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16) सपृम षप्रलयमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
सपृमषमविचमारप्रसङक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तविमामदनमास प्रब्धिमानस तत्त्विस तमाविदम् अजमानतत्त्विमम्। तस्यमा एवि नमाममान्तरमामण
अमविदमा ममायमा अव्यकमम् अव्यमाकपृतस चक्षेत्यमादतीमन। ननपु मकस नमाम अजमानमम् इमत चक्षेदच्पु यतक्षे विक्षेदमान्तसमारकपृतमा अजमानस मह सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस, मत्रगपुणमात्मकस जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यबत्कसञ्चदम् इमत। ईश्विरनो मह
अमनविर चनतीयमाममममास मत्रगपुणमाबत्मकमास ममायमास स्विरमकत्विक्षेन आसशत्य लतीलयमा जगमदम्बरचनमायद्वै प्रवितर तक्षे। ईश्विरस्य
ईकणममात्रक्षेण यदमप जगतम् सपृज्यतक्षे इत्यबस्त शपुमतप्रससमदयाः तथमामप अबस्त विमा सपृषक्षेयाः कबश्चतम् क्रमयाः
अदद्वैतविक्षेदमान्तसम्मतयाः इमत सजजमासकनमास दमारर मनकमानमास जमानमाय सपृमषक्रमयाः प्रमतपमादतक्षे विक्षेदमाबन्तमभयाः। सपृमषतबत्त्विषयक्षे
समासख्यमानमास प्रकपृमतमहत्तत्त्विमामदक्रमयाः सपुप्रससदयाः, न्यमायविद्वैरक्षेमषकमाणमास च द्व्यणपुकमामदक्रमयाः। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास कयाः
सपृमषक्रमयाः, कक्षे च सपृषमायाः पदमाथमारयाः इमत मविषययाः जमातव्ययाः।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमद्भियाः -

➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नस्य सपृमषतत्त्विमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।
➢ अदद्वैतविक्षेदमान्तसम्मतस्य सपृमषक्रमस्य मविषयक्षे जमायतक्षे।
➢ सपृमषक्रममविषयक्षे शपुत्यमविरनोब्धियाः जमायतक्षे।
➢ आकमारस्य सपृमषयाः भविमत न विक्षेमत जमायतक्षे।
➢ पञ्चतीकरणप्रमक्रयमायमायाः मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।
➢ प्रलयमविषयक्षे मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।
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16.1) सपृम षक्रमयाः
ब्रहणयाः एवि जगत्सपृमषयाः जमायतक्षे इमत अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तयाः। परन्तपु यथमा अन्यदरर नक्षेषपु सपृषक्षेयाः क्रमयाः
अभ्यपुपगम्यतक्षे तथमा अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे अबस्त विमा कबश्चतम् क्रमयाः इमत मविचमारणतीयमम्। विस्तपुतयाः परमक्षेश्विरस्य
ईकणममात्रक्षेण सपृमषयाः जमातक्षेमत तत्र क्रमनो नमानपुसन्ब्धिक्षेययाः। परन्तपु बहतीषपु शपुमतषपु सपृषक्षेयाः कबश्चतम् क्रमयाः आशतीयतक्षे , समा
च क्रमसपृमषयाः समाब्धिमारणजनमानमास बनोब्धिमाय उपयनोमगनती भविमत इमत कमारणमातम् अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे सपृषक्षेयाः क्रमयाः मविचमायर तक्षे।
तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद आत्मस्विरूपस मविचमायर "सत्यस जमानमनन्तस ब्रह” इमत ब्रहणयाः स्विरूपलकणस मनगद तदक्षेवि
ब्रह सपृमषकमारणत्विक्षेन प्रमतपमादमयतपुस सपृषक्षेयाः क्रमयाः आम्नमायतक्षे -

"तिसच्चाद्विच्चा एतिसच्चादच्चातनि आकच्चाशिदः सम्भदतिदः।
आकच्चाशिच्चाद्विच्चायदःप । विच्चायप्नोरतगदः। अगतरच्चापदः।

अददः पवृतथविती। पवृतथवच्चा ओषधयदः। ओषधतीभप्नोऽन्नमम्।" इतति।

16.1.1) सकक्ष् मभकत मामन
इत्थमम् अजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम् अथमारतम् ईश्विरमातम् प्रथममम् आकमारयाः उत्पदतक्षे। आकमारमादम् विमायपुयाः,
विमायनोयाः अमगयाः उत्पदतक्षे, अगक्षेयाः आपयाः उत्पदन्तक्षे , अद्भ्ययाः च पपृसथविती उत्पदतक्षे इमत पञ्चभकतमानमास सपृमषक्रमयाः।
एतमामन पञ्चभकतमामन प्रथमतयाः सकक्ष्मरूपक्षेण उत्पदन्तक्षे , तदमा च तमामन परस्परक्षेभ्ययाः पपृथग्भकतमामन भविबन्त। तदमा
तमामन अपञ्चतीकपृतभकतमामन तन्ममात्रमामण विक्षेत्यपुच्यन्तक्षे। तदमा तक्षे व्यविहमारयनोग्यमामन न भविबन्त। ततयाः
पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा पञ्चभकतमामन परस्परस ममसशतमामन सबन्त व्यविहमारयनोग्यतमामम् आपदन्तक्षे। ननपु कमा नमाम
पञ्चतीकरणप्रमक्रयमा इमत चक्षेतम् पञ्चभकतमानमास परस्परमक्षेलनक्षेन भकतमानमास स्थकलरूपतमापमादमानमक्षेवि पञ्चतीकरणमम् , तदगक्षे
मविस्तरक्षेण प्रमतपमादमयष्यतक्षे।
अपञ्चतीकपृतक्षेभ्ययाः पञ्चसकक्ष्मभकतक्षेभ्ययाः स्थकलभकतमामन, पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, पञ्च
विमायवियाः, बपुमदयाः मनश्चक्षेमत उत्पदन्तक्षे। शनोत्रस, चकपुयाः, त्विकम्, सजहमा, घमाणस च इमत पञ्च जमानक्षेक्षेबन्द्रियमामण। विमाकम्,
पमामणयाः, पमादयाः, पमायपुयाः, उपस्थयाः चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण। प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानयाः चक्षेमत पञ्च
विमायवियाः।

16.1.2) जमानक्षे ब न्द्रियमामण
जमानक्षेबन्द्रियमामण आकमारमादतीनमास पपृथकम् पपृथकम् समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे। तथमामह
समाबत्त्विकमासरमादमाकमारमातम् शनोत्रमपुत्पदतक्षे, समाबत्त्विकमासरमादम् विमायनोयाः त्विमगबन्द्रियमम्, समाबत्त्विकमासरमात्तक्षेजसयाः चकपुयाः,
समाबत्त्विकमासरमाज्जलमातम् सजहमा, समाबत्त्विकमासरमायमायाः पपृसथव्यमाश्च घमाणक्षेबन्द्रियस क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे।

16.1.3) कमर बन्द्रियमामण
कमरबन्द्रियमामण आकमारमादतीनमास पपृथकम् पपृथकम् रजजऽरक्षेभ्ययाः क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे। तथमामह रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम्
आकमारमादम् विमागपुत्पदतक्षे, रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम् विमायनोयाः पमाणतीबन्द्रियमम्, रजनोगपुणप्रब्धिमानमादम् अगक्षेयाः पमादक्षेबन्द्रियस,
रजनोगपुणप्रब्धिमानमातम् जलमातम् पमाबय्विबन्द्रियस, रजनोगपुणप्रब्धिमानमायमायाः पपृसथव्यमायाः उपस्थक्षेबन्द्रियस च उत्पदतक्षे।
भमारततीयदरर नमम्

