२०

20) महमाविमाक्यविपृस त्तमविचमारयाः
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।

उदक्षेश् यमामनअमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 अध्यमारनोपयाः नमाम मकमम् इमत जमानतीयमातम्।
 अजमानस ककीदृरस भविमत इमत जमानतीयमातम्।
 अपविमादयाः नमाम मकमम् इमत जमातपुस रक्ष्यमत।
 “तत्त्विमसस” महमाविमाक्यस्य तमात्पयर मकमम् इमत अविगच्छक्षे तम्।
 “तत्त्विमसस” इमत अबस्मनम् महमाविमाक्यक्षे ततम् त्विमम् इमत पदयनोयाः विमाच्यमाथर जमातपुस रक्ष्यमत।
 “तत्त्विमसस” इमत अबस्मनम् महमाविमाक्यक्षे ततम् त्विमम् इमत पदयनोयाः लक्ष्यमाथर जमातपुस रक्ष्यमत।
 “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस्य तमात्पयर मकमम् इमत बनोदस पु रक्नपुयमातम्।
 कथस जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस सम्भविमत इमत पररमचनपुयमातम्।

20.1) पमाठमविमरर याःजतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त महमाविमाक्यमामन। समामविक्षेदस्य छमान्दनोग्यनोपमनषमद “तत्त्विमसस”

(६/८/७) इमत महमाविमाक्यस मविदतक्षे। अखण्डमाथर प्रमतपमादकस विमाक्यस मह महमाविमाक्यमम्। अखण्डमाथर्नो नमाम
जतीविब्रहणनोयाः एद्वै क्यमम्। अब्धिपुनमा अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास तत्त्विम्पदमाथर रनोब्धिनस मक्रयतक्षे।
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20.2) अध्यमारनोपयाःविस्तपुमन अविस्तपुनयाः आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। यथमा रज्जसौ सपर स्य आरनोपयाः। रज्जपुयाः असपर भकतमा भविमत।
तस्यमामम् असपर भकतमायमास रज्ज्विसौ सपर स्य आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः। सबच्चदमानन्दमम् अदयस ब्रह विस्तपु। ब्रह मविनमा
अजमानकमायर भकतस सविर मम् अविस्तपु भविमत।

20.3) अजमानमम्अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस भविमत। अजमानमम् अबस्त इमत विकसपु न रक्यतक्षे। कमारणस मह यमद
अजमानमम् अबस्त तमहर कस्यमामम् अमप अविस्थमायमास तस्य बमाब्धियाः न स्यमातम्। मकन्तपु ब्रह्मजमानक्षे समत अजमानस्य
बमाब्धियाः अथमारतम् नमारयाः भविमत। पपुनयाः च अजमानमम् असतम् अथमारतम् अजमानस नमाबस्त इमत अमप विकसपु न रक्यतक्षे।
कमारणस मह यमद अजमानस नमाबस्त तमहर कदमामप तस्य अपरनोकयाः प्रमतभमासयाः न स्यमातम्। मकन्तपु अजमानस्य
अपरनोकयाः प्रमतभमासरूपयाः सससमारयाः प्रततीयतक्षे। अतयाः अजमानस नमामप असतम्। बपुमदतयाः आरभ्य दक्षेहपयर न्तस सविर मम्
अजमानस्य कमायर भविमत। अजमानस सत्त्विरजस्तमनोगपुणमात्मकस भविमत। श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद मनगदतक्षे -

प कवृ षच्चा पं बह्वतीदः प्रजच्चादः सवृजमच्चानिच्चा पं सरूपच्चादः।
त च्चा पं लप्नोतहतिशिक
“अजच्चामक

प ति त जहच्चातनित च्चा पं भक्तभप्नो
प रप्नोऽनिशित
प गच्चामजप्नोऽन्यदः॥” (४/५) इतति।
अजप्नो ह्यतकप्नो जषमच्चा
ननपु यतम् जमायतक्षे ततम् नश्यमत। अजमानस न जमायतक्षे। अतयाः अजमानस्य नमारयाः अमप कदमामप न
सम्भविमत इमत आरङ्कमास दरक तीकरणमाय उच्यतक्षे अजमानस जमानमविरनोसब्धि भविमत। जमानक्षेन अथमारतम् आत्मसमाकमात्कमारक्षेण
अजमानस नश्यमत। अतयाः एवि भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास कथ्यतक्षे

प मयती मम मच्चायच्चा दूरतयच्चा।
“दनविती ह्यतषच्चा गर
मच्चामवित यत प्रपदन्तत मच्चायच्चामतित च्चा पं तिरतन्त तित॥” (७/१४) इतति।
पपुनयाः च अजमानस भमाविरूपस भविमत। यदमप अजमानस भमाविरूपस भविमत तथमामप ‘इदमम् इत्थमम्’ इत्यक्षेविस
दरर मयतपुस न रक्यतक्षे। तत्र तपु अनपुभवियाः एवि ररणस भविमत। ‘अहमम् अजयाः , अहमम् अदद्वैतस न जमानमामम’ इत्यक्षेविमम्
अनपुभवियाः। विक्षेदमान्तसमारक्षे सदमानन्दयनोगतीन्द्रिसरस्वित्यमा उच्यतक्षे “अजमानस तपु सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस
मत्रगपुणमात्मकस जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यतम् मकसञ्चतम् इमत विदबन्त, अहमजयाः इत्यमादनपुभविमातम्, ‘दक्षेविमात्मरमकस
स्विगपुणद्वैयाः मनगकढमामम्’ (श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषतम्, १/३)” इमत।

20.4) अपविमादयाः
अपविमादयाः नमाम विस्तपुमन भमासममानस्य अविस्त्विजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्। यथमा रज्जनोयाः
मविवितर रूपयाः सपर याः तस्ममातम् रज्जनोयाः न मभन्नयाः तथद्वैवि ब्रहरूपस्य विस्तपुनयाः मविवितर भकतमम् अजमानप्रपञ्चमामदकमम्।
तस्ममातम् ब्रहणयाः न मभन्नमम्। विक्षेदमान्तसमारक्षे भण्यतक्षे “अपविमादनो नमाम रज्जपुमविवितर स्य सपर स्य रज्जपुममात्रत्विवितम्
विस्तपुमविवितर स्य अविस्तपुनयाः अजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्” इमत। इदस सविर चद्वैतन्यस्विरूपस ब्रह एवि।
तथमामप ररतीरभक्षेदक्षेन सममषव्यष्टमभप्रमायक्षेण अस्य भक्षेदमायाः कल्प्यन्तक्षे। सममषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस
सविर जयाः ईश्विरयाः। व्यमषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस प्रमाजयाः। सममषसककररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस
भमारततीयदरर नमम्
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महरण्यगभर याः। व्यमषसककररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस तद्वैजसयाः। सममषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतस चद्वैतन्यस मविरमाडम् ।
व्यमषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतस मविश्वियाः।
अब्धिपुनमा

अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास

सविर स्य

विस्तपुममात्रत्विस

जमातमम्।

आभ्यमामक्षेवि

तत्त्विम्पदमाथर यनोयाः

परररपुमदरमप भविमत। विमाक्यमाथर जमानस पदमाथर जमानसमापक्षेकस भविमत। पदसमकहयाः विमाक्यमम्। अतयाः पदमाथर जमानमातम्
परमक्षेवि विमाक्यमाथर स्य जमानस भविमत। अतयाः तत्पदमाथर याः त्विम्पदमाथर याः च आदसौ कथ्यतक्षे।

