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কলিকাতারাজধান্তাম্,
তবানীচরণদ ্রীটস্থিত ৩৮২ সংখ্যকভবনে “বঙ্গবাসী”-বৈহ্যুতিকথ্্ে

রায়োপাখ্যেন শ্রীনুটবিহারিণ।
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

| অন ১৬১১ সাল।

মূল্য ২২ ছুইমুদ্রা।

পঞ্চদী বেদাস্তদর্শনের অত্যুৎকৃ্ প্রকরণ-গরন্থ। পঞ্চদশী বুঝিলে,
ব্ষানতজ্ঞ হওয়! বাঁয়। আমি আমার অনুরপ্ত পাঠকদিগকে পঞ্চদশী বু্ধাইৰ
হলিয়!
বড়আশা করিয়াছিলাম, দৈববিডম্বনায় সে আশ! তেমন ফলবতীনা

হউক, কিছুকার্ধ্য ষেহইবে ইহা মনে করিতে পারি।
পঞ্চদশীর ৪র্থপরিচ্ছ
কিয়দংশ
েদের
পর্যন্ত আমার কৃত অনুবাদও প্রয়ো-

পর অনুবাদ
জন মততাৎপর্য
পৃথক পৃথক নিবেশিত হইয়াছে। তাহার
অনুবাদ হইয়াছে। নিতান্ত
পরীর, তাৎপধ্যের সহিত মিশ্রিতসে
ভাবে

আৰন্ঠক মত অনুবাদ টীকা আমি করিয়াদিয়াছি এবং আদ্যোপান্ত আমি'দেখিয়া

দিয়াছি। এ অনুবাদ পড়িলে, পঞ্চদশী গ্রন্থের তাৎপর্ধ্য অন্রান্তভাবে হুদয়ঙ্গম
* ছইৰে এ বিশ্বাম
আছে। বিশ্বাসানুরূপ কাধ্য হইলে শ্রমসাফল্য জ্ঞান করিব
পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আরম্তবাদ পরিণাঁম বাদ ও বিবর্ত
বাদ আছে;,
শক্তি ও শক্তি কার্ধের কথা আছে, দ্বৈতবস্তর মিথ্যাত্ব সিদ্ধি বিষয়ে যুক্তি আছে ;

সংক্ষিপ্ত অনুবাদে পাঠক তাহা সম্পূর্ণ বুঝবিবেন কি না এই সন্দেহ বশত:

'ৎসমূদযের সংক্ষি মর্ম এইস্থলেপ্রকাশ করিলাম )আরস্তবাদীরা বলেন, অবয়ব ভ্ব্য হইতে অবস্ববী দ্রব্যের উৎপত্তি হত্-_
যথাসুত্রহইতেবস্্ের উৎপত্তি; অবস্বব ও অবরবী একবন্তনহে,ছুট বিভিন্ন
ব্্থ-_হৃত্র এক, বস্ত্র
আর এক, সুত্রবস্ত্রেরউপাদান কারণ, বস্ত্রের সহিত শৃত্রের
এই মাত্রসন্ন্ক।
আরত্তবাদে
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পাবেন ন!। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন; অপরিচ্ছিন্ন
বন্থঅব্বব হইতে পারে ন|। অবয়ব না হইলে অবয়বী
ত্রব্যের উপাদান কারণও হয়না.

পরিপাম-বাদীরা বলেন, দুগ্ধ যেমন অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া দরধি হয়, যে
বন্ধ সেইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াই জগত্রপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই জগতের
উপাদান কারণ। ইহারা উপাদান কারণের সহিতকার্ধের সম্পূর্ণ
ভেদ স্বীকার
করেন লা) একেবারে অভে্দও বলেন,ন|। এ মতেও ব্রক্ম জগতের উপাদান

হইতে পারেন না,কেননাব্রহ্মঅপরিচ্ছিমন, এবংঅবিকার

চ: ৪
এইজন্য বিবর্তবাধীর! & ছুইমতের উপর দোষপ্রদর্শন করিয়াছেন ;-সাহারা আরম্তবাদের
উপরে বলেন, পট অববী, হৃত্র অবয়ব;গট অবশ্বব
হইতে অতিরিক্ত
হইলেও পটের ভিতর সৃত্র আছে। হুতরাং অবসববের ধর্দব
রূপস্পর্শ পরিমাণ এবং অবযধীর ধর্ম রূপস্পর্শ পরিমাণ ইত্যাদি-_পটে আছে
হলিতে হয়; তাহ! হইলে সমস্ত ধন্ম দ্বিগুণ হইয়! পড়িল। আর শ্রুতিতে

আছে, উপাদান কারণ জ্ঞান হইলে, কার্ধ্য জ্ঞান হয়। কার্(ও কারণ ভিন্ন
হইলে, কারণ জ্ঞানে কাজ্ঞানও হইতে পারে না, অতএৰ আনম্তবান্ে
জতিবিরোধও হয়।

, পরিণাম বাদের উপর বলেন,মৃত্তিকা! হইতে ছট হয় হুবর্ণ হইতে কুল
হয়; মৃত্তিকা ব|সুবর্ণ ্ ঘট বা কুগুলের উপাদান কারণ; কিন্তু এ
স্থলে,

মৃত্তিক! বাসুবর্ণের অবস্থস্তর-প্রান্তি
ঘটেনা; হুতরাং অবস্থাত্তরনাহইলে
উপাদান কারণ হয়না এ বথাবলা যায়না।
বিবর্ত-বাদীর! বলেন, বস্ততঃ অবস্থাস্তর না হইলেও যে অবস্থাস্তর কল্পনা

তাহাই বিবর্ত, যে বন্ততে সেই কক্সনা হয়, তাহাই উপাদান কারণ; যেমন
রজ্জুসর্প। রজ্জর অবস্থার প্রাপ্তি ন| হইলেও সর্প বলিয়। ভ্রম হয়। এই

জম কলিত সর্পেরউপাদান কারণ রজ্জু। সেইব্ধপ ভ্রমকলিত জগতের উপাবান কারণ ব্রহ্ধ। ত্বটঝাকুণ্ডলও মিথ্যা বন্য নামরূপ মাত্র, স্বরূপতঃ মৃত্তিকা

ৰা হুবর্ণ
ভিন্নউহার সত্তা নাই। এই কল্পিত ঘট কুগুলের উপাদান কারণ
মৃত্তিক!
ওতুব্্ণ। এই কারণ জ্ঞান হইলে, কাধ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়, তখন
একমাত্র ব্হ্থজ্ঞান হয়, তাহাতেই এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান তাৎপর্ধ্য।
বেদদাস্তাচাধ্যগণ বলেন,শৃক্কিঅনির্কাচ্য, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, উহাকে

গ্নিম্বরূপও বলা যায়না,শক্তিকার্ধ্য দাহজনিত ক্ষতম্বরূপও ব্লা যায় না।
কেননা
অগ্নিথাকিলেও মণি:মন্ত্রলে তাহার দাহিকা শক্তি নষ্টহয়। শক্তিনা
থাকিলে, তাহার কার্য হয়না,অতএব কাধ্য
ওশক্তি এক নহে। কার্য দৃ্ঠ,

শ্তিঅনশ্ত। এই শক্তিকে কেহ. নির্বাচন করিয়া বলিতে পারে না ইহা

এইরপই। ত্রদ্ধশক্তিমায়াও তদ্রগঅনিরাচ্য। শি অনি্বাচ্য হইলে

উৎকার্ড্য
ওঅনির্ধাচ্য হয়। যেমন নিদ্রা শ:ক্তর কার্যস্বপ্ন।

জগতের সকল বন্তই আছে, প্রকাশ পায়/”_-এং সময় (বিশেষে ) হুখন্রমক
হয়,ইহাইত্রহ্ধারপনুবৃত্তির
ফল,জন্ভিত প্রকাশ' আনন্দ এই ভিনটাই বওক্ষ-

[ ৩]
রূপ, জগতের যে দ্বৈতাভাব তাহ। নামরূপ-মূলক, ঘটকুগুলের ন্যার তাহা। মিথা।

অথচব্যব্যহার ক্ষেত্রজ্ সত্য। এইরূপ বিচার করিয়! ভ্রয়োদশ পরিচ্ছদ বুঝিৰে।
সংস্কৃত কলেজের অন্ততম শিক্ষক ও আমার পোদারতুল্য ম্নেহাস্প্ ভ্রাতা

জীযুক্ত বীরেশবাথ কাব্যতীর্ঘ এই পুস্তকের মুদ্রণ-শুদ্ধিবিষয়ে বিশেষ ফহান্গতা
কুরিয়াছেন। অবস্ত কর্তব্য বোধে ইহা কীর্তন করিলাম ।»

. সম্পার্দক শ্রীপঞ্চানন দেৰশর্্মী |
জীপস্লী।

হুচীপত্রম্।
বিষ.

প্রথমপরিচ্ছেদঃ |

০.

তত্ৃবিবেকঃ

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ।-_

এ:

বার্ন

তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ।--

পঞ্চকোশবিব্কেঃ

৬৮

চতুর্থপরিচ্ছেদ্ঠ:__
স্ৈতবিবেকঃ

৮৫

পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ |-__
মহাবাক্যবিৰেকঃ

১৩৭

বষ্ঠপরিচ্ছেদঃ 1
১১১

সগ্মপরিচ্ছেদঃ 1
১৮৮
জক্টমপরিচ্ছেদঃ 1-

২৭৭

বহর:

:

ৃষ্টান্ 2

নবমপরিক্ছেদঃ1-ধ্যানদীপঃ

|

নে

*

তি

৩০১

ঃ

৩৪৯

দশমপরিচ্ছেদঃ |
নাটকদীপঃ

টু

ঃ

একাঁদশপরিচ্ছেদঃ |

|

্ ্র্জানন্দে যোগানন্দঃ

্

টা

০৩৫৮

***

রঃ

রঃ

ছি

রং

১8৪২

০

০৮

রঙ্গানন্দ বিষয়ানন্দঃ .. ***

রঃ

ম্বাদশপরিচ্ছেদ্ঃ |

_ব্রহ্ধানন্দে আত্মানন্দঃ.

৪১০.

ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ।-_
বরঙ্গানন্দেহদ্বৈতানন্দঃ

চতুর্দশপরিচ্ছেদঃ।-

বনে বিদ্যান্দঃ

১৫

পঞ্চদপরিচ্ছেদঃ ।-_

সুটীপত্রং স্পূর্ণমৃ।

রি

8৮৫

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাশ্মুজন্মনে
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্খীণে ॥ ১.
জগণেশার নমঃ।

নতথা শ্রীভারভীতীর্ঘ-বিদযারণামুনীশ্বরে ।
প্রতাক্ততৃবিশেবস্ত জিয়তে পদদীপিকা ॥
প্রারিক্পিতস্ত গ্রন্থস্তাবিশ্বেন পরিসমাধ্ধিপ্রচ্নগমনাত্যাং শিক্টাচার-পরিপ্রাপ্তমিই্(দবভাগুরুনমস্কারলক্ষণং মঙ্গলাচরণং স্বেনানুষ্টিতং শিষ্যশিক্ষার্থং ক্লোকেনোপনিবধাতি
অধ্থান্বিষয়-প্রয়োজনে চ হুচয়তি।
নমইভি। শং সুখং করোভীতি শঙ্করঃ সকলজগদানন্দকর: পরমাস্মা 'এহেবানন্দয়তীতি শ্রুতে:, আনন্দ; নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দরূপঃ প্রতাগাত্মা, শঙ্বরশ্চানাবানন্দশ্চেতি শঙ্করানন্দঃ প্রত্যগভিন্ন: পরমাত্মা, সএব গুরু: “পরিপক্কমল! যে তাঁনৃৎ-

নাদনহেতৃশক্তিগাতেন। ঘোজয়তি পরে ভবে, নদী ন্ষত্াচারযযযুত্তিহ্ইভ্যাগমা, শ্রীমাংচনে শঙ্ষরানন্দগুরুণ্চেতি পন্ধদ্িপইত্যাদিবৎ সমাসঃ অনেন ঙরোরশিমাদ্য্র্্যসম্পন্নতবংকুচিতমূ। যদ শ্রিয়া বিভৃত্য! শং করোভীতি শ্রীশঙ্করঃ, *্রাতের্দীতুঃ পরায়ণ"মিভি
তে, অনেন শগুরোর্ভকেষ্টশম্পাদনে সামর্থাং হচিতমূ ভবতি, তন্য গুরো: পাদাবেবাছুভস্ম কমলং তন্ৈ নমঃপ্রহ্বীভাবোহত্, কিং বিধায় লবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈক:কর্দণে
বিলানঃ কাঁ্যবর্গঃ তেন সহ বর্ততে ইতি সবিলাসঃ এবন্বিধো! যো মহামোহো! মূলাজ্ঞানং
নএব শ্রাহো মকরাদিবৎ স্ববশত প্রাপ্তস্তাতীব হুঃখহেতুত্বাৎ ভন্ত গ্রানো গ্রসনং নিবর্নং

মএব একং মুখ্যং কর্ম ব্যাপারে।
যস্য ততথা তন্মৈ ইতার্ঘঃ। অত্র চ শক্ষরানন্দপদদ্ধয়মামানাধিকরণোন জীবব্রদ্ণো রেকত্বলক্ষণে! বিষয়ঃ সুচিত?, ভুমত্রক্র়পতয়াহপরিচ্ছিন্ন"
সুথাবির্ভাবলক্্ণৎ প্রয়োজনধ, সুচিতং, সবিলাসেত্যাদিনা নিঃশেষানর্থনিবৃত্তিলক্ষণং

প্রযোজনং উজিনাভিহর। ১
মহাযোহ এবং তদীয় কার্য--দস্ত অহস্কারাদি হিতআ্র জল-জন্তগণের

সদৃশ ; তৎসমুদায়ের একমাত্র নিবারক শ্রীশশ্করানন্দ গুরুর শ্রীচরণ কমলে .
প্রণাম। ৯

হ্

পঞ্চদন 1

তৎপাদাস্মুরুহ্বসেবা িষ্লচেতসাম্ |
স্থখবোধায় তত্বপ্য বিবেকোহয়ং বিধীয়তে ॥ ২

শব্দম্পর্শাদয়োবেদ্যাবৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক।
ততোবিভক্ত। তৎসম্িদৈকরপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥ ৩
ইদানীমবান্তর-প্রয়োজনকখনপুরঃসরং শ্রন্থারস্তং প্রতিজানীতে তদিতি। ভস্য গুরোঃ
পাদাবেবান্ধুরুহে কমলে ভয়োদ্বন্বং তস্য সেবয়! পরিচর্যয়। স্তাতিনমস্কার[দিণন্মণয়)
নিশ্মলং রাগাদিরহিতং চেভোহত্তঃকরণং যেষাঁং তে তথোক্ত1: তেষাং সুখবৌধায় অনায়ামেন

তওজ্ঞানোৎপাদনায় অয়ং বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ তত্বস্তানারোপিতন্বরূপস্ত অধণ্ড. সচ্ছিদানন্দং
মহাবাকোন লক্ষাতে ইতি বক্ষামাণন্ত বিবেক: আরোপিভাৎ পঞ্চকো লন্মশাৎ জগতে
ধিবেচনং বিধীয়তে ক্রিয়তে ইত্যর্ধ: ॥ ২ ॥
জীবর্রন্মণোরেকতৃলক্ষণবিষয়সম্তীবনায় জীবস্ত সত্যজ্ঞানাদিরূপতাং দিদর্শরিষুরাপৌজ্ঞানস্তাতেদপ্রতিপাদনেন নিভাত্বং নাধয়তি শবস্পর্শাদয়ইত্যাদিন। নশ্বিদেষ! ্বয়শ্্রভেতান্তেন। তত্র তাব বিস্পটবাবহারবতি জীগরে জ্ঞানস্য!ভেদং মাঁধয়তি শব্দেছি।

জাগরে ইন্দ্রিয়ৈরর্ধোপলব্ধির্জাগরিতমিতুযক্তলক্ষণে অবস্থাবিশেষে বেদ্যাঃ সন্বিদ্বিষয়ভূতাঃ
শবম্পর্ণাদর; আকাশাদিগুণহ্েন প্রমিদ্ধাঃ তদাধারত্বেন প্রসিদ্ধ আকাশাদয়শ্চ বৈচিত্রাাৎ
পরস্পরং গবাঙ্গাদিবৎ বৈলক্ষণ্যোপেতত্বাৎ পৃথক পরম্পরং ভিদ্ন্তে ভতস্তেভ্যোবিতত্তা
বন্ধ্যা বিবেচিত! তথনশ্িত্তেষাং শব্দাদীনাং সম্বিজ্জ্ঞানমূ একরূপ্যাৎ মন্বিৎ লশ্বিদিতোকীকারেপাবভাসমানহ্বাৎ গগনমিব ন ভিদ্যতে। অত্রায়ং প্রয়োগ: বিবাদাঁধশসিতা সঙ্দিৎ

স্বাভ'বিকভেদশৃন্ঠা উপাধিপরামর্শম্তরেণ।বিভাব্যমানভেদত্বাৎ গঞ্নব, শব্দমন্থিৎ স্পর্শসশ্থিদোন ভিদাতে সক্বিত্বাং স্পর্শসন্বিদ্বদিতি। একস্তাঁএব সন্থিদে। গণনগ্যেব ওপাধিক-

ভেদেনাপ ভিন্নবাবহ।রোপপর্তো বাস্তবভেদকক্পনায়াং গৌরবং বাধকমুনেযমূ ॥ ৩ ॥

শ্রীগ্তরুচরণ কমল সেব৷ প্রভাবে শুদ্চিত্ত জনগণের অনায়াসে তত্বজ্ঞান
উৎপাদনের জন্য তন্ব-বিবেচন। করা যাইতেছে । ২
জাগ্রদবস্থাতে শব্দ স্পর্শ প্রস্তুতি জ্ঞেয় বস্ত সকল পরস্পর বিভিন্ন
স্বরূপ ;_শ্থতরাৎ ততসমুদ্ায়কে এক বলা যার না, কিন্তু শব্দ-জ্ঞান স্পর্শ-

জ্ঞান প্রভৃতিকে শব্বস্পর্শাদি হইতে পৃথক করিয়া লইলে, এক জ্ঞান
মাত্রে পর্যবসিত হয়, তাহার আর ভেদ থাকে ন'।

( বিষয় ভেদেই

সানের তেদ ব্যবহার, নতুবা জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ নাই।'

৩।

পঞ্চদর্ণী।

৩

তথ! স্বপ্সেহত্র বেদ্যন্ত ন স্থিরংজাগরে স্থিরম।
তন্ভেদোহতত্তয়োঃ সখিদেকরূপ। ন ভিদ্যতে ॥ ৪

স্বপ্তোখিতস্য সৌবুপ্ততমোবোধোভবেৎ স্ম্তিঃ
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং
তত্তদ1 তম£ ॥€
উক্তস্টায়ং স্বপ্রেংপাতিদিশতি তথ। স্বপ্নইীভি। যথা জাগরণে 'বৈচিত্র্যাৎ বিষয়।ণাং ভেগঃ
এঁকরপ্যাৎ সম্থিদোখিভেদস্তখ] তেনৈৰ প্রকারেণ স্বপ্রে করণেষুপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারঃ

প্রভায়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্বইত্যুক্তলক্ষণায়াং স্বপ্ধাবস্থায়ামপি বিষয়! এব ভিন্না।ন নশ্থিদিভি। নন:

যদি স্বপ্রজাগরয়োরেকীকারতা বিষয়তৎলস্থিদোর্ডেদাভেদাত্যাং ভহি স্বপ্মে। জাগরিতইতি
তেদব্যবহারঃ কিন্লিমিত্বকইভ্যাশঙ্কাহ
অত্র বেদ্যস্িতি। ক্র ন্বধ্ধে বেদ্যং পরিদৃষ্ঠমানবগ্তজাছং ন স্থিরংনস্থারিপ্রতীতিমাত্রশরীরত্বাং
জাগরে তুপরিদৃস্টমানং বস্তজীতং স্বিরং
্ায়ি কালান্তরেপি জ্টুং যোগ্যত্বাৎ অত:ছিরাস্থিরবিবযত্বলক্ষণবৈলক্ষণ্যাৎ তত্তেদস্তয়োঃ
স্বজাগরয়োর্ভেদইত্যর্থঃ। ননু স্বপ্রজাগরয়োর্ডেদশ্েত্বংনদ্িদোৌরপি তেদঃ স্যাৎ ইভ্যাশঙ্গণাহ তয়োরিতি। সঙ্বিদেকরপা
নতিদ্যতে একরপেতি হেতুগর্ভবিশেষণম্
॥৪॥
এবমবন্থাদ্বয়ে জ্যানস্কৈকত্বং প্রসাধ্য নুষুপ্তিকালীনস্তাপি তম্য ভেনৈক্যপ্রসাধনার
তত্র তাবজ্ানং মাধয়তি সুপ্তোখিতস্তেতি। পূর্বং সুপ্ত: পশ্চাছৃশিতঃ হপ্তোখিতঃ
মুপ্তং মুযুত্িত্তশ্মাহৃথিত ইতি বা ভন্ত লৌধুপ্ততমোবোধ নুযুপ্তিকালীনস্ত
ভমনোহজ্ঞানস্ত যে! বোধ জ্ঞানমস্ত্ি ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি, লা ম্বৃতিরেব ভবে
নানুতবস্তৎকারণস্ডেক্িয়সন্নিকর্ব্যাপ্তিলিঙ্গাদেরতাবাদিতি ভাবঃ। ততঃ কিং? তত্রাহ
লা চাববৃন্ধবিষয়েতি। না চ ম্মৃতিরববুদ্ধবিষয়াখ্ববুদ্ধোৎনৃভূতোবিষয়োযস্ঠাঃ না

তথোক্ত1 যা স্মতিঃ সাহৃতবপূর্বিকেতিব্যাপ্তি্লোকে

দৃষ্টেতি ভাবঃ ৷ ততোপি

কিং তত্রাহ অববুদ্ধং তত্তদা তমইতি। তত্তক্মাং কারণাৎ তৎ নৌধুপ্তং তম:
ভদা ুুপ্তাবববুদ্ধমন্থভৃতমিত্যবগন্তব্যমূ। অন্রায়ং প্রয়োগ: বিমতং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি
জ্ঞানমন্থৃভূতিপূর্ব্বকং ভবিতুমর্হতি স্বৃতিত্বীৎসা!মে মা ইতি স্মৃতিবদিতি ॥ ৫॥

জাগ্রদবস্থার
সায় স্বপ্নাবস্থাতেও জ্ঞেয় বস্ত সকল পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু

জ্ঞান ভিন্ননহে, (বিষয্ব-ভেদেই জ্ঞান-ভেদ ব্যবহার) তবে স্বপ্রাবস্থায়
ও জাগ্রদবস্থায় প্রভেদ এই যে স্প্রে জ্ঞেয় বন্ত নিতান্ত ক্ষণিক, আর
জাগ্রদবস্থায় জ্ঞেয়
বস্ত (সেরূপ ক্ষণিক নহে) স্থায়ী। অতএব স্বপ্ন

জাগ্রত উভয় অবস্থায় জ্ঞান একক্সপ, তাহার ভেদ নাই । ৪।

সুপ্তোথিত ব্যক্তির জ্ঞান হয়, আমি নিদ্রাবস্থায় কিছু জানিতে পারি

নাই, এই জানিতে নাপারার বাঅজ্ঞানের--ঘে জ্ঞান তাহা ম্মরণ ভিন্ন

৪

পঞ্চদশী |

স বোধে! বিষয়ভিন্নে। ন বোধাৎ স্বপ্রবৌধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েহপ্যেক। সন্দিত্ৃদ্বর্দিনাস্তরে ॥ ৬
মাসাব্দযুগকল্লেষু গতাগম্যে্বনেকধা 1
নোদেতি নাস্তমেত্যেক! সন্মিদেষা স্বয়ন্প্রভা ॥ ৭
তস্তাম্থৃতবস্থ ন্ববিষয়াদজ্জনাভেদং বোধান্তরাদভেদধাহ স বোধ ইতি দ্বাভাযাং | দ বোধ:
সৌধুপ্তাজ্ঞানান্ভবঃ বিষয়াদজ্ঞানাততিন্নঃ পৃথগ ভবিতুমর্থতি বোধস্বাৎ ঘটবোধব বোধান্তরান্ন

ভিদ্যতে বোধস্থাত স্বপ্নবোধবও। ফলিতং কখয়ঙর্তস্ায়মন্ত্র/প্াতিদিশতি এবমিত্যাদিনা।
স্থানত্রয়েহপি একদিন ত্তিজাগ্রদাদ্যবস্থাত্রয়েখপি মশ্থিদেকৈব সর্বং বাক্য সাঁবধারণমিতি্থায়াৎ। তত্বদ্দিনান্তরইতি। যখৈকশ্মিবব দিবসেহ্বহাত্রয়েছপি জ্ঞানস্ভাভেদঃ এবমন)ন্গিন্নপি দিবমে অনেকধা৷ অনেকপ্রকারেণ গ্রতাগম্যেফু অতীতাগামিঘু মানেষু চৈত্রীদিধু

যুগেষুকৃতাদিঘুকলেঘু ্রান্মাদিষু ৮ জ্ঞানস্ত/তেদএবইত্যর্য)। লঙ্গিদ
অনেষু ঞরভবাদিযু
একত্বমর্থনে
ফলমাহ নোদেতীতি। যতঃ সম্িদেক1খতে!
নোদেতি নোৎপদাতে নাস্তমেতি ন
বিনস্টাতি চাসাক্ষিকয়োরুৎপত্ভিবিনাশয়ে।রনিদ্বেঃ স্বোপত্তিবিনাশয়োস্তয়েব নম্থিদ!
গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ নশ্থিদস্তরাভাবাচ্চেতি ভাব: । নন সম্দিদন্তরাভাঁবে গ্রাহকাভাবাদস্াপাতাবে জঙ্গদান্ধ্যং প্রমজ্যেত ইত্যতআহ এা স্বয়ন্ুতভেতি। অত্রায়ং প্রয়োগ; নক্বিৎ স্বপ্রকাশ
অবেদ্যত্বে
সতি অপরোক্ষত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটব$। ন চায়ং বিশেষণীসিদ্ধোহেতুঃ সম্থিদ:ঃ
স্বসম্বেদ্যত্বে কর্শকর্তৃত্ববিরোধাৎ পরবেদ্যত্বেনবস্থানাৎ অতঃ স্বগ্রকীশত্বেন ভামমানায়াঃ

সম্থিদঃ সব্বীবভানকত্বসস্তবান্ন জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

আর কিছুই নহে। অথচ অননুভূত বিষয়ের স্মরণ অসম্ভব, অতএব বলিতে
হইবে হুযুপ্তি কালেও অজ্ঞানের অনুভব হয়। ৫
সেই অজ্ঞানানুভবও স্বপ্লাবস্থায় জ্ঞানের ন্তায় বিষয় হইতে ভিন্ন, কিন্ত

জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিন অবস্থাতে
জ্ঞান এক, এক দিনের তিন অবস্থার স্তায় অন্ঠদিনেও জ্ঞান ভেদ হয়

না, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিবিধ মাস বৎসর যুগ ও কল্পেও জ্ঞানের উদয় নাই,
অস্ত নাই, জ্ঞান এক এবং জ্ঞান স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ৷৬৭
তাৎপর্ষ্য৷

জীব প্রতিদিন তিনটী অবস্থা ভোগ করে, সেই তিনটা অবস্থার নাম

জাগ্রৎ,
স্বপ্নওসুযুপ্তি। তিন অবস্থাতেই জ্ঞান থাকে, এই জ্ঞান এক,
বিষয় ভেদে ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। মনে কর যেমন গঙ্গা হিমালয়

পঞ্চদশী।

চ

ইয়মাজ। পরানন্বঃ পরপ্রেমাম্পদৎ যতঃ ।
মান ভূবৎ হিভুয়াসমিতি প্রেমাক্মনীক্ষ্যতে
॥৮
ভবত্বেবং সন্দিদৌমিভাত্বং স্বপ্রকাশত্বধ্ ততঃ কিমিঠাতআহ ইয়মিতি। অীয়ং
প্রয়োগ: ইয়ং সন্বিং আত্ম! ভবিতুমর্ঘতি নিভাত্বে সভি স্বপ্র্কাশত্বাও যক্গৈবং তন্ৈবং যথা
ঘটইতি আত্মনোনিত্যনশ্বিদ্রপত্বপ্রমাধনেন সত্যত্বমপি সাধিতং ভবতি নিতাত্বাভিরিক্র-

মতাত্বাভাবা,। পিত্যত্বং নত্যত্বং তদযস্থাস্তি ভন্নিত্য সত্যমিতি বাটস্পতিমিশ্রৈরক্ত্বা্দিতিভাবঃ। আত্মনঃ আনন্দরূপত্বং 'নাধ়তি পরানদ্দইতি। আক্েত্যনষজযতে পর-

শ্চানাবানন্দশ্চেতি পরানন্দ; নিরভিশয়স্ৃখনূপইভ্ধঃ। ভগ্র হেতুমাহ পরেতি। যতৌইশ্মাৎ কারণাৎ পরস্য নিরুপাঁধিকত্বেন নিরভিশয়স্ত প্রেস্বঃ স্বেহস্তাম্পদং বিষ্য্তব্মং।

“অত্রেদপমহূমানমূ আত্মা পরানন্ক্নপঃ পরপ্রেমাম্পদত্কাৎ ধঃ পরানব্ধরূপোন ভবতি নাসে।
পরপ্রেমাস্পদমপি যথা ঘট ইতি তথ) চায়ং পরপ্রেমাম্পদং ন ভবতীতি
নতন্াৎ পরানন্দ-

বূপোন ভবতীভি ন। ননু স্বাজনি ধিও মাং ইতি দ্বেষস্ট্োপলত্যমানন্কাৎ প্রেমাস্পদত্বমেবাশিদ্ধং কুতঃ পরপ্রেমাম্পদত্বমু ইভ্যাশঙ্কা তক্ঠ ছঃখলন্বদ্ধনিমিত্তকত্বোন্তথানিদ্বত্বাৎ প্রস্ন
শ্চাজস্যনুভবনিদ্ধত্বান্লৈবমিভি পরিহরতি মা ন তৃবংহীতি। হি বন্মাৎ কারণাৎ আজুণি
বিষয়েমান ভূবমহংম! ভূবমিতিল, মমানত্বং কগাপি মাভুং কিন্ত ভূয়াসমেব মপা

পত্বমেব
মমভূয়াদিত্যেবন্থিধং প্রেম আত্মনি ঈষ্ষাতে সর্বৈরনৃভূয়তে অতোনাসিদ্বিবিতার

৮ ॥

এই জ্ঞানই আত্মা, এবং আত্মই পরমীনন্দ স্বরূপ, কেননা
ইনিই পরম প্রেমের
আধার । নিজের অস্থাপ্নিত্বে অনিচ্ছা! এব, স্থায়িকে

ইচ্ছাই--আত্মপ্রেমের পরিচায়ক । ৮

ইইতে সাগর গধ্যস্ত বিস্তৃত এক, কিন্তু গঙ্গাজল কোথাও মধুর, কোথাও

লবণ, কোথাও নির্মল, কোথাও আবিল; স্থান-ভেদে দেশ-ভেদে এইরূপ্

প্রভেদ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-প্রবাহ অনস্ত বিস্তৃত, বিষয়-সম্বন্ধ ভেদেই
ব্যবহারদি
তাহার ক্ুদ্রত্বা
হয়। যেমন স্বধ্যদেখিবার জন্য অন্ত আলোকের অপেক্ষা থাকে না, হৃর্ধয হ্বপ্রকাশ, সেইরূপ জ্ঞান জানিবার জন্ত অন্য
জ্ঞানের অপেক্ষা নাই_জ্ঞান স্বপ্রকাশ। অনন্ত বিস্তৃত স্বপ্রকাশ জ্ঞানই
বসা নিত্য এইসিদ্ধান্তের উপরেই বেয়ার ভিত্তিপ্রতিচিত ৬৭ |
ভাত্পধ্য।

লোকে হখের অনুরাণী
হয়, দুঃখের অনুরাগী
হয় না; যাহাতে অশ্টু-

ভু...

.

পঞ্চদশী।

তৎ প্রেমাত্বার্থমন্থাত্র নৈবমন্তার্থমাত্বনি 1
অতন্তৎ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্বনঃ ॥ ৯

ইথং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মাযুক্ত্যা তথাবিধম্।

পরৎব্রহ্ম অয়োশ্ৈক্যং শ্রত্যন্তেযৃপদিস্টরতে ॥ ১০
নন মা ভূৎ স্বরূপাসিদ্ধিঃ প্রে্ঃ পরস্থে প্রমাণাভাবাদ্বিশেষণাসিদ্ধির৫েতোরিত্যাশঙ্ক্যাহ
ততপ্রেমাতবা্ঘমন্তত্রেতি। অন্তর স্বাতিরিক্তে পুত্রাদো ঘৎ প্রেম তদাত্মার্থং ভেষামাত্ম-শৈষত্বনিমিত্তকমেব ন স্বাভাবিকমেবমাত্মনি বিদ্যমানং প্রেমান্তার্ঘং ল আত্খনোহস্তশেষস্থনিমিত্তকং
ন ভবতি কিন্তুআত্মনিমিত্বকমেবাভোনিরুপাধিকত্বাৎ তৎ পরমং নিরতিশয়ম। ফলিতমাহ
তেনেতি ।
সিদ্ধম.॥ ১॥

তেন

নিরতিশয়প্রেমাম্পদক্থেনাআনঃপরমানন্দতা

নিরভিশয়সুখন্বরূপত্বং

এতৈঃ সপ্তভিঃ গ্লোকৈঃ প্রতিপাদিতমর্ধং সংক্ষিপা দর্শয়তি ইথমিতি শঙ্স্পর্শাদয়ইত্যাদিলা জ্ঞানস্ত নিতান্ত প্রমাধায তন্তৈবেরমাঞ্জে চান্মত্প্রমাধনেন।আনঃ সঙ্গিদ্রপত্বং
লাধিতং পরানন্দইত্যাদিন। চপরমানন্দূপত্বং সমর্থিতম অতআ্ম। মহাবাক্যে ্বষ্পদা্ঘত .
সচ্চিদানন্দরূপঃ দিদ্ধঃ | ননৃক্তলপ্ষণন্তাত্মনোমুক্তোবাবগতাবুপনিষদাং নির্বিষয়ন্কেন-

প্রামাণ্যপ্রনঙ্গ ইত্যাশক্ক্যাহ ভুখাবিধমিতি তথ! ভাদৃশী বিধ1 প্রকারো যস্ত তত্তখাবিধ”
লচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রজ্ম তৎপদার্ঘঃ তয়োস্তত্বষ্পদাথয়োরৈক্যমূ অথটৈকরমতবঞ্ শ্রত্যন্তেষু
বেদান্তেযু উপদিশাতে প্রতিপাদ্যতে অতোবেদান্তানা" ন নির্বিষয়ন্বমিত্ধ্ ॥ ১০ ॥
অন্তত্র যেপ্রেম তাহা আত্মার জন্য; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্তের জন্ত

নহে; এই কারণে আত্মাই পরম প্রেমের আধার; পরম প্রেমাধার
ৰলিয়াই
আত্ম! পরম আনন্দ স্বরূপ ।৯
উক্ত প্রকার যুক্তিদ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সৎ (নিত্য) চিং
(জ্ঞান স্বরূপা) এবং পরমানন্দ স্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল); বেদাস্তে

রাগ বাপ্রেম, তাহ! সখ বাস্থখের উপায়। কিন্তএই যে শুখের প্রতি

অনুরাগ, তাহাও আত্মানূরাগ-মূলক ; আপনার জন্তই ত হুখ-কামনা।
অতএব সুখোপায়, সুখও পরমনুখ এই তিন প্রকার প্রয়োজনীয়ের মধ্যে

লোকের সথখোপায়ে অনুরাগ মুখানুরাগ-মূলক এবং

সথখে অনুরাগ

আত্মানুরাগ-মুলক হয় কিন্তু আক্মান্ুরাগ অন্যান্ুরাগ-মূলক

নহে, যে

বন্তর প্রতি অনুরাগ অন্তান্ুরাগ-মূলক নহে, তাহাই পরম সুখ বা
পরমানন্দ। ৮৯।

গঞ্চদশী |

4

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্পৃহা ।

অতোভানেহপ্যভাভাসে পরমানন্দতাত্বনঃ ॥ ১১
অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দব্ |
ভানেপ্যভানৎ ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২.
আত্মনঃ পরমাননদরপত্বমাক্ষিপতি অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়স্প হেতি।
পরমানন্দর়পত্বং
নভাসতে ভাসতে বা অতানে অপ্রভীভো৷ ন পর প্রেমাত্মনি নিরভিশয়:
স্বেহে। ন
স্াও বিষয়সৌনদর্াজ্ঞানজন্তত্বাৎ স্েহ্স্তভানে প্রতীতৌ! তু বিষয়ে সুখসাধনে
অগাদো ডজ্জন্তে খে বা স্পৃহ1 ইচ্ছা নস্ঠাৎ ফলপ্রা্ডে
সত্যাং সাধনেচ্ছানুপপত্তেঃ |
নিতানিরতিশয়ানন্দলাভে

নতি ক্ষণিকে সাধনপারতন্ত্যাদিদোষদূষিভে বৈষয়িক হৃখে

স্পৃহাযোগাচ্চ তক্মান্নানন্দরূপত| আত্মনউপপন্নেতি, প্রকারান্তরস্তাত্র সম্তভবান্ৈবমিতি
পরিহরতি অতোানেৎপাতাতাসেণ পরমানন্দতাত্মনইভি। যতৌভানাভানপক্ষয়োরুতয়োরপি দোযোৎস্তি অভঃ কারণাদাজ্মনোহনে পরমানন্দতা। ভানেৎপি প্রতীতভৌ সত্যামপি
অভাতা
নপ্রতীতা ভবতি ॥১১॥
নন্বেকন্ত যুগপত্ভানাভানে ন যুজ্যেতে ইভ্যাশঙ্কা কিমিদসযুক্তত্বমদৃষ্টচরত্বমূ উপপত্তিরহিতত্বং বা নাদ্য ইত্যাহ অধ্োতৃবর্গমধা ₹পুত্রাধায়নশব্দবৎ ভানেপাতানমিতি। অধোতৃণাং
বেদপাঠকানাং বর্গঃ সমূহস্তস্ত মধো ভিষ্ঠভীতি অধ্যোতৃবর্গমধাস্থঃ ন চালে) পুত্রশ্চেতি তথ
তগ্তাবায়নং ভৎকত্তকপঠনং তস্ত শব্দোধ্বনির্ধঘ! বহি£হ্থিতপ্ত পিতুর্ভামমানোপি নামান্তর

তঃন ভামতে বিশেষতঃ অয়: মংপুত্রধবনিরিতি, তথাননস্য ভানেপ্যভানং ভবতীত্র্থ:।
দ্বিতীয়, প্রত্যাহ ভানস্ত প্রতিবন্ধেন যুজযতইতি। ভানেপ্যভানমিত্যেতদত্রাপ্যনুসঞ্জনীয়ং

ভানস্ত ্কুরণস্ত প্রতিবন্ধেন বক্ষামাণলক্ণেন ভানেপ্যভানং সামাগ্তঃ গ্রতীভাবপি
বিশেষাকারেণা প্রভীভিধুঁজাতে উপপদযতে ইভার্থঠ ॥ ১২॥

( উপনিষৎ শাস্ত্রে) উপদেশ আছে, পর ব্রহ্ধও তদ্রপ অর্থাৎ সৎ চিৎ
এবং পরমানন্দ স্বরূপ, আর জীবাস্মা ও পবক্রচ্ম অভিন্ন । ১০
পরমানন্দরূপ আত্মাকে জানিতে না পারিলে, আত্মাতে পরম প্রেম হয়

না, পরমানন্দ জ্ঞান হইলেও বিষয় কামনা থাকে না] অতএব আত্মজ্ঞান

হইলেও আত্মা যেপরমানন্দস্বরূপ
ইহা উপলব্ধ হয় না। ১১
ছাত্রমগ্ডলী (উচ্চৈঃস্বরে ) পাঠ করিতেছে-_সেই ছাত্রগণের মধ্যে

নিজের পুত্র থাকিলে তাহার অধ্যয়ন শব্দ (সামান্ততঃ শব্দরূপে) জ্ঞাত
হইলেও, ( ইহা! পুত্রের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ'বিশেষ ভাবে ) জ্ঞাত হয় না,
বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের বাধ] থাকাঁতেই এরূপ বটে । ১২

৮

.

পঞ্চদশী।

প্রতিবন্ধোহস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্বন্তনি |
তৎ নিরম্য বিরুদ্ধন্ ভস্যোৎপাদিনমুচ্যতে ১৩

তস্য হেতুঃ সমীনাঁভিহারঃ পু
ত্রধবনিশ্রুতৌ ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনযূ ॥ ১৪
চিদানন্দময়্রন্ষপ্রতিবিম্বসমন্থিত! |

তমোরজ;-সত্বগুণ। প্রকৃতিদ্িবিধ। চ সাঁ ॥ ১৫
কোপে প্রতিবন্ধইভাতআহ প্রতিবদ্ধোহস্তীভি। অস্তি বিদ্যুতে ভাতি প্রকাশতইভোব"
ব্বহারমর্ততীতান্তি ভাতীতি ব্যাবহার
তচ্চতবন্ত চেভি তথা তশ্মিন্ তং পূর্ত

ব্যবহার' নিরস্ট নিরাকতা বিরুব্স্ত নান্তি ন ভাভীত্যেবংরূপস্ত ব্যবহ!রন্োপঞ্ডিঃ
জনন: প্রতিবন্ধউচ'তে ॥ ॥ ১৩ ॥

উক্তলক্ষণস্ত প্রতিবন্ধস্ত কারণ: দৃষ্টান্তদাষ্টম্তিকয়োঃ ক্রমেণ দর্শর়তি ভশ্তেছি;
পুত্রধবনি তো! পুত্রধ্বনিশ্রবণলক্ষণে দৃষ্টান্তে তস্ক প্রতিবন্ধপ্য হেতুঃ কারপং সমানাভিহার
বহুভিঃ
সহ পঠনমূ। ইহ দাষ্রান্তিকে ধ্যামোহৈকনিবদ্ধনং ব্যামোহানাং বিপরীতক্ানা

নাম একনিবন্ধনং মুধাকারণনূ অনাদি+ৎপত্তিরছিভা অবিদা। বক্ষামাণলক্ষণ। প্রতিবন্ধস।
হেতুরিভার্থঠ ॥ ১৪ ॥

ইদানী* প্রতিবন্ধহেতুমবিদ্যাং বুৎপাঁদয়িতূং তন্থুলভূতাং প্রকৃতিং বুাৎপাদয়তি চিন!
নন্দময়েতি। যচ্চিনানন্নরূপং
ব্রক্ম তন্ত প্রতিবিশ্বেম প্রতিচ্ছায়য়৷ সমস্থিভা ঘুক্তী ভমে
রজ:সত্বগুণা তমোরজঃসত্বগুণানা' সাম্যাবহ্া ষা, সা প্রকৃতিরিতুচতে, সা চ দ্দিবিদা

্বিপ্রকারা ভবতি, চকারাদবক্ষ্যমাণ. প্রকারান্তরং সুচরতি ॥১৫।

যেবস্তর অস্তিত্ব ও প্রকাশ্রত্ব ব্যবহার-সিদ্ধ, সেই বস্তর অস্তিত্ব
ধ্যবহার ও প্রকাশ্ত্ব ব্যবহার দূর করিয়া নাস্তিত্ব ব্যবহার এবং অপ্রকাশ্ত

ব্যবহার জন্মানই ( বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের ) বাধা বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে । ১৩

|

পুত্রের অধ্যয়ন শব্ের বিশেষ পরিজ্ঞানে যেবাধা থাকে, তাহার হেতু
সদৃশরূপ
নানা শবের সহিত সম্মিলন। আর পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মার
পরমানন্দভাবে পরিজ্ঞানে যে বাধা বিদ্যমান, ভ্রান্তির একমাত্র প্রশ্থতি

অনাদি অবিদ্যাই তাহার হেতু। ১৪
চিদ্বানন্দময়
পরব্রহ্দের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্তমান; তিনিই প্রকৃতি,

পঞ্থদশী |

৯

সত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাৎ মায়াবিদ্যে চ তে মতে!

মায়াবিন্বোবশীকৃত্য তাৎ স্যাৎ সর্ববজ্ঞঈশ্বরঃ ॥ ১৬

অবিদ্যাবশগস্ত্ন্ত দৈচিত্র্যাদনেকখ| |
স! কারণশরীরং স্যাঁৎ প্রাজ্স্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭
নহেতৃকং দ্বৈবিধাযমেব দর্শয়তি সত্বশুদ্ধযবিশুদ্ধিত্যামিতি। সব্বস্ত প্রকাশাস্মকস্
গুণস্য, শুদ্ধি ণান্তরেণ কলুষীকৃততা, অবিশুদ্ধি ান্তরেণ কলুষীকৃতত্বং, তাভ্যাং সত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভা1২, তে চ দ্বিবিধে মায়াবিদো মায়েভ্যবিদ্যেতিচ মতে সম্মতে বিশুদ্ধদত্-

প্রধান মায়া, মলিনত্বপ্রধানা! অবিদ্য] ইভার্থঃ।

যদর্ধং মায়াবিদায়োর্ডেদউক্তত্তদিদানীং দরশয়তি মায়াবিশ্বোবশীকভ্যতামিতি।:মায়াবিশ্বোমায়ায়াং প্রতিফলিতশ্চিদাত্ম! তাং মায়াং বশীকৃত্য টি বহীমানঃ সর্বজ্ঞঃ
সব্ধ সত্বাদিগুনক
ঈশ্বর: স্যাৎ॥ ১৬ ॥

অবিদ্যাবশগন্তবন্তইতি | অবিদায়াবশগেৎবিদায়াং নীরা স্থিতঃ তংপরতন্তস্ত চিদাত্বাৎস্টেজীবঃ স্তাৎ, সচ তত্বৈচিত্রাত্স্তাঅবিদ্যায়াউপাধিভূতায়াবৈচিত্র্যাদবিশুদ্ধিতারতম্যাদনেকধা অনেকপ্রকারোদেবতিষ্যগাটিতেদেন বিবিধোঁভবতীভার্থঃ | যথা

মুঝ্জাদিষীকৈবমাআ!

যুক্ত1 সমুদ্ধতঃ | শরীরত্রিতয়ান্ধীরেঃ

পরং

ব্রদ্েব জায়তে ইতিউত্তরত্্ শরীরত্রিতয়াৎ বিবেচিতস্ত জীবস্ত পররন্ধত্বং বক্ষাতি তত্র
“তানি কানি ত্রীণি শরীরাণি তত্বভূপাঁধিকোব!জীবঃ কিংক্ূপৌভিবতি ইত্যাঁকাকক্ষায়াং তত
নর্ধ: ক্রমেণ বাৎপাঁদয়তি লা কারণশরীরং স্তাদিত্যাদিন!। সা অবিদা। কারণশরীরং স্থল-

সুক্ষ্ষশরীরাদিকারণীভূতমূ প্রকৃত্যবস্থ'বিশেবত্বাৎ কারণমুপচারাৎ, শীর্যাতে তত্বজ্ঞানেন
নশ্যতি চেতি শরীরং স্াঁখ তত্র কাঁরণশরীবরেৎভিমানবান্ ভাদাত ীধ্যাসেলাহমিতাভিমাঁন-

বান্ জীবঃ প্রান্দঃ প্রজ্জ! অবিনাশিশ্বন্তপা! অনুতবরূপা!
ন্ত স
প্রত্ঞঃ প্রজ্ঞএব প্রাজ্ঞ
এতন্নামকঃ স্ত।দিতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

সত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ,-প্রক্ৃতির, প্রক্কতি স্থুলতঃ দ্বিবিধ মায়!
এবং অবিদ্যা 1 ১৫

যে প্রকৃতির ধর্্,__শুদ্ধ সত্বপ্ণ, তাহাই মায়া এবং যাহার ধর্ম রজ-স্তমোমলিনীকৃত সত্তগ্ুণ, তাহাই অবিদ্য!। মায়া-প্রতিবিশ্িত চিদানন্দ, ব্রঙ্গ ঈশ্বর,
মায়! তাহার ব্শবর্তিনী বলিয়া! ঈশ্বরসর্ন্ঞ এবংসর্বৈরর্্যশালী | ১৬

_ অবিদ্া-প্রতিবিস্থত
বদ্ধঅন্তঅর্থাৎ জীব, তিনিঅবিদ্যার বশবন্জী,

অবিদ্য। ভেদে জীবও নানা প্রকার হন।

(অবিদ্যাংভেদ মলিনতার

১৪

. পঞ্চদশী |
তমঃ-প্রধান-প্রকৃতেম্তভোগায়েশ্বরাজ্য়া ।

বিয়ৎ-পবনতেজোন্বু-ভুবে! ভূতানি জক্জিরে ॥ ১৮

সত্তবাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেযাৎ ক্রমানবীক্ত্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনদ্রাণাখ্যমুপজায়তে ॥ ১৯
্রমপ্রাপ্তং সুক্্রশরীরং ভছৃপাবধিকং ভীবঞ্চ ব্যুৎপাদর়িতুং ভতকারণাকাশাদিস্ষ্টিমাহ
তমংপ্রধানপ্রকৃতেরিভি। তত্তোগার তেবাং প্রাজ্ঞাদীনাং ভোগার সুধহুঃখসাক্ষাংকারনিদ্ধয়ে তমঃপ্রধানপ্র তে: ভমোগুণপ্রধা
নায় পূর্বেকার উপাদানকারণভূতায়া: প্রকতেঃ
সকাশাদীশ্বরাজ্ঞয়া ঈশনাদিশক্তিযুক্তস্ত জগদধিষ্ঠাতুরাজ্য়। ঈক্ষাপূর্বাকসর্নেচ্ছারূপয়।

নিমিত্বকারণভূতয়! বিয়দাদীনি পৃথিব্যন্তানি পঞ্চ ভূতানি জজ্জিরে উৎপন্নানীতার্থ: ॥ ১৮ ॥.

ভুতমবপ্িমুক্তা ভৌতিকম্থপ্টিমতিদধান আদে৷ জ্ঞানেজ্িরস্
রিম হ সত্তাংশৈঃ পু্চভিস্তেধামিতি। তেষাং বিয়দাদীনাং পঞ্চভিঃ নতৃগ্ুণভাগৈরুপাদানভূতৈঃ ত্র্রত্বগঙ্ষিরননন্্াণাখ্যংধীন্তিয়পঞ্চকং বীদ্দ্িয়াণি জ্ঞানেন্দিয়াণি তেঘাং পঞ্চকং ত্রমাদুপজায়তে
একৈকভূতসত্বংশ[দেকৈকমিন্ডরির, জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ন্যুনাধিক্যবশতঃ হইপা! থাকে)। অবিদ্যাই কারণ শরীর, সেই কারণ
শরীরাভিমানী
জীবের নাম প্রংজ্ঞ। ১৭

আকাশ, বায়, তেজ, জল এবং পৃথিবীএই পঞ্চভৃত,
জীবের ভোগের জন্ত
ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃ-প্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ১৮

উক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চ সাত্বিক অংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র,তৃক্, চক্ষু,
জিহ্বা, এবং নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেলিয় জন্মে
।১৯
তাৎপধ্য।

প্রকৃতির তিন গুণ বা! ত্রিগুণাস্ত্িক! প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ
এই তিন গুণ। গুণত্রয়ের ন্যনাধিক্য ঈশ্বরেচ্ছায় হয়। ষে অবস্থায়

প্রকৃতির তমোগুণ প্রবল অন্ত গুণদ্বয় তদপেক্ষা হীনভাবে অবস্থিত, সেই

অবস্থায় প্রকৃতি হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভৃতের উতপত্তি। কারণের
গুণানুারে পঞ্চভূতে তমোগুণ প্রবল, অন্গুণদ্বয় অপেক্ষাকৃত অল্প!
আকাশের
যে অল্প সত্বগুণ, ত২সমন্বিত ও অত্যল্প রজগ্তমোমিশ্রিত অংশ
যে অসত্বগুণ, তৎসমদ্বিত অত্যলপ
হইতে শ্রোত্রইন্ি়ের উৎপন্রি ৰাযুর

রজস্তযোমিশ্রিতঅংশহইতে্িয়ের উৎপতি। ত্ররূপ তেজের অংশ

হইতে চক্ষু, উক্নপ জলের অংশ হইতে জিহবা এবং্ররূপ পৃথিবীর অংশ
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১১

তৈরস্তঃকরণৎ সর্ব্রৈৰ্ত্িভেদেন তদৃদ্বিধা।

১».

মনো বিমর্ষ রূপং স্যাৎ বুদধিঃস্যান্লিশ্চয়াত্বিকা ॥ ২০
রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেঘাং ক্রমাৎ কর্েন্তরিয়াণি তু।
বাকপাণিপাদপাঁয়ুপ-স্থাভিধানানি জজ্ভিরে ॥ ২১

তৈঃ সর্বৈ্বঃ সহিতৈঃ প্রাণো-বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥ ২২
সত্বাংশানাং গ্রত্যেকমনাধারণকাধ্যাণ্যতিধার সর্বেধাং লাধারণকার্যমাহ 'তৈরন্তঃকরণং নর্বৈরিতি। ভৈঃসহ সত্বাংশৈঃ নর্বৈঃ সভভৃয় বর্তমানৈরন্তঃকরণং মনোবুদ্ধণাপা-

পানভূতং ভ্রব্যমুপজারতে ইত্যনুষঙ্গ:। তন্তাবাঁন্তরতেদং লনিমিত্তকমাহ বৃত্তিতেদেন
তদ্দিষেতি। তদন্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন পরিণাম-ভেদেন দ্বিধা দ্বিপ্রকীরং ভবতি।
বাঁভেদমেৰ দর্শরতি মনো বিমর্দরূপং ্তান্বদ্ধিঃ জ্ঞাশিশ্চয়াত্িকা ইতি। বিমর্শরূপং
বিমধঃ লংশয়াছিকা বৃত্তি সারূপং ষস্ত তত্বথা তন্গনঃ ন্ঠাৎ। নিশ্পয্লাত্মিকা নিম্চয়োহ্ধাবসায়, সআবস্মা স্বন্ধপং ষস্তাঃ সা নিশ্চয়ানিকা বৃতিবুদধিঃ স্ত'দিতি ॥ ২০ ॥
ক্রমপ্রাপ্তানাং রজোহংশানাং প্রত্যেকমস।ধারণকাধ্যাণশাহ রজোহ্ংশৈরিত্যাদি।

হেষাত বিরদাদীনামেব পঞ্চভীরজোৎংশৈরজোগ্ুণভাগৈভূপাঁদানভূতৈর্বাক্পাণিপাদপ!স্বপস্থ(ভিধানানি এতন্নামকানি কশ্বোন্দিরাণি ত্রিয়াজনকানি ইন্ছিয়াণি জজ্বিরে ॥২১॥
রজোহংশানামেবলাধারণকাধ্যমীহ
'তৈঃ নর্বৈঃ সহিভৈঃ প্রাণইতি। অহিতৈঃ নষ্ট
কারণতাং গতৈঃ প্রীণোজায়তইভিশেষঃ। তত্ক।বান্তরত্দেমাহ বৃত্তিভেদ।ৎ স পঞ্চধধেতি!

পঞ্চভুতের জন্মিলিত সাত্বিক অংশ হইতে অস্তঃকরণ উৎপন্ন হয়।

বু্তিভেদে অস্তঃকরণ দ্বিবিধ, সংশয়-বৃত্তি-যুক্ত অন্তঃকরণই মন, নিশ্চয়বূকিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি । ২০

পঞ্চভ্ীতের রাজধিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহা এবং
উপস্থএই পঞ্চকর্শেনিয় জন্মে।২১।

হইতে নামিকা বা ভ্রাণেত্্রিয় উৎপন্নহয়। জড় বন্ত মাত্রেই ত্রিগুণ, যাহ
যে গুণের আধিক্য, তাহাকে তদৃগুণাত্মক
বলা হয় । ১৮ ১৯.

আকাশের রাজমিক অংশ হইতে বাক, বায়ুর রাজসিক অংশ হইতে
হস্ত, তেজের এ অংশ হইতে পদ, জলের ত্র অংশ হইচ্চে গুহ এবং

পৃথিবীব এ অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হয়। ২০

১২
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শরীরৎ সগ্ডদশভিঃ সৃষ্ষমৎ তগ্লিজযুচ্যতে ॥ ২৩
প্রীজ্কস্তত্রীভিমানেন তৈজসত্ব প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তায়োর্বযস্টিসমন্টিতা ॥ ২৪
সনপ্রাণে বৃত্তি ভগাৎ প্রাণনাদিব্যাপারভেদাঁৎ পঞ্চধ! পর্চপ্রকারো ভবতি।

বৃত্তি-ভেদানেব

ঘর্ণয়তি প্রাশোৎপানইভি। তে প্ুনস্তে তু ভেদাঃ প্রাণাদিশব্দবাচ্যাইত্যর্ঘঃ ॥ ২২॥
ষদর্ধমাকাশাদিপ্রাণান্তানাং হষ্টিরুক্তা তদিদানীং দর্শয়তি বুদ্ধিকশ্শেন্ডিয়েতাঁদি।
বুদয়ে জ্ঞানানি কর্।ণি বাপারান্তজ্জনকানি ইন্জিয়াঁণি বুদ্ধিকশ্মেজিয়াণি বুদ্ধীন্দিয়াণি
কন্ধেন্দিয়াণি
চেত্যর্থ; বুদ্ধিকশ্নেন্দিয়াণি চপ্রাণাশ্চ বুদ্ধিকশ্মেজিয়প্রাণাঃ তেষাং পর্কানি

'তৈশ্মনসা বিমর্শাঝকেন ধিয়| নিশ্চয়নূপয়া। বুদ্ধ চনহ সপ্তদশভিঃ সপ্তদশস'খাণকৈঃ
সুপ শরীরং তবতি। তগ্গৈব সংজ্ঞান্তরমাহ তলিঙ্গমুচ্যতইতি। উচ্যতে বেদান্তেত্বিতার্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবং সুক্ষ্শরীরমভিধার তদভিম.নপ্রযুক্তং প্রাজেশ্বরয়োরবন্থান্তরং দর্শর়তি প্রাজ্ঞ্তত্রেতি। প্রাঞজ্জোমলিনসত্বপ্রধানাবিদো।পাধিকোজীবস্তত্র তেজঃশব্বাচ্যান্তঃকরণোপলক্ষিতলিঙ্গশরীরেছভিমানেন তাদাস্ম্যাভিমানেন তৈজসন্বং তৈজলনামকত্বং প্রপদাতে
প্রা্গোতি। : ইশঃ

অহমিত্যভিমানেন

বিশুদ্ধত্বপ্রধানমায়োপাধিকঃ

পরমেশ্বরঃ

হিরণাগর্ভভাং হিরণ্যগর্ভনংজ্ঞকত্বং

ৈজসহিরণগর্য়োর্লির্গশরীরীভিমানিত্বে

সমানে

সতি

তত্র

প্রপদ্যতে
তয়োশচ

লিঙ্গশরীরে

ইত্যনুষঙ্গঃ।
পরম্পরং ভেদঃ

কিনিবন্ধলইতাতআহ,__তয়ো
বিযগ্রিসম
প্টিতে ি।ভয়োন্তজনহিরণ্যগর্ভযোবর্্টত্বং সমষ্টি”
ত্বপ্ যতো ভবতি অতএব তেদঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চভূতের সয়িলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি,
রৃত্তিভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকার, (যথা ) প্রাণ, অপান, সমান, এবং ব্যান। ২২

পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্্তিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্ত দশ

(অঙ্গে) সুক্ম শরীর (গঠিত), তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত
হয়। ২৩

সেই সুক্্-শরীরাতিমানী জীবের নাম তৈজজস এবং তৃক্ষ-শরীরাভিমানী ঈশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ। (প্রভেদ এই) তৈজস,_ব্যষ্টি এবং

হিরণ্যগর্ত,- সমষ্টি । অর্থাৎ এক একটা সুক্্শরীবাভিমানী জীব এক
একটা তৈজস, এবং সমস্ত ুক্ষশরীরাভিমানী ঈশ্বর হিরণ্যগর্ত নামে

প্রিদ্ধ;তৈজস নানা, হিরণ্যগর্ভ
এক। ২৪
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সমষ্টিরীশঃ সর্বেরষাৎ স্বাত্বতাদাত্যুবেদনাৎ।
তদভাবান্ততোহন্তে তুকথ্যস্তে ব্যক্টিসৎজ্ঞয়! ২৫
ততন্তোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে ।
পঞ্ধীকরোতি ভগবাঁন্ প্রত্যেকৎ বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্া প্রথমৎ পুনঃ।
ঈশ্বরস্ত সমপ্রিরূপত্থে জীবানাং ব্যষ্টিরপত্তে চ কারণমাহ লমগ্টিরীশঃ সর্ধেধা মিতি।
ঈশঃ ঈগরোহিরণ্যগর্ভঃ নর্ষেষাং লিঙ্গশরীরোপাধিকানাং তৈজসানাং

স্বাসত্তাদাস্া-

বেদনাৎ স্বাত্মন! তাদাত্মযস্তৈকতন্ত বেদনাৎ জ্ঞানা লমষ্ঠির্বতি তত ঈশ্বরাদন্তে জীবাত্
তদতাবাত্তস্ত ভাদা্বযবেদনস্তাভাবাৎ ব্য্টিনংজঞয়া ব্যষ্টিশবেন কথ্যন্তে ॥ ২৫ ॥
এবং লিঙ্গশরীরং তছ্পাধিকেঠ তৈজনহিরণ্যগর্ভো৷ চ দর্শরিত্বা স্লশরীরাছ্াৎপত্তিসিদ্ধয়ে পঞ্ধীকরণং নিক্পপরিতুমাহ তত্ভোগায়েতি। তগবানৈশ্ব্য্যাদিগুণসম্পন্নঃ পরমে-

সবর: পুনঃপুনরপি তন্তোগায় ভেষাং জীবানাং ভোগাঁয়ৈব ভোগ্যভোগারতনজদ্মনে. ভোগাস্টান্রপানাদের্ভোগায়তনস্ভ জরায়ুজা দিচতুর্ব্বিধশরীরজাতন্ত চ জন্মনে উৎপত্বয়ে বিয়দাদিকমাকাশাদিকং ভূতপঞ্চকং প্রত্যেকমেকৈকং পঞ্ধীকরোতি অপধাত্মকং পঞ্ধাত্মকং
সম্পদামানং করোতীত্যর্থ; ॥ ২৬॥

অথ কথমেকৈকস্য

পঞ্চপঞ্চাত্বকত্মিতাতআহ

দ্বিধা বিখায়েতি। বিয়দাদিককমৃ

একৈকত দ্বিধা স্বিধ। ততন্ত্রেণোচ্চারিতো দ্বিধাশব্দঃ বিধায় কৃত্বা! ভাগন্বয়ে(পেতং কৃতেত্যর্থঃ,

হিরণ্যগর্ত,
সকল তৈজস জীবের সহিত আপনার অভেদ জ্ঞাত

আছেন বলিয়া তাহাকে সমষ্টি বলা'হয়। আর তৈজস
জীব সকল তাহা
অবগত নহেন বলিয়া তাহাদিগকে
ব্যষ্টিবলা হয় । ২৫
পরমেশ্বর জীব্গণের ভোগ! অনপান প্রস্ততি ভোগ্য এবং ভোগায়-

ভন দেহের উৎপত্তির জন) আ'কাশাদি পঞ্চভুতের প্রত্যেকেরই পঞ্ধীকরণ
করিষা থাকেন । ২৬

পঞ্চভূতের এক একটীকে ছুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম প্রথম
অগ্থভাগকে পুনরায় চারতাগে দিভক্ত করিবে । অনন্তর প্রত্যেক ভূতের
তাতপধ্য।

আকাশাদি পঞ্চভৃতকে দুই ছুই তাঁগে' বিভক্ত করিলে, ততসমুদায়ের
এক একটী ভাগকে আবার চদ্দি চারি ভাগে বিভক্ত কর। আকাহশর
হ্

১৪
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: স্বম্বেতরদ্ধিতীয়াংশৈ-ধোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৭

তৈরশুস্তত্র ভূবনভো
গ্যভো গাশ্রয়োন্ভবঃ
হিরণ্যগর্ভঃ স্থুলেহল্মিন্ দেহে বৈশ্বানরোভবেৎ।
পুনঃ পুনরপি প্রথমং প্রথমং ভাগং চতু দা ভাগচতুষ্টয়োপেতং বিধায়েত/হধজাতে, স্বস্থেতর্বতীয়াংশৈঃ স্বম্মাৎ স্বক্মাদিতরে
ধাংচতুর্ণাং চতুর্ণাং ভূতানাং যো ধে! দ্বিতীয়ঃ স্থুলোভাগস্বন তেন লহু প্রথম-প্রথমভাগাংশানাং চতুর্ণাং চতুর্ণামেকৈকস্য যোজনাত্তে বিয়দাদয়?
এত্যেকং পঞ্চপঞ্চাআকাঃ ভবন্তি ।২৭।

এবং পঞ্ষীকরণমভিধায় তৈর্ভূতৈরৎপাদ্যং কাধ্যবর্গং দর্শয়তি তৈর-তত্ততর-তুবনেতি | তৈ;

পক্ীকূভৈর্ভুতরপাদানকারণভূতৈরতোব্রদ্মাণ্ঃ

উৎপদ্যতে

তত্র

্রন্ধাপ্ান্তর্ভবনানি উপযু্পরিভাগে বর্ধমানাভূম্যাদয়ং সপ্ত লৌকাঃ ভূমেরধঃ
স্থিতানি অতলাদীনি সপ্ত পাতীলান্তানি তেষুচ ভুবনেষু তৈস্তেঃ প্রাণিভির্থোত্কুং
ঘোগ্যান্তন্াদীনি তত্তল্লোকো চিতশরীরাণি চ তৈরেব পঞ্ষীকৃতৈর্ভতৈনীশ্বরাজয়! ভায়ন্তে।
এবং স্থুলশরীরোৎপত্তিমভিধায় তেষু স্থুলশরীরেঘভিমানবতোঁহিরণ্যগর্ভম্ত মমি

প্রথমার্ধের এক এক চতুর্থাংশকে অপর ভূতের হিতীয়ার্থের সহিত

সম্মিলিত করিলে পঞ্কীকৃত পঞ্চভূত হয়। ২৭
সেই পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্ধাণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই বরঙ্গাণ্ডের
অন্তর্গত চতুর্দশ ভূবন, ভোগ্য
বস্তওস্থুল শরীরের উৎপত্তিও (পক্ষীকূত

পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভই সমষ্টিরূপ স্থুল দেহের
অভিমানী হইয়া! অর্থাৎ স্থুল দেহে অহৎবুদ্ধি--আমি এইরূপ জ্ঞান করিয়া

পূর্ণ অধ্ধাংশ একদিকে রাখ-_বায়ুর অদ্ধাংশের চতুর্থাংশ (০) তেজের
অর্ধাধশের চতুর্থাংশ (০) জলের অন্ধীংশের চতুর্থাংশ (০ ), এবং
পৃথিবীর অর্ধাংশের চতুর্থাংশ (৭০ ) আকাশের পূর্ণ অর্দাংশে মিলিত

কর) সম্পূর্ণ পঞ্ীকৃত আকাশ হইবে। এইরূপ বায়ুর পূর্ণ অর্ধাংশ এক
দিকে রাখ_আকাশের অর্ধাংশের চতুর্থাংশ, তেজের অর্ধাংশের চতুর্থাংশ,

জলের অর্ধাংশের চতুর্থাংশ এবং পৃথিবীর অর্ধাংশের চতুর্থাংশ বায়ুর

পূর্ণ অন্ধীংশে মিলাইয়া দেও, সম্পূর্ণ পঞ্চীকত বাধু হইবে। এইরূপ
নিম তেজঃ-প্রভতির পঞ্ীকরণেও জানিবে | ২৭
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১৫

: তৈজসা! বিশ্বতীৎ যাঁতা। দেবর্তি্্যউ নরাদয়ঃ ॥ ২৮
তে পরাগদর্শিনঃ প্রত্যকৃতত্ববোধবিবর্জিতাঃ |
কু্ব্বতে কর্ম ভোগ্গায় কর্ম কর্ত ভূতে ॥ ২৯

নদ্যাৎ কীটা ইবাবর্তাদাবর্তাস্তরমা্ড তে।
ব্রজস্তো জন্মনে! জন্ম লভস্তে নৈবনির্ববৃতিষ্॥৩০
ব্বপস্য 'বৈশ্বীনরনংজ্ঞকত্বমেকৈকস্থুলশবীরাভিমানবভাং ব্যস্টিকূপাণাং 'তৈজনানাং বিবনংজ্ঞকত্বধচ ভবতীত্যাহ হিরণাগর্ভইতি। অশ্ষিন্ স্থুলশরীরে বর্তমানোহিরণ্যগর্ভোবৈশনরোভবেৎ। তত্র বর্তমানান্তজনাবিশ্বাভবন্তি।
নরাদয়ইতি ॥ ২৮॥

তেযামবান্তরতেদমাহ দেবতি্ধাড -

ইদানীং তেষাং বিশ্বসংজ্ঞাপ্রাপ্তানাং জীবানাং তত্বজ্ঞানরহিতত্বেন সংসারাপত্তিপ্রকারং
সদৃষটান্তৎ শ্নোকন্য়েনাহতেপরাগ-দর্শিলইতি। তে দেবাঁদয়ঃ পরাগৃদর্শিনঃ বাহাানেখ

শব্দাদীন্ পষ্ট্তি ন তু প্রভাগাত্মান-,*পরাধ্চি খানি বাতৃণৎ সবর
সুত্তশ্মাৎ পর্াকৃ পশ্ঠাতি নান্তরাস্মস্সিতিশ্রুতেঃ ।”নহ্থ তাফিকাদয়োদেহব্যতিরিক্তমাত্ানং জানন্তি ইত্যাশস্কয ষদ্যপ্যাত্বানং

তে জানম্তি তথাপি শ্রুতিনিদ্ধং তত্ব ন জানস্তীত্যাশয়েনোক্তং প্রত্যকৃতত্ববোধবিবর্জিভাইতাদি লভন্তে নৈব নিবৃতিমিত্যন্তমূ। অতএব ভোগায় সুখাদ্যহৃভবায় মনুষ্যাদি-

শরীর বিষ্ঠাকর্মতচ্ছরীরোচিতানি কর্ধাণি কুর্বাতে জাতাবেকবচনং
পুনঃকর ক্ং

দেবাদিশরীবৈস্তস্ৎকলং ভুঞ্জতে চ ফলাহ্ভবাভাবে ভত্তৎসজাতীয়েচ্ছান্থুপপত্ত্যা। তততংনাধনানুষ্ঠানাপপন্তেঃ |.
এবং বর্তমানান্তে জীবাঃ
আবর্তাদাবততীন্তরমাশ্ ব্রজন্ভোষথা শিযৃতিংবুধনম
সখং ন লভন্তইতি ॥ ২৯৩৯।

নদীপ্রবাহপতিতাঃ কীটাঃ
এবমাশু জব্মনোজন্ম ব্রজ্তঃ

'বৈশ্বানর" নামে কথিত হন। তৈজস জীবগণই একৈক স্থুল দেহের
অভিমানে দেবতা, পণ্ড,পক্ষী,মহু্যইত্যাদিনানাপ্রকারে বিশ্ব সংজ্ঞা
'প্রাপ্ত হন। ২৮

বাহ্য-ৃষ্টিপরায়ণ, আত্মতত্জ্ঞান-বর্িত, দেবতা প্রভৃতি বিশ্ব” জীবগণ
কর্ম করিয়া প্লাক, কর্মের পরিণাম হুখাদি ভোগ ; আবার ০৮৪
পরিণাম কর্ম । ২৯

যেমন নদীপ্রবাহে গতিত কীটসনূহ
অল্প সময় মধ্যেইএক আবর্ত
হইতে অন্য আবর্তে নীতহয়, কিন্তু নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ উক্ত

“বিশ্ব জীবগণও এক জন্ম হইতে অন্ত জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্ত মিষতিল!
লাভ
কারিতে পারে না । ৩০

5৬
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সৎকর্মপরিপাঁকাত্তে করুণামিধিনোদ্ধৃতাঃ |

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াৎ বিশ্রাম্যন্তি যথাস্থখম্ ॥ ৩১

উপদেশমবাঁপ্যে বমাচা্্যাতত ্দশিনঃ |
পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নির্ববৃতিৎ পরাম্ ॥ ৩২

অন্নৎ প্রাণে! মনো! বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোধাস্তৈরার্তঃস্বাতা বস্ৃতযসংস্তিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩
এবং মংসারাপত্তিমতিধায় তমিহৃতপায়ং দর্শরিতুং দৃষটান্তমাহ দদপবিপাকা| দিতি। ভে কীটা; নঃকর্মপরিপাকাৎ

পূর্বোপার্জিভপুণাকশ্বপরিপাকাৎ কৃপালুন!

কেনটিও পুরুষেণ উদ্ধৃা নদীপ্রবাহাও বহিগিোরিতাঃ নন্তস্ীরতর্ছারাং প্রাপাসুখ"

যখা ভবতি তথাবিশ্রামান্তি। ইদানীং দৃষ্ান্তদিন্ধমর্থ, দার্্ান্তিকে যোজরতি উপদেশমবাপোতি। এরবযুক্তেন প্রকারেণ পূর্বোপার্জিপুণাকর্দ্পরিপাকবশাদেষ তত্বদর্ণিন:
প্রভাগভিননত্র্ষনাক্ষীৎকারবত আচার্যাৎ গরোঃ লকাশাহুপদেশং তত্বমস্যাদিবাকার্ধজানসাধনং শ্রবণং বক্ষামাণমবাপ্য সন্প্রাপ্য পঞ্চকোবিবেকেনান্নময়াদীনাং পঞ্চানাং কোধাণাং

বিবেকেন বক্ষ্মাণবিবেচনেন পরাং নিকৃতিং মোক্ষস্ুখং লতন্তেপ্রাঙথব্তি ॥ ৩১1৩২ ॥
কে তে অন্নায়ঃ পঞ্চ কোবাইত্যাকাজ্ষায়াং তানুপদিশতি অন্লমিতি। অন্ন
প্রাণে মনো বুদ্ধিপ্নানন্দশ্চেতি
এতে পঞ্চ কোধাঃ বৃদ্ধির্ধিজ্ঞীনং| ভেথামন্নাদীনাং কোষ-

শব্দাতিধেয়ত্বে কারণমাহ তৈরারৃতইতি। তৈঃ কোধৈরারৃত আচ্ছাদিত: স্বাত। স্বকূপভূভাত্মা বিস্বৃতযা স্বস্বন্পবিস্মরণেন সংস্তিং জননাদিপ্রাস্তিকূপং সংসারং ত্রজেখ,
স্পষ্ট । কোযোথ! কৌধকারকমেরাবরকক্েন ক্লেশহেতুরেবমন্নাদয়োহপাৰয়াননদত্াদ্যাবরক-.
ত্বেনাগ্মনঃ কলেশহেতুত্বাৎ কোষাইত্যুচান্তে ইভর্ঘ; ॥ ৩৩

যেমন নদীপ্রবাহ-পতিত কীটগণের যখন সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন
কোন না!কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহাদিগকে আবর্ত হইতে উত্তোলন করেন,
তখন তাহারা ক্রমে নদীতীরস্থ বৃক্ষেরছায়ায় উপস্থিত হইয়া সে বিশ্রাম

করে, সেইরূপ জীবগণও যখন সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন ততবদর্শী
আচার্ধ্যের
নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হন, তখন তাহারা (নিরলিখিত
)পঞ্চ

কোষ হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয়করিয়া পরম সুখ লাভ করেন । ৩১ ৩২
অন্ন,প্রাণ, মনঃ, বিজ্ঞান এবং আনন্দ দ্বারা আত্মত্বরূপ আবৃত থাকে,

এই জন্ত অস্ প্রভৃতি পাঁচচী কোষপদার্থ, (পঞ্চকোষ বলিলে, অন্্ময় কোষ,

|

পঞ্চদশী |
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স্তাৎ পক্ষীকৃতভূতোথে! দেহ স্থুলোহন্নসংজ্্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্মেক্িয়ৈত সহ ॥ ৩৪ ॥
সান্তিকৈরধাঁত্দিয়ৈঃ সাকৎ বিমর্ষাতা। মনোময় |
তৈরেব সাকৎ বিজ্ঞানময়ে। ধীনিশ্চয়াত্মিক ॥ ৩৫ ॥
কারণে সত্তমানন্দময়ো! মোদাদিবৃত্তিভিঃ।
ভেষাং কোষাণাং স্বূপাণি ক্রমেণ বুৎপাদয়তি স্তাৎ পঞ্ধীকৃতেত্যাদিনা মোদ দি্ত্বিভিরিত্যন্তেন। পঞ্ষীকৃতেত্যোভূতেভ্যঃ উৎপন্নঃ সুলোদেহোছম্রসংজ্রকোহন্লময়শব্দিভঃ
কোষ? স্তাঁ প্রাণন্ত প্রাণময়কোধস্ত লিঙ্গে লিঙ্গশরীরে বন্তমানৈরাজসৈয়জোগুণকা
ধাভুতৈঃ

প্রাণৈঃ গ্রাণাপানাদিভিব্বায়তিঃ পঞ্চভির্বাগাদিভিঃ কর্শেদ্দি্নৈঃ সহ দশভিঃ স্তাৎ ॥ ৩৪ ॥
বিমর্ধাত্বা সংশয় ত্বক পঞ্চভূতসত্বকার্ধাং যন্সন উক্ত তং সাত্বিকৈ; প্রত্যেক ভূ-

ন কার্যাভূতৈরধান্রিযেঃ শ্রোত্রাদিভি পঞ্চভিজ্ঞণনেদ্ছ্িৈঃ নাকং সহিতং মনোমক়ঃ কোষ;
স্সাৎ ইতি পূর্বেণ ন্বন্ধ; | নিশ্চয়াত্মিকধ ধীন্তেষামেব নত্বকার্য্যরূপা বৃদ্ধিস্তৈরেব পূর্কোক্তৈজ্ণনেন্িয়ৈরেব লাকং নহিতা| সতী বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানময়াখাঃ কোষ; স্ভাৎ ॥ ৩৫॥
কা:ণে কারণশরীরভূতায়ামবিদ্যায়াং যন্মলিনসত্বমস্তি তক্মোদাদি বৃত্বিভিঃ প্রিয়মে:”প্রমোদীখোরিষ্টদর্শনলাভভো
গজন্তৈঃ হ্থখবিশেষৈঃ মহিতমানন্দময়ঃ আনন্দময়াখাঃ কে:
স্তাদিতি। নন স্থলশরীর দীনামন্তময়াদিশব্দবাচাত্ে “দ বা এব পুরুধোহবনরসময়ঃ, ইড়াণরুমা “তন্মানা এতক্মাদন্রসময়াদগ্তোহ্ন্কর আত্মা প্ররণময়ঃ অস্তোৎ্ন্তর আত্মা মনোময়”

ইন্ত্যাদি শ্রুতহ্বাদাআনোহ্রময়াদিশব্দবাচাত্বং কথমুচাতে ইত্যাশক্ষ্য দেহাদীনামন্্াদিবিকারতেনান্নময়াদিশব্দবাচ্যত্বমাত্মনন্ত তেন তেন কোষেণ ভাদাত্্যাভিমালাৎ ইভা
তত্বৎকোধৈত্তিতি।

আত্ম প্রত্যগাত্া তত্তথকোষৈস্তেন তেন কোষেণসহ ভাদাত্সা৬-

প্রাণমন় কোষ ইত্যাদি বুঝিতে হয় ) পঞ্চকোষাৰৃত আত্মা, স্বন্পপ-বিস্মরণের
ফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে । ৬৩

পঞ্কীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থল দেহের নাম অন্ন বা অন্নময় কো,
লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসম্ভৃত পঞ্চ-প্রাণ ও কর্শেক্রির 'প্রাণ সং
প্রাণথময় কোষ । ৩৪

সংতবিক জ্ঞানেজিয় সমূহ এবং সংশয়াত্মক অন্তকরণই মনোমন্ন কো,

সাত্বিক জ্ঞানেক্তিয়সমূহ এবং

নিশ্চয়াত্বক

অন্ত্করণই

বিজনদয়

কোষ । ৩৫

কারণশেরীরস্থিত মোদ (ইন্টপ্রাপ্তি জনিত হুখ ) প্রভৃতিবৃন্তিস:হগিত

১৮

পঞ্চদশী।

তত্তৎকোধৈস্ত তাদাত্যাদাত্মা তততন্ময়োভবেৎ ॥ ৩৬
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাৎ পঞ্চকোষবিবেকতঃ |

সবা্মানৎ তত উদ্ৃত্য পরং ত্দ্ধ প্রপন্যতে ॥ ৩৭ ॥
অভানে স্থ,লদেহস্ত স্বপ্রে যগ্ভানম'তনঃ |
সোহ্ঘয়ে! ব্যতিরেকস্তগ্ানেহগ্তানিবভাসনম্ ॥ ৩৮ |
মান।ৎ তত্তনময়স্তত্ৃতৎকোষময়ঃ স্তাং বাবহারকালে অন্ুমময়াদিকো ফপ্রাধান্তাদক্নময়াদিশব্দবাচাতেত্যর্থ: তূশব্দ আজ্মনঃ কোগ্ভ্যোবৈলম্মপাদ্যোতনার্ঘঃ ॥ ৩৩ ॥

কথং তর্েবং__বিধস্াআনোরদ্গবং ভবতীত্যাশঙ্ক্য কোষেভ্যোবিবেকাভ্ভবীতা!হ

অ়ব্যতিরেকাত্য।মিতি। অস্বয়ব্যতিরেক ত্যাং বক্ষ্যমাণাভাং পর্ককোষবিবেকতঃ
পধশীনাং কোাপামন্ময়াদীনাং বিবেকতঃ প্রত্যগীত্মনোবিবেচনেন পৃথক বোধনেন, ষগ।
পঞ্চকোধেভ্যোহম্নময়।দিভ্য আত্মনঃ পৃথকৃকরণেন, স্থাত্মানং প্রত্যগাত্মানং ভতস্ত৬াঃ
কোবেভাঃ উদ্ধত্য বুদ্ধা! নিক্ষধ্য চিদানন্ন্বূপং নিশ্চিত্য পরং ব্রচ্গ পুর্ববক্তলদ্দণ'

প্রণদ'তে গ্রা্গোতি ব্রন্মেব ভবতীত্যর্ঘঃ ॥৩৭॥

ইদানীং বিবক্ষিতাবন্ধয়ব্যতিরেকৌ৷ দর্য়তি অভানে স্থুলদেহক্তেতি। স্বপ্নে সবপ্লাবস্থায়াং স্থুলদেহস্ান্নময়কেযস্তাভানেম্প্রতীতে1 সত্যাং আত্মনঃ প্রতীয়মানং যস্তান,

বপ্রনাক্ষিত্েন ষৎ ক্ফুরণমস্তি
নআন্মনঃ অন্য, তস্তামেব স্বপ্নাবন্থায়াং তত্ভানে তন্ঠাতন:

সত্বগুণই আনন্দময়
কোষ । সেই সেই কোষের প্রাতি তাদাত্ময-অভিমান

্রযুক্তই আত্মাকে অন্নময় প্রাণময় ইত্যাদি বলা হইয়াছে । ৩৬
বক্ষ্যমাণ“রূপ অন্বয-ব্যতিরেকের সাহায্যে পঞ্চকোষ হইতে আত্মার

পার্থক্য অবগত হইয়া পঞ্চকোষ হইতে আত্মার উদ্ধারসাধন করিলে
পত্বঙ্গ-প্রাপ্তি ঘটে।৩৭

বপ্াবস্থায় 'ঘুল-দেহ-বিষয়ে জ্ঞান হয় না, কিন্ত স্বপদরূপে আত্ম-

বিষয় জ্ঞানথাকে, ইহাই (অন্নময় কোষের পক্ষে) অব, আত্মবিষন্ন
তাংপর্য্য।

|

স্বপ্ন দর্শনের পর জাগ্রদবস্থায় “আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি" এইরূপ স্মরণ
হয়; সে আমি'স্থুলদেহ
নহে, কেন না সে সময়ে নিজ স্থুলদেহ বিষরে

কোন জ্ঞানই হয় নাই, হইলে তাহা স্মৃতিপথে উদ্দিত হইত। এই
স্থলদেহের অস্ধরণও আত্মস্কুর। এবং আত্মস্ুরণ-সত্বেও স্থুলদেহের

পঞ্চদশী।
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লিঙ্গাভানে স্ুযুণ্তো স্তাদাত্মনোভানমন্যয়ঃ |
ব্যতিরেকস্ত তভভানে লিজহ্যাভানমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
তদ্দিবেকাদ্ধিবিক্তীঃ স্থ্যঃ কোষাঁঃ প্রাণমনৌধিয়ঃ |
শ্ট্রণে নতি অন্তানবভাননং অন্থস্য সুলদেহন্যানবভামনং অপ্রতীভির্ধ্যতিরেকঃ স্থুলদেহগ্চেতিশেষঃ। অন্মিন্ প্রকরণে অস্বয়ব্যতিরেকশব্দাত"ষূ অনবৃতবিব্যাবৃত্তী উচ্যেতে ॥৩/॥

এবং স্থুলদেহস্তানাত্মন্তাববোধকাব্বয়বাতিরেকেঠ দর্শয়িত্ব! লিঙ্গদেহস্য তখাতাবগমকে তে দর্শরতি ভিঙ্গাভান ইত্যাদি। মুষুণ্তে সুুপ্তাবন্থারাং লিঙ্গাতানে বিঙ্
সুম্্রদেহস্যা হানেৎ্প্রতীতো! আজ্মনোভানং ভদবস্থাসাক্ষিত্বেন ক্কুরণমূ আত্মনোহহয়:
স্যাং তণ্তানে আত্মভানে গিঙ্গপ্যাভানং লিঙ্গদেহস্য অস্ফুরণং ব্যতিরেকইত্যুচাতে ॥ ৩১ ॥
নম পঞ্চকোষবিবেচনমুপক্রম্য লিঙ্গদেহবিবেচনং প্রকৃতানঙ্ষতমিত্যাশক্ষ্য প্রাণময়াদিকোত্রিতযস্ত ভত্রৈবান্তর্ভাবান্ প্রকৃতানক্গতিরিত্যাহু তদ্ধিবেকীদিতি। তত্য লিঙ্গশরীরস

জ্ঞান থাকিবার সময়ে স্থুলদেহ বিষয়ে যেঅজ্ঞান, তাহাই (অশ্ময় কোষের
পক্ষে )'ব্যতিরেক 1৩৮
সুযুপ্তি অবস্থায় লিঙ্গদেহ ব্বিয়ে জ্ঞান হয় না, কিন্তু সুযুপ্তি-জ্ঞাতুরুপে

আত্মবিষয়ে জ্ঞান থাকে, ইহাই (প্রাণময়, মনোময় ও জ্ঞানময় কোষের
পক্ষে) অন্বর, আর আত্মবিষয়ে জ্ঞানসত্বেও লিঙ্গদেহ বিষয়ে অজ্ঞানই
(উক্ত কোযব্রয়ের পক্ষে ) ব্যতিরেক । ৩৯

আত্ম! হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নিরণাত হইলে প্রাণময়, মনোষয়

এবং বিজ্ঞানময় কোষের পার্থক্য অবধারিত হয়। কেন না, প্রাপময়াদি
অস্ফুরণকেই অন্বয়ব্যতিরেক বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা! যাইতেছে
আত্মা শ্থুলদেহ বা অন্নময় কোষ নহে। ৩৮
তাৎপর্য্য।

হুপ্তোখিত ব্যক্তির "আনি হ্থেনিদ্রাগিয়াছিলাম/ এইবূপ জ্ঞানহইয়া
থাকে, সেইজ্ঞানকে ম্মরণই বলিতে হয়। স্মরণ অনুতবমূলক, সুতরাং
বমুপ্তিকালে সুষুণ্তি-জ্ঞাত্রূপে আত্মৰিষষ্ধে যে ' অনুভব হইয়া থাকে

ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়, অথচ তখন লিঙ্ঈদেহের জ্ঞান হয় না।
হৃতরাৎ “আমি"--ভাবে যে.বস্থকে জানা যায়, তাহ দিক্জদেহ হইতে অতিরিস্ক । ৩৯

নি

২

শক্ষদশী |
তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ
পৃথক কৃতী; ॥ ৪০ ॥
সৃবুপ্ত্যভানে ভাদন্ত সমাধাবাত্বনোহম্বয়ঃ ।

ব্যতিরেবস্তীতুভানে শুষুগ্ধ্যমধভাসনম্ ॥ ৪১ ॥

যথা মুগ্তাদিষীকৈবমাত। যুক্ত্য। সমুদ্ধতঃ |
পিপিপি

বিবেকাৎ বিবেচনা প্রাণমনোধিয়ঃ এতন্নামকাঃ কোব-বিবিস্তাঃ আত্মা পৃথক্ কৃতাঃ
বাঃ কুতইতাত আহ তে হীতি। হি যন্মাৎ কারণাৎ তে প্রাণময়াদয়ঃ তত্র তন্মিন
লিঙ্গশরীরে গুণাবস্থীতেদমাত্রাৎ গুণরোঃ সত্বরজনোরবন্থাতৈদমাত্্র।ৎ গুণপ্রধাদভাবেনাবন্থানবিশেষাদেব পৃথকৃ কৃত। ভেদেন নির্দিষ্ট] ইত্যর্ঘ; ॥ ৪০ ॥
ইদানীমানন্দময়কোধত্বেন বিবক্ষিতস্য কাঁরণশরীরস্ত খিবেচনোপমাহ সুষুপ্ত:ভানে
ভানমিতি। নমাধে) বক্ষ্যমাণলক্ষণায়াং সমাধ্যবনথায়াং সুষুপ্ত্যভানে নুষুপ্তিশকোপ-

লক্ষিতস্য কারণদেহরূপন্তাজ্ঞানস্তা প্রতীতৌ আতুনস্ক তুশব্দোবধারণে আমন এব
ভানং স্ফুরণং যদস্তি ন আত্মনো হ্বয়ঃ,আজ্বন্ফৃত্বোৌ নতণং পুধুপ্ত্যনবতালনং হুযুণ্ীপলক্ষিতগ্ঠাক্জানস্া প্রতীতিরেব ব্যতিরেকন্তপ্তেতি। তত্রায়ং প্রয়োগঃ প্রতাগাত্মা অন্নমল্সাদিভ্যোভিদাতে ভেষু পরস্পরং ব্যাবগ্যমানেহপি স্থয়মব্যাবৃত্বত্বাৎষৎযেষু ব্যাব্্তমানেঘপি ন ব্যাবর্ধতে তত্তেভ্যোভিদ্যতে যথা কুহ্থমেভাঃ সুত্র যখ1! ব1 ষগডাদিব্যক্কিতো] গোত্মিতি ॥ ৪১1

_ এবমৃ--অন্বয়ব্যতিরেকাত্যাং কোষপঞ্চকাদ্ধিতক্তস্ত আত্মনোরক্ষতপ্রাপ্তি্বতীতুাক্তং
ততপ্রতিপাদিকামন্ুষ্ঠমাত্রঃ পুরুযোহত্তরাত্েত্যাদিকাং, তং বিদ্যাচ্চুক্রমমৃত মিতান্তাং
কঠ্রুতিমর্থতঃ পঠতি বথ1 মুগ্তীদিধীকৈধমিভি। যথা! যেন প্রকারেণ যুঞ্জাদেতন্নামকাৎ
তৃপ্বিশেষাৎ ইধীকা৷ গর্ভস্থ, কোমলং তৃণং বুক্তয/। বহিরাবরকত্ধেন হিতানাং স্ম্পত্রাণাঃ
বিভজনলক্ষণেনো স্ঠায়েন নমুদ্ধিপ্নতে এবমাত্বাপি যুক্ত অনয়ব'তিরেকলম্মণোপায়েন

কোধত্রয়

লিঙ্গশরীবরের কেবল সন্বরজোগুণ-জনিত

অবস্থাভেদ-বশতঃই

পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।-৪০
সমাধি-কালে নুযুপ্তিবিষয়ে জ্ঞান
হয়না, কিন্তু জ্ঞাতরূপে আত্মবিষন়ে

জ্ঞান
হয় ইহাই (আনন্দময় কোষের পক্ষে) অন্বয, তখন আত্ুবিষন্ে
জ্ঞান থাকিলেও

স্ুযুপ্তিবিষয়ে অজ্ঞানই ( আনন্দময় কোষের পক্ষে)

ব্যতিরেক| ৪১

যেমন ষুগ্জতৃগহইতে কৌশলে ঈধিকা অর্থাৎ গর্ভপত্র উত্তোলন
করাযায়,সেইবূপ কারণ,লিঙ্গও স্থূল এই ত্রিবিধ শরীর অর্থাৎ পঞ্-

পঞ্চদণী |

২১

শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরত্ব্রন্ষৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥
পরাপরাত্মনোরেবৎ যুক্ত্যা। সম্তাবিতৈকতা।
তত্রমন্তাদিবাক্যৈঃ সাঁভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥
জগতোযদৃপাদানৎ মাঁয়ামাদায় তামসীম্।

নিমিত্ত শুদ্ধসত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদিগরা ॥ ৪৪ ॥
শবীরত্রি হয়া পূর্ব ক্তাচ্ছরীরত্রিতয়াৎ ধীরে; ব্রচ্ষর্যদিসাধনসম্পন্লৈরধিক'রিভিঃ
সমুন্ধতঃ পৃথকৃকৃতশ্চেৎ
নপরং ত্রন্মৈব জায়তে চিদাননারূপস্য লক্ষণক্যোভরোরবিশিষ্টত্বাদিতাভিপ্র
য়;॥ ৪২॥
এভাবতা গ্রন্থসন্দর্ভেণ লফলস্য তত্বব্্ানস্ত নিশ্পরপিতত্বাৎ উত্তরগ্রস্থভাগস্তনারস্ত-

প্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য তদারভ্তসিদ্ধয়ে বৃত্ধান্ কীর্তনপূর্ব কমুত্তরগ্রস্থস্ক তাৎপর্যামাহ পরাপরাত্মনোরেবমিতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ পরাপরাত্মনোস্ততম্পদার্ঘয়োঃ পরম অবজীবাত্মনোরেকত| অভিন্নতা যুক্ত্যা লক্ষণপাম্যপ্রদর্শনাঙ্থাপায়েন সন্তাবিভাহঙ্গীকার়িতা
সা! একতা তত্বমপ্ত দিবাকোঃ স্পষ্ট, তাগত্যাগেন বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেন লক্ষ্যতে লক্বণাবৃত্ত বোধাতে ॥ ৪৩ |

ভত্বমনীতি ঘাক্যার্থজ্ঞানস্ত তগাদিপদার্থজ্ঞানপূর্ববত্তাৎ তৎপদস্ত বাচামর্থং ত'বদাহ
জগতোধছুপাদানমিভি। যং লচ্চিদানম্দলক্ষং, ত্রদ্ম ভামসীং তষোুপ্রধানাং মায়া

মাদার উপাধিত্বেদ স্বীকৃত্য জগতশ্চরাচরাত্মকণ্য কার্যাবর্গস্তোপাদানমূ অধ্যাসাধিষ্ঠানং
ভবতি শ্তন্ধসত্বাং বিশুদ্ধনত্প্রধা নাং তামুপাধিত্বেন স্বীকৃত্য নিমিত্তমূ উপাদানাদাভিজ্ঞং

কর্থ ভবতি তথূত্গ্ষ নিমিতেরপ'দানোভগ্রসং ব্রচ্ম তগগির! তত্বমন্তাদিযাক্যস্থেন তং
পদেনোচ্যতে | 8৪ ॥

কোষ হইতে অধিকারী ধীরগণ অশ্বয়-ব্যতিরেকে বিচারকৌশলে আত্মাকে
পৃথক্ করিতে পারিলে, পরব্রদ্ষই করিতে পারেন। ৪২
পূর্কোজুক্তি দ্বারা পরমাত্বা ও জীবাস্বার অভেদদ

হইয়াছে।

অনুম.পিত

“তন্বমসি” প্রভৃতি শ্রতিবচনসমূহে ভাগ-লক্ষণা দ্বারা সেই

অতেদ প্রতিপাদিত হইতেছে । ৪৩
বিনি প্রকৃতির তমোগু-প্রধান অবস্থা বা তামসী মায়াকে আশ্রয়
করিয়া! জগতের উপাদান কারন ও প্রকৃতির বিশুন্ধসত্ব প্রধান অবস্থাকে বা
তাৎপর্য ।
|
তিত্বমগি' এই শ্রতিবাক্যে তিনটী পদ আছে “তত, ত্ব মূ, অ্সি'”--এত-

৯২

পঞ্চদশী।
ধদা মলিনসত্তাং তাং কামকন্থাদিদুষিতাঁম্।
আদত্তে তত পরৎ ব্রহ্ম তবংপদেন তদেোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

ত্রিতয়ীমপি তাঁং মুক্ত! পরম্পরবিরোধিনীম্।
_ অখণ্ড সচ্চিদানন্দৎ মহাবাঁক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

সোহয়মিত্যাদিবাঁকোষু বিরোধাতদিদস্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভীগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭ ॥
ত্বংপদবাচ্যার্থমাহ যদা মলিননত্বমিভি। ভদেব ব্রচ্গ যদ] যস্তামবন্থ।য়াং মলিনত্বামীষদ্বজস্তমোমিশ্রণেন মলিননত্প্রধানামু অতএব কামকণ্মাদিদুধিতাং ভামবিদ্যাশব্দবাচ্যাং মায়ামাদত্তে উপাধিত্বেন শ্বীকরোতি তদ! ত্বপদেনোচ্যতে ॥ 8৫॥

এবং তত্বংপদার্থাবতিধায় বাক্যার্থমাহ ত্রিতয্ীমপি তাং মুক্কেতি। ব্রিতম়্ীমপি
ত্রিপ্রকারামপি তম:প্রধানবিশুদ্ধনত্বপ্রধানমলিনসত্তপ্রধানত্থভেদেন উক্তামতএব পরম্পরবিরোধিনীং ভাং মাঁয়াং মুক্তা! পরিভ্যজ্য অখণ্ড ভেদরহিতং সচ্চিদানন্মং
ব্রহ্মমহাবাকোন লক্ষযতে উচাতে ॥ ৪৬॥

নন্বেবং লক্ষণাবৃত্তা!বাক্যার্থবোধনং বুত্র দৃষ্টমিতাশক্ষাহ নৌয়মিতাণদিবাক্যেঘিতি।
মোয়ং দেবদত্; ইভ্যাদিবাক্যেযু তদিদস্বয়োঃ তদেতদ্দেশকাল বৈশিষ্ট্যলম্ম ণয়োধর্ময়ো-

বিশুদ্ধ-সত্বপ্রধান মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, সেই
ঈশ্বরন্বরূপ ব্রহ্মই “তৎ শৰের প্রতিপাদ্য । ৪৪
যখন পরব্রহ্ধ, কাম কর্ম ও বাসনার্দি দ্বারা দূষিতা, অবিদ্যা-

রূপিণী প্রকাতির অবিশুদ্ধসত্ব প্রধান অবস্থাকে বা অবিশুদ্ধসত্বা অবিদ্যাকে

আশ্রয় করেন, প্রতিবিন্ব স্থানর্ূপে-_উপাধিরূপে-_
গ্রহণ করেন, তখন, সেই
জীবরূপ পরত্রহ্ধই “তং পদের বাচ্যার্থ। ৪৫
, প্রকৃতির তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধ সত্তগ্রধান ও মলিন সত্বপ্রধান এই তিন

অবস্থাই
পরস্পর বিরে'ধিনী। এই তিন অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ড
অচ্চিদানন্দই মহাবাক্যের
(তন্বমসি বাক্যের )লক্ষ্য অর্থ। ৪৬

: যেমন “সোহয়ং? অর্থাৎ পতিনিএই বলিলে,? 'তৎ (তিনি) পদার্থের
সঙ্গে'ইদং* (এই )পদার্থের ঘেষে অংশে(ধর্মে) বিরোধ আছে, সেই
নব্যতৎগদ ও ত্বং পদের মূখ্যার্থকধিতযান
ঈশ্বর । 18৪

মুখ্য অর্থ

পঞ্চদরশী।

ও

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ড সচ্ছিদানন্দৎ মহাঁবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৮॥
ব্রিরোধাদৈক্যানুপপতের্ভাগল্োর্কিরুদ্ধাংশয়োস্ত্যাগেনৈকাশ্রয়োদেবদত্ম্ববূপমেক
মেবযথ!
লক্ষাতে, এবং দৃষ্টান্তমভিধায় দাষ্টণভিকমাহ মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবঙিতি। এবং সোরং
দেবদত্তঃ ইতিবাক্যে যথা, তদ্বৎ পরজীবয়ে!রুপাধী উপাঁধিভূতে মায়াবিদো পূর্বেক্ত
বিহায়াখণ্ত ভেদরহিতং লচ্চিদানন্দং পরং ব্রদ্ষেষ মহাবাক্যেন লক্ষ্যাতে ॥ ৪৭--৪৮ ॥

সেই অংশ ধন ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ আশ্রয় (ধনী)মাত্রলক্ষণা দ্বারা
বুঝায়, সেইরূপ “তত ত্বমসি' এই বাক্যেও ঈশ্বর এবং জীবের কঙ্গিত্
অবস্থাবাউপাধি মায়! ও অবিদ্যারূপ ভাগ্রদ্বয় ত্যাগ করিয়া (যাহা

অবশিষ্ট থাকে সেই) অখণ্ড, সচ্চিদানন্দই লক্ষণ! দ্বারা বুঝাইয়া
থাকে । ৪৭।

৪৮

যাহার সঙ্কে পূর্ক্বে পরিচয় থাকে, তাহাকে পরে কোথাও দেখিষ্বা
অন্তকে চিনাইয়! দিতে হইলে, বলা হয়, “তিনি এই”। এই বাক্যটাতে
ছুইটী পদ আছে, একটী “তিনি” ও একটা “এই?| “তিনি” কথাটার সন্ধে

পূর্ধ-পরিচয়ের স্থান, সময্বএবং পাত্র এই কয়টী ভাব জড়িত। «এই'
কথাটার সঙ্গে বর্তমান সাক্ষাৎকারের স্থান, সময় এবং পাত্র এই কয়টা
ভাব জড়িত। কিন্তু পুর্বপরিচয়ের স্থান ও সময়ের সঙ্গে, বর্তমান
সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময়ের মিল নাই, অতএব কেবল “তিনি বলিলে,

যাহা বুঝ],যাইত, অথবা কেবল এই" বলিলে যাহা! বুঝা! যাইত_-“তিনি
রই" বলিলে মেসমুদয় ভাববুঝাইতে পারে না। যে সকল ভাব পরস্পর
বি$দ্ধ, ততসমুদ্রয় অভেদবোধক একটা বাক্য দ্বারা বুঝান অসস্তব।

হতরাৎ তিনি এই বাক্যের অর্থেস্থান ও সময় পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবল
পাত্রই গৃহীত হইয়াছে,_এইরূপ ত্যাগ ও গ্রহণমূলক বাক্য ও অর্থের

সনবন্ধকে ভাগ-লক্ষণা বলা যায়। “ৎ তম এই বাক্যেও প্ররূপ
.ভাগ
লক্ষণা। “পদের সঙ্গে যে অবস্থার বা উপাধির সম্বন্ধ “ত্ৃংঃ পদের সঙ্গে
সে অবস্থার বা উপাধির সন্বন্ধ নাই, কেবল এক পাত্রের সঙ্গে উভয়েরই

২৪

পঞ্চদশী|
সবিবরন্ত লক্ষে লক

্তাদবন্ততা।

নির্ববক্পস্তয
লক্ষ্যত্বৎ নদৃষ্টং নচসম্ভবি॥৪৯॥
বিকল্লোনির্ব্বিকল্পস্ত
সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
নন কিং মহাবাকোম লক্ষ্য, বিকল্পকমুদ্ত নির্বিকল্পমিতি বিকল্প প্রথমে পক্ষে
দোধমাহ নবিকল্প্তেতি। নবিকষ্পন্ঠ বিকল্পেন বিপরীতত্বেন কল্পিতেদ নামজাত্যাদিন|
রূপেণ লহবর্ধতে ইতি মবিকলং তন্য লক্ষ্যত্বে বাক্যেন বোধ্যতবে লক্ষস্ত বাক্যার্থতয়।
ক্ষযন্যাবন্তা। পা মিথ্যাত্বং স্তা। দ্বিভীয়ে দোষমাহ নির্কিকল্পন্তেতি। নির্ষি-

কজন্ত নামজাত্যাদির হিছগ্ঠ লক্ষাত্বং লোকে ন কাপি দৃষ্টং নচ নম্তধি উপপদ্যমানযপি
ন ভবতি লক্ষ্যত্বধ্্ঘবতোনির্বিকল্পকত্বধ্যাঘাতাদিতি যাবৎ ॥ ৪৯]

দিদ্ধান্তী জাত্যুত্তত্বান্নেদং চোদাষিতি বিকল্পপূর্বাকং দোবমাহ বিকল্ো! নির্বিকল্পস্তেতি। নবিকরস্তব1 নির্ষিকল্পস্ত বা লক্ষ্যত্বমিতি যে!বিকলপত্বয়া কৃতঃ, ন কিং
নির্িকল্পস্ত
উত্তসবিকল্পস্ত বা ভবে, আদ্যে প্রথমে পক্ষে ব্যাহতিত্বয়োক্রোব্যাধ।তএব
অন্কাত্র দ্বিভীয়ে পক্ষে অনবহ্থাদয়ঃ । তথাহি সিকল্পস্য বিকল্পইত্যত্র বিকল্পেনসহ
বর্ভতে ধঃ ইত্যত্র তৃভীযান্ত
বিকল্পপদেন প্রধমান্তবিকক্রপদেন চ একএব বিকল্লোহতিধীয়তে
দ্বে! বাঁ, একএব চেও, স্বয়মেকএব বিকলাশ্রয়বিশেষণতয়া আশ্রয়ন্তপাশ্রিতোবিকল্পশ্চে-

(কিন্তু) সবিকল্পক লক্ষ্য হইলে লক্ষ্যের বস্তু থাকে না, নির্বরিকল্বক
বন্ধর লক্ষ্যতব অনৃষটপূর্ব্ব অসস্ভাব্য। ৪৯

|

সবিকল্পক লক্ষ্য অথবা!নির্কিকজ্পক লক্ষ্য ?__এই যে বিকল্প বা বিতর্ক
ইহা। বিতর্র-পরিশৃন্ত পদার্থের ধর্ম রা বিতর্ক-বিষয়ীভূত পদার্থের ধন?
সম্বন্ধ আছে, সৃতরাৎ এখানেও পূর্বববৎ পাত্রমাত্রই বুক্খাইতেছে। সেই
পাত্রই 'সৎচিৎ আনন্দ । ৪৬--৪৮

তাৎপর্ত্য।

পুরর্বপক্ষ
এইযে“ততত্বমসি” এই মহাবাক্যের
লক্ষ্যার্থ সবিকল্পক অর্থাৎ
নামরূপাদি বিশিষ্ট পদার্থ অথবা নির্বিকজপক অর্থাৎ নামরূপাদিপরিশূন্ত

ব্য? সবিকল্পক হইলে, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, নামরূপাদি__
কক্সনামাত্রে পর্যবসিত নির্ক্কিিক
লক্ষ্য হইতে পারে না নক্ষ্যত্বরূপ
ধর্ম বা বিকজ যাহাতে ধাফিবে, তাহাকে নির্ধ্বিকল্লক বলিবে কিরূপে। ৪৯

পুর্ববপক্ষের উত্ধর--.ডোমার পূর্বপক্ষের অনুরূপ পূর্ব্বপক্ষ তোমার

পঞ্চদশী |

৬

আদ্র বা!হতিরগ্যাত্রানবস্থাজাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০

ইদৎ গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসন্যন্ষবন্তবু।
দাজাপ্ররহা, খে 5েও, ভগ তৃতীগাতশবনির্দিস্যাপি খিকজন্ত বিকল্পরূপত্ধাৎ তা শ্রয়*
স্গাপি নধিকল্পকত্বাং ভন্দিশেষণতৃতে] বিকল্প: কিং প্রথমান্তশনদ নির্দিইএব বিকল্পঃ, উত্ত
তাভ্যামস্ত:, আদে অস্োস্তশ্র্টতা, দ্বিতীয়েপি ধশ্িবিশেষণীভূতো। বিকল্প: কিং প্রথ-

মান্তশয়নির্দিঠি উত হেভ্যোহ্:, আদ্যে চক্রকাপততি:, দবিতীয়ে তস্যাপ্যততস্া]স্যনত
ইতা নবস্থাপ'ত ইত্তি॥ ৫০॥
ন কেধলমতরেবেদং দুমঅপি তু সর্বাত্রেধংবিধবিকল্পপূর্বাকং ছুষণ: পরসরভীভ্যাহ

ইপ: গুণক্রিয়েতি। ইদং বিকলদূৎণজাতং গুক্রিয়াজাতিতরবযস্দ্ধবত্তু বেযু বন্ধু
ডণানিসদস্ধান্তেযু,
পঞ্চ লমং, ভথাহি গপঃ কিং নিওণে বর্তত্তে অথব1 ও$ণবতি,

ক্রিষ্নাপি ক্রিয্ারহিতে বর্তে ক্রিয়াধতি বা, আদ্যে ব্যাঘাত: অন্তত সবাশ্রয়াদয়
ইতি

বিতর্কপরিশুন্ঠ পদার্থের ধর্ম বলিলে উন্মত্ত হইয়া উঠে,বিতর্ক বিষয়ের
ধর্ম বলিলে স্বাত্মাশ্রয় অনবস্থা ইত্যাদি দোষ হয়। ৫*
পদার্থের
বিষয়
ীভূত,
এইরূপ আপত্তি , ক্রিয়া, জাতি, ভ্রব), এবং সনথন্ধবিশিষ্টসকল
স্বব্ধেও স্তত্ত করাযায়-_যথাঁ,
তোমার এই বিতর্ক কোন্ বিষয় লইয়া?
বিতর্ক যাহাতে আছে, না প্াহাতে একেবারেই বিতর্ত নাই এইরূপ বিষয়

লইয়া?” যাহাতে বিতর্ক আছে সেবিষয়ের বিতর্ক বর্গিলে, “যাহাতে
বিতর্ক আছে” এই বাক্যস্থ বিতর্ক শব ও “সেবিষয়ের বিতর্ক” এই বাক্যস্থ

বিতর্ক শব এক বিতর্ককে বুঝাইলে, আত্মাশ্রয় হয়, এক বিতর্কই আশ্রয়
এবং আশ্রিত উভয় কোটিতে প্রবিষ্ট হয়। যদি ভিন্ন ভিন্ন ধিতর্ককে
বুঝায়, তাহা হইলে "যাহাতে বিতর্কআছে" এই বাক্যস্থ “বিতর্ক” শবের

অর্থ
যেবিতর্ক, তাহা কোন্ বিষয় লইয়া হয়-_বিতর্ক যাহাতে আছে,
না, যাহাতে একেবারেই বিতর্ক নাই এমন বিষয় লইয়! হয়1--এইরূপ(বিতর্ক উঠিতে পারে। তার পর সেই «বিতর্ক”
শব্ষের কিরূপ অর্থ এই
প্রকারে অনবস্থা অর্থাৎ ধারাবাহিক আপত্তি হইতে পারে । আর খাহাতে
বিতর্ক নাই এমন বিষয়ে বিতর্ ত একেবারেই অসস্তব 1 ৫০
৩

২৬
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সমস্তেন স্বরূপস্ত সর্ববষেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১
বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্ববস্তনি।
বিকল্পিতত্বলনষ্যত্বসন্বন্কাদ্যান্ত কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥
সর্বত্র চৈষমুক্মূ। নশ্বিদমসহৃত্তরং
চে কিং মছৃত্তরমিত্যাশঙ্্যাহন তেনেভি। তেন
এবংবিধবিকল্পত্তানঙ্গতত্বেন এতদৃগুণাদিকং বর্ধাং বণনা গুণাদয়; মর্কে
বন্তস্থরূপে বর্তন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫১॥
তবত্বেবষন্তত্র প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত
আহ ধিকল্পতদভাবাভামিতি। বিকলপদভাবাভ্যাং বিকল্পেন বিকল্লাভাবেন চাসংস্পৃষ্টাত্মবস্নি ংস্পর্শরহিতে পরমাত্মবস্তনি

বিকল্পিততলক্ষ্যত্বস্বন্ধাদ্যাঃ, তত্র বিকল্পিতত্বং নাম নবিকলস্ত বা নির্বিকল্পস্ত বা
ইতি পূর্বোক্তেন বিষয়ীকৃতত্বমৃ, লক্ষ্যত্ং জন্মগাবৃত্ব্যা জ্ঞাপ্যত্বমূ, অন্বদ্ধ: নংযোগ্বাদি:,
আদিশবেন ভ্রব্যাদয়ে! গৃহান্তে, তু শবোহ্বধারণে, তত্র জরবাং নামগুণশ্রয়ে।জব্যং

সমবারিকারণমিতি বা ভার্দককৈল্ল-ক্ষিতমূ, কশ্বব্যতিরিক্তত্বে সি জাতিমাত্রা শ্রয়োগুণ:,
* নিত্যমেকমনেকবৃত্তিসামাগ্যমিতি লক্ষিতা! জাতি, সংযোগ-বিভাগয়োরনমবারিকারণজাতীয়ং কর্শেতি লক্ষিতা ক্রিয়া, এতে নর্বে স্বব্ূপে কল্িত। এবেত্ার্ঘ; ॥ ৫২॥

বন্তর পক্ষেই সমান; অতএব বস্ত-স্বরূপ একটা নিশ্চয় করিয়া তাহারই
লক্ষ্যত্ব,
বিতর্ক, গু৭,ক্রিয়া! প্রভৃতি সমস্তই শ্বীকার
কর। ৫১

্রহ্মবস্ত বিকল্প ও বিকল্পাভাবের অসংশ্পৃষ্ট ; তাহাতে যে বিতর্কিততব,
লক্ষ্যত্ব এবং সংযোগাদি'সম্বন্ধ তৎ সমস্তই রুল্লিত। ৫২
তাৎপম্থ্য।

গুণ, গুণসম্পন্ন
বন্ততে থাকে বা নিগুপ বস্ততে থাকে? “গুপসম্পন্ধ

বস্ততে থাকে” বলিলে, "গুণসম্পন্ন”
এই বাক্যস্থ গুণ শবের এবং সর্ব
প্রধমোক্ত
গুণশব্ধের অর্থএকই গুণ কিনা? এক প্রকার গুণ হইলে,
আত্মাশ্রয়,
অন্তপ্রকার গুণ হইলে পূর্ব, অনবস্থা' দোষ হয়। অতএৰ

ত্রক্ূপ আপত্তি করিবে না,গুণ যে বন্ততে খাকে সেই বন্তটী বুঝিবে,
গুণ তাহার ধর্ম্ম এইরূপ বুঝিবে, গুণবানের ধন্ম গুণ এইরূপভারে বুঝিবে

না। ক্রিয়া জাতি প্রভৃতির পক্ষেও এই রীতি অনুসরণ করিবে। ৫১
যেমন বন্তন্বরূপ গুণপ্রতৃতির
সত্তাতর্ক-শান্ত্রে কথিত হইয়াছে, ত্রহ্ষবন্ততে যেবিকল্পিতত্ব
লক্ষ্যত্বপ্রভৃতির বর্তমানতা তাহা বাস্তবিক নহে,

পঞ্চদশী |
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ইন্থৎ বাঁক্যেস্তদর্থানুসন্ধানৎ শ্রাবণৎ ভবেৎ।
যুক্ত্য। সস্তাবিতত্বানুসন্ধানৎ মননন্ত্ তৎ ॥ ৫৩ ॥
তাত্যাং নির্বিবিচিকিৎসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতন্ত যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
এতাবত। গ্রশ্থন্দর্ভেণ কিমুক্তং তবভীত্যাকাক্ষায়াং ফলিতমাহ ইথং বাক্যেত্বিভি।
ইথং জগতো! যছুপাদানমূ ইত্যাদিগ্স্থজাতোক্তপ্রকারেণ বাক্য্তত্বমস্তাদিবাকোস্তদর্থাহৃ-'
নম্ধানং তেষাং বাক্যানামর্থস্ঠ জীবত্রন্ষণোরেকত্বলক্ষণন্ঠা
নৃমন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ। যুক্তা!
শবস্পর্শাদয়ে। বেদা! ইতাদিন!। পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভতাবিতৈকতা ইতান্তেন

রন্থসন্মর্ভেখোক্তপ্রকা
রয়! যুক্ত্া নন্তাবিতদ্বাছুসন্ধানং শ্রুতসঠার্থস্ত উপপদ্যমানত্জ্ঞান"
যদস্তি ভু মননমুচ্যতে ॥ ৫৩ ॥
ইদানীং নিদিধ্যাসলমাহ তাত্যামিতি। ভাভ্যাং শ্রবণমননাভ্যাং নির্বিচিকিৎসে
নির্গতা বিচিকিৎস! সংশয়ে! যণ্মাদসে? নির্ধিচিকিৎসঃ তশ্দিননর্থে বিষয়ে স্থাপিতন্ত ধারণাবতশ্চেতসঃ দেশসন্বস্শ্চিতস্য ধারণেতি পতঞ্জলিনোক্তত্বাৎ যদেকভানত্বমূ একাকারবৃত্তি-

প্রবাহত্বম এতন্লিদেধাননমুচ্যতে হি প্রসিদ্ধং যোগশান্্রে তওপ্রত্যরৈফতামত| ধ্যানমিতি॥ ৫৪1

এই প্রকারে “তন্ব্মসি* প্রদ্ৃতি বাকের সাহায্যে জীবব্রদ্ষের অভেদরূপ
তদীয় অর্থের অনুসদ্ধানই শ্রধণ-পদবাচ্য। জীবব্রদ্ধোর অতেদরূপ অর্থের
যেযুক্তিদ্বার! নিজ হৃদয়ে সমর্থন, তাহাই মনন। ৫৩

শ্রবণ ও মনন দ্বারা জীব-্রঙ্গের অতেদ অবধারিত হইলে, তাহাতে
স্থিবীকৃত চিত্তের যেএকাকার বৃত্তিপ্রবাহ্, তাহার নামনিদিধ্যাসন। ৫৪
|

তাৎপর্ধ্য।

কাল্পনিক মাত্র)ভ্রব্য, গুপ, কর্ম সমস্তই ব্রদ্গ বন্তাতে কল্পসিত। কল্পনা
লইয়াই দ্বৈবোধ, কল্পনা! লইয়াই মহাবাক্যার্বোধ। ইহাই বেদাস্তশান্ত্রের
সিদ্ধান্ত | ৫২
নী
৪৬-_৪৮ শ্লোকে প্রদর্শিত 'তিৎ+পদার্থ বিচার
ও'ত্বং' পদ্ধার্থ বিচারপূর্ব্বক

প্রভৃতি বাক্যার্থ জ্ঞান করিবে, ইহাই শ্রবণ। ৩--১০ গ্লোকে
তত্ত্বমসি'

প্রদর্শিত যুক্তিঅনুসারে উক্তবাক্যার্থের সমর্থন ওযুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিবে,
ইহাই মনন। ৫৩

|

২৮
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খ্যাত্ধ্যানে পরিতঙ্য ক্রমান্ধ্যে ৈকগোঁচরম্।
নির্ববাতদীপবচ্চিত্তং সমীধিরভিথীপ্নতে ॥ ৫. &
বৃততয়ন্ত তদানীমজ্ঞাত।৷ অপ্যাত্মুগোঁচরাঃ |

"্মরণাদনূমীযস্তে ব্যুখিতন্ত সমুখিতাৎ ॥ ৫৬ ॥
বৃস্তীনামনুবৃত্তিস্ত প্রযত্বাৎ প্রথমাদপি।
ত্ঠৈব নিদিধ্যাসনস্ত পরিপাকদশাক্জপং সমাধিমাহ ধ্যাভৃধ্য।নে ইতি। নিদিধাসনে,
তাবদ্ধ্য।ত| ধ্যানং ধোয়ঞ্চ ইতি ভ্রিতয়ং ভাসতে তত্র যদ! চিত্মভাসবশেন ধ্যাভৃধানে
ধ্যাতারং ধ্যানঞ্ ক্রমাত পরিতাজ্য ধ্যেয়েকগোচরং ধ্যয়মেকমেব-গোচরে! বিষয়ো €স্

ভণ্ডথাবিধং তবতি তদ] সর্মাধিরিতুচ্যতে, তত্র দৃষ্টান্ত: নির্বাতদীপবদিতি বায়ুরহিতে
প্রদেশে বর্তমানে! দীপো। যথা নিশ্চলো৷ ভবতি তৰদিতা্থতি ॥ €৫॥

নহু সমাথে| বৃতীনামনৃপলক্কে ধ্যেয়েকগোচরত্বমপি নিশ্টে্ভু,নশব্যত ইত্যাশঙ্কা
সঙিসভাবন্তা থমানগম্যত্ান্ৈধমিতাহ বৃত্বয়ন্তিতি। আত্মগোচরাঃ আত্মা! গেচরো
বিষয়ো যাঁসাং তা ৃতবয়ন্ত ভানীং মমাধিকাঁলে অন্জঞাতা; অপি ব্যুখিতস্থা সমাধে খিতস্ত
ময়ুখিতাছৎপন্থা, ল্মরণাদেতাঁবন্তং কালং সমাহিতোহভূবমিত্যেবংপাদনুমীয়ন্তে যদ্যৎ

্ব্যাতে ততদহৃভূতমিতি ব্যাপ্তের্সেকসিদ্ধড়াদিতর্ঘঃ ॥ ৫৬॥

নহু তদানীং বৃত্যুৎপাদক প্রযত্তাভীবাৎ কথং, বৃত্তনুতৃত্তিরিত্যাশঙ্কা ভাৎকা'লিক প্রগাভাবেপি প্রাথমিকাঁদে প্রযতীৎ অদৃষ্টাদিসহকারিসহিতাৎ ভবভীভ্যাহ বৃ্তীনামনুতৃত্তি-

[কিতি। ধোৈকগোচরাণা বৃতীনাম্ অহুত্তিন্ত প্রবাহয়পেণানুগতিত্ত প্রথমাদপি প্রগ্তাৎ
(ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়ের মধ্যে) ধ্যাতা এবং ধ্যানকে ত্রমে

পরিত্যাগ করিয়! ধ্যেয় মাত্রে স্থিরীকৃত নির্কাত নিক্ষম্প প্রদীপবৎ চিত্তের

অবস্থাকেই সমাধি বলা যায়। ৫৫
সমাধিকালে আত্মবিষয়িণী চিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত থাঁকিলেও, সমাধি ভঙ্গের

পরে সমুদূতূত স্মরণ হইতে সেই সকল চিত্বৃত্তির অনুমান হয়। ৫৬

( সমাধি কালে চিতবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ না থাকিলেও' অনুষ্, সতত
তাৎপর্য।

সমাধিভঙ্গেরপর আমি জমাবিস্থ ছিলাম এই যে স্মরণ হয় তাহা
অন্ুতবমূলক, সেই অনুুতবরূপ চিন্তবৃত্তি সমাধিকালে অজ্ঞাত খাকিলেও

তাহার সভাব, ম্মরণ-রূপকার্ধ্য দ্বারা অনুমেয় । ৫৬
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২

উর্দষ্টাসরুদভ্যাসসংস্কারদচিবান্তবেৎ ॥ ৫৭ ॥.
যথ। দীপে। নিবাতশ্থ ইত্যাদ্িভিরনেকধা| |
ভগবানিমমেঘার্থমজ্জু
নায় চ্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিত্াঃ কম্মীকেটিয়ঃ |

অনেন বিলয়ৎ যাল্তি শুদ্ধ! ধরবে! বিবর্ধীতে ॥ ৫৯
ধন্মমেঘমিমৎ প্রাঃ সমাধি যোগবিত্তমাঃ।
লিপ কালীনাদপি অনৃষটমঅনুরুকৃফকাখ্যোযঃ পুণ্যবিশেষঃ * কর্শাশুরুকৃষণ, যোগিনসত্রিবধমিতরেষামিতি পতগ্রলিনা হুত্রিতত্বাৎ, যশ্চামকৃদত্যাসসংস্কারঃ পুনঃপুমঃ সমাধাভ্ানেন জনিতো। ভাবনাথ্যঃ নস্কারবিশেষঃ তাভ্যাং নহকারিকারণাভ্যাং নহু বর্ভমানাং
ভবতি ॥ ৫৭1

ননবয়ং সমাধি: পূর্বচা্ষোর্ননিকূপিতো দৃষ্ইত্যাশক্ষ্য সর্বগুরুণ্য পুরুঘোত্বমেন নিব
পিতত্বাং নৈবমিত্যাহ ঘথা দীপো নিবাতহ ইতি । যথা দীপে| নিবাতছে! নেঙ্গত ইত্যাদি-

প্লোকৈরনেকধা লানাপ্রকারেণ তগবান্ জ্ডানৈশবধ্যাদিসম্প্ন ইমমেব নির্বিকল্পকমমাধিবূপঅর্থনর্জুনায় শিষ্যায় স্তাক্ূপয়ং নিরীপিতবান্ ॥ ৫৮॥
অন্ত নমাধেরবাস্তরফলমাহ অলাদাবিহ সংসারে ইতি। অনাদে) ম্প্টমৃ, ইহ অশ্সিন্
নংনারে সঞ্চিতাঃ সম্পাদিতাঃ কর্দ্রকোটয়ঃ কর্ণণাং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণানাং কোটয় ইভাপলক্ষণনূ অপরিমিভানি কর্্দাণীতার্থঃ অনেন লমাধিনা বিলয়ং ঘান্তি বিনশ্ঠন্তি "ক্ষীয়ন্তে

চান্ত কণ্ধাণি,ক্সিন দৃষ্টে পরাবরে”্ইতি শ্রুতেঃ জানাগিঃ সর্বকর্্া ণীত্যাদি শ্মৃতেশ্চ,শুদ্ধো
ধশ্মঃ অবিলানাবিদানিবও্কতত্বসাক্ষ/খকারনাধনভূতো ধর্ম? বিবর্ধতে স্পষ্টমূ ॥ ৫৯ ॥
তত্র কিং ্রমাণমিত্যাহ ধর্মমেঘমিমমিতি। যোগবিদ্বমাঃ অতিশয়েন ঘোগজাঃ

অভ্যাস জনিত সংস্কার এবং ইডি,প্রযত্ব হইতেচিতবততিসমূহের

অনুবৃন্তি হইয়া! থাকে । ৫৭
তগবান্ শ্রীকৃৰ “যথাদীপো নিবাতন্থ* (শ্রীমন্তগবর্ধণীতা ৬ট অঃ

১৯ শ্লোক ) ইত্যাদি বচনসমূহ ছার! নানাপ্রকারে অর্জুনকে এই সমাধির
বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। ৫৮

এই অনাদি সংসারে সঞ্চিত বহুকোটি অদুষ্ট, এই নির্ব্িকল্প সমাধি
প্রভাবে বিলীন হয় এবং শুদ্ধ ধর্ম অর্থাৎ তত্বনাক্ষাৎ্কার-হেতুভূত পবিত্র
ধন্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৫৯

প্রধান যোগাচাধ্যপ্ণ এই নির্বিকল্পক সমাধিকে ধর্মমেঘ আখ্যা প্রদান

৩৩
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বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহত্রশঃ ॥ ৬০ ॥
অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে ৷

সমূলোম্ম.লিতে পুণ্যপাঁপাখ্যে ক্বাসকয়ে॥ ৬১1
বাক্যমপ্রতিবন্ধং সৎ প্রাক পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্ধোধমপরোক্ষং প্রসুয়তে ॥ ৬) ॥

পরোক্ষৎ ব্রঞ্ণবিজ্ঞানং শান্দং দেশিকপূর্ববকমূ।
্রন্মনাক্ষাংকারবন্ত ইত্য্ধঃ ইমং নির্বিকল্প কলম[ধিং ধর্শমেঘ, প্রাহুঃ স্পমু। তছপপাদয়তি

বর্ধত্যেষ ইতি। যত; কারণাং এষ সমাধির্ধর্ধামৃত ধারাঃ ধর্্বলক্ষণাঃ অমৃতধারাঃ নহ্ম্রশো
ৰধতি ক্ষণমেকং জ্রতুশতস্ত।শীতি ঞ্রুতেঃ অতো ধর্ম্মমেধং প্রাহরিতি পূর্বেণাস্বয়ং॥ ৬০ ॥
ইদানীত লমাধেঃ পরমপ্রয়োোজনমাহ অমুনেভি। অমন! সমাধিন! বাসনাজালে অহ্ক্ষারমমকারকর্তৃত্বাদ্যভিমানহেতৃভূতে জানবিরদ্ধে সংস্কারনমূহে নিঃশেষং যথা ভখতি
তথা প্রবিলাপিতে বিনাশিতে পুর্বাপাপাখ্যে কর্মসঞ্চয়ে সযূলোম্মুলিতে সমূলং যথা
ভবতি তথোন্মুলিতে উদ্ধীতে বিনাশিত ইতি যাবৎ। ফলিতমাহ বাক্যমপ্রতিবদ্ধমিতি।
বাকাং তত্বনস্তাদিবাক্যমূ অপ্রতিবদ্ধং নখ কর্ববানন:ভ্যাং প্রতিবন্ধরহিভং সং প্র!কৃ-

পরোক্ষাবভানিতে পুর্ববং পরোক্ষতয়। প্রক।শিতে তত্বে করামলকবৎ করস্থিতামলকগোচরমিব অপরোক্ষমূ
জনয়তি
॥৬১--৬২॥

অপরোক্ষতয় ত্বাবভামনসমর্ধ১

বোধং জ্ঞান' প্রশ্গুয়তে

ইদাপীং পরোন্জ্ঞানস্ত ফলমাহ পরোক্ষং ব্রহ্মবিত্রানমিতি। দেশিকপুর্বক' গুরুকরিয়াছেন। যেহেতু এই অমাদি সহস্র প্রকারে ধর্মমত ধারা বর্ষণ
করেন । ৬০

এই সমাধি বাসনাসমূহকে নিঃশেষরূপে বিলীন করিলে, ধর্ম্াধন্মরূপ
কর্মুসমৃহকে সমূলে উদ্মুলিত করিলে, “তন্বমসি” প্রভৃতি বাক্য প্রথমে

গরোক্ষরূপে প্রকাশিত আত্মতত্ব বিষয়ে করতল-স্থিত আমলক ফলের ন্ান্ব
অপরোক্ষ জ্ঞান অবাধে উৎপন্ন করিয়া থাকেন । ৬১৬২
তাতৎপধ্য।

নিজ করতলে আম্লক ফল থাকিলে তথ্বিষয়ে যেমন স্পষ্ট সাক্ষাৎকার

হয়, তদ্রপ আত্মতন্ব বিষরেও স্পষ্ট সাক্ষাৎকার হইয়া! থাকে । ৬১.৬২।
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ঙ১

ুদ্িপূর্ববক্ৃতৎ পাপং কৃৎন্বৎ দহতি বহিবৎ ॥ ৬৩॥
অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শান্দং দেশিকপূর্ববকমূ।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসম্চগডভাঙ্কর? ॥ ৬৪ ॥

ইখৎ তন্ত্ববিবেকৎ বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধাঁয়।
বিগলিতসংস্তিবন্ধঃ প্রাপ্পোতি পরৎ পদ্দৎ নয়ে। নচিয়াৎ ॥

ইতি তত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ ॥
মুখাললন্ধং শান্দং তত্মমস্তাঁদাগমজন্তং পরোক্ষং ব্রঙ্গবিজ্ঞান; বুদ্ধিপূর্বকৃতং জ্ঞামপূর্যৃত'
কৃতস্বং নমস্তং পাপং বহিবদ্দহতি ॥ ৬৩॥

অপরোক্ষত্ানফলমাহ অপরোক্ষাবিক্ঞানমিতি। শান্দং দেশিকপুর্ধকং বাাখাযাতষ,
অপরোক্ষাত্মবিহোনমূ অপরোক্ষাত নো বিজ্ঞানং সংশয়বিপর্যায়রহিতং যজজ্ঞানং তৎ

ন.লারকারণং যদক্ানমন্তি তদেব তমন্তস্ত চওভাস্বরে! মধ্যাহকালীন; সুর্যা; বাহতমসম্ুভাস্কর ইবা্রানতমসে| নিবন্তক ইত্যর্থ:॥ ৬৪1
গ্রস্থাভ্যামফলমাহ ইপং তত্ববিবেকমিভি। নর; ইখমুক্তেন প্রকারেণ ভত্ববিবেক"
তত্বস্ বক্গাস্েকত্বলক্ষণস্ঘ বিবেকং কোষপঞ্চকাদ্িবেচনং বিধায় কৃত্বা অশ্মিংস্তুত্বে বিধিবৎ

শাগ্রোজপ্রকারেণ মনঃ নমাধায় স্থিরীকৃত্য বিগলিতস-স্থাতিবন্ধঃ অপরোক্ষতঢানেন বিনিরুসংলারবন্ধঃ সন পরং পদং নিরতিশয়ানন্দপং মোক্ষং নচিরাদবিলঙ্বেন প্রপ্নোতি সততা

জ্ঞানানন্দলক্ষণ: ব্রদ্গেৰ ভবতীত্যর্থ; ॥ ৫১॥

ইতি তত্বৃবিবেকব্যাথ্য! সমাপ্ত ॥
গুরূপদেশলব্ধ ্রন্মবিষয়ক পরোক্ষ শাবজ্ঞান, জ্ঞানকৃত সমগ্র পাপকে
অগ্নিরস্তায় দগ্ধকরিয়া থাকে
।৬৩
গুন্ূপদেশ-ক্রুমে উৎপন্ন শান অপরোক্ষ আত্ম-বিজ্ঞান অর্থাৎ

আত্মসাক্ষাংকার সংসারের মুলীভূত অজ্ঞানান্বকারের পক্ষে প্রচ ভাস্বর
স্বরূপ । ৬৪

মানব এইবূপে আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক বিবেচনা! করিয়া

নেই আত্মতত্বে যখাবিধি মনঃসমাধান করিলে সংসারবঞ্ধন হইতে মুক্ত
ইইয়া অচিরে পরমপদ লাভ করে। ৬৫
সপ

ভিতীয়পরিস্ছ্দ ৷
. ভূতবিবেকঃ।

সদদ্বৈতং শ্রুতৎ যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধ,ং শক্যং ততো! ভূতপঞ্চকৎ প্রবিবিচ্যতে ॥ ১॥

শবম্পর্শে ইরূপরসৌ গন্ধে! ভূতগুণ। ইমে।
একদছ্বিত্রিচতুঃপক্চগুণ! ব্যোমাদিযু ক্রমাথথ ॥ ২॥

প্রতিধবনিরবিয়চ্ছব্দৌ বায়ৌ৷ বীসীতি শব্দনযূ।

অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শে! বহ্ছোঁ ভুগুভূগুধবনিঃ ॥ ৩॥
নত শ্রীভারতীভীর্ঘবিদ্যারণ্যযুনীশ্বরে)। পঞ্চতৃতবিবেকস্ত ব্যাথ্যানং ক্বিয়তে ময়া॥
নদেব সৌম্যেদমগ্রআনীদেকমেবাদ্ধিভীযমিতি শ্রুত্যা জগছৃৎপত্ডেঃ পুর! ঘজ.জগকারণং
সদ্রপমববিভীয়ং ব্রহ্ম শ্রুতং তস্তাবাগ্রমনলগোচরতেন গত্যেবগন্তমশক্যত্বাৎ তখকাধাতেন
তছপাধিভূতস্ত ভূতপঞ্চকস্ত বিবেকদ্বার1 তদববোধনায় উপোদ্ঘাতত্েন ভূতপর্ধকবিবেক'

প্রতিজানীতে নদদ্বৈতমিতি ॥ ১॥

তত্র তাবদাকাশাদীনাং পধশনাং ভূঁভানাং গুণতে! তেদজ্ঞানার় তছষা,ণ।নাহ শ্ধপশোী
ক্ষপরমাবিতি। নম্বেতে গুণাঃ কিং নর্কেষামূত একৈকম্য এঁকৈকে। গণ ইতি বিমশয়নোভয়থাপি কিন্তু প্রকাৰান্তরমন্ত্ীতাতিপ্রায়েণাহ একদ্রিত্রিচতুরিতি ॥ ২॥
দেব প্রকারান্তরং দর্শর্তি প্রতিধ্বনিরিতি। আকাশে তাবৎ শব্দ এক এবগুণঃ সচ

ব্রহ্ম যে সংশ্বরূপ এবং অদ্বিতীয়, ইহা শ্রুভিপ্রতিপাদিততত্ব, € ১তবিবেক অর্থাৎ পঞ্চভূতের স্বরূপাবধারণ করিলে, তবে সেই তত্ব অবগত হওয়। যায়,

অতএব পঞ্চভূতের স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে ।৯।

শব,স্পর্শ,
রূপ, রস এবং গন্ধ এ করটী পঞ্চভুতের গুণ। আকাশ প্রভৃতি
পঞ্চভতে যথাক্রমে এক, ছুই, তিন, চার এবং পীঁচটা গুণই থাকে ।২।
প্রতিধ্বনি আকাশের শবগুণ, বীসী (সৌর্সো) শব্ধ এবং অনুষণ অশীত
. তাৎপর্য।

আকাশে শব) বামুতেশব,স্পর্শ; তেজেশক,স্পর্শ,রূপ; জলেশব,স্পশ,

রূপ, রস এবং পৃথিবীতে শব,স্পর্শ,রূপ,রসও গন্ধথাকে। ২।

পথ্চদশী।

৩৩

উষ্মপর্শঃ প্রভারূপৎ জলে ছুলুচুলুধবনিঃ।
শীতম্পর্শঃ শুরুরূপৎ রসো মাধ্য্যমীরিতম্ ॥ ৪ ॥.

