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19) महमाविमाक्यतमात्पयर मविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
ब्धिमर याः अथर याः कमामयाः मनोकयाः च इमत चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः सबन्त। एतक्षेषपु परमयाः पपुरुषमाथर याः मनोकयाः। मनोकस्य
तदपपु मायस्य च जमानमम् अलसौमककक्षेननोपमायक्षेन एवि भविमत। तत्र जमानक्षे परमस प्रममाणस विक्षेदमायाः एवि।
ऋग्यजपुयाःसमाममाथविर भक्षेनदक्षेन तक्षेषमास चमातपुमविर ध्यमम्। एतक्षेभ्यनो विक्षेदक्षेभ्यनो मनोकनो जमायतक्षे। स च मनोकनो जतीविब्रहणनोयाः
ऐक्यजमानक्षेनद्वैवि सम्भविमत नमान्यथमा। इदमम् ऐक्यजमानस च विक्षेदक्षेभ्य एवि भविमत। तमादृरमम् ऐक्यस चतपुमभर याः विमाक्यद्वैयाः
प्रमतपमादतक्षे। तमामन विमाक्यमामन महमाविमाक्यमामन कथ्यन्तक्षे। चतपुषर पु विक्षेदक्षेषपु चत्विमारर महमाविमाक्यमामन सबन्त। ऋग्विक्षेदक्षे
“प्रजमानस ब्रह” (३/१/३) इमत महमाविमाक्यमम् अबस्त। यजपुविरदक्षे “अहस ब्रहमाबस्म” (१/४/१०) इमत महमाविमाक्यस
रनोभतक्षे। समामविक्षेदक्षे “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। अथविर विक्षेदक्षे “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे।
अबस्मनम् पमाठक्षे ऋग्विक्षेदतीयस यजपुविरदतीयस च महमाविमाक्यस मविचमायर तक्षे।

उदक्षेश् यमामनइमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 विक्षेदमान्तमानमास गपुहस तत्त्विस मकमम् इमत बनोदस पु रक्नपुयमातम्।
 ब्रहरबदमाथर याः कयाः इमत जमानतीयमातम्।
 मनयाः कथस न इबन्द्रियस भविमत इमत पररमचनपुयमातम्।
 रबदयाः कथमम् अपरनोकजमानस्य जनकयाः भविमत इमत अविगच्छक्षे तम्।
 ब्रहमविद्गपुरुयाः ककीदृरयाः भविमत इमत विकसपु रक्ष्यमत।
 तमात्पयर मनणर यमाय षबड्विब्धिमानमास सलङमामन जमानतीयमातम्।
 अजमानस ककीदृरस भविमत इमत अविगच्छक्षे तम्।
 बपृहदमारण्यकनोपमनषमद मकस महमाविमाक्यस मविदतक्षे इमत जमानतीयमातम्।

19.1) पमाठमविमरर याः
ब्रहमण एवि सविरषमास विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयर मम्। विक्षेदमान्तनो नमाम उपमनषदम्। विक्षेदस्य अन्तयाः नमाम ससदमान्तयाः
यत्र मविदतक्षे तदम् विक्षेदमान्तनमाम्नमा अमभब्धितीयतक्षे। उपमनषतम् इमत रबदस्य रहस्यमथर याः। उपमनषदयाः
अध्यमात्ममविदमारहस्यस प्रमतपमादयबन्त। पपुनयाः च उपमनषतम् इमत रबदस्य प्रससदयाः अथर याः भविमत ब्रहमविदमा। एषयाः
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
अथर याः उपमनषमदमत रबदस्य व्यपुत्पत्त्यमा प्रमाप्यतक्षे। समदमत ब्धिमातनोयाः त्रययाः अथमारयाः सबन्त। मविररणस नमाम मविनमारयाः
इत्यथर याः। गमतयाः इत्यस्य जमानमम् (मविदमा) अथर याः भविमत। अविसमादनस नमाम रद्वैसथल्यमम्। अत्र सदमातनोयाः गमतयाः
इत्यथर याः स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् उपमनषच्छबदस्य ब्रहमविदमा इत्यथर याः भविमत। उप इत्यपुपसगमारतम् समामतीप्यमम्
अविगम्यतक्षे। तस्ममातम् उपसगमारतम् समतीपतमयाः आत्ममा सकच्यतक्षे। मन अथमारतम् मनश्चयरूपक्षेण ब्रहमण एवि जतीविमात्ममानस
प्रमापयमत यमा मविदमा समा ब्रहमविदमा। अतयाः एवि रङ्करमाचमायरण कठनोपमनषदयाः भकममकमाभमाष्यक्षे उच्यतक्षे
“पकविर्नोकमविरक्षेषणमान्मपुमपुककनम् विमा परस ब्रह गमयमत इमत ब्रहगममयतपृत्विक्षेन यनोगमातम् ब्रहमविदमा उपमनषतम्” इमत।
दर उपमनषदयाः प्रससदमायाः सबन्त। ईरनोपमनषतम् कक्षेननोपमनषतम् कठनोपमनषतम् प्रश्ननोपमनषतम् मपुण्डकनोपमनषतम्
ममाण्डक क्यनोपमनषतम् तद्वैसत्तरतीयनोपमनषतम् ऐतरक्षेयनोपमनषतम् छमान्दनोग्यनोपमनषतम् बपृहदमारण्यकनोपमनषतम् च इमत। तत्र
ऋग्विक्षेदतीयमायमास ऐतरक्षेयनोपमनषमद “प्रजमानस ब्रह” (३/१/३) इमत महमाविमाक्यमम् मविदतक्षे। महमाविमाक्यस नमाम
अखण्डमाथर प्रमतपमादकस विमाक्यमम्। जतीवि-ब्रहणनोयाः अभक्षेदमाथर याः यद्वैयाः उपमनषदमाक्यद्वैयाः सकमचतयाः तमामन महमाविमाक्यमामन
इत्यपुच्यन्तक्षे। महदथर प्रमतपमादकत्विमातम् महमाविमाक्यमम् इमत अमभब्धिमानमम्। जतीवि-ब्रहणनोयाः अभक्षेदमाथर याः एविमात्र महदथर याः।
विमाक्यमानमास

तमात्पयर मनणर यमाय

तमात्पयर गमाहकसलङद्वै याः

मतीममाससमारमासक्षे

विक्षेदमान्तविमाक्यमानमास

तमात्पयर

षबड्विब्धितमात्पयर गमाहकसलङमामन
मनणर्थीयतक्षे।

अतयाः

उपयपुज्यन्तक्षे।

महमाविमाक्यमानमामम्

तद्वैरवि
क्षे

तमात्पयर मनणर यमाय

तमात्पयर सलङमामन आदसौ मविचमायर न्तक्षे।

19.2) सलङमानमास पररचययाः
उपक्रमनोपससहमारसौ अभ्यमासयाः अपकविरतमा फलमम् अथर विमादयाः उपपसत्तयाः चक्षेमत षबड्विब्धिमामन सलङमामन। आदसौ
यतम् विदमत अबन्तमक्षे अमप तस्यद्वैवि कथनमम् उपक्रमनोपससहमारसौ। आदसौ अबन्तमक्षे च एकयाः एवि मविषययाः कथ्यतक्षे चक्षेतम्
स एवि प्रकरणस्य प्रमतपमादयाः मविषययाः। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषमद मपतमा उदमालकयाः पपुत्रस श्विक्षेतकक्षेतपुस कथयमत यतम्
“सदक्षेवि सनोम्य इदमम् अग आसतीतम् , एकमक्षेविमामदततीयमम्” (६/२/१) इमत। एविमम् आरम्भक्षे सद्ब्रह उपक्रम्य
अबन्तमक्षे उच्यतक्षे यतम् “ऐतदमात्म्यममदस सविर ततम् सत्यस स आत्ममा तत्त्विमसस श्विक्षेतकक्षेतनो” (६/८/७) इमत।
मदततीयस सलङस तमावितम् अभ्यमासयाः। प्रकरणक्षे प्रमतपमादस्य मविषयस्य पसौनयाःपपुन्यक्षेन प्रमतपमादनमम्
अभ्यमासयाः। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः षष्ठमाध्यमायक्षे “तत्त्विमसस” इमत विमाक्यस नविविमारस पमठतमम् अबस्त। ब्रह एवि
प्रमतपमादस विस्तपु इमत एतदक्षेवि सकचमयतपुस ब्रहणयाः नविकपृत्वियाः कथनमम्।
तपृततीयस सलङस तमावितम् अपकविरतमा। प्रकरणक्षे यतम् विस्तपु प्रमतपमादतक्षे तस्यद्वैवि विस्तपुनयाः प्रममाणमान्तरक्षेण
अमविषयतीकरणमम् अपकविरतमा। यथमा - बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “तन्त्विसौपमनषदस पपुरुषस पपृच्छमामम”

