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26) मपुम कयाः
प्रस्तमाविनमा
स्विस्विरूपमाजमानस्य नमारक्षे समत ब्रहस्विरूपसमाकमात्कमारमातम् मपुमकयाः भविमत। शकयतक्षे च – तमक्षेवि
मविमदत्विमामतमपृत्यपुमक्षेमत नमान्ययाः पन्थमा मविदतक्षेऽयनमाय इमत। समा मपुमकयाः मदमविब्धिमा जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकश्च।
अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नक्षे जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः मविस्तरर आलनोचनमम् उपलभ्यतक्षे। कमर मत्रमविब्धिस – प्रमारबब्धिस,
मक्रयममाणस ससञ्चतञ्चक्षेमत। ब्रहजमानक्षे समत मक्रयममाण-ससञ्चतकमर णनोयाः नमारनो भविमत, परन्तपु दक्षेहमारम्भकस्य
प्रमारबब्धिकमर णयाः नमारमाभमाविमातम् दक्षेहस्य नमारनो न भविमत। मपुकस्य ब्रहजमामनन एषमा अविस्थमा मह जतीविन्मपुमकयाः।
प्रमारबब्धिकमर नमारक्षे समत दक्षेहनमारमातम् मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। प्रस्तपुतपमाठक्षे अनयनोयाः मपुक्त्यनोयाः स्विरूपस समाब्धिनस प्रयनोजनस
च आलनोचमयष्यन्तक्षे। बहह मभदरतदमारर मनकद्वैयाः जतीविन्मपुमकयाः न स्वितीकपृतमा। अतनो पमाठक्षे ऽबस्मनम् जतीविन्मपुमकससद्ध्यथर
यपुकय उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। जतीविन्मपुकस्य लनोकव्यविहमारयाः, कमर मभयाः तस्य अस्पपृषतमा इत्यमादयनो मविषयमा अत्र
आलनोमचतमा भमविष्यबन्त। उभयमविब्धिमपुमकससदसौ प्रममाणमामन अमप यथमाप्रयनोजनमम् उपस्थमापमयष्यन्तक्षे।

उदक्षेश् यमामन
पमाठमममस पमठत्विमा अब्धियाःस्थमा मविषयमायाः जमास्यन्तक्षे –

 जतीविन्मपुकक्षेयाः स्विरूपमम्
 मविदक्षेहमपुकक्षेयाः स्विरूपमम्
 जतीविन्मपुकक्षेयाः आविश्यकतमा अबस्त न विक्षेमत
 जतीविन्मपुकस्य समाब्धिनमामन
 जतीविन्मपुकस्य लनोकव्यविहमारमायाः
 जतीविन्मपुकस्य कथमजमाननमारयाः
 मविदक्षेहमपुकस्य कमा बस्थमतयाः स्यमातम्
 मविदक्षेहमपुकसौ प्रममाणमामन
 मविदक्षेहमपुकक्षेयाः आविश्यकतमा

26.1) भकम मकमा
अत्रमादसौ अदद्वैतविक्षेदमान्तरतीत्यमा जतीविन्मपुमकयाः आलनोच्यतक्षे। अथ कक्षेयस जतीविन्मपुमकयाः, जतीविन्मपुकक्षेयाः मकस
प्रममाणमम्, कथस विमा जतीविन्मपुकक्षेयाः ससमदयाः,मकस विद्वैतस्य प्रयनोजनमम् इत्यमामदप्रश्नमायाः सपुतरमास समपुमदतमायाः स्यपुयाः।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
अत्रनोच्यतक्षे यतम् जतीवितयाः पपुरुषस्य कतपृरत्वि-भनोकपृत्वि-सपुखदयाःपु खमामदलकणयाः मचत्तब्धिमर याः क्लक्षेररूपत्विमातम् बन्ब्धिनो
भविमत। ब्रहजमानक्षे समत एतक्षेषमास बन्ब्धिमानमास नमारनो भविमत। यदमा च प्रमारबब्धिकमर णयाः भनोगक्षेन कयमाभमाविमातम् जतीविस्य
ररतीरमम् अनपुवितर तक्षे परन्तपु ब्रहजमाननोदयमातम् कतपृरत्विमादयनो बन्ब्धिमा दरक तीभकतमा भविबन्त , तदमा जतीविन्नमप मपुकयाः स
जतीविन्मपुक इत्यपुच्यतक्षे।
विक्षेदमान्तसमारक्षे जतीविन्मपुमकप्रमतपमादनकमालक्षे उच्यतक्षे यतम् "जतीविन्मपुकनो नमाम स्विस्विरूपमाखण्डब्रहजमानक्षेन
तदजमानबमाब्धिनदमारमा स्विस्विरूपमाखण्डब्रहमण समाकमात्कपृतक्षे अजमानतत्कमायर ससञ्चत-कमर -ससरय-मविपयर यमादतीनमामम्
अमप बमासब्धितत्विमातम् असखलबन्ब्धिरमहतयाः ब्रहमनष्ठयाः" इमत। जतीविस्य स्विरूपस मह ब्रह। जतीविस्य स्विरूपभकतस्य
अखण्डब्रहणयाः जमानस यदमा भविमत तदमा स्विरूपमाजमानस मकलमाजमानस विमा नश्यमत, स्विस्विरूपस च समाकमात्कपृतस भविमत।
अजमाननमारमातम् तत्कमायमारणमाममप ससञ्चतकमर -ससरय-मविपयर यमादतीनमास नमारनो भविमत, जतीविश्च असखलबन्ब्धिरमहतयाः
सनम् ब्रहमण प्रमतष्ठमास लभतक्षे।

26.2) जतीविन्मपुकक्षे याः प्रममाणमम्
शपुमतरक्षेवि प्रममाणस जतीविन्मपुमकससदसौ। आम्नमातस च छमान्दनोग्यनोपमनषमद – तस्य तमाविदक्षेवि मचरस, यमाविन्न
मविमनोक्ष्यक्षे अथ सम्पत्स्यक्षे इमत। शतीमद्भिगविद्गतीतमासपु मदततीयमाध्यमायक्षे बस्थतप्रजस्य मविषयक्षे मविस्तरर उच्यतक्षे
भगवितमा। तमामन सविमारण्यक्षेवि विचमाससस जतीविन्मपुकसौ प्रममाणमम्। उकस च –

प तति।
"एषच्चा ब्रच्चाह्मती तस्थिततिदः पच्चाथ र नि ननिच्चा पं प्रच्चाप्य तविमह्य
तस्थित्वच्चास्यच्चामन्तकच्चालतऽतप ब्रह्म तनिविच्चाररमवृच्छतति"॥ इतति॥
आचमायर याः विससष्ठयाः उकविमानम्- "यथमाबस्थतममदस यस्य व्यविहमारवितनोऽमप च। अस्तस गतस बस्थतस व्यनोम
स जतीविन्मपुक उच्यतक्षे"॥ इमत॥ मविदमारण्यस्विमाममनमा जतीविन्मपुकमाविस्थमामविषयक्षे उकस -

प
"द्विनतिच्चाविस्थिच्चा सतस्थितिच्चा
चतदद्विनति त धतीदः तस्थिरच्चा भवितति।म

प निषत जतीविनक्त
प इतितीयरति॥
त इतति॥
स्थि नयर्वे तिस्यच्चादः पमच्चा

पमाठगतप्रश्नमायाः
1. जतीविन्मपुकयाः कयाः?
2. मपुमकयाः कमतमविब्धिमा?
3. जतीविन्मपुमकयाः सविरयाः सम्प्रदमायद्वैयाः अङतीमक्रयतक्षे विमा?
4. जतीविन्मपुकक्षेयाः प्रममाणस मकमम्?
5. विक्षेदमान्तसमारस्य कयाः लक्षेखकयाः?
6. ब्धितीयाः इत्यस्य कनोऽथर याः?
7. जतीविन्मपुकलकणस मकमम्?
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8. पपुनयाः सससमारबन्ब्धिनो भविमत विमा?

