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18) पञ्चकनोरमविविक्षे क याः
प्रस्तमाविनमा
विक्षेदमान्तस्य अन्यतमयाः मविभमागनोऽबस्त अदद्वैतविक्षेदमान्तयाः। तस्य प्रवितर कनो भविमत रङ्करमाचमायर याः।
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य ममर भकतयाः प्रमतपमादयाः मविषयनो भविमत जतीविमात्मनयाः परममात्मनश्च ऐक्यमम्। मविषयश्चमायस सपुलभक्षेन
अविगन्तपुस न रक्यतक्षे। यतश्च अत्यन्तस दमपु विर जक्षेयनो भविमत आत्ममविचमारयाः। लनोकक्षे सत्यविस्तपु मकमबस्त इत्यन्विक्षेषणस
भविमत विक्षेदमान्तरमासस्य। तमदषयक्षे आगमरमासमक्षेवि अन्त्यस प्रममाणस भविमत। आगमश्च कथयमत ब्रह एवि
सत्यमक्षेकस विस्तपु तदमतररकस सविर ममप असत्यमक्षेविक्षेमत। तदक
पु स रङ्करमाचमायरयाः ब्रह सत्यस जगबन्मथ्यमा इदस तपु
विक्षेदमान्तरमासस्य तमात्पयर मममत। ब्रह च अदद्वैतस भविमत तत्र दद्वैतस्य स्थमानमक्षेवि नमाबस्त। मकन्तपु प्रत्यकप्रततीत्यमा
दद्वैतस्यद्वैवि मपुख्यस भमानमबस्त। दद्वैतस न विमास्तमविकस मकन्तपु कबल्पतमममत बनोब्धिमयतपुस रमासस प्रवितर तक्षे।
अजमानकबल्पतभक्षेदमनविपृसत्तपरत्विमातम् रमासमाणमामममत आचमायर विचनमम्। परममात्मतत्त्विस्य सपुष्ठपु बनोब्धिमाय बहवियाः
उपमायमायाः स्वितीकपृतमायाः वितर न्तक्षे। तक्षेषपु एक उपमायनो भविमत पञ्चकनोरकल्पनमम्। अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास मनष्प्रपञ्चयाः
प्रपञ्च्यतक्षे इमत न्यमायस्तत्रमाब्धिमारयाः।

उदक्षेश् यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन-

 अध्यमारनोपस्विरूपमम् अविगम्यतक्षे।
 अपविमादस्य तमात्पयर मविगम्यतक्षे।
 आत्ममानमात्ममविविक्षेकजमानस लभ्यतक्षे।
 कमत कनोरमायाः सन्ततीमत जमानस लभ्यतक्षे।
 अन्नमयमामदकनोरमानमास लकणमामन अविगम्यन्तक्षे।
 ब्रहणयाः सनोपमासब्धिकमनरुपमासब्धिकभक्षेदयाः अविगम्यतक्षे।
 अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदरर नक्षेन ब्रहप्रमतपमादनमविगम्यतक्षे।

18.1) अध्यमारनोपमापविमादसौ
विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः अध्यमारनोप इमत लकणमम्। यथमा असपर भकतमायमास रज्जसौ सपर स्य आरनोपयाः।
आरनोपनो नमाम कल्पनमम्। रज्जपुस दृष्टमा रूपसमाम्यमातम् सपर इमत जमानस भविमत। विस्तपुतयाः तत्र रज्जपुरवि
क्षे वितर तक्षे न
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सपर याः। रज्जपुयाः सपर भ्रमान्तक्षेयाः असब्धिष्ठमानस भविमत। असब्धिष्ठमानस्य रज्ज्विसरस्य अजमानमक्षेवि सपर प्रततीतक्षेयाः कमारणमम्।
प्रकपृतदृषमान्तक्षे विस्तपु भविमत रज्जपुयाः अविस्तपु भविमत सपर श्च। ससदमान्तक्षे च ब्रह विस्तपु अजमानमामदसकलजडसमकह
अविस्तपु च भविमत। रज्जपुस दृष्टमा सपर स्य भ्रमाबन्तयाः यथमा भविमत तथद्वैवि सपर दृष्टमा रज्जपुभ्रमाबन्तरमप भविक्षेतम्। समाम्यस
तत्र कमारणमममत जक्षेयमम्। एविञ्च अध्यमासयाः विस्तपुननोयाः परस्परस भवित्यक्षेवि। रज्जनोयाः सपर स्य इवि मररयाः नमाबस्त,
लमाङकलममप नमाबस्त। तथमामप तदभ
पु यममप कल्प्यतक्षे रज्जसौ। एविञ्च सपर यक्षे यक्षे ब्धिममारयाः वितर न्तक्षे मररस्त्विमादययाः तक्षे
रज्जसौ कल्प्यन्तक्षे। तत्र कमारणस भविमत अजमानमम्।
अजमानञ्च अमनविर च नतीयस मत्रगपुण मात्मकस जमानमनवित्यर ञ्च भविमत। अजमानस्य मनविपृसत्तयाः जमानक्षेनद्वैवि
भविमत। सकयर्नोदयक्षे तमसयाः यथमा बमाब्धियाः भविमत तथमा जमाननोदयक्षे अजमानस्य नमारयाः भविमत। इयस रज्जपुररमत जमानस
यदमा उदक्षेमत तदमा अयस सपर इमत भ्रमाबन्तजमानस्य मनविपृसत्तभर विमत। तदमा विमास्तमविकस्य रज्जपुपदमाथर स्य
जमानमपुदक्षेमत। एतदक्षेविमापविमाद इत्यपुच्यतक्षे। विस्तपुमविवितर स्य अविस्तपुनयाः विस्तपुममात्रत्विमाविब्धिमारणमम् अपविमादयाः। सत्यविस्तपु
असत्यविस्तपुरूपक्षेण पररणतस तस्य असत्यविस्तपुनयाः मनरमासयाः। दृषमान्तक्षे विस्तपु आसतीतम् रज्जपुयाः। सयाः
असत्यभकतसपमारकमारक्षेण पररणतयाः, तस्य असत्यविस्तपुनयाः मनरमासयाः। ससदमान्तक्षे तपु ब्रह्म जगमादमाकमारक्षेण प्रततीतस,
प्रततीतस्य असत्यविस्तपुनयाः जगतयाः मनरमासयाः। नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन इमत शपुत्यमा ब्रह्ममण नमानमाभकतदद्वैतस्य
मनषक्षेब्धियाः मक्रयतक्षे।
कपुत एविस कश्चन उपमाय इमत सजजमासमा भविमत। सससमारबन्ब्धिनमातम् मपुमकस सविर इच्छबन्त। मपुकक्षेस्तमाविदक्षेक
एवि उपमाययाः ब्रहजमानमम्। पमाकस्य विमहविज्जमानस मविनमा मनोकनो न ससद्ध्यमत इमत आत्मबनोब्धिक्षे आचमायरणनोकमम्।
ब्रहजमानस सपुलभस नमाबस्त। तस्य मनगपुरणत्विमातम् मनब्धिर मरकत्विमाच्च कस्यमामप प्रममाणस्य मविषयनो न भविमत। अतयाः
मपुमपुकण
क मास कपृतक्षे ब्रहजमानसम्पमादनमपुमदश्य समविरक्षेषब्रहजमानदमारमा मनमविर रक्षेषस्य जमानस भविमत। एविस क्रमरयाः
मपुमपुकवियाः सत्यजमानमानन्तलकणदमारमा यथमाथर तत्त्विस प्रमत नतीयन्तक्षे। तथमा च प्रथमस ब्रह्मसजजमासमायमास बपुमदगनोचरमाय
समविरक्षेषमममत प्रमतपमाद अन्तक्षे तमन्नषक्षेब्धियाः मक्रयतक्षे। अस्यद्वैवि क्रमस्य अध्यमारनोपमापविमादन्यमाययाः इत्यपुच्यतक्षे।
यदमप सपृमषबस्थमतलयमायाः ब्रहण एवि उत्पदन्तक्षे विस्तपुतयाः तक्षे ब्रहस्विरूपक्षे न सबन्त। तच्च अन्तक्षे एवि
जमातपुस रक्यतक्षे। मनोकममागर स्य प्रथमसनोपमानक्षे अध्यमारनोपकमालक्षे विस्तपुबस्थमतयाः नमाविगम्यतक्षे। ब्रह्म सपृमषकतमार इमत
जमात्विमा ततयाः कतपृरत्विमनषक्षेषयाः कमायर याः। समाब्धिमारणममानविमायाः अजमामननयाः ब्रहणयाः मभन्नस स्वितन्त्रस मकसञ्चद्भिविमत जगमदमत
मचन्तयबन्त। तक्षेषमास कपृतक्षे जगतनो मनममत्तनोपमादमानकमारणक्षे ब्रह इमत प्रमतपमादनतीयस भविमत। एविस जगतयाः स्वितन्त्रसत्तमा
नमाबस्त ब्रहमण एवि तस्य बस्थमतभर विततीमत दृढमाविबनोब्धियाः जमायतक्षे। ततश्च मनब्धिर मरकक्षे ब्रहमण जगत्कतपृरत्विस नद्वैवि
सम्भविमत, कमायर कमारणरमहतक्षे तबस्मनम् जगत्कमारणत्विस नद्वैवि सम्भविततीत्यमामदमभयाः मविचमारद्वैयाः कबल्पतमानमास सविरषमास
मनषक्षेब्धिदमारमा मनमविर मरषब्रहमाविगमतयाः भविमत।
एविञ्च बपुदक्षेयाः स्थद्वैयरसम्पमादनदमारमा लक्ष्यप्रमामप्तपयर न्तस यबत्कसञ्चतम् पररकल्पनस कपृत्विमा समाकमात्कपृतक्षे लक्ष्यक्षे
पररकबल्पतस्य मनषक्षेब्धियाः कमायर याः। एतदक्षेवि अध्यमापनोपमापविमादयनोयाः प्रयनोजनमम्। तथमा च ब्रहस्विरूपमाविगतयक्षे
विक्ष्यममाणमायाः पञ्चकनोरमायाः अमप ब्रहमण कबल्पतमायाः वितर न्तक्षे। ब्रह्म तत्र असब्धिष्ठमानस, पञ्चकनोरमायाः आरनोमपतमाश्च।
पञ्चस्विमप कनोरक्षेषपु ब्रहत्विबपुमदस प्रथमस प्रकल्प्य पपुनस्तमन्नरसनदमारमा यथमाथर ब्रहमाविगमतयाः भविमत।
मविषयस्य स्पषतीकरणमाथर मम् अरुन्ब्धिततीनकत्रन्यमाययाः उच्यतक्षे। मविविमाहमानन्तरस रमामत्रकमालक्षे स्विभमायमार
बमहरमानतीय भतमार अरुन्ब्धिततीनकत्रस प्रदरर यमत। अरुन्ब्धिततीनकत्रमम् अत्यन्तस सकक्ष्मस भविमत। अत एवि तस्य दरर नस
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दष्पु करममप। भतमार तपु पकविर दृषविमानबस्त। मकन्तपु भमायमार तपु पकविर न दृषवितती। अतयाः अत्यन्तस सकक्ष्मभकतस्य
अरुन्ब्धिततीनकत्रस्य दरर नस न सपुलभमम्। तदथर भत्रमार तत्र कश्चन उपमाययाः कपृतयाः। स च उपमाययाः उच्यतक्षे। भतमार
स्विमाङपुल्यमा आकमारस प्रदश्यर कथयमत भमायमारमम्, उपरर अत्यन्तस प्रकमारममानस स्थकलस यतम् नकत्रस वितर तक्षे ततम् दृषस
मकल इमत। दृषस तदमा अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत भमायमार पपृच्छमत। तदमा कथयमत तन्न अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत।
तत्समतीपक्षे अन्यदक्षेकस प्रकमारममानस लघपुभकतस यतम् वितर तक्षे तदक्षेवि इमत। तदमप मयमा दृषमममत भमायमार कथयमत। तत्र
पपुनयाः भतपुरयाः विचनमबस्त तन्न अरुन्ब्धिततीनकत्रमममत। तस्य समतीपक्षे यतम् अत्यन्तस लघपुभकतमबस्त तदक्षेवि इमत। एविस
स्थकलमामन नकत्रमामण प्रथमस प्रदश्यर ततयाः लघपुभकतमामन प्रदश्यर तदत्त
पु रमम् अन्तक्षे अत्यन्तस सकक्ष्ममम् अरुन्ब्धिततीनकत्रस
प्रदश्यर तक्षे। एविस यक्षेषमास नकत्रमाणमास दरर नस सपुलभस भविमत तक्षेषमास नकत्रमाणमास प्रथममम् अरुन्ब्धिततीत्विक्षेन पररचयस कपृत्विमा
ततश्च एकद्वैकस्य मनरमासस कपृत्विमा अन्तक्षे मपुख्यस्य अरुन्ब्धिततीनकस्य प्रदरर नस मक्रयतक्षे। तक्षेन च अनक्षेन उपमायक्षेन
दमपु विर जक्षेयममप सपुमविजक्षेयमभवितम्।
एविस दमपु विर जक्षेयमम् आत्ममानस उपदक्षेषपुस रमासमम् अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदरर नवितम् लनोकबपुमदमम् अनपुसरमत।
अन्नमयस ररतीरमम् आत्ममा इमत मकढमायाः मचन्तयबन्त। तदनपुसमारमम् अन्नमययाः आत्ममा भविततीमत प्रथमस बनोब्धियमत।
अन्नमय आत्ममा इमत यदमा मकढस्य बनोब्धियाः भविमत तदमा तस्य मनरमासयाः मक्रयतक्षे। तद त्त
पु रमम् अन्नमययाः नमात्ममा
भमवितपुमहर मत, तदन्तयाः मविदममानयाः प्रमाणमयकनोर एवि आत्ममा इमत बनोब्धियमत। तदत्त
पु रस प्रमाणमययाः अमप नमात्ममा
इत्यपुक्त्विमा तदन्तयाः वितर ममानयाः मननोमय आत्ममा इमत बनोब्धियमत। ततश्च क्रमक्षेण तदन्तयाः तदन्तयाः मविदममानयाः
मविजमानमययाः आनन्दमयश्च आत्ममा इमत बनोब्धियमत। अन्तक्षे च एतक्षे पञ्चकनोरमायाः अमप आत्ममा भमवितपु स नमाहर मत
इत्यपुक्त्विमा यथमाथर मम् आत्मस्विरूपस उदनोब्धियमत। स च प्रकमारयाः प्रपञ्च्यतक्षे अगक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. विक्षेदमान्तस्य मविषययाः कयाः?
2. आत्ममविषयक्षे अन्त्यस प्रममाणस मकमम्?
3. विक्षेदमान्तरमासस्य तमात्पयर मकमम्?
4. अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास प्रपञ्च्यतक्षे कयाः?
5. अध्यमारनोपयाः कयाः ?
6. सपर भ्रमान्तक्षेयाः असब्धिष्ठमानस मकमम् ?
7. ससदमान्तक्षे विस्तपु मकमम् ?
8. ससदमान्तक्षे अविस्तपु मकमम् ?
9. ककिन्ननाम अजनानमम ?
10. अपविमादयाः कयाः?
11. मपुकक्षेयाः एक एवि उपमाययाः कयाः?
12. कक्षेन न्यमायक्षेन दमपु विर जक्षेयस्य आत्मनयाः प्रमतपमादनस मक्रयतक्षे?
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18.2) पञ्चकनोरमायाः
अनमात्ममविषयक्षेभ्ययाः आत्मस्विरूपस मविविक्षेचनतीयमबस्त। तत्र नद्वैकक्षे उपमायमायाः सबन्त रमासक्षे। पकविरबस्मनम् पमाठक्षे
तदथर मम् अविस्थमात्रयमविचमारयाः ररतीरत्रयमविचमारश्च कपृतसौ। इह तपु पञ्चकनोरमविचमारयाः मक्रयतक्षे।
जतीविस्य विमास्तमविकस रूपस ब्रह एवि। सत्यजमानमान्तमम् अमदततीयस विस्तपु स्विररतीरक्षे हृदयगपुहमायमामक्षेवि
अविगन्तव्यस भविमत। यतयाः तस्य तत्रद्वैविनोपलबबब्धिरबस्त। तत्र गतीतमाविचनस प्रममाणमम्-

