२१

21) समाब्धिनमा-१
प्रस्तमाविनमा
मनोकमाख्यस्य परमपपुरुषमाथर स्य प्रमाप्तयक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य प्रपञ्चयाः। स च मनोकयाः तक्षेन लबब्धिव्यनो यनो
बन्ब्धिमम् अनपुभविमत। यश्च बन्ब्धिस नमानपुभविमत परन्तपु अन्यक्षेषमास प्रचक्षेषमास दृष्टमा स्विबन्ब्धिमम् अनपुममननोमत सनोऽमप अत्र
मनोकपसथ इमत गहतीतपुस रक्यतक्षे। तथमा च बन्ब्धिमातम् मनोकस यमावितम् कमामन समाब्धिनमामन सबन्त , तक्षेषमास कयाः क्रमयाः वितर तक्षे,
कस्ममातम् समाब्धिनमातम् मकस लबब्धिव्यमम् इत्यमादयनो नद्वैकक्षे मविषयमा मपुमपुकनोयाः सजजमास्यमायाः सबन्त। एतक्षेषमामक्षेवि उपस्थमापनमाय
समाब्धिनस्य पमाठरूपक्षेण प्रस्तपुमतयाः। समाब्धिनमामविषययाः अमत महमानम् सपुसकक्ष्मश्च वितर तक्षे। तस्य समगस्य अत्र प्रकटनस
नद्वैवि सम्भविमत। तथमामप ससकक्षेपतयाः प्रब्धिमानमविषयमायाः प्रस्तकयतक्षे।
समगस्यमामप समाब्धिनस्य मविभमाजनस कपृत्विमा मविमविब्धिपमाठरचनमा कपृतमाबस्त।

उदक्षेश् यमामन
पमाठस्यमास्यमाध्ययनक्षेन

 अनपुबन्ब्धिमानम् सममासक्षेन अविगच्छक्षे तम्।
 अनपुबन्ब्धिमानमास जमानस्य आविश्यकतमास बपुध्यमातम्।
 कमर रहस्यस जमानतीयमातम्।
 समाब्धिनमायमायाः कमारणमम् अविब्धिमारयक्षेतम्।
 असब्धिकमाररणयाः सम्पमादनतीयमा सम्पसत्तयाः स्पषमा भविक्षेतम्।
 सम्पत्तक्षेरजर नमाय मकस समाब्धिनस कक्षेन क्रमक्षेण कतर व्यमममत मविविक्षेकनो जमायक्षेत।

21.1) भकम मकमा
विक्षेदमान्तस्य समाब्धिनमामन मविमरषक्रमक्षेण मविमरषनमाममभश्च प्रकटन्तक्षे। समाब्धिकयाः समाब्धिनक्षेन मकस फलस
लभक्षेत इमत मविषयक्षे तस्य स्पषतमा आविश्यककी। अतयाः एतस्य मविषयस्य प्रकटनमाय अनपुबन्ब्धिमा उपस्थमाप्यन्तक्षे।
स्पषजमानक्षेन ययाः कनोऽमप ममानवियाः पपुरुषमाथर लमाभमाय यतक्षेत। यतनो मह-

प
महतिच्चा पण्यपण्यत
नि क्रतीतितय पं कच्चायनियौस्त्वयच्चा।
र पं प तिर यच्चाविन तभदतित॥
पच्चारपं दु:खिप्नोदधतगन्त
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ममानविररतीरस बहह षपु जन्मसपु असजर तक्षेन महतमा पपुण्यक्षेन लभ्यतक्षे। इदस ररतीरस कमायरूमपणती नसौकमा।
दयाःपु खसमागरस ततपुर लबब्धिमा। यमावितम् नसौकमा न मभदतक्षे तमावितम् पमारस गन्तव्यमममत अमभप्रमाययाः श्लनोकस्यमास्य।
आमदनमम् आजतीविनस च जन्तपुयाः कमर रतयाः। तस्य कमर णनो विक्षेदमान्तदृष्टमा मविविक्षेचनमम् इषमम्। तदक्षेविमात्र
प्रस्तकयतक्षे।

21.2) कममारम ण
कमर अकपृत्विमा न कनोऽमप कणमक्षेकस जमातपु मतष्ठमत। सविर्नोऽमप जन्तपुयाः कमर रतयाः। कमामयकममानससकभक्षेदक्षेन
कमर दद्वैमविध्यस भजतक्षे। कमामयाः कमर हक्षेतपुयाः प्रवितर कत्विमातम्। अथमारनम् कनोऽमप कमर कतपुर प्रवितर तक्षे, तथमा प्रविपृसत्तस प्रमत कनो
हक्षेतपुयाः। उच्यतक्षे कमर हक्षेतमपु हर कमामयाः। कपुतयाः इमत चक्षेद म् उच्यतक्षे यतम् कमामयाः प्रवितर कयाः , प्रक्षेरकयाः। अयस कमामयाः कपुतयाः
जमायतक्षे। ययाः अनमात्ममविदम् तस्य कमामयाः जमायतक्षे। कपुतयाः अनमात्ममविदयाः कमामयाः जमायतक्षे। यतनो मह कमामयाः
अनमात्मफलमविषययाः। कश्च मविषययाः। सपुखस दयाःपु खपररहमारश्च मविषययाः, तदपपु मायमाश्च। अत एवि तमामन च कममारमण
रमासतयाः जमाननम् रमासमानध्ययनमातम् अजमाननम् विमा जन्तपुयाः सपुखलमाभमाय दयाःपु खपररहमारमाय च कममारमण अनपुमतष्ठमत।
सपुखस्य कमारणस ब्धिमर याः, ब्धिमर स्य कमारणस विक्षेदमामदमविमहतमामन कमाम्यकममारमण। दयाःपु खस्य कमारणमम् अब्धिमर याः। अब्धिमर स्य
कमारणस विक्षेदमामदमभयाः मनमषदमामन कममारमण। यदमप कमर मक्रयतक्षे तस्य मकममप फलस सदयाः लभ्यतक्षे , मकममप फलमम्
कमालक्षेन अबस्मनम् जन्ममन अमगमजन्मसपु विमा लभ्यतक्षे। अद सममाप्तस्य कमर णयाः कमालमान्तरक्षेण फलस कथस स्यमातम्।
तत्रनोच्यतक्षे यतम् सम्प्रमत मक्रयमाममाणस कमर तस्य मकममप दृषस फलस सदयाः उत्पमादयमत , परन्तपु ततम् कमर
अन्तयाःकरणक्षे कममप मविमरषस ससस्कमारमम् उत्पमादयमत। अयस ससस्कमारयाः एवि कमाम्यकमर जन्ययाः चक्षेतम् ब्धिमर याः पपुण्यमम्
इत्यमामद आख्यमायतक्षे। यमद ससस्कमारयाः मनमषदकमर जन्ययाः तमहर स ससस्कमारयाः अब्धिमर याः पमापमम् इत्यमामद
सममाख्यमायतक्षे। ब्धिमर याः अब्धिमर्नो विमा फलदमानक्षे मनयतसौ स्तयाः। अथमारतम् तयनोयाः फलस भविमत एवि। एविञ्च फलनोपभनोगक्षेन
पपुण्यमापपुण्ययनोयाः रमाबन्तयाः भविमत। यमद जमातपु मनमषदस कमर मक्रयतक्षे , परन्तपु तस्य अमनषस फलस न कमाम्यतक्षे तमहर
मनमषदकमर णयाः जमायममानस्य पमापस्य सदयाः नमारमाय प्रमायबश्चतस कमर मक्रयतक्षे।
यदमप कमाम्यस मनमषदस विमा कमर मक्रयतक्षे तस्य अन्तयाःकरणक्षे जमातयाः ससस्कमारयाः अगक्षे कदमामचतम् फलस
ददमातम्। इत्थस बहह षपु जन्मसपु कपृतमायाः ससस्कमारमायाः सबन्त। तक्षे सविरऽमप सस म चतस कमर कथ्यतक्षे। तक्षेषपु यतम् कमर
पररपमाकविरमादम् फलस दमातपुमम् प्रमारभतक्षे ततम् प्रमारबब्धिस कथ्यतक्षे। एकस्य जन्मनयाः मपृत्यपुस यमावितम् कमारणस्विरूपस
सपुखदयाःपु खमात्मकफलदमायकस च प्रमारबब्धिमम् कथ्यतक्षे। प्रमारबब्धिस सममाप्तस चक्षेतम् मपृत्यपुयाः भविमत। ततयाः परस ससमचतक्षेषपु
कमर सपु यतम् कमर फलनोन्मपुखस भविमत तदरमातम् पपुनयाः जन्म भविमत। तदमा ततम् ससमचतस फलमम् दमातपुमम् आरभतक्षे।
अब्धिपुनमा ततम् प्रमारबब्धिस कथ्यतक्षे। प्रमत जन्म ममानवियाः यतम् कमर करनोमत तस्य ब्धिममारब्धिमर रूपयाः ससस्कमारमविरक्षेषयाः
भविमत। प्रकपृतजन्ममन यतम् कमर मक्रयतक्षे ततम् मक्रयममाणस कथ्यतक्षे। इत्थमम् एकबस्मनम् जन्ममन प्रमारबब्धिकययाः
भविमत, नकतनससमचतस्य च उत्पसत्तयाः भविमत। ततम् ससमचतस पररपक्विस चक्षेतम् प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणमतक्षे। एतक्षेन कमारणक्षेन
जन्मनयाः जन्ममान्तरस लभतक्षे जन्तपुयाः। तत्र कक्षेविलस मनपुष्यलनोकयाः कमर भकममयाः वितर तक्षे यत्र कमर कपृतस चक्षेतम् तस्य
ब्धिममारब्धिमर्मौ उत्पदक्षेतक्षे। परपुपमकणमास मतयर ग्यनोमनयाः कक्षेविलस भनोगयनोमनयाः भविमत। तत्र कपृतस्य कमर णयाः ब्धिममारब्धिमर्मौ न
भवितयाः। पकविरजन्मसपु कपृतस्य कमर णयाः फलनोन्मपुखयनोयाः ब्धिममारब्धिमर यनोयाः फलनोपभनोगयाः एवि भविमत। तथद्वैवि महतमा
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पपुण्यप्रतमापक्षेन लबब्धिस्य दक्षेविररतीरस्यमामप बस्थमतयाः वितर तक्षे। तत्रमामप पकविरकपृतस्य पपुण्यस्य फलनोपभनोगयाः भविमत।
यदमा पपुण्यकययाः भविमत तदमा पपुनयाः मत्यर लनोकक्षे जन्म भविमत। तथमामह गतीतस भगवितमा-

