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27) मविविक्षे क मानन्दविक्षे द मान्तमचन्तनमम्
प्रस्तमाविनमा
भमारतविषर

मह

आध्यमाबत्मकतमायमायाः

भकममयाः।

तत्र

कमालक्षे

कमालक्षे

बहह नमास

ब्धिमर सम्प्रदमायमानमास

दरर नसम्प्रदमायमानमास च उत्पसत्तयाः अभकतम्। भमारततीयदरर नक्षेषपु प्रमपुखस स्थमानमम् अलङ्करनोमत विक्षेदमान्तदरर नमम्। तस्य च
दरर नस्य बहवियाः सम्प्रदमायमायाः, बहह मन च व्यमाख्यमानमामन। विक्षेदमान्तदरर नस विस्तपुतयाः समाकमातम् उपमनषदयाः आसशत्य
स्वितीयस दरर नससदमान्तस प्रस्तसौमत। यदमप सविर एवि विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमायाः उपमनषदयाः प्रममाणत्विक्षेन स्वितीकपु विर बन्त,
तथमामप उपमनषद्व्यमाख्यमानक्षेषपु तक्षेषमामम् अबस्त सककमायाः भक्षेदमायाः। तस्ममातम् ससदमान्तक्षेषपु अमप बहह षपु स्थलक्षेषपु अबस्त
तक्षेषमास स्विमाभमामविकयाः भक्षेदयाः। विक्षेदमान्तदरर नक्षेषपु एविस परस्परयाः मतभक्षेदयाः प्रससद एवि। परन्तपु एविस मतभक्षेदक्षे समत अमप
सविमारमण विक्षेदमान्तदरर नमामन एकमम् एवि परमक्षेश्विरस मनमदर रबन्त, सविरयाः दरर नममागरयाः एकयाः एवि परमक्षेश्विरयाः मविमविब्धिरूपक्षेण
आप्यतक्षे इमत शतीरमामकपृष्णजतीविनमम् अविलनोक्य मविविक्षेकमानन्दक्षेन मविजमातमम्। शतीरमामकपृष्णयाः मह तमादृरयाः
अध्यमात्मसमाब्धिकयाः यस्य जतीविनक्षे दद्वैतस मविमरषमादद्वैतमम् अदद्वैतस च तत्त्विस परस्परमम् अमविरुदतयमा अनयमासक्षेन
मविरमाजतक्षे। एविस

जतीविनक्षेन उपदक्षेरक्षेन च प्रभमामवितयाः सनम् मविविक्षेकमानन्दयाः रमासमामण आसशत्य (प्रमाब्धिमान्यक्षेन

उपमनषदयाः भगविद्गतीतमास च आसशत्य) शतीरमामकपृष्णस्य समन्वियभमाविस प्रचमाररतविमानम्। शतीरमामकपृष्णक्षेन
प्रभमामवितस्य तस्य एतमादृरस विक्षेदमान्तव्यमाख्यमानस यथमा अध्यमात्मममागर गमाममनमास बहह नमास बहह ससरयस मनरमाकपृत्य
मनयाःससरयस तमानम् अध्यमात्मममागर प्रचनोदयमत, तथद्वैवि प्रमायनोमगकजतीविनक्षे अमप उपयनोगमाय भविमत। तस्ममातम् अमाब्धिपुमनकक्षे
मविजमानयपुगक्षे विक्षेदमान्तस्य अमभनविरूपक्षेण एतमादृरस व्यमाख्यमानस सविरयाः दरर नसजजमासपुमभयाः अविश्यमम् अध्यक्षेयमम्।
मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तस्य एतमादृरस ममाहमात्म्यस यतम् ततम् व्यविहमाररकस्य आध्यमाबत्मकस्य च जतीविनस्य प्रमाचतीरस
मनरमाकपृत्य व्यविहमारजतीविनक्षे एवि आध्यमाबत्मकतमायमायाः प्रयनोगयाः कथस स्यमातम् इमत स्पषतयमा न्यरूपयतम्।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमद्भियाः -

➢ स्विमाममनयाः मविविक्षेकमानन्दस्य मविषयक्षे समाममान्यतयाः जमायतक्षे।
➢ मविविक्षेकमानन्दस्य दरर नमविषयक्षे मविस्तरक्षेण जमायतक्षे।
➢ मविविक्षेकमानन्ददरर नक्षे शतीरमामकपृष्णस्य प्रभमावियाः जमायतक्षे।
➢ मविविक्षेकमानन्दस्य सक्षेविमाभमावियाः जमायतक्षे।
➢ यनोगचतपुषयस्य मविविक्षेकमानन्दकपृतयाः समन्विययाः जमायतक्षे।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
➢ अन्यदरर नक्षेभ्ययाः मविविक्षेकनन्ददरर नस्य विद्वैलकण्यस जमायतक्षे।
➢ अपरनोकमानकभकमतयाः मकमथर मम् अध्यमात्मप्रपञ्चक्षे प्रममाणमममत जमायतक्षे।
➢ मविविक्षेकमानन्दप्रदमरर तस यनोगचतपुषयस जमायतक्षे।
➢ आब्धिपुमनककमालक्षे मविविक्षेकमानन्दस्य विक्षेदमान्तदरर नस मकमथर मम् आविश्यकमम् इमत जमायतक्षे।

27.1) कयाः मविविक्षे क मानन्दयाः
स्विमाममनयाः मविविक्षेकमानन्दस्य पररमचमतयाः आब्धिपुमनकक्षे भमारतविषर प्रमाययाः सविरषमामक्षेवि अबस्त। १८६३ईरवितीयमाबदक्षे जन्विररममासस्य १२-मदनमाङ्कक्षे लबब्धिजन्ममा स पकविमारशमक्षे नरक्षेन्द्रिनमाथ-दत्तयाः इमत नमाम्नमा पररमचतयाः
आसतीतम्। तस्य आध्यमाबत्मकगपुरुयाः आसतीतम् शतीरमामकपृष्णयाः। गपुरनोयाः सकमारमातम् सन्न्यमासदतीकमास प्रमाप्य
पररवमाजकजतीविनस मनविर हनम् भमारतविषर स्य मविमविब्धिस्थमानक्षेषपु अटनम् ब्धिमर प्रचमारस कपृत्विमा १८९३ -ईरवितीयमाबदक्षे मचकमागनो
इमत नगयमारमम् अनपुमष्ठतक्षे मविश्विब्धिमर सम्मक्षेलनक्षे भमागस गपृहतीत्विमा तत्र सनमातनब्धिमर स्य महत्त्विमम् उद्घनोष्य स जगमत
प्रससमदस प्रमाप्तविमानम्। ततयाः स सनमातनब्धिमर स्य मविरक्षेषतयाः विक्षेदमान्तस्य प्रचमारस कपृत्विमा समगमायमायाः ममानविजमातक्षेयाः उन्नमतस
मविब्धिमातपुस चक्षेमषतविमानम्। तस्य मपुखक्षे विक्षेदमान्तस्य विमाणती सजतीवितमास प्रमाप्य जनमनसस नकतनस रूपस ब्धिपृतवितती। तस्ममातम्
तत्प्रचमाररतस विक्षेदमान्तस मविदमाससयाः नव्यविक्षेदमान्तयाः (Neo-Vedānta) इत्यमभब्धिमानक्षेन सम्बनोब्धियबन्त।

27.2) मकस नमाम मविविक्षे क मानन्दविक्षे द मान्तदरर नमम्?
भमारततीयरमासपरम्परमायमामम् आबहनोयाः कमालमादम् बहह नमास दमारर मनकतत्त्विमानमास तथमा दमारर मनकमानमास
समपुत्पसत्तयाः अभकतम्। तक्षेषपु षडम्

आबस्तकदरर नमामन न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-समासख्य-यनोग-पकविर्नोत्तरमतीममाससमाख्यमामन

प्रससदमामन। एतक्षेषपु पपुनयाः उत्तरमतीममाससमायमामम् एवि दद्वैत -मविमरषदद्वैत-अदद्वैत-रपुदमादद्वैत-दद्वैतमादद्वैत-अमचन्त्यभक्षेदमाभक्षेदरद्वैविमविमरषमादद्वैतमामददरर नमामन परस्परसकक्ष्मभक्षेदस मनविर हबन्त रमाजन्तक्षेतरमामम्। कमालक्रमक्षेण सममागतमानमास तत्त्विमविदमास
मतमामन अमप तमादृरदमारर मनकतत्त्विक्षेषपु अन्तभर विबन्त। जतीवियाः, ब्रह, जगतम्, ममायमा इत्यमामदमविषयमानम् आसशत्य एवि
उत्तरमतीममाससमादरर नस प्रविपृत्तमम्। मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तदरर नमम् अमप तमानम् तदमतररकमविषयमानम् च आलनोचयतम्
उत्तरमतीममाससमादरर नक्षे एवि पदस करनोमत इमत विकसपु रक्यतक्षे। मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तदरर नमम् इदमानवीं सनमातनब्धिमरण
एककीभकतमम् एवि जमातमम्। मविविक्षेकमानन्दक्षेन समाकमादम् विक्षेदमान्तविमाक्यमामन एवि आसशत्य सममाजजतीविनक्षे अस्ममाकस
व्यविहमारक्षे च तमामन कथस प्रयनोकव्यमामन, यक्षेन अस्ममाकमम् आबत्मककी विद्वैषमयककी च समपुन्नमतयाः स्यमातम् इमत भकयनो
भकयनो दमरर तमम्। परन्तपु इदमम् अस्ममामभयाः स्मतर व्यस यतम् स्विमामती मविविक्षेकमानन्दयाः अमभनविस कसञ्चदमर दरर नस विमा
प्रमतष्ठमापमयतपुस न चक्षेषयमाममास। भमारतविषर स्य आध्यमाबत्मकमम् ऐमतहमम् तक्षेन उत्तरमासब्धिकमाररूपक्षेण प्रमाप्तमम्।
ससकटमापन्नस तदम् ऐमतहस रपुदस प्रमाणवितम् समपृदस कमालनोपयनोमग च मविब्धिमाय स मविश्विक्षेषपु मविस्तमारयमाममास यक्षेन ततम्
समक्षेषमास ममानविमानमास बनोब्धिगम्यस सतम् स्वितीयजतीविनक्षे पररपमालनमाय उपयनोमग स्यमातम्। अतयाः मविविक्षेकमानन्ददरर नस नमाम
विक्षेदमान्तस्य कमालनोपयनोमगतयमा प्रमायनोमगकस व्यमाख्यमानमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. मविविक्षेकमानन्दस्य बमाल्यकमालक्षे मकस नमाम आसतीतम्?
2. मविविक्षेकमानन्दस्य आध्यमाबत्मकगपुरुयाः कयाः आसतीतम्?
3. मविविक्षेकमानन्दक्षेन प्रचमाररतस्य दरर नस्य नमाम मकमथर विक्षेदमान्तदरर नमम् इमत?
4. मविविक्षेकमानन्दस्य जन्ममदविसयाः कयाः?
5. कबस्मनम् ईरवितीयमाबदक्षे मविविक्षेकमानन्दयाः मचकमागनोनगरक्षे मविश्विब्धिमर सम्मक्षेलनक्षे यनोगदमानस कपृतविमानम्?
6. मविविक्षेकमानन्दक्षेन प्रचमाररतस्य विक्षेदमान्तस्य मकमम् अमभब्धिमानमम्?