(३/९/२६) इमत। अनयमा शपुत्यमा जमायतक्षे यतम् उपमनषत्प्रममाणममात्रक्षेण जक्षेयस ब्रह। उपमनषदस मविनमा ब्रह जमातपुस न
रक्यतक्षे। विक्षेदमान्तसमारस्य सपुबनोसब्धिनतीटतीकमायमामम् उच्यतक्षे “‘तन्त्विसौपमनषदस पपुरुषस पपृच्छमामम’ इत्यमामदशपुमतमभयाः
उपमनषन्ममात्रविक्षेदत्विप्रमतपमादनमातम् ब्रहणयाः अपकविरत्विमम् इत्यथर याः। अथविमा ब्रह स्विप्रकमारत्विक्षेन स्विव्यविहमारक्षे
स्विमामतररकप्रममाणमानपक्षेकत्विमातम् ब्रहणयाः अपकविरत्विमम् इत्यथर याः” इमत।
चतपुथर सलङस तमावितम् फलमम्। प्रकरणस्य प्रमतपमादयाः मविषययाः यक्षेषपु स्थलक्षेषपु मविदतक्षे तक्षेषपु स्थलक्षेषपु
शकयममाणस प्रयनोजनस फलमम्। यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः षष्ठमाध्यमायक्षे आम्नमायतक्षे “आचमायर विमानम् पपुरुषनो विक्षेद, तस्य
तमाविदक्षेवि मचरस यमाविन्न मविमनोक्ष्यक्षे अथ सम्पत्स्यक्षे” (६/१४/२) इमत। अस्यमास शपुतसौ अमदततीयब्रहजमानस्य

116

भमारततीयदरर नमम्

महमाविमाक्यतमात्पयर मविचमारयाः

मटप्पणती

अमदततीयब्रहप्रमामप्तरक्षेवि फलमम् इमत उकमम् अबस्त। एविस “ब्रह्ममवितम् ब्रह्मद्वैवि भविमत” (मपुण्डकनोपमनषतम् ३.२.९)

“तरमत रनोकमम् आत्ममवितम्” (छमान्दनोग्यनोपमनषतम्७.१.३) च इत्यमामदषपु शपुमतषपु ब्रहमात्मद्वैकत्विमविजमानमक्षेवि
फलमममत कसथतमम्।
पञ्चमस सलङस भविमत अथर विमादयाः। प्रकरणक्षे प्रमतपमादस्य विस्तपुनयाः प्रमतपमादस्थलक्षे प्ररससनमम् अथर विमादयाः।
यथमा- छमान्दनोग्यनोपमनषमद आम्नमायतक्षे - “उत तममादक्षेरमम् अप्रमाक्ष्ययाः यक्षेनमाशपुतस शपुतस भवित्यमतस मतममविजमातस
मविजमातमम्” (६/१/३) इमत। अस्यमास शपुतसौ अमदततीयस्य विस्तपुनयाः ब्रह्मणयाः प्ररससमा मक्रयतक्षे।
षष्ठस सलङस भविमत उपपसत्तयाः। प्रकरणक्षे यक्षेषपु स्थलक्षेषपु ययाः अथर याः प्रमतपमादतक्षे तक्षेषपु स्थलक्षेषपु तस्य अथर स्य
समाब्धिनक्षे शकयममाणमा यपुमकयाः उपपसत्तयाः। प्रपञ्चरूपस्य कमायर स्य मकलस कमारणस ब्रह। अतयाः ब्रह मविनमा प्रपञ्चस्य
अमतररकमा कमामप सत्तमा नमाबस्त इमत उपमनषमद मपृसत्तकमामदमभयाः दृषमान्तद्वैयाः आम्नमातमम्। यदमप अजमानविरमातम्
पदमाथमारनमास नमानमारूपक्षेण प्रततीमतयाः भविमत तथमामप सविर ममदमम् अमदततीयमम् एकमक्षेवि ब्रह विस्तपु इमत उपमनषमद
उकमम्। अमदततीयविस्तपुनयाः ब्रहणयाः समाब्धिनक्षे मविकमारपदमाथर स्य विमाङ्ममात्रत्विमविषयक्षे यपुमकयाः तमावितम् “यथमा सनोम्यद्वैकक्षेन
मपृबत्पण्डक्षेन सविर मपृण्मयस मविजमातस स्यमातम् विमाचमारम्भणस मविकमारनो नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षेत्यक्षेवि सत्यमम्” (छमान्दनोग्यनोपमनषतम्
६.१.४) इमत। अस्यमायाः शपुतक्षेयाः अथर याः भविमत मपृबत्पण्डक्षेन एवि मनममर तमायाः गपृहघटमादययाः। एतक्षे गपृहघटमादययाः
विस्तपुतस्तपु मपृसत्तकमा एवि। तथमामप गपृहघटमामदमभयाः रबदद्वैयाः कथ्यतक्षे। तत्र मपृसत्तकमा एवि सत्यमम्।

19.3) प्रजमानस ब्रह
सविर मम् इदस ब्रह एवि। ब्रहणयाः एवि नमामब्धिक्षेयमामन एतमामन सविमारमण। अतयाः एवि ऐतरक्षेयनोपमनषमद उच्यतक्षे
“एष ब्रहद्वैष इन्द्रि एष प्रजमापमतरक्षेतक्षे सविर दक्षेविमा इममामन च पञ्च महमाभकतमामन पपृसथविती विमायपुरमाकमार आपनो
ज्यनोतवींषतीत्यक्षेतमानतीममामन च कपुद्रिममशमाणतीवि बतीजमामन इतरमामण चक्षेतरमामण चमाण्डजमामन च जमारुजमामन च स्विक्षेदजमामन
चनोमद्भिजमामन चमाश्विमा गमावियाः पपुरुषमा हबस्तननो यबत्कञ्चक्षेदस प्रमामण जङमस च पतमत्र च यच्च स्थमाविरस सविर
तत्प्रजमानक्षेत्रमम्। प्रजमानक्षे प्रमतमष्ठतस प्रजमानक्षेत्रनो लनोकयाः प्रजमा प्रमतष्ठमा प्रजमानस ब्रह” (३/१/१) इमत।
ब्रहणयाः इदस जगतम् मविवितर रूपमम्। अतत्त्वितयाः अन्यथमाप्रथमा मविवितर याः कथ्यतक्षे। ययनोयाः दयनोयाः सत्तमा
परस्परस मभदतक्षे तयनोयाः मविवितर भमावियाः। यथमा- ब्रहणयाः पमारममासथर ककी सत्तमा, जगतयाः व्यविहमाररककी सत्तमा। अतयाः
ब्रहणयाः