प स्वगरलप्नोकपं तविशिच्चालपं
तित तिपं भकच्चा

प मतरलप्नोकपं तविशितन्त। (गतीतिच्चा ९.२१)
क्षतीरत पण्यत
अथमारत म् - यक्षे सनोमपमानक्षेन पकतपमापमायाः रपुदमकबल्बषमायाः पपुण्यफलमम् आसमाद सपुरन्क्षे द्रिलनोकस स्विगर गच्छबन्त
तक्षे तस स्विगर लनोकस मविरमालस मविस्ततीणर भपुक्त्विमा कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यर लनोकस मविरबन्त आमविरबन्त।
कमर फलत्विक्षेन मविमविब्धिमायाः लनोकमायाः लभ्यन्तक्षे इमत शपुमतस्मपृमतषपु बहह ब्धिमा प्रमतपमामदतमम्। एविस मविमविब्धिद्वैयाः
कमर मभयाः मविमविब्धिमा यक्षे लनोकमा लभ्यन्तक्षे तक्षे अबस्मनम् श्लनोकक्षे ससकक्षेपक्षेण उकमायाः सबन्त-

शिभप नरच्चापप्नोतति दतवित्वपं तनितषदननिच्चाररकवीं तिनिमप ।म

प लभतितऽविशिदः॥ (नि नष्कम्यरतस.१.४१)
प
उभच्चाभच्चा पं पण्यपच्चा
पच्चाभच्चा पं मच्चानिषपं
यमावितम् कबश्चदपपु माययाः न मक्रयतक्षे तमावितम् ससमचतस प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणमतक्षे। अतनो जन्म भविमत। तबस्मनम्
जन्ममन प्रमारबब्धिनमारस्तपु भविमत परन्तपु मक्रयममाणस कमर ससमचतत्विक्षेन पररणमतक्षे। ससमचतक्षे बहह मन कममारमण भविबन्त।
तक्षेषपु मकमप्यक्षेकमम् पररपक्विस चक्षेतम् प्रमारबब्धित्विक्षेन पररणमतक्षे। इत्थस कमर चक्रस चलमत एवि। कममारमण फलदमानक्षे
मनयतमामन सबन्त। अथमारतम् कपृतस्य कमर णयाः फलस भविमत एवि यमावितम् तत्पररहमारनोपमायनो न कल्प्यतक्षे। कमर इत्थस
बलपकविरकस जन्म कमारयमत। मपृत्यस कमारयमत। सपुखदयाःपु खभनोगस च कमारयमत। इदमक्षेवि बन्ब्धिनस यतम् चक्रवितम् जन्म
मपृत्यपुश्च प्रवितरतक्षे इमत। इदस सससमारचक्रस कथ्यतक्षे। अस्ममादक्षेवि बन्ब्धिनमातम् त्रमाणस मनोकयाः भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः१
1. महतमा पपुण्यपण्यक्षेन इत्यमामदश्लनोकमम् उदत्पृ य सरलमाथर सलखत।
2. कमर प्रविपृसत्तकमारणपरम्परमास सलखत।
3. मकमम् अकपृत्विमा जन्तपुयाः कणमक्षेकममप जमातपु न मतष्ठमत।
(क) कमर (ख) उपमासनमा (ग) ब्धिमर याः

(घ) प्रमायबश्चत्तमम्

4. कमर हक्षेतपुयाः कयाः भविमत।
(क) ररतीरमम् (ख) कमामयाः (ग) प्रमारबब्धिमम्

(घ) ससञ्चतमम्

5. सपुखस्य कमारणस मकमम्।
(क) ब्धिमर याः (ख) अब्धिमर याः (ग) कमर (घ) अजमानमम्
6. कमाम्यकमर जन्ययाः अन्तयाःकरणक्षे कयाः ससस्कमारयाः भविमत।
(क) ब्धिमर याः (ख) अब्धिमर याः (ग) भयमम् (घ) सपुखमम्
7. मनमषदकमर जन्ययाः अन्तयाःकरणक्षे कयाः ससस्कमारयाः भविमत।
(क) ब्धिमर याः (ख) अब्धिमर याः (ग) भयमम् (घ) सपुखमम्
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8. ससमचतस मकस भविमत।
(क) पकविरजन्मकपृतस कमर यक्षेन फलदमानस न प्रमारबब्धिमम्। (ख) पकविरजन्मकपृतस कमर यक्षेन फलदमानस
प्रमारबब्धिमम्। (ग) अबस्मनम् जन्ममन कपृतस कमर

(घ) अमगमजन्मसपु कररष्यममाणस कमर

9. स्विगर लनोकस गत्विमामप पपुनयाः मनपुष्यमामददक्षेहस लभतक्षे एवि इत्यत्र प्रममाणस विचनस मकमम्।

21.3) समाब्धिनमायमायाः कमारणस मकमम्
ममानविमान्तयाःकरणस मत्रदनोषदषपु मम्। दनोषत्रयस मह मलयाः मविकक्षे प याः आविरणस चक्षेमत। मलविरमातम् अरपुदस मचत्तस
मविषयक्षेषपु आकपृषस भविमत। स एवि मचत्तस्य मविकक्षेपयाः। मविकक्षेपश्चक्षेतम् एकमागतमा न भविमत। एकमागतमायमायाः अभमाविक्षे
मनमदध्यमासनस सम्भविमत। मनमदध्यमासनमाभमाविक्षे सममासब्धिनमारबस्त। सममाध्यभमाविक्षे आविरणस न मभदतक्षे। अतनो मनोकनो न
भविमत। अत एवि मलनमारक्षे मविकक्षेपनमारयाः मविकक्षेपनमारक्षे आविरणनमारयाः सपुकरनो भविमत।

