दसब्धिरूपक्षेण। अतनो दसब्धि पररणमामयाः दग्पु ब्धिस्य। अन्ब्धिकमारक्षे यदमा रज्जसौ सपर याः अनपुभकयतक्षे तदमा रज्जपुयाः
स्विस्विरूपमम् अपररत्यज्य एवि सपमारकमारक्षेण प्रमतभमासतक्षे। अतनो यदमा नमायस सपर इमत सपर स्य बमाब्धिनो भविमत तदमा
रज्जपुममात्रमम् अविमरष्यतक्षे। अतयाः सपर याः रज्जनोयाः मविवितर याः।
अप्पय्यदतीमकतयाः

ससदमान्तलक्षेरससगहक्षे

विस्तपुनस्तत्समसत्तमाकनोऽन्यथमाभमावियाः
विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास

तपुल्यमक्षेविनोच्यतक्षे

पररणमामयाः,
–

पररणमाममविवितर यनोयाः

तदसमसत्तमाकनो

पररणमामनो

मविवितर

लकणममाह
इमत।

–

ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण

नमामनोपमादमानसमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः।

मविवितर्नो

नमामनोपमादमानमविषमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः इमत।
अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे सत्तमात्रयमम् अङतीमक्रयतक्षे – पमारममासथर कसत्तमा व्यमाविहमाररकसत्तमा प्रमामतभमाससकसत्तमा
चक्षेमत। पमारममासथर कसत्तमायमायाः लकणस तमावितम् कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम्। ब्रहव्यमतररकस्य सविर स्य एवि ब्रहजमानक्षेन
बमाध्यत्विमातम् ब्रहण एवि कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम्। अतयाः पमारममासथर कसत्तमा कक्षेविलस ब्रह्मणयाः। व्यमाविहमाररकसत्तमायमायाः
लकणस तमावितम् ब्रहजमानक्षेतरजमानमाबमाध्यत्विमम् इमत। यस्यमायाः सत्तमायमा ब्रहजमानक्षेनद्वैवि बमाब्धिनो भविमत , न तमदतरद्वैयाः
रपुमकरज्जपुजमानमामदमभयाः, समा मह व्यमाविहमाररकसत्तमा। रपुदब्रहमण आरनोमपतमानमामम् अजमानतत्कमायमारणमास च
व्यमाविहमाररकसत्तमा अङतीमक्रयतक्षे। ब्रहजमानक्षेनद्वैवि एतक्षेषमास बमाब्धिनो जमायतक्षे। प्रमामतभमाससकसत्तमायमायाः लकणस तमावितम्
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ब्रहजमानक्षेतरजमानबमाध्यत्विमम्। तथमामह रपुकसौ प्रततीयममानस रजतस ब्रहजमानमभन्नक्षेन रपुमकजमानक्षेन बमासब्धितस भविमत,