द च्चानिच्चा पं हृदतशिज
त निरप ततिषठतति।
ईश्वरदः सविरभति
द च्चातनि यनच्चारूढच्चातनि मच्चाययच्चा॥(भ.गती. १८.६१)
भ्रच्चामयन्सविरभति
अत्रनोकहृदयगपुहमास पररतयाः पञ्चकनोरमायाः सबन्त। तथमा च अन्नमयकनोरयाः प्रमाणमयकनोरयाः मननोमयकनोरयाः
मविजमानमयकनोरयाः आनन्दमयकनोरश्च। तदक
पु स पञ्चदश्यमामम्-

अनपं प्रच्चारप्नो मनिप्नो बतप दरच्चानिनश्चिततति पञ्च तित।

म
कप्नोशिच्चास्तरन च्चाविति
वृ दः स्वच्चातच्चा तविसवृतच्चा सपंसतवृ तिपं व्रजतति॥प.द.
१.३३
अन्नस प्रमाणनो मननो बपुमदरमानन्दश्चक्षेमत पञ्चकनोरमायाः। बपुमदरत्र मविजमानस भविमत। एतद्वैयाः पञ्चमभयाः कसौरद्वैयाः
आत्ममा आविपृतनो वितर तक्षे। आविपृत इत्यस्य आविपृत इवि इमत तमात्पयर मम्, नतपु विस्तपुतयाः आविरणस तत्र मविविमकतमम्। एविस
आत्ममा आविपृत इमत कमारणमातम् स्विस्विरूपस अनविगम्य मविस्मपृत्यमा सससमारती भविमत जतीवियाः। पञ्चकनोरमविषयक्षे
तद्वैसत्तरतीयशपुमतयाः प्रममाणमबस्त।

तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चादनरसमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा प्रच्चारमयदः।
तिसच्चाद्विच्चा एतिसच्चात्प्रच्चारमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा मनिप्नोमयदः।
तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चाननिप्नोमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा तविजच्चानिमयदः।
तिसच्चाद्विच्चा एतितच्चातद्विजच्चानिमयच्चादन्यप्नोन्तर आतच्चा आनिनमयदः॥इतति।(तिन.उ.२.१-४)
मविश्विस्य व्यमषस्थकलररतीरमम् अन्नमयकनोरनो भविमत। प्रमाणमामदपञ्चकस कमरबन्द्रियद्वैयाः समहतस सतम्
प्रमाणमयकनोरनो भविमत। मनस्तपु जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतस मननोमयकनोरनो भविमत। बपुमदयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतमा
मविजमानमयकनोरयाः। अमविदमापररणमामरूपमा विपृसत्तयाः आनन्दमयश्च। कनोरविदमाच्छमादकत्विमातम् कनोर इमत नमाम।
लनोकक्षे खड्गस्य कनोरयाः यथमा आच्छमादयमत तथद्वैवि अन्नमयमादययाः कनोरमा अमप आत्ममानमम् आच्छमादयमत।
यदमा अन्नमयकनोरक्षे अमभमतयाः जतीविस्य भविमत तदमा सयाः अन्नममायमात्ममा भविमत। यदमा प्रमाणमयक्षे
अमभममानयाः तदमा जतीवियाः प्रमाणमय आत्ममा भविमत। एविस तत्तत्कनोरक्षेषपु कबल्पतमामभममानमातम् मननोममायमात्ममा
मविजमानमयमात्ममा आनन्दमयमात्ममा च भविमत जतीवियाः।
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18.2.1) अन्नमयकनोरयाः
ररतीरत्रयस भविमत कमारणररतीरमम्, सकक्ष्मररतीरमम्, स्थकलररतीरस च। एतक्षेषपु स्थकलररतीरमम् अन्नमयकनोर
इत्यपुच्यतक्षे। पञ्चतीकपृतभकतक्षेभ्ययाः उत्पन्नयाः स्थकलदक्षेह एवि आन्नमयकनोरयाः भविमत। पञ्चतीकपृ तस्थकलनोत्थयाः दक्षेहनो
अन्नसससजक इमत पञ्चदरतीकमारयाः। ररतीरमम् अन्नस्य मविकमारयाः भविमत। अतयाः अन्नमविकमारत्विमातम् अन्नमययाः।
स्थकलभनोगस्य आयतनस भविततीमत कमारणमातम् स्थकलररतीरममप भविमत। ममातपृमपतपृभपुकमातम् अन्नमविकमारमातम् उत्पदतक्षे।
ततश्च स्विक्षेन भपुकक्षेन अन्नक्षेन ररतीरस्य बस्थमतभर विमत। यमद अन्नस नमाबस्त तमहर ररतीरस्य नमारयाः भविमत। अतयाः
अन्नमययाः इमत ररतीरस्य नमाम अन्विथर एवि।
अन्नमयक्षेकनोरक्षे तन्मयनो भकत्विमा जतीवियाः सससरमत। अहस स्थकलयाः अहस कपृरयाः सपुन्दरयाः इत्यक्षेविस भ्रमाबन्तगस्तयाः
भविमत। अहस रबदस्य आत्मक्षेमत अथर याः भविमत। एविञ्च अहस स्थकलयाः इत्यस्य आत्मनयाः स्थकलत्विस बपुद्ध्यतक्षे।
अथविमा स्थकलत्विस कपृत्विस ससौन्दयर ममत्यमामदब्धिममारयाः आत्मनयाः इमत मचन्तयबन्त। विस्तपुतयाः स्थकलत्विमामदब्धिममारयाः दक्षेहस्यद्वैवि
नतपु आत्मनयाः। ररतीरस्य क्लक्षेरयाः आत्मनयाः इमत मविमचन्त्य दयाःपु खमनपुभविमत।