20.5) तत्त्विमसस
20.5.1) तत्पदस्य विमाच्यमाथर याः लक्ष्यमाथर याः चलसौहमपण्डयाः तप्तयाः भविमत चक्षेतम् अयनो दहततीमत लसौहमपण्डमाग्न्यनोयाः अभक्षेदक्षेन प्रततीमतयाः भविमत। एविमक्षेवि
सममषकमारणसकक्ष्मस्थकलररतीरमाजमानसममषयाः, एतदपपु महतस चद्वैतन्यमम् अथमारतम् ईश्विरयाः महरण्यगभर याः मविरमाडम् च,
एतदनपुपमहतस

तपुरतीयस

च

ब्रह

सममषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्

एकत्विक्षेन

अविभमासममानस

तत्पदस्य

विमाच्यमाथर याः

सममषसकक्ष्मररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्

भविमत।

सममषस्थकल -

ररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम् ईश्विरमहरण्यगभर विद्वैश्विमानरमाणमामम् आब्धिमारभकतस तपुरतीयस चद्वैतन्यस भक्षेदक्षेन अविभमासममानस
तत्पदस्य लक्ष्यमाथर याः भविमत।

20.5.2) त्विम्पदस्य विमाच्यमाथर याः लक्ष्यमाथर याः च व्यमषकमारणसकक्ष्मस्थकलररतीरमाजमानसमकहयाः, एतदपपु महतस चद्वैतन्यमम् अथमारतम् प्रमाजयाः तद्वैजसयाः मविश्वियाः च ,
एतदनपुपमहतस

तपुरतीयस

च

ब्रह

व्यमषकमारणररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्

अभक्षेदक्षेन

अविभमासममानस

प्रमाजमातम्,

त्विम्पदस्य

विमाच्यमाथर याः

व्यमषसककररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम्

भविमत।
तद्वैजसमातम्,

व्यमषस्थकलररतीरमाजमाननोपमहतचद्वैतन्यमातम् मविश्विमातम् तपुरतीयस चद्वैतन्यमम् अथमारतम् प्रमाजतद्वैजसमविश्विमानमामम् आब्धिमारभकत
चद्वैतन्यस भक्षेदक्षेन अविभमासममानस त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथर याः भविमत।
ननपु जतीविक्षेश्विरयनोयाः अत्यन्तस भक्षेदयाः दृश्यतक्षे खलपु। जतीवियाः अल्पजयाः , ईश्विरयाः सविर जयाः। जतीवियाः अपरनोकयाः,
ईश्विरयाः परनोकयाः। मविलकणयनोयाः जतीविक्षेश्विरयनोयाः कथस तत्त्विमस्यमादतीमन विमाक्यमामन कथमम् अखण्डद्वैकरसस ब्रह
प्रमतपमादयबन्त। एविमम् आरङ्कमायमास सत्यमामम् उच्यतक्षे तत्त्विमस्यमादतीमन महमाविमाक्यमामन समाकमातम् ऐक्यस न
प्रमतपमादयबन्त चक्षेदमप लकणयमा सम्बन्ब्धित्रयक्षेण अखण्डमाथर स्य बनोब्धिकमामन भविबन्त। पदयनोयाः समाममानमासब्धिकरण्यमम्,
पदमाथर यनोयाः मविरक्षेषणमविरक्षेष्यभमावियाः, प्रत्यगमात्मपदमाथर यनोयाः लक्ष्यलकणभमावियाः इमत सम्बन्ब्धित्रयमम्। नद्वैष्कम्यर ससदसौ
सपुरश्क्षे विरमाचमायरण उकमम्-

“सच्चामच्चानिच्चातधकरण्यपं च तविशितषरतविशितषतिच्चा।

म इतति।
लक्ष्यलक्षरसमन्धदः पदच्चाथप्रर तगच्चातनिच्चाम॥”
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20.5.3) समाममानमासब्धिकरण्यसम्बन्ब्धियाः
‘सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः’ इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे तत्कमालमविमरषस्य दक्षेविदत्तविमाचकस्य तत्पदस्य अथमारतम् ‘स’
इमत पदस्य, पपुनयाः च एतत्कमालमविमरषस्य दक्षेविदत्तविमाचकस्य ‘अयमम्’ इमत पदस्य एकबस्मनम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डक्षे
एवि तमात्पयर सम्बन्ब्धियाः अथमारतम् समाममानमासब्धिकरण्यमम् इत्यथर याः। एविमक्षेवि “तत्त्विमसस” इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे
परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषस्य

चद्वैतन्यविमाचकस्य

तत्पदस्य,

पपुनयाः

अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषस्य

चद्वैतन्यविमाचकस्य त्विम्पदस्य एकबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे एवि तमात्पयर सम्बन्ब्धियाः अथमारतम् समाममानमासब्धिकरण्यमम् इत्यथर याः।

20.5.4) मविरक्षे ष णमविरक्षे ष् यभमाविसम्बन्ब्धियाः
यतम् व्यमावितर कस भविमत ततम् मविरक्षेषणस भविमत। यतम् व्यमावित्यर भविमत ततम् मविरक्षेक्षेष्यस भविमत। यतम् भक्षेदस्य
व्यमावितर कस ततम् मविरक्षेषणमम्। पपुनयाः यस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः ततम् मविरक्षेष्यमम्। “एतत्कमालमविमरषयाः एतदक्षेरमविमरषयाः च
दक्षेविदत्तयाः अयस सयाः” इत्यत्र सयाः अथमारतम् तत्कमालतदक्षेरमविमरषमातम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् अयमम् अथमारतम्
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषयाः दक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः अमभन्नयाः इमत यदमा प्रततीयतक्षे तदमा एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य
दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य तत्कमालतदक्षेरमविरषमातम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र अयमम् इमत रबदमाथर स्य
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतयाः अयमम् इमत रबदमाथर स्य मविरक्षेष्यत्विमम्। पपुनयाः अत्र तत्पदस्य
व्यमावितर कत्विमम् अथमारतम् मविरक्षेषणत्विमम्। “तत्कमालतदक्षेरमविमरषयाः सयाः अयमम्” इत्यत्र अयमम् अथमारतम्
एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमातम् दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् सयाः अथमारतम् तत्कमालतदक्षेरमविमरषयाः दक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः अमभन्नयाः
इमत

यदमा

प्रततीयतक्षे

तदमा

तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य

दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य

एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमातम्

दक्षेविदत्तरूपमपण्डमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र सयाः इमत रबदमाथर स्य तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतयाः
सयाः इमत रबदमाथर स्य मविरक्षेष्यत्विमम्। अयमम् इमत रबदमाथर स्य मविरक्षेषणत्विमम्। एविमक्षेवि “तत्त्विमसस” इत्यत्रमामप
जक्षेयमम्।
“त्विस

तदसस”