ভূমৌ কড়কড়াশব্দ; কাঠিস্তাৎ স্পর্শ ই্যতে।
নমীলাদিকং চিত্ররূপৎ মধুরাম্লাদিকো রূসঃ ॥ ৫ ॥

স্বরভীতরগন্ধে! তো গুণা; অম্যগ. বিবেচিতাঁঃ |
শ্রোত্রং ত্বরৃচচ্ষুষী জিহবা ঘ্রংণকফেেক্রিয়পঞ্চকম্ ॥-৬ ॥

কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকৎ ক্রমাৎ।

সৌন্ষ্যাৎ কার্ানুমেয়ৎ তৎ প্রায়ো ধাবেছ্ বহিষ্খম |"
প্রতিধ্বনিরপ:, বায়ে শস্পশে। তত্র বায়ে শব্মনুকারেণ দর্শগতি বীমীতিশষ
নমিতি। এববুত্তরত্র'পাহথ কারেণ শজলং ভ্র্টবামূ। তত্ত স্পর্শমাহ অনৃফাশীতস'স্পর্শ ইতি

বন্ধে! শৰণ্প
ধর্মপাণীতি ত্রয়ো! গুণী; ডে ক্রমেণাভিধীয়ন্তে বহ্ছে) ভূঙহুগুধবনি: ॥ ৩1
উৎ্ষ্পর্শ; প্রত'ভ্নপমিতি। জলে শব্দাপয়ো রসান্তাশ্তত্বারো গুণাস্তানাহ জলে চুলুচুলু-

ধ্বনিরিভি। শীভঃ স্পর্শ: শুরুং রূপং রলৌ মাধৃধ্যমিভি ॥ ৪ ॥
ভূমে! শব্দদিগন্ধান্তাঃ পঞ্চহণাস্তাহ্দাহরতি ভূমৌ কড়কড়াশব্দ ইভাদিনা শ্বরভী-

তরগন্ধৌ

দ্বাবিতান্তেন।

উক্তমর্থমুপসংহরতি গুণাঃ লমাখিবে
চিত ইতি॥৫॥

এবং গুণতো৷ ভেদমভিধার কার্য তে! ভেদত্রানায় তৎকার্ধাণি জ্ঞানেশ্রিয়াণি

তাবদাহ শ্রোত্রমিতি ॥৬ |
তেষাং স্থানানি ব্যাপারাশ্চ দর্শরতি কর্ণদিগোলক্থমিভি।
কিং প্রমাপমিতশীকাক্কষায়াং

কার্য্যলিঙ্গকানূমীনমিত্যাহ

ইন্দ্রিয়সন্ভাবে

লৌস্ষ্ণাৎ, কার্ধাম্থমেয়ং

তংইভি! তচ্চ ূপোপথন্ধি: করণপ্ঠা ক্রিযাতব' ছিদিক্রিয়াবদিছি দষ্টবাং, লৌন্ষ্মাদপঞ্ধীকৃতভূতকা্যাতেন হুলক্ষাত্বাদিতার্থঃ। তেষাং স্বতাবমাহ প্রায়ো! ধাখেদবহিন্দুখঘিতি।

পরাঞ্চি খানি ব্যতুণত স্য়ন্তুরিতি এতেরিত্যর্ব£ ॥ ৭॥

স্পর্শ বামুতে, তুকৃডুক্ শব্দউৎষস্পর্শ, এবং প্রভার্লপ অগ্গিতে (ভেজে ১ 'চুলচুলু'

(কুলুকুলু) ধ্বনি, শীতলস্পর্শ গুর্লরূপ ও মধুরম জলে এবং কড়কড়া ( কড়কড়

ইত্যাদি) শব্দ, কঠিন স্পর্শ,নীল শ্বেত প্রভৃতি নানারূপ,মধুরঅয প্রভৃতি

নানা
রসএবং সৌরভ অমৌরত দ্বিবিধ গম্ধও পৃথিবীতে থাকে। এই গুণ-

বিচার সম্যক পরিসমাপ্ত হইল। শ্রোত্র তক, চন্গু, জিহবা এবং ভ্রাণ
(নাসিকা )

এই পঞ্চ ইন্জিয, কর্ণ প্রত্থৃতি
স্থলদেহাবয়বে অধিষ্ঠিত হইয়া! যথাক্রমে শব,
স্পর্শ রূপ, রস এবং গন্ধগ্রহণ করন! থাকে। এই সকল ইন্দিয় অভিহথত্ম

৬৪

পঞ্চদশ 1
কদাচিৎ
পিহিতে কণে শরীয়তে শব্দ আস্তরঃ |

প্রাণবায়ে৷ জাঠরাগ্ৌট জলপানেহন্ন ভক্ষণে ॥ ৮ ॥
বাজাস্তে হ্যাস্তরম্পর্শ। মীলনে চাস্তরৎ তমঃ।

উদগারে ব্বসগন্ধে! চেত্যক্ষাণ।মাস্তরগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
পঞ্যোক্ত্যা্দীনগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্ষস্বস্তর্ভবস্তি হি ॥ ১০॥
প্রায়শব্দেন হুচিতং ক্বচি করণানামান্তরবিষয়গ্রাহকত্বং দর্শয়তি কদাচিপদিতি দ্বাভা |

কদাচিৎ কর্মন্ত পিধানে কৃতে
গতি প্রাণবায়ে! জাঠরাগে চ বিদ্যমান আন্তরঃ শ্ঃ
আয়তে॥ ৮॥

জলপানেহনভক্ষণে চ আন্তরস্পর্শ! অভিব্জ্যান্তে অভিব্যক্তী ভবন্তি, নেত্রনিমীলনে কৃতে আন্তরন্তম উপলভ্যতে, উদ্গারে জাতে রসগন্ধো৷ দ্বো! গৃহ্ছেতে ইত্যনেন
প্রকরেণাক্ষাণামান্তরগ্রহ:, অক্ষাণামিতি কর্তরি ষ্ঠী আন্তরস্ত বিষয়স্য গ্রহে! গ্রহণমূ

ইত্দরিয়-কৃকমান্তর
বিষয়গ্রহণং তবতীতার্থঃ॥ ৯॥
এবং জ্ঞাপেন্দিয়।লাপারানতিধায় কর্শেস্রিয়ামত্তববাদিনং প্রতি তৎনস্তাবনমর্থনায়
তত
লিঙ্গভূতাংস্তত্তৎব্যাপারানাহ পাঞ্ধোক্ত্যাদানেতি। উ্তিশ্চাদানর্ধ গমনঞ্চ বিসশ্চআনন্দশ্চেতি ঘণ্ধঃ উক্তাদানগমদবিনর্গানন্দাখ্যাঃ পঞ্চ ক্রিয়া: প্রসিদ্ধ!
ইতি শেষঃ। নন
কৃষ্যাদীনাং ক্রিকলান্তরাণামপি সত্াৎ কখং পক্ষেত্যুক্তমিভ্যাশক্ষ]াহ কৃষিবাণিজ্যলেবাদযা
ইতি। ১০॥

যা

(এেজন্ঠ প্রত্যক্ষ কর! ঘায় না) সুতরাৎ কাধ্যদ্বারা অনুমেয়। ইহারা প্রায়ই
ঘাহ বিষয়ে ধাবিত হয়। ৩-_৭।
:
তবে কখন কর্ণ (অঙ্গুলিদ্বারা) কুদ্ধী করিলে, আত্যন্তরিক প্রাণবায়ুও
জঠরানলের শবও শ্রুত হয়, জলপান এবং অন্নভক্ষণ-কালে আত্যস্তরিক

স্পর্শঅনুভূত হয়, চন্কুঃ নিমীলিত করিলে, অত্যন্তরের অন্ধকার এবং উদগার

উঠিলে, অত্যপ্তরের বস ও গন্ধ অনুভূত হয়, ইব্জিয়গণের আভ্যন্তরিক গুণ
গ্রহণ এইরপে হয়। ৮। ৯
কর্ম পাঁচটী কথন, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ এবং আনদ্দবিশেষ। কৃষি,

বাণিজ্য, সেব! ইত্যাদি, পঞ্চ কর্দেরই অন্তগগত। থাক্, হস্ত, পদ, গুহাদেশ
এবং উপস্থ-_-এই
পচ ইনি দ্বারা (বথাক্রমে
)উক্তপঞ্চ কর্ম নির্বাহ হয়।
গুলদেহের মুখপ্রভৃতি অবয়বে পঞ্চকর্শেজিয় বর্তমান। ১০। ১১।

পঞ্চদশী।

৩৫

বাকপাণ্বিপাদপাধুপস্থৈরক্ষ্স্তৎজিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেঘাস্তে তৎ কর্মেত্দিয়পঞ্চকম্ ॥ ১১ ॥
মনে। দশেক্িয়াধ্যক্ষৎ হ্বৎপদ্মগোলকে স্থিতমৃ।

তচ্চান্তঃকরণৎ বাহোেঘন্বাতন্্রযাদ বিনেক্রিয়েঠ ॥ ১২ ॥

অক্ষেমব্থাপিতেষেতদূ গুণদৌষবিঢারকম্।
সত্ব রজন্তমশ্চান্য গুণ! বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ২৩ ॥
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্ধ্যমিত্যাদাঃ সত্বৃসস্তবাঃ।
কানি কানি ত্রিয়াজনকানি ইচ্ছ্িয়নীত্যত আহ বাকৃপাঁণীতি। বাগাদিভিরক্ষৈস্ত১ক্রিয়াজনিস্তাসাং ক্রিয়াগাযৃৎপত্তির্ভবভীতি শেষঃ তত্রাপু[ক্তিঃ করণপূর্বিক! ক্রিয়াতবাং
ইতাদিকার্ধ্যলিঙ্গকঙ্গনুমানং জর্টব্যমু। তস্য ক্ধেছ্রিয়পঞকপ্ত স্থানান্যাহ মুখাদীতি।

আদিশব্দেন করচরণো গদশিক্নচ্ছিদ্ধে চ গৃহেতে ॥ ১১
ইদানীমুক্তদশেক্দ্িপ্রেরকত্বেন প্রস্থ্তস্য মনসঃ কৃত্যং দান দর্শয়তি মনে! দশেদ্দি়াধাক্ষমিভি। ভস্থান্তরিক্্রিয়ত্বং ননিমিত্বকমাহ তঙ্চান্তঃকরণমিতি ॥ ১২ ॥

দশেন্দরিয়াধ্যক্ষত্বমেব বিশদয়তি অক্ষেবর্থার্সিতেছিতি। অক্ষেঘু ইঞ্ছিরেষু বিষয়েঘু
স্থাপিতেষু সংস্ক এতন্মনো্ণদোষবিচারকং

লমীচীনমিদমসনীচীনমিদমিত্যাদিবিচার-

কারীত্যথঃ। অয়ং ভাব; আত্মনঃ প্রমাতৃত্বেন সর্বাজ্ঞানলাধারণাৎ চক্ষুরাদীনান্ত রূপার্দজানজননমাত্রেণ চরিভার্থন্বাৎ গুণদোবিচারস্ত উপলত্যমানম্থা ্থথামৃপপত্ত/! তৎকারণত্েন
মনোহ্ভপগন্তব্যমিতি । মনলে! বৈরাগ্যকামাদ্যনেকবিধবৃত্তিমত্তদর্শনায় সত্তাদিগুণবত্ধুং

দর্শয়তি ত্বং রজস্তমশ্চেতি। তেষাং তকীুণদ্বে কারণমাহ্ বিক্রিয়ত ইতি। হিযতস্ৈঙণৈর্বিক্রিয়তে বিকারং প্রার্মোভীতার্থঃ॥ ১৩ ॥

মন উক্ত দশবিধ ইঞ্জিয়ের অধ্যক্ষ, মনের স্থান হৃৎপদ্মমণ্ডল,
উত্ত
দশবিধ ইন্দরিয়ের সাহায্যব্যতীত বাহু রন্ত গ্রহণে মনের ক্ষমত!
নাই বলিয়।
তাহাকে অন্তঃকরণ
রল৷ যায়। ১২।

ইন্জিয়গণ বিষয়সনবন্ধ প্রাপ্ত হইলে, অন্তঃকরণ দ্বারাই বিষয়ের গুণ দোষ
বিচার হয়। অন্তঃকরণের তিনগুণ, সত্ব, রজঃএবং তমঃ; এইত্রিগুণ দ্বারাই
অন্তঃকরণ 'বৈরাগ্য প্রভৃতি বিবিধবিকাক্ব! অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। ১৩।
বৈরাগ্য, ক্ষমা এবং ওঁদাধ্য প্রভৃতি বিকার, অবস্থা ৰা ধর্ম, অস্তঃকরণের

৩

পঞ্চদশী ।

কামক্রোধোৌ লোভ্যত্বাবিজাদ্যা রজসোধিতাঃ ॥ ১9 ॥
আলন্যত্রাস্তিতন্ত্রাদ্যা বিকারাস্তমসোখিতাঃ।

দাত্বিট্ৈঃ পুণ্যনিষ্পতিঃ পাপোৎ্পতিন্চ রাজসৈঃ ॥ ১৫ ॥
তামসৈর্মোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণৎ ভবেৎ।
অত্রাহস্প্রত্যয়ী কর্তেত্যেবং লোকব্যবন্থিতিঃ ॥ ১৬ ॥

স্পষ্টশবদাদিযুক্কেযু ভৌতিকত্বমভিন্ফ,টম।
অক্ষাদাবপি তচ্ছান্তরযুক্তিভ্যামববার্ধযতাঘ্ ॥ ১৭॥
গুধৈস্তঙ্চ বিজিরণাণহ্মেয প্রপঞচাতি বৈরাগ্যাযিত্যানিতমসোথিতা ইতপ্তৈ।
ল্পরস্ৎ ন ব্যাখ্যা যিতে ॥১৪॥

ধৈরাগ]াদীনাং কাধ্যাণি বিভজ্যদর্শনতি লাত্বিকৈরিতি। ভামসৈর্নাভগনমূ। এতেষাং
ুদ্ধিহত্বাৎ অন্তঃকণ।দীদাং নর্কোধাং স্বামিদমাহ অক্রাহমিতি। অহমিতি প্রভায়বান
করা প্রভুরিত্যথঃ লোকেছপি কার্ধযকারী গ্লভুরিত্যেবধুপদদিশান্তে | ১৫১৬ ॥

এবং জগভ; ছিতিমডিধায ইদানীং তস্ত ভৌভিক্বাপ্রামোপাক্জমাহ ম্প্শদদাগীতি
স্পঃশবাদিখুকেছু স্পষ্টে; শষষ্পর্শাদিউিণৈঃ সহিতেবু ঘটাদিযু বস্তঘু ভূভকাধস:
স্পটমেবাবগন্যড়ে। নু ইন্দিয়াদিতু
কখং ভূতফাধ্যত্বনিষ্চয় ইভ্যাশক্ষ্যাগমাহৃমালাভযামিষ্যাহ অক্ষান্াঘপি ইডি। “অন্নমন্ং ছি নৌয়্য মনন আপোময়ঃ প্রাপন্তেভোদরী
বাগি"ত্যাদিশাস্রমূ অহুজানধ বিমত্ত/নি প্রোত্রাদীনি ভূতকা্য্যাণি ভবিতুমর্ঘততি ভূভা স্ব
যবাতিরেকানৃবিধারিকীৎ যছ্ধদন্বযব্যতিরেকামুতিধায়ি তত্তবকার্ধাং দৃষ্টং বথ। ম্বদয়-.

ব্যভিরেকা ৃবিধায়ী ঘটো। মুৎকার্্যো দৃ্টঃ তথাচ ট্মানি তল্রাতবখেতি তদ়্ব্যতিরে-

কানুবিধগিত্ব্চ যোড়শকলঃ মৌমা পুরুষ ইত্যাদিন! ছাদ্দোগ্যস্রভেঠ মনলঃ ক্রন্বং ”
ভধদত্রাপি জব্যমূ॥ ১৭।
পু

গন্ধগুগ হইতে উৎপন্ন) কামকরে, লোভ,
যনইত্যাদি ধর্ম রজোগুণ হইতে .
উিভ; আলন্ত, ভ্রান্তি এবং না প্রস্থৃতি ধর্্ববাবিকার তমোগুপ হইতে
উদ্ভুত; সাত্তিকবিকার বাঅবস্থা হইতে পুণ্য-অর্জন হয়, ধাজস অবস্থা! হইতে

পাপ-সঞ্চয় হয়) তামস অবস্থা!হইতে পাপনাপু কিছুই ছয়না, বৃথাআুঃকয,

হয়। এই সমন্তের মধ্যে 'অহং' (আমি) এইরূপ জ্ঞান ধীহার প্রতি হম,
তিনিই কর্ত।। এইরূপ লোকে হ্যবহার
আছে। ১৪--১৬
স্পটশঙ্-স্পর্শাদি
যেযেপদার্থে জাছে, তৎসমূদয় যে, ঢুডোৎপনন ভহা

পঞ্চবশী।

|

৩৭

একাদশেশরিৈযকা শান প্যগমাতে।
সাবৎ কিঞ্বিদ্ ভবেদেতদিদৎ শব্দোদিতং জগত॥ ১৮॥

ইদংসর্ব পুরা!সষ্টেরেকমেবাধধিতীয়কম্।

|

সদেবাসীন্ামরাপে নাস্তামিত্যারুপেবচিঃ॥ ১৯॥ দে
বৃক্ষম্ত স্বগতে! ভেদঃ পত্রপুঙ্পফলাদিভিঃ 1.

77777772112)

এবং ভূত্ভানি ভৌভিকাচনি
বিবিচ্য দর্শরিতবা প্রকুতাং লদেষ মৌঁযোসগরমানী-

দিঙ্যাদ/দিতীয়্দমপ্রতিপাদিকাং ক্রতিং ব্যাচক্ষাণন্তদবাক্যদম্পদস্তার্থবাহ একাদশেশ্ছি-

রৈরিভি। প্রত্যক্ষাদিভিঃ সর্ব প্রনা'ণৈরপিশবা দর্ধাপত্াদিপ্রমাণভ্ঞানৈশ্চ যাবওকিকিজ্জাদবগম্যতে তওসর্বং সদেষ ইস্যাদিধাক্যাঙ্ছে ইদস্পদেনাভিছিতমিভার্ঘ;॥ ১৮॥

এবং ইদংশবস্ঠার্ঘমতিধায় ইদাদীং তাং শ্রুতিং বয়ম্থত; পঠতি ইদং নব্বমিতি।

অরণস্ঠাপভামারুণিরুদ্দালক্তস্ত বচনস্িত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

্রত্ক্ষ সিদ্ধ। ইন্জরিয় ও অন্তঃকরণ
যেভূত হইতে উৎপন্ন, তাহা শাস্কও

ুক্তিদ্বারা অবধারণ করিবে। ১৭।

র

যেসমস্তপদার্থ__-প কর্ধেকিয়ের অধিকৃত, (যথাকখন ও. বাক্য, গ্রহণ

ও গ্রাহছ ইত্যাদি) পঞ্চজ্ঞানেক্িয়, মন,যুক্তিঅথবা শাস্্থাা জ্ঞাত হয়

অর্থাৎ,চাক্ষুষপ্রস্ততিছয়প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রতৃতি যুক্তি বা শান্দ-বোধ
প্রভৃতির বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থ সমষ্টিরূপ জগ্গংই (সবদেব রি
আসীত এই জঁতিবাক্যস্থ ) ইদৎপদের অর্থ। ১৮
পির পুর্ব সমস্ত জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয়, সংস্বরূপেই বারি ছ
নামরূপ ছিলনা,ইহাই (শ্রুতিস্থ) উদ্দালক-বাক্১৯।:
য।
বৃক্ষ প্রপু ফলইত্যাদি|অপতা হইতেযেতো অংশ হইতে
তাতপর্চ ।

যে যে পদার্থ লইয়া জগত, তন্মধ্যে কর্ণেজিয়ের অধিকৃত পদার্থ স্ীগেক

স্পষ্টহইলেও অল্প;পঞ্চজ্ঞানেন্টিয়ের
অধিকৃতপদার্থ তদপেক্ষা অধিক
)মানস
শরত্ক্ষের অধিকৃত পদার্থআরও অধিক,
.অনুমানগম্য পদার্থ অধিকতর,

অনুমানের অগম্য পদার্থ শস্তঘার! বুঝিতে হয়--এইরপ
স্থল, শৃক্ষ, ননাহিধ
প্ধার্থপমূহই জগং__জগহই “ইদং? পদের অর্থ। ১৮ ].

রা রর
রাতছোরদাপাযুদবাং ॥২২॥
নামরূপোস্ভবন্তৈব ষ্টিত্বৎ হুষ্টিতঃ পুরা । _
একমেবাধিতীরমিতি পতররেণ সানি গাদিতেদতয়ং রস্তং নিবারিতূলোকে
গজাতে তাখদর্শরতি ৃক্ল্ত স্বগতে| ভেদইতিএবমনাত্মনি ভেদ পরদর্শ
নববস্পি প্রন তত্তেদত্র়ং শ্ুতিগদর়েদ দিবারয্নভীত্যাহ তথ! সন্বস্তন ইতি। বস্তত্বামাঙ্াদনান্নীব নতবপান্বক্সপি প্রনজং ্গভাদিভেদত্রয়ৈক্যাবধারণধৈতপ্রতিষেধাবকৈরেকমেবাদ্িতীয়মিতি ব্রিভিঃ পদৈ:ক্রমেণনিষার্যত ইত্যর্থ;॥ ২%২১॥
সনস্তরন্তাবত
নম্বগতভেদঃ শদ্ষিতুং শক্যতে অগ্য নিরবয়বন্ধাৎ ইত্যাহ
মতে নাববা ইতি। নাষরপর্োঃ সদধয়বত্বং কিং ন ্াদিত্যাশ্যসৃ্ে পুরা গযোরতাবায়

যেঅবস্ববীর তেদ, টররান্জারিলার নজর
যেভেদ তাহাই ইউ লেএবংপ্রসতরাদিহইতেযেতে,তাহাইবিজাতীয়
ভেদ।২।

এ
িন প্রকার তেদখাকিতে পারে, (একমেবাস্ধিতীয়ং
এই ক্রুতিবাক্যে) একত্ অবধারণ এবংদ্বৈত নিষেধ্ারা উজ তিন প্রকার

খভেদও যথাক্রমেনিরাকৃত হইয়াছে । ২১।
(সস্ততে ত্রিবিধ ভেদ নাই কেন, তাহা বলিতেছেন,) সর অবয়বনাই,

বেহেতু সবন্থর অংশই নিরূপিতহয়নাই) অর্থাৎ, সত্ব অথ) নামবা
রপও সন্তর অংশ নহেতখধন
তাতপর্ধ্য।

নামরপ উৎপর্নই হয় নাই।
|

ৃষ্টমান
সকল পদার্থেরই
তিনপ্রকীর তে? আছে/--হৃতরাৎ সস্বতেওতন
প্রকা ভেদ থাকিতে পারে, এই আশঙ্কা নিবৃত্ির জন্য 'একমেবািতীয়ং এই
শ্রুতিতে 'একমৃ'এব এবং"্যদ্ধিতীয়ম তিনটা বথা আছে। তে তিলপ্রকার
তাহার নিষেধক শহগও-তিনচী 1২০1২১।

পঞ্চদশী।

৩৯,

ন ভয়োরুতবস্তপ্যাৎ সিরংশৎ, যাবিয়ৎ,॥২৩॥

নামরূপোপাধিভেং বিনানৈৰৈমতো 'ভিদা ॥ ২৪ ॥
নদংশত্বমিত্যাছ নাষরাপে ইতি) কুতে!নানরপয়োরতাবঃ ইত্যাশঙ্কাহ নামরপোন্তবস্ৈবেতি। ন তয়েররুন্ধবঃ| কলিতথাহ তক্মাদিতি। অত্রায়, প্রয়োগঃ সবস্ত স্বগত-

তেদশৃততং ভবিতুমর্হতি নিরব্বন্াৎ গগনধদিতি। ২৩॥

ূ

মাতৃং স্বগততেদঃ নজাতীয়ভেদ; কিংন স্তাদিত্যাশহষা তদজাতীয়ং লদ্তরমিতি
ব্তব্যং ভম্িকূপরিতুং ন শক্যপ্তে নতো৷ বৈবক্ষণ্যাভাবাদিভ্যাহ বদস্তরমিতি।
'
নথ

ঘটসতা পটনত্তেডি নতে!ড্দেঃপ্রতিভাদত ইঞ্যাশঙ্কয ঘটাকাশযঠাকাশহগৌপাখিকো
ভেদোন স্বতো ভাভীতাহ মাময়পোপাবিভেদমিভি। অন্রার়, ভয়োগঃ নাত্ত বজা-

ভীয়তেদরহিতং ভবিভূধর্তি উপাবিপরামপর্থভরেগা বিভাব্যদানাতদ ছাৎ গগনবদিতি র২৪।

তবু ভথিনিজাভীয়ান্তে? ইত্যাশদ্ব্য সঙ্চোনিস্াজীয়মলং তন্সালত্েনৈৰ গ্রতিযোগি-

স্থাস্তবেন তংগ্রভিযোগিকোহপি ভেদে! নাস্তীত্যাহ বিজাভীয়মিভি4.১৭.।. :'.. ০,

কেননা__নামরূপের উৎপতিই সৃষ্টি টিরপূর্ব 'নামরপের উৎ্তি অসর্ভব,
অভএব আকাশের স্তায়স্বস্তও নিরবয়ব। ২২। ২৩।

বদি অন্তসমস্তথাকিত, তবেই তাহা সজাভীয় হইতে পারিত, কিন্তুতাহা
নাই, যেহেতু স্বস্তর বৈলক্কণ্য নাই; লামরপ-স্বরূপ কলিত-আশরয়ের বা
না।২৪।
উপাধিপ্হেবাতীতমর কো(বাবর)হয়
তাৎপর্ধ্য।

ৃ

যাহার উদ্তব-'অনুত্তবআছে, তাহা! স্বস্তর ৭
নামরূপ সদবস্তর অংশ নহে। ২২।২৩। .

পারেনা;হজাং

.

জাতিবার্থ এক,কিন্তু বাতি বিভি্__এমন স্থলেই জলাীয় বলয়
ব্যবহার হয়। ছুটব্রাহ্মণ_একজাতি, কিন্তুএকব্যক্তি
নহে, এম্থলেই ক্রা্মণকেধ- ব্রাহ্মণের “জাতীয় বলিব। আকাশ আকাশের . 'সজাতীয়

একথা
বলাচলে না। কেননা,আকাশ ছুইটী নহে,ব্তির জে নাই।
বাক্তির ভেদ পরস্পর 'বৈলকণ্য-সাপেক্ষ। ব্রাহ্মণের
জাতিএক. হইলেও
পরস্পরের বিভিমকানীন চেষ্টাইত্যাদিব্যভিগরত 'বৈকষপ্য যথেষ্টবর্তমান।
স্স্ততে ব্যক্তিথত বৈলক্ষণ্য নাই। সুক্তরাং তাহা, এক, জাতির কয ও

৪০.

পঞ্চদশ্টী।

বিজাতীয়মসৎ তৎ তু ন খন্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্তাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ ভিদ! কুতঃ ॥ ২৫॥
এরুমেবাত্বিতীয়ৎ
সৎ'দিদ্ধমন্র তু কেচন।

বিহ্বল! অসদেবেদৎ পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥ ২৬॥
মগরস্তাবো াক্া্ণি বিহ্বলানি তথান্ত ধীঃ।
নি একমেবেতি। ইদানীং স্ণানিধননস্ভারেন সদধৈতমেব ঢ়রিতুং পূর্ব

যাহাসুর বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত ভাবাক্রান্ত, তাহা 'অসৎ' কদাপি
'অস্তি' বা'আছে' এইরূপ ব্যবহারের যোগ্যনহে;অতএব তাহা প্রতিযোগী”
হইতে পারেনা,হৃতরাৎ বিজাতীয় হইতে তেদ একেবারেই অমস্তব। ২৫।

(এইরূপ)
স্বন্ত একমেবাদ্িতীয় ইহাসিদ্ধ হইল। কোন কোনপ্রমত্তগণ

(বৌদ্ধ বিশেষ ) বলেন,সির পূর্বে “জগৎ অসৎই ছিল' কিন্তু যেমনসমুদ্রমন্
ব্যক্তিরইস্জিয়সকল স্থস্বকার্যকরী শক্তিহারাইয়!
(কোন বস্থকেই অবলম্বন,
করিতে পারে না) সেইরূপ অসদ্ধীদদীর অস্তঃকরধও অখণ্ড একরস অর্থাৎ
অধ্ড অধধিতীয় আনন্দ ্্বন্ত রবণকরিয়া ত্বাহাতে
নিজ কার্ধ্যকরী শক্তির
তাতপর্ধ্য।

ব্যক্তির
ভেদস্স্ততে নাই-_সবন্তর সজাতীয় হইবে কিরূপে ?তবেঘটসৎ
(অস্থি ১ পট সং(অস্তি) ইত্যাদি ব্যবহারে স্স্তরযেভেদনির্ণয় করা যায়
তাহাবাস্তবিক
নহে, কাল্পনিক মাত্র) ঘট পটস্বরূপ কল্পিত আশ্রয়ের প্রভেদ

প্রযুক্তই সেইসংস্বরূপের
ভেদ ব্যবহার হয়। জলাশয় ভেদে নুরের
প্রতিবিন্ব অনেক হইলেও সৃর্্যের প্রতেদ হয় না;হুর্্য একই-_থাকেন,
সেইরপ জন্তুর কজিতআশ্রয় ঘটপটাদির ভেদে সহস্রওপাধিক তে হইলেও
বাস্তবিক তেদহয়না।২৪।.

ভেদবাবৈলক্ষণ্যের ছুইটী অবল্ন_যাহা| হইতে বৈশক্ষণ্য-_সে একটা,
উহারই নাম 'প্রতিযোনী' এবং সেই বৈষণয যাহাতে থাকে, সে আর
একটী, তাহার নাম'অনুযোগী” অসৎ বাঁ সছিজাতীয় হইতে সবব্ততে
ভেদ
আছে এমন একটী বাক্য প্রয়োগ করিলে বুঝিতে হয়--ওী ভেদবন্ত'

পঞ্চদশী।

৪১

অখত্তৈকরসং শ্রত্বা নিশ্রচারা বিভেত্যতঃ ॥ ২৭ ॥

গৌঁড়াচার্য্য। নির্বিল্পে সমাধাবস্যযোগিনামূ।
সাকারধ্যাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মুচিরে ॥ ২৮ ॥
অম্পর্শযোগো নামৈষ দু্দর্শ; সর্ববযোগিভিঃ। .
যোগিনে বিও্যতি হস্মাদভয়ে ভয়দর্শিন ॥ ২৯।
পক্ষমাহ অত্্তু কেচনইত্যাদি। বিহ্বলত্বে দৃষ্টান্তমাহ মাবাবিতি। দাষ্টা্িকে
যোজয়তি
তথাস্ত ধীরিতি। অস্ঠাসবাদিনঃ জাভাবেকবচনং ধীরন্তঃকরণমূ অথৈকরলং
বসতশ্রতবা নিশ্রচার৷ সাকারবন্ধনীবাধটওকরণে বস্ধনি প্রচাররহিতা টুঅতোৎ্বা্বস্তনোবিভেতি ॥ ২৩২৭ ॥

উজার্থে আচরধ্যসম্মতিং দর্শয়তি শৌঁ়াগর্াইভি। রাজারা
কাচ্ছায়াং তদীয়ংবার্তিকমেব পঠতি অপ্পর্শযোগোনামেতি। যোত্রমস্পর্শযোগাখ্যোনিবিকল্পকঃ নমাধিঃ এষ সর্বাঘোগিভি: সাকারধ্যাননিঠুদর্শ; ছুঃখেন রং যোগাঃ

্রাপ্যইভার্ঘঃ। অজোগপত্তিমাহ ঘোগিনোবিত্ভীতি। হিবন্মাৎ কারণাৎ যোগিনঃ
পূর্বোভদ্বৈতদ্শিনঃ
অরে ভয়শৃত্ঠে সাধে নির্জনে দেশেবালা ইব ভাদর্িনোতরহেতুত্বং ক্য়ন্তঃ অন্মাদম্পর্ণযোগাৎ
ভীভিং প্রাবন্তি ॥ ২৮২১॥

অভাব প্রযুক্ত তাহার ভয়ে তীত হয় অর্থাৎ তীহার নিকটে 2০০
পারে
না। ২আ২৭। : .

সাকার ধ্যাননিষ্ঠ অপর ঘোগিগ্ণণ
যেনির্ধবিক্পক সমবিত তি

তাহ।গৌড়পাদ আচার্ট বলিয়াছেন।
২৮।
: নির্িকলনক সমাধি অল্পর্শযোগ নামেখ্যাত সাকার ধ্যাননিষ্ঠ সকল,
যোশ্ীরই এই যোগছুর্ণত; কেননা. সকল যোগী, নিরধকলক সমাধিরপ
তীতিশূন্ অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া (নির্জন স্থানে. অবস্থিত
বালকের স্তায়) ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে ; (ইহাই গৌড়গাদের উক্তি)। ২৯.
বৈক্ষণ্যেরও দুইটা অবন্বন, অমং ও স কিন্তুযাহাঅসৎ বাঅস্িত্বপুনঠ,
আহা প্রপ্রকার অবলম্বন হইতে পারে ন'। হুজাং অফৎ হইতে তেদ
এরূপ একট! কথাই উঠিতে পারে না। ২৫।

২.

পঞ্চদশী।
ভগবৎপুজ্যপাদাশ্চ শুতর্কপটুনমূন ।
আছ্র্মাধামিকান্ জাস্তানচিন্তোহশ্িন দানি ॥৩০॥

অনাদৃত্যশ্রতিৎ মৌধ্যাদিমে €ে্াস্তপন্থি বনঃ।

আপেদিরে িরাততবমুমানৈকচ্ষঃ ॥৩১॥,
র্ ৃন্যমাসীদিতি ব্ষেসদৃযোগৎ বাসদাত্বতাম্ ।
শৃন্তস্ত ন তুতদ্যুকতমুভয়ৎ ব্যাহতত্বতঃ ॥৩২॥
উমাচা্দোরগোবমভিহিখিতহ সগবংপৃজপাদাশ্চেতি 1৩০।
_ ভরার্িফং পঠতি অনাদৃত্য রতিমৌধ্যাদিতি॥৩১।
- ইদানীম্্বাদং বিকল্পা' দৃঘয়তি। শুন্সমানীদিতাবেন বাকোন ক্স নত্তাজাতি--

ধোগিংবা নঙ্গপতাংব1
বষে ইস্ডি বিকল? তত, মতারপবদআপাজনণং: পি
'বারছততাৎ
নযুলযতইতার্& ৩২৪
|

পুজাসাদ,জাবান্ শ্রীশবরাচা্যও

শরতিরসমম্পর্ুন্ত

কুতর্কপট এই

অর্ক মন্রদায়তুকত মরার বণ অচিনী় মতষরগ
পরমা

প্রান্তবলয়নির্দেশ করিয়াছেন। ৩০। ৪

এ

(ভিনি বলেন, আহা; )এই” গনী
(১) বৌদধগণ তিক
রি
07858
রপ্তইযাছে।৩১ ৷
হে শৃন্ঠবাদিন!) তোমার যে তর সী অর্থৎ রহিল রঃ

কথা, ইহারমধ্যে“ছিল”এই অংশদার! শুন্টের অস্তিত্ব সনন্ধবাসংগ্বরাপতা
প্রকাশ করিয়াথাক;গর ব্যথায় ০

অসম্তব। ৩২।
পাপা

তত শীর্শি

অবপর্চ।

সই
সে! অথচ ছিল, আছে ইতাদিক্রিয়ার
কর্তাযে'হইবে:অহা কোনন!কৌন বস্তার অর্থাৎকিছুরঅন্তর্গত; যাহা

একেবারেই কিছুনয আহা ছিলবাআছেএমন হয না। হুতরাং ্টমানীৎ
_খলিলে, যাহা কিছু
নযহাই ছিল বা যাহার অক কোনফলেইনাই,তহাঃ
(8) তন্বী বেচা, শ্রবংভাপন।
৮৮৪৯5

দত পালি

পঞ্চদশী।

৪৬

ন যুক্তস্তমসা! হৃর্ষো! নাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
স্তমাসীৎ কথ বদ ॥ ৩৩. ॥

বিয়দাদের্নামরূপে মায়া সি কল্পিতে।
শূনস্ত নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাংচিরমূ 7 ৩৪ ॥

সতোহপি নামরূপে থেকল্পিত চেৎ ত্বাবদ.
খ্যাহতন্ষেধ দৃই্টানপূর্যাকং অঢরতি ন ঘুক্ত্তুমসেতি) ৩৪
নম তবঙ্মতেহি বিরদাদীনাং নির্ধিকয়েবর্ষণি সত্ব ব্যাহতমিত্যাশক্যাহ রিয়ধাদে-

রিতি। তহি পৃত্স্তাপি নাময়ণেনবন্কূমিকরিতেইতিবদতো! োনসতাপনিাইত্ািগারেণাহ শুনুন নানরূণেচেভি॥ ৩৪ ॥

ুর্ধ্যঅন্ধকারযৃত হা না, হৃর্ধ্য অকার_ রণ নহে, কেননাপ্রবীণ
ও অপ্রকাশ অর্থাং তেজ ও অন্ধকার পরম্পরযিরোধী, যেহেতু
শুক অর্থাৎ

অসৎ এবং সংও বিরোধী, অতএব 'শৃন্টমু আসীং' একথা কেমন, করিয়া বল।৩৩।

আকাশপ্রভৃতির নাম ওস্বরূপ,মায়াপ্রভাবেসংখ্রূপ ব্রহ্ম গরিকমিত হয,

তের
নামএবং্বরপও সেইরূপ সংপদার্ধেই কন্ধিত, ইহা যদিহয়রঃ
হইলে, হে বৌদ্ধ1) তোমরা!চিরজীবী হও । ৩৪
(«হে বৌদ্ধ!)
যদিবল,রন্মেরও সংনাম
ওসংস্বরূপ ময়বগিত, তাহা

অস্তিত্ব ছিল--অথবা
যাহাএকেবারে কিছু নয়, তাহাই কিছু এমনই একটা
“চতুদ্ধোণ গোলক” শবের স্তায়ব্য।ঘাতযুক্ত অর্থাৎ পরস্পর বিক্লোধযুক্ত
ভাব

আনিয়! দেয়; যেশব্ধ রূপ বিজুদ্ধতাব-প্রকাশক, হা বার উদ্ধত মাও
প্রকাশ করে,সম্পুর্নবাব্যার্থ-প্রতিপা্দনে
সমর্থ হয়লা। ৩২। :..

আকাশ প্রভৃতি পদার্থ, বস্তুত অসৎ হইলেও সতের মহিত তাহাদের একটা

কল্পিতসম্বন্ধ আছে; মেইজম্যই আকাশ আছে, বায়ুআছে, এইরপব্যবহার কর!
যায়। রজ্জুদেখিয়া যেসর্পভ্রমহয়--সেইভরস্তি-সর্পের বজ্জুর
সহিতযেসম্বন্ধ,
পদার্থের সহিত আকাশ প্রভৃতির সেইলাপ ষন্ন্ক। কোন অস্তিত্ব-বিশিষ্ট

পদার্থেরবাসৎ পদার্থেরসহিতশৃতেরও পররপ সদ স্থাপনকরিয়া
যিপয
আমীং লাগেজ
নাসেই সংই বেদাস্তের ত্রচ্ধ। ৩৪।

সুচি ;বেন

৪৭

পঞ্চদশী |

কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো! ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষ্যতে
॥৩৫ ॥
সদাসীদিতি শব্দা্থভেদেঘৈগুণামাপতেৎ |
নম ভহিশৃনঠন্তেষ নন্্নোহপি বামকূপে দে কিনে এবাঙ্ষীকর্তব্যে
তবস্মতে বাস্ত-

বয়োর্নাময় পয়োরভাবাদিতি শঙ্ষতে লতোৎগীতি। বিকল্পাসহত্বাদয়ং পক্ষএব অনুপগন্নইত্যভিগ্রার়েণ পরিহ়তি তদা বদ কুত্রেস্তীতি। আযমভিপ্রাযঃ লতো|দানরাপেকিং
নতি কষ্জিতে উভানতি অথব! জগতি। নাদ্য$অন্তক্ষ রজভাদের্নামরপরোর্তপরশুক্তিকাদাখারোপিততর্শনাৎ নৃতোনামন্ূপয়ো: লত্যেব কল্সনাযোগাৎ। ন দ্বিভীয়ঃ, অনভোনিরাস্মকন্ত চাধিষ্ঠাতাযোগাৎ। ন তৃতীয়; নতউৎপন্ন্ত জগতঃ নন্নামরূপকয্ানা বিষ্ঠানত্বানুপ-

পত্তেরিতি। মা তূদধিষ্ঠানমূ, অনয়োঃ কল্প!
কিং ন স্াদিপ্যাশক্ষ্যাহ নিরধিষ্ঠানইতি ।৩৫। .
নন্বসদেবেদমগ্রআদীদিতাত্র যথা ব্যাঘাস্ত উক্তন্তখ। নদেঘ নৌম্যেদ-মগ্রআসীদিত্যন্রীপি
ফোধোৎস্তীতি শতে নদাদীদিতীতি। তখাহি বদানীদিতি শব্ষতেদয়োরর্ধতেদোহত্তি ন

হইলে
বলদেখি, মে কল্পনাকোথায়
হইবে, আধারশৃন্
ভ্রম কোথাও দেখ!
যায়না
। ৩৫7

বপূর্বপক্ষ) “সং আমীৎ ম ছিলেন, এই বেদান্ত বাক্যে সং
শব্ধহইতেযে অস্তিত্ব বোধহয়এবং ছিলেন
শব হইতেযেঅস্তিত্ব
বৌধহয়,
তকে পরস্পর তেদথাকিলে, দিগুণ অস্তিত্বের পতি, 8 পারমার্থিক
ততপর্্।

..£কদস্ত যাহাকেব্র্ধ বলেন, তা! বন্ততঃ সংনহে-শৃল্তমাত্র;
তবেতাহার

সৎ নামও সৎস্বরূপ কলিত; হুতাৎ শৃহটাইচরম; ইহাই বৌদ্বপক্ষ-সিদধানত

বেদীত্তপক্ষ বলেন, শুন্তেভ্রমহয়না, যাহা!একেবকিছু
ারেনগ্ন,অহাকে
অবলম্বন করিয়া্রমহয়না;ভ্রমের মধ্যেআশ্রয়াংশ ঠিক থাকা চাই। রজ্জু

আছে, তাহাকেসর্পবলিয মনেকরিলে, এই মনেকরাটাই
ভ্রম,ইহার সর্পাংশ

অসৎ) কিন্তুআশ্রয়বাআধারঅসৎ নহে,রজ্জরতব্যাবহারিক সত্তা আছে।

'াধার অসং--এমন ভ্রমএকেবারেই অসম্তব। অতএব আধারকে সৎ বলিতে
হইবে, ব্রহ্ম বন্তগন্ভা সৎ হইলে, তাহারপামরপকে কল্িত বলিবে কিরূপ?
শ্বাহাযেরূপ নহে,তাহাকে সেইক্ধপে গ্রহণ করার নামই কল্পনা, সংকে সংরূপে

গ্রহণকে কল্পনা বলা!যায়না। বহ্ধঅসৎঅর্থ কিছুনয়এমনহইলে,
ভীহাতে ভ্রমহইতেই পারে না,আধারশৃন্
ভম অসম্ভব)
য বক্ষেরনামরপ

পঞ্চদশী ।

8৫.

অভেদে পুনরুক্তি স্তাৎ, মৈবৎ, লোকে তথেক্ষণাৎ-॥ ৩৬.
কর্তব্যৎ কুরুতে বাঁক্যৎ ভ্রুতে ধার্মাস্ত ধারণম্।
ইত্যার্দিবাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদ্দিতীরপনূ ॥ ৩৭॥.
কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম।
শি্যৎ প্রতে/ব তেনাতর বিতীয়ংন হিশন্্যতে॥ ৩৮॥
ৰা অন্তি চেদবৈতহানিঃ নাস্তি চেও 'পুমরুকতিঃ স্যাৎ, অজ: লদাসীদিত্যন্থপপন্নমিতি।
ছিতীয়ং পক্ষমাদায় পরিহরতি মৈবমিস্টি। পুররুজিদোষস্য কঃ পরিহারইত্যাশহ্াহ

লোক ইতভি। লোকে এবংবিধেধুপ্রযোগেঘুপুমরক্কাতাখঃ কুতর দৃষ্টইত্যাশক্ব্যাহ কর্তব্যমিভি। ভবতেবং লোকেক্রতো ক্িমায়াতমিত্াত আহ্ইত্যা্ীতি॥ ৩৬৩৭॥
নম্বন্িতীয়ে বস্তনি ভূষ্তকালাভাবা, অগ্রজাসীদিত্বুতিরনৃগপর়েত্যাশধ্যাহ
কাঁলাভাবেত
পুরেত্াক্তিরিতি। নহ্ জগগছুৎপত্তেঃ পুরা:জগদভাবেন সন্ধিতীযত্বং ব্দ্মপঃইত্যাশক্কা
ঞ্রতিপ্রবৃতেদৈ'তবাননাবিশিষ্টশ্রোতৃপ্রবোধনার্ঘতাৎ নাভিশস্কনীয়মূ ইত্যাহ তেনেতি1৩৮

সন্ত ছুইপ্রকার হওয়ায় অইৈতবাদ থাকে
না; উক্ত ছুই শবের প্রতিপণ্ঠ:'
। অস্তিত্ব এক হইলে, “সং আমী' এইবাক্যে পুনকুক্তি
দোষঘটে। (উত্তর)

, এন্সপবলিও না) অর্থাৎ এতাদৃশ পুনুরুক্তি দৌষাবহ নহে, এতৃশ পুনরুক্তি
৷লোকে প্রচলিত দেখা যায়(যথা)
"কর্ম করিতেছে' 'বাক্য বলিতেছে' 'ধারবীয়.

| বন্তর ধারণ' ইত্যাদিরূপ পুনরুক্তি-শকযোচ্চারণ-বাসনাগরস্ত শিষ্য উদ্দেশেই 'মৎ

' আসীঞ এইবাক্যপ্রযুক্তহইয়াছে। ৩৬। ৩৭।
|

কাল নাথাকিলেও অগ্বৈতভাববোধক শ্রুতির মধ্যে ু্বকালবোধক শবের

ব্যবহার, কালের অস্তিস্বাভিমানী শিষ্যকে লক্ষ্যকরিয়াই হইয়াছে অতএব
দ্বিতীয়বন্ধরঅস্তিত্ব-শস্কা
নাই। ৩৮।
তাত্পর্ধযা।

শ্পনা ঈশ্থরম্ষ্ট
কোন পদার্থ অবলগ্বন করিয়াও হইতে পারে না; নি
কাক্সদিক পদার্থকে অবলম্বন করিষ্বাই জগতের সৃষ্টি) সুতরাং জগতের পূর্বে
ব্রন্ষের নামরূপ কজন! বলিতে হয়;চি জহর ্রন্ধকে “সৎ' না বলিলে
আর উপায় নাই। ৩৫।

|

যেমন পুষ্টমাসী বলা যায় না, সেই “দংআসীৎও বলা বায়না;

|কেনযেবলা যায় না, আহা অনুবাদে কধিত হইয়াছে। তাহার উপর এই'

তি

চোদ্বাৎ ব1 পরিহারোবাজাং বৈ

।
॥ ..

| তে বিয়তোইদবং ুিারোহতীতি চে॥ ৪১ ॥
নী শি্ধান্তরহত্তধাহ চোদ্যং বাশ করবা পাবার
তত ৈভষেধ ততুমিভার্ঘঃ॥ ৩১ ॥
ধাতব
পতিপরব জা ভিড 5

গম্তীরং

নভৈউতেজ্থীনধিকরণং নভমন্তিমনো-বিলক্ষণমনারাত নস বিষযীকু্ষণকাং
বন্ণন্ভাবং শত ব্যাগমূঅনাথামাধ্যাতৃষশকাধ্ 'অনভিধ্যতং টদুাদিভিরপ্যিৎযীকতং

নও শৃক্টবিলক্ষণং অতএব কিফিদিদন্তয| নির্দে্ুষশকাং অবশিষ্যতে দ্বৈতনিষেধাবধিকেনারতিষ্ঠভ ইতার্চ)। ৪1

ব্যবহারকালে দৈতপক্ষে রক বাআহার সিদ্ধান্ত যাহা কিছু
বলা যায়,
সকলই
সম্ভবহয়;কিন্তপরমারঘভীবে অৈত পক্ষে'দৈতব্যবহারের
অতাঁবহে

পুর্ব তাহারসিদ্ধান্তকিছুইসব হয়না। ৩৯

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ন্বে অচল, নিস্তব্ধ,গভীর, বাক্যমনেরঅগোচর,
সর্বব্যাপী, এবংসর্বদা সমান এক সং মাত্র ছিলেন। তিমি তেজঃ নহেন,
এবং
তমঃ লহেন। ৪০।

|

ততপধ্য।

ক সমাজে, কতিপয়,পুনরুক্ত শব্ধ ব্যবহৃত আছে, তদনুমারে ক্রতিতেও
পনর শের প্রয়োগহইয়াছে)প্রূলিত পুন্রূক্তি দোষাবহ নহে। ৩৬৩৭।

.. একমাত্র ব্ধই সৎ, আর সমস্তই অসৎ; কালও অসৎ; ইহাই বেদান্তের
উপফেশ;কিন্তুউপধেশক বোস্ের মধ্যেও, "সদে_-জগর আসীৎ” গ্রে

এইপুর্রকালবাচক শব এবং আমীৎ এই পু্বকলযোধক বিভক্তি ছরা
পর্বে কালের সঙ! হুচিত হইতেছে; তরাৎ অফৈতভা থাকিলনা।
এই পুর্বপক্ষের উত্তরের জন্তইএই শোকেরঅবতারণা
।৩৮1

্

নন জনিমন্্েনামিত্যন্ত তুম্যাদেরলতমন্ত' নিতা-স্ঠাকাশস্তানত্বং ফখমসীতিয়তে
ইত্যাশক্ষতে নু ভূম্যাদিকমিতি ॥.৪১.

ৃ্া্তাবসটসেন পরিহরতি অস্ত নির্জখ্যোমেতি। অভ ধা
রহিতমিভার্থ; ॥ ৪২ ॥

নহি দৃ্েংহপন্মিতি রম ্রিতাচোদরতি নিরগোমেতি। দমেবনিক
(পূর্ববরপন্ষ।) খিল

বেরজিদ

অসভা, বুদ্ধিরবিষয়হয়কিরূপে? ইহাবল।
. (তাহার উত্তর যথা--) একেবারেই পৃথিব্যাদি বন্তরঅভাব হইলে জং
আকাশকে তুমি যে প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ কর, তন্রপ আকাশেরও নাশ

হইলে আকাশ হীন বা আকাশভিজন কেবলনিত্য সংঘাত ব্গবন্ বুদ্ধিরবিষয়
52848
পারাখায়)
৪১৪২ ।

যদি বল, জগংপৃ্ত আকাশকে প্রত্যক্ষ দেখ! যায়”-অতএব প্রতান্দৃষ্ট

বিষয়ে অনুপপত্তি নাই, তবে বল দেখি প্রকাশব! অন্ধক
শত
ভিার
আকাশ কোথায় তুমি দেখিয়াছ* পরস্ত তোমার মতে

আকাশ

প্রত্যক্ষ

পদার্থও নহে। ৪৩।

আমরা তাত হইয়া নিশচয়প্রবণা হইলে শুদ্ধসত অগ্ঠুভব করিতে
পারি, শৃনত্ব অনুভূত হয়না,কেননা৷শৃষ্ঠেরপ্রতীতি অসন্তব। বদিবল,
বসত প্রতীতিওহয়না) কেন না ক হারজি ইটাধ ধকিলে
| আগর)

ৃন্তাকার আকাশ ত

হিরা

প্রত যয থাকেজহর সহিতরী রি

জনা? এই, কথূর।উত্তর,এইবে, অদৃকার বা আলোকেরই প্রত
। হর্ষ, আকাশের প্রত্তক্ষ হয় ন!। ৪৩।

৮

পঞ্চদশী।
ীৎ হি পু পর

্দনাৎ।৪৪.).

সদ্রুদ্ধিরপি চেঙ্াসতি মাতৃ ্বপ্রভত্বতঃ।
নির্শনন্বতবসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগম নৃণাঁম্ ॥ ৪৫. ॥

মনোভূত্তপরাঁহিত্যে যথাসাক্ষী নিরাকুলঃ। . .

মায়াতৃত্তণতঃ পূর্ববং সৎতখৈব'নিরাকুলম্ ॥ ৪৬ ।

_নিস্তত্বা কার্ধাগম্যাস্ত শক্তিরমায়াগিশক্তিবৎ।
ন্মিভি পরিহরতি প্রকাশতমনী বিনা ক দৃষ্টমিতি। অপমিদ্ধান্তোৎপি ইত্যাহ
ফিঞেতি। ৪৩।
নন দর্শনাভাবঃ নদব্বস্তপি দগ্জান ইত্যাশক্ষ্য সতঃ সর্ব
স্থতঘনিদ্ধত্বাৎ টি

ননবস্তশুদ্ধমিতি। নথ তৃফীন্ঞাবে শুত্তমেৰ ইন্রস্ত কল্ঠাপি প্রভীভ্যতাবাও ইত্যাশক্ষ্য
ৃলতন্টপিপ্রহীভাভীবাও
শৃন্তমপি ননম্তবতীত্যাহন শৃন্তত্বমিতি। নন তহি নদদধাভাবাৎ সত্বমপি ন ঘটভইতি শক্ষাতেসব্ধদ্ধিরপীতি। তন স্বপ্রকাশদত্বাং ন ততঘ্ধ্যতাবোক্্টইতি পরিহরতি মান্বস্ঠেতি। সনু লগোচরবুদ্ধযতাখে কথংনত্বস্তঅবগন্তং শক্যত্নর আহ নির্শানস্বতইতি ॥ 8818৫ ॥

বংনিশ্রপঞ্চস্থ সাক্সিণভুফীং ছিতৌ
ভানংপরদর্শ্য এতবষটান্তষলেন কষ্েঃ পি
২
মদোজভ্তণরাহিত্যে
ইতি॥৪৬ ॥.
মাযায়াঃ কিং জক্ষণমিত্যতআহ নিন্তত্বেতি। নিস্তত্বা জগৎকারণভূভাৎ লবন:

অধ্বৈততাৰ থাকে না) তাহার উত্তর এই যে, না হয়নাহউক, সম্বস্ত
স্বপ্রকাশ, নিশ্ন্-অবস্থার সাক্গিন্থরপে কেন সংস্থরপ, সকলেরই গক্ষে
(তিনি অনায়াসে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ৪৪1৪৫|

:

মনেরসঙ্ল্সাদির অভাবে অর্থাৎতুষ্রীতাবে স্থিতিকাল বেমনসাঙ্গআত্মা
অব্যাুলতাবে অবস্থিত হন,তদ্ধ মায়া ব্যাপারের
পূর্ব অর্থাৎ জগৎ উৎস
পু দিতভার থাকেন:০৬

. এই স্তর
শক্তিমায়া;মায়ার পৃ্ক্.সন্তা নাই,প্রভৃতি কা দেখিয়া
মাযশভির অনুমানকরিতেহয়,থাঅর (গাহিকা)শক্তি। কার্ধ্য জন্মিবার
পূর্বে কেহ কখনশক্তিকে জানিতেপীরেনা।৪11
|

পরমাক্মশকতি মায়াকে .পরর্ধের গ্ররপ'রলা যায়না, যেহেতু আপনিই
শন শিসব অপঙত হয়;যেমন অগ্দির দাহিক! শক্তিকে
অগ্নির

পঞ্চদশী |

৪৯

ন হিশক্তি কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধাতেকার্যযতঃ পুরা!॥8৭ ॥
ন সব্বস্ত সতঃ শক্ির্ন হি বছেঃ স্বপক্তিত1।
সঘিলক্ষণভায়ান্ব শব্কেঃ কিৎ.ত্বমু্তাম্ ॥ ৪৮॥
শহ্ত্বমিতি চেৎ শৃষ্ঘযৎ মায়াকার্ধ্যমিতীরিতয্ |

ন শৃন্তৎ নাপি সহ্যাদৃক তাদৃক তত্বমিহেষ্যতাঁম॥ ৪৯॥
নাসদাসীক্গো সদাসীৎ তদানীং কিন্তুভৃৎধ তমঃ।

সদযোগাণ্ তমসঃ সত্ব ন
স্বতন্তশ্লিষেধনাৎ
॥৫০ ॥
পুধকতবরহিতা কার্ধাগম্য! বিয়দাদিকার্য্যলিঙ্গগম্য|! অশ্য নতবস্বনঃ শভিরি়দাদিকাধাজননসামর্ধ্যং মায়েত্যুচ্যতে। বন্তস্বক্পপাতিরিক্তশক্তিনতাবে মৃষ্টান্তমাহ অগ্রিশক্তিবদিতি।

বথা অগ্যাদিস্বরূপাতিরিক্তং ক্ফোটাদিকার্য্যলিঙ্গগমাবহ্যাদিনিষ্ঠং লাধর্থ্যমন্তি তত্বগিভার্ঘঃ। শক কার্ধলিঙগগম্যত্ং বাতিরেকমুখেন ভরয়তি
নহিশক্তিরিতি। 8৭ ॥.
এবং শক্কে: কার্যলিঙ্গগম্যত্মমূপপাদ্য নিশ্তত্রূপভামুপপাদয়তি ন সম্বস্ত, মত; শকতিরিতি। অগলমভিপ্রায়ঃ নদবস্তণঃ শর্তিঃ কিংসতী উত্ভালতী, ন তাবৎ সতী তথাতে সভোৎ-

ভি্নতবেন তচ্ছক্তিত্বাযোগাৎ। উক্তার্থে দৃ্টান্তমাহ
নহিবহে? স্বশর্তিতেতি। দ্বিতীয়েইপি
কিং নরবিধাণতুল্য। উভনদ্বিলক্ষণেতি বিকল্পাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছতি নদ্দিলক্ষণতা ়ার্থিতি।

তত্রাদ্যং পক্ষমনৃদ্যদৃধয়তি শুন্তত্মমিতি। শৃল্তস্ত নামরূপে চ তথ। চেজ্ীব্যতাং চিরমিত্য্রেতয্্ট। তস্মা,দ্বিতীয়; পক্ষঃপরিশিষ্যত ইত্যাহ ন শুত্যমিভি। মায়ারপং নন্তা-

সন্তাভ্যাং নির্বাচনীনর্ঘমিত্যতিপ্রায়; | 81৪১॥
অন্থিনর্ধে শ্রুতিং প্রমাণরতি নাসদাসীদিতি। জনআদীতমলা গুঢ়মিতাদিশ্রতিং

প্রমাণমিত্যর্ঘ;। তরি তমআমীংদিতি কথং লত্বমুচ্যতইত্যতআহ সদৃযোগাদিতি। বুস্বরূপ
বলাযায়না। আর যদি শক্তিকে পরমাস্বাঁ হইতে অতিরিক্ত বন্ত বলিয়৷

স্বীকার করা যায়,তবেতাহার যথার্থ্বরূপ কিতাহা!বলিতে হয়; শূন্য তাহার

স্বরূপ ইহাবলিতেপারাযায়না, যেহেতু শৃন্ঠকে (অর্থাৎ আকাশকে) মায়ার
কা্যরূপে স্বীকার করাগিয়াছে,
অতএব মায়ার
সংহইতে অতিরিক্ত ও শূন্য

হুইতে বিভিন্ন এই অনির্বচনীযস্বননপ স্বীকার করিতে
হয়। ৪৮৪৯।
এই

জগৎ উৎপত্তির পূর্বের অসংছিল না!এরং পৃথক সন্তাবিশিষ্টও ছিলন৷

কিন্তুতৎকালে তমঃশববাচ্য পরমাত্শকি স্বরূপ মায়ারপে ছিল, মায়ারও
সা পৃথক নহে,যেহেতু
বেদেদ্বিতীয় বন সত্তা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সু

ও

পু্দত 1

অতএব হয১8 ঃ

স্ববধা।খামার ন গার.

ন্্ নৈরোসি ঘিীয়ং শন্ঘযতেরুম ॥ ৩

ন কত্ত: সঃপি ব্রিদ্েকদেশভার ।

ঘটপক্ি্খ! ভুমৌবিন রে॥ ৫৪।
ইতাতআহ ভছিষেধনাদিতি। ফলিতমহ

ভি যত বত: নত মায়ায়নাস্তি

অত্রশৃত্ান্জেৰমাযামাজপি দিতীয্বং ন হিগণাতে ারিরইনর্। অনু
| দিতীয়ানস্গীকারে দৃান্তমাহ ল লোকইক ৫৫১ ॥
. হু শক্যামিক্যে জীবিতান্িক্যং দৃশ্ততে মা

ক

বিরান

শন্কতে শক্যাধিকৃইৃতি। ন্শিরীন
কার্ণম্ অপিতুতাং যুদ্ধকষ্াদীভি

পরিহ্রতি
তত্রবৃদধিরিতি !দাটিবক যোজরজিতথানর্জখেতি। বাতুৎশক্তযা:
লন্বি্তীরত্বং ল়;..আগ্রি তু অ্কৃ্যোণ ভৎ জবত্যেবেত্যাশক্্য

দেনাপিন সরিতীিাহ স্তিকাাদিি। ৩৫৫০॥

তল্ততধানীমদত্বাও

র

নহনকছু:নতিবনি দর বরাতে উতেকদেশে? নাদয়,মু:শাপারক্ষাতার-

পররদ্ধের অন্ত তহারসহ আজব স্তর ্তায়মাওদিব
নাই। (আরো দেখ)নতএবংতাহারশি এতদুভযের পৃথক্জীবনগণনা
লোকপ্রচলিভও
নহে।৫০1৫১।

“যদি বল,শক্তিরআধিক্য হইলে পরমাবৃদ্ধিয় অতএব শক্তির পুথক]
সঙস্বীকার
করি,তহাঁতে দিদ্ান্ত' এই,শক্তি কারণনহে)কিন্তশক্তিরকার্য

দ্ধ কৃষ্াদি ই তাহার কারণ,অতএব শক্তিরঘেপৃথক্সা নাই,ইহা
স্কপ্রকারে দিদ্ধ' হইল।- সির পরকালে তশক্তিকাধয ছিলনা,সুতরাং

ধিভীযকের শঙ্কাকিরূপেহইবে? ৫২1৫৩। ক

|

সেই পূর্বোক্ত শক্তি সংপূরণ বরব্যাগী নহে;একদা, যেমন
ঘটশরাবাদি জনশক্তি পৃথিবীর সর্বাধ়বে নাই কেবল আদ্রগতিকাতেই তংশক্তি

পাদোহস্ত বা ভূতানিতিপাদসডি বারতা 1.

বিকারাবন্তি ৬
॥ ৫৭
নিরংশেহপ্যংশমারোপা কতস্নেংশে বেতি ুষ।।
তন্তাষয়োত্তরৎ-জ্রতেশ্রুতি,শ্রোতৃষিতৈষিনী ॥:৫৮7॥

খনঙ্গাৎন
বিরোধিদ্ািত্যশদ্াদযানঙ্গীকারেণ
হিভীরঃ,নিরংশছেন
ধিভীযেপরিহারোবঙ্ষ্যতে ইতাভিগরারেণাছ ন্ কৃতন্সেতি। একদেশতৃতোঁ দৃ্ান্রমাহ ঘটশি-

|

শরমাণমাহ পাদোহস্গতি কি

সীযাহ বিউটভাাহমিতি ॥ ৫866৬ 1 -

|

শিপ,

ইদানীং নির্খায়্বরূপরস্কাথে প্রমাণমাহ ন ভূমিমিতি। বিক্রি বা হি,
স্থিতিমাহেতি শ্ৃত্রকারবচমনিত্য্ি |.
৫৭...

তাহিনিরংপ্রুবিরোধইত্যন্ত ক: পরিহরইত্যাশকষা বাতধনিরভাপণমাবিযধইত্াতগ্রারেগোদাৃত্ািপরাাহ নিংরশেৎপাংশমিতি। থ॥_____

অবস্থিত। এই পরমাত্মার একগ্দ র্বভূতে বাতি এ ভিপাদ নিত
শুদ্ধমুক্তহয়গ্রকাশ হ্বরূপ। মায়!যে ব্রন্মের একদেশবৃত্তি,
তাহা শ্রুতি

প্রকাশ করিয়াছেন, এবং জগহ যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহ! ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণঅর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন বথা-_-আমি কিয়দংশ
স্বারা এইসমুদায়
জগৎকেব্যাপিয়!অবস্থিতি করিতেছি। ৫৪।৫৫৫৬।

রি

তিনি” (পুরুষ)্ঙ্গাকে সর্বতোভাবে আৰত করিয়াতাও বহিরতগেও

অবস্থিতি করেন, (ত্রহ্ধাণ্ড বহির্ভাগেই তিনি গুদ্ববদ্ধ মুক্তরূপ).এই শ্রুতি
আছে, হৃত্রকারও বলিয়াছেন/__পরমে্র
স্বরূপ. টিটি
অংশও আছে। ৫৭। ..

অনাবৃত

..

শ্রোতা্রশ্মকরিয়াছেন,শক্তিসপর্ণঅাপিনী না.অঙ্গেরএকদেশ-

বাপিনী? ক্রতি, সে প্রশ্নকারী শ্রোতারহিভাভিলাষে নিরংশ (অখও )
দ্ধেরঅংশআরোপ করিয়া তদীয়ভাষাবলম্বনেই রূপউত্তরদিয়াছেন। ৫৮।

সত্তত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়া;।

বর্ণভি্তিগতা ভিতে চিত্রৎনানাবিধং
যথ1॥ ৫৯॥
আদ্যো বিকার ।মাকাশঃ দোহবকাশম্বভাববান্ ।

আকাশোহস্তীতি, লতত্বমাফাশেৎপ্যনুগচ্ছতি ॥৬০॥.
যার্থৎরন্ধণিমায়!নমর্থিত! ভদিদানীমাহ দন্বত্বষিতি। বিক্রি: 'বিবিধদ্বেদ কিন্ত

ইতিবিক্রিয়াঃ কিপার

ভি

ইতিব্রা

দয়ে৷ ধাতুবিশেষাঃ॥
৫১॥

ত্রপ্রথমং কাধ্যবিশেষং ডিনার

ইডি ভবহারপমাহ নোৎবকাশ-

স্বতাববানিতি। 'আকাশন্ত ত্রঙ্গকার্ধ্যক্ছে হেতুমাং আকাশোহস্ত্রীতি পত্তত্ণাকাশেৎপ্নুশচ্ছাতীতি ॥ ৬০।

যেমন রং ভিভিকে (দেয়াল)আশ্রয়করিয়াঅহাতে বিবিধ চিত্রের টি.
করি থাকে, তদ্রপস্বায়াশক্তি, সদ্বন্তব্রহ্মকে
আশ্রয় করিয়৷ তাহাতেই
নানাবিধ বিকার (কাধ্য-পরম্পরা
) ষ্টি করিয়া থাকেন। ৫৯।

(মাযাশক্তি পরব্রহ্মঘেসকল বিকারগুষ্টিকরেন, তন্মধ্যে) প্রথম বিকার'

(কার্য) আকাশ, আকাশের স্বরূপ অবকাশ- স্থান; আর আকাশের অস্তিত্ব
ব্যবহার হইতে বুঝ যায়স্বস্তপরর্রপণর সম্বদ্ধও তাহাতে আছে। ৬,॥
তাৎপর্য ।

“বত দ্ধ পূর্ণ, নিরবয়ব; সুতরাৎ উহার অংশ নাই, চিডোন
মতরা মায়াকেত্রন্মের একদেশব্যাপিনী বলানিতান্ত অসঙ্গত। এই
পূরবরপক্ষের
উত্তর এই বে, নিরংশ ব্্ধের ংশ আরোপ করিয়া ব্ররূপ কথা বলা
হইয়াছে।৫৮।

রজ্জুভে
সর্পভ্রমহইলে, টা চি
মূলক। বজ্জুর অস্তিত্ববাসরতা'ব্যতীত সর্পের অস্তিত্ব বাসঙ স্বতগ্রনহে
এখানে
রজ্জ,অধিষ্ঠান, সর্প আরোপিত সেইরপ ব্রহ্গেই মায়াসষ্ট
আকাশ

ভ্রমকজিত,বদ্ধঅধিষ্ঠান, আকাশ আরোপিত; আকাশের অস্তিত্বজ্ঞানসম্বন্ধ-

বাধ হইতৈই উৎপর, বের এক মাওসা যী রিস্ক
আকাশে নাই। ৫৯।

ৃ

পঞ্চদশী।

৫৩

একম্বভাবৎ সতিত্বমাকাশো ঘিস্বভাবকঃ।

নাবকাশঃ সতিব্যোক্গিসচৈযোহসি হয়ংস্থিত ॥ ৬১।
যদ প্রাতিধ্বনির্ব্যোন্বো গুণো নাস সতীক্ষ্যতে।

ব্যোস্থি
দ্ সদ্ধ্বনী
তেন সদেকৎ দ্বিগুণৎ বিয়ৎ ॥ ৬২ ॥
যা শক্তিও কল্পয়েদ্ ব্যোম সা স্যোন্পোরভিন্নতাম্।

'আপাঘ্য র্মরর্িত্বং ব্ত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥ ৬৩॥
ততঃ কিমিত্যত আহ একমতাবমিতি।

উক্তমর্থং বিশগরতি নাঁবকাশ[হড।

নতি স্বস্স্তবকাশে! নান্তি কিন্ত সতস্থতাৰ এক এব আকাশে তু ল চ লংস্বভাবশ্চ

এযোৎপ্যবকাশস্বভাবোহগীতি দবয়ং ছিতং বিদ্যত ইতার্থ;॥ ৬১॥
নদাকাশয়োরেকদ্বিগ্বতাবন্বং
প্রকারান্তরেণ বৃাৎপাদয়তি ধ্ব।ইন্ডি। গ্রাতিধ্বনির্বযোযো
গুণ; ইত্যুপপাদিতমধস্ত/ং অলো প্রতিধ্বনি; লস্তনি নেক্ষ্যতে নোগলভ্যতে ব্যো্র
তু নদৃধ্বনী নচ্ছাবধেঠ উভাবপুুপলঞ্যেভে তেন কারখেনসু একন্তাবং বিয়ৎ
দ্বিগুণংদ্বিন্বভাবকমিত্যর্ঘ;
॥৬২॥

নুআকাশ সরকারে আকাপস্নতি দতআফাপবা রিতা
ছ্যাশদ্্যাহ
ঘ|শক্তিত্বিতি । য1 মারা সন্বস্তনি' আকাশং কম্মরতি লা!প্রথমতঃ পহ্যোয়ো558৮879549

ঘত আকাশন্ত লনেতি

ভানযুপপদ্যত ইত্যর্ঘঃ॥ ৬৩ ॥

সৎ বন্ত ত্রেক্ধ) একম্বভাব অর্থাৎ সভামাত্রই তাঁহার ্বরাপ, আকাশের

ছুইরূপ) ্রন্ধের অবকাশথযাপ নাই, আকাশে অবকাশ ও সততা এই ছুইরূপ
অবাস্থিত।
৬১।

অথবা আকাশে
গুপ্রতিধ্বনি,
র এই
প্রতিধ
শববনিরপ
বে নাই,(তর্বের

কেবল সংস্বরূপতা ) আকাশের অস্তিত্ববাসন্তাএবং শব্ধএই ছুই ধর্ম উপলৰ
্
হয়; অতএব সদ্বস্তএকস্বরূপ এবং আকাশ দি্বরপ। ৬২।
যেমায়া শক্তি আকাশের কল্পনা (কষ্ট) করিয়াছেন, তিনিইসন্ত ও
আকাশের অভিন্নত। কল্পন| করিয়া,*তহৃভয়ের র্ধরমিভাব বিপরীতক্রমে
কল্পিত করিয়াছেন । ৬৩।

*
. তাৎপর্য
।

ৃ

যেমন অজ্ঞান বশত: রজ্জুতে সর্প কঙ্গিত হইলে সেই অজ্ঞান বশতঃ রজ্ডু-

ডি

ও

পৃ্শি।
সন্ত লৌকিকাঃ]

সো যোমনমাপহং

তার্কিকা*

া্ট়।

উচিতৎ হিতৎ॥ ৬৪ ॥

ঘা রদ তত থা ডাতি মানত: । হর

অন্যথা র়েশেতি ্যায়োহয়ৎ ার্ক্লৌকিকঃ॥॥৬৫॥

মারয়! অরে কখং কৃতমু ইত্যাশস্যাহলগে ব্যোমকমিতি। বন্ধততৃবিচারে

নিলা

তং লোঁকিকাঃ
রা সঘস্বনআঁকাশরপত্প্রাপ্ত,

পরান: শস্ীয়েঘুমধ্যেভার্বিকাশ্চ তবৈপরীত্যেন ব্যোনে। গগন ধর্শিণঃ নত্বাং লদ্ধপ
ধর্থজাতিব অধগচ্ছভি.জানস্তি। নু তা! পভ তিরনূপপন্েত্যাশবযাহ মায়াযা

উচিত হিতংইতি। ভাযিপরীতদর্নহেততবং মায়ায়যুক্িভারথ:। ৬৪

: হাঁবিপরীতঞবীরতূহং .নৌকিরু্াযগ্নেন শুরেবোডি যতূষখেভি।

বুকাদি বগাযেন-শুক্রিকাদিকূপেণ ব্র্ তস্য তথাহমূ শুক্ক্যাদিয়পত্বং প্রমাগূডঃ

ভাতিক্ষুরৃতি অন্তথাতবং
জোঁফিকঃ লর্বালোক।

মুজভাদিরূপত্বং তত্মেণ ভ্রাস্তা! গ্রতিভাতীতায়ং যায়ঃ ার্ক6 ৬৫1

1: (বেম সুধিকার ঈিয়পত লারা

টি নুন) এক্যা

সৎ:অথচ স্তর বধেরআরাপনবরপত
হা থা,গরদ রাধার োকে
এমন কি তর্বশাস্ত্রপরার়ণ পর্ডিতেরোও আকাশের ষংস্বরূপত্ব জ্ঞান করেন,

ইহাই ত মায়ার উপযুক্তকার । ৬৪।

. যেবন যেরাপে অবস্থিত ্মণসাহায্যে দেইবন্ধসেইরাপই পরিজ্ঞাত
হইয়াথাকে,অন্তরপে গরিজ্ঞানই ভ্রম,এইযে
তায়, ইহাসর্ধলোকপরদিন ৬৫
অর্থ ।

রূপ ব্যবহারিক সুর
মা সর্পের অভেদ ক্গিত হযএবংরগ আশ্রয়

জর সা রসেকমিতহইয়াথাকে;হত্রাংএই সর্পরহিয়াছে,এইরূপ রম
প্রতীতি হয় সেইরূপ, মায়ানামক. অজ্ঞামের প্রভাবে ব্রদ্েই আকাশ

কদিত হয়, তাহার গরনেই সী ধর সহিতআকাশেরঅভেদকল্িত
হয,অনন্তর আকাশের আর থর যেস্বরধর্মসা,তাহা্াপ্রিত আকাশে

পরিকল্িত হয এই জনতাএই আবাশ আছে' এইরপ ব্যবহারহইয়াথাকে।৬৩।

সিকি?

এবং শ্রাতিবিচীব্রাৎ প্রাকহয্থা বন্ধছাসতে।
বিচারেণিপুর্ঘোকি তত

ভিলেবিযৎূ়ী পরছ্ো বকে জেড:). ৃ
বহযাদিুবৃতৎ সৎ নতু বোছেতি জেট ॥ ৬৭.

তগ্লভি জি চাপা এ ছি
এবধুকেন প্রকারেণ জাতিথিচারাৎ গ্রাকু শর
রন্ধ ত্রান্তা যেন গগনাদিরপেণ বরতে তং. ি্ানিরসিতোছেন ির্ধেতি
গগনাদিভাবং . পরিভ্গা. লং তরা্মেধ'ভবতি তত; গগন
নম্তবাৎ স্বছিমিভ্ানভাং বিচারধাতামিতার্ধ॥
৬৬... :.

.. বিচারস্বরপূনের বরশরাতি তিনে ইড়ি। ডি পরিসরে, ছেতুযাহ টম-

তেদাদিতি। :নিয়বচ্ছরোরপরযাাদিত্্। হেয্বুর্ধাহ রুছেন্চ তেব ইচ্ছি।

ভষেব হেভুং.বিশদয়তিয্াষদিতিকি। সাথ দিযুতে ব্যায়; বত ইভ
প্রকারেণানুবৃত্তং তানতে ব্যোমতু দৈবংভাসতে. হার

ত্দেধি-

ভেদবুদ্ধিরিভ্যা্তি। ৬৭.... .

জো

দুর

সেই পির, গো

পরে অহার বৈপরীত্য ঘটে) অতএব একণে আকাশের রূপ চিন্তাকর ৬৬।
- আকাশ পদার্থও সৎ পদার্থ পরস্পর ভিন্ন; কেননা আল্লাশয়াচক শব ও
সন্বাচক শব্দএর নহে, ত্ুতয়ের প্রতীতিও এক নহে। বয়্রতূ্তিতেও সৎ
স্বরূপের সমাবেশ ৰা অনুবত্তি আছে কিন্ত আকাশ্রে সমাবেশবা অনুবৃত্তি

ভাহাতেনাই। (সৎ
ওআকাশ একবস্তহইলে, যেমন বাঃঅতি '্যবহার
হর, সেইরপ য় আকাশ এইরপবাহার হই) :
উনঘ. জুতোকো,
রীতিহই থাকে ৬৭।০
7,10৭. আৎপর্ধ্য।

্ জিলাপি উপলল্ধনা হয, সেইগান তরহ্ককেই আকাশ বায়ু
ইত্যাদিরপে
গ্রহণ করা হয়,বেদের মর্্» উপলব্ধি হইলে, বর্ষ স্বরূপেই
88
আকাশাদি অসতা, ত্রক্মাই সত্য। ৬৬1

অতএব
|

হ৬

পঞ্চদশী|

সবসধিকতিসথৎ ধর্ বো ধ্তা|

.

খিয়া সতঃপৃথকৃকারে জহি ব্যোম ফিমাত্বকষ্।॥৬৮॥

অবকাশাত্বকৎ' তচ্ষেদসৎ
তদিতিচিন্ত্যতাম।
ভিন্নং সতোইসচ্চ নেতিবক্ষিচে ব্যাহতিস্তব ॥ ৬৯॥

ভাতীতি চে্াতুনামভুষণৎমায়িকম্য তৎ।
যদসদ্ভাসমান্তম্িধ্যা ন্বগ্রগ্াদিবৎ॥৭০ ॥
এবং লদাকাশয়োর্ভেদং প্রনাধ্য ব্যোয়; লত্তেতি জান্তা প্রভীতন্ত ধর্শির্ঘ-

ভাবস্য বিচারেণ ব্যত্যয়, দর্রতি সস্থবিকরৃতিতাদিতি। রাপরদাদিঘমৃতৃতন্

জধ্যস্তেবাকাশধায্াদিবনুতৃতন্ত নতে খপ্দিতবং রূসাদিত্ো ব্যাতৃতবস্ত রপন্যেব

বাহ্াদিতো ব্যান্তক্ত নভদো| ধর্মতমিত্য্ট | নহৃু তছি ঘটাভিগ্ন্স

রাপন্

যথাবান্তবন্বং তথা সভে। ভিনস্ত মতমোৎপি স্যানিতযাশ্য সধাতিরিত্ত নতনো
নি়পত্কাৎ নৈখমিত্যাহ ধিয!লতইতি ৬॥ .. ঞঃ

ছুিরপদ্ধমসিদ্ধমিতি শ্ষতে অবকাঁশস্মকমিভি। তর্থি নতো৷বিলক্ষণতাদসদেৰ

ল্যা্গিতি পরিহরতি অসদিতি। সতো বিলক্ষণন্ত।লত্বং নান্তীতি ধদতো দোষমাহ

ভিমিতি। ৬১।

নি

অনত্বে ভানংন
ন্যাদিত্যাশঙ্য তুচ্ছবিলক্ষণত্া্ভানং ন বিরুধযতৈ ইত্যাহ ভাভীতি
চেদিতি। অবিরোধং দর্শরিতুং দি্যাবন্তনো লক্ষণ: মনৃ্ান্তদাহ ঘদসস্ভাসফানমিতি।
হস্ত
স্ব্বরপেণাবিদামানমপি ভানতে তৎ স্বপ্নগজাদিবন্মিত্যা ইত্যর্থ১॥ ৭ ॥

_ ধাহাযদপেক্ষা অবিক দেশে থাকে, তাহা! তাহার ধর্ম হইতেপারেনা,
কিন্ত ধর্মী-আশ্রয় হইতে পারে, ব্নষ্ব্ূপ অস্তঅধিকদেশে থাকেন বলিয়া,

তিনিইধশ্মী__এবং আকাশ ধর্ম। (এখন) সহস্থকে পৃথক জীন করিলে,
আকাশের স্বরূপকিথাকে,তাহাবলঅর্থাৎকিছুইথাকেনা।৬৮।
যদিবল,আকাশের অবকাশস্বরূপ থাকে, তাহা হইলেও মনে কর, তাহা

'অমৎ। পুকলনা, যাহা সৎ নহে তাহাকে অসংও নহে বলিলে তোমার পক্ষে

ব্যাহাত দোষ হয়, অর্থাৎ
নূসং অসং যাহা সংনহে, তহাইঅসৎ,সৎও নহে
বসত নহেএমনবন্তইতোমারমতেথাকিতেপারেন]। ৬৯

: বদি বল, আকাশের উপলব্ধিহয়(হতরাৎ আকাশঅসহ
কেবলা যাইবে
কিনূপে৭)তাহা হউক, মায়া-কসিত পদার্থের উহাই উপযুক্ত লক্ষণ।

পঞ্চদনী'।
আতিব্যক্তী দেহিদেহো গুপদ্রব্যে
যথাপৃথক। .

৫৯

বিয়সতোন্তধৈবাস্ত পার্থক্যংকোহত্র বিন্ময়ঃ 0.৭১॥
বুদ্ধোহপি ভেদে! নো (চিত নিরূটিং যাক, চেতদা।

অনৈকাগ্যাৎ সংশরাদ্বা রূ্যভাবোহস্য তে বদ ॥৭২॥

অপ্রমতে। ভব খ্যানাদাদ্যেহ্ত্মিন্ বিবেচনমূ। .

কুক প্রমাণযুজিত্যাৎ
ততো৷রূঢতমে। ভবে ॥৭৩।
ধ্যানাম্মানাদ্ যুক্তিতোহপি রূছ়ে ভেদে বিশ্নৎসতোঃ।

ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যৎ সঘ্ত ছিদ্রবল্ন চ ॥ ৭৪ ॥
নথনিয়মেন নহোপলত্্যমানযোর্ভেদে। ন দৃষ্চর ইত্যাশঙ্্যাহ জাতিব্যকীইতি॥ ৭১
ভেদে! যদ্যপি বুদ্ধতে তখাপি নিশ্চিতে। ন.ভবতীতি 'শগ্চতে বুদ্দোৎপীতি। ভ

পরিহারং বক্ত,ং নিশ্য়াভাবে কারণং পৃচ্ছতি অনৈকাগর্যাদিতি ॥৭২॥

: -.

আদ্যে পরিহারমাহ অগ্রমত্রো৷ ভব খ্যানাদুইতি। .আদে প্রথমে বিকল

ধ্যানাৎ ভত্র প্রত্যয়ৈকতানঙ ধ্যানমিত্যুকতলক্ষণাদপ্রমত্তো! ভব: লাবধানমনাতবেতি
যাবং। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহাস্তশ্মিন বিবেচনং কুর্বণিতি। ততশ্চ কিমূ ইত্যত আহ
ততো ঝটতমে! তবেদিতি ॥ ৭৩॥

ততোৎপি কিমূ ইতআহ্ধানাদিভি।. ধ্যান, পূর্বোজবাক্ষণ, মানং ডি
বিশ্নৎসত্বী শবদতেদাৎ বুদ্ধেশ্চ ভেদত ইতাক্তং, যুকতিত্ব নন্বত্বৃধিকবৃততিত্বাদিতাদা
বুক,
এতৈঘ্যানাদিভির্কিয়ৎনতোর্ডেদে চিত্তে নিরূট়িং যাতে দতি বিয়ৎ কদাচিৎননত্যং

কিন্তসর্বদ!মিখ্যেষ ভালতে নদবন্বপি ছিন্রবদাঁকাশবন্গ চ দৈব তবস্ভীতি শেষঃ॥ ৭8॥

যাহা অসৎহইয়াও উপলম্ধির
বিষয়হইয়াথাকে,'ই বি
প্রভৃতির স্তায়মিথ্যা। ৭০ ।

জাতি ও ব্যক্তি, নি

রেরকা

জার

পৃথক, তত্রপ আকাশ ও সম্স্তর পরস্পর বিভিন্ত| হইবে, ইহাতে আর
আশ্চর্্'
কি আছে। ৭১।
ূ
সং ও আকাশের প্রভেদ বোখগম্য. হইলেও তাহা দৃঢ়ভাবে
'মনে

লাগিতেছেনা-_ইহা! বদি বল, তাহা হইলেবলদেখি, তোমার এইমনেনা
লাগার হেতুএকাগ্রতার অভাব,অথবা সংশয় ? ৭২।

ঞ

যি প্রথম হেতু হয় অর্থাৎ, একাগ্রতার অভাবহয,ভাহাহইলেসাবধানে

১৫০

জ্ন্ত ভাতি সদা বো নিশ্ত্বার়েধপূর্ববব
সন্বস্ূপি বিভাপ্তন্ত,নিকষতপুরসেদ্ ॥.রা ॥.

ৎ বিবদ্ধায়াৎ রিয়ৎসপতাকবাধিনযূ।

্মতাবোধবুক্্চৃষ্। বিশ্বধেবু ৬ ॥
এবমাকাশমিষ্্যাত্বে সং্গতাত্বে ৮. বাঁধিতে৷
স্তায়েনানেন বাহাদেঃ সং্ত 75

1৭7 ॥

সমত্বপ্টেকদেশসা মায়া তত্ৈকদেশগয্।
বিয়ৎমতোর্বিবেচনকলমাহ জ্ঞন্ত ভাভীতি ॥ ৭৫॥
বিয়ন্িথ্যা্বং নে বস্ততবর্ক সদচিন্তপ্ভ:. কিং ভবভীভ্যত, আহ. বাসনায়ামিতি।

খুধে। বিগত

হবেত। গগনন্ক নত্যন্ং ক্রবাণং ৬

বিশ্ব প্রাপসোতীত্যর্থঃ। 5৩ 1

নী

;

.উত্তস্ায়মনতপ্রাপাতিদিশতি এবমাকাশসিথ্যানবে রী ক

|

নম্বাকাশকারধস্থ বায়োরকারপতৃতেন গতম! তাদান্মাপ্রভীতযঘোগাৎ লতে। বি
খ্যান কর। যদি অন্ত হেতু হয়অর্থাৎ সংশয় হয়প্রমাণও ফু্তিরঅনুসরণ
করিয়াহিশেষবিবেচনাকর, তাহাহইলেই দৃঢ়তাবেমনেলাগিবে। ৭৩। ্

ধান সা ও শা প্রমাণছারা এবং ফুকতিষারা বিবেচনাপর্বক, সৎও
আকাশের গ্রতেদ দৃঢতররূপে অবগত হইলে আকাশের স্ব জানবাস
ব্বস্তর আকাশংঘ্ত্ব জ্ঞান আর কদাপি হয়না।98 |

. জ্ঞ ব্যজির নিকটে আকাশ. সর্বদা অসভারপে প্রতিভাত হয়,এবং

সং বনতও ভীহারনিকটেসর্বদা আকাশ-ধ্-পরিবর্জিত হয় প্রকাশ পাইয়া
থাকে
।৭৫1...

...

- বিষষবাদনা প্রভাবেআকাশেররী
হাক দেখিয়াজী ব্যাতিরআশ্চর্যবোধ হয়।৭৬। রা

.পুর্ব প্রকারশান ওযুকস্বরা আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সৎ .বস্তর সত্যত্

সাধিতহইলে প্রনারশানুিহসরেই ০
ভাব

নিও করিবে ৭৭। রঃ

পৃথক

রি

এষা বল, বারু প্রস্তি, আকাশ দি নারত

পরি

পঞ্চদশী।

৪৯

বিতরাপোফোশযডোটনি প্রিকযি.৭8

প্রশ্নোজকযিত্যাশক্ক্য ভারত জি

অনবস্বন্যেক-

৮০5৫

বং সন্ধারোঃ মন্ব্ধ, ্রর্শাঅধরা ভোজন বাঝেপ্সথীরমানান বর্থানাহ১

গতিরিতত। এবং প্রাক ধন্থানভিধায় কারণ প্রাপ্ত

ইতি। 'লন্মায়াব্যোস্াং বেত্র স্বভাধাঃ 'শীলবিশেধা ধর্ধান্তেখলি
ভানাহ ত্র্বভাধা!
বাযুগাঃ বায়ো' বিদাত ইত্যর্ধ। কে তেধরা ইতাতআহ বায়ুরস্তীতি সনতাধ'ইতি।

লতি
বায়ুর ব্যবহারহেতু নন্পত্ধং প্থনে বন্দএক, বায়ে!স্থানেবিবেচিতে

৭১)৮০৪
ূতীয়
ননিস্ত্বরপন্বম্ মায়াধণ্ধো িতীয়ঃ, শ্ঃ বোর লা শাদাগতইত্যর্ব2।
নন ব্যোষঘিবেচনপ্রস্তাষে বাধাদিহতধং নথ ল তুপ্যোনেতি তেদবীরিত্যতর

তাহারউত্তর, এই যে)মায় সত্ব্যর একদেশে অবস্থিত .আকাশ মায়ার একদেশবর্তী বা, আকাশের একদেশে অবস্থিত, এইরূপে(পরলপরাক্রমে)
বায়ুওসহস্ততেই
কলিতহইয়াছে। অর্থাৎসব, বা সাঙ্াৎ রণ নাহইলেও

পরম্পরায় কার, এজন্যই অতেদ ্রতীতিহইতেপারে। ৭৮। রা
শোষণ, স্পর্শ, গতি, এবংবেগ, এই কাটা বার বাব ধু আর.
সতবস্ত, মীয়৷
এবং আকাশ ইহাদিগের যেতিল গু তাহাওবামুতেআছে, য্থ!
বামুতেঅস্িতুরপ যে সত্তা,তাহাসতবনতর ৭,ওসৎ হইতেবায়েপৃথক
করিলে ভাহার যে অমত্যতারূপ তাহা মায়ার ৭, এবংবায়তেযেশব.

উপলব্ধহয়,অহাআকাশের গুপ। ৭৯/৮৮। রঃ

(পূর্বপক্ষ,) পূর্বে (৬৭ শ্লোকে)উক্তহইয়ছেফেবু প্রভৃতিসকল
ার্তে সৎ অনুর হয়? কন আকাশ অনু হয না, আর এইক্ষণেএ
(১)পুররেরিতমিতি যু মুররিগপুতকগাঠ1

৪,

'পঞ্চদশী |

যোহবং
রব্যাহত বচঃ ৮১

জানত রাকা বি।

শব্দানুরৃত্িরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কৃতঃ॥৮২ ॥
নিস্তত্বরপতৈবাত্র মায়াত্স্ত প্রয়োজিকা।
সা

শক্তিকার্ধ্যয়োস্তল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥ ৮৪ ॥
সদসত্ববিবেকন্থ প্রস্ততত্বাৎ সচিন্তযতাম।

বামাদাবাকাশাহস্ির্িারিতা ইদানীং ব্যোমাহৃহৃতিরতিবীরতে, ততঃ পূর্বতর-

বিরোধ ইতিশঙ্ষত্ধেসতোৎনৃবৃত্
সর্ধোত্রেত
তিঃি। ..ব্যোমাহুবৃদ্ধিরধূনোচ্যতে ইতি শেষঃ
পূর্বামবকাশলক্ষপা্তৃত্িিবারি
ইদানীং
তা ধর্থানরৃত্তিরেবাতিধীয়তে ন তু ্বন্নপানথ-

বৃত্তিরতো ন ব্যাহতির্িতি পরিহরতি ছিন্রানুবৃত্তি
॥৮১রিতি
0৮২॥

নহু বায়োঃ সদৃরক্ষ বিলক্ষণত্াদনতলক্ষণং মায়াময়রং..ছাচ্যতে তর্থাব্যকস্বূপমায়াবৈলক্ষণ্যাদমায়ামন্নবমপি কিং-ন স্যাঙ্দিতি চৌদয্তি নন সঘস্বপার্থক্যাদিতি। নাব্য-

ক মায়াময়ত্ে প্রয়োজকং কিন্ত নিস্ত্বূপত্ধং ততুমায়ায়মিৰ বাংদাবপ্যন্তীতিন
মায়ামযত
পরিহরতি
নিন্তত্বেত
্বহা
ি! ৮৩
নিরি
ভি৮৪॥ :
নন শিকাধ্যর়োরুভয়োরপি মিশ্তত্বরপতাক্নামবিশিষ্াঙ্াং

ত্যক্তাব্যকতলক্ষণে|

উত্ত হইল যেআকাশের গুণ শব বায়ুতে অমুতূত হয়,ইহাতেপূর্বাপর

.

বচনবিরোধ রূপদোষ নাহইবে কেন? ৮১।

্

হেহারউল)পূর্ত উ্তহইয়াছে, আকাশের অবকাশ রূপবায়প্রভৃতি

কার্তেঅচুবৃতহয়না,আরএইক্ণে উক্
হইলতযে,আকাশব
শের
বাযুতে
অন্তহয়,ভাহাতেপু্বাপর বচনবিরোধ কিরপে হইল1৮২ ।

পে পৃকষ) যদিসদবন্তপররদ্ধ হইতে পৃথক বলিয়াবায়ুরঅস্বরূপ
আরিফহয,তবেশিপ অব্য ময়হইতেপুথক্বলয়বারঅমারিকত

7121৯
হের উতর) ও যতরপ
শিওকার তে হয় মা
ইরা মার়িকত্ব বা অবাক
মায়াবের হেতুনহে,(মানে
রিকক
হেতু

ের'
কেবল
মিথ্যাদ্বরপ,

র সং মিথ রগ,কি-শিরূপ ব্য কিকারণ ব্যক্ত, উভয়েতেই সমান।৮৪

শক্দশী।

ন্

অসতোহবাস্তরে। ভেদ আস্তাং তচ্চিন্বয়াত্র কিমূ.॥ ৮৫ ॥

সন্ধস্ত ব্রহ্ম শিষ্টোহংশে।, বাছা যথা বিয়ৎ।
বাঁসঘিত্ব। চিরং ঝায্বোর্সিথ্যাত্বৎ মরুতৎ ভাজে ॥ ৮৩ ॥
চিন্ত়েনবহিমপ্যেবং মঞ্তে। নুনবর্থিনম্ |
ব্রন্ধাগাবরণেষেষ! ন্যুনাধিকবিচারণা ॥ ৮৭ ॥..

বায়োর্দপাৎশতে। ন্যুনে। বহ্িবায়ো প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তৎ তারতম্যৎ দশাংশৈভূতিপঞ্চকে ॥ ৮৮ ॥
ভেদ; কুনইত্যাশক্ক্য তঠিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইত্তি পরিহয়্তি নদসন্বৃবিধেকন্সেতি।

অসতো মা্াতওকাধরূপস্তাবান্তরতেণে। ব্যক্ত্বরপ ইতার্থ/৮৫॥
|
কলিতমাহ মববদ্বিতি। বারো যঃ সদংশল্তদ্রন্গপং শিঠ্টোইংশ। মিশ্ততবপ্্পাদিঝায়োঃ স্বন্ধপং ন চ বাযুর্শিসতবর় পদ্থাদেবাকা শবন্মিধ্যা ইথং াযোস্িধযা্বং চ্রিং
বানয়িত্ব। মরুতং ত্যনৎ
মরুলত্যইন্িবুন্ধং তাজেও ইতার্ঘঃ॥ ৮৬৪
বায়াবুক্তবিচারং তেজন্ তিদিশতি চিন্তর়ে্বফিমিতি। ননু সব্তন্যেকদেশগ! মায়া

তত্রেত্যা্িনা বিরদাদীনাং নযনাধিক্কতাব উক্ত; ন লোকে ন কাপি দৃঃ ইতাশদ্ব্যাহ
ন্ধাণ্ডেতি॥৮৭॥

ও

বায়ে কিয়তাংশেন ন্যানো বহিরিতত
জাহ বার়েব্দেশাংশতে! নুন ইতি।

এস্থলে কোন্বন্তসং এবং কোন বন্ত অসং এইরূপ বিচার প্রস্তাবে সং ও

অনতেরই বিব্চেন। আবশ্তক আর অনং বন্তরযেকতপ্রকার অবাস্তর প্রতেদ
আছে, জহ! বিচার করিবার কোল,প্রয়োজন নাই । ৮৫।

বাুতে সং্বরূপ প্রবন্ধের যেসং অংশ তাহাকে পৃথক্করিলে, যাহাঅবশিষ্ট
থাকে, তাহা অসংরূপ মানসিক অংশ, তাহ! মিথ্যা, যেমন পূর্বোক্ত যুক্তিদধারা

আকাশের অনত্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তত্রপ যুক্তি দ্বার! বাগুর অসত্যত্ব নির্ণয়
করির। তাহাতে সত্যত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে। ৮৬।

বাধুহইতে অনপস্থানবয/পী অগ্নিরও অত্য ই উক্ত যুক্তিদ্বার| ছ্থির করিবে,
্গাণ্ডে উপ্ুপরি আব্রণরূপে বন্তমান গকইতের নৃনতা ও আবিক্যের বিচার

আছে। ৮৭।

|

বেখা) বায়ুর দপাংশেরএকাংশ পরিনত অগ্গি, বাযুতে কল্গিত হয়, অর্থাৎ
খু

৬২.

পৃঙ্থদলী।

বহিরুষকপ্রকা'পাস্া পুর্ববাবুগতিরত্র চ।
অন্তি বহিঃ সনিস্তত্বঃ শঙ্খবান্ স্পর্শবানপি1৮৯ ॥

সন্মায়াব্যোমবাহ্াংশৈধুম্তাগের্নিজো গুণঃ।
রূপৎ তত্র সঃ সর্ববমন্ বৃদ্ধাবিবিচ্যতাম্॥৯০ ॥

সতো বিবেচিতে বহ্ছেণ মিথ্যাত্বে সতি বাঁসিতে।
আপো! দশীংশতো ন্ানাঃ কর্লিতা
ইতিচিন্তয়েৎ॥ ৯১ ॥
তমা বান্ববহ্শঙ্কাং বারি বায়াবিতি। নম্বয়ং নথনাধিকভাবঃ স্বকপৌলকল্িভ
ইত্যাশক্ক্যাহ পুরাণেক্কিভি ॥ ৮৮॥

বহে: স্বরাপমাহ ধহিরুফ ইতি। অত্রাপি বায়োরিব কারণংশ্বা। অনুগত ইতাহ
ূর্বানুগতিরিতি। কে তে বন্থা ইত্যাকাজ্ফারামাহ অন্তি বহ্ছিরিতি। এবমগ্সে
কারণধ্ানুগতা ুাপ্ং স্বশীরধপ্থং দর্শরতি লন্মাপ্েতি।

ইথং

সবিশেষণং

বাহিন্বরপং বুখপাদ্য ইদানীং নন্বস্তনো বন্ছিং বিবিমক্তি তত্র
নতইতি। তত্র তেখু

মধো সতঃ ননবত্থনোৎনাৎ সর্বং ধর্জাতং সিখ্যেতি বৃদ্ধা! বিধিচাভাং পৃথক ক্রিযতা"
বিততার্থঃ1৮১৪১০॥

এবং বহষের্িবযানিস্চযানন্তরমপাং মিথ্যাত্বং চিন্তর়েদিত্যাহ লো. টিটি
কাবিতি॥ ৪১৪

বায়ুরএক দেশকেঅনিবিয়াজানাযায,
য প্রকার
নিলু দৃশাংশরূপ
অরতময পুরাণেউক্তহইয়ছে।
৮৮1
_. অগ্গিউষ্ণএবং প্রকাশস্বভাব সম্পন্ন) বায়ুতেযাহারযাহার অনুবৃত্তি সম্বন্ধ
পর্নউক্ত হইয়া, তন্তৎপদার্থের অনুবৃত্তি. অধিতেও আছে।

অগ্গি অস্তিত্ব

বিপ্ (ইহসর অনুযৃত্তি) অগ্নি অপত্য অর্থাৎ সন্স্তরসত্তাব্যতীত সত্তা

. ইহা মায়ারঅনুবূতি) অগ্নিশকবিশি (ইহা আকাশের
মি) ;অমি, স্বীয় সাক্ষাৎকারণ নায়হইতেস্পশপতণপ্রাপ্তহওয়ায় প্রথমেই
উষ্ণবদি উন্লিখিতহইছে (উফঅর্থউষপ্ শি) ৮৯।

এইবগ সহ,মায়া,আকাশ এবংবায়ুরঅংশযুক্তঅমিরনিজগুণরূপমাত্র,

উর সবর, অভিরি অথ অহিত ভিনথরসম
'নিশচ করিবে। ৯০।

নিক এইরগ :

৭

মি সতত হইতেবিবেচিতঅতি রণ বিন হাসে উন:অভি

পঞ্চাশী ।

৬৩

সম্তাপোহমূঃ শৃন্তত্বাঃ সশবম্পর্শসংধুভাঃ 8...
রূপবত্যোহস্ুধর্্াুতৃত্যা। স্বীয়ো রসে গুণ ॥ ৯২ ॥
সতো বিবেচিতাস্থপ্ণ, তন্মিথযাত্বে চ বাসিতে)

তয়েৎ ॥৯৩
িতিচিন্াপ
স্থিত
. ভূমিদশাংশতো নল কল্ল
1
অন্তি ভূত্বত্বশৃন্ঠান্যাৎ শবম্পর্শে স্বরূপ

ইউনিটির

তন

পৃথকরুতাঁয়াং সত্তায়াৎ ভূমির্দিখ্যাবশিষ্যতে 1

মধাগম্ ॥ ৯৫ ॥
ভূমের্দশাংশতো ন্যুনৎ ব্রন্মাণ্ডৎ ভূমি
_অপ্স্বপি কারণবর্থান্ স্বধর্স।ংস্চ বিভজা দর্শযতি সম্ভাপ ইতি) শেন লহ
বর্তমানঃলশষ; মশ্স্চাসে স্পর্শশ্চেতি হ*বাম্পর্শতেন যুক্ত ইভ ॥১২॥

বিবেকধ্াঙাত্যামূ অপাং মিথ্যা নিশ্িত্যানস্তরং ভূখোধ্যাত বিনয় মিতাহ
সছো। বিকেচিতান্থিতি ॥১৩॥

* ভস্া মিথযাস্চিন্তনায় ভ্বপ্দানপি বিতজতে অস্তি তুস্তবশৃঙ্গেতি। ছেতাঃ মাম

পৃখক্ কর্তবামিভশাহ লত্তা বিবিচাতামিতি ॥ ১৪1

|

অন্থাগুখকূবরণে ফলমাহ পৃথক্রুতায়ামিতি। ইদানীং ভোঁতিকেভ্যো ক্ষন:

অসত্যত্ হদয়ে বদ্ধমূল হইলে
জলযেঅগ্সিহইতে দশা নূন এব অমতে
কলিত ইহা চিন্তা করিবে। ৯১।

অপরের অর্থাৎ সব্য হইতে অগ্সি পর্যন্থের অনুবৃতি জব হেডদের
অস্তিত্ব, অংত্যত্ব, শব, স্পর্শ এবং রূপআছে, তাহারনিভপ্তণরসমাত্র। ৯২

জল সমবন্ত হইতে বিবেচিত এবং জলের মিধ্যত্ব হদয়ে বঘমুল,হইলে,
ভল হইতে দশীংশ ন্যু পৃথিবী, জলেতেই কন্ধিতএইরূপচিন্তাকরিদ্ধে(৯৩।
পরকীয় সন্বন্ধে অর্থাৎ সন্ত হইতে জল প্্ত গদাতের হচ্দর্কে পৃথিবীর
অস্তিত, অফত্যতা, শব, স্পর্শ রগ এবং রস; গর্ত গ্ধই তাহারনি ].

অতএব জনতা বা নথ যে পৃথিবী হইতে ভিন ইহা নিশ্চয়করিবে। ১৪) _._

সত্তা পৃথক নিশ্চিত হইলে, ভুমি যে মিথ্যা ইহাই গ্যবহিত হয়।

পূর্বোক্ত অসা, ভুমিহইতে দশাংশ নান ও ততমধ্যগভ ভগ; ভুমিতে
কল্পিত হয়। ১৫.

৬৪.

পঞ্চদশী |

ল্াগুমধ্যেতিষ্ঠস্তি ভুবনানি চতুর্দিশ।
ভুবনেযু বসস্তোধু প্রাণিদেহা যথাষথম্ ॥ ৯৬1

বগাগুলোকেহেষু স্ধত্নি পৃথক কৃতে।

অসন্তোহ গাদয়ো ভান্ত তন্ভানেহপীহ কা! ক্ষতি ॥ ৯৭ |.

ভূত্ভৌতিকমায়ানামসত্বেতত্যন্তবািতে ]
সঙস্তদৈতমিতোষা হীর্বিিপর্যে(তি ন কচিৎ ॥ ৯৮)

সদতৈতাৎ পৃ্থগভূতে ছৈতে ভূম্যদিরূপিণি।
ততদর্থক্রিয! লোকে যথা দুষ্টতখৈব স!॥ ৯৯শী
শপ

পশিপ্পীিশিসশিটিিিশাশোশিীশটিাোশিিিটিশাাাশীশাাশিিশিটিটি

সা ১৫1৯০
নাতো! বিবচশায় তদবন্থানপ্রকারং দর্শয়তি ভূমের্দশাংশতো। নতি সাধন
তে স্ধিবে'নে ফবমাহ তরক্জাগলোকদেহেঘিতি 1১%।
তন্তানে কা. ক্ষতিহিতযুক্মেবার্ধ, ল্পষ্টীকরোতি তৃ্ুভৌতিকমায়ানামিভি।
তন্াবামাকাশীীনাং ভোঁতিগানাং রক্ষাঙাদীনাং মায়ায়ান্চ তখকারণভূভার়1 মিথান্কে
বিবেধ্যানাভ্যাং চিত্তে দু বাধিতে লতি নবস্তনোহ দৈতত্দ্ধিঃ কদাচিন্ বিত্ত
ইভর্ধ:/১৮৪

মু ভূষ্যাদীনামূ অপন্ে বিছা ব্যবহারলোপঃ প্রসজোত ইত্যাশক্বাবিবেকেন মিখ“ধন নগবৈভাদিতি ॥১১
দিশ্চয়েখ্সি ভূষ্যাগেং দ্বজপোপমর্দনাতাধান্
ব্যবহারে) লুপ্যেভেত্যাহ

সেই ব্গাগুমব্যে ভূরাদি চতুদরশভুবন,মেই চতুর্খশ ভুবনেতে বথাযোগ্য
প্রাণিদেহ অবাস্থিত। ৯৬।

র্কাণড, চতুদশ ভূবন এবং প্রানিদেহে সতবস্তুকে পৃথক্ করিলে অসংস্গরূপে
বিবেচিত সেইব্রহ্ধাগাদি প্রতিভাত হইলেও কোন হানি নাই। ৯৭।

সকলএবংথমায়,ইহাদিগের অস বিশেষধকলওভৌতিক পদার্
ভুত
রগেহম হইলেসহ বিয়েঅত ভ্ানেরআরকখনপা হয়|

নি পরতৃতি বিবিধপদার্থ অদ্িতীয় সন্ত হইতে পু হইলে ও তন্তৎ

বযবহকন কার্য, লোকে যেসম দেখা ধায়, সেইরপই নয?থাকে অর্ধাহ ব্যবহারিক
সাঅহাদের আছে ।৯৯।
7

05

ৃ
ভাখপধ্য।

|

নর |উদর যেতন্জ্ঞানী. পৃথিব্যাদির অসভাও অধিতীয়সংস্য নিচ
রিয়ছেদ তাহারও ব্যবহার লোপ হয়ন/বেননাপৃথিবী অসত্য হইলে

টি

পঞ্চদশী।

সীংখ্যকাণাদর্ব্াদো্গিত্তেদো! ঘখা। ধখা।
উৎপ্রেক্ষ্যাতেহনৈকযুক্ত্যা ভবন্বেষ তথা তথা ॥ ১০* ॥
অবজ্ঞাতৎ সদগ্বৈতং নিঃশক্ৈর্াবাদিভিঃ।:
এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তন্দৈতমবজানতাম্ ॥ ১০১)

দ্বৈতাবজ্ঞা স্স্থিতা চেদতৈতা ধীঃস্থিরা'ভবেং।

ৈরবে ভ্তাঃ পুমানেষ জীবন্ত ইতীধ্যতে॥ ১০২ ॥
নন ত্র

ইত্যাশস্ক্য ব্যাবহারিফতেদস্য ৮

ডিত ভেদ হছে! দিক ভ্রিফত

চান পবা ইত্যাহ লাংখা-

ক্কাণাদবৌদ্'ফোরিতি 1১০০.

চর

-

ননু প্রমাণসিদ্ধন্ত নত্বৃতেদস্ঠাবজ্ঞা দুপপন্তা বিতর
ও বা .আ্তখাদিতিঃ গাংখ্যাদভির্ঘি্
হৈ?শ্রুত্যাদিপিদ্ধন্তাপি সদখৈগুদ্যা ধন ভিয়তে (খা ্রুতি-

বক্ষানৃতবাবটটস্েনাম্বাকং(3)গুদীরদ্ৈ্াদাদরণে
কিং.হীরতনইনার্থ8 ১০১৪। '
সগৃ মিপ্রয়োজনেয বৈভাবত্েত্যাশস্থ্য বসি
নৈতাহজ্ডেতি॥ : ১০২ ॥

সাংখ্য, বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি মতাত্তরে অনেক যুক্তির সাহায্যে
সেই
ভেদ অর্থাৎ দৈতভাব যেমন যেমন প্রদর্ণিতহইয়াছে, তাহা
ভগতমন্তার
সেইরূপই হউক, অর্থাৎব্যবহার জেত্রেসেইযুক্িইঅনুসরীয়, তহার খত্ুনে
৫
|
প্রয়াস করিবে না।১০০।

তি
(সাংখ্য, কাণীদ,বৌদ্ধপ্রভৃতি) অন্ন বাদীরা ধদিশঙ্কারহিত হইয়!