मचत्तमलयाः
कयाः मचत्तस्य मलयाः। कथस मचत्तस मसलनस भविमत। मचत्तक्षे मलयाः अबस्त इमत कथस जमायतक्षे। मचत्तमलस्य
रपुमदयाः कथस मक्रयतक्षे। मचत्तरपुमदयाः जमातमा न विक्षेमत कथस जमायतक्षे। मचत्तस रपुदस चक्षेतम् ततयाः परस मकस कतर व्यमम्।
मचत्तमलयाः

पमापमम्।

मनमषदकममारचरणक्षेन

पमापस

जमायतक्षे, पमापमापन्नस

मचत्तस

मसलनस

भविमत।

मनमषदकममारचरणस्य विमासनयमा मचत्तमलयाः अनपुमतीयतक्षे। मनत्यमामदनमा मनष्कमामकमर णमा मचत्तस्य रपुमदयाः मक्रयतक्षे।
मनमषदकममारचरणस्य लमाघविस भविमत चक्षेतम् मचत्तमलनो न्यकनतमास गत इमत अनपुमतीयतक्षे। अयमक्षेवि मविषययाः अगक्षे
गतीतमासमाहमाय्यक्षेन समविस्तरस विक्ष्यतक्षे। मचत्तस रपुदस चक्षेतम् ततयाः परमम् मचत्तमविकक्षेपनमारमाय उपमासनमा कतर व्यमा।

मचत्तमविकक्षे प याः
कयाः मचत्तस्य मविकक्षेपयाः। कथस मविकक्षेपयाः जमायतक्षे। मचत्तस मविमकप्तमम् अबस्त इमत कथस जमायतक्षे।
मचत्तमविकक्षेपस्य रमाबन्तयाः कथस मक्रयतक्षे। मचत्तस रमान्तस न विक्षेमत कथस जमातव्यमम्। मचत्तरमान्तक्षेयाः परस मकस कतर व्यमम्।
मचत्तस्य चमाञ्चल्यमम् एवि मविकक्षेपयाः, मविषयमानम् प्रमत मचत्तस्य आकषर णस मविकक्षेपयाः। मसलनस मचत्तमबस्त चक्षेतम्
भनोग्यविस्तपुनयाः आकषर णस भविमत। मचत्तक्षे मविकक्षेपयाः जमायतक्षे। मचत्तस्य चमाञ्चल्यमातम् मविकक्षेपयाः अनपुमतीयतक्षे। उपमासनयमा
मचत्तस्य रमाबन्तयाः अथमारतम् एकमागतमा सम्पमादतक्षे। मविकक्षेपलमाघविक्षे चमाञ्चल्यमम् अल्पतमास गच्छमत।
मचत्तस रमान्तस न विक्षेमत जमानमाथर - यथमा दतीपनो मनवितस्थनो नक्षेङतक्षे, यथमा विमा तद्वैलब्धिमारमा अमविबच्छन्नमा पतमत
तदतम् मचत्तस्य उपमास्यक्षे ब्रहमण लगतमा चक्षेतम् मचत्तस रमान्तममत अनपुमतीयतक्षे।

अजमानमाविरणमम्
मकमम् अजमानमाविरणमम्। कथस जमायतक्षे। कथस जमायतक्षे यदम् अजमानमाविरणमम् अबस्त। आविरणभङयाः कथस
मक्रयतक्षे।
अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदयाः आविरणमादम् भविमत। अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदतयाः आविरणमम् अनपुमतीयतक्षे।
ब्रहजमानक्षेन अजमाननमारयाः भविमत।
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21.4) अनपुब न्ब्धिमायाः
ससस्कपृतपरम्परमासपु सविर त्र गन्थकमारमायाः चतपुरयाः अनपुबन्ब्धिमानम् प्रत्यकरूपक्षेण परनोकरूपक्षेण विमा गन्थमादसौ
उपस्थमायबन्त। असब्धिकमारती मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इमत चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः सबन्त। एषमास समपुदमाय एवि
अनपुबन्ब्धिचतपुषयमम् इमत आख्यमायतक्षे। यक्षे अनपु स्विजमानमातम् अनन्तरस बध्नबन्त, रमासक्षे गन्थक्षे विमा आसज्जयबन्त
प्रवितर यबन्त

प्रक्षेरयबन्त

तक्षे

अनपुबन्ब्धिमायाः

इमत

अनपुबन्ब्धिरबदस्य

व्यपुत्पसत्तयाः।

तथमामह

लकणमम्-

गन्थप्रविपृसत्तप्रयनोजकजमानमविषयत्विमम्। गन्थक्षे प्रविपृत्तक्षेयाः प्रयनोजकस यदम् जमानस तस्य मविषययाः एवि अनपुबन्ब्धियाः। यस मविषयस
जमाननम् गन्थक्षे प्रवितर तक्षे स मविषययाः एवि अनपुबन्ब्धियाः कथ्यतक्षे। अतनो गन्थमादसौ एतक्षे अनपुबन्ब्धिमायाः उपन्यस्यन्तक्षे। तथमामह
परम्परमा-

जच्चातिच्चाथर जच्चातिसमन्धपं श्रप्नोति पं प श्रप्नोतिच्चा प्रवितिरति।त

म
ग्रनच्चादयौ तितनि विक्तवदः समन्धदः सप्रयप्नोजनिदः॥ (शप्नोकविच्चाततिरकम १.१.१७)
सरलमाथर याः - शनोतमा जमातमा गन्थस्य अथर सम्बन्ब्धिस च जमात्विमा गन्थमाध्ययनक्षे प्रवितर तक्षे। अतयाः गन्थमादसौ
मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इत्यक्षेषमामम् उल्लक्षेखयाः नकनस कतर व्ययाः।
अन्यच्चमाहह याः भटपमादमायाः श्लनोकविमामतर कक्षे-

सविरस्यविन तह शिच्चास्त्रिस्य कमररप्नो विच्चातप कस्यतचति।म
म जनिपं निप्नोक्तपं तिच्चाविति तिति
म कतम नि गवृह्यतित॥
यच्चाविति प्रयप्नो
प
प्रयप्नोजनिमनितदश्य
नि मनप्नोऽतप प्रवितिरति।त
तक्षे चमानपुबन्ब्धिमायाः अत्र श्लनोकबदमायाः-

अतधकच्चारती च तविषयदः समन्धश्चि प्रयप्नोजनिम।म

म
प
शिच्चास्त्रिच्चारम्भफलपं प्रच्चाहुरनिबन्धचति
ष्टिप यम ॥६॥
(स.वित.तस.सच्चा.सपंग्रहदः)
अनपुब न्ब्धिमायाः