18.2.2) प्रमाणमयकनोरयाः
अथ प्रमाणमयकनोरयाः मनरूप्यतक्षे। सप्तदरमावियविनोपक्षेतस सकक्ष्मररतीरमसब्धिकपृत्य पकविर मविचमाररतमम्। तत्र
प्रमाणमामदपञ्चकस कमरबन्द्रियद्वैयाः समहतस सतम् प्रमाणमयकनोरनो भविमत। विपृसत्तभक्षेदक्षेन पञ्चप्रमाणमायाः। प्रमाणयाः अपमानयाः व्यमानयाः
उदमानयाः सममानश्च। एविस कमरबन्द्रियमामण पञ्च विमाकम् पमामण पमाद पमायपु उपस्थभक्षेदक्षेन। एविस दरमासरमानमास समकहयाः
प्रमाणमयकनोरयाः। अन्नमयकनोरयाः अत्यन्तस स्थकलयाः भविमत। तमाविमानम् स्थकलयाः न भविमत प्रमाणमयकनोरयाः। मकन्तपु
अत्यन्तस सकक्ष्म इत्यमप विकसपु न रक्यतक्षे। अन्नमयमापक्षेकयमा मकसञ्चतम् सकक्ष्मस भविमत।

18.2.3) मननोमयकनोरयाः
अथ मननोमयकनोरनो मनरूप्यतक्षे। तपृततीययाः भविमत अयस कनोरयाः। मनस्तपु जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतस
मननोमयकनोरनो भविमत। पञ्चजमानक्षेबन्द्रियमामण मनश्च ममसलत्विमा षडसरक्षेन मननोमयकनोरनो भविमत। एविस शनोत्रस त्विकम्
चकपुयाः सजहमा घमाणस तथमा मनश्च मननोमयकनोरक्षे अन्तभर विमत। तथमामप शनोत्रमययाः चकपुमरय इमत कनोरस्य नमाम
नमाबस्त। तत्र कमारणस भविमत। सविरषमाममप इबन्द्रियमाणमास मनयाः अध्यकयाः भविमत। मननोब्धितीनतयमा एवि इबन्द्रियमाणमास
प्रविपृसत्तयाः। शनोत्रक्षेबन्द्रियस स्वितन्त्रतयमा रबदस गहतीतपुस न समथर मम्। मनसयाः समाहमाय्यस तत्रमापक्षेकतक्षे। एविस चकपुयाः मनसमा मविनमा
रूपस न गपृहमामत। एविस सविर त्र मननोब्धितीनतयमा एवि इबन्द्रियमाणमास मविषयगहणमबस्त। इत्थस मनसयाः इबन्द्रियमापक्षेकयमा
प्रब्धिमानत्विमातम् मननोमयकनोर इमत नमाम। इबन्द्रियमाभमाविक्षेमप स्विप्नक्षे मनसयाः प्रविपृसत्तरबस्त। सङ्कल्पमविकल्पक्षे मनसयाः
मविषयसौ स्तयाः। दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु गक्षेहमामदषपु च अहन्तमास ममतमास च मन एवि उत्पमादयमत।
रबदमाथर व्यमतररकयाः प्रपञ्चनो नमाबस्त। अत एवि प्रपञ्चयाः मनसस वितर तक्षे। बन्ब्धिस्य मनोकस्य च मननोब्धितीनत्विस
वितर तक्षे। एविमम् अन्नमयस्य प्रमाणमयस्य च जमानरक्त्यभमाविमातम् ततनो बसलष्ठत्विममप अबस्त।
मनसयाः अमतररकमा कमामचदमविदमा नमाबस्त। मनयाः अमविदमायमायाः कमायर मबस्त। अतयाः सससमारबन्ब्धिहक्षेतपुयाः मन
एवि। मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणममत्यपुकमम्। मनयाः अबस्त चक्षेदक्षेवि दक्षेहमामदषपु अमभममानरूपबन्ब्धियाः भविमत। मनयाः नमाबस्त
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चक्षेतम् तदमभममानस नमाबस्त। एविस मनसयाः बन्ब्धिकमारणत्विस ससदमम्। मनसस मविनषक्षे सविर मविनषस भविमत। सपुषपुप्तसौ
मननोभमाविमातम् जगतयाः प्रततीमतरक्षेवि नमाबस्त।

द त सवृजतति स्वशिकच्चा
स्वपतऽथरशिन्य

भप्नोकच्चातद तविश्वपं मनि एवि सविरम।म तवि.चद. १७२
सपुषपुमप्तकमालक्षे मनसयाः लययाः भविततीत्यपुकमम्। अत एवि जगतयाः भमानममप नमाबस्त। सपुषपुप्त्यपुबत्थतस्य
स्मपृमतरप्यबस्त प्रममाणतयमा। न मकसञ्चदविक्षेमदषमममत। अतयाः सससमारयाः मनयाःकबल्पत एवि। मनयाःकबल्पतस्य
सससमारस्य विमास्तमविकतमा नमाबस्त स्विप्नवितम्।

प
सषप तप्तकच्चा
लत मनितस प्रलतीनि त
नि नविच्चातस्त तकतञ्चत्सकलप्रतसदतदः॥तवि.चद.१७३
मनसयाः बन्ब्धिमनोककमारणत्विमम्
मन एवि कमारणस मनपुष्यमाणमास बन्ब्धिमनोकयनोयाः। विमायपुनमा आनतीयतक्षे मक्षेघयाः तथद्वैवि लतीयतक्षे च पपुनयाः। एविस मनसमा
बन्ब्धियाः आनतीयतक्षे। ततयाः मनसमा तस्य मनरमासश्च मक्रयतक्षे। यक्षेन मनसमा बन्ब्धियाः कल्प्यतक्षे मनोकयाः तद्वैनद्वैवि कल्प्यतक्षे।
उदमाहरणक्षेन स्पषस भविमत। परपुयाः रज्ज्विमा बदनो भविमत। अतयाः परनोयाः बन्ब्धिहक्षेतपुभर विमत रज्जपुयाः। ययमा रज्ज्विमा परनोयाः
बन्ब्धियाः जमातयाः तयद्वैवि मनोचनममप भमवितपुमहर मत। रज्ज्विमायाः मविमनोचनक्षेन परपुरमप मनोमचतनो भविमत। एविमक्षेवि मनयाः पपुरुषक्षे
दृढस रमागस जनमयत्विमा पपुरुषस बध्नमामत। रमागपमारक्षेन पपुरुषस बध्नमाततीत्यथर याः। अस्य रमागपमारस्य अयस स्विभमावियाः
दक्षेहमामदषपु मविषयक्षेषपु रमागमम् उत्पमादयततीमत। अतयाः रमाग एवि पमारयाः रमागपमार इमत जमातव्यमम्। एविस रमागपमारक्षेन बन्ब्धियाः
यस्य पपुरुषस्य अभवितम् सयाः मविषयमाब्धितीनतयमा जतीविमत। रमागपमारक्षेन बन्ब्धिकमारणस मनयाः यथमा भविमत तथमा
रमागपमारस्य मनोचनमाथर ममप मनसयाः कमारुण्यमपक्षेकतक्षे। तदथर मविषयक्षेभ्ययाः मनसयाः मविरमकयाः अपक्षेकतक्षे। मविरमकश्च
मनत्यमामनत्यविस्तपुमविविक्षेकजमानक्षेन भविमत। मविविक्षेकश्च मनसमा भविमत। रमागजननदमारमा मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणस तथमा
विद्वैरमाग्यजननदमारमा मनोककमारणञ्च भविततीमत तमात्पयर मम्। एविस बन्ब्धिनकमारणस मनोचनकमारणममप मन एवि इमत ससदमम्।

तिसच्चाननिदः कच्चाररमस्य जन्तप्नोर म
त तवि.चद.१७६
बन्धस्य मप्नोक्षस्य च विच्चा तविधच्चानि॥
मनयाः कथस बन्ब्धिस्य मनोकस्य च कमारणस भविमत। अरपुदस मनयाः बन्ब्धिस्य कमारणस भविमत। रपुदस मनयाः
मनोकस्य कमारणञ्च भविमत। मसलनस मन एवि अरपुदममत्यपुच्यतक्षे। त्रययाः गपुणमायाः सबन्त। सत्त्विगपुणयाः रजनोगपुणयाः
तमनोगपुणश्च। तत्र रजनोगपुणक्षेन तमनोगपुणक्षेन च समहतस यदमा भविमत मनयाः तदमा अरपुदस भविमत। रजनोस्तमनोभ्यमास रमहतस
यदमा मनयाः भविमत अथविमा सत्त्विममात्रगपुणयपुकस भविमत तदमा रपुदस भविमत। एविस रजसमा तमसमा च मनतरमास रमहतस मनयाः
मनोकस्य हक्षेतपुभरविमत। एविस मनसयाः एकत्विक्षेमप गपुणभक्षेदक्षेन मविरुदयनोयाः बन्ब्धिमनोकयनोश्च कमारणस भविततीमत स्पषमम्।