अतयाः रपुकसौ प्रततीयममानस्य रजतस्य सत्तमा प्रमामतभमाससककी।
यदमा उपमादमानस्य तत्कमायर स्य च सत्तमा सममानमा भविमत , तदमा उपमादमानमातम् कमायर्नोत्पसत्तयाः पररणमाम
इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह, दग्पु ब्धिस्य सत्तमा व्यमाविहमाररककी। दग्पु ब्धिमादम् उत्पन्नस्य कमायर स्य दध्ननोऽमप सत्तमा व्यमाविहमाररककी ,
अतनो दग्पु ब्धिदध्ननोयाः उपमादमानकमायर यनोयाः सममानसत्तमामविमरषत्विमातम् दग्पु ब्धिस्य दध्नयाः समपुत्पसत्तयाः पररणमामयाः। कमारणस्य
कमायर स्य च सत्तमा यमद सममानमा न स्यमात्तदमा उपमादमानमातम् कमायर्नोत्पसत्तयाः मविवितर इत्यपुच्यतक्षे। यथमा ब्रहणयाः जगतम्
समपुत्पदतक्षे। ब्रहणयाः सत्तमा पमारममासथर ककी, जगतयाः सत्तमा व्यमाविहमाररककी। ब्रह-जगतनोयाः उपमादमानकमायर यनोयाः
मविषमसत्तमामविमरषत्विमातम् ब्रहणनो जगदत्पु पसत्तयाः मविवितर एवि।
अदद्वैतविमादक्षे जगतयाः सत्तमाममाब्धिमारतीकपृत्य मतत्रयस सपुप्रससदमम् – अजमातविमादयाः दृमषसपृमषविमादयाः
सपृमषदृमषविमादश्चक्षेमत। मकलससदमान्तसमाम्यक्षेऽमप एतक्षेषमास मतभक्षेदनो वितर तक्षे। गसौडपमादप्रमपुखमानमामम् अजमातविमामदनमास मतक्षे
जगतम् अजमातस, नद्वैवि कदमामप उत्पन्नमम्। एतक्षे पमारममासथर कसत्तमाममात्रमम् अङतीकपुविर बन्त। प्रकमारमानन्दप्रमपुखमानमास
दृमषसपृमषविमामदनमास नयक्षे तपु यदमा जगतयाः जमानस भविमत तदद्वैवि जगतम् अबस्त, अजमानकमालक्षे जगतम् नमाबस्त। एतक्षे
पमारममासथर क-प्रमामतभमाससकरूपसत्तमादयमक्षेविमाङतीकपुविर बन्त। रङ्करमाचमायर प्रमपुखमानमास सपृमषदृमषविमामदनमास मतक्षे जगदम्
ईश्विरक्षेण सपृषस, जतीविक्षेन च अनपुभकयतक्षे। सपुषपुप्त्यमामदषपु यदमा जगतयाः अनपुभविनो न भविमत तदमामप जगतम् मतष्ठमत। एतक्षे
सत्तमात्रयविमामदनयाः। मविवितर पररणमामयनोयर लकणक्षे प्रस्तपुतक्षे तक्षे दृमषसपृमषविमादक्षे न सङच्छक्षे तक्षे। यतनो मह यथमा
दग्पु ब्धिदध्ननोस्तथमा