मविवितर रूपममदस

जगतम्।

ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे

कथ्यतक्षे

“ब्रहणश्च

उपमादमानत्विमम्

अमदततीयककटस्थचद्वैतन्यरूपस्य न परममाणकनमामम् इवि आरम्भकत्विरूपमम्, न विमा प्रकपृतक्षेररवि पररणमाममत्विरूपमम्,
मकन्तपु अमविदयमा मवियदमामदप्रपञ्चरूपक्षेण मविवित्तरममानत्विलकणमम्। विस्तपुनयाः तत्समसत्तमाकयाः अन्यथमाभमावियाः
पररणमामयाः, तदसमसत्तमाकयाः मविवित्तर इमत विमा, कमारणसलकणयाः अन्यथमाभमावियाः पररणमामयाः, तमदलकणयाः मविवित्तर
इमत विमा, कमारणमामभन्नस कमायर पररणमामयाः, तदभक्षेदस मविनमा तद्व्यमतररकक्षेन दविपु र चस कमायर मविवित्तर इमत विमा
मविवित्तरपररणमामयनोयाः मविविक्षेकयाः” इमत। सविरषपु ररतीरक्षेषपु बस्थतयाः प्रमाणयाः प्रजमारूपयाः आत्ममा। प्रथममक्षेवि जमातयाः ररतीरती
प्रजमापमतयाः आत्ममा एवि। इन्द्रिमाग्न्यमादययाः सविर दक्षेविमा ब्रहणयाः एवि मविवितर रूपमायाः भविबन्त। पपृसथविती आपयाः तक्षेजयाः
विमायपुरमाकमारयाः चक्षेमत पञ्चमहमाभकतमामन तस्ममादक्षेवि जमातमामन। कपुद्रिजतीविद्वैयाः सह तत्कमारणमामन सपमारदतीमन बतीजमामन ,
अण्डक्षेभ्ययाः जमातमामन पक्ष्यमादतीमन, जरमायपुजक्षेभ्ययाः जमातमामन मनपुष्यमादतीमन, स्विक्षेदक्षेभ्ययाः जमातमामन यककमरकमादतीमन
उमद्भिज्जमामन विपृकमादतीमन, अश्विमायाः गमावियाः हबस्तनयाः च ब्रहणयाः एवि उत्पदन्तक्षे। सविर ममदस प्रजमानक्षेत्रमम्। यतनो मह
भमारततीयदरर नमम्
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प्रजयमा एवि सविर नतीयतक्षे। रङ्करमाचमायरण अत्र उच्यतक्षे “सविर तदरक्षेषतयाः प्रजमानक्षेत्रमम्। प्रजमप्तयाः प्रजमा तच्च ब्रहद्वैवि।
नतीयतक्षे अनक्षेन इमत नक्षेत्रमम्। प्रजमा नक्षेत्रस यस्य तमददस प्रजमानक्षेत्रमम्। प्रजमानक्षे ब्रहमण उत्पसत्तबस्थमतलयकमालक्षेषपु
प्रमतमष्ठतस प्रजमायममत्यथर याः। प्रजमानक्षेत्रनो लनोकयाः पकविरवितम्। प्रजमाचकपुविमार सविर एवि लनोकयाः प्रजमा प्रमतष्ठमा सविर स्य
जगतयाः। तस्ममातम् प्रजमानस ब्रह” इमत। सङ्कल्पमविकल्पमात्मकमम् अन्तयाःकरणस चकपुरमामदमभयाः इबन्द्रियद्वैयाः मनगर त्य
घटमामदमविषयदक्षेरस प्रमत गत्विमा घटमामदमविषयमाकमारक्षेण यदमा पररणमतक्षे तदमा स पररणमाममविरक्षेषयाः विक्षेदमान्तक्षे
विपृसत्तरुच्यतक्षे।

19.3.1) प्रजमानरबदमाथर याःपपुरुषयाः चकपुदमाररमा मनगर तक्षेन यक्षेन अन्तयाःकरणविपृत्त्यप
पु महतचद्वैतन्यक्षेन दरर नयनोग्यस रूपमामदकस पश्यमत, तथद्वैवि
शनोत्रक्षेबन्द्रियक्षेण मनगर तक्षेन यक्षेन अन्तयाःकरणविपृत्त्यप
पु महतचद्वैतन्यक्षेन रबदजमातस शृणनोमत, विमामगबन्द्रियक्षेण मनगर तक्षेन यक्षेन
अन्तयाःकरणविपृत्त्यप
पु महतचद्वैतन्यक्षेन

रबदजमातस

अन्तयाःकरणविपृत्त्यप
पु महतचद्वैतन्यक्षेन

गन्ब्धिसमकहमानम्

व्यमाहरमत,

घमाणक्षेबन्द्रियक्षेण

मनगर तक्षेन

यक्षेन

सजघमत,

रसनक्षेबन्द्रियक्षेण

मनगर तक्षेन

यक्षेन

अन्तयाःकरणविपृत्त्यप
पु महतचद्वैतन्यक्षेन स्विमाद पु अस्विमाद पु च मविजमानमामत, तथमा च अत्र उकमानपुकद्वैयाः सकलद्वैयाः इबन्द्रियद्वैयाः
अन्तयाःकरणविपृसत्तभक्षेदयाःद्वै उपलमकतस चद्वैतन्यमक्षेवि प्रजमानमम्। अतयाः एवि पञ्चदरतीकमारक्षेण मविदमारण्यस्विमाममणमा
महमाविमाक्यमविविक्षेकप्रकरणक्षे उच्यतक्षे-

त तित शृरप्नोतितीदपं तजघ्रतति वच्चाकरप्नोतति च।
“यतनिक्ष

म (५/१) इतति।
स्वच्चाद्विस्वच्चादू च तविजच्चानिच्चातति तित्प्रजच्चानिमदप तीतरतिम॥”
कसौमषतक्यपुपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे -

“प्रजयच्चा विच्चाच पं समच्चारुह्य विच्चाचच्चा सविच्चारतर निच्चामच्चातनि आपप्नोतति।

प्रजयच्चा चक्षदःप समच्चारुह्य चक्षषप च्चा सविच्चारतर रूपच्चातर आपप्नोतति” (३/६) इतति।
बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “मनसमा हक्षेवि पश्यमत मनसमा शृणनोमत हृदयक्षेन मह रूपमामण
जमानमामत” (१/५/३) इत्यत्र मनयाःआमदरबदक्षेन चद्वैतन्यरूपस प्रजमानमक्षेवि उकमम्। मनआदतीमन प्रजमानस्य
नमामब्धिक्षेयमामन भविबन्त। अतयाः एवि ऐतरक्षेयनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “यदक्षेतददपृ यस मनश्चद्वैततम्। ससजमानममाजमानस मविजमानस प्रजमानस मक्षेब्धिमा दृमषब्धिपृरमतमर मतमर नतीषमा जकमतयाः स्मपृमतयाः
सङ्कल्पयाः क्रतपुरसपुयाः कमामनो विर इमत सविमारण्यक्षेविद्वैतमामन प्रजमानस्य नमामब्धिक्षेयमामन भविबन्त” (३/१/२) इमत।

19.3.2) ब्रहरबदमाथर याःएविस प्रजमानरबदस्य अथर मम् उक्त्विमा मविदमारण्यस्विमाममणमा पञ्चदश्यमास ब्रहरबदस्यमाथर याः कथ्यतक्षे-

प श्वगविच्चातदष।प
रप न्द्रि
त दतविषत प मनिषच्चा
“चतिमप खि
चतिन न्यमतकपं ब्रह्मच्चातिदः प्रजच्चानि पं ब्रह्ममय्यतप॥” (५/२) इतति।
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जगज्जन्मबस्थमतलयकमारणस यतम् चद्वैतन्यस उत्तमदक्षेविमामदषपु, मध्यममनपुष्यमामदषपु, अब्धिमक्षेषपु अश्विमामदषपु
पपृसथव्यमामदषपु च भकतक्षेषपु अबस्त ततम् ब्रह एवि। सविरषपु चद्वैतन्यस्विरूपस ब्रह अनपुस्यकतस वितर तक्षे। सविर त्रमाविबस्थतस प्रजमानस
ब्रह एवि। ब्रहणयाः जगज्जन्ममामदकमारणत्विक्षे शपुमतयाः प्रममाणमम्। तद्वैसत्तरतीयनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः भविमत -