इत्यत्र

ततम्

अथमारतम्

सविर जत्विमामदमविमरषमातम्

चद्वैतन्यमातम्

त्विमम्

अथमारतम्

अल्पजत्विमामदमविमरषस चद्वैतन्यमम् अमभन्नमम् इमत यदमा प्रततीयतक्षे तदमा त्विम्पदविमाच्यस्य अल्पजत्विमामदमविमरषस्य
चद्वैतन्यस्य तत्पदविमाच्यमातम् सविर जत्विमामदमविमरषमातम् चद्वैतन्यमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र त्विमम् इमत रबदमाथर स्य
अपरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषस्य चद्वैतन्यस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतयाः त्विम्पदमाथर स्य मविरक्षेष्यत्विमम्।
तत्पदमाथर स्य सविर जत्विमामदमविमरषस्य चद्वैतन्यस्य व्यमावितर कत्विमातम् मविरक्षेषणत्विमम्। “तत्त्विमसस” इत्यत्रमामप त्विमम्
अथमारतम् अरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमातम् चद्वैतन्यमातम् ततम् अथमारतम् परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषस चद्वैतन्यमम् अमभन्नमम्
इमत यदमा प्रततीयतक्षे तदमा तत्पदमाथर स्य परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषस्य चद्वैतन्यस्य त्विम्पदविमाच्यमाथमारतम्
अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमातम् चद्वैतन्यमातम् भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अत्र ततम् इमत रबदमाथर स्य सविर जत्विमामदमविमरषस्य
चद्वैतन्यस्य भक्षेदयाः व्यमाविपृत्तयाः। अतनोऽत्र तत्पदमाथर स्य मविरक्षेष्यत्विमम्। पपुनयाः त्विम्पदमाथर स्य अल्पजत्विमामदमविमरषस्य
चद्वैतन्यस्य मविरक्षेषणत्विमम्। एविस तत्त्विम्पदमाथर यनोयाः अन्यनोन्यभक्षेदव्यमावितर कतयमा मविरक्षेषणमविरक्षेष्यभमावियाः।

भमारततीयदरर नमम्

131

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्

20.5.5) लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः
यतम् विमाक्यमम् असमाब्धिमारणब्धिमर प्रमतपमादयमत ततम् विमाक्यस लकणस भविमत। असमाब्धिमारणब्धिमर प्रमतपमादकस्य
विमाक्यस्य यतम् प्रमतपमादस विस्तपु तदक्षेवि लक्ष्यस भविमत। “सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः” इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे सरबदमायसरबदयनोयाः
तदथर यनोयाः च यक्षे मविरुदमासरमायाः सबन्त तक्षेषमास तत्कमालतदक्षेरमविमरषद्वैतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषमासरमानमास पररत्यमागक्षेन
अमविरुददक्षेविदत्तमपण्डक्षेन समाकस दक्षेविदत्तमविमरषदक्षेविदत्तविमाचकरबदस्य लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः। अथमारतम्
“सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः” इत्यत्र त्यकयनोयाः मविरुदयनोयाः सरबदमायसरबदयनोयाः तदथर यनोयाः च लकणत्विमम्। अमविरुदस्य
दक्षेविदत्तरूपमपण्डस्य लक्ष्यत्विमम्। एविमक्षेवि “तत्त्विमसस” इत्यत्र तत्त्विम्पदमाथर यनोयाः यक्षे मविरुदमासरमायाः सबन्त तक्षेषमास
परनोकत्विसविर जमामदमविमरषमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरमानमास पररत्यमागक्षेन अमविरुदक्षेन अखण्डद्वैकरसचद्वैतन्यक्षेन
समाकमम् परनोकत्विसविर जत्विमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषयनोयाः तत्त्विम्पदयनोयाः लक्ष्यलकणभमाविसम्बन्ब्धियाः। अत्र
भमागत्यमागलकणयमा मविरुदमासरपररत्यमागक्षेन अमविरुदचद्वैतन्यममात्रत्विमम् अविगम्यतक्षे। इयमक्षेवि भमागत्यमागलकणमा
जहदजहल्लकणमा उच्यतक्षे।

20.5.6) लकणमा तद्भिक्षेद मायाः च
लकणमायमायाः मविषययाः लक्ष्यनो भविमत। लकणमायमायाः भमागदयमम् अबस्त। कक्षेविललकणमा लमकतलकणमा च
इमत। रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षेविललकणमा। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदविमाच्यमाथरण गङमाप्रविमाहरूपक्षेण समाकस
समाकमात्सम्बबन्ब्धिमन ततीरक्षे कक्षेविललकणमा। यत्र रक्यमाथर स्य परम्परमासम्बन्ब्धिक्षेन विमाच्यमाथमारतम् मभन्नस्य अथर स्य
प्रततीमतयाः भविमत तत्र लमकतलकणमा भविमत। यथमा - रकस्य मदरक्षेफपदस्य भ्रमरपदघमटतपरम्परमासम्बन्ब्धिक्षेन
मब्धिपुकररूपस्य अथर स्य प्रततीमतयाः भविमत। गसौणती अमप लमकतलकणमा भविमत। यथमा - सससहनो ममाणविकयाः इत्यत्र
सससहपदविमाच्ययाः सससहरूपपरपुयाः। तस्य परनोयाः क्रपुरत्विमामदसम्बन्ब्धिक्षेन ममाणविकस्य प्रततीमतयाः भविमत।
प्रकमारमान्तरक्षेण लकणमायमायाः भमागत्रयस मविदतक्षे। जहल्लकणमा अजहल्लकणमा जहदजहल्लकणमा च इमत। यत्र
रक्यमाथर मम् अनन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरप्रततीमतयाः भविमत तत्र जहल्लकणमा भविमत। यथमा - मविषस भपुङ्क्ष्वि इत्यत्र
मविषभनोजनस रक्यमाथर्नो भविमत। तस रक्यमाथर न अन्तभमारव्य रत्रनोयाः गपृहक्षे भनोजनस ममा कपुरु इमत भनोजनमनविपृसत्तयाः
लक्ष्यतक्षे। अतयाः मविषस भपुङ्क्ष्वि इत्यत्र जहल्लकणमा। यत्र रक्यमाथर मम् अन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरप्रततीमतयाः तत्र
अजहल्लकणमा भविमत। यथमा- रपुक्लनो घटयाः इमत। अत्र रपुक्लरबदस्य रपुक्लगपुणरूपयाः विमाच्यमाथर याः। तस
रपुक्लगपुणरूपस स्विमाथर मम् अन्तभमारव्य एवि रपुक्लरबदयाः रपुक्लगपुणमविमरषक्षे द्रिव्यक्षे लकणयमा मतष्ठमत। अतयाः
रपुक्लरबदयाः लकणयमा रपुक्लगपुणमविमरषस्य द्रिव्यस्य बनोब्धिस जनयमत। यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः मविरक्षेषणरूपमम्
एकदक्षेरस मविहमाय मविरक्षेष्यरूपस्य एकमासरस्य बनोब्धिकयाः भविमत तत्र जहदजहल्लकणमा भविमत। यथमा - सनोऽयस
दक्षेविदत्तयाः

इत्यत्र

पददयविमाच्ययनोयाः

तत्कमालतदक्षेरमविमरषद्वैतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषयनोयाः

ऐक्यमानपुपपत्त्यमा

दक्षेविदत्तमपण्डरूपमविरक्षेष्यममात्रपरत्विमम्।

20.5.7) तत्त्विमसतीत्यत्र जहल्लकणमायमायाः असङमतयाः
तत्त्विमसतीत्यत्र जहल्लकणमा न सङच्छतक्षे। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र तपु जहल्लकणमा सङच्छतक्षे।
गङमाघनोषयनोयाः आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविनो मविदतक्षे। स च आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमावियाः अरक्षेषतयाः मविरुदयाः। कमारणस मह गङमायमास कदमामप
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घनोषयाः अविस्थमातपुस न रक्ननोमत। अतयाः गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यस्य मपुख्यमाथर मविरनोब्धिक्षे समत मपुख्यमम् अथर
पररत्यज्य लकणयमा तत्सम्बबन्ब्धिमन ततीरक्षे घनोषस्य अविस्थमानसम्भविमातम् जहल्लकणमा अत्र स्वितीमक्रयतक्षे। अत्र यथमा
गङमापदस प्रविमाहरूपस स्विमाथर पररत्यज्य स्विसम्बदस ततीरस लकयमत तथद्वैवि तत्पदस परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषस
स्विमाथर पररत्यज्य त्विम्पदमाथर मथमारतम् जतीविचद्वैतन्यस लकयतपु। एविमक्षेवि त्विम्पदमम् अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषस
स्विमाथर पररत्यज्य तत्पदमाथर मम् ईश्विरचद्वैतन्यस लकयतपु। अतयाः अत्र जहल्लकणमा भवितपु इमत आरङ्कमायमास सत्यमामम्
उच्यतक्षे ततम् न भविमत। मपुख्यमाथर मविरनोब्धिक्षे समत एवि मपुख्यमाथरन सम्बदयाः ययाः अथर याः शपुतयाः नमाबस्त, तबस्मनम् अशपुतक्षे
अथर लकणमा भविमत इमत रमासप्रससदमम्। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदस प्रविमाहरूपस स्विमाथर पररत्यज्य
ततीरपदमाथर लकयमत इमत यपुमकयपुकस भविमत। कमारणस मह गङमाघनोषयनोयाः आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धिरूपस्य
मपुख्यमाथर स्य मविरनोब्धिनो मविदतक्षे। पपुनयाः अत्र ततीरपदमाथर याः अशपुतयाः अबस्त। अतयाः लकणयमा अशपुतस्य ततीरपदमाथर स्य
जमानमम्

अपक्षेमकतमम्।

मकन्तपु

तत्त्विमसस

इत्यत्र

तत्त्विम्पदमाभ्यमामम्

एवि

तयनोयाः

परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषयाः अथर याः शपुतयाः वितर तक्षे। अत्र अशपुतयाः पदमाथर याः नमाबस्त,
यबस्मनम् पदमाथर जहल्लकणमा स्वितीमक्रयक्षेत। लकणयमा शपुतस्य पदमाथर स्य जमानस न अपक्षेमकतमम्। अतयाः तत्त्विमसस
इत्यत्र जहल्लकणमा न स्वितीमक्रयतक्षे।

20.5.8) तत्त्विमसतीत्यत्र अजहल्लकणमायमायाः असङमतयाः
रनोणनो ब्धिमाविमत इत्यबस्मनम् विमाक्यक्षे रनोणनोगपुणस्य गमनमासम्भविमातम् मपुख्यमाथर स्य मविरनोब्धियाः। अतयाः तबस्मनम्
विमाक्यक्षे शकयममाणस रनोणपदस स्विमाथर मम् अपररत्यज्य स्विस्य आशयभकतमम् अश्विमामदकस लकयमत। अतयाः अत्र
अजहल्लकणमा सङच्छतक्षे। मकन्तपु तत्त्विमसस इत्यत्र अजहल्लकणमा न सङच्छतक्षे। कमारणस मह तत्त्विमसस इत्यत्र
परनोकत्विसविर जत्विमापरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषचद्वैतन्यद्वैकत्विस्य

विमाक्यमाथर स्य

मविरुदत्विमातम्

परनोकत्विसविर जत्विमापरनोकत्विमकसञ्चज्जत्विमामदमविमरषमासरमापररत्यमागक्षेन तत्सम्बन्ब्धियपुकस्य यस्य कस्यमामप लमकतत्विक्षे
सत्यमप

परनोकत्विसविर जत्विमापरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरमानमास

मविरनोब्धियाः

पररहतपुर

नद्वैवि

रक्यतक्षे।

अतयाः

इत्यत्र

यथमा

मविरनोब्धिपररहमारस्य असम्भविमातम् अत्र अजहल्लकणमा न सङच्छतक्षे।

20.5.9) तत्त्विमसतीत्यत्र भमागत्यमागलकणमायमायाः सङमतयाः
भमागत्यमागलकणमायमायाः
तत्कमालतदक्षेरमविमरषस्य

अपरस

नमाम

जहदजहल्लकणमा।

एतत्कमालद्वैतदक्षेरमविमरषस्य

च

सनोऽयस

मविरुदमासरस्य

दक्षेविदत्तयाः

पररत्यमागस

कपृत्विमा

लकणयमा

अमविरुददक्षेविदत्तरूपमपण्डयाः अविबपुध्यतक्षे , तथद्वैवि तत्त्विमसस इत्यत्र अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषमासरस्य
परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषमासरस्य च मविरुदमासरस्य पररत्यमागस कपृत्विमा लकणयमा अमविरुदमाखण्डद्वैकचद्वैतन्यममात्रस
बनोब्धियमत। अत्र मविरुदमासरस्य त्यमागस कपृत्विमा अमविरुदमासरयाः लकणयमा बनोध्यतक्षे। अतयाः अत्र भमागत्यमागलकणमा
यपुमकयपुकमा

भविमत।

समाम्प्रदमामयकमायाः

अमप

कथयबन्त

यतम्

तत्त्विमसस

इत्यत्र

तत्पदविमाच्यस्य

परनोकत्विसविर जत्विमामदमविमरषस्य त्विम्पदविमाच्यक्षेन अपरनोकत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषक्षेन समाकमम् ऐक्यमानपुपपत्तक्षेयाः
ऐक्यससद्ध्यथर मक्षेवि स्विरूपक्षे लकणमा स्वितीकतर व्यमा इमत।
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20.5.10) तत्त्विमसतीत्यत्र न कमामप लकणमा
विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारमाणमास

ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिमाणमास

मतक्षे

तपु

अत्र

लकणमा

एवि

नमाबस्त।

तत्कमालद्वैतत्कमालतदक्षेरद्वैतदक्षेरमामदमविरक्षेषणमविमरषविमाचकपदमानमामम् एकदक्षेरक्षे मविरक्षेष्यक्षे दक्षेविदत्तमपण्डस्विरूपममात्रक्षे यमद
तमात्पयर भविमत तमहर सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इत्यत्र लकणमा न आशयणतीयमा। रक्त्यमा एवि दक्षेविदत्तमपण्डस्विरूपस्य
बनोब्धिनो भविमत। नमानमाथर करबदस्य नमानमाथर रमकजमानस भविमत चक्षेदमप यबस्मनम् अथर तमात्पयर मनश्चयनो भविमत,
नमानमाथर कपदक्षेन तस्य एवि अथर स्य ससस्कमारनोदनोब्धिमातम् तस्य अथर स्य उपबस्थमतयाः भविमत , नमान्यस्य कस्यमामप
अथर स्य। मविमरषनोपस्थमापकपदमानमास मविरक्षेष्यस्विरूपममात्रक्षे तमात्पयर मनश्चयनो भविमत चक्षेतम् मविरक्षेष्यस्विरूपससस्कमारस्य
उदनोब्धिनो भविमत। मविरक्षेष्यस्य स्विरूपमविषयकससस्कमारसहकपृतपदमानमास शविणमातम् एवि मविरक्षेष्यस्विरूपस्य
उपबस्थमतयाः भविमत। सविर जत्विमाल्पजत्विमामदमविमरषविमाचकपदमानमास मविरक्षेष्यक्षे अखण्डब्रहमण यमद तमात्पयर तमहर
लकणमा अत्र न स्वितीकतर व्यमा। तत्त्विमसस इत्यत्र तत्पदक्षेन त्विम्पदक्षेन च मविरक्षेष्यमम् अखण्डद्वैकरसस चद्वैतन्यमक्षेवि
उपस्थमामपतमम्। तयनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदमान्वियक्षे कनोऽमप बमाब्धिकयाः नमाबस्त। यमद मविरक्षेष्यममात्रक्षे तमात्पयर यक
पु विमाक्यक्षे
लकणमा स्वितीमक्रयतक्षे तमहर गक्षेहक्षे घटयाः, घटक्षे रूपमम्, घटमम् आनय इत्यमामदषपु अमप लकणमा स्वितीकतर व्यमा। अतयाः एवि
ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास मनगदतक्षे “एविमक्षेवि तत्त्विमसस इमत विमाक्यक्षे अमप न लकणमा , रक्त्यमा
स्विमातन्त्र्यक्षेण उपबस्थतयनोयाः तत्त्विम्पदमाथर यनोयाः अभक्षेदमान्वियक्षे बमाब्धिकमाभमाविमातम्। अन्यथमा गक्षेहक्षे घटयाः , घटक्षे रूपमम्, घटमम्
आनय इत्यमादसौ घटत्विगक्षेहत्विमादक्षेयाः अमभमतमान्वियबनोब्धियनोग्यतयमा तत्रमामप घटमामदपदमानमास मविरक्षेष्यममात्रपरत्विक्षे लकणमा
एवि स्यमातम्” इमत।
अदद्वैतविक्षेदमान्तससदमान्तक्षे तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि लकणमा। गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदस्य गङमाततीरक्षे एवि
तमात्पयर मम्। यदमा गङमापदस्य जलप्रविमाहरूपयाः रक्यमाथर याः स्वितीमक्रयतक्षे तदमा तमात्पयर स्य अनपुपपसत्तयाः भविमत। अतयाः
अत्र लकणमा स्वितीमक्रयतक्षे। तत्त्विमसस इत्यत्र तपु जतीविमात्मनयाः परममात्मनयाः च ऐक्यरूपस तमात्पयर मम् उपपदतक्षे। अतयाः
जतीविब्रहमात्मद्वैक्यरूपतमात्पयर स्य उपपत्तक्षेयाः अत्र लकणमा न आशयणतीयमा।
ननपु

अहमम्

ईश्विरयाः

न,

अहस

मनपुष्ययाः

इत्यमामदप्रत्यकक्षेण,

एकबस्मनम्

एवि

मकसञ्चजत्विसविर जत्विमापरनोकत्विपरनोकत्विमामदमविरुदहक्षेतपुनमा जतीविब्रह्मणनोयाः भक्षेदयाः स्पषयाः। पपुनयाः च मपुण्डकनोमपमनषमद
आम्नमायतक्षे -

प च्चा सखिच्चायच्चा समच्चानि पं विवृक्ष पं पतरषस्वजच्चाति।त
प
“द्विच्चा सपरच्चार
सयज
तियप्नोरन्यदः तपप्पलपं स्वच्चाद्वितत अन्यप्नोऽनिश्ननितभचच्चाकशितीतति॥” (३/१/१) इतति।
अत्रमामप जतीविब्रहणनोयाः भक्षेदक्षेन कथनस शकयतक्षे। अमप च भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास कथ्यतक्षे

प लप्नोकत क्षरश्चिच्चाक्षर एवि च।
“द्विच्चातविमयौ परुषयौ
क्षरदः सविच्चारतर भदतिच्चातनि कद टस्थिप्नोऽक्षर उच्यतित॥” (१५/१६) इतति।
एविस

गतीतमामदस्मपृमतमभरमप

जतीविब्रहणनोयाः

भक्षेदयाः

मनगमदतयाः।

आनन्दमयमासब्धिकरणक्षे

पमठतक्षे

“भक्षेदव्यपदक्षेरमाच्च(१-१-१७)” इत्यबस्मनम् सकत्रक्षे शसौतयाः जतीविब्रहभक्षेदव्यपदक्षेरयाः मनगमदतयाः। जतीवियाः स्विरूपतयाः
ब्रहमामभन्नश्चक्षेदमप
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सम्भविततीत्यतयाः “आत्ममा अन्विक्षेषव्ययाः” (बपृहदमारण्यकनोपमनषदम् २.४.५), “आत्मलमाभमान्न परस मविदतक्षे”

(शतीमद्भिगविद्गतीतमा ६-२२) चक्षेत्यमामदशपुमतस्मपृतययाः सङच्छन्तक्षे एवि।
ननपु जतीविब्रहणनोरजमानकपृतकबल्पतभक्षेदस्वितीकमारमातम् लबब्धिपृलबब्धिव्यभमाविस्वितीकमारस्य विद्वैयथ्यर प्रसज्यतक्षे
इमत

चक्षेन्न,

परममाथर तयाः

तयनोरभक्षेदकथनमाय

लबब्धिपृलबब्धिव्यभमावियाः

कसथतयाः।

बपृहदमारण्यकनोपमनषमद

उच्यतक्षे-“नमान्यनोऽतनोऽबस्त द्रिषमा” (३-७-२३) इमत। भगविमानम् रङ्करमाचमायर्नोऽमप एविमक्षेवि कथयमत “प्रमतमषध्यतक्षे एवि तपु परममाथर तयाः सविर जमातम् परमक्षेश्विरमातम् अन्ययाः द्रिषमा शनोतमा विमा, नमान्यनोऽतनोऽबस्त द्रिषमा
इत्यमामदनमा” इमत॥
ननपु परममाथर तयाः जतीविस्य ब्रहमामभन्नत्विमातम्, जतीविस्य च अमविदमाकबल्पतत्विमातम् ईश्विरनोऽमप ममथ्यमा इमत
चक्षेन्न, अमविदमाकबल्पतजतीविमातम् परमक्षेश्विरस्य मभन्नत्विमातम्। सविर जतीविमा अमविदमामन्त एविक्षेमत दरर मयतपुमपुच्यतक्षे
सपुरश्क्षे विरमाचमायरण नद्वैष्कम्यर ससदक्षेयाः तपृततीयमाध्यमायगतक्षे एकमादरमासब्धिकरततमक्षे श्लनोकक्षे-