73

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्

16.1.4) ममसलतमानमास सकक्ष् मभकत मानमास कमायमारम ण
पञ्च विमायवियाः
पञ्च विमायवियाः आकमारमादतीनमास रजजऽरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः उत्पदन्तक्षे। मक्रयमाभक्षेदक्षेन एवि तक्षेषमास भक्षेदयाः ,
विमायपुत्विक्षेन तपु तक्षे सममानमायाः। तक्षे मह प्रमाणयाः , अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानयाः चक्षेमत। एतक्षेषपु ऊद्ध्विर गमनरतीलनो
नमासमागस्थयती विमायपुयाः प्रमाणयाः इत्यथर याः। अब्धिनोगमनरतीलयाः पमाय्विमामामदस्थमायती विमायपुरपमानयाः। सविर नमाडतीगमनरतीलयाः
असखलररतीरस्थमायती विमायपुयाः व्यमानयाः। ऊध्विर मम् उत्क्रमणरतीलयाः कण्ठस्थमायती विमायपुयाः उदमानयाः। ररतीरमध्यगतमानमामम्
अन्नरसमादतीनमास नक्षेतमा विमायपुयाः सममानयाः। तथमामह उच्यतक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तसमारक्षे “प्रमाणनो नमाम प्रमाग्गमनविमानम् नमासमागवितर्थी। अपमाननो नमाम अविमाग्गमनविमानम् पमाय्विमामदस्थमानवितर्थी। व्यमाननो
नमाम मविष्विग्गमनविमानम् असखलररतीरवितर्थी। उदमाननो नमाम कण्ठस्थमानतीययाः ऊद्ध्विर गमनविमानम् उत्क्रमणविमायपुयाः।
सममाननो

नमाम

ररतीरमध्यगतमारतीतपतीतमामदसमतीकरणकरयाः।

समतीकरणस

तपु

पररपमाककरणस

रसरुसब्धिररपुक्रपपुरतीषमामदकरणमम्” इमत।
कक्षेमचतम् नमाग-ककमर -कपृकल-दक्षेविदत्त-ब्धिनञयमाख्यमायाः पञ्च अन्यक्षे विमायवियाः सबन्त इमत विदबन्त। तत्र नमागयाः
उबद्गरणकरयाः, ककमर याः उन्मतीलनकरयाः, कपृकलयाः कपुत्करयाः, दक्षेविदत्तयाः जपृम्भणकरयाः, ब्धिनञययाः पनोषणकरयाः।
तथमाहपुच्यतक्षे गनोरकमारकतक्षे -

द तीलनि त सवृतिदः।
उदच्चारत निच्चाग आखच्चातिदः कद मरस्तन
कवृ कलस्त प क्षतप ध जतयप्नो दतविदतप्नो तविजवृम्भरत।

नि जहच्चातति मवृतिञ्चच्चातप सविरवच्चापती धनिञ्जयदः॥ इतति।
एतक्षेषमास प्रमाणमामदषपु अन्तभमारविमातम् प्रमाणमादययाः पञ्च एवि इमत कक्षेमचतम्।

अन्तयाःकरणमम्
आकमारमादतीनमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः अन्तयाःकरणमम् उत्पदतक्षे। अन्तयाःकरणस्यद्वैवि विपृसत्तभक्षेदक्षेन
बपुमदयाः मनयाः मचत्तमम् अहङ्कमारयाः इमत चतपुब्धिमार मविभमागयाः। तथमामह उच्यतक्षे -

आकच्चाशिच्चातदगतिच्चादः पञ्च सच्चाततकच्चाशि
पं च्चादः परसरम।म
म कच्चाररम॥म
तमतलत्वनविच्चान्तदःकररमभविति सविर
तिदन्तदःकररपं विवृततभतदनित स्यच्चाचतितप विरधम।म

मनिप्नो बतप दरहङच्चारतश्चितपं चततति तिदुच्यतित॥ इतति।
एतक्षेषपु मननो नमाम ससकल्पमविकल्पमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः। बपुमदनमारम मनश्चयमाबत्मकमा
अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः। अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः अहङ्कमारयाः, स्मरणमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मचत्तमम्
इमत। एतमासपु विपृसत्तषपु बपुमदमनसनोरक्षेवि प्रससमदयाः मविदतक्षे। तस्ममादम् अनक्षेकक्षे अहङ्कमारस मचत्तस च पपृथक्त्विक्षेन
नमाभ्यपुपगम्य बपुमदमनसनोरक्षेवि अन्तभमारवियबन्त। तस्ममादम् अन्तयाःकरणस्य मदरूपतद्वैवि मविदमारण्यस्विमाममनमा
पञ्चदश्यमास मनगमदतमा -
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तिनरन्तदःकररपं सविरवितवृ र तभतदनित तिद म तद्विधच्चा।

मनिप्नो तविमशिररूपपं स्यच्चाद म बतप ददः स्यच्चातनश्चियच्चाततकच्चा॥ इतति।
अबस्मनम् श्लनोकक्षे मनसयाः मविमरर रूपतमा मनगमदतमा। मविमरर्नो नमाम मविरक्षेषरूपक्षेण आलनोचनस मविचमारनो विमा।
स च मविचमारयाः इदमम् इत्थस न विक्षेमत ससकल्पमविकल्पमाभ्यमास न पपृथकम्। तस्ममातम् मविमरर्नो नमाम सङ्कल्पमविकल्पमात्मक
एविक्षेमत जक्षेयमम्।

16.1.5) सकक्ष् मररतीरमम्
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, पञ्च विमायवियाः, बपुमदयाः मनश्चक्षेमत सप्तदरमावियविमायाः ममसलत्विमा
सकक्ष्मररतीरमम् सपृजबन्त। अतयाः सप्तदरमावियवियपुकमामन सकक्ष्मररतीरमामण इमत कथ्यतक्षे। सकक्ष्मररतीरस्य अपरस नमाम
सलङररतीरमम्। सलङ्ग्यतक्षे जमाप्यतक्षे प्रत्यगमात्मसद्भिमावियाः एमभयाः इमत सलङमामन। सलङमामन च ररतीरमामण चक्षेमत
सलङररतीरमामण। अस्यमाथर याः सकक्ष्मररतीरक्षेण जतीविमात्ममा सलङ्ग्यतक्षे जमाप्यतक्षे इमत कमारणमातम् सकक्ष्मररतीरमम्
सलङररतीरमममत अमभब्धितीयतक्षे। सकक्ष्मररतीरमविषयक्षे मविदमारण्यस्विमाममनमा पञ्चदश्यमास मनगदतक्षे -

बतप दकमर्वेतन्द्रियप्रच्चारपञ्चकन मरनिसच्चा तधयच्चा।

प तित॥ इतति।
शिरतीरपं सप्तदशितभदः सदक पं तितल्लिङमच्य
ससकक्षेपक्षेण सपृमषक्रमयाः अब्धियाः प्रदश्यर तक्षे मनगपुरणस ब्रह

----------------------------------------------------(ममायमा/अजमानमम्)
ईश्विरयाः (सनोपमासब्धिकस ब्रह)
▼
आकमारयाः ► विमायपुयाः ► अमगयाः ► आपयाः ► पपृसथविती (सकक्ष्मभकतमामन)

----------------------------------------------------------------------------(पञ्चतीकरणमम्)
▼
▼
▼
▼
▼ ▼
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, पञ्च स्थकलभकतमामन, पञ्च विमायवियाः, मनयाः, बपुमदयाः

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. पञ्चभकतमानमास सपृमषप्रमतपमामदकमा तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः कमा।
2. अजमाननोपमहतमातम् चद्वैतन्यमातम् प्रथमस मकमम् भकतमम् उत्पदतक्षे।
क) विमायपुयाः ख) आकमारयाः