रज्जपुसपर यनोरमप

सममानसत्तमा

विमादक्षेऽबस्मनम्

आपतमत।

अतयाः

पररणमाममविवितर यनोमदरततीयलकणमपुकमम् अप्पय्यदतीमकतक्षेन।
मदततीयस लकणस तमावितम्

- कमारणसलकणनोऽन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः, कमारणमविलकणनोऽन्यथमाभमावियाः

मविवितर याः इमत। तथमामह, यदमा उपमादमानकमारणस्य सजमाततीयकमायर रूपक्षेण अन्यथमाभमावियाः तदमा पररणमामयाः, यदमा च
उपमादमानकमारणस्य मविजमाततीयकमायर रूपक्षेण अन्यथमाभमाविस्तदमा मविवितर याः। यथमा दग्पु ब्धिस दसब्धि उभयमक्षेवि अचक्षेतनमम्।
दग्पु ब्धिस्य अचक्षेतनस्य तत्सजमाततीयक्षेन अचक्षेतनक्षेन दसब्धिरूपक्षेण अन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः , ब्रहणयाः चक्षेतनस्य
तमदजमाततीयक्षेन अचक्षेतनक्षेन जगद्रिकपक्षेण अन्यथमाभमावियाः मविवितर याः। अत्रक्षेदममामकप्यतक्षे यतम् रपुकक्षेयाः रजतनोत्पसत्तरमप तमहर
पररणमाम एवि स्यमातम् रपुमकरजतयनोयाः उभयनोरमप अचक्षेतनत्विमातम्। अत्रनोच्यतक्षे , न मह रपुमकयाः रजतस्य उपमादमानमम्।
रपुकक्षेयाः उपमादमानस तपु रपुक्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यमम्। न मह अजमानस तत्कमायर रपुमकमम् आविपृणनोमत , अजमानस
रपुक्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यममाविपृणनोमत। अतनो रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यमादम् मविजमाततीयस्य अचक्षेतनस्य रजतस्य
समपुत्पसत्तयाः मविवितर एवि। रपुकक्षेयाः रजतनोत्पसत्तररमत ससकक्षेपमविविकयमा कथ्यतक्षे। लकणस्यमास्य मनदर षपु त्विक्षेऽमप
पररणमाममविवितर यनोयाः तपृततीयस लकणममाकसलतमम् अप्पय्यदतीमकतक्षेन।
तपृततीयस लकणस तमावितम् - कमारणमामभन्नस कमायर पररणमामयाः, तदभक्षेदस मविनद्वैवि तद्व्यमतरक्षेकक्षेण दविपु र चस कमायर
मविवितर इमत। उपमादमानकमारणक्षेन सह अमभन्नस कमायर यदमा उत्पदतक्षे तदमा ततम् कमायर पररणमाम इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह,
मपृसत्तकमायमायाः घटनोत्पत्तसौ मपृसत्तकमाघटयनोयाः नमाबस्त भक्षेदयाः। यनो घटयाः समा एवि मपृसत्तकमा इमत व्यविहमारनो लनोकक्षे
प्रससदयाः। अतनो घटयाः मपृसत्तकमायमायाः पररणमामयाः। उपमादमानकमारणक्षेन सह अभक्षेदस मविनद्वैवि प्रततीयममानमम् ,
उपमादमानकमारणव्यमतरक्षेकक्षेण मनरूपणमायनोग्यस कमायर मविवितर याः। रपुमकरजतनोदमाहरणक्षे तमावितम् प्रततीयममानरजतस्य
रपुकक्षेश्च अबस्त भक्षेदयाः। न मह कबश्चतम् यदक्षेवि रजतस समा एवि रपुमकयाः इमत ब्रकतक्षे। परन्तपु असब्धिष्ठमानस रपुमकस
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
व्यमतररच्य रजतस्य सत्तमा नद्वैवि प्रमतपमादमयतपुस रक्यतक्षे। अतयाः रपुमकरजतयनोरभक्षेदस मविनमामप रपुमकव्यमतरक्षेकक्षेण
दविपु र चस रजतस मविवितर एवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः ४
28. मकस तमावितम् रपुमकरजतस्य पररणमाम्यपुपमादमानस, मकस च मविवितर्नोपमादमानमम्।
29. सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण पररणमामस्य मकस लकणमपुच्यतक्षे।
30. सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण मविवितर स्य मकस लकणमपुकमम्।
31. विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास पररणमाममविवितर यनोयाः मकस लकणमपुकमम्।
32. पमारममासथर कसत्तमायमायाः मकस तमाविल्लकणमम्।
33. व्यमाविहमाररकसत्तमायमायाः मकस तमाविल्लकणमम्।
34. प्रमामतभमाससकसत्तमायमायाः लकणस मकमम्।
35. अदद्वैतविमादक्षे जगतयाः सत्तमाममाब्धिमारतीकपृत्य कक्षे विमादमायाः प्रससदमायाः।
36. ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे मविवितर पररणमामयनोयाः तपृततीयस लकणस मकमम्।

पमाठसमारयाः
पमाठक्षे ऽबस्मनम् अध्यमासविस्तकत्पसत्तप्रकमारमविषयक्षे अध्यमासकमारणमविषयक्षे अध्यस्तपुविस्तपुस्विरूपमविषयक्षे च
विद्वैरदक्षेन आलनोमचतमम्। मविषयचद्वैतन्यक्षेन सह प्रममातपृचद्वैतन्यस्य अभक्षेदक्षे सत्यक्षेवि मविषयस्य जमानस भविमत।
अन्तयाःकरणस