র আমাদিগের কোন
করে তাহাতে
সিদ্ধ অদ্বৈত সংবস্ত প্রতিপাদন ব্ষয়ে অনাদ

এবং ০ ছারা হাদিগের তরি
হানি নাই, আমরাও শ্রুতি, যুক্তি
পাদনে অধন্দা করি। ১০১।

দত বিষয়েউবজঞা তরহইলেঅধৈতজ্ঞানক্রমশ: বিশেষরূপে স্বীকৃত
হযে ব্যক্তিরঅত জ্ঞানদবিরতরহইয়ছে,তাহাকেই জীবনুক্ বলাযায়।১০২।

ভহারস্বরূপ একেবারে বিনষ্ট হয়না। ইহার ভাব এই যেএবপুরষের
অন নি হইলেইও আরজগনয়ন বাবারহু হইবে৯
(১) অঙ্ ভঠিতিুন্বয়ীদুরিতপুস্তকপাঠঃ।

৬৬

ূ

পঞ্চদশী।

এধা ত্রান্ধী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনা প্রাপা বিযুহ্থতি।
্বিত্বান্তামন্তকালেখপি ব্রহ্ম নির্ববাণসৃচ্ছতি ॥ ১০ ৩৪
সদদ্বৈতেহ্ৃতদ্বৈতে যদন্যো্যৈক্যবীক্ষণম্ ৷

ব ১৭৪ ॥.
নচেতরঃ॥
তন্তান্সকালম্তছৃতেদবুদ্ধিরে

যদ্বাস্তকালঃ প্রাণন্ত বিয়োগোহস্ত প্রসির্ষিতঃ |

াঃ &১০৫ ॥
তণ্মিন কালেখপি নভ্রান্তের্তায়
পুনরাগমঃ
নীরোগ উপবিষ্ট বা!রুগ্নো বাবিলুঠন্ ভূবি।

িতো প্রাণান্ ভ্রান্তি সর্বথা ॥ ১০৬ ॥
বাতাজত্বেষ(১)
মুক্ছ
ম কেবলং জীবন্ুক্ি্বেধ প্রয়োজনমূ অপি তু বিদেহসুক্তিযলীভাতিগ্রারেণ পুৃফণহরতি
ভ্রান্বী হিঃ গার্থেতি॥ ১০৩॥
থাকামুএখা
|
অন্বকানণন্ছেন বর্তধাবদেহপাতোহভিবীরতে ইতযাশদ্কাং বাররিতৃং বিবক্ষিতনর্থমাহ

লদদৈতে ইতি। জন্ধপেতদ্বিতে অনৃঙ্রূপে দ্বৈতেচ ধদক্পোভাধ্যাসলক্ষণমৈকান্রানমস্সি
তক'লে!
*দ্বৈতয়ো; লত্যানৃভরূগেণ ভেববুদ্ধিরেষ দাপরো
অন্ৈকারমন্তান্
নাম য়োরখৈ
হপাত
বধানদেইতার্থঠ ॥১০৪ ॥

ারেছখপি ঘন্ধান্তক
'ল
ইতি ॥১০৫।
নদোষ ইত্যভিপ্রায়নেণাহ
ইদানীং জোকপ্রসিদ্ধারথন্বীক
উদ্মেবার্ধং প্রপঞ্চযতি নীক্বোগ ইতি ও১০৬৪

ন, ইহাই তরা্স্থিতি ইহা
. জগবন্ রী অর্জনকে বলিয়ছে
হেপার্থ!
প্রাপ্ত হইলে আর মুদ্ধ হইতে হয় না। এতনিষ্ঠ পুরুষ অন্তকালেও নির্ববামুক্তিরপ ব্রন্ধানন্দ লাভ করেন। ১০৩ ।
র্থের
যেএক্য
বুদ্ধি,তাহার বিনাশ
অদ্বিতীয় সহস্ত এবং লানাত্বক অসংপদা

সময়ে সংও অসতের যেভেদখুকি-অবস্থা, অহাই.পরধবগ্লোকে অন্তকাল শের

অর্থ,অন্তকিছুনহে। ১০৪।
অথবাপ্রসিদ্ধবলিয়া মৃত্যুকালই অস্তকাল-শবার্ঘ; সেইকালেও ূ্বাপগত
কবৈতস্থিরপুনরাধির্ভাব হয় না।১৫।

..জীবগুক্ত পুরুষ নীরোগাবন্থায় উপবিষ্ট থাকিয়া অথবা রুসবস্থায় ভুতলে

হি হা মুকিতহইয়াপ্রাণতাগ করলেও হি রি নি
উপাথিতহয়না।১০৬

|

সি জক্নিগ

এ

|

পঞ্চদশী,

৬৭

দিনে ছিনে স্বপ্নস্থাপ্্যারধীতে বিস্বতেহপায়ম।

পরেছুর্নানধীতঃ স্যাৎ তত্তৃবিধ্যা ন নস্তাতি ॥ ১০৭ ॥
প্রমাণোৎপাদিত।.
বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা
ন নশ্ঠতি,ন বেদাস্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥ ১০৮৪

তন্ন বেদাস্তসংসিদ্ধং সদঘ্ৈতং ন বাধ্যতে।,

অস্তকালেহপ্যতো৷ ভূতবিবেকান্গিবর্ব
তি; স্থিত ॥ ১০৯ ॥
ইতি ভূতবিবেকঃ সমাপ্তঃ॥
নুপ্রাণধিযোগকালে মুর্ছাদিন জাননাশে আনত: ন্তাদেবেত্যাশস্কা জাননাপাভাবে
ৃষ্ান্তমাহ
দিবেদিনেই্ডি। বা! প্রভাহষখীতে বেদেস্বদঘু্তাবসথয়াং বিশ্বৃতেপি
পরেছারমধীতবেদত্বং নাস্তি খা মৃভিকারে তবাহ্মন্ধানাভাবেহপি জানাশাতাৰ
ইতার্ঘঃ॥ ১৯৭ ॥
ভাননাশাভাবযেবোপপাদয়তি প্রাখোৎপাদিকেডি। উপপাদিতববর্ধদূপসংহরতি
তক্মাৎ বেদান্তনংসিদ্ধমিতি॥ ১৪৮ ॥ ১০১৪
ৰ
ইতি ভূভবিবেকব্যাধা! লমাপ্তা1॥

যেমনপ্রাত্যহিক স্বপ্ন ঝানুষুপ্তি কালে অধীত বিদ্যা বিশ্ৃত হইলেও

জাগ্রৎকালে
তাহা আরবিস্মৃতথাকেনা,তন্পপ্রাণীস্তকালে তনজ্ঞানীর অনৈত
জ্ঞানেরবিশ্মৃতি হয়না।১০৭।
|

কোন
একপ্রমাণ ঘ্বার৷নিশ্চিত কৌনবস্তবিষক জ্ঞান,তাহাহইতে প্রধন
প্রমাণব্যতিরেকে বিপরা্ত হয়না,অথচ বাস্তব অপেক্ষাপ্রবল প্রমাণ

আর নাই। ১৯৮।
অতএব বোদস্তসিদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান মৃত্যুকালে
ওবিপর্যস্ত হয়ন!হুতরাং
ভূতবিবেক-_্ধননপরাপ্তির হেতুইহাসিদ্ধহইল। ১০৯।

ভৃতবিবেক নামক দিতীয়পরিচ্ছেদসমাগত!

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।
পঞ্চকোশবিবেকঠ।

গুহাহিতৎ ত্রক্মাঘৎ তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ |
বোদ্ধ,ং শক্যৎ ততঃ কোঁশিপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥১
দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণ; প্রাণাদপ্যাস্তরং মনঃ।
ততঃ কর্তা ততো ভোক্তা গুহ! সেয়ং পরম্পরা ॥ ২॥
পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোহল্লেনৈব বর্ধতে।
প্ঠকুর্ষেধব্যাধ্যাং লমালত:॥
. অন্ধ! ঈীভায়তীভীর্ঘবিদারপ্যযনীখরে! | পর্ধকোশবিবেব

'ভৈষ্িবীয়োপসিবত্তাৎপর্যাব্যাখ্যানফপং পঞ্চকোশাববেফাখ্যং একর*মারতমাণ আচাধ্যবে প্রয়োচিমভিংধরং শুৃচয়পুধতশি
কীধিত'স্থং প্রাভিউনীতে
সতআোতৃপরাদি

গুহাহিভমিতি। *যো। বেদ মিহিভং হায়াং পরমে ব্যোমশনত্য দ্য] পহাহিতদ্েনাভিহিভং'ধইক্ষান্ত ছদ্ঙহাশফবাচ্যানষয়াদিকোশপঞ্চতিষেফেল জাতুং শকাতে

ভত্েষাং কোশাদাং পঞ্চকং প্র€ধেণ প্রভাগাআদ মকাশাদ্য প্রদরশত ইদ্যর্ধঃ॥ ১

নু কেন্পং গুহা যন্তাং নিহতং ব্রক্ম কৌশপধ্কবিবেকেনাববৃধ্য ইত্যাশদ্থয শ্রত্যা
গুহাশফেম 'বিবদ্ষিতমর্থমাহ দেহাদত্যন্তরঃ প্রাণ ইভি। দেহাদলময়াৎ, প্রাণ; প্রাপমযঃ
অতাস্তরঃ আসর, গর।ণাৎ প্রণমঞ্জাৎ মনঃ মনে'ঃয়ঃ অভ ভ্রম তম্তর২, তে মনোময়াৎ

কর্তাবিদানমন্ধ: আত্তরং ইত্যমযজাতে,
তছে। [বিজ্ঞানময়াৎ ভোলা আন্দামযঃ সোৎপি
গুর্কাবদাম্তর ইভ্্। ।লয়মন্্মন্লাদযান্ম্ান্তানাং পংস্পর! গহাশকেনোচত ইত্ার্ঘঃ।২
ইদানীম্যনত ্বরূপং তদনাস্্ধ দর্শয়তি পিতৃভুকতান্জাদিতি। শিডৃভুতাজাৎ

ৰ ঘাভাপিতৃজাং
পিতৃজাং ভূকাতীাদিলঘণ, দম্জজায়মানং যীধামাসত ক্াীধাদযে।দেহঃ জাত,

যে ব্রনগুহাহিত অর্থাৎ শ্রতিত গুহাহিত নামেকথিত হইয়াছেন, গুহা
শববাচ্য পঞ্চকোশবিষেকদ্বারাতীহার স্বরূপ আনিতেসমর্থহওয়াযায়,অতএব

দে প্চকোধের বিষয়বিষে কর ধাইতেছে। ১।

্

লে বম কোশহইতেভার প্রা অহা হইতেঅরে

ন ভহা হইতেও অভ্যন্তরে
(মনোময় কোণ, তদপেক্ষা অভ্যন্তরে বিজকৌশ,

খননামর কোশ,পরপর

বর্তমানএই গুকোপকে ভা বলাযায়২।

যেদেহ মাতপিতৃভক্ত অন্েরপরিণামবিশেষ শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন

পঞ্চতশী।

৬৯

দেহ; সোহয়ময়ে! নাত! প্রাক চোর্ধং তদভাবতঃ ॥ ৩॥

পূ্ববজন্মস্তলন্লেতজ্জন্ম সম্পীদয়ে কথম্।

. ভাবিজম্মন্যসন্ কর্ম ন ভুত্তীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪1
পূর্ণো দেছে বলং হচ্ছক্ষাণাৎ হঃ প্রবর্তকঃ।
বায়ূ; প্রাগময়ো! নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥ ৫ ॥
যষ্ জমনানভ্তরং দ্মীরাদাঙ্গেনৈব বর্ধতে ন দেহোত্রমন্লোত্রস্ভ বিকার; ল আত্মান
ভঙ্গতি। কৃতঃ ইত
ত আহ প্রাক চোর্ধমিতি। জন্মনঃ প্রাক মরণাদৃর্ধ*' তদভাবততৃস্য

দেহস্তাতাবাদিভার্ঘঃ। বিবাদাধাসিতে। দেহ আত্মা ন ভবতি কার্ধাত্বাৎ ঘটাদিবদিভি
ভা: ॥ ৩ ॥

ূ

হেতুরত্ত মাধাং মা ভূং বিপক্ষে বাধকাভাবাদপ্রয়োভকোহ্ঘং ছেতৃরিতাশক্ব্যাকতা-

ত্যাগমকৃতবিপ্রণা শাখ্যবাধকমদৃতাবাৈধমি 'তপরিছরতি পূর্বাজ্মনীতি। এতমেহযপন্যা

অনঃ পূ্বন্মিব্ জন্মলি অনত্বাৎ এতজ্নসবেতবৃষটাসসতবেহপি অন্ঠজন্মনোহপান্গীতিরমাণনাদরূতাভ্যাগমঃ প্রনজ্জেত

তখা ভবিজন্মপি

অন্ম দেহয্পন্ঠঝবনোহৎদত্বা-

খ্ভাবাদিহা ন্বচিতয়োঃ পুণাপাপয়োঃ ফলভোন্তুরভাবেন ভোগমন্তরেণাপি কর্ক্ষয়ঃ
প্রনজ্ঞে ভারংকৃতবিপ্রণাশ; এবমকৃত্কাত্যাগমকৃতবিপ্রণা শরপবাধকসন্তাবাদাত্বনঃ কার্য বং
না্গীকর্তধ্যজিতি ভাবঃ॥ ৪ ॥

এবমসময়কো
শশ্চানাস ্রন্য পরাণময়কোশস্বকূপং দম দর্শয়তি উরদেহে
বরমিতি। যো ব'মু দেহে প% পাদাধিমন্তকপধ্য্তং ব্যা্ু সন বলং যচ্ছন্ ব্যানাসেণ

নামর্থাং প্রংচ্ছনরক্ষাণাং চক্ষুাদীলামিছিয়াণাং প্রবর্থকং প্রেরকে! বর্ততে ল বাযুঃ প্রাণময়

হইয়। নর সার প্রবন্ধিত হয়তাহাকে অন্মময় কোশ বলা যায়, তাহাকে নিত্য
দিন্ধ অবিনাশি আত্মার স্বরূপ বল যায় না, যেহেতু সেই স্থুলদেহ অনিত্য
অর্ধাৎণ উৎপত্তি পুর্বে
ওমরণের পরেতাহর অভাবহয়। ৩।

পুর্ধজন্মেঅদৎঅনিত্যসেইস্থুলদেহ কি প্রকারে ইহজন্ম সম্পন্ন করিতে

পারে, যেহেতু পূর্ব্বজন্ানুষ্ঠিত কন্মান্ুরোধ ব্যতিরেকে ইহজন্ম সম্ভব হয়ন|।

আর যে পদার্থ তাবি-জন্মে অসং হইবে, অহারইহকাল-সঞ্চিত বরো
করাও অসম্তব হয়। ৪1 .

যে প্রাণময় বায়ু (প্রাণাদি পঞ্চ বায়) স্ুলদেহব্যাপী হইয়া এ দেহে
বলাধান করতঃ ইত্জি়গণকে
স্বস্ববিষয়েপ্রবৃত্ত করে, তাহাকে প্রাণময় কোশ

৭০

পঞ্চদলী।

অহস্তাৎ মমতা দেছে গৃহাদৌ চকরোতি যঃ।
লীনা সপ্ত বপুর্বোধে বার সাদানখাঁগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্বা বিধ্ানময়শব্দভাক ॥ ৭ 1
| কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাৎ রিনিতা ।
ইাসতে পাবা তত

গননা

বিধাদাধা্িতঃ

প্রণআত্মা ন তবতিজড়তাংঘটাদিঘদিতি ভাবঃ॥ ৫॥

ইদানীং মনোমাঙ্রপপ্দর্শন পূর্াকংতস্তাপ্যনাত্বত্বমাহ অহস্তাং মমতামিতি। দেহে
অহস্তামূ অহত্ভাবংগৃহাদে মধতাং মদীযড়াতিমানং ড যঃ করোতি অদে! মনোময়
আত্মা ন তবতি। কুতইতাত
আহ্কামাদ্যবন্থ়া আন্ত ইতি। হেতুগর্ভং বিশেষণ,

কামক্রোধা দিরৃত্িসনেনা নিয়তভাব দিতার্চ;। অথাচ মনোমর আত্মা ন 'ভবতি
বিকারিত্বান্দেহখদিভি ভাবঃ॥৬).

|

অনসতরং কশবখাচা্ত বিজ্ঞান ্ব্ূপং প্রদর্শন তদনাতবত্বং দর্শয়তি লীনা

বীঃচিদাতাননহিতা বৃদ্ধি:সণ সুযুপ্তিকালে জীন,
ুপ্তাবিভি। ঘাচিচ্ছরাশেতা।
বিলীন ননভী বোধে ভাগরণকাজে আনথাগ্রগ! নথ
্রপর্যন্তং বর্তমান! সতী বপুঃ শরীরং
ব্াপ্ররাৎ সংবা'পা বর্ধতে সা বিজ্ঞানমরশবভাক্ বিজানমঃশবদেনোচামাগ! অস্বাবপাস্থা

|
নবি বিলয়াদাবন্থাবন্ধাৎ, ঘটাদিবদিতা্থ ॥৭॥
অন্থ আনোবৃদ্ধোরম্বকরণন্কাবিশেষাৎ, মনোময়বিজ্ঞানমররপে কোশবয়কধনাপপঞ্া ইত্যাশদ্যকর্করপস্াতযাং ভেদমফৃভাবাদ্ ঘটত এব মনোময়ত্বাদিভেদ ইভ্যাহ

বলাযায়,লই শ্রাণময়কোপকেও সমাধা ঘইতেপরে না যে হেভুতাহা
জড়পদার্থ। ৫1...

আরমরাদিশরীরেঅহংঙ্ানের এবং গৃহধনদিতেমদীয় বুদ্ধিহেতুযেমন,
অহাকে মনে,মর কোশ হলা. খায়,
সেইমনোময় কোশও আত্ম। লহযেহেতু
রে
কায,ক্রোধাদিবৃডি-ঘার! তাহার বিকার জন্মে ৬।

টু জেচৈত্ত-প্রতিবিবিশিই বদ্ধশুহুন্তিকালে জ্ঞানে লীনহয় এবংজাগ্রৎ
র্ঘস্ত সর্ব শরীর র্যাপিয়া অবস্থিতি বরে,তাহাকে হিজ্ঞালময়
(কোখ বাধা (উংপিহন বিশিষ্টবলিয়া)ভা আন্মা নহে।৭।

বুদ্ধএবং মা উই অনংকরণ হইলেওবুদ্ধিকর্ৃরণপে এবং মন বরণরূগে

বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিষ্সৈভ: পরশরম৪৮৪.
।
কাচিদস্তমু্া বৃতিরবানন্দপ্রতিবিদ্যসাক

?
পুখ্যভোগে ভোগশা্তোৌ নিরারপেশ ব্রা৪1৯৪

কাদাচিৎকত্বতে। নাস! ্ধধকানন্থময়োহপায়ম্।,
বিশ্বভূতো! ষ উদার

:

নন দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবন্তযু।

কর্ততধ্রণত্বাভযামিতি।

অন্তরিষ্টিয়মন্তকরপং কর্তৃত্বকরপত্বাত্যাং বর্তৃরূপেশ করণ-

ক্পেণ চ বিক্রিয়েত পরিণমেত ইতার্ধট। এতে ক্ৃকরণৈ বিজ্ঞাধমদপী বিজ্ঞাসমন:শবক্দবাচ্যে তবত;।
ইতার্ধহ। ৮৫

এতে চ প্রাক

ির বর্ধেতে অভ; রে িসিত।

ইদানীং ভোক্শনদ
বাচ্যন্তানম নাত জন ভন রসথাহ কি
বস্তিরিত্তি। পুণাভোগ্গে পুখাকর্খীফলানূভবকালে কা্চিনধীবৃতিরন্তূ্খণ নতী আনন্দ-

প্রতিবিশ্বাক্ আত্মস্বরূপস্ত আননদগ্য প্রতিবিশ্বং ভজতে 'লৈষভোগশা
স্? পুপযক

কলভোগোপরমে সতি নিতার়পেণ নীয়তে বিলীদ! তবতি নাধিরানন্বমর় ইচ্ক)তিপ্রারং॥ ১৪

পু

.

তস্টামাত্মতামাহ কাদা চিৎকত্বত ইতি। অরষানন্মষয়োৎপি কাদাচিৎকাৎ আলা
ন স্তাদক্াদিপদার্ধবৎ ইত ধঃ। নন বিদাদানানামানক্ষমরাদীনাং নর্দেবাষ আক্মতনিরানে নৈরাত্মাং প্রসজ্জে ইন্যাশস্ক্যাহ্ বিশ্বভৃততো! ব ইডি! বৃদ্ধাদেখপ্রাতিবিদ্বতযা
অবস্থিতপত প্রিয়াদশস্বাচান্ঠা নবম বিদ্বতৃঃ কারপত্ভুতে৷ ঘ আনন্দ; জনাবেধাত!

তবতি। কুত ইভ'্ভ আহ সর্বদা ছিভেরিভি। নিতাত্বাদিত্যর্চ| বিবাদাধাসিত
আনন আবা। ভিতুমর্ঘতি নিত্যদ্থাৎ য.আত্ম! ন ভ্বতি নাসো লিত্যো যথা

দেহাদি:। গগনাদেরৎপততিমফেনানিভাসা* নৈক্কাত্তিকডেতি ভাষ:॥ ১০৪
পরিণত হওয়ায় বুধবিজ্ঞান শববাটয হয় এবং মল মনোময় শবে উক্ত
হয়এবং তুর পরস্পর অন্তর্বাহ ভাবেঅবস্থিত। ৮1.
কেন অন্ত বদধিবৃততি পুপ্যভোগ- কালে চিদানন্দ প্রতিবিস্ব বিশিষ্ট এবং

ভোগ সমাপ্তিতে নিারপে প্রকৃতিতে
লীনহয়,(তাহাই আননামর কোপ। ১

অস্থাযিত্ব হেতুসেই আনন্দময় কোশও আত্মা লহে কিন্তু ভতিরিক্ত
বিশ্বভৃতচিদামন্দই আস্মা, কেননাঅহাই সনাতন। ১51

(পূর্বপক্ষ) স্মুলদেহ পরস্থতি আনন্দময় কো পরাস্ত বন্ত আত্মান!

পঞ্চদশী।

ই

মা ভূদাজহমন্স্ত ন কশ্চিদনুভুয়তে ॥ ১৯ ॥
বাং দিদরাদয়ঃ 'সর্বেেহনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ 1.
তথাপ্যেতেহনুুয়ন্তে যেন তং কে নিবারয়েছ ॥ ১২

সয়মেবানুভূতিকাৎ বিদ্যাতে নানুভা দাতা ।
জ্ঞাতৃজ্জানাস্তরাভাবাদজেয়ে। ন ত্বসন্তয়। ॥ ১৩॥
পাশ

চোদক্কতি নস্থু দেহমুপক্রমোতি। অন্মময়াদানন্মমনতান্তানাং কোশানামুকৈর্েতৃভিরাম ন ঘতে চেও মাপষটিই। অন্তত ৎহ্থাপ্লভ মানত্বান্ৈব নম্ভবতীভার্ঘ;॥ ১১।
পরিহরতি বাঢ়ংনিপ্রাদূর ইতি । অত্রনিক্নাশন্দেন নিদ্রানন্দে! লক্ষাতে, নিপ্রাদরে!
দেহান্ত! উপনসতান্তে অঙ্গে! নানুভু্পতে ইতি যহুক্ত' তত লত্যমৃ। কথং তি তদতিরিক্তগ্তাত্সনোহঙ্গীকার ইত্যত আহ তথাপ্যেতেত্নৃভূয়ভে ইতি। অন্তন্তান্ুপতামাদত্বেৎপি (ঘদবলাধেতেবামানন্বধরাদীনায়ুপণত)মানতা

ভবতি সোহনুভধঃ কথং

নাঙগীক্িয়ত ইতার্ধ:॥ ১২৪
নবৃক্তেভঃ কোস্ট্েভাংৎন্য অক্মা! যদি বিদাতেতহ্যপলভ্যেত নোপলত তে ততে!
নাস্তীত্যাশক্ষাহ স্বয়মেনানৃভূতিতাদিতি। আননাময়াদীনাং সাক্ষিণে।ঘহৃতবস্থরপ্ধা-

দেবানৃভাবাত্বং জান্তীতি। নম অন্বতবরূপত্বেপ নুভাবাত্বং কুডে। ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
জ্বাভৃজানান্তরাভাঙাদিতি | জ্ঞাতা চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞানে অত জ্ঞাডৃজ্ঞানে জ্ঞাতজানান্তরে তয়োৌরভাবঃ তন্মাদণ্ডেয়ঃ আনবিষয়ে] ন.তবতি ইন্ছি। জ্ঞাত্রাগ্যভাখাদ্ বা

ন জ্ঞারতে স্থপ্ৈবাসত্বাং বা ফিশত্র বিনিগমনে কারণমিতত আহ নত্বসত্ুয়েতি।
নিঞানন্যাদিসাক্ষিতেনানব্সতপূর্জমেব নিরাকৃতত্বাদিতি ভাব; ॥ ১৩ ॥

হইক, কিন্তুএতদতিরিক্ত আর কোন বন্তওত আত্মগ্রপে অনুভূত হয়
না। ১১। (উদ্তর)
সত্যবটে স্থুলদেহ প্রস্থুতি আনন্দময় কোষপর্যস্ত অনুভূত
হয়, তদতিতিজ. আর কোন বন্ত আত্মরূপে অনুভূতহয়না; কিন্তু
যেচৈতন্য

বলে উসুল ঘেহাদির অনুভব হয়, তাহাকে
কেনিবারণ করিবে, (অর্থসমেই
.নিতা চৈত্তই আত্মা)। ১২। :

ৃ

এ পরসাত্থা
য় জ্ঞানস্বরূপ,এইই তিনিজ্ঞোন্বরপ নহেন, অপর জাতার
বংকজঞানাস্তরের
অব নাভিসির? নতুবা তাহার অনন্ত হেতু।যে
জি গল,তা ১০)

.

পদী।

“পু

াধ্যানিস্থভারানামন্তত্র স্বগুখাপি্খাম্ ।
|
হবন্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাঘ্তান্াদ্পকষ্ ॥ ১৪৪

অর্পকাস্তররাহিত্যেপ্যন্তেযাৎ ততয্ক্ভাবতা।.
মা ভূৎ তথানুভাব্যত্বং বোধাত্ম! তুন হীয়তে। ১৫
স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোহস্মাৎ জাসতেহখিলাৎ।

তমেব ভাস্তমন্বেতত্তাসা
তি ভাসতে জগৎ ॥ ১৬ ॥ :

অনুতবরপস্ঠাত্মনোহহৃত্তাবাত্বাভাবে দৃষ্াস্মাহ মাধু্ঘ্যাদিশ্বতাবানামিতি !আদিশষেনায়াদয়ো গৃষ্ণ্ে।মাধু্ধ্যাদয়ঃ স্বভাবা; নহজা ধর্মবিশেষা যেষাং তে মাধ্য্যাদিস্বভাবা
গুড়াদয়ঃ তেষামক্ত্র দ্বসংসষ্টপদার্থেতু চণকাদিযু শ্বগণার্পিণা শ্বগণাযূ মাধু্ধ্যাদীন-

প়স্তীতি স্থপ্ণার্পিণঃ তেযাং স্বশ্িন স্বরূপে ওড়াদিলক্ষণে তদর্পণাপেক্ষা। তেঘাং
মাবর্যাদীনামর্পণে সম্পাদনে অপেক্ষা আকাঙ্ছা মাধূ্যাদিকং ফেনচিৎ সম্পাদনীয়-

মিত্যেবংরূপানো!দৈব বিদ্যতেকিধ্দরপকং
াস্তিড়াদীনাং মাধধ্যাদিপরদং বন্বসতরং

নান্তি ইভার্থঘঃ ॥ ১৪ ॥

সদৃষটান্তং কণিতদাহ,-_অর্পকান্তররাহিত্যেৎপি ইতি াধু্যাদিমপরষবারাভাবেছপি শরধাং ওড়াদীনাং মাধূর্্যাদিস্বভাবত| যখা! বিদ্যতে এবমাক্সনোহপানৃভববিধত্বং মাভূৎঅনুভবরূপতা!
চভবতোব ই্ার্থ;॥ ১৫॥
উক্তার্ধে প্রমাণমাহ। স্ব্ংজ্যোভিরিতি।

অত্রায়ং

পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি,

আনছাৎ নক্সা পুরুতঃনুধিভাতি “ভমেব ভাভমৃভাতি স্কাংভন্ততানা দর্বামিদং
বিভাতি” ইত্যাদ্যাঃ করতঃ আত্মন; স্বপ্রকাশত্বং বোধয়ন্তীভার্ঘ।॥ ১৩।

যেমনশরবরাপ্রভৃতিমধুরবন্তসকলস্বদংসষ্টবসততে বয় মাধুযগুণ অর্পণ
করে, আর আপনাকে তদৃপ্ণসম্পন্ন: করিবার জন্য অন্ত মাধুর্াদি গুণসম্পনন

বন্তর অপেক্ষা করেনাএবং তুগুণার্পক
অন্যকোন বন্ও নাই; তাহ

হইলেও তাহাদিগের: মাধুরধ্যাদিগু স্বাভাবিক ; তদ্ধপ অপর জ্ঞাত এবং

জানাস্তরের অভাব
হেতুআত্মা অজ্দেয় হইলেও 'তীহারস্বতঃসিদ্ধ নিতযক্ঞান
স্বরূকোন
হানি হয়না।১৪। ১৫।
পের

এই আত্মা্য়প্রকাশস্বরূপ,.ৃশ্ঠমান অধিল জগং-উৎপত্তিবি তিনি

বিদ্যমান,__সমুদ্ধীয় জগং তাহার, প্রকাশেরঅনুগামী এবং সাহার প্রকাশ দ্বারা
সমুদায়প্রকাহয়।
১৬।
শিত

দত

ও

...

যেনেদং জানতেসর্ব

পঞ্চদশী।।

কেনান্তেনখানতাম্র্

সই

॥.

স বেতি বেঞাংসতৎ জর্ধব নান্তততন্তান্তি বেদিতা।
* বিদিতাবিদিতত্যাৎ তৎপৃথক বৌধস্বরপকম ॥ ১৮ ॥

০৬০ বিজ কথন আয়তে
: *ঘেনেদং লর্কাং বিজানাতি তং.
কেন বজানীরাৎ বিজ্ঞাতারমরে
কেন বিজানীয়া,

ইতি বাকামর্থত; পঠভি/-যেনেদং জানতে নর্বমিভি। যেন লাক্ষিচৈত্তরূপেণাত্বনা'

বদংরকাদৃষ্থীজাতং জানতে পরনণিনন্তং লাক্গিণদানধানমন্টেন ফেন সাক্ষাভৃতেন জড়েন
-জীনিভামবপরচ্ছেযুঃ পুমাং রঃইতি শেষ:। অস্টৈব বাক্যন্ত ভাৎপর্যামাহ,ধিক্পাতারাম।
দৃষ্টজাত্ন্য বিজ্ঞান কেনদশ্ঠতূতেনবিদ্যাৎ বি্ানীয়াং নষেনাপ জানাতীতার্ঘ;।
ননু মনল! জান্চতীত্যাশস্ব্যাহ _(শক্তং বেদ্যে তু লাখনমিতি) নাধন্তজ্বানসাধমন্ত

মনোবেদো জ্ঞাতব্যে খিররে শক্রং লমর্থং ন তু জ্ঞাছর্্যাত্ানি “নৈবঝাচা ম মনমা

ধাতু শকে টা হাদি ভাপি জোতে টি

ভার১॥ ১৭৪:

ূ

আসন, শ্রতরকাশতে এব গনসবেবেদাংম্চ সাতিবস্তাস্তনে ত বেনিভাদখো।
অরবিদিভাবীগতি হাক্যর়মপি প্রমাণমিঁত ম্যানক্তঘাকাদয়মর্থত; পঠডিল বেত
বেদামিতি। ল আক্ছা। বদ্যস্বদ্যংও ত নর্বাং বেত তস্তাত্নোবেদিতা জ্ঞাতা অন্কে!

নান্তি ভদৃবোধস্থয়পকং ত্রদ্ম বিদিভাবিদিস্তাত্যাং ঝিদতং জাতং জ্ঞানেন বিংয়ীকৃতম্
অবিদিত:অজ্ঞাতম্ানেনাৃতং স্কাভ্যাং পৃথগ্বিশ্ক্ষণং যোধস্বরপত্বাদেবেত্যর্ঘ;॥ ১৮1

নথ খিল্তাবিদিভাতিরিক্কো যোখো নাহৃভূয়ত ইত্যাশক্থ্য বিদিসবিখেংপস্ঠটিঈিনষ্টৈ যোগ, হি

বি

পাহুতধাতাব্সঙ্াদ বোধামৃ-

প্রাণ
ৃ
নিতচৈভন্তের বলেএই পরিদশমান মম ডগৎ জানিতে.

কোন্ বনতঘারারানা যাইতে গারে, অথাৎ কোন বহুবার
স্শি জানেরপ্রান যে মন, আহা সম,১ জাঙয়প
আর পরনে নয ৭৭ ।
|
১১
হকিভু জেনে পদার্থ ভগতে আছে আসমাতং বই জানেন, কিন্তু

কৈকেই জানিতে পারে না.।তিনিবিদিতপদার্থহইতেডি এবং অবিদিত
বত হইতেপৃথক,তিনি(নিত্াসি) রন্রগ। ১৮।

:

পক্দত্ী।া

৭

সং কথৎ বোধয় লোষ্টংনরসমাকৃতিয্ ॥১৯)

জিহ্বামেহস্তিনেতা জ্ঞারৈ কেবলং খা $. '
নবুধতে ময় বৌ বোব্য ইতিতাতুশী॥২০
য্মিন্ন্িন্ত লোকেহিরা
78
ভবোছযস্ঠমঙ্গকর্্য ইতিনোগাসমাহ-_বোধেৎসাহবো বন্তেতি। নত মনদস্ত
বোধেহপি ঘটাদিক্ষ রণস্ধপেৎপ্মু ভব: সাক্ষাৎকার; কখঞ্চন কখমপি ন জায়তে
নোৎপদাতে তংনরনমাকৃতিং নরলমাকারং লো9ং লোটবজ্জং মং শান্তকথ
বোধয়েও ন কখমপি বোধজদিত্যর্ব:॥
১১৪॥ ..

বোো ন বুধযত ইন্টিউক্তিরেবব্যাহতেতি দনষ্ান্তমাহ”_জিহবা মেহস্তীতি। জিহব!
মেহস্তি ন বেত্যুির্ভাধণং থা জজ্জানৈ কেধলং জজজায়ননারৈব তকতি'ন তুদ্ধি-

জাপনায় জিহবা বিনা ভাবণাছুপপত্ে।, এবং মরা বোবো। ন বুধযতে: ইত;
পরং বোসধাব্যইতযািকপি টা বিগ বোধেন য়নি
রিভার্ঘ।২০1 :.

|
|

-ফাবরের বিধান ধন্থর(পি পরাতে বচ্ছাববোধে
ৃ
বাাযাতি। দোকেজরি
বন্শিদুঘটাগিলক্ষণে বিধে বেন জযমেকি
কহ
লেক্ষণে.তন্ততলত:“ঘটাদিবিবযন্তোপেক্ষণে 'অনাদরাশ হি নতিবোধ, |

যাহার বোধন্বরপের অহ্ভব নইসেবাক্তি তিলে এ
এ

পদার্থ, শন্জ তহাকে বুঝাইবেনকি্পপে ?1১৯।
যেমন আমার জহর! আছে কিনা? এইরাপ উক্তকেষলজজাকরহয়

নিত্য জ্ঞান্বরূপ. আবাকে সানি আদিল পর

আদিবএই

উক্তিও তদ্রপ।২।
তাতপধ্য।

রবি অর্ধবি হ অতিরিজ- এইটাবুঝি ক ব্দেন
অর্থাৎ বোধ অগ্থেবুঝিতে হয়, বিদিত বুঝবে অথচ বেদন-ঝুববে না

এমনটা
হইতেপারেনাওদেইবেদনই
আত্মা!| ১৯। .
বেমন,.জিহ্বানাথাকিলে.বা্াউসভাগ অদন্ব, বেইরলীপ বোধ ব্যতীত
ব্যবহারও অসন্তব।২০

ও

এ

পঞ্চদশী।

বদুবোধমাত্রৎ তদ্ব্রম্োত্যেবং খীবর নিশ্চয়ই॥২১1
পঞ্চকোশপরিত্যাগে দাক্ষিবোধাবশেষত:)

সবস্থরপৎ স এব্তাঙ্ছাত্ৎ তসতদুরঘটম্॥ হই
, অস্তি তাবৎ স্বয়ং নামবিরাদাবিষয়ত্বতঃ |. '
সবশ্মিক্পি বিরাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ॥ ২৩॥
নি ররানিহাত, য ্ুরণমন্তি তদেব রন্মেতোবংরপা রুদ্ধ বঙ্গনিশ্চয়:
বরঙ্গাবগতিরিতার্থঃ ॥ ২১॥

নন যটাদিবিষয়োপেক্ষয়! ভাধাহৃতরপ, ্ষাবগমাতে
হ
চেং তহি কোশপঞ্চকবিবেকে। নিশ্রুয়োজন; স্াদিত্যাশক্ষা রজ্মণঃ প্তাপ্রপভাজ্ঞানেন বিন! দংস্গারানিবক্ধেঅথাডাবধোধোপযোগিত্াৎ ম তল্গাপি ািত্াহ,_পধকোশপরিত্যাগ ইভি.
পর্ধনাং কোশানাম্ অনথমন়াদীনাং পরিভ্যাগে বু্ধা] অনাতবতবমিশ্চয়ে কৃতে তৎলাক্ষিরপস্ক বোধন্তাবশেষণাৎ -ল সাক্ষিক়পো বৌধ এব স্বস্বক্ূপং নিজং বূপং ব্রন্ষেব,

স্াং। নহু অরবয়াদীনান: অনুতধনিষ্ধানাং ত্যাগে শুক্ঠপরিশেষ: গ্ঠাদিতাশক্ষ্যাহ
শৃস্ঠযং
তক দুষ্টিমিতি। ত্য নাক্ষিবোধনগ শৃত্তত্বং ূর্ঘটংছুঃসম্পাদ্যষিভার্ঘঃ
|২২৪. .
ছর্ঘটত্বমেবোপপাদয়তি,--অস্ভি ভাষদিতি। নবয়ংশবদবাঢাং ন্বস্বরূপং লোকিকানাং
'বৈদিকানাঞ্চ মতে ভাবদত্তোষ, কু তাতআহ,-_বিবাদাবিযয্বত ইতি। স্বত্বরূপন্ত:
: বিপ্রতিপন্ভিবিধযন্থাভাবাদিভার্ঠ। বিপক্ষে বাধকমাহ স্বশ্িক্তপি বিবাদশ্চেিতি।
্বাস্বন্পি বিপ্রতিপতে৷ লত্যামত্রাস্তাং বিপ্রতিপত্তো৷ ক: প্রতিবাদী স্তা ন কো
হঙগীত্যর্ঘঃ॥
২৩॥

_. থে যেবিষয়জ্ঞানহয়,মেইসকল বিষরকে ভাগকরিলে যে জ্ঞানমাত্র
অবশিষ্টথকে,অহাই ব্রহ্ধ এইরূপ নিশ্য়ইব্রহ্ানিশ্চয়। ২১।
রা

পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে, অবপিষ্ যে সাক্ষিম্বরূপ জ্ঞান, তাহাই আত্মার
শর, বাবরশবের রণ (আত্মাওবদ্ধএকই) আত্মারশু অসসতব। ২২।

... €ধে বিষে বিবাদনাই, তাহার অস্তিত্ব আছেই)'মিত্র প্রতিকাহারও
ণঁবিবাদনাইবলিয়াঅর্ধৎআমি আছিঅথবানাইএইরূপমতদ্বৈধ নাই বলিয়া
“নিজের আস্ত সিদ্ধহয়,(দৃ্ঠত সিদ্ধহয়ন1)নিজের প্রতি যদি বিহাদ থাকে

| িসীকে ই

পারে ২৩1...
: করিতে

অসিত না, সেকি বিষ বাগতির

পঞ্চদগী।

ৰ্

স্বাসত্বস্ত
নক্মৈচিত্রোচতে বিভ্রমৎ
বিনা। ;.
অতএব শ্রুতির্বাধং ক্রাতেচাসত্ববাদিনঃ ॥২৪॥
অসদ্ ব্রদ্ষেতি চেক বেঘ ব্বয়মেব ভবেদসন্।
অতোহস্ত মা ভূদ্দেদ্যত্বৎ স্বসবস্ভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২৫॥

কীদৃক তহাঁতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্ত। নাস্তি
তত্রহি।
যদনীদৃগতাদৃক চ তৎ্স্বরূপৎ বিনিশ্চিনু ॥ ২১॥
নম স্ামত্ববাদ্যেব গ্রাতিবাদী ভবিষ্যতীত্যাশস্ক্য তথাবিধ: কোৎপি নাস্তীত্যাহ._
্াসত্ব্তিংভি। ভরান্তিষেকাং বিহায়ান্স্তাং দশারাং স্বপ্তাঁভাবঃ কেনাপি নালীক্রিয়ত,
ইতার্ঘ। বুত্ত এবং নিশ্টী়ত ইত্্যাশদ্যাহ,_অতএবেতি। ৮০ রোচতে
অভএব শ্রতিরপানত্ববাদিনে ধাধং ভ্রতে ॥ ২৪॥
রি
কেয়ং শ্রতিরিত্যাকাজ্ঞণরামূ অনন্নেবেত্যাদিকাং নন্ভষেনং তে! বিছুরিত্যন্তাং

ক্রতিসর্ঘ; পঠতি--অমঘ্ ব্র্মেতি চেদিতি। যদি ্রক্মানদিতি বেদ জানীয়াৎ ভি
স্বয়মেব 5

অসন্ তবে, স্বস্ঠৈব ব্রহ্ম
রাপত্বাদিতার্ঘঃ।

ফলিতমাহ

ইদানীমান্মনঃ বপ্কাশবং বক্তফামন্তগ্ত বেদ্যত্বাভাবে কাক স্বরপমিতি প্র্ঈমুখাপরচি কীদৃক্ তরাঁভি চেদিতি। অয়মণভিগ্রারঃ আত্মন ঈদৃকৃতাদিন। কেনচিদ্জেপেণ বৈশিষ্টাঙ্গীকারে তেনৈব রূপেণ বেদাত্বং স্তাৎ তদদঙ্গীকারে শুন্তবমিভি।
সভযমীঘৃকৃডাদ্যঙ্গীকার্রে ভখৈব বেদাত্বং তং তু-নালীক্রিয়ত ইত্যাহ ঈদ! নাস্তীতি।
উপলক্ষণমেতৎ ভাদৃক্ছন্ভাপি | উজলাতাপমেবাহ”_দদনীদৃগভাদৃক চেতি |২৬ ॥

প্রমানের প্রবনযব্যতিরকে আপনার অসতা কেহ চাহে না, এই

নিমিতেই পরম হিতৈষিনী শ্রুতি, অসদ্বাদীর .(শুন্বাদীর, যাহার! আত্মার
অস্তিত্বমানেনা,তাহাদিগের )বাধূপপ্রকাশ করিয়াছেন। ২৪।

ভাবএই হে)ঘিনিব্রক্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি
(সেইশ্রুতির

বয়, অসৎ হন, (যেহেতু নিজ চৈন্তই পররহ্মের স্বরূপ, হুতরাৎ নিজের

অস্তিত্ব মানিলে, ব্রন্মের অস্তিত্বও মানিতে হয়,) অতএব ব্রহ্ম বিজ্ঞেয় নহেন
ইহাবলিতেপার,কিন্তনর অভির বে দ্ধেরঅন্তত, তাহা মানিতেই
হ্য়।২৫।

কাবাডি কর

8৮2 যে, ঈশ বা জাদুশ রূপে

৭৮

ও

প্চশী।

অক্ষাণণাংবিষয়নতীদুক,পরো্ষস্াৃচাতে |
বিষয়ী নাক্ষবিষযঃথা,
কান্ত পরোক্ষতা ॥.২৭ ॥
রোক্দোহ তরস্বপ্রকাশো ভবতীয়মূ। ্
দলজানে ১7 ॥ ২৮॥
নহি টি
টিচার
জর
মুগপাদয়তি__অক্ষাপামিতি। প্রত্যক্ষ্তৈধ ঘটাদেয়ীদৃকৃশববাচ্যত্বং দৃষটং পরোক্ষন্তৈব

র্ধাধ্াদেস্তাদ্শবখাচ্যতং দৃষ্টস্। উষ্টরাতবনত্ত ইন্ছিরজনুজ্ঞানবিষ্াভাবানেদৃকতং
শ্বত্বেনেব পরো” ত্বাতাবাৎ ন তাদৃকৃত্মিত্য্থঠ॥২৭॥ .

ক হি শুষাত্বমিতি দিতীয়ং পক্ষং ফলপ্রদনিব্যাজেন পরিহরতি অথেদ্যোৎপীতি।
ইন্ছিরজন্তজানবিবয়ত্বাতাবেৎপ্যপরোক্ষতবৎ প্রকাশ ইতার্ঘ)। অন্রায়ং প্রয়োগ আত্মা
্বপ্রকাশ; লংবিৎকর্মভামস্তরেণাপর্োক্ষত্বা সংবেদনবদিতি। নচ বিশেষণাসিদ্ধে

গরু; আত্মনঃ.সংবিৎকর্স্ে
নং
্্তৃতাববিরোধপ্রঙ্গা। স্বস্বরূপেণ কর বিশিষ্টপেগ কর্তমিত্যবিরোধ ইডি চেন্র গমনজিয়ায়ামপোকস্তৈব স্বরপেণ কর্তৃত্ব
বিশিউযপেণ:কর্ঘমিতাতিঞরসঙ্গাৎ। ন চ দাধনবিকলে! ষ্টানতঃ সংবেদনপ্চ
লংবেদনাস্তরাপেক্ষায়ামনবন্থানাদিতি। (9 নথ আত্মনঃ হগরকাশতে শিদ্ধেৎপি বদ্দণো
জঙ্মপাতাবার রক্ষতবনিদ্ধিরিত্যাশকয তক্ষণং তত্রযৌজয়তি সত্যং জ্ঞানমিভি। নভাং
জঞানমনসতং বক্ষেতি জ্যাবছ্বর্মণ! লজজণমূ গদিহাত্মনি বিদ্যা ইত্যথ॥২৮॥

তাহাকে নির্দেশ করা বায়না,অতএব যাহাঈদৃশ নহেএবংভাঢৃশওনহে
তাই উহ রণই নিন বর ২৬। |
.- ইলিয়বিষ বেজকল পদার্থতাহাকে ঈদৃশবলাযায়এবং অপ্রতাকষ

বসকেতাশ বলা যায়,কিন্ত ্ক/--জ্ঞানন্বরূপ ) হা, ইনি বহন
এবংসবত্বরূপবলিয়াঅগ্রত্যক্ষও নহেন। ২৭।
.. আত্মা অভ্র হইযাওপ্রাতযকু্ব়প, অতএব তিনি কাবা,
আর আরতিতে সা, জান) অনবহূগ প্রব্ের বে: লক্ষণ: উক্তহইয়াছে,
অহা কমাতেবর্মন অর্থ আর
ৃ পনি. আবে আকন

জানিবে।২৮।

তে জাত

ংবেদনব্

কণা
ই
জানতজানার জানালা
বিফলঃ। ইত্যধিকে! মশ্নীমুহিওপৃ্তকপাঠ;।

পঞ্দশী।

দির

৭৯

সত্যত্বং বাধরাহিৎ অগতযাধৈকসাকষিণঃ চা,
বাঁধঃ ফিংসাক্গিকোবহি ন বসাক্ষিকহাতে২৯
শক্যেযু বারিতেরজে শিখাতেযু তদের তৎ ॥ ৩: ॥

এ
র্ববাধে ন কিকিজেদ্ যরকিফিৎতদেধ তৎ।
আত্মলঃ সতাত্বোপপাদনায় তাবৎ সত্যন্বস্ত লক্ষণমাহ নত্যন্বং বাধরাহিতামিতি।

বাধশূন্ত্বং লতাত্বং লত্যমবাধ্যং বাধ্যং মিথ্যা, ইতি তদ্ধিবেকস্ত ূ্বাচা্ঘৈরকন্বাৎ।
অস্ত প্রকৃত কিমায়াতমিত্যত আহ জগদ্বাধৈফপাক্ষিণ : ইতি।

জগত; সুলনুক্ষ-

শরীরাদিজন্সপন্ত, যো৷ বাধ: হুিযু্ীনয়াধিযুক্বিহ্যফানিত|'তৎসাক্ষিতেনৈব' বর্তমান
্াত্মমো বাধঃ। কিংসাক্ষিক; কঃসাক্ষী বন্ত-বাধস্তান্ে কিংলাক্ষিকঃম'কোহলি
লা্ষীবিদ্যুতে ইভার্ধঃ।আসাক্ষিকোহপ্যনবাধঃ কিংনক্াদিতযাশক্ষ্যাহ ন তবনাক্ষিক

ইতি। লাক্গিরহিতে| বাধেনাত্যুপগন্তব্যোত্তথাতিগ্রলঙ্গাদিতি
ভাখঃ॥২১॥
উততমর্থংদৃষ্টান্েদ স্পটয়তি অপনীতেখিতি। ঘূর্তেষুং গৃহাদির্গতেযু, ঘটাদিঘপনীতেু গৃহাদিভ্যো। নিঃলারিতেখু লস যথাপনেতুষণফাং ধভ.
ধত এবাঘশিষ্যতে এবং .
ববাতিরিকেঘু ত্ূর্তু দহেরা দুনিরাকর্তুৎশক্যেযু 'নেতি নেতি' ইত্যাদিস্রুত্যা
নিরাকৃপ্ডেযু, সস অন্তেত্বসানে নর্জনিরাকরণনাক্ষিতেন যো বোধোহ্যশিষাতে ল এব
বাধরাহিত ছাত্বেতার্থ; /৩০. ॥.

7

নথ পরভীযদানন্ত স্বন্তাপি দিখেখেফিবিসাধশিাতে তি
ষ্
তদেবতমিভাবশিষ্া চা ইতিশহবতে--সর্ঝাবাধে ন. কিফিচ্ছেদিতি। ন কিঞিদ-

বশিষাত ইন্চি বদভাপি তথা প্রনোগসিদ্ধয়ে সর্বাভাববিষয়কং জঞামমবমভ্যুপেতঘা-তবাথনতিডাবরপমিতাতগররণপরিহি-ন কিকিনিতি। ন কিঞিদিতি

হয কন রগণ্রংসহয়লা, তাহাকেমাবল। ধার, অতএব সর্ধজগৎ
হস হইলেঅর্থাৎ,ধুতিমদ্ছণাদির সময়েগ্রকমান্র সাক্ষিরূণে যিনি বর্তমান,
তিনি আত্মা, তাহার
কখন নাশহয়না। 'মীশ হইলে, বল, তীয়নাশেরসঙ্গী

কে? াক্ষিহীননাশস্বীকারকরিধারযু নাই।২৯।
যেমনূর্তিযান্পদার্থকল কষ্ট হইলে কেবল আকাশ মাত্রঅবশিষ্ট
থাকে, তত্র সমুদয়পদার্থবিনষ্টহইলে যাহা (যেজানমাত্র) অবশিষ্ট
থাকে,
তাহাকেই আত্ম!বাঁব্র্ধ বলাযায়। ৩০1.
ও

.যাহাকিছুনহেঅর্থাৎকিছুনয়বলিতে হইলেযেজ্ঞানের অপেক্ষা করিতে:

৬০

পঞ্চদী।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্ডেির্বাধং তাবদাস্তি হি॥৩১ ॥

অতএব শ্রুতির্ব্বাধ্য বাধিত! শেষধত্যদঃ1.
স এষ নেতি নেতাােত্ত্াবৃত্তিরপতঃ ॥ ৩২ ॥

ইদতরপন্ যদ ঘাবৎ'
তৎত্ক্তুৎ শক্যতেহবিলম্ ]
শন্দেন যাভুচাতে নেব
তত ্মইত নুন কিঝিদিত্যভাধবাচকেন ন
কিঞিচ্ছানেন কথং চৈতত্তমুচাত ইত্যাশক্কা বাধসাক্ষিণোহ্বস্ঠমভ্যুপেয়ত্বতি অভিধায়কশব্দেছেবং বিপ্রত্ধিপত্ির্াতিধেয় ইতি পরিহরতি ভাষা. কিফিও তিদ্য্ত ইডি।
ত্রবাংসাকষিণ প্রাগায়নি ভাষাএব ন কিকিৎসানদীতযাদিশবা এব ভিদান্তে
নিন বাধরহিতভং সাক্গিচেতন বিদ্যত এবেত্যর্ঘচ॥ ৩১৪

উদ্কমর্ধ তা! রূঢ় করোতি অতএব তির্বাধ্যমিতি। যত; লক্ষিচৈতগ্ঠ বাধ্যমূ
ব্যতএব নেভি নেভ্যাত্মেতি শ্রতিরতদৃবযানতির পাতোহনাত্পদা্ধনিরাকারণসবারেণ

₹ দিয়াকরণযোগ্যং নর্বামনাম্মবন্তজাতং: বাধিত্বানিরাত্মবাদে। নিশ্বাকর্ডুমশকাং
টি শেহয়তিআবশেহরভীভ্্ঘচ ॥ ৩২ ॥..
: নেতি নেডি ইতি.জতির্বাধযোগ্যং হাবিশ্বাবাধিতূষশক্যমূ অবশেষয়তীতাজং তত্র

: কীভৃশমশক্যমিতি হিবকষায়াং ভছুতং বিজ রতি ইদংকপদ্ধিতি। ইদমিত্যেৰং

হয়,তাহাইআত্মা।:হা মার আমর মাহ জি? অতএবঅবধিত
তন

অসতত্ দই হইতেছে। ৩১। . টং

রর ব্লগে

বাহার

হইেআর কিছুইঅনি থাকেনা,

উত্তরএই)তুমিধাহাকেপকিছুই অবশিষ্টথাকেনা"বলসেই অনঙ্্য

অনিরধষ্ঠ(জ্ঞান্ূপ) বনতকেআমি পরমাতবা বনি,অতএবতোমার ও আমার

কেবল তাষামাত্রভিন, নতুাঁজগৎনাশবিিষ্টঅনর্ঘ্ অরক্ষ্য একমাত্রবন্ত

উভয়েরই পক্ষেঅমান। যেহেতু দেই সাক্ষিটৈন্তের বাধ সম্ভবহয়
না অব 'স এবনেতিনেত্যাত্মা' ইতাদি শ্রুতি,নাস বক্তসমূদায়ের বাধ
2
১8১-১১ 1৩২।
: তাৎপর্য ।

নন

“জন

প্রয়োগ করিতে, সা পদাহেরঅভাব-

সমাবক.)এই. জানের: বিষযাংস: তা করিয়া যাহা থাকিল, তাহাই

আমা ৩১1.

পঞ্চদশী।

৮১

অশক্যো হনিদত্রপঃ স আত্মা বাধবর্জিত; ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধং স্বাণ সতাত্বংজ্ঞানত্স্পুরোদিতম্ |

ব়মেবানুভূতিতািত্যাদিবডসৈ: হট ॥ ৩৪ ॥

|

'ন ব্যাপিত্বাদ দেশতোহস্তো মিত্যতান্নাপি কাঁলতঃ।

ন বন্ততোহপি া্াদ্যাদনসতাৎ ্রহ্ষণি্রিখা।॥ ৩৫॥
-ূপং দৃশ্ঠাতবেনাৃতুয়মানং ্বরপং ন্ত রক

তুশন্োহ্বধারণে; যছ্

মাবদিতি পদদ্ং ন্াদষ্টোপসংগরহার্ধ; এব লতিযদদৃশ্তংতদখিজং ভৃংশকাতে
এবেতারথ, ম্পদ্যতে 'অনিদংকূপ; প্রত্যকৃতেন ইনস্লাবগন্তযোগা; মাক্মী,অপকান্তাতু-

মিতা্। হীতিনিপা্ছেনপ্রলিিদ্যোতকেন
তাডুযবরূছেন ত্যাগাযোগাীতাং সুতি।
ফলিতমাহ দ আত্মাবাধবর্জিত ইতি যোবাধরহিত সী

বাসানাহার

ইতার্থঠ॥
৩৩॥

তবস্বাস্বনোহবাধাত্বং পরতে কিমাাাযতাত আহ.দি রক্ষমীতি। আবি

বঙ্গলক্ষণে যৎ সত্যন্বমভিহিতং দামি সিদমূ। তবু লতা কখমত্াশবায়াং ত
ূর্বামেব উপপাদিতমিত্যাহ জঞানদবন্ত পুরোগিতমিতি। বরমেবাহুভূতিকাৎ বিদাতে
ননুতাবযতেত্যাদিবচনৈ; জানত ূ্কােবাভিহিভমিত্য্থ:॥ ৩৪॥
নথমত্যতবজঞানতবনৌরাআনি সিদ্ধত্বেৎপ্যানন্ত্যং ন ঘটতে ন্ষণাপি ভন্যাসিদ্ধেঃ

ইত্যাশঙ্া ্ণি তাবৎ তৎসাধয়তি--ন ব্যাপিাদিতি। “নিতং যিভুংরব নুসুক্জামূ
আকাশবত নর্বাগত্চ নিজ্তাঃমিত্যোৎনিত্যাদাং চেতনক্চেতনানাম্
ইদংদর্কাংধদয়মাত্মা,”
“সর্ব হোতদবনদ,বক্ৈবেদং র্বমূ,ইতযাদিজতিযুবযাপিতনিতানর্কানম্রতিগাদমাও
্ধণনজিবিধমপ্যনসতযং দেশকাধবসৃতপিচছেরাহিতামূ অভ্যপেতঘামিতা্ধঃঞ ৩৫।

'ইদধ'রে
কথিতঅর্থাৎ, দ্মান অখিল বর্গাওই পরিত্যাগযোগ্য, যাহা
ইদংরপ নহেঅর্থাৎ অজ্ঞ তিনিআত্মা, তিনিঅবাধিত এবংঅপরিত্যাজ্য। ৩৩।

্ধল্ষণে ফেনসত্ত্ব কথিতহইয়াছে, তাহাআত্মাতেও সিদ্ধ হইল, এবং
বমেবানুভূতিবাৎ ইত্যাদি বচনহার। পূর্বেই আত্মার জানরপত স্পষ্টভাবে
কথিত হইফ্লাছে। ৩৪।

|

ব্যাপী নিয়াদেশঘারা হারপরিচ্ছেদস্বহয়না, আরন্তিত
হেতুকালদ্বারী তাহাকে পরিচ্ছি্ন বল ধায় না, এবং সর্কাত্বতব প্রযুক্ত কোন

বন্ত দ্বারাও তাঁহার পরিচ্ছেদ নাই, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেশূন্ততারপ আন্ত!
বক্ষে আছে। ৩৫।

ধক

_ শঞ্জরনী।
ন দেশাদিরক্বোম্থাইস্তিধন্য ৎক্কুটৎ
ততঃ॥ ৩৬॥

সত্যং
গজ বন্ধ

কে

ক

ক

লা পানা

বসতড কতা,

মিতালি 'দশকাবান্বন্ু নামিভি। পরিচ্ছেদ-

তা

রা দে

পারার; পরিচ্েশীরকমণ স্ব হত)অচেনা

মশা

বাকমেব।

এজদেতৎ, মত্যমায” দৈব রক্াৈধাত্র হব ন বিচিকিৎসমিতি উ.-লভামু আস্ত

. বৃিদখে রম তি, অবমাা ্া ইত্যাি্বসো জক্াতেপ্রতিপাদনাৎ
বহু

পাপাবতাং নিধি তর্বামু।৩০। 5

আত জগতে র্যা পিন রন পযিজকডাভাবেহপি চেতদযো-

জীরবেখরযোতিদ কনা ত,কৃতপরিল্ছেদবন্োনজ্তাংং বক্ধণে।নলংগন্ছেত ইত্যাশদ্য
রোরপোপাধিযরপ্ুেন পারমা্িকদাভাষা)' অহ্রণি বাযঘপরথছেদহেচুষ

'ই্াতিপ্রারেণাহ সাং জানমবন্তমিতি। ষ ক্যাদিয়পং বন্ধভূ বন্ধুতদেষ পায়-

নার্ধিং উষঠব্ধণো যরোক্সি্মীখরং জীব জদবদ্্যমাপোপা বিবরন কৃললি
ক

জন জলি

দা

কাপ

ৃ

গালতি মা শনি দধবামামিবক্ষণো-

পে কালএক অপর :বন্ধসকল মায়ক্িতবাত রে বা

বিভাগঅর নাইএ জ্ হারআনত পরিছুট।৬%। '..

ক্ষসত জানও অনন্ত্বরপ, এইরপই পারমার্িঝ,. বহর র্রি
রও জীব,তাহাউপ্াি-সহাে করিত যার ৩৭.
(ই কি ডাহা রলাবাইক)।. বরের উপলাধরপ সর

গায়িকা কোনশি খছে। তাহা স্ানদদমর
কৌ থভৃতি সমুদাবনুতে
ভয আছে। ৩৮

টান ফিরব
৩
৮

জের শাক ভি বৃ

ইত্যাশবযাহ,_ নহি!

আমন্মরাদিযু বানু দর

গা বর্ধতে জো! নোপরতাত ইস্ার্চ। ৮৮
..
নিয়ষেনানৃপলত্যমানারাস্তক্াঃ অনন্বমেষ কিংন ক্যাশ জগহিনাতখপ-

ত্য সবষ্ঠযতাপেযা ইত্যাহ- স্ব! ইতি) রস্তুনাং পৃথিব্যাদীবাং.ধর্দাঃ ফাঠিন্তদবত্বাদয়ো যদ! শঙ্কা! নবাবসাপান্তে, তা। তেহাংধর্্াণাং সাহর্ধগাৎ বিদিব্রণেনৈকত্া-

শাহরাদিতার্ঠ। বিতি প্রদিত্ধিং

বহানাৎ জপমিবোদিতবাবহারববতা,
দ্যোতয়তি
|৩৯ |... .. ..

নথ জড়ায়: অক্গা জিরার, হাতে ইজশ্যাহ,_চ্যােশ ইতি
নাশ্তিক্চচ্ছায়াবেশতঃ, চ্গিং

ৰা

মব চেতনদ্বমাপন্সের 'বিভ্াতি আতীয়তে

মতোহস্ানিরাসকং ঘটত ইতিতাক জন তে কিযারতিমিভাত আহ,_তাহাীতি।
3185
রক্ষণমীস্বর্তাং

ইশ

জি

ধ

ভা আজে প্রানি) ৪৮
৮

গে

নিন

হজ

ূ

|

গর ধর্ধের

স্্য হইয়জগতেরনুশৃঙ্ঘন! ভঙ্গহয়।৩১

নিত্যচৈতন্তপররুদ্ধের
সেই. পূর্ব্বো্ত শক্তি তীহারই বান বাজ

চেতনবৎ হন(অভঞব যেই শির জগাপৃকধলা-নিযমবরতত, অসম্ভব নহে)

সেইশিপ উপ

সংযোগযুক্ত
হয:পররদ্-চৈতজতই ঈশ্বর হন অর্থ

নিরুপাধিক ্রমীচৈভন্তই:.
পর, এবং মাপা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম
ঈশ্বর । ৪০1

.

আর গঞ্ককোপরপ উপাহি বলে কই নীফণেপরিচিতহন।

৯৪

পঞ্চদশ ।

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াৎ পি
5 নপিভামহঃ।

না
মস

&

॥৪হ॥
ক ।

রত দরাসাবরের। সমাপ্ত॥.
ইবোদালিছেনি কোশাদাং পরাখেবাভিহিতছাৎ তয্রিমিত্বকং জীবদ্মিদানীম্
আঁহ,_কোশোপাধীতি। কোণ এবোপাধি; কোশোপাধিঃ তদৃবিবক্ষায়া প্ধযালোচনায়াং

ক্রিরমাণায়াং বরন্মেব লত্যাগিলক্ষণমেব জীষতাং জীবব্যবহারবিধয়তাং গচ্ছতি। নহৃ
একসতৈব বিরুদ্ধধর্শ়ঘোগিডং মুখপৎ ন কাপি দৃষ্টমিজ্যাশক্্যা পিতা পিতামহশ্চৈক
. ইতি। যথা এক এব দেবস্ব: একদৈৰপুল,প্রতিপিতা!তবতি পৌতরংপ্রতিপিতামহ

এবং হ্যাপি কোশোপাবিবিবক্ষায়া জীযোতি শাবি

ঈখর্চ

. ভবতীতার্ধ; 1৪১৪: 4

.

জবা

গো সামী

রাহপরাগ

.- ইদানীমুক্তল্ত ভঞানন্ত কলম ঘ এবং তরন্ষেতি। যঃলাধননম্পনন এবমুক্তপ্রকারেশ

গকোপবিবেকপুাদরং আরশতাখতি়ং যানি বেগ লক্ষণ বরোডি এক
বং ব্রজোব তবতি, +ন যো হ বৈভংপরম:বদ্ধবেদবরচ্েব ভবতি,রদ্দবিদাপ্লোছি
| পরান
ভভোৎপি কিমিত্যত আহ--ক্গোণো নান্তীতি। «ন জায়তে
. মিষ্ভে ঘা বিপশ্চিদিত্যাদিক্ুতেত গস্তাধজন্স নাস্তি' অতএব বিদ্বানপি স্থাত্বন-

উর
. যেমন

লব্ধ ব্যবহারে (ক রা পেগ ত

: পিজাও তিনিইপৌরকে অগো করিয়া পিতামহ হন:এবং পুত্রও
:গৌত্ের তাবে তিনিপিতা বাপিতামহ,কিছুইনহেন,তত্রপএক পরব
উচ্ত
যায়!শক্তিউপাধি সাহায্যে ঈশ্বর এবং গঞ্চকোশ উপাধি

আক আর উপাধিঅভাবেনিয়পাধিকেবলচৈততমাত্রহন ৪১1০২ ৰ
এই পূর্বপ্রকার প্ককোশবিবেক ছারা রে.বাজি:'পর্র্ধকে জানেন,
ভিনতান লাভকরেন, বর্বর জন্মরাহিত্য হেতুর্ষভাব-প্াণ্ত পুরুষেরও
৮5

বেক

|

উশ্বরেখীপি জীবেন টং দৈতৎ বিবিচাতে।

বিবেকে সতিজীবন হেয়ো! বন? ক্ষ,টাভবেৎ
*
॥১॥
মায়া প্রকৃতিং বদযাৎমানত মহেশবরষূ।

স মায়ীস্জভীত্যাহঃ শ্বেতাশবতরশাখিনঃ
॥২॥
মনা জীতারভীভীর্ঘবিদ্যারণা যুনীশ্বরে)।

|

ৃ

ময়া'দৈউবিবেকপ্ঠ ভরিতে পদযোজনা ॥

চিকীধিতন্ত গ্রন্থস্য পরগনা,
মঙ্গলমাচরব্ অন্ত বেদাত্তপ্রকরণত্বাং পাস্রীয়মেধা সৃবন্ধচতুটয়ং নি্ধবধকৃত্য প্রশ্থীরস্তং প্রতিজানীভে ঈশ্বরেণাগীতি। -ঈশ্বরেণ কারখোপাবিকেনান্তরধযািণা
জীবেনাপি কাধ্যোপাধিনাহুপ্রত্যরিন)..৮.হৃষ্টদুংপাদিং 'দৈতং জগং বিবিচান্ছে বিভদ্্যতে বিভজ্য প্দর্শাতে।
অন্ত দৈতবিষ্ব্ভ, কাকদ্তপরীক্ষাবৎ মিপ্রয়োজনন্বং বারয়তি বিধেকে নভীতি।

বিবেকে জীরোরিহটযোদৈ ভরোর্বিবেচনে কৃতে নতি জীবেন পূর্বোক্ষেন হেয়.
পরিত্যাজ্যো বন্ধো ফর

পিন সা চে এভাবৎ জীবেনহেয়মিভি

নিশ্চীয়ত ইভার্ধঃ। ১৪ নি

নন অনৃষটারা জীবামামেব জগদেতদ্ং বাদিনো বরণয়ন্তি অত; কথমীখ্বরহথষন্বং
জগত
উচাতে ইত্যাশয, বহক্রতিবিরোধায়েদং চোদ্যমুখাপরিতুমর্ভীভ্যতিগ্রাযেণ শ্বেতাখতরবাকাস্তাধধ্ধজ: পঠভি মায়ান্িভি। মারোপাধিকমীখরং প্রস্তত্য অক্মান্সারী হ্জতে
খতিব

গাল খরার

দত

২)

উর কর্তৃ ও জীবকর্তৃককমিতজগৎ বিভাগ করিয়া প্রদর্শন কর!
যাইতেছে;কেননাসেইবিভাগ জ্ঞান হইলে, জীবের পরিত্যাজ্য দৈতভাব
স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ১।
্বতা্থতরোপনিষদে
ব্যক্তআছেধে,মায়া শক্তিকে সৃতিবলিয়জানিনে

এবংসেইমায়ারগউপাধিবশিট 'চৈত্তকে ঈশ্বরবলিয়া! নিশ্চয় করিৰে |
সেইমায়া-উপাধিবিশিষ্ট
ঈশ্বরএইসমুদয়জগৎস্থটটিকরিয়াছেন। ২।
৮৮

সস
ইদমত সবেবামীৎবায় তদৈকষত। ডি ৯৪
২

পপািশাপিশিপীপশিসী পপি

৯৭

রেবোপনিষযাকানতোহহদ মতি আত! বা
ব ইতি। “আত্মা বা ইক

এবার আনীনলা্ৎ কিধন সিষখ.ল ঈক্ষাত লোগাঘু সু হভা ইতি ল ইমান লোকানসজতেপ্ভানেনতা

পরান ০

বহযূচাঃ খকৃশাধাধ্যার়িনঃ

আহঃ৪৩)

তাত উবার জিদ প্রমানমূইভাডিপ্রে্াসাকির
খ়িতি বছ ক্তানিভি সবাত্যাম।
নিত জ্ঞানমদ্তং বন্দ ইত্যাপ্ম্য পতশ্মাছ বা

এডসাদারন আকাশ:খু” ইজারা

ইন বাকোনহাতি

কাত তা শাটল লো সাও চি রত বদিদং

বিমেতি ধাকোন উদ্তৈঘ র্গণে রীজর
.

টি

লাটনৈল| জাল

ধ্হ কা

(িজেগর্ধরজনকদ পরান ঈঙাই জগৎ পূর্ব
ভিন ফর করনে মন হট বিরি সংসারে
এইসমস্ত ক হট হইল ৩
নু
8

উতিরীয় উপনিষদে আছে, অই হইতেশি:মেইন রত ৰ

আহাশ,বা অসি, পৃথিবী,ও,

এবং.স্ুলদেই এইফরিখিব রথ

বধাক্রমে
উৎপনরহইয়াছে।. আমি পরজাত হইয়াবহরূপ ধারণ করি, এইরাগ
কামনা ছারা(তাই) ভ্ঞানম় তগোবলে সকল গংস্থ্ট রিয়াছেন। 91৫1

সামবেদীয় ছান্দোক্জ, (উপনিষ়েস্প্টরূপে
উক্তহইয়াছে যৈ, এই জঈং-

৮৭

মরূপাভ্যাৎ রামা

টং,

বিড়ানর্নরা কাক রাজার? পেতো

এনাগেতিকজেজাৎ উর মি স্তিজিত

তেহাং খবেবাং ভুহ্াদাং ত্রীশ্যেষ, ইনি এহারাত জীবুরিজবিভা- |
অভি
লাগাবর্ী্তার্ধ॥$।
তৃত্ক ..
দিনাঅগজাদিশরীরনির্দা
মুঙকোপনিধদাপি “তদেতং নাং হথা হদীগতাং পাবকাৎ বিদ্ুবিকগাঃ নহণ:

প্রতবনে মহুপান্তখাকরামিষিধাঃ . সৌমা! ভাবা :ধানে কষ. চেবাপি

েতি।৭
রে জহি: রড ইহ বসি জগহপ়মতি

নাক

বঙ্গণো নামরপাকষকং

এবং বা

রানে ামারমপ্তিবাকোন

পা| আপা

বাচযাম 'মারোগাধিকাৎ বর্ষণে! নাছক্পপন্পটাকরণলক্ষণ] ক্রিক! তয়োর্নামরূপরো-

চ “ভদিমপোতহি নামরপাভীমেব বযাক্রিয়তেৎনে

বার

নামারষিদংবূপ” ইতি ঘাকেনাতিছিতা। ভেচ বিরাগ" "্আক্ৈধেদমগ্র 'আনীং

রি ই

নর

রশি! ইতয্ঃ।৮॥৯॥

কে শা

লে

উৎপত্তির পূর্ন সংমাত্রছিলেন,দি ব.হই জন্য পর্যালোচন।
করিলেন। অন্তরঅলি, ল, অন ওঅগজাদিবিবিধপ্রকারজীবদেহ দকল

উৎপন হইল।৬।
অধর্ববেদীয মুগ

..
তিক হইছে ছে ফোম জমি হইতে

লিঙ্গঅথ ক] মগ উদ হয়, ভন্রপঅক্রপ্রমেখর হতে বিবিধ
গ্রকার চেতন জীব ও-নানাবিধ জড়পদার্থ সকল উৎপন হইয়াছে । ৭।

বাহমূনেয বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে,পূর্বে এই জগ২
বর্ধীরূপে ছিল, এক্ষণেবিরাট প্রভৃতির নাম ও রূপ দ্বারা
ৃতরূপে
অর্থাৎ
অব্যাক

৮৮

পঞ্দশী।

কতা রূপান্তরৎ
গে

তয়

প্রাবিপদী্বরঃ।

প্রানবত প্রাপধারণাৎ
॥১০॥

বা
ি ₹লি্বেহস্চ যঃ.পুনঃ।
লিগদেহস্থা তৎলতেমা! ্বাতে। ১১৪

মাহেশবরী তুবাবায়
তস্তানির্্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিপ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥ ১২॥
উলাহৃভাতিঃ শ্রতিভিপৈতিষটাতিধানানসরং ব্র্মণো! ভীঘরূপেণ তত্রপ্রবেশো-

ফপ্যতিহিত ইত্যাহ,কৃক! রাপালতক্মমূ
ইতি।জৈবং জীবদন্দ্ধি রূপাভতরমবিক্রিয়াদ
্ধাণে। বিল্গণং বিকারি,পমিত্যর্ঘ, দেহে দেহজাতে। ভীবতবং
কৃতইত্যত আহ্
জীবন্বমিতি। প্রাণাদীনাং স্বামিত্বেদ £রকং প্াপধারণৎ তন জৈব রূপং কৃত্বা
০5৮
এ
2,

রানা তং িানমিভি। বি

দিকে

ভু.বত যশ্চ, তত্র 'কিতো। লিঙ্গদেছো বশ, তস্য নিঙ্গদেহে বিদ্যান্ষ্াতারতনগ্যন্তেধাং বয়াগাং লমুহো! জীবশজেনোচ্যতে ইভার্ 0১১
|
2০ 'জীবর়পের প্রবিউছে সভা দিবি বং কুত ইত্যাশাহ মাহেগেরী ভু. মায়েতি। .মাহেখরী “বাছিনস্ক মহেখর*সিতি তাক
মহেখরলম্বদ্িনী বা মায়াতি তন্তানিশ্াণশক্তিবৎ জগৎসর্জদনসীমর্ধযরঃ 'মোহশজিন্চ

(মোহনমামধ্যমন্তি “তকেতজ্জড়ং. মোহান্মক"মিতি ক্রতেও। ততঃকিযিত্যত আহ তং

-জীবমিতি। অনে। মোহদপজি; তং. পূর্ব্বোক্ং বং গাহি চিদানন্াদিশ্বরপজানরহিতং
কৰোতি॥১২৭..

সিডনির

তরি

একার

গেগত, অথ,অজ,মেষ এবংপিপীলিকাদি হনে বা হইছে ৮১। রর

_ সুর্বোকষ সমুদায়তিরএইতাৎপর্ট যে, পরমেখর জীবটৈভন্যরপে
তি
ছে শের নস» রঃ

কা

চিত্তপানা

২

'শডিও আছে, তেই শি সহ

পঞ্চদশী1

৮৯

মোহাদনীশতাৎ প্রাপ্য গো বপুি শৌচতি।
ঈশঙষ্টমিদৎ দ্বৈতৎ সর্ববমুক্তৎ লীসতঃ 0:১৩ ॥ :
সপ্তাননবরাক্ষণে টৈতৎ,জীবক্টং প্রপাঞ্চিতম্.।অন্নানি সপ্ত-জ্ঞানেন কর্নাণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৪.॥
র্ভযাক্সমেকৎ দেবাযে তব পশক্নং চতুর্থকফম্। :

অনত্তিতযমাত্বা্থমন্গানাৎ বিনিযোজনম্॥১৫।
্রীহাদিকৎ দানে জীন তা মনঃ।.
চে

ভতোহপু 'কিমিতাত আহ নোহাদনীনঙ্া্িতি।. মোছাৎ পুর্বোস্তাতৎ অনী-

শতামিষ্টানিপ্রান্িপরিহারয়োরনমর্ধ্ং প্রাপ্য বপুষি মগঃ শরীরে তাদাত্্াডিসান,
গ; শোঁচিছুঃধিত্বাদাতিমানং 'করোতি “সমানে
বৃ পুরুষে! নিমগ্োনীশয়া। শোচতি
মুহুমান” ইতিঅতো ভা ্ামাপনাত পিয়ার হননি
লমানতঃ সঙ্ষষেপেণেতার্থঃ॥ ১৩॥
নস জীবন্ত দেভজইতবেকিংমানিত্যাশদযাহ দগায়েি। কথং তত্রপ্রপফিত-

মিতযাশক্্য নপ্তারশবধাচা ফৈভিপরতিপাধকং শ্যৎ অপ্তান্নানি মেধা সপনাহজনয্নং

পিতেপ্তি বাক্মর্ধতঃ লংগৃছ্ঠাতি অল্নানীতি। পিতা বাটার জগহ্তগাদনেন
নর্বলোকপালকো
সী ইত্যর্ঘ;॥১৪॥
ননব্নসপ্তকনর্জ্নং কিমর্যমত্যাশহ্য তধিদিযোগোছপি ''একমন্তাসীধারণং দ্বে দেবা.

নাভীজয়ৎ ত্রীণ্যাআনেৎকুরুস্, পণুত্য একং প্রায়চ্ছৎ* ইতি ঘাক্যেনোক্ ইত্যাহ
ম্ত্যান্নমেকমিতি। বিনিযোজনমুক্তমিতি
শেধঃ॥১৫॥
তানি চ নপ্তাননানি একমন্ত নাধারণমি ভীদনেবান্ত তৎ লাধারণমন্নং যদিদসদাতে

হইয়া সাংসারিক হৃখ-ছুধ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ ঘারাঈশ্বরত্ববিস্মৃতহইয়া
সংসারে নিম্ন ও শৌকাকুল হয়। এই সমস্ত-_-ঈশ্বর কষ্ট দবৈতপ্রপঞ্চ সংক্ষেপে
কথিত হইল | ১২। ১৩

সপ্ানতরাহ্মণে জীবকর্তৃকহৃষ্টদৈতবন্তসমুদায়ের বিবরণ প্রপঞ্িত আছে,
উৎপাদক অর্থাৎ জীব জ্ঞান ও কর্মঘার! সাতপ্রকার অন্নসৃষ্টিকরিয়াছেন। ১৪।

মর্ত্য জীবের নিমিত্তে এক অন্ন শন্তাদি হৃষ্ট হইয়াছে, দেবতাদিগের

নিমিতে ছুইপ্রকারঅল্পঅর্থাৎ বর্শও পৌ্নমাস যজ্ঞ,পণুদিগের নিমিতে

টন
মনোবৃত্যাত্ুকো জীবসঙ
্কল্লে! ভোগিসাধনম্
॥ ১৯ ॥

...ীপামিমযাদী বন্ততেকবিধে স্থিতে।

নি মাথ
বাা বা
বাড়হে লোম থাইজ রত ঈদৃদ-

| বতীরাসাং আগা ভিইনখরদিখিাৎ জানাজা ৃ
ঈশেন পো্ানীতি। 'জানকতাং নং বি প্রতি দেবত
াপরহোফি

দা্িবধ্ধামং কর বিহিত:বজ্জাদিরপপরতিধিদধং ছিংসাটিরপং

তদন্নভাংতেষোং্হাটিজাণাস্তানা শ্বভোখোপবনণবমিতা্য;। ১৭।

তা
পি

এতাবগা কিছুকং, তবতি ততরাহ ঈশকারধামিতি। জগৎ
রীছাদিকলপমীশকার্াকেন ভীবতোগাষেন চ্যান: একা উজ

দৃ্টাাহ পিড্েতি। 451

|

:.ঈশজীবরোর্জগৎসর্জনে কিংলাধনমিত্যত শাহ

এর

হি

এ নার িিকে
জিএর অঅ চ বাকা,

ও পরা,এইগাঁ প্রকারঅর নিবে । ১৫। ১৬

৪

২ কর সবার
প ার
দ
রিল দা,সাদিউজানও
তৎসমুদযের অত্র অর্থতি,ভোগটব
স্থাপন বরিয়াছে।: মুকের
.. আরছাে
টজীবকত। নেন রমপিতা এবংপিতা সেল
ও

আইজ

নইজগংএবং
অবি
ত। ১৭1১৮।
াএইর চইহেভাবে
যি
প্হজীব
িকভোগঈদে
সং
,
হাই
ধরলে সি
এ,
নিয় বীপ ভোগরিষয়

ক জীবৈর বেসহজ, তাহাই ভোগস
াধন।১৯।

. প্চরলী।

[.

৯৯

ভোকৃীবৃতিনা নাসা তন্ধোগোবছয়েষ্যতে 1:২০ ॥
হৃষ্যত্যেকো মণিং।লব! জধ্যত্যন্যো হলাভতঃ।
পশ্ঠতোষ বিরক্তোহত্র ন হ্যতি ন পাতি ৪২১1.

প্রিয়োহপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিভানত্রয়ঃ।
্টা জীবৈরীশষ্টং রূপৎ সাখারগৎ-ভিযু॥২২ ॥
ভারা স্ব,ষা! ননান্ন! চ.যাত! মাতেত্যনেকথা )
প্রাতিযোগিখিয়া যোষিস্িদ/তে ন স্বরূপতঃ ॥ ২৩॥
নবীখবরহবন্স্রপাতিরিকো ভোগান্ধাকার এব নাস্তি কে! জীবেন হজ্যত
ইতাশঙ্ব্যাহ ঈশনির্শিতেতি ।, একাশি, বিষয়ে বহুবিখো ছোগটু
উপর

এ্রয়োজকং ভোগ্যাকায়তেদং গময়তীভা২0:০২,

প্রা্থোভীভারথঃ॥২১। |
কে তে ভোগতেদোপরস্ক! জীবনটা আঁকারতেদা
হি তরিরোধনির ইতি।
মণিনিষ্ঠাঃ পরিয়াপ্রিয়তবোপেক্সাতুলক্ষণা আকারভেদ! জীবৈ; হাঃ ভ্রিঘপি ০
স্যুতং বক্সণিরূপং তসীপনির্িতমিতার্ধঃ ॥২২)
উক্তং জীবস্ষ্টাকারিতেদমুদাহপাস্তরেশ সপষটন্তি তার্য্যা দ্বুষেতি। নদান্া ভর্ভ্ভগিনী, ঘাতা! দেববপত্ী, প্রতিযোগিধিয়] আাণ্তিবসিগাস বৃদ্ধা

তত্দপেক্ষ! ইতর) ২৩]

(যদিও ঈশ্বরকর্তৃকসষ্টসমুদ্রবস হ্বরূপতঃসা জীবকন ট
হইতে পারে না, তথাপি )ঈশ্বরকর্তৃক স্ষ্ট মণি প্রভৃতি বস্ত সকল রাপান্তর

প্রাপ্তনা হইয়াওতোভারলনাপ্রকারবুক মেইদকবহরভোগনান!
প্রকারে হইন্বা থাকে। ২০।

ূ্

কেহ,মিলাতে
হুষ্টহয়,কেহ অলাভ বশত, ক্রুদ্ধ হয়, অন্ত বৈরাগ্যশালী
পুরুষসেইমণিদর্শনকরেনমাত, হার হর্ষবাক্রোধকিছুই হয়না।২১।
মণির ' প্রিয়অপ্রিয়' এবং উপেক্ষ্য এই তিন রূপজীব-স্থষ্, আরপ্রিয়

অপ্রিয়ওউপেকষ্য এই ভাব সাধারণমণিরূপ ঈবর-সষ্ট। ২২।
এক রই স্তবযুক্ত নরনারীর ব্যবহারে ভারা, পুতবধূ। ননান্া, যাতা এবং

৯২.

পঞ্চদশী।

নম(জানানিভিন্যস্তামাকারস্ত ন ভিদ্যতে ।

যোষিবপুষ্যতিপয়ে। ন'দৃষ্ট। জীবনির্রিতঃ | ২৭॥
মৈবং মাংসময়ী যৌধিৎ কাচিদস্তা। মনোময়ী |

মাংসমধ্যা অভেদেহপি ভিদ্যতেহত্র মনোময়ী॥২৫ ॥
জাগ্রম্মানেন মেয়ন্ত ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৬)
মন যোবিকিলাণ ভার্ধা যেত্াদিা নাসেরভিন্নানি উপনত্ান্ে ন তুতদ্-

বিষয়ভূতায়! ঘোষিত: শ্বয্পপভেদে' দৃষ্ঠাতে অত প্রতিযোগিবিযা নাতির বা
সযুক্তমিতি শঘতেনন জানামিভিনাামিভি॥ ২৪। মা
. জ্ঞানবৈলক্ষণ্যস্ত জে বৈলক্ষপ্যাধিনাভুততবাৎ :জানল এঁবেত্যাশয়েন পরিহরতি 'মৈবংমাংদমী যোখিদিতি ॥ ২৫ নাত
নন জান্ত্যাদিসথলে যাহব্যিযাতাবা২ ঘত্রস্ং বস্ত মনোময়মন্ত প্রমিত তু
তদনুপপন্নং বাঙ্ছবস্তনঃ 'নতবাদিতি শঙ্গতে ্াভিদ্বখেতি। মানেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাথেন
মো প্রষের
ভেতর,
॥২5।

মাইভাদিনানরকারে বিডি আখ প্রাণহয, কি রর সবরূপতঃ
ইলী হরর

আরাপুত ইত্যাদিজ্ঞানসকলভি হউক,কিন্ত আকারের ওত ভেদ

. হইতেছে ন)স্ত্রীমূর্তিতেজীবহৃষ্ট কিঞিৎ বৈলক্ষণ্ও পরিরৃষ্ট হয়না (হুতরাং
জীবহউট ভোগ্যএ কথাসঙ্গতহয়কিরপে?)। ২৪। 0.

বাহছবনত. ছুইপ্রকার ;-_বাহুদেশে পঞচভৃতময় এবংঅন্তঃকরণে মনোময়,
তাহাতে ঘি বাহদেশে চুষ্টমান মাংসমনী স্ত্রীর ভেদনা৷হউক, কিন্তু
রাহ

সই জী 8 পট ক পতি মা কা

শ্বরূপের সম্ভবইউক,নত গত অবস্থাতেবাহ্৮০

প্রকারে

অন্তবহয়জহাতে মিন্ান্ট এই)বাহে।মান বনততে চকুপ্দৃতির সংযোগ

গথারা অন্তঃকরণ, সংযুক্ত হইবে সেইবাহুবন্তর
যেপ্রকার আকার,অস্তকরণও.

পঞ্চদশী।

্

৯৩

বাঢ়ৎ মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাঁদ্ বিষয়াকৃতিঃ।
ভাষ্যবাওককারাভ্যাময়মর্থ উদদাহৃতঃ (১) ॥ ২৭ ॥
মুষাসিক্তৎ
যথা তাঅৎ তন্নিভৎ জায়তে তথা।

রূপাদীন্
ব্যাগ বঙ্চিত্তৎ তক্গিতৎ দৃষ্টতে প্রুবম্॥ ২৮1
ব্যগ্তকো বা যখ! লোকে? ব্যঙ্গ/স্যাকারতামিয়াৎ।

র্বার্থব্যঞ্কত্বা্ীরর্থাকারা প্রদৃশ্ঠতে ॥ ২৯৪
প্রমিতিবে বাহ্বিধযনবদ্গীকরোতি-_বাঢ়ুিতি। কখংতরিতখিষযষ্ট মনোময়-

তণ্ঠমেন যোগাৎ সম্বন্ধাৎ
যুছাত ইতাত আহ,_ষানে দ্বিতি। মানে 'বিষয়ারুতিতস্ব
স্গাৎ। নব্বিদং শ্বকপোলকল্িতমিস্যাশক্যাহ তাষাবার্তিকফারাত্যামিতি ৷ ২৭ ॥

তত্র তাবৎ 'ভাধাকারবচদমুপাহরতি মুযাঁসিকমিতি।

ধথা ভ্রতং ভাজং মুযায়া

সিক্তং লন্বর্িগ্ং জায়তে তৎনমানাকারবছূতবতি ভখা। রূপাদীন্ বিষয়ান্ ব্যানবও
বিষরীকুর্কাৎ চিত্তং গ্রবমবন্ঠং ভিত দৃষ্টীতে উপলভ্যত ইতার্থ; [৯৮1
নমু ভামাগেরগ্রিসম্পর্কাৎ দ্রতন্ত যুযানিষিক্তস্ত কঠিনসূখাভিযাতেন শৈত্যাপত্েঁ
মষাকারাপত্তাবপি বৃদ্ধেরমূর্তাস্তামাদিবিলক্ষণায়1 বিষয়বাপ্তাবপি কৃতন্তদাকায়াপত্তিরিত্যাশঙ্কা দৃষটাসতান্তরমাহ
ব্যঞ্জকে! ঘেতি। যথাব্যঞকঃ প্রকাশকঃ আলোক; আতপাদিঃ
বাঙ্গাস্ত প্রকান্টন্ত ঘটাদেরাফার়তামাকারবত্তামিত্লাৎ প্রাপ্ধরাৎ এবং ধীরপি সর্বার্ঘন্ত
ব্যঞফতাৎ সকলপদারথপ্রকাশকত্াদর্থাকারার্ধস্তাকার ইবাকারে! যন্যাঃ না. তথা
প্রদৃষ্ঠতে গ্রকর্ধেণোপলত্যতে ইত্যর্ঘ॥ ২১৪

তন্রুপ হয়,হুতরাং
জাগ্রত অবস্থাতেও বাহা বন্তর মনোময় হওয়া সম্ভব হয়,

ইহা ভাষ্যকার ও বার্ভিককার বিশেষরূপে ব্যক্তকরিয়াছেন। ২৬। ২৭।

অগ্নিসংযোগ দ্বারা দ্রবীভূত তাআদি ধাতুমুষাতে “অর্থাৎ ্াচের মধ্যে” প্রদর্ভ

হইলে যেমন তদাকারপ্রাপ্তহয়,তদ্রাপঅন্তকরণও চু প্রভৃতি ইহ্জিয় দ্বার
বাহু বন্তাকে প্রাপ্ত হইয়া! তজ্জাকারে পরিণত হইয়া! থাকে। ২৮।
অথব! যেমন সাধারণ বস্তপ্রকাশক কূর্ধ্যাদির আলোক যখন যে বন্তকে

প্রকাশ করে, তখন সেইবন্তরআকারবিশিষ্টহয়নতুবাবন্রস্বরূপ প্রকাশ হয়
না,তন সর্ববনতপ্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বন্তকে অধিকার করে, তখন
আকারে পরিণত হয়,তত্তিন্নতততবস্তর জ্ঞানহয়না।২৯।

(৯) উদীরিত ইতিমু্ীমূিতপত্রকপাঠঃ।

ইদানীং খারিকারনবার বাতু্দনাতিমম্পিরিতি। মাতুঃ টির
জিদান, প্রমাতু্ানাতিনিশশত্তির্ানস্য-পাভাসাম্ঃকরখনতিরপস্তাডিমিপপত্তিরৎ-

পিিওযীতি লেঃ (নিশ্পগযূতপং নান মেয়ং পরনে, টাদিরপাঁসতি প্রাপগোতি

(কিক ডমানং মেরাতিসঙ্গতং গনেরেণ নব লনেযাবং ঘোযন্ডাচেবান। বন্ডভন্মেরাভং
ও ভাব কোরমলাবারতা নাকেখাসী ৪৩০৬.

বক্র»,
প্রকু্ে কিমারাকন্ব ইত্যত আছ .সাডোবষিডি। নুমষমরঘটন্তেব
অনা তেদব মানা. ্রহীতুমশর্যক্কৎ স্রাহকান্তরাকাবাচানধি্গিয়েরেত্যাশক্কয
ীযকাভরাভারোনিত
ইত্যাহ- নৃষধয়ইড়ি।, ৮০০ আনাম
বহার বাথ ইচ্কর্চ॥ ৩১)
রি
।তরছছেবং িনিধং হত কন্ত হেরতং
ক্ষত বা মেতি_ন জায়ত ইত্যাশহা

বহি

ছিরে

তব

দরশরাতি অথযব্যতিরেকাত্যামিতি।

. বাহবন্ধসকলচু প্রভৃতিরনিকট হইলেবুদ্ধি ্রমাতচৈত্ হইতে
সাগর বে বস্তুকে অধিকার করত তদাকারেঁ
পরিণত হয়,
রি
নি অন্তংকরণে তন্রপ

উরি সাফি খরপ্রকাশিতহা অধরও ব্যতিরিক
রা গত হওরাবেছে যে, রনোমরবধমকলইজীবেরমংসারেবন্ধছই-

চি মনোমর বন্রবিদযমীনীতে
হুখও:ইত উৎপন হয়,.আর.-ভহার
বিনুই হর
হজনা উর খাড়া নকর

ূ পরিশী।.

৯৪

সানি থহপিসতি ন য॥ ৩২৪,

অসত্যপিচ বাছা স্বগ্া্গী বধ্যতে মরঃ1:: .
সমাধি সাস্ািন নবধযতে॥ ৩০৪্
ররদূরদেশং গতে পুজ্রে জীবত্যোাত্র তৎপিতা।
বিপ্রলস্তকবাক্যেৃতৎ মা প্ররোদিতি ॥ ৩৪ ॥.

স্বতেহপি তশ্মিন্ বার্তায়া

মন তত লা নরোদিতি।

অতঃ ্ন্যজীবনবরা্সং জগৎ ।৩৫৪
অবরবাতিরেকোবেে দিতি বতযন্িযিতি॥.অন্দিনু জীবনে মীদসপ্রপঞ্ে সি
বিদামানে হুখছঃে সঃ বত; অন্ত তুতিন ন রংনুখংছা নাস্তীতার্ঘ:& ৩২
নুকাবধ্যতিরেকে বাঘ বিষয়কিং নস্াভাম ইভাত আহ--অনস্ালতি।

নরো! মনুষ্য) এজ

পি,সবস্মানে?

লে বাস্ছার্থেৎমূকুলে

ঘোষিদা্েঁ প্রতিকুলে খ্যামাদ চ শির বিষপেহপ্যপ্যবিদ্যমানেহপি বধ্যতে
সথছূঃখাত্যাং যুজ'তে। : লমাধ্যাদিযু তাৰ বাসথার্থে সঙ্াপিন' বাতেন তধাদি-

ভাগ ভবতিঅতনতিধ়্বঘব্যতিরেকে! নত ইত্যর্চ1৩৩।
মনোময্রপধণ্ত, বন্ধকেদব্যাতিরেকাযুদাহরণেন সপষ্টয়তি ছুরদেশং গত ইতি,

নার্দেন। দেশীল্তরং প্রাণেপুতে ভন জীষত্যেব লতি অত্রগৃহে শুন্য পিতা,
বিপ্রলকস্ত মিথ্যাব্নেঃ পরবকস্ত পুত্র! মৃত ইত গেণবাক্যেন স্বপুত্রং'.
মৃত কলমত প্রকথেন রোগিতি ॥৩৪॥ মি
ধা পীর খান লাগ

ফিতনাহাত সর্বনতেডি॥ ৩।
পপশীাশীশীশীশশীশীীশটিি

রোগ্নং, ন করোতি।

রঃ

শশীঠিসিশীিশি তি

জ্ঞানাভাবহইলেও মনোময় বন্তদ্বারা বন আহ, সমাধিসুতি অথবা
চা অবস্থাতে বা বন্তসবতেও মনোমযনের অভাবজন বন্ধনহীন হয়।৩১-_-৩৩।

_ পুত্রভুরদেশে অবস্থান করিতেছে 'এষন সময়ে কোনমিথ্যাবাদী আসিয়া

তাহার পিতাকে 'বলিল বে, তোমার পুত্রের পরলোক হইয়াছে, তবে তিনি
পুত্রেরমৃত্যুনিচ করিদবা অব্ঠ ক্রনদীন করেন । অথথ] কোনব্যক্তিতাহার

উ্রদেশাবস্থিত
পুত্রের বার্থমৃত্যুহইলেও তৎসংবাদনা৷পাওয়ায় জীবিত
জ্ঞানকরিয়াগরয়ক্সচিত খাকেন। অঙ্এব মনোময় জগৎযে.সরধ্জীবের সংসারবন্ধেরকারণ ইহার্প্রকারে সিদ্ধহইল । ৩৪. ৩৫।

. পঞ্চদদী।

৯৬

বিজঞানবঁদো বাহার্থ-বৈয্াৎ স্তাদিহেতি চেৎ।
ন হদ্যাকারমাধাতুৎ বাহান্তাপেক্ষিততত:॥ ৩৬.॥

বারফিতুমীশ্মহে।
বা.বাহ্যৎন
বৈযর্ধমন্ত
যোজন

নসাননীত হিহি ০৫৪

জে
বীময়ান্তৈব জগতে!বদ্ধাহেতুহা্গীকারে বাহার্থাপলাপাদপনিস্ধাস্তীপত্ি: স্তাদিতি
শক্ষতে বিজাদবাদ ইতভি।, পরিহয়ভি--ন হুদ্যাকায়মিতি। হদ্যপি মীননগ্র্ণস্তৈব
বন্ধহেতত্বং তথাপি ভদ্ধতুদবেন ০০

স্বীকারা ন ০

ইতি

ভাবঃ॥ ৩৬॥
-. অহ, হদ্যাকার়সম্পায়বাহুপদার্থে! টির রানে
উত্ধরোত্তরষানস্রপঞ্চহেতুহোপপত্তেরিত্যাশঙ্ষ! পোঁড়বাদেন তাদঙ্গীকরোতি,_বৈরর্ধাম্ত
নেতি। ভহি বিজ্ঞানবাদাৎ কো! ভেদ ইভাত আহ--যাহ্মিভি। বিজ্ঞানবানিনে।
বাহার্ঘমেবাপরপততি ধয়ংদ তথেত্যরষেব ভেদইভা ্রশ্নোজনশৃতযরাদভাপগমোৎপাবু এবেড্যাশস্যাহ পরোজনমিতি। মানাধীনাবস্তসিদ্ি্ন প্রয়োজনাধীন! মাননিদ্ধন্ত

প্রযোজনপুমারেপালতবত নোকিকৈর্াদিতিবানতুপগমাযিতি ভাষঃ৪৩৭
মানসবৈকস্ৈব বদ্ধহেতৃতবে তন্ঠ মনোনিক্বোধাত্মকেন যোখেনৈব নিহৃততিসস্তবাৎ
অক্জানন্ নধনিবরকতাতাপগমো বিরুযোভেতি শক্ত ্াননং মতি

|

বাহুজগতের অস্তিত্বেরঅব প্রয়োজন আছে, যেহেতুবাহুজগতের সক!

১

০ বাহুজগধব্যাতিরেকে

পর সংস্কার রা অসতকরণে জগৎ প্রতিভা

:. ইউক.তঞপ্রতিগা নিক বাযাইতে পারে না, যেহেতু বনতরসঙ দ্ধ

..প্রমাণাধীন তাহা কোন প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না, অতএবপঙ্ষাদি
মাগসিন্ধ জগৎ কৌনকারেহিতযানহে।৩৭ 2
'অনোধর ছৈত জগৎ যি র্ জীবের সংসারবদ্ষের কারণ রাতবে মনো-.

লরোধাগথক কোন যোগাভভাসছারামনেরনিবৌধপুরবকসেইদৈতেরনিবিরা
| রিনি হয,বিষে জ্ঞান আলোচনার কি প্রয়োজন?এইপরের

পঞ্চদশী ।

৯৭

তাৎকালিকদ্বৈতশাস্তাবপযাগামিজনিক্ষয়ঃ।
্হ্ষজ্ঞানং বিন! ন.স্তাদিতি বেদাস্তভিথিম
৩৯ঃ॥॥
| অনিবৃত্তেহীশস্ষ্টে ছৈতে তন্ত মৃষাজবতীম ।

বুদ্ধ ক্ান্বয়ং বোদ্ধ, শক্যং বস্তৃৈক্যবাদিনা ॥ ৪০ ॥

প্রলয়ে তক্নিকৃতো তু.গুরুশাস্রাদ্যভাব্তঃ।
বিরোধিদ্বৈতাঁভাবেহপি ন শক্যং বোদ্ধমদয়ম্ ॥ ৪১
যোগেন রিংদৈতোপশন; ভাৎকালিফ .উচাতে আতান্তিকো বেতি বিকল্প্যাধা-

মঙ্গীকৃতা দ্বিতীরং দূষয়তি তাখকালিকবৈতশান্তাবিতি। 'জঞাত্া দেবং যুচ্যতে নর্কাপাশৈজ্ঞান! শিবং শাস্তিম্ধ্য্তমেতি” যদ] চর্দবদাকাশং হেষ্টনিয্যন্তি মানবাঃ। তদ| দেবমবিজায় ছংখস্তান্তো. ভবিধ্যতী"ত্যাদিস্রতিৎতববব্যতিরেকাভ্যাং ব্্জ্ঞানাদেব বন্ধনিরৃত্বিরতিধীয়ত ইতি ভাৰঃ ॥ ৩১
নম বাহবৈতনিবারপমন্তরেণাদিতীয়নরন্গ্ঞানমেব নোদীরাদিত্যাশদ্ধ্য ভন্মিবারণাতাবেংপি তল্য মিথ্যাত্বজ্ঞানাদেব পারমার্ধিকমন্ৈতং বোদ্ধং শফ্ত ইত্যাহ অনিবৃত্তেপীদধি ॥ ৪০.
ন কৈতৃা্কঞানমূ অবৈতজ্ঞান্রয়োজকমপি তু ওরিবারণবেবেতাতিদি বশম্মানং

প্রতাহ--প্রলয় ইতি। প্রলয়ে প্রলয়াবস্থায়াং ভন্রিত্তৌ« তন্য বৈ স্য - মিবৃতো৷
নস্ধ্যান্ত খিরোধি দ্বৈততাবেৎপযদ্বৈতজ্ঞানবিরোধিত্বে ন তবগতিমতত ঘৈস্স্ত নিবারণে

নত্যপি গরপান্্রাদ্যতাবতঃ গুরুপান্্াদিরপন্ত জঞানসাধনস্তাভাবাদ্ হেতোঃ অয়ং বন্ত
বান্ধং শক্যং ন তধতি অতন্তনিষায়ণমপ্রয়োজকামতি ভাব |$১॥ . .
48

০০০১

উত্তর এই। মনোনিযোধাত্মক যোগাত্যাস দ্বারাতৎকালিক দ্বেত জ্ঞান নবৃতি

হয়বটে।কিন্তুপুনঃপুনঃজনমমরপরূপ সংসারবন্ধন ত্র্জ্ঞা ব্যতিরেকে বেন
কারেনিব হইবার নহে,ইহাবাত ুনঃপুনঃ উক্তহইয়ছে॥ ৩৮৩৯

ঈশ্বর কর্তৃক. স্ বাহ্হৈত জগতের নিরৃততি
নাহইলেও তাহাতেমিথ্যা

জানহইলেই অভেনবাদীদিগের মতেঅধিতীয় :পর্রহ্ধ জ্ঞান, হয়। দ্বৈত
জ্ঞানঅদ্বৈত জ্ঞানের বিরোধী বৰিযব। বাহ ছ্ৈত জগতের অভাব হইলেইযে
অধিতীয়ব্নথজান.
হইবে এ.কথাবলাযায়না। কারণ প্রলয়কালে সমন্ত
জগতের নাশ. হইলেঅৈতবিরোধী
'হৈতবন্তরঅভাবেও গুরুবাশাস্াদির
অভাব বশত; অদ্থিতীয় পরত্রহ্থ জ্ঞান হইতে পারে ন]। ৪। ৪১।

উপাদদীত শীত্রীয়ধাতবস্তাববৌধনাঁৎ॥ 8৩৪ |
আত্মরক্ষবিচারাধাং "পাররীয়ং যানমংজগৎ।
ছে
কাপ
অবাধকমিতি। জঈখরনির্শিতদৈভমধফং ভদ্ম্যাত্জানেনৈবাদৈভজানোৎপত্রেরক্ত্বাৎ নাধকধ গরুশানাদিয়পন্ত
তন্ত

১২

আফাশাদিয়পং উবাভিপদেড্শনাকাছি হেবা

ফুতঃ কারগাৎ দিখ্যভ ইনার ॥ ৪২).
নী: জীব হৈ বিভেজীব বৈভতিভি। (বিন জারর?

াইত্যাহ,-উপানদীতেতি। আ৷তবাববোধলাও ভতবপ্াথখোধনপরথাাগ ইন ধাথৎ

কিংততশাস্ী়ং দৈভিত্যাকাক্ফায়ামাহ;_-আভ্রিচারাধানিতি। উ্াজগভ
প্রতমাগো বিডারাধাং
বং্রধশীদিকং ং শাহীয়ং সাদসংজাগনিভার্ধ।. মনন ভন্টাব'বোধনাধিতুকিসগুপপররন্
"জা হৃষোরা মৃষধে-কাল নরেছ খেগানিচিত্তরা, (১) ইত্ক্থাৎ

'ইত্যাশক্বযাহ,যুদ্ধে সত্বইতি। তবেঅন্ারকানদাণ নাকষাকতে হজরত তারি
আবেডিতি বাধন কাগতিরিতি চে পয্যায়াখনয়ং-ফি

.. খর কর্তৃককউবাছবৈতশপ অছৈত জানের বিরোধী
সহে,বাং

_ জ্দারাই
অত তবৃজঞানহয়,অধধৎ
শুকহাশাংরপদেশ ব্যতীত ফিদা দৈত
_ প্রগঞ্চেনিখযাজঞান ব্যতিরেকে অধৈতি তজ্ান
কখনহয়না,হুতরাং তাহাকে

_ অপ্রস্োজদীয় বলাধায়না ভব অপরবদর) ফিদিদি তহারপরি
চর

রাশ করে।৪২. ০
আদ

গর

পক ই কারেবির) সর

(এবংঅপার 'খৈত। গাহার মধ্যে ঘশাস্রীরছৈতসমূধারপরিভগি কাযা

দিল জিত তন, মা তাল পরত শাীরবৈতোষ্ঠ
িবে। ৪৩1.

ক

রা পরা নতআট পরান কারক শারী নিম প্রপ্
রন বিরা হরটিহাই
রঃ পবা
(১)খার্ধযে্াদেশীপুরাঠ।

পথধরণী।..

৯৯

বুদ্ধেতত্বে ক্রহেয়নিতি শতানুপাদানয্॥
৪ট:1
পা্রাণ্য তে ধা বী লা চপু পু ।

পরমৎ ক্ষবিভাউ্াবরাহাধাৎস্জেৎ,।
৪৫.
স্তন মেখারীচ্তামদিাদাৎপারচ। টে
পলালমিব ধা

ভাজেদ র্থদশেরতঃ1 ৪৬৪

'ভমেব বীরো। বিজ্ঞায়প্েক্ঞাং
কুকি ব্রাজণঃ।
বহ্গন্দান্ বাঁচে। বিগ্লাপনৎ হি তৎ্॥ ৪৭॥
নাুধ্যায়াছ্

ত্মেবৈকৎ বিজানীত হস্ত! বাচো বিমুঞ্চখ।
চান পাই
টা ॥ ৪৮৪
রা কামাদযসরপরমানন্ত দিবিদ্বনথাৎ. তংপরতৈবেতি বাম: অতো! ন. কাগাহপগন্বিরিদ্ধি ভাবঃ॥88॥ .
তরযোধোতিরকালং ভদ্েযপ্রতিপাদনপরাঃ জরতীরুদাহরস্তিশাক্সাণাবীতোত্যাদি,-_

জীন করি, তত্বানঙস্পদ হইলে তাহাও নিতে

হ্হা

সর্ধবেদাতের উপদেশ । 9৩
সেইরূপ যথানিয়মে
বেদবেদান্ত শাস্ধঅধ্যয়ন
ওপুন; পুনঃ অভ্যাস করত;

ধৈত জগতের মিথ্যাতব জ্ঞানপূর্ববক বিচার খারা অদ্বৈতপব্রহ্ধ অবগত হইলে,
চরমে শান্স ও বিচারাদি সকল পরিত্যক্ত হয়, বেমন পান্থব্যক্তি অন্ধকার
রূজনীতে পথ গবলোকন জন্ত উন্ধা গ্রহণ করে এবং স্বগৃহদ্ধারে উপস্থিত
হইয়া
তাহাপরিত্যাগ
করে, যেমনথাস্তার্থীকৃষকগণ ধান্তেরনিমিত্তে পালাল
আনন করিয়া মদন করে, পণ্চাৎ ধান প্রাপ্চ হইলে তাহাপরিত্যাগ
করে,
পইরপ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেদাস্তাদি গ্রন্থ সকল অত্যাস করতঃ নিত্যানিত্য
বিরেচন৷ সুহকারে গ্রন্থেরআলোচনাপূর্্বক
শাস্ত্রজ্ঞান ও অদ্বৈতপরমাস্মজ্ঞানে

ভংপর হইলে পশ্চাৎগ্রন্থসুকলপরিত্যাগ করেন না। রহ্মজিজ্ঞাহ
ধীরব্যক্তি
সেই অদ্বৈত পর বরদ্ধকেজানিয়৷ সেই জ্ঞান বিষয়েই তৎপর থাকেন, অধিক
শবাড়হরপুর্ক শান্সালোচ্লা করেননা,হেহেতুশবাড়স্ধর কেবল বাক্যের গ্লানি

মাত্র, ভন্বারা কোন ফলোদয় হয় না। বাকা এবং মন সংযত করত; সে

১০৩

পঞ্চলী? রি

া |... ..
পি
মন্দমিতি-তিধ
ীয়ম
শ্বৈতৎ তীব্রৎ'
অশাস্ত্র
কামক্রোধাদিকং তীত্রৎ মনোয়াজ্যৎ ভথেতগান (8৯8
'নিষার্য)ং হোথলিতাকে।.....
প্রান্ক
োধাৎ
উভয়ৎ তত্বব
নামঃ সমাহিত সাধনের শর. যত. নি! এ.

বোধাদুর্ঘ্ তকে জীবন্ুতিপ্রসিদ্ধয়ে |
কামাধিযেশহষেন বক্স নহি মুক্তা8৫১
ইঞ্যাদা; করত; টাইজভমিতি। তমেবৈকং বিজ্ঞানী,“ইতানেন তমেবৈকং জানথ
আঙ্ছানমন্তা ব'গে বিমু্ষতঅমৃতস্যৈষ মেভ'রিতি ইতিররধত; পাতা| ৪৫৪৮ ॥
অপাীয়ন্তাপি 'তৈত্টাবানিরভেদমাহ-_অশান্ত্রীয়মপি তত দবিবিধ্মপি 'জরছেপোদাহুরতি কামক্রোধাদিকমিতি। ইতরৎ
মন্দমিতার: ৪১।

কিমলয়োঃ শাস্্ীয়দৈতস্তেব তত্ববোধোত্বরকালমেব হেয় গা উনি
পরাুনিবারণং কিমরধমিত্যত আহ-বোধসিদ্বকনে ইতি। তত্র বিঙ্ষাহ-_-শর্ষ ইতি
স্ততববোধাও প্রাক তরোর্থেরত, তত এৰ নিত্যানিত্যবস্তবিধেকাদিযু লালে

মধ্যে শান্তঃলমাহিভ ইতি পদাভ্যাং শান্তিসমাধী জয়েতে ইতার্ঘঃ। ৫৯)

নন "তত্ববোধাৎ প্রান নিবাধ্য'মিত্যতিধানাত ভৃত্বরকানমন্ত স্বীকাধ্যতা স্তাদিতযাশক্ষযাহ-_বোধাচূর্েতি। উত্তমর্ধং বাতিয়েকমুখেন জ্রননতি কামাদীতি। কাাদিরূপো। ঘঃ রেশ: ন এববন্ধঃতেন বুক ঘন্ধন্তমুক্তত! জীবনুকত্বং ন হি নাস্ত্যেবেভার্ঘ)॥ ৫১॥

.

অন্িতীয়পররদ্ধকে জান,অসঠ..বাক্য পরিত্যাগ বর,জাতিতে এইপ্রকার
পট উপনেশ আছে।.৪৫-_৪৮।

|

অখারীত দৈতওছুইপ্রকারে
বিড )ভীর, এবংমন্দ। কাম্ ক্ধাদি

মনেরবৈত্ভা মফলকে তীরবলাহয়, এবং তত অন্তমনোরাজ্য সকলকে
মদ বলেব্হ্িজঞা পুরুধের এক্দুভয় নিবারণ করা উচিত; যেহেতু

গ্ানসাবনে শান্তিএবং সমাধিই
এ উভরের,অনুষ্ঠানআক উ হইছে1

চল করণে পরি হইবারজানের উত্তরকালেওতাপরি
ভাগ করা করবা,যেহেতু কাম-ক্রোধাদিরপ সংসার বন্ধনে জড়ীভূত
হয় না; বদি উক্তপ্রকার
কাম ক্রোধাদি সরে জীবসুকি না

পঞ্চদশদী।

১০১

লবিং মা ভূ অন্মাভাবেস্বহৎককৃতী।

তি রিচি

৫২1

ক্ষয়াতিপধদৌবে গারো িহেষে। ধস তদ'।

|

বযহ'যোহর কামার কিং ছে ।৫51»
ট807751874

যথেষ্টাচরণৎ
তেস্তাৎ

কর্ধশাস্তা

।

নু 'জঙদীনিসংরাইিরনতাতাততিকপুউবাধপর *ধিঠেহমুকতোবালং, বিনিময়!
আপাস্তিকয়া জীধনমক্তেতি 'শঙ্কাতে ভ
1. ্হিকভোগর্ৃ্িয়া,
জীবুকিত্্াগে" আমুত্িকতোঈিইডিয়াৎ'বিদেহযকিরপি ত্যাজযা তি প্রিবন্ধ! (১) পরিহরভি-ভহি জন্মাসীতি॥
৫২

প্রতিধ্জি ২) মোচনং শঙতে -ক্ষয়াতিশয়/দোযেণেতি। দোবযুক্ততেন হ্রগাদেস্্যাঙাতে
নফলপুরুধার্থ ধিখাতকত্বেণাতীব দে.ধরপস্য কামাদেঃ ল্হরাং তাাজাহুমিভাহ,--ভদ1

শয়ংদোষতমেতি
॥৫৩৪.
নহু -বৈরাগ্যাদিম্পাদনেনাপ্তস্তানর্থহোতোঃ কামাধেস্তকত্বাৎ উহিকভোগমাত্রোগযোগিকামাদাভ্যপগথে কে? দোষ ইত্াশঙ্ক্যাহ--তনবং বুদ্ধাপীতি। তত্ববিত্বাভিমানেন
বিধিবিধেধশান্নমতিক্রমা কামাদ্যাধীনতয়া বর্তমানস্য তব যথেষ্টাচরণং স্যাদিতার্ঘঃ॥ ৫৪॥

হউক,.কিন্তু জ্ঞানদারা যেপুনর্জন্ম নিবারিত . হইবে, তাহাতেই আমার
ইতি, আছে,এমনযদিবিবেচনা! কর তবে তোমার পুনর্জন্ম অবগ্ঠই
হইবে, এবং তুমি্ব্গাদি ভোগমাত্রলাত করিবেঅর্থাৎতুমিজ্ঞানীনহ
বহিকরার মা। আর ক্ষয়াতিশয় ঘোষবিবেচনা করিয়া!স্বর্ঘভোগকে
যদি তৌয়ারহেয় জ্ঞানহয়,তবেস্বয়ং দৌষস্বরপ কাম ক্রোধাদিকে হেয়জ্ঞান
করিয়া কিমিমিত তাহা পরিত্যাগ না কর। ৪৯__৫৩।

' আত তানের পরেও যদিসমস্তকাম ক্রোধাদিকে পরিত্যাগ না কর,

ভবে জেমীরব্ধ্রতিগাবক শানউপুর যথেষ্টাচ
করা হইল।
রণ যদি
6১ বন্যা ইতিযু পু৩ পা০।

€২) প্লতিবন্দী
ইতিমু পণ পাণ।

৯০৯

পঞ্চদশী

তত

যথেষটাচরণৎ যদি) ..
নোদোযুমাতা, কিষ্টোহ্ক (১)নি
চেতাযে বদ

॥ ৫৯.

আন. কো! দোখ ইদ্যাশক্ষা ভবনিউগ্রতিপাদনপরং হরেখরাচাধ্যবচগুণাহরতিধা ৈর্্িতি। বুদ্ধইৈভগতরুমহৈত্থ়পং বন্ধ ঘেন, ল বুদ্ধাতৈতমগদুগ

বিৎভষ্ঠযথেইচিরণং, যদি সাং ভহি অন্তচিতক্ষণাদিকমপি স্তাৎ তথা বি শুদাং
তত্বদৃশাঞেধ
রকোৎপি বিশেধঃ স্ঠাদিভার্ঘ॥৫৫॥.

এতাবতা ,কিষনিউমাপাদিতমিত্যাশক্ষয লোপহাপমুত্বরমাহ-_যোধাও, পরেতি. তব

জানোদয়াও প্রাক কামত্রোধাদিচিভদোধৈস্তব রেশোহভূৎ ইদানীস্ত নর্মনোকনিদীফপি
নহম্ব ইতি রেশদ্ৈষণ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫৬॥
তহি কিং কর্তধ্যষিত্যত আহ--বিছ্বরাহাদিতুলাত্বমিতি। জারা!

বাংস্বং কাষানিত্যাগাশকত্বে নর্বাধমবিডুবরাছাদিদামামূ মাকাজ্জীঃ কিন্তু কামাদিলক্ষণনকলমনোদোদহানেন নর্ঝজনৈর্দেরষৎ পুজান্ব পুজ্যো ভবে
ভারঘচ॥ ৫৭ ॥
শীত

পপীটিপিিতিশীশপী

জাজিরা

এলপি পাশীদিতল ৩৮ পতশীশিশীিিিটীরিিপিপীপি শিপ

তবেঅশুচি ভক্ষণীদি বয়ে কুকু-

রাম হইতেত্রক্ঞানীর কি প্রতেনথাকিল,এবং রাধান্তই ঝাকিহইল 1৫৪৫৫

-. কান হইলেও যদি তুমিযখেছাচারী হও, তবেততৃজানের পুর্াবস্থাত
কেবল মনের 'কামক্রোধাধি দোষে ক্লেশ পাইমেছিলে, এই ক্ষদে ত্জ্ঞান

হইয়া ডোমার আরও কিফিৎ অধিকহইল যে;অশেষপ্রকারলোকদিনও সহ
লাত করিয়াছইল, আহা! কিতোমার ততবঙ্জানের মহিমা! অভএব খবোত

শালী ভূমিমথেছছাট়ারী হইয়াশুকরবয়াহাদির
সাহু প্রার্থনাকরিওনা,

কাম ক্রোধাদি প্রভৃতি অন্যায় মলোগোষ ০০০০৪
লোকেপয হও। তেথে।
২৫09 কিশাস্খেতি মূওপুণবডি,

7.

কও

এ

ছু

এ

পঞ্চদৃশী।

১০৩

ফাম্যাদিদোধদৃষটযাদ্যাঃ কমাধিত্যাগঞ্েতবঃ।..
প্রসিন্ধা মোকপাোযু তানি সী ভরা ওক্ণা ...
নয়াজ্যে ক কাপ্ষতিটৰ ..

অশেষযোষবী্াৎ ক্ষতিওগবতেরিভ। ৪৫৯৫:
ধ্যায়তে। বিষয়ান্ পুংলঃ সঙ্গভেমুপক্থাকনে |...

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঠ-কামাঁৎ জমজ

॥ ৬০॥

তত্্যাগোপায়মাহ কাযাদীছি। কাষাইরা দা, 'স্মাদরে। যেষাং
বেখ্যাদীৰা' তেকামাদাঃ ভেবাংযে দোষা অনিত্ানাভিগযহা যে: দৃিহরলোবনমাদাং ঘেধা, কাম (১) স্বয়পবিচারাদীনাং ড়ে অক্সোক্কাঃ তেঘাং কাদাদিজাগছেডূতে
পরমাণমাহ- প্রসিদ্ধাইতি। তবতু, ততঃ কিছায়াতমিতাত আহ--ভানখিষ্যেতি&৫৮
নঙথ কামাদীনাষ্ অনর্থহেতুত্বাৎ ত্যান্াতমন্ত, মনোরাজ্যস্থ তু অত্তথাতাৎ(৩)২

ছণগো! নাপেক্ষিত ইতি শঙ্কতে ত্যঙজগাতাদেম ই্ি। সাক্ষাদনর্থহেতুহাভাবেপি
পরম্পরয়া তদ্েতৃতবাৎ ছ্যাজ্য্বমেবেত্যতিপ্রেতা পরিহরতি জশেষদোববীজতাদিতি॥ ৫১॥

কাম্যবন্ততেঅনিত্যত্থাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কাম-ক্রোধাদির পরি":
ভাগের অদাধারণ উপায় হইয়াছে, ইহা বেদাস্তাদি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্কে জুয়েভু প্রতিগাদিত হইরাছে। -অতএব সেই সকল বিষয় অন্বেষণ করিয়া কাম"
ক্রৌধাদিপরিত্যাগপূর্ব্বক
₹ুখেকালযাঁপন কর। ৫৮1
কাম-ত্রোধাদি
মনের দোষরাগ ও অনিষ্টজনক, কুতরাং
উহ!পরিত্যাগ করিতে
পার, কিন্তমনোরাজ্য কোন ,অনিষ্টজনক লহে, বরৎ-তদ্বার। হথে কাল-ক্েেপণ

হয়, অতএব তাহাতে ক্ষতি কি? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতেছেন। অশেষ
অনর্থের কারণ বলয় ভগবান্ শ্রীকফণ- ভগবাগীতায় গরসপরারাগে ভাহার
দোধজনকৰ
লিরপণ করিয়াছেন ।৫১৭

টি

কাধ

তাহাতেই আসক্তি জন্মে, পরে

তিনের
কামনাহয়,পশ্চাৎ তাছারপ্রাপ্তিতাবে ক্রোধ উপস্থিত হয) পরে মোহ,
(২)কোগেতি মুণ পু, পাও।
€. তথথাত্বাতাবাৎ ইত্যন্মে
লী পৃত্তক পাঠ$।

টি

্

' শী ।

সা বা

সাং নি

৮৪: :3

রববি

তি মুফযৎ।...
মনস্তিষঠ
জিতে তান বৃিশৃন্তৎমায়
বছধোরতঘু॥॥৬৪ ॥.ৰ

উভঘ পদবি

চঞ্ঞ্জে ধাপ

-,

বাকারা দাসবিক্রি

দি) 18১"

সপ

ই আহ-খনাং জি

রষদপাতীতী্'আহ--মুস্াদ: মাওনোঙপীতি|৬২৭.

লোৎপি

নবঠীঙগবোগধুক্ত্ বাস ভত্রহিতস্ত কাগতিরিত্যত আহ--বদধতক্
বোনেভি। বদ্ধ

মধ ভতবং বক্গাকৈকাজক্ষণং যেন ল বৃদিন্েন কামক্রোধাদিবুদধিদোষয়হিতেন
একামাধাসিদা বিজনদেশনিমাসজীলেন পুরতধেন দীর্ঘং িরিসাজচা
ঞ
মোক্ষারমুচ্গর্য যনোরাজাং বিজীরতে বিনিবাইার্ঘ
:॥ ত৬০1
রধয
|
-

সনোরাজ্যবিজয়ে. কিং ভরতীভাত জআহ-_জিতে জন্িরিতি। যথ! মু; মকলঘাগ -

লা

সিএন

রান

গে ৃ

খনন পুরযারধতে পরমা ২৯৯২৪৮৪৫: এতৎ পদমিয়ং দশেভার্ঘ;॥ ৯৪

লা ২ ডান

পপ
হর। নজর

কও

ইতগানেদেই
উর খরা
-

88

তাজ

মদ বর উ্ মনা দিবানিশি খষি কীয়ামচন্দের .

১০

পঙগালী। |

কষা?নিরবধখনির্কৃতিঃও
সম্পরকে তদে*পঙ্া

লৎ
তম
রি
ংবিধঠ 1 ০:
ষ্উাহিত
(ভিরাদু
বিচাশী

সম্তযক্তবাসনার্থোজারতনধাধ্িহৎ-পদধ্ ॥৬৬]

বিক্ষিপ্যতে কদাচিন্তীং বার্ণ 'ভোগকাকিনা |:

পুনঃ সমাহিত! সাস্টাৎ তদৈবাভ্যাসপীঁটবাৎ ॥ ৬৭ ॥
বিক্ষেপো বন্যনাস ্র্ধাবত্বং ন মন্ততে। রি
বাণিজোকবাকানমাহজি-দ্মিতি। “নেহ নানাস্তি কিঞচন" ইাগিা_

বিভীয্মাতিরিকজগদভাবজ্ঞানেন মনস: 'নকাশাৎ দৃষ্টসিবারণং লম্পনং যদি, ভা
নিয়তিশয়মোক্ষত্খং নিশপন্মমিতি জানীয়াদিভার্ঘ | কিধ, অদ্বৈতশান্ত্রমতার্ধ, বিচারিতং
তথা মিখঃ পরম্পরং সঁুশি্যাদিসংবাদ
দায়! চিরকাল প্রত্যারিতধ্চ
এবং কৃতধাকিং

দিশ্িতমিতযত আহ--সন্তা্বাননাদিতি | লমাক্ রিভযাক্কাধাদিবাসনাদনদূীস্থাবাদৃতেৎবিকঃ পুরুযার্থে! নাস্ভীতি নিশ্চিভমিত্যর্চ
|৬৫1৬৬॥

এবং নিরৃত্বিকস্ঠ চিত্ত প্রারন্বন্ণ! বিক্ষেপে নতি তগপ্রতীকারোপায়ঃ ক
ইতাপেক্ষায়ামাহ-_বিক্ষিপ্যত ইতি। ভোগগ্রদেন প্রারন্কর্মণা বুদ্ধিঃ কদাচিদবিক্ষিপ্যতে
চেখ, ত্ছি না বুদ্ধিরত্যাসপাটবাদভ্যাসদার্চযাৎ তদৈব পুনরপি লমাহিতা! স্তা
দিত্যর্ঘ; ॥৬৭ ॥

প্রতি, হিবিধ্রকার উপদেশ;-দিয়াছেম। হথা। অদ্বিতীয় ধরকষীবন্ত ব্যতিরিক্ত
ভগতে দৃশ্ঠ পদার্থ আরকিছুমাত্র
নাই, এই হিষেচনায়
ধন মন হইতে
নানি

উদ বনি

উল পানির

থাকে ।.৬৪1৬৫.