ग) जलमम्

घ) तक्षेजयाः

3. पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण कमामन।
4. पञ्च कमरबन्द्रियमामण कमामन।
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5. पञ्च विमायवियाः कक्षे।
6. जमानक्षेबन्द्रियमामण उत्पदन्तक्षे क) सकक्ष्मभकतमानमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ख) सकक्ष्मभकतमानमास रजजऽरक्षेभ्ययाः ग) सकक्ष्मभकतमानमास तमजऽरक्षेभ्ययाः

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

8. उदमाननो नमाम कयाः।
9. अन्तयाःकरणमम् उत्पदतक्षे क) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः

ख) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्यनो रजजऽरक्षेभ्ययाः

ग) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः तमजऽरक्षेभ्ययाः

घ) सकक्ष्मभकतमानमास पपृथकम् पपृथकम् समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः

10. अदद्वैतमतक्षे सकक्ष्मररतीरक्षे कमत अवियविमायाः मविदन्तक्षे।
क) एकमादर

ख) त्रयनोदर

ग) सप्तदर

घ) षनोडरयाः

11. सङ्कल्पमविकल्पमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः क) मनयाः ख) बपुमदयाः

ग) मचत्तमम्

घ) अहङ्कमारयाः

12. मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः क) मनयाः ख) बपुमदयाः

ग) मचत्तमम्

घ) अहङ्कमारयाः

13. प्रमाणनो नमाम कयाः।
14. जपृम्भणकरयाः विमायपुयाः कयाः।

16.2) भकत सपृम षक्रमक्षे मविरनोब्धिपररहमारयाः, आकमारस्य उत्पसत्तमविचमारश्च
पञ्चभकतमामन अजमाननोपमहतमातम् चद्वैतन्यमादत्पु पदतक्षे इमत पकविरमपुकमम्। परन्तपु इदमानवीं पञ्चभकतमानमास मध्यक्षे
कस्यनोत्पसत्तरमादसौ इमत मविषयक्षे मविचमारणमा प्रवितर तक्षे। तत्रमादसौ आकमारयाः उत्पदतक्षे न विक्षेमत प्रश्नयाः पकविरपमकणयाः।
छमान्दनोग्यनोपमनषमद ‘सदक्षेवि सनोम्यक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्’ (छमा. उ. ६.२.१) इमत सच्छबदविमाच्यस ब्रह
प्रकपृत्य ‘तदद्वैकत’ ‘तत्तक्षेजनोऽसपृजत’ (छमा. उ. ६.२.३) इमत च पञ्चमानमास महमाभकतमानमास मध्यमस तक्षेज आमद कपृत्विमा
त्रयमाणमास तक्षेजनोबन्नमानमामपुत्पसत्तयाः शमाव्यतक्षे। शपुमतमहर अततीबन्द्रियमाथर प्रमतपत्तसौ अस्ममाकस प्रममाणमम्। छमान्दनोग्यशपुत्यमा
आकमारस्यनोत्पसत्तयाः

न

प्रमतपमादतक्षे

इत्यतयाः

नमास्त्यक्षेवि

आकमारस्यनोत्पसत्तररमत

चक्षेन्न ,

अबस्त

मह

उत्पसत्तशपुमतरमाकमारस्य। तथमामह तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद "सत्यस जमानमनन्तस ब्रह" (२.१.१) इमत प्रकपृत्य,

"तस्ममादमा एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः" (२.१.१) इमत आत्मनयाः आकमारनोत्पसत्तयाः विमणर तमा।
ननपु तमहर प्रमाप्ननोमत शपुत्यनोमविर प्रमतषक्षेब्धियाः — क्विमचत्तक्षेजयाःप्रमपुखमा सपृमषयाः , क्विमचदमाकमारप्रमपुखक्षेमत।
एकविमाक्यतमा तपु अनयनोयाः शपुत्यनोयपुरकमा। अमप च, "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इमत सकपृच्छछतस्य सषपु याः सषव्यदयक्षेन
सम्बन्ब्धियाः न उपपदतक्षे - "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" "तदमाकमारमसपृजत" इमत। ननपु सकपृच्छछतस्यमामप कतपुरयाः
कतर व्यदयक्षेन सम्बन्ब्धिनो दृश्यतक्षे — यथमा सकपस पक्त्विमा ओदनस पचततीमत, एविस तदमाकमारस सपृष्टमा तत्तक्षेजनोऽसपृजत

76

भमारततीयदरर नमम्

सपृम षप्रलयमविचमारयाः

मटप्पणती

इमत यनोजमयष्यमामम; नद्वैविस यपुज्यतक्षे; प्रथमजत्विस मह छमान्दनोग्यक्षे तक्षेजसनोऽविगम्यतक्षे; तद्वैसत्तरतीयकक्षे च आकमारस्य; न च
उभयनोयाः प्रथमजत्विस सम्भविमत। मकञ्च, छमान्दनोग्यक्षे सदमाख्यमातम् आत्मनयाः तक्षेजसयाः सपृमषयाः सममाम्नमातमा, तद्वैसत्तरतीयकक्षे
तपु "विमायनोरमगयाः" इमत विमायपुरवि
क्षे तक्षेजसयाः उपमादमानत्विक्षेन विमणर त इत्यमप शपुमतमविरनोब्धियाः।
ननपु छमान्दनोग्यशपुतक्षेरवि
क्षे जमायतक्षे यतम् नमाबस्त मवियत उत्पसत्तयाः। अतयाः यमा मवियदत्पु पसत्तविमामदनती शपुमतयाः
मविदतक्षे समा सविमारमप गसौणत्विक्षेन अविगम्यमा। कस्ममामदमत चक्षेतम् असम्भविमादक्षेवि। न हमाकमारस्यनोत्पसत्तयाः सम्भमाविमयतपु स
रक्यमा। नद्वैयमामयकमानमास मतक्षे मह कमारणसमामग्षययाः एवि कमायर जनमयतपुस रक्यमायाः। कमारणसमामग्षयभमाविमातम्
आकमारस्यनोत्पसत्तयाः नद्वैवि रक्यतक्षे सम्भमाविमयतपुमम्। समविमाय्यसमविमामयमनममत्तकमारणक्षेभ्यनो मह सविर मपुत्पदममानस
समपुत्पदतक्षे; द्रिव्यस्य चद्वैकजमाततीयकमनक्षेकस च द्रिव्यस समविमामयकमारणस भविमत; न चमाकमारस्य एकजमाततीयकमम्
अनक्षेकस च द्रिव्यममारम्भकमबस्त; यबस्मन्समविमामयकमारणक्षे समत, असमविमामयकमारणक्षे च तत्ससयनोगक्षे, आकमार
उत्पदक्षेत। समविमाय्यसमविमामयकमारणमाभमाविमात्तपु तदनपुगहप्रविपृत्तस मनममत्तकमारणस दरक मापक्षेतमक्षेवि आकमारस्य भविमत।
अमप च, उत्पसत्तमतमास च तक्षेजयाःप्रभपृततीनमास पकविर्नोत्तरकमालयनोमविर रक्षेषयाः सम्भमाव्यतक्षे — प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः प्रकमारमामदकमायर न
बभकवि, पश्चमाच्च भविततीमत। आकमारस्य पपुननर पकविर्नोत्तरकमालयनोमविर रक्षेषयाः सम्भमाविमयतपुस रक्यतक्षे। मकस मह
प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः अनविकमारमम् अबच्छद्रिस बभकविक्षेमत रक्यतक्षेऽध्यविसमातपुमम्। पपृसथव्यमामदविद्वैब्धिम्यमारच्च मविभपुत्विमामदलकणमातम्
आकमारस्य अजत्विससमदयाः। तस्ममादथमा लनोकक्षे 'आकमारस कपुरु’, 'आकमारनो जमातयाः' इत्यक्षेविसजमाततीयकनो गसौणयाः
प्रयनोगनो भविमत, यथमा च - घटमाकमारयाः, करकमाकमारयाः, गपृहमाकमारयाः इत्यक्षेकस्यमाप्यमाकमारस्य एविसजमाततीयकनो
भक्षेदव्यपदक्षेरनो गसौणनो भविमत तदतम् शपुतसौ आकमारस्यनोत्पसत्तयाः गसौणतयमा द्रिष्टव्यमा। शपुमतरमप आकमारस्य मनत्यत्विस
शमावियमत। तथमामह - "विमायपुश्चमान्तररकस चद्वैतदमपृतमम्" (बपृ. उ. २.३.३) इमत, "आकमारवित्सविर गतश्च मनत्ययाः"