यदमा

चकपुदमाररमा

मविषयदक्षेरस

प्रमत

गच्छमत,

मविषयमाकमारक्षेण

च

पररणमतक्षे,

तदमा

अन्तयाःकरणविपृसत्तरुत्पदतक्षे। अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मविषयमाविबच्छन्नचद्वैतन्यस्य आविरकमम् अजमानस नमारयमत। तक्षेन च
चद्वैतन्यस्विरूपयनोयाः मविषयचद्वैतन्यस्य-प्रममातपृचद्वैतन्ययनोयाः च अभक्षेदनो भविमत, मविषयश्च प्रत्यकनो भविमत। रपुकसौ
रजतभ्रमकमालक्षे अन्तयाःकरणस यदमा कमाचकमामलमामददनोषयपुकचकपुररबन्द्रियदमारक्षेण रपुक्त्यमा सह सम्बध्नमामत तदमा
इबन्द्रियदनोषविरमातम् इदमममत विस्तपुममात्रस्य समाममान्यजमानस भविमत, रपुमकत्विरूपमविरक्षेषस्य जमानस न भविमत। तत्र च
चमाकमचक्यमामदसमादृश्यदरर नकमारणमातम् रजतस्य ससस्कमारयाः उदद
पु नो भविमत। तदमा रपुमकमविषमयणती अमविदमा
उदनोसब्धितरजतससस्कमारसमामगतीसमहतमा कमाचकमामलमामददनोषसमहतमा रजतरूपमाथमारकमारक्षेण रजतजमानमाभमासमाकमारक्षेण
च पररणमतक्षे।
रपुकसौ इदस रजतमम् इमत जमायममानस जमानमम् भ्रमयाः एवि। भ्रमजमानक्षे असब्धिष्ठमानद्वैकदक्षेरस्य आरनोप्यस्य च
तमादमात्म्यक्षेन भमानस भविमत। इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमसरयाः रपुकक्षेयाः समाममान्यमासरस बनोब्धियमत , रजतमममत च आरनोप्यस
रजतस मनमदर रमत। चकपुररबन्द्रियक्षेण सह रपुकक्षेयाः समन्नकषर विरमातम् इदममाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः उदक्षेमत। अतयाः
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इदमममत जमानस यथमाथर मम् एवि। तथमामप अमनविर चनतीयक्षेन आरनोमपतक्षेन रजतक्षेन सह अभक्षेदक्षेन प्रततीयममानत्विमातम् इदस
रजतमम् इमत जमानस भ्रमयाः। इदन्तमादमात्ममापन्नस रजतमम् इत चमात्र भविमत बनोब्धियाः।रपुकसौ प्रततीयममानस रजतमम् मह
अमनविर चनतीयमम् आमविदकस तत्कमालनोत्पन्नमम् अमभनविस चक्षेमत।
भ्रमस्थलक्षे प्रततीयममानविस्तपुनयाः मकस तमावितम् स्विरूपमम् इमत मविषयक्षे बहविनो विमादमायाः सबन्त। तक्षेषपु
मपुख्यमास्तमावितम् – आत्मख्यमामतयाः, अख्यमामतयाः, अन्यथमाख्यमामतयाः, असत्ख्यमामतयाः अमनविर चनतीयख्यमामतश्चक्षेमत।
ससौत्रमाबन्तक-विद्वैभमामषक-यनोगमाचमारबसौदमानमास नयक्षे मविजमानमक्षेवि बमाहविस्त्विमाकमारक्षेण प्रमतभमासतक्षे। एतक्षेषमास मतमम्
आत्मख्यमामतयाः इमत प्रससदमम्। अख्यमामदविमामदननो मह प्रमाभमाकरमतीममाससकमायाः। तक्षेषमास नयक्षे इदमम् इमत
प्रत्यकजमानमविषययाः, रजतमम् इमत च स्मपृतक्षेयाः मविषययाः। तयनोयाः भक्षेदक्षे सत्यमप, दनोषकमारणमातम् भक्षेदस्य गहणस न
भविमत। तक्षेन च अभक्षेदक्षेन इदस रजतमम् इमत जमानस जमायतक्षे इमत प्रमाभमाकरमतमम्। नद्वैयमामयकमायाः भमाटमतीममाससकमाश्च
अन्यतमाख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षेषमास मतक्षे दक्षेरमान्तरस्थस सत्यस रजतमक्षेवि जमानलकणसमन्नकषरण पपुरनोविमतर मन रपुकसौ
प्रत्यकस भविमत। रकन्यविमामदननो बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षेषमास मतक्षे इदस रजतमम् इमत जमानक्षे रपुकसौ मह
अत्यन्तस्य असतयाः रजतस्य भमानस भविमत। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तननो मह अमनविर चनतीयख्यमामतविमामदनयाः। एतक्षे मह
भ्रमभकतरजतस्य सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयत्विमम् अङतीकपुविर बन्त।
रजतस मह रपुमकमविषयकमाजमानस्य पररणमामयाः, रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्य च मविवितर याः। एविस जगतम् अमप
अजमानस्य पररणमामयाः, ब्रहणश्च मविवितर याः। कमारणमातम् तत्सममानसत्तमामविमरषस्य कमायर स्य उत्पसत्तयाः पररणमामयाः,
कमारणमातम् तमद्भिन्नसत्तमामविमरषस्य कमायर स्य उत्पसत्तयाः मविवितर याः। यथमा व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषमायमायाः मपृसत्तकमायमायाः
व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषस्य