“यतिप्नो विच्चा इमच्चातनि भदतिच्चातनि जच्चायन्तत। यतनि जच्चातिच्चातनि जतीवितन्त।
यत्प्रयतन्त अतभसपंतविशितन्त। तितद्वितजजच्चासस्व। तिद्ब्रह्मततति। ” (३/१) इतति।
अतयाः जमायतक्षे यतम् ब्रहमण जगज्जन्ममामदकमारणत्विमम् अबस्त। अत्र जगत्पदक्षेन सविर कमायर जमातस
मविविमकतमम्। असखलकमायर जमातस्य एकमक्षेवि कमारणमम् अमदततीयस ब्रह। कमारणपदक्षेन ब्रहमण कतपृरत्विमम् अबस्त इमत
मनगमदतमम्। कमायर प्रमत यमामन उपमादमानकमारणमामन सबन्त तक्षेषमास कमारणमानमामम् अपरनोकजमानस यबस्मनम् अबस्त, कमायर
कतपुरमम् इच्छमा कमायर करणमानपुककलप्रयत्नयाः च यबस्मनम् मविदतक्षे स कतमार भविमत। परमक्षेश्विरक्षे ब्रहमण एततम् सविर मम्
अबस्त। अतयाः परमक्षेश्विरक्षे कतपृरत्विमम् अबस्त एवि। विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण कथ्यतक्षे “कतपृरत्विस च
तत्तदपपु मादमानगनोचरमापरनोकजमानमचककीषमारकपृमतमत्त्विमम्”

इमत।

अत्र

ब्रहणयाः

नवि

तटस्थलकणमामन

(विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास मनगदतक्षे- “तटस्थलकणस तपु यमाविल्लक्ष्यकमालमनविबस्थतत्विक्षे समत यद्व्यमावितर कस तदक्षेवि यथमा
गन्ब्धिवित्त्विस पपृथ्वितीलकणमम्” इमत।) विकसपु रक्यन्तक्षे। तमामन लकणमामन भविबन्त-

१) जगज्जन्ममानपुककलमापरनोकजमानवित्त्विमम्
२) जगबत्स्थत्यनपुककलमापरनोकजमानवित्त्विमम्
३) जगल्लयमानपुककलमापरनोकजमानवित्त्विमम्
४) जगज्जन्ममानपुककलमचककीषमारवित्त्विमम्
५) जगबत्स्थत्यनपुककलमचककीषमारवित्त्विमम्
६) जगल्लयमानपुककलमचककीषमारवित्त्विमम्
७) जगज्जन्ममानपुककलप्रयत्नवित्त्विमम्
८) जगबत्स्थत्यनपुककलप्रयत्नवित्त्विमम्
९) जगल्लयमानपुककलप्रयत्नवित्त्विमम्
एविस ब्रहरबदमाथर मम् उक्त्विमा यजपुविरदस्य बपृहदमारण्यकनोपमनषद्गतस महमाविमाक्यस मविचमायर तक्षे।

19.4) अहस ब्रहमाबस्म
बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “अहस ब्रहमाबस्म” (१/४/१०) इमत। मविदमाप्रमाप्त्यथर मम् इषदक्षेविस्य
आरमाब्धिनमा यथमा मक्रयतक्षे तथद्वैवि गपुरनोयाः आरमाब्धिनमा अमप मविदमाप्रमाप्त्यथर मक्रयतक्षे। अत्र मविदमा नमाम रमासक्षेण
प्रमतपमादस्य अथर स्य यथमाथर तयमा बनोब्धियाः। तमादृरयाः यथमाथर तयमा बनोब्धियाः मनमविर घ्नक्षेन मनष्ठमापकविरकस रमासमाध्ययनमम्
अपक्षेकतक्षे। मनमर लमचत्तस्य पपुरुषस्य रमासमाध्ययनक्षे शदमा भविमत। इषदक्षेविस्य कपृपमास मविनमा मचत्तस कदमामप मनमर लस न
भविमत। कक्षेविलस दक्षेविमानपुगहविरमातम् रमासस्य यथमाथर जमानस न भविमत। यमावित्पयर न्तस गपुरनोयाः कपृपमा न भविमत
तमावित्पयर न्तस रमासस्य यथमाथर जमानस न भविमत। अतयाः गपुरनोयाः आरमाब्धिनमा कतर व्यमा। श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद उच्यतक्षे -
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“यस्य दतवि त परच्चा भतक्तदः यथच्चा दतवि त तिथच्चा गरप यौ।
तिस्य ह्यतति त कतथतिच्चाथच्चारदः प्रकच्चाश्यन्तत महच्चातनिदः॥” (६/२३) इतति।
पपुरमाणकमारक्षेणमामप कथ्यतक्षे-

“गकच्चारदः तसतदददः प्रप्नोक्तप्नो रतफदः पच्चापस्य दच्चाहकदः।

उकच्चारप्नो तविषरप वक्ततस्त्रितियच्चातच्चा गरुप दः परदः॥” इतति।
गपुरुरबदयाः विणर त्रयमात्मकयाः। गकमारस्य ससमददमातपृत्विमथर याः, रकमारस्य पमापदमाहकत्विमथर याः, उकमारस्य
पमालकत्विमथर याः। गपुरुयाः मरष्यस्य पमापकमालनस करनोमत। रङ्करमाचमायरण उपदक्षेरसमाहस्यमास मनगदतक्षे-

प दतधम।म
“तविदयच्चा तिच्चातरतिच्चादः सप्नो य नजरनमवृतमहप्नो
त प्नो निमस्ततभप्नो गरुप भप्नोऽजच्चानिसङल
सविरजभ
ङ म॥म
प भप्नो जच्चानिच्चामति
वितदच्चान्तविच्चाक्यपष्पत
वृ मधदतमम।म

उजहच्चारच्चातलविनदप्नो निस्तसन सदरवित
प निमदः॥” (२०३) इतति।
गपुरुयाः शदमावितयाः अन्तक्षेविमाससनयाः हृदयक्षे जमानरूपस प्रदतीपस प्रज्विमाल्य अजमानस नमारयमत। स्विबपुद्ध्यमा
परममात्ममानस ययाः जमातपुमम् इच्छमत स अजमानक्षे मनमज्जमत। रमासपमारदमरर मभरमप स्वितन्त्रतयमा ब्रह्मजमानस्य
अन्विक्षेषणस न करणतीयमम्। अत एवि रङ्करमाचमायरण मपुण्डकनोपमनषद्भिमाष्यक्षे उच्यतक्षे - “रमासजनोऽमप स्विमातन्त्रक्षेण
ब्रहजमानमान्विक्षेषणस न कपुयमारतम् इत्यक्षेततम् गपुरुमक्षेवि इमत अविब्धिमारणफलमम्” इमत। पपुनरमप गपुरनोयाः ममाहमात्म्यमविषयक्षे
उच्यतक्षे-

“गरुप ब्ररह्मच्चा गरुप तविरषदःप गरुप दर्वेविप्नो महतश्वरदः।

म रुप मपप च्चाश्रयतति॥”
म इतति।
गरुप रतवि परपं तितपं तिसच्चाति ग
अतयाः एवि गपुरनोयाः सकमारमातम् उपदक्षेरप्रमाप्त्यथर मरष्ययाः गपुरनोयाः ररणस प्रमाप्ननोमत। गपुरुयाः मनमर लमचत्तमाय
रमदममामदसम्पन्नमाय मरष्यमाय ब्रहमविदमामम् उपमदरमत। मपुण्डकनोपमनषमद शकयतक्षे -

म
“तिसन स तविद्विच्चानि उपसनच्चा
य सम्यक म प्रशिच्चान्ततचतच्चाय शिमच्चातन्वितिच्चाय।