“अहप्नो धच्चारमर तविदच्चायच्चादः नि कतश्चिदततिवितिरति।त
प्रमच्चार पं विस्त्वनिच्चादृत परमच्चातवित ततिषतति” इतति।
“रसस हक्षेविमायस लबध्विमानन्दती भविमत” इत्यस्यमास शपुतसौ रसमममत मदततीयमान्तपदक्षेन , अयमममत
प्रथममान्तपदक्षेन जतीविब्रहणनोयाः लबब्धिपृलबब्धिव्यभमाविक्षेन भक्षेदमनदररयाः मनगमदतयाः। असब्धिष्ठमानव्यमतरक्षेकक्षेण कबल्पतविस्तपुनयाः
सत्त्विमाससदक्षे सत्यमप कबल्पतविस्तपुसत्तमाव्यमतरक्षेकक्षेण असब्धिष्ठमानसत्त्विस प्रत्यकससदमक्षेवि। अत अमविदमाकबल्पतत्विमातम्
जतीविस्य ब्रहमामभन्नमसब्धिष्ठमानमविश्यस विकव्यमम्। मबम्बव्यमतरक्षेकक्षेण प्रमतमबम्बस्य मनरपक्षेकसत्त्विमाभमाविमातम् प्रमतमबम्बस
मबम्बमामभन्नमम्। अप्पयदतीमकतक्षेनमामप एविमक्षेवि भण्यतक्षे ससदमान्तलक्षेखससगहक्षे - “एविमपुकक्षेषपु एतक्षेषपु जतीविक्षेश्विरयनोयाः
प्रमतमबम्बमविरक्षेषपकक्षेषपु यतम् मबम्बस्थमानतीयस ब्रह ततम् मपुकप्रमाप्यस रपुदचद्वैतन्यमममत” इमत। मकन्तपु प्रमतमबम्बस्य
मबम्बमामभन्नत्विक्षेऽमप मबम्बयाः प्रमतमबम्बरूपक्षेण न पररणमतक्षे। अतयाः न परमक्षेश्विरस्य ममथ्यमात्विमम्। अतयाः तत्त्विमसस
इमत महमाविमाक्यस यमद अभक्षेदमाथर कस भविमत तमहर विक्षेदस्मपृमतप्रत्यकप्रममामदभ्ययाः ततम् मविरुद्ध्यतक्षे। अतयाः तत्त्विमसस
इमत विमाक्यमम् अभक्षेदमाथमारतम् मभन्नमाथर कस भविमत इमत आरङ्कमायमास सत्यमामपुच्यतक्षे ततम् न भविमत। कमारणस मह
भक्षेदमविषयकप्रत्यकक्षे चकपुरमामदकरणमानमास दनोषमायाः सम्भविबन्त। दनोषयपुकक्षेभ्ययाः चकपुरमामदकरणक्षेक्षेभ्ययाः अहमन्ब्धियाः , अहस
मककयाः इत्यमामद प्रत्यकस भविमत। तमादृरक्षे प्रत्यकक्षे दनोषमायाः सम्भविबन्त। मकन्तपु अपसौरुषक्षेयक्षे विक्षेदक्षे दनोषमायाः न सम्भविबन्त।
प्रत्यकमापक्षेकयमा आगमस्य एवि बलवित्विमम्, अपसौरुषक्षेयत्विमातम्। पपुनयाः शपुमतषपु जतीविमात्मपरममात्मननोयाः ययाः भक्षेदयाः
मनगमततयाः स भक्षेदयाः तपु अमविदयमा कबल्पतयाः। अमविदमा च ममथ्यमाभकतमा। अतयाः तयमा कबल्पतयाः भक्षेदयाः अमप ममथ्यमा
एवि। “सविर खबल्विदस ब्रह” (छमान्दनोग्यनोपमनषदम् ३.१४.१), “आत्मद्वैविक्षेदस सविर” (छमान्दनोग्यनोपमनषदम्
७.२५.२),

“ब्रहद्वैविक्षेदममपृतस”

(छमान्दनोग्यनोपमनषदम्

३.२.१),

(मपुण्डकनोपमनषदम् २.२.११), “सदक्षेवि
“तत्त्विमसस”

(छमान्दनोग्यनोपमनषदम्

सनोम्य

६.८.७),

इदमग

आसतीतम्”

“अयममात्ममा

ब्रह”

(बपृहदमारण्यकनोपमनषदम् २.५.१९) चक्षेत्यमामदसहसशपुतययाः विक्षेदमान्तमानमास प्रत्यगमभन्नक्षे एकबस्मनम् ब्रहण्यक्षेवि तमात्पयर
दरर यबन्त। अतयाः विस्तपुतस्तपु जतीविपरमाममात्मननोयाः अभक्षेदयाः एवि।
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20.5.11) पञ्चदरतीकमारमाणमास मतक्षे तत्त्विम्पदमाथर मनरूपणमम्
मविदमारण्यस्विमाममनमा पञ्चदश्यमायाः महमाविमाक्यमविविक्षेकप्रकरणक्षे उच्यतक्षे -

“एकमतविच्चातद्वितितीयपं सनच्चामरूपतविवितजतिर म।म

प ऽधनिप च्चाप्यस्य तिच्चादृकपं तितदतितीयरति॥
त ” (५/५) इतति।
सवृष्टिदःत परच्चा
अस्य श्लनोकस्य अथर याः तमावितम् अस्यमायाः जगत्सपृषक्षेयाः पकविरमम् एकमक्षेविमामदततीयस नमामरूपरमहतस यतम् ब्रह
आसतीतम् सपृषक्षेयाः परममप तमादृरमक्षेवि ब्रह अबस्त। तदक्षेवि ब्रह अत्र तमदमत पदक्षेन मनगदतक्षे। छमान्दनोग्यनोपमनषमद
मनगदतक्षे -

“सदतवि सप्नोम्य इदमग्र आसतीदतकमतवि अतद्वितितीयम।म

म
तिदनक आहुरसदतवि इदमग्रच्चासतीदतकमतवि अतद्वितितीयपं तिसच्चाति असतिदः
सजच्चायति” (६/२/१)
इतति।
ननपु ब्रह यमद सतम् स्यमातम् तमहर शपुततीनमास स्मपृततीनमास च विद्वैयथ्यर प्रसङयाः खलपु।
ब्रह न सतम्, नमाप्यसमदमत ऋग्विक्षेदक्षे मनगमदतमम्। उच्यतक्षे ऋग्विक्षेदक्षे-

“निच्चासदच्चासतीनप्नो सदच्चासतीतदच्चानिवीं निच्चासतीदजप्नो निप्नो वप्नोमच्चा परप्नोयति।म

म
म
तकमच्चाविरतीविदः कपहकस्य शिमरनभदः तकमच्चासतीति गहनिपं
गभतीरम॥”(१०/१२९/१)
इतति।
शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास शतीकपृष्णक्षेनमाप्यपुच्यतक्षे -

प ।
“जतय पं यतत्प्रविक्ष्यच्चातम यजच्चात्वच्चाऽमवृतिमश्नतित
अनिच्चातदमत्परपं ब्रह्म नि सतनच्चासदुच्यतित॥” (१३/१२) इतति।
अतयाः ब्रह न सतम्, नमामप असतम्।
“नक्षेमत नक्षेमत” (बपृह.उ-४.४.२२), “अरबदमस्परर मरूपमव्ययमम्” (कठनोपमनषतम्-१.३.१५),

“अस्थकलमनण्विह्रिस्विमदतीघर मम्” (बपृह.उ-३.८.८) चक्षेत्यक्षेविस सविमारसपु उपमनषत्सपु जक्षेयविस्तपुनयाः ब्रहणयाः
विमागगनोचरत्विमादरक्षेषमविरक्षेषप्रमतषक्षेब्धिदमारक्षेण मनमविर रक्षेषत्विस भमणतमम्।
ननपु मनमविर रक्षेषस जक्षेयस ब्रह अबस्त विमा नमाबस्त विमा ? यमद अस्ततीत्यपुच्यतक्षे तमहर अविश्यस सद्भिविक्षेतम्।
नमास्ततीत्यपुच्यतक्षे चक्षेतम् अविश्यमसद्भिविक्षेतम्। अत्रनोच्यतक्षे - इबन्द्रियगनोचरस विस्त्विक्षेवि सदसदमपु दगनोचरस भविमत।
घटस्यक्षेबन्द्रियगनोचरत्विमातम् घटनोऽबस्त इत्यपुच्यतक्षे। भकतलक्षे घटयाः नमाबस्त चक्षेतम् घटमाभमाविस्यक्षेबन्द्रियगनोचरत्विमातम् घटयाः
नमाबस्त इत्यपुच्यतक्षे। न तथमा घटमामदविद्ब्रहविस्तपु यक्षेन सदसदमपु दगनोचरस भविक्षेतम्। मकन्त्विभमाविस्य प्रत्यकत्विस
कथमममत