26.3) जतीविन्मपुम कस्विरूपमविचमारयाः
शपुमतस्मपृमतविमाक्यमामन जतीविन्मपुमकसद्भिमाविक्षे प्रममाणमामन वितर न्तक्षे। तमामन च कठविल्ल्यमामदषपु पठ्यन्तक्षे मविमपुकश्च मविमपुच्यतक्षे इमत। सविर षणमामविमनमपुरकयाः सनम् सविर भकतस्थस परममात्ममानस ध्यमायनम् जतीमवितदरमायमामम्
अबस्मन्नक्षेवि लनोकक्षे अमविदमा-कमाम-कममारमदप्रत्यकबन्ब्धिमातम् मपुकनो भकत्विमा दक्षेहक्षे मविदममाननोऽमप जतीविनो मपुकनो भविमत। न
तस्य पपुनयाः दक्षेहमान्तरप्रमामप्तयाः सम्भविमत। तथमा च बपृहदमारण्यकक्षे आम्नमायतक्षे -

प तित कच्चामच्चा यतऽस्य हृतद तस्थितिच्चादः।
"यदच्चा सविर्वे प्रमच्य

प "॥ इतति॥
अथ मतर्योऽमवृतिप्नो भवितत्र ब्रह्म समश्नतित
जतीविस्य हृमद बस्थतमायाः सविर कमाममायाः पपुत्रलनोकमवित्तद्वैषणमालकणमा मपुच्यन्तक्षे तदमा स जतीवियाः कमाममवियनोगमातम्
जतीविन्नक्षेवि अमपृतनो भविमत। ररतीरक्षे मविदममान एवि ब्रहभमाविस मनोकस प्रमाप्ननोमत। दक्षेहत्यमागमातम् अनन्तरस न तस्य
लनोकमान्तरप्रमामप्तयाः भविमत, अतनो मविदषपु याः प्रमाणमा न उत्कमामबन्त। यबस्मनम् लनोकक्षे ब्रहजमानस भविमत, तत्रद्वैवि तस्य
मनोकनो भविमत। शकयतक्षे च – अत्र ब्रह समश्नपुतक्षे इमत।
शपुत्यन्तरक्षेऽमप-

"सचकपुरचकपुररवि सकणर्नोऽकणर इवि समनमा अमनमा इवि” इमत। जतीविन्मपुकस्य दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदषपु
अमभममानमाभमाविमादम् यदमप चकपुषमा पश्यमत तथमामप विस्तपुतनो न पश्यमत। तथद्वैवि शृण्विन्नमप न शृणनोमत ,
मन्विमाननोऽमप न मनपुतक्षे। सक्षेबन्द्रियनोऽमप स मनररबन्द्रिय एवि।
स्मपृमतषपु जतीविन्मपुकयाः बस्थतप्रज-गपुणमाततीतमामदनमाममभयाः तत्र तत्र व्यविमह्रियतक्षे। विससष्ठरमामससविमादक्षे
जतीविन्मपुमक-मविदक्षेहमपुमकमविषयक्षे आलनोचनमा दृश्यतक्षे। तथमाहपुच्यतक्षे विससष्ठक्षेन –

"निवृरच्चा पं जच्चानि नकतनिषच्चानिच्चामच्चातजच्चानितविचच्चातररच्चाम।म

प तिप्नोदतत ति तविदतहप्नोनक्त
प तितवि यच्चा"॥ इतति॥
सच्चा जतीविनक्त
लसौमककविद्वैमदककमर णमास त्यमागपकविरकस कक्षेविलस जमानमनष्ठमायाः आत्ममविचमारपरमायणपपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमाविस्थमास
प्रमाप्नपुविबन्त। एषमा जतीविन्मपुकमाविस्थमा मविदक्षेहमपुकमाविस्थमायमायाः हक्षेतपुयाः। जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः अविस्थयनोयाः
मपुकदृष्टमा कनोऽमप भक्षेदयाः नमाबस्त। मकन्तपु जतीविन्मपुकस्य सबन्त इबन्द्रियमादतीमन इमत लसौमकककी दृमषयाः।
तत्त्विदृष्टमा तपु इबन्द्रियमामदकस न तस्य सम्भविमत। मविदक्षेहमपुकसौ तपु दक्षेहनमारमातम् तदसब्धिमष्ठतमानमामम् इबन्द्रियमाणमाममप
असम्भवितमापतमत। आचमायर याः विमरष्ठयाः उकविमानम् यतम् दक्षेहक्षेबन्द्रियद्वैयाः व्यविहमारयाः मक्रयतक्षे चक्षेद म् अमप जतीविन्मपुकस्य
कक्षेविलस ततम् लनोकतयाः न तत्त्वितयाः। एततम् नमामरूपमात्मकस जगतम् तस्य कपृतक्षे नषमम्। परन्तपु कक्षेविलस
प्रमारबब्धिकमर विरमातम् दक्षेहनमारपयर न्तस जतीविनस ब्धिमारयमत। अमप च एततम् नमामरूपमात्मकस जगतम् कक्षेविलस मचत्स्विरूपक्षेण
प्रमतभमामत। प्रततीयममानस मगररनदतीसमपुद्रिमामदकस सविर ममथ्यमावितम् प्रमतभमामत जतीविन्मपुकस्य। यतनो मह जतीविन्मपुकस्य
पपुरुषस्य अजमानविपृत्ततीनमामम् अभमाविमातम् बमाहस जगतम् सपुषपुमप्तवितम् प्रततीयतक्षे। अत्र प्रश्नयाः समपुदक्षेमत यतम्
जतीविन्मपुकसपुषपुप्त्यनोयाः कयाः भक्षेदयाः इमत। अत्रनोच्यतक्षे सपुषपुप्तसौ तपु अजमानविपृत्ततीनमास तमात्कमासलकयाः अभमावियाः भविमत। परन्तपु
भमारततीयदरर नमम्
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जतीविन्मपुकस्य अजमानविपृत्तययाः पकणरतयमा नश्यबन्त। अतयाः जतीविमपुकयाः न ससौषपुप्तकयाः पपुरुषयाः। तथमामह विससष्ठक्षेन
उच्यतक्षे-

"यथच्चातस्थितितमदपं यस्य वविहच्चारवितिप्नोऽतप च।

प उच्यतित"॥ इतति॥
अस्तपं गतिपं तस्थितिपं वप्नोम स जतीविनक्त
सपुखदयाःपु खद्वैयाः यस्य मनयाः मविषमादपकणरमम् न भविमत, मपुखक्षे च मविषमादस्य मचहस न दृश्यतक्षे, यथमाप्रमाप्तक्षे
बस्थमतयाः यस्य दृश्यतक्षे स एवि जतीविन्मपुकयाः इमत उच्यतक्षे। तथमामह रमासमम्-