27.3) मविविक्षे क मानन्ददरर नक्षे शतीरमामकपृ ष्णस्य प्रभमावियाः
प्रथमतयाः इदस जमातव्यस यतम् मविविक्षेकमानन्दस्य विक्षेदमान्तमचन्तनक्षे तस्य गपुरनोयाः शतीरमामकपृष्णस्य महमानम्
प्रभमावियाः आसतीतम्। शतीरमामकपृष्णदक्षेविस्य प्रब्धिमानमरष्ययाः मविविक्षेकमानन्दयाः गपुरनोयाः विमातमारविह एवि आसतीतम्।
भमामविपथप्रदरर करूपक्षेण एवि शतीरमामकपृष्णदक्षेवियाः तस मनममर तविमानम्। शतीरमामकपृष्णस्य दक्षेहत्यमागमादम् अनन्तरमम् अमप
मविविक्षेकमानन्दयाः तस्ममातम् ममागर मनदक्षेरस लभतक्षे स्म इमत पमाश्चमात्त्यक्षे अविबस्थमतकमालक्षे बहह ब्धिमा तक्षेन उकमम्। यदमप
शतीरमामकपृष्णमविषयक्षे स स्विल्पमक्षेवि कथयमत स्म तथमामप तस्य समगस जतीविनस शतीरमामकपृष्णजतीविन-विचन-प्रचमारमाय
एवि मविमनविक्षेमदतमम् आसतीतम्। तथमामह तक्षेननोकस- “यत्सविर भमाविमम् अहस कथयमामम, तत्सविर मम् एवि तस्य

(रमामकपृष्णदक्षेविस्य) मचन्तमारमारक्षेयाः प्रमतध्विमनकल्पमम्। अनपुत्तममानम् मविहमाय एतक्षेषमामम् एकनोऽमप मदतीयनो नमाबस्त।
...सत्यभकतस कल्यमाणकरस च यत्सविर मयमा उच्चररतस, सविर मक्षेवि तस्य विचनस्य प्रमतध्विमनममात्रमम्। ”
(स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य

'विमाणती ओ रचनमा')

एतस्ममादम् अविब्धिमारणतीयस यतम् शतीरमामकपृष्णदक्षेविस्य जतीविनस तथमा तस्य

उपदक्षेरमामपृतस यथमा जनमा अविगन्तपुस गहतीतपुस च रक्नपुययाःपु तथमा जनमानमास मननोभकमममनममारणमाय एवि मविविक्षेकमानन्दक्षेन
प्रयमततमम्। न मह कस्यमचतम् सम्प्रदमायस्य प्रमतष्ठमापकरूपक्षेण, अमप तपु नविभमारतविषर स्य आध्यमाबत्मकममागर प्रदरर करूपक्षेण, नवियपुगस्य अवितमाररूपक्षेण च रमामकपृष्णदक्षेविस दृषविमानम् मविविक्षेकमानन्दयाः। मद्रिपपुरतीस्थमरष्यक्षेभ्ययाः प्रक्षेमषतक्षे
पत्रक्षे एकदमा मविविक्षेकमानन्दक्षेन सलसखतमम् - "अयस जनयाः (रमामकपृष्णदक्षेवियाः) तस्य एकपञ्चमारदषर व्यमामपजतीविनक्षे
पञ्चसहसविषमारणमास जमाततीयमम् आध्यमाबत्मकस जतीविनस यमामपतविमानम्, एविम्प्रकमारक्षेण भमामविमरकमाप्रदमादरर रूपक्षेण स
आत्ममानस सज्जतीकपृतविमानम्" इमत। अतयाः मविविक्षेकमानन्दस्य दरर नस शतीरमामकपृष्णदरर नसमायपुज्यक्षेन द्रिषव्यमम्।

27.4) विक्षे द मान्तमाब्धिमारक्षेण दरर नप्रचमारस्य कमारणमम्
मदततीयतयाः, यदमप शतीरमामकपृष्णभमाविप्रचमार एवि मविविक्षेकमानन्दस्य उदक्षेश्यमम् आसतीतम् तथमामप
विक्षेदमान्तदरर नमम्

आसशत्य

मविविक्षेकमानन्दयाः

स्वितीयदरर नस

प्रचमाररतविमानम्

इत्यत्र

कमारणस

मह

तन्मतक्षे -

शतीरमामकपृष्णविचनस्य तमात्पयर मविश्विजनतीनमम्, तस्ममातम् तत्प्रकमारनमाय मविश्विजनतीननो एकनो ममाध्यमयाः अपक्षेमकतयाः।
विक्षेदमान्तक्षे एवि कक्षेविलस मविश्विजनतीनस सत्यस मनमहतमबस्त, यदम् ब्धिमर्थीयमविश्विमासमनगडमनबदस नमाबस्त, यच्च
सहसविषरभ्ययाः सनमातनब्धिमर स्य अन्तमनर महततत्त्विरूपक्षेण मविरमाजतक्षे। अमप च , स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन अविलनोमकतस
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
यतम्- शतीरमामकपृष्णदक्षेविनो न कक्षेविलस विद्वैदमाबन्तकसत्यसमकहमानमास परतीकणस प्रमाममाण्यस च व्यविस्थमापयमाममास, अमप तपु
विक्षेदमान्तस्य समारभमागस ब्धिमर्थीयमाप्रयनोजनतीयमासरक्षेभ्ययाः पपृथकम् कपृत्विमा स्वितीयजतीविनममाध्यमक्षेन तस्य व्यमाविहमाररकस प्रयनोगस
च सससमाध्य विक्षेदमान्ततत्त्विमम् आब्धिपुमनककमालनोपयनोमगत्विक्षेन ससस्थमामपतविमानम्। तस्ममातम् मविविक्षेकमानन्दयाः 'कमर जतीविनक्षे
विक्षेदमान्तयाः' इमत तत्त्विस यतम् प्रचमाररतविमानम् तस्य उपजतीव्यममासतीतम् शतीरमामकपृष्णदक्षेविस्य जतीविनमक्षेवि। अतनो
मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य मकलभकतस तत्त्विस तमावितम् शतीरमामकपृष्णजतीविनमक्षेवि। एविस शतीरमामकपृष्णदक्षेवियाः स्विककीयजतीविनक्षे
विक्षेदमान्ततत्त्विमानमास प्रयनोगस चकमार, मविविक्षेकमानन्दस्तपु विक्षेदमान्तममाध्यमक्षेन शतीरमामकपृष्णजतीविनस व्यमाख्यमातविमानम् इमत
परस्परपररपकरकप्रमक्रयमा एवि शतीरमामकपृष्ण-मविविक्षेकमानन्ददमारर मनकभमाविनमायमा मभसत्तभकतमा।

27.5) सविर स्तरतीयममानविमानमामम् आध्यमाबत्मककी अभ्य पु न्न मतयाः
तदतीयदरर नस्य लक्ष्यमम्
तपृततीयतयाः

ममानविमानमामम्

आध्यमाबत्मककी

अभ्यपुन्नमतयाः

तदतीयदरर नस्य

लक्ष्यमम्

आसतीतम्।

पररवमाजकसन्न्यमाससरूपक्षेण भमारतभ्रमणकमालक्षे जनमानमास दमाररद्षयस मरकमाहतीनतमास च वितीक्ष्य स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य
मनयाः दयाःपु खमनपतीमडतस सञमातमम्। तक्षेनमाविगतस यतम् - भमारतस्यमाविनतक्षेयाः मकलस कमारणस- सम्पदत्पु पमादकमानमास
समाब्धिमारणदररद्रिजनमानमास रनोषणस, तमानम् प्रमत हक्षेयदृमषयाः, तथमा नमारतीणमामम् अविहक्षेलनमम्। तक्षेन एतदमप प्रत्यकतीकपृतस यतम्
दमाररद्षयक्षे सत्यमप सविर त्र जनमानमास जतीविनक्षेषपु ब्धिमर्नो जतीविच्छमकरूपयाः, आध्यमाबत्मकतमा एवि जमातक्षेयाः प्रमाणकक्षेन्द्रिभकतमा,
आध्यमाबत्मकजतीविनक्षे रमकसञ्चमारक्षेण एवि अस्यमायाः जमातक्षेयाः पपुनरभ्यपुन्नमतयाः नविजतीविनलमाभयाः च स्यमातमामम्।
स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य प्रत्यययाः आसतीतम् यतम् - 'विक्षेदमान्त'नमाम्नमा पररमचतक्षे भमारतविषर स्य प्रमाचतीनमाध्यमाबत्मकदरर नक्षे
एतमादृरमामन बलसम्पन्नमामन आध्यमाबत्मकतत्त्विमामन मनमहतमामन सबन्त यक्षेषमास व्यमाविहमाररकजतीविनक्षे प्रयनोगक्षेण सम्पकणमार
जमामतरुज्जतीमवितमा स्यमातम्। अमप च, पमाश्चमात्यदक्षेरमानम् गत्विमा मविविक्षेकमानन्दक्षेनमाविलनोमकतस यतम्- तत्रस्थमा
लसौमककव्यविहमारपटविनोऽमप