चक्षेदच्पु यतक्षे

ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिक्षेण

विक्षेदमान्तपररभमाषमायमास

“जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणमनपुपलबबब्धिरूपस प्रममाणमम्” इमत। भगवितमा रङ्करमाचमायरणमामप
शतीमद्भिगविद्गतीतमाभमाष्यक्षे
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उभयबपुद्ध्यनपुगतप्रत्ययमविषयममत्यतनो ‘न सतम् तन्नमासतम्’ इत्यपुच्यतक्षे” इमत। अब्धिपुनमा मविदमारण्यस्विमाममनयाः
त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथर कथयबन्त यतम् -

“श्रप्नोतिदप हर्वे ततन्द्रियच्चातितीतिपं विस्त्वत्र त्वपंपदततरतिम।म

म (५/६) इतति।
प यतिच्चाम॥”
एकतिच्चा ग्रच्चाह्यतित असतीतति तिदनक्यमनिभद
अस्य श्लनोकस्य अथर याः तमावितम् शविणमननमनमदध्यमासनमामदनमा यदमा शनोतपुयाः महमाविमाक्यमाथर जमानस भविमत
तदमा दक्षेहक्षेबन्द्रियमादततीतस कमारणसकक्ष्मस्थकलमानमास ररतीरमाणमास समामकरूपक्षेण मविदममानस सतम् विस्तपु एवि त्विम्पदक्षेन उकमम्
अबस्त। अत्र असतीमत पदक्षेन प्रत्यगमात्मपरममात्मननोयाः ऐक्यस सकमचतमम्।

20.6) अयममात्ममा ब्रह
अथविर विक्षेदस्य ममाण्डक क्यनोपमनषमद “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यमम् उपलभ्यतक्षे। सम्पकणरयाः मन्त्रयाः
तमावितम् “सविर हक्षेतद्ब्रह अयममात्ममा ब्रह्म सनोऽयममात्ममा चतपुष्पमातम्” इमत। अयमममत रबदक्षेन अत्र प्रत्यगमात्ममा
अमभब्धितीयतक्षे। मविदमारण्यस्विमाममनयाः पञ्चदश्यमास विदबन्त यतम् -

“स्वप्रकच्चाशिच्चापरप्नोक्षत्वमयतमततप क्ततिप्नो मतिम।म
अहपंकच्चारच्चातददतहच्चान्तच्चात्प्रतगच्चाततत ति गतीयतित॥” (५/७) इतति।
प्रत्यगमात्ममा

स्विप्रकमारमापरनोकस्विभमावियाः

भविमत।

अत्र

आत्मनयाः

परनोकत्विस

व्यमावितर मयतपुमम्

अपरनोकरबदस्य प्रयनोगयाः मविमहतयाः। पपुनयाः घटमामदवितम् दृश्यत्विस व्यमावितर मयतपुस स्विप्रकमारत्विस मनगमदतमम्। घटस्य
स्विपकमारत्विस नमाबस्त। अहङ्कमारयाः आमदयाः यस्य प्रमाणमनइबन्द्रियदक्षेहससघमातस्य तस्य अहङ्कमारमामदयाः , तथमा दक्षेहक्षे
अन्तयाः यस्य प्रमाणमनइबन्द्रियदक्षेहससघमातस्य स दक्षेहमान्तयाः। एतक्षेषमास सविरषमास प्रत्यगसब्धिष्ठमानतयमा समामकतयमा च
आन्तरयाः आत्ममा इमत कथ्यतक्षे। अमप च मविदमारण्यस्विमाममनयाः मनगदबन्त यतम् -

“दृश्यमच्चानिस्य सविरस्य जगतिस्ततमतीयरति।त

म (५/८) इतति।
ब्रह्मशिबतनि तिद्ब्रह्म स्वप्रकच्चाशिच्चातरूपकम॥”
यस्य ब्रहणयाः बमाब्धिक्षे समत अस्य ममथ्यमाभकतस्य सविर स्य आकमारमामदप्रपञ्चस्य बमाब्धियाः भविमत ततम्
पमारममासथर कस ब्रह अत्र उकमम्। तस्य स्विप्रकमारस्विरूपस्य ब्रहणयाः प्रकमारक्षेन सविर वियस प्रकमारविन्तयाः। तस्य एवि
प्रकमारक्षेन चन्द्रिसकयमारदययाः अमप प्रकमारममानमायाः भविबन्त। अतयाः एवि मपुण्डकनोपमनषमद मनगदतक्षे

“नि तित्र सदयर्यो भच्चातति नि चन्द्रितिच्चारकपं निमत च्चा तविदपतिप्नो भच्चातन्त कपतिप्नोऽयमतगदः।

प तति सविर तिस्य भच्चासच्चा सविरतमदपं तविभच्चातति” (२/२/११) इतति।
तिमतवि भच्चान्तमनिभच्चा

पमाठसमारयाः
सविरभ्ययाः विक्षेदमान्तरमासक्षेभ्ययाः सकक्ष्मस मनमविर रक्षेषस मनरवियविस मनरञनस सविमारनपुस्यकतमम् अबस्ततमाममात्रस सतम् ब्रह
विस्तपु अत्र समदत्यनक्षेन उच्यतक्षे। इदस जगतम् नमामरूपमक्रयमावितम् मविकपृतसस यदपपु लभ्यतक्षे तदक्षेवि उत्पत्तक्षेयाः पकविर
भमारततीयदरर नमम्
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नमामरूपमक्रयमामविविसजर तमम् आसतीतम्। उत्पत्तक्षेयाः पकविरमम् इदस जगतम् सच्छबदबपुमदममात्रगम्यमम् आसतीतम्। सपृषक्षेयाः पकविरमम्
अस्य जगतयाः नमामरूपमामदकस गहतीतपुस न रक्यतक्षे। कक्षेविलस जगतयाः सत्त्विममात्रस गहतीतपुस रक्यतक्षे। यथमा सपुषपुप्त्यविस्थमायमास बस्थत्विमा सपुषपुप्तमातम् उबत्थतयाः जनयाः सत्त्विममात्रमम् अविगच्छमत। तथद्वैवि अत्रमामप जमातव्यमम्।
कपुलमालस्य गपृहक्षे प्रमातयाः कश्चन मपृसत्तकमास दृषविमानम्। स एवि पपुरुषयाः यदमा अपरमाहक्षे कपु लमालमागपृहमम् आगतविमानम् तदमा
दृषविमानम् यतम् तत्र घटररमाविमादययाः सबन्त। ततयाः परस यथमा स पपुरुषयाः कथयमत मपृसत्तकमा एवि इदमम् आसतीतम्।
तथद्वैवि सदक्षेवि सनोम्य इदमम् अग आसतीतम्। यथमा मपृसत्तकमासस घटमामदनमा पररणममयतपु स कलमालमादययाः
मनममत्तकमारणरूपक्षेण दृषमायाः, न तथमा अत्र सद्ब्रह मविनमा अन्यतम् मकसञ्चतम् मनममत्तकमारणमम् अबस्त। सतयाः
सहकमाररकमारणस मदततीयस नमाबस्त। अतयाः सतम् ब्रह अमदततीयमममत उच्यतक्षे। तच्च ब्रह्म सबच्चदमानन्दस्विरूपस
भविमत। स्वियसप्रकमारस्विरूपस्य ब्रह्मणयाः प्रकमारक्षेन सविर वियस प्रकमारविन्तयाः। जतीविब्रहणनोयाः अमविदमाकबल्पतभक्षेदक्षे
समत अमप परममाथर तयाः अभक्षेदक्षे एवि सविरषमास विक्षेदमान्तमानमास तमात्पयर मम्।