प
रप प्रभच्चा।
"निप्नोदतत ति निच्चास्तमच्चायच्चातति सखिदुदःखि
नमखि

प उच्यतित"॥ इतति॥
यथच्चाप्रच्चाप्त त तस्थिततियरस्य स जतीविनक्त
रमासद्वैयाः उच्यतक्षे यतम् रपुकदक्षेवियाः विमामदक्षेवियाः जनकयाः इत्यमादययाः महमापपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमायाः आसनम्। "तस्य
तमाविदक्षेवि मचरस यमाविन्न मविमनोक्ष्यक्षे " इमत शपुत्यनपुसमारक्षेण आचमायर्नोपदक्षेरमातम् अमविदमाबन्ब्धिनमातम् मपुकयाः तत्त्विदरर्थी व्यमकयाः
यदमा ब्रहस्विरूपस जमानमामत तदमा एवि ररतीरत्यमागस न करनोमत।

दक्षेहमारम्भकस्य प्रमारबब्धिस्य उपभनोगक्षेन एवि

मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। यदमप अजमानस्य नमारयाः जमातयाः ब्रहसमाकमात्कमारक्षेण तथमामप प्रमारबब्धिस्य कमायर विरमातम्
मकसञ्चतम् कमालपयर न्तस ररतीरस मतष्ठमत। अत एवि जतीविन्मपुकयाः इमत उच्यतक्षे। तथद्वैवि शपुत्यमा आम्नमायतक्षे यतम् नमाभपुकस
कतीयतक्षे कमर कल्पकनोमटरतद्वैरमप इमत। अतयाः भनोगस मविहमाय कनोमटकल्पकद्वैयाः न कमर कतीयतक्षे। एषमा स्मपृमतयाः
जतीविन्मपुकमाविस्थमायमास प्रममाणमम्। अतयाः जतीविन्मपुकक्षेयाः अङतीकमारयाः न मक्रयतक्षे चक्षेतम् एतमासमास शपुततीनमामम् अनपुपपसत्तयाः
भविक्षेतम्।
आचमायर याः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः उकविमानम् यतम् जमानक्षेन पपुण्यमात्मनयाः अजमानस्य बनोब्धिनो भविमत। परन्तपु
प्रमारबब्धिकमर विरमातम् फलभनोगसममामप्तयाः न भविमत। अतयाः ररतीरस्य ब्धिमारणस भविमत। स एवि जतीविन्मपुकयाः इमत
उच्यतक्षे। अत्र अजमानस ब्रहमविषयकमम् भविमत। अतयाः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः स्विस्विरूपभकत -अखण्डब्रहणयाः जमानमम्
एवि अजमानस्य मविनमारकयाः इमत उकविमानम्। अब्धिपुनमा प्रश्ननो भविमत जमानस कथस स्विमविरनोसब्धिनयाः अजमानस्य नमारकनो
भविमत। आलनोकयाः यथमा अन्ब्धिकमारस्य मविनमारकयाः ब्रहजमानममप तथद्वैवि अजमानस्य मविनमारकमम्। अजमानमम्
अनमामदकमालमातम् मविदममानमम् अबस्त चक्षेद म् अमप ब्रहजमानस्य उदयक्षेन नषस भविमत। मकञ्च यपुगयपुगमान्तससञ्चतस
अनमामदकमालससञ्चतस तमयाः प्रदतीपप्रज्ज्विलक्षेन अपसमाररतस भविमत, प्रत्यकषक्षे पपुनयाः दतीपस्य अपसमारणक्षेन तमनोरमामरयाः
गपुहमास पकरयमत। तथद्वैवि अखण्डब्रहमाकमारमचत्तविपृत्तसौ प्रमतमबबम्बतमचदमाभमासयाः अजमानस मविनमारयमत। सदमानन्दक्षेन
अध्यमारनोपमापविमादपपुरस्सरस तत्त्विसपदमाथर्मौ रनोब्धिमयत्विमा तत्त्विमसतीमत विमाक्यक्षेन अखण्डमाथर अविबनोसब्धितक्षे असब्धिकमाररणयाः
अहस