असब्धिकमारती

मविषययाः

सम्बन्ब्धियाः

प्रयनोजनमम्

अनपुबन्ब्धिमानमास क्रमक्षेऽमप अबस्त विमा कमामचतम् मविरक्षेषतमा। असब्धिकमारर -मविषय-सम्बन्ब्धि-प्रयनोजनमानमामम्
अनपुबन्ब्धिमानमास क्रमक्षेण उपबस्थतसौ कनोऽमप मनयमयाः अबस्त। स उच्यतक्षे - रमासस्य जमातमारस मविनमा रमासक्षे प्रविपृसत्तयाः
नद्वैवि सम्भविमत। तस्ममातम् रमासस्य जमातपुयाः असब्धिकमाररणयाः उल्लक्षेखयाः प्रथममम् भविमत। यदमप असब्धिकमाररणयाः
उपबस्थमतयाः भविमत, तथमामप यस मविषयस मविरक्षेषतयाः सजजमासमत तस्य समाममान्यजमानस तपु असब्धिकररणयाः स्यमादक्षेवि।
यतनो मह मविषयजमानहतीनस्य असब्धिकमाररणयाः रमासक्षे प्रविपृसत्तयाः असम्भविमा भविमत। तस्ममातम् मदततीयतयाः मविषयस्य
उल्लक्षेखयाः। मविषयक्षेण सह रमासस्य अथविमा मविषयक्षेण सह पपुरुषस्य सम्बन्ब्धिजमानमम् आविश्यकमम्। तस्ममातम्
भमारततीयदरर नमम्
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सम्बन्ब्धिस्य तपृततीयक्षे स्थमानक्षे उल्लक्षेखयाः मविदतक्षे। प्रयनोजनस्य सविर दमा अबन्तमक्षे अविबस्थमतयाः। तस्ममातम् तस्य चतपुथर
स्थमानक्षे उल्लक्षेखयाः मविदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः २
10. ममानविमान्तयाःकरणस्य दनोषमायाः कमत कक्षे च।
11. मचत्तमलयाः कयाः। मचत्तमलयाः कथस जमायतक्षे।
12. मचत्तमविकक्षेपयाः कयाः। स च कथस जमायतक्षे।
13. अजमानमाविरणस मकमम्। ततम् कथस जमायतक्षे।
14. मचत्तमलनमारकस कमर मकमम्।
(क) कमाम्यमम् (ख) मनमषदमम् (ग) मनत्यमामदकमम् (घ) शविणमामदकमम्
15. मचत्तमविकक्षेपनमारकस मकमम्।
(क) कमाम्यमम् (ख) मनमषदमम् (ग) मनत्यमामदकमम् (घ) उपमासनमा
16. अजमानमाविरणनमारयाः कक्षेननोपमायक्षेन भविमत।
(क) कमाम्यकमर णमा (ख) मनमषदक्षेन (ग) मनत्यमामदनमा (घ) ब्रहजमानक्षेन
17. अनपुबन्ब्धिमायाः कमत कक्षे च।

21.5) असब्धिकमारती
नि तनिरप्नोधप्नोनि तनिरप्नोधप्नो नि चप्नोत्पततनि र बदप्नो नि च सच्चाधकदः।

प निप र विनमक्त
प इततषच्चा परमच्चाथतिर च्चा॥ (गयौडपच्चादतीयकच्चातरकच्चा २.३२)
नि ममप क्ष
आत्ममा कदमामप बदनो नमाबस्त। यश्च बदनो नमाबस्त, तस्य कपुतनो मनोकनो मविचमायर तक्षे। बदश्चक्षेतम् मनोकमाय
समाब्धिनमामन कपुयमारतम्। बद एवि नमाबस्त। अतनो न समाब्धिकयाः। बदस्यद्वैवि मपुमपुकमा सम्भविमत। अत आत्ममा न
मपुमपुकपुरमप। आत्मनश्च मनरनोब्धिनो नमाबस्त, नमामप उत्पसत्तयाः अबस्त। परममाथर त्विक्षेन एषमा बस्थमतयाः अबस्त। तथमामप
ययाः मचन्तयमत बदनोऽबस्म इमत स एवि बदयाः अबस्त। स एवि मनोकमाय यतक्षेत यततक्षे च। तस्यद्वैवि मनोकलमाभमाय
सन्नदतमा अबस्त न विक्षेमत जमानमाय मविषययाः प्रस्तकयतक्षे।
कयाः असब्धिकमारती। असब्धिकमारती असब्धिकपृतयाः। सविर त्र यनो मह अथर्थी समथर्नो मविदमानम् सयाः असब्धिकमाररत्विक्षेन
गण्यतक्षे। एविञ्च यथमा असब्धिकमारयाः तथमा फलस तस्य भविक्षेद।म् यथमा कस्यमचदम् जनस्य सम्पसत्तयाः अबस्त।
तत्सम्पसत्तलमाभक्षे कस्य असब्धिकमारयाः, कयाः असब्धिकपृतयाः, कयाः असब्धिकमारती। ययाः तस्य जनस्य पपुत्रयाः अबस्त स तत्र
असब्धिकपृतयाः। तदतम् अत्र असब्धिकमारती कयाः। ततयाः पकविरमम् इदस जमातव्यमम् यतम् स कस्य असब्धिकमारती। पपुरुषयाः परमत्विक्षेन
यतम् कमामयतक्षे तत्र असब्धिकमारती।
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विक्षेदमान्तरमासक्षे पपुरुषयाः परतमत्विक्षेन मनोकस कमामयतक्षे। कक्षेमचतम् समाकमातम् मनोकस कमामयन्तक्षे कक्षेमचतम्
दरक मान्वियक्षेन। अतनो मनोकक्षे असब्धिकमारती इमत ससद्ध्यमत। तदथमा कबश्चतम् विमारमाणसवीं गन्तपुमम् असब्धिकमारती , यनोग्ययाः न
विमा इमत मतीममासस्यतक्षे। प्रथमन्तपु तस्य विमारणसतीगमनक्षे इच्छमा अबस्त न विमा। यमद इच्छमा अबस्त तमहर गमनस्य
ममागर व्ययमाय पयमारप्तस ब्धिनमम् अबस्त न विमा। यमद ब्धिनमबस्त तमहर गमनमाय यनोग्ययाः , सयाः असब्धिकमारती। एतमावितमा स
विमारमाणसवीं न प्रमाप्तयाः। ततयाः परस तक्षेन गन्तव्यमबस्त। तददक्षेविक्षेहमामप ययाः समाङस विक्षे द मानम् अब्धितीतविमानम्,
असखलविक्षे द माथर मम् आपमाततयाः जमानमामत , यस्य मचत्तस रपुद मम् एकमागस चमाबस्त , यस्य मनोकक्षे च् छमा अबस्त , यस्य
समाब्धिनचतपुष यसम्पसत्तयाः अबस्त स मनोकस्य समाब्धिनमाय असब्धिकमारती इमत गण्यतक्षे । एतमावितमा तस्य मनोकयाः न
ससदयाः। इतनोऽमप समाब्धिनमामन अनपुष्ठक्षेयमामन सबन्त। अत इतयाः परस तक्षेन मनोकलमाभमाय गपुरुसमतीपस गन्तव्यमम्।
शविणमामदकस कतर व्यमम्। इत्थमम् अत्र असब्धिकमारती इमत पदक्षेन विक्षे द माथर मविदम् मनमर लमचत्तयाः एकमागमचत्तयाः
समाब्धिनचतपुष यसम्पन्नयाः एवि गपृहतक्षे।
असब्धिकमारती

विक्षेदमाथर मविदम्

रपुदमचत्तयाः

एकमागमचत्तयाः

समाब्धिनचतपुषयसम्बन्नयाः

एविञ्च गपुरुयाः कस्मद्वै मरष्यमाय ब्रहमविदमास ददमादम् इमत अब्धियाः श्लनोकक्षे समनबदमबस्त। तक्षेनमामप जमायतक्षे यतम्
ईदृरमाय एवि मरष्यमाय ब्रहमविदमा दतीयतक्षे। अथमारतम् एविसगपुणमविमरषयाः असब्धिकमाररत्विक्षेन गण्यतक्षे इमत। तथमामह-

प्रशिच्चान्ततचतच्चाय तजतिततन्द्रियच्चाय
प्रहतीरदप्नोषच्चाय यथप्नोक्तकच्चातररत।

प च्चातन्वितिच्चायच्चानिगतिच्चा
प य सविरदच्चा
गर

म
प वित॥
प्रदतयमततिति सतितिपं
ममप क्ष

सरलमाथर याः - प्ररमान्तमचत्तमाय- प्ररमान्तस मचत्तस यस्य स प्ररमान्तमचत्तयाः। तस्मद्वै। अनक्षेन रमगपुणयपुक
उकयाः। सजतक्षेबन्द्रियमाय- सजतमामन इबन्द्रियमामण यक्षेन स सजतक्षेबन्द्रिययाः। तस्मद्वै। अनक्षेन दमगपुणयपुक उकयाः। दनोषमायाः
रमागमादययाः। तक्षे च पमापप्रभविमायाः। तक्षे प्रहतीणमायाः यस्य स प्रहतीणदनोषयाः। तस्मद्वै। अनक्षेन यस्य मचत्तस रपुदस स उकयाः।
यथमा उकस रमासक्षेण गपुरुणमा च तथमा करनोमत स यथनोककमारती। तस्मद्वै। अनक्षेन कमाम्यमनमषदविजर नपपुरयाःसरस
मनत्यमादनपुष्ठमानक्षेन ईश्विरप्रतीमतयाः यक्षेन लबब्धिमा स उकयाः। गपुणमा मविविक्षेकविद्वैरमाग्यनोपरमतमतमतकमासममाब्धिमानमामन। तद्वैयाः
अबन्वितयाः गपुणमाबन्वितयाः। तस्मद्वै। अनपुगतमाय गपुरुसक्षेविमापरमाय। अनक्षेन शदमा उकमा। शदमालपुयाः खलपु अनपुगतयाः
गपुरुसक्षेविमापरनो भविमत।