मनयाःसङतमा-उदक्षेग-मनरथर कतमामद-अबस्तत्विसम्पमकरत-मनस्तमाबत्त्विकसमस्यमामभयाः,

महससमा-नतीमतहतीनतमामदसमाममासजकसङ्कटद्वैश्च

आक्रमान्तमायाः।

एतक्षेषमास

सङ्कटमानमास

सममाब्धिमानस

विक्षेदमान्तस्य

रमक्रगभर तत्त्विसमकहद्वैयाः कतपुर रक्यतक्षे इमत मविविक्षेकमानन्दस्य दृढमविश्विमास आसतीतम्। तस्ममातम् स्विमामममविविक्षेकमानन्दयाः
शतीरमामकपृष्णजतीविनममाध्यमक्षेन तदतीयविचनममाध्यमक्षेन च प्रकमामरतस्य विक्षेदमान्तस्य रमकप्रदतत्त्विसमकहमानम्
जनसमाब्धिमारणक्षेभ्ययाः प्रचमाररतविमानम् यक्षेन सविर स्तरतीयमाणमास समक्षेषमामम् आध्यमाबत्मककी उन्नमतयाः स्यमातम्।

27.6) समन्विययाः
अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नमतक्षे जमानमादक्षेवि तपु कद्वैविल्यमम्। नमान्ययाः पन्थमा मविदतक्षे। ईश्विरमारमाब्धिनक्षेन , ईश्विरपकजनक्षेन,
यनोगममागरण दद्वैतममागरण विमा कद्वैविल्यस न लभ्यतक्षे। दद्वैतविक्षेदमान्तदरर नमतक्षे भमकरक्षेवि भगवित्समाकमात्कमारकमारणमम्।
शतीरमामकपृष्णमतस मह 'यमाविबन्त मतमामन तमाविन्तयाः पन्थमानयाः' इमत। अथमारतम् भगवित्प्रमाप्तयक्षे यदमप बहह मन मतमामन
ममागमारमण च सबन्त, गन्तव्यस्थलस तपु समक्षेषमास दरर नमानमास समाब्धिनममागमारणमास विमा सममानमक्षेवि- ईश्विरतत्त्विसमाकमात्कमारयाः।
समक्षेषमामक्षेवि ब्धिमर सम्प्रदमायमानमास बसौद-जद्वैन-महम्मदतीय-खपृषतीयब्धिममारणमामम् अमप अबन्तमस तमावितम् लक्ष्यस मनोक एवि। स
च दयाःपु खमनविपृसत्तरूपयाः, आनन्दमाविमामप्तरूपयाः, पपुनयाः पपुनयाः जन्ममरणसससमारचक्रमनविपृसत्तरूपयाः विमा। स एक ईश्विरयाः
आत्ममानस बहह ब्धिमा प्रकमारयमत। तथमामह प्रससदस शपुमतविमाक्यस- 'एकस सदम् मविप्रमा बहह ब्धिमा विदबन्त' इमत। अत एक एवि
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पन्थमा इमत नमाबस्त। स्वितीयमासब्धिकमाररत्विमानपुगपुण्यक्षेन यनो यस ममागर मम् आसशत्य ईश्विरस प्रमाप्तपुमम् इच्छमत स तक्षेन एवि
ममागरण ईश्विरस लबब्धिपुस रक्ननोमत। शतीरमामकपृष्णयाः स्वियस महम्मदतीय -खपृषतीयमामदब्धिमर सम्मतमानम् मनयममानम् स्वितीयजतीविनक्षे
पमालयनम् एवि एतमादृरस मनणर यस प्रददसौ। मरविममहम्नस्तनोसक्षे अमप उच्यतक्षे-

प प तटलनिच्चानिच्चापथजषप च्चाम।म
रुचतीनिच्चा पं विनतचतच्चादृजक
त प्नो गम्यस्त्वमतस पयसच्चामररवि इवि॥ इतति।
निवृरच्चामक
मकञ्च, इदस यपुमकसम्मतमम् अमप। सविरषपु ब्धिमरषपु इदम एवि उच्यतक्षे यतम् - स्विमनयाःकमालपुष्यमम् अपसमायर
ईश्विरमारमाब्धिनक्षेन रपुभकमर णमा विमा उत्कषर मविमाप्य जतीवियाः कथस तस्य जतीवित्विस महत्विमा ईश्विरत्विमम् आप्नपुयमातम् इमत। न
मह कबश्चतम् ब्धिमर याः कपुकमर णमा ईश्विरमाविमामप्तमम् उपमदरमत। अमप च , कपृत्स्नद्वैयाः ब्धिमर ममागरयाः यमद ईश्विरतत्त्विस न
उपमदश्यक्षेत तमहर तत्तदमर प्रवितर कमानमामम् अनपुभविनो अमप ममथ्यमात्विक्षेन पयर विस्यक्षेत। नद्वैततम् यपुमकयपुकमम् अन्यथमा
एकतरपकपमातयाः स्यमातम्। अतनो ब्धिमर समन्वियनो मनतरमास यपुमकयपुतयाः, अनपुभविगनोचरयाः, रमाससम्मतश्च।
अयस ब्धिमर समन्विययाः दरर नतत्त्विसमन्वियनमाम्नमा अमप विकसपु यपुकयाः। तथमामह अदद्वैत-मविमरषमादद्वैतदद्वैतमतमानमास समन्विययाः शतीरमामकपृष्णदरर नक्षे लभ्यतक्षे। शतीरमामकपृष्णदक्षेवियाः ब्रहणनो मनरमाकमार -मनगपुरणमाव्यकमामदरूपस
स्वितीकपुविर नम् अमप तस्य समाकमारमानन्तगपुणमयमामदरूपस स्वितीकरनोमत, स स्वियमम् एवि एतदपपु लभतक्षे स्म। तथमामह
तन्मतक्षे- 'ईश्विरयाः समाकमारनो, मनरमाकमारयाः, समाकमारमनरमाकमारमाभ्यमास मभन्ननोऽमप, स एविममत्थमममत विकसपु न
कक्षेनमचच्छक्यतक्षे' (शतीशतीरमामकपृष्णकथमामपृत) इमत। ईश्विरस्य आनन्त्यस पररममतबपुदयनो ममानविमायाः मचन्तमयतपुस न
रक्नपुविबन्त। मनपुष्यमाणमास कपृतक्षे मचन्तनममदमसम्भविमममत बनोब्धियतमा मपपतीसलकमायमा उदमाहरणमम् एकस तक्षेन प्रदत्तमम्-

'ईश्विरस वियस जमातविन्त इमत ममानविमायाः मचन्तयबन्त। एकमा मपपतीसलकमा रकररमामनममर तस पविर तमम् एकस प्रमाप। कणममात्रस
भपुक्त्विमा तस्यमा उदरपकमतर जमारतमा। अपरस च कणस मपुखक्षेन आदमाय गपृहस गच्छन्तती समा मचबन्ततवितती - इतयाः परमम्
आगम्य समगस पविर तमक्षेवि स्वितीकररष्यमामम इमत' इमत। इत्थस समाब्धिकमायाः ईश्विरस्य एकमम् एकस रूपस समाकमात्कपृत्य
तदक्षेवि तस्य एकममात्रस स्विरूपमम् इमत मचन्तयन्तनो मविविदन्तक्षे। विस्तपुतस्तपु ईश्विरस्य अनन्तमामन रूपमामण ,
समाब्धिकभक्षेदक्षेन स मभन्नमभन्नरूपक्षेण आत्ममानस प्रकमारयमत।
दरर नतत्त्विमदरमा विक्षेदमान्तक्षे मदप्रकमारकस ब्रहणनो रूपमपुपलभ्यतक्षे - सनोपमासब्धिकस ब्रह, मनरुपमासब्धिकस ब्रह च।
एतक्षे एवि सगपुणस ब्रह, मनगपुरणस ब्रह चक्षेमत अमभब्धितीयक्षेतक्षे। यस्ममातम् एकस्य एवि ब्रहणनो रूपदयस, तस्ममातम् तक्षे न मभन्नक्षे।
आचमायरण रङ्करक्षेण तमदषयक्षे उच्यतक्षे - 'मदरूपस मह ब्रह अविगम्यतक्षे नमामरूपमविकमारभक्षेदनोपमासब्धिमविमरषस तमदपरतीतस
च सविर्नोपमासब्धिमविविसजर तमम्। ... एविमक्षेकममप ब्रहमापक्षेमकतनोपमासब्धिसम्बन्ब्धिस मनरस्तनोपमासब्धिसम्बन्ब्धिस चनोपमास्यत्विक्षेन जत्विक्षेन
च विक्षेदमान्तक्षेषकपमदश्यतक्षे' (ब्रहसकत्रमम्, रमाङ्करभमाष्यमम्, १-१-११) इमत। सगपुणस सनोपमासब्धिकस ब्रह उपमास्यमम्, मनगपुरणस
ब्रह जमानममात्रस्विरूपमम्, प्रत्यगमात्मत्विक्षेन अनपुभविममात्रगम्यमम्। एतयनोयाः भक्षेदनो नमामममात्रयाः, विस्तपुतयाः तयनोयाः नमाबस्त
भक्षेदयाः। तथमामह रमाङ्करविचनमम् - 'एकनो हयममात्ममा नमामममात्रभक्षेदक्षेन बहह ब्धिमामभब्धितीयतक्षे ' इमत। ईश्विरस्य समाकमारत्विस
मनरमाकमारत्विस चमाविगममयतपुस शतीरमामकपृष्णदक्षेविक्षेन मननोजमम् एकमम् उदमाहरणस प्रदत्तमम्- 'अरक्षे, ईश्विरयाः समाकमारनोऽमप,
मनरमाकमारनोऽमप, तमाभ्यमामम् अमप बहह ब्धिमा मभन्नयाः, तस्य उत्कषर याः कक्षेन जमातपुस रक्यतक्षे? समाकमारयाः कथमम्? यथमा जलस,
महमकरकस च। जलमक्षेवि घनतीभवितम् महमस भविमत, महमस्य अन्तयाः बमहश्च जलमक्षेवि। जलमम् अन्तरक्षेण महमस नमाम
नमाबस्त मकसञ्चतम् अन्यतम्। परन्तपु दृश्यतमामम् - जलस्य मनमदर ष आकमारनो नमाबस्त, मकन्तपु महमखण्डस्य आकमारयाः
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अबस्त। एविमम् एवि भमकरूपक्षेण रद्वैत्यक्षेन अखण्डसबच्चदमानन्दसमागरजलस घनतीभकतस सदम् मभन्नस मभन्नमम् आकमारस
ब्धित्तक्षे' (शतीशतीरमामकपृष्ण लतीलमाप्रसङ, प्रथम भमाग, गपुरुभमावि- पकविमारब्धिर ) इमत।
अमप च, "तस्य आन्त्यस न सङच्छतक्षे। स मनरमाकमारयाः, पपुनश्च समाकमारयाः। भकमानमास कपृतक्षे स समाकमारयाः,
प्रपञ्चस स्विप्नवितम् मन्यममानमानमास कपृतक्षे स मनरमाकमारयाः। यथमा सबच्चदमानन्दसमपुद्रिममवि , पमारस नमाबस्त, भमकरद्वैत्यक्षेन
मध्यक्षे मध्यक्षे जलस तपुमहनस सञमातमम्, तपुमहनरूपक्षेण घनतीभकतस भविमत। अथमारतम् भकमानपुगहमाय स व्यकतयमा ,
कदमामचतम् समाकमाररूपस ब्धित्तक्षे। जमानसकयर उमदतक्षे समत तपुमहनस तरलतीभविमत, तदमा ईश्विरस्य समाकमाररूपस
नमाविगम्यतक्षे। तदमा रूपममप न दृश्यतक्षे। स ककीदृर इमत विमाचमा प्रकमारमयतपु स न रक्यतक्षे। कनो विमा विदक्षेतम् ? यनो
विमदष्यमत स एवि तदमा न भविमत। तस्य 'अहस' नमाविलनोक्यतक्षे" (शतीशतीरमामकपृष्णकथमामपृत) इमत।
स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन समाममासजकसमस्यमायमायाः सममाब्धिमानस मविहमायमामप विक्षेदमान्तमविषयक्षे प्रब्धिमानस कमायर दयस
सससमासब्धितस - विक्षेदमान्तस्य आब्धिपुमनककीकरणमम्, ऐक्यसमाब्धिनस च। तस्ममातम् मध्यक्षे मध्यक्षे नकतनव्यमाख्यमानरतीमतयाः अमप
तद्वैयाः प्रदत्तमा। विक्षेदमान्तस्य समारभकतस तत्त्विस यपुगप्रयनोजनक्षेन आब्धिपुमनकभमाषयमा आब्धिपुमनकभमाष्यक्षेण समस च तक्षेन
प्रकमामरतमम्, यक्षेन ममानविमानमास जतीविनसमस्यमासममाब्धिमानमाय ततम् उपयनोमग स्यमातम्। अमप च , विक्षेदमान्ततत्त्विमानमामम्
आभ्यन्तरतीणमम् ऐक्यसमाब्धिनमम् अमप तस्य महत्कमायरषपु अन्यतममम्। विक्षेदमान्तक्षे प्रब्धिमानतयाः दद्वैत-मविमरषमादद्वैतअमचन्त्यभक्षेदमाभक्षेदमामभब्धिक्षेयमामन तत्त्विमामन सबन्त। तत्तत्सम्प्रदमायस्थमा आचमायमार तक्षेषमामम् एवि मतस यथमाथर मम् अन्यतम्
सविर ममथ्यमा इमत ब्रपुविबन्त। एतक्षेन परस्परमविरनोसब्धिमतप्रकमारकत्विक्षेन विक्षेदमान्तस्य प्रमाममाण्यस, सविर जनगमामहत्विस च न
स्यमातमामम्। समञ्च, एतदमप सत्यस यदम् यस्ममादम् आध्यमाबत्मकमविकमारस्य स्तरभक्षेदयाः प्रमतव्यमक मविदतक्षे तस्ममादम्
यमद मकसञ्चदरर नस सविरषमामम् आध्यमाबत्मकस प्रयनोजनस पररपकरमयतपुस समथर स्यमातम् तमहर ततम् सविर जनगमाहस स्यमातम् ,
नमान्यथमा। भमारतविषर स्य पपुनजमारगरणमाय, महन्दब्धि
पु मर स्य ऐक्यसमाब्धिनमाय च विक्षेदमान्तस्य ससहमतसमाब्धिनस मनतरमामम्
अपक्षेमकतमम् आसतीतम्। शतीरमामकपृष्णस्य जतीविनमम् अनपुभविस च दृष्टमा मविविक्षेकमानन्दनो विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमानमामम्
उपदलतीयमतमानमास