নট

পা বল,বির কারক নিরভীলিত

পরস্পর আলোচন। করত বিষয় বাসন! পরিত্যাগপুরঃসর মৌনরত অবণ
অপেক্ষা উম: সাধন গার দ্বিতীয় নাই। ৬৬।

নগন্য

|

বাজী

রি

ভোগের জন্ত যদি কোন অময়ে মনোরাজ্য উপস্থিত হওয়াতে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির

অন্তঃকীগ বিকিপ্ত হয় তাহাুঁছইলে অভ্যাদ-নৈপুণ্য দ্বারা পুনর্কার তংক্ষণ।২
সমাহিত হইয়। পরবন্ধে নিমগ্জ হয়।. যে ব্রহ্ষনিষ্ট ব্যক্তির আন্তঃকরণ কৌন

১০৬

গঞ্ষণী।

বরদ্ধেবায়মিতি প্রগহমু্য: পাঁরির্্ঘঃ ॥৬৮1
দর্শনাদর্শনে হিচ্ব। চ্বয়ৎ ফেবলরূপত 1.
ৰ
বস্তিষ্ঠতি স তুভ্রমন! শ্রশ্থ ন'ব্রজধৰিৎ শ্যয়হ্॥ ৬৯ ।

জীবন্কুেঃ পর! কাষ্ঠা-জীবছৈত বিরাজ ।
লভ্যতেহসাবভোইত্রেদমীশক্ৈতা
ফিবেচিতয্ ॥ ৭০ ॥
ইতি দ্বৈতবিবেকঃ সমাপ্তঃ |
সী

সদা চবিদ্েপরধিভন্ত ক্বি্মপি টিবি কান বিক্ষেপো ঘ্কেতি

পারদর্শিনঃ বেদান্তপারগা ইত্যর্ঘ; ॥ ৬৮ ॥
জন্ত্রাপি বশিষ্ঠবাক্যমুদাহরতি দর্শনাদর্শনে হিত্বা ইতি। যো 'ব্রক্ধ জানামি ন
জানামি" ইতি বাধহারদয়ং পরিভ্যজ্য স্বযমধিতীয় চৈভন্ঠমান্্রূপেণাবতিষ্ঠতে ন স্বয়ং

ক্ষ ন তুব্রক্মবিদিত্যর্ঘঃ ॥ ৬১॥
_ নফল্বৈতবিবেচনমুপসংহরতি-_জীবদ্ধুক্তে;

পরা কাষ্ঠা ইতি।

অসাবৃক্তপ্রকার!

জীবদ্মুকেঃ পর! কাষ্ঠা নিরতিশয়পধ্যবনানভূমিঃ জীবদ্বৈতন্ত মনোময়প্রগঞ্চস্ত বিবর্জনাং
পরিত্যাগা লভাতে প্রাপাতে অতঃ কারণাদিদং জীবদ্বৈতমীশরন্তাও দ্বৈত বিবেচিত"
বিবিচ্য প্রদর্শিত মিতার্থঃ ॥ ৭০ ॥
ইতি দৈভবিবেকব্যা
থ্য।লমাপ্ত।॥

অ্কারে বিক্রিত ন৷হর, তাহাকে জন্মত্ত বলা! অধর্তত্য, কারণ তত্বদশী ফুনির।
ভাহাকে তবজনগণ
হজিয়! ধর্ণনা করেন
।৬৭৬৮।
বেসক্ষরিষ্ঠ ব্যক্তিশা্ািহিত গান ওবিষয়জ্ঞান উভয় শান গরিতাগপুরধ্ঘক

অদ্বৈত পরত্রন্ধে নিমগ্রচিত্ত হইয়৷ কেবল ব্রহ্ম শ্বরগে অবস্থান করেন, তিনি
হং বক্ষ;সীছাকে শর্ষাবিং বলা বায়না, মি বরশ্নকে ব্রদ্গরিং বলা
যুদ্তিলি্ধ
নহে। ৬৯।
জীবন্ষ্ট মানসপ্রপঞচরূপ ইত আগ, আহার হইছে গরিতাত হই

জীবনি হয, লেই হেতুউত্তত্রকার হৈতগ্গণ, ঈশধরদিপ্মিত বৈত প্রপণ।
হইতৈ পৃথক কিয়া ধিবেটিত হইল'। ৭০

|

দৈতবিবেকনামক চতুর্থপরিচাছদ সমাপ্ত ॥
শপ,

পঞ্চমপরিস্ছেদঃ।
শপ

অক্ববাক্যবিবেরঃ।

যেনেক্ষতে শ্বণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ বিজাসাতি তথ প্রজ্ঞানমুদীক্ষিতম্ ॥ ১॥
চতুম্ধুখেজ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিযু।
নত্বা জভারতীভীর্ঘবিদ্যারণামুনীশ্বয়ে!।
মহাবাক্যবিবেকস্থ কুর্কেব্যাখ্যা মমাসত) ॥
ুনক্ষোৌক্ষলাধনব্রদ্ষ ক্তৈক্যাবগতিমিদ্ধয়ে প্রনিদ্ধানাং চতুর্ণাং মহাবাকযানামর্থ,

তরমেণ নিরূপয়ন্ পরমকপামুয়া
চা আদ ভাবদৈতরেয়ারণাকগতে '্র্ঞানংর্ধ” ইতি
মহাবাক্য প্রজ্ঞানশনস্ঠার্থমাহ--যেনেক্ষতে শৃণোতীতি। যেন চক্ছুদ্বার। নির্গতান্তঃকরণনৃত্বযপহিতটৈতন্ঠেন ইদং দর্শনঘোগ্য. রূপজাতম্ ঈক্ষতে পঠ্ঠতি পুরুষ: তথা

শরোতরদার! নিভান্ঃকরণন্ুগাধিকেন ঘেন শবজাভং শণোছি ভখৈর যারা

নিরভান্তঃকরণরৃ্[পাধিকেন যেন গন্ধজাতং জিষতি যেন বািজিয়াবন্ধিনেন

ব্যাকরোতি শবজাতং ব্যাহরতি যেন রসদেম্রিয়দা। নির্গভান্তকেরপরৃহ[খাধিকেন স্বাদস্বাঙ্ু বলো বিজীলাতি, অহুক্তলমৃ্চয়ার্ঘশচ-শঙ্দ; : তথা চ উদ্তানুকৈ:

মকলেস্িয়েরম্তঃকরণরতিভেদৈশ্চোপলক্ষিতং যচ্চৈতন্ঠমন্তি ভদেবাত্র প্রজঞানিক্ুতাতে

ইভার্ঘঃ। অনেন যেন বারপং গঠ্ঠভীত্যাদে, নর্বাণ্যেবৈভানি প্রজ্ঞামন্ত নাষখেয়ানি
ইত্া্বস্কাবান্তরবাকাসনর্ভন্তা লং্ষিপ্য ্রদর্শিতিঃ
॥১৪
এবং প্রজ্ঞানশবস্র্মভিধায় ব্ক্ষশন্বস্ার্রমাহ--চতুর্মখেম্রদেবেদিতি।

উত্তমেমু

দেবাদিযু মধাদেযু, মনুযোষু, অধমেঘু গবাঙাদিযু দেহবারিহু আকাশাদিভূতেযু চ
জগজান্বাগিস্েতুতৃভং বদেকং 'চৈতত্ঞমন্তি তচ্রদ্দেততার্থ;। আনেনচ বিষ বক্ষৈষ ইচ্ছ'
যেচৈভন্তজ্যোতি
দারাদৃষ্ঠপদার্থ লকল দর্শনহয়, এবংধাহার দ্বার] শঙ্গের
জব) গন্ধের আন্্রাগ, বাক্য বরা, এবং কুক্থা ও বিশ্বাদুরদ জকঙগ জান্াদল
করা৷বাধ,লেইবুদগিক জীঙচৈত্যা প্রজ্ঞান শেক বাচ্য। ১।
ফিজন্ম, ফি ই প্ীভৃতি দেব, ফি ননৃষ্য, জন, গো প্রভৃতি জন,

সর্ধত্রই একমাত্র সর্ধা্যাপী৷ গররা অন্তর্ঠামীয়পে
অবস্থান করেন, হুততরাং

১৯৮

পৃ্দশী ।

ট তগামেকৎ শরন্মাতিঃ গজ্ঞ।নৎ ত্রন্ম মধাপি ॥ ১ ॥

পরিপূর্ণঃ পরাত্মান্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়! স্বিত্বা ম্ক.রম্নহমিতীর্ধ্যতে ॥ ৩ ॥
সতঃ পূণ? পরাত্মান্র ব্রহ্ষশব্দেন বর্ণিতঃ।

অস্মীত্যেকাপরামরশস্তেন হ্ষভবাম্যহুম্॥ ৪।
ইভাদে: প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠেতান্তন্ অবাসতরবাকাসডর্ঘ নংক্ষিপাদিত ইপংপদার্থ
মভিধায় বাকার্থমাহ-_-অঃ প্রজ্জানং ত্রন্গ ময্যপীতি। যত; নর্বাব্রাবন্থিত: প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম

তো মধ্যপি স্থিতং প্রজ্বানং ব্রন্গৈব প্রজ্ঞানস্বাবিশেষাদিত্যর্থ; ॥ ২1
এতমূ ধকৃশাখাগতং মহাবাক্যার্থ, নিরপ্য যজুঃশাখাস্থ মধ্যে বৃহদারপাকোপমিষদগভন্য “অহং ব্রক্ধাম্মী”তি মহাবাকাস্ারধা বিশ্বরণায়াহংস্শবস্তার্ঘমাহ পরিপূর্ণ ইতি।
পারিপূ্ণ; স্বভাবতে দেশকালবস্তাতিরপরিচ্ছিন্ন: পরমা! অশ্দিন্ মায়াকল্লিতে জগতি

বিদ্যাধিকারিণি শমাদিসাধনসম্পনত্বেন বিদ্যাসম্পাদনযোগোহম্মিন্ শ্রবণাদ্যহৃষ্ঠানবতি

দেহে মহৃষ্যাদিশরীরে বৃদ্ধেবদ্ধুপলক্ষিতত্য ুক্ষ্ষশরীরস্ত নাক্ষিতয়া' বিকারিহেলাবতাসকণজয়। স্বিত্বাবহায় স্ফুরন্ প্রকাশমানোহ্হমিভীধ্যতে লক্ষণয়া অহ'পদেনোচ্যত
ইত্যর্ঘঃ॥
৩)

বক্ষশবার্ধমাহ--ন্বতঃ পূর্ন ইতি। স্বত: পরিপূর্ণ; স্বভাবতো! দেশকালাদ্যনবচ্িনন:
পূর্বোক্ত: পরমাজ্ধা অত্রান্দিন্মহাবাক্যে ব্র্মশবেন ত্রন্দেত্যনেন পদেন বর্ণিত; জন্মণ
যোক্ত ইভার্থঃ। এতদ্বাক্যগতেনাশ্মীতিপদেন পদৰয়সামানাধিকরণালত্যং ভীবরঙ্গণোরৈকা: পরামৃষ্ঠতে ইত্যাহ--অন্দীত্যৈকাপরামর্শ ইতি। ফলিতমাত জেন রঙ্গ
ভঙাম্যহুমিতি ৪ ॥

আমাতৈও তিমিঅবস্থিতি করিতেছেন, অতএব্ব একাধারস্থিত উভয় ৈতনত অর্থাং

প্রজ্ঞান ও ব্রহ্ধ এ উভয়ের একা প্রতিপাদিত হইয়াছে, হৃতরাং প্রচ্জান চৈতন্তই

্ধ, ইহাসিদ্ধহইন। ২!
পুজ্ঞানম্বরূপ পরমাস্ম মায়াশক্তি বশত; এই মায়িক সংসারমধ্যে শমদমাদি
সাধন স্বার| বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য পাঞ্চভৌতক শরীরে অস্তঃকরণের সাক্ষিরপে
প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতি করত অহং শবের ৰাচ্য হন। ৩।
. আজসিন্ধ সর্বব্যাপী পরমাত্তাই বরদ্ষণব্ডের বাচয এবং “অস্মি, এই শবদ্ধারা
অহংশববাচ্য চৈতন্ত ও ব্রহ্মচৈতন্তএ উভয্নের এঁক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে,

অহংশবাথাঠ্য জীবচৈডন্ত ও ব্রহ্ষচৈতন্ত এ উভয়ের. উক্য নিশ্চিত হইলে,
জীবনুক্ত পুরুষের“আমিই ত্রন্ধএই ব্যবহার সিদ্ধ হুইল 1.91.
রঃ

পঞ্চদশী |

১০৯

একমেবাদ্িতীয়ং সৎ নামরূপবিবঙ্জিতম্।

সষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যন্ত তাদৃকৃত্বং তদ্দিতী্ধ্যতে ॥ ৫ ॥
শ্রোতুর্দে হেক্রিয়াতীতৎ বস্ত্র ত্বংপদেরিতম্।

একতা গৃহতেহসীতি তদৈক্যমন্থভুয়তাম্ ॥ ৬ ॥

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো। মতমৃ।
ইদানীং ছান্দো গাশ্রতিগতন্য “তত্বমসী”তিবাকাযন্তার্ঘপরদর্শনায় (১) তৎপদলক্ষযার্থমাহ-_
একমেবৰান্বিতীয়মিতি। “নদেব লৌম্যেদমগ্র আলী একযেবাদ্ধিতীয়মি”তি বাকোন হৃ্টে:
পুরা স্বগতাদিতেদশৃস্তং নামরূপরহিতং ষং সদ্বস্ত প্রতিপাদিতমূ অস্তি অন্য সবস্তনো.
হুধুনাপি স্াত্তরকালেপি ভাঘৃকৃত্বং বিচারদৃষ্ট্য| তথাত্বং তদিতি পদেনের্খাভে লক্ষান্ে
ইত'হটি॥ ৫॥
ত্ব-পদলক্ষ্যার্থমাহ শ্রোতুর্দেহে্দিয়াভীতং বস্তত্রেতি। শ্রোতুঃ অবণাদ্যষ্ঠানেন

মহাবাক্যার্ঘপ্রতিপতুর্দেহেন্ড্িয়াতীত

দেহেম্দ্রিয়োপলক্ষিতস্থুলাদিশরীরত্রয়সাক্ষিতর;

তদ্বিলক্ষণং বস্ত সদ্রত্েব তৃং-পর্দেরিতং বাকাগতেন ত্বমিতিপদেন লক্ষিতমিতার্থ:।
এতত্বাক্যন্থেন অমীতিপদেন তত্ব্পদনামানাধিকরণ্যঙজ্কং জীবপটরক্যং (২) শি্য- প্রতি

প্রত্যাধ্যতে ইত্যাহ-একতা

গৃহতেৎমীতি। সিদ্ধমর্থমাহ-_-তদৈকামনভূয়তামিভি :
তয়োস্তত্বৎপদার্থয়োরৈকাং প্রমাণসিদ্ধমেকত্বমনথভূয়তাং মুমুক্ষুভিরিভ্যর্থ; ॥ ৬॥
ক্রমপ্রাপ্তস্তাথব্রণবেদগতন্ত “অয়মাতা! ব্রদ্ষেগতি বাক্যস্তার্ধং ব্যাচিকীধু'রাদাবয়মা-

ভি পদদ্বয়বিবক্ষিতমর্থং ক্রমেণ দর্শরতি স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বমিতি। অয়মিত্যুক্তিতে

মিতি শব্দেন ন্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বং স্বরংপ্রকাশতেনাপরোক্ষত্বংমতমভিমতমূ অদৃষ্টাদিবস্রিতা-

পরিদৃশ্ঠমান নামরূপাত্বক জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল একমাত্র

নামরূপ-বিবঞ্ধিত সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় সংশ্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন, এবং
সেইব্রক্ষ
এইক্ষণেও তিনি তদ্রণে অবস্থিত আছেন, তিনিই তংশবের বাচ্য ॥ €
প্রান্ি-সকলের দেহ ও ইন্দরিয়াদি হইতে ভিন্ন থে অস্তঃকরণস্থিত চৈতন্ত, ভিনি
তং পদের বাচ্য হন, ও “অসি” এই পদদ্বরা পুর্ববশ্োকস্থ তং" এবং এভৎ-

শ্লোকস্থিত “তব এ উভয়ের ত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব তঙুভয়ের একা
অনুভব করা! কর্তব্য ॥ ৬

স্বয়শ্রকাশ প্বরূপ অপরোক্ষ জীবচৈতন্ত “অহং" শব্দের ৰাচ্য হন, এৰং
€১) প্রকাশনায় ইতি মুণপুণপাণ।

(২) পদার্ধ্য়ৈ কাম ইতি মু পুত পাত
৬

৯১৩
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অহঙ্কারাদিদেহাস্ত1ৎ ৬তাগাক্যেতি গীয়তে ॥ ৭ ॥
ৃষ্ঠমানস্ত সর্ধবন্য জগতন্তত্বমীর্য্যতে।

্রন্ষশব্দেন তথ ্রন্ষ স্বপ্রকাশাত্বুরূপকম্ ॥ ৮ ॥
ইতি মহাবাকাবিবেকঃ সমাপ্ত: ॥

দেহাদিল্প্যান্-

পরোক্ষত্বং হটাদিবৎ দৃষ্ঠদবচ বযাবর্ডায়তুং বিশেষণদয়সিভি বোদ্ধবাম।

শপ্রারোগদর্শনীত অ্রাতিশক্ষেন কিং বিবশ্ি"তমিত্যাকাজ্্ণয়ামাহ-_অহত্কারাদীতি। অহ-

স্কার আমির প্রাপ-মন-ইন্রির-দেহন:্াতস্য সোহহক্ষারাদিঃ জখা দেহোহস্মো ফন্ক উত-

সংস্া্ধল্ত ন দেহাস্তঃ অহক্ষারাদিশ্টাসো। দেহাঞশ্চেতি তথা ভন্মাৎ পস্াগৰিষ্ঠানতরা
৭8
নাক্গিনতয় ৮ আত্তর আতেতি ঈী়তে আক্সিন ঘাকো ইতার্ঘচ॥
্রান্মণত্াদিপি-ত্দশবন্ত প্রয়েগদর্শনা, তদ্ব্যবর্জনায়ান্র

বিবক্ষিতসর্থমাহ

মানন্তেভি। দৃষ্টত্েন মিখ্যাতূতন্ত নর্বন্তাকা'াদে জ্গভ্ত্বমধিষ্ঠানভয়া

ভদ্ণ

বাধাবাধিত্কেন চ গারমার্থিকং গচ্ছিপানস্খলগণং দ্দরপমান্তি তং বরদ্ষশনদেনে্যাচ্চে কথাতে

ইদ্ার্থঃ। বাক্যার্থমাহ তদত্রক্সোছি।

যহঞ্জক্মণং ত্রহ্ষ ম্বপ্রকাশাজা বূপং স্বরূপ:

সবস্ত ভৎ ন্বপ্রকাশাত্মরাগকং ন ৬বেছা্থ:। ৮॥
ইতি মধাবাকাবিবেকব্যাখ্যা লমাপ্তা।|

অহস্কারাদিদেহ পর্য্যন্ত সমূদায়ের ছভ্যনতরে থাকেন বলিয়া তিনিই আত্মশকে
কথিত হন, অতএব উদ্ভ উদ্ভয় শকেই ভীব-চৈস্তন্ত উক্ত হইল ॥ *

এই সমুদয় দৃষ্ঠমান ঘগতের মুলাধার এক কারণ স্বরূপ পরবন্ধ চেতন
রন্মাণবে উত্ভ হন, 1তনি হুয়*কাশ শ্বরপ হয়েন, অতএব পূর্বোস্ত ভীৰ
বর্গ উদডযের শ্রপের অভিন্নত! হেতু গ্রক্য প্রতিপাদিত হইল ॥ ৮
মহাবাক্যবিবেক স্খ্ব “গম পরিচ্ছেদ দমাপ্ত।
সি

পর

য্গপরিচ্ফেদ্।
চিরদীপ?। পু

বা! চিত্রপটে দৃষ্টমবস্কানাং চতঙরমূ।
পরমাতবনি বিক্ষেয়ং তথাবাগস্টয ॥ ১ ॥

বথা ধোঁতো। ঘটতন্চ লা্কিনো রগসিতঃ পটঃ।

চিদস্তর্ধামী সুরাত্র। বিরাট্ চাখা। হখের্ধ্যতে ॥ ২॥
স্বতঃ শুভরে হত্রধৌত; ন্যাৎ ঘট ঠাহন্ববিলেপনাৎ।

মন্তাকারৈর্ল ঠিতঃ যাং রগিতে পরণশূরণাৎ ॥৩ ॥
নক ভাব ভীতীর্ঘ-ব্ারণনবীখরো |
করিতে চিত্রবীপন্ত ব্যাথা হ1ণর্ধাবোধিনী ॥
চিকীধিসত্ত গ্ন্ন্ত নিপ্রহাং পিপুবণাধ পরমাজ্মনীতি

৮৮

৪৮০1

1
পদেনেটদেবতী- ,.",

ভন্থাসন্ধানলক্ষণং মঙ্গলমাচরন্ অপ গ্রস্থস্য বেণশ্রকরণসকাং ভদীরৈরের বিষয়াদিভিকগাদিদ্িং মনমি নিধায় অধারোপাপবাদাত্যাং নিশ্রপর্ধং প্রপর্ণতে ইডি স্তায়মনৃক্তা পরমাত্মস্ত রোপিভন্ত জগত; হিভিএরক'রং মদৃতান্ত্ং প্রতিজানীতে যথা
চিত্রপটে দৃষ্টমিভি। চিত্র টে বখ| বক্ষামাধাশামবস্থানাং চতুইরং তখৈব পরহাক্জন্তপি
ৰক্ষামাণমবহাচতুরং তেয়মিতি ॥ ১
কিন্তদিত্যাকাজ্ছায়াং দৃ্াপ্41ত্তিকয়োকঙয়োরপাবস্থাচতৃটযং ব্রমেণোদ্দিশতি

যথা ধৌত ইত্ি। ধেখতো ঘ্টিতো লাঞুতো রাড ইত্োবংপ্রকারাশ্ততশ্রোত্বস্থাঃ
বধ চিজ্রপটে উপলভাস্তে ভথা পরমাত্বগ্ত। চিপ্ধ্যামী সৃত্রাম্ম। বিরাট চইত্যবস্থাচতুধয়ং ৰোদ্ববামিত্যর্ঘ;। ২।

ৃ্টান্তহিতানামহানাং
ম্বক্পপং ক্রমে বৃৎপাদয়'ত স্ব; শুত্রমূ ইতি। আত্রাগ্ববস্থানু
ফধ্যে ্থতো| অব্যান্তরলন্ন্ধং বিনা শুত্রে' থেিত হতাচাতে অন্ধেদ লিপ্বো ধর উত; মলীমন্নৈরাকারৈদু'ভো জা'€্ড;যখাধোগাং
বং
বট:পুরিতো এরি: তাত । ৩।

যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে চারিটি অবস্থা পৃষ্ট হয়, অর্থাৎ বৌ,ঘি,
লাহ্িত, এবং রঞ্জিত, তদ্রুপ পরমাত্বাতেও চিৎ, অন্তর্ধামী, শৃত্রাস্বা, এবং বিরাট,
এই চারিটি অবস্থা যিবেচিত হয় ॥ ১২
ঘেমন ব্ুজককর্্ধারা৷ পটের শুর্রবর্ণ করার নাম ধোতাবস্থা, মণ্ডলেপন

সহকারে প্রস্তরাদি বারা সমবিস্তুতি করণের নাম ঘটরিতাবস্থা, রেখাপাত ছার!

১১২

পঞ্চদশী ।

স্বতশ্চিদত্ত্যামী তু মায়াবী সুষ্ষমসষ্টিতঃ |

সূত্রাত্মা স্কুল্থষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ 8 ॥
ব্রন্মাদ্যাঃ স্তন্বপর্ধ্স্তাঃ প্রাণিনোহত্র জড়া অপি।

উত্তমাধমভাবেন বর্তৃস্তে পটচিত্রবৎ ॥ € ॥

চিত্রাপিতমনুষ্যাণাৎ বন্ত্রাভাসাঃ পৃথক পৃথক।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কষ্লিতাঃ ॥ ৬ ॥
পৃথক পৃথক চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্।
দাষ্টণান্তকে ভাঃ বুযুৎপাদয়তি স্বতশ্চিপন্তধ্যামী ত্বিতি। পরঃ পরমাস্তা। স্বতঃ মায়া-

'তংকার্যারহিত শ্চছুচাতে মায়াযো গাদন্তরধ্যামী অপক্কীকৃতভূতকাধ্যসম্িনুশ্্রশরীরযোগাং
স্ত্রাজ্মা পর্কীকৃততূতকাধ্যসমন্তিস্থলশরীরোপাধিযোগাদ্ধিরাড়তি ॥ $॥
নন পরশাভ্ুনঃ চিন্রপটস্থানীয়ত্বে তদাশ্রিতানি চিত্রাণি বক্তব্যানীতাত আহ-ব্রক্জাদ্যা
ইতি। অত্র পরমান্মনি উত্তমাধমভাবেন বর্তমানং ব্রক্গীদিস্তব্বপর্য্যন্তং চেতনাজ্বকং
গিরিনদ্যাদিজড়জাতঞ্চ চিত্রপ্ানীয়মিতার্থ: ॥ ৫ ॥
রঙ্মাদিজগতশ্চেতনস্থানীয়ত্ে কারণং বং দৃষ্টান্তমাহ চিত্রাপিতিমৃষ্যাণামিভি। যখ?
চিত্রে লিখিতানাং মক্ষ্যাদিশরীরাণামেব নানাবর্ণোপেতা| বস্ত্রবিশেধ! বিখান্তে ভে ৮
শীভাদানিবারকত্বাৎ বস্ত্রাভাস। এব " ৬॥
দাষ্টণস্তিকমাহ পৃথক্ পৃথগিতি। এবং পরমাত্মন্তারোপিতানাং দেবাদীনা:
শরীরিণামেব জীবনামানশ্চিপাগানাঃ প্রত্যেকং কল্প্যন্তে ন পর্বতাদীনাম। তেষাং

আকৃতি বিশেষ অঙ্কিত করাকে লান্তিতাবস্থা এবং রঙ্গপূরণ ছ্বারা সর্ববাবয়বসম্পন্ন করাকে রঞ্জিতাবস্থা ব্ল! যায়, তদ্রপ স্বয়ং অন্ুপহিত পরবক্গ-

চৈত্--চিৎ অবস্থা, মাবোপহিত ঈশ্বরচৈতন্ঠ,_ অন্তর্ধামী অবস্থা, সুক্ষ

থটিহেতু হিরণ্যগর্ত,_-সুত্াত্বা অবস্থা, এবং স্ুল স্ষ্টি হেতু সমুদয় ব্রশ্গীণ্ড-_
বিরাট অবস্থারপে বিবেচিত হন ॥ ৩৪ ॥
যেমন পটে উত্তমাধম ভাবে চিত্রিত পু্তলিকাদি
অবস্থিত হয়, তদ্রপ

জারদ্ন্তম্বপর্ান্ত
প্রাণিসকল এবং গিরিনদী মৃত্তিকাদি জড়বন্ত সমুদয় যথাক্রমে

উত্তমাধম ভাবেপরর্রহ্ধ 'চৈত্যরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত আছে ॥ ৫
যেমন চিত্রিতমনুষ্যদিগের
পরিধেয় পৃথক্পৃধক্বস্তুসকলঅপ্রকুত হইলেও
চিন্রীধার প্রকত বস্ত্র সদৃশরূপে কল্পিত হয়, তদ্রপ প্রাণিমাত্রের পৃথক্ পৃথক

প০র ৪১৯,
পঞ্চদশী।

১১৩

কল্পযন্তে জীবনামানে। বহুপা সৎসবস্ত্যমী॥ ৭ ॥
বন্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যহ্বদাধারবস্ত্রগান্।
বদস্ত্যজ্ঞান্তথা জীবসৎসারৎ চিদগতৎ বিছুঃ ॥ ৮ ॥
চিত্রস্থপর্ববতাদীনাৎ
বস্ত্রানাসো ন লিখাভে।

ুষ্টিম্মৃত্তিকাদীনাং চিদ্বাভাসাস্তথা ন হি ॥ ৯॥
সংসারঃ পরমার্থোহয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তমি।
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্য শ্যাৎ বিদ্যয়ৈষ! নিবর্ততে ॥ ১০ ॥
আত্মাভাসন্য জীবন্ত সংসারে। নাত্মবন্তন2।
২

১

৯৯৯০০২৮৯০৯৯

তৎকক্পনে কারণমাহ বহুধেতি। অমী জীবাঃ দেব্তির্যঙ্মচৃষ্যাদিশকীরপ্রাপ্তা! বছ ২১

সংসরন্তি ন পরমাত্ম! তস্ত নির্ধ্বিকারস্বাদিতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৭ ॥
নক সর্ধে বাদিনো লৌকিকাশ্চাত্মন এব সংসার ইতি বদন্ত্ি তত্র কিং কারণ/ি ৩"

শঙ্ষ্যাজ্ঞানমেব কারণমিতি দদৃষ্টান্তমাহ বস্ত্রাভাসহিভানিতি ।স্পমৃ ॥ ৮॥
গিরিনদ্যাদীনান্ত চিদীতানকল্পনাভাবং দৃতরান্তপুরঃসরমাহ_-চিত্রহ্থপর্বতাদীনামিত্ি ।
প্রয়োজনাভাবাদিতি তাবঃ ॥ ৯ ॥
এবমাত্বন্তারোপিতস্য সংসারল্ত জ্ঞাননিবন্তাত্বণিদ্ধয়ে তশ্মলভূ্তামবিদ্যামাহ নংসার
ইতি ॥১০॥

জীবচৈতন্ত সকল সর্্বাধার পরব্রহ্গ চৈতন্তের সমানরূপে কল্সিত হয়। সেই
জীৰ সকল নানাহিধ সংসারপথে ভ্রমণ করে ॥ ৬৭
যেমন স্মুলবুদ্ধিব্যক্তির। চিত্রিত বসের বর্ণ সকলকে আধার. বস্ত্ের বর্ণরূপে
জ্ঞান করে, তদ্রপ অজ্ঞানা লোকেরা জীবঝদগের সংসারগতি সকলকে পরররন্ধের
সাংসারিক-গতিরূপে বিবেচনা করে। আর যেমন চিত্রিত পর্বতাদির পরিধেয়
বন্ধ নাই, তদ্রপ স্থহিস্থ মৃত্তিকাদিরও জীবচৈতন্ত প্রয়োজন নাই ॥ ৮৯

এই সংসারই পরম পদার্থ এবং পরমাত্ম'র সহিত ইহার বাস্তব সম্বন্ধ আছে.
এই প্রকার ৰিবেচনারূপ যে ভ্রান্তি, তাহার নাম অবিদ্যা, জ্ঞান দ্বারা তাড'্র
জিবৃদ্ধি হয়॥ ১০

পরসাত্মার আভাসন্বরূপ জীৰ সকলেরই এই সংসার, পরমাত্বার সচিষ্ছ

১১৪

পঞ্চদশী ।

ইতি বোধে! ভবেদ্িদ্া লন্মতেহাসৌ বিচারপাৎ্ ॥ ১১ ॥
সদ! বিচারযেত্ম্মান্জগঙ্মীবপরাত্মনত |

' জীবভাবজগদাববাধে শ্বাতৈব শিষাতে ॥ ১২ ॥
নাপ্রতীতিভ্তয়োর্বাঃ কিন্তু মিথাতনিশ্চয়ঃ।

নে? চেৎ স্বযুপ্তিম্ছণদণ মুচোতাযত্বতো জনঃ ॥ ১৩ ॥
পরমাত্মাবশেষোহপি তৎসতাত্ববিনিশ্চয়ঃ |
কেক বিদা! তল্লাভোপায়ন্চ ক ইভাকষাঞ্জায়াং বিদ্যাম্বক্ূপং তল্ল'তোপায়ঞ্ক দর্রতি
আত্মাভাস্তেভি। গ্দাভাসস্তে গর্থ:॥ ১১৪
বচারাল্লভাতে বিদা। ইতুযক্ত স্স্ত বিচারাদিভাশক্ষাঁভ সদ] বিচাররেদিতি। নল

পরমাত্ম! বিচার্যাভাং মেক্ষবন্থায়াং ফলন্বপেণাবস্থা
না জীবজগতোর্বিচারঃ কোপধুক্জান্ডে
ইভ্যাশঙ্্য অয়োরপবাঙেন পবমাজআবীপশেষণে উপশুজণত ইত্যাহ-_ভীবভাবেতি ॥ ১২॥
মন্থ বিচারেণ ভীব্ভাবজগদৃতাধবাধে স্বাস্ৈব শিগ্গাভে ইত্যক্তবিচারেণ
জীবজগতোর্বাধে তদ প্রতীতা] বাবহারলে'পঃ প্রসজ্জেত ইভ্যাশক্বা বাধশবস্য বিৰক্ষতমর্থং বিপক্ষে দণ্ডধাহ,__নাপ্রভীতিন্তয়োর্বাধ ইতি। নুষুণ্তিমুচ্ছণাদে৷ স্ব এৰ
'দ্বেতপ্রত, ঠ্যতাবাৎ তত্বজ্জানং বিনাপি মুক্তি: স্যাদিতার্ধঃ॥ ১৩॥

ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই,যদি পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকিত, তবে ইহা নিত্যাবন্ত

হইত, এই প্রকার বিবেচনাকেই জ্ঞ'ন বলা যায়, বিচার দ্বারাই তাহা লব্ধ হয় ॥ ১১
পূর্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াগ্গে যে, বিচারদ্বারা৷ অবিদ্যার নাশক জ্ঞান লাভ
র! যায়, অতএব সর্বদা! জগৎ, জীব, এবং পরমাত্বার শ্বরূপ বিচার করা

কর্তব্য, কেননা ছীবের ও জগতের নগর. হ্বতাব বিশেষরূপে বোধগম্য হইলে
তৎশ্বরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্ট নিত্য শুদ্ধ পরবরঙ্গের জ্ঞান প্রকাশিত
হয়, সুতরাং অবিদ্যাও নিবরিত হয় ॥১২

পূর্বশোকে উক্ত হইল যে, নশ্বর বোধদ্বার! জীবও জগতের স্বরূপ বাধিত
হইলে পরমাত্ম-জ্ঞান হয়, এবং সেই জ্ঞান ছারা ঘুক্তি হয়, কিন্তু এস্থলে বাধিত
শবের অর্থ প্রতীতির অভাব নহে, চ্বেল ততদ্বিষয়ে মিথ্াত্ব-নিশ্চয়মাত্র। যদি

জপ্রতীতিকেই
বাধবল,তবেসুতি বাুদ্ছা'অবহাতে
যখনকোনবন্তর প্রতীভি

খাকেন। তধন লোক অনায়াসে
যুক্তহইত। পরমাত্মবিষয়ে
দৃঢ়রূপে সত্যজ্ঞান

পঞ্চদশী।

১৯.

স জদদৃবিস্তৃতির্নে! চেৎ জীবন্থুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥ ১৪
পরোক্ষ! চাপরোক্ষেতি বিদা1 দ্বেধা বিগারজা |

ভত্রাপরোক্ষবিদ্যাঙ্্ বিচারোহয়ৎ সমাপাতে ॥ ১৫ ॥
অস্তি ব্রন্মেতি চেদূ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।

অহং ব্রন্ষেতি চেম্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচাতে ॥ ১৬৪
তৎসাঁক্ষাৎকারসিদ্ধার্থমাত্মতভ্বৎবিবিচাতে।
স্বাজ্ৈব শিষাত ইতানেনাপি পরমাজ্মবনঃ মত্যন্বক্ঞানং খিবক্ষাতে ন ত?তিরিক্ত
জগন্বিম্থৃতিঃ জীবনুক্ত্য তাবপ্রসঙ্গ।ৎ ইঠ্যাহ পরমাআাবশেযোহ
শীতি ॥ ১৪ ॥
নদা বিচারয়োদত্যুকরা। দেহপাতপধ্ান্তং বিচারগ্রক্তেঠ নঙ্যাং তন্তাবধিমাহ্
পরবোক্ষা চেতি ॥ ১৫॥

বিচারজন্া বিদা গরোক্ষত্বা পরোক্ষদ্থতেদেন খিধেতত্মূ। তয়োরুভর়ো: স্বরূপং
ক্রমেণ দর্শয়তি অস্তীভি ॥ ১৬॥

এবংবিধাত্বসাক্ষাৎকারাসধারণকারণমাত্মতত্বধিবেচনং

প্রতিজানীতে

তৎনাক্ষাং-

হইলে জগতে যে মিথ্য। জ্ঞান হয়, তাহাকেই তাহার বাধ ব্লা যায়, নতুবা
জগংবিশ্মৃতির নাম বাধ নহে, তাহা হইলে জীবনুক্তি সম্ভব হয় না । ১৩,১৪
(জগৎ, জীব, ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচার কোন্ কাল পর্যান্ত করিতে হইৰে

তাহা নির্ণয় করিবার অভিপ্রারে প্রথমত জ্ঞানের স্বরূপ বর্ন করিতেছেন--)

পূর্বোক্ত প্রকার বিচার দ্বার পরমাত্মবিষয়ক ঢুই প্রকার জ্ঞন উৎপন্ন হয় অর্থাং
পরোক্ষ জ্ঞান, ও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহার মধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যতৃদিন
পর্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে, ততকাল পর্যন্ত বিচার করিবে, পরে

অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে বিচারের সমাপ্তি হইবে ॥ ১৫
(সর্ব্বকারণ, জ্ঞান-ন্বরূপ, এবং একমাত্র ) পরত্রহ্ম আছেন, এইরূপ যে জ্ঞান,

তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়, আর আমিই নিত্য শুদ্ধ মুক্ততরূপ পর্রহ্গ, এই
প্রকার যে জ্ঞান, তাহাকে অপরোক্ষ জান বলা যায় ॥ ১৬
(উত্ত প্রকার আত্মসাক্ষাং কারের অসাধারণ কারণ যে আত্মততবিচার, তাহার
অবশ্যকর্তব্যত্ব বিধন করিতেছেন-- )পুন্বোকক্তরূপ অপরে। জ্ঞান অর্থাৎ আস্ম-

সাক্ষাৎকার সিদ্ধির নিমিত্ত এব আব্মতত্ব বিচার করা৷ কৰ), কারণ জীৰ

১১৬

পঞ্দশী।

যেনায়ং সর্ববসংসারাঁৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে'॥ ১৭ ॥
কটস্থো ব্রহ্মাজীবেশাবিত্যেবৎ চিচ্চতুর্ব্বিধা ।
ঘটাকাশসহাঁকাঁশো জলাকাশাভ্রখে যথা ॥ ১৮ ॥
ঘটাবচ্ছি ন্নখে:নীরং যত্তত্র প্রতিবিদ্থিতঃ।
সাভ্রনক্ষত্র আকাশে! জলাকাশ উদীর্ধাতে ॥ ১৯ ॥
মহাকাশশ্ত মধ্যে যন্মেঘম গুলমীক্ষ্যতে |
প্রতিবিশ্বতয় তত্র মেঘাকাঁশে! জলে স্থিত ॥ ২০ ॥

মেঘাংশরূপযুদ্রকৎ তুষারাকারসংস্থিতমৃ।
কারেতি। খেন সাক্ষাংকাবেণ পুবান্ লদ্য এব 'বমুসতে তংলাক্ষাৎকারমিদ্ধার্থ
মিভি
পূর্বেণাদ্বয়;॥ ১৭॥
চিদাজ্ন; পারখার্ষিকমেকত্বং লিশ্চেতুং ব্যবহারদশায়াং

প্রভীয়মানং চৈতম্ঠতেদ-

মুপদিশতি কটগ্থ ইতি। একন্তাশ্চিতেশ্চাতুর্বিধ্যে দৃ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ১৮॥
ঘটাবচ্ছিন্স্ত ঘটাকাশস্য তদনবচ্ছিনস্ত মগাকাশস্ত চ প্রসিদ্ধতাং তৌ! বিহায়
অগ্রসিদ্বং জলাকাশং বুৎপাদয়তি,-ঘটাবচ্ছিন্নেতি। ঘটাবচ্ছিন্নে আকাশে যছুদকমন্তি
তত্র ভলে প্রতিবিশ্বিতোহভ্নদ্ষত্রসহিত আকাশো! ভল'কাশ ইত্যুচ্যতে ! ১১॥
অত্রাকাশং বাংপাদয়তি মহাকাশম্যেতি । তত্র মেঘমগ্লে যজ্জরং তন্মিনলিভ্যর্ঘঃ॥২০
নন্ধু মেঘে জলম্তাপ্রভীরমানত্বাৎ নতমস্তত্র কথং প্রতিবিশ্িতত্ব্ঞানমিত্যাশক্ষাহ
মেঘংশব্ূসমিভি। মে্ঘহস্ত জলম্য প্রত্যন্মেণানুপলভেহপি বৃষ্টিজক্মণ ক্াধ্যেণ মেঘে

উক্ত বিচার দ্বারা নিখিল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রায় কৈবল্যানন্দ
উপভোগ করত চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিত হয়॥ ১৭

চৈতন্ত চারি প্রকার ১কৃটস্থ চৈতন্য, ব্রক্গ-চৈতন্য, জীৰ-চৈতন্ত, এবং
ঈশ্বর-চৈতন্য ; যেমন এক আকাশ উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ,
এবং মেঘাকাশ নামে প্রসিদ্ধ, তদ্রপ এক চৈত্ন্যই চারিপ্রকার ॥ ১৮

ঘটমধ্যস্থিত পরিচ্ছিন্ন আকাশের নাম ঘটাকাশ এবং অপরিছিন সর্বব্যাপী
আকাশের
নাম মহাকাশ, ইহা! সর্ধলোকে প্রসিদ্ধ। আর ঘট-শরাব-প্রভৃতিস্থিত জলে মেঘ-নক্ষত্রাদি সহিত প্রতিবিন্বিত যে আকাশ, তাহাকে জলাকাশ
বলা যায়, এবং উপরে মহাকাশ-মধ্যে বাম্পরূপে অবস্থিত যে মেঘমণ্ডল দুষ্ট

পঞ্চদশী।

১১৭

তত্র খপ্রতিবিন্বোহুয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ॥ ২১ ॥

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ|
কুটবন্লিধিকারেণ স্থিতঃ কুটস্থ উচ্যতে ॥ ২২ ॥
কুটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিন্তত্র চিত্প্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাৎ ধাঁরণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥ ২৩ ॥
_ জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথ। অর্ববস্ডিরোহিতঃ।
ভছুপাদানমুদকং সৃশ্ক্াবয়বরূপমন্তীতি অনমীয়তে উদকতেনৈব লিঙ্গেন প্রতিবিদ্ববত্থমণি

বিমতং জলমূ আকাশগ্রতিবিশ্ববং ভবিতুমর্ঘতি জলত্বাৎ ঘটগতজলবদিভানমানেন
মেঘা'শন্ধপে জগেহুপ্যাকাশপ্রতিবিন্বসন্ভাবোহবগম্যতে ইতার্থঃ ।২১

শ্রবং দৃষ্টান্ত ভূতমাকাশভতুষ্য়ং বুৎপাদ্য দাষ্টান্তিকে
ব্ুৎপাদয়তি অধিষ্ঠানতয়েতি।

প্রথমোদিষ্টং

কুট

পঞ্ষীকৃতা পঞ্ষীকৃতভৃতকাধ্যত্বেন স্ুলশুক্্ররূপস্য দেহ-

দযস্তাবিদ্যাকল্লিতস্যাধারতয়! বর্ধমানত্বেন তাত্যামবচ্ছিগ্ী আত্ম! কুটস্থ ইত্যুচাতে।
তত্র কুট স্থশবপ্রবৃত্তে। নিমিত্তমাহ কটবদিতি ॥ ২২॥
এবং কুটস্থং বুাৎপাঁদ। জীবস্ত কুটন্থে কল্লিতবুদ্দিপ্রতিবিস্বিতত্বেন
(১) তৎপক্ষপাতিত্বাৎ তং ধাৎপাদয়তি কৃটঙ্থ ইতি। তস্ত জীবশব্দাভিধেয়ত্বে মিমিত্তমাহ প্রাণ!নামিতি।
কৃটগ্াতিরিক্তজীবকল্পনমপ্রয়োজকমিত্যাশক্ষ্য

অবিকারিণ;ঃ

কুটছস্ত

ন.সারাসশ্ুবা

তগির্ঝাহার্ঘ, মোহঙ্গীকর্তব। ইত্যাহ নংনারেণেতি ॥ ২৩॥
নন্থু জীবাতিরিক্তকৃটন্থে'স্তি চে কিমিভি ন প্রতিতানতে ইত্যাশক্ষ্য জীবেন

হয়, তাহ! জলের পরিণাম বিশেষ, অতএব তাহাতেও আকাশের প্রতিবি্
টি করা যার, সেই প্রতিবিশ্বিত আকাশের নাম মেঘাকাশ ॥ ১৯/২০২৯
পন্দীকৃত পঞ্চভুতের কাধ্য অন্নময় কোশরপ স্কুল শরীর এবং অপবীকুত পণ

মহাডুতের কার্য রদ কোশত্রয়কপ যে লিগ্কশরীর, উক্তউভয় শরীরে সর্ববাধারভূত যে চৈতগ্ত কুটের স্তায নিরধিকারে অবস্থান করেন, : তাঁহাকে টস
ব্ল। হয় ॥॥ ২২

সর্রধারভূত কৃটস্থ চৈতন্ঠে,
কক্সিতবুদ্ধিতে সেই কুটস্থ চৈতন্তের যে প্রতিবিশ্ব, তিনি প্রাণ সকলকে ধারণ করেন বলিয়া জীবশব্দে উক্ত হান, এবং তিনি

সংসারের নুখ-দুঃখে মগ্স থাকেন ॥ ২৩
(১) শ্রতিবিশ্বকত্বেনেতি মু পুত পাঁছ।

১১৮

পঞ্চদশী
তথা! জীবেন কুটস্বঃ সোহন্যোন্যাধাঁস উচাতে ॥ ২৪ ॥

অয়ং জীবে! ন কুটস্থৎ বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদ্রিরবিবেকোহয়ৎ মুণ্মবিদোতি গমাতাম ॥ ২৫ ॥

বিক্ষেপারতিরূপান্তাৎ দ্বিধাবিদা। প্রকল্পিতা (:)।
ন ভাতি নান্তি কূটন্থ ইত্যপানমাবৃতিঃ ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানী বিভুষ!পৃঃ কুটন্থৎ ন প্রবৃধ্তে |
ভিরোহিতত্বাং ইতি তমা, _জলব্যোয্েতি। নন্বেতৎ তিরোধানং নকাপি শাস্ত্রে
প্রতিপাদিতমিতশক্ষা তসতাস্্োন্টাধ্যানশব্দেনাভিধানাৎ নৈবমিততাহ দোহস্তোস্তাধ্যাম
ইতি উচাতে ভাষ্যাদিতিতি শেষ: «২৪1
নম্বরমেবাধাসশ্চেদস্ট কারণক্পাবিদ্যা বক্তবা! ইত্যাশক্ষা জীবকট্থয়ো; সংলার-

দশারাং ভেদাপ্রভীতিগেবাবিদোত্যাহ--অয়মিভি। স্পম্ ॥ ২৫1

পৃর্ষোক্তন্ত জীবস্তাধিদ্যাকল্লিতবন্ত স্প্রীকণণার অবিদ্যাং বিওজভে বিক্ষেপাব্বতি
রূপাভামিতি। বিক্ষেপহেতৃত্বেনাভ্য হিতত্বাত অ'বৃতিং প্রথমং লক্ষয়তিনভাতি ইি
কটস্থে! ন ভাতি ন প্রকাশতে নান্তি চেতি ব(বহারহে ুরারবণমিভ্ার্ব; ॥ ২৬ ॥
নম্ববিদ্যায়াস্তরুভাবরণস্ত চ সম্ভাবে কিং প্রমাণমিত্যাশক্ষ্য লোকাম্ৃভব এবেত্যাহ
শি শি

বদিও সোপাধিক ও নিরুপাধিক স্বরূপ অভিপ্রায়ে জীব-চৈভ্ত হইতে কৃটস্থ
চৈতন্ত অতিরিক্ররূপে নিরূপিত হইল, তথাপি জীবের অজ্ঞনপ্রাবল্যে তিরোধান

হেতু সেই কৃটসথ স্বরূপ বুদ্ধিপ্রতিভাত হয় না, জুতরাৎ ঘটমধাস্থ জলাকাশ
দ্বারাঘটাকাশের তিরোভবের স্ঠায়জীবদ্ারা তাঁহার তিরোভাব স্বীকার করিতে
হয়, শারীরক ভাষ্যাদিতে তাহার নাম অন্যোন্টাধ্যাস বলিষা উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪
পূর্বোক্ত সংদারী জীব কোন প্রকারে কুটস্থ চৈতন্তের স্বরূপ বিবেচনা

করিতে সমর্থহয়না,সেইঅবিবেচনা| শক্তিকে অনাদি অবিদ্যা বল] যায়, এবং
তহাই মুলাজ্ঞান-শব-বাচ্য
॥২৫
অবিদ্যার শক্তি ছুই প্রকারে বিভক্ত ;_আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি।

এই উভয়ের মধ্যে দারা নিতাস্প্রকাশ স্বরূপ কৃটস্থ চৈতন্ঠের অপ্রকাশ বা
অভাব
বোধ হয় আহাকে আবরণশক্তিবলা যায়
॥২৬
কোন জ্ঞানীপুরুষ যদিকোন অজ্ঞানীকে কুটস্থ চৈতন্ত বিষয়ের কোন প্রশ্ন
(১

ব্যবস্থিতা
ইতিমু*পুণপাণ।

পঞ্চংশী
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ন ভাতি নান্তি কুটস্থ ইতি বুদ্ধ! বদত্যপি ॥ ২৭ ॥
স্বপ্রকাশে কুতোহবিদ্যা তাৎ বিনা! কথম।বৃতিঃ।

ইত্যাদিতকজালানি স্বানুভুতিগ্রস্তাসৌ ॥২৮॥

স্বান্ুভূতাববিশ্বাসে.তরকস্তাপ্যনবন্থিতেঃ।
কথ ঝ। ভার্কিকম্রনা্ত্বনিম্চয়মাগ্,য়াৎ ॥ ২৯॥
অজ্ঞানীতি। বিছুষ! কুট: কিং জানাসীতি পৃঃ অত্রনী ন জানামীছি অজ্ঞানমনৃভূয়
বন্ধি অয্মবিপ্ান্তবঃ ন কেবলমন্রানানভবমেব ব্তি অপি তু নাস্তিনভাি কট
ইতিকৃটস্থাতাবাভানেচঅনুভূয় বদি অরমাবরণান্থভবঃ অগ্ড উভয়জানুতবঃ প্রমাণমিভি ভাবঃ॥ ২৭ ॥
নন্থু তবন্মভে আঙনঃ স্বপ্র্কাশতাৎ স্শ্িন্রবিদ্য। নোপপদ্যতে ভেজন্তিমিরয়োিৰ
বিরু্ধম্বভাবত্বেন ভয়োঃ নম্বন্ধান্বপপত্ডেঃ অবিদ্যাভাবে
চতৎকুতমাবরণং ছুগিরপ্যং স্তাৎ
তদভাবে চ তন্ুলকস্ত বিক্ষেপন্াসম্তধঃ 'বক্ষেপাভাবে চ জ্ঞান[নবন্ধাপ্যানথস্তাভাবাং

জ্রানবৈয়ধ্যং ততত্ততগ্রতিপাদকশান্ত্রমপ্রমাণং স্তাং ইত্যাশক্ষ্য এভও সর্কাং পূর্বোক্তাহুশববাঁধিতমিত্যাহ স্বপ্রকাশ ইভি। ন হি দৃ্টে্হৃপপন্নং নামেছি স্তায়াদিভি ভাব: 1২৮॥
ন্বনৃভবস্ত উক্ততর্কাবরোধেনাভামন্ত্া, ন তেন তত্বনিশ্চয় ইত্যাশক্কা অহ্ভবপ্রামাণ্যা-

নভ্যুপগমে কেবলতর্কন্থা নিশ্চায়কত্বস্ত স্মেনৈবাভুগগন্দ্বাৎ ন ভার্কিকস্ত ভত্বনিশ্য়:
ককাপি স্তাদিত্যাহ,_স্থান্নভুভাবিতি॥ ২৯ ॥
_ শশা

করেন, তবেসেঅবশ্ঠই
বলিবে যে,কৃটস্থচৈতন্ত আমি জানি না এবং আমার
বুদ্ধিতেবুটসথপ্রকাশ পায় না, ও কুট€ নামক কোন পদার্থও নাই, এই প্রকার
অনুসন্ধানে কুটস্থ চৈতন্যের প্রকাশবিরোধিকা আবরণশক্তি অনুভূত হয়॥ ২৭

কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে যদি এ প্রকার তর্ক উপস্থিত হয় ষে “যেমন ছায়!

ও আতপ একত্র অবস্থিত হয় না, তৰপ স্বয়শ্াকাশস্বরূপ কুটস্থ টচতন্ত
বিরোধী অবিদ্যার সত্তা সম্ভবপর নহে এবং তদভাবে আবরণ শক্তির সম্ভ/ও
সন্ত্রবপর হয় ন/” তাহা পূর্বোক্ত আবরণ শক্তির অনুভব দ্বারা নিবারিত হয় অর্থাৎ

অজ্ঞানী ব্যক্তির কৃটস্থবিষয়ক অজ্ঞান ঠর্ব্ধানৃভবসিদ্ধ ॥ ২৮

যদি স্বীয় অনুভবে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্বিকের।
নাই
কি প্রকারে তত্ব নিরূপণ করিতে পারিবে? যেহেতু তর্কের সমাণ্ডি

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় করে, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান
জন্ব্যন্তি ভাহা খণ্ডনকরিয়। অন্ত প্রকার নিশ্চয় করিয়! থাকে॥ ২৯

১২৩
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বদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি ।
দবানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাৎ মা! কুতর্ক্যতামূ ॥ ৩০

স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
অতঃ কুটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

তচ্চেদ্ বিরোধি কেনেয়মাবৃতিহ্য নুভুয়তাম্।
বিবেকম্ত বিরোধ্যস্তান্তত্বজ্ঞানিনি দৃশ্ঠতাম্ ॥ ৩২ ॥
নগ্বযনতবস্তত্বনিশ্চার়ক এব তথাপ্যনুভূয়মানস্ত অর্থন্ত মস্তাবিততজ্ঞানায় তর্কো-

হগাভু'পেতব্য ইভাশঙ্কামনূদ্য তযনৃভবাহৃসারেণ তর্কো বর্ণনীয়ো ন তদ্দিরোধেন ইভ্যা
বুদ্ধারোহায়েতি
॥৩০॥

কোহৎনাবন্ুতবে! যদমৃসারেণ (১) তর্কো বর্শনীয় ইত্যাশশ্কা়াং পূর্বোক্তমবিদ্যাদি-

গোচরমনুতবং ক্মারয়তি স্বানৃভৃতিরিতি। ফলিতমাহ অতঃ ক্টস্থচৈতন্ঠমিতি ॥ ৩১ ॥
তর্মেৰ তর্কমতিনীয় দর্শয়তি তচ্চেৎ বিরোধীতি। অবিদযাবরণমাধক চৈতন্তস্যৈব
তদ্বিরোধিত্বে অবিদ্যাশ্রতীভিরেব ন স্যাদিতি ভাবঃ| ভর্হ্যবিদ্যায়া; কো নিরোধীতাত

আহ বিবেকত্বিতি। বিবেক উপনিষদ্বিচারজন্যং জ্ঞানমূ। বিবেকস্ত|বিপ্যাবিরো
বিভ্ব
ক দৃষ্টমিত্যত আহ তত্বজ্ঞানিনীতি ॥ ৩২ ॥

যদিও কেবল তরকর্ধারা তত্ব নিশ্চয় না হউক, তথাপিবুদ্ধিতে অনুভব
করিবার নিমিত্ত সন্তাবিত তর্ক যদি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় অনুভব
অনুসারে অনুকূল তর্ক আলেষ্চিনা কর, কিন্তু কোন প্রকারে কুতর্ক আলোচনা করিও নাযেহেতু কুতর্ক দ্বারা
তত্বনিশ্চয় হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্ট
হয় ॥ ৩০

অবিদ্যার অংশ আবরণশক্তি-বর্ণন প্রসঙ্গে অবিদ্যাবিষয়ক স্বীয় অনুভব

প্রদর্শিত হইয়াছে ; অতএব তদঞ্সারে অবিরোধী কুটস্থ 'চৈতন্ঠবিষয়ক
সংতর্ক আলোচনা কর, যদি অবিদ্যার আবরণশক্তিপ্রকাশক সেই কৃটস্থ

চৈভন্তকেই বিরোধিরূপে স্বীকার কর, তবে আর কি প্রকারে আবরণ অন্ুতব

হইতে পারে? অতএব তত্বজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ জানিয়৷ বিবেককে অবিদ্যার বিরোধী বলিয় স্বীকার কর॥ ৩১৩২
পাশা ভিত

(১) ধাসুকল-ইত্যন্মদ্দেশীয়-পু পাত।

পপর) এ
পঞ্তদ্রশী |
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অবিদ্যাবৃতকুটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ |

সক্তে৷ রূপ্যবদধ্যন্তা বিক্ষেপাঁধ্যাস এব হি ॥ ৩৩ 1॥
ইদ্রমৎশস্ত সত্যত্ৃৎ শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
য়ন্তবৎ বস্তুত চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেহন্যগম ॥ ৩৪ ॥

নীলপৃষ্ঠত্রিকোণতৃৎ যথা! শুক্তৌ তিগোহিতম্।
অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কুটস্কেহপি তিরোহিতম্ ॥ ৩৫ ॥

আরো পিতন্ত রা রূপ্যৎ নাম যথা তথা ।
দানি

দি ভি

ডি

বরণবতি কৃটস্ছে প্রত্যগাম্রনি আরোপিতস্ুলশ্ুক্্শরীরসহিতচিদাভাসে বিক্ষেপখ্যাস
ইতার্থত ॥ ৩৩ ॥

অন্ত বিক্ষেপস্তাধাসত্সিদ্ধয়ে শুক্তিরজতাধাসলামাং দর্শক্লতি_-ইদমংশশ্সেভি।
শুক্তিকায়াং স্কিতং পুরোদেশাদিসন্বন্ধিতমবাধ্যতর্ যথারোপিতে রজতে ভাসতে এব.

স্থয়ন্ত,: বস্ততৃ্ কৃটস্থনিষ্টমারোপিতে চিদাভানেহবভানত ইতার্থট ॥ ৩৪)
এবং নামান্টা:শপ্রতীতিমুভয়ত্্র প্রদর্শ্য বিশেষাংশা প্রতীতিসাম্যং দর্শয়তি__নী্দ
পৃষ্ঠত্রিকোণত্মিতি ॥ ৩৫ ॥
ৃ
_সাম্ন্তরং দর্শয়তি আরোপিতক্সেতি । দৃষ্টান্তেআকহলেআধো পিতপদ্ত

যেমন শুক্তিকাদিতে রজতের অধ্যাস হয়, তদ্রপ অবিদ্যার আবরণশক্তি

দ্বা। আবৃত কৃটস্থ চৈতন্যে, যে শক্তিদ্বারা, স্থুলশরীর ও রা সহিত
জীবচৈতন্ের অধ্যাস সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলা যায়, এবংই
অধ্যাসের
নাম বিক্ষেপাধ্যাস ॥৩৩

শুক্তিকাদিতে রঞজতভ্রম-স্থলে

সেই রজতের

সমুদার

অংশ ম্থা'

হইলেও, যেমন পুরোবন্তী অংশ অসত্য নহে, তদ্রুপ কৃটস্থ চৈতন্তে জীবচৈতন্ের আরোপ থারন্বরূপ না হইলেও, তাহাতে যে স্বয়ং স্গরপ ও
বস্থন্বরূপের ব্যবহার, তাহা অধথার্থ নহে। আর

সেই ভ্রমকালে যেমন

শুক্তির নীল বর্ণও ত্রিকোণ স্বভাব তিরোভূত থাকে, তদ্রুপ কুটস্থ চৈতন্তেরও
অসঙ্গ আনন্দ প্রভৃতি স্বরূপ তিরোভূত হয় ॥ ৩৪।৩৫

ভ্রযস্থলে শুক্তিকাদিতে আরোপিত যে জ্ঞান, আহারই নাম বেমন রত
বলা থায়, তদ্রপ কুটস্থ চৈতন্টে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা
১১

অধ্যস্ত

থে জ্ঞান,

১২২

|
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কুটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬॥
ইদ্মংশং স্বতঃ পশ্ঠন্ রূপামিত্যভিমন্যাতে ।
তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্ঠন্নহমিন্্যভিমন্যতে ॥ ৩৭ ॥

ইদস্তরূপ্যতে ভিন্নে স্বত্াহস্তে তথেক্ষতাম্ (১)।
সামান্তঞ্চ বিশেষশ্চ হ্যভয়ত্রাপি গম্যতে ॥ ₹৮॥
দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ তব বীক্ষস্থ স্বয়স্তথ]।

অহং

স্বয়ং ন শক্কোধীতোবং লোকে প্রষুজ্যতে ॥ ৩৯ ॥

রূপামিিএ নাম যথা এবং কুটছে কৰিচিবাতানপবিক্ষেণ র্কোস্টাহমিতি
নামেতার্ঘতি॥ ৩৩ ॥

নম দৃষ্টান্তে পুরোবর্তিনি শুক্তিশকলে ই্জিরসন্গিকষে জাতে সতি ক্লপামিদমিতি

তদতিরিক্ত়জতাভিমানঃ উপপদতে নৈবং দাগ্ঠণান্তিকে আত্মাতিরিক্তবন্ৃভিমান
ইভাশঙ্কা অত্রাপি স্বপ্রকাশতয়া চিদাত্বস্টরভানমানে তদতিরিক্তোহ্হঘিত্যতিমান
উপলভাতে অতো ন বৈষম্যমিত।তিপ্রায়েগাহ ইদমংশমিতি ॥ ৩৭ ॥

নহ্থু ম্বয়মহ'শবয়োরেকার্থত্বা,

কথং

দৃষ্টান্তদাষ্টণভ্তিকয়োঃ

ল'মামিভাশঙ্কা

ইদ'নগ্যশন্ার্থয়োঃ স্বয়মহংশব্দার্থয়োশ্চ সামান্তবিশেষরূপত্বস্ঠোভয্র নামান্লৈবমিভাহ

ইদস্বরূপাতে ভিন্রে ইতি॥৩৮7
' স্বয়ংশব্দার্থস্ত সামান্তরূপ টিয়া জোঁকিকং প্রয়োগং দর্শয়তি দেবদতু ইতি ॥৩১॥

অহাকেই জীববলা যা।

আর শুকতি
রজতভুলে শুক্তির পরোবসতী

অংশমাত্র প্রত্যক্ষ হইলেই যেমন তাহাতে রজত ভ্রম হয়,তদ্রূপ কৃটস্থ
চৈতন্তের স্বয়ং অংশ ও বন্ত অংশমাত্রেই জীবত্রম হয় ॥ ৩৬৩৭
এক বন্থার অন্ত প্রকারে দর্শনের নাম ভ্রম; পরস্ত তুভয়ের পরস্পর

নাথাকিলে ভ্রম হয় না, অতএব যেমন সামান্য-বিশেষ-রূপে
কিঞিত সাদৃন্ট

ভিন্ন শক্তির পুরোবন্ী অংশে সাদৃশ্ঠ থাকাতে তাহাতে রজত ভ্রম হয়,
তদ্রপ স্বপ়্ংশববাচ্য কুটস্থ চৈতন্ত ও জীবের সামান্ট-রিশেষরপে পরস্পর
বিভিন্নতা ও সাঘৃশ্ঠ থাক।তেই কুটস্থ চৈতন্যে জীবের আরোপ হয়, অতএৰ

য়ংশন্দ ও জীববাচক অহংশব্দ এতদুভয় একার্থবাচক নহে ॥ ৩৮
সামন্ত; হর, শব্দ সর্বত্রই অনুগত হর, বখা,_দেবদত স্বয়ং গমন
€১ ভথ্যেষ্যভাফিতি মুৎ পু৩ পা*।

পঞ্চদশী।
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ইদং রূপ্যমিদং বন্ত্রমিতি যদ্বদিদস্তথ!।

অপৌ ত্বমহমিত্যেয ন্বয়মিত্যভিমন্যাতে ॥ ৪* |
অহস্তা্্ ভিদ্বাতাং স্বত্ব কুটস্থে তেন কিং তব।

স্বয়ং-শব্দার্থ এবৈষ কুটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
অন্যত্ববারকৎ স্বত্বমিতি চেদন্যবাঁরণম্ ।

কুটস্থস্তাত্বিতাৎ বক্তরিষ্টমেব ভি তদৃভবেৎ ॥ ৪" ॥
স্বয়মাত্রেতি পর্যায়ে তেন (১)লোকে তয়োত সহ।
ভবত্েবং লোকে প্রয়োগ: কথমেতাবভা স্বয়'শন্দস্ত মাম'ন্যব্ধ ণহমিতাশক্কা ইদ্দং-

শব্দার্ঘবদিত্যাহ-_ইদং বূপ্যমিতি । রথ] জূপাবগ্বাপে সর্বত্রেদংশদক্গ প্রযুজামানত্বাৎ
তদর্ধস্ঞ সামান্তক্লপত্বং তথাসেখ ত্বমহ্গিক্যাদেখ সর্বত্র স্বরংশব্বপ্রয়োগাত তদবস্যাপি
নামান্সব্ূপত্বমবগম্যতে ইতার্থ) ॥ ৪০ ॥

ভবতু শ্বমহংশবার্ধয়োর্লোকে ভেদ, এতাবতা কটগ্থাজ্বনি কিমায়!তমিতি পৃচ্ছাতি__
অহন্তধাদিতি। সামান্তরূপঃ স্বয়ংশব্দার্থ এব কটস্থ ইতীদমায়াতমিত্যাহ স্বয়ংশব্দার্থ ইতি 18১
নন ম্বত্বরূপো! ধর্খোহ্ত্ত্ব লিখারয়তি ন কুট বোধয় তাতি শঙ্কতে অন্যতববারক-

মিতি। স্বংশব্ার্ঘন্গ কৃটস্থ্ৈবাকজত্বও স্বহেনান্ততবারণমি্মেদেতি পরিহরতি_অন্টবারণং কটহৃস্তেতি ॥ ৪২ ॥

নু শ্বয়মাক্ণবয়োটিরপরতপ্থিনিমিত্তরোর্থাাদিশঘোরিবার্ধৈকাভাবাৎ

কথ;

করেন, তুমি স্বয়, দেখ, আমি স্বয়ং অসমর্থ এইপ্রকার লৌকিক প্রক্মোগ
আছে, কিন্তু বিশেষত; “অহং শব্দ এরূপ নহে।

আর পুরোবর্তি-বাচক

শব্ধ সামান্ততঃ সর্বত্রই অনুগত হয়, যেমন এই রজত, এই বন্ধ ইত্যাদি,

তন্রপ স্বয়ং
শব্দসর্বত্র অনুগত হয় ॥ ৩১1৪৯

(উক্ত প্রকারে 'অহং শক ও ন্ৰয়" শনেত ভিন্ন অর্থ হইল বটে, কিন্ত
তাহা হইলেই বা কুটস্থ চৈতন্যের আক্ম্বিষয়ে কি উপকার হইল এই প্রশ্নের
উত্তর।) যদি জীববাচক 'অহং, শব্দ ও স্বয়ং শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল, তৰে

সেই কুটস্থ চৈত্য্যকেই স্বয়ং বল। বায় এবং তিনিই আমার মতে পরমাত্মা,
কারণ এস্থলে “্বয়ং'শব্দের অর্থ যে অন্নিবারণ, তাহাই আমার অভিপ্রেত |৪১1৪২

ংশ ও আত্মশ এ উভন্ধ একপর্্যারক শব্দ, দেই হেতু লৌকিক
(১ পত্যায়ত্বেন ইত্যন্মদ্দেশীর পুস্তকপাঠ১।
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পঞ্চদশী।
প্রয়োগে! নান্ত্যতঃ স্বত্মাতত্বষ্চান্যবারকম্ ॥ ৪৩ ॥

ঘটঃ ন্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বৎ ঘটাদিযু।
অচেতনেষু দৃষক্ষেদ্ দৃষ্ঠতামাতুসত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

চেতনাচেতনভিদ! কুটস্থাত্বকৃতা ন হি।
কিন্তু বুদ্ধিক্ূতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ 8৫ ॥

যথা! চেতন আভাস? কুটস্ছে ভ্রান্তিকল্লিতঃ।
অচেতনে। ঘটাদিশ্চ তথ! তাত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪১ ॥
তত্বেদেন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিযু।
্বয়ংশন্দার্ঘস্ত কটহস্তাত্মত্বমিতাশঙ্কা হস্তকরাদিশব্দ বদেকার্ঘদ্বৌপপতেরন্নৈবমিতি পরিহুরতি-হ্বয়মাত্েতি পর্যায় ইতি। পর্যযারত্বে সহ্প্রয়োগাভাবহেতুমাহ-__তেন লোক
ইতি। ফলিতমাহ-__অপ্তঃ স্বতবমিতি ॥ ৪৩॥

নু ঘটাদিতচেতলেতপি স্বয়ংশবস্ত প্ররোগপর্শনাৎ ম্বয়গ্বাততবয়োরেকতং ন ঘটত
ইতি শঙ্কতে_বটঃ স্বয়মিতি। ঘটাদিতপি ক্ফুরণরূপেণান্চৈতন্তস্ত লত্বাৎ হ্েম্বপি
বয়ংশবস্ত প্রয়ে গো ন বিরুধ্যত ইত্যাহ-_দৃষ্ঠভামিতি ॥ ৪৪
নন্থ ঘটাদিত্বপি আত্মচৈভন্ঘসত্বে চেতনাচেতনবিভাগো নিগিমিত্বকঃ স্তাদিতযাশক্ষা
চিদাতাসসব্বাসত্বলক্ষণকারণস্ভাবাৎ মৈবমিতি পরিহতি-- চেতনাচেতনভিদেতি॥ 8৫ ॥
নন্থু চেতণাচেতন্বিভাগস্ত চিদাতানসন্থামত্বপ্রযুক্ততাতপঞ্»মেৎত্তেনেম্বাতবসত্বাভ্যুপ-

গরমে নিপ্রয়োজন; স্তাদিত্যাশঙ্ক্য চেতনাচেতনবিতাগহেতুতেন কৃটহস্তানভাপগম্যত্েৎপ্যচেতনকলনাধিষ্ঠানত্বেন কুটস্থোহ্ভু পগন্তবা হ'ঠভপ্রায়েণ ঘটাদেত্তত্র কল্লিততবং

অদৃষ্টান্তমাহ-_ঘখা চেতন আতাম ইতি ॥ ৪৬॥
বিলি

প্রয়োগে তদুভরের একত্র সমাবেশ কুন্রাপি দৃষ্ট হয় অতএব
না,
সয়

ও আত্মশন্দ উভয়েই অন্তের নিবারক এবং একপর্য্যায়ক ইহা দিদ্ধ হইল।
যদি স্বয়ং শব্দ আত্মপর্ধায়ক হইল, তবে অচেতনেযে স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ
দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মসত্তামাত্র-ব্শত হইয়! থাকে। ৪৩1৪৪।
সর্নব্যাপিত্বরূপে ঘটাদি জড় পদার্থেও কুটগ্থ চৈতন্ত সর্বদা বর্তমান

থাকিলেও চেতনাচেতনবিতেদ কৃটস্থ-কৃত নহে, কিন্তু বুদ্ধি-গ্রতিবিদ্বিত জীবচৈত্কৃত। যেমন জীব-টুচতন্ত সকল ভ্রান্তি দ্বার! কুটস্থে ক্সিত হইয়াছে,

তদ্রপ অচেতন ঘটাদিও কুটস্থ-চৈতন্তে কলিত। ৪৫৪৬।
যদি বল, “ম্বত্-_তুমি আমি-_ইত্যাদি সর্ধব্র অনুগত বলিয়৷ তাহাকেই

পঞ্চদশী।
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সর্বত্রানুগতে তেন তয়োরপা।জ্বতেতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥
তে আত্মত্েপ্যন্বগতে তত্রেদন্তে ততস্তয়ৌঃ।

আত্মত্বং নৈন সজ্তাব্যৎ সম্যকত্বাদের্দথা তথা ॥ ৪৮॥
তত্বেদন্তে স্বতান্ঠত্বে ত্বস্তাহস্তে পরম্পরম্।
প্রতিতবন্দিতয়! লোকে প্রপিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ »৯॥

অন্যতায়া প্রতিদ্বন্ী স্বয়ং কুটম্থ ইষ্যতাম্।
তস্তায়াঃ তিএবতোরেনিহারার কল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥
ভিউ

শক্ষতে_ তত্ব্দত্তে অতি । ত্বমহমাদিঘু জান

গতস্ স্বতবস্যেব সর্বত্রাহৃগতয়োস্তত্বেদন্তয়োরপ্য-অবস্বরূপতা! কিং ন স্ত[দিতি ভাবঃ॥ ৪৭॥
তত্বেদন্তয়োরাভুতবাধিকবৃত্তিত্বাৎ আত্মন্তং ন সম্ভবতীত্যাহ তে আত্মতেগীতি।
তত্বেদন্তে স্বত্বমিব যদপি ত্বমহমাদিষু অনুগতে তখাপি তেখনুবর্তমানে আত্মত্েৎগানুগতে তদাত্মত্ব। মদমাত্ম্বমিতাদিবাপ্হারমন্তবাৎ অতত্তয়োরাত্মস্বাধিকবৃপ্তি্বাদান্ুব্ূপতা ন মস্তাব্াতে। ভত্র দৃষ্টান্তঃ সম্যকৃক্তাদেরিতি।

আত্মদ্বং নমাগাজুতমনমা-

গতি ব্যবহারবশাদাজ্মত্বেৎপানুবর্তিমানযোঃ সম্যকৃতানমা কৃড়য়োররিবেতার্ঘ? ॥ 8৮॥
এবং প্রাদঙ্গিকং পরিপমাপা ফলিতপ্রদর্শনায় লোকবাবহার সিদ্ধার্থমনৃবদ তি তত্বেদন্তে
ইতি। তত্বপ্রতিষোগিত্বমূ ইদন্তায়াস্তদিদমিতি স্ব প্রতিষোণিতবমন্টন্ত স্থয়মন্ত ইভি

হন্তাপ্রতিযোগিত্মহস্তায়াত্বমহমিতি লোকে প্রতিদন্দিতেন প্রয়োগদর্শনাৎ প্রনিদ্ধমিভি
ভাব ॥ ৪১॥

ভবত্বেবং লোকে, প্রকৃতে কিমায়াতমিভাত আহ-_অন্ততায়া ইতি। অন্ততপ্রতিযোগী
88৫ ব্তাপ্রতিযোগ্যহংশব্ার্ঘশ্চিদাতানঃ কট বনি ইভা;॥৫০॥

যেমন আত্মত্ব প্রমাত্মস্ব) বলিত্ছ, তদ্রপ তত্ত। এবং ইদস্তাও (তদস্থত্বও
এতদস্তত্ব) সর্বত্র অনুগত বলিয়! সত্তার স্তায় তছৃতয়কেও

আত্মন্ত্ বলিয়া

স্বীকার কর,” তাহার উত্তর এই-_তদ্ভয় আত্মতেও অনুগত হয়, তাহাতে
স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহারা আত্মত্ব নহে, কেবল সম্যক শের স্যার
সর্বত্র অনুগত মাত্র। তংশবার্থ ও এতৎশলার্থ, ়ংশব্দার্থও অন্ত-শব্ার্থ,

তৃংশবার্থ ও অহংশবার্থ ইহারা সকলেই পরস্পর বিরোধিূপে প্রসিদ্ধ;
হৃতরাৎ সংশয় নাই। তাহার মধ্যে অন্ত-শব্দার্থের বিরোবী যে স্বয়ংশব্দা্,

তহাকেই কুটগ্থ চৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা যাষ এবং “তৃং'শন্দার্থের বিরোধী
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অহস্তাশ্বত্বয়েভেদে রূপাতেদহ্গয়োরিব |
স্পষ্টেইপি মে'হমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১ ॥

তাদাত্মযাধযাস এবাত্র পূর্বেরাক্তাবিদায়া রুন্ঃ|
অবিদ্যায়াৎ নিবৃতীয়াং তৎকার্য।ৎ বিনিবর্ভতে ॥ ৫২ ॥

অবিদ্যারৃতিশ্রাদাত্যো বিদায়ৈব বিনশ্ঠত2।
বিক্ষেপন্থ স্বরূপন্ত প্রারনৃক্ষরমীক্ষতে ॥ ৫৩ ॥
মনৃক্তপ্রক'রেণ জীবকটছ্থয়োেদে মতাপি সবে ইখং কিমিতি ন জানভীত্যাশঙ্কাহ-_

অহস্তানবত্যোর্ভেদ ইতি।

বুদ্ধিনাপিণঃ বট্স্ত বৃদ্ধা! প্রত্যক্ষীক্ত,মশক্যত্বাদহ'

সবপ্নমিতি প্রতিভ'নমানয়োজ্বকটস্থরোক্রন্তোকত্ং প্রতিপন্রা ইতার্থঃ ॥ ৫১॥
নঘস্ত

জীবকৃটগ্য়োরেকত্তমস্যা

কিং

কারণমিতাপেক্ষায়ামাহ-_ভাঙাম্থ্যেতি।

অত্রান্দিন গ্রন্থেংন:দিববিবেকে হয়মিভাত্রোক্ত়া অবিদ্যায়তার্থঃ।

যতোহবিদ্যাকাধ্য-

ত্বমধ্যাসন্ত অতৌুবিদ্ণানিব্ঁকতত্বপ্তানেনৈব তত্রিবৃতিরিত্যত আহ্-_অবিদ্যায়ামিতি ॥€২
মন্বধা|সস্াবিদ 1কার্যাত্বাৎ ভন্রিবৃতা! নিবৃপ্তিরত্যেতদন্ূপপক্নং ব্রহ্ধস্বৈকত্ববিদ্যায়া-

সুৎপন্রায়ামবিদ্যাকার্াস্ত দেহাদেরপ্যুপলতামানত্বাং ইভাভ আহ,_অবিদাাবৃতিভাদাস্তো
ইতি।

অধিদোককারণয়োরারৃতিভাদাক্সযয়োর্ষিপ্যয়ৈব নিবৃত্তিঃ কন্মসহিতাবিদাভন্তস্ত

তুৰিক্ষেপন্বরূপ্ত কণ্মাবনানপধ্যন্তমবস্থানমিত্যবিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩.

যে অহংশব্দার্থ, তাহাকে কুটস্থ চৈতন্যে কল্সিত জীৰরূপে অঙ্গীকার করা
যায়। ৪৭--৫০॥

শক্তি-রজত ভরমস্থলে) রজতত্ব এবং পুরোবর্তিত্বে ষে প্রকার বিভিন্ন প্রত্যক্ষ
হয, তদ্রপ “চহতত্ব' এবং ব্বতের? স্পষ্ট প্রভেদ দেখিয়াও মোহান্ধ লোক
সকল তদ্ভয়ের এক্যঙ্জান করে,কেননা সত্যন্বরূপ কুটস্থ চৈতন্ে
মিথ্য। জীবের অধ্যাম করে। সেই তত্বাত্বাধ্যাস কেবল অজ্ঞান দ্বারাই কৃত
হয়, হৃতরাং অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অধ্যাস নিবৃভভ হয়। ৫১1৫২।
পুর্ব্বোন্ত অস্মঙ্জন ছারা আবরণ শক্তি এবং তৎকার্ধ্য তাদাত্যাধ্যাস

অর্থাৎ, ভ্রমজ্ঞান নিব/রিত হয়, কিন্তু সেই অজ্ঞানের
যেবিক্ষেপ শক্তি ও তৎকার্ধ্য
বিক্ষেপাধ্যাস, তাহা প্রর$কর্মনিভিকে অপেক্ষ। করে, অর্থাৎ প্রার্ধ কর্খের
ভোগাবসান ব্যতীত শ্বয়ৎ নিবৃন্ত হয় ন|। €৩।

*
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উপাদানে বিনষ্টেহপি ক্ষণং নার্যাৎ প্রশীক্ষ্যতে।

ইত্যাহুস্তাকিকাশ্বদ্ধদল্মীকৎ কিৎ ন সম্তপৎ্ ॥ ৫৪ ॥
তন্ত,নাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাধুক ক্ষণ ঈরিতঃ।
ভ্রমস্্াঁসংখ্যকল্পস্ত যোগ।ঃ ক্ষণ ইহেষাতায্ ॥ ৫৫ ॥

বিন1 ক্ষোদক্ষমৎ মানং তৈর্বৃথা পরিকল্লাতে ।
শতিযুক্ানুতুতিভো। বদতাং কি ছঃশক্ম ॥ ৫৬ ॥
নন প্ারবকশশণো নিমিতমাত্াৎ ত+নভ্ভাবমাত্রেণ উপািনে বিনট্েপিকখং
কার্য্যানুতৃত্বিরিত্যাশস্কা শাস্ত্ান্তরনিদ্ধঘৃ্টা্েন ভাগনুবৃত্তিং. নপ্ডাবয়ছি উপাদানে

বিনগ্টেৎপীতি ॥ ৫৪॥
নন ভার্কিকৈঃ ক্ষণমাত্রং কার্যাস্টাবহ্থানমঙ্গীরুতং ন চিরকালমিতযাশক্ষণাহ”
তন্তুনা,
মিভি। সংসান্ক্ত'নাদিকাপমারতানূবৃভত্বা

তংনংস্কারবশেন

বুলালচত্রত্রমিবচ্চির-

কালানৃতৃতির্ন বিরধ্যত ইতি ভাব: ৫৫ ॥
ননু ভার্কিকৈর্থা অবুক্তষভিহিভং তদ্বদ্ তবভাপি ইত্যাশঙ্ষ্য স্বোক্েঠ তভে| বৈষমা ং
'দর্শ্রতি বিনা ক্ষোপক্ষমমিতি। ফেচাদক্মং বিচারদহং মানং বিনা প্রমাণমন্ত্ররেণেতার্ঘ।
“্তন্ত তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষো্থ লম্পৎন্তে” ইতি শ্রুতিঃ, চক্রঅমাদিদুষ্টন্তো।
যুক্কিঃ, অনুভূভির্বিদ্দনৃতবঃ, এতেভাঃ প্রমাণেভাঃ কিং বক্তৃধশক্য মিতাতিপ্রায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সামান্তঙঃ সমুদায় বন্তর উপাদান কারণ নষ্ট হইলেও তৎকাধ্য ক্ষণকাল

তমান থাকে, ইহা তাধিকেরা স্বীকার করেন, তত্রূপ (বিক্ষেপাধ্যাসের উপাদান
কারণ, অবিদ্যা নষ্ট হইলেও

প্রারন্ধ ভোগাবসানকে, অপেক্ষা করিয়া

কিযুৎকাল বিক্ষেগাধ্যাস থাকে, এই আমাদের মতও ব্মসতুৰ হইবে
কেন? ৫৩৫৪1

(পটের কারণ) তন্ত যেমন অনদিন স্থায়ী, তার্কিকেরা তাহার ক্ষণও ততটুকু
বলিয়াছেন; অসংখ্যকল্সস্থায়ী অবিদ্যার উপঃভ্ত ক্ষণ (দীর্ঘকাল) হির কর।

উপাদাননাশে কার্ধ্যের কালস্থিতি তার্কিকেরা মানেন বটে, কিন্তু অবিদ্যার নিবৃততিৰ

পর দীর্ঘকাল যে আহার কাধ্য-স্থিতি, ইহা অশ্ব, ইহার উত্তরে এই গ্লোক_

যদ্দি ভার্কিকের। বিচারযোগ্য প্রমাণ ব্যতিরেকেও এ প্রকার কল্পন। করিতে সাহস
করেন, তবেশ্রতিযুক্তি অনুভব দ্বারা আমর যাহা বলিতেছি, তং অস্গত হইৰে
কেন?

€৫1৫৬।
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আস্তাৎ দুন্তাকিকৈ; সার্দৎ বিবাদঃ প্রকৃতৎ ক্রবে।
স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকতৃৎ কুটস্থপরিণীমিনোঃ ॥ ৫৭ ॥

ভ্রামাজ্ে পণ্ডিতম্মন্তাঃ সর্বেব লৌকিকতার্কিকাঁও।

অনাদৃত্য শ্রুতি মৌর্থাৎ কেবলাহ যুক্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৮
পূর্ববাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন।
বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়স্থপ্যলজ্জয়া ॥ €৯ ॥

কুটস্থাদিশরীবাস্তসংঘাতন্তাত্বতাং জগ ।
লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রতাক্ষাভাসমা শ্রিতা? ॥ ৬০ ॥
প্রকতমনুসরতি আস্তামিতি।
জান্তা! সিদ্ধমূ । ৫৭ ॥

ন্বপ্নমহংশব্্য়োঃ, কৃটহগরিণামিনোঃ

একত্ব

নন্থ কূটহজীবয়োরেকত্বং ভ্রান্তিসিদ্ধধণে ইদং ভ্রান্তমিতি কেহশি কুতো ন জীনন্তী-

ত্যাশক্ষশ্রুতিভাৎপধধাপর্ধালোচনশৃল্ঠত্বাদিত্যাহ জাগ্যন্তে পিতম্মস্া ইতি ॥৫৮॥
নদ শ্রত্যর্থপ্রবক্তারোপি কেচিদিখং কৃতো। ন জানম্তীতাযাশক্কা তেষাং সাকলোন
শ্রত্যর্থপর্যালোচদাতাবাৎ ইত্যাহ পূর্ধবাপরপরামর্শবিকল! ইতি) ৫১॥
তত্র তাবৎ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণীভপগমেনাতিস্থুলত্বা লোকায়তাদিপক্ষং প্রথমতোছন্ুভাষতে--ক্টস্থারীতি। প্রতাক্ষনিদ্ধতে দেহাঁদেরাতত্বং পারমার্ধিকং স্যাদিত্যাশক্ষা
উক্তং-প্রভান্দীভানমিভি ॥ ৬০॥

কুতার্কিকদিগের সহিত বিফল বিচারে আর প্রয়েজন নাই; এক্ষণে প্রকৃত
কথ৷ বলি,__কারণ পূর্বোক্ত বিচার দ্বারা "স্বয়ং'-শব্দষাচ্য কুটস্থ চৈভন্ত এবং
“অহহাশববাচ্য জীবচৈতন্তের তরান্তি-কল্সিত অভেদ্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদিও কৃটস্থচৈতন্থা ও জীব-চৈতন্ঠের পরক্য ভ্রান্তি দ্বারা কল্পিত হয় বটে,
তথাপি কেবল শ্রুতির তাতপধ্যার্থের অবমাননাহেতু পণ্ডিতাভিমানী লোক
সকল ও অসৎ, তার্কিক সকল মূর্থতা-গ্রভাবে তদ্বিষয়ে কেবল যুক্তিদ্বারা

্রমশূন্ত হইতে পারে না॥৫৭1৫৮ ॥
কোন কোন বাদী শ্রুতিকলের পূর্বাপর আলোচনাতে অসমর্থ হইয়!
নির্লজ্জভাবে নিজ নিজ মত-সমর্থনার্থ অগ্ুপ্ষোগী শ্রুতিবাক্যও উপযোগীরূপে
উদ্ধৃত করেন ॥ ৫৯॥
একমাত্র প্রত্তক্ষপ্রমাণবাদী লোকায়তেরা ও অন্তান্ত স্থুলবুদ্ধি ব্যস্ির!

ঙঁ

পঞ্চদশী |

১২৯

শ্রোতীকর্ড« স্বপক্ষস্তে কোশমন্নময়ন্তথা ৷
বিরোচনস্থয সিদ্ধান্তং প্রমাণৎ প্রতিজজ্ঞিরে ॥ ৫১ ॥

জীবাতুনির্গমে দেহমরণন্যান্র দর্শনাৎ।

দেহাতিপিক্ত এবাত্েত্যাহুর্লোকায়তাঃ পরে ॥ ৬, ॥
প্রত্যক্ষতে নাহিমহাহন্ধীর্দেহাঠিরেকিণম্ ।
গময়েদিত্রিয়াত্ানৎ বচ মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥ ৬৩ ॥
বাগাদীনামিত্রিঘাণাৎ কলহ? শ্রুতিবু শ্রুতঃ।

তেন চৈতন্যমেতেষা
মাত তং তত এব হি ॥ ৬৪ ॥
ডে প্রত্যক্ষেকপ্রমাণৰাদিনোৎপি পরব্যামোহনায় শ্বমতং শ্রুতিসিদ্ধমিতি দর্শাযিতুং
বাক্যমপু!দাহ্রম্তীত্যাহ-_ক্রৌতীকর্তুমিতি। কোশমন্ময়মিতি শবেনান্নময়কোশপ্রতিপাদকং"স বা! এব পুরুযোহম্বরসম়” ইভাদিবাকাং লক্ষ্যতে। বিরোচনস্য সিদ্ধান্তমিতি
ভতিদ্ধান্তপ্রতিপাদ
“ঞাক্মৈৰ দেহময়'ইত্যাদিবাক্যং
কম্ লন্ম্যতে |এতদ্াকাদয়ং প্রমাণত্বেন প্রতিজানতে এব ন ভূপপাদয়িতুং ক্ষমা: প্রকরণবিরোধাঁদিতি ভ'বঃ॥ ৬১

অশ্িব্ মতে দোবপ্রদর্শনপুতঃনরং মতাস্তরমূখাপয়তি-_ভীবাজনির্গম ইতি ॥ ৬২.

কীদৃণো দেহাতিরিক্ত আত্মা, কেন বা! প্রমাণেনাবগম্যতে ইত্যাকাজ্কায়ামহ__
প্রত্যক্ষত্বেদেতি। অহং বচমি অহ্ং পঞ্ঠ।মীত্যাদিপ্রয়োগদর্শ
না সিসির
গম্যানীদ্দিয়াণি আন্মেভার্থ; ॥ ৩৩॥
রিইচ্ছিয়াণামচেতনানাং কথমাত্ত্বমিত্যাশক্ষ্য শ্রতিতিস্থিয়সংবাদ বণাদচেতনক-

িভনিজিও বি পর্যন্ত সমুদায়েরলারা

এবং

আপনার মতকে শ্রুতি অনুকূলরূপে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অন্নময়কোশপ্রতিপাদক

ক্রতি (এই অন্নমন্র কোষই সেই পরমাস্থা ইত্যাদি শ্রুতি) এবং বিরোচনের
সিদ্ধান্তকে (এই দেহই পরমাত্মা এই সিদ্ধান্ত) প্রমাণ বলিয়৷ উল্লেখ করে ১০৬৯

যেহেতু জীবাস্!দেহ হইতে নির্গত হইলে দেহের পতন হয়, ও দেহাতিরিক্ত
ইন্জিয়গণের প্রতি সুস্পষ্ট অহং জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইন্দিয় দ্বারা বাক্যাদির

প্রয়োগ হয়, সেই হেতু অপর লোকায়তেরা দেহাতিরিক্ত ইন্জিয়গণকে আত্মা
বলিয়া স্বীকার করে। ৬২৬৩।

যদিও বাগাদি ইঞ্জিয়গণের চৈতন্ত স্পষ্ট উপলব্ধনাহউক, কিন্ত শ্রুতিতে

১৩০

পঞ্চদশী।

হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাপাত্ববাদিনস্তেবমুচিরে ।
চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেহপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫ ॥

প্রাণো জাগর্ি স্বপ্তেষু প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্ ।
কোশঃ প্রাণময়ঃ সম্যগ্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬॥

মন আত্তমেতি মন্তস্ত উপাসনপরা জনাঃ ৷
প্রীণন্তাভোক্ৃতা স্পষ্ট ভোত্ৃত্বং মনসম্ততঃ ॥ ৬৭1

মন এব মনুষ্যাণাৎ কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
শ্রুতো মনোময়ঃ কোশস্তেনাত্মেতীরিতৎ মন ॥ ৬৮ ॥
সিমিগা সারি: ।চেতনত্ীস্তেবাত্মলক্ষণতাং চেভনান।মি্দি্াণীমান্ুত্
সুচিভমিত্যাহা বুত্বং তত এব হীতি ॥ ৬৪॥
মতান্তরমুখাপয়তি-_হৈরণাগর্ভ ইতি | ৬৫ ॥

প্রাস্তাত্মন্ে শোঁহলিঙ্গানি দর্শয়তি গ্রাণো জাগস্তাভি।

প্র'ণাদয় এবৈছশ্মিন

পুরে জাগ্রতীতযাদিন! প্রাণজাগরণং আরতে “তপ্প্রাণে প্রপত্ত উদতি$ত তহকৃখমতব ভদেতছুক্থমি*তি প্রাণত্রষ্ঠ্যাদিকং অয়তে "অন্তোহ্ত্তর আতা প্রাণময়" ইত্যাদিন!
প্রাণমন্তঃ কোশঃ প্রপগ্তঃ আদিশবেন প্রাণসংবাদপ্রবেশাদিকং গ্রাহমূ ॥ ৬৬ ॥

প্রাণাদপ্যান্তরস্ত মনন খাত্মত্ববাদনে! মতং দর্শয়ত-মন আজ্মেতীতি।

প্রাণ

প্ঠানাআত্বে যুক্তিমাহ প্রাণক্তাভোকতোঁত ॥৬৭॥

মনস' আত্মত্কে যুক্তিপ্রতপাদিকাং শ্রুতিমাহ--মন এবেতি | *তন্মাদু বাঁ এভন্মা

অহাদিগের
পরস্পর কলহ বর্ণনা দেখা যাইতেছে সুতরাং তাহাদিগকে সচেতন
ৰলিয়। অবন্ঠ স্বীকার করা ঘায়অতএব তাহাদিগের আত্মত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত
লছে। ৬৪।

প্রাণাত্ববাদী হিরণ্যগর্ভোপাসকেরা বলেন, চুরি ইব্জিয়
সকলনষ্টহইলেও প্রাণের সন্তাতে জীবিত থাকা যায়,ও ইন্জিয়সমূহ নিদ্রিত হইলেও প্রাণ

জাগ্রত থাকে, এবং ক্রতিতে প্রাণের শ্রে্ঠত উক্ত হইয়াছে, প্রাণময় কোশ

সম্যক্রূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, অতএব প্রাণই আত্মা। ৬৫৬৬।
যেসকল উপাসক মনকে আত্মা বলেন তীহাদের তোতৃত্ব ব্যতিরেকে

আত্মত্ব
সম্ভবহয়না; প্রণের অভোতৃত্ব স্পষ্ট দেখা দ্বিয়া থাকে; সুতরাং
মনই ভোক্তা এবং মনই মনুষ্যদিগের বন্ধমুক্তির কারণ, আর শ্রুতিতে মনোময়

পঞ্দশী।

১৩১

বিজ্ঞানমাস্মেতি পর আহ্ছঃ ক্ষণিকবাদিন2।

ষতে! বিজ্ঞানমূলত্বৎ মনসো। গম্যতে ক্ফ,টম্ ॥ “৯ ॥
জহং-বৃত্তিরিদং-বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা! ।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃতিরিদংবৃতিন্ীনে! ভবেৎ ॥ *০ ॥
অহংপ্রতায়বীজত্বমিদংবৃত্তেরতিক্ফুম্ (১)।

অবিদিত্বা স্বমাত্মানৎ বাহাৎ বেদ ন তু কচিৎ॥ ৭১ ॥

ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তিদ্রিতৌ যতঃ।
বিজ্ঞান ক্ষণিকৎ তেন স্বপ্রকাশৎ স্বতো! মিতেঃ ॥৭২।
প্রাথমাদন্তোত্ভর আত্তা মনোময়” কাত ্র্ান্তরং দরশয়ত-_ক্রত ই্ডি। কলিতমাহ__
ভেনেতি॥ ৬৮
মননোহপান্তরস্ত বিজ্ঞানস্কাত্মত্ববাদিনো। বৌদ্বস্জ মভং দর্শরভি-_বিজ্ঞানসিতি |
বিজ্ঞনস্ক সরতে যুক্তিমাহ--ঘভ ইতি ॥ ৬১॥
বিজ্ঞামমন:শববাচ্যক্সান্তঃকরণক্সৈকডাতৎ কথং মনোময়বিজ্ঞানময়রে।:

কাধ্যকারণ-

ভাৰ ইত্যাশস্কা তমুপপাদয়িতূং তয়োর্ডেদং তাঁবছ্ দর্শয়তি অহ্ংবৃত্তিরিতি ॥ ৭ ॥
তয়োঃ১ কার্ষাকারণযাহ-__অহ্ংপ্রস্তায়েভি। তদেবোপপাদয়তি অবিণিক্বে
অহংবৃত্যুদরাভাবে টুদংবৃতভ'নৃদয়াদনয়োঃ কাধ্যকরণভাব ইত্যর্থঃ | ৭১
তন্ত বিজ্ঞানস্ত ক্ষণিবত্বেনূভবং প্রমাণয়তি ক্ষণে ক্ষণে ইভি। ক্ষণিকত্বমুপপাদ্য

্বপ্রকাশস্বমুপপা
দয়তি স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেরিভি। ন্বেনৈব প্রমিততাদিত এ: ৭২॥

কোশ প্রাণময় কোশ অপেক্ষা অত্যন্তরবস্তাঁ বলিয়া!
উক্ত হইয়াছে, নুতরাং
নই আত্মা । ৬৭/৬৮।

ক্ষনিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বলেন, _িজ্ঞানময় কোশই আত্মা, কারণ মন
ইহ!স্পষ্টজানাযায়। ৬৯।
বিজ্ঞানমূল্গক

জন্তঃকরণ দুই প্রকারে বিতক্ত/_অহংবৃতি ও ইদংবৃত্তিতাহার সধ্যে
অহতবৃতিকে বিজ্ঞান এবংইদত্বৃত্তিকে মনবলাহইয়া থাকে। ৭*।
তাহার মধ্যে অহংবৃত্তিরূপ বিভ্ঞানের আন্তরিক জ্ঞান ব্যতীত ইদং-বৃন্যা ত্বক
মনের বাহ্ৃবিষয়ে জ্ঞান হয় না, সেই হেতু বিজ্ঞানকে মনের কারণ ৰলাবায
(হততাং স্হাকেই আত্মা! বলিয়া!্বীকার কর )। ৭১।
যেহেতু বিষয়ানুভব স্থলে প্রভিক্ষণে অহংবৃত্তাত্বক বিজ্ঞানের জন্গ ও
(১) রিভিক্ষ টমিতান্মদ্দেশীয়পৃস্তকপাঠঃ ।

৯৩২

পঞ্চদশী।

বিজ্ঞানময়কোশোহয়ৎ জীব ইত্যাগম! জুঃ।
সর্ববসংসার এতন্ত জম্মনাশম্বখাদিকঃ ॥ ৭৩ ॥
বিজ্ঞানৎ ক্ষণিকং নাত! বিছ্বাদভ্রশিমেষব্ষ।

অন্যস্তান্থুপলব্বত্বাৎ শুন্ৎ মাঁধামিকা জণ্ডঃ ॥ ৭৪ ॥
অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতভ্ততঃ।

জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্ববৎ জগদ্ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতয্ ॥ ৭৫ ॥

নিরধিষ্ঠানবিত্রাস্তেরভাবাদাত্বনোহস্তিতা ।
শুন্যন্যাপি সসাক্ষিত্বীদন্যথ। নোক্তিরস্য তে ॥ ৭৬ ॥
অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আস্তরঃ।
বিস্াবসতাকে আগম: প্রমাণমিতাহ নিজ্ঞানমরকোশোত্রমিভাদি। “স্মাদ্ ৰা
এতন্মান্মনোময়দক্টোত্ন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ | বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্ত্র” ইত্যাদি বাক্য
বিজ্ঞানস্যাত্মস্প্রতিপাদকমিতি ভাবঃ ॥ ৭৩।

বোঁদ্ধাবান্তরতেদস্ পৃষ্ঠা দিনে]মতং দর্শয়তি__বিজ্ঞানমিতি ॥ ৭৪॥

তত্রশ্রুতিমাহ অনদেবেদমিত্যাদাবিতি। শৃল্ঠন্তৈব তদ্রূপত্থে প্রতীয়মানস্য জগতঃ
কা গতিরিতাত মাহ জ্ঞানজেয়াত্বকমিতি ) ৭৫॥
তদেতঙ্মতং দৃষর়তি নিরথষ্ঠীনবিভ্রান্তেরিতি। নিং্বকপস্ত শৃষ্ঠস্।ধিষটানত্বাযোগাও
নিরধিষ্ঠানস্ত ভ্রমস্তানুপপতের্জগৎকল্পনাধিষ্ঠানস্তাত্মনঃ নত্বাভাপগন্তব্যা কিঞ্চ শৃস্ত-

বাদিনোৎপি শূস্তমাক্ষিতেনাবস্ঠমু আত্মাত্যুপগন্তবাঃ অন্যথা তন্তানভ্যুপগমে অস্ত
শৃন্যন্টোক্তি; শৃস্তমিতাতিধানং
তেবোদ্ধন্ত ভবমতে ননিধ্েদিতি ভাবঃ॥ ৭৬।

কততর্যাত ইত্যত আহ অক্কো বিজ্ঞানময়ত ইতি। “তস্মাদ্ বা এতম্মাদ্ বিজ্ঞানবিনাশ প্রত্যক্ষ হয়, ভ্জন্য তাহাকে ক্ষণিক বলাবায় এবং ভিন্বয়্রুকাশ

স্বরূপ হয়ে, আর শ্রুতিতে সেই:ৰিজ্ঞনকেই জীবাস্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,
এবং তিনিই জন্মবিনাশ ও হুখ-ছুখাদিরূপ সংসারের তোক্ত। হয়েন। ৭২৭৩ ।

ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মাবলিয়াস্বীকার করা!যাইতে পারেনা,যেহেতু সেই

বিজ্ঞান বিছ্যু প্রভৃতির স্ায় অতি অল্পকাল স্থায়ী, এবং অন্ত কোন বন্তরও

উপলব্ধি না হওয়াতে শৃন্যকে আত্মা বলা যায়, শ্রুতিডেও আছে এই জগৎ
উৎপডির পূর্ম্ে কেবল শূন্য মাত্র ছিল। জ্ঞান-জের়াত্মক এই যে জগৎ ্রত্যক্গ দেখা যাইতেছে, ইহী। ভ্রান্তি মান্র। 4৪1৭৫

শুন্টবাদী বৌদ্ধরা এই প্রত্যক্ষ জগ্ঈৎকে ভরমাত্বক বলিয়া শ্বীকার করে;

পঞ্চদশী
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অস্তীত্যেবোপলব্ব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৭৭ ॥
অণুর্মহান্ মধ্যমো। রেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ।
বন্ছধা বিবদস্তে হি শ্রুতিবুক্তিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৮ ॥

অণু বদস্ত্যত্তরালাঃ হুন্ষমনাড়ীপ্রচারতঃ ।
রোম্ণঃ সহুত্রভাগেন তুল্যান্ু প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯॥

অগোরপীয়ানেযোহণুঃ সুক্ষযাৎ হুক্ষমতরক্ত্িতি।

চি

শ্রুতয়ঃ শতশোহ্থ সহক্সশঃ ॥ ৮০ ॥

ম়াদন্তেত্ন্তর আজ্মানন্দ ষয়;
ঃ আনীতোবোপলববান্ততভাবেনেশ্তি চ পিতা,
প।নন্দময় আত্মা! অভ্যুপগন্তব্য ইতি বৈদিকদর্শনং বৈদিকসিদ্ধান্তঃ॥ ৭৭ 1
এবমাত্মস্বরূপে বিপ্রভিপত্তি প্রদর্শা শৎপ'রমাণবিশেষেপি বাদিবিপ্রভিপঞ্ধি'
শর্শনতি _অণুর্মহানিতি ॥৭৮ ॥

অন্রাুত্তবাদিনন্তাবন্মতং দর্শয়তি--অণুং বদভীতি। অনুক্ধাভিধানে হেতুমাহ_-হক্ষনাড়ীভি। তছুপপাদরতি__রোমৃণ ইতি। নাড়ীতিতি শেষঃ। স্ম্ষ্ান্ লাড়ীযু সঞ্গারে"
হুপুত্থষন্তরেণ ন ঘটতেতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৭১।

অপু কিং প্রমাণমিভাভ আহ--আখোরণীয়ানেযোহগুরিতি। “অণোরণীয়ান মহতে!
মহীয়ান্,” “এযোহুএরাত্াঁ চেতনা! বেদিতবা:,» সু্্লাৎ সুশ্্পতরং নিতয'মিত্যাদিক্রতয়
ইভা ॥৮০॥

কিন্ত নে রাধিকা হইতে পারে না,হতরাং অধ্ান ব্যতিরেকে ভ্রম

সম্ভবহয়না, এবংশৃন্যেরও সাক্ষী আবশ্তক, নতুবা তাহার উক্তি অসম্ভৰ হয়,

অতএব চেতন স্বরূপ আত্মা আছেন; কিন্তু তিনিবিজ্ঞানময় হইতে ভিন,

সকলের অত্যন্তরবর্তাী, এবং ণ্অস্তি' এইরূপে নিরূপণীয় যে আনন্দময় কোশ,

তিনিই আত্মা, ইহা বেদের উপদেশ । ৭৬৭৭।

কোন কোন বাদীরা বলেন,_-আত্মার পরিমাণ পরমাণুতুল্য, কেহ আত্মার মহৎ
পরিমাণ কেহ বা মধ্যম পরিমাণ স্বীকার করে, শ্রুতিও যুক্তিকে আশয়
করিয়া বাদীরা এইরূপে বহুশ্রকার বিবাদ করিয়া থাকে। ৭৮
মাধ্যমিক বাদীরা বলেগ, যে আত্মা অণুপরিমিত যেহেতু এক খণ্ড কেশের

মহআংশের একীংশ স্বরূপ অতিহক্্ম যে সকল নাঁড়ী শরীরে ব্যাপ্ত আছে

'আহমধ্য
দিয়াওরতিনি শরীরের জর্বস্থানে যাতায়াত করেন। উক্ত বিষয়ে
াদে
১২
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পঞ্চদশী,
বালাগঞশতভাগন্য শতধা কল্পিত চ।

ভাগে! জীব? স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাঁপরা শ্রুতি ॥ ৮১॥
দিগন্যরা মধ্যমত্মাহুরাপাদমস্তকম্।

চৈতন্তব্যাপ্তিসংদৃষ্টেরানখাগ্রশ্রতেরপি ॥ ৮২ ॥
সুক্ষানাড়ীপ্রচারক্ত সৃক্ষৈমারবয়বৈর্ভবেৎ।
স্থুলদেহস্ত্য হস্তাভ্যাৎ কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ ॥ ৮৩ ॥
ন্যুনাধিকশরীরেষু প্রবেশোহপি গমাগমৈঃ।
আত্মাংশানাং ভবেৎ তেন মধ্যমত্বৎ স্বনিশ্চিতম্ (১) ॥ ৮৪ ॥
_. অ্যন্তরমুদাহরভি-_বালংগ্রশতভাগন্তেতি॥ ৮১॥
ৃ
মধাযমপরিমাণবাঁদিনো মতং দর্শয়তি-_দিগন্বরা মধামত্বমিতি। অত্রোপপত্তিমাহ--

আপাদেতি। “মন এধ ইহ প্রবিষ্টআ নখাগ্রেভা" ইতি শ্রুতিরপ)ত্র প্রমাণমিতাহ-_
আনখাগ্রেতি ॥ ৮২ ॥

ননু মধামপরিমাণত্বে শ্রুতিসিদ্ধো নাড়ীপ্রচারে! ন ঘটত ইত্যাশঙ্ষ্যাহ-_সথক্ষ্নাউী-

প্রচারক্িতি । যথা দেহাবয়বযোর্স্তয়োঃ কঞ্চ কপ্রবেশেন দেহস্য কণ্চকপ্রবেশ:
. তদবদাত্াবয়্ধানাং সুঙ্ষ্রাণাং নাড়ীঘু প্রচারেণাত্বনোহপি প্রচার উপচর্যাতে ইত্যর্ঘ:॥ ৮৩।
নন আত্মানে। নিয়তমধামপরিমাণত্বে কর্্বশাৎ নৃানাধিকশরীর প্রবেশে! ন ঘটত
ইতাশক্ষা অবরলাগমাপায়াত্যাং আত্মনো নিয়তমধ্ামপরিমাণত্বাৎ দেহবৎ উভয়ং ন

বিরুধাত ইত্যাহ-নৃনাধিকশরীরেঘিতি। ফলিতমাহ-_তেনেতি ॥ ৮৪ ॥

হুক্ধা, এই প্রকার শত সহত্ঞ শ্রুতিতে আত্মার অগুপরিমা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, আর এক কেশের অগ্রভাগ শতভাগ করিয়া তাহার একভাগকে

পুনর্ব্বার শত অংশ করিলে তাহার একাংশ, জীবের পরিমাঞ্চতুল্য হয়
ইহা অন্তান্ত শ্রতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৭৯-_৮১।
. শরীরের আপাদ মস্তক-পর্যযন্ত সর্ধস্থানে চৈতন্তব্যাপ্তি দেখিয়া এৰং

ক্রতিতেও 'চৈতন্টের আনথাগ্র ব্যাপ্তিরপ অর্থ উপলব্ধি করিয়া দিগম্বর মৃতালন্বী
মাধ্যমিকের! আত্মার ম্ধ্যম পরিমাণ স্বীকার করে। ৮২।

পরস্তুদেহীবনপব হস্তযুগল দ্বার! দেহের যেমন কঞ্চুক-প্রবেশ
হয়,তদ্রগ সুক্ষ

অবয়ব দ্বারাই তাঁহার হুক নাড়ীতে গমনাগমন হয়, পিগীলিকাদির স্মৃদ্র শরীরে

৮9 বিনিশ্চিভমিতি মু০পুণপাণ। 77777

পঞ্চদশী |
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সাংশন্ত ঘটবন্নাশে। ভবত্যেব তথা! সতি |
কৃতনাশাকুতাভ্যাগময়োঃ কো! কারকে। ভবে ॥ ৮৫ ॥

তম্মাদাত্বা! মহাঁনেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
আকাঁশবৎ সর্ববগতো! নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ ॥ ৮৬ ॥

ইত্যুক্তা তদ্বিশেষে তু (১) বহুধা কলহৎ যযুঃ।
অচিন্রপোহ্থ চিন্রপশ্চিদচিন্্রপ ইত্যপি ॥ ৮৭ ॥

প্রাভাকরাস্তাকিকাশ্চ প্রারন্তাচিদাত্মতীম্।
আত্মনঃ সাবয়বন্ধে ঘটাদিবদনিত্যত্প্রণক্জেসৈতন্ দৃঘতি মাং ঘটবর্দিতি। তবু
কো! দোষস্তত্রাহ তথা নতীতি।

কৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়ে্ভোগমন্তরেণ নাশঃ কৃভনাশ:

মকৃতয়োর কন্ধাঙ ফলদাতৃতবমকৃতাভা।গম এতন্দোবন্ব়মা আনোহনিত্যত্বাভ্যুপগমে ভবে-

দিতি ভাব ॥ ৮৫॥

অতঃ পারিশে্যাদীজ্সনো। বিভুত্বং নিদ্ধমিত্যাহ-তক্মাদাত্ব। মহানেব 'নৈবাণুর্নীপি
নধাম ইতি। তত্র প্রমাণমাহ_-আকাঁশবর্দিতি।

“আকাঁশবৎ সর্ধবগতশ্চ নিত্য; নিক্ষলং

নিক্ষিয়মিপ্ত্যাদ্যাগমঃ প্রমাণ মিত্যর্থ; ॥ ৮৬ ॥

এবমাত্মনো! বিভুত্বং প্রাধা তস্য চিদ্রপদ্থং নিশ্েতুং ভাবৎ বাপিবিপ্রতিপঞ্ডিং
ধর্শয়তি ইতুক্কেতি ॥ ৮৭ ॥

অচিন্ঞপত্ববাদিনে। মতং দর্শরভি প্রাভাকর! ইতি। পরকিয়া মহ্ভাষতে আকাশবছ্-

ও হ্তি-প্রতৃতির বৃহৎ শরীরে আত্মার অংশবিশেষের প্রবেশ ওনির্মম ছবারাই
ঠাহার প্রবেশ বলা ধায়, ইহাতেই আত্মার মধ্যম পরিমাণ নিরূপিত হইল ।৮৩৮%।
পূর্বোস্তমতে আত্ম। সাবযব, কিন্তু সাবয়ব পদার্থমাতুই ঘটাদির হায়

অনিত্য, যদি আত্ম। অনিত্য হ'ন তবে হার প্রতি কৃতনাশ ও অরুতপ্রাপ্তিবূপ দোষ উপস্থিত হয়, অতএব আত্মা মধ্যম পরিমিত নহেন এবং অনুপরিমিতও

নছেন, সুতরাং তিনি মহৎ ও আকাশের ন্যায় সর্ষব্যাপী এবংনিরবয়ব হইলেন,
তাহাই বেদে উক্ত হইয়াছে ॥ ৮৫1৮৩ ।
আত্মার স্বরূপ ও পরিমাণ বিষয়ে বাদীর! বিবাদ করিয়| হাহার জ্ঞান ব্বরূপে
বহপ্রকার কলহ করিয়! থাকে অর্থাৎ কেহ আত্মার জ্ঞান দ্ধ্প স্বীকার করে,
কেছ বা জড় স্বরূপ ন্বীকার করে, আর কেহবা চিদচি দ্রপ অঙ্গীকার করে। ৮ ।
প্রাভাকর ও তার্সিকেরা আস্বাকে জড় অর্থাৎ আকাশের স্তায় গুণবিশিষট
9 বিণেষেছপি ইভাপ্রদদেশীয়দুস্বকনা&।।
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আকাশবৎ দ্রব্যমাতৰা শব্দবৎ তদ্গুণশ্চিতিঃ ॥ ৮৮ ॥

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্ত্াশ্চ ধর্্াধর্মো স্খাস্থথে।
তৎ্সংস্কারাশ্চ তশ্তৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাত ॥ ৮৯ ॥

আত্বনে৷ মনস! যোগে স্বাদৃষ্টবশতো! গুণাঁঃ।
জায়স্তেহথ প্রলীয়স্তে সৃযুস্তেহদৃষ্টসংক্ষয়াঁৎ ॥ *০ ॥

চিঠিমত্াচ্চেতনোহয়মিচ্ছাদ্ধেঘপ্রযত্ববান্।
্যান্বন্মাধর্ত্য়োঃ কর্ত! ভোক্তা ছুঃখাদিমত্তঃ ॥ ৯১ ॥
বছ ভ্রবামিতি' আত্মা! দ্রধাং ভবিতুমর্হীতি গুণবস্বীদীকাশবপিতান্মীনং সুচিতমূ।
আজব; পৃথিবাদিভো1 ভেদ্সাধকং বিশেষগুণং দর্শরতি-_শব্বদিতি।

আত্মা পৃথিবা

দিভ্ো ভিদ'তে ভবানগুণকত্বাৎ য্ পৃথিবাঁদিতো! ন তিদাতে ভৎ জানগুণকমপি ন
তবতি যথ| পৃথিবাাদি ইতান্বমানং ভ্রষ্ুবাম॥ ৮৮॥
তন্তৈব বিশেধগুণান্তর'ণণাহ-_ইচ্ছাথ্েষপ্রযত্বাশ্চেতি। তৎমংস্কারা ভাবনাঃ ॥ ৮৯ ॥

এষাং গুণান'মুৎপত্তিবিনাশকারণমাহ আত্মনো মনন1 যোগ ইতি। স্থাদৃষ্টবশত
আত্মনে! মনন! যোগ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১০।

আত্মনে"চিদ্রণত্ে কং সেতনস্কাভাপগম ইত্যাশঙ্কা চিভিমত্াপিত্যাহ-_চিতিমত্বাচ্চেতলোহ্য়মিতি। আত্মনশ্েতনত্ে হেত্বন্তরমাহ__ইচ্ছেতি । তস্তে্বরাদৈলক্ষণামাহ-__
স্তাদ্ধন্মীধর্ময়োরিতি ॥ ৯১॥

র্যা স্বীকার করে এবং আকাশের যে প্রকার শবদগুণ, তদ্রূপ াস্ত্ার
চৈত্য্গ্তণ অঙ্গীকার করে, আর ইচ্ছা, দ্েষ, বত, ধর্ম, অধর্শ, সুখ, ছুঃখও
সংস্কার এই সমুদায়কে অসার গুণ বলিয়া'বর্ণন করে। ৮৮/৮৯।

অদৃষ্ট বশত; মাত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পূর্ষ্ক্ত চৈতসত প্রত্ৃতি

হয়এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ হুযুপ্তিকালে অদৃষ্টের অভাবে আত্মার
গুণ সকল উৎপন্ন
সহিত মনবিষুক্ত হইলে গুণ সকল বিলীন হয়। ৯০ |
- আত্ম। জড়পরূপ হইলেও চৈতন্য গুণের সন্তাহেতু তাহাকে চেতন

বলা যায়এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্্ ইত্যাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হওয়াতে তাহার

ওসাংসারিক হুখঃ
চেতনগুণ অনুমান করা বার । আর আত্মা ধর্মাধর্মের কর্তা
ভুখোদির ভোক্তা, এজন্ত তিনিপরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ৯১।

পঞ্চদশী
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যথাত্র কর্্মবশত কাদাচিৎকৎ স্খাঁদিকম্।

তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছ।দি জগ্যতে ॥ ৯২ ॥

এবঞ্চ সর্ব্গন্তাপি সম্ভবেতাৎ গমাগমৌ ।
কন্মমকাণ্ডঃ সমগ্রোহত্র প্রমাণমিতি তেহবদন্ ॥ ৯৩ ॥

আনন্দময়কোশে। ঘঃ স্বযুত্ত পরিশিষ্যতে।
অম্পষ্টচিৎ সআত্মৈষাং পর্ববকৌশোহস্ততে গুণাঃ ॥ ৯৪॥
গুঢ়ৎচৈভন্যমতপ্রেক্ষা জড়বোধস্বরূপতাম্।
_ নস্বাত্মনোবিভূ্ধে লোকান্তরগমনাদিকং কথং ঘটত ইঠ্যাশগ্লান্িন দেহে
কর্ধবশাদিচ্ছাছাৎপত্ডো৷ সত্যামত্রাত্মনোৎবন্থা নাদিব্যবহার ইব কর্্ববশাং পোকান্তরে
দেহান্তরোৎপত্তেগ তদবচ্ছিন্ন অবপ্রদেশে সুখাছ্যৎপত্তিবশ!ৎ তত্রাজঅনে! গ*না[দবাবহার

ইত্যোপচারিকমাআনে।

গমনাগমনাপিকমিষ্ভাভিপ্রেতযাহ-ষথাত্র

কর্মবশত

ইতি

মান্ধেন।॥ ১২

আত্মনঃ কর্তৃত্বাদিধর্খবন্ধে কিং প্রমাণমিভ্যত আহ কর্মকা: নমগ্রে হোত্রেতি ॥ ৯৩?