घटस्य

उत्पसत्तयाः

भविमत,

अतयाः

घटयाः

मपृसत्तकमायमायाः

पररणमामयाः।

व्यमाविहमाररकसत्तमामविमरषमातम् रपुक्त्यविबच्छन्नचद्वैतन्यमातम् प्रमामतभमाससकस्य रजतस्य उत्पसत्तयाः भविमत , अतयाः रजतस
रपुक्त्यविबच्छन्नस्य चद्वैतन्यस्य मविवितर याः। एविस कमारणस्य तत्सजमाततीयस्य अन्यरूपस्य प्रमामप्तयाः पररणमामयाः ,
मविजमाततीयस्य अन्यरूपस्य प्रमामप्तश्च मविवितर याः। यथमा जडस्य अजमानस्य तत्सजमाततीय -जड-प्रपञ्चरूपतमाप्रमामप्तयाः
पररणमामयाः, चद्वैतन्यस्विरूपस्य च ब्रहणयाः तमदजमाततीय-जड-प्रपञ्चरूपतमाप्रमामप्तयाः मविवितर याः। मकञ्च, कमारणक्षेन अमभन्नस
कमायर पररणमामयाः, उपमादमानकमारणक्षेन सह अभक्षेदस मविनद्वैवि प्रततीयममानस मकन्तपु उपमादमानव्यमतरक्षेकक्षेम दविपु र चस कमायर
मविवितर याः। मपृसत्तकमायमायाः उत्पन्नयाः तदमभन्नयाः घटयाः पररणमामयाः , परन्तपु चद्वैतन्यमातम् मभन्नयाः परन्तपु चद्वैतन्यस मविनमा
अभमाविममापन्नयाः प्रपञ्चयाः मविवितर याः। एविस पररणमाममविवितर यनोयाः आलनोचनस रमासक्षेषपु मविब्धितीयतक्षे।
अतनो ब्रहणनो मविवितर भकतस जगतम् ममथ्यमा इमत मविजमाय बपुब्धिमायाः विद्वैरमाग्यनोपक्षेतमायाः सन्तयाः मनोकमाय
शविणमननमनमदध्यमासनक्षेषपु मनरन्तरस मनरतमायाः स्यपुयाः इमत रमासस्य प्रमतमपपमादमयमषतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मकमथर सविर त्र ब्रहसत्तमा अनपुवितर तक्षे।
2. रजतभ्रमकमालक्षे कपुतनो दक्षेरमान्तरतीयस्य रजतस्य न भमानमम्।
3. स्विमाप्नजगत्प्रततीतसौ दनोषरूपक्षेण मकस वितर तक्षे।
4. अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे जमानस्थलक्षे मविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः मकमथर मम् अङतीमक्रयतक्षे।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
5. प्रथमजगदत्पु पसत्तयाः मकमथर नमाङतीमक्रयतक्षे।
6. इदस रजतमम् इमत जमानक्षे दक्षेरमान्तरस्थस रजतस न प्रमतभमासतक्षे - कनोऽत्र हक्षेतपुयाः।
7. रपुमकरजतस सदसतम् इमत कपुतयाः न स्वितीमक्रयतक्षे।
8. ख्यमामतपदस्य व्यपुत्पसत्तलरख्यमा।
9. बसौदनयक्षे आत्ममा नमाम कयाः।
10. प्रमाभमाकरमतीममाससकनयक्षे इदस रजतमम् इमत जमानक्षे रजतमम् इमत कस्य असरयाः।
11. ससदमान्तलक्षेरप्रनोकस पररणमाममविवितर यनोयाः मदततीयस लकणस मकमम्।
12. कमारणसलकणनोऽन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः, कमारणमविलकणनोऽन्यथमाभमाविनो मविवितर याः – कक्षे अत्र उदमाहरणक्षे।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमम् १

1. प्रममायमायाः लकणस मह अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयजमानत्विमम् इमत।
2. घटमामदमविषयमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह मविषयचद्वैतन्यमम्।
3. अन्तयाःकरणविपृत्त्यविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह प्रममाणचद्वैतन्यमम्।
4. अन्तयाःकरणमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस मह प्रममातपृचद्वैतन्यमम्।
5. रपुमकरजतनोत्पत्तसौ कमाचकमामलमामदमहर इबन्द्रियदनोषयाः।
6. आगन्तपुकदनोषजन्यत्विस प्रमामतभमाससकत्विक्षे मनयमामकमम्।
7. इदस रजतमम् इमत जमानक्षे इदमममत रपुकक्षेयाः समाममान्यमासरस मनमदर रमत।
8. भ्रमभकतक्षेन रजतक्षेन सह तमादमात्म्यक्षेन प्रततीयममानमातम् तस्य ममथ्यमात्विस कथ्यतक्षे।
9. कमाचकमामलमामदलनोचनदनोषकमारणमातम् रपुकक्षेयाः रपुमकत्वि-नतीलपपृष्ठत्विमादतीनमास मविरक्षेषमासरमानमास जमानस न भविमत।
10. मविषयचद्वैतन्यमाविरकस्य अजमानस्य जमानमाय मविषयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा।
11. अमविदमा यदमा रजतससस्कमारक्षेण सह वितर तक्षे तदमा रजतस्यमारनोपयाः, यदमा च रङससस्कमारक्षेण सह वितर तक्षे तदमा
रङस्यमारनोपनो भविमत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमम् २