मनत्य-रपुद-बपुद-मपुक-सत्य-स्विभमावि-परममानन्दमानन्तमादयस

ब्रह

अस्मतीमत

अखण्डमाकमारमाकमाररतमा

मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेमत। समा तपु मचत्प्रमतमबम्बसमहतमा सतती प्रत्यगमभन्नमम् अजमातस परस ब्रह्म मविषयतीकपृत्य तद्गत
अजमानमम् एवि बमाब्धितक्षे। मकञ्च, अजमानस्य नमारक्षे समत अजमानकमायर त्विमातम् स्वियमम् अमप नश्यमत। तदमा
पटकमारणतन्तपुदमाहक्षे पटदमाहवितम् कमायर मम् अमप नश्यमत। अखण्डमाकमारमचत्तविपृसत्तयाः एवि अजमानस नमारयमत।
अजमानस्य नमारक्षे समत जमानस तपु स्वियस प्रकमारतक्षे। तदमा तपु दग्ब्धिबतीजस यथमा पपुनयाः अङ्कपुरजननक्षे समथर न भविमत
तथद्वैवि जमानमामगनमा भस्मतीकपृतस कमर जमातस पपुनयाः पपुरुषस न बध्नमामत। जमानमम् अजमानस्य सविमारमण कमायमारमण नमारयमत
चक्षेतम् अमप प्रमारबब्धिस्य नमारस कतपुर न रक्ननोमत।
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अत्र जक्षेयस कमर मत्रमविब्धिमम्। प्रमारबब्धिकमर , ससञ्चतकमर , मक्रयममाणकमर चक्षेमत। यतम् कमर इह जन्ममन फलस
प्रदमातपुमम् आरबब्धिवितम् ततम् प्रमारबब्धिकमर इमत। जतीविस्य प्रयमाणकमालक्षे ससञ्चतकमर णमास कक्षेनमचतम् जन्मररतीरमामदभनोगमाय
उदद
पु स भकत्विमा ररतीरस मनमर्थीयतक्षे, ततम् कमर प्रमारबब्धिकमर । प्रमारबब्धिमामतररकस कमर ससञ्चतकमर । यतम् भमविष्यत्कमालक्षे
फलस प्रदमास्यमत जन्मजन्ममान्तरससञ्चतस ततम् कमर फलस ससञ्चतकमर इमत उच्यतक्षे। जमानमामगयाः सविर कममारमण
भस्मसमातम् कपुरुतक्षे इमत स्मपृमतयाः सविर ससञ्चतमक्रयममाणकममारमण ब्रहजमानक्षेन नश्यबन्त इमत आख्यमामत। परन्तपु
प्रमारबब्धिकममारमण न नश्यबन्त। अबस्मनम् जन्ममन मक्रयममाणमामण यमामन कममारमण फलप्रदमानस न कपुविर बन्त, भमामविकमालक्षे
फलप्रदमानमाय ससञ्चतमामन मतष्ठबन्त तमामन मक्रयममाणकममारमण इमत उच्यतक्षे। अतयाः प्रमारबब्धिस्य तपु भनोगक्षेन एवि
कययाः। यमावित्कमालपयर न्तस च प्रमारबब्धिस्य भनोगनो भविमत तमावित्कमालपयर न्तस ररतीरब्धिमारणस तपु अविश्यमम् आपतमत।
ननपु अजमानस्य मकलनोच्छक्षे दक्षे मकस जमानक्षेन भविमत न विक्षेमत। यमद स्यमातम् जमानक्षेन अजमाननमारयाः तमहर
अजमानकमायर स्य प्रमारबब्धिस्य अमप नमारयाः जमानक्षेन स्यमातम् , यथमा तन्तपुनमारक्षे तत्कमायर स्य पटस्यमामप नमारयाः भविमत।
यमद जमानक्षेन न अजमाननमारस्तमहर ब्रहजमानस्य व्यथर तमापसत्तयाः स्यमातम्। अत्र उच्यतक्षे अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः यतम्
जमानमम् अजमानस्य नमारकमारणस परन्तपु यथमा मकलनोच्छक्षे दक्षेन विपृकस्य अमप उच्छक्षे दयाः भविमत तथमा अत्र जमानक्षेन
अजमानस्य नमारक्षे समत तत्कणमातम् एवि ररतीरस्य नमारनो न भविमत। प्रमारबब्धिरूपस्य प्रमतबन्ब्धिकस्य कमारणमातम्
समामग्षयमास सत्यमाममप न कमायर मम् उत्पदतक्षे। यतनो मह प्रमारबब्धिस्य यमाविन्न भनोगक्षेन कययाः तमावितम् ररतीरस मतष्ठमत।
अत्र पपुनयाः प्रश्नयाः जमायतक्षे यतम् प्रमारबब्धिस्य जमानमामविरनोब्धिक्षे मकस कमारणमम् इमत। सविर कमर नमारकत्विक्षेऽमप
जमानस्य प्रमारबब्धिनमारकत्विस कपुतनो नक्षेमत चक्षेदच्पु यतक्षे विक्षेदमान्तमाचमायरयाः यतम् दृषमानपुरनोब्धिक्षेन एवि एततम् स्वितीकतर व्यमम्। अत्र
परममाथर तयाः जगतम् नमाबस्त एवि। परन्तपु लनोकक्षे दरर नमातम् एवि रमासक्षेण उच्यतक्षे। अमप च नद्वैयमामयकमायाः अमप
दरर नविरमातम् एवि परममाणपुस स्वितीकपुविर बन्त। एविस जतीविन्मपुकमा अमप दृषमायाः लनोकक्षे। अतनो जमानक्षेन न मह प्रमारबब्धिस्य कय
इमत उपपदतक्षे, अन्यथमा ररतीरक्षे मविदममानस्य कदमामचदमप मविदनोदययाः न स्यमातम्। परन्तपु रपुकविमामदक्षेविमादययाः
मपुकपपुरुषत्विक्षेन प्रससदमायाः, रमासक्षेष्विमप उमल्लसखतमायाः।
यमद ब्रहमविदमा मकलमामविदमास सम्पकणरतयमा दहमत तमहर अमविदमायमायाः दमाहकमारणमातम् कथस मविदषपु नो
दक्षेहमामदप्रमतभमासयाः भविक्षेमदमत चक्षेदच्पु यतक्षे दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे यतम् मविदपुतम् गच्छमत चक्षेद म् अमप मकसञ्चत्कणपयर न्तस
व्यजनस तपु चलमत एवि। अमप च रज्जसौ सपर याः बमासब्धितयाः चक्षेतम् अमप भयकम्पनमामद ततकणमातम् न गच्छमत। तथद्वैवि
मनविपृत्तयाः भविमत चक्षेतम् अमप न तत्कणमातम् एवि चक्रस्य भ्रममक्रयमा न मनविपृत्तमा भविमत। प्रकपृ तक्षे अमप
जतीविन्मपुकदरमायमामम् अजमानस नश्यमत चक्षेतम् अमप अजमानससस्कमारमायाः न नश्यबन्त। अयमम् अमविदमाससस्कमारयाः एवि
जतीविस्य परममपुकसौ बमाब्धिकयाः भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः
9. कमर कमतमविब्धिस वितर तक्षे?
10. मक्रयममाणकमर मकमम्?
11. मकस ससञ्चतकमर ?
12. मकस प्रमारबब्धिकमर ?
भमारततीयदरर नमम्
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13. जमानक्षेन समाकस कस्य कमर णयाः मविरनोब्धियाः नमाबस्त?
14. प्रमारबब्धिकमर णयाः कथस कययाः भविमत?
15. मक्रयममाणकमर णयाः कयस कथस भविमत?
16. सत्तमा कमतमविब्धिमा?
17. जगतयाः पमारममासथर कसत्तमा अबस्त विमा?
18. जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुकक्षेयाः हक्षेतपुयाः अबस्त विमा?

26.4) जतीविन्मपुक स्य आचरणमम्
जतीविन्मपुकस्य स्विरूपमम् उक्त्विमा इदमानवीं तस्य आचरणमविषयक्षे उच्यतक्षे। तथमामह ऐन्द्रिजमासलकयाः
स्विक्रकीडमामम् इन्द्रिजमालमम् इमत जमात्विमा सत्यरूपक्षेण यथमा न गपृहमामत तथमा जतीविन्मपुकयाः जगत्प्रपञ्चस ममथ्यमा इमत
जमात्विमा सत्यरूपक्षेण न पश्यमत। अतयाः एवि जतीविन्मपुकयाः पपुनयाः ममाससरनोमणतमादतीनम् न पमारममासथर कतयमा गपृहमामत।
अमप च जतीविन्मपुकस्य बपुभपुकमा रनोकयाः मनोहयाः एतक्षे ब्धिममारयाः तत्त्वितयाः न भविबन्त। यदमप व्यविहमारतयाः जनमायाः पश्यबन्त
जतीविन्मपुकमायाः पपुरुषमायाः अजमानबदमायाः पपुरुषमायाः इवि व्यविहरबन्त तथमामप यमातपुकमारस्य इन्द्रिजमालवितम् ततम् ममथ्यमा
एवि। तथमामह शपुमतयाः यतम् सचकपुरचकपुररवि सकणर्नोऽकणर इवि इमत। अमप च उददक्षेरसमाहसतीगन्थक्षे उच्यतक्षे यतम्-

म ग्रतति यप्नो नि पश्यतति पश्यनतप चच्चाद्वियततिदः।
प
"सषप प्तविति
जच्चा

र तप तनितष्क्रियश्चि यदः स आततविनच्चान्यप्नो इतितीह तनिश्चियदः"॥ इतति।
कपविन
ययाः पपुरुषयाः सपुषपुप्तवितम् पश्यमत जमागत्कमालमम्। मकञ्च जतीविन्मपुकस्य अदद्वैतस्य मनश्चययाः जमातयाः। अतयाः
यदमप दद्वैतस पश्यमत तथमामप अदद्वैतक्षेन दद्वैतस्य बमाब्धिविरमातम् न तपु दद्वैतस तत्त्वितयाः पश्यमत। अपरदृष्टमा यदमप स
कमायर कपुविर नम् अबस्त परन्तपु जतीविन्मपुकयाः मनबष्क्रययाः एवि। जतीविन्मपुकयाः एवि आत्ममवितम् भविमत , न अन्ययाः इमत एवि
मनश्चययाः।
जतीविन्मपुकस्य सससमारदरमायमामम् अनपुष्ठतीयममानमानमास पपुविमारहमारमविहमारमादतीनमास यथमा अनपुविपृसत्तयाः भविमत तथद्वैवि
ब्रहजमानमातम् पपुविर मविदममानमानमास रपुभविमासनमानमामम् अमप अनपुविपृसत्तयाः भविमत। मकञ्च रपुभमारपुभयनोयाः उपरर औदमासतीन्यस
भविमत। यदमप जतीविन्मपुकपपुरुषयाः समाब्धिमारणजनयाः इवि आचरणस करनोमत तथमामप तस्य कपुत्रमामप अमभममानस न
मतष्ठमत। अतयाः तत्त्विजमानमातम् परस प्रपञ्चस्य विस्तकनमामम् उपरर तस्य औदमासतीन्यस भविमत। दपर णक्षे यथमा
मपुखप्रमतमविम्बस्य ममानमापममानद्वैयाः न मकसञ्चतम् पररवितर नस भविमत, जतीविन्मपुकस्य अमप जगबन्मथ्यमात्विजमानमातम्
हषमारमविषमादमामद न भविमत। यतनो मह जतीविन्मपुकस्य तदमानवीं बनोब्धियाः जमायतक्षे यतम् प्रततीयममानस जगतम् तपु ममथ्यमा
प्रमामतभमाससकमम्। न कक्षेविलस जगतम् अमप तपु रमासमम् अमप तस्य मनकटक्षे ममथ्यमावितम् प्रमतभमामत। यथमा प्रदतीपयाः
ममागर स्य अन्ब्धिकमारस नमारमयत्विमा गपृहपयर न्तस नयमत पसथकस ततयाः तस्य कमायर नश्यमत तथद्वैवि रमासमम् अमप
अजमामननस ममागर प्रदश्यर आत्मजमानस प्रमत नयमत , ततयाः रमासस्य उपमादक्षेयत्विस नश्यमत। अत्र प्रश्नयाः सम्भविमत
यतम् स्विप्नक्षे अमप जनमायाः प्रमामतभमाससकस विस्तपु पश्यमत। अतयाः स्विप्नस्थजतीविन्मपुकयनोयाः कयाः भक्षेदयाः इमत। अत्र
सममाब्धिमानस तपु स्विप्नक्षे यदमप प्रमामतभमाससकस विस्तपु मविदतक्षे तथमामप स्विप्नक्षे स्विप्नस्थस्य जमानस न भविमत एततम्