(रतपथब्रमाहणमम् १०.६.३.२) इमत च। न मह अमपृतस्य मनत्यस्य च उत्पसत्तयाः अभ्यपुपगन्तपुस रक्यतक्षे। अतयाः
नमाबस्त आकमारस्यनोत्पसत्तररमत चक्षेदच्पु यतक्षे ससदमाबन्तनमा - अबस्त मह आकमारस्य उत्पसत्तयाः।
आकमारस्य उत्पत्त्यनभ्यपुपगमक्षे प्रमतजमाहमामनयाः स्यमातम्। आत्ममविजमानक्षेन सविर मविजमानस भविततीमत
प्रमतविक्षेदमान्तस प्रमतजमा मक्रयतक्षे। तथमामह शपुतययाः - "यक्षेनमाशपुतस शपुतस भवित्यमतस मतममविजमातस मविजमातमम्" (छमा. उ.
६.१.३) इमत, "आत्ममन खल्विरक्षे दृषक्षे शपुतक्षे मतक्षे मविजमातक्षे इदस सविर मविमदतमम्" (बपृ. उ. ४.५.६) इमत, "कबस्मन्नपु
भगविनो मविजमातक्षे सविर ममदस मविजमातस भविमत" (मपु. उ. १.१.३) इमत। ब्रहणयाः यमद आकमारस्यनोत्पसत्तयाः न स्यमात्तमहर
ब्रहमविजमानक्षेन आकमारमविजमानस न स्यमामदमत एकमविजमानक्षेन सविर मविजमायत इततीयस प्रमतजमा हतीयक्षेत।
छमान्दनोग्यनोपमनषमद "यक्षेनमाशपुतस शपुतस भविमत" इमत प्रमतजमाय, मपृदमामददृषमान्तद्वैयाः कमायर कमारणमाभक्षेदप्रमतपमादनपरद्वैयाः
प्रमतजद्वैषमा समथ्यर तक्षे; तत्समाब्धिनमायद्वैवि चनोत्तरक्षे रबदमायाः "सदक्षेवि सनोम्यक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्’ (छमा. उ. ६.
२.१) "तदद्वैकत" "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" (छमा. उ. ६.२.३) इत्यक्षेविस कमायर जमातस ब्रहणयाः प्रदश्यर , अव्यमतरक्षेकस
प्रदरर यबन्त "ऐतदमात्म्यममदस सविर म"म् (छमा. उ. ६.८.७) इत्यमारभ्य आ प्रपमाठकपररसममाप्तक्षेयाः; तददमाकमारस न
ब्रहकमायर स्यमातम्, न ब्रहमण मविजमातक्षे आकमारस मविजमायक्षेत। ततश्च प्रमतजमाहमामनयाः स्यमातम्; न च प्रमतजमाहमान्यमा
विक्षेदस्यमाप्रमाममाण्यस यपुकस कतपुरमम्। तथमा मह प्रमतविक्षेदमान्तस तक्षे तक्षे रबदमास्तक्षेन तक्षेन दृषमान्तक्षेन तमामक्षेवि प्रमतजमास जमापयबन्त

"इदस सविर यदयममात्ममा" (छमा. उ. २.४.६) "ब्रहद्वैविक्षेदममपृतस पपुरस्तमातम्" (मपु. उ. २.२.१२) इत्यक्षेविममादययाः;
तस्ममादम् अग्न्यमामदविदक्षेवि गगनमप्यपुत्पदतक्षे।
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भमारततीयदरर न मम्
यदक
पु स पपुनयाः - छमान्दनोग्यक्षे आकमारस्य उत्पत्त्यशविणमातम् न आकमारस्य उत्पसत्तयाः मविदतक्षे इमत
तदयपुकमम् तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद आकमारनोत्पत्तक्षेयाः दमरर तत्विमातम् - "तस्ममादमा एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः"

(तद्वै. उ. २.१.१) इमत। ननपु सत्यस दमरर तमम्, परन्तपु मविरुदस ततम् "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इत्यनक्षेन शपुत्यन्तरक्षेण; इमत
चक्षेन्न एकविमाक्यत्विमातम् सविर शपुततीनमामम्। ननपु भवितपु तमावितम् एकविमाक्यत्विमम् अमविरुदमानमामम्; इह तपु मविरनोब्धि उकयाः।
सकपृच्छछतस्य सषपु याः सषव्यदयक्षेन सम्बन्ब्धियाः न सम्भविमत, दयनोश्च प्रथमजत्विस न सम्भविमत, आकमारस सपृष्टमा
तक्षेजयाः ससजर इमत मविकल्पनोऽमप न सम्भविमत इमत सबन्त मविरनोब्धिमायाः। अतयाः एकविमाक्यत्विस नद्वैवि सम्भविततीमत चक्षेन्न,

"तस्ममादमा एतस्ममादमात्मन आकमारयाः सम्भकतयाः, आकमारमादमायपुयाः, विमायनोरमगयाः" इमत तक्षेजयाःसगर स्य तद्वैसत्तरतीयकक्षे
तपृततीयत्विशविणमातम् सम्भवित्यक्षेवि एकविमाक्यत्विस शपुतयनोयाः। अरक्यमा हतीयस तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः अन्यथमा पररणक्षेतपुमम् ;
रक्यमा तपु पररणक्षेतपुस छमान्दनोग्यशपुमतयाः - तदमाकमारस विमायपुस च सपृष्टमा "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इमत। न हतीयस छमान्दनोग्यशपुमतयाः
तक्षेजनोजमनप्रब्धिमानमा सतती शपुत्यन्तरप्रससदमामम् आकमारस्यनोत्पसत्तस विमारमयतपुस रक्ननोमत, एकस्य विमाक्यस्य
व्यमापमारदयमासम्भविमातम्; सषमा त्विक्षेकनोऽमप क्रमक्षेण अनक्षेकस सषव्यस सपृजक्षेमदमत एकविमाक्यत्विकल्पनमायमास सम्भविन्त्यमास
न मविरुदमाथर त्विक्षेन शपुमतहमारतव्यमा। मकञ्च, सकपृच्छछतस्य सषपु याः सषव्यदयसम्बन्ब्धिनो न सम्भविततीमत यदक
पु स तन्न
सङतमम्, शपुतसौ ब्रहण एवि सविर सपृज्यतक्षे इमत एकस्ममातम् सषपु याः सविर सपृष्टपुपदक्षेरमातम्। एविमम् आकमारस्य
तक्षेजसश्च ब्रहजत्विमातम् शपुमतयाः न शपुत्यन्तरमविमहतस तक्षेजयाःप्रमपुखमम् उत्पसत्तक्रमस विमारयमत, न च शपुत्यन्तरमविमहतस
नभयाःप्रमपुखमम् उत्पसत्तक्रमस विमारमयतपुमहर मत। अमप च "तत्तक्षेजनोऽसपृजत" इमत नमात्र क्रमस्य विमाचकयाः
कबश्चच्छबदनोऽबस्त; अथमारत्तपु क्रमनो गम्यतक्षे; स च "विमायनोरमगयाः" (तद्वै. उ. २.१.१) इत्यनक्षेन शपुत्यन्तरप्रससदक्षेन
क्रमक्षेण मनविमायर तक्षे। मकञ्च, आकमारस्य प्रथमजत्विमाभ्यपुपगमक्षे आकमारस सपृष्टमा तक्षेजयाः सपृजमत इमत मविकल्पनोऽमप
सपुतरमास सङच्छतक्षे इमत नमाबस्त शपुत्यनोमविर प्रमतषक्षेब्धियाः।
यत्तककस