मनसयाः रपुम दसम्पमादनमम्
रपुदस मनयाः मनोकस्य हक्षेतपुभरविततीत्यकमम्। कथस मनसयाः रपुमदयाः सम्पमादमयतपुस रक्यतक्षेमत मचन्त्यतक्षे।
मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास मनयाः रपुदस भविमत। मविविक्षेकनो नमाम अयममात्ममा भविमत अयममात्ममा न भविततीमत मविविक्षेचनजमानमम्।
आत्ममानमात्ममविविक्षेक
भमारततीयदरर नमम्

इमत

तमात्पयर मम्।

अजमानमामद

सकलजडसमकहयाः

अनमात्ममा

भविमत।

आत्ममा

च
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भमारततीयदरर न मम्
सबच्चदमानन्दस्विरूपञ्च। सपुखस्य प्रमामप्तयाः आत्ममन एवि वितर तक्षे। आत्ममभन्नक्षेषपु विस्तपुषपु सपुखस नमाबस्त दयाःपु खमक्षेवि
वितर तक्षे। एविस यस्य बपुमदरुद्पदतक्षे रमासमाचमायर्नोपदक्षेरमातम्। तदमा दयाःपु खजनकक्षेषपु अनमात्मसपु तस्य मविरमकभर विमत।
मविरकयाः पपुनयाः दक्षेहमामदमविषयक्षेषपु रमागस ननोत्पमादयमत। एतदक्षेवि विद्वैरमाग्यमम्। एविस मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास मनयाः अन्तमपुरखस
भविमत। तक्षेन च मनसयाः रमाबन्तयाः लभ्यतक्षे। एविस मनसयाः रपुमदस सम्पमाद प्ररमान्तमचत्तयाः सनम् सससमारमातम् मपुकनो भविक्षेतम्।

प च्चाततिरतकच्चातविवितकविनरच्चाग्यगर

प ।न
च्छुदत्वमच्चासच्चाद मनिप्नो तविमक
प प्नोभविततिप्नो बतप दमतिप्नो ममप क्ष

स्तच्चाभच्चा पं दृढच्चाभच्चा पं भविततिवमग्रत॥ तवि.चद. १७७
मविषयमायाः यमद अरण्यमममत स्वितीकपुमर याः। तमहर मनयाः तत्र व्यमाघयाः भविमत। व्यमाघमातम् मरणभयमातम् जनमायाः
यथमा अरण्यस न प्रमविरबन्त तथमा समाब्धिवियाः मनोकस कमामयममानमायाः मननोव्यमाघभयमातम् मविषयमारण्यस न प्रमविरक्षेययाःपु । मविषयस
प्रमत गमनस मनसयाः स्विभमावियाः।

18.2.4) मविजमानमयकनोरयाः
अयस चतपुथरयाः कनोरयाः। बपुमदयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतमा मविजमानमयकनोरयाः। तदक
पु स मविविक्षेकचकडमामणसौ

रप तीतन्द्रियदःन सच्चाधर सविवृततदः कतिवृल
र क्षरदः
बतप दबद

म
तविजच्चानिमयकप्नोशिदः स्यच्चात्पस
पं प दः सपंसच्चारकच्चाररम॥१८६
कनोरक्षेऽबस्मनम् बपुमदयाः प्रब्धिमानमम् भविमत। मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तभर विमत बपुमदयाः। एविस बपुदक्षेयाः
मविषययाः मनश्चययाः। कतपृरलकणयाः अयस कनोरयाः। अहस कतमार इमत कतपृरत्विमामभममानयाः बपुदक्षेयाः कमायर भविमत। कतपृरत्विस तपु
जमानक्षेच्छमाकपृमतमत्त्विमम्। घटस मनममारतपुस कपुलमालयाः इच्छमत। कक्षेविलमम् इच्छयमा घटयाः न उत्पदतक्षे। तत्र जमानमपक्षेकतक्षे।
घटमनममारणमाथर यदतम् अपक्षेकतक्षे एविस कथस मनममारतव्यस इत्यक्षेततम् सविर ममप जमातव्यमम्। मपृतम् तत्र उपमादमानकमारणस
भविमत। चक्रभ्रमणदमारमा घटयाः मनममारतव्ययाः। तस्य आकमारयाः पपृथपुबध्पु ननोदरमविमरष्ठयाः स्यमातम्। एविस जमानस्य बस्थमतयाः।
कपृमतयाः प्रयत्नयाः।
मनयाः अन्तयाःकरणस भविमत बपुमदश्च। मनसयाः करणत्विस बपुदक्षेयाः कतपृरत्विञ्च इमत मविविक्षेकयाः। मविचमारमानन्तरस मह
पपुरुषस्य प्रविपृसत्तयाः। एविस पकविमारपरतीभमाविवित्विक्षेन मननोबपुद्ध्यनोयाः बमहरन्तभमारवि इमत मननोमयमानन्तरस मह मविजमानमयस्य
कथनमम्। तस्ममादमा एतस्ममादम् मननोमयमादन्यनोन्तर आत्ममा मविजमानमययाः इमत तद्वैसत्तरतीयमा शपुमतरक्षेवि तत्र प्रममाणमम्।
परममात्मचद्वैतन्यस बपुदसौ प्रमतमबम्बतक्षे। तदमा स प्रमतमबम्बयाः जतीवि इत्यपुच्यतक्षे। एविस बपुमदयाः परममात्मनयाः दपर णममवि
भविमत। दपर णस यदमा अबस्त तदमा एवि प्रमतमबम्बयाः। दपर णमाभमाविक्षे प्रमतमबम्बनोमप नमाबस्त। सपुषपुमप्तकमालक्षे बपुमदयाः
नमाबस्त। अतयाः बपुमदरूपदपर णमाभमाविमातम् जतीविनोमप नमाबस्त। तस्य परममात्ममन लयसम्भविमातम्। अत उच्यतक्षे बपुमदयाः
जतीविमनपुगच्छततीमत। अनपुवजबच्चत्प्रमतमबम्बरमकयाः इमत मविविक्षेकचकडमामणसौ। मविरक्षेषजमानस प्रमत कमारणस भविततीत्यतयाः
बपुदक्षेयाः मविजमानमयत्विमम्। परममाथर यतम् जमानमबस्त तस्ममातम् अन्यतम् भविततीदस मविजमानमम्। मकलप्रकपृतक्षेयाः अविदमायमायाः
पररणमामनो भवित्ययमम्। अमविदमा मत्रगपुणमाबत्मकमा। मकन्तपु अमविदमागतसत्त्विगपुणस्य पररणमामनो भविमत बपुमदयाः। अत
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एवि मनमर लमा च भविमत। एविस मनमर लत्विमादक्षेवि दपर ण इवि परममात्मनयाः प्रमतमबम्बयाः अत्र भविमत। प्रमतमबम्बस्तपु स्विच्छक्षे
पदमाथर खलपु भविमत। मबम्बगतब्धिमरषपु कक्षेमचतम् प्रमतमबम्बक्षे अमप भविमत। अत एवि मचत्प्रमतमबम्बभकतक्षेन जतीविक्षेन
मकसञ्चमदवि अविगन्तपुस रक्यतक्षे। अहस स्थकलयाः कपृरयाः इत्यमामदतमादमात्म्यमामभममानमातम् अस्य जमानत्विमम्।
इतश्च तस्य मक्रयमात्विमपुपपमादयमत। अमविदमायमायाः मविकमारयाः भविततीत्यपुकमम्। तमहर अमविदमावितम् बपुदक्षेयाः
अनमामदत्विमम् अबस्त विक्षेमत ससरययाः। अस्ततीमत सममाब्धिमानमम्। पपुविरकपृतकमर विमासनमायमायाः अमाशयनो भविमत बपुमदयाः।
तमादृरबपुदक्षेयाः नमारक्षे कममारनपुगण
पु मा सपृषयाः नद्वैवि सम्भविमत। आमविदक्षेहकद्वैविल्यस सससमारकमारणभकतमायमायाः बपुदक्षेयाः अनमामदत्विमम्
अविश्यस विकव्यमम्। मविजमानमययाः सविर व्यविहमारक्षेषपु लनोमककक्षेषपु विद्वैमदकक्षेषपु च कतमार भविमत। अस्यद्वैवि भविबन्त
जमागतस्विप्नसपुषपुप्त्यविस्थमायाः सममासब्धिश्च। स्विकममारनपुसमारक्षेण अयस सससरमत।
मविजमानमययाः आत्मनयाः अत्यन्तस समतीपस वितर तक्षे। अतयाः अत्यन्तस प्रकमारममानयाः भविमत। स्वियस
जडश्चक्षेदमप आत्मप्रमतमबम्बसम्भविमातम् चक्षेतन इवि प्रततीयतक्षे। दक्षेहमादतीनमास भविमत आशमब्धिममारयाः तदनपुगण
पु कममारमण
च। मकन्तपु मविजमानमययाः तत्सविर मम् अहन्तमाममतमामचन्तयमा स्वितीयमममत मचन्तयमत। ततयाः कतमार भनोकमा च भविमत।
एविमक्षेवि अस्य सससमारदयाःपु खस भविमत। लसौमहत्यस स्फमटकस्य ब्धिमर याः नमाबस्त। तथमामप लनोमहतयाः स्फमटक इमत
व्यविहमारयाः अबस्त। तत्र कमारणस मह स्फमटकस्य समतीपक्षे लनोमहतस पपुष्पस वितर तक्षे। एविञ्च पपुष्पक्षे रमकममा अबस्त।
रमकममा पपुष्पस्य ब्धिमर याः। तथमामप समतीप्यमातम् पपुष्पस्य रमकममा स्फमटकक्षे प्रमतबम्बतक्षे। जनमायाः स्फमटकक्षे प्रततीयममानयाः
रमकममा पपुष्पस्य भविततीत्यजमात्विमा अमविविक्षेकक्षेन लनोहतयाः स्फमटकयाः इमत कथयबन्त। तथद्वैवि अहस कतमार भनोकमा इमत
सविरषमास व्यविहमारयाः अबस्त। अथविमा अहस ब्रहचमारती अहस सन्यमासती इमत। अहसपदक्षेन आत्ममा मविमविकतयाः। एविञ्च
कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदब्धिममारयाः आत्मनयाः भविन्ततीमत अमविविक्षेमकनयाः मचन्तयबन्त। तत्र कमारणस भविमत उपमासब्धिसमामतीप्यमम्।
यथमा पपुष्पसमामतीप्यस स्फमटकस्य। प्रकपृतक्षे आत्मनयाः उपमासब्धिभर विमत बपुमदयाः। एविस बपुमदसमामतीप्यमातम् बपुमदगतमानम्
कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदब्धिममारनम् आत्ममन आरनोप्य अहस कतमार अहस भनोकमा इत्यक्षेविस तमादमात्म्यमामभममानमातम् मचन्तयबन्त।
पपुष्पस्य अपनयनक्षे स्फमटकस्य लसौमहत्यममप अपगच्छमत। तदतम् बपुद्ध्यपुपमासब्धिनमारक्षे तद्गतमायाः कतपृरत्विमामदब्धिममारयाः
अमप बमाध्यन्तक्षे। तदक
पु स मविविक्षेकचकडमामणसौ-