238

भमारततीयदरर नमम्

मपुम कयाः

मटप्पणती

प्रमामतभमाससकस विस्तपु इमत। परन्तपु जतीविन्मपुकयाः जमानमामत एततम् जगमत मविदममानस विस्तपु प्रमामतभमाससकस ममथ्यमा
इमत।
जतीविन्मपुकयाः यमद प्रपञ्चस ममथ्यमावितम् जमानमामत तमहर जतीविन्मपुकस्य पमापपपुण्ययनोरमप ममथ्यमादृमषयाः स्यमातम्।
तथमात्विक्षे जतीविन्मपुकस्य स्विक्षेच्छमाचमारप्रसङयाः सममापतक्षेतम्। जतीविन्मपुकश्च यमद स्विक्षेच्छमाचमारती स्यमातम् तमहर
समाब्धिमारणममानविक्षेभ्यनो न तस्य भक्षेदयाः स्यमातम्। अतयाः जतीविन्मपुकक्षेयाः लनोकयमात्रनोच्छक्षे दकरत्विस स्यमातम्। अतयाः एवि
जतीविन्मपुमकविणर नसमयक्षे आचमायर याः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः उकविमानम् यतम् जतीविन्मपुकस्य रपुभविमासनमानमामम् अमप
अनपुविपृसत्तयाः भविमत। मकञ्च लनोकदृष्टमा तपु यथक्षेच्छमाचररत्विस जतीविन्मपुकस्य भमवितपुस रक्ननोमत। जतीविन्मपुकयाः स्विस्य
भनोजनमम् अपरस्मद्वै ददमामत, यनोगप्रभमाविमातम् आतमारय आरनोग्यस ददमामत। जतीविन्मपुकयाः लनोकससगहमाथर मपुकक्षेयाः परममप
कमर करनोमत इमत गतीतमासपु मनगमदतमम्। जतीविन्मपुकयाः जमानस प्रमाप्य न स्विक्षेच्छमाचमारती स्यमातम् , यतनो मह
अरपुभमामदविमासनमा समाब्धिनकमालक्षे एवि लपुप्तमा भविमत। अतयाः रपुभविमासनमानमामम् एवि अनपुविपृसत्तयाः स्यमातम्। अतयाः एवि
विक्षेदमान्तगपुरुयाः सपुरश्क्षे विरमाचमायर याः उकविमानम् यतम्-

"बदप च्चाद्विति
न सतितस्य यथतच्छच्चाचररपं यतद।

शिदनिच्चा पं तितदृशिच्चा पं चविन कप्नो भतदप्नोऽशितप चभक्षरत"॥ इतति॥
आचमायर याः उकविमानम् यमद ययाः मपुमपुकपुयाः अदद्वैततत्त्विस्य समाकमात्कमारस कपृत्विमा यथक्षेच्छमाचमारती भविमत तमहर
समाब्धिमारणजनतयाः कनो भक्षेदयाः तस्य। यमद उभयनोयाः अरपुमचभकणक्षे एवि ममतयाः स्यमातम् तमहर रकनतत्त्विदृरयनोयाः कनो
भक्षेदयाः।
आचमायर याः मविदमारण्ययाः तत्त्विदमरर नमास कपृतक्षे कथमम् आचरणस कतर व्यस ततम् उपमदषविमानम्। तदथमा-

प त्वपं मच्चा कच्चाङ्क्षितीस्ततिततविदविच्चानि।म
"तविड्वरच्चाहच्चातदतिल्य

म इतति॥
सविरधतीदप्नोषसपंतच्चागच्चाल्लिप्नोकनदः पदज्यस्व दतविविति"॥
अस्यमाथर्नो मह सविर्नोत्कपृषहक्षेतपुजमानविमानम् त्विस कमाममामदत्यमागमारकत्विक्षेन सविमारब्धिममविङ्विमाहमामदसमाम्यस ममा
कमाङ्क्षतीयाः ममा कपुरु। मकन्तपु कमाममामदलकणसकलमननोदनोषनमारक्षेन सविर जनद्वैयाः दक्षेविवितम् पकज्यनो भविक्षेतम्।

26.5) मविदक्षे ह मपुम कयाः
जतीविन्मपुकक्षेयाः अनन्तरस मविदक्षेहमपुकक्षेयाः स्विरूपमम् उच्यतक्षे। जतीविन्मपुकस्य एवि मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत।
जतीविन्मपुकस्य प्रमारबब्धिकमर णयाः उपभनोगक्षेन कयमातम् दक्षेहनमारक्षे समत मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। ससञ्चतमामदकमर णमास तपु
पकविरमक्षेवि नमारयाः जमातयाः। अतयाः इतनोऽमप मकममप कमर न अविमरष्यतक्षे जतीविन्मपुकस्य फलभनोगमाय। अतयाः दक्षेहनमारमादम्
मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। एषमा एवि मपुमकयाः परममपुमकयाः इत्यपुच्यतक्षे, स्विस्विरूपक्षेण ब्रहणमा समाकमम् एककीभमावियाः भविमत।
तथमा च रमासस-

प पदपं तकच्चा स्वदतहत कच्चालसच्चातवृतित।
"जतीविनक्त

प त्वपं पविनिप्नोऽसनतिच्चातमवि"॥ इतति॥
तविशितदतहमक्त
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भमारततीयदरर न मम्
यथमा विमायपुयाः कदमामचतम् चलनस त्यक्त्विमा मनश्चलरूपक्षेण अविमतष्ठतक्षे तथमा मपुकयाः आत्ममा उपमासब्धिकपृतस
सससमारस त्यक्त्विमा स्विस्विरूपक्षेण अविमतष्ठतक्षे। तदमा आत्मनयाः कपुत्रमामप गमतयाः न भविमत। तथमामह शपुमतयाः - "इहद्वैवि
प्रमविलतीयन्तक्षे कमाममायाः” इमत “अत्र ब्रह समश्नपुतक्षे" इमत च।
अमप च मविदक्षेहमपुकस्य बस्थमतयाः रमासद्वैयाः प्रमतपमादतक्षे तदथमा-