च

ससहमतसमाब्धिनस्य

पन्थमानमम्

आमविश्चकमार।

शतीरमामकपृष्णदक्षेविनो

मनम्नस्तरतीयमक्रयमाबहह लमकमतर पज
क माचर नमामदभ्ययाः उच्चद्वैस्तरतीयमादद्वैतसमाब्धिनस कपृत्विमा सविर प्रकमारकमम् आध्यमाबत्मकस
तत्त्विमम् उपलबब्धिविमानम्। एतस्ममादम् उपलबबब्धिजमातप्रजमाबलमातम् स इममक्षेवि ससदमान्तस चकमार यदम् दद्वैत मविमरषमादद्वैतमामदमतमामन आध्यमाबत्मकनोपलबब्धिक्षेयाः मभन्नमभन्नस्तरमाणमास दनोतकमामन , प्रमतसम्प्रदमायस परमसत्तमासम्बबन्ब्धि
यन्मतस मविदतक्षे तदम् आध्यमाबत्मकनोपलबब्धिक्षेयाः तत्तत्स्तरक्षेषपु सत्यभकतमक्षेवि। शतीरमामकपृष्णदक्षेविसदृर एवि कश्चन ययाः
सविमारमण मतमामन, सविर च पन्थमानमम् अमतक्रमान्तयाः स एवि एतदम् विकसपु रक्ननोमत। एतबस्मनम् मविषयक्षे एकमम् उदमाहरणस
तक्षेन भकयरयाः प्रदतीयतक्षे स्म – मभन्नमा जनमायाः मभन्नक्षे मभन्नक्षे समयक्षे बहह रूमपणस कपृकलमासमम् एकस दृष्टमा तस्य विणर मविषयक्षे
मविविदन्तक्षे स्म। कक्षेनमचतम् तस्य विणर्नो रकयाः, कक्षेनमचतम् हररतयाः, कक्षेनमचतम् पतीतनो विमा उच्यतक्षे स्म। तस्य
यथमाथर भकतनो विणर याः क इत्यबस्मनम् मविषयक्षे मविविदममानमा स्विककीयस मतमक्षेवि यथमाथर भकतस मन्यन्तक्षे स्म। तदमा कश्चन
जननो ययाः तस्य विपृकस्य अब्धिस्तमातम् विसमत स्म , स उविमाच यदम् अयस कपृकलमासयाः कमालभक्षेदक्षेन स्वितीयस विणर
पररवितर यमत, कदमामचतम् तस्य कबश्चतम् अमप विणर्नो न मतष्ठमत इमत। एविस शतीरमामकपृष्णनो विक्षेदमान्तस्य कञ्चन
मतविमादमविरक्षेषस, महन्दब्धि
पु मर स्य सम्प्रदमायमविरक्षेषस विमा पकपमातदृष्टमा न पश्यमत स्म , सविरषमास मतमानमामम् उपरर एवि
तस्य शदमा आसतीतम्।
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मविविक्षे क मानन्दविक्षे द मान्तमचन्तनमम्
शतीरमामकपृष्णप्रजमास

मभत्ततीकपृत्य

मटप्पणती
स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन

रङ्कर-रमाममानपुज-मध्विमामदमतमानमास

समन्वियसमाब्धिनमाय प्रयमततमम्। परन्तपु एतक्षेषपु अदद्वैततत्त्विमक्षेवि सविर्नोच्चद्वैस्तरतीयनोपबबब्धित्विक्षेन पश्यनम् स तदक्षेवि
अभ्यमहर तत्विक्षेन प्रचमाररतविमानम्। तथमामह तक्षेननोच्यतक्षे - “मविब्धिमातपुररच्छयमा तमादृरमक्षेकस जनमहस प्रत्यकतीकपृतविमानम् य
एकबस्मनम् पकक्षे प्रबलदद्वैतविमादती, अपरपकक्षे एकमनष्ठयाः अदद्वैतविमादती, अन्यबस्मनम् पकक्षे परमनो भकयाः, पपुनश्च परमनो
जमानती। अस्ममादम् एवि लबब्धिमरकयाः अहमम् अन्ब्धि इवि भमाष्यकमारमाणमामम् अनपुसरणमम् अकपृत्विमा स्वितन्त्रतयमा
उत्कपृषरूपक्षेण उपमनषत्तत्त्विमम्, अन्यमामन च रमासमामण बनोदस पु रकविमानम्। ...” इमत। “अस्ममामभयाः जमातव्यस यदम्
एकमक्षेवि सत्यस लकब्धिमा प्रकमारमम् इयमातम्, प्रत्यक्षेकस भमावियाः तत्तमन्नमदर षसतीममाभ्यन्तरक्षे यथमाथर भकत एवि। अस्ममामभयाः
मरकणतीयस यतम्- कबश्चदम् मविषयनो मभन्नमाभ्यनो मदग्भ्ययाः रतब्धिमा द्रिषपु स रक्ययाः, तथमामप मविषयस्तपु सममान एवि
मतष्ठमत” इमत।
यदमप ऋग्विक्षेदतीयमा ऋषय एवि समन्वियतत्त्विस मनरुचपुयाः, तथमामप आब्धिपुमनककमालक्षे शतीरमामकपृष्णदक्षेविक्षेन एवि
प्रत्यकमानपुभकमतदमारमा अस्य सत्यतमा प्रममामणतमा। न कक्षेविलस विक्षेदमान्तसम्प्रदमायमानमास समन्विययाः , मभन्नमभन्नब्धिममारणमामम्
अमप समन्विययाः अत्र लभ्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे स्विमामममविविक्षेकमानन्दपमादद्वैयाः - “बपुदयाः मकमम् उपमदषविमानम् यतम् बहह
सत्यमम्, अहङ्कमारयाः ममथ्यमा, यत्र कठनोरमहन्दवियाः स्वितीकपुविर बन्त यतम् एकमम् एवि सत्यस, बहह च ममथ्यमा मन्यन्तक्षे? इमत
स्विमामममविविक्षेकमानन्दयाः पपृषयाः। स्विमाममनमा उकमम् - आमम्, मकञ्च, शतीरमामकपृष्णपरमहससक्षेन सह अहस पपुनयाः एततम्
ससयनोजयमामम यतम् एकस बहह च विस्तपुतयाः एकमक्षेवि सत्यतत्त्विमम् , यमद एकक्षेन एवि मनसमा मभन्नकमालक्षे मभन्नमचत्तभकमसौ
च गपृहतक्षे” इमत। “Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while