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

13. अमविदमा एवि अध्यस्तविस्तपुनयाः उपमादमानस भविमत।
14. आगन्तपुकदनोष-ससस्कमारमादययाः अध्यस्तविस्तपुनयाः मनममत्तकमारणमम्।
15. यस्ममातम् कमायर स्य उत्पसत्तयाः भविमत, कमायर नमारक्षे कमायर स्य लयश्च यत्र सञमायतक्षे तदक्षेवि
उपमादमानकमारणमम्।
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16. सविर ममप कमायर तक्षेषमामम् उपमादमानकमारणस्य अमविदमायमा असब्धिष्ठमानक्षे ब्रहमण आसशतस मतष्ठमत।
17. यक्षेषमामम् अध्यमासमानमास बमाब्धियाः रपुमकत्विमामदमविरक्षेषदरर नक्षेन भविमत तक्षेषपु अध्यमासक्षेषपु समादृश्यजमानस कमारणमम्।
18. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आरनोमपतस विस्तपु मह अमनविर चनतीयमम् आमविदकमम् तत्कमालनोत्पन्नमम् अमभनविञ्च।
19. न, ब्रहमण प्रपञ्चमाध्यमासक्षे समादृश्यस न हक्षेतपुयाः।
पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमम् ३

20. ख्यमामतरबदस्य व्यपुत्पसत्तगतयाः अथर याः जमानमम् इमत। भ्रमजमानक्षे अस्य प्रयनोगयाः रूमढतनो भविमत।
21. ससौत्रमाबन्तकमा विद्वैभमामषकमा यनोगमाचमारमाश्च आत्मख्यमामतविमामदनयाः।
22. प्रमाभमाकरमतीममाससकमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः।
23. रकन्यविमामदननो बसौदमा मह असत्ख्यमामतविमामदनयाः।
24. अमनविर चनतीयख्यमामतररमत नमाम्नमा प्रससदयाः।
25. भमाटमायाः नद्वैयमामयकमाश्च अन्यथमाख्यमामतविमादमम् अङतीकपुविर बन्त।
26. मविपरतीतख्यमामतयाः इमत।
27. सत्ख्यमामतयाः इमत।
पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमम् ४

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

29. सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा इमत पररणमामलकणस तक्षेन प्रमतपमामदतमम्।
30. अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा इमत मविवितर लकणमपुकस सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण।
31. पररणमामनो नमाम उपमादमानसमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः, मविवितर्नो नमाम उपमादमानमविषमसत्तमाककमायमारपसत्तयाः
इमत।

32. पमारममासथर कसत्तमायमा लकणस तमावितम् कमालत्रयमाबमाध्यत्विमम् इमत। ब्रहण एवि पमारममासथर कसत्तमा अबस्त।
33. ब्रहजमानक्षेतरजमानमाबमाध्यत्विमम् इमत व्यमाविहमाररकसत्तमायमा लकणमम्।
34. ब्रहजमानक्षेतरजमानबमाध्यत्विमम् इमत प्रमामतभमाससकसत्तमायमा लकणमम्।
35. अदद्वैतविमादक्षे जगतयाः सत्तमाममाब्धिमारतीकपृत्य अजमातविमादयाः, दृमषसपृमषविमादयाः सपृमषदृमषविमादश्चक्षेमत विमादत्रयस
सपुप्रससदमम्।

36. कमारणमामभन्नस कमायर पररणमामयाः, तदभक्षेदस मविनद्वैवि तद्व्यमतरक्षेकक्षेण दविपु र चस कमायर मविवितर इमत।

॥ इमत चतपुदररयाः पमाठयाः ॥
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