प प्नो निप्नोदतत ति निच्चास्तमततति नि शिच्चाम्यतति।
"तविदतहमक्त
नि सनच्चासन दूरस्थिप्नो नि चच्चाहपं नि च नितित रदः"॥ इतति॥
मविदक्षेहमपुकस्य पपुनयाः आमविभमारवियाः न भविमत। अमप च मविदक्षेहमपुकस्य अस्तनोऽमप न भविमत। मविदक्षेहमपुकयाः
न सत्स्विरूपमविमरषयाः न असत्स्विरूपमविमरषयाः भविमत। अमप च तस्य न कनोऽमप व्यविहमारयाः भविमत। न अयस
सममषरूपयाः न अयस व्यमषरूपयाः।
जतीविन्मपुकस्य आत्मसमाकमात्कमारयाः यदमप जमातयाः तथमामप तस्य प्रबलप्रमारबब्धिकमर विरमातम् तस्य
अबन्तममा मपुमकयाः न भविमत। अतयाः मविदक्षेहमपुकक्षेयाः आविश्यकतमा तस्य वितर तक्षे।
कमर एवि जतीविस्य लनोकमान्तरगमनस्य कमारणस भविमत। अतयाः कमर णयाः नमारमातम् मविदक्षेहमपुकस्य कपुत्रमामप
गमनस न भविमत। अत्र लतीनतमास प्रमाप्ननोमत। मकञ्च , सविरषमास कमर णमास नमारमातम् तस्य पपुनयाः जन्म न भविमत। तथमामह
शपुमतयाः-

प न्तत कच्चामच्चा यतऽस्य हृतद तस्थितिच्चादः।
"यदच्चा सविर्वे प्रमच्य

प "॥ इतति॥
अथ मतर्योऽमवृतिप्नो भवितति अत्र ब्रह्म समश्नतित
अत्र ब्रहजस्य यमा मविदक्षेहमपुमकयाः विमणर तमा समा मपुमकयाः तपु औपचमाररककी अबस्त। यथमा समासख्यमायाः विदबन्त
यतम् पपुरुषस्य बन्ब्धियाः नमाबस्त, मपुमकयाः अमप नमाबस्त। विस्तपुतयाः यमद बन्ब्धियाः स्यमातम् तमहर कदमामप तस्य मपुमकयाः न
स्यमातम्। तथद्वैवि अदद्वैतविक्षेदमाबन्तमभयाः अमप बन्ब्धिस्य सत्यतमा न अङतीमक्रयतक्षे। अतयाः परममाथर भकतमा मपुमकयाः अमप
नमाबस्त। अतयाः मपुमकयाः तपु औपचमाररककी एवि। यमद मनोकयाः जमायक्षेत तमहर मनोकस्य अमप नमारयाः स्यमातम्। कमारणस मह
जगमत यमामन विस्तपुमन उत्पदन्तक्षे तमामन विस्तकमन नश्यबन्त च। अतयाः मनोकस्यमामप अमनत्यतमा आगतमा। अतयाः
मनोकयाः नमाबस्त। बन्ब्धिकमारणमम् अमप नमाबस्त। अतयाः मनोकबन्ब्धिसौ तपु समापक्षेकसौ एवि। तथमामह गसौडपमादमाचमायर याः उकविमानम्
ममाण्डपु क्यकमाररकमायमास यतम् -

"नि तनिरप्नोधप्नो नि चप्नोत्पततनि र बन्धप्नो नि च सच्चाधकदः।

प निप र विन मक्त
प इततषच्चा परमच्चाथतिर च्चा"॥ इतति॥
नि ममप क्ष
अतयाः मनरनोब्धियाः नमाबस्त। जतीविस्य उत्पसत्तयाः अमप नमाबस्त। च जतीवियाः बदनो वितर तक्षे। अतयाः बन्ब्धिकमारणमम्
अमप नमाबस्त। अमप च मपुमपुकपुयाः अमप नमाबस्त। मनोकयाः अमप नमाबस्त। एषमा एवि परममाथर तमा इमत। अतयाः परममाथर तयाः
अखण्डस सबच्चदमानन्दस ब्रह एवि सत्यमम्। अन्यतम् सविर ममथ्यमा।
अत्र पपुनयाः प्रश्नयाः भविमत यमद जतीवियाः मचरमपुकयाः भविमत तमहर तस्य जतीविस्य मनोकयाः मक्रयमासमाध्ययाः
नमाबस्त। अतयाः मनोकस्य कथस पपुरुषमाथर तमा स्यमातम्। लनोकक्षे प्रमाथ्यर तक्षे यतम् पपुरुषद्वैयाः स पपुरुषमाथर याः। अमप च अप्रमाप्तस्य
प्रमामप्तयाः एवि पपुरुषमाथर याः। ततयाः एवि पपुरुषस्य प्रविपृसत्तयाः भविमत। अतयाः पपुरुषप्रविपृत्त्यभमाविमातम् मनोकस्यमामप पपुरुषमाथर तमा न
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अङतीकपृतमा स्यमातम्। अत्र सममाब्धिमानस कथयमत यतम् न कक्षेविलमम् अप्रमाप्तस्य विस्तपुनयाः प्रमामप्तयाः एवि पपुरुषमाथर याः। अमप
तपु, प्रमाप्तस्यमामप प्रमामप्तयाः पपुरुषमाथर याः इमत स्वितीमक्रयतक्षे। तदथमा मम उपनक्षेत्रमम् मयमा अजमानविरमातम् कपु त्रमामप स्थमामपतस
मविस्मपृतञ्च। तदमा कश्चन उकविमानम् यतम् तवि उपनक्षेत्रमम् अत्रद्वैवि अबस्त। तक्षेन च उपनक्षेत्रस प्रमाप्तस भविमत। अत्र मम
उपनक्षेत्रमम् आसतीतम् एवि। परन्तपु मयमा अजमानविरमातम् मविस्मपृतमम्। अजमानस्य नमारक्षे समत पपुनयाः प्रमाप्तमम्। एततम् तपु
प्रमाप्तस्य प्रमामप्तयाः। अतयाः जतीवियाः मपुकयाः एवि। परन्तपु अजमानविरमातम् नद्वैवि जमातस तस्य स्विरूपमम्। यदमा आत्मजमानमम्
अभवितम् तदमा तपु अजमानस्य नमारयाः जमातयाः। अतयाः जतीवियाः स्विस्विरूपममप जमातविमानम्।
अमप च भगविमानम् शतीकपृष्णयाः गतीतमायमामम् उकविमानम् यतम् -