कद टस्थिदः सनच्चातच्चा कतिच्चार भप्नोक्तच्चा भवितपप च्चातधस्थिदः इतति। (१९१)

म तच्चाप्यपप च्चातधधमच्चारनिनिभच्चा
प दः। (१९३)
प तति तित्गर
उपच्चातधसमन्धविशिच्चाति परच्चा
परममात्मनयाः जतीविभमावियाः उपमासब्धिनमा भविततीत्यपुकमम्। उपमासब्धिश्च मविजमानमयकनोरयाः अनमामदभर विमत।
अनमादक्षेयाः नमारयाः नमाबस्त। तमहर आत्मनयाः जतीविभमाविनोऽमप न नश्यमत । तक्षेन च जतीविस्य न मनोकश्च इमत ससदक्षेहयाः
स्यमातम्। अत्रनोच्यतक्षे एतत्सविर भ्रमान्त्यमा कबल्पतस वितर तक्षे। अतयाः न विमास्तमविकमम्। मविनमा भ्रमाबन्तमम् असङस्य
मनबष्क्रयस्य मनरमाकमारस्य च आत्मनयाः मविषयसम्बन्ब्धियाः नद्वैवि भविमत। एविस बपुमदतमादमात्म्यमातम् भ्रमान्त्यमा प्रमाप्तयाः
आत्मनयाः जतीविभमावियाः। अतयाः भ्रमाबन्तबमाब्धिक्षे जतीवित्विममप बमाध्यतक्षे। यमावित्कमालस भ्रमाबन्तयाः अविमतषतक्षे तमावित्कमालमक्षेवि
जतीविभमाविस्य सत्तमा। यथमा भ्रमाबन्तकमालक्षे एवि रज्जसौ प्रततीतस्य सपर स्य सत्तमा। भ्रमाबन्तनमारक्षे समत रज्जसौ कबल्पतस
सपर त्विममप नश्यमत। अमविदमाकमायर स्य अनमामदत्विक्षे अमप मविदमायमायाः उदयक्षे सकयर्नोदयक्षे तमस इवि अस्तमयनो भविमत।
स्विप्नक्षे यदतम् दृषस तत्सविर ममप प्रबनोब्धिक्षे समकलस नश्यमत। आत्मनयाः बपुमदसम्बन्ब्धियाः अमविदमामनममत्तयाः। सम्यग्जमानक्षे
समत समा अमविदमा नश्यमत। सम्यग्जमानस नमाम ब्रहद्वैकत्विजमानमम्। अहस स्विमम् आत्ममा इमत जमानमम्। तच्च जमानस
कथस उत्पदतक्षे इमत चक्षेतम् आत्ममानमात्ममविविक्षेकक्षेन इमत जक्षेयमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
पङ्कससयक
पु स जलस यथमा स्पषस न प्रकमारतक्षे तथमा आत्ममा अमप उपमासब्धियपुकस सतम् स्पषस न प्रकमारतक्षे।
पङ्कमापनयनक्षे समत जलस स्वियमक्षेवि रपुदस भविमत तथमा उपमाध्यपनयनक्षे समत आत्ममा रपुदतयमा अमभव्यज्यतक्षे।

18.2.5) आनन्दमयकनोरयाः
कमारणररतीरस्य भमानस सपुषपुप्त्यविस्थमायमास भविततीत्यपुकमम्। अमविदमात्मकस कमारणररतीरममत्यथर याः।
अमविदमायमास त्रययाः गपुणमायाः सबन्त। सत्त्विगपुणयाः रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च। अमविदमायमास रजनोगपुणक्षेन तमनोगपुणक्षेन च यपुकयाः
भविमत सत्त्विगपुणयाः। अत एवि सत्त्विगपुणस्य अमविरपुदतमा भविमत। सत्त्विगपुणस्य रपुमदयाः मविनषमा भविततीत्यथर याः।
एविसमविब्धियाः मसलनस यतम् सत्त्विमबस्त तदक्षेवि आनन्दमयकनोरयाः भविमत। तस्य पपुनयाः अबस्त विपृसत्तत्रयमम्। मप्रयस मनोदयाः
प्रमनोदश्च।
इषविस्तपुदरर नजन्यस सपुखस मप्रयमम्। तल्लमाभक्षे मनोदयाः। तद्भिनोगक्षे प्रमनोदश्च भविमत। अभतीषविस्तपुदरर नक्षे यमा
विपृसत्तयाः उदक्षेमत समा मप्रयमममत व्यविमह्रियतक्षे। इषविस्तपुनयाः दरर नमानन्तरस यदमा तस्य प्रमामप्तभर विमत तदमा जमायममानमा
विपृसत्तयाः मनोद इमत कथ्यतक्षे। विस्तपुनयाः दरर नमभवितम्। तस्य प्रमामप्तरमप जमातमा। ततश्च तदनपुभवियाः यदमा भविमत तदमा
जमायममानमा विपृसत्तयाः प्रमनोद इत्यपुच्यतक्षे। एविसमविब्धिद्वैयाः मत्रमभयाः विपृसत्तमभयाः आनन्दमयकनोरस्य प्रससमदभर विमत।
सपुषपुप्तसौ

आनन्दमयस्य

सम्यकम्

स्फपुरणस

भविमत।

आनन्दमानपुभवियाः

सम्यगस्ततीत्यमभप्रमाययाः।

अजमानक्षेनमाविपृतमममत कमारणमातम् सपुषपुमप्तकमालतीनयाः आनन्दयाः न मपुख्ययाः। स्विप्नजमागरणयनोयाः आनन्दस्य अल्पमक्षेवि
स्फपुरणस भविमत। सच आनन्दयाः मप्रयमनोदप्रमनोदद्वैयाः अनपुभकयतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
13. कमत कनोरमायाः सबन्त?
14. पञ्चकनोरमायाः कक्षे ?
15. प्रथमयाः कनोरयाः कयाः ?
16. ईश्विरयाः सविर भकतमानमास कपुत्र मतष्ठमत?
17. पञ्चमभयाः कनोरद्वैयाः कयाः आविपृतनो भविमत ?
18. अन्नरसमयमादन्यनोन्तर आत्ममा कयाः ?
19. अन्नमयकनोरयाः कयाः ?
20. प्रमाणमयकनोरयाः कयाः ?
21. मननोमयकनोरयाः कयाः ?
22. मविजमानमयकनोरयाः कयाः?
23. आनन्दमयकनोरयाः कयाः?
24. कनोर इमत नमाम कथस यपुज्यतक्षे?
25. अन्नमयकनोरक्षे तन्मयनो भकत्विमा कयाः सससरमत?
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26. विपृत्तभक्षेदक्षेन प्रमाणमायाः कमत ?
27. मननोमयकनोरक्षे कमत असरमायाः सबन्त ?
28. गक्षेहमामदषपु च अहन्तमास ममतमास च उत्पदयमत कयाः?
29. मनयाः कस्यमायाः कमायर मम् ?
30. मनयाःकबल्पत एवि कयाः ?
31. मन एवि कमारणस मनपुष्यमाणमास कयनोयाः ?
32. विद्वैरमाग्यजननदमारमा मनोककमारणस मकमम् ?
33. रमागजननदमारमा बन्ब्धिकमारणस मकमम् ?
34. मविविक्षेकविद्वैरमाग्यमाभ्यमास कमम् रपुदस भविमत?
35. मनश्चयमाबत्मकमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः कमा ?
36. कतपृरलकणयाः अयस कनोरयाः, कयाः ?
37. अमविदमागतसत्त्विगपुणस्य पररणमामनो भविमत कमा ?
38. परममात्मनयाः जतीविभमावियाः कक्षेन भविमत ?
39. अमविदमायमास कमत गपुणमायाः सबन्त?
40. त्रययाः गपुणमायाः कक्षे?
41. आनन्दमयकनोरस्य विपृसत्तत्रयस मकमम् ?
42. इषविस्तपुदरर नजन्यस सपुखस मकमम्?
43. मनोदयाः कदमा भविमत ?
44. आनन्दमयस्य सम्यकम् स्फपुरणस भविमत कदमा ?