হ নন 'অন্টো। বিজ্ঞানময়া আনন্দময় আন্তর” ইত্যত্র আনন্দময়ন্তান্তমুক্তমূ ইদানী-

মিচ্ছাদিমানন্তঃ প্রতিপাদাতে অতঃ পূর্বোপ্তরবিরোধ ইভাশঙ্ক্যাহ- আনন্দময়কোশো

য ইতি। নুষুপ্তাব্পষ্টচিৎঘ আনন্দময়ঃ কোশঃ পরিশিষ্যতে ন পূর্বাকোশঃ শ্োতেযু
পঙ্মকোশেষু প্রথম: এবাং প্রাতাকরাদীনামূ আত্ম! অস্তান্মনস্তে পৃ্রে।ক্তাজ্ঞানাদয়ো
গুণ। ইত্যর্থ; ॥১৪।
তস্তেবাজুনশ্চিদচিন্ধরপহথং ভারী বর্য়্তীত্যাহ-_গুঢ়ং চৈতন্ঘমিতি।

ভাঃ্্র! আস্মরনো

গম চৈভন্তমুতপ্রেক্ষা উহিত্বা ডিজ্জড়োতয়া্ম
তাং বর্ন্ত তার্থঃ। চৈতন্তো-

যেমন ইহলোকে সদসংব্মরবশত; আত্মার কদাচৎ হুখ-ছুঃখাদি জনে

তদ্ধপ পারলৌকিক দেহে সদসংকর্মাবশতঃ ইচ্ছা-দেঘাদি উৎপন্ন হয়_এই
কারণে সর্ধগত

হইলেও তীহার লোকান্তরে যাতরাতও

সম্ভব হয়,

বেদের সমুদয় কর্মকাণ্ড এতদ্িষয়ে প্রমাণ, ইহা! প্রভাকর ও তাকিকেরা
বূলেন। ৯২1৯৩ ।

সুযুপ্তিকালে অস্পষ্ট চেজন্বরূপ থে আনন্দময় কোশ অবশিষ্ট থাকে
পঞ্চকোশের মধ্যে তাহাই প্রথম, প্রাভাকর ও তা'ককেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়।
্বীকার করেন! পূর্নোক্ত সমুদয় গুণ ভহারই, ভট্টমতাবলম্বীরা আত্মার জড়াবৃত চেতনন্বরূপ অনুমান করিয়া আত্মাকে চিদচিদ্রুপ বলিয়৷ থাকেন। যেহেতু

১৩৮
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আত্মনো ক্রবতেভান্রাশ্চিদুতপ্রোক্ষো খিতস্মৃতেঃ ॥ ৯৫ ॥

জড়ো! ভুনাতদান্বাপ্পমিতি জাড়্যস্মৃতিন্তদা ৷
বিনা' জাড্যান্থুভূতিং ন কথক্চিছুপপদ্যুতে ॥ ৯৬ ॥

ষ্ট্টেরলোপন্চ শ্রুতঃ স্ৃ্তৌ তনয়

অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্বা খধ্যোতিবদ্যতঃ ॥ ৯৭ ॥

নিরংশস্তোভয়াত্বতৃৎ ন কথফ্িদ্ ঘটিষ্যতে ।
তেন চিন্রপ এবাত্মেতাহুঃ সাংখ্যাবিবেকিনঃ ॥ ৮ ॥
্রেক্ষার়াং কারণমাহ চিছরৎপ্রেক্ষোখিতন্মুতেরিতি। উিতস্থৃতে শ্চিছুৎপ্রেক্ষা ভবতীতি
ঘোজন1। হুযুপ্তেরাঁথতস্ত জারমানাৎ স্মরণাৎ মৌধুপ্ত চৈতন্টোতত্রেক্ষা ভবতীত্যর্ঘ; ॥ ৯৫
চিদৎপ্রেক্ষাপ্রকারমেব ম্পষ্টয়ভি জড়ো ভূত্বেি। তদা৷ শবযুপ্তিকালে জড়ো ভূত্বাস্বাপমমিত্যেবংরূপ| জাডাম্মতিকাঁখিতস্ত পুরুষস্য জারমান। নুঘুপ্তিকালীনজাড়্যানৃভবমন্ত-

রেণানপপদামান! তদানীন্তন্জাড্যান্ভবং কল্পয়তীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

স্যুপ্তে৷ চৈতন্ভলোপাভাবে প্রমাণমাহ-_ছরটষ্টেরিতি। ন হি রটে বিপিরিলোগো
বিদাভে অবিনাশিত্বাদিতি ্ররতৌ (১) শুযুপ্তেঠ চৈতন্লোপাভাবঃ শ্রয়তে ততোহপি
কারণাদর়মাত্মা! ধদ্যোতবদস্ফুরণক্ফুরণীভ্যাং যুক্তভবতীভার্থচ। ১৭॥
নিত ভাটটমতে ুষণাতিধানগুরঃমরং 207598

ন্রিংনহি ১৮৪

সুযুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তিরজাড্যম্থৃতি হয় এবং অনুভব ব্যতীত শৃতিও
সম্ভব হয়না, সুতরাং একত্র জাড্য
ওঅনুভব উভয় থাকাতে আত্মার জড়া-

বৃত চেতন স্বরূপ হওয়াই সম্ভব৷ ৯৪1৯৫ ।
হুযুপ্তি হইতে উি৬ ব্যক্তির এইরূপ স্মরণ হয় যে, আমি সুযুপ্তিকালে

জভ়ম্বরূপ হইয়াছিলাম, কিন্তু সুযুপ্তিকালে জড়তবানুতৰ ব্যতীত জাগরৎ অবস্থায়
কখমুএরপ ম্মরণ হইতে পারে না। ৯৬।
ক্রুতিতে আছে, সুধুপ্তিকালে আত্মার চৈত্ন্। শক্তির অভাৰ হয় না,

অতএৰ আত্মা খদ্যোতিকার স্ায় অপ্রকাশ
ওপ্রকাশযুক্ত। ৯৭।
বিবেকী সাংখ্যেরা বলেন যে নিরবয়ৰ পদার্থ জড়ও চেতন উভয় স্বরগ

কখনই হইতে পারে না। অতএব আত্মা কেবল চেতন স্বরপ। ৯৮।
(১) জঙটুরাজবনঃ স্বরূপভূতায়া দৃষ্টর্লোপোন বিদাতে বিনাশরহিত্কভাবন্থৎ । তগ্যাথা

োঁপবাদিনোহপি

ন্ঃসািকস্ত বতুমন্ক্ড়াৎ ইত11ধকো মু্্যীমডিতপুত্তক*188 1

পঞ্চদশী |

১৩৯

জাড্যাংশঃ প্রকুতে রূপং বিকারি ত্রিগ্তণপ%চ তৎ।

চিতো। ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিৎ সা প্রবর্ততে ॥ ৯ ॥

অসঙ্গায়াশ্চিতের্বদমোক্ষৌ ভেদাগ্রহান্মতো।
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থৎ পূর্ব্বেষামিব চন্দ ॥ ১০০ ॥
মহত: পরমব্যক্তমিতি প্রক্কৃতিকচ্তে।

শ্রতাবসঙ্গতা তথ্ধদস্গো। হীত্যতঃ ॥

১০১ ॥

চিৎসন্িখেণ পুরৃত্তীয়াঃ প্রক্ষতেহি নিয়ামকমূ।
ঈশ্বরৎ ক্রবতে যোগাই স জীবেভাট পরও শ্রুতঃ॥ ১৭+ ॥
জাতে কা টাাভিতিন
স্থমোগ্তণাত্বকমূ।

লা হি।

প্রঃতিকল্পনাঘ়াং প্রয়েজনমাহ--চিত

ভলভি
ইতি।

নত্বরজ-

চিত: পুক্রষস্তেতি

যাবৎ
॥ ৯১৯ ॥

নন্থ চিতোহ্নঙ্গত্বেন প্রকৃতিপুরুষয়োরতাপ্তবিবিক্তত্বা২ প্রকুতিপ্রবত্য! কথং পুরুষস্ত
ভোগাপবর্াবিতাশক্কায তয়োর্বিবে কস্তা হহণাঁং পুরুধে তেংগাপবশৌ। ব্যবহিয়েতে

ইত্যাহ-_অসঙ্গায়া ইতি।
বন্ধেতি॥ ১০*॥

তার্কিকাপিভিরিব সাংখোরাস্মভেখোহপীক্রিরতে ইহাই

প্রকৃতিসপ্ভাবে পুরুষস্তসঙ্গত্বে চ ঞরতিযুদ[হরতি-মহ 5 ইতি ॥ ১*১॥
এবং জীববিষয়াং বাদাবপ্রতিণ।প্ং প্রণর্ণা প্রথরাবষক্না, তাহ প্রদর্শসিতুমীখর-

_ যদিও আত্ম! শুদ্ধ চেতনবরূপ, তথাপি উহাতে জাড্যখাত অসন্ভব নহে
কারণ তাহাতে যে জড়াংশ অনুভব হয় তাহ! কেবণ প্রঠতি স্বরূপ, তাহা

বিকারবিশিষ্ট এবং ত্রিগুণ। চেতন স্বরূপ আত্মার ভোগ ও মক্তির নিমি
সেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়। ৯৯
যদিও আত্মা অসপ্গ চেতন স্বরূপ
(সুতরাং জড়ন্ধপ প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত
ভিন্ন) তথাপি প্রস্ুতি ও পুরুষের তেদজ্জানের অভাব হেতু পু$দের বন্ধন ও মোক্ষ
এবং

জীবের বন্ধ-মোক্ষ

ব্যবহার

নিমিন্ত পুর্োক্ত তার্কিক প্রস্তুতি

ৰাদিগণের স্তায় তাহারা আত্মার প্রভেদ ্বীকার করেন। মৃহস্তত্ব হইতে
প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই অব্যক্ত বলা যায়, এইরূপে প্রকৃতির স্বরূপ শ্রাতিতে
নিকূপিত হইয়াছে। আত্মা সম্গরহিত ইহা 'অসঙ্গোহি, ইত্যাদি শ্রতিতে স্পষ্ট
নিরূপিত হইয়াছে । ১০০1১০১।

যোগাচাধ্যদিগের মতে চৈতন্তের সন্নি (চেতনবৎ) প্রবৃক্ত। প্রকৃতিরধানে

০4617 ৯৪০

পঞ্চদরশী।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ।
আরণাকেহুসন্ত্রমেণ (১)হত্ত্ধাম্যুপপাদিতঃ ॥ ১০৩ ॥
অত্রাশি কলহাঁয়ন্তে বাদিনঃ সবস্বযুক্তিভিঃ ।
বাক্যান্তপি ষথাপ্রজ্ঞৎ দাঁ্য1য়োদাহরস্তি হি ॥ ১০৪ ॥

ক্লেশকর্মমবিপাকৈস্তদাশযৈরপ্যসৎযুতঃ।
পুংবিশেষে। ভবেদীশে! জীববৎ গোহপ্যসঙ্গচিৎ ॥ ১০৫ ॥
রূপং ভাব স্থাপরতি চিৎলগ্রিধাবিতি। নম প্রকৃতিপুরুধাতিরিভেখরকল্পনমপ্রমাণমিতাশক্ষ্যাহ-স জীবেত্য ইতি ॥ ১০২1
তামেবেশরমদৃভাব-প্রতিপািকাং ভ্রতিং পঠতি-প্রধানেভি। প্রধানং ৬পত্রয়মাম্যাবন্থারপং ক্ষেব্রজ্ঞা জীবাস্তেধা পতিঃ, গুণাঃ সন্তাদয়ন্তেযামীশো নিয়ামক
হে । ন কেবলমিয়মেব অরঘিরীশ্বরপ্রতিপাদিকা অন্ত্ধীমিব্ান্মণমপীত্যাহ--আরণ্যক
॥১০৩॥

ভামেব বাদিবিপ্রতিপত্থিং প্রতিজানীতে অত্রাগীতি| প্রজ্ঞামনভিক্রম্য ঘথাঁপ্রজমূ ॥১০৪॥

ইদানীং পতঞ্জ লিনোক্তমীন্বপ্রতিপাদকং "ক্লেশকর্মাবিপাঁকাশয়ৈরপরা
মৃঃপুরুষবিশেষ
ঈশ্বর* ইত্যেতৎ শুত্রমর্থত; পঠতি-_ক্রেশোভি।

ক্লেশ! অবিদ্যাদয়ঃ অবিদ্যান্রিতাবাগ-

দ্বেধাতিনিবেশীঃ পঞ্চ, কর্ধীণি কণ্মাণুকু$ফং যোগিলস্ত্রিবধমিতবেধামিভি হৃত্রিতামি
নতি মূলে তবিগাঁক| জাত্যা মুর্ভোগ। ইত্যুকতাঃ কণ্মাবিপাকাঃ কলবিশেষাঃ, তদাশয়ান্তেযা১
মংস্কারাঃ তৈ; বেশাদিভিরসংস্পৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈখরো ভবতি ঘোৎপি জীববদসঙ্গশ্চদ্রপশ্চেতার্ঘ;॥১০৫)

নিযঃমক ঈর, তিনি সকল জীব হইতে অতিরিক্ত ও শ্রেষ্ঠ। প্রধানপতি,
ক্ষেত্রজ্রপতি ও গুণেশ্বর ইত্যাদি নামে তিন শ্রতিপ্রসিদ্ধ। আর বৃহদারণ্যক
শ্রতিতাহাকেই অন্তরধ্যামিরূণে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১০২1১০৩

উক্ত ঈশরের স্বরূপ বিধয়েও বাদীরা স্বীয় হ্বীয় যুক্িদবারা৷ বহপ্রকার
কলহ করিয়া থাকে, এবং আপন মতের দত সম্পাদন অভিপ্রায়ে স্বীয় স্বীয়

মতোপযোগী। শ্রুতিসকলও উদাহরণ দিয়া থাকে। ১০৪।
ধাহাতে অবিদ্যাদি পঞ্চ কেশ, কর্ম, জন্ম, জীবন, সুখ, দুঃখ ও তংসংস্কারেও

যথাবুদ্ধি সস্পর্ণ নাই,সেইপুরুষবিশেষ ঈশ্বরশব্দের বাচ্য;জীবের ্তায়তিনিও
অপঙ্গ চেতন ্বরূপ। ১০৫।

(৯) নন্ত্রমেণইত্যাদ্দেনীয়পুত্তকগাঠ।

পঞ্চদশী।

১৪১

তথাপি পুংবিশেধত্বাৎ ঘটতেহস্ত নিয়ন্ত তা।
অব্যবস্থে বন্ধমোক্ষাবাঁপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬ ॥
ভীষাম্মাদিত্যেবমাদাবসজন্য পরাত্বনঃ।

শ্রুতৎ তদ্যুক্তমপ্যন্ত ক্লেশকণ্ম্াদ্যস্গমাৎ ॥ ১০৭ ॥
জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদি ন হাথাপি চ।
বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্াদি প্রাগুদীরিতম্ ॥ ১০৮ ॥
নিত্যজ্ঞান প্রযত্চ্ছাগুণানীশম্য মন্বতে।

অসঙস্ নিযু্তত্বমযুপ্তমিতি তার্কিকা্ ॥ ১০৯ ॥

পুংবিশেষত্বমপ্য্ত গুণৈরেব ন চাগ্ুথ। ।

সত্যকাম; সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০ ॥
ভাপগমে
নদঙগচিদ্রপত্ধে কখং নিয়ত তমিত্যত আহ__তথা পীতি।ঈশর্ত নিয় কান
দোবমাহ--অব্যবস্থাবিতি ॥ ১০৬ ॥
তং নিশ্রমাণকমিত্যাশক্ষ্যাহ-ভীষেতি। তনিয়ন্তূতং শ্রুতমৃ।
অনঙ্গস্থেশ্বরস্য নিয়ন্ত,

নু গ্াবাণঃ নবন্তে ইতিবৎ ক্রুতমপ্যবক্তং কথম্গীদ্রিয়তে ইতাত আহ-মুক্তমপীতি!
জীবধশ্বস্ত রেশাদেরভাবাহু ণপন্নকেতার্থঃ ॥ ১০৭ ॥
নন জীবা অপি অনঙ্গচিদ্ধপাঃ ক্লেশাদিরহিতা এব তথ! চেশ্বরে কো বিশে
ইভ্যাশগ্কা জীবানাং স্বতঃ ক্লেশাদির হিতদ্বেৎপি বৃদ্ধা সহ বিবেকা গ্রহা২ কেশাণিরস্তীতি
পূর্বোক্ত. স্মারযনতি জীবানামিতি ॥ ১০৮॥

তাকিকাত্নঙ্গস্ত নিয়ামকত্বমসহমান! জীববিলক্ষণদ্ধায় জ্ঞানাদি গুণত্রয়, নিভামঙ্গী-

কুর্বাতইত্যাহ-__নিভাজ্ঞানেতি ॥ ১০১।
(যদিও ঈশ্বর অসঙগ চেতন স্বরূপতথাপি) তাহার পুরুষবিশেষ হেতু,

মিষ্ত্ স্বীকার করা যায়। যদি তাঁহার নিযন্তত্ব অঙ্গীকার না করা যায়,

তবেব্ধামোক্ষাি ব্যবস্থার অনিষ্বম হয়। তাহার নিয়মে বু প্রবাহিত হর,

দিরঅসংযুক্ত হরণ বুক্তি দ্বারাও
ুধ্য উদদিতহয়,ইত্যাদি শ্রুতি এবং হুখ-ছুঃখ

তাহার নিয়ন্ততব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৩:১০৭।

সকল অসঙ্গ চৈত্যস্বরূপ, সুরাহ মুখ-ছুখাদিশন্ত হইলেও
জীবপত;
বর্ূ

প্রকৃতির সহিত তাহার ভেদজ্ঞানের অভাবে কেশকর্মাদি কলিত হয় ইহা
পুর্ন ব্যক্তহইয়াছে।১০৮ ।

তার্কিকদিগের মতএই যে, অসঙ্গ চেতন স্বরূপ ঈশরের নিযন্তত্ হইতে

৯৪
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নিত/জ্ঞানাদিমত্তেইস্তয স্থষ্টিরেব সদা ভবেখ।

হিরণাগঞ্জ ঈশোহতো! জিঙ্গদেহেন সংযুতঃ | ১১১ ॥
উদগীথত্রান্মণে তন্য মাহাত্যুমতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গসত্বেহপি জীবত্বং নাস্ত কর্্াদ্যভাবত? ॥ ১১২॥
স্থুলদেহং বিন! লিঙ্গদেহে। ন কাপি দৃষ্ঠতে।

বৈরাজে। দেহ ঈশোহতঃ সর্বতো। মন্তকাদিমান্ ॥ ১১৩ ।
মৃহলেতে হি বিশ্বতশ্চ্ষুরিত্যপি |

এুতমিতযাহুরনিশং বিশ্বরূপস্ত চিন্তকাঃ ॥১১৪।
দানি

তস্য কথ, লীবাদূবপামিতযাশধা গুনানাং দিদি

পরিহরতি-পুংবিশেষদ্বমিতি। গুণানাং নিতাতে প্রমাণমাহ--সত্যেতি ॥১১০।
ভত্রাপি দোষমভাবাৎ পক্ষান্তরমাহ--লিত্যেতি। তন্ত হিরণাগর্ভন্ত কিং রূপমিত্যত
আহ লিঙ্গদেহেনেতি। মায়োপাধিকঃ পরমান্মা! লিঙ্গশরীরসমষ্ট্যতিমানেন হিরণ্যগর্ভ
ইত্াচ্যতে ইত্যর্ঘঃ॥ ১১১॥
হিরণাগর্স্তেশ্বরত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ্ উদ্দীথেতি। নন লিঙ্গশররযোগে
জীবঃ স্তাদিত্যশঙ্ষ বিদ্যাকামকন্বাভাবান্ত্ জীব ইত্যাহ--লিঙ্গসত্েৎপীত॥ ১১২ ॥

কেবললিঙ্গ রীরস্ত স্থুলশরীরং বিহায়ানুপজভ্যমানত্বাৎ স্ব £নম্ট্যতিমানী
বিরাড়েবেশর ইত্যাহ স্থুলদেহং বিনেতি ॥ ১১৩॥
তৎমভাৰে প্রমাণমাহ-_নহশ্রশীষেতি। ক্রুতং বাকামিতি শেষঃ। বিশ্বনপন্ চিত্তকাঃ
বিরাডুপানকাঃ ॥১১৪॥

পারে না,নিত জ্ঞান,নিতপ্র ওনিত্যইচ্ছাগুণঈশ্বরেআছে।দেই সকল

গুণ আছে বলিয়ই ঈশ্বরকেও পুরুববিশেষ বলা হয়, নতুবা অহা হইছ না।
শ্রুতিতেও আছে, তিনি সত্যকাম স্ত্যসংকল্প ইত্যাদি। ১*৯/১১০।
ঈশ্বরের নিত্যঙ্ঞানাদি স্বীকার করিলে সর্বদাই সৃষ্টি হইতে পারে, (কিন্ত
তাহা হইতেছে
ন!),অতএব লিঙ্গশরীর সমষ্টিরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর;
উদগীথ ত্রাঙ্মণে ইহার মাহাত্ত্য বিস্তৃতি আছে, তাহার লিঙ্গশরীরসত্বেও
কম্্াির অভাব হেতু তিনি জীব নহেন। ১১১/১১২।
বিশ্বরূপ উপামকেরা বলেন, পুরুষই ঈশ্বর; শ্রুতিতেও নানাস্থানে আছে,

তিনি সহত্রশীর্যা, বিশ্বতশ্চন্কুঃ, ইত্যাদি। দুল শরীর ব্যতিরেকে কেবল

পঞ্চদশী |

১১৩.

সর্ববতঃ পাণিপাদতে ক্রি(রুটম্যাদেরপি চেশত। |

ততশ্চতুন্ুখো দেব এবেশো! নেতরঃ পুমাঁন্ ॥ ১১৫ ॥

পুতরার্থৎ তমুপাসীন! এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রজা অস্থজতেত্যাদিশ্রুতীশ্চোদাহরস্ত্যমী ॥ ১১৬ ॥

বিষকোর্নাভেঃ সমুত্ুতো বেধাঃ কমলজন্ততঃ।

বিষু্রেবেশ ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ ॥ ১১৭ ॥

শিবন্ত পাদাবন্বে্ৎ শীঙ্গ যশক্তত্ততঃ শিবঃ ।
ঈশো| ন বিষ্ুরিত্যাছঃ শৈবা আগমমানিন? ॥ ১১৮ ॥
পুরত্রয়ং সাধয়িতুৎ বিদ্বেশৎ সোহপ্যপূজয়ৎ ।

বিনায়কৎ প্রাহুরীশং গাঁণপতামতে রতাঃ ॥ ১১৯ ॥
৬

অত্রাপি দোষদৃষ্টা! দেবতান্তরমালন্বত ইত্যাহ--সর্ত ইতি । ১১৫৪

১০১

এবং ক্ৈরুগতে ইতাত আহ পৃত্রার্থমিতি। প্রজাপতি: প্রজ] অস্থজতেত্যাদিবাকা

ভত্র প্রম'ণযিভ্যাুরিত্যাহ প্রজাপতিব্রিতি ॥ ১১৬ ॥

ভাগবমতমাহ বিক্ষোরিতি। ভাগবতা ভগবছুপাঁঘক] ইন্তাগৃঃ ॥ ১১৭
শৈবানাং মতমাহ শিবস্সেতি। শৈবাঃ শিবোপাসকাঃ ॥ ১১৮ 7
_গাণপতামত্গা
মতঙগাহহপুরত্রয়মিতি। বিদ্বেশং১ গণপতিমৃ॥ ১১১॥

দঙগশরীরের উপলব্ধহয়
ি না, অতএৰ ুলশরীর-সমগ্ি-অভিমানী, জা
স

স্তকাদিবিশিষ্ট বিরাট্্কে অনেক পাদবিশিষ্ট হইলেই যদিঈশ্বরবলিতেহয়, তবে

শতপদবিশিষ্ট কীটাদিকেও ঈশ্বর বলিতে হয়, অতএৰ তাহা নহে, চতু্ুখ
রন্ধাই ঈশ্বর, তদতিরিক্ত কোন পূরুষই ঈশ্বর নহেন। ১১৩--১১৫।

পুত্র কামনা করিগ্না যাহারা ব্রদ্ধার উপাসনা করে তাহারা এই কঞ্চ
বলে, এবং «প্রজাপতি, প্রজা! অস্থজত” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দিয়াথা
থাকে। ১১৬;
পূর্বোক্ত চতুনখ বরা, বিস্থ্র নাভিপদ্ব হইতে উৎপন্ন, হৃতরাং তিনি

ঈশ্বরনহেন,পরস্তবিষ ্দ্মারও জনক অতএব বিষ্ই ঈশ্বর, ইহা!
বৈষবেরা

ৰলেন। বিষণ শিবের পাদদ্বর় অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহাতে অসম

হন হতরাং তাহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারেনা, শিবই ঈশ্বর; ইচা
আগমাভিজ্ঞ শৈবগণ বলিয়া থাকেন । ১১৭1১১৮.

গণপত্যম্তাবলঙ্সীর। ৰলেন যে, পুরুত্রর সহহার করিৰ'র সমরে পিৰও

.

১৪৪

পঞ্চদশী।

এবমন্যে স্পক্ষাভিমানেনাস্থান্যথা ।

মন্্ার্থবাঁদকল্পাদীনাত্রিত্য প্রতিপেদিরে ॥ ১২০ ॥
অন্তর্ধামিণমারভা স্থাবরাস্তেশবাদিনঃ

সন্ত্শ্বখার্কবংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাঁৎ ॥ ১২১ ॥
তত্বনিশ্চয়কামেন হ্যায়াগমবিচারিণাম্।

একৈব প্রতিপত্তি; স্তাঁৎ সাপ্যত্র ক্ফ্টমুচ্যতে ॥ ১২২ ॥

মায়ান্থ প্রকৃতিৎবিদ্যান্মায়িনন্ক মহেশ্বরম্ ।

অন্ঠাঁবয়বভতৈস্ত ব্যাপ্ত সর্ববমিদৎ জগৎ ॥ ১২৩ |
উত্তর! পাভভিদিশতিএবমিভি তান্টে উতরবমৈরালাছুাপাসকাঃ।] অস্তখাসতথাবব্ণনে কারণমাহ-_ন্বন্বেতি তত্র তত্র প্রমাণানি লন্তীতি দর্শয়তি মন্সেতি। ১২*॥

এবং কতি মতানীতাশক্ষানংপ্ানীত্যাহ অন্তর্যামিণমিতি |. স্থাবরেশবাদো ন

কবাপি দৃষ্টচর ইত্যাশক্ক্যাহ অশ্বথার্কেতি ॥ ১২১ ॥
নন্বেবং মততেদে কন্তোপাদেয়ত্বং কস্য বা হেয়ত্বমিতাকাজ্জারামাহ তত্বনিশ্চর়েতি।

তত্ৃনিশ্চন্কামেন তত্বনিশ্য়েচ্ছয় স্যায়াগমন্োর্কিচারশীলানাং পুরুষাণীং প্রতিপত্তিরেকৈব
স্তা। লা কীদৃশী ইত'ত প্রাহ নাপ্যত্রেতি ॥ ১২২॥

তামেব প্রতিপত্তি, দর্শযিতুং তদনৃক্লাং শ্রুভিং পঠতি মায়ান্তিতি। মায়ামে প্রকৃতি:
জগছুপাদানকারণং বিদা? জানীয়াৎ মারিনন্ত মায়োপাধিকম্ অন্তর্যামিণমূ এব মহেশ্বরং
মারাধিঠাভার নিমিত্বকাীরণং জানীয়াৎ। অস্ত ময়িনো মহেষ্বরস্যাবয়বভূতৈরশবূপৈ

শ্চরাঘকৈজঁবৈ: কৃতস্রমিদং জগদ্ ব্যাপ্তমিত্য্তা: শ্রুতেরর্থঃ ॥ ১২৩ |

;অতএৰ শিৰ ঈশ্বর নহেন, গণপতিই
বিদ্বেশ গণপত্তি পুজা করিয়াছিলেন
৷১১৯।
জীশ্বর

এই প্রকার অন্ঠান্য উপাসকেরাও স্বীয় স্বীয় পক্ষের সত্যত্বাভিমানে

নত, অর্থবাদ, ও কল্প আশ্রয় করিয়৷ অন্ঠান্তরপে ঈশ্বরপ্রতিপাদন করেন।

ামী
স্থাবর পর্যস্তকেও ঈশ্বরবলিয়া! থাকেন যেহেতুঅশ্ব,
হইতে
অধিক কিঅন্ত্ধ
বৃক্ষসকলও লোকের কুলদেবতা দেখা যায়। ১২০।১২১।
আকন্দ, বংশ প্রভৃতি

তত্ব নিশ্চয় করিঝর ইচ্ছায় বাহার! অদযুক্তিওআগম বিচার করেন,
স্হাদিগের একই সিদ্ধান্ত ১তাহ ্পষ্টরূগে নিয়পণ করিতেছি।১২২।

এপ্রকৃততিকে মায়া এবং; ঈশ্বরকে মালাবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া জানিবে

পঞ্চদশী।

১৪৫

ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায্য নির্ণয় ঈশ্বরে ।
তথ! সত্যবিরোধঃ স্তাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনায্ ॥ ১২৪ ॥
মায়! চেয়ং তমোরূপা! তাঁপনীয়ে তদীরণাৎ।

অনুভূতিৎ তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
জড়ং মোহা ত্মকৎ তচ্েত্যন্ুভাবয়তি শ্রুতি; ।
আঁবাঁলগোপৎ ম্পষ্টত্বাদানস্ত্যৎ তশ্ক্য সাব্রিবীৎ ॥ ১২৬ ॥

অচিদাত্বঘটাদীনাৎ যৎ স্বরূপৎ জড়ৎ হি তৎ।

যন্ত্র কুষ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিত স মোহ ইতি লৌকিকাঁঃ ॥ ১২? ॥
এতদ্ডুহ্যাহ্সারেণ ঈশ্বরবিষয়নির্ণয়ে! যুক্ত ইত্যাহ-_ইভীতি। কুতে' যুক্ত ইতযাশক্ষা
সর্বত্রাবিরুদ্ধ্বদিতাহ-_-তথেতি। নর্বাস্তা পীশ্বরত্বাভ্যুপগমান্ন ফেনাপি বিরোধ ইছ্ছি
ভাব? ॥ ১২৪॥

মহ্ জগগপ্রকৃতিভূতায়াঃ মারায়াঃ কিং রূপম ইভ্যত আহ-_মায়! চে়মিতি ! কৃ
ইতাত আহ,-_ভাপনীয় ইতি। ম্বায়া £ তমোরূপেতি তাঁপনীয়োপনিযপি ভমোর।পউস্াভিধানা ইতার্ঘঃ। মায়ারান্তমোরপত্বে কিং প্রমাণমিতাকাজ্জায়ামু অহ্ৃভৃতেরিতি
শ্রতিরেবাত্রান্মভবঃ প্রমাণমিতি প্রতিজানীত ইতণহ-_অনুভূতভিমিতি ॥ ১২৫॥
তত্র মারায়াস্তমোরূপত্বে কোহনাৰনূতৰ ইত্যাকাক্জষায়াং তদেতজ্জ়ং মোহাশ্রকমিতি

ক্ৃতিরেবাত্রান্ুভবং ম্পষ্ট়তি ইত্যাহ,_-_-জড়মিতি অনন্তমিভি শ্রত্যা নর্ধানুভবনিকচ
মুচ্যত ইত্যাহ,_আবালেতি ॥ ১২৩ ॥
জড়শবদস্তার্ঘমাহ,_-অচিদাস্ত্রেতি । মোহশব্দার্থমাহ,যত্রেতি ॥ ১২৭ ॥

তীছার অবয়ব স্বরূপ সমুদায় জীবদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ”
এই সকল শ্রতি অনুসারে ঈশ্বরের নির্ণয় কর্তব্য; সুতরাং

স্থাবনস্ত

ঈশ্বরধাদীদিগের আর বিরোধের সস্তাবন! নাই। ১২৩।১২
এই মায়! তমংস্বরূপা। অর্থাৎ অজ্ঞানন্বরূপা ১ইহা তাপনীয় শ্রুতিতে ব্যক্ত
আছে।

অনুভবই যে তদ্বিষয়ে প্রমাণ, ইহাও শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞ

আছে
। ১২৫

মায়৷ যে জড়ম্বরূপ অথচ মোহরূপ, তাহ! শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট বোলিত

হইয়াছে, বালক মূর্থ প্রভৃতি সর্বত্র পরিব্যক্ত বলিয়া মায়া যেঅনন্ত

ইহাও ক্রুতিপ্রতিপাদিত। অচেতন ঘটাদির যে স্গরূপ, তাহাকে জড
১৩

১৭৬

পঞ্চদশী।

ইথ্থৎ লৌকিবদৃষ্টোতৎ সর্ব্বৈরপানুভূযতে।
বুক্তিদৃষটযা ত্বনির্ববাচ্যৎ নাঁসদাসীদিতি শ্রুতেঃ ॥ ১২৬ ॥
নাসদাসীদ্ বিভাতত্ীন্নে! সদাসীচ্চ বাঁধনাঁৎ।

বিদ্যাদৃষ্ট্য। শ্রুতৎ তুচ্ছং তন্ত নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥ ১২৯ ॥
ভুচ্ছাঁনির্ব্বচনীয়। চ বাস্তবী চেত্যসে ত্রিধা।

জ্ৰেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রোতযৌক্তিকলৌকিকৈ? ॥ ১৩০1
অন্য সত্বমসত্তৃঞ্চ জগতো৷ দর্শয়ত্যুসৌ|
উক্তপ্রকারেণ নর্দানুতবসিদ্ধালক্ষণমানন্তাং শিদ্ধমিভণাহ_ ইথমিতি। এতজ্জাডামোহলক্ষণং ভমোন্ধপত্বমু। নগ্েৰ' মায়্ারাঃ নর্বান্ৃভ বসিদ্ধাতে ঘটাদিবও জ্ঞনেনানিবর্তাত্বং স্তাদিতাশক্কাহ,যুক্তীতি। তুশব্দ; শক্গাব্যারত্বার্ট। অনির্ববশ্যং সন্েনা-

নত্বেন সদসত্েন ৰা নির্বক্ত,মশকাম। ভত্র কিং প্রমাণমিত“ত আহনাসদিতি ॥ ১২৮॥
অন্সা: আেরভিপ্রারমাহ,__নাসদিতি। বাধনান্নেহ 'ন।নাস্তি কিঞ্চনেখতি শ্রুতা!
নিষেধনাদিতার্থং। সদসদ্রপত্ধ, তু বিরুদ্ধত্বাদযুক্তম, ইছি শ্রত্যোপেক্ষিতম্ব। এবং
মক্তিদৃ্া নি্্চনীষ্ং প্রদর্শয 'তৃচ্ছমিদং রূপমস্তেতি রতিবিদদনূ কবেন তস্য তুচ্ছত্বং
দর্শিভীতাহ বিদোতি। তৃক্ষহে হেতুমাহ _তস্তেতি ॥ ১২৯।
উপপ+দিতমর্থমুপসংহরতি,নচ্ছেতি।

শ্রোতবোধেন তুচ্ছা

কাজত্রয়েহপ্যমভী

মৌক্তিক্ষবোধেনানির্বচনীয়া লৌকিকবোধেন বাস্তবী চ ইতোবং ত্রিধা মায়! জেয়েতার ॥ ১৩০ ॥

ৰলা যায় এন নুদ্ধি যে ৰঙ্গতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাকে মোহ
বলা যায়, ইহাই বাৰহার। ১২৬।১২৭।

উত্তপ্রস্কার লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ার সর্ব্ানুতবসিদ্র-অনস্তরূপত্ ই ব্যব্যহারসিদ্ধ হইল। (কিন্ত জ্ঞানদ্বারাযেতাহার নাশ হয়, ইহা অশ্ট শ্বীকার করিতে
হয়।)কিন্ত যুক্তিদ্বারা তাহার স্বরূপ নিশ্চন্ করাযায় ন! এৰংশ্রুতিতেও অনির্বাচ্যরগে কথিত হইয়াছে, যথ! 'অনুভবপ্রযুক্ত মায়াকে
অসৎ বলা যায় না
এবং জ্ঞাননপ্যত্ব প্রযুক্ত সংও বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্য নিরুত
ৰলিয়া তাগকে “তুচ্ছ” মাত্র বলা যায়। উক্ত মায়াকে তিনপ্রকারে ব্যক্ত
করা যায়, শৌত দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে
বাস্তবিক।১২৮--১৩*।

যেমন চিত্রপটের সঙ্কোচও বিস্তার দ্বারা তত্রস্থ চিত্রিত পুত্তলিকাদির

পঞ্চদশী ।

১৪৭

প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাদ্ যথ! চিন্রপট স্তথ। ॥ ১৩১ ॥

অন্বতন্্র হি মায়! স্তাদপ্রতীতেধিন। চিতিম্।

নতন্ত্রাপি তথৈব স্যাঁদসঙ্গস্তান্যথ
তে?
া ॥ ৯৩২ ॥
কুটস্বাসঙ্গমাত্মানং জড়ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাসম্বরূপেণ জীবেশাবপি নিশ্দমে ॥ ১৩৩ ॥

কুটস্থমনপাকৃত্য করোতি জগদাদ্িকমৃ।

দর্ঘটেকবিধায়িন্তাঁৎ মায়ায়াং কা চমতরুতিঃ ॥ ১৩৪ ॥

্রবত্বযুদকে বহনাঝৌফ্যং কাঠিন্মশ্মনি |

অস্ত নত্বমনতৃঞ্চ ধর্শয়তীভি শ্রতেরখম্তা: কৃতামাহ,-অস্তেভি। একস্য। এব

য়ায় জগণ-নত্বাসন্প্রদর্শকতে দৃষ্টান্তমাহ,_ প্রনারণাঙ্গিতি ॥ ১৩১ ॥
স্বতননাস্বতন্্রত্বেনেতি ভরভা। মায়ায় স্বাছন্ধণাম্ব তন্ত্র দর্শিতে তত্রোভয়ত্রোপপত্তিমাহ
অন্বতন্ত্রেতি। স্বভাদকং চৈতন্তং বিহায় ন প্রক1শত ইতস্তত অনঙ্গস্তাআ্মনোহন্টথাকরণাৎ স্বতন্ত্াপীত্যর্থ; ॥ ১৩২॥

অন্থথাকর-মেব ম্পষ্টয়তি,_কৃটস্থানকঙ্গ মিতি।জীবেশাবাভামেন করোতীতি ঞুযাক্ত'
জীবেশ্বরবিভাগঞ্চ করোভীত্যাহ,_চিদাভাসেতি ৪ ১৩৩॥
নশ্বাত্মনোহস্থাকরণে কৃটস্থত্বহানি স্যাবিত্যাশক্ষ্য/হ,_কটশ্থমিতি। ননু কৃটস্ত্বাবিষা-

তেন জগদাদিস্বরপত্বাপাদান: ছুর্ঘটমিত্যাশক্ষ্য মায়ায় দুর্ঘটেকবিধায়িত্বান্নেদমাস্চযাকারণমিত্যাহ,--ছূর্ঘটেকেতি।

অন্যথা মায্লাত্বমেব ভজে/তেতি ভাবঃ ॥ ১৩৪ ॥

সত্ব ও অসত্ত দৃষ্ট হয়, তদ্রপএই মায়াই জগতের সত্ত্বও অসব্ব; চৈতঃ
ব্যতিরেকে মায়ার শ্বতন্ত উপলদ্ধি হয় না, এজন্ত তাহাকে পরাধীন বল;
যায় এবং অসঙ্গচৈতন্তকে অন্যরূপ অর্থাৎ সঙক্গাদি করে বলিয়৷ তাহাকে

শ্বাধীনও বলা যায়। মায়ার এমন সামর্থ্য যে, কুটস্থ চৈত্/কে অচেতন
জড়ম্বরূপ প্রতীত করায় এবং আভাসচৈতন্ত দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ

নির্মাণ করিয়া তাহার প্রতেদ প্রতীত করায়, আত্মার নুটস্ত্বরপের কোন হানি ন:

করিয়াই তাহাতে জগৎ ভাসমান করে।

(ইহা আশ্চধ্যব্যাপার হইলেও,

দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়মী সেই মায়ার পক্ষে ইহ। আর আশ্চর্য কি ১৩১--১৩৪

যেমন জলে ভ্রবন্ধভাব, অগ্নিতে উ্স্ভাৰ এবং প্রস্তরে কঠিনস্বভাৰ

১৪৮

পঞ্চদশী!

মায়ায়! দুর্ঘটত্ৃঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্তথা ॥ ১:৫ ॥
ন বেত্তি মায়িনং লোকে যাবৎ তাবচ্চমত্কৃতিম্।

ধন্ে মনি পশ্চাঁৎ তু মায়ৈষেত্যুপশীম্যতি ॥ ১৩৬
প্রসরস্তি হি চোদ্যানি জগঘ্বস্তত্ববাদিযু।

ন চোদনীয়ং মাঁয়ায়াং তশ্াশ্চো দ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭
চোদ্যেহপি যদি চোদ্যৎ স্যাৎ তচ্চোদ্যে চোদ্যতে ময় ।
পরিহারধাৎ ততশ্চোদ্যৎ ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥ ১৩৮

বিশ্ময়ৈকশরীরায়! মায়ায়াশ্চে'দ্যরূপতঃ |
অন্বেষ্যঃ পরিহারো হস্ত বুদ্ধিমতিঃ প্রযত্বুতঃ ॥ ১৩৯
মায়ার! হুর্ঘটকার্য্যকারিসস্বভাবত্বে দৃষ্টাপ্তমাহ দ্রবত্বমিতি।
থা স্বাতাবিকং তদনমাক্ায় হূর্ঘটকারিস্বমিত্যর্ঘ: ॥ ১৩৫ ॥
_.

উদকাদীনাং ভ্রবত্বাদি

নকু মায়ার হৃর্ঘটকা িত্বমাশ্তর্যাকারণং ন তৰতীতুক্তমন্থপপন্ন, লোকে মারায়াশ্চমৎকায়হেতুত্বদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্য মায়াপ্রযোক্তমাক্ষাৎকারপধ্যন্তমেবাস্তা আশ্চ্ধ্যকারণত্বং
নোপরিষ্টাদিত্যাহ,_-ন বেন্তীতি ॥ ১৩৬ ॥
কিঞ্চ জগৎসত্যত্ববাদিনো! নৈয়ারিকাদীন্ প্রত্যেবংধিধাঁনি চোদ্যানি কর্তব্যানি, ন
মারাধাশ্নিং প্রতীতযাহ,-প্রসরন্তীতি ॥ ১৩৭॥
ময়াবাদিনং প্রতি চোদ্যকরণেহ তপ্রলঙ্গমাহ,_ছোদ্যেহপীতি। তহি কিং কর্তব্য,
মিতাত আহ পরিহার্যামিতি ॥ ১৩৮ ॥

উক্তশেবার্থ, প্রপঞ্চতি,__বিশ্বয়েতি ॥ ১৩১1

স্তুঃসিদ্ধই আছে। মায়ার অঘটন-খটনাহেতুত্বও তদ্রপ স্বত্ঃ সিদ্ধ, অন্তরূপে
সিদ্ধ নহে। যতকাল পর্যান্ত মায়ার প্রয়োজয়িত| ঈশ্বরকে লোকে সাক্ষাৎ না

জানে, ততকাল পর্যন্ত মায়ালোককে বিশ্ময়াতিত্ত করে, পশ্চাৎ তাহাকে
জানিলে মায়ার মিথ্যা স্বরূপ জানিয়৷ বিম্ময় হইতে নিবৃত্ত হয়। ১৩৫/১৩৬।
জগৎ-সত্যত্বাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি উক্তপ্রকার পূরব্বপক্ষ ৰা সিদ্ধান্ত

সকলই জন্তব হয়, আর জগতের মায়াময়ত্বাদী বৈদান্তিকদিগের প্রতি এ
সকলই অসস্থব, যেত মায়া স্থয়ংই পূর্কপক্ষ স্বরূপ। যদি সেই পূর্ববপক্ষ
স্বরূপের প্রতি পুর্পক্ষ করা উচিত হয়, তবে তোমার সেই পূর্নপক্ষের
প্রতি পুনর্বার আমিও পূর্ববপক্ষ করিতে পারি, অতএব পুর্ববপক্ষরূপ'

পঞ্চদশী।

১৪৯

মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চে তি নিশ্চিনু।
'লোকপ্রসিদ্ধমা
য়ায়! লক্ষণৎ যৎ তদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪০ |
ন নিরূপ্লিতুৎ শক্য বিস্পষ্টৎ ভাসতে চ যা।
স! মায়েতীন্দ্রজালাদে৷ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥ ১৪১ ॥
স্পষ্টৎ ভাতি জগচ্চেদমশক্যৎ তন্নিরপণম্ ।
মায়াময় জগৎ তম্মাদীক্ষন্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২ ॥

নিরূপয্রিতূমারন্ধে দিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ |
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষান্থ কান্ুচিৎ ॥ ১৪৩ ॥
মায়াত্বনিশ্চয়ে তৎপরিহারান্বেষণমুচিত.স এব নেদানীং সিদ্ধ ইতি শক্ষতে,_-মায়াতবমিতি, মায়ায় লক্ষণনন্ভাবাৎ মারাত্বং নিশ্চীয়তামিত ভিপ্রায়েণাহ-_-তহ্রভি। কিং
লক্ষণমিতাত আহ-_লোকেতি॥ ১৪০ ॥
তস্ত। অপি কিং লক্ষণমিত'ত আহ _-ন নিরূপর়িতুমিভি ॥ ১৪১

দৃষ্টান্তে নি্ধং লক্ষণং দাষ্ণন্তিকে যোজয়তি,_স্পষ্টমিতি ॥ ১৪২।
জগতোহ্শক্যনিরূপণত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য তঙদর্শ়তি,_নিক্নপয়িতুমিতি ॥ ১৪৩ ॥

মায়ার প্রতি আর পূর্বরপক্ষ না করিয়া তাহার পরিহার অন্েষণে যত করাই
বুদ্ধিমান জীবের কর্তব্য ৷ ১০৭/১৩৯।
যদি বল মায়ার প্রতি পুর্ষ্ণপন্ষ ন। করিয়! তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করিব, তাহাতে

এইযে যদি মায়ার স্বরূপ নিবূপণ করিতে ইচ্ছা! কর তবে প্রথমতঃ
সিদ্ধান্ত
মায়ার লোকপ্রসিদ্ধ ষে'লকণ, তাহা আলোচনা কর। সে ল্ক্ষণ এই যে, যাহার
স্বরূপ নিরূপণ করিতে পার! যায় না, অথচ স্পষ্ট প্রকাশ পায়__এরূপ থে

সকল প্রন্দরজালিক ব্যাপার, আহাকেই লোকে মায়া বলে। ১৪০1১৪১ ।

এই চরাচর জগৎ হুস্পষ্ট প্রকাশিত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন

এক বন্তর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপুর্ধক অনুসন্ধান কঠিলেও তাহার বিশেষ

তথ্য জানিতে পারা যায় না; অতএব পক্ষপাতশৃন্ হইয়! বিবেচনা কর”৮_এই
জগ মায়াময় কিনা?

১৪২

যদি সমস্তপশ্তিতের। একত্র হইয়া এই জগতের কোন এক বন্ছর তথা
নিরূপণ করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি কোন না কোন পক্ষে অবন্ঠাই শীহাদিগের

পঞ্চদশী |

১৫০

য়ো! ভাবা বীর্য্যেণোৎ্পাদিতাঃ কথম্।

কথং
মা ভত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুততরম্ ॥ ১৪৪ ॥
বীর্য্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কখং তদ্বিদিতৎ ত্বয়!
অন্বয্নব্যতিরেকেণ যৌ ভগ্মৌ তো বন্ধ্যবীর্য্যতঃ ॥ ৯৪৫
ন জানামি কিমপ্যেতদিত্তান্তে শরণৎ তব।

অতএব মহাঁন্তোহস্যাঃ প্রবদস্তীক্দ্রজালতাম্ ॥ ১৪৬ ॥
এতস্মাৎ কিমিবেক্দ্রজালমপরং যদ্ গর্ভবাঁসস্থিতং

রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোডুতনানাস্কুরমূ ।

পর্য্যায়েণ শিশুত্বফৌবনজরারোগৈ(১)রনেকৈব্তং
পশ্যতাতি শৃণোতি জিঘ্বতি তথ! গচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥ ১৪৭ ॥
_ অশকানিকপণতবমেৰোদাহরণেন স্পটরয়তি-__দেহেন্দিয়েতি ॥ ১৪১॥
স্বভাববাদী শক্ষতে--বী্য্যগ্তেতি। সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি--কথং তদিভি। অহয়ব্যতিরেকাভ্যাং জানামীত্যাশঙ্কা ব্যাপ্তভাবানৈবমিত্যাহ--অন্বয়েতি ॥ ১৪৫।

এবং পুনঃপুনঃ পৃষ্টে নভি কিমপিন জানামীত্যেবোত্তরং দেয়মিতি ফলিতমাহ--ন
জানামীতি॥, ১৪৬৪

অব্জান প্রকাশ|
পাইৰে এবং তাহার তথ্য নিরূপণ করিতে স্তাহারা অসমর্থ
হইবেন। ১৪৩।

(মনে কর) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বীর্য দ্বারা এই দেহও
ইন্দিয়াদি সকল কিপ্রকারে উৎপন্ন হয এবং কিরূপে ৰা তাহাতে চৈতন্য

সম্বন্ধহয়? তুমি ইহার কি উত্তরদিৰে?। ১৪৪।
ধদি উত্তর কর--বীধ্যেরই এ প্রকার স্বভাব, তৰে জিজ্ঞান্ত এই ষে,

বীর্যের থে বর প্রকার স্বতাৰ, তাহা তুমি কিন্ূপে নিশ্চয় করিতে পার, এবং
অন্য ব্যতিরেক বলিবে, ৰন্ধা পুরুষের বীর্ধ্যে তাহারও ত ভঙ্গ দেখিতেছি। ১৪৫।

অতএব অৰশেবে, জানি না৷ বলিয়া তোমাকে অবিদ্যার শরণাপন্ন হইতেই

হইবে, এই জন্যই মহৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অবিদ্যার ইব্রজালতব এবং জগতের
উ্রব্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।
১৪৬।

ইহাহইতে অপর উশ্রজালিক ব্যাপার আর কি আছেবে,গর্ভ্থি
(১) বেষৈরিতি ম পু পা?

পঞ্চদশী।

|

১৫১

দেহবদ্ বটধানাদে) স্থৃবিচারধ্যাবলোক্যতাম্।

ক ধান! কুত্র বা বৃক্ষস্ত্মান্সায়েতি নিশ্চিন্ু ॥ ১৪৭ ॥
নিরুক্তাবাভমানৎ যে দধতে তাকফিকাদয়ঃ।
হর্ষমিশ্রাদিভিন্তে তু খগ্ডনাদৌ সুশিক্ষিত ॥ ১৪৯ ॥

অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেঘু যোজয়েৎ।
অচিস্ত্যরচনারূপৎ মনসাঁপি জগ খলু ॥ ১৫০ ॥

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজৎ মাঁয়েতি নিশ্চিন্ু
উক্তানির্ববচশীয়ত্ে বৃদ্ধনন্মতিং দর্শয়তি,-এতন্মাদিতি ॥ ১৩৭ ॥
ন কেবলং দেহশ্যৈকস্তৈব ছুণিরপত্বং কিন্ত বটরৃক্ষাদেরপীতাহ দেহবদিতি ॥২৪৮ ;

ন্বস্মাভিনির্বকূমশক্যত্বেপি উদয়নাদিভিরা
চার্ষৈর দিরুচ্যতে ইত্যাশঙ্ষ্যাহ_নিকক্তাৰভিমানমিতি ॥ ১৪৯ ॥
উক্তার্থে নান্শ্রদার্লিকান1ং বাক্যং নংবাদয়তি-_-অচিন্ত্য। ইতি ॥ ১৫* ॥
নন ভবত্বেবং জগতোহচিন্তারচনাত্বং মায়ায়াং কিমায়াতমিতভ আহ-_অগিন্তোতি ।

অচিন্তারচন্াণক্তিমদূ ষদ্ বীজং কারণং নৈব মায়েতার্থঃ। নঙেৰবধ, কারণ ক
দৃষ্টমিতাত আহ-_মায়েতি ॥ ১৫১

একাবনদুমাত্র রেতঃ চেতন-প্রাপ্ত হইয়৷ হস্ত, মস্তক, পদ প্রভৃতি নানা অঙ্গ-প্রত্য্গবিশিষ্ট হয় এবং পর্যায় ক্রমে ৰাল্য, যৌধন ও বার্দক্য দশাগ্রস্ত ও নানা প্রকার
রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, আর দেখে, শুনে, অঙ্াণ করে, ভোগ করে ও
গমনাগমন করে । ১৪৭।

দেহের স্তায়বটবৃক্ষাদির অতি্ষুদ্র বীজেও বিচারপূর্ক আলোচনা করিয়া
দেখ যে, কোথায় সেই ক্ষুদ্রতম বীজ! আর কোথায়ই ৰাগ্রক'ও বৃক্ষ?
অতএৰ তাহা ষেমায়া, ইহা!নিশ্চয় কর। ১৪৮!

যে সকল আর্কিক, পদার্থনিকূপণে আপনাকে অভিজ্ঞ বলিষা অভিষ্থান করে,
তহার। প্রীহ্ষমিশ্রাদি পণ্ডিতের খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শিক্ষা পাইয়াছে!
যে সকল পদার্ঘ অচিস্তনীয়, তাহারা তর্ক দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না।
জগতের রচনাও ত মনেরও অগোচর ; (সুতরাং তদ্িষয়ে তর্ক অনুচিত)

মায়াকেই, অচিন্ত্য রচনারূপ এই জগতের রচনাশক্তির বীজন্বরপ নিশ্চ়
কর. যাহা সুযুপ্তকালে অনুভূত হয়। ১৪৯--১৫১:

১৫২

পঞ্চদশী।

মায়াবীজং তদেবৈকৎ স্বষগ্তাবনুভুয়তে ॥ ১৫১৪
জাগ্রতস্বপ্রজগৎ তত্র লীনৎ বীজ ইব ভ্রমঃ।
তম্মাদশেষজগতে। বাঁসনীস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২ ॥

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাস্থ চৈতন্যৎ প্রতিবিন্বতি।
মেঘাকাশিবদম্পষ্টশ্চিদাভাসোহনুমীয়তাম্ ॥ ১৫৩ ॥
সাভাসমেব তদ্বীজৎ ধীরূপেণ প্ররোহুতি।

অতো বুদ্ধ চিদাভাসো! বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে ॥ ১৫৪
মায়াভাসেন জীবেশো করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
কথং তশ্ঠ জগহীজডমিতাত আহ্,_জাগ্রদিতি।। ততঃ কিমিতাত আহ,--্ন্মাদিতি।
যতো জগৎকারণং মায়া অতোহশেষজগঞ্াসনাস্তত্র মায়ায়াং ভিঠন্তীত্যর্ঘঃ ॥ ১৫২॥
ততোৎ্খপি কিং তত্রাহ্,_-যা বুদ্ধিবাননা ইতি। নু ভাঙ্থ প্রতিবিশ্বোহস্তি চে কুভো।
নানুভূয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাৎষ্পষ্টত্বাদিতণাহ-_মেষেতি। তরি কুতস্তৎনিদ্ধিরিত্যত আহ-_-অন্মীয্বতামিতি ॥ ১৫৩।

নন্ু মেঘাংশোদকস্তাস্পঃ্াকাশপ্রতিবিশ্ববত্তেহপি তজ্জাতীয়ন্ত ঘটোদবস্য স্পষ্টাকাশপ্রতিবিশ্ববতঃ নভাবাৎ মেঘাকাশানুমানং

ঘটতে। ইহ তথাবিধদৃষ্টান্তাভাবং কথমন্থু-

মানোদয় ইত্যাশশ্ক্যাত্রাপি তথাবিধদৃষ্ান্তসম্পাদনায়াহনাভানমিভি।

চিদাশ1নবি শিষ্টং

তদেবাজ্ঞনং বুদ্ধিরূপেণ পরিণমমানং বিস্পচিদাঁভানবদূ্ তবতীতি ভাবঃ। এবকফেদমন্ু-

ষানমত্র শুচিত; ভবতি বিমত| বৃদ্ধিব।মনাচ্চিতপ্রতিবিশ্ববত্যো ভবিতুমর্থন্তি বুদ্ধাবন্থঁ
বিশেষত্বাৎ বুদ্ধিবৃত্তিবদিতি ॥ ১৫৪৪

গেই এক অখণ্ড চৈত্য্যই মায়ার কারণম্বরূপ; ৰীজে বৃক্ষশক্তির ন্যায়

জাগ্রতদৃষ্ট এবং ্বপ্রবিস্তৃত উভয়প্রকার জগৎ, স্ুযুপ্তিকালে সেই চৈতন্ে
লীন হয়, সুতরাং সমস্ত জগতের বাসনা সুক্ষরূপে তাঁহাতেই অবস্থিতি
করে। ১৫২।

অন্তঃকরণের বাঁসনাসমূহে অর্থা্থ মায়াসংস্থিত অন্তঃকরণজনক সংস্কার-

সমূহে চৈতন্য প্রতিবিদ্থিত 'হয়, সেই প্রতিবিশ্িত চিদ্দাভাম মেঘাকাশের
স্তায় তখন অস্পষ্টরূপে থাকে, ইহ! অনুমান করিতে হয়। বীজ স্বরূপ
সেই. আভা সহিত অজ্ঞানই পশ্চাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এই জন্তই চিদাভাস
বুদ্ধিতেস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ১৫৩। ১৫৪।

পঞ্চদশী |

১০৩.

মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ' স্ৃব্যবস্থিত্েষ ॥ ১৫৫ ॥
মেঘবদ্ বর্তুতে মায়া মেঘস্থিততুষারব।
ধীবাসনাশ্চিদাভাসম্তষারস্থখবৎ স্থিতঃ ॥ ১৫৬ ॥
মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুুতো! মাঁয়ী মহেশ্বরঃ ।

অন্তর্ধামী চ সর্ববজ্ঞো জগদৃযোনিঃ স এব হি ॥ ১৫৭ ॥

সৌধুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যৈবৎ শ্রুতির্জগেন।
এষ সর্বেশ্বর ইতি সোহয়ৎ বেদোঁক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ১৫৮
এবং জীবেশ্বরযোন্্ণায়িকত্বং অতাক্তমুপপাদিতমুপসংহরতি-_মায়াভামেনেতি।
নম্থ জীবেশযোর্ারিকত়ে লমানে কথমবান্তরভেদসিদ্দিরিত্যা
শঙ্ষ্যস্পষ্টাম্পন্টোপাধিমন্ত্ে
মেধাকাশজলাকাশয়োরিৰ ত২লিদ্ধিরিত।াহ-মেঘাকাশেতি ॥ ১৫৫ ॥

ঈশস্ত মেধাকাশসামাং স্ফুটাকরোতি_মেববদিতি ॥ ১৫৬।
. মায়প্রতিবিশ্বশ্বেশ্বরতে কিং প্রমাণমিত্যাশক্ষা শ্রতিরেবেতাহ-_মায়াধীন ইতি
ন. কেবলমীশ্বরত্বমস্ত এুতমূ অপি কন্তর্যামিহাদিকমপি ধর্শজাতং রতমন্সীত্যাহঅন্তর্যামীতি ॥ ১৫৭ ॥
নন্থ ধীবাসনাপ্রতিবিন্বস্তেশ্বরত্বাদিকং কথ. ক্রতিমিদ্ধমিতাশক্ষা তছুপপাদিকা
কতিং দর্শরতি.--সৌধুপ্তমিতি। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃপ্রজ্জানঘন এবানন্দময়ো হানন্বতু
চেতোমুখঃ প্রাজ্জস্ততীয়ঃ পাদঃ এষ নর্কেগর এষ নর্বাজ্ঞঃ এযোহত্ত্যাম্যেষ যোনি সর্বাস্ত

এভধাপ্যয়ে! হি ভূতানামূ ইতযাদিকা ক্রতিধর্ণবাসনাপ্রতিবিশ্স্বরূপস্তানন্দময়স্রেশরহাঁদিকং প্রাতপাদয়তীত্যর্থ ॥ ১৫৮ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে মায়া! উভয় রূপ আতাস দ্বারা অথণ্ড চৈতন্তকে জীব্ও

ঈশ্বর রূপে কল্পন! করে ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয্বাছে, সেই জীব ও ঈশ্বর উবে
মেখাকাশ ও জলাকাশেধ নায় অৰস্থিত। মায়া, মেঘদ্বরপ, বুদ্ধি-বাপন! অর্থাৎ
বুদ্ধির থক্্াবস্থ। ব! বুদ্ধিজনক সংশ্কার__মেবস্থ জলীয় বাষ্পপ্ররূপ, এবং চিদা-

তাম-_মেবাপ্প-প্রতিৰিশ্িত আকাশবং অবস্থিত। শ্রুতিতে মারার অবীন সেই
চিদাতাস, _মা়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বক্চ এবং জগদৃযোনি নামে উক্ত

হইয়াছেন। শ্ুযুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশ বর্ণিপ্রসঙ্গে শ্রুতিতে কথিত
হইয়াছে যে, ইনিই সর্কশর, ইনিই সর্দক্ঞ, অতএব ইনিই বেদোক্ত

ঈশ্বর । ১৫৫__-১৫৮ 1

১&৪

পঞ্চদশ ।

সর্বজ্ঞত্বাদিকে তন্ত নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্ ।

শ্রোতার্থস্তাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াৎ সর্ব্বসম্তবাৎ ॥ ১৫৯ ॥
অয় যৎ স্থজতে বিশ্বৎ তদন্যথয়িতুৎ পুমান্।

ন কোহপি শক্তত্তেনায়ং সর্ব্শ্বর ইতি শ্রুতঃ (১) ॥ ১৬০
অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাৎ বাঁসনান্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীরুতৎ সর্ববং তেন সর্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১৬১ ॥
বাসনানাৎ পরোক্ষত্বাৎ সর্ববজ্ঞতৃৎ ন হীক্ষ্যতে।

সর্বববুদধিষু
তদ্দৃষ্টী।বাসনান্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২॥
নন আনন্দময়ন্ত মন্বক্ত্বাদিকমূ অনুভববিক্ুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_নর্বজ্ত্বাদিক ইছি।
কুত ইত্যত আহ্. শ্রোভেতি। ইতোহুপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ কাধোভ্যাহ, মায়ায়ামিতি॥১৫১॥
নদ্বন্থকুলমুক্ত্যভাবে

শ্রুতিরপি গ্রাবপরববাক্যবদর্গপাদঃ স্যাদিভাাশঙ্কা শ্রুতিপ্রীমাণা-

মিন্ধপ্নে মর্কেখরত্বাদিকমুপশাদয়তি_-অয়মিতি।

অয়মানন্দময়ো ধজ্জাগ্রলাদিবিশ্ং.

হ্জতি তম কেনাপি অন্তথ। কভু শক্যতে অতোহ্য়ং নর্বেখর ইত্যর্ঘঃ ॥ ১৬০ ॥

ইদানীং নর্বাজ্ঞত্বমুপপাদয়তি-_অশেষেতি । তত্র নৌধুপ্তে অজ্ঞানে কারণভূতে
কার্যযভূভানাং সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাননা নিবনত্তি ভাতিশ্চ ৰাসনা ভঃ সর্বং জগৎ ক্রোড়ীকৃত; বিষয়াকৃতং তেন সর্বাবুদ্ধিবাসনাবদজ্ঞানোপাধিকত্বেন সর্বজ্ঞ উচাতে ইতার্ঘচ ॥ ১৬১॥

নু যদি সব্বজ্ঞত্বমস্তি তহি তৎ কুতো নানুভূয়তে ইত্যাশঙ্কা তছুপাধীনাং বাসনানাং
পরোক্ষত্বাৎ নানুভবইত্যাহ -বাসনানামিতি ; কথং তি তদবগম ইত্যাশস্ক্য!হ সর্ব-

বুদ্ধিঘিতি। নর্ববুদ্ধিনিষ্ঠং নর্বক্ঞত্বং শ্বকারণভূতবানাগতনর্ঝজত্বপুর:সরং ভবিতুমর্তি কার্যনি্ংন্রবিশেষত্ব।ৎ পটগতন্ধপাদি বদিত্যর্থঃ ॥ ১৬২ ॥

সেই ঈশ্বরের সর্ব 'সর্বেরথরতাদিগুণ অন্বীকরণীয় নহে, কারণ শ্রতিসিদ্ধ
অর্থেবিতর্ক অবর্ভব্য এবং মায়াতে মকলই সন্তব । ১৫১।
এই ঈশ্বর যে কিছু বিশ্বরচনা করেন, তাহাকে অগথ| করিতে কেহই সমর্থ
হন না৷এজন্য, তিনি সর্বেশ্বব | ১৬০।

সমস্তপ্রানীদিগের বুদ্ধি-বাসন| সকল, নুযুগ্তকালীন অঙ্গানে অবস্থিত হয়,
এবং সেই সকল বুদ্ধিবাসন! দ্বারা এই সমস্ত ব্রহ্মা বাপ্ত আছে, সেই
অগ্জান-উপাধিযুক্ত বলিন। ঈশ্বরকে সর্ন্জ্ঞ বল! যয়। বুদ্ধি-বাসনা' সকল

0১5. ইভীরিত:
ইভ মু*পুৎপাত।

পঞ্চদশী ।

১৭৫

বিজ্ঞানময়মুখোষু কোশেষন্তত্র চৈব হি।
অস্তজিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাৎ ব্রজেৎ ॥ ১৬৩ ॥

বুধ তিষস্নাস্তরোহস্চাঁধিযানীক্ষাশ্ বীবপুই |

ধিয়মন্তর্যময়তীতোবং বেদেন ঘোঁধিতম্ ॥ ১৬৭ ॥

: তম্কঃ পটে স্থিতো! যছছুপাঁদানতয়া তথা।
সর্বেবোপাদানরূপত্বাৎ সর্বাত্রায়মবন্থিতঃ ॥ ১৬৫

পটাদিপ্যান্তরক্তন্তক্ষস্তোরপ্যং
শুরাস্তরঃ |

আত্তরত্বস্থয বিশ্রীস্তির্ষব্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬ ॥
সর্বজত্ধমূপপাদ্য এবোহন্তর্ধামীতি এত্্তমন্ত্যামিত্বমূপপাদস্কতি বিজ্ঞানমন্েতি।
অস্ত্র পৃথিব্যাদে ভিষ্ঠন্ ষময়তি যতস্তেনেতাম্বয়ং ॥ ১৬৩1
অস্দিবর্ধেৎকর্ষামিত্রাঙ্মণং কৃৎস্মং প্রমাণমিতি দর্শযিতুং ভদেকদেশভূত ,“যে! বিনে
তিন্ঠন্নি্তণদিব'ক মু অর্থতোহ্নুক্রামতি- বুদ্ধীবিতি ॥ ১৩৪ ॥
ইদানীমন্তর্ষ'মিবাক্ষণল্য প্রতিপর্যযায়ব্যাধ্যানে গ্রস্থবাসথলাভমাৎ বাখ [নস্ত শর্কাপধ্যায়নঞ্চারিতমিদ্ধয়ে "ৰঃ নর্বেষু ভূভেতি”তি পর্য্যায়ং ব্যাচক্ষ।ণে! ষঃ সর্কোঘু ভূভেষু
হিষ্প্রি”তাস্তার্থং দৃষ্টান্তেলাহ-তত্তঃ পট ইতি ॥ ১৬৫ &
ননৃপাদানতয়া নর্বত্রাযমবস্থিতশ্চেৎ কিমিতি সর্দাত্র নৌপলে তেত্যাশগ্মা নর্ধান্তরহ্কাদিত্যাহ--পটাদলীতি।
অত্রেদমনুমানমূ আন্তরতভারতমাং কচিপ্ধিশ্রান্তং তার-

মাতাদপুত্বভারতমাবদিতি ॥ ১৬৬

অপ্রত্যক্ষ, মৃতরাং সর্কজ্ঞত্ ও প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব সর্ববুদ্ির সর্ধাক্কত
উপলব্ধি করিয়া বাসনা সকলেও সেই সর্বজ্ঞত্ব অনুমান কর। ১৬১। ১৬২ ।
যেহেতু বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোশ সকলের ও অন্যান্ট বন্ন সকলের অন্তরে
অবস্থিতি কশ্যা ঈশ্বর তাহাদিগকে যথানিয়মে নিযুক্ত করেন, তজ্দ্। ভাচাকে

অন্তর্ধামী বলা যায়। যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বৃদ্ধির অস্তরে খাবেন ন)
এবং বীময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয় নহেন, তিনি বৃদিব অন্রদ্থ হইয়। বৃদ্ধিকে

নিমুক্ত করেন, বেদে এইপ্রকার কথাআছে । ১৬৩। ১৯৭।
যেমন তন্ত সকল পটের উপাদান কারণরূপে পটে অবস্থিত হর, তদ্দপ
র্ববন্তর উপাদান কারণরূপ ঈশ্বর সকল বস্তুতে অবস্থিত হন।

পের অত্য-

১৫৬

পঞ্চদশী।

ঘিত্রান্তরত্বকক্ষাণাৎ দর্শনেহপ্যয়মীন্তরঃ |
ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নিরণয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটন্তান্তোবপুর্থা ।

সর্বরূপেণ সংস্থানাঁৎ সর্ববমস্ত বপুন্তথা ॥ ১৬৮ ॥
তত্তোঃ সক্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটন্তথা |
অবশ্ঠমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্যৎ পটে মনাক ॥ ১৬৯ ॥
তথান্তর্যাম্যয়ৎ যত্র ষয়! বাসনয়া যথা ।

বিক্রিয়েতে তথাবশ্ঠৎ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
নমবান্তরতবেপাংশ্বাদিবদন্তর্যামিণে। দর্শনং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ষ্য তেযামিব বাহ্ত্বাবান দৃষ্ঠত ইতাতিপ্রায়েণাহ-দ্িতরান্তরত্বেতি। কুতন্তহি ভন্রির্ণর ইভাত আহ--তত
ইতি। অচেহনস্ত চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ প্রবৃত্তানুপপত্তিরুক্তিঃ ্ুতিস্ত উদাহৃ তৈব॥ ১৬৭।

শস্য সর্বাণি ভূতানি শরীর'মিত্যন্তার্থমাহ-_-পটরূপেণেতি। পটরূপেণাবস্থিতল্ত
ভান্তোঃ পটঃ শর্বীরং বথা এবং নব্বর্ূপেণাবস্থিতস্ত নর্বং শরীরমিতার্থ; ॥ ১৬৮ ॥

“ঃ সর্বাণি ভূতান্যান্তরে ষময়তী”তি বাক্যন্ত ভাৎপর্ধ্যং নদৃষ্টান্ত মাহ--ন্তোরিভি
কশ্লোকয়েন।

॥ ১৬১1

তন্তদফ্কোচাদিনা পটনক্ষোচাপি্যথা ভবতি এবং পৃথিব্যাদিষুপাদানতেন স্থিতোহন্তর্ধামী য় ময়। বাননয়া যথা! যথা ঘটাপিকার্ধারূপেণ বিক্রিয়েত তথা তত্তৎকার্যাজাতমবশ্ঠুং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৭০ ॥

স্তরে তন্ত, এবং তন্তর অভ্যন্তরে অংশু (আশ) অবস্থিত হয় ইত্যাদিরূপে
নাহাতে আত্যন্তরত্বের বিশ্রান্তি হয়,তাহাকে অনুমান কর। ১৬৫। ১৬৬।

ঘিতীয় ততীয়াদি আভ্যন্তর বন্ধদৃষ্টিগোচর হইলেও
কিন্তু সর্ধান্তর্ধামী
পরযেশ্রীরপবিহীন বলিয়াদৃষ্হননা,কেবল্ শ্রুতিওযুক্তিপ্রমাণ ছ্বার৷ তাহার
নির্ণরকরিতে
হয়।১৬৭।

যেমন তন্তুসকল পটরূপে অবস্থিত হইলে সেই পটকে তন্তরশরীর মাত্র
: বলাযায়,তদ্রপ জগদর্তী সমুদায় পদার্থের অভ্যন্তরে অন্তর্থামি-রূপে অবস্থান
হেতু সর্ববন্কে ঈশ্বরের শরীর বলিয়! গণনা করা ঘায়। ১৬৮।,

যেমন তন্ত সকলের সংকোচ, বিস্তার, ও আন্দোলনে পট সকল অবশ্যই
অস্কুচিত, বিস্তারিত ও আন্দোলিত
হয় এবং পটে তন্-ভিন্ন স্বতন্ত্রশক্তি

পঞ্চদশ ।

৯,

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাৎ হ্ৃন্দেশেহজ্জুন!তিঠতি | *

ভাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রীরটানি মায়য়া। ॥ ১৭১ ॥
সর্ববভূতানি বিজ্ঞানময়ান্তে হৃদয়ে স্থিতাও ।
তনুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়্তে খলু ॥ ১৭২. ॥

দেহাদিপঞ্জীরং যন্ত্রং তদারোহোহভিমানিত] ।
বিহিত প্রতিষিদ্ধেষু প্ররৃতিত্র মণৎ ভবেৎ ॥ ১৭৩1
বিজ্ঞানময়রূপেণ তথ্প্রবৃতিন্বরূপত2 |
স্বশক্ত্যেশে। বিক্রিয়তে মায়য়। ভ্রামণৎ হি তৎ ॥ ১৭৪
এবমন্তর্যামি্রতিপাদিকাং ্রুতিনুপস্তস্ত স্থৃতিমপুপন্তন্ততি-_ঈখর ইতি ॥ ১৭১ ॥ &
নন্বভূতানামিতি পদস্ার্থমাহ--মর্বভূতানীতি । তে চ হুদর়পুতরীকে স্থিভাঃ। নন

ভেম।, কুছে। হন্যবগ্ধানমিত্যাশক্ষা হৃদান্তধামিণে। বিজ্ঞানময়াকারেণ পরিখামাপিত্যাহ-ভহপাদানেতি ॥ ১৭২॥
বন্তরারূঢানীত্যত্র যন্তারোহ্শব্দয়ে রর্থমাহ--দেহাদাতি। জামরন্নিতি পদন্ত প্র তাথমাহ-বিহিতেতি ॥ ১৭৩ 1

ইদানীং ণিচপ্রতায়মায়াশদয়োরর্থমাহ-__বিজ্ঞানময়েতি ॥ ১৭৬ ॥

কিছুই নাই, তক্ধপ অন্তর্ধামী যে যে বাসনায় যেযেস্থানে যে মেরূপে বিকার
প্রাপ্ত

হন,

সমুদয় কার্যই তথায়

তদ্ধপে

জম্প্ন

হইয়।

থাকে,

আহার মংশঘ্ধ নাই । ভগবান প্রীন$ কহিয়াহেন যে, হে অর্জুন । $র, দে

যগ্জে আরঢ় এই জীব সকলকে মায়া-চক্রৰার। ভ্রমণ করাইর! তাচাদিদের ভন
দেশে অবস্থিতি করিতেছেন ১৬৮--১৭১।

এস্থলে সর্নভত শব্দের অর্থ বিজ্ঞানময় কোণ, তাহার৷ সকল প্রণীর ভন্য

দেশে অবস্থিত আছে, ঈশ্বর তাহাদিগের উপাদান কারণধরূপ, চুর ঈশ্বর
সকল ভুতের জুদয়ে অবস্থিতি করত বিজ্ঞান-ময়ের বিকারে লিকতব ন্যায় হাল
কিন্ত ক্ররূপতঃ তিনি অবিকারী | ১৭২,

এস্থলে দেহাদিকে যন্ত্রবলা যায়, এবং তন্তং দেহে আত্মার সনে অভিমাল

তআহাকেই আরোহণ শবে বল। যায় আর বিহিত বা নিষিদ্ধ কম্ে হাহার
যেপ্রবুভ্ভি, তাহাকে ভ্রমণ বলা যায়। ১০৩:

বিজ্ঞানমর রূপে স্বীরশক্তি মায়' দ্বার! ৰেছিত বা নিিদ কথ্ে প্রিলি
১৪

১৫৮

পঞ্চদশী।

অন্তর্ধময়তীত্যুক্তযায়মেবার্থঃ তো শ্রুতঃ।
পৃথিব্যাদিযু সর্বত্র স্তায়োহয়ং যোজ্যতাৎ ধিয়। ॥ ১৭৫

জানামি ধর্ন্মৎ ন চ মে প্রবৃত্ির্জানাম্যধর্্ৎ ন চ মে নিবৃতিঃ।
কেনাপি দেবেন হুদি স্থিতেন যথা নিষুক্তোহুন্যি তথা করোমি ॥

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবৎ ম1 শঙ্্যতাং যতঃ।

ঈশঃ পুরুষকারস্ত রূপেণাপি বিবর্ততে ॥ ০৭৭ ॥

ঈদৃগ্বোধেনেশ্বরস্ত প্ররৃভির্মৈব বার্ধযতাম্।
শোতম্য যময়তীতি পাদস্তাপ্যয়মেবার্থঃ ইত্যাহ-_অন্তর্যময়তীতি | উক্তব্যাখ্যান:
পধ্যায়ান্তরেষতিদিশতি-_পূরৈব্যাদিঘিতি ॥ ১৭৫॥

প্রতৃত্তিজাতন্ত নর্বেশ্বরাধীনত্বে বচনান্তরমুদাহরতি-_জামামি ধর্মমিতি ॥ ১৭১।
নন প্রবৃত্েরীশ্বরাধীনত্বে পুক্যপ্রযত্তে! বার্থ: গ্চাদিত্যাশক্ষ্য পুরুষপ্রযতস্যাপগররূপস্বানৈবমিতি পরিহ্রতি--নার্ধ ইতি । অর্থঃ প্রয়োজনং পুক্ুষকার; পুরুষপ্রযতঃ। ১৭৭ ॥
নহুপুরুধপ্রযত্ুস্তাপশ্বররূপত্বে যময়তি ভ্রাময়তীতি প্রতিপাদিতমন্তর্ধামিপ্রেরণং বৃথা
স্গাদিত্যাশঙ্কায তদৃবে'ধেন স্বাআমঙ্গত্বজ্ঞানলক্ষণক্স্ত সত্বাশ্সৈবামতি পরিহরতি-_

কূপ যে আত্মার বিকার, তাহাই মায়াচক্রে ভ্রামণ। 'অস্তধমঞ়তি' এইরূপ

শ্রুতিবাক্য দ্বারাও এই তত্ভুই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কেবল জয়ে নহে,

পৃথিব্যাদ্ি সর্ধপদার্থেই এই প্রকার অন্তধামীর সভা বৃদ্ধি দার! বিচার
কর। ১৭৪ 1১৭৫

|

বিহিত বর্ম ধমুসাধব-_জানিয়াও তাহাতে ভামার হ্বত: গ্রবু্তি নাই, এনং
নিষিদ্ধ কর্ম তধশুভনব--অবগত হইয়া তাহ। হইতে আমর নিকৃভি ন.ঃ
কোন অন্তর্ধামী দেব আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করত যাহাতে নিযুক্ত করেন,
আমি তাহাই করিয়া থাকি। ১৭৬।

(ফাঁদ অন্তধামী ঈশ্বর আত্মা, হদযে অবহ্িতি বর ঈর্কত নিয়োগ করেন,

তবে তপুরুষকারের ঘল নাই, এ প্রকার আশঙ্ক! করিও না, যেহেতু ঈশ্বরই
সেইপুরুষকাররূপে পরিণত হন। ১৭৭।
|
ঈশ্বর পুরবাররগে পরিণত হন এই জ্ঞান হইলেও ঈশ্বরের নিয়ামক ভান
নস্কল হয় না, যেহেতু ঈশ্বরের নিয়ামবতু বোধ হইলে ভীবের তজ ন্নরগ$

পঞ্চদশী।

১৫৯

তথাপীশস্ত বোধেন স্থাত্মানঙ্গ স্রদীজনিঃ ॥ ১৭৮ ॥

তাবতা৷ মুক্তিরি্যাছঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ন্তথ!।
শ্রুতিম্থৃতী মমৈবাজ্রে ইত্যগীশ্বরভাধিতয্ ॥ ১৭৯ ॥

আজ্ঞায় (১) ভীতিহেতুত্বং ভীষাম্মাদিতি হি শ্রুতম্

সর্ব্বশ্বরত্বমেতৎ স্তাদন্তর্ধামিত্বতঃ পৃথক ॥ ১৮০ ॥
এতন্ত বা! অক্ষরন্য প্রশাসন ইতি শ্রগতিঃ।
অস্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তায়ৎ জনানাশিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮, ।
01958 প্রভবাপায়ক্ার তঃ।
ঈদৃদিতি। ঈদৃগ বোধেনেশস্ত টিরচররিগা জার

রি অন্তধামিরপেণ

প্রেরণা ॥ ১৭৮॥

আত্মনোহ্নঙ্গত্ব দনেনাপি কিং প্রয়োজনমিভাত আহ--তাবতেতি।
স্তানতিলঙ্বনীয়ত্ে স্ৃতিং দর্শরতি-শ্রুতিস্মৃতী ইতি ১৭৯

এঞুতিস্মৃতাদিত-

কভ্াপান্বরচ্য ভীতিহেতুত্বযুক্তমিতাহ-_আত্র/রা ঈতি। ঈশ্বরস্তভী'তিহেতুদ্বং কিমথ
সুক্তমিতা।শঙ্ক' মর্বেগরত্বস্তান্তর্যা 'মন্বতঃ পার্থক পিদ্ধয় ইতি মন্তাহ _সর্বেশ্বরত্বমিতি 1১৮০
ৰহিরস্তশ্চেশ্বর এব নিয়ামক ইত্যত্র প্রতিদ্বয়মাহ--এতস্ত বা ইতি ॥ ১৮১ ॥
ক্রষপ্রাপ্তস্ত “এষ ঘোনি,রিতান্ার্থঘাহ জগদৃর্যোনিট তি। প্রতি ব্াভার্থে প্রভবাপায়ো

হি ভূহানাধিতি বাঁকাং হেহুত্বেন ঘোজয়তি-প্রএবেতি। প্রভবাপ রৌ উতপতিপ্রলয়ে!

অনায়াসে বোধগম্য হয় এবং তন্বারাই মুক্তি হয়, ইহু। শ্রুতি ও স্মৃতি সর্দত্ই
উক্ত হইয়াছে । আর «শ্রুতি ও স্মৃতি সকলও আমার আজ্ঞা” একথা ঈশ্বরই

কহিয়াছেন। 'ভীষাম্মাং, ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরের আজ্ঞার ভ়হেতুত্ব অর্থ'২

তদাজ্ঞ। অপ্রতিপালনের অমঙ্গলসাধনত্ব উক্ত হইপ্াছে, সেই হেতু অন্তর্থামি£
হইতে পৃথক্ সর্ষেশরত্বও উহার আছে, এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে “এতন্ত বা

অক্ষরন্ত প্রশাসনে” “অর্থাৎ এই নিত্য পুরুষের শানে দ্যাব-পৃথিবী বর্তমান”
“ইনিই প্রাণিগণের অন্তংপ্রবিষ্ট হইয়! শাসন করেন।” ১৭৮--১৮১।

ঈশ্বর সর্বধজগতের উৎপত্তি-প্রলয়াদির কর্তী, এইজন্য তিনি জগদৃযোনি
শব্দে কথিত হন।

জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবই,_উৎপত্তিও প্রলয়

(১) আজয়! ইতি মৃশ্বস্ীমুদরি পুস্তক পাঠঃ।

১১৩

পঞ্ছদশী

আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিগ্রলয়ৌ মতে ॥ ১০২ ॥
আবির্ভাবয়তি স্বম্মিন্ বিলীনৎ সকলৎ জগৎ ।
প্রাণিকর্মাবশাদেষ পটে! যদ্ৎ প্রসারিত ॥ ১৮৩ ॥

পুনস্তিরোভাবয়তি স্ব'তুন্তে বাখিলৎ জগৎ ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষ়বশীৎ সঙ্গোচিতপন্টো যথা ॥ ১৮৪ ॥

রাত্রিঘশৌ ন্বৃপ্তিবোধাবুন্মীলনদিমীলনে।
তৃফীভ্তাবমনোরাজো ইব স্ৃষ্টিলয়াঁধিমৌ ॥ ১৮৫ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্তেন হেতুন1।
আরক্পরিণাঁমাদিচেদ্যানাৎ নাত্র সম্তবঃ ॥ ১৮৬ ॥
তকর্াজদগদ্যোনিরিভার্থ রঃ: উৎপতিগরল ফারোবিবর্সিতমর্থমাত_আানিভাবেতি |
উৎপক্তিগ্রলয়ে আবির্ভাবতিরোভ'বেঠ মতাশিত যোজনা | ১৮২
আবির্ভাবক'রিতং নদৃষ্ান্তমুপপাদয়দ্কি আবির্ভাবয়তীতি । যথা সন্কণচতচিত্রপটঃ
্বস্থ প্রলারণেন ন্বনিষ্ঠানি চিত্রণ্যাবির্ভাবয়তি এবমীশোহগীত্যর্থ; ॥ ১৮৩।
তষ্টৈব প্রলয়কারণদ্বং দর্শ্লছি__পুনরিতি। ন এব পটঃ নঙ্ছুচিতশ্চিত্রাণি খা ভিরোফ্ডাবয়তি তদদিত্যর্ঘ; | ১৮৪॥
ও

আবির্ভাবতিরোভাবয়োরদ্ান্তান্তরাণি দর্শযতি__রাত্রিঘত্রাবিতি । ঘক্রোহহঃ ॥ ১৮৫ ॥
বীর্য জগছ্ূুযোনিতং কিমারম্তকত্েন কিং বা তদাকারপরিণামিতেন, ন।দ*

অদ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ারস্থকদ্থাযোগাং ন দ্বিতীয়; নিরবরবগ্য পরিণ'মাসম্তবাদিতাশগ্ষা
বিবর্তবাদাশ্রয়ণান্লায়ং দোষ ইতি পরিহরতি-_আবির্ভাবেতি॥১৮৬॥

যেমন পট, প্রসারণ প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে চিত্রিত পুর্তলিকা সকল আবির্ভূত করে,
তদ্রপ ঈশ্বর ন্দীয় শরীরে বিলীন এই সর্ধভগৎকে জীবের কশ্ব-পরিপাকবশত

ষ্টিকালে আবির্ভূত করেন । যেমন পটসঙ্ধোচপরাপ্ত
হইয়া চিত্রিত প্-

লিকাদি তিরোডুত করে, পুনর্বার তদ্বপ তিনিই জীবদিগের কর্মক্ষয়ে সমস্ত জগৎ
স্বীয়শরীরে তিরোভূত করেন। ১৮২--১৮৪।

যেমন জীবদিগ্ের রাত্রি ও দিরা, হুযুগ্চি ও জাগ্রত, চল্নুর লিমীলন ও উদ্মীলন

এবং তু্ীস্তাব ও মনোরাজ্য, ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষটি-প্রলয়ও তদ্রাপ। ১৮৫।
ঈশ্বরের জগৎ আবির্ভাব ও ভিরোভাব কর্টিমার শক্তি আছে, এই হেতু
'নিমিত্তকারণ-বাদী ও পরিণামিকারণবাদীদিগের মত ঈশ্বরে আর সম্ভব হয়

পর নী।

১৬১

অচেতনানাৎ হেতু; হাজ্জাড্যাংশেনেতরস্যব!।
চিনাভাপাৎ্শতস্তেৰ দাবানাং কারণং ভবে ॥ ১৮৭ ॥
তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণ।ৎ চিদ্প্রধানশ্চিবাজ্বনাযৃ।

পর; কারণঙামেতি ভাবনাজ্ঞানক স্রতিঃ ॥ ১৮৮ ॥

ইতি বার্তিককারেদ জড়চে তনহেতু ত1।
পরমাজুন এবোক্ত। নেশ্বরন্তেতি চেস্ছণু ১০৯ ॥
অন্তোন্তাধ্যাসমন্রাপি জীবক্টস্থয়োরিব।

ঈশ্বরব্র্ষণোঁঃ দিদ্ধং কত্বা তে হরেপ্বরঃ ॥ ১৯০ ॥
সহ্যং জ্ঞানমনন্তং যদ ব্রহ্ম তন্যাৎ সমুখিতাঃ।
নথেচ গরবেগরঃ কথং চেভনােতনক্নহশাদান: গবিষ্বাভীভা গঞ্গ। উপাবিপ্রারান্তেনাচে হনোসংদানং চ্প্রাধাঙ্যেব চেহনোসশাদানধ্চ। ভশীবষাভীতাহ--অচেতনানামিতি ॥১৮৭

নন মায়বিন ঈখরস্ত জগংকারণহঞ্রভিশারনবন 1পন্রং সুেষ্ববাচামো পরমাত্রন

এব তগভিধা নাদিতি শঙ্কতে--তষঃপ্রধান ইতি গৌোকণবেন। তমঃপ্রধানঃ তমোগুনপ্রধানঃ
মায়োপাধিকঃ ক্ষেব্রাধাং শরীরাদীনাং ভাবনা-্ানকর্দ্রতিঃ ভাবনাঃ সংস্কারা; জ্ঞান:
দেবতাধা নাদি, কর্ম পুণাপুণাবক্ষণং তৈনিমিন্তভূতৈরিভার্ঘ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯॥

স্বং-পদার্থ ইব তংপদার্ধেৎপাধিষ্ঠানারোস্ঠাধে রঙ্টোন্য|ধ্যাস্ বিবক্ষিতত্বাৎ 'মৈবমিতি
পরিহরতি__অন্তোস্তাধ্যাসমিতি
॥১১০॥

নম সথরেখরাচাধ্ৈরীখররঙ্গণো
রস্তো্যাধ্যালঃ সিদ্ধৎকৃতা বাবজ্ত ইতি কুতোধ্বন|। তিনি জড়্প উপাধিহার। অচেতন বস্র হেতু হন এবং চিদাভান দ্বার!
চেতন জীবদিগের কারণ হন। ১৮৩। ১৮৭।

যণিও পরব্রষই,_ভাবন। জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা, তমোময়ূপে শরীরাদির এবং
চিবুরূপে জীবদিগের কারণ ইহা হুরেবরাচার্য শ্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে

পরব্রহ্ধই জড় ও চেতন উভয়ের কারণ, ইহা দিন্ধ হইয়াছে, তথাপি জীব ও

ক্টস্থের স্তায় ঈশ্বরও পরতরঙ্গের অগ্ঠোন্ঠাধাস স্বীকার করিয়াই তিনি তাহ!
প্রতিপাদন করিয়াছেন,_ইহা৷ বলিতে হইবে। ১৮৮--১৯০।

শ্রতিতে আছে যে সত্য-জ্ঞান-আননপ্বরূ” পরত্রদ্ধ হইতে আকাশ বায.

অগ্রি, জল, পৃথিবী, ওষবি, অন্ন এবং দেহ সমূদায় উংপন্র হইক্ছে, তাহাতে

পঞ্চাশী
খং বাষগ্রিজলোর্ব্র্যাধধান্মদেছা ইতি শ্রুতি; ॥ ১৯১ ।

আপাতদৃষ্টিতস্তত্র বরন্মণে! ভাতি, হেতৃত1।
হেতোশ্চ সতাড়া ভশ্মাদগ্োন্ঠাধ্যাস ইফ্যতে ॥ ১৯২ ॥

অগ্যোন্যাধ্যাসরপোহদাবন্নলিপ্তঃ পটে! যথা ।
স্বটরতেনৈকতামেতি তথবদ্ভ্রীক্ক্েকতাং গতঃ ॥ ১৯৩ ॥

মেঘাকাশমহাকাশো বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।
তশ্বদ্ব্রন্মেশয়োরৈক্যৎ পষ্টস্তাপাতদর্শিনঃ ॥ ১৯৪ ॥
উপক্রমাদিভিলিজৈস্তাৎপর্যযন্য বিচারণাৎ।
অসৎ ব্রন্ধ মায়াবীত্জত্যেষ র
গমাত ইতি €শ্রত;লিনা

1 ১৯৫ ॥

পি ডিভি, পচিলজ-

ম্িতি ॥ ১৯১ ॥

ভবদ্বেষা। শ্রুতিরনয়। কথমস্তোন্তাধ্যানাবগতিরিতযত রিটা । তত্র তস্তাং
শ্রতে] নত্যাদিলগ ণন্ত নিওনক্ত ব্ক্ষণো জগৎক্কারপত্বং জগৎকারণস্ত মায়ানীনচিদাভামস্ত চ সত্যন্বম ৭1ততঃ প্রতীয়মানমন্তরে স্তাধ্যানমন্তরেণ ন ঘটত ইতি ভাব; ॥ ১৯২ ॥

এবমত্যোন্তাধ্যাসসিদ্ধমীশখরতরক্ষণোরেকত্বং পূর্বোদাহুতঘটিতপটদৃষ্টানতম্মারণেন ভর
রতিস-অক্টোন্তেতি॥১১৩॥

্রান্ত্যেকত্বাগঞ্ডে! দৃ্টান্তঘতিবায়পাতদরশিনাং তেদাপ্রভীতৌ! পুর্বোক্তমেব দৃ্ান্তাস্তরং দর্শয়ভি-_মেঘাকাশেতি। এঁক্যং পশ্ঠান্তি ন ভেদমিত্যর্থ:॥ ১৯৪॥
কুতন্তর্বি ব্রদ্গেশয়োর্ডেদাগতিহিতাত আহ্,উপক্রমেতি।

“উপক্রমোপমহারাঁ

সামানত দৃষ্টিতে জান হয় যে পরপুক্ষ হইতেই ছগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও ভগতের
' কারণ নিত্য, কিন্তু ্বরগতঃ জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, অতএব অন্তোনতাধ্যাসই
স্বীকার করিতে হয়। ১৯১১৯২।

যেমন মণ্ডলিগ্ত পট ঘটিত হইলে একাকার হয়, ভদ্রগ এই পূর্বোক্ত

অন্োন্ঠাধ্যাস-বশত; ঈশ্বর ও পরব্রহ্ধ উভয়ের রূপ একাকারে প্রতীত হয়।
যেমন মেথাকাশ ও মহাকাশ এ উভয়ের প্রভেদ অন্ববুদ্ধি জনগণের পক্ষে প্রতিভাত
হয় না, তত্রপ তদূরদর্শিগণ পরতচ্ধা ও ঈশ্বরের প্রব্য অনুভব করে। ১৯৩/১৯৪।

সধিও আপাতদশমিগের দৃঠিতে ঈশ্বর গু'গরবঙ্গে ভেদ প্রতিভাত হয় না,

পঞ্চদশী।

১৬৩

সত্য জ্ঞানমনন্তঞ্চেড্যুপক্রমোপোপসংহৃতম্ ।

ঘতে! বাচে নিবর্তন্তে ইত্যসঙ্গত্বনিণয়ঃ ॥ ১ ৬॥.
মায়ী স্থজতি বিশ্বং সম্িরুদ্বত্তত্র মায়য়া! ৷
অন্য ইতাপর! ব্রুতে শ্রুগতিন্তেনে
রঃ স্থজেৎ ॥ ১৯৭ ॥

আনন্দময় ঈশোহয়ং
বহু স্তামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোহভূৎ স্থপতি; স্বপ্ে। যথ। ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥

ক্রমেণ যুগপদ্ বৈধ স্থষ্টিজ্দেরা যথাশ্রুতি |
বভ্যানোৎপুর্বতা ফলমৃ। র্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং ভাৎপর্যযনিশ্চয়* ইতাক্তৈঃ ষড়ুবিধৈলির্গেঃশ্ররতিতাতপর্যাবধা রণে মতি ব্রহ্মানঙ্গং মায়াবী" আষ্টেভাবগমাত ইতি শেষ: ॥ ১১৫॥

শ্রুতাবুপক্রমোপনং হারৈকরপাপ্রদর্শনেলোক্তং ব্রন্ণে ছুমঙ্গবং ্পঠ়তি--নতামিতি।
অতোহ্মক্গ ত্বনির্যয়ো ভবতীতি শেষঃ॥ ১৯৩॥
মায়াবিন ঈখরস্ত শ্ষ্টপ্রতিপাপিকাং স্ততিমর্থতো! দর্শয়তি-মায়ীতি। *অন্মাৎ মন

ক্জতে বিশ্বমেতৎ তন্দিংস্ান্ঠে। মায়য়। লক্মিরুদ্ধত* ইতি ্রুতিরীশ্বরস্ত অত্ুত্বং জীবস্ত ছন্র
জগভি বন্ধস্ং দর্শয়ভীত্যর্ঘ; ॥ ১১৭ |
এবমানন্দ ময়স্যেস্বরন্ত জগ২কারণত প্রতিপাদ্য তক্মাজ্জগছৎপভ্ভিপ্রকারমাহ আনন্দময়

ইতি। ঈক্ষিত্ব! চ হিরণাগর্ভক্নপো হ্ভূদিতান্বয়;। তত্র দৃষ্টান্তমাহ--সুক্ষিরিতি ॥ ১১৮ ॥

তথাপি উপক্রম ও উপসংহার ইত্যাদি হেতুদ্বীরা বিচার করিলে নি্লারিত
হয়-_পরত্রহ্ম অসঙ্গ আনন্দশ্বরূপ
ওমায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর বিশ্ব-সষ্টিকত। | ১৯৫।

পরত্রঙ্ম সত্য, জ্ঞানম্বরূপ ও অনন্তম্বরপ, ইহাই উপক্রমে নিরণ
করিয়া উপসংহারে নিক্নপিত হইয়াছে যে, মনের সহিত বাক্য ধাহাকে প্রত
নাহইয়া! যাহ! হইতে নিবৃত্ত হয়, এইরূপ শ্রুতিদ্বারা ব্রদ্মের অসঙ্গানন্দ-দ্রুপ
নিরূপিত হইয়াছে। ৯৯৬ ।

ৃ

মায়াবী ঈশ্বর স্বীয়মায়াতে অবরুদ্ধ হইয়! এই সমস্ত বিশ্ব সান করেন, তিনি

পরব্রহ্গ হইতে ভিন্নইহা! অপরাপর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে
;অতএব ঈশ্বরই
জগৎ স্থষ্টিকরেন। যেমন নুবুপ্তি অবস্থা ক্রমে স্প্নরূপে পরিণত হয়, তদ্রপ
আমি বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইব, এই সংকল্প দ্বারা আনন্দময় ঈশ্বরই হিবণ্যগর্ভ
হইয়াছেন 1 ১৯৭1১৯৮।

১৬৪

পঞ্চদশী ৷

দ্বিবিধশ্রুতিসদৃভাবাদ্ স্বিবিধস্বপ্রদর্শমাৎ ॥ ১৯৯ ॥
সুত্রাত্মা হুমক্মাদেহাখ্যঃ সর্ববজীবঘনাতকঃ |
সর্ববাহৎমানধারিত্বাৎ ব্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্ ॥ ২০০ ॥

প্রতাষে বা প্রদোষে বা মগ্ো।মন্দে তমন্তয়ম।

লোকে ভাতি যথা তন্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥ ২০১

সর্ব্বতে। লাঞ্ছিতে! মন্যা যথা স্যাছ ঘ্টতঃ পটঃ।

সুপ্বমাকারৈস্তথেশন্য বপুঃ সর্ববন্র লাঞ্ছিতম্ ॥ ২০২ ॥
তক্ম।দ্ “বা এতস্মাদাত্বন আকাশ; নততুতঃ” ই1দে) ত্রমেণ সবপ্টিশ্রবণাণ" ইদং নর্বামস্থজতে”তি মুগপদ্ুবণাচ্চ কষ্টোপ!দেয়ত্বং কস্য বা হেয়ত্বমিত্যাকাজ্জায়! শ্রুতিধুক-

পেতক্তাদুভয় গ্রাহুমিত্যাহ-__ত্রমেণেতি | এয! জগবসাষ্টান্বিবিধঞতিসস্ভাবাঁৎ ভ্রমেণ মুগপদ্ বা বথাক্রুতি জেয়েতি যোজন1। তত্রোপপত্তিদ্রিবিধস্বপ্নদ্শসাপিতি।
ক্রমযুক্তস্ত চাক্রমযুক্তন্ত চ স্বপ্রপদার্থজাতন্ দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

লোকে

হিরণ্যগর্ভস্ স্থরূপং দিরূপয়তি শুত্রান্মেতি। স্থত্রাত্বা পটে শুত্রমিব জগত্যনুস্যুত
আত! স্বরূপং যন লঃ সুষ্ক্পদেহাখ্য; সুঙ্মদেহ ইত্যাখ্য। যস্তস তখাবিধঃ নর্বজীব-

ধনাত্মক: নর্কেধাং জীবানাং বিঙ্গশরীরোপাধিকানাং ধনাত্মক মমপ্রিন্ববূপঃ। তত্র
হেতু _সর্বাহু মানেতি। সর্বোষু ব্যগ্টিলিঙ্গশরীরেযুঅহমানবস্তাদিতি ভাবঃ। ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তিমাংশ্চ ॥ ২০০॥
হিরণ্াগর্ভাবস্থারাং জগপ্রতীতে) দৃষ্টান্তমাহ- প্রত্যুষ ইতি। প্রত্যুষে উ্ঃকালে ॥২০১৪

এবং লোকপ্রসিদ্ধদৃষ্টাতমতিধায় থা ধোঁত ইতি পূর্ববোক্তশ্সোকেহভিহিতং লাঞ্িত-

ক্রমিক ও যুগপছুৎপন্ন স্িবিধাহবপ্ন পদার্থের স্ায় আকাশাদি- ক্রমেই হউক,
ব| এককালীনই হউক, ঈশ্বর হইতে এই জগ উৎপন্ন হয়, ছুই প্রকার স্ষ্টিরই
শ্রুতি প্রমাণ আছে। হিরণ্যগর্ত (জগৎপটের) হুত্রাত্মা বা শুত্রস্বরূপ, সুক্ষ্শরীরাখ্য সর্ব্বজীবসমষ্টি, সর্ব্বজীবে অহংজ্ঞানবিশিষ্ট এবং ক্রিয়াজ্ঞানাদিবিশিষ্ট হন। ১৯৯/২০০।

প্রত্যুষকালেবাপ্রদোষকালে অল্প অন্ধকারে আবৃত কোন পদার্থ যেমন অস্পষ্ট-

রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রপ হিরণ্যগর্ভাবস্থাতে এই জগৎও অস্পট্টরূপে দৃ্
হয়। অথব।
যেমন মণ্ডলিপ্ত ঘটিত চিত্রপট অগ্কপাত দ্বারা লান্বিত হয় তদ্রপ
ঈশবর-দেহও লিঙগ-শরীরসমূহ দ্বার! সর্ববাংশে চিহিত হয়, নুক্ষ এই জগৎও অস্পষ্ট

পঞ্চদশী।

১৬৫

শল্যৎ বা শাকজাতং বা সর্ধবতোহস্কুরিতৎ যথ।।
কোমলৎ তথ্ধদেবৈষ পেলবে। জগঘস্থুরঃ ॥ ২৯৩ ॥

আতপাভাতলোকেো। বা পটে। বা ৰর্ণপুরিতঃ |
শশ্যৎ বা ফলিতং যন্থৎ তথ! ম্পষ্টবপুর্বি্বাট ॥ ২০৪
বিশ্বরূপাঁধ্যায় এষ উক্ত! নুক্কেহপি পৌরুষে।
ধাবাদিস্তন্বপর্ষাস্বনেতন্যাবয়বান্ বিছুঃ ॥ ২০৫ ॥

ঈশমুত্রবিরাট্বেধোবিষ্রুজেব্্রবহূয়ঃ |
বিস্বভৈরবমৈরাঁলমারিকা ষক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ২০৩৬ ॥
বিপ্রক্তত্রিয়বিট
শুড্রাগবাশ্বযবগপক্ষিণঃ |
অশ্বথবটচুতাদ্যা যবত্রীহিতৃণীদয়ঃ ॥ ২০৭ ॥
পটং দৃষ্ান্তয়ভি নব্বত ইতি। যথা ঘটিত; পটে! মসীময়ৈরাকারবিশে যৈর্লপ্লিতো
ভবতি তথা মারিন ঈশ্বরস্ত বপুরপঞ্ধী $তভূভকাখৈর্যৈর্রিঙ্গশরীরৈর্লা্থিতমিত্যথঃ ॥ ২০২ ।
বুদ্ধাারোহায় বৈতবাত দৃষ্ান্ান্তরুমাহ--শন্তমিতি ॥ ২০৩॥

এবং হুত্রান্্বরূপং বিশদীকৃত্য তল্ঠৈবাবস্থাতেদং পর্ষীকৃতভু ভকার্ধেগাধিকং
বিরাজং দৃ্টানতত্রয়েণ বিশদয়ছি আভপেতি।

সৃধ্যোদ্যানন্তরমাতপেন প্রকাশিতলোক

আভতপাভাতলেক; ॥ ২০৪ ॥

ততনভ্াবে প্রমাণমাহ,বিশবক্সপেতি।

বিশক্সপাধ্যায়ার্দৌ। কীণৃক্ বপুপি তমিত্যা"

কাঙ্ছায়াং ব্রঙ্গাদিস্তদ্বপর্নান্ত জগদ্রপমুদিস্কমিত্যাহ ধাত্রাদীতি ॥ ২০৫ ॥'

প্রকাশিত হয়। কিন্বা প্রথমা্কুরিত অবস্থাতে কোন্ শস্যব৷শাক যেমন (বোল

থাকে, তদ্রপ তদবস্থাতে এই জগৎ অতি কোমলকূপে প্রকাশ পায়। ২০১--২০৩

যেমন রৌডোজ্জুল পদার্থ সকল ও বর্ণপুরিত চিত্রপটের পুন্তলিক। মৃকল
এবং ফলবান্ ধানাদি শঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রুপ বিরাট অবস্থাতে এই
জগ্মৎ অতি-স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। পুকুষসূক্তেই বিশ্বপাধ্যায়ে উক্ত

হইয়াছে, _বঙ্াদিস্তপবপধযস্ত সমুদায় বিশ্ব এই বিরাটের অবয়ব ২০$২০৫।
ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রজাপতি, বিদ্ু, রুদ্র, ইন্, অগ্ি, বিদ্বভৈরব,

মৈরাল, মারিক, বক্ষ রাক্ষস, ত্রান ক্ষতি, বৈহঠ, শু, গো, অশ্ব, গণ. পক্ষী,

১৬৬

পঞ্চদশী |

জলপাধাণম্বৎকাষ্ঠবাস্তাকুদ্দালকা
দয়ঃ ।
ঈশ্বরাঁঃ সর্বব এবৈতে পুজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ ২০৮ ॥
যথা যথোপাঁসতে তৎ ফলমীয়ুস্তথা তথ1।

ফলোৎকর্ষাপকর্ষে৷ তু পুজ্যপুজান্ুসারতঃ ॥ ২০৯
যুক্তিগ্ত ব্রহ্মতত্রন্ত জ্ঞানাদেব ন চান্তথ |
স্বপ্রবৌধং বিন! নৈব স্বস্থপ্ো! হীয়তে যথা ॥ ২১০ ॥
অদ্বিতীয়ন্রক্ষতত্বে স্বপ্রোহয়মখিলৎ জগৎ্।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্বকম্ ॥ ২১১ ॥
এভাবতা পকৃতে কিমারাতমিভাশধ্য অসত্ামিপ্সৃতি-ুন্দাকাদিপরাস্ত, বস্ত-

জাত: প্রত্যেকমীশ্বরত্বেন পৃজ্যতামিত্যাহ ঈশেতযাদিন] ক্সোকত্রয়েণ॥ ২০৬--২০৮॥
“তে যথা যখোপাসভে ভদেব ভবতি” ইতি শ্রুতিত্তত্তৎপুজায়াং তত্তংফলনভাবে

প্রমাণমিতাহ যথা যখেতি। নন সর্কেযামীধরত্বে ফষলবৈষম্যং কুত ইত্যাশঙ্কয পৃজ্যানামধিষ্ঠানানাং পুজানামর্ছনাদীনাঞ্চ নাত্বিকীদিতেদেন বৈষম্যমিত্যাহ কলোথকর্ষেতি 1২৯১

নাংনারিকফলসিদ্ধিরেবং ভবতু মুক্তিঃ কন্ঠোপাসনাদ্ তবতীত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানধাতিরেকেণ
ন কেনাপি ভবতীত্যাহ মুক্তিরিতি। শত দৃষটান্তমা স্বপ্রবোধমিতি। ন্বজাগরণমন্তরেণ
শ্বনিদরাকজিতন্ব্রো!খান নিবর্ততে তথা বরক্মতত্বজ্ঞানমন্তরেণ ভদগ্ঞানকক্লিভঃ স্বসংসারো
ও
ন নিষর্তত ইতি ভাবঃ॥ ২১০।
নন দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণায়। মুক্ত; স্বপৃষ্টান্তেন তত্ববোধসাধ্ত্বাভিধানমন্থুপপন্নং নিবস্বাস্থ দৈতত্ত স্বপ্বতুলাত্বাতাবাদিত্যাশস্্যান্তথাগ্রহণরপত্কেনান্ত স্বপ্তুল্য্বমন্ত্েব।
ত্র়মেত২ নুষুপ্তং স্বপ্ন মায়ামাত্রমিভি শ্রত্যাভিছিতত্বাৎ মৈবমিত্যাহ অদ্বিতীয়েতি।

অশ্বখ, বট, আতর, যব, ধান্ঠ, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা কাষ্ঠ, বাসী, এবং

ঠদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব ও ইহারা পুজিত হইয়া শুভফল
প্রদান করে! ২০৬--২০৮।

থেব্যক্তি যেকোনবস্তাকে থেপ্রকারে উপাদনা করে, সে ব্যক্তি অবস্ঠই তাহার
হয়, আর পুজ্য বস্তর স্বরাপও পুজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুফলপ্রাপ্ত
অনুর
ূপ

.কিন্তু যেমন স্বীয় স্বপ্লাবস্থা
সারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়! থাকে,
অন্যউপায়তনাই, তত্রপ মুক্তি-ফল
নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতী
নাই ।২০৯/২১০ ।
প্রাপ্ত হইতে হইলে রহ্বতত্ব-জ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর

ঈশ্বর, জীবও দেহপ্রভৃতি চেতনাচেতনাত্বক এই জগৎ অস্থিতীয় ত্রদ্ধাতব-

পঞ্চদশী।

১৬৭

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ |

মায়য়! কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাৎ সর্ব্বং প্রকল্লিতম্ ॥ ২১২ ।
ঈক্ষণাদিপ্রবেশাস্তা সৃষ্টিরীশেন কষ্গিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্ত; সংসারে! জীবকল্লিতঃ ॥ ২১৩ ॥
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।

জীবেশয়োর্মীয়িকয়োর খৈব কলহৎ যধুঃ ॥ ২১৪॥
জ্তাত্বা সদ! তত্বনিষ্ঠাননমোদামহে বয়ম্।

অনুশোচাম এবান্তা্ন ্রাস্ৈবিবদামহে ॥ ২১৫ ॥
সশজীবাদিরূপেণ বরনান, লাদেন
স্বপ্ন ইতি যোজন! ॥ ২১১ ॥

বি: চির পে

নববীশজীবয়ো্র্ষাভি
্নয়োঃ কথং জগদন্তঃপাতিতমিভ্যাশঙ্কা ভক্নোর্মায়াকল্িততেন
জগদন্তঃপতিভ্রমিত্যাহ আনন্মময়েতি ॥ ২১২ ॥
তাভ্যাং মর্বং কল্লিতমিত্যুক্তমূ। তত্র. কেন কিয়ৎ কল্পিতমিত্যাকাঞ্ায়ামাহ
ঈক্ষণার্দীতি। 'ন এক্ষত লোকা্ হু জা" ইত্যাদিকয়!, 'এতয় দ্বারা প্রপদাত, ইতা স্তর
ক্রত্য। প্রতিপািত৷ হষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা ) “তন্ত ত্রয় আবনখা-ইত্যাদিকয়া, 'ন এতমেব
পুরুষ ব্রদ্মতত্মপস্ঠগি'তান্তয়া! ক্র] প্রতিপাদিতঃ সংসারে জীবকর্ভৃক ইতার্থ; ॥ ২১৩॥
নহু ব্রন্গণ এব পারমার্থিকছে বাদিনাং জীবেশ্বরতত্ুবিধয়া৷ বিপ্রতিপতিত কৃত

ইতাশক্থ্য হ্রতিসিদ্ধতত্ত্রানশৃন্যত্বাদিত্যাহ অদ্বিতীয়মিতি ॥ ২১৪॥
জীবেখরবিষয়ায়াঃ বাদিবিপ্রতিপত্তেরজ্ঞানযূলত্বে তথাবিধতত্েন তে বেবনীয়া
ইত্যাশঙ্থ্য বৃখাশ্রমত্বান্রেতাাহ জাত্বেতি ॥ ২১৫ ॥

জনে মাঞ-কল্পিত স্বপ্নকূপ, যে হেতু আনন্দময় স্বরূপ ঈশ্বর এবং 'বজ্জান-ঞরপ

জীব উভরই মায়া-দবারা৷ ক্দিত এবং তদুভয় হইতে এই মুর বিগ ক
হইর়াছে। ২১১--২১২।
ষ্টিবিষয়ক

সংকল্প

অবধি সর্দ্ববন্ত অনুপ্রবেশ পর্যভ সমুদায় ব্যাপার

ঈশ্বরের কার্য এবং জাগ্রৎ অবস্থা প্রভৃতি মুক্তি পথ্যস্ত সমুদয় ব্যাপার
জীব কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে। ২১৩ ।
ৃ
অন্ঠান্ত ঝাদীরা অসঙ্গ চৈতন্ঠ পরত্রন্ের স্বরূপ জানে না, কেবল ভ্রান্তি
বশত মায়িক জীব ও ঈশ্বরের ক্বরূপ বিষয়ে কথা বিবাদ করিয়া থকে। তাহা"
দিগের সহিত আমরা কলহ করিতে প্রার্থনাঃ করি না, কেবল তাহাদিগকে

১৬৮
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তুণার্চকাদিযোগাস্ত। ঈশ্বরে ভান্তিমাশ্রিতাঃ ।
লোকায়তাদিসাঁৎখ্যাস্তা। জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ২১৬ ॥

অদ্ধিতীয়্রক্মতত্বৎ ন জানস্ভি যদ তদ। |
ল্রান্ত। এবাখিলাস্তেষাং ক মুক্তিঃ কেহ বা স্থখম্ ॥২ ৭॥
উত্তমীধমভাবশ্চেৎ তেষাৎ স্তাঁদস্ত তেন কিম্।

শপ্স্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাৎ ন বুদ্ধ স্পৃশ্যতে খলু ॥ ২১৮ ॥

তস্মাম্ুমুক্ষুভির্নৈব মতিজীবেশবাদয়োঃ |
কার্য্য। কিন্তু ব্রন্মতত্বৎ বিচার্্যং (১) বুধ্যতাঞ্চ তথ ॥২ ;৯॥
| ঈখরে জীবে চভ্রান্ত! বিপ্রতিপন্নান বাদিনো বিভা দর্শয়তি উারডককাদীতি ॥২১৩
কুতো। ভান্তত্বং তেষামিতাত আহ--অদ্বিতীয়েছি। ততঃ কি: তত্রাহ তেষামিতি ।
পরিগৃহীতপক্ষপ্রতিপাদনাভিনিবেশেন চিন্তবিশ্রান্তাভাবান্ৈহিকমপি সুখং ভেষামিত্যাহ
ক্ধেহ বা সুখমিতি ॥ ২১৭ ॥

নন ছেযা, ব্দ্মবিদ্যাভাবেৎপি ইতরবিদা প্রযুক্তউত্তমাধমভাবে। দৃষ্ঠতে উত্তমতপ্রযুক্তা
সুখং কেষািৎ স্াদিতযাশক্কা তস্য মুমুক্ষুতিরনাদরণীয়ত" দৃষ্টান্তেনাহ উত্তমেছি ॥ ২১৮]
জীবেশ্বরবাদয়োমুক্তিহেতুত্বাভাবাও ন মুমুক্ষুতিস্তাত্র মতিপিবেশনীয়েভি উপমংহরতি -

তক্মাদিতি। ভর্ি কিং কর্তব্যমিত্যাশক্ষ্য ক্রতি:বচারেণ বক্গবোধ শ্রব কর্তব্যঃ ইত্যাহ-কিন্তবক্ষেভি ॥২১১॥

দেখিলে আমাদিগের শোক উপাস্থত হহয়কিন্ত তনিষট জ্ঞানীব্যতির সহিত
সাক্ষাৎ হইলে আমাদিগের আনন্দ হয়। ২১৩ -'২১৫।

ত-বৃক্ষাদি-উপাসক হইতে যৌগাচাধ্য পণ্যন্ত সকলেই ঈখরের সরূপ-ঃ,
বিচারে ভ্রান্ত এবং লোকায়তাদি সাঙ্যপধ্যন্ত বাদিগণ, জীবের ন্বরূপ-বিচারে
ভ্রান্ত, যখন তাহার! অদ্বিতীয় অসঙ্গস্বরূপ পরত্রহ্মতত্ব জীনেনা, তখন তাহার

মকলেই ভ্রান্ত; তাহাদের কোথায় হুখ ও কোথায় বা মুক্তি ? ২১৬-২১৭।
পূর্বোক্ত বাদীদিগের মধ্যে উত্তমাধম তাৰ দুষ্টহয় বটে, কিস্তু তাহাতেই
বা কি, যেহেতু স্বপ্ন-দৃষ্ট রাজ্যলাত বা ভিক্ষাতুত্ি জাগ্রৎ পুরুষকে অধিকার
করিতে পারে না। ভীববাঈশ্বরবিষয়ে বিবাদ না করিয়া ত্্মতত্ব বিচার করিয়:
তাহাজানাইমুর কর্তব্য । ২১৮--২১৯।
৫ ) বিচারইাস্বেশীরপত্তকপাঠ,

পঞ্চদশী ।

১৬৯

পূর্ববপক্ষতয়া তৌ৷ চেৎ তত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ ।
প্রা্তোহস্ত নিমজ্জন্ব তয়োর্নৈতাবতাহবশঃ ॥ ২২০ ॥

অসঙ্গচিদ্বিভূজাঁবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বর |

যোগোক্তস্তত্বমোরর্৫থে ২ শুদ্ধে৷ তাবিতি চেচ্ছৎদু ॥ ২২১ ॥

ন তত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাৎ গতেণ।
অদ্বৈতবোধনায়ৈব স1 কক্ষ! কাচিনিষ্যতে ॥ ২৯২
অনাদিমায়য় ভ্রান্ততা জীবেশো।হৃবিলক্ষণে ]
নন্থ কমতি

ভয়োঃ স্বর্পপং হেয়তেন জাতবামিত্াশগ তথাহে জীবেশ-

বাদয়োরেব নুদ্ধির্ন পরিলমাপনীয়েত্যাহ পূর্বেতি। এতা'বতা৷ পূর্বপক্ষতয়। ভন্তনিশ্যয়-(১)

হেতুনঙ্খধেন

তয়ৌঙ্জঁবেশবাদয়োরেবাবশে|

বিবেক ানণৃন্সো

ন নিমজন্বেতি

মোজন1 1 ২২৭ "

নন সখ যোগশান্ত্রোক্তযোজাঁবেশয়োঃ শুদ্রচিজ্রপত্বেন তবভিরপুযপাদেয়দবান তয়োঃ

পূর্বপক্ষ্মিতি শক্ষতে অনঙ্গেতি | নাংখাযোগশাস্ত্রোক্তয়োজণবেশয়োঃ শুদ্ধচিদ্রপহ্থেহপি
ঘয়োর্কাস্তবভেদস্য তৈরঙ্গীকৃতত্বান্নাযমন্মৎসিদ্ধান্ত ইত্যাহ--শৃিতি * ১৯১:
তত্বম্পদয়োরুভাবর্থেণ অন্মতমিদ্ধান্তত্বং ন গ্রতাবিতি নোজনা। ন্ কটগধন্মশ'দভিযা,
শুদ্ধ তন্বম্পদার্েখ তবস্ভিরপি তিন্ৌ নিক্ুপিতাবিতি আশক্ষ্যাহ অসৈতবোধন"

রৈবেছি! লোকপ্রনিদ্বভেদনিরানন্বারা তদৈক্যপ্রিপাঁদনায়ৈব তেখ ডেদেনোপিতো ল
ত য়োর্ছেদ; প্রতিপাদ্যত ইতি তাবঃ ॥ ২২২॥
ভর্তি দার্শোধনং বিভা 97 1 অত্র মায়'শকেন স্বাশ্রয়বা|মে+-

পূন্বোক্ত পরত্রহ্ম-তত্ব নির্ণয় করিবার নি জীব ও ঈগরের প্র্প যদি

রে নিয় করিতে হয়, কর, কিন্তু ইহাতে তন্িণয়ের বশীভূত হইয়!
নিমগ্র হইও না। ২২০।

ডঃ বল,_জীবের অসঙ্গ বিভু চৈত্ন্ত্বরূপ সাংখোরক্ত, ভাচ। ২২ পদাথ)

সরের তাদৃশন্গরূপ যোগশাস্ত্োক্ত, তাহাই তত্পদার্থ ; তবে বণ কর, সে পদার্থ
থে দুই-তাহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত নহে, কেবল অদ্বৈততঙবোধের নিমিন

( সোপান স্বরূপ)সেই পক্ষটী গ্রহণ কার মাত্ত। ২২১-_২১২।
অনাদি অনির্ব্চনীয় মায়ছারা মোহিত বাতির! জীবও ঈশ্বরের স্বরূপ
(১) নির্নয় ইতি মু*পৃপাৎ।

১৭৬

পঞ্চদশী ৷

মন্তান্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়ো ॥ ২২৩

অত এবাত্র দৃষ্টান্ত যোগাঃ প্রাক সম্যগীরিতঃ |
ঘটা কাশমহাকাশজলাকা শা্রখাত্বকঃ ॥ ২২৪
জলাভ্রোপাধাধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।

আধারো তু ঘটাকাশ-মহাকাশে স্থুনির্ম্মলো ॥ ২২৫ ॥
এবমানন্দবিজ্ঞানময়েখ মায়াধিয়োর্বশো।
তদধিষ্ঠানক্টসত্রক্াণী তু স্নির্মলে ॥ ২২৬।
এতখকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগো মতো যি[
হ্বিকাহবিদ্যা লক্ষাতে ভয়! বিপরীতজ্ঞানং প্রাপ্তাঃ কততৃত্বাদিমত্ত্ং জীবন্ত সর্বাজ্ঞতা দিণযোগিত্বঞ্ষেখরস্ পারঘার্থিকং মনত্তে অতস্তিবৃত্যর্থমেব শোধনং ক্রিয়তে ইতি ভাঁবঃ ২২৩

পদার্ঘশোধনপ্রকারমেব দিদর্শ ঘুন্তদুপায়তেন পূর্বোক্তদৃষ্টান্তং ম্মারয়তি-_অত ইভি।
মত; পদার্ঘশোধনং কর্তব্যমত এবেভার্ঘ: ॥ ২২৪ ॥

পদার্থশোধনপ্রকারমাহ--জলেতি। যে জলাকাশা ভ্রথে তে জলাভোপাধ্ধীনত্বাদপারমার্থিকে তয়োরাধারভূতৌ! ঘটাকাশমহাকাশে। হুনির্ঘলে জলাভ্রোপাঁধিনিরপেক্ষাকাশমাত্ররূপাবিত্যর্থ: ॥ ২২৫ ॥
দাগ্ণান্তিকমাহ--এবমিতি 1 ২২৬॥
নন্ পদার্ধয়শোধনকক্ষোপযোগিত্বেনাশি

লাংখ্যযোগমতদ্য়মঙগীকা
ধ্যমিতি চেং

'বিভিন্নরূপে প্রতিপাদন করে, কেবল তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্ত আমরা
তত্বম্পদার্থ শোধন করিয়া থাকি। ২২৩।

অতএব ইহার যোগ্য দৃষ্টান্ত ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ
পূর্বের সম্যকৃরূপে ব্যক্ত করিয়াছি। ২২৪।

যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ,_এতদুভয়, জল ও মেঘরূপ উপাধিদ্বয়ের
অধীন এবং তছ্তয়ের আধারভূত যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ, তাহা নির্মল, তত্রপ
আনন্দময় (ঈশ্বর) ও বিজ্ঞানময় (জীব), মায়! ও বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন;
কিন্তু তদধিষ্ঠানভূত কুটস্থচৈতন্য ও ক্র্মাচৈতন্ত--উভয়ই নির্খবল। ২২৫২২৩।

(সাংখ্য-যেগোক্ত তৎপদার্থ ও তুৎ-পদার্থমাত্রের স্বীকার করাতেই যদি

সাংখ্য ও যোগ-সিদধান্ত-আমাদের মত হয়, তাহা হইলে, দেহ “অন্ময” এইটুকু

পঞ্চদশী।

১৭৯,

দেহোহনময়কক্ষতাদাত্যত্বে নাভ্যপেয়তাঁষ ॥ ২২৭ ॥
আত্মভেদে। জগৎ সতামীশোহন্য ইতি চেৎ ত্রয়ম্।

তাজ্যতে তৈশ্তদ। সাৎখ্যযোগবেদাস্তসম্ঘতিঃ ॥ ২২৮ ॥
জীবোহসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থ ইতি চেৎ তদ।।

অৰচন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাঁপি কৃতার্থতা ॥ ২২৯ ॥
যথা অগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাতুনত।

অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্য জীবতোর্জগদীশয়োঃ ॥ ২৩০ ॥
অবশ্ঠং প্ররূতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েৎ তথা ।
নিয়ক্ছত্যেতমীশোহপি কোহম্ত মোক্ষস্তথা। সতি ॥ ২৩১ ॥

অবিবেকরুতঃ সঙ্গো! নিয় মশ্চেতি চেৎ তদা।
অভাক্পমিদমূচ্যতে ইভরেষামপি শাস্ত্াণাং তত্বৎকক্ষোপযোগিত্বেনান্মা ভিরভ্যুপেয়তাদিত্যাহ এতদিতি ॥ ২২৭ ॥
কুতন্তর্তি সাংধাযোগয়োর্বেদান্তবিরোধিত্বমিভ্যাশক্ষা জীবভেদজগৎসত্যহেশ্বরতাটস্থালক্ষণেহ শে ইত্যাহ জত্মভেদ
ইতি ॥ ২২৮॥
$ নম জীবস্যাসঙ্ষতজ্ঞ'নাদেব মুক্তিসিদ্ধেঃ কিমদ্বৈতবোধেনেভাশঙ্গয অদৈতজ্ঞানমন্ত-

রেপীসঙ্গত্বাদিকং ন সম্তাবযত ইতাভিসন্ধিং হৃদি নিধায্নোত্তরমাহ জীবে ইতি ॥ ২২৯॥
অভিপন্থিমাবিষ্করোতি ষথেতি।

জী'বতোর্ধিশেষাবিশেধণাকারে ভাঁনমীনয়োঠ। ২৩৯

অনভ্তঘমেব স্পষ্টরতি অবস্টীমিতি । ফলিভমাহ কোহস্েতি ॥২৩১॥,

্ীকার করাতেই “নম দেহআত্ম"__এই সমগ্র দিদধান্তও তোমাকে স্বীক'র
করিতে হইবে | ২২৭।

যদি আত্মার নানাতব জগতের সত্যত্ব ও ঈশ্বরের অতিরিক্তত্ব সদীকারও

সাংখ্য যোগমতে পরিত্যক্ত হয়, তবে সাংখ্য, যোগ, বেদান্তএ তিন শান্ের

সিদ্ধান্ত এক হয়। ২২৮।
যদি জীবের অসঙ্গত জ্ঞান মাত্রে মুক্তি হয়, তবে এহিক শ্রকৃচন্দনাদি ভোগ্য
বিষয়ের
নিত্যব্ব-জ্ঞানেও মুক্তি হউক, বস্তুতঃ তাহ৷ নহে, যেহেতু যেমন অকৃচন্দনাদির নিত্যত্ব অসম্ভব, তদ্রুপ জগৎ ও ঈশ্বরের মত্যত্ব জ্ঞান বর্তমান
থাকিতে জীবের অসঙ্গত্ব-জ্ঞান অসম্ভব | ২২৯ ২৩০ ।

প্রকৃতি জীবের সঙ্গ উৎপাদনে অবশ্তাই পূর্বববৎ প্রবৃত্ত থাকিবে, ঈশরের
ন্যিমপূর্ব্ববৎ অব্যাহত, সুতরাং জীবের মুক্তি অসম্ভব হয়! ষদি বল. সঙ্গ এবং
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বলাদাপতিতে। মায়াবাদঃ সাংধ্যন্থয দুর্শাতে; ॥ ২২২ ॥
বঙ্গমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্বনানাতবমিষ্যতাম্ |

ইতি চেন্ন যতে! মা ব্যবস্থাপয়িতুং কম ॥ ২৩৩ ॥
ছুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্ঠসি।

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষো তু শ্রুতির্ণ সহতেতরাষ্ ॥ ২৩৪ ॥
ন নিরোধোন চোৎপত্তির্ন
বন্ধে! নচসাঁধকঃ।
ন মুমুকুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ২৩৫ ॥
নঙ্গনিয়ম'য়াবিবেককার্য বাদ বিষেকজ্ঞানেন চাঁবিববেকমিকৃতো। কৃতঃ পুৰঃ লঙ্গাছাত
পত্তিরিতি শক্ষতে অবিবেকেতি। এবং নত্যপদিদ্ধান্তাপাত ইতি পরিহরতি দা

বলার্ষিতি। অয়ম্থাব:,-অবিবেকে। নাম কিং বিবেকাভাবঃ

কিং ঘা ভদন্ঃ উভ

তন্বিরোধী, নাদ্যঃ অভাবমাত্রপ্য ভাবকাধ্যজনকত্বাযোগাৎ, ন দ্বিতীয়; বিবেকাদন্য্ত

'ঘটাদেঃ নঙ্গহেতুক্াদর্শনাৎ তৃতীয়ে ভু তস্ত ভাবরপাজানত্বমেবেতি মায়াবাদপ্রসক্গ
॥ ২৩২
অন্বৈতাভ্যাপগমে বদ্ধমোক্ষবাবস্থান্পপত্তেরা্মভেদোহঙ্গীকর্তধ্য ইতি চোদয়তি
বন্ধমোক্ষেতি। একন্তপ্াত্মনো মারয়া বন্ধমোক্ষবাবহছে।পপতে্মৈবমিতি, পরিহরাও-ন বত ইতি ॥ ২৩৩ ॥

. |

মায়াপি কথং ব্যবস্থাপয়েদিত্যাশঙ্কা তশ্ঠ| ছূর্ঘট কারিত্ব-্বতাবন্থাদিত্য ভিপ্রেত্যাহ

ছুর্ঘটমিতি। বন্ধন্তাবিদাকত্বেঘপি মোক্ষো বাস্তবোহ্ভ্যুপেতব্য

ইভাশক্কা এ্রতি-

বিরোধাদ্মৈবমিত্যাহ বাস্তবাবিভি। ন হভেতরামতিভরাং নৈব লহতে ইভার্পঃ। বন্ধমিব মোক্ষ্ষপি বাস্তবং নসহত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩৪ ॥

মোক্ষাদের্বান্তধ্বপ্রতিষেধিকাং শ্রুতিং পঠতি ন নিরোধ ইভি।

মিরোধে নাশঃ,

'নিয়ম কেবল অবিবেকজন্ঠ, তবে দুর্দতি সাংখ্যের মায়াবাদ বলপুর্বক উপস্থিত
হইল। ২৩১২৩২।

যদি বল, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা৷ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাত্ব স্বীকার
করি, তাহীও অপ্রয়োজন, যেহেতু মায়া তাহা সংস্থাপন করিতে সক্ষম, তাহার

ছুর্ঘটঘটনরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কি দেখিতে পাওন1? বাস্তবিক বন্ধ-মোক্ষের
নিত্যত্ব শ্রুতিসম্মত নহে। ২৩৩২৩৪।

বাস্তবিক জীবের নাশরঃনাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, সাধন

পঞ্দশী।

১৭৩

মায়াখ্যায়াঃ কামধেশের্ষঘসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ |
যথেচ্ছ পিবতাঁৎ বৈতং ত্বস্তৃদ্বৈতমেব ছি ॥ ২৩৬ ॥

ক্টস্থত্রজ্মণোর্ভেদে নামমাভ্রাদূতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিষুজ্যেতে ন হি কচিৎ ॥ ২৩৭ ॥
যদদ্বৈতৎ শ্রুততৎ সুষ্টেঃ প্রাক তদেবাদ্য চোপরি।
মুক্তাবপি বৃথ। মায় ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥ ২৩৮ ॥