म (१/१/३) इतति।
प वितद सतपं प्रप्नोविच्चाच तिच्चा पं तिततिप्नो ब्रह्मतविदच्चाम॥”
यतनिच्चाक्षरपं परुषपं
रममादययाः नमाम रमयाः दमयाः उपरमतयाः मतमतकमा सममाब्धिमानस शदमा च इमत षटम् । यदमा बपुभक
पु मा अमतततीवमा
भविमत तदमा भनोजनस मविहमाय अन्यतम् मकसञ्चतम् अमप मनसक्षे न रनोचतक्षे , भनोजनक्षे मकसञ्चदमप मविलम्बयाः सनोढपु स न
रक्यतक्षे। एविमम् एवि यदमा पकविरससस्कमारविरमातम् ममालमाचन्दनभमायमारपपुत्रगपृहकक्षेत्रपरपुषपु गम्यममानस मनयाः यक्षेन
अन्तयाःकरणमनविपृसत्तमविरक्षेषक्षेण मनगपृहतक्षे तमादृरयाः विपृसत्तमविरक्षेषयाः रमयाः कथ्यतक्षे। पपुनयाः जमानसमाब्धिनमभन्नक्षेभ्ययाः
रबदमास्परर रूपरसमामदमविषयक्षेभ्ययाः शनोत्रमादतीमन बमाहक्षेबन्द्रियमामण यक्षेन विपृसत्तमविरक्षेषक्षेण मनगपृहन्तक्षे स विपृसत्तमविरक्षेषयाः दमयाः
भविमत। रमयाः दमयाः च यक्षेन समासब्धितयाः तस्य बस्थतप्रजस्य पपुरुषस्य सकमारक्षे ब्रहजमानस्य ममागर याः उन्मपुकयाः
भविमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमामम् भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन मनगदतक्षे-
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“यदच्चा सपंहरतित चच्चाय पं कद मर्योऽङच्चानितीवि सविरशिदः।
इतन्द्रियच्चारतीतन्द्रियच्चाथभ
र्वे दः तिस्य प्रजच्चा प्रततितषतिच्चा॥” (२/५८) इतति।
उपरमतयाः नमाम मनगपृहतीतमानमास बमाहक्षेबन्द्रियमाणमास मनसयाः च आत्ममविषयकशविणमामदषपु बस्थरतीकरणमम्
अथविमा मविमहतमानमास मनत्यकममारदतीनमास मविसब्धिनमा पररत्यमागयाः। अत्र सविर कमर सन्न्यमासयाः एवि इषयाः। सविर तयाः
मनविपृत्तमचत्तयाः पपुरुषयाः सपुखदयाःपु खरतीतनोष्णप्रक्षेमघपृणमामदषपु दक्षेहमामदषपु अनमात्मविस्तपुब्धिमरषपु उदमासतीनयाः भविमत।
रतीतनोष्णमामददन्दसमहष्णपुतमा एवि मतमतकमा। आत्ममविषयक्षे अनविरतमम् अनपुमचन्तनस सममासब्धियाः अथमारतम् सममाब्धिमानमम्।
गपुरुणमा उपमदषमामन यमामन विक्षेदमान्तविमाक्यमामन तक्षेषपु विमाक्यक्षेषपु मविश्विमासयाः शद्ब्धिमा। ब्रह्ममविद्गपुरुयाः तमादृरमाय मरष्यमाय
तत्त्विमस्यमामदविमाक्यमम् उपमदरमत। अस्ममासपु शद्ब्धिमा अविश्यस भविक्षेतम्। कमारणस मह शदमा नमाबस्त चक्षेतम् कमायर सफलतमास
न प्रमाप्ननोमत। अतयाः एवि भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास मनगदतक्षे-

“अश्रदयच्चा हुतिपं दतपं तिपस्तप्तपं कवृ तिपं च यति।म

प
असतदतच्यतित
पच्चाथ र नि च तित्प्रतत निप्नो इह॥” (१७/२८) इतति।

19.5) अहममाकमारमा विपृस त्तयाः
ततयाः परस मरष्यस्य अहस मनत्यरपुदबपुदमपुकसत्यस्विभमाविस परममानन्दमानन्तमादयस ब्रह अस्मतीमत
अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। परममात्ममा अहस सविर दमा एवि मविदममानयाः अस्मतीमत मरष्यस्य अनपुभविनो
भविमत। मम जन्म नमाबस्त, मम मविनमारयाः नमाबस्त, अजमानस नमाबस्त, दयाःपु खस्परर याः नमाबस्त, नमानमात्विस नमाबस्त इत्यक्षेविस
मरष्यस्य अपरनोकमानपुभविनो भविमत। कमारणस मह ब्रह अपरनोकस्विभमाविस भविमत। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमातमम्
अबस्त “यत्समाकमादपरनोकमाद्ब्रह” (३/४/१) इमत। अतयाः मरष्यस्य अनपुभवियाः अपरनोकयाः एवि। अब्धिपुनमा ससरययाः
भविमत यतम् इबन्द्रियजन्यस जमानमक्षेवि प्रत्यकस भविमत। रबदयाः तपु अपरनोकजमानस्य जनकयाः भविमत। यमद रबदयाः
प्रत्यकजमानस्य जनकयाः भविमत तमहर ‘पविर तक्षे विमहरबस्त’ इत्यस्ममातम् विमाक्यमातम् अगक्षेयाः प्रत्यकस जमानमम् उमदतस
स्यमातम्। तस्ममातम् विमाक्यमातम् अगक्षेयाः प्रत्यकस जमानस न भविमत। एविस ससरयक्षे समत अदद्वैमतनयाः कथयबन्त प्रत्यकस न
कक्षेविलमम् इबन्द्रियमनभर ररतीलमम्। अमप तपु मविषयमनभर ररतीलमम्। इबन्द्रियजन्यस जमानमक्षेवि प्रत्यकमम् इमत स्वितीमक्रयतक्षे
चक्षेतम् सपुखदयाःपु खमामदकस यथमा प्रत्यकस भविमत तथद्वैवि सपुखदयाःपु खमादमादतीनमास स्मपृमतरमप प्रत्यकमा भविमत इमत
अङतीकमायर मम्। विमायपुयाः रूपहतीनयाः भविमत। अतयाः विमायपुयाः चमाकपुषप्रत्यकयाः न भविमत। घटरूपममप रूपहतीनस भविमत।
कमारणस मह रूपक्षे रूपमबस्त इमत स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् अनविस्थमादनोषयाः भमविष्यमत। घटरूपमम् , घटगतससख्यमा
चमाकपुषप्रत्यकमा भविमत इमत स्वितीमक्रयतक्षे। अतयाः मकस विस्तपु प्रत्यकस भविमत, मकस न भविमत इत्यत्र विस्तपुस्विभमावियाः
एवि मनयमामकयाः। रबदयाः अमप क्विमचतम् अपरनोकजमानमम् उत्पमादमयतपुस समथर याः अबस्त। यथमा दरजनमायाः नदमायाः
अपरततीरमातम् ततयाः मविपरतीतततीरमम् आगतविन्तयाः। दरजनमायाः एवि सबन्त न विमा इमत मनश्चक्षेतपु स तक्षेषपु कश्चन स्विक्षेषमास
गणनमास करनोमत। मकन्तपु स स्विस मविहमाय नविजनमानमास गणनमास कपृतविमानम्। तदमा स मचबन्ततविमानम् यतम् अविमरषयाः एकयाः
जनयाः कपुत्र गतयाः इमत। तदमा तक्षेषपु एवि कश्चन कथयमत - भनोयाः! दरमयाः त्विमम् असस। तदमा तस्य जमानस जमातस यतम्
दरमयाः अहमबस्म इमत। ततयाः परस तक्षे दरजनमायाः आनन्दक्षेन गतविन्तयाः। एविस रबदसमकहयाः अमप
अपरनोकजमानजनकनो भविमत।
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19.6) मनसयाः अमनबन्द्रियत्विमम्ननपु ब्रह इबन्द्रियगनोचरस खलपु। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे “मनसद्वैविमानपुद्रिषव्यमम्” (४/४/१९)
इमत। मनसमा एवि ब्रहदरर नस कतर व्यमम्। मनश्च इबन्द्रियस भविमत। अन्नम्भटक्षेन तकरसङ्गहक्षे उच्यतक्षे
“सपुखमादपुपलबबब्धिसमाब्धिनममबन्द्रियस मनयाः” इमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमाममप कथ्यतक्षे-

“ममनविच्चाशि
पं प्नो जतीविलप्नोकत जतीविभदतिदः सनिच्चातिनिदः।
मनिदःषषच्चानितीतन्द्रियच्चातर प्रकवृ ततिस्थिच्चातनि कष रतति॥” (१५/७) इतति।
अतयाः मनयाः इबन्द्रियस भविमत इमत आरङ्कमायमामपुच्यतक्षे मनयाः न इबन्द्रियमम्। कमारणस मह मनसयाः इबन्द्रियत्विक्षे
प्रममाणस नमाबस्त। शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास षट्त्विससङ्ख्यमापकरणमाय अमनबन्द्रियस्य मनसयाः इबन्द्रियत्विक्षेन कथनमबस्त।
एविमम् अविक्षेदक्षेन अमप महमाभमारतक्षेन विक्षेदगतपञ्चत्विसङ्ख्यमापकरणस दृषमबस्त। यथमा ‘विक्षेदमानम् अध्यमापयमाममास
महमाभमारतपञ्चममानम्’ इमत। कठनोपमनषदमप मनसयाः अमनबन्द्रियत्विस कथयमत। यथमा-