orthodox Hinduism regards the One as the real, and the many as unreal?” the
Swami was asked. 'Yes', answered the Swami. “And what Ramakrishna
Paramahamsa and I have added to this is, that the Many and the One are the same
Reality, perceived by the same mind at different times and in different
attitudes.”- The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. ८. page २६१.
Sayings and Utterances अस्यमाथर्नो मह - अदद्वैतस दद्वैतस च तत्त्विमम् एकमक्षेवि सत्यस परमतत्त्विस यमद मनसनो
मभन्नस्तरक्षेषपु मभन्नसमयक्षेषपु च उपलभ्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
7. मविविक्षेकमानन्ददरर नक्षे कस्य सविमारसब्धिकतयमा प्रभमावियाः आसतीतम्?
8. मरविममहम्नस्तनोत्रक्षे समन्वियपरकयाः श्लनोकमासरयाः कयाः?
9. मविविक्षेकमानन्दप्रचमाररतस्य दरर नस्य लक्ष्यस मकमम् आसतीतम्?
10. शतीरमामकपृष्णमतक्षे ईश्विरस्विरूपस मकमम्?
11. दरर नतत्त्विमदरमा विक्षेदमान्तक्षे मदप्रकमारकस ब्रहणनो रूपमपुपलभ्यतक्षे - कक्षे तक्षे?
12. एक एवि ईश्विरयाः आत्ममानस बहह ब्धिमा प्रकमारयमत- इत्यत्र शपुमतप्रममाणस मकमम्?
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27.7) अपरनोकमानपुभ कम तयाः - आध्यमाबत्मकसत्यसमकह स्य प्रममाणमम्,
परमपपुरु षमाथर श् च
वितर ममानकमालक्षे शतीरमामकपृष्णस्य अन्यतममविदमानस तमावितम् - मनपुजनकनमास मनयाःसपु अततीबन्दयसत्यस प्रमत
शदमायमायाः पपुनरुदमारस्तथमा ईश्विरलमाभ एवि जतीविनस्य परमलक्ष्यमम् इमत तत्त्विस्य पपुनयाःप्रमतष्ठमापनमम्। यपुविकनो
नरक्षेन्द्रिनमाथयाः अजक्षेयविमादसममाच्छन्नमचत्तयाः बहह भ्ययाः आचमायरभ्ययाः ईश्विरस तक्षे दृषविन्तयाः न विमा इमत पपृष्टमा अमप
सदत्त
पु रस न प्रमाप्तविमानम्। अन्तक्षे शतीरमामकपृष्णस यदमा पप्रच्छ - 'महनोदय, भवितमा ईश्विरयाः प्रत्यकतीकपृतयाः विमा?' इमत, तदमा
अमविचसलतमचत्तयाः स उकविमानम्- 'आमम्, दृषमम्। यथमा त्विमास पश्यमामम, ईश्विरमम् अमप तथद्वैवि सपुस्पषस पश्यमामम' इमत।
शतीरमामकपृष्णस्य एतमादृरस मनयाःसबन्दग्ब्धिस दृढस विचनस मनरम्य न कक्षेविलस नरक्षेन्द्रिनमाथस्य , आब्धिपुमनककमालक्षे जगमत
सहसरयाः मनपुष्यमाणमामम् ईश्विरनोपरर मविश्विमासयाः सञमातयाः। शतीरमामकपृष्णपरमहससक्षेन अपरनोकमानपुभकमतलमाभयाः एवि
मनपुष्यजतीविनस्य

उदक्षेश्यत्विक्षेन

प्रमतष्ठमामपतयाः।

न

कक्षेविलस

तदक्षेवि,

तक्षेननोकस-

अनपुभकमतयाः

एवि

ईश्विरमात्ममादमाध्यमाबत्मकप्रपञ्चस्य, इबन्द्रियमाततीतसत्यसमकहमानमास च प्रममाणभकतमा। स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन भमारतक्षे
पमाश्चमात्त्यदक्षेरक्षेषपु च गपुरनोयाः अपरनोकमानपुभकमतलमाभरूपमादरर याः प्रचमाररतयाः। शतीरमामकपृष्णमागमनमातम् प्रमाकम् जनमायाः
मविश्विमासपपुरयाःसरमम् आचमारमानपुष्ठमानमामदकस नद्वैमतकनोपदक्षेरमानम् च ब्धिमर त्विक्षेन मन्यन्तक्षे स्म। मविविक्षेकमानन्दस्तपु ब्धिमर
चरमतत्त्विस्य उपलबबब्धित्विक्षेन मनघर्नोषयमाममास- “ब्धिमर्नो मह जतीविनक्षे उपलबबब्धिमविषययाः, न कक्षेविलस शविणस्य, शपुत्विमा
विमा स्वितीकमारस्य मविषययाः” इमत। ब्धिमर्थीयदरर नमविषयक्षे प्रत्यकमानपुभकमतरक्षेवि मनकषभकतमा। आब्धिपुमनककमालक्षे अनक्षेकक्षे एवि
इदस विक्षेदमान्तदरर नस्य स्वितयाःससदस तत्त्विमममत मचन्तयबन्त। विस्तपुतयाः विक्षेदमान्तदरर नस्य परम्परमागतमा आचमायमार
आगमस तथमा शपुमतमक्षेवि चरमप्रममाणत्विक्षेन अङतीकपुविर बन्त, न तपु अपरनोकमानपुभकमतमम्। परन्तपु रङ्करस्य अदद्वैतदरर नक्षे
अपरनोकमानपुभवियाः प्रममाणत्विक्षेन स्वितीमक्रयतक्षे एवि। तथमामह जतीविन्मपुमकप्रमतष्ठमापनकमालक्षे तक्षेननोकस यदम् यमद
जतीविन्मपुमकनर स्वितीमक्रयतक्षे तमहर सविमारमण मनोकरमासमामण अमविदत्पपुरुषक्षेण सलसखतमानतीमत तक्षेषमास प्रमाममाण्यस न स्यमातम्।
अतयाः रमासमामण अनपुभविमविमद्भिरक्षेवि सलसखतमानतीमत स्वितीकमायर मम्। तक्षेन अपरनोकमानपुभविस्य प्रमाममाण्यमम् अदद्वैतदरर नक्षे
स्वितीमक्रयतक्षे इमत मनश्चप्रचमम्। इदमत्र जक्षेयस यतम् आध्यमाबत्मकप्रपञ्चक्षे अपरनोकमानपुभकमतरक्षेवि लक्ष्यभकतमा प्रममाणभकतमा
च, तथमामप रमासनोकशदमा-मविश्विमास-मनयाःस्विमाथर परतमामदगपुणमायाः रतीतयश्च अविश्यस पमालनतीयमायाः, न तपु हक्षेयमायाः।
अनपुभकमतरमप रमासमविरुदमा न स्यमातम्, अमप च यथमाथमारनपुभकमतयाः रमाससम्मत एवि भविक्षेतम्। तक्षेन च सविरषमामम्
परमतत्त्विमानपुभविसम्पन्नमानमास समाब्धिकमानमास महमापपुरुषमाणमास च अनपुभकमतयाः प्रममाणभकतमा सतती रमासक्षेण अमविरुदमा भविमत।

27.8) यनोगचतपुष यमम् कमर यनोगयाः जमानयनोगयाः भमकयनोगयाः रमाजयनोगयाः चक्षेमत यनोगचतपुषमम् भमारततीयदरर नक्षे मनतरमास प्रससदमम्।
स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन अमप यनोगचतपुषयमविषयक्षे स्विमतस मविरदतीकपृतमम्। तस्य चतपुणमार यनोगमानमास समन्विययाः अततीवि
प्रससदयाः। तन्मतक्षे एकद्वैकयाः यनोगयाः मनोकमाय अलमम्। सविरषमास यनोगमानमास परमलक्ष्यस तपु मनोकयाः एवि। अतयाः मनोकलमाभमाय
यमद यनोगचतपुषयमम् अमप स्वितीमक्रयतक्षे तमहर नमाबस्त दनोषयाः। मकञ्च , व्यमाविहमाररकजतीविनक्षे यनोगचतपुष्कस्य समन्विययाः
एवि तस्य इषयाः आसतीतम् इमत मन्यतक्षे। अत्र यनोगरबदस्य अथर याः मनोकलमाभमाय मनमदर षयाः समाब्धिनममागर याः , ययाः ममागर याः
परममात्मनमा सह जतीविमात्ममानस ससयन
पु मक।
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27.8.1) कमर यनोगयाः
गतीतमासपु कमर यनोगयाः अत्यन्तस प्रससदयाः। कमर यनोगयाः नमाम मनष्कमामभमाविनयमा कतपृरत्विबपुमदस पररत्यज्य
फलकमामनमारमामहत्यक्षेन समाब्धिकक्षेन कतर व्यस कमर सम्पमादनमम्। समाममान्यतयाः सविर ममानविमायाः इदस कमायर मक्रयतक्षे चक्षेतम् मम
इदस फलस भमविष्यमत इमत फलकमामनयमा कमायर कपुविर बन्त, प्रत्यक्षेकस कमर णमामम् अबस्त कबश्चतम् अमभप्रमाययाः। यथमा
कबश्चतम् स्विगर गन्तपुस यजस करनोमत, अथविमा कबश्चतम् अथर लमाभमाय कमायर करनोमत। कमायर ययाः करनोमत अबस्त तस्य
कतपृरत्विबपुमदयाः - अहस करनोमम इमत। एविस कतपृरत्विबपुमदपकविरकस यतम् यतम् कमर मक्रयतक्षे सविर स्य अमप कमर णयाः फलमम्
अविश्यस भविमत। तच्च कमर फलस कत्रमार भनोकव्यमम्। कमर फलभनोगमाय पपुनयाः पपुनयाः ररतीरब्धिमारणस कतर व्यमम्। कमर फलस
रपुभस भविमत चक्षेतम् कतमार सपुखस प्रमाप्ननोमत, कमर फलस दषपु स चक्षेतम् कतमार दयाःपु खमम् अविमाप्ननोमत। सससमारबस्थतयाः जनयाः
कमर फलमम् अमतक्रमान्तपुस न समथर याः। परन्तपु इदस कमर कतपृरत्विबपुमदपकविरकस न मक्रयतक्षे चक्षेतम् अथमारतम् मनष्कमामतयमा
मक्रयतक्षे चक्षेतम् फलस न जनयमत। तस्ममातम् मनष्कमामकमर णमा न जनयाः बध्यतक्षे, अमप तपु मनष्कमामकमर णमा ममानविमानमास
आत्मजमानस भविमत।
उच्यतक्षे च भगवितमा विमासपुदक्षेविक्षेन शतीमद्भिगविद्गतीतमायमास -