सममानजमाततीयमनक्षेकस

कमारणद्रिव्यमम्

आकमारस्य

नमास्ततीमत,

तत्प्रत्यपुच्यतक्षे

- न

तमावित्सममानजमाततीयमम् एविमारभतक्षे, न मभन्नजमाततीयमममत मनयमनोऽबस्त। न मह तन्तकनमास तत्ससयनोगमानमास च
सममानजमाततीयत्विमबस्त, तन्तनोयाः द्रिव्यत्विमातम्, ससयनोगस्य च गपुणत्विमातम्; न च मनममत्तकमारणमानमाममप तपुरतीविक्षेममादतीनमास
सममानजमाततीयत्विमनयमनोऽबस्त।

ननपु

समविमामयकमारणमविषय

एवि

सममानजमाततीयत्विमाभ्यपुपगमयाः,

न

कमारणमान्तरमविषय इमत चक्षेतम् तदमप अयपुकमम्; सकत्रगनोविमालद्वैयाः मह अनक्षेकजमाततीयद्वैयाः एकमा रज्जपुयाः सपृज्यममानमा दृश्यतक्षे ;
तथमा सकत्रद्वैयाः ऊणमारमदमभश्च मविमचत्रमान्कम्बलमाबन्वितन्वितक्षे। ननपु द्रिव्यत्विस सत्त्विस च उभयत्रमामप सममानमममत
सजमाततीयत्विमममत चक्षेतम् तथमा समत सजमाततीयत्विमाभ्यपुपगमयाः व्यथर याः, सविर स्य सविरण सममानजमाततीयत्विमातम्।
नमामप अनक्षेकमक्षेविमारभ्यतक्षे, नद्वैकमम् इमत मनयमनोऽबस्त, अणपुमनसनोयाः आदकममाररम्भमाभ्यपुपगममातम्। एकद्वैकनो
मह परममाणपुमरनश्चमादस कममाररभतक्षे, न द्रिव्यमान्तरद्वैयाः ससहत्य इत्यभ्यपुपगम्यतक्षे नद्वैयमामयकद्वैयाः। ननपु द्रिव्यमारम्भक्षे एवि
अनक्षेकमारम्भकत्विमनयम इमत चक्षेन्न, पररणमाममाभ्यपुपगममातम्। भविक्षेदक्षेष मनयमयाः — यमद ससयनोगसमचविस द्रिव्यस
द्रिव्यमान्तरस्य आरम्भकमम् अभ्यपुपगम्यक्षेत; तदक्षेवि तपु द्रिव्यस मविरक्षेषविदविस्थमान्तरमम् आपदममानस कमायर नमाम
अभ्यपुपगम्यतक्षे; तच्च क्विमचदनक्षेकस पररणमतक्षे मपृदतीजमामद अङ्कपुरमामदभमाविक्षेन; क्विमचदक्षेकस पररणमतक्षे कतीरमामद
दध्यमामदभमाविक्षेन। तस्ममातम् नक्षेश्विररमासनमबस्त यदम् अनक्षेकमक्षेवि कमारणस कमायर जनयततीमत।
यदमप उकस शपुतसौ आकमारस्य मनत्यत्विमाभ्यपुपगममातम्, अमपृतत्विकथनमाच्च नमाबस्त उत्पसत्तयाः इमत
तदमप अयपुकमम्। आसपृमषप्रलयमान्तस मह आकमारस्य मनत्यत्विमम्। प्रलयक्षे तपु आकमारस्यमामप नमारनो भविमत।
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तस्ममातम् परममाथर तयाः अमनत्यत्विमक्षेवि आकमारस्य। यदम् यदम् उत्पदतक्षे ततम् सविर मम् अमनत्यमममत मनयममातम्
आकमारस्यमामप उत्पसत्तशविणमातम् अमनत्यमममत जक्षेयमम्। न मह आकमारस्य सपृमषशपुमतयाः गसौणती इमत रक्यतक्षे
अभ्यपुपगन्तपुमम्, तदभ्यपुपगमक्षे कमारणमाभमाविमातम्, प्रमतजमाहमानक्षेश्चक्षेमत उपपमामदतस पकविरमम्। अतयाः अबस्त आकमारस्य
उत्पसत्तयाः इमत उपपन्नमम्। एविमम् ब्रहणयाः आकमारस्य , आकमारमातम् विमायनोयाः, विमायनोयाः तक्षेजसयाः, तक्षेजसयाः अपमास,
अद्भ्ययाः पपृसथव्यमायाः च सपृमषयाः भविततीमत क्रमयाः अनपुसन्ब्धिक्षेययाः। ननपु आत्मनयाः तक्षेजसयाः उत्पसत्तयाः छनोन्दनोग्यक्षे
आम्नमायतक्षे, इह तपु विमायनोयाः तक्षेजसयाः उत्पसत्तयाः इमत असङतमममत चक्षेन्न, सपृमषक्रमक्षे सविर त्रमामप आत्मभमाविमापन्नमामदमत
अनपुविपृसत्तयाः कतर व्यमा, अन्यथमा अचक्षेतनमातम् अचक्षेतनस्य उत्पसत्तयाः अपररहतर व्यमा स्यमातम्। तक्षेन आत्मभमाविमापन्नमादम्
विमायनोयाः तक्षेजसयाः उत्पसत्तयाः जमातक्षेमत नमाबस्त असमामञस्यस मकसञ्चतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
15. कस्यमामम् उपमनषमद तक्षेजयाःप्रमपुखमा सपृमषयाः प्रमतपमादतक्षे।
क) तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद ख) कठनोपमनषमद ग) बपृहदमारण्यकनोपमनषमद घ) छमान्दनोग्यनोपमनषमद

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

17. अदद्वैतससदमान्तक्षे आकमारस्य उत्पसत्तरबस्त न विमा।
18. आकमारस्य मनत्यत्विस कथस सङच्छतक्षे।

१६.३) पञ्चतीकरणमम्अपञ्चतीकपृतमामन पञ्च सकक्ष्मभकतमामन पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा मत्रविपृत्करणप्रमक्रययमा विमा स्थकलतमामम् अविमाप्य
पञ्च स्थकलभकतरूपक्षेण पररणतमामन। ततयाः एवि विस्तपुतयाः कपृत्स्नयाः स्थकलयाः प्रपञ्चयाः आमविभर विमत। तस्ममातम्
सपृमषमविचमारप्रसङक्षे पञ्चतीकरणमम् अमप जमातव्यमम्। सपृमषसमयक्षे अनपुक्रमक्षेण उत्पन्नमामन अपञ्चतीकपृ तमामन सकक्ष्मभकतमामन
व्यविहमारसमथमारमन न भविबन्त इमत कमारणमातम् तमामन एवि भकतमामन पञ्चतीकपृतमामन भविबन्त। इदमानवीं
पञ्चतीकरणप्रमक्रयमा मविस्तमायर तक्षे।
आकमारयाः विमायपुयाः तक्षेजयाः आपयाः पपृसथविती च पञ्च स्थकलभकतमामन। एतमामन भकतमामन प्रत्यक्षेकस मदब्धिमा
मविभज्यतक्षे। ततयाः परस दर भमागमायाः प्रमाप्यन्तक्षे। पपुनयाः तक्षेषपु दरसपु भमागक्षेषपु प्रमाथममकमानम् पञ्च भमागमानम् प्रत्यक्षेकस चतपुब्धिमार
मविभज्यतक्षे। पपुनयाः तक्षेषमास चतपुणमार भमागमानमास स्विस्विमदततीयमादरभमागस पररत्यज्य भमागमान्तरक्षेषपु ससयनोजनमम् एवि
पञ्चतीकरणमम्। उच्यतक्षे च विक्षेदमान्तसमारकमारक्षेण - "पञ्चतीकरणस तपु आकमारमामदपञ्चसपु एकद्वैकस मदब्धिमा समस मविभज्य तक्षेषपु
दरसपु भमागक्षेषपु प्रमाथममकमानम् पञ्च भमागमानम् प्रत्यक्षेकस चतपुब्धिमार समस मविभज्य तक्षेषमास चतपुणमार भमागमानमास
स्विस्विमदततीयमादरभमागस पररत्यज्य भमागमान्तरक्षेषपु ससयनोजनमम्।" इमत। तथमामह उच्यतक्षे पञ्चदश्यमामम् -