“इतन्द्रियतभदः परच्चादः ह्यथच्चार अथर्वेभश्चि परपं मनिदः।

म
रप रत च्चातच्चा महच्चानि परदः॥”
मनिसस्त प परच्चा बतप दबद
(१/३/१०) इतति।
अस्यमास शपुतसौ इबन्द्रियक्षेभ्ययाः पपृथक्त्विक्षेन मनसयाः गहणस कपृतमम् अबस्त। इबन्द्रियक्षेभ्ययाः अमप मविषयमायाः शक्षेष्ठमायाः,
मविषयक्षेभ्ययाः मनयाः शक्षेष्ठमम्, मनसयाः अमप बपुमदयाः शक्षेष्ठमा, बपुदक्षेरमप महमानम् आत्ममा शक्षेष्ठयाः भविमत। अमनबन्द्रियक्षेण
रमदममामदससस्कपृतक्षेन रपुदक्षेन मनसमा ब्रह प्रत्यकस भविमत। अत एवि रङ्करमाचमायरण शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे
मनगदतक्षे “रमासमाचमायर्नोपदक्षेरजमनतरमदममामदससस्कपृतस मनयाः आत्मदरर नक्षे करणमम्” (२/२१) इमत।

19.7) ब्रहजमानस्य अजमाननमारकत्विमम्
ननपु अदद्वैतविक्षेदमान्तक्षे ब्रह मनमविर रक्षेषस मनरमाकमारञ्च भविमत। मनरमाकमारस्य ब्रहणयाः आकमारब्धिमारणमम् अयपुकस
खलपु। एविस ससरयक्षे समत सममाब्धिमानस कथयमत यतम् अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः इत्यत्र आकमाररबदस्य
स्विमाथर तमात्पयर नमाबस्त। अमप तपु बह्व्ययाः विपृत्तययाः सबन्त। तमासमास विपृत्ततीनमास परस्परस भक्षेददरर नमाथर मम् आकमाररबदयाः
प्रयपुकयाः। यमा विपृसत्तयाः यमदषयस्य अजमानस्य मनविर मतर कमा भविमत समा विपृसत्तयाः तमदषयमाकमारमा भविमत। यमा विपृसत्तयाः
घटमविषयकमम् अजमानस नमारयमत समा विपृसत्तयाः घटमाकमारमाकमाररतमा भविमत। अतयाः अत्र अखण्डमाकमारविपृसत्तयाः नमाम
अखण्डब्रहणमा सह सम्बन्ब्धिविरमातम् मचत्तस्य पररणमाममविरक्षेषयाः। अखण्डमाकमारविपृसत्तयाः अखण्डब्रहगतमम् अजमानस
नमारयमत। विपृसत्तयाः जडमा भविमत। अतयाः विपृसत्तयाः स्वितयाः अजमानस नमारमयतपुस न रक्ननोमत। चद्वैतन्यप्रमतबम्बयपुकमा सतती
विपृसत्तयाः अजमानस नमारयमत। मनमर लक्षे अन्तयाःकरणक्षे यदमा चद्वैतन्यस प्रमतमबबम्बतस भविमत तदमा अन्तयाःकरणस प्रकमाररतीलस
सतम् अजमानस नमारयमत। विस्तपुतस्तपु चद्वैतन्यमक्षेवि अजमानस्य नमारकस भविमत। मकन्तपु स्वितयाः न अजमानस नमारयमत।
अमप तपु विपृसत्तममाध्यमक्षेन अजमानस नमारयमत। यथमा- सकयरस्य आतपयाः स्वितयाः तपृणमादतीनमास नमारकयाः न भविमत।
सकयरकमान्तमणसौ प्रमतफसलतयाः सनम् आतपयाः तपृणमामदकस नमारयमत। अब्धिपुनमा ससरयनो भविमत जडमा विपृसत्तयाः
मचत्प्रमतमबबम्बतमा सतती अजमानमम् अजमानकमायर च नमारयमत। ततयाः परस समा विपृसत्तयाः तपु न नश्यमत। अतयाः विपृत्तक्षेयाः
नमारकमान्तरमाभमाविमातम् विपृसत्तस्तपु मतष्ठमत एवि। अतयाः मनोकदरमायमास विपृत्तक्षेरमप मविदममानमातम् एकमक्षेवि अमदततीयस तत्त्विमम्
अनपुपपन्नस भविमत। एविस ससरयक्षे समत सममाब्धिमानमम् उच्यतक्षे - पटस्य उपमादमानकमारणमामन तन्तवियाः भविबन्त। तन्तवियाः
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दग्ब्धिमायाः भविबन्त चक्षेतम् तन्तपुकमायर पटनोऽमप दग्ब्धियाः भविमत। एविमक्षेवि प्रपञ्चरूपस्य असखलस्य कमायर स्य कमारणमम्
अजमानस नषस चक्षेतम् अजमानकमायमारणमामम् अमप नमारयाः भविमत। विपृसत्तरमप अजमानकमायर मक्षेवि। अतयाः अजमानक्षे नमारक्षे समत
अजमानकमायर स्य विपृत्तक्षेरमप नमारयाः भविमत। जडपदमाथर स्य आकमारक्षेण आकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः अखण्डविपृत्त्यमा समाकस
मभदतक्षे। यथमा- अयस घटयाः इत्यत्र घटमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः अजमानमविषयतीभकतस घटमाविबच्छन्नस चद्वैतन्यस
मविषयतीकपृत्य घटमाविबच्छन्नचद्वैतन्यगतमम् अजमानस नमारमयत्विमा स्विगतमचदमाभमासक्षेन जडस घटममप प्रकमारयमत। अतयाः
एवि पञ्चदश्यमास मनगमदतस-

प घटम।म
“बतप दतित्स्थतचदच्चाभच्चासयौ द्विच्चावितप वच्चापतिप्नो

म
म (७/९१) इतति।
तित्रच्चाजच्चानि पं तधयच्चा निश्यतति आभच्चा
सनित घटदः सपरतति॥”
अस्य श्लनोकस्यमाथर स्तमावितम् बपुमदयाः बपुमदस्थस च चद्वैतन्यप्रमतमबम्बमम् उभयममप घटस व्यमाप्ननोमत। तत्र
बपुमदविपृत्त्यमा घटगतमम् अजमानस नश्यमत। पपुनयाः प्रमतमबम्बक्षेन घटयाः प्रकमाश्यतक्षे। यथमा - प्रदतीपस्य आलनोकयाः
अन्ब्धिकमारक्षे मविदममानस घटस मविषयतीकपृत्य अन्ब्धिकमारस नमारयमत। ततयाः परमम् आलनोकक्षेन घटयाः प्रकमाश्यतक्षे।
ननपु विपृसत्तयाः नश्यमत चक्षेतम् अमप विपृसत्तजन्ययाः मचदमाभमासयाः मतष्ठमत एवि। अजमानक्षे नषक्षे चद्वैतन्यममात्रस
मविरमाजतक्षे। ततम् चद्वैतन्यस न कमायर मम्, नमामप कमारणस भविमत। ततम् चद्वैतन्यस तपु मचदमाभमासस नमारमयतपुस न रक्ननोमत।
अतयाः अदद्वैतहमामनयाः खलपु इमत चक्षेदच्पु यतक्षे तन्न भविमत। कमारणस मह यथमा- अमगयाः कमाष्ठखण्डमम् आसशत्य नगरस
नमारयमत। अबन्तमक्षे स्विमासशतस कमाष्ठखण्डस नमारमयत्विमा स्वियममप नश्यमत। तथद्वैवि मचदमाभमासयाः अमप
अखण्डब्रहगतमम् अजमानस नमारमयत्विमा अबन्तमक्षे स्वियमक्षेवि मनविपृत्तस भविमत। पपुनश्च उपमासब्धियाः नश्यमत चक्षेतम्
प्रमतमबम्बयाः मबम्बरूपयाः एवि भविमत। यथमा- दपर णयाः मविनषयाः चक्षेतम् दपर णस्थयाः मपुखप्रमतमबम्बयाः मबम्बक्षेन समाकमम्
अमभन्नयाः भविमत। एविमक्षेवि विपृसत्तयाः यदमा नश्यमत तदमा चद्वैतन्यप्रमतमबम्बयाः मबम्बभकतक्षेन चद्वैतन्यक्षेन समाकमम् अमभन्नयाः
भविमत। मबम्बभकतस्य चद्वैतन्यस्य कदमामप नमारयाः न भविमत। अतयाः एवि ससदमान्तलक्षेरसङ्गहक्षे उच्यतक्षे
“अमविनमारती विमा अरक्षे अयममात्ममा इमत शविणस जतीविस्य तदपपु मासब्धिमनविपृत्तसौ प्रमतमबम्बभमाविमापगमक्षे अमप स्विरूपस न
मविनश्यमत इत्यक्षेतत्परस न तदमतररकककटस्थनमामचद्वैतन्यमान्तरपरमम्” इमत। प्रमतमबम्बस्य मबम्बमामतररकमा कमामप
सत्तमा नमाबस्त। अतयाः अदद्वैततत्त्विमम् उपपन्नस भविमत। अत्र जमातव्यस यतम् मचदमाभमासयाः चद्वैतन्यस्विरूपस ब्रह
प्रकमारमयतपुस न रक्ननोमत। यथमा- प्रदतीपप्रभमा सकयरप्रभमास प्रकमारमयतपुस न रक्ननोमत। ब्रह स्वियस प्रकमारममानस भविमत।
तस्ममातम् ब्रह प्रकमारमयतपुस मचदमाभमासस्य उपयनोगयाः एवि नमाबस्त। अतयाः एवि मविदमारण्यस्विमाममणमा पञ्चदश्यमास
मनगदतक्षे-