যে বদন্তীত্মমেতেইপি ভরাম্যত্তেছবিষযাতর কিছু|

টির, বন্ধ:বালি সাধকঃশিট ুমক্ষুঃ সাধনচতু্টয়নম্পন্নঃ, মুক্তঃ নিবৃত্তাবিদ্য:, ইত্যেতৎ সর্বাং বস্তুতে) নাস্তীত্যর্ঘঃ 1 ২৩৫ ॥

এবং জীবেশ্বরাদিভেদস্ত মায়াময়ত্মুপনংহরতি মারাখায়া ইতি ॥ ২৩৬ ॥
ননু জীবেশরোর্সায়িকত্বেন তদ্ভেপস্ মিথ্যাত্বেৎপি কট হরক্শোঃ পারমার্থিকতেন
তদ্ভেদেহপি পারমার্থিকঃ স্াপিভ্যাশক্ষ্য তেদপ্রয়োজকস্য স্বরূপবৈলক্ষণ্যস্তাভাবাশ্মৈবমিভি পরিহরতি কৃটস্থেতি। নামমাত্রা, ভেদপ্রতীতাবপি বসন্তে! ভেদাভাবে দৃষ্টাস্ত'
পূর্বোক্ত: স্মীরয়তি ঘটাকাশেতি ॥ ২৩৭ ॥
এবং ভেদস্য মিথ্যাত্বনমর্থনেন কিং ফলমিতাত আহ যদদ্বেতমিতি | “নদের সে।ম্যদ-

অগ্র আলীদেকমেবাদ্বিতীয়মি*্তি করতো য সদগ্গিতীয়
কালত্রয়েহপ্যবাবাতেন বাস্তবংনভেদ ইতি ভাবঃ।

ব্রদ্ধ, প্রতিগাদিতং তদেখ

কুতন্তহি মর্কৈর্ভেদেহভিনিবেশ,

ক্রিরতে ইত্যত আহ বৃথা মায়েতি। তত্বজ্ঞানরহিতত্বাং অভিনিবেশ* কুর্ধন্তীতি
ভাবঃ ॥ ২৩৮৪

হাতি মায়াময়ত্বং ইনারিন যে ৬

তেহপি মংসরন্তে। দৃশ্ঠনে

নাই,মোক্ষেরইচ্ছাওনাই। জীব ও ঈশর, মায়ারপিনী কামধেনুর ছুই
বসন্বরপ; তাহার! আপনর ইচ্ছামত দ্বৈতরূপ ছুষ্ধ পান করুক, তাহাতে
হয়না। ২৩৫২৩৬।
অত্বের কোন হানি
দের
অদ্বৈত
তাহা

যেমন উপ!ধির ভেদ ব্যতিরেকে ঘটাকাশ ও মহাকাশের স্গরূপতঃ কিছুই
ভেদ হয়না,সেইব্বপ কেবল নামগত ভেদ বাতীত কটস্থ ও রশ্মির সরূপত,

আর কিছুমাত্র তেদ নাই । ২৩৭।
শ্রুতিতে যে অগ্বৈততন্ব পাওয়! যায়, তাহা সির পূ্ব্বে যেরূপ বিরাজিত,
এক্ষণেও তদ্রপে বর্তমান এবং আগামী কালে ও মুক্তিকালেও সেইরূপ
সমান ভাবে অবস্থিত, তাহাতে সংশয় নাই ;কিন্তু মারা কেনল অথিল বঙ্গাগুকে
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ন যথা! পূর্ববমেতেঘা
মন্ত্রভ্রান্তেরকবর্শনা4১৩৯ ॥
এহিকামুক্মিকঃ সর্ববং সংসারে! বাস্তবস্তকঃ |
ন ভাতি নান্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চন্বঃ ॥ ২৪০ |

জ্ঞানিনাৎ বিপরীতোহস্মান্লিশ্চয়ঃ সম্যগীন্ষ্যনে।
স্বস্বনিশ্য়তো! বন্ধো মুক্তোহহং বেতি () মন্যাতে ॥ ২৪১ ॥

নাদৈতমপরোক্ষঞ্চেন্ চিন্রপেণ ভাসনাৎ।
অশেষেণ ন ভাতঞ্েদৃত্বৈতৎ কিৎ ভাসতেহখিলম্ ॥ ২১২ ॥
অতন্তত্বজ্ঞানেন কিং প্রয়োঙ্জনমিতি শঙ্কত্েযে বদস্তীতি। কর্শববশাও কেঘাঞ্চিং ব্যব-

স্থারে নতাপি পূর্বধদঠিনিবেশীভাবাপ্রৈমিতি পরিহরভি ন যথেতি ॥২৩১॥
জ্ঞানিনাং ত্রান্ত্যভাবং দর্শযিতুমজ্ানিনাং সংসারে নিশ্চয়ং তাবদাহ এঁহিকেভি।

ইহলোকে
তবঃ প্রহিকঃ পুত্রকলত্রাদিপোধণরূপঃ অমুদ্মিনূ পরুলোকে ভব; আমুশ্মিকঃ
দবরগসূখাদ্যন্ৃভবরূপঃ॥ ২৪৯ ॥

তত্বৃজ্ববিনিশচযস্য ততে| টৈলক্ষণ্যং দর্শরতি জ্ঞানিনামিতি। অদ্বৈতং পাঁরমার্থিকমূ
অস্তি তাতি চ, নংমারভ্বগাব্মার্থিক ইতি নিশ্চ: ইতার্থঃ। ততঃ কিমিত্যাশক্ষ্য স্বস্থনিশর[নুসারেণ লং ভবতীত্যাহ শ্বস্বেতি ॥২৪১ ॥
অদ্বৈত: ভাতীত্রা্তিঃ শাস্্রত এব নানৃভবতঃ অতো ন তন্নিশ্চয় ইতি শঙ্ষতে নাছৈ-

তমিতি। অনুভবাগোচরত্মশিদ্ধমিতি পরিহরতিন চিদ্বাপেণেভি] ঘটঃ স্কুরতি পটঃ
স্কুরতীতি ঘটাদিবনুহ্যতস্ফুরণয়পেণ তাননাদিতার্থঃ। নন চিদ্রপত্বস্ত ভানেছপি তং
কার্ক্সোন
নপ্রতীয়ত ইতি শঙ্ষতে অশেধেশেতি। মাকল্যেন ভানাতাবঃ দৈতেৎপি
অমান ইত্যাহ দ্বৈতং কিমিতি ॥ ২৪২ ॥

বৃথাভ্রমণকরাইতেছে। যাহারা ইহা অবগত আছেন, তাহারাও যে অবিদ্যা
দ্বারা দ্ধনাহনএমন নহে, তবেতীহাদের ভ্রান্তিক্ষণিক বলিয়া তাহারা অজ্ঞানীর
মত একেবারে মুগ্ধ হন না। ২৩৮২৩৯।

অজ্ঞানিগণ মনে করে, ্রহিক
ওপারলৌকিক হুখ-দুঃখাদিময় এই সমস্ত
সংসার নিতাপদার্চ, সুতরাংজ্ঞানীদিগের মনে অৈতজ্ঞান বথার্থরাপে প্রতিভাত
হয় না। আর জ্ঞানীদিগের ধারণ! ইহারসম্পূর্ণ বিপরীত ;_এইরপ স্বস্থ
ধারণানুসারে লোকে আপনা বন্ধ-মুক্তরপে স্থির করে। ২৪০/২৪১।

ঘদিবল,_অদ্ৈত বন্থ প্রত্যক্ষ হয়না,তাহাবলিতে পার না;কারণ তিনি
(2) চেভি ইতি মু পুত পাণ।

পঞ্চদশী।

১৭৫

দিস্বাত্রেণ বিভানস্ক ঘয়োরপি সমং“খলু।
তৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিত্তে তাবন্তা-ন কিম্ ॥ ২৪৩ ॥
্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দৈতজ্ঞানে কথং তিদম্।

চিদ্ভানন্তবিপ্োধান্য শ্ৈতস্তাঁতোহসমে উতে ॥ ২৪৪ ॥
এবং তহি শ্বণুদ্বৈতমসন্মায়াময়ন্তঃ ।
তেন বাস্তবমন্বৈতৎ পরিশেধাদ্বিভাসতে ॥ ২৪৫ ॥
অচিস্তযরচনারূপৎং মায়ৈব সকলৎ জগৎ।
এবং দোষনামামূ অভিধায় পরিহারসামামাহ দিস্াত্রেণেতি। দিল্পাত্রেণেকদেশেন দয়োহৈতাত্বৈতরোরিত্যর্ঘঃ। এতাবতা। কথং পরিহাবলাম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ 'দৈতসিদ্ধিবদিতি।
স্বেতব পক্ষে ভাবভা একদেশপ্রভীভিসস্ভাবেন দ্বৈতর্সিদ্ধিবৎ 'দ্বৈতনিশ্চয় ইবাস্ৈতনিদ্ধিরন্বৈতিশ্চয়োপি ন কিন্ত ভবতি কিন্ত ভবত্যেবেতার্থঃ ॥ ২৪৩ ॥
পূর্ববানী প্রঙ্কারান্তরেণ[দ্বৈতাসিদ্বিং শঙ্গতে দ্বৈতেনেতি। অধ্বৈদ্কং দৈতরহিতং

ছয়োঃ পরস্পর্ববিরোধাৎ তথ! নতি দ্বৈতগ্রভীতাবন্বৈত. ন সন্ভবর্তীতার্থঃ। নন তি
দৈভস্ত[পাদৈত্বিবোধিত্বাদদ্বেতে প্রতিভাসমানে ব্বৈতস্তাসিদ্ধিরিতি চোদাং সমানমিত্যাঁশঙ্গযাহ পৃর্ধবাদী চিত্তাবস্বিতি। তবম্মতে চিদ্রপপ্রভীতেরেবাদ্বৈতপ্রভীতিহবাৎ হস্যাশ্চ
দৈভবিরোধিত্বাভাবান্নোভয়োঃ নাঙ্যছিতি ভাবঃ ॥ ২৪৪ ॥
প্রতীয়মানগ্যাপি দ্বৈতস্য বাস্তবন্তাভাবান্ন ৰাস্তবাদ্ৈতবিধাতিত্বমিভি পরিহরতি
মিদ্ধান্তী_এবমিতি। প্রসক্তপ্রভিযেধেশ্ঠত্রা
প্রসঙ্গ চ্চ্য্যষাণে লন্প্রতায়ঃ পরিশেষঃ ॥২৪৫
পরিশেষপ্রকারমেব দর্শয়তি অচিন্তোতি। ন চিন্ত্যাচিন্ত্যা রচনা বূপং ঘস্ত 'ত২

সর্ধদাই চৈতন্তন্বরূপে ভাসমান আছেন। যদ্দি বল,__তিনি সামান্টরূপে অব-

তাসিত হইজেও সাকল্যরূপে প্রতাক্ষ নহেন, ইহার উত্তরে তোমাকেই প্রশ্ন
করি তোমার দ্বৈত বস্তও কি সাকল্যরূপে প্রকাশিত হইয় থাকে?। ২৪২।

সুতরাং যখনদ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের আ:শিক প্রকাশ সমানরূপে দিদ্ধ হইল,

তখন যেরূপে তুমি দ্বৈতের নির্ণর় করিবে, সেইরূপে অ্ৈতের নির্ণয় করিতে
কেন না পার ?২৪৩।

যদিবুল,পরস্পর বিরোধী ও দ্বৈত হইতে ভিন্ন অগ্থৈতের স্বরূপ 'দ্বেতজ্ঞান

হইতে স্ভুত নহেএবং অবিরোধি চৈতন্যের তাসমানতা উজ্যত্র সমান হইলেও
স্বরপতঃ সমান নহে,
তবেশ্রবণ কর, মায়ামঘ্বত্ব হেতু দ্বৈতবস্ত মাত্রেই অসৎ,
হতরাং অদ্বৈত বন্ধযেম্বরূপতঃ নিত্যপদার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল। ২৪৪২৪৫।

১৭৬

পৃঞ্চদশী॥

ইতি নিশ্চিত্য বস্তত্বমন্ধৈতে পরিশেষ্যতাম্ ॥ ২৪৬ ॥

পুন
তন্তবন্তত্বং ভাতি চেতবৎ তথ! পুনঃ

পরিশীলয় কে?বাত্রপ্রয়া্ত্তেন'তে বদ) ২৪৭ ॥
কিয়স্তৎ কন্দমিতি চেৎ৫খদোহয়ং খৈত ইয্যতাম্ ।

অছৈতে তু ন যুক্তোঁহয়ৎ সর্ধবানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮
ক্ষুৎপিপাসাদয়ে। দৃষ্ট1 বথাপূর্ববৎ ময়ীতি চেৎ।
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সুরত নেতি কো বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥

ভথাবিধং নকল জগকারৈব শিখ্যেবেত্যনেন কারেণাদিব্যা, তত
নিশ্চিত বাস্তবমবৈভমেব পরিশেষ্যত[মিত্য্ঘঃ ॥ ২৪৩ &

নন্বেবমন্ৈতনিশ্চয়ে কৃতেৎপি পুঝঃপুনৈ'তসত্যতং পূর্ববাসনয়। ভাতীত্যশক্ষ্য তস্গিবৃতডরে
পুনঃপুম্মিথাত্বং বিচারয্নেদিতাহ পুনদৈর্তস্তেতি। আবৃত্তিরসকৃপদেশাদিতি ধা
ধ্যান্নে ব্যানেন আত্মনঃ শ্রবণাদ্যাবগ্ন্য বিহিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪৭ ॥
কির়ন্তং কালমিখং বিচারণীয়মিত্যাশঙ্কা 'তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তো বিচায়োহয়ং সম
প্যত ইতি বিচারকালাবখেরক্তত্বাপ্রাদ্বৈতবিচারেহয়ং
খেদে| ঘুক্তঃ কিন্তু দ্বৈতপ্রতিভাস

এব যুক্ত ইত্যাহ কিযন্তমিতি ॥ ২৪৮ ॥
নন্বেবমদৈতাত্মতত্বাপরোক্ষল্তানবত্যপি মগ়ি ক্ষুৎপিপাসাদ্যনর্থন্ত পরিদৃষ্ঠমানস্বাদনর্থনিবারবস্বমাজ্মজ্ঞানস্ঠা
সিন্ধমিতি শক্ষতে ক্ষুৎপিপানাদয় ইভি। কিং মচ্ছব্দবাঁচো-

হহস্ষারে দৃষ্টান্তে উত মচ্ছান্দোপলক্ষিতে চিদাত্মনিতি বিকল্পযাদ্যমঙ্গীকরোতিমচ্ছবদবাচা
ইতি। ন দ্বিতীয়ঃ তম্তাসঙ্গত্বাচ্চেতি বহিরেব দ্রষটব্যম ॥ ২৪৯ ॥

অগিন্ত্যরচনারপ এই সমুদায় জগৎ মায়ারই কার্য, এইরূপ নিশ্চয় করিয়
পরিশেষে অদ্ধৈত বস্তর নিত্যত্ব অবধারণ কর। তাহাতেও যদিপুনর্্বার দ্বৈত

পদার্থের সত্যত! বুদ্ধিতে আগত হয়, তবেতুমি পুনঃপুনঃ অনুশীলন কর, ইহা

তোমারকিছুমাত্র আয়াস-সাধ্য নহে।২৪৬২৪৭।
যদি এরূপছুঃখ কর যে, কতকাল পর্যন্ত
এপ্রকার তত্বঅনুশীলন করিব।
একনপ ক্লেশ মনে কর! তোমার কর্তব্য নহে, এ প্রকার খেদ দ্বৈতবিষয়ে

ুক্তবটে,কিন্তযেতত্বেরঅনুশীলনে সকলঅনর্ের নিবারণহয়, ভহাতে এইরূপ
আয়াস করায় অর্থঘটনারসন্তাবল! নাই। ২৪৮।

_. বদিবল,-_ক্ুৎপিপামাদিরূপ অনর্থ অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ থাকে, তনবজ্ঞানের
তৃষ্টহয়, তবেআরঅনর্থ-নিবৃত্তিকিহইল? তাহার উত্তর এই
পরেও সেইরপ

পঞ্চদশী |

১৭,

চিদ্রপেহপি প্তসজ্যেরৎভ্তাদাত্বাধ্যা
সত যদি ।

মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকৎ কুরু সর্ববদ! ॥ ২৫০ ॥

ঝটিতাধ্যাস;আয়াতি দৃঢ়কাসনয়েতি চেৎ '
আবর্তয়েদ বিবেকঞ্চ দৃ়ং বাঁসয়িতৃৎ সদা ॥২৫১ ॥

বিবেকে ছৈতমিধ্যাত্বং ধুক্ত্েকেতি ন ভণ্যতাঁষ্।
অচিস্ত্যরচনা ত্বস্তানুভৃতিহি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২ ॥
চিপ্যচিন্ত্যরচন1 যদি তর্থান্ত নে! বয়মৃ।
চিতিং নটিহরি ব্মো 588

॥ ২৫৩ ॥

রবে
রাস্তালেডি ্া্িতিশক্ষতে| জিজ্রপেৎসছি। এবং
তর্মাবর্থহেতোরধ্যানন্য নিবৃতুবে সদা বিবেকঃ জিয়তামিতাহ হাধ্যাসমিতি ॥ ২৫০ ।
অনাদিবানর্সাবশাৎ পুনঃপুনরধ্যাপস্সাগমনে
নোপায়ান্তরমিত্বাহ ঝটিভীতি ॥ ২৫১ ॥

ভন্রিবৃত্তয়ে বিবেক

এবাবন্রনীয়ো

নম বিচারেণ ্বৈতস্ মায়াময়ত্বং যুক্তোব লিধ্যতি নামৃতবত ইত্যাশক্ষাচিত্ত রচনাত-

লক্ষণমিথ্যাত্বানৃতবস্ট স্বসাক্ষিকতান্মৈধমিভি পরিহরতি বিবেক ইতি ॥২৫২।
নম্বচিন্তারচনাত্বং মিথ্যাপদার্থলক্ষণযুক্তং চিদাস্থন্ঠতিব্যাপ্তমিতি শক্ষতে চিদগীতি।
প্রাগভাবযুতত্বে তি

জ্চিন্তারচনাত্বং মিথ্যাতৃলক্ষণমিততি বিবক্ষুরচিন্তারচনাভম(আআনো-

হঙ্গীকরোতি তথ্যস্তিতি। এবমঙ্গীকারেৎপনিদ্ান্ত আপতেৎ ইত্যাশক্গ। পরিহ্রতি
নো বয়মিতি। তত্র হেতুমাহং নিত্যত্বেতি বয়ং চিতি সুষ্িগ্তারচধীং নে! ভ্রম ইতি
যোজন
॥২৫৩ ॥

যে, অহং শের বাচা যেঅহঙ্কার,হাতেই সে অথ জানিবে, মে অন্ধ

নিবারণ কে করিবে? কিন্তু আত্মতত্বে কোন অনর্থ
নাই। ২৪৯।
যদি বল,__অহঙ্কার-তত্বের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশত; চিদ্রপ পরমাত্ব__

তত্তেও অনর্থঘেটনা হইতে পারে, তবে তুমি তাদ্যাধ্যাস কল্পন| করিওনা
কিন্তু সর্বদা বিবেক আলোচনা কর, ইহাতেও যদি চিরসঞ্তি দু বাসনাবশতঃ
মহসা অধ্যাস আসিয়া পড়ে, তবে দৃঢ়রূপে ৰিবেক অভ্যাস করিতে যত্্বান্
হও | ২৫০।

ূ

অদ্বৈত--তন্ববিবেক অভ্যস্ত হইলে দ্বৈতবস্থর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হর, ইহা যে

কেবল যুদ্ধিসিন্ধ, তাহ! নহে ; দ্বৈতবস্তর অচিস্তারচন।বিষয়ক যে অনুতব তাহাও

তদ্বিয়ের প্রমাণ, ইহাতে যদি অথণ্ড চৈষ্ধ্ন্ঠেরও অচিন্ত্যরচন৷ স্বীকার কর,

১৭৮

পরঞ্চদশী ৷

প্রাগভাবে নানুভূতশ্চিতেনিত্য। ততশ্চিতিঃ |

দ্বৈতন্ত প্রাগভাবস্ত চৈতন্যেনানুভুয়তে ॥ ২৫৪ ॥
প্রাগভাবযুতৎ ছৈতৎ রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনাহুচিস্ত্যা মিথা। তেনেক্্রজালবৎ ॥ ২৫৫ ॥

চিৎ প্রত্যক্ষ! ততোহম্যান্ত মিথ্যাত্বং চানগুভূয়তে |
কৃতইভা প্রাগভাবানুতবাদিত্যাহ গ্রাগভাব ইভি। ষত: চিতে
চিতোরিতাং বু
প্রাগতাধে নাহুভৃতন্ততো। নিত্যেতি যোজদ1। ইদমঞ্জাকৃভং চিতেঃ প্রাগভাবোহভ্তীতি

বদন্ পরব, চিত্প্রাগভাবঃ কিং চিতানুভূষ়্তে উতান্েন নান্যেন তদদ্য জড়ত্বেনানুভ-

বিতৃত্বান্ুপপত্ে+, চিতাহৃভয়ত ইত্যপি পক্ষে কিং চিগস্তরেণ উ্ত স্মেনৈব, নাদ্য_

অবৈতবাদে চিদন্তরস্তাতাবাং তৎস্বীকারেৎপি চিতিঘোগিকণ্যাভাবস্য চিদ্গ্রহণ-

অন্তরেণ .্রহীতুমশকানথাৎ তস্তা অপি গৃছষাণত্বে ঘটাদিবদচিত্বাপণডেত, না দধীর: |
স্বভাবস্ত স্বেন গ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি। নমু স্বৈতগ্ত প্রমাব্রাদিভেদরপন্থাৎ তঙ্ভাবস্ক চ

তে নৈৰান্ৃতবিতুমশক্যন্বাৎ তদন্ৃভবিতনতকণাতাবচ্চি চতষ্টদেব টৈস্তাপি নিত তা)

ইতি পরিহরতি দ্বৈতস্ভেতি। জাগ্রদাদিশ্রনেবৈভাভাবন্ত সুঘুপ্তে৷ লাক্ষিণামৃভূয়মানত্বাৎ ভঙসঃ নাগ সর্বস্ত সাক্ষীতি

পদ্ধিরিতাশঙ্্যানভবিত্রস্তরাভাবোছনিত্ব

শ্চৈতি ভাব: ॥ ২৫৪॥
প্রাগভারযুতক্থে সতি অচিভ্তারানাতৃস্ত চিথ্যাবলদণস্য ২ ভাবা দৈতমিখাতং |
. এবং উ
দিদ্ধমিত্যাহ,.প্রাগভাখেতি। প্রাগভা বযুদ্ধমিতি হেতুগর্ভতং বিশেষণ, দৈতং প্রাণ
:ভ্ঞাবযুততাৎ ঘটাদিংদ্ রচ্যতে হিতথাপি র্যমানতেহাপি তস্য দৈতগ্ঠ রচন] অচিদ্ধা।
ভেদ রচ্যমানতে নতাচিষ্্যচেনাতেনেন্্র ভালবদৈচ্ছভ)লিকগ্রান দাদি নিখ্োহেভ ধঃ।২৫৫
চিতিস্তাবৎ স্বগ্রকাশদেন নিত্যা। পরে ক্ষা। চ ভাতে চিন্ধযতিফিত্রন্ত চ মিথ্যান্বং ভখৈব

।
চিররির ইতি দর্শিতমূ। এব্ঞচ সিডনি পরোক্ষং নান্তীতি হা যাগ

ে সুচিষতারচন স্বরূপ বলিনা,কেননা
নাকে
তাহাতে ক্ষতিকি? আমরাও ততচৈতন্যক
চৈতন্য. যে. নিত্য । ২৫১--২৫৩।

রা

জজ সিজন

ড

জড় পদার্থের প্রাগতাব পুত্র হয়,এজস্ত তাহাকে অনিত্য বলিয়া
“দ্বৈত

স্তায |
করাযায়। যে ছৈতগদর্ পূর্বের ছিলনা,ঈশ্বর, ঘটার
্বকার

করিয়াছেন, তাহাকে অগিস্ারচনা বলিয়া স্বীকার করাতেই আহার ইন্রজালবং

খাও নিপিতহইল।২৫৪২৫। ্
চৈতততই প্রতাক্ষীভূত এবং দির সকল বন্তই মিথ্যা, ইহা যদি অনুভভব-

পঞ্চদশী।

১৭৯

নাতৈতমপরোক্ষঞ্ষেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ॥ ২?৬॥

ইথৎ জ্ঞাত্বাপ্যসন্তষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্ধ্যতাম।
চার্ববাকাদেঃপ্রবুদ্ধন্তাপ্যাত্মা
দেহঃ কুতো! বদ॥২৫৭ ॥
সম্যগ্ বিচারে! নাস্ত্যস্ত ধীদবোষাদিতি চে তথ|।
অমন্থস্টাশ্ শাল্রার্থৎ ন ্বীক্ষত্তে বিশেষতঃ ॥ ২৫৮ ॥

যদ! সর্বেরপ্রযুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিস্থিতাঃ।
স্সাদিত্যাহ,_চিত প্রত্তাক্ষেতি। নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্েন্ন বিদ্রপেণ ভাষনাগিত ভিহিতযু্তি
সমুচ্চয়ার্ঘশ্চ শব্দ;। অদ্বৈতমপরোক্ষং নেত্যেতৎ কথং ন ব্যাহতঞ্চেতি যোজনা ॥ ২৫৬ ॥
এবং বেদান্তার্ঘং জানতামপি পুরুধাণাং কেধাঞ্চিদত্র বিশ্বানঃ কুতো ৭ জায়তে ইভি

পুচ্ছতি ইখমিতি। লম্য্িচারণুস্তত্বাপদিতি বিবন্ষুঃ প্রতিবন্দীং (১) গৃহ্নাতি চান্বাকাদেরিতি
আদিশবেন পামর! গৃহ্ন্তরে, প্রবুদ্ধস্ঠো হাপোহ্কুশলস্য ॥ ২৫৭ ॥

প্রতিবন্দী (২) মেচনং শক্ত নম্যগিভি। নাম্যেন লমাধণ্ডে ভথেতি। বীদোষাদিআনৃধজ্যতে তূশবদ, এবশবার্ঘ; ॥ ২৫৮॥
ইং তন্বং বিচার্ধা তজ্জন্রতত্বত্বানফলং বিচ!রয়িভূং ভত্প্রতিপাদিকা শ্রি পঠতি

হদেতি। অথ মভ্ট্যোহম্বতো। ভবত্যত্র ব্রন্ম লমগ্রততাইতাস্য সন্থশ্টো ওরাদ্ধিঙ্গ
ুযৃক্ষো্থদি শ্রিতা যে কামান্ত।দাআযাধ্যানমূলা ইচ্ছাদয়ঃ মত্তি তে সর্কে যদা যস্রিন
কালে প্রমুদ্যন্তে তত্বজ্ঞানেলাধাসনিবৃত্তে নিবর্তত্তে অথ তদানীমেব মর্ডঃ পূর্ববদেহতাঁপাশযাধ্াযাসেন মরণশীলঃ পুক্কষঃ অমৃতঃ অধ্যানাভাবেন তদ্রহিতে! ভবতি! তত্র হেতুমাহ

সিদ্ধ
হর,তবে অদ্বৈত অসিদ্ধ এবং অপ্রত্যক্ষ এরূপ তোমার উত্ভি-_ব্যাভাত
না হইবে কেন ? ২৫৬

যদি বল, পূর্বোক্ত প্রকার বেদান্তের তাতপর্ধ্যার্থ অবগত হইয়াও আনেকের
তাহাতে বিশ্বাস না হয় কেন?

তাহার উত্তরে আবার বলি, বল দেখি,

নান্তিকর্দিগের মধ্যে অনেকে যুক্তি-নিপুণ হইয়াও কেন স্থুল দেহকে শসা
ধলিয়া স্বীকার করে। যদি বল, বুদ্ধির মালিন্য দোসে তাহারা সম্যক
বিচারে অসমর্থ তবে আমারও দিদ্ধান্ত এই যে, তাহারা বিশেষরূপে
শাস্্রার্থ আলোচন! করে নাই। অদ্ৈত-তন্ক-বিচার ছারা জ্দয়স্থিত কামাদি

রিপু সকল যখন নিবারিত হয়, তখন মন্ত্য জীব অমৃতত্ব লাত করে এবং
ইহ কালেই কক্গাননদ প্রাপ্ত হয়। ব্ন্নভ্ঞানের এইরূপ কল শ্রুতিতে উত্ত
€১) প্রতিধন্ধিং ইতাদ্দদ্েশীয়্গুত্তক পাঠঃ।

খে বন্ধী ইত্য*দ্দেশীয় পুস্ুক পা1)১!

১৮০

পঞ্জ্দশী |

ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টৎ নেতিচেফ্দৃষ্টমেব তৎ ॥ ২৫৯ ॥ .

যদ! পর্বের প্রভিদ্যস্তে হুদয়গ্রচ্যত্তিতি ।

কামা গ্রন্থিহ্বরূপেণ ব্যখ্যাতা বাকাশেষতঃ ॥ ২৬০ ॥

অহঙ্কারচিদ্রাত্মীনাবেকীক্ৃত্যাবিবেকতঃ |
ইদৎ মে স্যাদিদং
মে স্যাদিতী চ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥ ১৬১

অপ্রব্শ্ঠ চিদাক্মানৎ পৃথক পঙ্ন্নহস্কতিম্ ।
ইচ্ছৎস্ত কোটিবস্তুূনি ন বাধে! সিরাত ॥ ১৬২ ॥
অত্র ব্রদ্দ সমগতে টি কিরহত অত্র:

এত্য] রি, ফলং কাম

ইতি শ্োতমিতি। মমনন্তরনিত্যদিন নান্ুভবসিদ্ধং কিন্ত শাব্দমেবেতি শক্ষতে

শ্রতিবাকাতাঁৎপর্যালোচনয়া৷ তস্ত দৃষ্ত্বং নিধ্যভীতাভিপ্রায়েণ

পরিহরতি দৃষ্টমৈব

ভদিভি
॥২৫১॥
তস্য জস্টৃম্পক্টীকরণায় তদ্বাকামুদাহত্য তস্ার্থমাহ ধদা সর্বইতি। অনেন বাকা-

শেখেণ কামগ্রমোকন্য গ্রশ্থিভেপত্বেন ব্যাথ্যাত্থাত গ্রস্থিভেদস্ত চাহস্কারচিদাঝ্মনো/স্তাদাভব সিদ্ধ নাপ্রত্যক্ষতেতি ভাবঃ | বাকাশেত ইতানেন বাকোআ্যাধ্যাসনিবৃত্তিশক্ষণন্ত।
নেত্যর্থ ॥ ২৬০ ॥

ননু লোকে কামশবেনেচ্ছাভেদ এবোচ্যতে অতঃ কথ তস্তগ্রস্থত্বেনব্যাখ্যালমিত্য
মক্ষ্যাধ্যাসমূলস্ঠৈবেচ্ছাবিশেষস্থ কামশব্দবাচ্যত্বং নেচ্ছামাত্রস্তেত্যাহ অহক্কারেতি |২৬১॥
ন্ধ্যাসমূলপ্তৈব কামস্য ত্যাজানত্বে নতীতরোহভুপেভবাঃ স্াদিত্যাশঙ্ক্যাবাধকস্বাদভাপেয়ত এবেত্যাহ অগ্রবেশ্টেতি। অহস্কারে চিদাস্রানম্ অপ্রবেশ্ত তাদাআ্যাধ্যাদেনানন্তর্ভাবোতার্ধঃ ॥ ২৬২।

যদি বল, তাহা শ্রত্যুক্ত হইলেও দুষ্ট নহে, ততুস্তরে আমর!
হইয়াছে,
বলিদুষ্টবৈকি? ২৫৭-২৫৯।
ব্ষদাসর্ব প্রতিদ্যন্তে য়গ্রস্থ়ন্ত” অর্থাৎ যখন হুদয়ের সকল গ্রন্থি তেদ
প্রাপ্ত হয়--এই শ্রুতিবাক্যের শেষে কামনা সকল হ্ছায়গ্রস্থিরপে ব্যাখ্যাত

ওচিনাত্বার প্রক্যঙ্ঞান হইলে “ইহা আমার
হইয়াছে, অবিবেক-বশতঃ অহস্কার
হউক, উহ! আমার হউক” ইত্যাদি ইচ্ছাই কাম-শব্ববাচ্য ২৬০২৬১।
চিদাত্ব! অর্থাৎ চৈতন্যের
সহিত অভেদ-বুন্ধি না করিয়৷ অহষ্কারকে পৃথক্

ভাবিয়া যদি কোটি কোটি বন্ও ইচ্ছ!'করীযায়,তথাপি তাহা জ্ঞানের

পঞ্চদশী |
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গ্রস্থিভেদেহপি সম্ভাব্য! ইচ্ছাঃ প্রারবদোষতঃ।
বুদ্ধাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোঁষে। যথা তব ॥ ২৬৩॥

অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যে্দৈহব্যাধ্যাদিভিস্তথ! ।
বৃক্ষাদিজন্মনীশৈর্ধ্বা চিদ্রপাত্মনি কিং ভবেৎ ॥ ২৬৪ 1
গ্রস্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেৎ তন্ন বিস্মর।
অয়মেব গ্রস্থিভেদন্তব তেন কৃতী ভবান্ ॥ ২৬. ॥

নৈবং জানন্তি মুঢ়াশ্চেখ সোহয়ৎ গ্রন্থির্ন চাপরঃ।
গরস্থিতভেদমাত্রেণ বৈষম্যৎ মৃঢ্বুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৬ ॥
নখধ্যানাভাবে কামানামনৃদয় এব স্তাদিত্যাশক্ষযারনকর্দবশাৎ ভ্ষামুৎপতডি; লনতবিষ্া-

ীত্ঞাহ গ্রাস্থিভেদেৎপীতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ বুদ্ধাপীতি ॥ ২৬৩
অধ্যামাভাবেহ্হস্কারগভেচ্ছাদেরবাধকত্বং দৃষ্টান্তৰয়প্রদর্শনেন বিশদয়তি অহস্কারেভি।
বধ দেহগতব্যাধ্যাদিভিরহস্কারনাক্ষিণো! বাঁধে] নাস্থি দেহনন্দ্ধরহিতড়াৎ বথা বৃক্ষাদগতৈজন্মাদিভিঃ এবমূ অধ্যাননিবৃত্তাবহক্কারগতেচ্ছাদিভির
পীতি ভাবঃ ॥ ২৬৩॥
চিদাত্বনোহসঙ্গতস্তৈককপত্বাৎ পূর্বমপি কামাদিভিব্বাধে। নাস্তীতি শঙ্গতে গ্রস্থিভেদ-

+দতি।

এবরবধবোধস্তৈব গ্রস্থিভেদছেনাম্মাভিরভিবীয়মানত্বাদিদং চোদাম'দনুকল-

মিত্যাহ তন্ন বিম্মরেতি ॥ ২৬৫ ॥
এবংবিধজ্ঞানাভাব এব গ্রশ্থিরিতাহ নৈবমিতি। নহ্ ঝ্ঞানিনোহপীচ্ছাভাপগমে
ক্ঞস্ঘজাপিনেত
কুতে! বৈলক্ষপামিতাশক্ষ্য গ্রস্থিতেদাভেদাতিরেকেণ ন' কুভোজ্গীত; ঃ হি ॥ ২৬৬ ॥

সাধক হয়না, যেহেতুজ্ঞান
ন-পরিপাক ব্শতঃ জদয়েরগ্রন্থি সকল তখন বিন
হইয়াছে ।২৬২।

যেমন

অদ্বৈততত্ববোধ

হইলে পাপবাছুল্য-প্রযুক্ত তদিধয়ে

নর

সন্বোৰ জন্মে না, তদ্রপ জদরগ্রছ্থি সকল বিনষ্ট হইলেও প্রারব_ ক্মদোষে

চ্ছাদি উপস্থিত হইতে পারে,
গরূপ পরমাত্বার কি হইবে?

তাহাহইলেও অহঙ্গারগ্ঘ
সেইউচতনা-

যেমন শরীরগত রোগাদি দ্বারাব!রক্ষাদি-

শরীরের জন্মনাশ দ্বার! তাহার কোন বিকার সন্তবে না । ২৬৩২৬৪।

যদি অনঙ্গ আত্মার ইচ্ছাদি হৃদয়গ্প্থি-বিনাশের পূর্ব্বেও বল, তবেতাহাঅ

বিশ্বৃত হইও না, যে হেতুতাহারই নাম তোমার হদঃগ্রদ্থি বিনাণ, ই
ভুমি
কতার্থহইবে। যদিবল, সূঢ ব্যক্তিরাইহাজানে না,তবে তভাহরই,
৮১

১৮২

পঞ্চদশী ।

প্রবৃত্ত বা নিৰৃতৌ ব! দেহেত্দ্িয়মনোধিয়াম্।
নকঞ্চিদপি বৈষম্যমন্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়ো? ॥ ২৬৭ ॥
ব্রাত।শ্রোত্রিয়য়োর্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদ। |
নাহারাদাবস্তি ভেণঃ সোহয়ৎ স্তায়োহত্র যোজ্যতায্ ॥ ২৬৮

ন ঘ্বেষ্টি স্প্রবৃত্বানি ন নিবৃতানি কাঙক্ষতি !
উদ্বাসীনবদামীন ইতি গ্রস্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
ওঁদাসীন্যৎ বিখেয়ঞ্চেদ্বচ্ছন্দব্যর্থত] তা ।

ন শন্। হান্ দেহাদ্যা ইতি চেত্রোগএব সঃ॥ ২৭৯
. কারপান্তধাভাবমেব বিশদয়াতি ্রনৃাবিতি। ২৬৭1

উার্থে দৃগরান্তমাহ ব্রাভোতি ॥২৬৮॥
জ্ানিনো গ্রস্থিশৃত্তত্তে গীতাবাক্যং প্রমাণয়তি ন দ্েষ্টাভি। সম্প্রবৃতানি প্রাপ্তালি
ছঃখানি ন দ্বেছি নিবজানি সুখানি ন কাজ্জাতি উদানীনবদূ বর্তত ইভার্থ।
গ্রস্থিভিদা গ্রস্থিভেদঃ॥ ২৬১ ॥
হি বাকামৌদাপদীনবিধিপরং ন' জিভেদেনীানিডি শহ্বতে 55,

নাম হযেয়গ্রস্থি, যেহেতু রি ও তাহার নাশ ্রযুইজন প্রভেদ
জানা যায়। ২৬৫২৬১।
দেহ, ইন্জিয় ও বুদ্ধি, ইহাদিগের প্রবৃত্ত দ্বারা অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কোন প্রভেদ
নাই; কেবল বোধাবষয়ে প্রতেদ হয়, যেমন সংস্কারহীন বা সংস্কারাপন্ন এত-

ছুতয়ের আহার-ব্যবহারাদি বিষয়ে বিভিন্নতা নাই, কেবল বেণপাঠে অধিকারিত!
মাত্রে অহাদিগের বিভিন্নত। হয়; এই ন্যায় জ্জনী ও অজ্ঞানীর পক্ষেও
যোজনীয়। ২৬৭:২৬৮ |
(অিষয়ে ভগব্দৃশীতার প্রমাণ) ততজ্ঞানীরা কোন প্রবৃত্ত কর্মের দ্বেষ
করেন না এবং কোন

নিবৃত্ত কক্মেরও আকাজ্সণ করেন ন1। সমজ্

বার্থ তাহাদিগের উদাসীন্টবৎ ব্যবহার, তাহাকেই ভ্দয়-গ্স্থির বিনাশ বলা
ষায়। ২৬৯।

ৃ

পূ্ব্বোক্ত অর্থ আলোচনা ছারা যদি এমত বিবেচনা কর যে, জ্ঞানীদিগের সমস্ত

কর্থে গুধাসীতিই বিধেয়, তুবে তৃষ্টান্তবাচক "বং" শকের ব্যর্থতা হয়, অতএব
জানিদিগের জমন্ত বন্ধ ওদাসীন্ত না হইয়া উদাসীনবং ব্যবহার স্বীকার কর।

পঞ্চদশী ।

১৮৩

তত্ববোধং ক্ষয়ব্যাধিৎ মন্যন্তে যে মহাধিগনঃ |
তেষাৎ প্রজ্ঞাতিবিশদ1! কিং তেষাৎ ছুঃশকৎ বদ ॥ ২৭১ ॥

ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেৎ তদ! ।

জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিৎ বিন্দক্লি্যশ্রোষীর্ন কিং শ্রটতিম্ ॥ ২৭২.
ন হাহারাদি সন্ত্যঞ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঁঃ কচিৎ ।

কাষ্ঠপাধাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীত! উদ্বাসতে ॥ ২৭৩
সঙ্গীহিবাধ্যতে লোৌকে ১) নিঃসঙ্গঃ স্থখমন্্তে।
বিবিপরছে বচ্ছলো। ব্যর্থ ্তাদিতিপরিহ্রভি বঙ্ছন্েতি। জ্ানিনোদেহাদেরকাফক্ষমতাদপ্রবৃদ্ধির্ন তু গ্রস্থিভেদাদি ভ্যাশক্ষো।প হনতি ন শক্ত ইতি ॥ ২৭?॥

ভবতু কো! পোষস্তত্রাহ তত্ববোধমিতি। ছুঃশকমনাধ্যমিত্যর্থ; ॥ ২৭১॥
নত্বস্থানে; পরিহানোতয়ং

জ্ঞানিনাং

প্রয়ন্ত্যতাবস্ত

পুরাণনিদ্ধদ্বাদিতি শখখতে

ভরতাদেরিভি। শ্রুতিমজানানশ্চোদয়সীতি পরিহরতি জক্ষদিতি। জক্ষণ তীড়ৰু
রমমান; স্তরীতির্বা। যানৈর্বা। জ্ঞাতিভির্বা। নোপজনং ম্মরস্নিদং শরীরমিতি শ্রোতবাক্যং
নাজোঁধীরিভার্থঃ। জক্ষৎ তক্ষয়ন্ জক্ষতক্ষণহসনয়েরিতি
ধা, তরী স্বেচ্ছয়া বিহ্রনু'
রমমাণঃ স্্রাদিভিঃ, নোপজনং স্মরনিদং শরীরমিতাপজনং জনানাং সমীপে ব্ভমানমিদং
স্ব শরীরং ন শ্মরন্ নানুলন্দধান ইতএ$। গ্লে(কে|রভিং বিন্বন্সিতি শ্োতস্ত রমমাণ ইতি
শদস্য ব্যাখ্যানমূ
॥২৭২ ॥

নন তহি পুরাণস্য কা গতিবিত্যাশগ্ক্য পুরাণমপ্যোদাসী্যবোধনপরং ন ঞ্রবত্াতাৰশরমিত্যভিপ্রেত্যাহ নহথাহারাদীতি 1২৭৩]

সাহার দেহাদি য্দি কোন কম্মে সমর্থন হ, তবে অহাকে গুঁদাসীন্ ব্লা
যায না, তাহাকে রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ২৭০!
যে মহামতিগণ, তন্জ্ঞানকে ক্ষয় রোগ্ন বিবেচনা করে, অহাদিগের বুদ্ধি অতি

নির্থল! আহাদিগের দুঃসাধ্য কিআছে বল? যদি বল তত্বঙ্জানী ভরতাধির
গুঁদামীন্ত পুরাণে বর্ণিত; তবে শ্রুতিতে আছে যে ততৃক্্ ব্যক্তি ভোঙ্তন, ক্রীড়
এবং রতি, এ সমুদায় করেন, তাহা কি শ্রবণ কর নাই। ২৭৯/৯৭২।

ভরত প্রভৃতি যেআহার-বিহারাদি পরিত্যাগ করিষ! জীবিত ছিলেন এমন
নহে, কেবল সংসর্গদোষভয়ে কাষ্টপাষাণাদির ন্যায় ওদাসীন্ত ব্যবহার

করিতেন। যেহেতু লোকেসংসগী বাজিরাই পাপকণ্মে খাবন্ধ হয়,এব সঙগ(১) লোকৈরিত্য্রদদেশয়পত্তকপাঠচ।

১৮৪

পঞ্চদশী ॥

তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ।ঃ সর্বদা স্থুখমিচ্ছতা ॥ ২৭৪ ॥

অজ্ঞাত্বা শান্্রহৃদয়ং মূঢ়ো৷ বক্ত্যন্তথান্তথ! ।
মুর্খাণাৎ নিণয়স্রস্তামস্মৎসিদ্ধান্ত উচ্যতে ॥ ২৭৫ ॥

বৈরাগ্যবোধোঁপরমাঃ সহায়ান্তে পরম্পরমূ।

প্রায়েণ সহ বর্তৃস্তে বিষুজ্যন্তে কচিও কচিৎ ॥ ২৭৬
হেতুম্বরূপকাধ্যাণি তিন্নান্যেষামসঙ্করঃ |

যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থৎ প্রবিবিচ্যত| ॥ ২৭৭ ॥

দোষদৃষ্টিজিহাস! চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা ।
অসাধারণহেত্বাদ্য। বৈরাগ্যন্ত ভ্রয়োহপ্যমী ॥ ২৭০ ॥
নঙ্গোৎপি কুতস্তাজাত ইতাত আহ্দঙ্গী হীতি ॥ ২৭৪॥

নন তহি মানসনঙ্গন্ঠৈব ত্যাজ্যতবেহন্তঃনঙ্গণৃত্ঠানাং বহির্ব্যবহারবতাং নঙ্গিত্বাদিক'

জনৈঃ কথমুচ্ত ইভাশক্কা শান্ত্রতাপর্যাজ্ঞানশৃত্ত্বাদিতাহ অজ্ঞাত্বেতি। অঙ্কে
ফূঢব্যবহ'রে! নাত্র বিচারণীয় ইত্যাহ মূর্ধাণামিতি। ভহি কিমনসন্ধেয়মিতাকাজ্ছায়া
শান্ত্রহদয়মিতাহ অন্ৎসিস্তান্ত ইতি
॥২৭৫॥
কোছনাবিভাত
আহ বৈরাগ্যেতি ॥ ২৭৬॥
বৈরাগ্যাদীনামঙ্টোস্পরি হারেণাবস্থানদর্শনাদভেদাশক্ষায়াং
ভেদোহ্ঘগন্তবা ইত্যাহ--হেতৃস্বরূপেতি & ২৭৭॥

তদ্ধেত্বাদীনাং ভেদাং

তত্র বৈরাগ্যস্ত হে্বাদিত্রয়ং দর্শরতি দৌযদৃষ্টিরিতি॥ ২৭৮ ॥

রহিত হইলেই হুখী হয়,অতএব শুভাকাজী ব্যক্তিদিগের সর্বদা সংসর্গদোষ
পরিত্যাগ
করা সর্ধবতেভাবে
কর্তব্য।২৭৩।২৭৪।

ূঢ় ব্যক্তিরাযদিওশাস্ত্রেরনিগৃঢমর নাজানিযাঅনতঃদ্গ-রহিভ বহিরবর্াপারবিশিষ্ট জ্ঞানীদিগের
প্রতি সঙ্গতি কীর্তন করে, তাহ। করুক, (তাহাতে আমা-

দিগের
কোন অনিষ্ট নাই আত্মার অসঙ্গস্বরূপই আমাদিগের
নিত্যসিদ্ধান্ত ।২৭৫
বৈরাগ্য, জ্ঞান
ওউপরতি, ইহারা পরস্পর খলাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে

থাকে, এবংকদাচিৎ
বিষুক্তহইয়াপৃথক্ পৃথক আধারেও থাকে; কিন্তু ইহা-

দিগের কারণ, দ্বরূপ
ওকার্য সকল ভিন্ন তিন্ন হইয়া!থাকে, কখন একাকার
হয় না, বথা-শাস্ত্র ভাহ! বিবেচনা! করিতে হয়। ২৭৬২৭৭।

ব্ষিয়ে দোষম্ৃষ্টি বৈরাগ্যের অসাধারণ কারণ, বিষয় পরিত্যাগের
ইচ্ছ'

পঞ্চদশী।

১৮৫

শ্রবণাদিত্রয়ৎ তদ্বং তত্বমিথ্যাবিবেচনম্ 1
পুনগ্র স্থেরমুদয়ো বোধন্তৈতে ত্রয়ো। মতা ॥ ২৭৯ ॥

বমাদিধাঁনিরোধশ্চ ব্যবহারন্য সংক্ষয়ঃ।
সযুহেত্বাদ্য। উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈীরিতঃ ॥ ২৮০ ॥
তত্ববোধঃ প্রধানৎ স্তাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ ৷

ৰোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥ ২৮১ ॥
ত্রয়োৎপ্যত্যস্তপক্কাশ্েম্মহতস্তপসত ফলমৃ।
ইদানীং তত্ববোধস্য কারণার্দীনি দর্শযতি শ্রবণাদীতি। আব্শিব্দেন মনননিদধাসনে গৃহেতে “আত্ম! বারে জষ্ধ্যঃ শ্োতব্যো মন্তব্যো নিদিখ্যানিতথ্য' ইচ্ছযাত্মদর্শন
লাধনত্বেন অবপাদিবিধানাত শ্রবণাদেক্ানহেতুত্বং ভত্বমিথ্যাবিবেচলং কাটস্স্তাক্কারাদেশ্চ ভেদজ্ঞানং গ্রন্থের দয়োহন্টোন্যাধ্যানানৃৎপত্তি; ॥ ২৭৯ ॥
উপরতেন্তানি দর্শয়তি যমাদিরিতি। আদিশব্েন নিষমাদয়ো গৃহ্ান্তে, ধীনিরোধস্চিততবৃত্বিনিরোধলক্ষণে! ঘোগঃ॥ ২৮* ॥

কিমেভেষা, নমং প্রাধান্তমৃত নেত্যশক্ষযাহ_-ভতৃবোধ ইতি|“তমেব বিদিদ্বাতি-

সৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেত্যনায়ে'তি শ্রুতেরিতার্থঃ। ইতরয়োন্তুপকারিতং
্াহ্মণো নির্কেদমায়ান্াস্তযকৃতঃ £তেন ভদিজ্ঞানার্গং
নগুরুমেবাভিগচ্ছেও "শান্তে। দাত
উপরতস্তিতিক্ষুঃ নমাহিতো! ভূত্াুন্যেবাত্বানং পঠ্ঠেদিতি শ্রুতিভ্যামবগম্যতে ॥ ২৮১।
প্রারেণ মহ বর্তন্তে বিষুজান্তে কচিং কচিদি'ত্যক্তং তত্র কারণমাহ,_ ত্রয়োৎপীতি।

বৈরাগ্যের স্বরূপ, ভোগেচ্ছার অনুদয় বৈরাগ্যের কার্য। ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রাবণ,
মনন, নিদিধ্যাসন-_জ্ঞানের অসাধারণ কারণ, কুটস্থ ও 'অহং? বন্র ভেদজ্ঞান
জ্ঞানের স্বরূপ, এবং নিবৃত্তহুদয়-গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কাধ । যম, নিয়ম,

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণী, ধ্যান, সমাধি, ইহারা উপরতির কারণ:
ঈশ্বরে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বরূপ, এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিলা
উপরতির কার্য । ২৭৮--২৮০।
পূর্বোক্ত বৈরাগ্য, জ্ঞান,ও উপক্লতি, এই তিনের মধ্যে সাক্ষাৎ কৈবল্য-

স্বখের কারণ বলিয়া জ্ঞান, সকল হুইতে প্রধান; এবং বৈরাগ্য আর
উপরতি, জ্ঞানের উপকারী মাত্র। এই তিন পদার্থ এক
ব্যক্তিতে
সর্বদা অত্যন্ত
প্রবল থাকিলে তাহা মহতী তপস্তার ফল। ইহার মধ্যে কথন কোন প্রতিবন্ধ
স্বারা কাহারও কোন বন্ত হাস হয় ।২৮১।

১৮৬

পঞ্চদশী।

দুরিতেন কচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥ ২৮২ 1

বৈরাগ্যোপরতী পৃর্ণে বোধস্ত প্রতিবধাতে।
ফন্ত তশ্ত ন মোক্ষোহস্তি পুণ/লোকভ্তপৌবলাহি ॥ ২৯৮৩ ॥

পূর্ণে বোধে তদন্যো ঘোঁ প্রাতিবন্ধো যদী তদ। .
মোক্ষো। বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টুখেৎ ন নশ্ঠতি ॥ ১০৪
ব্রক্মলোকতৃণীকারে। বৈরাগ্যস্যাবধিন্তরতঃ |
দেহাত্ববৎ পরাত্মত্বদরার্টেয বোধঃ সমাপ্যতে ॥ ২৮৫ ॥
হৃপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেছুপরমন্ত হি।
দিশানয়। বিনিশ্চেয়ৎ তারতম্যমবাস্তরমূ ॥ ২৮৬ ॥
ছনেকণ নাভিতপুণাপুপ্রপরিপাকে অ্য়াণাং নহভাবে! ভবতি অন্তথ! তু প্রভিবন্ধক-

পাপানুসারেণ পুরষবিশেষে কালবিশেষেণ কস্তচিও প্রতিবান্ধো! ভবতীতি ভাবঃ॥ ২৮৩ ॥

ভত্ত্রাপি তত্বজাপ্রাতবন্ধে মোন্ে] নাস্তীতাহ,-বৈরাগ্যতি। ভি বৈরাগ্যাদিলস্পাদনং নিক্ষলমিত্যাশঙ্থ্য প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোক ্বযিত্বা শাঙতী; নমাঃ। শুচীনা:
ইমতাং গেহে (যাগত্রষ্টোঘভিজাঃ তে? ইতি ভগবদ্বচনাৎ পুণ্যলো কপ্রাপ্তি9ভঁবভীত্যাহ-পুণ্যলোকত্তপোবলাদিতি ॥২৮৩॥
বৈরাগ্যোপরত্যোস্ত প্রতিবন্ধে জীবঙুত্তিহখং ন নিধ্যতীত্যাহ_পূর্নে বোখে

ইতি ॥২৮৪।
ইদানীং 'বৈরাগ্যাদীনামবধিং পর্শয়তি শ্র্মলৌকেতি নার্দেন ॥ ২৮৫ ॥

অবান্তরতারতঙ্যং স্বন্ববৃদ্ধা| নিশ্চেয়মিত্যাহ দিশেতি ॥ ২৮৬ ॥

ষে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাস হক,
তাহার তৎকালে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় না, কেবল তপোবল দ্বার! পুণ্যলোক অর্থাৎ

হর্গহুখ .প্রাপ্তি হয় । আর যাহার জ্ঞানের প্রাধান্যবশত; বৈরাগা

ও উপরতির ন্যুনতা হয়, তাহারনিশ্চয় নির্বাণ হখ লাভ হয়, কিন্তু দৃষ্টহুখবিনাশরূপ জীবনুক্তি-হুথ প্রান্তি হয় না। ২৮৩২৮৪।

ব্রঙ্লোকলাভ-পর্ন্ত-বিষয়ে তৃগজ্ঞান: হওয়া বৈরাগ্যের সীমা, দেহাত্মার
তায় অতিরিক্ত বন্তর আত্মত্বে অথবা কুটস্থটচৈতন্যে দৃঢ-নিশ্চয়ই জ্ঞানের
জমান্তি, এবং নুষু্তিকালে
যেমন বাহু হিষয় বিস্মৃত হওয়া যায়, তন্্রপ

জাগ্রংকালেও বিষয়ভোগের যে বিশ্বৃতি হয়, তাহাকে উপরত্ির সীম। বলা যায়।
ইহাদিগের অবশিষ্ট অবান্তর তারতম্য এই রীতিতেই নির্ণয় করিবে। ২৮৫২৮৬

পঞ্চদশী |

আরবৃকর্ম্ননানাত্বাৎ বুদ্ধানামন্যথা

১৮৭

্যথ।

বর্তনস্তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যৎ ন পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৮৭ ॥
স্বন্বকর্্মানুসারেণ বর্তস্তাৎ তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্বববোধঃ সমা' মুক্তিরিতি স্থিতিও ॥ ২৮৮ ॥

জগচ্চত্রং স্বচৈতগ্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্।
মায়য়। তছুপেক্ষ্যেব চৈশুন্যং পরিশেষ্যতাম্ (১) ॥ ২৯৯ ।
চিত্রদীপমিমং নিত্যৎ যেহনুসন্দধতে বুধাঃ।

পশ্ঠান্তোহপি জগচ্চিত্রং তে ন মুহ্যস্তি পূর্বববৎ ॥ ২৯০ ॥
ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ
নু তন্ববোধবভামপি রাগাদিমন্বেন বৈষম্যোপলত্তা জানক্গাপি মুভিহেতুত ৭
নিশ্চেতৃং শকাত ইত্যাশক্কা রাগাদেক্ম্যাধ্যাদিবদারব্ধকর্্ফলতান্মুক্তিপ্রতিৎন্ধাক হমসিদ্ধযতো! ন শাহ্ার্ঘে বিপ্রতিপত্তব্যমিত্যাহ আরব্ধকর্নানাত্বাদিতি ॥ ২৮৭ ॥
কিং ঘর্ধি প্রতিপত্তবামিতাত আহ স্থন্বেতি। সর্বোষা ব্রল্াহমন্ত্ীতি জানমেকাকার*
নিরবরবব্রন্মরূপেণাবস্থানধ সমানমিতি ভাব; ॥ ২১৮ ॥

: প্রকরণস্তাস্ত তাৎপর্যাং মংক্ষিপা দর্শয়তি জগদ্তি ॥ ২৮১॥
্রন্থাতযালফলমাহ চিত্রদীপমিতি ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপ 'ব্যাথা। সমান্তা ॥
_যদিও নানা প্রকার প্রারন্ধ কর্দের বিদ্যমানতাবশতঃ জ্ঞানীদিগেরও কখন

রাগাদির সঞ্চার হয়, তথাপি তাহাতে শাস্ার্থের বৈপরীত্যজ্ঞান কর! কর্তব্য নহে:

স্বীয় স্বীয় প্রারনধ কশ্ধানুসারে জ্ঞানীদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক, জ্ঞানের
কখন ব্লক্ষণ্য নাই ; এবং মুক্তিরও বৈষম্য নাই ইহাই সিদ্ধান্ত । ২৮৭২৮৮।
যেমন পটে পুক্তলিকাদি চিত্রিত হয়, তদ্রূপ বিচিত্র এই দ্বৈত জগৎ
মায়। দ্বার! স্বীয় চৈতন্যে অধ্যারোপিত হইয়াছে, তাহাকে অনাদরপূর্বক
চৈতন্যকে পরিশেষিত কর! কর্তব্য । ২৮৯।

যে সকল বীর ব্যক্তিরা এই চিত্রদীপ প্রকরণের নিগঢার্থ নিত্য অনুসন্ধান
করেন, তাহারা বিচিত্র এই দ্বৈত জগংকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অজ্ঞানীদিগের ন্যায়
তাহাতে আরপূর্ব মুগ্ধ হন না। ২৯০।
ইতি চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপগ্ড॥
09) ঠিন্তংপরিশিষাতামিতান্রদ্দেশীয় পুস্তকপাঠঃ।

|

সপ্তঘঃ পরিচ্ছেদঃ |
০

সবপ্তিীপ |

আত্মানঞ্চেদ্ বিজঞীনীয়াদয়মন্যীতি পুরুষঃ।
'কিমিচ্ছন্ কম্ত কায়ায় শরীরমনুসংস্তরেৎ ॥ ১॥
'অস্তাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগন্ত্র বিচার্য্যতে।

জীবম্মুক্তম্ত যা তৃপ্তি; সা তেন বিশদায়তে ॥ ২ ॥

মায়াভাসেন জীবেশো করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
নন্থা খ্রভারভীতীর্ঘবিদারণ মুনীশ্ব্।
ভ্রিয়তে তৃত্তিদীপস্য ব্যাথ্যান: গর্ঝনুগ্রহাৎ॥
তৃপ্তিদীপাখ্য. (প্রকরণমারভমাণঃ :ছ্ঁভারভা ীর্ঘগরুত্তস্ত শ্রতিব)খ্যানবপদ্থাৎ
ব1খোয়াং শ্রভিমাদে। পঠতি আত্মানক্ষেদিতি ॥ ১

ইদ্দানীং চিকীধিতং বিচারং তৎফলধ) দর্শয়ভি অন্ত ইতি। অত্র ভথিনীপাখো
গ্রন্থে অস্তাঃ আত্মান, চে বিজানীয়াদিত্যাদিক'য়া; শ্রেতেরপিপ্রায়স্তাৎপধ্যং মম্যগ্'বিচাঁধাতে, তেন।ভিপ্রায়বিচারেণ জীবুক্তন্ত শ্রুতিপ্রনিদ্ধী যা! তৃপ্তিঃ না| ধিশদায়তে
স্পৃষ্টীভবতি ॥ ২ ॥

*পদচ্ছেদঃ পদার্থোকির্বিগ্রহে। বাকযে!জন1|

আক্ষেপস্ত লমাধানং ব্যাখ্যানং

পঞ্ান্মণমিতি ব্যাখ্যানলক্ষণন্তেক্তত্তাং পুরুষ ইতি পদস্তার্থমভিধাতুং তছুপোদঘাতত্বেন
হিং নক্গিপ্য দর্শয়তি মায়াভাসেনোভ। প্রতিপাদ্যমর্থ, বুদ্ধো! নংগৃ তদরথমর্থাস্তরবর্মনমুপোদ্া'তঃ, অত্র মায়াশবেন চিদানন্দময়রন্দপ্রভিবিদ্বনমন্থিত নত্বরজন্তমোঞ্জণাত্মিকা

জগছুপাদানভূতা প্রকৃতিকুচতে, না চ লত্জণস্ঠ গুদধাবিশুদ্ধিতাং দিধা 1তদ্যমান!

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে”_যে পুরুষ গরমাত্মকে স্বীয় জীবাত্বা হইতে
অভিন্ররূপে জানেন তিনিআর কি ইচ্ছা করিয়া! কাহার কামনার জন্তশরীরের

জনুবন্তী হইয়াজরপ্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ ছুঃখ ভোগ করিবেন? উক্ত শ্রুতির
অভিপ্রায় এই তৃপ্ডিদীপ নামক পরিচ্ছেদে সম্যকৃরূপে বিচারিত হইবে, এবং

তদ্বারা জীবনুক্তদিগের আনন্দ-প্রাপ্তিও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। ১। ২।
শ্রতিতে আছে যে,-_অনির্ধচনীয় শকিরূপ মায়া আভাম-চৈজ্ঞ দার!

পঞ্চদশী ।

১৮৯

কল্লিতাবেব জাঁবেশে তাভ্যাৎ সর্ববৎ প্রকল্সিতম্ ॥ ৩ ॥
ঈক্ষণাদিপ্রবেশীস্তা স্ষ্টিরীশেন কল্পিত। |

জাগ্রদাদিবিমোক্ষাস্তঃ সংসারে! জীবকল্পিতঃ ॥ ৪ ॥

রমাধিষ্টানভূতাতা কুটস্থাসজচিদ্বপুই |
ক্রমেণ মায়া চািদ্যা চ ভবতি, তয়োর্মায়াধিদায়োঃ প্রতিবদিভ, জিরার

জীবশ্েতাচ্যতে. তদিদ' তত্বধিবেকাধো গ্রন্থে মদ্বিদ্যারণাগরুভিনিরপিত', চিদানন্দময়ব্রক্ষপ্রতিবিশ্বলমন্থিভা । তমোরজ:সত্বগ্ুণ! প্রকৃতিদ্বিবিধা। চ সা। মন্বশুদ্ধযবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বে। বনীকৃতা তাং স্তাৎ মর্বজ্ঞ ঈরঃ,
অবিদশীবশগন্নান্তদৃবৈচিত্রদনেকধা। সা! কারণশরীরং স্তাত ইতি! ইমমেবাধং
মননি নিধায় জীবেশাধাতাসেন করোতি মায়! চাবিদ্যাচস্বয়মেষ ভবতীতি শ্রুতিরপি.

পরনত্বা অতে' জীবেঙবররোর্সায়াকলিততৃমন্ৎ কৃৎস্্ং জগৎ তাভ্যামেব কল্পিতমূ॥ ৩॥
তত্র কেনকির়ৎ কল্পিতমিত্যত
আহ ঈক্ষণাদীতি। “তদৈক্ষত বহু স্যাং গ্রজায়েয়ে'তি

অতমীক্ষণমাদির্্তাঃ সেক্ষণাদিঃ অনেন জীবেনাত্বনানুপ্রবিষ্টেগতি করত; প্রবেশোহস্তো
যস্তাঃনা প্রবেশাস্। ঈক্ষণাদিশ্চাসৌ প্রবেশান্ত! চেতিপশ্চাৎ কর্মধারয়চ নেয়ং সৃতি
রীগরেণ কল্পিত জাগ্্রদাদির্যন্য সংসারস্যামে$ জাএরদাদিঃ বিমোক্ষো| মুক্তিরন্তে। মস্ত স
বিমোক্ষান্তঃ সংলারে! জীবেন কল্িতন্তদতিমানিত্াজ্জীবস্ত ইতার্ঘত, তে চ জাগ্রদাদয়ঃ
ইখং অয়ন্তে, *স এষ মায়াপরিমোহিতাআ শরীরমা্বায় করোতি সর্বমূ। ভ্রিয়ন্পপানাদিনএব জাগ্রৎ পরিভূত্তিমেতি। ন্বপ্লেহপি জীবঃ সুখছুখেভোক্1 স্বমায়য়:
বিচিত্রভোগৈঃ
কল্লিতধিলোকে।

সুযুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহতিভূত; সুখরূপমেছি। পুনশ্চ

জন্মান্তরকর্্যোগাৎ স এব জীব: গ্পিতি প্রবুদ্:। পুরত্রয়ে ত্রীড়তি বণ্টজীবস্তত্ত

জাতং সকখং বিচিত্রমৃ। জাগ্রত সব্রসষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চ, যত প্রকাশতে। তদ্বদ্জীহমিট্সি

জ্ঞাত সর্ববান্ধেঃ প্রমূচাতে” ইতি ॥ ৪
এবং পুরুষশন্দার্থাববে'ধোপঘোগিনীং হুপ্টিমভিধায়েদানী পুকবশন্দার্থমাহ জামা"

রবিকা "ভ্রমাবিষ্ঠানভূতান্তা অমস্ত
সঙ্গচিৎহ্বরাপঃ
বিষ্ঠানেতি। ঘঃ কুটন্বাসঙ্গচিদ্বপু
পরম'আ্াপ্তি নোহসঙ্গ এবান্যোবর্তমান
দেছেস্জিয়াদ্যধ সস্যাধিষ্ঠানভূতে!হবিষ্ঠালতেন
স্াধাসতঃ

আন্ঠোন্তন্মিন্ আস্তোন্তা্বকতামস্টো ্যধর্ম!ংশ্চাধাস্ অব্বব্যবহ্থারভাগ্ভবভি

ওঈশ্বরে স্বরূপকল্পনা করেন এবং ভহারা উভয়ে এই মমুদ্াথ জগ২
জীব

কল্পন। করেন। তাহার মধ্যে স্ষ্টি-বিষয়ক আলোচনা অবধি স্বষ্ট বন্মতে অনু-

প্রবেশ পর্যন্তঈশ্বরবর্তৃক কল্পিত হয়। ৩। ৪।
অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্ত-স্ছরূপ, দেহেন্দিয়াদি-ভ্রমের আধারভত পরমাত্মা

১৯০

আন্বোন্যাধ্যাসতোহসঙ্গখীন্থজীবোহত্র পুরুষ) ॥ ৫ ॥

সাধিষ্ঠানে। বিমোক্ষা্দৌ জীবোহধিক্রিয়তে ন তু ।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিত্রান্তেঃ কাপ্যসিক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥
অধিষ্ঠানাংশসংঘুক্তৎ ভ্রমাংশমবলম্বতে |
যদ! তদাহৎ সৎসারীত্যেবং জীবোহভিমন্যাতে ॥ ৭ ॥

ভ্রমাংশন্ত তিরস্কারাদধিষ্ঠান-প্রধানূতা |

যদ! তদ। চিদ্ধাত্মাহমসঙ্গোহন্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮॥
ইভ্যাচাধ্ৈর্নিরপিতেন তাদাস্মমাধাসেনানক্গবীন্থজীবঃ

স্বেন পারমার্থিকমনস্বশত্তায়াং

বুদ্ধ! বর্তমানে! জীবঃ ল্ত্রান্তাং শরুতৌ| পুরুষ ইতুচাতে
“মবাঅয়ং পুকুষঃ নর্বানথ

পুধুপুরিশয়” ইডি শ্রভ্যা পুরুষশবৃস্ত ব্যুৎপাদিতত্বাৎ পুরুষন্ভৈষ চ পুরুষ এব পুরুষঃ

ুদধাদিকল্পনাধিষ্ঠানং কুটনথচৈতন্তমেৰ
বুদ্ধ গ্রতিনি্িতদবেন প্রাপ্তভীবতাবং ন পুরুষশবেনোচতে ইত্যভিগ্রায়ঃ॥৫॥
নন্বত্র পুর্লফশব্দেন কেবলচিদাতানূপো! জীব এবোচ্যতাং কিমনেন কৃটস্থচৈতন্ট্েনাধিষ্ঠানভৃতেনেতাশক্ষা তস্য মোক্ষাদায্বয়িতৃত্নিদ্বয়ে তদপি স্বীকর্তধ্যমিত্যাহ নিরধিষ্ঠানেতি। নাধিষ্ঠানোখধিষ্ঠানেন কৃটস্থচৈত স্কেন সহিতে। জীবে! বিমোক্ষাদে! মোক্ষ-

প্বর্গাদিনাধনা ৃষ্ঠানেৎধিক্রিয়তেৎধিকারী তবতি ন কেধলশ্চিদাতানঃ। বু ইন্ভাত আহ
নিরধিষ্ঠানেতি। অধিষ্ঠীনবহিততস্ত|রোপ্যস্য লোকে দৃষ্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬।
ইদানীং স্থাবিষ্ঠামস্ক তন্যৈব নংদারাদ্যথয়িতৃত্বং শ্লোকন্বয়েন বিগুজ্য দরশয়ভি
'অধিষ্ঠীনাংশসংযুক্তনিভি | জীবো সংযদীধিষ্ঠালীংশক্তংযুক্টস্থামহিতং ভ্রমাংশং চিনা"
ভানোপেতং শরীরদুয়মবলশ্বতে স্বন্বরূপেণ ন্বীকরোতি ভদাহং নংনারীত্যভিমন্ততে ॥ ৭ ॥
যদ!পুন্ভরমাংশস্ত দেহদয়সহিতস্য চিদাভানস্য তিরস্কারানিথ্যাত্বজ্জানেনানাদরণা-

দিষ্ঠানপ্রধানতা অধিষ্ঠানত্ু্ধক্ঠৈব কৃটসথস্য স্বরূপতং জীবেন স্বীক্রিয়তে তদাহং চিদ্দাত্থাসঙ্গণ্চান্মীতি
বুধতে জানাছি॥৮॥

স্বরূপতঃ সম্বন্ধরহিত; কিন্তস্বীয়সংমর্গশূহযনুদ্ধিতে পরম্পরাধ্যাসবশতঃ অবস্থিত

হইয়। জীবশব্দের বাচ্য
হন, তিনিই এস্থলে পুরুষ। স্বীয় আধার রূপ
কুটস্থ-চৈতন্যের সহিত জীবাত্ব। বন্ধ-মোক্ষািতে অধিকৃত, কেবল চিদাভাস
তাহা নহেন ; যেহেতু অধিষ্ঠানশৃ্য ভ্রমকখন সম্ভবহয়না। ৫1৬ |

জীব-চৈতন্ত যে কালে স্বীয় অধিষ্ঠানভূত কুটস্থচৈতন্য সহিত ভ্রমাংশ

পঞ্চদশী ৷

১৯১,

নাসঙ্গেহহস্কতিযুক্তা কথমন্মীতি চেচ্ছ,থু।
একো মুখ্যো স্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্িবিধোহহুমঃ ॥ ৯ ॥
অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কুটস্থাভাসয়োরর্বপু$।

একীভুয় ভবেন্মখ্যন্তত্র যুটেঃ প্রযুজ্যতে ॥ ১০ ॥
বগলা তত্র তত্বৃবিৎ।
নহধি্াম'চৈতত্াস্ত জী

'লিরভিদিলাংনাডি বৃধাত ইতি যছুক্তং

তদন্ুপপন্ন, স্তাৎ অনঙ্গচিন্রপস্ত ক্টস্থস্তা
হম্প্রত্যয়ধিষযনত্বাভাবাদিতি শক্ষতে নামঙ্গ,

ইতি। অনঙ্গে চিদাতবন্যবিষয়েহহ্তপ্রত্যয়ৌ ন যুজাতে ঘযতোহ্তঃ কথমহমন্তীতি
জানীয়াৎ
নকথমপীতার্থঃ। মুখ্য! বৃত্তাহংপ্রতায়বিষয় হ/ভাবেৎপি লক্ষণয়। তদম্মীতি
বিবক্ষুরহং-শব্দার্ণ, ভাবৎ বিভজ্ঙ্ে শৃখিতি। অহমোহহ'শব্স্তেভ-্ঘঃ ॥৯।

কীদৃশো মৃখ্যোহ্রঘঃ ইত্যাকাজ্্ষারাংতংদর্শয়তি অন্ঠোন্েতি। ক্টস্থচিণাভানয়োঃ
স্বরূপমন্ঠোন্যাধা সেনৈকাং প্রাপ্তমহংশবস্য বাচাত্বেন মুখ্যার্থো ভবতি। অন্ত কুতো
যুখাত্বমিতাত আহ তত্রমুটেরিতি। . যত ইতাধ্যাহারঃ ; তত্র তন্মিন অবিবিক্তে কুট

চ্দাভালয়োঃ স্বর্ধপে যতো! বিবেকজ্ঞানশুন্টৈ: স্বেরপ্যহ'- শদঃ প্রযুজ্যতেহতো
হস্ত
মুধাত্মিতাথ; ॥ ১০ ॥

ইদানীমমুখ্যাথো
4দ্বৌ দর্শয়তি_পৃথগিতি। আভানকটণ্ে। প্রতোকমহ'শব্দার্থতেন
মদ বিবক্ষিতেখ তদ1 টা

“ ভবতঃ|

অনয়োরমুখ্যহে কারণমাহ--ভত্রেতি ।

অবলম্বন করে রি শরীরাদিকেনি গ্রহণ করে,তখন মামিই সংসারী

এইরূপ অভিমান করেন, আর যখন ভ্রমদুরীকরণপূর্ববক আপনাকে অধিষ্টান
ভুত কুটস্থচৈতনয স্বরূপ বোধ করে, তখন আমিই অসঙ্গ 'চিভ্যনরূপ, ইহ?
বৃঝিতে পারে। ৭। ৮।
যদি বল অসঙ্গ চৈতত্তম্বরূপ পরমাত্মাতে কোনরূপে অহঙ্কার গস্তবে ন.

তবে আমি অসঙ্গ চৈতন্য ইহা কি প্রকারে বোধ হয়, তাহ। হইলে তাহার সিদ্ধান্ত॥
এই, অহং শব্দের তিন প্রকার অর্থ; তাহার মধ্যে একটা অর্থ মুখ্য এবং:

ছুইটি গৌণ অর্থ। পরস্পরাধ্যাস দ্বারা কুটস্থ চৈতঙ্ ও আভাস চৈতন্য এই
উ্তম্বের যে একীভাব, তাহাই অহং-শক্দের মুখ্য অর্থ, সাধারণ লোকে
তাহাতেই অহং শৰের প্রয়োগ করিয়া থাকে। ৯! ১০।
আভা

চৈতন্য ও ঝৃটস্থ চৈতন্য উভয়েই পুথক্ রূপে অহং-শন্দের গৌণ

১৯২

ঃ

পঞ্চদশী

পর্যায়েণ শধুডকেহুহৎশব্দৎ লোকে চ বৌদিকে ॥ ১১ ॥
লৌকিকব্যবহারেহহৎগচ্ছা মীত্যাদিকে বুধ? ।

বিবিচ্যৈব চিদাভাসৎ কৃটন্থাৎ তং রিরক্ষতি ॥ ৯২ ॥
অসঙ্গোহহৎ দাআ্বাহমিতি শাস্্রীয়দৃষ্টিতঃ |
অহৎশবৎ প্রযুউ ক্তে্য়ৎ কুটন্থে কেবলে বুধ5 ॥ ১৩ ॥
জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসন্যৈব ন চাত্মন।
তথা চ কথমাভাসঃ উইটিডিরাহিবুধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
অত্রাপিঘ
ঘত ইজধযাহার ভঙবিদ ষতঃ তত্র তয়োঃ কট াভালরৌরহ-শবং লোকে
লোঁকিকে বৈণিকে চ ব্যবহারে পথ্যায়েণ প্রযুঙক্তে ইতি যোজন|। অয়ন্তাব:,_চিদাভানকটস্থয়োরবিবিত্তন্মপস্ত নার্বজনীনব্যবহারব্ষয়ন্াৎ মুধ্যার্থকবং বিবিক্ন্পস্ত তু,
কতিপয়ৈজ্জনৈঃ ঝদাচিদেব বাবহিয়মাণতবাদমুখ)ার্ঘমিতি ॥ ১১॥

পথ্যায়েণ গ্রথুঙক্ত ইত্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি প্রতিপত্তিমৌকধ্যার

শ্রোকদয়েন

লীকিকেত্যাদনা। বুধো বিদ্বানহং গচ্ছামীত্যাদিকে লোৌকিকব্যবহারে কুটহাচ্চিদাস্ভানং বিবিচ্য ভমেবাহংশন্দেন 1ববক্ষ1[ত বক্কুমিচ্ছতি ৪ ১২॥
অয়মেব বুধঃশাস্রীয়দুিতো বেদান্তএবণজনিতজ্ঞানেন কেবলে চিদাভাঙদাদূ বিবিজ্তে
বটছ্েহসঙ্গেহহং 'চদাআ্বাহমিতি লক্গণয়াহংশব্দপ্র
ংপ্রবুকে অতো] লক্গণয়া৷ অহংশব্দাথছেনাহ২ত্যয়াবয়ত্বনভুবাদনঙ্গোহহমন্মীতি জ্ঞানমুপপদ্যত ইতি ভাব2॥ ১৩ ॥

নদ পৃথগাভামকৃটস্থাবহংশবস্তামুখ্যার্থাবিতুাক্তে!

ভয়োর্মধো কৃটস্থঃ কিমজ্ঞান-

নিহৃয়েহ্ণঙ্গোহম্মী/ত জানাতি1কং ব1 চিদাভানঃ ন ভাবত কটস্থঃ তস্তাসঙ্গ চিদ্রপত্বেন িনিনাানিনোর রসে অতশ্চিদাভানস্ত জানিত্বাদিকং বক্তব্যং তথা
অথ। লোকিক গ্রয়োগে বা বোঁদক উদ্াহরণে ত্ববিৎ পণ্ডিতের প্ায়ক্রমে
তহাতেই অহং শের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ১১

আঁম গমন কাঁর ইত্যাদ লৌকিক ব্যবহারে তাবৎ পণ্ডিতের

কুটস্থ চৈতন্ত হইতে আভাস চৈভ্ুকে পৃথক করিয়া! তঁহাকেই অহং শবে
ব্যবহার করেন। আর (বাদক উদ্দাহরণে) শাস্ত্রীয় দৃষ্টিবশতঃ 'আমি অসম"
'আমি চৈভ্গন্বরপ

ইত্যাদি বাক্যে

প্রয়োগ করেন । ১২১৩ ।

কেবল বটছচৈতন্ঠে অহং-শবের
ৃ

যদি বল, জানিতাবা অজ্ঞানিতা কেবল আভাস চৈতন্টেরই ধর্মু, ইহা কখন

বটস্থ 'চৈতন্টের ধনু নহে, তথাপি আভাস রপ ভীবচৈতন্ কি এবারে আমিই

পঞ্চদশী ।

১2৩

নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কুটস্থৈকস্বভাববান্।
আভাসত্বন্ত মিথ্যাত্বাৎ কুটস্থৃত্বাবশেষণাঁৎ ॥ ১৫॥
কুটস্থোহস্মীতি বোধোহপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ।
ন হি সত্যতয়াভীষ্টৎ রজ্জুসর্পবিস্পণিম্ ॥ ১৬॥

তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারে! বিনিবর্ভতে।
ক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাহুলৌ কিকাজনাঃ॥ ১৭।
মতি চিহ্ন িজোজেগ্ নোহীতি ন্ জরি ইতি শক্গতে
জ্ঞানিতেতি ॥ ১৪!
ভন্ত কৃটস্থাদন্তমেধানিদ্ধমিতি পরিহরতি নায়মিতি। তত্রোপপত্তিমাহ আভান-

ত্বন্তেতি। যথা দর্পণে প্রতীয়মানস্য মুখাভালস্ত গ্রীবান্থং মুখমেব তন্বং তত্বপিতি
ভাবত 1 ১৫॥

নহু চিদীভালস্য মিথ্যান্বে তদাশ্রিত' বটস্থোহস্মীতি জ্ঞানমপি মিথ্যা স্যাপিতি শব্দতে
পুটস্থ ইতি।

কৃটসুন্বরূপাতিরিক্তস্য কৃৎস্তাপি মিথ্যাত্বাভ্যুপগমাৎ তন্নিথ্যাহ্বমপ্মক-

মিষ্টমেবেতি পরিহরতি নেভীতি। উত্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি ন হীতি।

রজ্জে)

কল্লিতগ্ঠ মস্ত পতাদিকমপি প্রতীয়মানং বাস্তবং নাস্বীক্িরতে যথ। তদ্বপিতি ভব: ॥১৫!
জ্ঞানস্ত মিথাত্বে তেন নংসারনিরুতডির্ন স্তাদিভাশদ্গা নিবতীস্য রাসাজাদি

তথাস্থাও ভানবৃত্তিরুপপদ্যতে স্থাপনবযান্রর্শনন নিপ্রানিরূভিবদিত্যতিপ্রায়েণাহ ভাদৃশেনাপীতি। ভত্র খাদৃশো! বক্ষত্তাদৃশে। বলিতিভি লৌকিকগাথা” মংবাদয়তি বঙ্ষাহুত্রসো
বহি?১৭॥

ক্টস্থ চৈ বলিয়াবোধ করিতে পারে? তাহা
॥ হইলে,আমর। বলি)|
উভরের একই ভাব, কেনন,
নৃষ্য নহে, যেহেতু আতাস-চৈতন্ঠ ও কুটগ্ব-চৈত্্য

আভাস কেবল মিথ্যানাম মাত্রই, তাহার কুটস্থ মাত্রে গধযবগান হয়। ১৪-১৫।

আমিই নিত্য নটস্থ চৈতন্ত এপ্রকার থে বোধ, তাহাকেও বদি মিথ্য। লল.
তাহা
কেঅন্বীকার করিবে রক্তে সর্পভ্রম হইলে দেই সর্প এবহ তাহার

গমনাগমনও নিথ্যাই হইয়| থাকে। ১৬।
আমি নিত্য কৃটস্থ চৈত্ এ প্রকার বোধ মিথ্যা হইলেও তাঢুশ বোধ
্বারাই মিথ্যাঙ্ঞান-জনিত সংসারের নিবৃত্তি হয়, যেহেতু লোকে ইহা প্রসিদ্ধই
আছে যে, ঘিনি যেমন দেবতা, সাহার তেমনই উপহার, (অতএব সংসার
অজ্ঞান জনিত, তাহার নিবৃত্তিও অজ্ঞান হইতে হয় )) ১৭।
৭

১৯৪

,

পঞ্চদশী।,

তম্মাদাভাসপুরুষঃ ল কুটস্থো বিবিচ্য তমূ।

কুটস্থোহস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্তীত্যভ্যধচ্ছাৎ শ্রুতিঃ ॥ ১৮
অসন্দিগ্ধাবিপর্ধযস্তবোধে দেহাত্বনীক্ষযতে ।
তদ্বদত্রেতি নির্েতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯ ॥
দেহাত্মজ্ঞানবজ জ্ঞানং দেহাত্বজ্ঞানবাঁধকম্ ।

আত্মন্যেব ভবেদ্ যন্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥ ২০ ॥
উপপাদিতমর্থমুপসংহরতি--তম্মাদিতি।
বন্দ কুটস্থ এব চিদাভানস্ত নিজং স্বরূপং
তশ্বাৎ পুরুষশব্দবাচ্যঃ কৃটগ্থসহিতশ্চিদাভাসত্তং কৃটস্থং মিথ্যাভূভাৎ স্বশ্মাদ্ বিবিচ্য
লক্ষণয়া কটঙ্োহহমন্্ীতাবগন্তং শক্কোভীত্যভিগ্রায়েণ শ্রুতিরন্মীত্যুক্তবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
এব, পুরুষোহক্মীতি পদদয় প্রয়োগ।ভিপ্র।য়মভিধায় অয়মিতি পদপ্রয়োগাভিপ্রায়মাহ--

অনন্দিশ্ষেতি। ঝোঁকিকানাং প্রসিদ্ধে দেহরূপে আঞ্মনি নংশয়বিপর্ধয়রহিতেত্রমস্্রীতি।
বোঝে! বদধছুপ্লভাতে অত্র প্রত্যগাতুনি বিষয়ে তত তথাবিধং জানং মুক্তিনিদ্ধয়ে
মম্পাদ্যমিতি নিণেতুময়মিত্যতিধীর়তে কুত্তি শেষ; ॥ ১৯ ॥

ঈদূশক্যৈব বোধস্ত মোক্ষন'ধনত্বে আচাধ্যবাকাং সংবাদয়তি--দেহাঝ্মেতি।

অহ্ং

মনুধা ইতি দেহাত্মবিষয়ে! দৃঢপ্রতায়ো যথা, এবং প্রত্যগাত্বস্টেব দেহ এবাঝ্মেতযেবংঘু

দেহাআ্মজ্ঞানাপবাধনেন ব্রন্াহমন্্ীতি জানং যস্য জায়তে
নবিদ্বান্েচ্ছন্নপি মোক্সেচ্থা'রহি তোৎপি মুচ্যতে ংলারহেতোরজ্ঞানস্ত জ্ানেনাপবাধিততবাদিতি ভাবঃ ॥ ২০॥

পুরু অর্থে কুটস্-সহিত আভাস-চৈতন্য ; মিথ্যা আভাস হইতে সত্য.

কৃটস্থকে পৃথক্ বৌধ করিয়া! “আমি কুটস্থ অর্থাৎ অসঙ্গ-চৈতন্/” ইহা জানিতে
পারা যায় বলিগ্াই রতি সেইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, ইহা! সিদ্ধ হইল। ১৮।

('অয়মস্থি” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যস্থ 'অস্মি” অর্থাৎ আমি এইপ্রয়োগ কৃটস্থেও

হইতে গারে ইছা! প্রদর্শন করিয়। “অয়ং” পদ-পরয়োগের হেতু দেখাইভেছেন)
দেহকে আত্মা বলিয়৷ লোকের যে, জ্ঞান হয়, তাহাকে তাহার! সন্দেহ বা ভমস্বরূপ

বলিয়া বিবেচনা করে না, সেইরূপ কৃটস্থের প্রতি আমার জ্ঞান ও জন্দেহ
ভ্রমরূপে বিবেচিতনাহউক ইহ বুঝাইবার জন্য (তি “অযু” এই নির্দেশ
হইয়াছে । ১৯।

যেহেতু দেহাত্মুজ্ঞানের স্তায় আত্মাতেই আত্মত্-জ্ঞানরূপ তদ্ধাধক জ্ঞান যাহার
হয়, সে ব্যক্তি মুক্তি ইচ্ছা না৷ করিলেও মুক্ত হইবে। ২০।

পঞ্চদশী |

১৯৫

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেৎ তচুচাতাম্।
সয়ৎ প্রকাশচৈতগ্যমপরোক্ষৎ সদ যতঃ ॥ ২১ ॥
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্বানমজ্ঞানমিতাদঃ |
নিত্যাপরোক্ষরূপেহপি হয়ৎ স্যাদ দশমে ষথ! ॥ ২২ ॥

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানে। দশমে। বিভ্রমাৎ তদ!।
ন বেত্তি দশমোহস্মীতি বীক্ষমাণোহপি তান্ নব ॥ ২৩ ॥
অয়মিতি পদপ্রয়োগন্তাতিপ্রায়ানতরং শঙ্ষতে অয়মিতি। যথায়ং ঘট ইত্যাদিগ্রয়োগে-

ঘিদম| নির্দিস্ত বস্বন আপরোক্ষ্যং দৃষ্টং তথায়মন্্ীত্যত্রাপীতি ভাবঃ। তদপাম্মাকমিষ্টমেবেত্যাহ--তদুচ্ামিতি।

নিরপেক্ষতয়াবভানমানং

কুত

ইত্যত্ত আহ--ন্বয়ংপ্রকাশেতি।

নাধনান্তর-

চৈতন্তং ব্যবধারকাভা বাছিতামপরোক্ষমিত্যম্মীভির ভুপ-

গতত্বাদিত্যর্ঘ; ॥ ২১॥

নগ্বানুনঃ স্বপ্রকাশচিদ্ধপত্বেন নিত্যাপরোক্ষত্বাত্যুপগমেত়্মিতি পদপ্রয়োগ
তাভিপ্রায়বর্ণনাঙ্গীকারবলাদাগতমাজ্মনঃ

পরোক্ষবিষয়ত্বং পুর্বোস্কং জামাজ্ঞানাশ্র়বিষয়ত্ব-

বশহৃপপন্রং স্তাদিত্যাশক্ষ্য দশম ইথ নর্বামুপপংস্তত ইত্যাহ পরোক্ষমপরোশ্ষধে'তোক"
ঘুগলং জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যপরমূ ইদং থয়ং নিষ্ভাপরোক্ষরূপেৎপাত্বনি দশমইব স্সাদিতার্থঃ
॥ ২২॥

ৃষ্টান্তং বৃৎপাদয়তি নধনংখোতি।

পরিগণনীয়পুকুধনিষ্ঠয়1! নবসংখ্যয়'পহত-

বিবেকবিজ্ঞানো দশমন্তদ! তান্ পরিগণনীয়ান্ নবসংখ্যকান্ বীক্ষমাণোঙ্পি মমাক্
প্জরপি রাস্তা! গণনাকর্ীরং স্বাজানং দশমোহহমন্্ীতি নৈব বেত্তীত্যর্থ;॥ ৯৩ ॥

যদিব্ল,য়ং বলিলে,প্রান বস্ত বুঝায়ত এখানেও ভহাই হউক,

যেহেতু স্বয়প্রকাশ কৃটস্থ চৈতন্য সর্বদাই অপরোক্ষ,
আরযেমন নিত্য প্রতাক্ষ
দশম পুরুষে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই সম্ভব হয়, তদ্রাপকুটস্থ চৈতন্ত নিত্যছপরোক্ষ হইলেও তাহাতে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব

এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান

সকলই সস্তব হয়। ২১২২।
কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্র হইয়৷ নদীর পরপারে গমনপুর্বক আপন!দিগের সংখ্যানির্ণয় করিতে লাগিলেন, কিন্তুকি আশ্চধ্য ধিনিই গণন| করেন,
তিনিই আপন|কে পরিত্যাগপুরর্বক ইতর নয় জনকে দেখেন এবং নম জনকে
দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্তচিন্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম ইহা জানিতে
পাবেন ন। ২৩।

পঞ্চদশী ।

১৯৬

ন ভাতি নাস্ভি দশম ইতি স্বং দশম তদ1।
মত্বা বক্তি তদত্ভীনকতমাবরণৎ বিদুঃ ॥ ২৪ ॥
নদ্যাং মমার দশম ইতি শোঁচন্ প্ররোদিতি ।

অজ্ঞানরুতবিক্ষেপৎ রোদনাদিৎ বিদুরুধাঃ ॥ ২৫ ॥
ন স্বতে। দশমোঁহস্তীতি শ্রত্বাপ্তবচনং তদ| |
পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ ॥ ২৬ ॥
ত্বমেব দশমোহুসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতিঃ।
অপরোক্ষতয়। ভ্ঞাত্বা হৃষ্যতোব ন রোদিতি ॥ ২৭ ॥

অজ্ঞানারৃতিবিক্ষেপদ্ধিবিধজ্ঞানহস্টয়ঃ |
এবং দশমেহক্জানং প্রদর্য তৎকাঁধ্যমাবরণং দর্শয়তি ন ভাভীতি | তদাঁ দশম; স্ব

দশমং ল্তং দশে! ন ভাতি নাস্তীতি মহ বকতি ্ত ব্যবহারস্ত য কারণং তদজ্ঞান
কৃতমজ্ঞানকা ধ্যমাবরণং বিছুর্কধা ইতি শেষ? ॥ ২৪॥
অজ্ঞানন্যৈব কাঁ্য-বিশেষং বিক্ষেপং“দর্শ্তি--নদ্যামিতি ॥ ২৫ ॥

দশমন্তাসত্বাংশনিবর্ককং পরোক্ষজ্ঞানমাহ ন মৃত ইতি ॥ ২৬॥
তস্তৈবাতানাংশনিবর্তকমপরোক্ষজ্ঞানং দর্শয়তি ত্বমেবেতি | ম্বেন পরিগণিভৈ-

বিঃ সহ্স্বাজ্বানং গণযিতবা তবমেব দশমোহলীতি দর্শিতোহ্হং দশমোহম্মীত্যপরোক্ষতয়।জাত হর্ষংপ্রার্গোতি রোদনঞ ত্যজতি | ২৭॥

এবং দাত দশমে 88588

দাউনে জুরি ত

তখন সাহারা আ্তিবশত ইহ বলিলেন যে, দশম পুরুষদেখিভেছি ন,
অতএব তিনিনাই, অজ্ঞানের এইরূপ শক্তিকে জাবরণ-শক্তি বঙগা যায়। পশ্গৎ

নদীজলে দশমপুরুষেরমৃত্যুহইয়াছে মনেকরিয়৷ শোক ও ক্রন্দনাদি করিতে

লাগিলেন, সেই ক্রুন্দনাদিকে অজ্ানের বিক্ষেপ-শক্তি বলিয়া স্বীকার
করা যায়। ২৪-২৫।

সেই কালে ফোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া রন যে, তোমাদিগের দশম

মাই, আছে) সেইৰাক্যশুনিয়া তহাদিগের স্বর্গলোকাদির জ্ঞানেরসার
মরেষ
পুরু
ত্িষয়ে পরোকজ্ান হইল, পরেগণনা করিয়া, তুমিইদশমপুরুষ এইরূপ
উপনিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষরপে দম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগপূর্ববক
২৬-২৭।
ত
যুক্
স্বাহারা হর্যহন।

পঞ্চদশ ।

১৯৭

শোকাপগম ইত্যেন্ডে যোজনীয়াশ্চিদাতবনি ॥ ২৮ ॥
সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাঁভাসঃ কদাঁচন।

স্রয়ংপ্রকাশকুটস্থৎ স্বতত্বং নৈব বেত্যয়ম্ ॥ ২৯ ॥

ন ভাতি নাস্তি কুটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্তা ভোক্তাহমন্মীতি বিক্ষেপৎ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥

অস্তি কুটস্থ ইত্যাদে৷ পরোক্ষৎ বেত্তি বার্ডয়া।
পশ্চাৎ কুটন্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥ ৩১ ॥
যোজনীয়মিত্যাহ-_অজ্রানাবৃতীতি। অজ্ঞানধান্ তিশ্চবিদ্ষেপঞ্চ দ্বিবিধজ্ঞানঞচ হৃষ্টিশ্চেভি
বন্বনমাসঃ ॥ ২৮ ॥
তত্রাজুস্তজ্ঞানাদিকং ক্রমেণ দর্শয়তি নংসারানক্তেত্যা দিভিশ্চতুর্ভিঃ | অয়ং চিদাভানো।
বিষয়দম্পাদলা দশ্ধানক্তচিত্তঃ মন্কদাচন শ্রুতিবিচারাং পূর্বং কদাচিদপি স্বতত্বং স্বস্ত
নিজং রূপং ম্বপ্রকাশচিদ্রপং কুটহং প্রত্যগ।আ্বানং নৈব বেত্তি ন জানাতীতি যং
ভদজ্ঞানমূ ॥ ২৯ |

চিদাঅধিষয়ে প্রসঙ্গে জাতে কৃটস্থে! নাস্তি ন ভাতীতি মত্তা ন্ূতে ইদমজ্ঞানকীর্ধ্য-

মাবরণং কুটস্থাণত্বাভানাভিধাঁনব কতৃত্বাদিকমাতুন্যারোপয়তি অস্যারোপস্য হেতু॥৩*॥
দেহদ্য়মুতশ্চিদাভাসে| বিক্ষেপঃ

অস্তি ক্টস্থ ইভি। পরেণ বোধিতঃ কুটগ্থোৎম্মীতি জানাতীদং পরোক্ষজ্ঞানং,
অবণাদিপরিপাকবশাও কুটন্থোহ্হমেবাম্মীতি জানাতীদমপরোক্ষজ্জানমূ ॥ ৩১॥
2822
রা

এই পূর্বোক্ত দশম পুরুষে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, গরোঙ্ষজ্ঞান, ভৃষট

এবং শোকাপনোদনরূপ যে সাত প্রকার অবস্থা প্রদর্শিত হইল, তৎসম
আত্মাতেও নিযোজ্য। ২৮।

জীব সকল সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া কখন ্বগ্রকাশ কুটস্থ চৈতন্যের
স্রূপ জানিতে সমর্থহয়না; (ইহাই অজ্ঞান ।) আর তংপ্রসদ্গে
সেইব্যক্তি
ক্টস্থ চৈতন্ঠের প্রকাশ নাই, কুটস্থ চৈতন্য নাই, ইহা বলিয়া থাকে /আবরণশক্তি)

বাআমিই কর্ত! ঝ৷ ভোক্ত| এইরূপে সেইব্যক্তি বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। ২৯1৩০ ।
আপ্তবাক্য দ্বারাএকমাত্র কৃটস্থ চৈতন্য আছে, এইপ্রকার যে জ্ঞান হয়,
তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। গশ্চাৎ বিচার দ্বারা আমিই কুটস্থ

চৈত্তৎ এইরূপ জ্ঞান জন্মে; (ইহাই অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান)

১৯৮

পঞ্চদরশী ।

কর্তা ভোক্তেত্যেবমাদ্বিশোৌকজাতৎ প্রমুঞ্চতি ৷

কৃতৎ কৃত্যং প্রাপনীয়ং,প্রাপ্তামিত্যেব তুষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্ব্ বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষবীঃ |

অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তপতিরনিরক্ষ শা ॥ ৩৩ ॥

সপ্তীবস্থ। ইমাঃ সম্মতি চিদাভাস্ত তাস্থিমৌ |
বন্ধমোক্ষেণ স্থিতো তত্র তিজ্রে! বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ 1
ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্ত কারণম্ !
বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫ ॥
কৃটস্থামঙ্গাতজ্ঞানানন্তরং কর্তৃত্বাদিশোকজাতং ত্যজতীতি বদয়ং শোকাপগম:, কৃতাং
কর্তবাজাতং কৃতং নিষ্পাদিতং প্রাপণীয়ং ফলজাতং প্রাপ্ত, লব্ধমিতি তুষ্যতীয়ং তৃত্তিরিভার্থঃ ॥ ৩২ ॥

দা স্তিকেৎপুু্তমবন্থাসপ্তকমনৃবদতি-_অজ্ঞানমিতি ॥ ৩৩॥

নৃক্তাবহাসপ্তকস্থাবধ্্াঙ্গীকারে তস্য ক্টস্ং ব্যাহস্তেতেতাশঙ্গা এতাঃ
মপ্তাবস্থাশ্চিদাভান্ঠৈব নকৃটস্থন্তেত্যাহ নপ্তাবস্থা ইতি। নর্বং বাক্যং নাবধারণমিতি

্বােন চিদাভাসস্মৈবেত্যাবগম্যতে ন কূটহস্য । সপ্তাবস্ানামাসামত্রোপন্তাসো বৃখেতাশঙ্ক্য
ন্ বৃথাত্বং

বন্ধমোক্ষকারিত্বদ্যোতনফলত্বা্ুপস্বাসপ্ঠেতযভিপ্রায়োহ--তাস্থিমীবিভি।

কিমানাং সঙ্চানামপাবিশেষেণ বন্ধমোক্ষকারিত্বং, নেত্যাহ তত্রভিত্র তি অজ্ঞানাৰরণ-বিক্ষেপ রূপান্তিত্র ইত্যর্থ; ॥ ৩৪॥
আনাং বন্ধকারিত্বদর্শনীয় তিহ্ণামপি ম্বূপং প্রত্যেক জী
স্পন্ীচিকীু'রজ্ঞানস্ত স্বরূপং তাবছ্ দর্শগ্নভি ন জানামীতি। আত্মতত্ববিচারস্ত প্রাগভাব-

সহিভারলীনবান হা কারণং ন 586551988857388 ॥ ৩৫।
অনন্তর কত্ত তোকৃক্প্রযু্ত যে শে!ক-পরম্পরা,

তাহ! পরিত্যক্ত হয়

(ইহাই শোকাপগম) এবং তৎপরে কৃতকাধ্যতা ও লঙ্বনভ্যতা বোধে
পরিতোষ জন্মে তাহাকে তৃপ্তিরূপ দৃষ্টিবলাযায়। ৩১/৩২।
অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোঙ্ষজ্ঞান, শোকাপগম এবং

সপ্তঅবস্থা কেবল জীবেই আছে। কেস চৈতন্তের
নিরছুশতৃপ্তির দৃষ্টি_এই

নহে।): ইহারা সামান্ততঃ বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ের কারণহয়, তাহার মধ্যে

অজ্ঞান, আবরণ, এবং বিক্ষেপ, ইহার বন্ধের কারণ ০০০
অবস্থাই মোক্ষের হেতু)। ৩৩৩৪।

পঞ্চদশী 4

নট

২৯৯

অমার্গেণ বিচারধ্যাথ নাস্তি নে। ভাতি চেত্যসৌ।
বিপরী তব্যবহৃতিরাবৃতেঃ কাধ্যমিষ্যতে ॥ ৩১৬ ॥
দেহত্বযচিদাভাসরাপে। বিক্ষেপ ঈরিতঃ।

কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোক? সংসারাখ্যোহস্ত বন্ধকঃ ॥ ৩৭ 1
অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে বিক্ষেপাৎ প্রাক প্রসিধযতঃ |
যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপন্তৈব নাজবনঃ ॥ ৩৮ ॥

বিক্ষেপোৎ্পত্তিতঃ পুর্ববমপি বিক্ষেপসংক্কাতিঃ
আবৃতেঃ কাধ্যং দর্শয়তি--অমার্গেণেতি। শান্ত্োক্ত প্রকারমতিলজ্ঘা কেবল: তর্কে
বিচার্ধানন্ত্র্. কৃটগ্থে! নাস্তি ন ভাতি ইতোবকপে! বিপরীতব্যবহারঃ আকুতি কার্যামিতার্ধ; ॥ ৩৬1

বিক্ষেপস্ত স্থর্ূপং ততকাধ্যঞ্চ দর্শয়তি-_দেহদর়েতি । স্থুলসুশ্ষাথা-শরীরদ্বস্বদহিতশ্চিদাভান এব বিক্ষেপঃ বন্ধক; বন্ধহেতুঃ ন'লারাখ্যঃ কর্তৃতবাদাখিল; শোকোহস্ক
চিদাভাসস্ত কাধ্যমিতি শেষ; ব্তৃত্বাদীত্যাদিশকেন প্রমাতৃতাদয়ে! গৃহত্তে ॥ ৩৭ ।
নকু সপ্তাবহাশ্চিদাভাসস্তেত্যুক্রমনৃগপন্নমূ অজ্ঞানাবরণয়ো বিক্ষেপোতপণে: পুর্লাৰহিতত্বাচ্চিপ্রাতাসস্ত চ বিক্ষেপান্তঃপাঁতিত্বাং তদবন্থাত্বানুপপত্তেরিতাশঙ্ষ্যাহ অজ্ঞান-

মিভি। অনয়োরজ্ঞানাবরূণয়োধিক্ষেপা পুরা স্থিতত্বেহপি নাঝ্াবন্থা২. তস্যনঙ্গহেনাবস্থাবস্তানপপত্তেঃ অতঃ পরিশেষাচ্চিদাতানাবস্থাত্বমেব তয়োর্বক্তবামিতি ভাবঃ1৩৮ &
অবস্থাবতে| বিক্ষেপস্ত তদানীমভাবাৎ তদ্বস্থাত্বা তিধানমনপপন্রমিতাশক্ষয বিক্ষেপা-

তন্ববিচারের পূর্ববাবস্থাতে 'আমি কিছুই জানিনা" এই প্রকার উদাসীন
ব্যবহারের যেকারণ, তাহাই অজ্ঞান শে কথিত।

৩৫।

অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ নির্ণয় উল্লজ্ৰনপুরর্বক অসংতর্ক দ্বারা বিচার করিয়া কটস্থ

ইচতন্টের সত্তা বা প্রকাশের অভাব-নি*য়রূপ বিপরীত ব্যবহারই আবরণ শক্তির
কাধ্য | ৩৬।

অধিষ্ানরূপ কৃটস্থ চৈতন্তে
কজিতস্থুলশরীর, হৃষ্ষম শরীর এবং আভাস্চৈতন্তাই বিক্ষেপ-শক্তি ; বন্ধের কারণ যে কর্তৃত্ব ভোক্তযদ্রিপ সংসার, তাহাই
সেই বিক্ষেপশক্তির কার্ধ্য। ৩৭।

যদিও বিক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন হইবার পূর্বে অজ্ঞান ও আবরণ এই উম

অবস্থা থাকে, তথাপি সে অবস্থায় বিদ্ষেপরপ চিদাভাস্রেই অবস্থা মাত্র,

২৪৫০

*

পঞ্চদশী |

অস্ত্যেব ভদবস্থাত্বমবিরুদ্ধৎ ততম্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥

বরহ্ষণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবন্থে ইমে ইতি ।
নাশঙ্কনীয়ৎ দর্ববাসাং ব্রক্মপ্যেবীধিরোপণা্ ॥ ৪০ ॥

সংসার্ধ্যহং বিবুদ্ধোহহং নিঃশোকস্তষ্ট ইত্যপি।
্থা'
যদি॥৪১॥
ভান্তি নব্রজ্মগ।
জীবগ। উত্তরাবন

তহা'জ্ঞোহহৎ ব্রহ্মসত্্রভানে মদ্দৃষ্টিতো। ন হি।
ইতি পূর্বের অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খনু ॥ ৪২ ॥

ূ

তাবেহপি তংমংস্কারস্ত তদানীং মস্ত বিক্ষেপাবস্থাগাভিধানং ন বিরুধ্যত ইতাহ_
বিক্ষেপে?ত। ততঃ কারণাৎ তয়োস্তদবন্থ ্ববর্ণনমবিরুদ্ধমিতি যৌজন1॥ ৩১॥
নন্বপ্রনিদ্ধ-স্কারাভাপগমন্ধার| বিক্ষেপাবন্থাতববর্ণনাদ্ বরমূ অধিষ্ঠানতয! প্রনিদ্ধ-

ক্মাবহাত্বকল্পন মিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রনঙ্গাৎ মৈবমিতি পরিহরতি ব্রন্মণীতি ॥ ৪৫॥

নম ব্রজ্মণারোপি তহ্াবিশেষেছপি বিদ্ষেপোতপত্যত্বরকালভাবিনীনাং সংসারিস্থাদযবস্থানাং জীবাশ্রি ভতেনানুভূয়মানত্থান্ন ব্রন্গাবন্থাস্বমিতি শক্কতে নংসা্ধযহমিতি।
নংলারী কর্তৃতাদিধন্্মবান্ বিবুদ্ধস্ত্বসাক্ষাৎকারখান্ নিঃশোকঃ শোকরহিতঃ তুষ্টঃ
বক্ষামাণকৃতরৃত্যত্বাদিজনিতনস্তৌষবান্ অহমস্্ীতি উত্তরাবহ! জীবগা জীবাত্রিত
ভাস্তি ন ব্রন্ধাশ্রিত| ইভার্ঘঃ॥ ৪১॥
এবং তহজ্ঞানাবরণয়োরপি জীবাতিতত্বে নানুতূয়মানত্বাজ্জীবা বন্থাত্মেবেতি পরি-

হরতি তহ্জ ইতি' মদৃদৃষ্ঠিতো। মমাহৃতবেন ইতার্থঃ। ৪২।

তাহারা আত্ম-চৈতন্তের অবস্থা নহে।বিক্ষেপ-উৎপত্তির
পূর্বেও তৎ..
সংস্কার বিদ্যমান থাকে, অজ্ঞান ও আবরণ অবস্থাদ্ব় সেই সংস্কাররূপ বিক্ষেপেরই
হয়, অতএব তহুত্তরের বিক্ষেপাবস্থায়
স্বরূপত্তে বিরোধ নাই। ৩৮৩%।

পরব্রহ্ষে আরোপিত বলিয়া এ উভয় অবস্থা তাহারই, এরূপ আশঙ্কা

অকর্তব্য। যেহেতুজগতের সমুদায়পদার্থই পরবঙ্গে আরোপিত মাত্র, অতএব
পরব্র্ধ তাহার্দিগের
অধিষ্ঠান; কিন্তুভাহারা জীবেরই অবস্থা
। ৪০1

ঘৃদি বল, বিক্ষেপ উৎপত্তির উত্তরকালীন আমি সংসারী, আমি জ্ঞানী, আমি

শোকরহিত, এবং আমিই পরিতৃপ্ত এই কয় অবস্থা, জীবেরই দেখা যায়,
তাহা হইলে, (আমরাও বলি) আমি অজ্ঞানী, পরব্রদ্মের সন্ত!
ওপ্রকাশ আমার

ুদ্ধিগৌচর
হয়নাএইরূপ ব্যবহারে০০০০০০০৪
যায়। ৪১৪২।

পঞ্চদশী।

২০৮

অক্ঞানস্থাশ্রিয়ে। ব্রন্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জণ্ডঃ।

জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥. %৩ ॥
জ্ঞানদ্বয়েন নফ্েহস্িভ্তানে তত্কৃতাবৃতিট ।
ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষ। দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪ ॥
পরোক্ষজ্ঞানতো! নশ্ঠেদসত্বাবৃতিহেতৃতা ।

অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্তা! হভানাবৃতিহেতুতা ॥ €৫ ॥

অভানাঁবরণে নস্টে জীবত্বারোপসৎক্ষয়াৎ।
ননু তহ্'্ঞানাশ্রয়তং ব্রহ্গণঃ পূর্বাচা্যৈঃ কথমুক্তমিত্যাশক্কা তদ্িবক্ষা দর্শযতি
অজ্ঞানস্তেতি। ব্রন্মণে!হজ্্ানাধিষ্ঠানতৃবিবক্ষরা তদাশয়তমুক্তমিত্যর্ঘঃ | ভবডিস্তহি
কিং-বিবক্ষর্] জীবাবন্থাত্মুক্তমিত্যা
শঙ্ষ্য স্ববিবন্ষাং দর্শয়তি__লীবাবস্থাত্বমিতি ॥ ৪৩ ॥
এবং বন্ধহেতুমবসথাত্রয়ং প্রদর্শ্যাবশিক্াম্ববস্থাস্থ মধো পুর্ববোক্তাজ্ঞানাবরণনিব
তিদ্বার!

'মুক্তিহেতুমবন্থাদযং দর্শয়তি জ্ঞানদ্যয়েনাবরকাজ্ঞানে নষ্টে সি ভ২কতাবৃতিস্তেনাজ্ঞানেনোৎপাদিতং ন ভাতি নান্তীতি ব্যবহারকারণং দ্িবিধমপ্যাবরণং কারণাভাবানষ্য'ভীতি ॥ 8৪ ॥
কস্তা'শস্ত কেন নিবৃভিরিতাপেক্ষাক্লামূ উভয়ং বিতজা দর্শরতি-__পরোক্ষজ্ঞানভ

ইতি । কটস্থোৎস্তীত্যেবংবূপাৎ পরোক্ষজ্ঞানাত অজ্ঞানস্তাসত্বাবণকারণত্বং নিবকে.
কটস্থোহ্মীত্যপরোক্ষজ্ঞানেন

তু কৃটছ্থো ন ভা্ভীত্যেব রূপাবরণকারণভ্ং

নিব-

স্তে
॥ 8৫

ইদানীং জ্ঞানস্ত ফলক্সপাবন্থাত্বয়ে প্রথমাবস্থামাহ__অভানেতি। অভানাবরণে নিবৃ্ডে

পুর্ব পূর্র্ব আচার্যেরা পরত্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়৷ থে স্বীকার

রিয়াছেন, তাহা কেব্ল অধিষ্ঠানরূপে, নতুবা অক্ান পরব্রহ্গের অবস্থা নহে:
এবং জীব সকলের অজ্ঞানে অভিমানবশত তাহাকে জাবাবস্থা বলিয়া অঙ্্ী-

কার করা হইয়াছে। ৪৩।
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই উভয় প্রকার জ্ঞান দ্বারা অঙ্ছান নিবারিত্
হইলে, পরব্রহ্গে তৎকৃত ভানাব্রণ ও ন্দরূপাৰরণ উভব্ প্রকার আবরণই
বিনষ্ট হয়। 6৪
পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অঙ্জানকার্য অভাবরূপ স্বরূপাবরণ বিনষ্ট হয় এবং
অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশরূপ ভানাবস্ণ নু হয়।.৪৫।

অপ্রকাশরপ ভানাবরূণ বিনষ্ট হইলে, জীবভ্রারোপের ধ্বংস হু, সুতরাং

কই

পঞ্চৰশী

কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাধ্যে। নিবর্ভূতে ॥ ৪৬ ॥
নিবৃতে সর্ববসংসারে নিত্যমুক্রত্বভাসনাৎ |
নিরঙ্কশী ভবেং তৃপ্থিঃ পুন? শৌকাসমুস্ভবাৎ ॥ ৪৭ |
অপরোঁক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখো উভে ইমে।
অবস্থে জীবগে ব্রতে আত্মানঞ্চেদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮ ॥'
অয়মিত্যপরোক্ষত্বমু
ক্তৎ তদ্ দ্বিবিধং ভবেৎ।
বিষয়স্থপ্রকাশত্বাদ্ধিয়াপ্যেবৎ তদীক্ষণাৎ ॥ ৯৯ ॥
তি,ভ্রান্ত প্রতীরমানস্তজীবস্তাপিনিও ভঙিবিত্তকঃকরতাদিলক্ষণ; ।মংসাধ্য
শোকঃ নর্মোপি নিবন্ততে ইত্যর্থ; ॥ ৪৬

এবং শৌকাপগমন্্পাবন্থাং প্রদর ির্াুশতৃপ্তিক্ষণাং দ্বিতীয়াং দর্শয়তি নিবৃত্ত
ইতি ॥ 8৭

ন্বাত্ম/নঞ্চেদ্ বিজানীয়াদিতি মন্গব্যাধ্যানে প্রতৃতত্বাং তদ্ বিহায় মখোৎজ্ঞানাদ্যবহ্ানপ্তকনিরপণং প্রকৃতানঙ্গতমিত্যাশক্ক্য আআনঞ্চেদিত্যক্তাঃ শ্রভেম্তাৎপর্ধ্যমাহ-

অপরোক্ষেভি।

চিগাভালনিষ্ঠং যদবস্থামপ্তকমূ আস্ত ভত্রাপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ি-

লক্ষণমবস্থাদ়ং প্রতিপাদগ্লিতুময়ং মন্ প্রবৃতঃ ইতাভিপ্রায়ঃ ॥ 8৮।

অরমিভাপরো ক্ষত্বমুচ্তে চে তদৃচ্যতামিত্যত্রায়মিতি পদেনাত্মনোৎপরোক্ষত্তমুচ্যত
ইত্যুক্তং তথ! নত্যপরোক্ষজ্ঞানবিষন্ন
হেব স্তান্ন পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য 'তছ্পপাদনায়াপরোক্ষগ্তানং বিভজতে অয়মিতি। দ্বৈবিধ্যে কারণমাহ বিষয়েতি। বিষয়স্য

চিদ্র্তাত্মনঃ স্থপ্রকাশত্াৎ স্বব্যবহার-নাধনান্তরনিয়পেক্ষদ্বাৎ ধিয় বৃদ্ধা! এবং স্বগ্রকাশকেন ভদীক্ষণাৎ তন্ত বিবস্তাত্বনোত্ধলোকনা চ্েত্যর্থঃ £ ৪১ ॥

কর্তৃতাদিমূলক
যেসংসার নামক শোক, তাহা নিবারণপুরর্বক কর্তৃত্-ভোক্ত-

রূপ সংমার নিবৃত্ত হয়, সংসারনিবৃন্তি হইলে নিত্য যুক্তির প্রকাশ হেতু
পুনর্্বার শোক-.মাহাদির উদ্তবশঙ্ক। না থাকায় নিরতিশয়-তৃপ্তিরূপ আনন্দপ্রাপ্তি হয়।

৪৬1৪৭।

অগরোক্ষ জ্ঞান আর নৌ, 'কর্ৃত্বাদিমূলক এ উভয় অবস্থা
জীবেরই, ইহা “আত্মানকে” হীত্যাদি শ্রতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।
অয্বং শব্দ দ্বারা শ্রুতিতে অপরোক্ষতব-গুঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা ছুই প্রকারে
বিতক্ত, বিষয়ের স্বযংপ্রকাশতা অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রথম. প্রকার এবং
বুদ্ধি ত্বারা তত্রপের দর্শন দ্বিতীয় প্রকার । বিষয়ের সবয়ংপ্রকাশতারপ

পঞ্চদশশী 1
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পরোক্ষজ্ভানকালেহপি বিষয়ন্বপ্রকাশতা ।
সম ব্রন্ধ স্বপ্রকাশমন্তীত্যেবং বিবৌধনাঁৎ ॥ ৫০ ॥

অহং ত্রন্ষেত্যনুল্লিখ্য ত্রন্মাস্তীত্যেবমুল্লিখেৎ।
পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ন ভ্রান্তৎ বাধানিরূপণাঁৎ ॥ ৫১ ॥

ত্রন্ম নাস্তীতি মাঁনক্ষেত স্তাঁদ বাধ্যেত তদা প্রুবম্ ।

ন চৈবৎ প্রবলৎ মান পশ্ঠামোহতে! ন বাঁধ্যতে ॥ ৫২ ॥
ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে সর্গবীরপি।
ভ্রান্তি স্াঁদ্ ব্যক্ত্যনুল্েখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥
৩খতু দ্বৈবিধামেতাবতা| পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ড়ে কিমায়াতমিত্য।শক্কা বিয়ন্বপ্রকাশ€

পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বে বিরোধি ন ভবতি ইভাহ-_পরোক্ষেতি। অপরোক্ষজ্ঞানকাল ই

পরোক্ষগ্জানকালেৎপি বিষয়স্ত ব্রন্মণঃ ্বপ্রকাশতাস্তোব। অত্রোপপত্তিমাহ--ব্রক্ষেতি .৫

্রত্যগভিনর্ন্মগোচরস্ত জ্ঞানগ্ত কৃত; পরোক্ষত্বমিতি আশঙ্কা প্রভাগ- গ্রহণ"
প্তিহ-_অহং ব্রান্দেতি।

নহি জান্তমিতাশঙ্ষ্যান্ত ভান্তঃ, কিং বাধাত্'ৎ চশ

বাক্তাহুলেখাৎ অথবাহপরোক্ষ্যেণ শ্রহণসোগান্ত পারোন্সেণ গ্রহণ/ৎ সদ্বাংশাগ্রহণাদিতি

চকর্ধা বিকল্পায প্রথমং প্রত্যাহ এতন্ত্রেতি ॥ ৫১:
হেতুং বিৰৃপোতি ব্হ্ধ নাস্তীতি ॥ ২1

দ্িতীয়মতিপ্রসঙ্গেন দৃষয়তি--বাক্তানৃল্লেখেতি |অয় স্বর্গ ইত্যেবমককারেণ আ্রহণাভ (৫
কিছ ন্বর্থোহস্তীত্োেবং লামান্াকারে" প্রতীতে; স্বরবদ্ধেরপি ভ্রমততগ্রসঙ্গ ইতার্থঃ । ৫৩:
মপরোক্ষত্ব, পরোক্ষজ্ঞান-কালেও থাকে ,

প্রকার শব্দ বোধ হয়।

কেন না, জগ্ডাকাশ তরঙ্গ আছেন এই:

৪৮--৩০

আমিই পররুন্ধত্বরূপ, ইহা উল্লেখ ন। করিয়া থে. পরলঙ্গের সভ্মাত উল্লেধ
হহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বল যায়, বাধের অভাব হেতু তাহাকে এম বল যায় ন
বক্ষ নাই এবিষয়ে যদি প্রমাণ থাকিত, তত হইলে ব্রঙ্গঘ্ত বাধিত হইত
গ্রস্ত সেরূপ প্রবল প্রমাণ দেখিতেছি না ; অতএব ব্রঙগ-সূ; বাধিত হইল ন..

বিশেষন্ূপ গ্রহণ না করিয়! যে সামান্যরূপে জ্ঞান হয়. তাহাকে ভ্রম বলিলে

সদি-জানও ভ্রমাত্বক হইয়া উঠে, কেন ন তাহ:€ 'এই স্বর্গ এইরূপ বিশেষাৰগাড়ী নহে, পরসথ স্বর্গ বা বর্গ আছে" এইরপ সামানা মাতাবগ্াহী

আছ
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অপরোক্ষেতযোগ্যস্ত ন পরোক্ষমতিভ্রমঃ |
পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥ €৪ ॥

অংশাগৃহীতে(১)ভ্র ৭স্তিশ্চেৎ ঘটভ্ঞানৎ ভ্রম! ভবেৎ।
নিরৎশন্তাপি সাঁং-শত্বৎ ব্যাবর্ক্যাংৎশবিভেদতঃ ॥ ৫৫ ॥
অসন্বীংশে নিবর্থেত পরো ক্ষজ্ঞীনতস্তথ! |
অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্তাদপরোক্ষধিয়। কৃত ॥ ৫৬ ॥
দশমোহস্তীত্যবিভ্রাস্তৎ পরোক্ষজ্ানমীক্ষ্যতে।
তৃতীয় নিরা করোতি_অপরোক্ষত্বেভি। অপরোক্ষত্বেন গ্রহণঘযো গাস্ত প্রত্যগভিন্নব্রন্মখুবষয়ন্ত পৰোক্ষজ্ঞানস্য অমত্বং ন সম্তভবতি। কুত ইত্যত আহ পরোক্ষমিভি ব্রহ্ম পরোক্ষমিত্যেবমাকারেণ গ্রহণাভাবাৎ। কুতন্তর্তি তস্ত পরোক্ষত্বমিতাশঙ্কাহ অর্থাদিতি!

ইদ, ব্রদ্মেতোবং ব্যক্্যুলেখাতাবনামর্থ্যাৎ পরোক্ষত্বণি দ্ধিরিতি ভাব: ॥ ৫৪ ॥
চরমম!শঙ্কতে অংশাগৃহীতেরিতি। বন্ধাংশগ্রহণেহপি প্রত্যগ'শাগ্রহণাৎ ভ্রমন্র'তার্ঘঃ। এবং তহি ঘটাদিজ্ঞানস্তাপি ভ্রমত্প্রনঙ্গ ইতি পরিহ্রতি ঘটেতি আন্তরাবববানামগ্রহণার্দিতি ভাবঃ| নন্কু ঘটস্য সাবয়বত্বাদংশগ্রহণেষ্প্যৎশাগ্রহণং সম্ভবত্ি
'্বঙ্গবন্ত নিরংশত্বাৎ কথমংশগ্রহণনস্তব ইতাশগ্্য ব্যাবর্ত্যাংশোপাধিনিমিত্তকং নাংশতং
তস্ত ভবিষাতীত্যাহ নিরংশস্তেতি ॥ ৫৫॥

কো তে ব্যাবন্ক্যাবংশাবিত্যাকীজ্কায়ামাহ--অসত্বাীংশ ইতি ॥ ৫৬॥
অগরোক্ষত্েন ন গ্রহণধোগ্যবিষয়ং পরোক্ষজ্ঞানং ভরমো ন ভব্তীতোতদ্ দৃষ্টান্তপরর্শনেনাগি দঢয়তি-_দশমোহন্তীভি।1দশমোৎ্তীত্যাপ্তবাকাজন্ত”, পরোক্ষত্ঞাননজান্তং

অপরোক্ষ যে পদার্থ, তাহার পরোক্ষ জ্ঞানকেও ভ্রান্তি বলিতে পরার না,

যেহেতু তৎকালে তাহাতে পরোক্ষ উল্লেখ থাকে না, ফলত: তাহার পরোক্ষ
সম্ভব হয়। ৫১--৫৪।

বন্ত জ্ঞানের কোন অংশে অজ্ঞান থাকিলে তাহাকেই যদি ভ্রম বল, তাহা
হইলে ঘট-পটাদির জ্ঞানকেও ভ্রম বলিতে হয়, কারণ তাহার সকল অংশে
জ্ঞান হয়না। অতএব পরব্রক্ম নিরংশ হইলেও ব্যাবস্ত্য অংশ-ভেদে অংশ

সম্ভব করিয়া তাহার অংশ-জ্ঞানকেও ভ্রম বলা যায় না। পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারতাহার অসন্তাংশের নিবৃত্ত হুয়.এবং অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশ অংশ
নিবারিত
হয়। ৫৫৫৬1 :
যেমনপূর্বোক্ত দশম পুরুষবিষয়ে “দশম পুরুষ আছে”, এইপ্রকার অন্ান্ত
€১ অংশাগৃহীতিরিভ্যন্মদেশীয় পুস্তকপাঠ:

পঞ্চদশী ॥
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্হ্ষাস্তীত্যপি তদ্ৎ স্তাদজ্ঞানীবরণৎ সমম্ ॥ ৫৭ ॥
আত্মা ব্রন্ষেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে।
ব্ক্তিরুল্লিখ্যতে যদ্বদ্ দশমন্তমসীত্যতঃ ॥ ৫৮ ॥

দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
গণয়িত্বা শ্বেন সহ স্বমেব দশমৎ স্মরে ॥ ৫ন ॥

দ্রশমোহম্মীতি বাক্যোথ। ন ধীরস্তা বহন্যতে।
রন্ধান্তীতি বাকাজন্তজ্ঞানমপি তদদত্রান্তং স্তাং অজ্ঞানকৃতন্তাসত্বাবরণাংশস্ত সমস,
দিতি তাৰঃ ॥ ৫৭॥
ননু বাক্যাৎ 9রোক্ষজ্ঞনমুৎপদাতে চেদপরোক্ষজ্ঞানং কুতে! জারতে ইত্যাশক্কা
বিচারসহিত্তাদেৰ বাক্যাৎ ইত্যাহ-_ আত্মা! ব্রদ্ষেন্তীতি। অরমান্ধ। ব্রন্মেতি মহাবাকাণ্ে
নমাখিচাধ।মাণে পূর্বামস্তীভি পরোক্ষতরাবগতল্ত ব্রন্মণঃ প্রত্যগাভন্নত্বং সাক্ষাৎ
ক্রিয়তে। ত্র দৃষ্টান্ত: বন্বদিঘ্ি। দশমস্তমসীত্যতে| বাক্যাদাত্মনি দশমন্তং যথখ! লাক্ষাবিয়ে তদ্বদিত্যর্থ; ॥ ৫৮ ॥
বিচারসহরুত্ধেন বাক্যেনাপরোক্ষ গানোৎপন্তিঞ্কারং তাবদ্ দৃষ্টাতেন দ্শর়তি,_
পশম: ক ইতি। ত্বরা অন্তীতি নিরূপিতে। দশনঃ কঃ ইতি প্রশ্নে কতে তস্ত তমেবেকি
পরিহারেখভিহিছে ম্বাজনা নহেতয়ানব গণরিতীছং দশমোহম্মী।ত স্বমেব দশমস্মরেপিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
অস্ত দশমোহম্মীতি জ্ঞাশস্ত বিচারসহিভবাঞক্যজ মিতত্বান্ন বিপর্যায়াদিকূপতেভ্যাহ

“শমোহল্মীতি। অন্ত দশমন্ত ত্বমেষ দশমোৎদীতি বাক্যাৎ পরিগণনাদিলক্ষণবিচার .
নহিষ্তাদুৎপন্নীহ, দশমোহন্ীতি বৃদ্ধির্ন বিহন্টতে ন কেনাপি জাদেন বাধ্যছে পরিগণনজ্ঞানকে

পরোক্ষ

জ্ঞান

বলা যায়, তদ্ধপ পরব্রহ্বের সভা-জ্ঞানকেও পরোক্ষ

ধান বল! বায়, আর এই উত্যনত্রই অজ্ঞানের আবরণ-শক্তি সমান। ৫৭.