प च्चार प्रथमपं पनिदः।
प
तद्विधच्चा तविधच्चाय च नकन कपं चतिद
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भमारततीयदरर न मम्
म पञ्च तित॥ इतति।
स्वस्वततिरतद्वितितीयच्चाशि
पं यन र्योजनिच्चाति पञ्च
सरतप श्वरच्चाचच्चायदःर पञ्चतीकररपं वितशिदतनि उच्यतित पवृतथवच्चादतीतनि भदतिच्चातनि प्रततकपं तविभजततद्द्विधच्चा।

प
एकन कपं भच्चागमच्चादच्चाय चतिधप च्चार तविभजतति पम निदः॥

म ति त सपंविशि
म ति।म
त यतति क्रमच्चा
एकन कपं भच्चागमतकतसनि भद
तितिश्चिच्चाकच्चाशिभदतिस्य भच्चागच्चादः पञ्च भवितन्त तह॥

विच्चायच्चातदभच्चागच्चाश्चित्वच्चारप्नो विच्चायच्चातदषतविमच्चातदशितति।म

म तदतच्चाहुस्ततविततदनिदः॥ इतति।
पञ्चतीकररमततिति स्यच्चा
विस्तपुतयाः

पञ्चतीकरणस

नमाम

पञ्चभकतमानमास

परस्परससममशणमम्।

ईश्विरक्षेच्छयमा

भनोगमायतनमानमास

स्थकलररतीरमाणमास सपृषयक्षे पञ्चतीकरणस सम्भविमत। पञ्चतीकरणकमारणमातम् सविरषपु भकतक्षेषपु सविरषमास भकतमानमामम् असरयाः मविदतक्षे
इत्यतयाः कथमम् एकबस्मनम् भकतक्षे आकमारमामदव्यपदक्षेरयाः स्यमामदमत चक्षेदच्पु यतक्षे - यबस्मनम् यस्य भकतस्य असरयाः
असब्धिकयाः मतष्ठमत तद्भित
क स तन्नमाम्नमा एवि व्यपमदश्यतक्षे। तथमामह न्यमायनो - 'विद्वैरक्षेष्यमात्तपु तदमादस्तदमादयाः' इमत।
अस्यमाथर याः - यबस्मनम् यस्य मविरक्षेषयाः अथमारद म् आसब्धिक्यमबस्त तममासशत्यद्वैवि व्यपदक्षेरयाः भविततीमत। तस्ममादम्
आकमारक्षे तदतीयमासरस्य आसब्धिक्यविरमादम् आकमार इमत व्यविहमारयाः ससध्यमत। एविमम् अन्यक्षेषपु भकतक्षेष्विमप द्रिष्टव्यमम्।
पञ्चतीकपृ तभकत मानमामम् अस र मायाः
पञ्चतीकपृतभकतमामन आकमारयाः विमायपुयाः

तक्षेजयाः

जलमम् पपृसथविती

१ आकमारयाः =

१/२

१/८ १/८ १/८

१/८

१ विमायपुयाः =

१ /८

१ / २ १/८ १/८

१/८

१ तक्षेजयाः =

१ /८

१/८ १ / २ १/८

१/८

१ जलमम् =

१ /८

१/८ १/८ १ / २ १/८

१ पपृसथविती =

१ /८

१/८ १/८ १/८ १ / २

पञ्चतीकरणमातम् स्थकलभकतनोत्पत्तक्षेरनन्तरमम् आकमारक्षे रबदयाः अमभव्यज्यतक्षे , विमायसौ रबदस्परर्मौ, अगसौ
रबदस्परर रूपमामण, अप्सपु रबदस्परर रसमायाः पपृसथव्यमास रबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमायाः अमभव्यज्यन्तक्षे।
अस्य पञ्चतीकरणस्य अप्रमाममाण्यस न आरङ्कनतीयमम्। अबस्त मह छमान्दनोग्यशपुमतयाः मत्रविपृत्करणस्य
प्रमाममाण्यमाय - “तमासमास मत्रविपृतस मत्रविपृतमम् एकद्वैकस करविमामण” इमत। मत्रविपृत्करणस नमाम तक्षेजसयाः आपयाः पपृसथव्यमायाः च
मविरक्षेषमनयमक्षेन ससममशणमम्। पञ्चतीकरणविदक्षेवि एषमा प्रमक्रयमा। एषद्वैवि मत्रविपृत्करणशपुमतयाः पञ्चतीकरणस्य जमामपकमा
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भविमत। अतयाः एवि सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तसमारक्षे उच्यतक्षे - “अस्य अप्रमाममाण्यस न आरङ्कनतीयस
मत्रविपृत्करणशपुतक्षेयाः पञ्चतीकरणस्यमामप उपलकणत्विमातम्” इमत।
एविस पञ्चतीकरणमादम् अनन्तरस व्यविहमारयनोग्यमामन स्थकलभकतमामन उत्पदन्तक्षे। एतक्षेभ्ययाः पञ्चतीकपृतभकतक्षेभ्ययाः
चतपुदरर भपुविनमामन लनोकमायाः विमा उत्पदन्तक्षे। तमामन मह भकयाः , भपुवियाः, स्वियाः, महयाः, जनयाः, तपयाः, सत्यमम् इमत सप्त
क्रमक्षेण ऊद्ध्विर लनोकमायाः। सप्त च क्रमक्षेण अब्धिनोलनोकमायाः अतल -मवितल-सपुतल-रसमातल-तलमातल-महमातलपमातमालमायाः

इमत।

न

चतपुदररभपुविनमानमामम्,

कक्षेविलस

अस्य

ब्रहमाण्डस्य,

ब्रहमाण्डमान्तगर तमानमास

चतपुमविर ब्धिस्थकलररतीरमाणमामम् अन्नपमानमादतीनमास च उत्पसत्तरमप पञ्चतीकपृतभकतक्षेभ्यनो जमायतक्षे।

च

जरमायपुजस स्विक्षेदजमम्

अण्डजमम् उमद्भिज्जस चक्षेमत चतपुमविर ब्धिमामन स्थकलररतीरमामण। जरमायपुभ्ययाः जमातमामन मनपुष्यपश्विमादतीमन जरमायपुजमामन।
अण्डक्षेभ्ययाः जमातमामन पमकसपमारदतीमन अण्डजमामन। स्विक्षेदक्षेभ्ययाः जमातमामन यककमरकमादतीमन स्विक्षेदजमामन। मपृसत्तकमामम्
उमद्भिद जमातमामन लतमाविपृकमादतीमन उमद्भिज्जमामन। इत्थस पञ्चभकतमानमास समपुत्पसत्तयाः , तक्षेभ्ययाः भकतक्षेभ्ययाः भसौमतकमानमास च
समपुत्पसत्तयाः।