“ब्रह्मतर अजच्चानिनिच्चाशिच्चाय विवृततवच्चातप्तरपततक्षतिच्चा।

प तित॥” (७/९२) इतति।
स्वयपंसपररमच्चात्रत्वच्चानच्चाभच्चास उपयज्य
ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत। मपुण्डकनोपमनषमद आम्नमायतक्षे -

“नि तित्र सदयर्यो भच्चातति नि चन्द्रितिच्चारकपं

निमत च्चा तविदतिप प्नो भच्चातन्त कपतिप्नोऽयमतगदः।
म भच्चा
प तति सविर
तिमतवि भच्चान्तम अनि
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
तिस्य भच्चासच्चा सविरतमदपं तविभच्चातति॥” (२/२/१०) इतति।
ययाः सकयरयाः सविमारनम् प्रकमारयमत स सकयरयाः अमप ब्रहमण न भमामत। अथमारतम् स सकयरयाः ब्रह प्रकमारमयतपुस न
रक्ननोमत। अमप तपु ब्रहणयाः प्रकमारयाः सकयमारदतीनम् सविमारनम् प्रकमारयमत। तस्यद्वैवि प्रकमारक्षेन सविर प्रकमारममानमायाः
भविबन्त। तदक्षेवि प्रकमारस्विरूपस ब्रह अत्र ‘अहस’पदक्षेन पररलक्ष्यतक्षे। मविदमारण्यस्विमाममणमा पञ्चदश्यमास कथ्यतक्षे -

“पतरपदरदःर परमच्चातच्चातसनि दतम हत तविदच्चातधकच्चातरतर।
त ”
बदप दःत सच्चातक्षतियच्चा तस्थित्वच्चा सपरनहतमतितीयरति॥

स्वतिदःपदरदःर परमच्चातच्चात्र ब्रह्मशिबतनि तनिगतदतिदः।

म (५/३,४) इतति।
असतीत नक्यपरच्चामशिरस्तनित ब्रह्म भविच्चाम्यहम॥”
अनयनोयाः श्लनोकयनोयाः अथर स्तमावितम् दक्षेरक्षेन कमालक्षेन विस्तपुनमा च अपररबच्छन्नयाः आत्ममा। तमादृरयाः
अपररबच्छन्नयाः,

सविर त्र

एवि

व्यमाप्तयाः

परममात्ममा

ममायमाकबल्पतक्षे

अबस्मनम्

जगमत

मविदमालमाभयनोग्यक्षेषपु

शविणमननमनमदध्यमासनमानपुष्ठमानवित्सपु मनपुष्यमामदररतीरक्षेषपु समामकतयमा बस्थत्विमा सविर दमा प्रकमारममानयाः मतष्ठमत।
श्लनोकनोकक्षेन बपुमदपदक्षेन सकक्ष्मररतीरस मनगमदतमम्। “अहस ब्रहमाबस्म” (बपृहदमारण्यकनोपमनषतम्-१/४/१०) इत्यत्र
अस्मतीमत पदक्षेन जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस सकमचतमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1. ऋग्विक्षेदस्य महमाविमाक्यस मकमम्?
2. यजपुविरदस्य महमाविमाक्यस मकमम्?
3. षबड्विब्धिमामन सलङमामन कमामन?
4. मनयाः न इबन्द्रियमम् इत्यत्र कमा शपुमतयाः?
5. अथर विमादयाः नमाम मकमम्?
6. महमाविमाक्यस नमाम मकमम्?
7. अरनोकस्विभमाविस ब्रह इत्यत्र कमा शपुमतयाः?
8. उपमनषतम् इमत रबदस्य अथर याः कयाः?
9. दक्षेरक्षेन कमालक्षेन विस्तपुनमा च मकस न पररबच्छदतक्षे?
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पमाठसमारयाःसविमारसमामम् उपमनषदमास ब्रहमण एवि तमात्पयर मम्। जतीविस्य ब्रहणमा समाकमम् ऐक्यप्रमतपमादनमम् एवि
विक्षेदमान्तमानमास मविषययाः। सविर मम् इदस ब्रहणयाः एवि समपुत्पन्नमम्। इदन्ततयमा अत्र जगतम् उच्यतक्षे। अस्य जगतयाः
उत्पसत्तयाः ब्रहणयाः एवि भविमत। जगतयाः बस्थमतयाः ब्रहमण एवि भविमत। जगतयाः लययाः ब्रहमण एवि भविमत। चत्विमारयाः
पपुरुषमाथमारयाः सबन्त। तक्षेषपु परमयाः पपुरुषमाथर याः मनोकयाः। उपमनषत्प्रमतपमादस मनोकस्विरूपस ब्रह। प्रससदमानमामम् उपमनषदमास
मध्यक्षे ऋग्विक्षेदस्य ऐतरक्षेयनोपमनषमद “प्रजमानस ब्रह” इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। प्रजमानरबदक्षेन अत्र चद्वैतन्यमम्
उच्यतक्षे। तच्चद्वैतन्यस सविर त्र एवि अनपुस्यकतस वितर तक्षे। बपृहदमारण्यकनोपमनषमद “अहस ब्रहमाबस्म” इमत महमाविमाक्यमम्
अबस्त। महमाविमाक्यमामन जतीविस्य ब्रह्मणयाः च ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त। मनमविर रक्षेषस मनरवियविस प्रकमारस्विरूपस ब्रह
भविमत। ब्रह्मणयाः एवि प्रकमारयाः सविर प्रकमारयमत। सकयरचन्द्रिमादययाः अमप ब्रहणमा एवि प्रकमामरतमायाः भविबन्त। ततम् ब्रह
अस्ममामभयाः सविरयाः प्रमाप्तव्यमम् अबस्त। अतयाः ब्रह्मप्रमाप्तयक्षे ब्रह्ममविदयाः गपुरनोयाः सकमारस गमनतीयमम् अबस्त। कमारणस मह
गपुरुयाः अमविदमास नमारयमत। मविदमाप्रमाप्त्यथर मम् इषदक्षेविस्य आरमाब्धिनमा यथमा मक्रयतक्षे तथद्वैवि गपुरनोयाः आरमाब्धिनमा अमप
मविदमाप्रमाप्त्यथर मक्रयतक्षे। मविदयमा अमपृतस लभतक्षे। अथमारतम् मपुमकयाः प्रमाप्यतक्षे। अदद्वैतक्षे मपुमकयाः मदमविब्धिमा भविमत।
जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकयाः च। अखण्डब्रह्मजमानक्षेन ब्रह्ममविषयकमम् अजमानस नश्यमत। तदमा ब्रहसमाकमात्कमारक्षे समत
अजमानकमायमारणमास प्रपञ्चमादतीनमास ससरयमविपयर यमादतीनमास च बमाब्धियाः भविमत। ततयाः परस पपुरुषयाः सविर बन्ब्धिनरमहतयाः सनम्
ब्रहमनष्ठयाः जतीविन्मपुकयाः भविमत। मपुण्डकनोपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे -

“तभदतित हृदयग्रतनतश्श्छिदन्तत सविरसशि
पं यच्चादः।

म परच्चाविरत॥” (२/२/९) इतति।
क्षतीयन्तत चच्चास्य कमच्चारतर तितसनि दृष्टित
अमविदमाविमासनमामयमायाः कमाममायाः यक्षे सबन्त , तक्षेषमास कमाममानमामम्, जक्षेयमविषयक्षे मविदममानमानमास ससरयमानमास च नमारयाः
ब्रहमनष्ठस्य पपुरुषस्य भविमत। पपुनश्च तस्य जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य जमाननोत्पत्तक्षेयाः पकविर यमामन कममारमण सबन्त ,
जन्ममान्तरक्षे च यमामन कममारमण फलदमानक्षे अप्रविपृत्तमामन सबन्त , तक्षेषमास कमर णमास नमारयाः भविमत। स जतीविन्मपुकयाः पपुरुषयाः
इच्छयमा अमनच्छयमा परक्षेच्छयमा विमा प्रमारबब्धिकमर णयाः फलमम् अनपुभविमत। यदमा प्रमारबब्धिकमर णयाः कययाः भविमत तदमा
आनन्दस्विरूपक्षे परब्रहमण तस्य प्रमाणमायाः लतीयन्तक्षे। ततयाः परस तस्य पपुरुषस्य भक्षेदजमानरकन्यक्षे परमकद्वैविल्यरूपक्षे
अखण्डब्रहमण अविस्थमानस भविमत। एतदक्षेवि मविदक्षेहमपुमकयाः कथ्यतक्षे। अजमाननमारयाः अस्ममामभयाः कतर व्ययाः। अजमानस
सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस भविमत। पपुनयाः च अजमानस जमानमविरनोसब्धि सत्त्विरजस्तमनोगपुणमात्मकस च भविमत। तस्य
अजमानस्य नमारयाः यदमा भविमत तदमा तबस्मनम् कणक्षे एवि ब्रहजमानस भविमत। मचत्तस यदमा मनमर लस भविमत तदमा तमादृरस
रपुदस मचत्तस ब्रहजमानस प्रमत करणस भविमत। ब्रह अखण्डस भविमत। खण्डयाः नमाम भक्षेदयाः। भक्षेदत्रयमम् अबस्त। स्विगतयाः
सजमाततीययाः मविजमाततीययाः च। स्विमम् आत्ममानस गतयाः प्रमाप्तयाः भक्षेदयाः स्विगतभक्षेदयाः। विपृकक्षेण समाकस विपृकस्य ययाः भक्षेदयाः स
सजमाततीययाः भक्षेदयाः। विपृकक्षेण समाकस मरलमादतीनमास ययाः भक्षेदयाः स मविजमाततीययाः भक्षेदयाः। एततम् भक्षेदत्रयरमहतस ब्रह भविमत।
ततम् ब्रह समामकतयमा मविरमाजममानस वितर तक्षे। गपुरुयाः यदमा तत्त्विमस्यमामदविमाक्यमम् उपमदरमत तदमा रपुदमचत्तयपुकस्य
मरष्यस्य अखण्डब्रहमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। समा मचत्तविपृसत्तयाः अखण्डब्रहगतमम् अजमानस नमारमयत्विमा
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भमारततीयदरर न मम्
अबन्तमक्षे स्वियमम् अमप नश्यमत। यथमा अमगयाः सविर नमारमयत्विमा अबन्तमक्षे स्वियममप उपरमान्तयाः भविमत इमत।
अथमारतम् अखण्डक्षे ब्रहमण एवि सविर पयर विससतस भविमत।

पमाठक्षे असब्धिगतमायाः मविषयमायाः अजमानस्य नमारकयाः गपुरुयाः भविमत।
 अमदततीयब्रहजमानस्य अमदततीयब्रहप्रमामप्तरक्षेवि फलमम्।
 महमाविमाक्यमामन जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त।
 ब्रहणयाः नवि तटस्थलकणमामन सबन्त।
 अजमाननमारमाय ब्रहमण विपृसत्तव्यमामप्तरपक्षेमकतमा।
 प्रमतमबम्बस्य मबम्बमम् अमतररच्य कमामप सत्तमा नमाबस्त।
 ब्रह स्वियस प्रकमारस्विरूपस भविमत।
 सविमारसमामम् उपमनषदमास जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यप्रमतपमादनक्षे एवि तमात्पयर मम्।
 ब्रहमण एवि जगतयाः उत्पसत्तबस्थमतलयमायाः भविबन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. “प्रजमानस ब्रह” इत्यत्र प्रजमानरबदस्य अथर प्रमतपमादयत।
2. “अहस ब्रहमाबस्म” इत्यत्र अहसपदस्य अथर मम् आलनोचयत।
3. मनयाः इबन्द्रियस भविमत इमत पकविरपमकमतमम् उपस्थमापयत।
4. गपुरनोयाः ममाहमात्म्यस विणर यत।
5. उपक्रमनोपससहमारसौ उदमाहरणक्षेन प्रमतपमादयत।
6. “अहसविमादयाः" नमाम मकमम्?
7. परमयाः पपुरुषमाथर याः कयाः?
8. अथर विमादस्य उदमाहरणस दतीयतमामम्।
9. फलस नमाम मकमम्? ब्रहमाबस्म” इत्यत्र पञ्चदरतीकमारक्षेण उकयाः ब्रहरबदमाथर याः सलख्यतमामम्।
10. षबड्विब्धिमामन सलङमामन आलनोचयत।
11. मनयाः न इबन्दयमम् इत्यत्र ससदमामननमास मतस सलखत।
12. अभ्यमासयाः नमाम मकमम्?
13. अखण्डस ब्रह नमाम मकमम्?
14. छमान्दनोग्यनोपमनषमद कसथतमम् अभ्यमासविमाक्यस मकमम्?
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15. अखण्डमाकमारमाकमाररतमा मचत्तविपृसत्तयाः इत्यत्र आकमाररबदस्य तमात्पयर मकमम्?
16. अपकविरतमा नमाम मकमम्?
17. ब्रहणयाः स्विरूपस विणर यतपु?
18. फलरूपस्य सलङस्य एकमम् उपमनषदमाक्यस सलखतपु?
19. ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत इत्यत्र उपमनषदमाक्यस मकमम्?
20. अथर विमादयाः नमाम मकमम्?
21. परमयाः पपुरुषमाथर याः कयाः?
22. अथर विमादस्य उदमाहरणस दतीयतमामम्?
23. फलस नमाम मकमम्?

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण1. “प्रजमानस ब्रह” इमत।
2. “अहस ब्रहमाबस्म” इमत।
3. उपक्रमनोपससहमारसौ अभ्यमासयाः अपकविरतमा फलमम् अथर विमादयाः उपपसत्तयाः चक्षेमत सलङमामन।
4. “इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा हथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः” इमत कठनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः।
5. प्रकरणक्षे प्रमतपमादस्य विस्तपुनयाः प्रमतपमादस्थलक्षे प्ररससनमम् अथर विमादयाः।
6. षबड्विब्धितमात्पयर गमाहकसलङनोपक्षेतस विमाक्यस महमाविमाक्यमम्।
7. “यत्समाकमादपरनोकमाद्ब्रह” इमत बपृहदमारण्यकनोपमनषद्गतमा शपुमतयाः।
8. रहस्यमम् इमत अथर याः।
9. परमस ब्रह न पररबच्छदतक्षे।

॥ इमत नविदरयाः पमाठयाः ॥
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