18.3) अनमात्मसपु आत्मत्विबपुम दयाः
अन्नमयमादययाः कनोरमायाः भविबन्त। तक्षेषमास जतीविबनोब्धिकत्विस कथमममत रङ्कमा स्यमातम्। नमायस दनोषयाः
तमादमात्म्यमातम्। अन्नमयमादतीनमास कनोरपरत्विक्षेमप तद्वैयाः तमादमात्म्यमाध्यमासमातम् तत्तन्मयनो भविमत। कनोरक्षेषपु अमभममानमातम्
स्वियस जतीवियाः तत्तत्कनोर इमत मनपुतक्षे। एविमम् अन्नमयक्षे कनोरक्षे अमभममानमातम् स्वियस स्थकलररतीरमममत मनपुतक्षे।
व्यविहमारकमालक्षे अन्नमयमादतीनमास कनोरमानमास प्रमाब्धिमान्यमबस्त। अतयाः अन्नमयमामद रबदविमाच्यत्विस जतीविस्य।
तत्तन्मयत्विमादक्षेवि जतीविस्य बन्ब्धियाः। तदक
पु स पञ्चदश्यमामम्

तिततप्नोशिस्त
न प तिच्चादच्चातच्चादच्चातच्चा तितनयप्नो भवितति।म प.द. १.३६
जतीवियाः स्विरुपस परममात्ममानस मविस्मपृत्य दक्षेहमामदषपु आत्मत्विबपुमदस कल्पयमत। यदमप जतीवियाः
स्थकलदक्षेहमामदभ्ययाः अथविमा पञ्चकनोरक्षेभ्ययाः अत्यन्तस मभन्नयाः भविमत। तथमामप तक्षे च स्वितीयस स्विरूपमममत मचन्तयबन्त।
यथमा विमा लनोकक्षे दरजनमायाः नदवीं ततीत्विमार गमाममान्तरस प्रमाप्य दरजमानमायाः अमप सन्ततीमत मनणर यमाथर सममारबब्धिगणनमायमास
गणनकतमार आत्ममानस दरमस मविहमाय अन्यत्र दरममम् अबन्विषतक्षे। तथद्वैवि जतीवियाः विमास्तमविकमम् आत्ममानस पररत्यज्य
भमारततीयदरर नमम्
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आत्ममभन्नक्षेषपु अनमात्मभकतक्षेषपु कनोरक्षेषपु आत्ममानस अबन्विषतक्षे। अमविदयमा पञ्चकनोरक्षेभ्ययाः अहमम् अमभन्न एवि इमत
मनपुतक्षे। अन्नमयमादनमात्मभ्ययाः नमान्यनोऽहमस्मतीमत अमभमन्यतक्षे। एविस स्वियस ब्रह भविमत चक्षेदमप स्विक्षेन ब्रह अप्रमाप्तस
भविमत। एविममविदयमा अप्रमाप्तस यतम् ब्रहस्विरूपमबस्त तस्य प्रमामप्तस्तपु भविमत मविदयमा। मविदमा च
आचमायर्नोपक्षेदक्षेरमातम्।

18.4) पञ्चकनोरमविविक्षे क याः
अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास मनष्प्रपञ्चयाः प्रपञ्च्यतक्षे इत्यपुकममादसौ। एतमावितमा पञ्चकनोरमानमास प्रमतपमादनक्षेन
आत्ममन अनमात्मभकतमानमास अन्नमयमामदकनोरमानमास अध्यमारनोपयाः अभवितम्। अथ अपविमाद आरभ्यतक्षे। अपविमादश्च
मनरमासयाः। अमात्ममन कबल्पतमानमास अतदममारणमास मनरमासयाः। तक्षेन च आत्मस्विरूपस्य भमानस भविमत।
सविर त्र सविरषपु आत्ममा वितर तक्षे। मकन्तपु सपुलभक्षेन तस्य प्रमामप्तयाः कस्यमामप नमाबस्त। तत्र कमारणस भविमत
आत्ममा गकढरूपक्षेण वितर तक्षे। गकढत्विस नमाम आच्छमादत्विमम्। पञ्चकनोरद्वैयाः आत्ममा आविपृतनो वितर तक्षे इमत आरययाः। ब्रह च
गपुहमामहतस भविमत। गपुहमा च पञ्चकनोरद्वैयाः मनममर तमा। तद्वैरमाविपृत्य वितर तक्षे मनगपुरणस ब्रह। प्रथमस अन्नमयकनोरयाः तदन्तयाः
प्रमाणमयकनोरयाः तदन्तयाः मननोमयकनोरयाः तदन्तयाः मविजमानमयकनोरयाः तदन्तश्च आनन्दमयकनोरश्च। एविस
आनन्दमयमादमप अभ्यन्तरक्षे यनो वितर तक्षे स आत्ममा। एविस गपुहमामहतत्विस जक्षेयमम्। गपुहमामहतस्य जमानस
पञ्चकनोरमविविक्षेकजमानक्षेनद्वैवि भविमत। नमायममात्ममा अन्नममयक्षेकनोरयाः, नमायममात्ममा प्रमाणमयकनोरयाः, नमायस मननोमयकनोरयाः,
नमायस मविजमानमययाः, नमायमम् आनन्दमयश्च इमत आत्ममानमात्ममविविक्षेकयाः कतर व्ययाः। एविस पञ्चकनोरमानमामम् अपविमादस
कपृत्विमा हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस यतम् जमायतक्षे तदक्षेवि ब्रह इमत बपुध्यतक्षे।

18.4.1) अन्नमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः
स्थकलदक्षेहयाः खलपु अन्नमयकनोरयाः। दक्षेहस्य विपृमदयाः कयश्च भवितयाः अन्नमविकमारत्विमातम्। तद भ
पु यममप
आत्मननो नमाबस्त। अतयाः दक्षेहयाः नमात्ममा। दक्षेहयाः जन्मनयाः प्रमाकम् नमाबस्त मरणमादध्क विर ञ्च नमाबस्त। आत्ममा तपु सविर दमा
अबस्त। अन्नमविकमारत्विमातम् अन्नस्य कमायर भविमत अन्नममयक्षेकनोरयाः। आत्मनयाः कमायर कमारणस विमा न स्तयाः। एविस
कमणकत्विमामदब्धिमर मविमरषयाः अन्नमयकनोरयाः मनत्यत्विमामदब्धिमर लमकतलकणयाः आत्ममा नद्वैवि भविमत। तदक
पु स पञ्चदश्यमामम्

प नजच्चाद्वितीयच्चारजच्चातिप्नोननित नवि विधरति।त
तपतिवृभक्तच्चा

दतहदः सप्नोऽनमयप्नो निच्चातच्चा प्रच्चाक म चप्नोरर तिदभच्चावितिदः॥प.द. ३.३
ररतीरस्य गपुणयाः कणक्षे कणक्षे मभदतक्षे। अस्य मनयतयाः स्विभमावियाः नमाबस्त। एकरूपक्षेण न व्यविबस्थत इमत
तमात्पयर मम्। एकबस्मन्नमप जन्ममन बमाल्यकसौममारमादविस्थमासपु अमप ररतीरस मभन्नत्विक्षेन जमायतक्षे। बमालकस्य ररतीरस
मभन्नमबस्त। तदपक्षेकयमा कपुममारस्य ररतीरस मभन्नमबस्त। विमाब्धिर क्यक्षे बमाल्यमादम् कसौममारमाच्च ररतीरमम् अत्यन्तस
मभन्नमबस्त। बमाल्यकमालक्षे कनोमलस सपुन्दरञ्च गमात्रस भविमत। यसौविनकमालक्षेमप सपुन्दरस दृढञ्च भविमत। मकन्तपु विमाब्धिर क्यक्षे
ररतीरस सपुन्दरस नमाबस्त। अमप च यसौविनमामदकमालक्षे यमावितम् बलममासतीतम् तमावितम् बलममप न भमविष्यमत विमाब्धिर क्यक्षे।
अत्यन्तस दबपु र लस भविमत। एतमासपु अविस्थमासपु ररतीरस्य विपृमदभर विमत कयश्च भविमत। एविस आत्ममा नद्वैवि भविमत।
आत्मनयाः अवियविमायाः न सबन्त। अतयाः गपुणयाः दनोषनो विमा न स्तयाः। अत एवि ररतीरवितम् विपृमदविमार कयनो विमा न स्तयाः।
ररतीरस जडमबस्त। आत्ममा तपु चक्षेतनयाः भविमत।
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घटपटमादतीनमास चकपुषमा दरर नस त्विचमा स्परर नसञ्च भविमत। एविस ररतीरस्यमामप स्पषस दरर नमबस्त स्परर नञ्च।
आत्ममा चकपुषमा द्रिषपु स न रक्यतक्षे। तस्य रूपमाभमाविमातम्। यतयाः चकपुषयाः मविषयनो भविमत रूपमम्। त्विमगबन्द्रियस्य मविषयनो
भविमत स्परर याः। तदभमाविमातम् आत्मनयाः स्परर नममप कतपुर न रक्यतक्षे। एविस गन्ब्धिमादभमाविमाविमातम् इतरक्षेबन्द्रियमाणमाममप
तत्र प्रविक्षेरनो नमाबस्त।
पमादहस्तमादययाः स्थकलररतीरस्य अवियविमायाः भविबन्त। पमादयाः नमात्ममा। पमादमाभमाविक्षेमप कश्चन जतीविमत। एविस
हस्तमाभमाविक्षेमप जतीविमत। मविकलमाङजनमायाः जतीविन्ततीमत अस्ममाकस प्रत्यकमबस्त। अतयाः अवियविक्षेषपु आत्मत्विबपुमदयाः
भ्रमाबन्तममात्रमा एवि। एतक्षेषमास स्विकमर करणक्षे रमकप्रदमायकनो भवित्यमात्ममा। आत्ममा ररतीरक्षेबन्द्रियमाणमास मनयमामकनो अबस्त
चक्षेतनत्विमातम्। ररतीरञ्च मनयम्यञ्च जडत्विमातम्। न खलपु मनयम्यमनयमामकयनोरभक्षेदयाः। आत्ममा न पमादयाः। पमादस्य
पमादयाः भविमत। पमादस्य गमनमाथर रमकप्रदमायक इमत तमात्पयर मम्। एविस हस्तस्य हस्तनो भवित्यमात्ममा।