१६.४) प्रलयमविचमारयाः16.4.1) मनत्यप्रलययाः
प्रलययाः नमाम त्रद्वैलनोक्यनमारयाः। प्रलययाः चतपुमविर ब्धियाः - मनत्ययाः प्रमाकपृतयाः नद्वैममसत्तकयाः आत्यबन्तकयाः च।
मनत्यप्रलययाः नमाम सपुषपुमप्तयाः। यस्यमामम् अविस्थमायमास सपुप्तयाः पपुरुषयाः न कञ्चन कमामस कमामयतक्षे , न कञ्चन स्विप्नस
पश्यमत समा सपुषपुप्त्यविस्थक्षेमत कथ्यतक्षे।मनत्यस मह जतीविमायाः सपुषपुमप्तस गच्छबन्त इमत कमारणमातम् सपुषपुमप्तमहर मनत्यप्रलययाः।
तस्यमास सपुषपुप्तसौ पपुरुषयाः परक्षेण ब्रहणमा सह ऐकमात्म्यस प्रमाप्ननोमत, तक्षेन च असखलकमायमारमण मविनमारमम् आप्नपुविबन्त।
ननपु सपुषपुप्तसौ प्रमाणस्पन्दनस मतष्ठततीत्यतयाः असखलकमायर मविनमारयाः नद्वैवि भविततीमत चक्षेदच्पु यतक्षे अन्तयाःकरणस्य दक्षे रककी
स्तयाः। जमानरमकयाः मक्रयमारमकयाः चक्षेमत। जमानरमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य सपुषपुप्तसौ नमारयाः भविमत। मकन्तपु
मक्रयमारमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य नमारयाः न भविततीमत कमारणमातम् प्रमाणयाः तस्यमामविस्थमायमास मतष्ठमत एविक्षेमत
अदद्वैमतनमास मतमम्। मक्रयमारमकमविमरषस्य अन्तयाःकरणस्य तपु नमारयाः ररतीरमविनमारक्षे भविमत। सपुषपुप्तसौ प्रमाणयाः जमागमतर
इत्यत्र शपुमतप्रममाणस मह - “यदमा सपुप्तयाः न कञ्चन स्विप्नस पश्यमत, अथमाबस्मनम् प्रमाण एवि एकब्धिमा भविमत, अथद्वैनस
विमाकम् सविरनमारममभयाः सहमाप्यमत” (कसौमषतक्यपुपमनषतम्-३/२) इमत। सपुषपुप्तसौ सत्सम्पन्नत्विमातम् सविर मम् मविनमारस
गच्छततीत्यत्र छमान्दनोग्यशपुमतमहर - “सतमा ससौम्य तदमा सम्पन्ननो भविमत स्विमपतीतनो भविमत”( ६/८/१) च इमत।

16.4.2) प्रमाकपृ तप्रलययाः
प्रमाकपृतप्रलययाः

नमाम

महरण्यगभर मविनमारमनममत्तकयाः

असखलकमायमारनमास

नमारयाः।

महरण्यगभर याः

अरक्षेषब्रहमाण्डस्य असब्धिकमारती प्रथमयाः जतीवियाः। ब्रहणयाः अपरनोकजमानत्विमातम् स जतीविन्मपुकयाः इमत उच्यतक्षे।
ब्रहमापरनोकजमानक्षे सत्यमप तस्य प्रमारबब्धिकमर णयाः नमारयाः न अभवितम्। अतयाः स जतीविन्मपुकयाः कथ्यतक्षे। यदमा तस्य
प्रमारबब्धिकमर णयाः अरक्षेषतयमा मविनमारयाः भविमत तदमा तस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। तत्र प्रममाणभकतमा शपुमतमहर ब्रहणमा सह तक्षे सविर सम्प्रमाप्तक्षे प्रमतसञ्चरक्षे।
परस्यमान्तक्षे कपृतमात्मनयाः प्रमविरबन्त परस पदमम्॥ इमत।
भमारततीयदरर नमम्
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प्रमाकपृतप्रलयक्षे पपुरमाणविचनस तमावितम् मदपरमादर त्विमतक्रमान्तक्षे ब्रहणयाः परमक्षेमष्ठनयाः।
तदमा प्रकपृतययाः सप्त कल्प्यन्तक्षे प्रलयमाय मह॥
एष प्रमाकपृमतकनो रमाजनम् प्रलयनो यत्र लतीयक्षेतक्षे॥ इमत।

16.4.3) नद्वै म मसत्तकप्रलययाः
कमायर ब्रहणयाः महरण्यगभर स्य मदविसमाविसमानमनममत्तकयाः त्रद्वैलनोक्यममात्रनमारयाः नद्वैममसत्तकयाः प्रलययाः
कथ्यतक्षे। चतपुयर गपु सहसमामण ब्रहणयाः मदनमपुच्यतक्षे। नद्वैममसत्तकप्रलयक्षे पपुरमाणविचनस तमावितम् -

एष नि नतमततकदः प्रप्नोक्तदः प्रलयप्नो यत्र तविश्वसवृक।म

शितति त अनिन्तच्चासनि त तनितमच्चातसच्चातवृत चच्चातखिलम॥म इतति।

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

जगत्प्रततिषच्चा दतविषर्वे ! पवृतथवप प प्रलतीयतित।
तितजस्यच्चापदः प्रलतीयन्तत तितजप्नो विच्चाययौ प्रलतीयतित॥
प लतीयतित वप्नोतम्नि तिचच्चावक्तत प्रलतीयतित।
विच्चायश्चि

म
प ब्रह्मनि तनिष्कलत
अवक्तपं परुषत
सपंप्रलतीयतित॥ इतति।
यमादृरनो विमा प्रलययाः अस्तपु नमाम सविर याः एवि व्यपुत्क्रमक्षेण भविमत अथमारतम् यक्षेन क्रमक्षेण सपृमषयाः
तमदपरतीतक्रमक्षेण

प्रलययाः।

चतपुमविर ब्धिसकलस्थकलररतीरजमातस

प्रलयक्षे

कमायमारमण

कमारणभमाविस

भनोग्यरूपमान्नपमानमामदकमम्

प्रमाप्नपुविबन्त।

एतदमायनतभकतमामन

तथमामह

भनोगमायतनस

भकरमामदरचतपुदररभपुविनमामन,

एतदमायतनभकतस ब्रहमाण्डस चद्वैततम् सविर मम् एतक्षेषमास कमारणरूपस पञ्चतीकपृतभकतममात्रस भविमत। रबदमामदमविषयसमहतमामन
पञ्चतीकपृतमामन भकतमामन, जमानक्षेबन्द्रियमामण, कमरबन्द्रियमामण, विमायवियाः, अन्तयाःकरणस चद्वैततम् सविर मम् एतक्षेषमास कमारणरूपमम्
अपञ्चतीकपृतभकतममात्रस भविमत। एतमामन सत्त्विमामदगपुणसमहतमामन अपञ्चतीकपृतमामन भकतमामन एतत्कमारणभकतमम्
अजमाननोपमहतचद्वैतन्यममात्रस भविमत। एतदम् अजमानमम् अजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस च ईश्विरमामदकमम् एतदमाब्धिमारभकतमम्
अनपुपमहतचद्वैतन्यरूपमम् मनमविर रक्षेषस मनगपुरणस ब्रहममात्रस भविमत। आत्यबन्तकप्रलयक्षे तपु ब्रह स्विस्विरूपममात्रक्षेण
मविरमाजतक्षे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३
19. मकस नमाम पञ्चतीकरणमम्।
20. पञ्चतीकरणप्रमतपमादकयाः पञ्चदरतीश्लनोकयाः कयाः।
21. पञ्चतीकपृतक्षे विमायसौ विमायनोयाः मकयमानम् असरयाः मतष्ठमत।
22. चतपुदररभपुविनमामन कमामन।
23. चतपुमविर ब्धिमामन स्थकलररतीरमामण कमामन।
24. प्रलययाः कमतमविब्धियाः। कक्षे च तक्षे।
25. मनत्यप्रलययाः नमाम कयाः।
26. आत्यबन्तकप्रलययाः नमाम कयाः।