যেমন দশম পুরুষ বিষয়ে “তুমিই দশম পুরুষ' ইহা বলিলে তাহার সাক্ষাৎ
উল্লেখ হয়, তদ্রুপ 'আস্মাই পরব্রদ্ধ' এই বাক্য বিশেষরূপে বিচারিত হইলে

পর্রঙ্গের সাক্ষাৎ উল্লেখ হয়। কে দশম পুরুষ এইপ্রশ্নে ভূমিই দশম

বলিষা উত্তর করিলে পশ্চাৎ আপনার সহিত গণন! করিয়া আপনাকেই মশম
বলিয়া মনে হয়। ৫৮1৫৯।
'আমিই দশম" এইরূপ ৰাক্যজন্যযেজ্ঞান, তাহা বাধিত
হয়মা,এবং নব
চা

ঙ্গ

আদিমধ্যাবসানেষুন নবস্বন্ত সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্র্মসত্্ৎ পরোক্ষতঃ।

গৃহীত্ব। তত্বমস্যাদিবাক্যাদ্ ব্যক্তিৎ সমুক্লিখেৎ ॥ ৬১
ন্বস্য ুন্মত্বধীরিয়ম্।
আদিমধ্যাবসানেষু

নৈব ব্যভিচরেৎ তম্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্িতয্ ॥ ৬২
জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন ভূগ্ঃ পুরা ।
পারোক্ষ্েণ গৃহীত্বাথ বিচারাদ্ ব্যক্তিমৈক্ষত ॥ ৬৩ ॥
রিয়ায়াংচনবানামাদিমধ্যাবলানেযু পরিগণনেৎপাহং দশমে। ন বেছি নংশয়ন্চ ন

ভবেৎ অস্ত; ল| দৃঢাৎপরোক্ষরূপেতার্থঃ ॥ ৬* ॥
এডৎ দর্বং দাষ্টাস্তিকে যোজয়তি,--নদেবেত্যাদীতি। আদিমধ্]াবলানেহিতি
গ্লোকদয়েন। 'নদেব সৌঁম্যেদমগ্র আসীদেকমেবান্ধিভীয়'মিত্যাদিবীকোন রল্ষানভীব"
গ্রথমং নিশ্চিতা তল্ক জীববধূপেণ প্রবেশাদিযুক্তিপর্ধ্যালোচনয়] প্রত্যগ্রূপত্বং সম্তাবা "তৎ
স্বমন্তা'দিধাকোনা দিতীয়ব্রক্ষরূপমাত্মানমহং ব্রন্াস্মীতি নাক্ষাৎ কুয্যাৎ ॥ ৩১ ॥

অভ ইয়মাত্মনে| বরন্ষত্ববুদ্ধিঃ পঞ্চানাং কোশানামূু আদিমধ্যাবনানেহাজুনো! বাব-

হবারেছপি নৈবান্তথা তবতি অতোহস্ত! বুদ্ধেরপরোক্ষজ্ঞানত্বং সুস্থিতমিতার্থ:৷ ৬২ ॥
নম্বেবং প্রথমতঃ কেবলং বাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমুৎপদ্যতে পশ্চাৎ বিচারসহিতাদপরোক্ষজীনমিত্যেভৎ কুভোহ্বগম্যতে ইত্যাশক্কা তৈত্তিরীয়কাদিশ্রতার্ঘপষ্্যালোচনয়েভ্যাহ-__জম্মাদীতি। ভৃগুনামকঃ কশ্চিদৃষিঃ পুর! “যতো!বাইমানি ভূভানি ভায়ন্তে,
ফেন জাভানি জীবন্তি ষখ প্রশ্নন্ত্যতিনংৰিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ ব্রদ্দে”্তি বাকাশ্রুতেন

জগজ্জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন জগৎকারণং ব্রক্ম পরোক্ষতয়াবগমা অনময়াদিপদ'কোশবিচারাদ্ ব্যক্তি পরত্যগাত্মনে! রূপং বর্ষ দৃষটধানিত্য্ঘচ ॥ ৬৩।

সংখ্য। গণনায় আদি, অন্তবামধ্য যেসময়েই হউক না, আমি দশম কি ন
এ সংশয় হয় না। ৬০।

প্রথমতঃ 'সংস্বরূপ পরত্রহ্ম আছেন' এই বাক্য দ্বারা পরব্রদ্মের দভাতে

গরোক্ষ জ্ঞান হয়, পশ্চাৎ 'তুমিই পরব্র্ধ এই, বাক্য ছারা ব্যক্তির উল্লেখ হইলে
তাহাতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। এইপ্রকার পরব্রম্বোর অপরোক্ষ জ্ঞান আন্যনত
মধ্যে কখনই ব্যভিচরিত হয়না,অতএব ইহাই যেঅপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা সিদ্ধ
হইল। ৬১৬২।
খ্বাহা হইতে এই সমুদ্ায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? ইত্যাদি লক্ষণ
দারা ভুত

শরনযা

পঞ্চদশী ।

২৪৭

যধ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যৎ নোচে ভূগোঃ পিতা ।
তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচাধ্য স্থলযুক্তবান্ ॥ ৬৪ ॥
অন্পপ্রাণাদিকোষেষু স্ৃবিচার্ধ্য পুনঃপুনঃ |

আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্ব! ব্রহ্মলক্মমাপ্যযুযুজৎ ॥ ৬৫ ॥
সতং জ্ঞানমনস্তঞ্চেত্যেবং ত্রহ্মস্বলক্মমণম্ |
উক্তা। গুহাহিতত্বেন কোশেঘেতৎ প্রাদর্শিতিম্ ॥ ৬৬ ॥
নন্বশ্মিন প্রকরণে ত্বং ব্রক্মাসীতোবমাছ্যপদেশবাক্যাভাবাৎ কখং ভূগোরাজ্মতত্বনাক্ষাৎকাত্ম ইত্যাশঙ্থ্যাত্মসাক্ষাৎকারহেতুবিচারযোগাহ্লদর্শনাদিত্যাহ-__যদ্যপী তি।৬৪।
নম্বন্মময়াদিকোশেষু বিচারিতেষু, প্রভীচঃ লাক্ষাংকারে! তবতু ব্রহ্গণত্ত কথমিতাশঙ্কাপ্রতীচ এব বন্গত্বাং পঞ্চকোশবিচারেণানন্দা জুব্যক্তিং সাক্ষাড কৃত্বা 'আনন্দ'দ্ধোব
খলিমানি ভূতানি জায়ত্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্ছং প্রয়ন্তভিনংবিশল্টি'

ইতোবং ব্রক্মলক্ষণমপি প্রতীচ্যেব যোজিভবানিত্যাহ-_অন্প্রাণাদীতি ॥ ৩৫ ॥
ননু ব্রন্মলক্ষণস্তানন্দাত্বরূপে প্রত্ীচি যোঁজনং ন ঘটতে ত্রচ্মণ: তটগ্থতেন প্রহীচে?

ভিন্নহ্বাদিত্যাশক্ষয ন ভেদঃ সত্যাদিলক্ষণন্ত ব্রহ্ষণ প্রত্যগ্র,পেণাবন্থানশ্রবণাদিত্যাহ-সভা জ্ঞানমিতি। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রন্দে'তোবং রক্ষন্বলক্ষণং ব্রহ্ষণঃ স্বরূপলক্ষণমভিধায় “মো! বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্লি”ত্যনেন বাঁকোন পঞ্চকোশগুহান্তঃ.
গ্রিতত্বেন তস্ঠৈব প্রতাগ্র,পত্বমভিহিভমিতার্থ? ॥ ৬৬ ॥

সি প্রথমতঃ; পরত্র্ধ পরোক্ষে জানিয়া পশ্চাৎ বিচার দ্বারা সাক্ষাৎ উল্লেখপুর্ববক অপরোক্ষরূপে জানিয়াছিলেন। ৬৩ ।
যদিও ভূগুর পিতা ভৃগুকে পরোক্ষরূপে পরব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, তুমিই

পরক্রহ্ম, এমন অপরোক্ষ জ্ঞানজনক উপদেশ করেন নাই, তথাপি অনপপ্রাণাদি
বিচার্য্য বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভূগু অনপ্রাণাদি কোশের
অনিত্যতা পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া! অপরোক্ষ স্বীয় আত্মাতে আনন্দ প্রাপ্ত

হইয়। তাহাতেই পরতরঙ্গের স্বরূপলক্ষণের এক্য করিয়াছিলেন । ৬৪।৬৫
পরব্রক্ম সতস্বরূপ জ্ঞানম্বূপ ও অনন্তত্বরূপ'__এই প্রকার স্বরূপলক্ষণ

করিয়া তাহাকেই অন্রময়াদি কোষমধ্যে বুদ্ধিস্থরূপে নিরূপণ

করিয়াছেন,

সুতরাং স্বীয্ধ আত্মাতে যে আনন্দ, তাহার সহিত উক্ত পরত্রন্ষের স্বরূপলক্ষণের উকা করা সম্ভাবিত হইল । ৬৬

২০৮

পঞ্চদশী |

পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেনক্দরো য আত্তত্যাদিলক্ষণীৎ।

অপরোক্ষীকর্তমিচ্ছংস্তুর্বারং গুরুৎ যযৌ॥ ৬৭ ॥

আত্মা বা ইদখিভানো পরোক্ষৎ ব্রন্ম লক্ষিতম্।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাৎ প্রজ্ঞানৎ ব্রহ্ম দর্শিতম্ ॥ ৬ ॥
অবাস্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষব্রক্ষধীর্ভবেৎ |

সর্ববত্রৈব মহাবাক্যবিচারাত্বপরোক্ষধীঃ ॥ ৬৯ ॥
এবং তৈত্তিরীয়কশ্রুতিপরধ্যালোচনয়৷ ভূগোঃ পরোক্ষজঞানূ্বকংবিচার
সাক্ষাৎকার দর্শরিদ্বা ছান্দোগ্যক্রতিপর্যালোচনয়াপি ছছ্ দর্শরতি পারোক্ষোণেনি

ইন্ছে 'ঘ আত্মাপহতপাপ,মা উরে। বিশ্বৃহ্র্ধিশোক' ইভ্যাদিবাক্কাপ্রতিপাদিতেন তক্ষণেনাঙ্মানং পরোক্ষতয়াবগম্য বিচারাৎ শরীরজ্র়নিরাফরণেন ভৎসাক্ষাৎকরণায় গুরু
মণ: চতুর্বারমুপসন্ন ইতি ছান্দোর্গ্োপনিধদা্টমাধ্যারে জর্মতৈ | ৬৭।

ইদানীসৈতরেকশ্রুতাধপি তদ্ দরশয়তি__আঁঞ্জেতি। “আত্মা বা! ইদমেক এবাগ্

আসীনরান্ৎ কিঞন দিধদিস্তানেন বাকোন ভ্রক্ষণো। লক্ষণমতিধায় “ম ঈক্ষত লোকান্ নু

সা! ইভী'ত্যুপ্রম্য তত প্রয় আবসথান্ত্রঃ স্বপ্নাঃ অরমাবসথোহ্যমাবলখোত্যমাবনখ
ইতানেন পরমাত্মবনি জগদধ্যারোপপ্রকারমতিধায় “দ জাতে! ভূভান্ততিব্যৈক্ষত কিদিহাস্ঠং বাধদিষদি'তি তষ্ঠারোপিতক্ঠাপবাদমতিধার় “দন এতমেব পুরুষং ব্রহ্ধ ততসপঞ্টাদি-

দমদর্শমিভী”তি গ্রত্যগাত্ানো ত্রন্মরূপত্বমভিহিতং পুনশ্চ 'পুরুষেহবে+ত্যাদিন! জ্ঞানসাধল-

'বৈরাগ্যজননায় গর্ভাবাসাদিদোধং প্রদর্শয কোৎ্রমামেতি ব্য়মুপান্মহ" ইত্যাগিনা বিচাকেশ তত্বম্পদার্ধপরিশোধনপুরঃসরং

'প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গেতি প্রজ্ঞানরপন্ঠাজ্নো বঙ্গতং

দর্শিতিমিতার্থ;॥
৬৮॥

উদ্তস্ঠায়দিজরাহথ শ্রুতিতবপ্যতিদিশভি অবান্তরেশেতি। সর্বাত্র সর্বাস্র হ্রুতিব্বিতযার্থ;। ৬১

| বিননি্পাপও হুখ-ছু-রহিত নিতাচৈত্,তিনিইপরব ইত্যাদিলক্ষণ

ইন্জপরোক্ষভাবে
পরত্রক্ধ অবগত হইরা অপরোক্ষে জানিবার নিমিত্তইচ্ছাকরিয়া
জমাগত চারিবারগরুর নিকট গমনকরিয়াছিলেন।
৬৭
. সর পূর্বে কেবল একমাত্র এই পরর্ন্ধই ছিলেন, এই লক্ষণছারা
ত পশ্চাৎ অধ্যারোপ ও .অপবাদ ন্যায় ছারা
গরত্রহ্ধ পরোক্ভাবে লক্ষিহন,
৬৮।
আত্মারনরূ
তরষ-স্বরপপত্ প্রদর্শিত হইয়া।ছে
্রজ্ঞা
অপরাপর 'বৈদিকবাক্য বিচারদ্বারা পরর্রদ্ষের পরোক্ষ জ্ঞানহয়, আরঅর্দত্র

পঙ্চান্টী

২৯

ব্রহ্মাপারোক্ষ্যসিদ্ধ্র্থং মহারাক্যমিতীরিতম্ |
বাক্যবৃত্তাবতে ব্রন্মাপারোক্ষ্যে বিমতির্ন হি ৭০ ॥
আলম্বনতয়৷ ভাতি যোহম্মৎ্প্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবৌধ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১ ॥

মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্ববজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষাশবলঃ সত্যাদ্যাত্বকম্তৎপদাঁভিধঃ ॥ ৭২ ॥

প্রত্যকপরোক্ষতৈকন্ত সপ্দিতীয়ন্বপূর্ণত1।
নন মহাবাক্যবিচারন্তাপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং

স্বকপোলকলিতমিত্যাশক্কা

বৃক্তাবাচার্বোন্তথা গ্রতিপাদিতত্বাম্মৈবমিত্বাহ ব্রন্ষাপারোক্ষ্যেতি! অতো!

বাঁক

মহাবাকা,

রক্জাপরোক্ষাজ্ঞানে বিপ্রতিপত্তির্ান্তীভার্ঃ | ৭৯ ॥
বাকাতৃস্তাবুপপাপনপ্রকারং দর্শর়ভি আলশ্বনতয়েতি। ঘোহম্ঃকর্ণসস্তি নবোবে. হুম্তঃকরণোপাধিকশ্চিদাস্মান্মতপ্রভায়শকরোরহমিত্তি তানস্তাহমিতি শরদস্ত। ঢাজম্বনভঃ
বিষয়তেন ভাতি ন ভথাবিধো! বোধদ্বংপদাতিনঙ্মিত্ত পদমতিধা বাচকং ঘক্। ন
তবংপদাভিধঃ ত্বংপদধাচ্য ইত্যর্ঘঃ॥ ৭১॥

এবং দ্বংপদবাচ্যার্থমভিধ।য ভৎপদবাচ্যার্থমাহ মার়োপাধিরিভি। পারোক্ষাশৰল$
পরোক্ষত্বধন্মবিশিষ্ট ইভ্যর্থ;। এবং তটগথলক্ষণমূ অভিধায় ম্বরূপলক্ষণমাহ সত্যাদ্যাত্মঝ
ইতি। সত্যমাদি বেষাং জ্ঞান।দীনাং ভে নত্যাদয়; আত্মা স্বক্পপং যস্ত ন ভথাৰিধঃ
স্তংপদাতিধঃ তৎপদমদ্িধ] বাচকং যস্ঠ ল তত্পদীভিধ; তৎপদবাচ্য ইত্র্থঠ ॥ ৭২॥
এব" পদার্থাবভিধায় বাক্যার্থবোধনায় লক্ষণাবৃত্তিরারণীয়েত্যাহ-- প্রত্যগিতি।

মহাবাক্য বিচার দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়; ব্রহ্মবিষয়েঅপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধির জনই
ম্হাৰাক্য, একথা বাক্যবৃত্তি নামক সন্দর্তে (আচাধ্য) বলিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধ
বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানে শরসতরীয় বিবাদ নাই । ৬৯৭০
যে অন্তঃকররণোপাধিক জীবচৈতন্ত অম্মৎ শব্দ ও অম্মৎ-প্রত্যয়ের আলম্বন-

হন,তিনি মহাবাক্যন্ তু পদের বাচ্য আর সর্ববজ্ঞতবাদি-লক্ষণ,
রূপে প্রতীত
জগতের কারণ, পরোক্ষত্ব-ধন্মবিশিষ্ট, সত্য।দিথরূপ মায়োপাধিক
ব্রহ্ম মহাবাকাস্থ
তৎপদের বাচ্য। ৭১৭২ ।

পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব সতীত্ব ও পূর্ণত্ব «ই সকল বিরুদ্ধ ধর্মের সভা
এক বস্ততে থাকিতে.পারে না, অতএব তাছাতে লক্ষণ! স্বীকার করা যায়্।

২১,

পঞ্চদশ।
বিরুধ্যেতে যতস্তশ্মাল্লক্ষণ।
অন্প্রবর্ভতে ॥৭৩ ॥
তত্বমন্যাদিবাক্েষু
লক্ষণ! ভাগলক্ষণা।
সোহয়মিত্যাদিবাকাস্থপদয়োরিব
নাঁপরা ॥ ৭৪ ॥

সংসর্গে!
বাবিশিস্টো বা বাক্যার্থো
নাত্র সম্মত;
অথণ্ৈকরসত্বেন বাক্যার্থে। বিদুষাং মতঃ ॥ ৭৫ ॥
প্রত্যগ্বোধো
য আভাতি সোহঘয়ানন্দলক্ষণঃ।
প্রত্যকৃদ্বপরো ক্ষত্বে সন্ধিতীপ্নত্বেদ সহিতা পূর্ণভেতি মধামপদলোলী সমান; নদ্ধিতীয়-

পর্নন্বে চৈকন্ঠ বস্তনে। যতো। বিরধোতে অতে। লক্ষণাবৃত্তিরাশ্রয়ণীয়েত্যর্ঘ:॥ ৭৩ ॥
সা চ কীর্ৃশীভ্যত আহ, ত্বমল্তাদীতি। ভাগলক্ষপ! ভাগত্যাগেন লক্ষণেত্যর্থ:।
ত্র দৃষ্টান্তঃ--দোৎয়মিতি। সোখ্যং গেবদত্ত ইতি বাক্য্থয়োঃ দোখ্য়মিতি পদরোরথা
জহুদজহত্লক্ষণাবৃতিরাশ্রিতা নাপর! ন জহঙ্পক্ষ৭| নাপাজহল্লক্ষণ] তদ্দদত্রা গীতার্ঘ:॥ ৭৪॥
নন গামানর়েত্যাদিবাক্যেষু লক্ষণাবৃত্তা। বিনাপি বাক্যার্থবোধে। দৃষ্ঠতে তদ্বদত্রাপি

কিং ন স্সাদিত্যত আহ্--সংসর্গ ইতি । বখ। লোকে গামানয়েত্যাদে পদৈঃ স্বারি-

ভানামাকাঙ্ছালাজিধ্যাদিমতাং গবাদিপদার্ধানাষস্বয়ো বাক্যার্থত্বেন স্বীকৃত; যথা বা
নীলং মহত শুগন্থ্ুৎপলমূ ইত্যাদে! নীলত্বাদিবিশিষ্টন্তোপলস্ত বাক্যার্থভ্বং স্বীকৃতং

নৈবমত্র মচাব'ক্ষ্যেু সংসর্গবিশিষ্টয়োরগ্যতরস্ত বাক্যার্ঘবমত্যুপগম্যতে কিন্ত অথটৈকরছেন স্বগতাদিতেদশৃস্তবস্তমাত্রূপেণ বাক্যার্থো বিত্বত্িরভ্যুপেরতে অভ! ক্ষণাশরয়ণীয়েত্যর্ঘঃ॥ ৭৫॥

অথটৈকরসং বাক্যার্ঘং দর্শর্রতি প্রভাগ্বোধে যইতি। ঘঃ প্রভাগৃবোধঃ নর্বান্তর-

যেমন 'সোহয়ং দেবদত্ত, অর্থাৎ 'সেই এই দেবদত্ত” এই বাক্যে বিরুদ্ধ অংশের

পরিত্যাগরূপ ভাগলক্ষণা স্বীকার করা খায়, তদ্রপ “ততত্বমসি” অর্থাৎ
' তুমিই পরমাত্থা এই যহাবাক্যে বিরুদ্ধ উপাধি অংশ পরিত্যাগরূপ ভাগ
লক্ষণ অঙ্গীকার করিতে হয়।৭৩/৭৪

উক্তমহাবাক্যে
সংসর্গবাবিশিষ্টরূপ বাক্যার্ঘ
সম্ভব হয়নাঅভএব অখগৈরগরপ বাক্যার্থই পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন, যথা!প্রতিপ্রানীতে অবস্থিত
যেজীবচৈভন্ত,
তিনিই অথয়ানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ধ ; অথয়ানন্নস্বরপযে পরন্রঙ্গ,
্
তিনিই জীবচৈতন্য, এইরূপ যেএঁক্য, তাহাই অথটগকরস |৭৫।
. যখনপূর্বোক্ত
প্রকার জীব-চৈতন্ত) ও পরবরহ্মচৈতন্ত উভয়ে
ক্য প্রতীতি

পঞ্চদশী।

২১১

অদ্বয়ানন্দ্রূপশ্চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৭৬.
ইখমন্টোন্ততাদাত্য প্রতিপত্তির্বদা ভবেৎ।
অব্রন্ধত্বৎ ত্বমর্থন্ত ব্যাবর্তেত
তদৈব হি॥৭৯ ॥

তদর্থন্ত চ পারোক্ষ্যৎ যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।

পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগবোধোহুবশিষ্যতে(১) ॥ ৭৮ ॥
এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষন্্বানমীর্য্যতে ॥ |
যৈস্তেষাং শান্্রসিদ্ধাস্তবিজ্ঞানৎ শৌভতেতরাম্ ॥ ৭৯ ॥
আস্তাৎ শাস্তরন্য সিদ্ধান্তে যুক্ত বাক্যাৎ পরোক্ষরীঃ |
শ্চিদাআ্মা আভাতি বুদ্ধ্যাদিনাক্ষিহেন ক্ফুরতি নোহ্দয়ানন্দলক্ষণোৎদ্বিতীয় আনন্দ দীপ;
পরমাজ্েত্যর্থঃ অদয়ানন্্রূপশ্চ ঘথাবিধঃ

পরমাত্মা! প্রভাগৃ্বো ধৈকলক্ষণশ্চিদেকরলঃ

গ্রত্যগাক্বিবেত্যর্ঘ;
॥৭৩ ॥
এবমখণ্থার্থবোধেন কিং স্ঠাদিভ্যত আহ ইথমিতি ॥ ৭৭ ॥
ত্বমর্থন্ত প্রত্যগাতআনোহরন্দত্ব ভান্তিনিদ্ধা ব্রন্রূপত| তদর্থস্ত ব্রঙ্গণণ্চ পারোঙ্ন"
পরোক্ষজ্ঞনৈকবিষয়ন্বণ নিশন্ততে ততোহ্পি কিমিতি পৃচ্ছতি,নদ্যেবমিত্তি। উদ্রমাহ শ্ঙ্থিতি ॥ ৭৮॥
নন 'লময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষান্থতবমধনমাগম'ইত্যাগমলক্ষণমতে| বাকাস্তাপরোগ্া

জ্ঞানজনকতং কথমুচ্যত ইত্যাশক্ষ্য মিদ্ধান্তপরিজ্ঞানণৃস্তোত্রমিতি মনমি মিধায়োগহসতি
এবং নতীতি।

এবং বদন্তঃ নিদ্ধান্তরহস্তং নৈব জানভ্তীতার্থ: ॥ ৭১।

নন 'নিদ্ধান্তস্তাবং তিষতু, বাক্যস্ত পরোক্ষঞ্জানজনকত্তস্বমমানলিদ্ধষমিতি শঙ্গতে
আতন্তামিতি।

বিমতং বাক্য পরোক্ষজ্ঞানজনকং

ভবিতুমহতি বাকাত্বাৎ স্বগীপি-

হয়, তখন ত্বম্পদার্থ জীবের অব্রন্গত্ব এবং ব্রহ্ষচৈতন্যের পরোক্ষত্ব এ উভয়ই

নিবারিত হয, এইরূপ হইলে, এক মাত্র অখণ্ড চৈতন্য পূর্ণানন্কবরূপ জ্ানস্গরাপে
অবস্থিতি করেন। ৭৬।৭৭।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সিদ্ধ হইল যে মহাবাক্য বিচার দার পরব্রঙ্গের

অপরোক্ষ
জ্ঞানহয়,কিন্তু ইহাতেওযে ব্যক্তি বলে যে, মহাবাক্য দ্বারা অপ.
রোক্ষ জ্ঞানই হয়, তাহার শাস্তরসিদধান্-জ্ঞান অতিশয় উজ্ভ্বল। শাস্সের সিদ্ধান্ত
যাহা হউক, স্বর্গাদি-প্রতিপাদক বাক্যের স্তায় মহাবাক্য দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানই সম্ভব
(১) হ্বতিষ্ঠতে
ইতি মুও পুত পা*

১১২

পঞ্চদ ণা'।

র্গাদিবাক্যবন্ৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ ॥ ৮০ ॥
স্বতোহপরোক্ষজীবশ্যা ব্রন্মত্বমভিবাঙ্তঃ |
নশ্ঠেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্্মহৃত্যহো! ॥ ৮১ ॥

বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীরিতম্।
লৌকিকৎ বচনৎ সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদ্তঃ ॥ ৮২ ॥
অন্তঃকরণসস্তিন্নবোধো জীবোহপরোক্ষতাম্।
অহ্ত্যুপাধিসপাবান্ন তু ব্রন্ষানূপাধিতঃ ॥ ৮৩ ॥
নৈবৎ ব্রন্মত্ববোধস্ত সোপাধি বিষয় ।
প্রতিপাঁদকব।ক্যব ইতানুমানেন গরোক্ষত্ঞানঙ্নকত্বং দিদ্ধমিতার্থ:। অনৈকান্তিকোত্য়ং
হেতুরিতি পরিহরভি--নৈবমিতি। দশমন্তবমসীতি বাকো বাকাত্ে লমানে (২) সত্াপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্তোপলভ্তা
দিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্ তবংপদার্ধস্ত জীবস্তাপরেক্ষত্বাভাব প্রনঙ্গাদপি ন মহাৰাক্যং পরোক্ষজ্ঞানজনকমিভাঙ্গীকার্য্যমিভ্যাহ
স্বত ইতি ॥৮১॥

ইষ্টাপত্তিরিত্যাশক্ষ্যাহ,ৃদ্ধিমিতি ॥ ৮২৪
নন্থু সোপাধিকত্বাৎ জীবন্া পরোক্ষত্বং যুক্তং ব্রদ্মণত্ত নিরুপাধিকস্ত তন্ন বুজতে
ইডি শক্কতে,--অন্তঃকরণেতি ॥ ৮৩॥

হয়, ইহাই যুক্তিগম্য;-_এ কথা বলিও না, যেহেতু দরশমপুরুষবাক্যে তাহার

ব্যতিচার আছে,সুতরাং বাকাজন্য জ্ঞন্যেসর্বত্রই পরোক্ষ হইবে, এ যুক্তি
সঙ্গত হয় না। ৭৮--৮০।

যদি মহাবাক্যের ছারা পরোক্ষজ্ঞান শ্বীকার কর, তবে, স্বভাবত; অপরোক্ষ

স্বরূপ জীবের ত্র্ত্ব প্রতিপদনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তোমার পক্ষে জীবের স্বতঃসিদ্ধ
অপরোক্ষত্ব বিন হয়, আহা! ইহীতেমার কি মহৎ যুক্তি। আর বৃদ্ধির

লোভে মূলধনপর্ধান্ত নষ্ট হয়। এই অলৌকিক বাক্য অদ্য তোমার প্রসাদে
সার্থক হইল, অতএব মহাবাক্য দ্বারা যে, পরোক্ষ জ্ঞান হয় ইহা কখনস্বীকার করিও না।৮১/৮২।

যদি বল, জীবচৈতন্ত অস্তঃকরণে উপাধিবিশিষ্ট প্রযুক্ত অপরোক্ষের
যোগ্য হনবটে কিন্তু উপাধিরহিভ পরত্রহ্ধ কি প্রকারে অপরোক্ষ হইবেন?
(২) মৃন্দীমুদ্রিতপুস্তকে “মমানে, ইতি পদং নান্তি।

পঞ্চদশী ৷
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বাবদ্ধিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ্ ॥ ৮৪ ॥
অস্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভাৎ বিশিষাতে |
উপাধিজারঁবভীবন্ত ব্রহ্মতায়াঁশ্চ নান্থ। ॥ ৮৫ ॥
যথা বিধিরুপাধিঃ স্ত্াঁৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিয্।

স্ুবর্ণলৌহভেদেন শৃক্খলত্বং ন ভিদ্যতে ॥ ৮৬ ॥
বর্ষণে! নিরপাধিকত্বমলিদ্ধমিতি পরিহরতি,_নৈবমিতি।

জীবস্ ব্রহ্গরূপতাক্তানং

ঘদস্তি তস্য মোপাধিকবস্তবিষনত্বাৎ তদ্বিষয়স্ত ব্রঙ্গণোৎুপি লোপাধিকত্ব জ্ঞানস্য
নোপাধিকবিষয়তব্* জে়স্ত লোপাধিকত্মস্তরেণ ন ঘটত ইতি ভাখঃ। তদেব কুদ্ছ
ইত্যত্ব'আহ-যাবদিতি ॥ ৮৪ ॥

নু ভহি জীবব্রক্মণোধিলক্ষণমুপাধিদ্বয়ং বক্তব্যমিত্যাশক্ষ্যাহ,_অন্ত:করণতি।
জীবভাববরক্মভাবরোরন্তঃকরণনাহিত্যরাহিত্যে এবোপাধী ইত্যর্ঘ ॥ ৮৫

নম্বস্তকরণমন্বন্বস্ত ভাবরপত্বাছুপাধিত্বমস্ত নাঁভাবরূপস্ত ভদ্রাহিতাস্ত তছুচিতমিত্যাশঙ্ষ্য "যাবৎ কাধ্যমবন্থায়ি ভেদহেতোরুপাধিত' ইত্যুক্তোপাধিল্ণত্ত মাহিভারাহিত্যয়োরতয়োরপি নত্বাছচিভমেবোপাধিত্বমিত্যতিপ্রায়েণ পরিহরতি দথেতি।
বিধি9ভাবরূপোত্ভ্তঃকরণসন্বন্ধৌ। যখোপাধিঃ স্তাৎ তথা প্রতিষেধোহভাবরূপোহন্ত
করণবিয়োগ উপাধিঃ কিং ন স্তাৎ কিন্তু স্তাপেব ইতার্থ:। তখাঁপি ভাবাভাবরূপন্থ-

লক্ষণমবাস্তরবৈলক্ষণ্যং দৃশ্ঠতে এবেত্যাশঙ্ক্য তন্তাকিঞ্চিৎকরত্বেনানাদরণীয়স্বমিভাতিপ্রেত দৃ্ান্তমাহ নুবর্েতি। পুকুষপ্রচারনিরোধকত্বাংশে অনুপধুক্তং সুবর্নস্বলহস্কাদিক'
বৈলক্ষণাং ্দদনাদরণীয়ং তদমিত্যর্ঘ॥ ৮৬।

ইহা প্রশ্যোগ্য নহে, যেহতু মোপাবি ব্যতিরেকে রক্ত বোধই হয় নট
আর যাবংকাল পধ্যন্ত বিদেহকৈবল্য ন| হয়, তাবং পর্যন্ত উপাধি নিবারণ কর:
কাহারও সাধ্য নহে । ৮৩৮৪ ।

অন্তঃকরণ-সাহিত্য

অর্থা২

অন্তঃকরণ-বিধানকূপ জীবে

উপাধি এবং

অন্তঃকরণ-রাহিত্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ-নিষেধরূপ পরকরক্ষের উপাধি ; জীব ও
বন্ধের উপাধিগ্ণত এইমাত্র
তেদবিধান। ৮৫।

যে প্রকার উপাধি হয়, প্রতিষেধ তদ্রপ উপাধি কেন ন| হইবে?

যেহেতু পদদ্য়ে লৌহের শুঙ্খল থাকুক আর সুবর্ণেরই শৃঙ্ঘল থাকুক. শ্বগলতেরে অন্তথা হর না। ৮৬।

২১৪

পঞ্চদশী।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।
বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিক্ষম্ ॥ ৮৭ ॥

অহমর্থপরিত্যাগাদহৎ ব্রহ্ষোতি ধীঃ কুতঃ।
নৈবমৎশস্তা হি ত্যাগে। ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥ ৮৮ ॥

অস্তঃকরণসস্ত্যাগাদবশিস্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রন্মেতি বাক্যেন ব্রন্মত্বৎ সাক্ষিণীক্ষ্যতে ৮৯
বিধেরিব নিবেধস্াপি ব্রক্ষবোধোপায়তেন ব্রদ্ষোপাধিত্বং দ্রঢ়য়িতুং বিধিনিষেধয়ো
রপি ব্রক্মবোধোপায়ত্বমাচার্যোনিরূপিতমিতি দর্শয়তি অতদিতি। তচ্ছজেন ব্রজ্জািধীয়তে অতচ্ছষেন তদি) রিক্তমজ্ঞানাদি, নেতি নেতীতাাদিব্যাবৃত্তিনিরসনং ন তং অতং
ভক্ত প্রপঞ্চস্ত ব্ারৃত্তিনিরমনং তদের রূপমুসায়স্তেন সাক্ষা$ বিধিমুখেন চ বিধি-

ধিধান', সাক্ষাৎ বাচকশবপ্রয়োগঃ 'নতাং জ্ঞানমনন্তমি'তোবমাদিরপন্তেন চ বিধিমুখেন
ভদৃদ্বারেণা পীতার্ঘ;; বেদান্তানামুপনিষদাং প্রন্ব্িঃ প্রবর্তন, প্রতিপাদনং ব্রদ্মণীতি
শেষঃ॥ ৮৭

নন্ু বেদাস্তানামু অতদ্ব্যাৃত্তা! ব্রন্মবোধকত্বাঙ্গীকারেৎহংশন্দার্ঘস্ত কৃটহস্তাঁপি
তাগপ্রনঙ্গাদহং ব্রহ্ষান্মীতি লামানাধিকরণোন জ্ঞানং নোদেতুমর্থতীতি শঙ্ষভে
অহমর্থেতি।

অহংশবার্ঘন্ত সর্বাস্তাতাক্তত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি,_নৈবমিতি।

যন্মাং কারণ! ভাগলক্ষণয়! জহদজহল্লক্ষণয়া অংশশ্তাহংশবারঘকদেশস্য

হি

জড়াশস্ত

ত্যাগ ঈরিতঃ
নতুক্টন্স্ত অতোহ্হং বরদ্গান্মীতি জ্ঞানমুপপদ্যত ইত্যর্ঘঃ
|৮৮॥

অংশতাগেন বোধমপ্রকারমূ অভিনীয় দশর়্ভি__অন্তঃকরণেতি | ৮১ ॥

অন্ত পদার্থের প্রাতষেধ এবং প্রতিপাদ্য বস্তার সাক্ষাৎ বিধান এই উতর

প্রকারে বেদান্ত সকলেরব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রবৃত্তি হয়, আচার্ধা বেদান্তের এইরূপ
চুইপ্রকার প্রবৃতি নিরূপণ করিয়ছেন। ৮৭।

যদি বল,ভাগ ত্যাগ লক্ষণীতে অহংশব্দার্থ পরিত্যাগ করিলে 'অহং ব্রহ্ষ'

এইপ্রকার জ্ঞানকিরূপে
সম্ভবহয়? এরপ শঙ্কাকরিও না, যেহেতু
এস্থলে

ভাগ লক্ষণাতে এরূপ অংশ-ত্যাগ অভিপ্রেত নহে; এ স্থলে অস্তঃকরণরপ
উপাধি অংশ পরিত্যাগ
করিয়! অবশিষ্ট চৈতন্তে 'অহং ব্রহ্ষণ এই বাক্য প্রয়োগ
দ্বারাপরত্রহ্নচৈত্য
লঙ্ষিত হন॥৮৮/৮৯।

পঞ্চদশী।
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স্বপ্রকাশোহপি শাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেহন্যবৎ |

কলব্যাপ্যত্বমেবাস্তয শান্ত্ররুভিনিবারিতম্ ॥ ৯০ ॥
ুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্ন,তে| ঘটমূ।
তত্রাজ্জানং ধিয়া নষ্টেবাভাসেন ঘটঃ ম্ফরেখ ॥ ৯১॥
ত্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিত ।

সয়ং ন্ফ,রণরপত্বান্নাভা উপযুজ্যতে ॥1৯২ ॥
ন্কেবজস্ত প্রতগানঃশপ্রকাশতাদ দিবি
ন টে ইভাশঙ্ক্যাহ
স্বপ্রকাশে|হপীতি। অগ্ঠবৎ ঘটাদিবদিতযর্থঃ | স্বপ্রকাশোৎহমিতোবংবুদ্ধিবত্তিসশ্তবাদিতি
ভাবঃ। তর্ঘ/পনিদ্ধাস্তাপাত ইত্যাশঙ্ষ্য পূর্বাচার্যোরপি বৃতভিব্যাপ্যতস্যাঙ্ষীুতঙ্াপ্লায়মপসিদ্ধান্ত ইতি পরিহরতি,-ফলব্যাপ্যত্বমিতি | লং রৃত্তিপ্রতিবিশ্মিতশ্চিদাভাসতৃদ্যাপাহমেবাস্ প্রত্যগাবনো নিরাকৃতং স্বন্ঠৈব স্কুরণরূপক্কাদিভি ভাব: ॥ ১০ ॥
আত্বনি ফলব্যাপ্ত্যভাবং দর্শগ্লিতৃমনাত্মনে। বৃত্ত্যা করেন চ ব্যাপা়্, পণয়ছি

দুন্দীতি। উভয়ব্যাণ্ডেঃ প্রয়োজনমাহ তত্রেতি।

তত্র তয়োঃ নুদ্ধিচিপাভানয়োমধে।

ঘিয়া বুন্ধিত্া। প্রমাণভূতয়। অজ্ঞানং নষ্টঁতি গানাজ্ঞানযোর্বিরোধা২। আভানেন
স্দিতানেন ঘটঃ ক্ফুরেং জড়তেন ম্থতঃ ক্ষ,রণাযোগার্দদিতি ভাবঃ। ১১ ॥
ইদানীমান্রনি ততো! বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি- ব্র্গণীতি।

প্রত্যগৃরক্মখোরেক
ইঙ্টা-

জ্ানেনারৃততাৎ তস্তাজ্ঞানস্ত মিরৃত্ঁয়ে বাকজন্যয়াহ' ব্দ্ধান্মীতোবনাকারয়। পীর
ব্যাপ্তিরপেক্ষাতে স্বস্তৈব শ্ফরণরূপত্াত তংস্ক,বণায় চিদাভামে| নাপোতে্তো মৃজামানোহপি চিদাভানে। নোপণুজাত ইভার্থ; । ১২॥

_ পররর্চৈজ্ঞ প্রকাশ| হইলেও অন্য বন্তর স্টায় বৃদ্ধির্তির বাপ্য হন,
কখনই জীবচৈতন্যের ব্যাপ্য হন না, ইহ। পূর্ব প্লদ আচাধোর।
তিনিতু
কিন্
নিরূপণ করিঘাছেন। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও ততস্থ চৈতন্রূপ জীন, উভয়ে, গট!দি

বিষয়কেপ্রাপ্তহয়, পরেবুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয়, এবং ছীবচৈভন্য তাহাকে প্রকাশ করে, তদ্রপ পরত্রহ্মচৈতন্ঠ বৃদ্ধিবন্তির ব্যাপ্য হইলে

তদগত অজ্ঞান নষ্টহয়বটে, কিন্তুজীবচৈতন্ত তাহাকে প্রকাশ করিতে সমথ
হন না। যেহেতুতিনিস্বয়ংপ্রকাশ ৯০৯১।

পররহ্ষবিষয়ক অঙ্গন নাশের নিমিত্ত তীহাতেই বুদধিবৃত্তর ব্যাপ্তি স্বীকার
করা রায়, আর তিনি স্বয়ংগ্রকাশস্বরূপ, এই জন্য তাহাতে জীবটৈতন্তের

২১৩

.

পঞ্চদশী।

চক্ষ্দীপাবপেক্ষ্েতে ঘটাদের্দর্শনে যথা! ।

ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥
স্থিতোহপ্যসৌ চিদাভাসে। ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম ।

ন তু ত্রন্ষণ্যতিশয়ৎ ফলৎ কুর্য্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৯৪ ॥
অপ্রমেয়মনাদিঞ্চেত্যত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্ ।

মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা! শ্রুতা ॥ ৯৫ ॥
উ্তমর্থংদৃ্টন্তপ্রদর্শনেন বিশদয়তি চক্ষুরিভি। অন্ধকারারতঘটাদিদর্শনে চকষুদাঁসবৃভাবপাপেক্ষ্যেভে দীপদর্শনে ন তুতথা কিন্তবেকং চক্ষুরেবাপেক্ষাতে যথা তথা ব্রহ্ধণাজাননাশায়েতি পূর্বোণ সম্বন্ধ; ॥ ১৩ ॥

ননবুদ্দিতদূতত্বীনা', চিদাভীসবৈশিষ্ট স্বাভাবযাং ঘটাদিখিব ব্রন্মণপি ফলবাত্তিন্বলাদূভবেদিত'শক্ষণাহু স্থিতোহপীতি।

যদ্যশি ঘটাদাাকারবৃত্তিবং ব্রন্দগোচরবৃত্তীবপি

চিদাভ'দোহক্কি তথাপি নসেখ ব্রন্মণে! ভেদেন ভালতে কিন্তু প্রচণ্ডাতপমধ্াবর্ধি-

প্রণীপপ্রভাবৎ তেন একীভূত্ত ইব ভবতি অতো ন স্করণলক্ষণাতিশয়জমকো ব্রন্মণীতার্থ,॥ ৯৪ ॥

নন্থু ব্রহ্মণি ফলবাপ্তির্া্তি বৃত্তিব্যাপ্তিত্ত বিদাত ইত্যাক্ং তত্র কি প্রমাণমিত্যাশঙ্ষাগমঃ প্রমাপমিত্যাহ অপ্রশ্ৈয়মিতি। নির্নিকল্পমনন্তঞ হেতুদষ্টান্তবর্িতষু

অপ্রমেয়মনা দিঞ্চবজ.জাত্বা মুছাতে বুধ+ ইত্যত্াক্ষিন্ অন্ত শ্রত্যামৃতবিনূপনিষদা অপ্রমেয়শবেনেদ, ফলব্যপ্তিরাহিত্যমুক্তম্ব। 'মনসৈবেদমান্তব্যং নেহ নানাস্তি কির্নেভি
কঠবলযাং ধীব্যাপাতা শ্রভা বৃত্তিব্যাপাত্বং শ্রুতমিত্যর্থ; ॥ ১৫॥

প্রকাশ সম্তব
হয়না। যেমন ঘটাদি দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভদ্বের সাহাযা

আবশ্তক, কিন্তুদীপদর্শনে
আরদীপান্তর আাব্যক হয় না, কেবল চ্ষু মাত্রই
অপেক্ষিত হয়, তদ্রপ পরত্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশের নিমিত্ত নৃদ্ধিবৃত্তি অপে-

: ক্ষিত হয়, কিন্তু তীহার ন্বপ্রকাশ শ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত আর জীবচৈতন্ঠের
প্রকাশ অপেক্ষা করে না । ৯২৯৩।

প্রতিশরীরে অবস্থিত এই জীবচৈজ্ঞ জ্ঞানের উত্তর কালে কেবল পরব্রন্ধের,
পুদহিত একীভূত হন,কিন্তু ঘটাদি বিষয় প্রকাশের শ্ায় ব্রন্ধ!স্কুরণরূপ কোন
অতিশয় ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হননা। ৯৪।

বঙ্গে ফলব্যাপ্তি নাই, কিন্তবৃ্তিব্যাপ্তিআছে, এ বিনে 'অপ্রমেয়মূ' ইত্যাদি.

এবং “মনসৈব্দম ইত্যাদি শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সেই অনাদি পররহ্গ

পঞ্চদশী |
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আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্্রীতি
বাকাতঃ |
ব্গাত্মব্যক্তিমুল্লিখ্য যো৷ বোধঃ সোহভিথীয়তে ॥ ৯৬ ॥

অস্ত বোখোহপরোক্ষোহত্র মহাবাক্যাৎ তথাপ্যসৌ'।
ন দুঢ়ঃ শ্রবণীদীনামাচার্ষোঃ পুন্নরীরণাৎ্ ॥ ৯৭ ॥
অহ ত্রন্মেতি বাক্যা বোধে খাবদদৃষ্চীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছবণাঁদিকৰ্ ॥ ৯৮ ॥
আজ্মানধেচে বিজানীয়াদিতি মন্ত্রণ।পরোক্ষত্ডানশোক নিৰৃত্যাধ্যং জীবগত্তমব হয়তিধীয়ত ইতুক্তমপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্াথযোে উভে ইমে অৰঙ্থে জীবগে বরে
আহ্বানঞ্চেদিতি। শ্রুভিরিতানেন ক্লোকেম তঞ্জ কিরত,শেনাপরোক্ষ জানমুচাতে ইতা-

কাক্ষায়ামাহ আযমানক্েদিতি। ব্রদ্মাত্মবাডিং লগ্চাদিলদ্ষণত্রঙ্ষাতিনপ্রতাগাত্মস্বরূপমুলিথা বিষয়ীকৃতা মে! বোধে জায়তে ব্রন্গাহমা্রীতি নেংহতিধীয়তে তনেন বাকো(নভার্ঘ ॥ ১৬॥
ননু হরি পুর্ববোন্তরীত্যা নরদ্বাক্যবিচারাদেবীপরোক্ষ রামলিদ্ধে; 'আবুত্িরস£5%

দেশাদি'ত্যাদে বিহিত; শ্রবণাধ্যাবন্তনমননৃেরং স্তাদিত্যাশক্্য জ্ঞানদা্টণায় তপাবন্নানু&নক্সাচা ধ্যৈরভি হিতত্বাদনৃষ্ঠেরমেবেত্যাহ,_অক্তিতি। অত্র রক্ষাঁগনি খিষয়ে মহাবাকণাও লককচ্ছতাদৃবিচ'রলহিতাদপরোক্ষবোধোহ্প্ত ভবতেবং তথাপি নানে দৃঠোহ্ত:
শরবণাদ্যাবর্তনীয়ং শ্লীমচ্ছগ্ষরাচার্যযোঃ পুনবংক্যার্জ্ঞানে-ংপত্তানন্তরমপি শ্রবণাধাধন্ত-

নাভিধানাদিভ্যর্থ) ( জবানদাঢ্যায় ইতি অর্থ/ল্লত্যতে ॥ ১৭ ॥
|
আচার্্যৈঃ কেন বাক্যেনাভিহিতমিত্যাশঙ্ক্য শুদ্বাক্যং পঠতি,_অহমি।ত ॥১৮॥। .
প্রমাণ চৈতন্তের ব্যাপ্য নহেন, তিনি আবকুত, কিন্ত তিনি বুদ্ধিবুির ব্যাপা
হন। ০১৫1

. এই তন্তি দীপের প্রথমে উক্ত, “আত্মানঞ্চেদে বিগানীর/দ--য়মস্ি_ অর্থাত
প্রমাস্তোকে যদিএই আমি" বলিয়া ভানে__এই শ্রতি বাকা দ্বার! জীব রঙ্গের

ঘভেন বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞনিই প্রতিপ্নদ্য। ৯৬।

ধদিও উক্ত বিষয়ে মহাবাক্য দ্বারা অপরেক্ষ জ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই
জান দৃঢ় নহে; কেননা, বাক্যার্থ জ্ঞানের পরেও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যান

অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য, ইহা আচাধ্যেরা নয় বরিঘ্াছেন। *৭।
“াবং পর্যন্ত “আমিই পরব্রহ্ধ' এইরূপ
.বাক্যারথ জ্ঞান দুঢ়ত্র না হইবে,
১৯

ঙ

পঞ্চদশী |

নাঁ়িৎ সস্ভি হাদাস্ত হেতব, শ্রুতানেকত] |
অসন্তাব্যত্বমর্থস্ত বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯* ॥

শাখাড্দোথ কামভেদাচ্ছুতৎ কর্ণান্তথান্তথ! |
এবমত্রাপি মাশঙ্কীত্যত শ্রবণমাচরেৎ॥ ১০০ ॥
ব্দোস্তানামশেষাঁণামাদিমধ্যাবসানতঃ ।

্রন্ধাত্বন্তেব তাৎ্পর্যমিতিধীঃ শ্রবণৎ ভবেৎ ॥ ১০১ ॥
ননু বাঁকাপ্রমাণজনিতস্ত জ্ঞানস্ঠ।দাঢং কৃতইভ্যাশঙ্ক্যাহ,-বাঢ়মিভি। হি বস্বাং
ক্কারণাৎ শ্রভানেকত। শ্রুতীনাং নানাত্বমেকে! হেতুররথস্তা খটৈকরনস্যাদ্বিভীয়ররদ্মরগ
স্যালৌকি কতেনানস্তাবিভন্বংপরো। হেতুঃ বিপরীতভাবন! চ পুনঃ কর্তৃতাদ্যতিমানরপা
ভৃভীয়ে! হেত্ঃ ইতোবংবিধ। অদার্টান্ত হেতধে! বাঢ়ং সম্ভি নর্বথ| বিদান্তে
অতোৎপরোক্ষানৃতবদার্টযায়বণাদিকমাবর্তদীরমিতি ভাবঃ ॥ ৯৯॥
এবং ত্রিবিধান্ দার্স্য হেতুমপত্তস্ত শ্রাতিনানাততপ্রযুক্কাদা্/নিবৃত্তয়ে শরবণারৃত্ি

কর্ধব্যেত্যাহ-__-শাখাভেদাদিতি| যখা শাখাভেদাং কর্মভেদঃ শ্রায়তে “মদৃচৈব হোত্র
ক্রিয়তে যজুষাধবর্যাবং লায়়োপণীথ'মিতি যথ! থা “কামভেদা কারীর্্যা বৃষ্টিকামে! জে

শতকৃগতমাযুঃকাম ইভ্যানিকর্্মভেদঃ করত এবমুপনিযৎস্বপি গ্রতিপাদাততবপ্ক ভে”
শঙ্গান্জাং তক্সিবারণান শ্রবণং পুনঃপুনঃ কর্তব্যমিত্যর্ঘঃ ॥ ১০০৪

কিন্তদ্জুবণমিত্যাকাক্্ষায়াং তত্লক্ষণমাহ-_বেদান্তানামিতি। নর্ববাসামপুযুপনিষণাসুপত্রমোপসংহারাদিপর্যযালোচনায়াং ব্রন্মরূপে প্রভাগাত্স্তোব ভাৎপধ্যমিদম্পারদ্পঘেণ
'পরধ্যবনানমিতোবংরূপে। নিশয়ঃ শ্রবণমত্যর্চ;॥ ১০১

তাবৎ পর্যন্ত মুমুক্ু ব্যক্তি শমাদি-সাধন সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যামন
অনুষ্ঠান করিবে ” ৯।

অপরোক্ষ জ্ঞানের দৃটতার প্রতিশ্রুতিভেদ, অসম্তাবনাও বিপরীতভাব
প্রতিবন্ধক আছে বলিয়! শ্রবণাদি কার্য পুনঃপুনঃ কর্তব্য এবং যেমন শাধাতে

ও কামনােদ প্রযুক্ত বিবিধ প্রকার কর্ম শ্রুত হয়, তদ্রুপ উপনিষৎপ্রতি
শঙ্কা নিবৃত্তির জন্যও পুনঃপুন শ্রবণা্ি
পাদ্য বন্ধও বিবিধ হইতে পারে, এইশ
বিধেয়। ৯৯১০০ ।

সমস্ত বেদান্তের আন্যন্ত মধা সর্বত্র পরর্রদ্ধ চৈতন্তোই তাৎপর্য,এই

প্রকারযেজ্ঞান, তাহাকেশ্রবণ. বলা যায়; ইহা শারীরিক কৃতরেরপ্রথমাধ্।

পঞ্চদশী।

২১৯

সমন্বয়াধ্যায় এত সুক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ
তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থন্ত দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥ ১০২ ॥
বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদৃদেহা
দিম তধীঃ ক্ষণাঁৎ্।

পুনঃপুনরুদেত্যেবং জগত্সত্যত্বধীরপি ॥ ১০৩ ॥
বিপরীত! ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ্ সা নিবর্ভুতে ।
তত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদৃপাঁসনাঁৎ ॥ ১০৪ ॥

উপান্তয়োহতএবাত্র ব্রহ্মশান্ত্রেৎপি চিস্তিতাঃ |
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রন্মীভ্যাসেন তদ ভবে ॥ ১০৫ ॥
তচ্চিন্তনং ভিওকরনমন্তোসতাং তৎ্প্রবোধনম্।|
এবংবিধ- শ্রবণত কুত্রনিক্রপিভমিভাত আহ_দমরেতি ॥ এতও শ্রবণ”1 দমাধযায়

ুষ্ঠৃক্তং ব্যানাদিভিরিতি শেষঃ। অর্থান্তাবনানিবৃত্থিহেতুর্মননন্ত দিতীয়াধায়ে নিক"
পিতমিত্যাহ--বীস্বাহ্থেতি । প্রমেয়গতান্্পপত্ভিপরিহারদ্বারা বুদ্দিস্ব'স্থাকারিভিসকৈ্ুক্তিশবাভিধেয়েরর্ঘন্ত নম্তাবন| সভ্ভাবিতত্বানসন্ধানং মনন: দ্বিতীয়াধায়ে নিকূপিভমিত্যর্ঘঠ ৪ ১০২॥

ইদানীং বিপরীতভাবনাং তত্গিবৃত্তযপায়ঞচ দর্শয়তি,_ বহুজন্মেতি নাক্ষেন॥ ১০৩ ॥
বিপরীতভভাবনানিবর্তকং যদৈকাগ্রাং তৎ কুতো জায়ত ইতা।শঙ্ষণাহ-__তত্ত্বেতি ;
এতদৈকাগ্রাযং ব্রাহ্মাপদেশাৎ শ্রাগেব নগণব্রন্দোপাননদে ভবতি ভবে দিতার্থট ॥ ১০৪

নন্বেতৎ কুতোহ্বগতমিত্যাশক্ষ্যোপাসনাবিচারস্ত বেদান্তশাস্ত্রে কৃতত্বাপিত্যাহ-_
উপান্তয় ইতি। অকুতোপাস্তিকন্ কুতন্তজ্জন্স ইতযত আহ- প্রার্গিতি । ১০৫ ॥

উত্ত হইম্বাছে। শ্রবণ-সম্তাবিত পরত্রক্ম চৈতন্তের বুদ্ধিব্শদ্াহেতু ঘুক্তি দ্বার'
মে সমর্থন, তাহাকে মনন বল যায়, ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে '১৮১/১০২

জন্মজন্মান্তরের প্রগাট সংস্কার বশত স্থুল সুক্ষ দেহাদিতে আত্মজ্ঞজান এবং
জগতের সত্যত জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হয়, তাহাকে বিপরীত ভাবনা বলা যায়,
অস্তঃকরণের একাগ্রত৷ রূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহা নিবারিত হয়, আত্ম তন্রজ্ঞানের

পূর্বে সপ্তণ ব্রহ্ম উপাসনা হইতে এই একাগ্রতা অভ্যাস হয়। ১০৩।১০৪।

এই জঙ্তই ব্রহ্গ শান্বেও বিবিধ সগুণোপাসনা বিচারিত হইয়াছে; কিন্তু যদি

কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে একাগ্রতা: অত্যাস না! করিয়াই ব্রহ্ম উপদেশ প্রাপ্ত হয়
তহারও পর ব্রন্ধ-অভ্যাস দ্বারা একাগ্রতা সিদ্ধি হইবে । ১০৫।
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পঞ্চদশী।

এতদেকপরত্বঞ্ধ ব্রন্ষাভ্যাসং বিদ্রুধাঃ ॥ ১০৬ ॥

তমেব ধীরো! বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাৎ কুবাঁতি ্রান্মণঃ ।
নানুধ্যায়াদ্ বহুষ্ব্দান্ বাচো বিপ্লাপনৎ হি তৎ ॥ ১০৭ ॥

অনন্তাশ্চিস্তয়ন্তে। মাৎ যে জনাঃ পর্াপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমৎ বহাম্যহম্ ॥ ১ ৮॥

ইতি শ্রুতিস্থৃতী নিত্যমাতুষ্ঠেকা গ্রতাং খিয়ঃ !
ক্ষাভযানশ্চ কীদৃশ ইত্যাকাঙক্ষায়ামাহ তচ্চিন্তমমিতি ॥ ১:৬1
এতদেকপরত্বং বিশদরিতৃং শ্রতিমাহ্ধ তমেবেতি।

ধীরঃ ব্র্গচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ

ান্মণঃ বর্গ ভবিতৃষিচ্ছুঃ মমুকষুত্তদেব প্রতাগ্রূপং পরষাত্মানমেব বিজ্ঞায় সংশয়াদাভাবে!

স্বখ। ভবতি তথ। জাবা প্রজ্ঞাং বন্ধ্তৈকস্কত্েনসন্ততিরূপ মৈকাগ্রযাং কুবরা নম্পাদয়েৎ।
অনাত্মগোচরান্ বুবু শবান্রানুধায়ান্ন শ্মরেৎ, ধ্যানেনাভিধানমপু'পলক্ষাতে নাভিদধ্যাচ্চান্তধ! শব্ধ্যানেন বাত্বিগ্নাপনানপপত্েঃ। কুত ইভাত আহ-_বাচো। বিগ্রাপনং হি

ভদিভি। হি যন্মাং তদতিধানং জনেন স্মরণমপ্যপলক্ষাতে ৰাচ ইতি মননোৎপুপলক্ষণং ঝিপ্নাপয়তীতি বিগ্রাপনং শ্রমহেতুঃ । আয়মভিপ্রায়। ইতরশবাহ্ুসন্ধামে মলনঃ
শ্রমে ভবতি তদভিধানে তু বাচ ইদ্ছি ॥ ১০৭॥
' এবমৈকাগ্রাপ্রতিপার্দিকাঁং শ্রুতিমভিধায় শ্মতিমপ শাহ-_অনন্ত! ইছি। যে ভন
অনস্তাঃ অহং ব্রন্গা রীতিজ্ঞালেন মদভিন্তাঃ সন্তস্তখৈব মাং চিন্তয়ন্ত; অথখানুলন্ধানেন
চিন্তনং কৃর্বন্ত: পর্যুপানতে পরিতঃ সর্বেষপি কালেষুপ'নতে মদ্রূপা এব বর্তত্ে
নিত্যাতিযুক্তানাং মদ মচ্চিন্তানাং তেযান্তদাত্বহেন
নুন স্বীয়মানোহ্হং ফোগক্ষে-

মলবলাভলক্বপক্বিতক্ষণন্নপে যোগক্ষেমেখ বহামি দম্পাদয়ামী তার্ঘ; ॥ ১০৮।

ব্রহ্ধজ্যোতির চিন্ত! করা, তদ্বিষয়ক বাক্য আলোচনা করা, বিচার ছারা

পরম্পর তাহা বোধগম্য কর। এবং তাহাতে একনিষ্ঠ হওয়াই অভ্যা্ পদবাচয।

(ত্ধিষ়ে প্রমাণ যথা)ধীরমুমুক্ষ পুরুষ, পরত্রহ্মকে জানিয়া জীবত্রদ্ধের ক্যঙ্ঞানে

একাগ্রতা অভ্যাদ করিবে, অনাস্তর প্রতিপাদক বহুশবধ ম্মরণ বাঁ উচ্চারণ
ওমনের গ্লানিকর। ১০৭।
করিবে না; কেনন। রূপ কাধ্য বাগিক্িয়ের
প্রীকফ্চের কথায় আছে)-_যাহার৷ অভিন্নভাবে আমার উপাসনা করে

আমি নেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদ্িগের যেগক্ষেম বন ( অলবের প্রন এবং

লন্ধ বন্তর রক্ষা করি। ১০৮।

পঞ্চদশী ।
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বিধত্তে! বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥ ১০৯

যদ্যথ। বর্ততে তন্য তত্ব হিত্বান্িথাত্ববী2।
বিপরীত! ভাবন। স্যাৎ পিত্রাদাবরিবীর্ষথা ॥ ১১*
আত্ম দেহাদিভিন্োহয়ং মিথ্যা! চেদং জগৎ তয়োঃ।

দেহাদ্যাতুত্সত্যত্বধীবিপর্ধ্যয়
ভাবনা ॥ ১১১
তন্ুভাবনয়। নশ্ঠেৎ সাঁহতে দেহাতিরিক্ততাম্।
আত্মনো ভাবয়েৎ ত্বম্মিথ্যাত্তং জগতোহনিশম্ ॥ ১১২॥,
উদান্ৃতয়োঃ ্রতিসবত্যোস্তাংপ ধ্যমাহ--ইতীতি। এতে ্ুতিশ্বতীবি্হীততবন,
নিবৃণ্তরে আত্মনি নদ] চিত্তৈকাগ্র্যং গ্রতিপাদয়তইত ঘর | ১০১ ॥

নু দেহাদ্যাত্বতবুদ্ধের্জগৎ্সত্যতবুদ্ধেশ্চ কুতো! বিপরীতভাবনাত্বমূ ইত্যাশক্কয
তলক্ষণযোগাপিতি দর্শয়িতুং ত1 লক্ষণনাহ যদ্যখেততি ষদ্ বস্ত শুক্ত্যাদি
মথা যেন শুক্ত্যাদিরপেণ বর্তুতে তস্য তত্বং শুক্তযাদিক্রপত্বং পরিতাজ্য অন্যখাত্বধীরন্তখাত্স্ত রজভাদিবূশন্ত ধীর্ানং বিপরীতভাবন! স্যাৎ অতশ্িংস্তদৃবৃদ্ধিরিতি যাবৎ।
ভামুদাবতি পিত্রাদাবিতি ॥ ১১০ ॥
উক্তলক্ষণং প্রকৃতে যে।জয়তি আত্মেতি। অযমাস্ত্রা দেহাদিভ্যো! বন্ততে! ভিন্ন ই
উগচ্চ মিথ্যা এবং সত্যপি তয়োরাত্ম গুগতোর্ষ্াক্রমং দেহাদিরপত্বুদ্ধিঃ মত্যত্বুদ্ধিশ্চ ষ!

সা বিপরীত-ভাবনেতার্থঃ ॥ ১১১ ॥
পূর্ববমৈকা গ্র্যাৎ না!নিবর্ততে ইতি লামান্তেনোক্তমর্থং বিশেষাকাবেণাহ--তত্বভাবনরেতি। সা দেহাদ!াত্বত্বজগৎসত্যত্বরূপ1 বিপরীতভাবন1 তত্তভাবনয়! আত্মনে! দেহাতি-

রিক্ততৃস্ত জগতো। মিথ্যাত্বস্ত
চভাবনয়! নির্তরধ্যানেন নশ্টেং অত আজ্মনে! দেহাদাভিরিক্তত্বং দেহাদের্জপতে| মিথ্যাত্ব্চ লদ1 ভাবয়ে দিতার্থ;॥ ১১২ ॥

উক্ত ঞ্রুতি ও স্মৃতি, বিপরীত ভাবনান্ন ক্ষরের নিমিত্ত আত্মাতে অস্তকরণের
তত একাগ্রতা বিধান করিতেছেন । ১০৯।
যে বস্তর যে স্বভাব, তাহার যথার্থ তথ্য না জানিয়।, তাহাকে যে অন্ত প্রকার

জ্ঞান করা

অহাই বিপরীত ভাবন!; যেদন সায়ানুসারে পিতাকেও

শত্রু জ্ঞান হয়, তন্রপ স্বরূপতঃ আত্ম

দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং জগৎ

মি্ঘা৷ হইলেও আম্মাকে দেহাদি হইতে অভিন ও জগহনে ত্য বলিয়া ষে
জ্ঞান হয় তাহাই বিপরীত ভাবন। ! ১১০1১১১।

ও

উক্ত প্রকার বিপরীত-ভীবনা, পরব্্ষ-তত্্ ভাবল! দ্বার বিন হয়; অতএব

বিবেকী ব্যক্তি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিতা চৈতন্তন্বরূপ পরমাস্তব তত্বকে

ইহ

পঞ্চদশী।

কিৎ মন্ত্জপবন্যর্তিধ্যানবচ্চাত্বভেদধীঃ |
জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র ব্যাবর্ত্যা স্যাদৃতাগ্তথ। ॥ ১১৩ ॥

অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্ার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
বৃভুক্ষুর্জপবৎ ভূঙ.ক্তে ন কশ্চিন্নিয়তঃ কচিৎ ॥ ১১৪ ॥
অশ্নীতি বান বাশ্মীতি
ভুঙ্ক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা ।
মদ! ভাবয়েদিত্যক্তং ভত্র জপাদাবিব নির্লমাপেক্ষান্তি ন বেতি পুচ্ছতি-_কিমিতি।

আত্মতেদধী; আত্মনো! দেহাদিভ্যো। বিভিন্জ্ঞানং

জগতো

মিথ্যাত্ব-নৃসন্ধানখ

ষন্্রজপবং দেশ ধ্যানাদিবং কিং নিয়মেনানুষ্ঠাতবা উত্ভ লেখকিকবাবহারবন্সিয়মষস্তরেণাপি কতুঁং শক্যত ইতি ॥ ১১৩॥

দষ্টফষলকত্ান্রাত্র নিয়মঃ কশ্চিদ্তীত্যাত-_ অন্যথেতীতি। অন্ধ! নিয়ম বিনেভার্ঘঃ। তত্র হেতুমাহ-দৃষ্ার্ত্বেনেডি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ-_তুক্তিবদিতি। দৃষ্টার্থেপি ভোজনে নিয়মা? করতিম্মতেরুপলভ
্তেইত্যাশস্ক্যাহ-_বৃতুক্ষুরিতি। ক্ষুদপনয়নায়
ভোক্কুণিচ্ছনু পুরুষে! জপং কুর্বাণ ইব্ ন নিয়মেন ভূঙ্কে অপিতু যথ| ক্ষুদূবোধোপশান্তিঃ স্তাত্বথা ভেজনং করোতীতার্থঃ ॥ ১১৪৫

এতদে প্রপঞ্চমতি _অগ্নাতীতি। অশ্রাতি বা অন্নে নতি কদাচিৎ ভূঙুক্তে ন বাশ্মাতি
তন্দিন্ননতি ক্ষুদ্ৃবাধাবিশ্মারকদ্যুতাদিচেষ্য়াহনগ্নর্েব কালং নয়তি অন্তথা বা ভিষ্ঠৰ
গচ্ছন্ শয়াণো বা স্বেচ্ছয়া তুঙ্ক্তে এবং যেন কেন প্রকারেণ তাংকালিকীং ক্ষুধাম

সর্ধদা চিন্তা করিবে, এবং জগতের মিথ্যাত্বও নিরস্তর অনুশীলন করিবে,

তাহাতে বিপরীত ভাবনাদি প্রতিবন্ধক নিবারণপুর্ক পরব্রহ্মতত্ব অভ্যাস
দু়তর হইবে। ১১২।

পরেশ) উ্ত-রূপ পরমাস্মতবব-চিনবিষয়ে
্ত! এবং জগতের মিথ্যাত্ব অনুশীলন
বিষয়ে মন্ত্রজপাদির স্তায় বা! মূর্তি ধ্যানাদির স্তায় কোন নিয়ম বিহিত আছে
কি না? ১১৩।

উতর) যারা

বা রূপ প্রত্যক্ষ ফল তৃষ্ট হয়,

তদ্র
এইজ্ঞানেরও
প প্রত্যক্ষ ফল ঢৃষ্ট হইয়া থাকে; অভএব উক্ত বিষয়ে

কোন নিয়ম বিহিত নাই; ক্ষুধাতুর ব্যক্তি জপাদির স্তায় কোন নিয়ম
করিয়া
তভোজন করেন না। ১১৪।

ধাতুর ব্যক্তিনিজের ইচ্ছামত- সাধারণ নিয়মে) ভোজন, অভোজন পুর্ব্বক
দত ভ্রীড়াদি বা সাধারণ নিয়মত্যাগ করিয়া ভোজন--যে কোন প্রকারে হউক,

পঞ্চদশী।

২ই

যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি ॥ ১১৫ ॥

নিয়মেন জপং কৃর্ঘ্যাদকতৌ প্রত্যবায়তঃ।
অন্যথাকরণেহনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্ধযয়াৎ ২১৬ ॥

ক্ষুধেব দৃষ্টবাঁধাকৃদ্ বিপরীতা। চ ভাবন!।
জেয়৷ কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যাত্রানৃষ্টিতে ক্রম: ॥ ১১০ ॥
উপায়ঃ পূর্ববমেবোক্ততস্তচ্চিন্তাকথনাদিক)।
এতদেকপরত্বেহপি নির্ববন্ধে! ধ্যানবন্নহি॥ ১১৮ ॥
ঘগনেতুমিচ্ছতি! অয়মতিনম্ধিঃ ক্ষুধানিবৃত্তিলক্ষণদৃষ্টকলায় ভোজনমেব কাধ্যং নিয়মাস্ত
গরলোকছেভব
ইতি ॥ ১১৫॥

জপাদে! ভোজনাৎ ধৈলন্ষণ্যং দর্শয়তি নিয়মেনেতভি।

তত্র হেতুমাহ অকৃতে৷

প্রত্যবায়ত ইতি! ভবত্যেবমকরণে প্রতাবায়; অন্যথা-করণে তু স নাস্তীত্যাশহ্ষযাহ
অন্থথেতি। “মন্ত্রো হীনঃ স্বরতে| বর্ণতো বা মিথ? প্রযুক্তে! ন তমর্থমাহ। ল বাগে!
গজমানং হিনস্তি যথেন্দরশত্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ? ইতুস্কত্বাদিতি ভাব ॥ ১১৬

নম ক্ষুদ্ধাধায়! দৃষ্টবাধাহেতৃত্বাৎ তন্নিবৃত্বয়ে অনিয়মেনাপি ভোক্তব্যমেব বিপরীত্তগবনায়াস্ত তথাত্বাভাবাৎ তন্থিবর্তকং ধ্যানমবৃষ্টফলায় নিয়মেনানুষ্ঠেয়মিত্যাশক্ষ্যাহ
স্ুধেবেতি বিপরীতভাবনায়া ছ:খহেতুত্স্ত
হুভবনিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৭ ॥
র্থি স উপায়ঃ প্রদর্শনীয় ইত্যাশঙ্কা পূর্নমেব প্রদর্শিত ইত্যাহ উপায় ইতি।
নথ জপবৎ

প্রাঙ্মুখত্বাদিনিয়মো। ম! ভূৎ ধ্যানবদেতদেকপরত্ব
লক্ষণৈকাগ্রতানির্বন্ধে!-

হস্তীভাশঙ্ক্যাহ এতদিতি ॥১১৮॥

ক্বধা-নিবৃত্তি করিতে বত্বর করে; কিন্তু জপাদি ব্ষিদ্ধে নিয়ম বিহিত আছে,
নিয়মিত জপন। করিলে
পাপস্পর্শে বাপ্রকারান্তর করিতে স্বর-বর্ণের ব্যতিক্রম
হইলে অনর্থহয়। ১১৫।১১৬।

কধার স্তায়প্রত্যক্ষ গীড়াহারক যে বিপরীত ভাবনা, তাহাকে যে কোনও

উপায়ে নিবারণ করিবে, সেই উপায় অনুষ্ঠানে
কোনও নিয়ম আবশ্যক নাই।
উক্ত বিপরীত-ভাব্নানিবর্তক
উপার পূর্বেই উক্ত হইয়াছে
যে, পরবন্ষের
ধধূপচিন্তা
করা ও তদ্বিষয়ক বাক্য সকল সমালোচনা কর! ইত্যাদি!
বদ্ধৈকনিষ্টাতে ধ্যানের ন্ায় কোন

বিধি-নিষেধও নাই | ১১৭1১১৮।

২২৪

পঞ্চশী

মূত্তিপ্রত্যয়সাস্তত্যমন্তানস্তরিতৎ ধিয়ঃ |

ধ্যানং তত্রাতিনির্ব্বন্ধে! মনসশ্চঞ্চলাতুনঃ ॥ ৯১৯ ॥
চঞ্চলৎ হিমনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়মূ।
তশ্্াহিৎ নিগ্রহৎ মন্তে বাঁয়োরিব স্ৃদৃ্ধরষ্ ॥ ১২০ ॥

অপ্যন্ধিপানান্মহতঃ সুমেক্ষত্ুলনাদপি।
অপি বহ্যশনাৎ সাঁধো বিষমশ্চিত্বনিগ্রহঃ ॥ ১২১ ॥

কথনাদে ন নির্ববন্ধ: শৃঙ্থলাবদ্ধদেহবৎ।
ননু ধ্যানস্ত থ্যেয়চিন্তামাত্রাত্বকত্বাৎ তত্র কে নির্বান্ধ ইত্যাশক্কা ধ্যানে নির্বান্ধং

দর্শরিতূং ধ্যানন্বন্ূপং তাবদাহ মুত্তাঁতি।
রানাং দেবভাদিমূর্তিগোচরাণাং

ধিন়ো বুদ্ধেঃ সন্বন্িনাং মুক্তিপ্রত্য-

প্রতায়ানাং ষৎ

সন্ভত্যমবিচ্ছিত্
তয় বর্তমীনত্বং

তদস্টামস্তরিতমন্তেন বিজাতীয়প্রতানেনাবাবহিতং লৎ ধানমিতুাচাতে। এবং ধ্যানম্বরূপং
নিরূপা তত্র নির্বান্ধং দর্শল্লতি।

সদ

পর্যাটনশীলন্ত করিতুরগাদেরেকজ্র স্তস্তাদে

বন্ধনে যখোপরোধস্তদ্বদিতি
ভাব ॥১১৯।
মননশ্চাঞ্জযাদে! গীতাবাকাং প্রমাণরভি,--চঞ্চজং হীতি। প্রমাথি প্রমথনলীলং
পুক্নষস্ত ব্যাকুলত্বকার়ণং বলবৎ সমর্থমনিগ্রাহমিতার্থঃ। দৃঢ়ং সত্যনতি বা বিষয়ে লগ্ং

ঘত উদ্ধূমশকামিত্যর্থঃ। অতন্তস্ত মনলে! নিগ্রহে। বায়োর্নিগ্রহ ইব সুছৃদ্ষরঃ ॥ ১২০॥
যনলো! ছুর্নিগ্রহত্বে বশি্জবাকামপি প্রমাণয়তি._অপাব্িপানাদিতি ॥ ১২১॥
প্রকৃতে ততো! বৈষম্যং দর্শয়তি কখনাদাবিতি। শৃঙ্খলাবন্ধদেহস্ত যখ] নির্বদ্ধে!ন

ভখ| কথনাদাবিত্যর্ঃ।

আদিশব্দেন তচ্চি+নাদিকং গৃহৃতে।ন কেবল নির্বান্ধাতাৰঃ

প্রত্যুত ধিগ্র]ো বিনোদ ইতাহ,-কিস্বাত।

ইতিহাস: পুর্বেধাং কথা আদ্যা বেষাং

অন্ঠান্ত বন্তচিন্তা-রূপ ব্যবধান পরিত্যাগপূর্বক কৌন মূর্তিচিন্তাতে সর্বদা
থে মনের একাগ্রতা, তাহাকে ধ্যান বলা যায়। চঞ্চলম্বভাব
মনকে লক্ত ধ্যানে
আবদ্ধ রাখিতে হয়। ভগব্দূগীতায় অর্জুন কহিতেছেন,
“হে শ্রীকৃষ্ণ
!অতিশয়

ব্যাকুলতার
কারণ,চঞ্চলন্বতাব, প্রবল ওদৃঢ়মনের নিগ্রহকে আমি বায়ুনিগ্রহের
টায়ুক্ধরবলিয়৷মানি।” ১১৯1১২০।

যোগবাশিষ্টে আছে,_হে সাধো! মনের গ্িগ্রহ-_সমুদ্র শোষণ করা, নুমের
পর্বত উৎপাটন করা অথবা অগ্নি ভোজন করা হইতেও
বিষম কন্ম। পরক্রন্মের

৪চিন্তা কথনপ্রভৃতি বিষয়ে মনকে আবন্ধ র।ধিতে হয় না, শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের

পঞ্চদশী |

২২৫

কিন্তনত্যেতিহাসা দ্যৈর্্বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ ॥ ১২২
চিদেবাত্া জগন্মিথ্যেতাত্র পর্যযবসানতঃ |
নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্বেৎ ॥ ২৩ ॥

কৃষিবাণিজ্যসেবাদে কাব্যতর্কাদিকেষুচ।

বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্তা ধীস্তৈত্ত ব্বস্মৃত্যসন্তবাৎ ॥ ১২৪ ॥

অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদ প্রবর্তিতুম্।
শক্যতেহত্যস্তবিক্ষেপাভাবাদাশরপুনঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২৫ ॥

তত্ববিস্মৃতিমাত্রান্ননর্ঘঠ কিন্তু বিপর্ধ্যয়াৎ।
লৌকিক কথাহৃকৃলযুক্তিৃত্ান্তপ্রদর্শনাদীন।ং তে তথা! অনন্তাঃ অসংখ্যাতাঃ অনভ্তাশ্চ তে

ইতিহানাদ্যাশ্চেতি অনস্তেতিহানাদান্তৈ্ধিয়ো! বৃদ্ধেবিনোদঃ ভ্রীডাবিশেষো ভবতি।
ত্র দৃষ্টান্তঃ নাটাবদিভি। নৃতাক্রিয় “নরীক্ষণমিবেভার্ধ;॥ ১২২ ॥
নহুকখাদিতিরপ্যেতদেকপরত্ববরাধাত; স্স|দিত্যাশঙ্কা'্হ,চিদেবেতি। ইতিহাসা-

দীনামাআ চিনাত্ররূপে] ন দেহাশিজপো! জগচ্চ মিথে াশ্সিনর্বে পর্যাবসানাং ন তৈরেছ
দেকপরত্বশবাতিধেয়ন্ত নিদিধ' সনস্থ বিক্ষেপ ইতার্ধঘঃ ॥ ১২৩॥
নহ্থিভিহানাদীনমঙ্গীকারে কৃষ্যাদেরপি প্রসকঃ স্তাদিভাশঙ্কাহ,__কৃষীতি ॥ ১২৭ ॥

কৃষ্যাদীনাং "তবাহৃসন্ধ'নব্ষিিতেনে তণজাত্বে ভোজনাদেরপি তথাতাং তদপি
হআজামেবেতা।শঙ্ক্যাত,_অনুদ্দধতৈবতি। কুত ইত্যন আহ,-অত্যন্তেতি। বিগ্ষেপা-

ভাৰোহপ কুত ইতাত আহ,-_আ্ত পুনঃ ম্মৃভেরিতি ॥ ১২৫ ॥

টায় মন, স্বতঃই স্থির থাকে, এবং অনন্ত ইতিহাস শবণাঁদি দারা নাট্য দর্শনের
স্তায় অন্তুঃকরণে আমোদ হয়। ১২১১২২।

নিত্যচৈভ্তন্বরপ পরমাস্মাই সত্য, আর জগং সমুদায় অনিত্য. এই

তন্বই ইতিহাসাদি দারা প্রতিপাদা, সুতরাং তাগতে নিদিধ্যামন-শব্দবাচা প্যান্রে

য ইত্যাদি বিষয়ে
ওতর্ক,
বিক্ষেপ হা ন!কিন্ত কৃষি, বাণিজা, সেবা, এবং কাব্

্রবৃস্ত অন্তঃকরণের কদাচিহ বিক্ষেপ হয়) যেহেতু তন্বারা পরমাত্মতত্ব ম্মরণের

কৌন সন্তাবন৷ নাই! ১২৩১২৪।
ভোজনাদি কার্ধে অতান্ত বিক্ষেপের অভাব ও সহসা পুনর্ধবার তত্ব স্মরণের

সম্তাবন! হেতু পরমাস্বততানুসন্ধযীরা ভোঙ্গনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কেননা!

২২৬

পঞ্চদশী।

বপর্য্েতৃৎ ন কালোহস্তি ঝটিতি স্মরতঃ কচিৎ ॥ ১২৬
|
তত্বম্থতেরবসরে নাস্তযন্াভ্যাসশালিনঃ ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তত্বমুপেক্ষ্যতে ॥ ১২৭ ॥

তমেবৈকৎ বিজানীথ হস্ত।বাঁচে বিমুঞ্চথ |
ইতি শ্রুতং তথাহস্থাত্র বাচো বিগ্লাপন্ত্িতি ॥ ১২ ॥
আহারাদি ত্জন্ নৈব জীবেচ্ছান্্রাস্তরং ত্যজন্।
নন্ধু তদীনীং, বিক্ষেপাভাবেহপি তত্ববিশ্মৃতিনতাবাৎ পুক্ুধার্থহানিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ,_-তত্বেতি। কুতন্তহ্নর্থ ইত্যত আহ,-_কিঘ্তিতি। বিশ্মরণে নতি বিপর্য্যয়োখগি
জ্ঞাদিভ্যাশঙ্ষ্যাহ বিপর্যেতৃমিতি॥১২৬॥
মনু ভোজনাদিকে প্রবৃত্বস্তেব তর্কাদ্যভণনপ্রবৃত্তস্থ।পি তত্বব্মরণং
কিং ন স্যাদিতা-

শঙ্ষ্যাহ,_তত্বশ্থতরিতি। ন কেবলং তত্বানুসন্ধানাবনরাভাব এব কিন্তু কাব্যতর্কাদাভালস্ত তত্বাত্যাসবিরোধিত্বাৎ তদানীং স্মৃতমপি তত্বং বলাহৃপেক্ষাতে ইত্যাহ
প্রত্যুতেতি॥১২৭॥
তত্বানুমন্ধানবিরে।ধিবাগবাবহারস্য ত্যাঙ্জত্বে প্রমাণতবেন “তমেবৈকং জানীৎ
আত্মানমন্তা
বাচো বিমুখ অস্ৃতষ্ঠৈবসেতৃ” ইতি ক্রুতিবাক্যমর্থতঃ গঠতি তষেবৈকমিতি। '"নাহৃধ্যায়াদ বৰ শব্দান্ বাচো বিপ্লাপনংহিতৎ* ইত্যেতদপি বাকাং শত
ইতাহ,-_তথান্ত্রেতি ॥ ১২৮॥

তত্ববিস্মরণ
মাত্রেই অনর্থ হয়না,কেবল বিপরীত জ্ঞানই অনর্থের মূল। তোজন-

কালে তত্ব বিশ্মরণ হইলেও ঝটিতি ম্মরণ প্রযুক্ত তাহাতে বিপরীত ০১৪
পারে না। ১২৫১২৩৬।

কৃষিকারাদি-অভ্যাসে প্রবৃত পুরুষের পরমাস্তবততব স্মৃতির অবসর নাই.
পরস্ত ততন্বাভ্যাসের বিরোধিকারণবশত; “রমাত্মতত্বে উপেক্ষা হয়, এই নিমিত্ত

শ্রুতিতে একস্থানে উপদেশ আছে যে, কেবল পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা
কর, অন্ত বাক্যাদি পরিত্যাগ কর, এবং অন্ত স্থানে আছে--(অন্ত কথা)
বাগিন্দিক্ের গ্লানিজনক । ১২৭১২৮।

যেদি
বল, যেমন তত্ববিষ্থৃতি সম্ভাবনা থাকিলেও আহীরাদি পরিত্যাগ করিবে

না, তদ্রপ অন্ত শাস্্রার্দি উপাসন! পরিত্যাগও আবশ্যক নহে; তাহার সিদ্ধান্ত

পঞ্চদশী।

২২৭

কিৎ ন জীবসি যেনৈবৎ করোধাত্র ছুরাগ্রহম্ ॥ ১২৯ ॥
জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ।

তথা তবাপি চেৎ তর্কৎ পঠ যত্বা। ুষিৎ কুরু ॥ ১৩০ ॥
মিথাত্ববাসনাদার্টো প্রারন্বক্ষয়কাউক্ষয়া
অক্রিশ্ঠস্তঃ প্রবর্তস্তে স্বন্বকর্্মানসারতঃ ॥ ১৩১ ॥
অতিএসঙ্গো ম! শঙ্ক্যঃ স্বকর্বশবর্তিনাম্ ।
অস্ত বা কেন শকোত কর্ম বারয়িতুৎ বদ ॥ ১৩২ ॥
নহ্থ তত্বানসন্ধানাভিরিক্তমাহারাদি যথা ন ভাঙ্গাতে এবছিতরশান্ত্রাদা ভাসোষপি
ক্রিরতামিত্যাগ্রহ: কুর্বাণং প্রত্যাহ আহারাদীতি॥ ১২১ ॥

ন্ ভি জনকানীনাং তদ্ববিদামপি কথং রাজাপরিপালনাণে প্রন্ত্তিরিতি শঙ্চতে
জনকাদেরিতি। দৃঢাপরোক্ষজ্ঞানিত্বা ভেষাং না! ন বাধিকেত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি
পুট়েতি। ভর্ধি মমাপি দৃঢ়বোধোহস্তীতি বদন্তং প্রত্যাহ তথেতি 1 ১৩০1
নন্থু তত্বধিদ: নংমারাসারতাং জানন্তঃ কথং তত্র প্রবর্ধিষ্যন্ত ইত্যাশগ্। প্রারৰস্াবস্ঠাস্তাবিফলত্বৎ ভোগেন তৎক্ষয়ায় প্রত্বত্বিরিভাহ,মিথ্যেতি ॥ .৩১॥

ভঙ্থ'নাচারেৎপি প্রবৃততিঃ স্লাদিভ্যাশক্ষ্যাহ--অতিপ্রসঙ্গ ইভি। প্রাররণশ!দেখাতিপ্রনঙ্গোৎপি স্তাদিভাশঙ্ষ্যাঙ্গীকরোতি,_অস্ত বেতি ॥ ১৩২॥

এই) আহরাদি পরিত্যাগ করিয়া কোন জীব জীবিত থাকিতে পাবে না,

কিন্তু অপরশাস্ পরিত্যাগ করিয়াতুমি কিজীবিত নাই, যে, অন্ঠ শাস্ছের জন
এত বৃথা-আগ্রহ করিতেছে? ১২৯।

যদি বল, জনকপ্রভৃতি তন্বজ্জানী হইয়াও কি প্রকারে রাজা করিয়াভিলেন ৭

তাহার উদ্ভর এই যে,_াহাদিগের এতাদৃশ দৃঢ় জ্ঞান হইয়াছিল যে, অতাপ্ত

বিরোধী হইলেও রাজ্য তীহাদিগের জ্ঞানের বাঁধা জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই।
তদ্রপ দৃঢ় জ্ঞান যদি তোমার হইয়া! থাকে, তবে থারুচি অধায়ন ব। কসিকাধ্যাদি

কর, যে হেতু জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দৃঢ়তর হইলে প্রারক্ৃকম্ম-ক্য ইচ্ছ!
করিয়! স্বীয় কর্মানুমারে অকেশে সকল কর্মেই প্রবৃণ্ত হওয়। যাইতে
পারে। ১৩০১৩১।

যদিও জ্ঞানীিগের স্বীয় প্রারবকর্মবশতঃ কশ্মান্তরে প্রবৃভি হয়, কিন্ত

হয়তিনা। অথবা নানাপ্রকার প্রারন্ধকোন অনাচারে উছাদিগের কখনই প্রবৃত্

২২৪

পঞ্চদশী।

জ্ঞানিনোহজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেহপ্যারন্ধকর্মণি।

ন রেশে। জ্ঞানিনো খৈর্ঘ্যান্থুঃ কিষ্টত্যধৈর্্যতঃ ॥ ১৩)

মার্থে গন্তরো্ঘয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্।
জানন্ ধৈ্ধ্যাদ্ ক্রুতৎ গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঠ ॥ ১৩৪ ॥
সাক্ষাৎকৃতাত্ত্বীঃ সম্যগবিপধ্যয়বাধিতঃ |
কিমিচ্ছন্ কম্য কামায় শরীরমনু সংস্বরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

জগন্মিথ্যাত্বীভাবাদাক্ষিপ্তৌ৷ কাম।কামুকৌ |
অনু জ্ঞান্তজ্ঞানিনোঃ প্রারব্ধকর্ধমণি অবস্ঠভোক্তব্যতয়। সমানে তরোঃ কুতো। বৈলক্ষণানিদ্ধিরিত্যাশক্ব্যাহ,_জাঁনিন ইতি ॥ ১৩৩ ॥

ভঙ্রদৃষ্টান্তমাহ মার্গ ইতি ॥ ১৩৪৪
ইথমুপপাদিতমাত্মানঞ্েদ্বিজানীর়াদিতি যন্তস্ত পুর্বাধীর্ঘমনূবদন ফলপ্রদর্শনপরমুস্তরার্দমূ অবতারয়তি,_-সাক্ষাৎকৃতাত্বধীরিতি। নম্যকৃনাক্ষাৎকৃতান্মধী; নাক্ষাৎকৃত
আত্মা! বয়। মা লাক্ষাৎকৃভাত্স! তাদৃশী ধী্ন্তন নাক্ষাৎতৃতাত্মধীঃ। অবিপব্যক্ববাধিত;

বিপর্যারেণ দেহাদ্যাত্্ববদ্ধা। বাধিতো নভবতীত্যবিপর্যায়বাখিঃ। উভয়ংনতি
বিশেষণমূ॥ ১৩৫॥

অস্ত মন্াদন্ঠ ভাতপর্য্যমাহ,-_জগসিথ্যাত্ববীভাবাদিত্যাদিন1। কাম্যঞ্চ কামুকন্চ
কামাকামুকৌ। তাবাক্ষিপ্তে নিরস্তেঠ। তন্নিরাকরণে কারণমাহ,_জগন্মিথ্যাত্ববীভাবা-

বশত অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে; প্রারন্ধ কম্খুনিবারণ করিতে কে সমর্থ হয়?
কিজ্ঞানী, কিঅজ্ঞনী,_
প্রারন্ধ কম্ধ সকলেরই সমান ) ভবে ধৈর্য আছে বলিয়া
জ্ঞানীদিগের কৌন কর্মে কেশ হয় না, আর অধৈর্ধ্যবপত্ত: অজ্ঞানীরা ক্রেশ
পায় । ১৩২।১৩৩।

পথিকধয়ের
গমনের পরিশ্রম সমানই হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি

পথ জানেন, তিনিধৈর্ধ্যসহকারে
দ্রুত গমন করিয়া ত্বরায়
ইষ্ট স্থানে উ্তী্দ
হন, এবং ধিনি অনভিজ্ঞ, তিনি অধৈর্ধ্যহেতু রিষ্ট হইয় ব্যাপককাল পথেই
অবস্থান করেন। তদ্রূপ বিপরীত-জ্ঞনগৃন্ঠ সাক্ষাৎ পরমাস্তজ্ঞানী ব্যক্তি আরকি,
ইচ্ছা করিয়া কাহার জন্ত কামন! ওরিয়া শরীরের অনুবতী হইয়া কিষ্ট
(হইবেন? ১৩৪।১৩৫।

জগতের সমূদায়ব্যাবহারিক ৰসতে অনিত্যত্ জ্ঞান হইলে কাম্যৰন্তর অভাবে

পঞ্চদশী।

*

২২৯

য়োরভাবে সম্তাপঃ শাম্োনিঃম্বেহদীপবৎ্ৎ ॥ ১৩৬ ॥

গৰীর্ববপত্তনে কিকিনৈকুজালিকনির্মিতম্।
_জানন্ কাময়তে কিন্তু নিহাসতি হনন্নিদম্ ॥ ১৩৭ ॥

আপাতরমণীয়েষু ভোগেদ্বেবং বিচারবান্।
নানুরজ্যতি কিন্তেতান্ দৌষদৃষ্ট্। জিহামতি ॥ ১৩৮ ॥

অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে ছুঃখং ব্যয়ে ছুঃখহ ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণ ॥ ১৩৯ ॥
প্তি। তষ্ঃ কিশিত্যত আহ্ তয়োরভাব ইতি। ভয়োঃ কামাকামুক্ফোরভাবে নন্ভাণ;
কামন।নিমিভতকঃ কারণাতাবাৎ নিঃস্তেহদীপবৎ শাম্যেপিত্যর্থ; ॥ ১৩৬॥
কাজ্যাভাবা২ কামনাভাবঃ ক দৃছ ইত্যাশদ্ষযাহ,_গন্ধবর্ব
স্তন ইতি।মারাবিনিশ্ধিতে
ন কাময়তে ন কেখল'
জানন্
শন্তুনে ছ্িতং বন্ত কিঞ্দিপি ইদমৈম্্রজীলিকনির্ি তমিতি

কামনাভাব প্রত্যুত ইদমনূতমিভি হল্ জিহানতি পরিত্যকু মিচ্ছতি ॥ ১৩৭ ॥
দাঈান্তিকে যোজয়তি,--আপাতেভি। এবমু আপাতরমণীয়েব প্রতাতিাররমোপ্র
ভোগেষু ভুজান্ত ইতি ভোগাঃ বিষয়াঃ অকৃচন্দনবনিতাদয়;ঃ তেষু এবং বিচারবাহ
অ।পাতরমণীয়ত্বনুমন্ধানবান্ নানুরভাভি

নানক্তিং করেতি কিম দোমপর্শলেন তান

পরিত্যক্কমিচ্ছতি ॥ ১৩৮॥
কে তে দোষ! ইতাভ আহ--অর্থানামিস্তি । ১৩১ ॥

স্থামনার নিবৃ্তি হয়, পরে তহুভব্বের অভাবে তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় সন্তাপ
প্রভৃতি রেশ অনায়ামে নিবারিত হয়। ১৩১।

যে বাক্তি মায়ানির্মিত স্থানে অবস্থিত মকল বন্থকেই এন্দজালিব-সথষ্ট বলির,
দানেন, তিনি আর তাহাকে কামন! করেন না, বরং পরিষ্গাস করত তাহা ত্যাগ
করিতে ইচ্ছ। করেন) তদ্ধগ ন্ারবূন ব্যক্তি আপাত রমণীয় অকূচন্দনাদি
ৰযননভোগে

কখনই

অনুরক্ত ভন ন।; বরং অনিতা হাদি সম্পর্ন দোব দেখিয়।

চাহ পরিত্যাগ করিতেই বাহু! করেন। ১৩০1১৩৮।

অর্থের উপার্জনে দেশান্তর গমন ও বিষরীর উপাপনাদি নালা কেশ,

ও মঞ্চে নানা দুখে, এবং অপহরণে ছু, ও ব্যয়ে চখে, অতএৰ এপ্রকাঝ।
€কেশকারী অর্থে ধিকু। ১৩৯।

২৩+
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পঞ্চদশী।

মাংসপাঞ্চালিকায়ান্ত যন্ত্রলোলেহুজপণ্তীরে।

্বাষস্থিগ্রন্থিশানিন্যাঃ স্্িয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥ ১৪০ ॥
এবমাদিষু শাস্ত্রেযু দোষাঃ সম্যক প্রপকঞ্চিতাঃ।

বিষৃশক্ননিশভ্ভানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥ ১৪১ ॥

ক্ষুধয়। গীনডামানে'হপিনবিষং হাত্তমিচ্ছতি।
মিষ্টান্নধবস্ততৃড়ু জাননামুঢ়স্তজ্জিঘ্সতি ॥ ১৪২ ॥
77918 ভোগেষিচ্ছ! ভবেদ্ যদি ।
টি তি টিটি
হিজর ছুঃগহেতৃত্ব রঃ অশৌতনত্বঞ্চ
খ্ববং

কায়াত্তিভি। স্বায়ব: শিরা। অস্থীনি প্রনিদ্ধানি গ্রন্থয়ো মাংননিচয়নপাঃ নিতন্বত্তনাদয:
এতৈং সহিভারাঃ মাংলপাঞ্চ।লিকায়া; পুততপিকায়াঃ স্্রিয়াঃ য্ত্রলোলে যন্ত্রবঙ্চলনশীলে
অঙ্গপপ্ররে অঙ্গান্তেব পঞ্জরং নীড়ং তশ্মিনব শরীরে কিং শোতলমিব ন কিমপীত্যর্ঘ: ॥১৪০,
এবমাপিহিতি। আদিশবেশ “ত্ঙ্মাংসরজবাষ্পান, পৃথক কৃত্ব| |বলোচনে। নমা-

লোকক রমাঞ্চে 'কং মুধা পরিমুহদী”ত্যেবমাদয়ো গৃহৃত্তে ॥ ১৪১॥
বিষয়দোষণর্শনে সতি তোগেচ্ছাভ।বে যুক্তিসহিভং দৃষ্টান্তমাহ,__ক্ষুধয়! পীডামানোছুলীতি স্বমযুড়ঃ বিবেকী মষ্্রান্নতোজনেন ধ্বন্ত। বিনষ্ট] ভূ, তৃষ] আকাড্া যন
ন ভখোক্তঃ ইদং বিষ'মত্যেরং জানন্ তদ্ বিষং ন ভিতনতি নাতুমিচ্ছতি ইত্যর্ঘঃ 1১৪২1

্বাযু, অনি, এবং গ্রস্থিবষনে সন্বদ্ধা মাংস-পুত্তলিক/-রূপিণী
রমণীর যন্ত্তুল্য

চঞ্চলঅঙ্গ-পঞ্জরে শোভন
বগ্ত কিআছে? যেমন স্ত্রীবিষয়েএই দোষ প্রদর্শিত
হুইল, ত'প অন্ঠন্ঠ সমুদয়বিষয়নেরই দোষশাস্ত্রে
উক্তহইয়াছে, নিরন্তর তাহা
বিচার করিলে মানব কিপ্রকারে আর বিষয়েঅনুরক্ত হইবে? ১৪০1১৪১।

ঘখন শ্পর্ত হইলেও বুদ্ধিত্রশ-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিও জ্ঞাতসারে
বিষষ্ঠীন করিতেপ্রবৃ্ত হয় না, তখন মিষ্টান্ন দ্বারাযাহারউদরপূর্ণ,জ্ঞাতসারে
বিষপান
সেভ করিবেই না। অর্থাৎ, বিষয়-দোষ-দর্শন ভোগেস্ছু পুরুষেরও
1 বিষয়ভোগের প্রতিবন্ধক ; আর জ্ঞন দ্বারা ধাহার ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়ছে,
তাহার
তকথাই নাই। ১৪২।

যদিও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রারদ কর্শের প্রাবল্য হেতু বিষয়ভোগে ইচ্ছা
হয়, তথাপি তাহারা বলপুর্র্বক ধৃতপুরুষের স্তায় তাহা অত্যন্ত ক্লেশ সহ-

১৩৯

ক্রিশ্ঠান্নেব তদাপ্যেব ভুঙ.ক্তে বিষ্টিগৃহীতব্ ॥ ১৪৩ ॥
ভু্তানাস্তানপি( ১) বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুষিনঃ |
নাদ্যাপি কণ্্ম নশ্ছিন্নমিতি রিশ্যন্তি সম্ভতযূ ॥ ১৪৪ ॥

নায়ং ক্লেশোহত্র সংসারতাপঃ

কিন্তু বিরক্ততা ।

ভ্রাস্তিজ্ঞাননিদানে! হি তাপঃ সাংসারিক? স্বৃতঃ ॥ ১৪৫
বিবেকেন পরিকিশ্ঠন্নল্পভোগেন ভৃপাতি।

অশ্যথানস্তভোগেহপি নৈব তৃপ্যতি কছিচিৎ ॥ ১৪৬ ॥
নন প্রারন্ধকন্মণঃ প্রবলত্বা জ্ঞাদিনোৎপীচ্ছা! ভবেৎ ইত্যাশস্ক্য লভযাষশীচ্ছায়াং

প্রীতিপুরঃনরং
নভূঙ্কে ইত্যাহ-প্রীরন্বকর্শপ্রাবল্যাদিতি ॥১৪৩॥
কখমেতদ্ববগম্যত ইত্যাশক্কা লোকদর্শনাদিত্যাহ--ভুঙ্জানাস্তানপি বুধা। ইতি ॥ ১৪৪ ॥
নন্থু তত্ববিদাং নংলারনিমিত্তকস্তাপোঙ্নুপপননঃ জ্ঞানবৈয়ধযাপাভাদিভাশস্ক্যাহ,_
শ্য়মিতি। অয্ং রেশে! নাদ্যাপি কর্ধ নশ্ছিন্নমিতোবমনৃভাপাত্মকঃ সংসারতাপো। ন

হবি কিন্বত্র নংনারে বিরক্ততা আসক্তিরহিতভা। ত।পকত্বাভাবে যুক্তিমাহ-ত্রান্তীতি।
হি যন্মাং কারণাৎ নাংলারিকস্তাপো ভ্ান্তিজ্ঞাননিদান; ভ্রান্তিজ্ঞানকারণক: শ্বতঃ পূর্ব
ছাঃ আয়ন্ত বিবেকক্রানমূদ্বাৎ ন তথাবিধ ইত্তার্থ; ॥ ১৪৫ ॥

অয়ং ক্রেশো! বিবেকমুলোৎবিবেকনলো বেতি কুতোহ্বগম্যতে ইত্যাশক্ষয কামনিবতকতাদ্ বিবেকমূল ইভঢাহ,-বিবেকেনেতি। ॥১৯৩

কারে ভোগ করিয়া থাকেন ? আর শ্রন্ধাবান্ সেই মংসারী জ্ঞানীরা সকল প্রারন্ক
কম্মেরে ফলভোগ করিতে করিতেই ইহা বলিয়৷ খেদ করিয়। থাকেন ঘে,

হায়! অদ্যাপি আমাদের প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয় পাইল না! ১৪৩ ১৪৪।
প্রারৰধ কর্মের ফলভোগ করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের ঘে এই খেদ উপস্থিত

হয়-_ইহা সংসারতাপ নছে_ইহ! মংসার বিরক্তি; যেহেতু ভরান্তিজ্ঞানই
সংসারিক তাপের কারণ ।তাহা ত জ্গনাদিগের নাই )। ভোগডি বিবেকী

পুরুষ অল্প ভৌগেই তপ্ত হন, অবিবেকী বা্িন্র! অন্গতোগ প্রাপ্ত হইলেও
কখন পরিতৃপ্ত হয় না। ১৪৫।১৪৬।
(১) 'ভুঙ্গীনা বা অশি” ইতি মুত পুও প1০

২৩২,

পঞ্চদশী ৷

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্তনেব ভুয় এবাভিবর্ধতে ॥ ১৪) ॥
পরিজ্ঞায়োপভুক্তো৷ হি ভোগে! ভবতি তু্গয়ে।

বিজ্ঞায় সেবিদ্বশ্টোরে। মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্ ॥ ১৪৮ ॥
মনসো নিগৃহীতন্য লীলাভোগোহল্পকোহপি ঘঃ।
তমেবালন্ববিস্তারং রিষ্ত্বাদূবহু মন্যতে॥ ১৪৯।
বিবোকিন ইবাবিষেকিনোহপি ভোগেনৈব ৃত্িসভা অতো! বিবেকোতপরয়োজক
ইত্যাশস্ক্য তোগন্ঠ তৃত্তিহেতৃত্বাভাবপ্রতিপাদিকা. শ্মৃতিং (১) পাঠান্তরমূ পঠতি-ন জাতু

কাম ইভি(১৪৭ ॥
_বিবেকমূলস্ত ভোগন্ত. তৃপ্তিহেতুত্মৃতবসিদ্ধমিত্যাহ পরিজ্ঞার়োপভূক্তো হীতি।
অয়ং ভোগ, এতাবান্ এবংপ্রয়ানসাধা ইতোবমনভবপূর্ববকশ্চেদলং বুদ্ধিহেতুদ্্ভ

ইভার্থঃ। নন্বু ভৃষ্কাহেতোর্ভোগস্ত বিবেকলাহচর্যামাত্রেণ কথং তু্টিকরতুমিতাশঙ্কা
নহচারিবিশেববশাৎ বিপরীতকাধধ্যকরত্বং লোকে দৃষ্টমিত্যাহ,_বিজ্ঞায়েতি।

অরং

চৌর ইভি জ্ঞাত তেন লহ বর্তমানস্ত পুরুষস্ চৌরে|
নচৌরতামেতি কিন্ত মিজ্রভামেভীভার্ঘচ:॥ ১৪৮॥
নম কামনাম্বভাবত্বাত মনন; কথং স্বক্পেন ভোগেন তৃতপ্তিঃ স্ভাদিভাশক্ষ্য নিদি-

ধ্যাসনেন নিগৃষ্থীতন্তাতধাত্বাদূ ভবত্যেব তততৃপ্তিরিত্যাহ মনসে! নিগৃহীভন্তেতি।
নিগৃহীতন্য যেগাভা'সেন

ধীকৃতস্ত মননে।হল্পকোৎপি

স্বল্পোহপি জীলাভোগে!

লীলান্কৃতবো ঘোহস্তি অববধিত্তারমপ্রাপ্তবাহবাং ুমেব ভোগ রিষ্টতাৎ দোষযুতাদ
বছ নহ্তেহধিকতেল জানাভীত্যরি॥ ১৪১ ॥

. কাম্য বন্থরউপভোগে কখন কামনা নিবৃত্ত হয় না বরং বৃদ্ধিপ্াপ্ত হয়,

যেমন দ্বতদ্বারা কখন অগ্নিনির্বাণ হয়ন! বরং অধিকতর প্রজলিতই হইয়া থাকে ॥.

আর ভোগ্য বন্তর অনিত্যত জানিয়! ভোগ করিলে
তাহাতুষ্টির নিমিত্তহয়, যেমন
শবভাধ জানিয়া সেবা করিলে চৌর বাক্তিও তাহার পক্ষে চোর নাটি মিত্র
হয়ু।

১৪৭১৪৮।

যোগাভ্যাসে বশীকৃত মনের যে অল্পমাত্র লীলাভোগ, তাহা ক্রেশপ্রদ বলিয়া
বিস্তার প্রাপ্ত হয়ন[) হানা

পতিশত্রুর অবরোধ-মুক্ত হইয়া, একধানিগাম পাইলেই তুষ্ট হন,কিন্ত
(১ )ক্রভিমাভি
মুংপুংপাং।

পঞ্চদশী।

২৩৬

বন্ধমুক্তো মহীপালো' গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।

পরৈর্ন বন্ধ নাক্রাস্তো ন রাষ্ট্রৎ বহু মৃন্টাতে ॥ ১৫০ ॥
'বিবেকে জাগ্রাতি সৃতি দৌয়দর্শনলক্ষণে ।

কথমারবকর্্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয্রিষ্যতি ॥ ১৫১
নৈষ দোষো যতোহনেকবিধং প্রারন্ধমীক্ষ্যতে ।
ইচ্ছানিচ্ছ! পরেচ্ছ। চ প্রারন্ধৎ ব্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১২ ॥

অপথ্যসেবিনশ্ৌর! রাজদাররত। অপি।

জানত্ত এব স্বানর্থমিচ্ছস্ত্যারন্ধকর্্মতঃ ॥ ১৫৩ ॥
নিগৃহীগ্ন্ত মনল: স্বল্পেলাপি তে 1গেন তৃপ্তিবতীত্যতর দৃষটান্তমাহ __বন্ধমুকে। মহীপাল ইতি ॥ ১৫০
নন গ্রারবকর্খপ্রাবল্যাং ভোগেষিচ্ছা ৩খেদ বদি ইতাত্র কর্শ্বশাৎ ইচ্ছ! ভবেদিত্যক্তং তদনুপপন্নম ইচ্ছাবিঘাভিনি বিবেকজ্ঞানে নতি তহুৎপত্তানস্তবাৎ ইতি শঙ্বতে
-বিবেকে জাগ্রতি লভীতি॥ ১৫১॥

দোষদর্শনে নত্যপীচ্ছাজন্ম নস্তবিধ্যতি গ্রারবন্ নানাপ্রকীরত্বাদিভি পরিহ্রতি নৈষ
দোষ ইতি। নানাপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি ইচ্ছানিচ্ছেতি। ইচ্ছাজনকমূ অনিচ্ছ্র
ভোগপ্রদং পরেচ্ছয়! ভোগপ্রদং চে'ত ভ্রিবিধমিতার্থঠ ॥ ১৫২ ॥
ইচ্ছা-প্রারব্ং দর্শন্রতি,_অপথ্যনেবিন ইতি ॥ ১৫৩ ॥

যতদিন অন্য কর্তৃক বদ্ধ ব! আক্রান্ত ন| হন, তত দিন আপনার

মামাজ্যও

রহয়। ১৪৯/১৫০।
অল্প জ্ঞান
তাহা

যদি বল, তন্বজ্ঞানী

ব্যক্তিদিগের

বিষ্য়দোষদর্শক

বিবেক

জাগ্রত

থাকিতেও তাহাদিগের প্রারক কর্ম কি প্রকারে ভোগেক্ছার জনক হইবে?

(তাহার উত্তর এই যে) ইহ! দৃব্য নহে, যেহেতু প্রারন্ধ কম্ম অনেক প্রকার
দেখ যায়। অর্থাৎ ভোগেচ্ছাজনক, অনিস্হায় ভোগগ্রদ এবং পরেচ্ছায় তোগপু
প্রদ; প্রারন্ধ কর্ম এই তিনপ্রকার। ১৫১১১!

ইচ্ছা-জনক প্রারন্ব-কর্মু যখা-_অপথ্য-মেবী, এবং রাজপন্থীগামী; ইহারা
নিজের অনিচ্ছা! জানিয়াও প্রারন্বক্বব"ত; এই সকলী কার্ঘয করিতে

ইচ্ছুক হয়। ১৫৩1

২৩৪.

পঞ্চদশী।

ন চাত্রৈতদ্ বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে।
যত ঈশ্বর এবাহু গীতায়ামর্জছনং প্রতি ॥ ১৫৪ ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকৃতেজ্জধনবানপি।

প্রকৃতিং ধাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিৎ করিষ্যতি ॥ ১৫৫ ॥
অবশ্ঠম্াবিভাঁবানাৎ প্রতীকারে! ভবেদ্ যদি ।

তদা ছুঃখৈর্ন লিপোঃরন্ নলরামযুধিষ্টিরা; ॥ ১৫৬ ॥
ন চেশ্বরত্বমীশস্ত হীয়তে তাবতা। যতঃ।
অবশ্ঠস্তাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্দ্িতা ॥ ১৫৭ ॥
অপধালেবাদাণি চছায়া; প্রারবফলত্বং কুতোহ্বগম্যতে টযাশ পরিহার্্যত্বাদিতাভিপ্রেত্যাহ”_ন চাত্রেতদ্বারয়িতৃমিতি। অত্রাম্মিন লোকে অপথ্যাদি ইচ্ছন্তীত্যেতৎ কৃ

ইত্যত আহ,-ঈশ্বর এবাহেতি ॥ ১৫৪।

গীতাবাক্যঞ্চ পঠতি,-সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তা ইতি। বিবেকজ্ঞানবানপি পুরুষ; সস্তা:
স্বকীয়ায়াঃ পরকুতেঃ নদৃশমনথরূপং ভেষ্টতে, প্রকৃতির্নাম পূর্বারৃতধন্মীধপ্থাদিসংস্কারো
বন্তমানজন্মাদাবভিবায্ঞঃ কিমুত মুর্খ; তন্মাৎ গ্রকৃতিং বাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ প্রনতিনিরৃত্যোনিরোধেশ ময়া অন্তেন ব1 কৃত; কিং করিষ্যতি ন কিষীতার্থ | ১৫৫ ॥
প্রারন্বল্ঞাপরিহবার্ধ্যত্বে বচনান্তরসম্মতিমাহ,--অবন্ঠমিতি।
ছুঃখাদীনামিত্যর্ঘঃ ॥ ১৫৬ ॥

অবস্টস্তাবিভাবানা,

প্রারবন্তাপরিহাধ্যত্বে তংপরিহারানমর্থস্ত ঈশবরস্তানীখবরত্বপরঙ্গ ইতাশঙ্কাহ্_ন
চেখরত্বমিতি। কুভ ইত্যত আহ,_যত ইভি। যতঃ কারণাৎ এষাং ছুঃখাদীনামূ অবশ্তভাবিতাপি ঈশ্বরেণৈব নির্মিত। অছে| নানীখবরত্প্রলক্্ ইত্যর্ঘ; ॥ ১৫৭ ॥

এই পূর্বোক্ত ইচ্ছাজনক প্রারন্ধ কর্ম নিবারণ করিতে ঈশ্বরও সমর্থ হন
না,যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃই ভগবদূগীতীয় অর্জুনের প্রতি উপদেশ
করিতেছেন যে, ততজ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় শ্বভাব অর্থাৎ,প্রারন্ধ কর্মের অনুরূপ

চেষ্টা করেন, (অন্তের কথা কি বলিব) সকল ভূতই দ্বতাব অর্থাৎ প্রারন্ধ
কম্মের অনুগত ).যোগ দ্বারা অন্তঃকরণ
নিগ্রহ কি করিবে? ১৫৪।১৫৫।

অবন্ঠভবিত্বযপ্রারৰ
কর্শের,যদি প্রতীকার সম্ভাবনা থাকিত, ভাহাহইলে

ধর, রামচন্রও নলরা্জাদুধেপতিতহইতেননা। ১৫৩।
আর ঈশ্বর যেসেই প্রারক কর্মের পরিহার করিতে সমর্থ নহেন, তাহাতেও

পঞ্চদশী 1

২৩৪

প্রশ্নোতরাভ্যামেবৈতদ্ গম্যতেহর্জুনকুষ্ণয়োও |
অনিচ্ছা পূর্ববকধন্তি প্রারন্ধমিতি তচ্ছ্ণু॥ ১৫৮॥
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ৎ পাঁপঞ্চরতি পুরুষ2 |

অনিচ্ছন্নপি বায় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ১৫৯ ॥
কাম এষ ক্রোধ এঘ রজোগুণসমুস্তবঃ|
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ১৬০ ॥
এবং লপ্রপঞ্চমৃ ইচ্ছা্রারমভিধায় িচ্ছাপ্রার' বকুমারততে,-প্রন্ছোত্বরাতামিভি।

অনিচ্ছাপূর্বাকর্চ প্রারবমস্তি এতদর্জনকৃ্কয়োঃ প্রশ্মোত্বরাভযামেবাবগমণতে

জ্ঞায়তে ইতি যোজনা, তদভিধানায় শিষ্যমভিমুখীকরোভি._-তচ্ড্ুধিতি। ১৫৮ ॥
ভত্র অর্জ্নন্য প্রশ্নং ভাবদূ দর্শয়তি,-অথ কেনেতি। হে বায় কৃফিস্্ষিব

অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্ত; প্রেরিত; সন অনিচ্ছন্নপি ইচ্ছামকুর্বন্নপি রাজ! বলান্দিয[জিত
ইব পাপঞ্চরতি আচরভীতি ॥ ১৫১॥
কষ্স্যোত্বরমাহ,কাম
এষ ইতি | এব পুকুষপ্রবন্তকঃ রজে।গুণমমুভ্ভবঃ রজে1$ন1-

ছুৎপত্তিস্ত স রজোগুপসমুস্তবঃ
কাম এ প্রসিদ্ধোত়্, কাম: কদাচিং ক্রোধন্লপেণাপি
পরিণমতে ততঃ ক্রোধঃ,নপুৰঃ কীদৃশঃ মহাশনঃ মহদশনং বিষয়জাত: যন্য স মহাশনঃ,
মহাপাপ মহতঃ পাপস্ত হেতুত্বাদুপচারাম্মহাপাপ
মন্বমস্ত, অও ইহ মংসারে এন

কাম-ক্রোধবপ্ণিং বৈরিণং বিদ্ধি। অয়ম!তপ্রায়ঃ প্রাবধশাছুত্রিক্তরজোগুণকার্'য়োঃ
কামক্রোধয়োরম্তর-্ঠৈব পুরুঘপ্রবর্তকত্বং ন প্রবৃত্তীচ্ছারা (১) ইতি ॥ ১৬০।

তাহার ঈশ্বরত্বের হানিহয় না) যেহেতু প্রারক কর্মের অবশ্ঠস্তাবি$ ঈশ্বরই
নির্বাণ করিয়াছেন। ১৫৭।
অনিচ্ছাপূর্র্বকও যে প্রারন্ধ ভোগ হয়, তাহা ভগবদৃগীতায় অজ্জুন ও প্রুফ

্রশ্নোস্তর দ্বার অবগত হওয়! যায়, তাহা শ্রবণ কর: ( অঞ্জনের প্রশ্ন যথ।,)

হে স্্রীকৃষ্ণ! ইচ্ছা ন থাকিলেও ধার্মিক পুরুষও যেন বলপূরব্বক নিয়োজিত হইয়া
যে পাপাচরণ করেন, তদ্বিষয়ে প্রবর্তক কে? ১৫৮১৫৯।

(শ্্রীকফের উত্তর যথা, ) রজোগুপসমুডূত সরবগ্রাসা মহ অনিষ্টজনক এই যে

কাম ও ক্রোধ,-_-এতদুভক্নকেই এ বিষম শত্রু জানিবে। ইহারাই পুরুষের
প্রবত্তক,) অতএব হে অর্জুন! যে ব্্ তুমি করিতে অভিলাষ না কর,
(১) প্রবৃত্তিরিচ্ছা.1 ইতি মুও পুও পাৎ।

২৩১

পঞ্চদশী।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্ম্মণ!।
কর্ত,ং নেচ্ছসি ঘন্মোহাৎ করিধ্যস্তবশোহপি তৎ॥ ১৬১ ॥
নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছস্তঃ পরদাক্ষিণাসংযুতাঃ।

স্বখছুঃথে তজস্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্ববকশ্্ব হি ॥ ১২ ॥
কথং তহি কিমিচ্ছন্লিতোবমিচ্ছ! নিধিধ্যতে |
নেচ্ছানিষেধঃ কি্তিচ্ছাবাধো ভর্জিতবীজবৎ ॥ ১৬৩ ॥
নম্বত্র কামফোধয়োরেব পুক্ংপ্রবন্তকত্বমুপলভ্যতে নানিচ্ছাপ্রারবপ্ঠেত্যাশক্ষা তষ্যৈৰ
গ্রবর্তকহপ্রতিপাদকং তদ্বাক্য, পঠ/ত,_স্বভাবজৈনেতি।

হে কৌন্েয়!

স্মেনৈ-

বাহিতেন অতএব স্বকীরেন প্রারন্গেন কশ্মণ| নিবন্ধঃ সবৃ য্ কর্তুং নেচ্ছলি হদপি

মোহাদবিবেকপ্ধঃ অবশঃ পরবশঃ

করিয্যনীতি, অতোৎনিচ্ছাপ্রারনমন্তীতুাপগন্তবা-

মিভি ভাঁবঃ॥১৬১॥

ইদানীং পরেচ্ছাপ্রারবমপ্যসতীত্যাহ নানিচ্ছন্ত ইতি। অনিচ্ছন্তেপি ন তজস্তি
ইচ্ছন্তোৎপিনতজনি কিন্তু পরদাক্ষিপ্যনংযুতাঃ সন্তস্তত্পরীত্যর্থমেব সুখছুুথে অনু'তবন্তি অত এতত নুখাদিভোগহেতৃভূভং পরেচ্ছাপূর্বকং প্রারন্ধং হি প্রসিদ্ধমিতার্ঘঃ|
অতএব দৌধদর্শনে নতি প্রারববপ্তাপরিসথারযাক্তাৎ তশ্তেচ্ছাজনকত্বং ন নিবারয়িত'
শক্কোতীতি ভাবঃ॥ ১৬২

নন্থ তত্ববিদৌৎপীচ্ছাঙ্গীকারে কিমিচ্ছন্সিতি ্রাভিবিরোধ ইতি শস্কতে,_কথ হি
কিমিত্তি। কিমিচ্ছন্সিত্যনেন বাঁকোন কথমিচ্ছাভীবে! বর্ণিভ ইভার্থঃ। অনেন
নেচ্ছাভাবোহ্ভিধীয়তে কিন্তু সত্য/ অপি ভস্ঠাঃ লমর্ধ্য প্রতত্বিজনকতং নাস্তীতি

বোধাতে ইতি পরিহরভি নেচ্ছানিষেধ ইতি। স্বর্রপেণ সত্যা অপি তস্তাঃ নামর্থা-

রাহিতো দৃষ্টান্তমাহ,_-তঙ্জিতধীজখদিতি ॥ ১৬৩॥

স্বভাবজাত
স্বীয়প্রার্ কণ্ম দ্বার কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমাকেও
তাহা করিতে হইব, তাহাতে সংশয় নাই। ১৬৭১৬১।

যেকম্মুকরিতেইচ্ছা নাইও অনিচ্ছাও
নাই, কেবল অন্যের শ্রীতিলাভের

নিমিভ অহাতেপ্রবৃত্তহইয়াসখ বা!ছুঃখভোগ করিতেহয়,তাহাকে পরেচ্ছাকুত
প্রার্ধ বলা যায়। ১৬২।

|

যদি তত্বজ্ঞানীরও ইচ্ছা? হয়, তবে 'কিনিচ্ছন: এই বচনাংশদ্বারা ইচ্ছ!

নিষেধ কর!হইল কেন? তাহার সিদ্ধান্ত
এইযে,একেবারে ততবজ্ঞানীর ইচ্ছা

পঞ্চদশী।

২৩৭

ভর্জিতাঁনি তু বীজানি সন্ত্যকাধ্যকরাণি চ।
বিদ্দি চ্ছা তথেষ্টব্যাহসত্ববোঁধ 1ৎন্ন বার্য,বুৎ ॥ ১০৯!