कमरण्यतविच्चातधकच्चारस्तत मच्चा फलतष प कदच्चाचनि।

द र च्चार तित सङप्नोऽस्त्वकमरतर॥ (श्रतीमदगविदतीतिच्चा -३. )
मच्चा कमरफलहततिभप म
अतयाः आसमकरमहततयमा कतर व्यस कमर सम्पमामदतव्यमम्। प्रक्षेमपकविरकस कमर कतर व्यमम्। कमर णयाः कपृतक्षे एवि
कमर कतर व्यमम्। लघपुबमालकमानम् प्रमत मकसञ्चतम् दतीयतक्षे चक्षेतम् यथमा प्रमतदमानरूपक्षेण मकममप न यमाच्यतक्षे , तदतम् कमर
मक्रयतक्षे चक्षेतम् तस्य प्रमतदमानरूपक्षेण न मकसञ्चतम् मनसमा अमप यमाचनतीयमम्। कमर यदमा आध्यमाबत्मकनोन्नत्यद्वै सहमायकस
भविमत तदमा एवि स यनोगपदवितीमम् असब्धिरनोहमत। अयमक्षेवि कमर यनोगयाः। अस्ममामभयाः कमर मविहमाय एकस कणमम् अमप
स्थमातपुस न रक्यतक्षे। यस्ममातम् कमर कतर व्यमम् एवि तस्ममातम् यमद मनष्कमामतयमा कमर अस्ममामभयाः कतपुर रक्यतक्षे तमहर
ततम् मनोकमाय कल्पतक्षे। अतयाः कमर यनोगयाः सविरयाः मपुममपु कमभयाः मनतरमामम् अनपुष्ठक्षेययाः।

27.8.2) जमानयनोगयाः
जमानयनोगयाः नमाम विस्तपुतयाः विक्षेदमान्तदरर नमम्। अयस मविचमारस्य ममागर याः। ममानविमानमास यथमाथर स्विरूपमम्
आच्छमाद मविरमाजतक्षे ममायमा। ममायमामयमम् इदस जगतम्। जगमत सविर एवि ममाययमा सममाच्छन्नमायाः सन्तयाः सससमारचक्रक्षे
पपुनयाः पपुनयाः आवितर न्तक्षे। ममायमायमायाः ततम् आविरणस जमानक्षेन भस्मतीकपृत्य स्विस्य मनत्यरपुदबपुदमपुकस्विरूपस्य जमानक्षेन
आत्मस्विरूपक्षे प्रमतष्ठमापयमत ययाः समाब्धिनममागर याः स एवि विस्तपुतयाः जमानयनोगयाः। ममायमा मह अजमानमम्। अजमानक्षेन
भ्रमान्तमायाः जतीविमायाः आत्मनयाः स्विरूपस न जमानबन्त। मकस नमाम आत्मनयाः स्विरूपमम् इमत चक्षेतम् -

म य पं भदत्वच्चा भतवितिच्चा विच्चा नि भदयदः।
नि जच्चायतित तम्रियतित विच्चा कदच्चातचति निच्चा

प रप्नो नि हन्यतित हन्यमच्चानि त शिरतीरत॥ (श्रतीमदगविदतीतिच्चा-२.२०)
अजप्नो तनितदः शिच्चाश्वतिप्नोऽयपं परच्चा
अच्छतदप्नोऽयमदच्चाह्यप्नोऽयमकत दप्नोऽशिप्नोष एवि च।
तनितदः सविरगतिदः स्थिच्चाररप चलप्नोऽयपं सनिच्चातिनिदः॥
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भमारततीयदरर न मम्
प तित। (भगविदतीतिच्चा २.२३-२४)
अवक्तप्नोऽयमतचन्त्यप्नोऽयमतविकच्चायर्योऽयमच्य
ररतीरस जमायतक्षे, आत्ममा तपु न जमायतक्षे, न च मम्रियतक्षे, स मह मनत्ययाः मत्रषपु कमालक्षेषपु अमविकपृतरूपक्षेण
मविदममानयाः मतष्ठमत। आत्मनयाः स्विरूपस विकसपु न रक्यतक्षे, मचन्तमयतपुस न रक्यतक्षे, सयाः अमविकमायर याः, अचलयाः सनम्
अमप स सविर गतयाः।
एकयाः एवि आत्ममा नमामरूपनोपमासब्धिविरमातम् बहह त्विक्षेन प्रततीयतक्षे। आत्मजमानक्षे समत सविर उपमाब्धिययाः सम्पकणरतयाः
नश्यबन्त, तक्षेन च बहह त्विक्षेन प्रततीयममानस सविर मम् आत्मनयाः अमभन्नत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। तदमा मपुकयाः पपुरु
पु षयाः सविरषपु विस्तपुषपु
आत्ममानमम् एवि पश्यमत। नमाबस्त तस्य रनोकयाः मनोहयाः विमा। तथमामह आम्नमायतक्षे -

प
यस्त प सविच्चारतर भदतिच्चातनि आतन्यतविच्चानिपश्यतति।

प तित॥ इतति,
द षत प चच्चातच्चानि पं तितिप्नो नि तविजगप प
सविरभति

म तर भदतिच्चातनि आतनविच्चाभतद द्विजच्चानितिदः।
यतसनि सविच्चार

म पश्यतिदः॥
म
प
तित्र कप्नो मप्नोहदः कदः शिप्नोक एकत्वम अनि
इतति च। (ईशिप्नोपतनिषति ६,७)
इत्थस मविचमारपकविरकजमानक्षेन अजमाननमारक्षे समत आत्मस्विरूपस जमातस भविमत, तदमा मपुकयाः जनयाः सविर त्र
आत्ममानमम् एवि पश्यनम् मनोमपुदतक्षे।

27.8.3) भमकयनोगयाः
चतपुषर पु यनोगक्षेषपु अन्यतमयाः भमकयनोगयाः। भमकयाः नमाम ईश्विरप्रक्षेम। भगविमत प्ररममा प्रतीमतयाः एवि भमकयाः।
भमकयाः स्वियस समाध्यरूपमा समाब्धिनरूपमा च। समाब्धिनममागरषपु भमकयनोगस्य ममाहमात्म्यस मह यतम् परमलक्ष्यभकतस्य
ईश्विरस्य प्रमाप्तयक्षे अयस सविमारपक्षेकयमा सरलयाः स्विमाभमामविकयाः च ममागर याः। परन्तपु मनम्नस्तरतीयमा भमकयाः सङ्कतीणर तमायमायाः
बतीजमम्। इषमनष्ठमा भकक्षेयाः लकणस परन्तपु इषमनष्ठमामम् एवि भमकस मन्यममानमायाः मविविदन्तक्षे समाममान्यमायाः जनमायाः। भमकमहर
मदमविब्धिमा - रपुदमा भमकयाः, गसौणती भमकयाः च इमत। गसौणती भमकयाः विस्तपुतयाः समाममान्यतयमा इषमनष्ठमा , मयमा
उपमास्यममानयाः ईश्विरयाः एवि शक्षेष्ठयाः, अन्यक्षेषमास तपु तदपक्षेकयमा अविरयाः इमत भमावियाः गसौण्यमास भक्त्यमास मतष्ठमत। इयस मह
अपक्विमा भमकयाः। पक्विमायमास तपु भक्त्यमास घपृणमाबपुमदयाः सम्पकणर तयाः नमारमम् एमत। तदमा तपु कक्षेविलस सविर भकतक्षेषपु प्रक्षेममानपुभवियाः
एवि भविमत। समा एवि विस्तपुतयाः रपुदमा भमकयाः।
भमकमविषयक्षे रमाबण्डलसकत्रस मह "समा परमानपुरमकरतीश्विरक्षे” इमत। अमविबच्छन्नतद्वैलब्धिमारमावितम् ध्यक्षेयस्य
ईश्विरस्य मनरन्तरस स्मरणक्षेन मह बन्ब्धिनस नश्यमत। स्मरणस दृढस भविमत चक्षेतम् प्रत्यकमानपुभकमतयाः भविमत, समा एवि मपुकक्षेयाः
कमारणमम्। भगविद्गतीतमायमामम् उच्यतक्षे - भगविमत मनयाः बपुमदस च आविक्षेश्य अनन्ययनोगक्षेन मनरन्तरस भगवितयाः स्मरणस
मह भमकयाः। भकयाः मह भगवितयाः अत्यन्तस मप्रययाः। मकञ्च, भगविमानम् भकस तथमा एवि चमालयमत यक्षेन भकयाः भगविन्तस
लभक्षेत। तथमामह उच्यतक्षे शतीमद्भिगविद्गतीतमायमामम् -

प च्चानिच्चा पं भजतिच्चा पं प्रतीततिपदविक
र म।म
तितषच्चा पं सतितियक्त

ददच्चातम बतप दयप्नोग पं तिपं यतनि मच्चामपप यच्चातन्त तित॥ इतति।
कठनोपमनषमद अमप आम्नमायतक्षे यतम् भगविमानम् आत्मनयाः मप्रयमाय भकमाय स्विस्विरूपस दरर यमत इमत -
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निच्चायमच्चातच्चा प्रविचनिनित लभदः नि मतधयच्चा नि बहुनिच्चा श्रतिप नित ।

यमतविषन विवृरतिप त तितनि लभस्तस्तषन आतच्चा तविविवृरतिप त तिनिदपं स्वच्चाम॥म इतति।
एविस भमकयनोगक्षेन भगविदनपुगहक्षेण भगविन्तस समाकमात्कपृत्य परममानन्दरूपस मनोकमम् आप्ननोमत इमत
भमकयनोगयाः अमप मनोकसमाब्धिकयाः इत्यत्र नमाबस्त ससरययाः।