असब्धिकमारती कस्य
कस्य असब्धिकमारती इमत प्रश्न उदक्षेमत। अथमारद म् असब्धिकमाररणयाः असब्धिकमारयाः कपुत्र , कबस्मनम् मविषय इमत।
इदस तपु स्पषमक्षेवि यदम् गन्थक्षे यतम् प्रयनोजनमम् उच्यतक्षे तत्प्रयनोजनलमाभमाय खलपु असब्धिकमारती गन्थमम् अब्धितीतक्षे ,
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
तदक
पु मामन समाब्धिनमामन चमानपुमतष्ठमत। अतयाः प्रमतपमादममानस्य फलस्य लमाभक्षे असब्धिकमारती इमत सपुस्पषमम्।
विक्षेदमान्तस्य यतम् मनोकमाख्यस प्रयनोजनमम् अबस्त तस्य लमाभस्य एवि असब्धिकमारती विक्षेदमान्तगन्थक्षेषपु उच्यतक्षे। कक्षेविलस
गन्थस ययाः कनोऽमप पठक्षे तम्। रमाबबदकमम् अथर ममप जमानतीयमातम्। तत्रमामप कमामचतम् यनोग्यतमा आविश्यककी। तथमामप स
यमद विक्षेदमान्तमासब्धिकमाररमण आविश्यकद्वैयाः प्रनोकलकणद्वैयाः सम्पन्नयाः न स्यमातम् तमहर प्रनोकस फलस न लभक्षेत। तस्ममादम्
गन्थमाध्ययनक्षे असब्धिकमारती यदमप उच्यतक्षे तथमामप स प्रमतपमादममानस्य प्रयनोजनस्य लमाभमाय असब्धिकमारती इत्यक्षेवि
अभ्यपुपगन्तव्यमम्। अन्यथमा रमान्तनो दमान्त उपरतबस्तमतकपुयाः इत्यमामदगपुणसम्पन्नयाः विक्षेदमान्तसमारमामदगन्थमाध्ययनक्षे
असब्धिकमारती इमत आपसत्तयाः स्यमातम्। नमाबस्तकमा अमप गन्थममपुस पठबन्त।
विक्षेदमान्तसमारगन्थक्षे असब्धिकमाररणयाः स्विरूपमम् उच्यतक्षे -

म
अतधकच्चारती ति प तवितधविदधतीतिवितदवितदच्चाङत्वतनि आपच्चातितिप्नोऽतधगतिच्चातखिलवितदच्चाथर्योऽतसनि जनतनि
प नि तनि
प
जनच्चान्तरत विच्चा कच्चाम्यतनितषदविजनिर परदःसरपं
तनितनि नतमततकप्रच्चायतश्चितप्नोपच्चासनिच्चानिषच्चा

तनिगरतितनितखिलकल्मषतियच्चा तनितिच्चान्ततनिमरलस्वच्चान्तदः सच्चाधनिचतिष्टिप यसम्पनदः प्रमच्चातिच्चा इतति।
सरलमाथर याः

- ययाः

स्विमाध्यमायनोऽध्यक्षे त व्ययाः

इमत

लसौमककविद्वैमदकव्यविहमारक्षेषपु
शपुमतविचनमातम्

ययाः

अभ्रमान्तनो
विक्षेदमानम्

यनो
समाङमानम्

जतीवियाः

स

एवि

मविध्यनपुसमारक्षेण

प्रममातमा।
अब्धितीत्य

ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयरूपक्षेण च समगस विक्षेदमाथर जमानमामत। अन्यथमा कतर व्यत्विक्षेन विजर नतीयत्विक्षेन च उपमदषमानमास
जमानस कपुतयाः स्यमातम्। ययाः कमाम्यमानमास मनमषदमानमास च कमर णमास त्यमागस करनोमत। मनत्यमानमास नद्वैममसत्तकमानमास प्रमायबश्चतमानमास
च कमर णमामम् अनपुष्ठमानक्षेन यस्य ब्धिममारब्धिमर रूपमामण मनसखलमामन कल्मषमामण मनगर तमामन। कल्मषमापगममातम् यस्य
अन्तयाःकरणस मनतमान्तस मनमर लमम् अबस्त। उपमासनमायमायाः अनपुष्ठमानक्षेन च यस्य मचत्तस मविकक्षेपरमहतमम् एकमागमम्
सममामहतमम् अबस्त। यश्च समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः अबस्त। स एवि अत्र असब्धिकमाररत्विक्षेन गण्यतक्षे। ययाः प्रममातमा सयाः
असब्धिकमारती इमत अन्विययाः।
अस्य समविस्तरमम् आलनोचनमम् अगक्षे उपस्थमाप्यतक्षे। अत्रनोकमा एवि मविषयमा इतयाः परस प्रमतपमादनतीयमायाः
सबन्त। तथमामप प्रसकमानपुप्रसकमा अन्यक्षेऽमप कक्षेमचदम् मविषयमा उपन्यस्यन्तक्षे। बहह त्र मविषयस्य दृढत्विसम्पमादनमाय
शपुमतस्मपृमतविचनमामन उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। बहह त्र भगवितनो भमाष्यकमारस्य आचमायर स्य रङ्करस्य विचनमामन,
व्यमाख्यमानमामन च उपनोदलकत्विक्षेन प्रदमास्यन्तक्षे।
असब्धिकमाररणनो लकणक्षे उकमानमामम् कमर णमामम् उपमासनमानमास च एतक्षेषमामम् अनपुष्ठमानस तदद्वैवि सम्भविमत यदमा
प्रममातमा ऋकम्-समाम-यजपुरथविर णमास चतपुणमार विक्षेदमानमामम् अथर समाममान्यक्षेन जमानतीयमातम्। विक्षेदमानमामम् अथर जमानस
विक्षेदमाङजमानपकविरकमक्षेवि सम्भविमत। व्यमाकरणस मनरुकस ज्यनोमतषस मरकमा कल्पयाः छन्दयाः च इमत षडम् विक्षेदमाङमामन।
षबड्विब्धिद्वैयाः विक्षेदमाङद्वै याः सह एवि विक्षेदमानमास सम्यकम् अथर जमानस सम्भविमत नमान्यथमा। अतनो विक्षेदमानमामम् अथर स्य पररजमानमाय
मविसब्धिपकविरकस षडङसमहतस विक्षेदमाध्ययनमम् आविश्यकमम्। अतनो लकणक्षे “मविसब्धिविदब्धितीतविक्षेदविक्षेदमाङत्विक्षेन” इमत उकमम्।
समाम्प्रमतकक्षे कमालक्षे कक्षेमचदम् भ्रमान्त्यमा मविसब्धिस महत्विमा यक्षेन कक्षेनमामप क्रमक्षेण कमासबश्चदम् गन्थमानम् इतस्ततयाः पठबन्त। अतनो
विक्षेदमान्तनोकफलस न लभन्तक्षे। तक्षेन तक्षे वितीतशदमा भविबन्त। परन्तपु अत्र रमासस्य कनो दनोषयाः। अतनो मविसब्धिविदक्षेवि
विक्षेदविक्षेदमाङमाध्ययनस कतर व्यमम्। तदमा स सम्प्रदमायमविदम् भविक्षेद।म्
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अत्र प्रश्नयाः भविमत यतम् विक्षेदक्षेषपु एवि विक्षेदमान्तस्य अन्तभमारवियाः। यमद विक्षेदमाङसमहतस मविसब्धिमम् अनपुसपृत्य
विक्षेदमाध्ययनस भविमत तमहर प्रममातमा विक्षेदपमाठकमालक्षे एवि विक्षेदमान्ततत्त्विस जमानमामत। तस्ममातम् पपृथकयमा विक्षेदमान्तरमासस्य
जमानमाय यनोग्यतमा न अजर नतीयमा, नमामप गपुरुसमतीपस गत्विमा शविणमामदकस कतर व्यमम् इमत। अत एवि अस्य प्रश्नस्य
प्ररमनमाय लकणक्षे आपमाततयाः इमत पदस्य प्रयनोगयाः। आपमाततयाः इत्यस्य प्रमाथममकतयमा इत्यथर याः। ययाः
प्रमाथममकतयमा विक्षेदमाथर जमानमामत परन्तपु विक्षेदमान्ततमात्पयर न जमानमामत तमादृरयाः प्रममातमा अत्र असब्धिकमारती। तथमामह
ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयमात्मकस जमानस मविसब्धिविदक्षेदमाध्ययनक्षेन सम्पमादनतीयमम्। मकममदस ससरयमामविरनोसब्धिमनश्चयमात्मकस
जमानमम्। यमद मनश्चययाः स्यमातम् ससरयनो मनवितर तक्षे। कथस