म नच्चाथ र मनिप्नोगतिच्चानि।म
"प्रजहच्चातति यदच्चा कच्चामच्चानि सविच्चार

आतन्यतविच्चातनिच्चा तिष्टिप दः तस्थितिप्रजस्तदप्नोच्यतित"॥ इतति॥
कमाममायाः मत्रमविब्धिमायाः भविबन्त। बमाहमायाः आन्तरमा विमासनमाममात्ररूपमायाः। उपमासजर तमायाः मनोदकमादययाः बमाहमायाः ,
आरमामनोदकमादययाः आन्तरमायाः, पसथगततपृणमामदवितम् आपमाततयाः प्रततीतमा विमासनमारूपमाश्च। एतक्षेषमास मत्रमविब्धिकमाममानमास
कयक्षे समत ब्धितीयाः सममामहतमायाः भविमत। तदमा एवि सविर कमाममायाः पररत्यकमा भविबन्त। तक्षेन च जतीविन्मपुमकयाः भविमत।
ततयाः प्रमारबब्धिकयक्षे समत मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत।
मकञ्च दयाःपु खस रमागमामदमनममत्तजन्यमा रजनोगपुणमविकमाररूपमा सन्तमापमाबत्मकमा प्रमतककलमा मचत्तविपृसत्तयाः। तमादृरक्षे
दयाःपु खक्षे प्रमाप्तक्षे समत अहस पमापती सब्धिङम् ममास दरपु मात्ममानमम् इमत अनपुतमापमाबत्मकमा तमनोगपुणमविकमारत्विक्षेन भ्रमाबन्तरूपमा
मचत्तविपृसत्तयाः उदक्षेगयाः। सपुखस तपु रमाजत्वि-पपुत्रलमाभमामदजन्यमा समाबत्त्विककी प्रतीमतरूपमा अनपुककलमा मचत्तविपृसत्तयाः। तबस्मनम्
सपुखक्षे समत आगमाममनयाः तमादृरस्य सपुखस्य कमारणस पपुण्यमम् अनपुष्ठमाय तमादृरसपुखमापक्षेकमारूपमा तमामसती विपृसत्तयाः
स्पपृहमा। अत्र च सपुखदयाःपु खयनोयाः पकविरकमर प्रमामपतत्विमातम् व्यपुबत्थतमचत्तस्य विपृसत्तसम्भविमातम् च तदभ
पु यस समपुत्पदतक्षे।
अतयाः उदक्षेगस्पपृहक्षे तपु न मविविक्षेमकनयाः सम्भवितयाः। तथमा रमागभयक्रनोब्धिमाश्च न अस्य मविदन्तक्षे। एविस लकणलमकतस्य
बस्थतब्धितीजनस्य एवि प्रमारबब्धिनमारक्षे समत मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। तथमामह भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन प्रनोकस यतम्-

प
प ष प तविगतिसवृहदः।
"दुदःखितषनितद्विगमनिच्चा
दः सखित

वितीतिरच्चागभयक्रप्नोधदः तस्थितिधतीमतरप निरुच्यतित"॥ इतति॥
जतीविन्मपुकयाः यदमा तस्य सविमारमण अङमामन मविषयक्षेभ्ययाः आत्ममन प्रमतष्ठमापयबन्त तदमा एवि जतीविन्मपुकस्य
प्रजमा प्रमतमष्ठतमा भविमत। यथमा ककमर याः स्वियमम् एवि तस्य अङमामन स्विदक्षेहक्षे गपृहमामत तथद्वैवि बस्थतप्रजयाः अमप तस्य
इबन्द्रियमामन विरतीकपुविर बन्त। सममासब्धितयाः उबत्थतस्य पपुरुषस्य इबन्द्रियमामण तस्य स्विविरक्षे मतष्ठबन्त। यतनो मह
सममाब्धिसौ अजमानविपृसत्तनमास तपु नमारयाः भविमत। अतयाः यदमप इबन्द्रियमामण लनोकदृष्टमा कमायर कपुविर बन्त तथमामप तत्त्वितयाः
तपु नद्वैवि कमायर कपुविर बन्त। तथमामह आह गतीतमायमास भगवितमा शतीकपृष्णक्षेन यतम् -

"यदच्चा सपंहरतित चच्चाय पं कद मर्योऽङच्चानितीवि सविरशिदः।
इतन्द्रियच्चारतीतन्द्रियच्चाथभ
र्वे स्तस्य प्रजच्चा प्रततिषतिच्चा"॥ इतति॥
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अमप च यदमा इबन्द्रियद्वैयाः मविषयमातम् रमागमनोहमादतीनमास विमासमानमानमास नमारनो भविमत तदमा एवि पपुरुषयाः मपुकयाः
भविमत। ततम् सममाध्यभ्यमासबलमातम् एवि भविमत। सममासब्धिनमा एवि मचत्तस्य प्रसन्नतमा जमायतक्षे। तमादृरस्य
सममामहतमचत्तस्य जतीविन्मपुकस्य कमालक्षे प्रमारबब्धिकयमातम् मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत।
अत्र प्रश्नयाः भविमत यतम् मपृत्यनोयाः परमम् अमप इबन्द्रियमामण न कमायर कपुविर बन्त। इबन्द्रियमादतीनमामम् उपरमयाः
दृश्यतक्षे। मपृतस्य अमप लनोकव्यविहमारमामदकस न दृश्यतक्षे। अतयाः मपृत्यपुमविदक्षेमपुक्त्त्यनोयाः मकस पमाथर क्यमम् अबस्त। अत्र
एततम् जक्षेयस यतम् मपृत्यसौ सत्यमामम् इबन्द्रियमामण सकक्ष्मररतीरमावियवितयमा उत्क्रमान्तमामन भविबन्त , नकतनदक्षेहस प्रमत
गच्छबन्त। परन्तपु अजमानस्य नमारनो न भविमत मरणरतीलस्य। अतयाः अजमानकमारणमातम् उत्क्रमामतनो जतीविस्य
ररतीरब्धिमारणस भविमत। परन्तपु जतीविन्मपुकक्षेयाः अनन्तरस यस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत ,तस्य तपु पपुनयाः जन्ममरमाणमामदकस न
भविमत। यतनो मह मविदक्षेहमपुकस्य अजमानस्य अरक्षेषतयाः मविनमारनो भविमत। अतयाः अजमानजन्यमामन यमामन कमायमारमण
भविबन्त तमामन तपु न सम्भविबन्त मविदक्षेहमपुकस्य।

पमाठगतप्रश्नमायाः
19. मविदक्षेहमपुकक्षेयाः मकस लकणमम्?
20. कस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत?
21. मपृत्यपुमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः पमाथर क्यमम् मकमम्?
22. सविरषमास मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत विमा?
23. मविदक्षेहमपुकक्षेयाः परस पपुनयाः जन्म भविमत विमा?
24. मविदक्षेहमपुकक्षेयाः अनन्तरस प्रमारबब्धिकमर णयाः मकस भविमत।
25. जतीविन्मपुकस्य यमद अजमानस न मतष्ठमत तमहर मविदक्षेहमपुक्त्यमा मकस नश्यतक्षे?
26. चमाविमारकमायाः मकस मविदक्षेहमपुमकस स्वितीकपुविर बन्त ?
27. मविदक्षेहमपुकस्य प्रममाणस मकमम्?
28. मविदक्षेहमपुकस्य पपुण्यफलस मतष्ठमत विमा?