पच्चातरपच्चादच्चातदमच्चानि दतम हप्नो निच्चातच्चा वङततप जतीविनिच्चाति।म
तितच्छक्तत रनिच्चाशिच्चाच नि तनियम्यप्नो तनियच्चामकदः॥तवि.चद.१५८
दक्षेहयाः दक्षेहब्धिममारयाः दक्षेहस्य कममारमण दक्षेहसम्बदमायाः अविस्थमाश्च एतक्षेषमास सविरषमाममप समाकती भवित्यमात्ममा।
जननस दक्षेहस्य ब्धिमर याः। मरणस दक्षेहस्य ब्धिमर याः। बमाल्ययसौविनमामदकस दक्षेहस्य ब्धिमर याः। गमनमागमनमामदकस दक्षेहस्य ब्धिमर याः। अहस
स्थकलयाः अबस्म, अहस कपृरयाः अबस्म इत्यमामदव्यविहमारमायाः सबन्त। अहसपदस्य अथर याः भविमत आत्ममा। एविमम् आत्ममा
स्थकलयाः आत्ममा कपृरयाः इमत दबपु स्थमतयाः जमायतक्षे। स्थकलत्विमामदब्धिममारयाः दक्षेहस्यद्वैवि भविमत। तक्षे च अध्यमासविरमातम्
आत्ममन आरनोप्य व्यविहरबन्त। अस्य सविर स्यमामप आत्ममा समाकती भविमत। एविञ्च आत्ममा दक्षेहमामदविलकणयाः
तत्समामकत्विमातम्।
दक्षेहयाः नमात्ममा इत्यत्र अन्यतम् कमारणमम् उच्यतक्षे। दक्षेहयाः अरपुदयाः पदमाथर याः भविमत। यतश्च सयाः दक्षेहयाः ममाससक्षेन
सलप्तयाः पपुरतीषक्षेण पकणरश्च वितर तक्षे। एविस स्विक्षेददगपु र न्ब्धिमामदभकमयष्ठतयमा अत्यन्तमम् अरपुदयाः भविमत स दक्षेहयाः। एतमदलकणयाः
स्वियस मनमर लयाः आत्ममा कदमामप अरपुदयाः दक्षेहयाः नद्वैवि भमवितपुमहर मत।

शिल्यरच्चातशिमच्चारसतलप्तप्नो मलपदरर्योततिकश्मलदः।
कथपं भवितदयपं विततच्चा स्वयमततितद्विलक्षरदः॥ तवि.चद.१६०

18.4.2) मकढ मामकढ यनोविर ल कण्यमम्
मकढयाः कयाः अमकढयाः अथविमा पबण्डतश्च क इमत मचन्त्यतक्षे। त्विङ्ममाससमाबस्थसमहतमम् अरपुदस ररतीरस ययाः
आत्ममा इमत मनपुतक्षे सयाः मकढयाः भविमत। ररतीरक्षे अहमममत तमादमात्म्यबपुमदस करनोमत मकढयाः इमत तमात्पयर मम्। अत्र
मविचमाररतीलयाः पपुरुषस्तपु दक्षेहमविलकणयाः मनमर लयाः परममाथर स्विरूपस परममात्ममानमक्षेवि स्विस्य आत्ममानस जमानमामत। अहस
दक्षेह एवि न तमदलकणयाः इमत पमामरयाः मचन्तयमत। पबण्डतम्मन्यममानस्तपु दक्षेहक्षे जतीविक्षे च आत्मबपुमदस कल्पयमत।
नमाम दक्षेहयाः जतीविश्च अहसपदस्य अथर्मौ इमत। अस्य तपु रमासजन्यस मकसञ्चदपरनोकजमानमबस्त। लनोमककव्यविहमारक्षेषपु
दक्षेहक्षे विद्वैमदकव्वियहमारक्षेषपु स्विगमारमदषपु जतीविक्षे च अहसत्विबपुमदस कल्पयमत। ररतीरमविमरषयाः जतीवि इमत एतक्षेषमास ममतयाः। मविनमा
ररतीरस जतीविस्य विमा जतीविमात्ममानस मविनमा ररतीरस्य विमा बस्थमतयाः नमास्ततीमत विमादस्तक्षेषमामम्। न मकन्तपु यनो
आत्ममानमात्ममविविक्षेकजयाः मविदमानम् भविमत सयाः ररतीरमामदमविलकणस परममाथर मम् आत्मस्विरूपमम् अविगच्छमत।
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अत्र रङ्करमाचमायर स्य उपदक्षेरनोऽबस्त। स्थकलदक्षेहस्थमम् अहमममत आत्मत्विबपुमदस त्यक्त्विमा मनमविर कल्पक्षे
रपुदक्षे ब्रहमण अहस ब्रहमास्मतीमत बपुमदस सम्पमादयतपु इमत।

आत्रच्चातबतप दपं तज मदढबदप त

प
त्वङच्चास
पं मतदप्नोतस्थिपरतीषरच्चा
शियौ।
सविच्चारततनि ब्रह्मतर तनितविरकल्पत

कपरुष शिच्चातन्तपं परमच्चा पं भजस्व॥तवि.चद. १६३

18.4.3) प्रमाणमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
दक्षेहक्षे सविर त्र व्यमाप्य वितर ममानयाः विमायपुरवि
क्षे प्रमाणमयकनोरयाः। स च जडयाः भविमत। आत्ममा तपु चक्षेतनयाः अतयाः
जडत्विब्धिमर मविमरषयाः प्रमाणमयकनोरयाः न आत्ममा। विमायनोयाः मविकमारयाः भविमत अयस प्रमाणमययाः। विमायपुयाः यथमा आगच्छमत
मनगर च्छमत च। एविस प्रमाणस्यमागमनमक्षेवि उच्छमासयाः। मनगर मनस मनश्विमासश्च। अयस मक्रयमाविमानम् पररच्छन्नश्च। आत्ममा
मनबष्क्रययाः अपररच्छन्नश्च। अयस प्रमाणयाः अचक्षेतनयाः परतन्त्रश्च अबस्त। यतश्च इषममनषस विमा सपुखस दयाःखस विमा
नमायस जमानमामत। प्रमाणमायमामकमालक्षे अयस मनरुद्ध्यतक्षे च। अस्य मनरुद्ध्यममानत्विस प्रससदमबस्त। प्रमाणयाः सपुषपुप्तसौ
जमागमतर । यमद अयस प्रमाणयाः आत्ममा भविक्षेतम् तमहर सपुषपुमप्तकमालक्षेमप तस्य जमागरणमातम् चसौरक्षेण चसौयमारमदकस न कपुयमारतम्।
चसौरक्षे गपृहस प्रमविषक्षे समत सयाः प्रमाणमात्ममा जमानतीयमातम्। मकन्तपु तथमानपुभवियाः नमाबस्त लनोकक्षे। अतयाः नमायस प्रमाणयाः आत्ममा।

18.4.4) मननोमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
दक्षेहमामदषपु अमभममानकमारणस यतम् भविमत तदक्षेवि मनयाः। एततम् मन एवि मननोमयकनोरयाः भविमत। अहममदस
ममक्षेदमम् इत्यमभममानमामविषनो भविमत मननोमयकनोरयाः। अहस ब्रमाहणयाः अहस पबण्डतयाः मम गपृहस मम पपुत्रयाः इत्यक्षेविमम्
अहन्तमास ममतमास च करनोमत। अमभममानमक्षेवि तत्र कमारणमम्। एविस कमामक्रनोब्धिमादययाः मनसयाः मविकमारमायाः भविबन्त। आत्ममा
मनमविर कमारयाः मनरमभममानती च भविमत। अतयाः मननोमययाः नमात्ममा।

18.4.5) मविजमानमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
सपुषपुप्तसौ लयस प्रमाप्य जमागमत नखमरखमान्तस व्यमाप्य ररतीरक्षे वितर ममानमा मनश्चयमाबत्मकमा बपुमदयाः
मविजमानमयकनोरयाः भविमत। सपुषपुमप्तकमालक्षे मविजमानमयस्य अस्तमययाः पपुनयाः जमागत्कमालक्षे उदयश्च जमायक्षेतक्षे।
मविजमानमयवितम् उदययाः अस्तमयनो विमा आत्मनयाः नमाबस्त। अतयाः नमात्ममा मविजमानमययाः। मनश्चयमाबत्मकमा
अन्तयाःकरणविपृसत्तभर विमत

बपुमदयाः।

ससरयमाबत्मकमान्तयाःकरणविपृसत्तभर विमत

मनयाः।

बपुमदमनसती

दयममप

अन्तयाःकरणस्यद्वैवि असरनो भविमत। पपुनयाः मकमथर मदब्धिमा कल्पनमममत नमारङ्कनतीयमम्। कतपृरत्विकरणत्विमाभ्यमास
भक्षेदसद्भिमाविमातम्। मनयाः करणस भविमत। बपुमदस्तपु कतमार च। एविञ्च अन्तररबन्द्रियस अन्तयाःकरणस कतपृररूपक्षेण करणरूपक्षेण
च पररणमतक्षे। बपुमदयाः अन्तयाः वितर तक्षे तदपक्षेकयमा मनयाः बमहश्च वितर तक्षे इत्यमप भक्षेदयाः विमाच्ययाः। अतयाः
कनोरदयव्यविहमारयाः उपपदतक्षे एवि।
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18.4.6) आनन्दमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासयाः
आनन्दयाः आत्मनयाः स्विरूपस भविमत। तदक्षेवि भनोगकमालक्षे मकसञ्चमदवि अनपुभकयतक्षे। पपुण्यकमर णमास
फलमानपुभविकमालक्षे कमामचदतीविपृसत्तयाःअन्तमपुरखमा सतती आनन्दप्रमतमबम्भभमाकम् भविमत। समा एवि पपुनयाः भनोगमानन्तरस
मनद्रिमारूपक्षेण लतीयतक्षे। समा च विपृसत्तयाः आनन्दमययाः भविमत। अयमम् आनन्दमययाः कमादमामचत्कयाः भविमत। कदमामचतम्
भविमत कदमामचन्न भविमत। कमादमामचत्कत्विस तस्य अमनत्यत्विस बनोब्धियमत। मनत्यश्चक्षेतम् सविर दमा एकरूपक्षेण भवित्यक्षेवि।
अतयाः अमनत्यत्विमातम् मनत्ययाः आत्ममा भमवितपुस नमाहर मत। बपुद्ध्यमादसौ य आनन्दयाः प्रततीयतक्षे अथविमा प्रमतमबम्बतयमा
अविबस्थतयाः तस्य आनन्दमयस्य कमारणभकतनो य आनन्दयाः अबस्त। स एवि आत्ममा। नमाम सविर स्यमामप
आनन्दस्य हक्षेतपुयाः आत्ममा एवि। एष हक्षेविमानन्दयमत इमत शपुमतयाः। आनन्दयततीत्यथर याः। ययाः आनन्दयमत स
प्रचपुरमानन्दनो भविततीमत प्रससदस लनोकक्षे। यथमा य अन्यक्षेषमास कपृ तक्षे ब्धिनस यच्छमत सयाः असब्धिकब्धिनविमानम् स्यमातम् , तदतम्।
सपुखदयाःपु खयनोयाः अनपुभवियाः सविरषमामम् अबस्त। तत्र दयाःपु खस मनसयाः ब्धिमर याः सपुखस आनन्दमयस्य ब्धिमर श्च इमत मविमविच्य
जक्षेयमम्।