ससरयनोऽमप अबस्त, मनश्चयनोऽप्यबस्त।

प्रमाथममकविक्षेदमाध्ययनक्षेन यनो मनश्चयनो जमायतक्षे तक्षेन असम्भमाविनमा मविपरतीतभमाविनमा इमत ससरयमविपयर यसौ न मनवितर तक्षे।
ससरयमविपयर ययनोयाः सत्त्विक्षे ब्रहजमानस ननोदक्षेमत। एतयनोयाः नमारमाय असब्धिकमारती शविणमननमनमदध्यमासनमामन कपु यमारतम्।
विक्षेदमानम् अब्धितीत्य कमाम्यमादतीनमास त्यमागमम् मनत्यमादतीनमामम् अनपुष्ठमानस च कपृत्विमा मचत्तस रपुदमम् एकमागस च भविमत चक्षेतम्
ससरयमविपयर ययनोयाः मनविपृसत्तयाः सम्भविमत। परन्तपु यदमा प्रमाथममकतयमा विक्षेदमानम् पठमत तदमा तपु विक्षेदमाध्ययनमासब्धिकमारनो
यदमप स्यमातम् तथमामप मनोकमासब्धिकमारनो नमाबस्त। इत्थस ससरयमविपयर यमाभ्यमास प्रमतबदस मनश्चयमात्मकस जमानमम् अत्र
आपमाततयाः विक्षेदमाथर जमानमममत मन्तव्यमम्।
मविसब्धिपकविरकस

विक्षेदमाध्ययनमम्,

विक्षेदमाथर जमानमम्,

कमाम्यमनमषदकमर णनोयाः

पररत्यमागयाः,

मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम् अनपुष्ठमानमम् च इत्यमामदकममारमण पकविरजन्मसपु कपृतमामन चक्षेदमप तक्षेभ्ययाः फलस
लभ्यतक्षे। यक्षे पकविरजन्मसपु एतत्कममारमदकस समासब्धितविन्तयाः तक्षेषमास कपृतक्षे प्रकपृतजन्ममन मनत्यमामदकमर णमामम् आविश्यकतमा
नमाबस्त। अत्र प्रममाणस मह - जगमत कक्षेचन मविदरपु ब्धिमर व्यमाब्धिमादययाः पपुरुषमायाः समभकविनम् यक्षे मदजकपुलक्षेषपु न उत्पन्नमायाः
अमप तपु अन्यकपुलक्षे उत्पन्नमायाः। तक्षेषमास पकविरजन्ममन सम्पमामदतक्षेन मनत्यमामदकमर णमा मचत्तस रपुदमम् अबस्त। अतयाः तक्षेषपु
जमाननोदययाः दृश्यतक्षे। तक्षे अबस्मनम् जन्ममन यदमप विक्षेदमाध्ययनस विद्वैमदककममारनपुष्ठमानस विमा न कपृतविन्तयाः तथमामप तदम्
मविनमामप विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमाररणयाः भविबन्त। अनक्षेकक्षे महमापपुरुषमायाः एकबस्मनम् एवि जन्ममन मविसब्धिपकविर कविक्षेदमाध्ययनक्षेन
मनत्यमामदकममारनपुष्ठमानक्षेन विक्षेदमान्तक्षे असब्धिकमारलमाभमाय यतन्तक्षे। परन्तपु समाब्धिमारणजनमायाः बहह षपु जन्मसपु कपृतक्षेन
तपस्यमाबलक्षेन असब्धिकमाररणयाः भविबन्त। भगविमानम् शतीकपृष्णयाः गतीतमायमामम् उकविमानम् यतम् -

प तकतल्बिषदः।
प्रयतच्चादतिमच्चानिस्त प यप्नोगती सपंशिद

अनितकजनसपंतसदस्ततिप्नो यच्चातति परच्चा पं गततिम॥म (भ.गती.६.४५)
सरलमाथर याः - ससरद
पु मकबल्बषयाः मविनषपमापयाः यस्य सविमारमण पमापमामन मविनषमामन तमादृरयाः पपुरुषयाः।
प्रयत्नमातम् - बहह यत्नक्षेन। यतममानयाः प्रवितर ममानयाः, कमायर लगयाः इत्यथर याः। यनोगती यनोगविमानम् पपुरुषयाः। तपु।
अनक्षेकजन्मससससदयाः नमानमाजन्मसपु परररपुदयाः। ततयाः तस्ममातम् अनन्तरमम् परमामम् प्रकपृषमामम् गमतस स्थमानमम् यमामत
गच्छमत प्रमाप्ननोमत इमत।
अथमारतम् ययाः पपुरुषयाः मविसब्धिमम् अनपुसपृत्य रमासनोककममारमण आचरमत , तस्य सविमारमण पमापमामन
मविनश्यबन्त। एविस बहह षपु जन्मसपु क्रमक्षेण रपुदनो भकत्विमा मपुमकरूपमास परममास गमतस प्रमाप्ननोमत इमत भमाविमाथर याः।
मविदमारण्यमपुमनयाः पञ्चदश्यमामम् अमप उकविमानम्-

प ।
कपवितिर त कमर भप्नोगच्चाय कमर कतिर प च भज्यतित
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
निदच्चा पं कतीटच्चा इविच्चावितिच्चारदच्चावितिच्चारन्तरमच्चाशि प तित॥

म
व्रजन्तप्नो जननिप्नो जन लभन्तत नि नवि तनिविवृतर तिम॥(प.द.१.३०)
सरलमाथर याः - भनोगमाय सपुखदयाःपु खमानमामम् अनपुभविमाय, मनपुष्यमामदररतीरमामण असब्धिष्ठमाय कमर पपुण्यजनकमामन
पमापजनकमामन च कममारमण कपुविर तक्षे। पपुनयाः कमर कतपुर पकविरकपृतस्य कमर णयाः फलस भपुञतक्षे, फलस्य भनोगस कपुविर बन्त।
यमावितम् पकविरकपृतस्य फलस्य उपभनोगक्षेन लयनो न भविमत , तमावितम् नकतनतयमा कमर कतपुर न रक्यतक्षे। अतयाः पपुनयाः
कममारमण कतपुर फलमामन भञतक्षे इमत भमावियाः। यथमा आवितर पमततमायाः ककीटमायाः आवितमारतम् आवितमारन्तरस गच्छबन्त
तथद्वैवि जतीविमायाः जन्मनयाः जन्ममान्तरस लभन्तक्षे। मनविपृरमतस सपुखस न लभन्तक्षे। एविस बहह जन्मनयाः परस कदमामचतम् उदनोब्धियाः
सम्भविमत -