27.8.4) रमाजयनोगयाः
रमाजयनोगयाः प्रमाब्धिमान्यक्षेन समाब्धिनमामन उपमदरमत। पमातञलयनोगसकत्रमामण अत्र मपुख्यमामन। प्रत्यक्षेकस
यनोगममागमारणमामम् इवि रमाजयनोगस्य अमप लक्ष्यस परमपपुरुषमाथर लमाभयाः मनोकयाः, स च मनोकयाः सममाब्धिसौ लभ्यतक्षे।
मनयाःससयमयाः एवि विस्तपुतयाः रमाजयनोगस्य उदक्षेश्यमम्। पपुनयाः पपुनयाः अभ्यमासक्षेन मनयाः ससयतस भविमत, ससयतक्षेन एकमागक्षेण च
मनसमा परमतत्त्विसमाकमात्कमाररूपयाः सममासब्धियाः असब्धिगतयाः भविमत। तस्ममातम् अस्य यनोगस्य नमाममान्तरमम्
अभ्यमासयनोगयाः इमत। मकञ्च, सममासब्धिलमाभमाय अस्य यनोगस्य अषसौ अङमामन उपमदषमामन तस्ममातम् अषमाङयनोग
इत्यमप अस्य यनोगस्य नमाम। तमामन अषसौ अङमामन मह - यमयाः, मनयमयाः, आसनमम्, प्रमाणमायमामयाः, प्रत्यमाहमारयाः,
ब्धिमारणमा, ध्यमानस, सममासब्धियाः च। यमयाः नमाम अमहससमा-सत्य-अस्तक्षेय-ब्रहचयर -अपररगहमायाः। रसौच-सन्तनोष-तपयाःस्विमाध्यमाय-ईश्विरप्रमणब्धिमानमामन
बस्थरतयमा

दतीघर कणस

सपुखक्षेन

मनयममायाः।
उपविक्षेषपुस

यद्वैयाः

करचरणमामदससस्थमानमविरक्षेषलकणद्वैयाः

रक्यतक्षे

तमामन

आसनमामन।

पद्मस्विबस्तकमामदमभयाः

रक्षेचक-पकरक-कपुम्भक-लकणमायाः

प्रमाणमनगहनोपमायमायाः प्रमाणमायमाममायाः। इबन्द्रियमाणमास स्विस्विमविषयक्षेभ्ययाः प्रत्यमाहरणपपुरयाःसरस मचत्तस्विरूपगहणस प्रत्यमाहमारयाः।
एकबस्मनम् मविषयक्षे मचत्तस्य ब्धिमारणस मह ब्धिमारणमा। ध्यमानस नमाम परममात्ममन मनसयाः तद्वैलब्धिमारमावितम् अमविबच्छन्नतयमा
प्रविमाहयाः अथमारतम् एकमागतमा। एकमागक्षेण मनसमा मचत्तविपृसत्तमनरनोब्धिदमारमा आत्मस्विरूपबस्थमतयाः सममासब्धियाः। एतमामन
अङमामन यथमाक्रममम् अनपुष्ठक्षेयमामन।
रमाजयनोगयाः मह अन्तमविर जमानमम्। अस्ममाकमम् अन्तयाःबस्थतस जमानस कथस प्रकमारतमास गममष्यमत इमत
विद्वैजमामनककीं प्रमक्रयमास प्रदरर यमत अयस यनोगयाः। अन्तयाःकरणस्य ससयम एवि विस्तपुतयाः रमाजयनोगयाः। मनयाः ससयतस भविमत
चक्षेतम् आत्मजमानस स्वितयाः प्रकमारतक्षे। मनयाः तदद्वैवि ससयतस भविमत यदमा प्रमाणस्य मनगहयाः कतपुर रक्यतक्षे। प्रमाणस्य
मनगहमाय प्रमाणमायमामयाः मनयममानपुसमारक्षेण कतर व्ययाः। प्रमाणमायमामक्षेन मचत्तस दक्षेहश्च पमवित्रस मनमर लस च भविमत।
प्रमाणमायमामस्य त्रतीमण अङमामन सबन्त - पकरकयाः, कपुम्भकयाः, रक्षेचकश्च। पकरकनो नमाम श्विमासगहणस, कपुम्भकनो नमाम
श्विमासरनोब्धियाः, रक्षेचकनो मह श्विमासत्यमागयाः। मनपुष्यमाणमास मक्षेरुदण्डक्षे मबस्तष्कमातम् आरभ्य अब्धिनोभमागपयर न्तस दक्षे नमाडसौ
मविस्तपृतक्षे स्तयाः - ईडमा मपङलमा चक्षेमत। एतक्षे रमकप्रविमाहक्षे दक्षेहक्षे सविर त्र रमकसञ्चमारस कपुरुतयाः। रमकयाः अस्ममाकस
ररतीरस्थक्षेषपु चक्रक्षेषपु ससञ्चतमा मतष्ठमत। अस्ममाकस ररतीरक्षे सप्त चक्रमामण सबन्त - मकलमाब्धिमारयाः, स्विमासब्धिष्ठमानमम्,
ममणपपुरमम्, अनमाहतयाः, मविरपुदयाः, आजमा, सहसमारयाः इमत। सहसमारयाः मस्तकक्षे, अमाजमा भ्रकदयमध्यक्षे , मविरपुदयाः कण्ठक्षे ,
अनमाहत हृदयक्षे, ममणपकरस नमामभदक्षेरक्षे, स्विमासब्धिष्ठमानमम् उदरस्य मनम्नदक्षेरक्षे, मकलमाब्धिमारयाः मक्षेरुदण्डस्य मनम्नदक्षेरक्षे
मविरमाजन्तक्षे। एतमामन चक्रमामण सपुप्तपद्मरूपक्षेण कल्पन्त्यक्षे यनोमगमभयाः। मक्षेरुदण्डस्य मनम्नदक्षेरक्षे प्रजननरकक्षेरमाब्धिमारभकत स
मकलमाब्धिमारचक्रस मविदतक्षे। तत्र कबश्चतम् कपुद्रियाः मनमद्रितयाः सपर याः कपुण्डलतीकपृतयाः मतष्ठमत इमत यनोमगनयाः कल्पन्तक्षे। इयमक्षेवि
कपुण्डसलनतीरमकयाः इत्यपुच्यतक्षे। अस्य मनमद्रितसपर स्य जमागरणमक्षेवि कपुण्डसलनतीरकक्षेयाः जमागरणमम् इत्यपुच्यतक्षे। आदसौ
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
प्रमाणमायमामक्षेन कपुण्डसलनतीरकक्षेयाः जमागरणस कतर व्यमम्, ततयाः एकद्वैकस चक्रस मविभक्षेद कपुण्डसलनतीरमकयाः सपुषपुम्णमाममागरण
मबस्तष्कस प्रक्षेरणतीयमा। यदमा सपुषपुम्णमाममागरण रमकयाः सहसमारचक्रस्परर कररष्यमत तदमा आत्मजमानस भमविष्यमत।

27.9) मरविजमानक्षे न जतीविसक्षे वि मा
सक्षेविमाभमावियाः मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य अन्यतमयाः प्रब्धिमानयाः मविषययाः। सक्षेविमाभमावियाः इत्यत्र न समाममान्यतयमा
सक्षेविमाभमावियाः मकन्तपु मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमाभमावियाः। मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमा इत्यस्य अथर याः जतीविक्षेषपु मरवित्विमम् आरनोप्य
जतीवियाः समाकमातम् मरवियाः इमत मनयाःससरयस मनबश्चत्य तस्य सक्षेविनमम्। जतीवियाः समाकमातम् ईश्विरयाः , नमाबस्त जतीविक्षेश्विरयनोयाः
लक्षेरममात्रमम् अमप भक्षेदयाः इमत रमासपमाठमातम् अस्ममामभयाः जमायतक्षे। परन्तपु न समाममान्यक्षेन जनक्षेन तमादृरयाः
आध्यमाबत्मकयाः अनपुभवियाः सम्भविमत। मविरलमानमास कक्षेषमासञ्चतम् मपुकपपुरुषमाणमास तमादृरयाः अनपुभवियाः स्यमातम्।
मविविक्षेकमानन्दस्तपु अयस सक्षेविमाभमावियाः समाब्धिनममागर त्विक्षेन सससकमचतयाः। मविविक्षेकमानन्दमतक्षे व्यमाविहमाररकजतीविनमातम्
आध्यमाबत्मकस जतीविनस नमाबस्त पपृथकम्। व्यविहमारजतीविनमम् एवि अध्यमात्ममयस करणतीयमम्, आध्यमाबत्मकभमाविनमायाः च
व्यविहमारजतीविनक्षे प्रयनोकव्यमायाः। तक्षेन एवि आत्मनोन्नमतयाः आरपु भविमत। तन्मतक्षे रमासनोकरतीत्यमा ईश्विरयाः मह
अमनदरश्ययाः। परन्तपु अमनदरश्यस्य ईश्विरस्य असब्धिष्ठमानस तपु जतीविमायाः एवि। अतयाः जतीविस्य यमद पकजमा मक्रयतक्षे तमहर
एवि अमनदररस्य ईश्विरस्य पकजमा भविमत। ईश्विरयाः मह जतीविरूपक्षेण आत्ममानस प्रकमारयमत। अतयाः मबन्दरक्षेषपु
ईश्विरस्य पकजमापक्षेकयमा समाकमातम् अभपुकस्य नररूमपणयाः नमारमायणस्य भनोजनसौषदमामदमभयाः पकजमा करणतीयमा। तक्षेन एवि
विस्तपुतयाः ईश्विरस्य पकजमा भविमत। तथमामह उच्यतक्षे तक्षेन स्विककीयक्षे पदक्षे -