पमाठसमारयाः
विक्षेदमान्तनोकसमाब्धिनचतपुषयसम्पन्नयाः मपुमपुकपुयाः प्रममातमा पपुरुषयाः जतीविन्मपुक्त्यविस्थमास गच्छबन्त। जतीवितयाः
पपुरुषस्य कतपृरत्वि-भनोकपृत्वि-सपुखदयाःपु खमामदलकणयाः असखलयाः ययाः मचत्तब्धिमर याः सयाः क्लक्षेररूपत्विमातम् बन्ब्धिनो भविमत।
तस्य मनविमारणस जतीविन्मपुमकयाः। जतीविनम् सनम् मपुकयाः जतीविन्मपुकयाः इमत। विक्षेदमान्तसमारमाख्यक्षे प्रकरणगन्थक्षे जतीविन्मपुकक्षेयाः
लकणस मविस्तरक्षेण आलनोमचतमम्। 'यदमा सविर प्रमपुच्यन्तक्षे' 'सचकपुयाः अचकपुररवि सकणर अकणर इवि'
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इत्यमामदशपुमतविमाक्यमामन जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य स्विरूपस प्रस्तपुविबन्त। 'सपुषपुप्तविज्जमागमत यनो न पश्यमत'
इत्यमामदशपुमतविमाक्यद्वैयाः जतीविन्मपुकस्य स्विभमावियाः उकयाः। जतीविन्मपुक एवि पपुरुषयाः प्रमारबब्धिनमारमातम् परस मविदक्षेहमपुमकस
लभतक्षे। प्रमारबब्धिकमर णमास कयक्षे समत जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य न मकममप कमर मतष्ठमत फलभनोगमाय। ततश्च तस्य
मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। एषमा एवि मपुमकयाः परममपुमकयाः। मविदक्षेहमपुकसौ जतीवियाः ब्रहस्विरूप एवि भविमत। अस्यमायाः
मविदक्षेहमपुकक्षेयाः बस्थमतयाः रमासद्वैयाःप्रमतपमादतक्षे तदथमा-

प प्नो निप्नोदतत ति निच्चास्तमततति नि शिच्चाम्यतति।
तविदतहमक्त
नि सनच्चासन दूरस्थिप्नो नि चच्चाहपं नि च नितित रदः"॥ इतति॥

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. जतीविन्मपुकलकणस्य व्यमाख्यमानस कपुरु?
2. मविदक्षेहमपुकलकणस व्यमाख्यमानस कपुरु?
3. जतीविन्मपुकस्य आचरणमविषयक्षे सलख्यतमामम्?
4. जतीविन्मपुमकमविदक्षेहमपुक्त्यनोयाः पमाथर क्यमम् मकमम्?
5. मत्रमविब्धिकमर णयाः मविविरणस सलखतपु?
6. जतीविन्मपुकक्षेयाः प्रयनोजनस मकमम् आलनोच्यतमामम्?

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण1. असखलबन्ब्धिरमहतयाः आत्ममा एवि जतीविन्मपुकयाः इमत नमाम्नमा कथ्यतक्षे।
2. अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे मपुमकयाः मदमविब्धिमा। जतीविन्मपुमकयाः मविदक्षेहमपुमकश्चक्षेमत।
3. न जतीविन्मपुमकयाः सविरयाः सम्प्रदमायद्वैयाः अङतीमक्रयतक्षे।
4. रमामकपृष्णमादययाः पपुरुषमायाः जतीविन्मपुकमायाः आसनम्। अमप च रमासप्रममाणमम् अबस्त।
5. विक्षेदमान्तसमारस्य लक्षेखकयाः सदमानन्दयनोगतीन्द्रियाः।
6. ब्धितीपदक्षेन अत्र बपुदक्षेयाः गहणस भविमत।
7. विक्षेदमान्तसमारक्षे उच्यतक्षे यतम् जतीविन्मपुकयाः नमाम स्विस्विरूपमाखण्डब्रहजमानक्षेन तदम् अजमानबमाब्धिनदमारमा
स्विस्विरूपमाखण्डब्रहमण समाकमात्कपृतक्षे अजमानतत्कमायर ससञ्चत-कमर -ससरय-मविपयर यमादतीनमामम् अमप
बमासब्धितत्विमातम् असखलबन्ब्धिरमहतयाः ब्रहमनष्ठयाः इमत।

8. जतीविन्मपुकस्य पपुनयाः सससमारबन्ब्धियाः न भविमत।
9. कमर मत्रमविब्धिस वितर तक्षे। ससञ्चतप्रमारबब्धिमक्रयममाणभक्षेदमातम्।
10. अबस्मनम् जन्ममन मक्रयममाणमामन कममारमण मह मक्रयममाणकमर पदविमाच्यमामन।
भमारततीयदरर नमम्
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11. फलदमानमाय अनपुन्मपुखमामन यमामन कममारमण अनमामदकमालतयाः असजर तमामन ससञ्चतमामन च मतष्ठबन्त ततम्
ससञ्चतकमर ।

12. ससञ्चतकमर सपु मकसञ्चदम् एकस कमर ररतीरस प्रमारभतक्षे। ररतीरमारम्भकस ततम् कमर एवि प्रमारबब्धिस कमर ।
13. जमानक्षेन समाकस प्रमारबब्धिकमर णयाः मविरनोब्धियाः नमाबस्त।
14. प्रमारबब्धिकमर णयाः उपभनोगमातम् कयनो भविमत।
15. जमानक्षेन एवि मक्रयममाणकमर णयाः कयनो भविमत।
16. सत्तमा मत्रमविब्धिमा। व्यविहमाररककी, प्रमामतभमाससककी, पमारममासथर ककी चक्षेमत।
17. जगतयाः पमारममासथर ककी सत्तमा नमाबस्त।
18. जतीविन्मपुमकयाः एवि मविदक्षेहमपुकक्षेयाः हक्षेतपुयाः।
19. प्रमारबब्धिकमर णमास कयक्षे समत जतीविन्मपुकस्य पपुरुषस्य न मकममप कमर मतष्ठमत फलभनोगमाय। ततश्च तस्य
मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत।

20. जतीविन्मपुकस्य एवि मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। अतयाः मविदक्षेहमपुकक्षेयाः कमारणस जतीविन्मपुमकयाः इत्यमप विकसपु रक्यतक्षे।
21. मपृत्यसौ सत्यमामम् इबन्द्रियमामण सकक्ष्मररतीरमावियवितयमा उत्क्रमान्तमामन भविबन्त, नकतनदक्षेहस प्रमत गच्छबन्त।
परन्तपु अजमानस्य नमारनो न भविमत मरणरतीलस्य। अतयाः अजमानकमारणमातम् उत्क्रमामतनो जतीविस्य
ररतीरब्धिमारणस भविमत। परन्तपु जतीविन्मपुकक्षेयाः अनन्तरस यस्य मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत ,तस्य तपु पपुनयाः
जन्ममरमाणमामदकस न भविमत। यतनो मह मविदक्षेहमपुकस्य अजमानस्य अरक्षेषतयाः मविनमारनो भविमत।

22. सविरषमास मविदक्षेहमपुमकयाः न भविमत। यस्य अरक्षेषतयमा अजमानस्य नमारनो भविमत तस्यद्वैवि मविदक्षेहमपुमकयाः
भविमत।

23. मविदक्षेहमपुकक्षेयाः अनन्तरस पपुनयाः जन्म न भविमत।
24. आमम् प्रमारबब्धिकमर णनो नमारक्षे मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत। यतनो मह उपभनोगक्षेन कययाः भविमत प्रमारबब्धिस्य।
25. यदमप जतीविन्मपुकस्य अजमानस न मतष्ठमत तथमामप तस्य प्रमारबब्धिकमर तपु मतष्ठमत। यदमा प्रमारबब्धिस्य
नमारनो भविमत तदमा मविदक्षेहमपुमकयाः भविमत।

26. आमम् चमाविमारकमायाः मविदक्षेहमपुमकस स्वितीकपुविर बन्त। परन्तपु तक्षेषमास मविदक्षेहमपुमकयाः इत्यपुकक्षे कक्षेविलस ररतीरनमारयाः इमत।
27. मविदक्षेहमपुकक्षेयाः प्रममाणस तपु यदमा ससहरतक्षे चमायस ककमर्नोऽङमानतीवि इत्यमामदमभयाः स्मपृमतमभयाः अविगम्यतक्षे।
28. मविदक्षेहमपुकस्य अरक्षेषतयाः अजमाननमारमातम् तस्य पपुण्यमम् अमप न मतष्ठमत।

॥ इमत षबड्विसरयाः पमाठयाः ॥
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