म करुरच्चातनितधनिप्नोदवृतिच्चादः।
“सतमरपतरपच्चाकच्चाति तित

म इतति। (१/३१)
प ॥”
प्रच्चाप्य तितीरतिरुच्छच्चायच्चा पं तविश्रच्चाम्यतन्त यथच्चासखिम
सरलमाथर याः - तक्षे ककीटमायाः सत्कमर पररपमाकमातम् करुणमामनसब्धिनमा परमकपृपमालपुनमा कक्षेनमचतम् पपुरुषमविरक्षेषक्षेण
उदत
पृ मायाः रमकतमायाः जलप्रविमाहततीरक्षे तरुच्छमायमास प्रमाप्य तत्र यथमा मविशमाम्यबन्त, तथद्वैवि जतीविमायाः सससमारमावितर बहह जन्म
यमापमयत्विमा सत्कमर पररपमाकमातम् करुणमामनसब्धिनमा परमकपृपमालपुनमा गपुरुणमा उदत
पृ मायाः सन्तयाः रमकतमायाः भविबन्त। अत
आत्मनयाः रपुद्ध्यथर बहह जन्म आविश्यकमम् इमत प्रममामणतमम्। तस्ममातम् असब्धिकमाररणनो लकणक्षे विक्षेदमान्तसमारस्थक्षे
“अबस्मनम् जन्ममन जन्ममान्तरक्षे विमा” इमत उकमम्। एविमम् असब्धिकमाररलकणस समाममान्यरूपक्षेण प्रदमरर तमम्। इदमानवीं
तस्य मविस्तमारयाः आविश्यकयाः।
एततम् ससदस यतम् मविसब्धिवितम् विक्षेदमाङसमहतस विक्षेदमाध्ययनस कतर व्यस, ततम् एकबस्मनम् एवि जन्ममन अथविमा
बहह षपु जन्मसपु भवितपु। मविसब्धिवितम् अध्ययनमम् इत्यस्य अथर याः त्रद्वैविमणर कमानमास ब्रमाहण-कमत्रय-विद्वैश्यमानमामम्
उपनयनससस्कमारयाः कतर व्ययाः। ततयाः गपुरुगपृहस गन्तव्यमम्। तत्र बस्थत्विमा ब्रह्मचयर पमालमयत्विमा विक्षेदमाङद्वै याः समहतस
विक्षेदमानमामम् अध्ययनमम् एवि मविसब्धिवितम् अध्ययनमम्। विक्षेदमान्ततत्त्विजमानमाय विक्षेदमानमामम् आपमाततयाः अथर जमानमम्
आविश्यकमम्। विक्षेदमानमामम् अथर जमानक्षेन कतर व्यत्विमाकतर व्यत्विमविविक्षेकयाः स्यमातम्। विक्षेदमाध्ययनमाय गपुरुगपृहगमनस
विक्षेदमान्तशविणमाय च गपुरुसमतीपगमनमम् इमत मदमविब्धिस गपुरुगपृहगमनमम् इमत उकप्रमायस भविमत।

21.5.1) विक्षे द मान्तनोकममागर एवि कपु तनोऽनपुस तर व् ययाः असब्धिकमाररणमा
मनरुपमासब्धिदक्षेषमविषयतीभकतमा मचत्तविपृसत्तयाः दयाःपु खमम्। दयाःपु खस च मचत्तब्धिमर याः। तच्च बपुमदतत्त्विस्य
पररणमाममविरक्षेषयाः। रजसयाः कमायर तदम्। दयाःपु खस मत्रमविब्धिमम्। आध्यमाबत्मकमम् आसब्धिभसौमतकमम् आसब्धिदद्वैमविकस च। तत्रमामप
आध्यमाबत्मकस मदमविब्धिस रमारतीरस ममानसस च। तत्र रमारतीरस विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमास विद्वैषम्यमनममत्तमम्। ममानसस तपु
कमामक्रनोब्धिलनोभमनोहभयक्षेष्यमारमविषयमविरक्षेषमादरर नमनबन्ब्धिनमम्। सविर चद्वैतदम् आन्तरनोपमायसमाध्यत्विमादम् आध्यमाबत्मकस
दयाःपु खमम्। बमाहनोपमायसमाध्यस च दयाःपु खस दक्षेब्धिमा - आसब्धिभसौमतकमम् आसब्धिदद्वैमविकस च। तत्र आसब्धिभसौमतकस
ममानपुषपरपुपमकसरतीसपृपस्थमाविरमनममत्तमम्। आसब्धिदद्वैमविकस यकरमाकसमविनमायकगहमाविक्षेरमनबन्ब्धिनस चक्षेमत।
मत्रमविब्धिस दयाःपु खमम्। तस्य मनविपृसत्तयाः मविमभन्नद्वैयाः उपमायद्वैयाः सम्भविमत। मत्रमविब्धिदयाःपु खनमारस कनो विमा न विमाञ्छमत।
औषब्धिमामदनमा
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रनोगजदयाःपु खमनविपृसत्तयाः।

भनोजनमामदनमा

कपुब्धिमामदजमनतदयाःपु खमनविपृसत्तयाः।

रसमासमामदनमा
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चसौरव्यमाघमामदजभयमनविपृसत्तयाः। तन्त्रमन्त्रप्रयनोगक्षेण च प्रक्षेतमपरमाचमामदजदयाःपु खमनविपृसत्तयाः। इत्थस सबन्त नद्वैकक्षे उपमायमायाः।
सत्सपु च एतक्षेषपु कनो विक्षेदमान्तक्षेन दयाःपु खनमारक्षे प्रवितरत। विक्षेदमान्तमतक्षे तपु अमविदमा तत्कमायर जगतम् इमत अनयनोयाः मनविपृसत्तयाः
यदमा भविमत तदद्वैवि विस्तपुतयाः दयाःपु खमनविपृसत्तयाः भविमत। परन्तपु प्रकमारमान्तक्षेषपु सत्सपु विक्षेदमान्तनोकनोपमायद्वैरवि
क्षे द याःपु खमनविपृसत्तयाः
कपुत इमत सजजमासमा उदक्षेमत। इदस तपु सत्यस यदम् औषब्धिमामदनमा दयाःपु खमनविपृसत्तयाः सम्भविमत। परन्तपु
आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः न भविमत। अथमारतम् तथमा मनविपृसत्तयाः यतयाः परस पपुनयाः दयाःपु खनोत्पसत्तयाः न भविमत समा
आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः। आत्मजमानस मविनमा आत्यबन्तकमनविपृसत्तयाः न सम्भविमत।

औषब्धिमामदमभयाः यदमप

दयाःपु खमनविपृसत्तयाः भविमत तथमामप एकमान्ततयमा न भविमत। अथमारतम् एतक्षे उपमायमा एकमान्तमा न सबन्त। एकमान्त
इत्यस्यमाथर याः मनश्चयक्षेन फलदमायकयाः। विक्षेदमान्तक्षेन दयाःपु खमनविपृसत्तयाः मनश्चयक्षेन भविमत। अतयाः विक्षेदमान्तयाः एकमान्तनोपमाययाः।
अत एवि विक्षेदमान्तनोकममागर एवि अनसरणतीय इमत ससदमान्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः ३
18. विक्षेदमान्तस्य असब्धिकमाररणयाः कपुत्रमासब्धिकमारयाः।
(क) गन्थमाध्ययनक्षे (ख) विक्षेदमान्तशविणक्षे (ग) मनत्यमामदकरणक्षे (घ) मनोकलमाभक्षे
19. विक्षेदमान्तरमासक्षे पपुरुषयाः परमत्विक्षेन मकस कमामयतक्षे।
(क) स्विगर मम् (ख) मनोकमम् (ग) बन्ब्धिनमम् (घ) दयाःपु खनमारमम्
20. विक्षेदमान्तनोकप्रयनोजनलमाभक्षे कनोऽसब्धिकमारती।
21. विक्षेदमान्तसमारनोकक्षे असब्धिकमाररलकणक्षे आपमापतयाः इत्यनक्षेन मकस बनोध्यमम्
22. मनत्यमामदकममारमण प्रमत जन्म कतर व्यमामन न विक्षेमत प्रस्तकयतमामम्।

पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे समाब्धिनमायमायाः उपक्रमयाः कपृतयाः। नरजन्म दल
पु र भमम् बहह पपुण्यसमाध्यत्विमातम्। अथयाः लबब्धिस
ममानविजतीविनस कथस सविर्नोच्चपपुरुषमाथर लमाभमाय व्ययतीकतर व्यमम् इमत मविषयनो भकममकमायमास प्रकमटतयाः। जन्मनयाः मपुत्यपुस
यमावितम् रमारतीरस ममानसस कमर कपुविमारणनो ममानवियाः तत्फलस तपु लभतक्षे एवि। अतयाः कमर णमास पररणमामयाः ब्धिमर याः अब्धिमर याः
मचत्तरपुमदयाः इमत मत्रमविब्धियाः। ससमचतस प्रमारबब्धिस मक्रयममाणस चक्षेमत त्रक्षेब्धिमा मविभमागनोऽमप व्यविससतयाः। विक्षेदमामदरमासतयाः
जमायममानयाः स्विगमारमदयाः अमनत्ययाः कमर जन्यत्विमातम् इत्यत्र शपुमतस्मपृमतविचनमामन प्रममाणत्विक्षेन सबन्त।
मलयाः

मविकक्षेपयाः

मनष्कमामकमर यनोगक्षेन

अजमानमाविरणस

मलनमारयाः।

चक्षेमत

उपमासनयमा

मत्रदनोषदषपु त्विमातम्
मविकक्षेपकययाः।

तदनोषनमारमाय

ब्रहजमानक्षेन

समाब्धिनमा

उपमदश्यतक्षे।

अजमानमाविरणमनविपृसत्तयाः

इमत

सपुव्यस्थमामपतमम्।
यस्य जमानस भविमत चक्षेतम् पपुरुषयाः प्रवितर तक्षे सयाः अनपुबन्ब्धियाः इमत बस्थमतयाः। विक्षेदमान्तस्य असब्धिकमारर -मविषयसम्बन्ब्धि-प्रयनोजनभक्षेदमातम् चत्विमारनोऽनपुबन्ब्धिमायाः।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
असब्धिकमारती इमत महमानम् मविषयनो वितर तक्षे। मपुख्यत्विक्षेन विक्षेदमाथर मविदम् मनमर लमचत्तयाः एकमागमचत्तयाः
समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः असब्धिकमारती गण्यतक्षे। एतक्षे एवि मविषयमायाः क्रमरयाः प्रमतपमामदतमायाः सबन्त। एतक्षेषपु अबस्मनम् पमाठक्षे
समाममान्यमम् आलनोचनस मविमहतमम्। अमगमक्षे पमाठक्षे अयमक्षेवि मविषययाः अनपुवितर तक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. ससमचतस मकमपुच्यतक्षे। प्रमारबब्धिस विमा मकमम्।
2. कमर बन्ब्धिनस मविविपृणपुत।
3. कमर भनोगयनोमनपररचयस ददमातम्।
4. ममानविमान्तयाःकरणस्य त्रतीनम् दनोषमानम् पररचमाययत।
5. मचत्तमलनो मतीममासस्यतमामम्।
6. मचत्तमविकक्षेपनो मतीममासस्यतमामम्।
7. अनपुबन्ब्धिमाथर याः मविमवयतमामम्।
8. विक्षेदमान्तसमारक्षे असब्धिकमाररलकणस मकमपुकमम्।
9. असब्धिकमारती कपुत्र इमत मविचमायर तमामम्।
10. अनक्षेकजन्मसपु समाब्धिनमानपुष्ठमानक्षेन ककीदृरनो जनयाः असब्धिकमारती भविमत इमत मविमवयतमामम्।
11. विक्षेदमान्तनोकममागर एवि कपुतनोऽनपुसतर व्ययाः असब्धिकमाररणमा।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1. महतमा पपुण्यपण्यक्षेन क्रकीतक्षेयस कमायनसौस्त्वियमा।
पमारस द:पु खनोदब्धिक्षेगरन्तपुस तर यमाविन्न मभदतक्षे॥
सरलमाथर याः - ममानविररतीरस बहह षपु जन्मसपु असजर तक्षेन महतमा पपुण्यक्षेन लभ्यतक्षे। इदस ररतीरस कमायरूमपणती
नसौकमा। दयाःपु खसमागरस ततपुर लबब्धिमा। यमावितम् नसौकमा न मभदतक्षे तमावितम् पमारस गन्तव्यमममत अमभप्रमाययाः
श्लनोकस्यमास्य।

2. ययाः अनमात्ममविदम् भविमत तस्य कमामयाः जमायतक्षे। कमामनो मह अनमात्मफलमविषययाः। कमामयाः प्रक्षेरकयाः प्रवितर कयाः
अबस्त। अतयाः कमामयाः कमर मण प्रविपृसत्तस जनयमत।

3. (क)
4. (ख)
5. (क)
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6. (क)
7. (ख)
8. (क )
9. तक्षे तस भपुक्त्विमा स्विगर लनोकस मविरमालस कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यर लनोकस मविरबन्त। (गतीतमा ९.२१)
उत्तरमामण-२

10. ममानविमान्तयाःकरणस मत्रदनोषदषपु मम्। दनोषत्रयस मह मलयाः मविकक्षेपयाः आविरणस चक्षेमत।
11. मचत्तमलयाः पमापमम्। मनमषदकममारचरणस्य विमासनयमा मचत्तमलयाः अनपुमतीयतक्षे।
12. मचत्तस्य चमाञ्चल्यमम् एवि मविकक्षेपयाः, मविषयमानम् प्रमत मचत्तस्य आकषर णस मविकक्षेपयाः। मचत्तस्य चमाञ्चल्यमातम्
मविकक्षेपयाः अनपुमतीयतक्षे।

13. अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदयाः आविरणमादम् भविमत। अनमात्मसपु आत्मत्विबपुमदतयाः आविरणमम् अनपुमतीयतक्षे।
14. (ग)
15. (घ)
16. (घ)
17. असब्धिकमारती मविषययाः सम्बन्ब्धियाः प्रयनोजनमम् इमत चत्विमारयाः अनपुबन्ब्धिमायाः सबन्त।
उत्तरमामण-३

18. (घ)
19. (ख)
20. विक्षेदमाथर मविदम् मनमर लमचत्तयाः एकमागमचत्तयाः समाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः विक्षेदमान्तनोकप्रयनोजनलमाभक्षे असब्धिकमारती।
21. विक्षेदमान्तसमारनोकक्षे असब्धिकमाररलकणक्षे आपमापतयाः इत्यनक्षेन इत्यस्यमाथर स्तमावितम् तथमा रमाबबदकस जमानस यक्षेन
ससरयनो मनवितर तक्षे परन्तपु आत्मजमानस्य प्रमतबबन्ब्धिकमा असम्भमाविनमा मविपरतीतभमाविनमा च न मविवितर तक्षे
इमत।

22. मविसब्धिपकविरकस

विक्षेदमाध्ययनमम्,

विक्षेदमाथर जमानमम्,

कमाम्यमनमषदकमर णनोयाः

पररत्यमागयाः,

मनत्यनद्वैममसत्तकप्रमायबश्चत्तनोपमासनमानमामम् अनपुष्ठमानमम् च इत्यमामदकममारमण पकविरजन्मसपु कपृतमामन चक्षेदमप
तक्षेभ्ययाः फलस लभ्यतक्षे। यक्षे पकविरजन्मसपु एतत्कममारमदकस समासब्धितविन्तयाः तक्षेषमास कपृतक्षे प्रकपृतजन्ममन
मनत्यमामदकमर णमामम् आविश्यकतमा नमाबस्त।

॥ इमत एकमविसरयाः पमाठयाः ॥
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