पमाठक्षे ऽ सब्धिगतमायाः मविषयमायाः महमाविमाक्यस जतीविब्रहणनोयाः ऐक्यस प्रमतपमादयबन्त।
 अतबस्मनम् तदमपु दयाः अध्यमारनोपयाः।
 अपविमादयाः नमाम विस्तपुमन भमासममानस्य अविस्त्विजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्।
 अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस मत्रगपुणमात्मकस जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यतम् मकसञ्चतम् इमत।
 परममात्ममा अपरनोकस्विप्रकमारस्विरूपयाः भविमत।
 सविरभ्ययाः विक्षेदमान्तरमासक्षेभ्ययाः सकक्ष्मस मनमविर रक्षेषस मनरवियविस मनरञनस सविमारनपुस्यकतमम् अबस्ततमाममात्रस सतम्
ब्रह विस्तपु एवि अविगम्यतक्षे।

 सतयाः सहकमाररकमारणस मदततीयस नमाबस्त। अतयाः सतम् ब्रहद्वैवि अमदततीयमममत उच्यतक्षे।
 जतीविब्रहणनोयाः अमविदमाकबल्पतभक्षेदक्षे समत अमप परममाथर तयाः अभक्षेदयाः एवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. छमान्दनोग्यनोपमनषमद मविदममानस महमाविमाक्यस मकमम्?
2. ममाण्डक क्यनोपमनषमद मविदममानस महमाविमाक्यस मकमम्?
3. ऋग्विक्षेदयाः नमाम मकमम्?
4. शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास ब्रहणयाः सदसदमनविर चनतीयत्विप्रमतपमादकयाः श्लनोकयाः कयाः?
5. ब्रह एवि सविर प्रकमारयमत इत्यत्र कमा शपुमतयाः?
6. अध्यमारनोपयाः नमाम मकमम्?
7. अपविमादयाः नमाम मकमम्?
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8. अजमानस्य लकणस मकमम्?
9. लकणमा नमाम मकमम्?
10. भमागत्यमागलकणमा नमाम मकमम्?
11. अजमानस्य मत्रगपुणमात्मत्विप्रमतपमामदकमा शपुमतयाः कमा?
12. लकणमायमायाः कमत भमागमायाः, कक्षे च तक्षे?

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. महमाविमाक्यस नमाम मकमम्?
2. जहल्लकणमा नमाम मकमम्?
3. ब्धिमर रमाजमाध्विरतीन्द्रिमाणमास मतक्षे लकणमा नमाम मकमम्?
4. अध्यमारनोपमापविमादमाभ्यमास कथस तत्त्विम्पदमाथर रनोब्धिनस भविमत?
5. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे तत्पदस्य लक्ष्यमाथर विमाच्यमाथर च सलखत?
6. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे त्विम्पदस्य लक्ष्यमाथर विमाच्यमाथर च मविविपृणपुत?
7. “अयममात्ममा ब्रह” इमत महमाविमाक्यस पञ्चदरतीकमारमाणमास मतमानपुसमारक्षेण प्रमतपमादतमामम्?
8. अजहल्लकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन सलख्यतमामम्?
9. कक्षेविललकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन सलख्यतमामम्?
10. अपविमादयाः नमाम मकमम्?
11. अजमानस्य अमनविर चनतीयत्विस प्रमतपमादयतपु?
12. लमकतलकणमा नमाम मकमम्, उदमाहरणक्षेन आलनोचयतपु?
13. सम्बन्ब्धित्रयक्षेण “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यस्य अखण्डमाथर त्विस मविचमारयतपु?
14. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे लकणमा सम्भविमत न विमा इमत विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारस्य मतमानपुसमारक्षेण
मविचमारयाः उपस्थमाप्यतमामम्?

15. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे कथस न जहल्लकणमायमायाः सङमतयाः भविमत?
16. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यक्षे मकमथर न अजहल्लकणमा सङच्छतक्षे?

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण1. “तत्त्विमसस” इमत महमाविमाक्यमम्।
2. “अयममात्ममा ब्रह” इमत।
3. ऋच्यतक्षे स्तकयतक्षे ययमा समा ऋकम्। ऋचमास समकहयाः एवि ऋग्विक्षेदयाः।
4. “जक्षेयस यत्तत्प्रविक्ष्यमामम यजमात्विमाऽमपृतमश्नपुतक्षे। अनमामदमत्परस ब्रह्म न सत्तन्नमासदच्पु यतक्षे॥” (१३/१२)
भमारततीयदरर नमम्

139

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
इमत।

5. मपुण्डकनोपमनषमद मनगदतक्षे “न तत्र सकयर्नो भमामत न चन्द्रितमारकस नक्षेममा मविदपुतनो भमाबन्त कपुतनोऽयममगयाः।
तमक्षेवि भमान्तमनपुभमामत सविर तस्य भमासमा सविर ममदस मविभमामत” (२/२/११) इमत।

6. विस्तपुमन अविस्तपुनयाः आरनोपयाः अध्यमारनोपयाः।
7. अपविमादयाः नमाम विस्तपुमन भमासममानस्य अविस्त्विजमानमादक्षेयाः प्रपञ्चस्य विस्तपुममात्रत्विमम्।
8. अजमानस सदसद्भ्यमामम् अमनविर चनतीयस मत्रगपुणमात्मकस जमानमविरनोसब्धि भमाविरूपस यतम् मकसञ्चतम् च इमत।
9. तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि लकणमा इमत विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारस्य मतमम्।
10. यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः मविरक्षेषणरूपमम् एकदक्षेरस मविहमाय मविरक्षेष्यरूपस्य एकमासरस्य बनोब्धिकयाः भविमत
तत्र भमागत्यमागलकणमा भविमत।

11. श्विक्षेतमाश्वितरनोपमनषमद मनगदतक्षे “अजमामक्षेकमास लनोमहतरपुक्लकपृष्णमास बहतीयाः प्रजमायाः सपृजममानमास सरूपमायाः।
अजनो हक्षेकनो जपुषममाणनोऽनपुरक्षेतक्षे जहमात्यक्षेनमास भपुकभनोगमामजनोऽन्ययाः॥” (४/५) इमत।

12. लकणमा मदमविब्धिमा। कक्षेविललकणमा लमकतलकणमा च इमत। प्रकमारमान्तरक्षेण लकणमा मत्रमविब्धिमा। जहल्लकणमा
अजहल्लकणमा जहदजहल्लकणमा च इमत।

॥ इमत मविसरयाः पमाठयाः ॥
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