म
प
कत शिम अन्वित
षतति तकच्चा बहुरूप नदः परदःतस्थितिम
।म
जतीवित प्रतम तह यस्यच्चातस्त स ईश्वरपं तह सतवितित॥ इतति।
अस्यमाथर याः - हक्षे ममत्र! द्रिररद्रिमामदनमानमारूपद्वैयाः समतीपक्षे बस्थतमम् ईश्विरस पररत्यज्य कपुत्र ईश्विरमम् अबन्विषमत।
जतीविक्षे प्रक्षेम यस्य अबस्त स एवि ईश्विरस सक्षेवितक्षे इमत।
मविविक्षेकमानन्दस्य अयस सक्षेविमाभमावियाः यथमा कस्यमचतम् समाब्धिकस्य आध्यमाबत्मकजतीविनस्य उन्नत्यद्वै कल्पतक्षे
तथद्वैवि व्यविहमारजतीविनक्षे अमप उन्नत्यद्वै कल्पतक्षे। न मह अभपुकमाय भनोजनस मविनमा मकसञ्चतम् रनोचतक्षे। अभपुकक्षे उदरक्षे ब्धिमर याः
न भविमत इमत शतीरमामकपृष्णस्य उमकयाः। तस्ममातम् आदसौ दररद्रिमाणमास कपृतक्षे भनोजनमम् औषब्धिस विमासस्थमानस मरकमा च
दक्षेयमम्, ततयाः परस ब्धिमर दमानमम्। तक्षेन एवि विस्तपुतयाः ब्धिमर दमानस समाथर कस भविमत , नमान्यथमा। एविस मविविक्षेकमानन्दस्य
सक्षेविमाभमावियाः विस्तपुतयाः तदतीयदरर नस्य विद्वैमरष्टक्षेषपु अन्यतमयाः। इत्थस सक्षेविमाभमाविनयमा यमद यथमाथर तयमा कमायर कतपुर
रक्यतक्षे तमहर मचत्तरपुमदयाः रतीघस भविमत, मनमर लक्षे मचत्तक्षे च आत्मतत्त्विमम् अमचरस प्रकमारतक्षे। इत्थस मविमचन्त्य एवि स
स्विप्रमतमष्ठतस्य सन्न्यमासससङ्घस्य आदरर रूपक्षेण "आत्मननो मनोकमाथर जगमदतमाय च” विचनस मनरूपयमाममास। न
कक्षेविलस स्विमाथमारन्ब्धियाः जनयाः इवि आत्मनयाः मनोकमाय यतनतीयमम् , अमप तपु जगतयाः महतसमाब्धिनस करणतीयमम्। मकञ्च,
जगतयाः महतसमाब्धिनक्षेन एवि आत्मनयाः मनोकयाः सम्पमादनतीययाः इमत आसतीतम् तस्य भमाविनमा।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३
13. मविविक्षेकमानन्दमतक्षे आध्यमाबत्मकप्रपञ्चक्षे प्रममाणभकतस मकमम्?
14. मविविक्षेकमानन्दक्षेन विमणर तमायाः चत्विमारयाः यनोगमायाः कक्षे?
15. यनोगरबदस्य कयाः तमावितम् अथर याः?
16. मविविक्षेकमानन्दमतक्षे भमकयाः नमाम कमा?
17. मविविक्षेकमानन्दमतक्षे भमकयाः कमतब्धिमा?
18. मविविक्षेकमानन्दमतक्षे यनोमगनमास मतक्षे ममानविररतीरक्षे कमत चक्रमामण सबन्त, कमामन च तमामन?
19. मविविक्षेकमानन्दमतक्षे प्रमाणमायमामक्षे कमत प्रमक्रयमायाः सबन्त?
20. यमयाः नमाम कयाः?
21. मनयमयाः नमाम कयाः?

पमाठसमारयाःमविविक्षेकमानन्दयाः स्वियस यदमप सन्न्यमासती आसतीतम् तथमामप तस्य उपदक्षेरयाः सविर स्तरतीयमाणमास
सविर सम्प्रदमायमानमास ममानविमानमास कपृतक्षे आसतीतम्। गपुरनोयाः शतीरमामकपृष्णमातम् लबब्धिमरकयाः स ब्धिमर समन्वियभमाविमम् आमविश्विस
प्रचमारयमाममास। तदतीयदरर नक्षे शतीरमामकपृष्णस्य महमानम् प्रभमावियाः दरतीदृश्यतक्षे। मविविक्षेकमानन्दस्य दरर नक्षे विक्षेदमान्तस्य
व्यमाविहमाररकयाः प्रयनोगयाः सम्यकयमा उलभ्यतक्षे। मविविक्षेकमानन्दस्य मतमम् आसतीदम् यतम् रमासमामण न कक्षेविलस
पमठतव्यमामन अमप तपु रमासनोपदक्षेरयाः स्विजतीविनक्षे पमालनतीययाः। जतीविनससगमामक्षे रमासस यमद उपकमारकस न भविमत तमहर
रमासस्य मकल्यस कपुत्र? यदमप रमासस प्रमतमपुहहतरमम् अस्ममानम् उपकरनोमत, तथमामप अस्ममामभयाः तन्न जमायतक्षे।
स्विमामममविविक्षेकमानन्दक्षेन उच्यतक्षे- “विक्षेदमान्तस्य महबन्त तत्त्विमामन कक्षेविलमम् अरण्यक्षेषपु मगररगपुहमासपु आबदमामन न
मतष्ठक्षेययाःपु , - मविचमारमालयक्षे भजनमालयक्षे दररद्रिकपुटतीरक्षे ब्धितीविरगपृहक्षे छमात्रस्य अध्ययनमागमारक्षे सविर त्र एतमामन तत्त्विमामन
आलनोमचतमामन भविक्षेययाःपु , जतीविनक्षे च प्रयपुकमामन भविक्षेययाःपु । ...ब्धितीविरनो यमद स्विमम् आत्मत्विक्षेन मचन्तयमत तमहर स
उत्तमनो ब्धितीविरनो भमविष्यमत, मविदमाथर्थी यमद स्विमम् आत्मत्विक्षेन मचन्तयमत तमहर स उत्तमनो मविदमाथर्थी भमविष्यमत...”
इमत।
मरविजमानक्षेन

जतीविसक्षेविमायमा

आदरर्नोऽमप

व्यमाविहमाररकविक्षेदमान्तस्य

फलतीभकतयाः

असरयाः।

स्विमामममविविक्षेकमानन्दस्य कमर दरर नममप अपकविरमम्। स्विमाथर रमहतकमर णमा मनपुष्य आध्यमाबत्मकतमायमा उच्चतमस
सनोपमानमम् आरनोढपु स समथर इमत अत्र प्रमतपमादतक्षे। कमर -जमान-भमक-रमाजयनोगमानमास समन्विययाः तस्य इष
आसतीतम्। रमामकपृष्णममरनम् इत्यस्य प्रततीकक्षे अयस समन्विययाः तक्षेन सम्यकम् प्रदमरर तयाः। तदतीयदरर नस्य समारभकतस
तत्त्विस मह - “आत्मननो मनोकमाथर, जगमदतमाय च” इमत। एविस शतीरमामकपृष्णस्य मविविक्षेकमानन्दस्य च दरर नस परस्परस
पररपकरकमम् आसतीमदमत सकक्ष्मक्षेमककयमा मविचमायर मम्।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मविविक्षेकमानन्दमविषयक्षे लघपुमविविरणस दतीयतमामम्।
2. मकस नमाम मविविक्षेकमानन्दविक्षेदमान्तयाः?
3. कमर यनोगयाः नमाम मकमम्?
4. मविविक्षेकमानन्दस्य दरर नसमन्विययाः ककीदृरयाः?
5. अपरनोकमानपुभकमतयाः मकमथर मम् अध्यमात्मप्रपञ्चस्य प्रममाणमम्?
6. भमकयाः नमाम मकमम्?
7. भमकयनोगमविषयक्षे लघपुमटप्पणवीं सलखत।
8. मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य जमानमाय पपृष्ठभकममस मविचमारयत।
9. मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य जमानमाय शतीरमामकपृष्णदरर नस मकमथर मम् आविश्यकमममत मविस्तरक्षेण आलनोचयत।
10. मविविक्षेकमानन्ददरर नमानपुसमारक्षेण सक्षेविमाभमाविस पयमारलनोचयत।
11. लघपुमटप्पणवीं सलखत – मरविजमानक्षेन जतीविसक्षेविमा।
12. जमानयनोगस्य सममासक्षेन पररचययाः दतीयतमामम्।
13. रमाजयनोगपररचयस सलखत।
14. अषङयनोगयाः नमाम मकमम्? अषमाङमानमास पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
15. चतपुणमार यनोगमानमास समन्विययाः मविविक्षेकमानन्ददरर नमानपुसमारक्षेण मक्रयतमामम्।
16. मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य मकलविद्वैमरष्टमामन ससकक्षेपक्षेण सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. नरक्षेन्द्रिनमाथयाः।
2. शतीरमामकपृष्णयाः।
3. विक्षेदमान्तविमाक्यमामन आसशत्य एवि दरर नप्रचमारस कपृतविमानम् मविविक्षेकमानन्दयाः, तस्ममातम्।
4. १८६३-ईरवितीयमाबदस्य जन्विररममासस्य १२-मदनमाङ्कयाः।
5. १८९३।
6. नव्यविक्षेदमान्तयाः।
7. शतीरमामकपृष्णस्य।
8. रुचतीनमास विद्वैमचत्र्यमादृजपुकपुमटलनमानमापथजपुषमामम्। नपृणमामक्षेकनो गम्यस्त्विमसस पयसमामणर वि इवि॥
9. सविर स्तरतीयमाणमास ममानविमानमामम् आध्यमाबत्मककी अभ्यपुन्नमतयाः मविविक्षेकमानन्ददरर नस्य लक्ष्यमम्।
10. 'ईश्विरयाः समाकमारयाः, मनरमाकमारयाः, समाकमारमनरमाकमारमाभ्यमास मभन्ननोऽमप, स एविममत्थमममत विकसपु न
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कक्षेनमचच्छक्यतक्षे' इमत।

11. सनोपमासब्धिकस ब्रह, मनरुपमासब्धिकस ब्रह च।
12. 'एकस सदम् मविप्रमा बहह ब्धिमा विदबन्त' इमत शपुमतविमाक्यमम्।
13. अपरनोकमानपुभकमतयाः।
14. कमर यनोगयाः, जमानयनोगयाः, भमकयनोगयाः, रमाजयनोगयाः च।
15. यनोगरबदस्य अथर याः मह मनोकलमाभमाय मनमदर षयाः समाब्धिनममागर याः, ययाः ममागर याः परममात्मनमा सह जतीविमात्ममानस
ससयन
पु मक।

16. भगविमत परममा प्रतीमतयाः एवि भमकयाः।
17. भमकयाः मदब्धिमा - रपुदमा गसौणती चक्षेमत।
18. सप्त चक्रमामण। तमामन मकलमाब्धिमारयाः, स्विमासब्धिष्ठमानमम्, ममणपपुरमम्, अनमाहतयाः, मविरपुदयाः, आजमा, सहसमारयाः
इमत।

19. मतसयाः। पकरक-कपुम्भक-रक्षेचकमायाः।
20. यमयाः नमाम अमहससमा-सत्य-अस्तक्षेय-ब्रहचयर -अपररगहमायाः।
21. रसौच-सन्तनोष-तपयाः-स्विमाध्यमाय-ईश्विरप्रमणब्धिमानमामन मनयममायाः।

॥इमत सप्तमविसरयाः पमाठयाः॥
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