पमाठसमारयाः
सविरषमास दरर नमानमाममवि अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास सपृमषक्रमयाः इमत विक्षेमदतव्ययाः। अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे अजमाननोपमहतमातम्
चद्वैतन्यमातम् आकमारस्य, ततयाः विमायनोयाः, ततयाः अगक्षेयाः, ततयाः आपयाः, ततश्च पपृसथव्यमायाः समपुत्पसत्तरभकतम्। एतमामन
सकक्ष्ममामण

भकतमामन

व्यविहमारमासममाथमारमन

अपञ्चतीकपृतभकतमामन

इत्यपुच्यन्तक्षे।

एतक्षेभ्ययाः

अपञ्चतीकपृतक्षेभ्ययाः

पञ्चसकक्ष्मभकतक्षेभ्ययाः पञ्चतीकरणप्रमक्रययमा पञ्च स्थकलभकतमामन, पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, पञ्च
विमायवियाः, बपुमदयाः मनश्चक्षेमत उत्पदन्तक्षे। ननपु मकस नमाम पञ्चतीकरणमममत चक्षेदच्पु यतक्षे - पञ्चतीकरणस नमाम एकमा प्रमक्रयमा,
ययमा प्रत्यक्षेकस भकतमानमामम् मदततीयमासरयाः अन्यक्षेषमास चतपुणमार भकतमानमास अषममासरक्षेन ममसलत्विमा एकस पकणर व्यविहमारयनोग्यस
स्थकलभकतस मनममारमत। जमानक्षेबन्द्रियमामण आकमारमादतीनमास पपृथकम् पपृथकम् समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे।
कमरबन्द्रियमामण आकमारमादतीनमास पपृथकम् पपृथकम् रजजऽरक्षेभ्ययाः क्रमक्षेण उत्पदन्तक्षे।पञ्च विमायवियाः आकमारमादतीनमास
रजजऽरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः उत्पदन्तक्षे। आकमारमादतीनमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः ममसलतक्षेभ्ययाः अन्तयाःकरणमम् उत्पदतक्षे।
अन्तयाःकरणस्यद्वैवि विपृसत्तभक्षेदक्षेन बपुमदयाः मनयाः मचत्तमम् अहङ्कमारयाः इमत चतपुब्धिमार मविभमागयाः। पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण , पञ्च
कमरबन्द्रियमामण, पञ्च विमायवियाः, बपुमदयाः मनश्चक्षेमत सप्तदरमावियविनोपक्षेतस सकक्ष्मररतीरमम्। तस्य अपरस नमाम
सलङररतीरमममत। यदमप नद्वैयमामयकमानमास नयक्षे आकमारयाः मनत्ययाः तथमामप विक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे आकमारयाः ब्रहणयाः
उत्पदतक्षे अथमारतम् अमनत्ययाः इमत अङतीमक्रयतक्षे। यक्षेन क्रमक्षेण सपृमषयाः प्रमतपमादतक्षे अदद्वैमतमभयाः तमदपरतीतक्रमक्षेण
प्रलयमम् अङतीकपुविर बन्त तक्षे। प्रलयनो नमाम त्रद्वैलनोक्यमविनमारयाः। स च मनत्य -प्रमाकपृत-नद्वैममसत्तकमात्यबन्तकभक्षेदक्षेन
चमातपुमविर ध्यस भजतक्षे। एतक्षेषपु ब्रहसमाकमात्कमारक्षेण अरक्षेषप्रपञ्चमविनमारयाः आत्यबन्तकप्रलययाः इत्यपुच्यतक्षे।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः
१. सपृमषक्रममविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।
२. सप्तदरमावियविमविमरषस्य सलङररतीरस्य पररचययाः दतीयतमामम्।
३. ममसलतमानमास सकक्ष्मभकतमानमास कमायमारमण ससकक्षेपक्षेण सलखत।
४. पञ्चतीकरणप्रमक्रयमास मविस्तरक्षेण प्रमतपमादतमामम्।
५. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे आकमारस्य उत्पसत्तयाः सम्भविमत न विक्षेमत मविचमारयत।
६. चतपुमविर ब्धिप्रलयमानमास ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
पमाठगतप्रश्नमायाः -१

1. "तस्ममादमा एतस्ममादमात्मनयाः आकमारयाः सम्भकतयाः। आकमारमादमायपुयाः। विमायनोरमगयाः। अगक्षेरमापयाः। अद्भ्ययाः
पपृसथविती। पपृसथव्यमा ओषब्धिययाः। ओषब्धितीभ्यनोऽन्नमम्।" इमत।

2. ख) आकमारयाः
3. शनोत्रस, चकपुयाः, त्विकम्, सजहमा, घमाणस च इमत पञ्च जमानक्षेक्षेबन्द्रियमामण।
4. विमाकम्, पमामणयाः, पमादयाः, पमायपुयाः, उपस्थयाः चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण।
5. प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानयाः चक्षेमत पञ्च विमायवियाः।
6. क) सकक्ष्मभकतमानमास समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः।
7. ख) सकक्ष्मभकतमानमास रजजऽरक्षेभ्ययाः।
8. उदमाननो नमाम कण्ठस्थमानतीययाः ऊद्ध्विर गमनविमानम् उत्क्रमणविमायपुयाः।
9. क) सकक्ष्मभकतमानमास ममसलतक्षेभ्ययाः समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः
10. ग) सप्तदर।
11. क) मनयाः।
12. ख) बपुमदयाः।
13. प्रमाणनो नमाम प्रमाग्गमनविमानम् विमायपुयाः नमासमागवितर्थी।
14. दक्षेविदत्तयाः
पमाठगतप्रश्नमायाः -२

15. घ) छमान्दनोग्यनोपमनषमद।
16. क) तद्वैसत्तरतीयनोपमनषमद।
17. आकमारस्य उत्पसत्तरबस्त।
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सपृम षप्रलयमविचमारयाः

मटप्पणती

18. प्रयलपयर न्तस मह आकमारस्य मनत्यत्विमममत मनत्यतमा सङच्छतक्षे।
पमाठगतप्रश्नमायाः -३

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

20. मदब्धिमा मविब्धिमाय चद्वैकद्वैकस चतपुदमार प्रथमस पपुनयाः। स्विस्विक्षेतरमदततीयमासरद्वैयर्नोजनमातम् पञ्च पञ्च तक्षे॥ इमत।
21. १/२।
22. भकयाः, भपुवियाः, स्वियाः, महयाः, जनयाः, तपयाः, सत्यमम् इमत सप्त ऊद्ध्विर लनोकमायाः, अतल-मवितल-सपुतलरसमातल-तलमातल-महमातल-पमातमालमायाः इमत सप्त च अब्धिनोलनोकमायाः इमत चतपुदरर भपुविनमामन।

23. जरमायपुजस स्विक्षेदजमम् अण्डजमम् उमद्भिज्जस चक्षेमत चतपुमविर ब्धिमामन स्थकलररतीरमामण।
24. प्रलययाः चतपुमविर ब्धियाः। मनत्ययाः प्रमाकपृतयाः नद्वैममसत्तकयाः आत्यबन्तकयाः चक्षेमत।
25. मनत्यप्रलययाः नमाम सपुषपुमप्तयाः।
26. ब्रहसमाकमात्कमारकमारणमातम् अरक्षेषमनोकयाः एवि आत्यबन्तकयाः प्रलययाः।

॥ इमत षनोडरयाः पमाठयाः ॥
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