18.5) पञ्चकनोरमामतररकयाः आत्ममा
स्थकलररतीरमादमारभ्य सपुषपुप्तमानन्दपयर न्तस खलपु कस्यमचतम् जमानस्य सतीममा। तन्मध्यक्षे मविदममानयाः न
कनोऽमप आत्ममा भविततीत्यपुकमम्। तमहर स आत्ममा क इमत मचन्तनतीयमबस्त।
पञ्चकनोरमायाः तस्य ब्धिममारश्च जमायन्तक्षे। अतयाः जमानस्य मविषयमायाः भविबन्त। यस्य जमानस्य मविषयमायाः
भविबन्त तज्जमानमम् आत्ममा भविमत। सविर ममप आत्मननो मविषयनो भविमत। अतयाः आत्मनमा जमायतक्षे सविर ममप। मकन्तपु
नमात्ममानस कनोमप जमानमामत। न तस्यमाबस्त विक्षेत्तमा। उकमायाः पञ्चकनोरमायाः यक्षेन प्रकमाश्यन्तक्षे तच्चद्वैतन्यमक्षेविमात्ममा।
परस ब्रह उपमासब्धिविसजर तस रपुदस च भविमत। जन्मनमाररमहतस भविमत। अजमानक्षेन अस्पपृषमबस्त। ममायमाकपृतस
यतम् दद्वैतमबस्त तद्रिमहतस भविमत। तस्य रूपस नमाबस्त। गन्ब्धियाः नमाबस्त। रसयाः नमाबस्त। स्परर याः नमाबस्त। रबदश्च
नमाबस्त। अतयाः प्रत्यकप्रममाणक्षेन गपृहतीतपुस न रक्यतक्षे। कस्यमामप प्रममाणस्य मविषयनो न भविमत। अतयाः अप्रमक्षेययाः।
अस्य आमदनमारबस्त अन्तश्च नमाबस्त। अतयाः आदन्तरमहतयाः आत्ममा। आत्ममा सविर त्र अबस्त सविरषमामबस्त।
अतयाः अस्य त्यमागयाः कतपुर न श्क्यतक्षे। स्विस्यद्वैवि स्विरूपस भविततीत्यतयाः ब्रह हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस भविमत। एतमादृरस्य
आत्मनयाः बनोब्धिमाय पञ्चकनोरमायाः कबल्पतमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
45. कनोरक्षेषपु जतीवियाः तत्तन्मयनो भविमत कपुतयाः ?
46. गपुहमामहतस भविमत मकमम् ?
47. हक्षेयनोपमादक्षेयरमहतस मकमम् ?
48. चकपुषयाः मविषययाः कयाः ?
49. ररतीरक्षेबन्द्रियमाणमास मनयमामकयाः कयाः ?
भमारततीयदरर नमम्
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50. ररतीरक्षे अहमममत तमादमात्म्यबपुमदस करनोमत कयाः?
51. विमायनोयाः मविकमारयाः कनोषयाः कयाः भविमत?
52. मविजमानमयवितम् उदययाः अस्तमयनो विमा नमाबस्त, कस्य?
53. ससरयमाबत्मकमान्तयाःकरणविपृसत्तभर विमत मकमम् ?
54. सविर स्यमामप आनन्दस्य हक्षेतपुयाः कयाः?
55. न तस्यमाबस्त विक्षेत्तमा, कस्य ?

पमाठसमारयाः
पञ्चकनोरमविविक्षेकयाः अबस्त अस्य पमाठस्य मविषययाः। प्रथमस तमावितम् अध्यमारनोपयाः कयाः अपविमादश्च क इमत
सपुष्ठपु मविचमाररतमबस्त। तयनोमविर चमारस मविनमा पञ्चकनोरमविविकयाः कतपुर न रक्यतक्षे। ब्रहप्रमतपमादनमाथर भविमत पञ्चमानमास
कनोरमानमास कल्पनमम्। ब्रह च मनरुपमासब्धिकस मनगपुरणस मनब्धिरमरकञ्च भविमत। ईदृरस्य ब्रहणयाः प्रमतपमादनस कतपुर न
रक्यतक्षे। अतयाः मनगपुरणस्य प्रमतपमादनमाथर सगपुणस्य प्रमतपमादनमपक्षेकतक्षे। एविस मनरुपमासब्धिकस्य प्रमतपमादनमाय
सनोपमासब्धिकस्य प्रमतपमादनञ्च अपक्षेकतक्षे। सनोपमासब्धिकब्रहजमानक्षेनद्वैवि मनरुपमासब्धिकस्य द मपु विर जक्षेयस्य जमानस भविततीमत
कमारणमातम् पञ्चकनोरमायाः कबल्पतमायाः। तथमा च अन्नमयकनोरयाः प्रमाणमयकनोरयाः मननोमयकनोरयाः मविजमानमयकनोरयाः
आनन्दमयकनोरश्च। तत्र एकद्वैककनोरस्य लकणमपुकस प्रथममम्। ततश्च एकद्वैकयाः अमप मविस्तररयाः विमणर तयाः। कस्य
कनोरस्य जमागदमामदषपु कस्यमामम् अविस्थमायमास प्रमाब्धिमान्यमस्ततीमत मविचमाररमम्। तदध्क विर मम् एकद्वैकयाः अमप कनोरयाः
आत्मव्यमतररकयाः भविततीमत आत्ममानमात्ममविविक्षेकयाः प्रदमरर तयाः। ररतीरस्य नमारसम्भविमातम् अमविनमारती नमात्ममा
भविततीत्यपुक्त्विमा अन्नमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः कपृतयाः। प्रमाणयाः मक्रयमाविमानम् भविमत। अतयाः मनबष्क्रय आत्ममा
प्रमाणमयकनोरयाः न भविततीमत तमन्नरमासयाः कपृतयाः। कमामक्रनोब्धिमादययाः मनसयाः मविकमारमायाः भविबन्त। अतयाः मनमविर कमारती
आत्ममा मननोमयकनोरयाः कदमामप न भविमतत्यपुक्त्विमा मननोमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः कपृतयाः। मविजमानमयवितम् उदययाः
अस्तमयनो विमा आत्मनयाः नमास्ततीत्यपुक्त्विमा मविजमानमयस्य आत्मत्विमनरमासयाः कपृतयाः। अन्तक्षे च आनन्दमययाः नमात्ममा
इमत प्रमतपमामदतमम्। आनन्दमययाः कमादमामचत्कयाः भविमत। तक्षेन च अमनत्यत्विममागतमम्। आत्ममा न अमनत्ययाः।
पमाठमान्तक्षे च पञ्चकनोरमामतररकस्य आत्मनयाः स्विरूपस प्रदमरर तमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास मनष्प्रपञ्चयाः प्रपञ्च्यतक्षे, कथमम्
2. पञ्चकरमानमास स्विरूपस विणर यत।
3. अरुन्ब्धिततीनकत्रमनदरर नस विणर यत।
4. अन्नमयकनोरस्य अनमात्मत्विस प्रमतपमादयत।
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5. प्रमाणमयकनोर अनमात्मत्विस प्रमतपमादयत।
6. मविजमानमकनोरस्य आत्मत्विमनरमासस कपुरुत।
7. आनन्दमयकनोरस्य आत्मत्विमनरमासस कपुरुत।
8. आत्मनयाः पञ्चकनोरमामतररकत्विक्षे प्रबन्ब्धिममारचयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. जतीविमात्मपरममात्मननोरद्वैक्यमम्
2. आगमरमासमम्
3. ब्रहसत्यस जगबन्मथ्यमा
4. मनष्प्रपञ्चयाः
5. विस्तपुमन अविस्त्विमारनोपयाः।

प्रमाणमयकनोरनो भविमत।

21. मनस्तपु जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतस मननोमयकनोरनो
भविमत।

22. बपुमदयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः समहतमा
मविजमानमयकनोरयाः।

6. रज्जपुयाः

23. अमविदमापररणमामरूपमा विपृसत्तयाः आनन्दमयश्च।

7. ब्रह

24. कनोरविदमाच्छमादकत्विमातम् कनोर इमत नमाम

8. अजमानमामदसकलजडसमकहयाः
9. अजमानस नमाम अमनविर चनतीयस मत्रगपुणमात्मकस
जमानमनवित्यर ञ्च।

10. विस्तपुमविवितर स्य अविस्तपुनयाः
विस्तपुममात्रत्विमाविब्धिमारणमम् अपविमादयाः।

यपुज्यतक्षे।

25. जतीवियाः
26. पञ्च
27. षटम्
28. मनयाः

11. ब्रहजमानमम्

29. अमविदमायमायाः

12. अरुन्ब्धिततीनकत्रन्यमाययाः

30. सससमारयाः

13. पञ्च

31. बन्ब्धिमनोकयनोयाः

14. अन्नमयकनोरयाः प्रमाणमयकनोरयाः मननोमयकनोरयाः

32. मनयाः

मविजमानमयकनोरयाः आनन्दमयकनोरयाः।

33. मनयाः

15. अन्नमययाः

34. मनयाः

16. हृदक्षेरक्षे

35. बपुमदयाः

17. आत्ममा

36. मविजमानमयकनोरयाः

18. प्रमाणमययाः

37. बपुमदयाः

19. मविश्विस्य व्यमषस्थकलररतीरमम् अन्नमयकनोरनो

38. उपमासब्धिनमा

भविमत।

20. प्रमाणमामदपञ्चकस कमरबन्द्रियद्वैयाः समहतस सतम्
भमारततीयदरर नमम्

39. त्रययाः
40. सत्त्विगपुणयाः रजनोगपुणयाः तमनोगपुणश्च
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41. मप्रयस मनोदयाः प्रमनोदश्च।

49. आत्ममा

42. मप्रयमम्

50. मकढयाः

43. इषविस्तपुलमाभक्षे

51. प्रमाणमययाः

44. सपुषपुप्तसौ

52. आत्मनयाः

45. तमादमात्म्यमाध्यमासमातम्

53. मनयाः

46. ब्रह

54. आत्ममा

47. ब्रह

55. आत्मनयाः

48. रूपमम्

॥ इमत अषमादरयाः पमाठयाः ॥
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