দগ্ধবীজমরোহেহপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগৎ কুধ্যান্ন ব্যসনৎ বু ॥ ৯৬৫ ॥
ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারনধং কর্ম হীয়তে।
ভোক্তব্যসত্যতাভ্রাস্ত্য! ব্যসনং তত্র জায়তে ॥ ১৬৬ ॥

ম! বিনশ্যত্য়ং ভোগে! বর্দতামুত্তরোত্তরম্।
মা বিদ্াঃ প্রতিবধন্ত ধন্োহস্ম্যস্মীদিতি ভ্রম2 ॥ ১৬৭ ॥
ম.দ্ষেপেণোক্তমর্থ, প্রপঞ্চয়তি,-ভর্জিতানি ত্বিতি। যথ! তর্জিতানি বাঁজানি স্বন্ূপেণ

বিদ্যমানান্তপি নাঙ্কুরাদিকা ধা্যকরাণি ভবন্তি তথ] বিদ্বদিচ্ছ। স্বয়ং বিদ্যমানাপি ইব্যমাণপদার্থগ্তাপত্বজ্ঞানেন বাধিতত্বা, ন ব্যসনাদিকার্য।ক্ষমেভার্থ;॥ ১৬৪ ॥

ননু ভহি বিহ্য ইচ্ছৈব নাক্গীকর্তব্যা ফলাভাবাপিত্যাশক্কা ফলাভাবোহসিদ্ধঃ ভোগলক্ষণফলম স্তাবাদিতি মদৃষ্টান্তমাহ-_দগ্ধবীজমিতি। দগ্ং তর্জিতমিতি যাবং। বাসন:
বিশদাদিক্সপং বহবিধং+বাসনং বিপদি ভ্রংশে দৌষে কামজকোপজে, ইত্যতিধান1৩+১৬৫।

মন তি কর্টৈব ভোগদ্বার1 ব্যমনমপি জনয়েদিতযাশক্কাহ-_ ভোগেনেতি। প্রারবকর্দণো ভোগমাত্রহেতৃত্বাং ন ব্যসনজনকতমিতার্থঃ।

কুতশ্তহি

বাননস্ত

জন্মেতযত

আহ-_-ভোক্তব্যত্যতাভান্ত্যেতি। তত্র তশ্মিন্ বিষয়ে ॥ ১৬৬
বালনহেতুং ভ্রমং নিত মা বিনশ্তাত্বয়মিতি।

অগ্র€ ভোগেম। বিনশ্টতু এম

নিষের হয়নাই,। কেবল ভর্জিত বীজের স্তান় ইহার বাধামাত নিরপণ
করা হইয়াছে । যেমন কোন বৃক্ষবীজ অগ্নি দ্বারা ভর্ঞিত হইলে তাহাতে

আর অন্ধুর হয় না, তদ্রপ বিষয়ের অসত্ভ বোধ হেতুভ্গণীদিগের ইচ্ছা আর
পাপ-পুণ্য উত্পাদনে সমর্থ হন না । ১৬৩/১৬৪।

ষেমন ভর্ঞিতবীজ অগ্কুরকার্যের উপযোগী ন৷ হইলেও ভক্ষণাদি কোনও
কার্যের উপযুক্ত হইয়৷ থাকে, তদ্রুপ জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা অল্প ভোগমাত্রের

ভানক বলিয়। বিপজ্জনক হয়ন/এবং ভোগদ্বার। চরিতার্থত। হেতু প্রারদ্ধ কম্মের
ক্ষয় হয়, আর

অজ্ঞানীদিগের

ভোগ্যবিষয়ে

সত্যতাভ্রান্টি প্রযুক্ত ব্

ব্যস্না হয়। ১৬৫।/১৬৬।

আমাদিগের এই বিষয়ভোগ যেন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, যেন উন্তরোন্তর

২৩৮

পঞ্চদশী ।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্নতদস্যথা ।
ইতি চিন্তাবিষত্বোহয়ং বোধে ভ্রমনিবর্ভকঃ ॥ »১৮॥
সমেহপি ভোগে ব্যসনং ভাস্তো গচ্ছেনন বুদ্ধবান্।
অশক্যার্থন্য স্কল্লাদ্ ভ্রাস্তস্ত ব্যসনৎ বনু ॥ ১১৯ ॥

মায়াময়ত্বং ভোগ্য্ত বুদ্ধাস্থামুপসংহরন্।

ভুঙ্জানোহপি ন সঙ্কল্লৎ কুরুতে ব্যসনৎ কুতঃ ॥ ১০ |
বাগদান িচিযারচজিবন। !
উত্তযোদরম বর্ধতাং বিশবাশ্চনং মা!প্রতিবন্ অন্ত প্রতিবন্ধং মা রন অন্মাদেব
তোগাদহং ধন্গঃ কৃভার্থোৎস্মীতি এবরূপে। ভ্রম! ভবতি ভতশ্চ বাসনমিত্যর্চ:॥ ১৬৭॥
ধরনঙ্গাদন্ত পরিহারোপাক্সমাহ-_যদভাবীতি। যত্ভবিতুমযোগ্যং তন্ন ভবেদেব
ভবিতুং যোগ্যং চেন্ন তদস্তথ! ভবেদেব ইতি এবংরাপশ্চিন্তাবিষন্প: ইদংমেশ্রেয়: কদ!
তবিষাভি ইদমনি্ট, কদ| মিবর্ভিষাতে, "ইভোবমাদিচিভৈব বিষষিব শ্মসংস্পুরুষস্ত

নাশহেতুত্বাং বিধমূ ইদং চিন্তাবিষং হস্তীভি চিন্তাবিষন্ঃ এবন্ুভো। যো বোধঃ
মোহয়ং ভ্রমনিবর্তকঃ পূর্ববোক্তস্ত জমস্ত নিবর্তক ইত্যর্থঃ॥১৬৮ ॥

নথ বিন্ব্পবিছুষোরুভযোরপি ভোগিত্বাবিশেষে এ্রকল্ঠ বাদনমূ অপরন্ত তুভন্নেভোতং
কুত ইত্যাশক্ষা বিপরীতজ্রানমত্তাসত্বাতাং তৎসিদ্ধিরিভ্যাহ,_নমে* ঈঙি। নুদ্ধবান
জ্ঞানবান্ জ্ঞানীতার্থঠ। ভ্রান্তেঃ কথং ব্যসনহেতুত্ব মিভ্যভআহ,_অশক্যাস্টে৯॥ ১৬১ ॥
বিবেকিনভ্তদতাবং দর্শয়তি,-_মায়াময়ত্মিতি ৫১৭ ॥

ক্রমশঃ ্ধিপরাপ্হয় এবং২ কোনওবিদ্বও যেন তহার ্রতিব্ধক হইতেন|

পারে, ইহা হইলে আমি ধন্য--এইরপ ভ্রম হইয়া থাকে। যথা, প্রাররূ কল

যাহা হইবার আহা হইবে যাহ! না হইবার তাহা হইবে না, চিন্তাবিষগ্ণ এই
প্রকারজ্ঞানপূর্বোক্ত ভ্রমেরনিষর্তক হয়। ১৬৭/১৬৮।

জ্ঞানী
ওঅজ্ঞানী উভয়ের ব্যাবহারিক বিষয় ভোগ সমান হুইলেও মায়াকলিত মিথ্য। পদার্থে দৃঢ়সঞ্কলপ হেতুভ্রান্তঅজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদষয়ে বিবিধ দুঃখ
ভোগ করে; কিন্তু ভোগ্য বস্তর মীয়ামযবত্ব জানিয়া৷ উপেক্ষা
করত' তাহ!ভোগ
করিলেও জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হন না। অভএব তদ্বিষয়ে তাহার

ছুঃখ হইবার সন্তাবন| কি? (বিষয়ের মান্াযত্ব বোধ হইলে ভোগের কালে
ভোগ্য বস্তুতে হুখহেতুত্ব থাকিলেও, তাহাতে বিবিধ দোষদৃষ্টি: হেতু

২৩৯

পঞ্চদশী।

ুষ্টনষ্টং জগৎ পশ্ঠন্ কথৎ তত্রানুরজ্যতি ॥ ১৭১ ॥
সবস্বপ্রমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ঠী পশ্ঠন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদ প্রমত্তঃ সন্ন,ভাবনুদিনং মুুঃ ॥ ১৭২ ॥

চিরৎ তয়োঃ সর্বনসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে ।

সত্যাবুদ্ধিৎ সম্তজ্য নানুরজ্যতি পূর্ববব ॥ ১৭৩ ॥
ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিস্ত্যরচনাত্বতঃ।
প্রারন্বভোগতঃ ॥১৭৪ ॥
ব
কাবা
হ
ইতাবিস্মরতো! হাঁনিও
ননু মায়াময়বোধে সত্যপি ভোগন্ত দানীন্তনসধহেতৃতবা কুত জারা
ই্তাশগ্ষা বহুবিধদৌধদর্শনাৎ ইত্যাহ স্বপ্রেন্্রজালনদৃশমিতি।১৭১ ॥

নৃক্তন্বপরেজালসাদৃষ্ঠ'দিভ্ঞানে নতি আক্তাতাবে। ভবে ভথেব ঝুতো ভায়তে
ইত/শঙ্কা তজ্জন্মোপারমাহ,-নবস্বপ্রমিতি। ন্বকীরন্থপ্মপরোন্সতয়া দৃা স্বকীয়
জীগরুমন্থভবদ্ স্ববরজাগরাবুভাবপি

অপ্রম্ডঃ মন্ মুশিন্তয়ে স্বপ্রতুল্যোহ্য়। জাগর

ইতি ॥ ১৭২"

চির তরে!রিতি।

এবং তয়োঃ নর্ঝলাম্যং তাঁতকালিকডোগহেতু্গরিণতিবিরন€

জাএরদ্বগধপি
বেনাশি্বাদিলক্ষণং চিরমনুদন্ধায় জাগরিভে্পি নভাতবৃদ্ধি পর্রিতাঙ্গা
। ১৭৩
ইভার্থ:
ভবতি
পরব জগৎনতাত প্রানদশায়ামিব নানুরজাতি অনুরক্তে! ন
ননু প্রপঞ্চগোচরস্ত মিথ্যাতজ্ঞানস্ত বিষয়মতাক্বোপজী(িনো ভোগস্জ পরস্পর-

বিরোধাং মিথাতজ্ঞানে নতি কথং ভোগসিদ্ধিরিত্যাশক্গা ভেংগস্। ব্বয়সত/ত।পেক্ষা-

ভাবা ন বিরোধ বছ টিতে

হ্ দৈভং হযরত অচিন্তা-

জানীদিগের তদ্দিষয়েউপেক্ষাহয়। জগহ স্বপ্ন বা ইন্দজাল সু, অচিন্ত্য-

রচনাবূপ, মায়াময় ক্ষণধ্বৎসী, ইহা প্রত্ঙ্ দেখিয়া জ্ঞানী বান্তি আর কেন
তাহাতে অনুরুক্ত হইবেন? ১৬৯--১৭১।

গ দেখিয়।
্রমীদশনত জ্ঞানীব্যক্তিস্বীয়স্বপ্াবস্থা ও জাগ্রং অবথ। প্রতাক্

তকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ চিন্ত। করিবে। অনেক ছ্রিনের পর সে দুই অবস্থার

ূদ্ধি ত্যাগ করিবে,
সর্্ঘতোভাবে তুল্যত৷ অনুভব করিয়া জাগ্রদবস্থায় সত'ঃ
্ত থাকিবে না; ১৭১।১৭৩ !
তাত: হইলে পূর্ববৎ তহাতে অনুরকক্ত

ালিক
মায়নির্মিতওঅচিন্তারচনা-হেতু এই প্রত্যক্ষ দ্বৈত জগ এক্জজ
ত ভীহার প্রারন্ধ কর
নাহন,
ইহ! বিস্মৃ
পদার্ধরই সমানে জ্ঞানী ব্যক্তি

২৪০

পুঙ্চদশী !

নির্ববনধস্তভুবিদ্যায়৷ ইত্দ্রজালত্বসংস্মতৌ ।
প্রারবস্তাগ্রছেো। ভোগে জীবন্ত সুখছুঃখয়োঃ ॥ ১৭৫ ॥
বিদ্যারন্ধে বিরুধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ |
জানঘিরপ্যৈক্রজাল-বিনোদে (১১)দৃষ্ঠতে খলু ॥ ১১৬ 4
জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারন্ধং ভোজয়েদ যদি ।
রুনা ইন্্জালবস্িধ্যা ইতিবু
্যাস্াাবক্মরতো বিছৃষঃ প্রারভোগ্ ওরান
কর্মফলয়োঃ নুখছংখয়োরনূভবেদ মিথ্যাকাহ্সন্ধানস্ত কা হানিঃ বা-শবদানিথ্যাত্বানুঅন্ধানেন বা] ভোগস্ত ক হানিবিভিন্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৭৪ ॥
ভিন্নবিষয়ন্বমেব দর্শরতি,_নির্বাদ্সতত্ববিদ্যায়া ইতি। তত্তববিদ্যায়। জগত ত্ুগোচরস্য

জ্ঞানস্স ইন্্রজাপণজ্জগতে| মিথ্যাতবনুসন্ধানে নির্বন্ধঃ ন তু ভোগাপলাপে প্রারব্ধকর্্মণো
জীবন্ত স্ুথছুখেয়োঃ প্রদানে আগ্রহঃ ন তু ভোগ্যস্ত সতাতাপাদনে ইতি ভাব 1 ১৭৫ ॥

এবং বিভিন্নবিষয়ত্বং প্রদর্্য প্রয়োগমাহ্,_বিদ্যারন্ধ ইতি। বিদ্যাপ্রারককর্দণী
পরস্পরং নম বিরুধ্যেতে বিভিন্নবিষয়ত্বাৎ অন্প্রতিপন্নন্নপরনজ্ঞানবদিতার্থ;। ভোগামিথ্যাত্বজ্ঞানং ভোগবাধকং ন তবতীত্যেত ₹ নৃষ্টমিত্যাশক্ক্যাহ.--জানতিরিভি।
ন্ীজল-বিনোদ

ইন্ত্রজালনন্বন্ধিচমৎকাঁরবিশেষঃ

. জানডিরপীন্রজালত্বং জানাঁভরপা-

বলোক্যতে ইতি প্রনিদ্ধ মিত্যর্থ; ॥ ১৭৬॥
কিঞ্চ বিদ্যাপ্রার্কর্থণো বিরোধোহস্তীতি বঙদন্ বাদী প্রশ্ঠব্যঃ কিং প্ররন্ধং কর্খশ বিদ্যা,
বিরোধীত্যুচাতে উভ বিদ্যা প্রারব্ধকণ্মবিরোধিনীতি। নাদ্য ইভ্যাহ-_জরগংসত্যত্বমিতি।
প্রারনূং কশ্ম জণতো!

ভোগ্যজাতন্ নত্যত্বমবাধাত্বমাপাদ্য সম্পাদা যদ ভোজয়ে-

ভোগেও কোন হানি হয় না। তন্বজ্ঞান, জগতের এন্রজালিকত্ব সংস্থাপনেই
সমর্থ, (ভোগের অপল।গ করিতে সমর্থ
নহে)আর প্রার্ধ কর্থথ জীবের সুখ-

দুঃখ ভোগজননেই সমর্থ, (ভোগের সত্যত্ব সম্পাদনে সমর্থ নহে )। ১৭৪।১৭৫।
পূর্বোক্ত প্রকার উভগ্বের ভিন্নভিন্নবিষয়ের সত্তা প্রযুক্ত আত্মততরজ্ঞান ও
প্রারন্ধ কর্মপরস্পর
বিরোধী হয়না,যেহেতু
লোকেপ্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, থে
ব্যক্তি এজ্জালিক পদাথের স্বরূপ জানেন, তীহারও তাহ! দেখিলে আমোদ জন্মে ।

অতএব বিভিন্নবিষয়প্রযুক্তপ্রারন্ধ কম্্মকখনই আত্মততজ্ঞানের বাধক হইতে
“পারে না। ১৭৬।

দি প্রীরদ্ধ কর্ম এই নশ্বর জগৎকে সত্য বোধ. করাইয়! ভোগ সম্পাদন
(১) এন্থজালে। বিমোদ ইভ্যপ্রদ্গে ণীয়পুস্তকপাঠ:।

পঞ্চদশী।

২৪১.

তদ1 বিরোধি বিদ্যায়! ভোগমাত্রান্ন সত্যতা ॥ ১৭৭ ॥

অনূনে! জায়তে ভোগঃ কল্লপিতৈঃ স্থাপ্নবস্তুভিঃ।
জাগ্রদ্বস্তভিরপ্যেবমসত্যের্ভোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৮ ॥
যদি বিদাপহৃবীত জগত্প্রারন্ধঘাতিনী ।
তদ! স্তান্ন তু মায়াত্ববৌধেন তদপহৃবঃ ॥ ১৭৭ ॥

অনপহত্য _লোকাস্তদিত্রজালমিদস্তিতি ।
রী হৃখছুঃখে দদ্যাও তদ| বিদ্যাবিষরস্য মিথ্যাত্বস্তাপহারাও খিদায়া বিরোধি
স্তাং ন চ তথ করোতি কিন্ত ভোগমেব প্রযচ্ছছ্ি অতো! ন বিদ্বাবিরোধি প্রারপমিতি ভাঁবঃ। ভোগবলাদেব ভোগাস্ত নত্যতমপি স্তাসিত্যাশক্ষাহ-ভোগম ভ্র'তিতি।

বিমত' জমং সন্তাং ভোগাতবাদিতাত্র দৃষ্টান্ত ভব ইতি ভাবঃ॥ ১৭৭ ॥
নন্ব মিথাপদারৈর্ভোগো

ইচ্াত্রাপি

ভবতি

|

ইতি ॥১৭৮॥

দ্র্টান্তো

শাস্ীতাশ্ব-'৩--অনন

|

নাপি দ্বিতীয় ইতাহ যদি বিদ্য [পঙ্ু.বীভেতি | বিদ্যা ঘদি জগদভোগডা ইন ভু বীত

নেদ, রজত মতি নিষেধকজ্ঞানবং প্রীয়মানশ্য ভেগাস্ত স্বক্সপহ বিলিন ভিলা
আরক্দকশ্মভোগস্য নুখহ্ঃখানুভবল্য মাসনংপহারেণ প্রারনধপ্রবিপতিনী 2] লগ
তথা করোতি কিন্ত মিথ্যাতবমেব লোধয়তি অতো] ন প্রারগ্ধকম্মবিরোধিনীতি ৩721 শন

মিথ্যা্ববোধনাদেব স্বরূপমপি বিলাপয়েদিত্যাশক্ষা1হ,ন ভিতি। ইন্দাজ।ল।:৮1 আপ
বিলাপনমন্তরেণাপি মিথ্যাত্জ্ঞানদর্শনীদিভি ভাব: ॥ ১৭৯
এতদেব

৮2

লোকা

জনাস্তপিদ্্রজালম্বক'।
নাহ ৩২

করে, রিড) টং প্রারন্ধ কম্ম তত্তজ্ঞানের বিরোধী:হয়, ভোগ সংরিলেই
যে তাহা স্ত্য হইবে এমন নছে। যেমন সপ্রাবস্থাতে কঙ্গিত ৭. ছারা
প্রভূত ভোগ হয়, তদ্রুপ জাগ্রৎ অবস্থাতেও অসত্য

বন্থ দ্বারাই জেগ হষ,

ইহাই সিদ্ধান্ত
কর । ১৭৭1১৭৮।

যদি পরমাত্-তত্ববিদ্যা জগতের ভোগা বস্থর নাশ করিত, তবে শ্তাহাকে
প্রারন্ধ কর্মের নাশক বলিয়া। স্বীকার করা যাইত বন্গতঃ তাহা নহে. কেবল

তন্দারা ভোগ্য বস্তর মায়িকত্ব মাত্র বোধ হয়, হাতে তাহার নাশ হয় ন/; “ুতরাং

স্াহাকে প্রারন্ধ কর্মের বিরোধী বলা যাইতে পারে না)। ১৭৯।
যেমন কোন ইন্ত্রত্বালনির্ম্িত পদার্থের বিনাশ না করিয়াও তাহা ইন্দজাল
২১

৪ ২৪২

পঞ্চদশী।

জানস্ত্যেবানপহত্য ভোগ মায়াত্বধীন্তথ। ॥ ১৮০
ত্র ত্বশ্ত জগৎ স্বাত্মা পশ্ঠেৎ কম্তত্র কেন কিম্।

কিং জিত্রেৎ কিং বদ্দেদ্বেতি শ্রুত তু বহু ঘোষিতয্ ॥৯৮১
তেন দ্বৈতমপহৃত্য বিদ্যোদেতি ন চান্তথা ।
তথা চ বিছুষো! ভোগঃ কথং স্যাঁদিতি চেত শু ॥ ১৮২ ॥
স্বযুপ্তিবিষয়! মুক্তিবিষয়! বা! শ্রুতিস্তিতি |
অনিরস্ত ইদমিঞ্রজালমিতি জানন্ত্যেব যথা! তখ। ভোগং ভোগামনপহুত্যঅবিল্াপ্য
মায়াত্ধীর্জগন্সিথ্যাত্বজ্ঞানং ভবতীত্যর্ঘ;॥১৮॥
ত্র সস্ত মর্বমাকৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্ঠেং ইত্যাদি ক্রুতিত্ ্িদর্শনদৃশ্ঠতাবং বোধয়ছাতো। বিদেো।২পদ্যমান1 জগদূ বিলাপরেদেব এবং মতি বিদুষো তোগঃ কথ স্তার্দিতি
কভাবষ্জেন শঙ্ষতে প্লোকদয়েন,_যত্র জস্তেতি | ত্র তু যস্তাঁ, বিদ্যাবস্থীয়াং কৃত

জগদস্ত বিছৃষ; স্বাত্মৈবাভূং ইদ. নর্বং যদয়মাত্েতি জ্ঞানেন স্বন্ূপমেব তবতি ভত্র
তম্তাৎ দশায়াং কো দ্রঙ্া কেন নাধনেন চক্ষুষ কিং দৃষ্টাং রূপজ।ত' পশ্তে এবং
আণলক্ষণেন কিং কুসুমাদিকং জিত্রেও কিং বাকাং কেন ল:গিক্িয়েণ বা বদেৎ এবমিভবেক্তিকব্যাপারাভাবদ্যোতনায় বাশবঃ, ইতোবং প্রকারেণ শ্রতে! বছুবারমভিিভ
মিতার্থ॥ ১৮১ ॥

ইঃ কিমিত্যত আহ,_তেন দ্বৈতমিতি।
হাঁতাশিন

শ্বত্রে

ন্বাপ্যরসম্পত্োরস্ততরাপেক্ষমাবিদ্কাত.

ঘত্র ত্বস্তেত্যুদাহভায়াঃ ভে;

সুযুপ্তিমো
ক্ষয়েরস্ঠতর বিষয়ছেন

বাথ তাত ন বিদায়! জগদপ্হৃব ইতি পরিহরতি, তি ॥ ১৮২ ॥
বনি অবগত হওয়া যায়, তদ্রপ জগতের সমর ভোগ্য বন্তর অপঙ্নুৰনা(করি
কেবল তাহার মায়িকত্বও অবগত হওয়া! যায়। ১৮০।

যদি বল, শ্রুতিতে ভুয়োভুয় উক্ত হইয়াছে যে, যে অবস্থাতে বিবেৰী ব্যক্তির
সন্ধবস্তকে
স্বীয় আত্মার সহিত অবিশেষ জ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে
দেখিবে, কে কাহার আঘ্রাণ লইবে, কে কি কহিবে
? অতএব সে অবস্থাতে

দ্ৈবিনাশ ব্যতিরেকে কখনই আত্মবিদ্যার উদয় হওয়া সম্ভবে না, তাহাতে__

অদ্বৈত তন্বজ্ঞানীর
কিপ্রকারে বিষয়ভোগ স্তর হয়: ১৮২।
-তবে ইহার উত্তর শুন;_যে শ্রুতিতুমি প্রদর্শন করিলে তাহা জ্ঞান-সাধন

অবস্থা সম্বন্ধে নহে; যেহেতু, স্বাপ্যযস্পব্যো--এই শারীরক হ্ৃত্রে এই

পঞ্চদশী |

4১৭

উক্তৎ স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হতিম্কটম্॥ ১৮৩ ॥
অন্যথ! যাঁজ্ঞবক্কাদেরা চার্ধ্যত্বং ন সম্ভবেৎ।

দ্বৈতদৃষ্টাববিত্বত। দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্বদে ॥ ১৮৪ ॥

নির্ধিকল্পসমাধেণ তু তৈতাদর্শনহেতৃতঃ।
সৈবাপরোক্ষবিদ্যেতি চেৎ স্থুযুপ্তিস্তথ ন কিম্ ॥ ১৮৫ ॥

আত্মতত্বং ন জানাতি স্বপ্তে। যদি তদ ত্বয়া।
আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যৎ ন দৈভবিস্ৃতিঃ ॥॥ ১৮১ ॥
হ্ীতি। স্বাপায়ঃনি িনিটারিতাটা ॥ ১৮৩

অস্ঠাঃ শ্রত্তে: সুযুণ্তযাদিবিষয়্বানঙ্গীকীরে বাঁধকমাহ্ অন্তথা যাজ্জবল্ক্যাদেরিতি!

ভজ্লোপপত্তিমাহ,_দৈতদৃষ্টাবিতি ঘাজ্ববন্কণাদির্যদি।
দ্বৈত পশ্টে তহি তদাদ্ৈতজ্ঞানাভাবান্নাচীর্যো! ভবে অথ দ্বৈত. ন পন্টেং তাহ বোধাশিষ্যাদান্পলস্তাঁৎ আচার্ধাবাকা'
শিষ্যং গ্রাতি বোধনায় ন প্রবর্তেত অতো! বিদ্যাসম্প্রদায়োচ্ছেদপ্রসঙ্গ ইতি ভাব; 1১৮৪ ॥
নন যাজ্বন্ধ্যাদীনামাচার্ধাত্বদশায়াং বিদ্যমানন্ত জ্ঞানস্য বিদ্যাহমক্ত্যেব তখাপি তস্থা

নাপরোক্ষবিদ্যাত্বং

দ্বৈতপ্রতীতিমন্তাবাং

নির্বিকলনমাথেঠ

তু দ্বৈতদর্শনযভালা-

নৈবঃপরোক্ষবিদ্যেতি শঙ্ষতে নির্বিকল্পলমাধে ডিতি। দ্বৈভাপ্রতীতেরপাতিপ্রমঙ্গ/পাদকত্বাৎ 'মৈবমিতি পরিহরতি স্থধুণ্তিস্তথা ন কিমিতি ॥ ১৮৫ ॥
অতিগ্রসঙ্গপরিহারং শক্ষতে আত্মতত্বং ন জানাতীতি। সুষুগ্তে 'দ্বৈতদর্শন!ভ'বেহুপি

শ্রি' ুযুপ্তি-অবস্থাবিষয়ত বা মুক্তি-অবস্থাবিষয়ত্ব বিস্তারিতরূপে নির্দাঁত
বহ্য়াছে; তাহা যদি অস্বীকার কর, তবে প্রসিদ্ধ তত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবক্থ্য প্রভৃতির
আচাধ্যত্ব অসম্ভব হয়,_কারণ তোমার মতে দৈততুষ্টি থাকিলে জ্গানী ভয় না.

মার দ্বৈরহিত হইলে বাক্যপ্রয়োগ সম্ভব হয় না । ১৮৩/১৮৪।
(যাজ্জবন্ধ্য যখন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন উহার আত্মতন্ড বিদা'

থাকিলেও তাহা অপরোক্ষ বিদ্যা নহে, নির্বিকল্প সমাধিতেই ঘা?
থাকে এই মত খণ্ডনের জন্য কথিত হইতেছে যে-_)

যদিদ্বৈতবস্তুর অদর্শন হেতু নির্রিকল্নক সমাধি অবস্থাকেও অপরোক্ষ
পরমাস্মত্ব বিদয| বলিয়া অঙ্গীকার কর, তবে সেই হেতুতেই হুপ্তি অবস্থাকেও
ভদ্রপে কেননা স্বীকার করিবে? যদি বল, নুধুপ্তি অবস্থাতে আত্মতরজ্ঞান

থাকে না বলিয়। তাহাকে তদ্ধপ জীকার করি না, তবে তুমি আত্মতবরজ্জানকেই

২৪5
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উভয়ং মিলিতং বিদ্যা! যদি তহি ঘটাদয়ঃ।
অর্দাবিদ্যাভাজিনঃ স্থ্যঃ সকল দ্বৈতবিস্মৃতে: ॥ ১৮৭ )
মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাৎ বহুত্বতঃ।
(১) তব বিদ্যা তথা ন স্তাঁৎ ঘটাদীনাঁৎ যথা দৃঢ়া ॥:৮৮॥

আত্মধীরেব বিদোতি যদি তহি নুখী ভব।
_ দুগঈচিত্বৎ নিরন্ধ্যাচ্ছেন্নিরুদ্ধি ত্বং যথাস্খয্ ॥ ১৮৯ ॥
আত্মগোচরজ্জানাভাবাত ন বিদ্যাত্বং তন্তা ইত্যর্ধ। ভর্হি প্রাপ্ত, বিবকেজ্ঞানন্ঠৈব বিদ্যাত্বং ন দ্বৈতদর্শন[ভাবস্েতাহ,_তদা হরেতি | ১৮৬ ॥
নন দ্বৈতাদর্শনাত্মজ্ঞানয়োরুভয়োর্মিলিভে:রেব

বিদ্যাত্বং ন একৈকস্যেতি শঙ্কতে»

-উভর়মিতি। 'দ্বৈতবিশ্মভেরপি বিদ্যং* ধাঙ্গীকারে জ়ন্তাপ্যরধীবিদ্যাতবপ্রনঙ্গ
পরিহরতি,--তহ্টতি। ভত্রোপপত্তিমাহ,_-সকজদ্বৈতবিস্বতেরিতি ॥ ১৮৭ ॥

ইতি

অন্ষিহ্নেব মতে লমাঁধিমতাং পুরুষাণা'মর্ধবিদ্যাবন্মপিন স্াঁদিতি মোৌপহাঁসম?হ-_

মশকধ্বনিমুখ্যানামিতি। ঘটাদীনাং যথ| দ্বৈতবিম্মরণং দৃঢ়ং তথ] তব নমাধেখ। দ্বৈতবিশ্বরণং ন সশ্ুবতি মশকধ্বন্তাদীনামনেকোং বিক্ষেপাঁণাং সদৃভাঁবা দিতার্থ; ॥ ১৮৮॥
নন্বাত্বজ্ঞানস্তৈব বিদ্যাত্বং ন দৈতবিস্বৃতেরিভি' শক্ষতে,__-আত্মধীরেবেতি। তদম্মাকমিষ্টমিত্যভিগ্রায়েণাশী্বাদয়তি ভর্হি সুখীতবেতি। নম্বাত্বধীরেব বিদ্যা স! ন হুষ্টচিত্তে

নম্ভবতি অতশ্চিত্তদোষপরিহারার চিত্তৃত্তিনিরোধঃ কার্য ইতি শঙ্কামহ্ভামতে হু
চিগুমিতি তদঙ্গীকরোতি পি
নিরুদ্ধি তমিতি॥ ১৮৯৪

আত্মতব বিদ্যা বল, দ্বৈতবিম্মরণকে আর তাহা৷ বলি না,তাহা আমারও"
অভিপ্রেত বটে। ১৮৫/১৮৩।

যদি অদ্বৈত-তত্বজ্ঞান ও দ্বৈত-বিদ্মরণ, মিলিত এই উভয়কে পরমাত্মবিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তবে ঘটাদি জড়পদার্থ সকলকে অর্-বিদ্যাভাজন

বলিতে হয়, যে হেতু তাহাদিগের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও দৈতম্মরণাভাব

সর্বদাই আছে | বিশেষত ঘটাদির যেমন দৃঢ় তরবিদ্যা হইতে পারে,
মশকধ্বনি প্রভৃতি বিশ্প সম্ভাবনা হেতু তোমারও তারশ দৃঢ়তনববিদ্যা৷ সম্ভবে
না।

১৮৭১৮৮।

পূর্বোক্ত উভয়মিলিতঅবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বদিকেবল আত্মজ্ঞানকেই

পরমাত্মবতত্ব-বিদ্যা। বলিয়া স্বীকার কর, তবে সুখী হও, (কারণ তাহা হইলে
আমার মতেই প্রবিষ্ট হইলে ।) পরমাত্মজ্ঞানকে তন্ববিদ্যা বলিয়া৷ অঙ্গীকার
(১) তত্বইতাম্মদ্দেশীকরপুত্তকপাঠঃ।

পঞ্চশী।
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তদিষ্টমেষ্টব্যমায়ামযত্বস্য সমীক্ষণাৎ।

ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্িতি হি শ্রুতম্ ॥ ১৯০ ॥
রাগে লিঙ্গমবোধন্য সন্ক রাপাদয়ে! বুধে | .

ইতি শাস্্দব়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ ॥ ১৯১ ॥
জগন্মিত্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বম্য সমীক্ষণা্।
কম্্য কামায়েতি বচো ভোক্যভাববিবক্ষয়া ॥ ১৯২।
_. ভদিস্রমিতি। অন্মাকমপীতি শেষ;। কু ইত্যাত আহ,-এষ্টব্যমার়ামহত্টিভি।

চিন্তদোযাপগমে
নতি অদ্ধিতীয়াস্জ্জানায় ইয্যমাণং জগন্মায়াময়ত্বং সমাণীক্ষ্যে যত:
আত ইস্টমিত্যর্য। এবং কিমিচ্ছ্সিতি মন্্াংশেনাভিপ্রেতমর্থমুপপাঁদিতমুপসংহরছ্ি
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবদিতি। ইচ্ছন্নপি অজ্ঞবত্রেচ্ছেত অতঃ কিমিচ্ছন্তিভি ক্রতমিতি ষে। জন] 0১১০)
এবমভিপ্রায়বর্থনে কারণমাহ-_রাগে! লিঙ্গমিতি। "রাগে! লিঙ্গমবোধস্ চিত্তব্যায়ামভূষিধু। কুতঃ ম্বাদুবলতা তস্ত বশ্যাগ্রিঃ কোপে তরোঃ।* ইতি ভতৃবিো
র্বাগনিষেধপরং শাস্ত্রমূ। *শাস্্ীর্থস্ত মমাপিত্াম্ুক্তিঃ স্তাৎ তাঁবত1 মিতে; (১)। বাগাদয়:

সন্ত কামং ন তত্ভাবোৎপরাধাতে” ইতি ভস্ভৈব রাগাঙ্গীকারপরগ শান্মূ। এবং নতি
তত্ববিদে! দৃঢ়রাগাভাবে মতি শীস্দ্বয়, নার্থমর্থবদ তবতি অবিরোধতঃ রগনিধেধ-

পরস্থ শান্স্ত দরাগবিবযন্কাং তপভুপগমপরস্ত শান্স্ রাগাভানখিষয দিতি
ভাব5॥ ১১১ ॥

এবং কিমিচ্ছনু ইত্যংশস্ত ভিঞ্রায়মূপবর্থ্য কল্য কামায়েত্যংশস্তা ভিগ্রায়মীহ-_জগনিথ্যাত্ববদিতি। যখ1 হৃগন্সিথাত্ববোধেন বাস্তবকাম্যাতাববিবক্ষয়! কিমিচ্ছলি-

করিবটে,কিন্তু
তাহ! ছুষ্ট মনেহয়ন৷ ; অতএব মনোরুত্তির নিরোধ আবশ্ঠক;

(ইহা পুর্বপক্ষবাদীর কথা, তাহার উত্তর এই যে) ধথান্থখে তুমি তাহা
নিরোধ কর; আমাদিগেরও তাহা ইষ্ট, কেন না চিন্তনিরোধ হইলে, জগতের

মায়াময়ত্ সম্পূর্ণরূপে জদ়দদম হয়। অতএব ইচ্ছা হইলেও অন্দর শ্তায
ইচ্ছ! করিবেনাইহাই “কিমিচ্ছন্ এই অংশের তাহপ্ধ্য। ১৮৯/১৯০।

আর
কোন কোন শ|ন্মে আছে যে কাম-ক্রোধাদি অক্ঞানেরই চিহ্ন;

কোন কোন শানে দৃষ্টহয় যে জ্ঞানীতেও কাম-ক্রোধাদি থাকে। পূর্বোক্ত বিচার
দ্বারা বিরোধ পরিহারপুর্্বক তদৃভ় শাস্ের সঙ্গতি করা হইয়াছে। ১৯১।

জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যেমন জগতের অনিততা-জ্ঞান দর হয়,তদ্রুপ

(১) মুনেরিভান্দেলীরপুন্তকপা।

রঃ

|
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পতিজায়াদিকং সর্ধবং তত্তদূভোগায় নেচ্ছতি।
.
কিন্ত্াত্বভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদঘোধিতৎ বহু ॥ ১৯ ॥

কিৎ কুটস্থশ্চিদীভাসোহথ বা কিযুভয়াজুকঃ ৷
ভোক্তা তত্র ন কুটস্থোহসঙ্গত্বাৎ ভোক্তু তাং ব্রজেৎ ॥১৯৪ ॥

স্বখছুঃখাভিমাঁনাখ্যো বিকারো৷ ভোগ উচ্যতে।
ত্যুস্তম এবমাতমবনোৎসঙ্গত্ববোধেন বাস্তবভোতৃত্বাতববিবক্ষয়া৷ কণ্ঠ কাঁমায়েতি এ্রন্্যাতিহিতমিতার্ঘ;। ১৯২॥
নম্বাজ্বনঃ ভোকৃত্বপ্রতিযেধস্তৎপ্রনক্তিপূর্বকো! বক্তব্যঃ সা তু ন বিদ্যতেৎসক্গত্বাদাত্বন ইত্যাশক্ক্য তস্তাঃ স্বান্ৃভবসিদ্ধত্বা মৈবমিত্যতিপ্রেত্য তদনুধাদিকাং শ্রুতিমর্থতোহমৃক্রীমতি,_পতিজায়াদিকমিতি। "ন বা অরে পত়াঃ কামার পতিঃ প্রিয়ো
তবভী'ত্যারত্য 'আত্মনস্ত কামায়
সর্ধংপ্রিযং ভবতী'তান্তেন বাকাসন্দর্ভেণ পতিজায়াদিপ্রপঞ্ল্চাত্মনো৷ ভোগনাধনত্বং প্রতিপাদ্যতে তত আত্মনো! ভোতৃত্বপ্রসক্তিরিত্যর্ঃ ॥১১৩।
এবমাতবনে! ভোকৃত্বং প্রদর্শ্য তদপবাদায় ভোক্তারং বিকল্প্নরতি কিমিতি। কিং

কটসথস্ততোত্বমূ উত চিদাভানস্ত কিংবোতয়াস্মকন্তেতি বিকল্নার্ঘ। তত্র গ্রথমং
গ্রত্যাহ-_-তোক্তা
তত্র ইতি ॥১১৪॥

*

অনঙ্গত্বস্ত তোত্ৃত্বমপ্যন্ত কো দোষ ইজাশদাহ,_স্ুখহ্ঃখাভিমানাধ্য ইতি।

আত্মার অসঙ্ত্ব-জ্ঞানও চৃঢ়তর হয়, “এই জন্যই কন্ত কামায় এই অংশ
বচনে আছে,কাহারকামনার জন্তইহাইতাহারঅর্থ তত্বারাভোকৃত্বের অভাব
বৃঝান হইয়াছে ১৯২।

|

যদিকেহ মনে করেন যে, আত্মার তোক্তৃত্ই নাই,তবে ৷ এত কষ্ট
স্বীকার

করিয়া তাহারভোত্ৃত্ব নিবারণের আবগ্তকতাকি? তাহারসিদ্ধান্ত
এইযে_
্বরূপতঃ তাহার ভোত্তৃত্ নাইবটে, কিন্তুঅদ্বৈততত্-জ্ঞানের পুর্াবস্থায় অজ্ঞানবশতঃ ভোভত্ব বোধ হয়_এই জন্যই “তিনি পতি-পুত্র-পত্র্াদি যাহা কিছু
কামনা করেন, সে কেবল আপনার ভোগের নিমিতইু করেন,
সেই পতিপুত্রাদির ভোগের নিমিত্ত তাহাদিগকে কামনা করেন না” ইহা অনেকানে
শ্রুতিতে
উদ হত আছে। ১৯৩।

কুট্থ চৈতন্যতোক্তা, কিআভাস চৈতন্যভোক্তা,কিস্বা উবে মিলিতহইয়া
ভোক্তা! হ'ন? তাহার মধ্যেকুটস্থচৈতন্তকে ভোক্তা বলিয়াস্বীকার করাযায়না,

পঞ্চদশী | :
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কুটন্থণ্চ বিকারী চেত্োেতন্ন ব্যাহত কথম্ ॥ ১৯৫ ॥

বিকারিবৃদ্ধ্ধীনত্বাদাভাসে বিকৃতাবপি।

নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবল! নহি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৬ ॥

উভয়াত্মক এবাতো। লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাতানমারভ্য, কুটস্থঃ শেধিতঃ শ্রসতৌ ॥ ১৯৭ ॥
সুধিত্বহঃধিত্বাতিমানলক্ষণে! বিকারো। ভোগ; সোহনঙ্গন্ত কট্থস্ত ন যুজাতে নটস্থতবিকারিতবরোরেকত্র নমাবেশাঘোগাদিত্যর্ঘ;॥ ১১৫॥

নহু তহি বিকারিণশ্চিদাভাসন্ত ভোতৃতং ন্তাদিতযশঙ্্য বিকারিত্বেছপি নিরধিফানস্ত তষ্ঠৈবাসিদ্ধে্সৈবমিতি

পরিহরতি.__বিকারিবদ্ধারধীনতাদিতি।

চিদাভাসস্ত

বিকারিবৃদ্ধাধীনত্বাং
তন্মিন্ বিকারে নস্তবত্যপি তল্তারোপিতস্তারোপিতন্বূপত্ষেনাধি্টানভূতং কৃটস্থং বিহায় স্বাতস্ত্রোণাবস্থানাসস্তবাৎ কেবলচিদাভাসঙ্গাপি ভোকত্বং ন
নম্তবভীতি ভাব; ॥ ১৯৩॥
তন্মাৎ তৃতীয়; পক্ষ: পরিশিধাত ইত্যাহ,_-উভয়াম্বক এবেতি। ঘত একৈকল্ত
তোক্তত্বংননম্তবতি অত উভয়াম্বক; নাধিষ্ঠানশ্চিদাভাম এব লোকে বাবহারদশায়াং
ভোক্ষেভ্যাভিদীর়তে পরমার্ধতত্ত উয়াজ্বকত্বমেবনঘটত ইতি ভাবঃ। ননু “অনঙ্গো
হয়ং পুরুষ" ইত্যাদাবসঙ্গতস্তেব "যোহ্যং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেহি'ত্যাদে) বৃদ্ধিলাক্ষিতবস্তাপি

অবপাদুভযাত্মকং ভোতৃম্বরূপমপি পারষার্ধিকমেব স্তান্ন লৌকিকব্যবহাকসমাত্রদিদব-

মিত্যাশঙ্্য ক্রতেন্তত্র তাৎপ্ধ্যাভাবান্মৈবমিত্যাহ,_-তাদৃগাআনমারভোতি। ভাদৃগাত্মানং
দ্ধাপাধিকং তোক্তারমাত্মানমারভ্যনৃদ্য কুট: বুদধযাদিকল্নাধিষ্টানভূতশ্চিদাভ্ শেষিভ;
ৃ্ধাধ্যনাত্মনিরমনেন পরিশেধিতঃ শরতৌ! বৃহদারণযকাঁদাধিত্যর্থ ॥ ১১৭ |

কারণ তিনিঅসঙ্গ চৈতন্ত।

আর সুখ-ছু্রধে অভিমানরূপ যেবিকার তাহাকে

তোগ বলাযায়, মৃতর
একবন্তকেই
াংকুটস্থ (অবিকা)রীএবংবিকারী বলিলে
বাক্যের অসঙ্গতি হয্ু।১৯৪।১৯৫ .

যদিকৃটস্থচৈতন্যতোত্তৃপদবাচ্য না হইলেন, তবে বৈকারিক বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত
আভাস চৈত্য বিকারযুক্ত হইলেও তিনি ভোক্তা হইবেন কিরূপে? কারণ
আভাস চৈতন্য কেবল প্রতিবিসবমাত্র, তাহা অসত্য; স্বরূপতঃ তাহাকে ভোকতের
অধিষ্ঠা
সম্ভব হয়না!১৯৬।
করা যায়ন!এবং অধিষ্টানশন্ভ্রানতি
স্বীকারনরূপে
ও
মিলিত সেই উভয়কে লোকে তোতা বলিয়৷ স্বীকার করে, ফলে কিন্ত

২৪৮

.
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আত্ম! কতম ইত্যুক্কে যাজ্জবন্কো! বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঞ্জং তৎ পর্যযশেষয়ত ॥ ১৯৮ ॥

কোহয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্ববত্রাত্বিচারতঃ |
উভয়াত্মকমারভ্য কুটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ ॥ ১৯৯॥
কুটস্থসতাতাং স্বম্মিনধ্যন্তাত্বা বিবেকতঃ।
টিটি ভোক্ত তাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি ॥ ২০ ॥
তত্র বৃহদারণাকবাকার্থ ংতাবৎ সংগ্ষিপ্য টি --আজু! কতম ইি। জনকেন

কতম আত্মেত্যেবমাত্মনি পৃষ্টে সি যাজ্ঞবক্কান্তং বিঝোধয়ন্ব “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ

প্রাণেখি*ত্যাদিনা বিজ্ঞানমরমুপক্রম্য “অঙ্গে! হয়ং পুরুষ” ইপ্ডানঙ্গং কাটস্থং পরিশেধিভবানিত্যর্ঘঃ॥ ১৯৮॥
এবং বৃহদারণ্যকেহসঙ্গাত্মপরিশেষপ্রকারং প্রদর্য এতরেয়াদিক্রত্যন্তরেঘপি তদ্

দর্শমতি কোহ্যমাত্েহোবমাদাবিত্তি

কোহ্রমাত্মেতি বয়মূপান্মহে কর; ন

আত্মেত্োবমাদাবা্বিচারেণাপ্তঃকরণোপাধিমাআনমীরত্য
পরিশেষিতঃ এবমস্রত্রাপি

প্রজ্ঞানমাত্রাত্বক: কুট:

দ্রষ্টবামূ। এবধুক্ত ক্ৃতিপর্যযালোচনায়ামু

উতয়াত্মুকস্স

ভোক্কুিথ্যাত্ং পারমার্ধিকণ্ঠাসঙ্গস্ত কৃট্স্াভোতৃত্বং নিদ্ধামূ ॥ ১১১॥

ননুক্তরীত্য! তোকুর্সিধ্যাত্কে প্রাণিনাং তশ্মিন সত্যতবতুদ্ধিঃ কুভে! জায়ত ইত্যাশদ্ধ্যাহ-_কৃটস্থমতাতামিতি। আতা লোকপ্রসিন্বো! ভোক্ত! অবিবেকতঃ স্বস্ত কটগ্থাদিবেকজঞানা-

ভাবেন ক্টঙনিষ্ঠং সত্যতমাত্বস্ধ্যস্ত তদ্দ্বার! স্বনিষ্টস্য ভোতৃত্বস্ভাপি সভাভাং মতা
ভোগ, কদাডিদপি দ হাতুমিচ্ছতি ॥২** ॥

উই, নাই,একই আছে। শ্রতিতে উভয়স্বরূপআত্মার বথা৷ আর্ত করিয
একমাত্র কুটস্থ আত্মার সন্তাই শেষ দিদ্ধাস্ত হইয়াছে। ১৯৭।
জনক রাজা যাজ্জবন্ত্ের নিকটে “কোন্বস্তুআত্ম” এইপ্রশ্নকরিয়াছিলেন,
তাহাতে যাজ্বন্্যও তাহার বিশেষরূপে বোধের নিমিত্ত বিজ্ঞানময় হইতে আবস্ত
ক্ষরিয়। তন্নতম রূপে অবশেষে অনসঙ্গঈচৈতন্তে পধ্যবমান করিয়াছিলেন।

“কোহয়মাত্মা' ইত্যাদি সকল শ্রুতিত্তেই আত্মবিচারপ্রসঙ্গে উত্যাত্বক হইতে
আর্ত করিয়া পরিশেষে একমাত্র কৃটস্থেরই আত্ম স্বীকৃত হইয়াছে ১৯৮1১৯৯
যদিও পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বার তোক্তার অভাব দিদ্ধ হইল, তথাপি
ধলোকে অবিবেকবশতঃ কুটস্থ চৈতন্তের সত্যত্ব আভাম চৈতন্য অধ্যাস করত
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ভোক্তা স্বত্ৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্বান্তঃ শ্রুত্য। সম্যগনূদিতঃ ॥ ২০১ ॥
ভোগ্যানাং ভোক্ত শেষত্বান্মা ভোগ্যে্বনুরজ্যতীম্ ।

ভোক্ষর্ধ্যেব প্রধানেহতোহনুরাগৎ তৎ বিধিঘসতি ॥ ২০২ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাৎ বিষয়েম্বনপায়িনী ।
্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াক্মাপসর্পতু ॥ ২০৩ ॥
নথতহি “আজ্মনন্ত কামায় রং প্রিয় ভবভী'ত্যাশেবনং ভোগাস্ত কথ" প্রতি-

ত্বং প্রতিগাদ্যতে কিন্ত লোকপ্রনি্দোভয়াজকতোনকৃটস্ামশেষয
সাদাতে ইভাশঙ্ষ্
ঙ্া । লোকো যো তোতা!
ভোগায়েতি
_-ভো
স্বন্ভৈব
শেষৰমেব শ্রত্যানৃদ্যত ইত্যাহ,_

্বাস্তেব ভোগার পতিজায়াদিতোগোপকরণমিচ্ছতীতান্নং লোকরপান্তঃ শ্ুত্যা সমগনদ্তঃ
মার্থান্তরং প্রতিপাদাত ইত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥
অনুবাদঃ কিমিত্যাশঙ্কা ভোক্তয্যেব প্রেমবিধালায়েতযাহ”- ভোগানামিতি। ভোগামা'

পতিজায়াদীনাং ভোক্ুঃ স্বস্ত ভোৌগোপকরণত্বা ভোগ্যেধনথরাগো ন কর্তবাঃ কিন্ত
প্রধানভূতে ভোকর্যেবান্থরাগ: কর্তব্য; ইতি বিধানারেত্যর্থ:॥ ২০২ ॥

ভোগোষু প্রেমত্যাগপুরঃসরমাআপ্রেমকর্তব্যতায়।: দুষ্টাভহেনেশরে প্রেমপ্রার্থনাপুরচ

মর পুরাণবচনযুদাহরতি খা শ্রীতিরিতি। অবিবেকানামাত্মজ্ঞান/5ঠ্/নাং বিষয়েখনপাঁযিনী দৃঢ় যা প্ীতিরস্তি হেমাপ লক্ষ্মীপতে না৷ প্রীতিস্তা মনুষ্মরতত্বাং নদ| চিন্তয়তো
মম হৃদয়াৎ মননঃ নর্পতু অপগচ্ছতু মমমনোবিষয়েঘাসক্তি, পরিতাঙ্ তবঘ্যেব ভিষটতু
ইত্ার্ঘ; | যদ্বা অবিবেকিনাং বিষয়েঘু যা যাঁদৃশী নৃঢা প্রীতিরস্তি না৷ভাদৃশী বিষরেষু
উঠার ॥২০৩।
বিদামানাশ্রীতদ্ামহরতো 0মেহামা নদ র্
ভোগের সত্যত। ভ্রমেতাহাকে আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করে ন।। এবং

ভোক্তা আপনারই ভোগের নিমিত্ত পতি-জার়াদিইচ্ছা করেন, এই যে লৌকিন্ধ-

। ২০০২০5।
বসতান্ত ইহাই শ্রুতিতে সম্যক্ প্রকারে কথিত হইয়াছে

সমুদায়ভোগ্যপদার্থ ভোক্তার অধান;হুতরাং তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ কর!
বৃথা, অতএব তদ্বিষ়ে স্বাধীন ভোক্তার সতা রূপের প্রতিই সে অনুরাগ করা

বিধেয, ইহা! বুঝাইবার জনই শ্রতিতে পতি-ভায়াদি আত্মভোগের নিমিত ইত্যাদি
ব্যয্ব কধিত হইগ্রাছে। (পুরাণে আছে ) অজ্জানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়

যে প্রকার দৃঢ় রীতি হয়, হে ঈশ্বর! তোমাকে স্মরণ করিতেছি যে, আমার ও

তোমার প্রতি তাদুশ দু প্রীতি অন্তঃকরণ হইতে মেন বিচ্যুত না হয়। ২০২২০৩।

২৫5

পঞ্চদশী ৷

_ ইতি ম্যায়েন. সর্ববস্মাৎ ভোণাজাতাদ্বিরক্তধীঃ |

উপসংহ্ৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যেনৎ বুভূৎসতে ॥ ২০৪
জক্চন্দনবধূবস্ত্-নুবর্ণাদিষু পামরঃ |
অপ্রমত্তো যথ! তন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি ॥ ২০৫ ॥

কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যন্যাতি মিরস্তরমূ।
বিজিগীবূর্যথা তথব্মমুক্ষু স্ব বিচারয়েৎ্ ॥ ২০৬॥
জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা ।

্বর্গাদিবাঞ্ছয়। তঘৎ শ্রন্দধ্যাৎ সবে যুযুক্ষয়! ॥ ২০৭ ॥
ভবত্বেবং পুৰাঁণে, ক্রুতৌ কিমায়াতমিভাত আহ,_ইতি স্কায়েনেভি। ইভান
সুরাপোক্তন্তায়েন সর্বাম্মা, ভোগ্যজাভাত পতিজায়াদিলক্ষণাদৃবিরক্তধী: বিরক্ত
পাঁর্াস্তাদেখ বিরক্তাধীঃপুরুষঃ তাং ভোগ্যগোচরাং প্রীতিং ভোকর্ধযাত্বন্যুপনং্ত্য এন-

মাস্থানং যুভুৎমতে বোদ্ধমিচ্ছতি ॥ ২০৪ ॥
এবমান্মন্টেব প্রেমোপনংহারে ফলিতং নদৃষ্টান্তমাহ অকৃচন্দনেতি।

পামরঃ পৃথগ-

জনঃ অ্রগাদিবিষয়ে বথ1 অগ্রমত্বঃ সাবধানো৷ তবছি এবং মুমুক্ষুরপি আত্মনি বিষয়েন
প্রমাদাতি অনবধানং ন করোতি কিন্ত তচ্চিন্তয়ৈব তিষ্ঠভীত্যর্থ; ॥ ২০৫ ॥
অনবধানাভাবমেব বহুভিরদ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি,_কাব্যনাটকেতি। যখ! বিজিগীধুং প্রতি-

ঘাদিজয়কামঃ ইহ লোকে প্রধান; পুরুযো নিরম্ভরং কাব্যারদীনভ্যন্ততি এবং মুমৃক্ষুরপি
নদ্দাআ্ান: বিচারয়েৎ ॥ ২০৬॥

|

জপযাগেতি। যথা বৈদিকঃ ন্বর্গাদার্থা তংসাধলানি জপাদীনি শ্রদ্দাপুরঃসরূ
অনুতিষ্ঠতি তথ? মুমৃক্ষুন্োক্ষেচ্ছয়] স্বে শ্রোতে আত্মনি বিশ্বীনং কুর্যাঁ ॥২০৭॥

- বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি এই রীতি অনুসারে বিবেক জ্ঞান দ্বারা অনিতা
সত্যস্বরূপেরতাহ!
ভোগ্যবস্ত হইতে দৃঢ়তর প্রীতিকে অনয়ন করিয়া! তোক্তা
দৃূপে স্থাপন করত তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। অজ্ঞানী ব্যক্তিশ্রকৃ,
চন্দন, বধূ, বন্ধু, এবং জুবর্ণ প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের প্রতি যেমন অপ্রমাদে

অর্থাৎ সাব্ধানপূর্ব্বক মৃঢপ্রীতি স্থাপন করে, বিবেকী ব্যক্তিও তদ্রূপ ভোক্তার

সত্যস্বরূপেরপ্রতি সাবধানহইয়াদৃঢপ্রীতি স্থাপন করিয়া থাকেন। ২০৪২০৫।
যেমন বিজিগীযু ব্যক্তি নিরস্তর কাবা নাটক তর্কাদি অভ্যাস করে, যুমুক্ষু
ব্যক্তিও তদ্রপ মুক্তির নিমিত্ত আত্মবিচার অভ্যাস করিবে। যেমন শ্রদ্ধাবান্

পঞ্চদশী।

২৯

চিত্তৈকা গ্র্যৎ যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।

অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবৎ বিবিচ্যাৎ স্বৎ মুমুক্ষয়া! ॥ ২০৮ ॥
কৌশলানি বিবর্দান্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
থা তদ্বদ্ বিবেকো হস্থাপ্যভ্যাসাদ বিশদাঁয়তে ॥ ॥ ২০৯ ॥
বিবিঞ্ণতা ভোক্তত্ৎ জাগ্রদাদিষসঙত। |
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাৎ সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে ॥ ২১০ ॥
বত্র বদ্ দৃশ্ঠতে দ্রষ্্রা জাগ্রৎস্বপস্থযুপ্তিবু।
চিত্রেকাগ্রামিতি। যোগী “দাগাত্য'সবান্ অণিমাদ্যশ্ব্যালাতেচ্ছয়া মহায়াসেন
চিত্তৈকাগ্রা" যথ1 লম্পাদয়ে তদদদ্যমপ্যান্ান, লদা বিবিচাং দেহাদিতো1 বিবি6'
জানীয়াদিতঘ্ ॥ ২০৮ ॥
নম্বেবমু এতেঘ1ং সদাভামেন কি” ফলম্ ইতাত আহ,কোঁশলানীতি। মথা তেষা,

কাবাদাভা।সবভামভ্যানপাটবেন তশ্মিহ্ তশ্মিন বিধয়ে কৌশলানি বিবর্দন্তে এবমস্তাপি
যমুক্ষোরভামাদৃবিবেকো দেহাদিভা আলো ভেদগানং বিশদায়তে পপ
ভবতি ॥২০১॥

বিধেকবৈশণ্যন্ত ফলমাহ,_-বিবিকত্রেতি।

অন্বযবযতিরেকাভা; ভোঠ তত্ব ভোকঃ

পধরমার্ধিকম্বরূপং বিবিষ্ণতা ভোগ্যজড়জাতেভো ভেদেন জানতা পুরুষেন জাগ্রাদাদিত
জাগ্রৎস্বপসুযুপ্তিদ্ববস্থানথ নাক্ষিণাসঙ্গতাধবলীয়তে নিশ্টীয়ত ইতার্থ: ! ২১০ ॥

অন্বয়ব্তিরেকৌ দর্শরতি,-_ফত্রেতি। জাগ্রদাদিযু, মধ্যে যত্র যন্সিন গানে জীগ্রতি

ব্যক্তি শ্ব্প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক জপ যঙ্ উপাসনাদি করে, তদ্রপ
মুমুক্ষু ব্যক্তিও আত্মাতে শ্রদ্ধা করিবে। মেমন যোগী ব্যক্তি অণিখাদি সিদ্ধির
নিমিত্ত অনেক আয়াদে চিন্তৈকাগ্রতা৷ সাধন করেন, তদ্দপ মুমুক্ষ ব্যক্তি
আব্মতন্্
জ্ঞান করিবে । ২০৬_-২০৯
যেমন বিজিণীঘু শ্রদ্ধাবান এবং যোগীদিগের পুর্ব্বোক্ত বিষয়ে অভ্যামের

পটৃতা দ্বারা কৌশল বৃদ্ধি হয়, তদ্রপ

মুমুক্ষু ব্যক্তির আত্মবিচার

অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ বিবেক জ্ঞান নি্মলীকুত হয়, তাহা হইলে ভোক্ৃতন্ব
বিবেচনাবশ :ঃ অন-ব্যতিরেক ছার' সাক্ষিচৈতন্ঠে জাগ্রণাদি অবস্থাত্রয়েই অঙসঙ্গ
স্বর পনিশ্চন্ন হয়।২০৯/২১০

৫২

পঞ্চদশা ।

তত্রৈব তন্নেতরত্রেত্যনুভূতিহি সন্মতা ॥ ২১১ ॥
স যখ্ তত্রেক্ষতে কিঞ্চিৎ তেনানন্বাগতে। ভবেৎ।

দৃষ্টেব পুণ্যৎ পাপঞ্চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিত্তিমঃ ॥ ২১২ ॥
জাগ্রত্বপরস্থবুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।

তদ্ ব্রক্মাহমিতি জ্ঞাত!চিনির টিতে ॥ ২১৩॥
স্বপেট্রি
বাং স্ুলং সুক্কমমানন্দশ্চেতি ত্রিবিধং ভোগ্যং জর্্া সাক্ষিণা দৃষ্টভেন্-

ভুয়তে তদ্দৃষ্ঠং তাত্রৈব কস্যামবস্থায়াং ভিষ্ঠভি ইতরত্র ন ইতরস্তামবন্থায়াং নাস্তি,
জষ্টা তু সর্বাত্রান্গততয়! বর্তত ইত্যনৃভবঃ সর্বসম্মতঃ হি প্রনিদ্বমৈতদিত্যর্থঃ ॥ ২১১ ॥
নম কেবলমননুভবঃ কিন্বাগমোহপীভ্যভিপ্রায়েণ «স যৎ তত্র কিবিৎ পষ্ত্যনস্বাগতান্তেন
ভবতানক্গে!। হয়ং পুরুঘঃ স বা এষ এতশ্মিৰ সম্প্রনাদে বন্তাচরিতব| দৃ্টেৰ পুণাগ
পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্তায়” প্রতিযোন্া:, জবতীতভ্যাদি বাক্্বয়মর্থত: পঠতি স ব তত্রেতি।
ন আত্মা তত্র তন্তামূ অবস্থায়াং ঘৎ কিদিনৎ ভোগ্যম্ ঈক্ষতে পতি তেন দৃশ্টেনানান্থা-

গে] তবেদনৃন্ভাগতো| ন ভবেও কিন্ক স্বয়মেবাবস্থান্তরং গচ্ছতীতার্থ;। পুণ্যং পুণাফল'

হৃথং পাপং তৎফলং ছুঃখৰ, দৃ্টেবানা দায়েতার্ঘত॥ ২১২
(ভোকৃতত্ববিবেচনপরাণি শ্রতান্তরাণি দর্শয়তি__জাগ্রৎস্বপ্ধেতি । যৎ সত্যঙ্ঞানানন্দলক্ষণং ব্রন্দ নাক্ষরূপেণাবস্থিতং তৎ জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চং প্রকীশতে প্রকাশয়তি তদ্-

রদ্ধাহমশ্মি ন বুদ্ধিচিদাভাসাদ্যহমন্মীতি আত শ্রত্যন্ৃতবাত্যাং নিশ্চিত্য নর্বপ্রতিবস্থৈ:
প্রমাতৃতকতুতাদিভিঃ প্রমুচাতে প্রকদেণ নর্বাআন] মুচ্যতে ॥ ২১৩ ॥

রষ্টা জীব জাগ্রৎ, সপ ও শুষুপ্তির মধ্যে যে অবস্থাতে যেগদার্থ উপলব্ি
করেন, তাহা সেই অবস্থারই' পদার্থ অন্ঠ অবস্থার পদার্থ অন্তত্র উপলন্দ
কয় না। ২১১।

পূর্বোক্ত জীব মেই সকল স্বপ্রাদি অবস্থাতে যে সকল বিষয় উগলক্ধি করেন,
তাহার সহিত তিনি অবস্থান্তরে গমন করেন না; কিন্তুযেঅবস্থাতেযে বিষয়

উপভোগ করেন, তাহা সেই অবস্থাতেই থাকে। তিনি স্বয়ং অবস্থান্তরগত
হন,_ইহা৷ শ্রুতিতে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। ২১২।

পূর্বোক্ত অবস্থাতরয়রূপ প্রপঞ্চ সকল যিনি প্রকাশ করিতেছেন, সেই নিত্য
চৈতন্য পরব্রঙ্ম আমি, এই প্রকার যিনিজানেন তিনিসর্ব সংসারবন্ধন হইতে

সন্তহন। সকল অবস্থাতে
আত্মা একইমাত্র,তীহাকে যেব্যক্তি
তিনঅবস্থা

পধজ্দশী |,

২৫৩

এক এবাত্মা মস্তব্যো জাগ্রৎশ্বপ্ন্থযুপ্তিযু।

স্থানব্রয়ব্যতীতন্তয পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ ২১৪॥
ত্রিষু ধামস্থ যদ ভোগ্যং ভোক্তা! ভোগণ্চ যদৃভবে।

তেভো? বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ ॥ ২১৫ ॥
এবৎ বিবেচিতে তত্বে বিত্ঞানময়শব্দিতঃ |
চিদাভাসে। বিকারী যে! ভোভৃত্বং তন্য শিষ্যতে ॥ ২১৬ ॥

মায়িকোহয়ং চিদাতাসঃ 06580 |
এক এবাসঙ্ধ্রোতি। লি
এক এবাজ্ম। মন্তবা; এবং বিবেকজ্ঞাদেন
স্থামত্রয়ব্যতীতস্তা বস্থাত্রয়াৎ বিবিক্তন্তাআনঃ পুনজমম ন বিদাতে ৮02
শরারান্তরপ্রান্তিরান্তীভার্থ; ॥ ২১৪ ॥
ত্রিঘু ধামস্থিতি। ত্রিষু ধামনু ত্রিষবস্থানেযু যদৃভোগ্যং ছুলপ্রবিবিজ্তানন্দক্রশ'
ঘশ্চ ভোক্তা! বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপো৷ যশ্চ ভোগস্তদন্ৃতবনূপশ্েতি যোবদান্তে তেভাঃ
স্কানাদিভ্যো! বিলক্ষণো৷ যশ্চিম্মাপ্ররূপঃ শাক্ষী লদাশিবঃ নিরতিশয়ানন্দরপত্তেল নকলা
শোভন; পরমাত্াস্তি নোহহমন্ত্ীত্যর্থ; ॥ ২১৫ ॥
এব বিবেকেনাত্মতত্বেত্মঙ্গে নিশ্চিতে নভি ভোতৃখ' কস্ত হত্তাত সাহ._এবামিন্ছি :
যে! বিজ্ঞানময়শব্ডেন|ভিধায়মান$ চিপাভানত্তস্ত বিকারিতাও তেক্তত্বমিত্যর্থ; ॥ ২১৬ ৮

নন চিদাভাসম্ত ভোত্তত্বাঙ্গীকারে কস্ত কামায্নেতি বচো
পূর্বোক্তং ব্যাহৃন্ঠেত ইত্যাশক্ক্য

তস্ত বচনস্ত

ভোকতাঁববিবক্ষয়েতি

পারমার্ধিকভোক্তুভাবপরত্বম্াভিপ্রেত

ভোক্ষুশ্চিদাতামন্ত মিথ্াত্ং নাধয়তি মায়িকোহ্য়মিতি। অয়ং চিপাভানো মাঁয়কে?
সযাত্্কঃ ঞ্তেঃ জীবেশাবাভানেন করোতীতি শ্রতে; অনুভবাদপি প্রগ্ৰাপিত্রিতয়মবাবন্তিতেনামুতুয়মানতাদপীত্যর্ঘ; । তদেবোপপাপয়তি,_-ইন্ত্রজালমিতি। ইন্্রজালবন্মিখা)

হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু হইতে উত্তীণণ হন। অবস্থত্রয়ে
ভোক্ত, তোগ্য
ওভোগ প্রস্ুতিযেসকল পদার্থ আছে, আত্ম। সে সমুদয় হইতে
অতীত। তিনি মঙ্গলন্বরূপ চৈতন্তমাত্র, তিনিই আমি 1 এই বিচারকে তও

বিচার বলা যায়)। ২১৩--২১৫।

এইরূপে আত্মতন্ব বিবেচিত হইলে, ( আত্মাকে আর ভোক্তা ব্লা যায় না,)
বিজ্ঞানময়-শব্দবাচ্য বিকারী আভাসচৈতন্যরূপ জীবকে ভোক্তা বলিতে হয়!
এই জীবের স্বরূপ মায়াময়, ইহ! শ্রুতি ও অনুতব দ্বার! জ্ঞাত আছে; যেহেতু
২২

২৫৪

পঞ্চদশী ।

ইন্দ্রজালৎ জগৎ প্রোক্তৎ তদস্তঃপাত্যয়ং ঘতঃ ॥ ২১৭ ॥

বিলয়োইস্তস্থযুগ্্যাদে সাক্ষিণ হানুভুয়তে।
এতাদৃশৎ স্বস্বভাবৎ বিবিনক্তি পুনঃপুনঃ ॥ ২১৮ ॥

বিবিচ্য নাশৎ নিশ্চিত্য পুনর্ভোগৎ ন বাঞ্চতি।

ুমুযু শায়িতে। ভূমৌ বিবাহৎ কোহভিবাগ্ছতি ॥ ২১৯ ॥

জিত্বেতি ব্যবহর্ভপ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্বববৎ।
রী িশত্নারবমর্ীতে ॥ ২২০ ॥
ছিন্ননাস ইব
বতে ভগতান্তকত্াদস্তাপি মিথ্যা তদ্বদহুভূয়তে বিন্তিকিতি শেষঃ। যন্মাজ্জগদস্তঃপাভী
ইত্যতো! ম্বযেতি যোজন] ॥

২১৭॥

অন্য ভ্ীগত ইব বিনাশিত্বানৃতবাদপি মৃধাত্বমিত্যাহ বিলয়োৎস্তেতি। মর্চছাদি-

রাদিশনদার্ঘঃ। তবতু স্ববান্বং ততঃ কিমিভ্যত আহ--এতাদৃশমিতি। বদ1 ক্টস্থাদ্
বধেচিতশ্তিদাতানে] মায়িকো। জাতস্তদা| স্বস্কতাবং স্বতত্বম্ব এতাদৃশং স্বধাজুকং পুনঃ
পুনধিবিনক্তি কৃটস্বাদৃবিবিচ্য জানাতি
॥২১৮॥
ততোহ্পি কিমভ্যত আহ, _বিবিচ্য নাশমিতি। স্ববিনাশনিশ্চয়ে ভৌগেচ্ছাভাবে
ৃষ্টান্তমাহ,-_সুমূর্ধুরিতি ॥ ২১৯ ॥

কিঞধ পূর্বববদহং ভোক্কেতি ব্যবহত্ুমপি লজ্জত ইত্যাহ জিহ্রেতীতি। ভর্হি জ্ঞানো২পত্তানন্তরং প্রারন্ধাবসানপধ্যন্তং কথং ব্যবহরতীত্যত আহ,ছিন্ননান ইতি। ভীতো
লজ্জিত ক্রিষ্টন্লেদানীমপি কণ্ঠ ক্ষীয়তে ইতি ক্লেশমন্ৃতব্ প্রারবমঞ্নতে প্রারবকশ্দুকল'
ভৃঙ্কেইত্যর্ঘঃ॥ ২০)

জগৎ ইন্দ্রজালরুপে বনিত হয়,
হয়, সুতরাং তাহার অন্তঃপাতী এই জীবও
মায়াময় (অতএব বাস্তবিক ভোক্তৃত্ব তাহার থাকিতেই পারে না; এই জন্যই
“কন্ত কামায়' বলা হইয়াছে)। ২১৬।২১৭।

ুযপ্তিপ্রভৃতি অবস্থাতে এই জীবের লয় হয়, সাক্ষিম্বরূপ রর চৈতন্য
তাহা অনুভব করেন। জীব এইপ্রকার
স্বীয়অনিত্য মানিক স্বরূপ পুনঃপুনঃ
আলোচন! করেন, পরে বিচার ছারা আপনার মায়িক স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া

পুনর্বার
আরবিষয়ভোগে প্রবৃত্ত
হননা;মুমুন্ু অবস্থাতে ভূমিতে শয়ন করিয়া
কে আর বিবাহ করিতে বাস্থা৷ করে ? ১১৮২১৯।

পূর্বোক্তসেই জ্ঞানীপুরুষও
তখন আপনাকে ভোক্তা বলিয়া ব্যবহার
০)বিলয়োদপান্তগত াবিতি পুতপান

পঞ্চদশী ৷

২৫

বদা স্বন্যাপি ভোক্কৃত্বং মন্তং জিত্েত্যযৎ তদ1।
সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথ বৃথা ॥ ২২১ ॥
ইতাভিপ্রেত্য ভোক্তীরমাক্ষিপত্যবিশঙ্কর!।
কন্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুন্বরে। নহি ॥ ২২২ ॥
স্থুলৎ সুক্ষমৎ কাঁরণফ শরীরং ত্রিবিধং স্ৃতম্।
অবশ্যং ত্রিবিধোহন্তোব তত্র তত্রোচিতো জ্বর? ॥ ২১৩
ইদানীংজ্ঞানানন্তরং পভ ভোতৃত্বাভাবঃসাত: ইতাহ -মপেতি
অক্নং চিদাভাসঃ স্বস্তাঁপি ভোত্ৃত্বং মন্তমূ অহং ভোক্তেতি জ্ঞাতুং জিহেতি তিক্জতে

ঘদা! তদা এতৎ স্বগতং ভোক্তত্বং নাক্ষিণ্যনঙ্গে আরোপয়েদিতি বৃধার্পস্তা +থা কৈ
ন কাপীত্যর্ঘট॥ ২২১॥
উক্তমর্থং শ্রত্যারূঢং করোভি--ইত্যতিপ্রেত্যেতি। “কস্ত কামায়েতি শ্রুভিরিত"
কটস্থস্ঠ চিদাভানস্ত বা! পারমার্থিকভোতৃত্বা ডাবমভিপ্রেত্যাবিশগ্য়া শক্ষারাহিতোন

ভোক্তারমাক্ষিপতি নিরাকরৌতি। তবত্যেবং তোক্তক্ষেপঃ তত:
(কমিতাত আহ তিত
ইতি। স্বরে! অ্বরণং নন্তাপঃ ॥২২২॥
তত্ববিদ: শরীরা হৃভ্ধরাভাবং দর্শগিতুং শরীরভেদং তত্র তত্রজ্ব্রনভাবণ ধর্শয়তিস্থলমিতি ॥ ২২৩ ॥

করিতেও রুণাবোধ করেন। রব কেবলন ছিন্নন/সিক ব্যক্তির স্তায় লজ্জার

সহিত ক্িষ্ট হইয়াও অগত্যা প্রারক্ধ কর্মের ফল ভোগ করেন মান্র। জীব
যখন আপনারও ভোক্ৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করেন, তখন যে অসঙ্গ

সাক্ষিচৈতন্তে মিথ্যা ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবেন এ বথ। অসম্তব। ২২০১২১

শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই কণ্ত কামায়' এই অংশ দ্বারা অশঙ্ধিত ভাথে

ভোক্তার অভাব বুঝ্ঝাইয়াছেন) হৃতরাং শরীর সর্ধ্ধ জগ্ত জরের সগ্ভাবনা ভাবের
আর থাকে না। ২২২।

(তত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা যে শরীর মাত্রেরই অন্ুবন্তী হইয়৷ জরপ্রাপ্ত ও সন্তাপিত হন,
না, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ত্রিবিধ শরীর ও তন্তৎ__-শরীরব্তী
হর নির্ণয় করিতেছেন।) প্রাণিমাত্রেরই তিন প্রকার শরীর আছে, অর্থাং
স্থলশরীর, নুশ্ষশরীরও কারণশরীর, উহাতে অবশ্ঠ ০০০

ক্ববওবিদ্যমান আছে, তাহাতে সংশয়নাই । ২২৩ ।

ত্রিবিৎ

২৫৬

পঞ্চদশী

বাতপিতশ্লেত্মজস্তা। ব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনে)।

ুরগন্ধত্ব-কুরূপত্ব-দাহভঙ্গাদয়ন্তথা ॥ ২২৪
কামক্রোধাদয়ঃ শাস্তিদান্ত্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ |

স্বরা ছয়েহপি বাধস্তে প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্া নরৎ ক্রমাৎ ॥ ২২
স্বং পরঞ্চ ন বেত্যাত্ব! বিনষ্ট ইব কারণে
আগামি ছুঃখবীজঞ্চেত্যেতদিক্রেণ দর্শিতম্॥২২৬ ॥

এতে ভ্বরাঃ শরীরেবু
ত্রিষু স্বাভাবিক মতাঃ।

বিয়োগে তু দ্বরৈস্তানি শরীরাণ্যেব নাঁসতে ॥ ২২৭ ॥
ত্র স্থুলশয়ীরে হবরাংস্তাবদাহ,_-বাতপিত্তেতি ॥ ২২৪৪

হুষ্ষ্মশরীরে ভান দর্শয়তি,__কামেতি। কামাদীন্গাং শা্ত্যাদীনাঞ্চ হ্বরহমুপপাদয়তি
দ্বয়ে ইতি। দ্বয়েখপি ্বিবিধা অপি ক্রমেণ প্রাপ্ত্প্রাপ্তিভ্যাং নরং বাধন্তে অতো ভ্বরসামাং্জ্বরা ইত্যুচ্ন্ত ইভ্যর্ঘ। ॥ ২২৫ ॥

কারণশরীরগতো। রঃ ছান্দোগ্যশ্রতাবুক্ত ইত্যাহ,_ন্ং পরঞ্চেতি। 'ন হি খন্বয়মেৰ
মন্্রভ্যান্্রানং জানাত্যরমহুমন্ত্রীভি নো! এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাগীতে! ভবতি

নাহমত্র ভোগ্যং পষ্টামী”তি বাকোন ম্বপরজ্ঞানশূন্ঠতবমজ্ঞানে নষ্টপ্রার়ত্বং পরেছারাগামিহুখেবীজবাননাসন্তাবশ্চ ইন্বেণ শিষোণ ওরোঃ গ্রজাপতে; পুরতে! নিবেদিত মিত্যর্থঃ ॥২২৬।
এবং ত্রি্পি শরীরেঘু অ্বরানভিধায় তেষামপরিষথার্যাত্বমাহ-এত ইত্তি। ব্রিদ্বপি
শরীরেঘু, প্রতীর়মানা এতে ভ্বরাঃ শরীরৈঃ নাহোৎপন্নদবেন স্ব'ভাঁবিকা: লন্মভাঃ । স্থাভা-

বিকত্বং ব্যতিরেকমুখেন প্রঢ়়তি,-_বিয়োগে ত্বিতি। যত; কারণাৎ এভির্ভরৈত্তেষাং
শরীরাণাং বিয়োগে তানি শরীরাণি নাসতে এব নৈব ভবন্তি অত্ঃ স্বাভাবিক
ইভার্থঃ ॥ ২২৭॥

স্থল শরীরে জর-_বাতপিত্ত-শ্রেম্মজনিত কোটি কোটি ব্যাধি । যথা--ছু্গন্বত,
কুরূপত্ব, গাত্রদাহ এবং স্বরভঙ্গাদি। ২২৪।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্ধ্য এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা,

সমাধান, শ্রদ্ধা, ইহারদিগকে লিঙ্ঈশরীরের (হৃষ্ষম শরীরের
) জবর বলা যায়,
এই স্বিবিধ জরইপ্রাপ্তি ও অপ্রান্তিহার। যথাক্রুমে জীবের কেশের কারণ হয় । ২২৫
ুযুপ্তিকালে জগৎকারণ অক্ান বিন্টপ্রায় হইলে জীব আর আপনাকে

বান্ত কাহাকেও জানিতে সমর্থ
হয়না,কিন্তুতৎকালেও ভবিষ্যৎ দুঃখের

পঞ্চদলী।

২৫৭

তস্তোর্ষ্িযুজ্যে্ন সটো বালেভাঃ কম্থলো বথা ।
মদে ঘটন্তথা দেহে! দ্বরেভেগহ
গীতি দৃশ্ঠতাঁম ॥ ২২৮ ॥
চিদাভামে স্বত; কোহপি স্বরে নাস্তি ষতশ্চিত্2 |

প্রকাশৈকম্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ ॥ ২২৯
চিদ্াভাসেহপ্যসম্তাব্যা ভ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথ! ।

এবমেবৈকতাঁং মেনে চিদাঁভাসো হাবিদায়া ॥ ২৩ ॥
সাক্ষিসতাত্বমধ্যস্ত স্বেনোপেতে বপুস্তরয়ে |
তত্রনাহ -অধারিকি।1২২৮ ॥

ইদানীং কৃটছ্ছে ভ্বরাভাবং কৈমুতিকস্ঠায়েন দিদর্শ ুশ্চিদাভানে তাবজ্দরং হাব
ইতি। চিদাভানে স্বতঃ শরীরত্রযগতজ্রসন্ন্ধমন্তরেণ ন কোৎপি
দর্শয়তি_-চিদাভানে
ভ্বরঃ বিদান্টে। কুতইত্যত আহ-যতশ্চিত হীঁতি। চিদ্বঃ প্রকাশৈকন্বভাবস্ত বিদ্ব-

দনুতবসিদ্ধত়াৎ তওগ্রতিবিদ্বিতস্াপি চিদাভাসস্ত তথাত্মে্রবামিত্যভিপ্রায় ॥ ২২) ॥
বদর্ঘং চিদাতানে জ্বরাভাব উপপাদিতস্তরদিগানীং দর্শয়তি,_চিদাও।ন ইতি। যা

চিদাভাসেছপি জ্বরাঃ ন মঞ্তাব্যন্তে তদা ন নাক্ষিণি ্তবস্তীতি কিমুত বক্তবামিতি
ভাবঃ। নম ভর্গহং ক্মরামীতানৃভবস্ কা গভিরিতযত আহ--এবমিতি ॥ ২৩০ ॥
একতাঁং মেন ইতি নংক্ষেপেণোক্তমর্থ,প্রপঞ্চযনতিত_লাক্ষীতি। চিদাতাসঃ ম্থেন

বীজ টি থাকে;। ভেহাকেই চিনির জ্বর বলানি ই
ব্রহ্মারনিকটেইন্দ্রকহিয়াছেন। ২২৬২২৭।
উক্ত তিন প্রকার শরীরে এই তিনরূপ জর স্বাভাবিক জানিবে, কারণ
গের
সকল আর কখন থাকিতে পারে না । যেমন তস্ত
অভাবে শরীর
তাহাদি

বিমুক্ত হইলেআরবস্তুথকেনা, যেমন লোম বিযুক্ত হইলে আ'র কঙ্গল থাকে

নাযেমনমৃত্তিকাবিযক্ত হইলে আর ঘট থাকে না, জদ্রূপ হর বিযুক্ত হইলে
আর শরীর থাকিতে পারে না। ২২৮

আতাসটচতনম্বরূপ জীবে স্বভাবত; কোনপ্রকার জর সম্ভব হয়না,যেহেতু

চৈতগ্ঠের একমাত্র প্রকাশ-স্বভাবস্ ব্যতীত অন্ত স্বরূপ নাই। যদি আভাস

জর না থাকিল, তবে সাক্ষিচৈতন্ে জর নাই; তবেজীবের
চৈতন্ঠেই

থে জ্বর অনুভব হয়, তাহা কেবগ অজ্ঞানকৃত মাত্র।

সাক্ষি-চৈতন্তের ষে

২৪

পঞ্চদশী।

তৎ সর্ববৎ বাস্তবৎ স্বন্ত স্বরূপমিতি মন্যাতে ॥ ২৩১ ॥
এতন্মিন্ ভ্রান্তিকালেহয়ং শরীবেধু জ্বরৎস্বথ।

স্রয়মেব স্বরামীতি মন্যাতে হি কুটুম্িবৎ ॥ ২৩২ ॥
"পৃত্রদারেযু তপাৎ্স্থ তপামীতি যথা বৃথা ।

নস্যাতেপুরুষস্তত্বদাভাসোহুপ্যভিমন্যতে ॥ ২৩৩ ॥
'বিবিচ্য ভ্রাস্তিমুজ বিত্ব স্বমপ্যগণয়ন্ সদ।
চিন্তয়ন্ সাক্ষিণৎ কন্মাচ্ছরীরমনুসংস্করেৎ ॥ ১৩৪ ॥
জরবৎ শরীরত্রং স্ব বাস্তব
দর্কাংংজরবৎ
অধ্যস্ত তৎ
লহিতে শরীররয়ে সাক্ষিগতং লতাত্বমূ

কূপমূ ইতিমন্যুত ইতার্থ; ॥ ২৩১ ॥
এবং ত্রান্তিজ্ঞীনে সতি কিং ভবতীতাত আহ--এতন্রিন্লিতি। অক্পং চিদাভামঃ

নন্তাং জান্তিবেলায়াং শরীরনিষ্ং ভ্বরং স্বাতক্জারোপয়তীত্যর্থঃ। তত্র দৃটান্তমাহ_
কুটুশ্বিবদিতি | ২৩২॥

ৃষ্টান্তং বিশদয়তি,_পুত্রেতি ॥ ২৩৩॥
এবমবিবেকদশায়াং চিদ/ভাদে ভ্রান্তা জরং প্রপর্শ্য বিবেকদশায়াং ভদতাবং
পশ্যিতি-বিবিচো্ি। |চদাভানঃ কৃট্থং স্বাত্মানং শরীরাণি চ বিবিচা তেদেন জ্ঞাত!
ইদং অর্ঝং মম বাস্তবরনপমিতি মন্ততে ইত্যুক্তাং ত্রান্তিং পরিত্যজ্য স্বস্তাভানরূপত্ব-

জ্ঞানেন স্বশ্িন্রপ্যাদরমকুর্বন স্বন্ত নিজং রূপং জ্বরাদিরহিতং নাক্ষিণং নদ! চিন্তন
কন্মাৎ শরীরমনূসংভ্বরেত ইতি জ্বরবৎ শরীরমনুক্থত্য স্বয়ং কম্মাৎ সংজরেওলসংস্থরেদেবেসার্ঘট৪২৩৪)

সত্যত্ত তাহা অন্তানবশওঃ ত্রিব্ধি শরীরে অধ্যাস করিয়া সেইসমুদায়কে

সত্য এবংআভীসচৈতন্তের স্বরূপ বলিয়। জ্ঞান হয়। ২২৯-_২৩১।

এইরপ ভ্রা্তিকালে পূর্বোক্ত সেইজ্রবিশিষ্ট ত্রিবিধ শরীরদেখিয়৷ অসংসারী চৈভন্তে মিথ্যা সংসারিত অধ্যাসের ন্যায় আমিই জরযুক্ত বলিয়া
'লোকের প্রতীতি হয়; (কিন্তু তাহা সত্য নহে। ) ২৩২।

পূত্-দারাদি পরিবারের মধ্যে কাহারও জরাদি হইলে অজ্ঞানবশত যেমন
আমিই জরী এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান করে, তদ্রুপ শরীরত্রয়ের জর অন্ভব
করিয়। অজ্ঞানব্শতঃ জীব তাহা আপনাতেই আরোপিত করে; কিন্তু তত্ব
সানোত্তর কালে আপনার স্বরূপ বিবেচনা পূর্বক ভ্রান্তি ত্যাগ হইলে
ওনা; তখন আপনার সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপ চিন্তা করত
গণনা করে
আপনাকে

পঞ্চদশী |

২৫৯

অযথাবন্তসর্পাদিজ্ঞানৎ হেতৃঃ পলায়নে |
রজ্জুজ্ঞানেহহিষীধবস্তোৌধবহ কৃতমপ্যমুশোচতি ॥ ১৩৫ ॥
মিথ্যাভিযোগদোষন্য প্রায়শ্চিত প্রসিদ্ধয়ে ।
ক্ষমাসয়ন্সিবাতানং সাক্ষিণৎ শরণৎ গতঃ ॥ ২৩৬ ॥

আবৃত্তপাপন্থৃতার্থং স্বানাধ্্যাবর্ভতে যথ!।
আববর্তয়ন্লিব ধ্যানং সদ! সাক্ষিপরায়ণঃ ॥ ২৩৭ ॥
ভান্তিজ্ঞানতত্বজ্ঞানয়নোজ্ব'রতদভা
বকারণস্বং দৃষ্টাপ্রর্শনেন স্প্টতি,-অমথাবস্ত্িতি।

রজ্ছাদে কলিতন্ত সর্পাদের্ভনং পলায়নে কারণ; ভবতি আদিশবেন স্থাণৌ করিতশ্চৌরো গৃছতে : রজ্বাদিজ্ঞানেন সপাদিবুদ্ধিনিরৃতেখ তদপি পলায়নমনশোচতি বুখা কৃত,
মগ্নেতান্নতপাত ইতার্থঠ ॥ ২৩৫ ॥

সাক্ষিণ দা চিন্তয়্িতক্ত: দৃষটান্তেন স্পই্টতি,-মিখ্যাভিযোগদোষস্তেতি। যথ।

লোৌকে মিথ্যাভিষোগকণ্ত)। তদ্দোষস্ত প্রায়শ্চি্ার্ঘ, পুনংপুন: ক্ষমাপয়তি এবময়*
চিদাভামোহপি লাক্ষিণাসঙ্গাত্মনি ভোক্তৃহাদারোপলক্ষণমিথযাভিষে'গনো বপ্রায়শটি্ার্থ,

নাক্ষিণমাত্মানং ক্ষমাপয়ন্নিব শরণং গভঃ॥ ২৩৬
তত্রৈব দৃষ্টান্তান্তরমাহ আবৃত্তপাপন্্ার্থমিতাদি । ঘথা পাপকারিণা পুরুষেণাইস্তপাপনুতার্থমত্যন্তপাপনোদনায় বিহিতং স্ানাদিকং প্রার়শ্চিত্রমাধত্তাতে পুনঃপুননরন্থহ্বীয়তে তথায়মপি চিরং শাক্ষিণি নংলারিহারে!পণদৌষপরিহারায় ধানং পরিবন্প্নহ্লিব নদ সাক্ষিপরায়ণে। ভনতি ॥ ২৩৭ ॥

কেন আর শরীরের অন্ুবত্তী হইয়। জর প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ছুঃখিত
হইবে? ২৩৩২৩৪।

( যেমন)রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান হইলে সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের হেতু
হয়এবং রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞানপুর্বক সর্ণনান নষ্ট হইলে পুর্কবকৃত পলায়নাদি
কার্যের জন্ত অনুশোচন| উপস্থিত হয়,' তদ্রপ তন্বজ্ঞান্ হইলে পূর্ব্ব অনুভূত
অজ্ঞান-কৃত জরাদির জন্যওঅনুশোচন! উপস্থিত হয়।

২৩৫।

যেমন মিথ্যা-অপবাদরূপ দোষের শাস্তির নিমিত্তে অপবাদ-কর্তী। ক্ষম। প্রার্থনা
করে, তদ্রপ জীব মিথা। ভ্রমক সংসারিত্বরূপ আরোপিত অপবাদ-শান্ির

মিমিস্ত সাক্ষি-চৈতন্তের শরণাপন্ন হন। যেমন পুনঃপুনঃ কৃত পাপ নাশের

নিমি্ত লোকে পুনঃপুনঃ স্বানাদিরপ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করে, তদ্রুপ জীব

২৬০

পঞ্চদশী ।

উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্তা বিলাসেষু বিলজ্জতে |

জানতোহগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রখ্যাতৌ বিলজ্জতে ॥ ২৩৮ ॥
গৃহীতে৷ ব্রান্মণে শ্নেচ্ছৈঃ প্রায়স্চিতৎ চরন্ পুনঃ ।
য্নেচ্ছৈঃ সন্কীধ্যতে নৈব তথাভাসঃ শরীরকৈঃ ॥ ২৩২ ॥
যৌবরাজো স্থিতো রাজ-পুক্রঃ সাত্রাজ্যবাদ্ছয়! ।
রাজানুকারী ভবতি তথা! সাক্ষ্যন্ুকারধ্যয়ম্ ॥ ২৪ ॥

যে। ব্রন্ম বেদ ব্রন্মব ভবত্যেষ ইতি শ্রুতিমূ।
এবং নাক্ষিপরত্বং। ৃ্টনতৈরুপবরবা ণপ্রধ্যাপনে ললজজবন্ ্ান্তমাহ._
উপস্থোতি ॥ ১৩৮ ॥

ইদানীং শরীরত্রয়াদ বিবেচিতগ্ত চিদাভানস্ পুনস্তৈঃ নহ তাদাত্যত্রমাভাবে দৃষ্টান্মাহ,--গৃহীত ইতি ॥ ২৩১।॥
দ কেবলং ন্বাপরাধনিহৃতয়ে সাক্ষ্যনৃকরণং কিন্তু মহগ্প্রয়ৌজননিদ্ধার্থমপীতি পিংহাবলোকনন্তায়েন সধৃষটান্তমাহ,_যৌবরাজা ইত। সহি তবতি রাজেব গ্রজানৃরঞ্দাদিগণবান্ তবতীতার্থঃ॥ ২৪০॥
ন্ বুধরাজন্ত রাজানুসরণে সাম্রাজাং ফলং দৃষ্তে নৈবং লাঙ্ষানূসরণে অতত্তদনু-

আরোপিত
দোষের শাস্তিরনিমিত্ত বারংবার ধ্যান করিবার জনতাই যেন
যেনজব
সর্বদা
সাক্ষি-চৈতন্তে তৎ্পর হয়।

২৩৬২৩৭।

যেমন অঙ্গবিশেষে কুষ্ঠরোগাত্রান্তা বারবিলাসিনী বিদিতার্থ পুরুষের নিকটে
বিলাস কার্যে সলজ্জ! হয়, তদ্রপ জ্ঞানোত্রকালে জীব আপনার “আমারআমার ভাব” প্রকাশ করিতেও লজ্জাবোধ করেন। যেমন কোন ব্রাহ্মণ 'দৈবাৎ

য্নেচ্ছ-সংহষ্ট হইয়! পশ্চাৎ প্রায়শ্চিত অনুষ্ঠানপূর্বক আর ম্নেচ্ছের সহিত
সংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হন না, তত্রপ জীব, জ্ঞানের উত্তরকালে আর ত্রিৰিধ
শরীরে অভিমান করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ২৩৮/২৩৯।

যেমন রাজা কর্তৃক স্বীয়যৌবরাজ্যে নিযুক্তরাজপুত্র সাম্রাজ্যে
অভিষিজ

হইবার ইচ্ছায় রাজার অনুকারী অর্থাৎ, প্রজারঞজনাদি ব্যাপারে তৎপর.

হয় তদ্রপজীবসকল নিয়মিত কার্যে নিযুক্ত হইয়াও পূর্ণানন্দ উপভোগ
টান

চৈতন্যের স্বরূপানুকারী হয়। ২৪০।

শনিব্রদ্ধকে জানেন তিনি বয়ব্রক্ধহন'-_এই শ্রুতি শ্রবণ করিয়া জীব

পঞ্চদশী।

২৬১

শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্গা বেত্তি ন চেতরৎ ॥ ২৯১

দেবত্বকাম! হাগ্নাদে প্রবিশস্তি
যথাতথ! ।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় ব্মবিনাশং স বাঞ্চতি ॥ ২৪২ ॥

যাবৎ স্বদেহদাহৎ স নরত্বৎ নৈব মুগ্চতি।
যাবদারনধদেহ স্যান্নাভাসতৃবিমোচনম্ ॥ ২৪৩

রক্জুত্তানেহপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি ।
নরণে কথত প্রবর্তিত ইত্যশক্ষ্যহ,-_ঘে। ব্রহ্ম বেদেতি । 'স যোহবৈ তং পরমং ব্রচ্গ

বেদ ব্রদ্েব ভবতি নাস্থাব্রক্ষবিৎ কুলে ভবতি তররতি শোকং ভরতি পাপ মানা,
গুহাগ্রস্থিত্যো বিমুক্তোৎমৃতে! ভবতী”তি ঞ্তৌ ব্রল্মভাবাদিরপন্য ফলস্ত শরমাণত্থা
তৎফলঘাগ্য়। সাক্ষানুনরণে প্রবর্তনং যুক্তমিত্ার্ঘ; / ২৪১ ॥
নন ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তে! চিদাভানত্বমেব বিনশ্টেতৎ অভঃ স্বনাশায় কথ,
প্রবর্ততে ইত্যাশঙ্ক্যাহ,_দেবত্বকাম! হুগ্রাদাবিভি। যথা লোকে দেবততপ্রাপ্তিকাম৷ মনুষ্যাঃ

গব্নিপ্রয়াগগন্গাপ্রবেশাদে!

প্রবর্ত্তে এবং মাক্ষিরাপে ণাবস্থানলক্ষণস্তাধিককলস্গ

বিদ্যমানত্বাৎ চিদাভালত্বাপগমহেতো বন্দাক্ঞানেহপি প্রতৃত্বির্বটত এবেভার্থঃ ॥ 5৪২ ।
নন্থু তত্জ্ঞানেন আভামত্বমপগচ্ছতি চে কথং তত্ববিদা: জীবত্বব্যবহার ইতা শঙ্ষা
প্রারনবকর্ক্ষয়পর্যযন্তং তছপপত্তিং নদৃষ্টান্তমাহ,_দাবদিতি ৷ যথাহপ্রাদেও প্রবিঃ

পুরুষঃ দাহাদিন! স্বদেহনাশপর্যান্তং নরত্বং নরত্বব্যবহারধোগ্াত্বং নৈব মুগ্তি এবং
গ্রারবকর্ধক্ষয়প্ধ্যন্তং চিদাভানত্ববাবহারে। ন নিবর্তত ইতার্থঃ ॥ ২৪৩ ॥
নথ ভোতৃত্বাদিভ্রমোপাদানস্তাজ্ঞানস্ত নিৰৃতৃত্কাৎ পুনঃ কথং ভোগানুবত্তিঃ কথ: ব1

হদেকাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্নকৈই জানিতে ইচ্ছা করে,আর ছি আসিতে ইচ্ছা
করে না। ২৪১।

যেমন দেবত্বপ্রাপ্তি কামন৷ যাহাদের আছে, তাহারা আগ্রতে প্রবেশ করে,

তদ্রপ সাক্ষিচৈতন্ত-স্বরূপ পরবরহ্ধ প্রাপ্তির নিমিভ জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ববদ।
স্ববিনাশ প্রার্থনা করেন; কিন্তু যেমন অগ্রিপ্রবিষ্ট পুরুষের যাবৎ পর্যন্ত দেহ

দ্ধ হইয়া তম্মরাণি ন|হয়, ততদিন মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ হয় না, তন্রপ
যাবং প্রীরন্ধ-ক্ষয় না হয়, তাবংকাল জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ হয় না। ২৪২-৩ 1

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই দর্প দেখিয় হৃৎ্কম্পাদি উপস্থিত হয়; কিন্তুপশ্চাৎ তাহাতে বজ্জুজ্জান হইলেও সেই হৃৎধম্পাদি সহস।

২৬২

পঞ্চদশী।

পুনমর্দীন্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥ ২৪+ ॥
এবমারন্ধভৌগোহপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।

ভোগকালে কদাচিৎ তু মর্ত্যোহহুমিতি ভাসতে ॥ ২৯৫
নৈতাবতাপরাধেন তত্বজ্ঞানং বিনশ্ঠতি।
জীবদ্মুক্তিব্রতং নেদৎ কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু॥২৪৬ ॥
দ্শমোহপি শিরস্তাড়ং রুদন্বৃদ্ধা ন রোদিতি।

*

মর্ড্যোৎহমিতি বিপরীতপ্রতীতিরিত্যাশক্ষয ৃষটান্তপ্রদর্শনেন এভৎ লন্তবয়তি,-রজ্টজ্ঞানেছপীভি॥ ২৪৪॥

দাষ্ান্তিকে যোজন্লতি,_এবমারন্ধভোগোৎপীতি ॥ ২৪৫ ॥
নহু পুর্তাতবু্াদয়ে তত্বজ্ঞানং বাঁধাত ইত্যাশঙ্ক্যাহ,_নৈতাবতেতি। কদাচিপহং
মনত ইতোবংবিধজ্ঞানোদয়মাত্রেণাগমপ্রমাণজনিতং তত্ত্ঞামং ন বাধাতে। কুত ইতান

আহ,_জীবস্মুক্তীভি। ইং মন্ডাতবদ্ধমপকরণলক্ষণং জীবম্মুক্তিব্রতং নিয়মেমা নুষ্েয ন
ভঙতি কিন্তু নম্যক্ জ্ঞানেন ত্রান্তিজঞাননিত্ৃত্তিরিত্যয়ং বন্তস্বতাবঃ অতঃ কদাচিন্মভীসববুদ্ধুদয়েখপি পুনস্তত্বজানান্তরেণ তস্ত। এব বাধাত্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৪$॥

ভবতু রজ্জসপ্ণাদিছলে বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্বাবপ তৎকাধ্যকম্পাদানুতৃত্িঃ প্রকৃতদৃষ্টন্তে দশমে “দশমস্তরমশী”তি বাকাবিচারজন্তজ্ঞানেন ভ্রমনিবৃত্তে তৎকাধ্যানুতভিরোপ-

নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অলে নিবৃত্ত হয়, এবং পুনর্ববার সেই রজ্জুঅন্ধকারে
্রক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রপ তত্জ্ঞান হইলেও
শ্রারন্ধ কর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত নাহইয়! অল্পে অঙ্গেনিবৃত্তহয়এবংপুনর্ববার
ভোগকালেও কখনও কখনও আপনার মন্ত্ত্ব জ্ঞান হয়। ২৪৪।২৪৫।

যদিওপুনর্কার আপনার মন্ত্যতব জ্ঞানহয়বটে,কিন্তু তাহাতে তন্জ্ঞানের কোন
হানিহয়না,যেহেতু জীবুক্তি
কোনব্রত নহে যে,নিয়ম অতিক্রম
হইলে ব্রত
, ভঙ্গ হইবে; ইহ! কেবল বস্র বথার্থ ্বরূপস্থিতি মাত্র, (অতএব কর্দাচিৎ
মন্ত্ত্ব জ্ঞান হইলেও তাহা তনৃজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়)। ২৪৬।

(যেমন) দশ জন গণনা স্থলে আপনাকে
বাদ দিয়া গণনা করায়
দশম পুরুষ একজনের মৃত্যু নিশ্য় করিয়া রোদন করত স্বীয় শিরো, দেশে আঘাত করে এবং পশ্গৎ উপদশে দ্বারা অবগতিপুর্ব্ক রোদনে

পঞ্চদশী।

২৬৩

শিরোব্রণত্ত মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৭ ॥
দ্শমাম্বতিলাভেন জাতো। হর্ষে। ব্রণবাথাম্।

তিরোধতে মুক্তিলাভন্্রথা প্রারবদুঃখিতাম্ ॥ ২৪৮ ॥
ব্রতাভাবাৎ যদ্বাধ্যাসম্তদ1 ভুয়ে! বিবিচ্যতায্ ।

রসসেবী দিনে ভূঙ্ক্তে ভূয়ো ভুয়ো যথা তথ। ॥ ১৪৯।

শৃময়তোযধেনায়ং দশমঃ স্বত্রণৎ যথা! ।
লতাতে ইত্যাশক্্যাহ._দশমোহলীতি। দশমোহম্ীতি জ্ঞানোদয়ে নতি শিরস্তাড়নপূর্বক'
রোদনমাত্রং নিবর্ততে তাড়নজন্টব্রণত্ব অনুবর্তত এবেতার্ঘ: ॥ ২৪৭ ॥
ননু জানোত্রকাবেহপি জরাদাহুবৃত্তো যুক্তে; (১) কুতঃ পুকুঘার্ঘতা ইত্যাশঙ্কামুক্তি-

পরাতজস্যহধস্য ছুঃখাচ্ছাদকল্ত সঞ্থাও পুরুঘার্থতেতি দৃ্টান্তপূর্বকমাহ দশমামৃতিলাভেন
জাত ইতি ॥২৪৮॥ .
জীবন্মুক্তিরতং মেদমূ ইত্যুক্তং তত্র বতত্বাভাবে কিমায়াতমিত্যত আহ ব্রতাভাবা-

দিভি। পুবঃপুররিচারকরণে দৃষ্টাভ্তমাহরলণেবীতি।
দিনে ক্ষুধাপরিহারায় পুনঃপুনঃ ভূর্ডক্তে তদদধা|সনিবৃভয়ে

যখা রলনেবী নরঃ একস্দিন
পুনঃপুনধিবেকঃ কিয়া,

মিতার্ঘঃ
॥২৪১

নিবৃত্ত হইয়া জষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনা তখনই শান্তি প্রাপ্ত
হয় না,পরস্ত কালে শাস্তি প্রাপ্ধ হষ (তদ্দপ তন্তজ্ঞানীর, জীবনযুক্তি লাভ
হইলেও প্রারন্কন্মবশতঃ

সাংসারিক সুখ-ঃখাদি সহসা নিবৃক্তি হয় না।!

হযনাই,এই জ্ঞান--হনঠ প্রবল হর্ধ শিরোরণজনিত
দশমপুরুষের মৃত্যু
যেমন
চুকে ঢাকিয়৷ ফেলে ; তদ্রপ জীবনুক্তি-লাভ প্রারন্বকর্মাজন্ত ছুঃখকেও ঢাকিয়।
থাকে। অর্থাৎ দুখ থাকিলেও হর্ষের আধিক্যে তাহার অনুভব অতি অল্পই

হয়। ২৪৭২৪৮।
জীবনুক্তি অবস্থা কোন ব্রত নহে, ইহা কেবল বস্তর ধধথার্্বরূপে

স্থিতিমাত্র; যখনই প্রারববশত, অধ্যাস উপস্থিত হইবে, তখনই ভূয়োভুয়
আত্মতন্ব বিচার করিবে; যেমন রসভেষজসেবী পুরুষ ক্ষুধা অপহরণনিমিন্ত

এক দিনের মধ্যেই পুনঃপুনভোজন করিরা থাকে, ইহাও তদ্রপ। ২৪৯।

তদ্রূপ,
ক
যেমন দশম পুরুষআঘাতজ্ শিরোত্রণ বধ ছার! শমিত করেন,
(৯ নংলারাগুরুতে। ভীবসমুজেরিতি দুপু*পা» 1

২৬৪

ও

পঞ্চদশী |

ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারন্ধৎ মুচ্যতে
তথা ॥ ২৫০ ॥
কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ।
আভাসম্ হাবস্থিষা ষষ্টা তৃপ্তিস্ত সপ্তমী ॥ *৫১ ॥

সাস্কুশ। বিষিয়েস্ৃপ্তিরিয়ৎ তৃত্তিনিরস্কুশা |.
কৃতৎ কৃত্যৎ প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥ ২৫২ ॥

এঁহিকামুদ্ষিকব্রাতসিদ্দ্য মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
জ্ঞানেনানিবৃত্বস্ত প্রারবূকণ্মফলস্য কেন তি নিবৃদ্ধিরিত্যাশক্া তাড়নজন্ব্রণশ্যোষধেনেব ভোগেনৈব নিবৃত্তিরিভাঁহ,_শময়ত্যৌষধেনায়মিতি ॥ ২৫* ॥
“অপরোক্ষজ্ঞানশোকেনিবৃত্তাখ্যে উভে ইমে। অবস্থে জীবগে ব্রত আত্মাদ্চেদিভি
করতিঃ।” ইত্যানেন গ্লোকেন “আল্ানঞেদ বিজানীয়াদয়মন্তরীতি পৃরুষঃ। কিমিচ্ছনূ কস্
কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ। ইতাশ্মিন্ মন্ত্রে অপরোক্ষজানশোকনিবৃত্তাখ্যে জীবাবন্তে
দ্বে অভিহিতে ইত্যুক্তমূ ইদানীং তদতিধানম্থচিতাং জীবস্ত মপ্তমীং তৃপ্তিলক্ষণামবস্থাং

বৃতান্ৃকীর্ভনপূর্ববকং বন্তুমারততে-_কিমিচ্ছন্ত্িতি।

কিমিচ্ছন্িত্য্তরার্দেনাভিহিতো৷ বঃ

শোকনোক্ষ; ন এতাবদগ্রন্ধসন্র্তেণ উদীরিতঃ অভিহিতঃ | এষা অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্বিক্ষেপশ্চ অপরোক্ষধী: অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষতৃপ্তি্মিরস্কুশা ইত্যনেন শ্লোকে-

নাভিহিতাহ্থ নপ্তস জীবাবস্থাস্থ ব্ঠীতাহ আভীনস্ত হীতি। তৃপ্তিত্তিতি মপ্তমী ব্যাথায়তে ইতি শেষ) ॥ ২৫১ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানজত্ায়াস্ৃপ্তেিরছকুশত্বং

লাঙ্কুশেতি।

প্রতিযোগিপ্রদর্শনপুরঃসরং

প্রতিজানীতে__

মনয়া! কুঠিতত্বাৎ সাক্কুশতবমূ অস্থান্ত
বিষয়লাভজ্ঠাযাস্মপ্ডেিবষয়ান্তরকা

তদদভাবান্নিরগ্ুশত্বং
তদেৰ দর্শয়তি কৃতং কৃত্যমিতি ॥২৫২॥
কুতকৃতাত্বমৈবোপপাদয়তি এহিকামুশ্মিকেতি। অস্ত বিহ্ষস্তত্বজ্ঞানোদয়াৎ পূর্ধবমিহ

* জীবনুক্তপুরুষও তোগ দ্বারা ক্রমশঃ প্রারদ্ধ কর্মের ক্ষয় করিয়া পশ্চাৎ নিরাতিশয়
আননদপ্রাপ্তিরূপ
কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন। ২৫০।

“কিমিচ্ছন্* অর্থাৎ কি ইচ্ছা করিয়া, এই যে (প্রকরণপ্রারন্তে উদ্ধৃত)
শ্রৃতিবাক্যাইশ, তদ্বারা জীবের শোকাপগম অবস্থা কথিত হইয়াছে; তৃপ্তি সপ্তম

অবস্থা। বিষয়ভোগ দ্বারা যে তৃপ্তি, তাহা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, কিন্তু এই
সপ্তম তৃত্তি অবস্থা) ইহা অব্যাহত, যে হেতু ইহাতে প্রাপ্য প্রাপুর্ববক
কৃতকৃত্য হইয়। পরম তৃপ্ত হওয়া যায়। ২৫১৯২৫২।
_ অজ্ঞানাবস্থায়
পুরুষ রহিক হুখ ভোগের নিমিত্ত যে সকল কৃষিকারধ্যাদি

পঞ্চদশী ৷

২৬৫

বহু কৃত্যৎ পুরাস্তযাভুৎ্ ত সর্ববমধূন1 রুতম্ ॥ ২৫৩ ॥
তদেতৎ কৃতকৃত্যত্ব প্রতিযোগি পুরঃসরমূ | ,
অনুসন্দধদেবায়মেবং ভূপ্যতি নিতাশঃ ॥ ২৫৪ ॥
ছুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্ত কামৎ পুত্রাদ্যপেক্ষরা |

পরমানন্দপুর্ণোহহং সংসরামি কিমিচ্ছন্ ॥ ২৫৫ ॥
অনুত্ভিষ্ন্ত কর্মাণি পরলোকযিযাসবঃ ।
সর্ববলোকাত্মকঃ কচি কিৎ কথয্ ॥ ২৬ ॥
লোকে

ইাজিবি নিঠিরতে স্ব্গাদিন'মিদ্ধয়ে যাগোপালনাদিক'

মোক্ষমাধনজ্ঞানসিদ্ধয়ে শ্রবণাদিকঞ্চেতি বহুবিধ: কন্তব্যম|সী২ ইদানী্ সাস।রিকফণেচ্ছাভাবা২ ব্রহ্মানন্দনাক্ষাংকারস্ত শিদ্দত্বাচ্চ তং নরক কৃথিপাগশ্রবণাপিকং কৃতং কৃত-

প্রায়নভূৎ ইতঃ পরম অনুষ্ঠেয়
হাভাবা[দিভ্যর্ঘ: ॥ ২৫৩ ॥
এবং কৃতকৃতাত্বমুপপাদ্য তফলভূতাং তৃত্তিং দরশতি_তদেতং £তণভা দমিতি !
প্রতিযোগিপুরঃনরং প্রতিযোগ্যন্নন্ধানপূর্বক', দখা তবতি তথা এব বক্ষামাণপ্রকারেন

নর্বদ তৃপাতি ॥২৫৪ ॥
তদেবানৃনন্ধান; প্রপঞ্চয়তি ছঃখিনোহওা ইত্যাপিন! কুতর্কভাতয়! ত 45 এ! হএশাতয়।
নরিত্যন্তেন গ্রন্থেন। ত্র তাবদৈহিকুখার্থিভে] বৈপক্ষণ্য, স্বস্ত পর্শরতি দুঃখিনো-

হন্ঞা ইতি ॥ ২৫৫॥
নি ক্াষঠাতৃত্যে বৈরঙ্্যমাহ অনুষিষন্তকম্মানীতি ॥ ২৫৬ ॥

করেন বা আনুগ্িকর্মাদিভোগের নিমিত্ত যে মকল যাগাদি কম্ম করেন অথব।
জ্ঞান সাধনের নিমিত্ত যে সকল উপাসনাদির অনুষ্ঠান করেন, জ্ঞানের উত্তরকালে

তৎসমুদ্রয়ের সাংসারিক ফল অনাবগক

এবং ক্গানন্দলাভ সিদ্ধ হওয়ায়

তৎসমুদর তখন 'কুত'মধ্যেই গণ্য হয়। ২৫৩।
এই পুর্কোক্তরূপ কৃতরুত্যত৷ অক্কতকৃত্য অবস্থার তুণনায় আলোচন। করত
নিরন্তর পরিতৃপ্ত হন, অজ্ঞানী দুঃখী লোকসকল

অনিত্য ভাধ্যা-পুত্রাদি

কামন। করত সংসারে নিমগ্ন হউক, পরমানন্দে পরিপূর্ণ আমি আরকি ইচ্ছা!
করিয়! সংসারে আসক্ত হইব। ২৫৪।২৫৫।

্র্গাদি-ফল-ভোৌগ-কামনাবিশিষ্ট লোক সকল ঙ্ঞদি কর্মের অনুষ্ঠান করুক,
প্রকারে কোন্ কর্মের
স্্বলোকাত্বক তৰজ্ঞানী আমি.আর কি
৬০

অনুষ্ঠান,

২৬৬

পঞ্চদশী।
ব্যাচক্ষতান্তে শান্দ্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্ত রা।

যেহুত্রাধিকারিণে। মে তু নাধিকারোহক্তিয়ত্বতঃ ॥ ২৫৭
নিদ্রাভিক্ষে ন্নানশোঁচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে শ্যাদন্যকল্পনাৎ ॥ ২৫৮ ॥

গল্াপুগ্জাদি দহোত নান্তারোপিতবহ্িন!।
নান্যারোপিতসংসারধন্মীনেবমহৎ ভজে ॥ ২৫৯ ॥
শৃণস্তৃজ্ঞাততত্তবান্তে জানন্ কল্ম।ৎ শৃণোম্যহম্।
মিনা? সংশয়াপন্ন৷ ন মন্যেহহমসংশয়ঃ ॥ ২৬০ ॥
নথ ্বার্ধধত্যভাবেহপি পরার টু ন ্থানিদযাশক্য বারতা,

সাঁপি নান্তি ইত্যাহ ব্যচক্ষতান্তে শান্্রাণীতি ॥ ২৫৭ ॥
নন শ্বদেহানির্বাহ্ব্ঘং ভিকাহরণাদিকং পরলোকার্থং স্বানাদিকর্চ ভবতা ক্রির়মাণমূ

উপলত্তাতে অতোৎক্রিরত্বমনি ্বমিতযাশক্কা তদপি স্বদৃষ্টয। নৈবাস্তি কিন্ৃপ্তোরেব কক্পিতম্
ইত্যাহ দিদ্রাভিক্ষে ইতি ॥ ২৫৮॥

অন্যকল্পনয়াপি বাধোহস্তাত্যাশঙ্কয ভদভাবে দৃষ্টান্তমাহ গুঞ্াপুঞ্জদীতি ॥ ২৫১ ॥
ননু ফলান্তরেচ্ছ'ভাবে কন্মানষ্ঠানং ম' ভূ হত্বনাক্ষাৎকা
রাম শ্রবণাঁদিকং কর্তব্যমেব

হত্যাশস্ক। অজ্ঞানাদাতাবাং

অবণাণিকতৃতবমপি নাস্তীত্যাহ শৃর্স্তিতি। অজ্ঞাত

তত্বা অজ্ঞাত, বরদ্ধাব্বৈকত্বপাদ্দণং তত্ব, ঘৈস্তে ভথাভূভাঃ শ্রবণং কৃর্বান্ত তত্বমিথমন্যথা

বেডি নংশয়বস্তে! মননং কুর্বস্ত মম তু তথ্ভয়াভাবানোত্য্ পরবৃত্তিরিত্যর্থ;॥ ২৬৯ ॥

করিব? এবং তত তৎ বিষয়ে অধিকারী লৌক সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করুন বা বেদ

অধ্যাপনা করুন, আমি জ্ঞানপরিপাকব্শতঃ অক্রিয, আমার আর কিছুতেই

অধিকার নাই। ২৫৬২৫৭।

ও

স্বরূপত; আমি আর নিদ্রা, ভিক্ষাপর্ধ্যটন বান্ান ইচ্ছা করি না, আচরণও
করিনা; তাহাতেও হি ডষ্টাপুরুষ, আমাতে তাহা কল্পনা করে, তবে সেই
অন্টের কনাতে আমার কি হইবে? যেমন গুঞ্জাসমূহ (কুচফল) একত্র থাকিলে

ইহদুরতে লোকে তাহাকে অগ্নি-জ্ঞীন করিলেও তাহার! দণ্ধ করিতে সমর্থহয়
না, তদ্রপ অন্য লোকে যদিও আমাতে সংসারশ্ধর্থ আরোপ করে, তাহাতে

আমি সংসারী হইব না। ২৫৮।২৫৯।

অঙ্গাততন্পুরুবের৷ শ্রবণাত্মক সাধন অনুষ্ঠান করুক, সাক্ষাৎ পরত্রগকে

পঞ্চবশী।

বিপর্যস্ত শিদিধ্যাসেৎ কিৎ ধ্যানমবিপর্ষায়াৎ।

দেহাত্মস্ববিপর্যযাসং ন কদাচিদ্ ভজাম্যহম্ ॥ ২৬১ ॥
অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারে! বিনাঁপ্যমুম্।
বিপর্ধযাসং চিরাভ্যন্তবাপনাতোহবকল্পতে ॥ ২৬২ ॥

প্রারন্ধকর্খ্ণি ক্ষীণে ব্যবহারে নিবর্ততে |

কম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ ধ্যানসহত্রতঃ ॥ ২৬৩॥
বিরলত্বৎ ব্যবহৃতেরিষ্ট্েদ্ ধ্যালমন্তর তে।

অবাধিকাং ব্যবহ্ৃতিৎ পশ্ঠন্ ধ্যায়াম্যহৎ কুতঃ ॥ ২৬৪ ॥
মা ভূভাং শ্রবণমনে বিপর্ধায়ণিরাসার্ঘং নিপিধ্যামনং ক্ব্যমিত্যাশক্ক্য দেহাদো

রানি বিপর্যায়স্তাতাবা* তদপি নাহুষ্ঠেয় মাহ বিপর্যান্ত ইতি ॥২৬১
নম বিপর্যায়াভাবাং অহং মহৃষ্য ইতি বাবহারঃ কথং ঘটতে ইত্যাশপয বাসনাবশ]ভবতীত্যাহ অহ্ং মনুষা ইত্যার্দীতি ॥ ২৬২॥
তর্হাস্ত বাবহারস্ত দিবৃত্তিসিদ্য়ে ধ্যানং নম্পাদ্যমিভাশঙ্ক প্রারকক্ষমন্তরেন্গ
নিরৃত্তির্নাস্তীতাহ প্রারন্ধকন্মণীতি ॥ ২৬৩॥
নহু প্রারকনিমিত্বকস্তাপি ব্যবহারস্ত বিরণত্বায় ধা'নং কর্ভবামেণ ইতাশঙ্গ।
বাবহারস্বাধকতদর্শনাৎ তন্নিবৃতয়ে ন ধ্যানমন্ুষ্টে্মিত্যাহ বিরলউমিতি ॥ ২৬৪)

জানিয়। কি নিমিত্ত আমি আর শ্রবণ করিব? সংশয়াপম লোকে মনন
অনুষ্ঠান করুক, সংশয়রহিত আমি আরকি নিমিত্ত মনন করিব? বিপরীত-

জ্ঞানীরা নিদিধ্যাসন করুক, বিপরীতজ্দানশূন্ঠ আমি আর কি নিমি নিদিধ্যাসন করিব? দেহে আত্মন্রজ্ঞানরূপ যে বিপর্যয় জ্ঞান, তাহা কখন
আমি আগ্রয় করি না । ২৬০২৬১।
উক্তপ্রকার বিপর্ধযয় জ্ঞান ব্যতিরেকেও চিরকালের অভ্যামজনিত মংস্কারবশত; প্রারন্নকম্মীনুনারে জ্ঞানীদিগেরও “আমি মনুষ্য এ প্রকার ব্যবহার

হইয়। থাকে, কিন্তু ভোগ দ্বারা পরার কর্ম ক্ষয় হইলে সে ব্যবহারও
হয়,নতুবাপ্রারন্ কর্ুসব্বে সহত্র সহত্র ধান ছারাও তাহা নিবারিত
নিবৃত্ত
হইবার নহে। ২৬২২৬৩।

ঘি উত্ত প্রকার ব্যবহারের শৈথিল্যমাধন এমভি খায়ে ধ্যানসাধনই তোমার

অতীষ্ট হয়, হউক; কিন্তু উক্ত ব্যবহারকে জ্ঞান্রে অবিরোধী দেখিয়া আমি

২৬

পঞ্চদশী'

বিক্ষেপে। নাস্তি ষম্বান্মে ন সমাধিন্ততো! মম ।

ৃ

বিক্ষেপে! বা সমাধির্ব|! মনসঃ স্যাদ্ বিকারিণ? ॥ ২৬৫ ॥

নিত্যানুভবরূপন্য কো মেহত্রানুভবঃ পৃধক।
কতং কৃত্যৎ প্রাপণীয়ৎ প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬৬ ॥

ব্যবহারো লৌকিকো! ব! শান্ত্রীয়োবান্তথাঁপি বা।
মমাকর্ত,রলেপত্ত যথারব্ধং প্রবর্ভুতাম্ ॥ ২৬৭ ॥
অথব৷ কতকত্যোহপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া 4

শীন্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্তেহহৎ কা মম ক্ষতিঃ ॥ ২৬৮ ॥
ধ্যানস্তাকর্তবাতেহপি বিক্ষেপপরিহীরার নমাধিঃ কর্তবা ইত্যাশক্ষয বিক্ষেপসমাধানয়োর্মনোধর্খত্বাৎ ন বিক্ষেপনিবারকেপি

লমাঁধেঠ মমাধিকার ইত্যাহ,_বিক্ষেপো

নান্তীতি
॥২৬৫॥
নন্থু স্তধাপি মমাধিফলমন্ৃভব; সম্পাদনীয় ইত্যাশক্ষ্য তশ্য মৎস্বরপত্বান্ন সম্পাদ্যন্ত

ইত্যাহ-_নিজ্যাহৃভবরূপস্তেতি| উপপাদিতং কৃতৃত্যত্তং নিগময়তি-_কৃতং কৃত্যমিতি। ২৬৬ ॥

এবং সর্বজ্ঞ করৃত্বানভ্যুপগমেৎনিকনতনৃত্বিতবং প্রসজ্জেতেত্যাশঙ্্য প্রারব্ধকর্্বশাও
্াপ্তমনিয়তবৃত্তিত্বমঙ্গীকরোতি বাবহাঁরো! লৌকিকো! বেতি। লোকিকে] ভিক্ষাহারাদিঃ

শাস্্রীয়ো জপধ্যানাদিরস্থাপি বা গ্রতিষিদ্ধহিংসাদির্বাব্যবহারঃ করতৃতোকতরহিভস্ মম
প্রীরন্ধকর্ধানভিক্রম্য প্রব$ভামিত্যর্থ: 1২৬৭॥

এবং বস্ততত্বমভিধায় প্রোটিবাদেমাহ--অথবেতি। লোকাৃগ্রহকা
মায়া প্রাণান্থগ্রহেচ্ছয়া ইত্যর্ধঃ॥ ২৬৮॥

নাই, অতএব আমার সমাধি
কেন আর ধ্যান করিব? আমার কোন বিক্ষেপ
করিবার, কি প্রয়োজন?: বিক্ষেপ ব| সমাধি এমকল কেবল বিকারী মনেরই
ধর্দ। ২৬৪1২৬৫।
|
র
|
আমি নিত্য-অনুভবরূপ:আমার আর পৃথক অনুভব কেথায়৮_এইমাত্র
ও
নিশ্চয়যে, আমি লভ্য লা করিয়াছি, আগি কৃতকৃত্য। ২৬৬।

আমি অবর্তা নির্েপসগরখ, প্রারৰবকর্রশতঃ লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বা

অন্য কোন প্রকার ব্যবহার আমার হুটুক (তাহাতে হানিমাই)। ২৬৭।

পঞ্চদশী।

২৬৯

দেবার্নন্বানশোচভিক্ষাদেঁ বর্ততাৎ বপৃঃ।
তারং জপতু বাক তদ্ধৎ পঠস্বান্গায়মস্তকম্ ॥ ২৬৯ ॥
বিষুং ধ্যায়তু ধীর্ধদৃবা ব্রদ্মানন্দে বিলীয়তাঁম্।

সাক্ষ্যহৎ কিঞ্চিদপাত্র ন কুর্বেব নাপি কারয়ে ॥ ২৭০ ॥
এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্তবেৎ কর্িণো মম।

বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূর্ববাপরসমুদ্রবৎ ॥ ২৭১ ॥

বপুর্ববাধ্ধীষু নির্ববন্ধঃ কর্ষিণে! ন তু সাক্ষিনি।
জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপতে নির্ববন্ধো নেতরত্র হি ॥ ২২ ॥
এবপ্ষান্তোস্যবৃত্াস্তানভিজ্ঞো বধিরাবিব।

বিবদেতাং বৃদধিমন্তো হসস্ভোব বিলোকা তৌ ॥ ২ ৩॥
শান্রীযএব মার্সরবর্তনাঙ্গীকারে তহি তগভিমানপ্রচক্কো বিকারঃ
স্ঞাদেব ইত্যাশক্কণাহ দেবার্চনেত্যাদিনা গ্লোফদ্বর়েন। তার: প্রণবমূ আম্রারমস্তক",
বেদান্তশান্ত্রমূ ॥ ২৬১ ॥

বিফুৎ ধ্যাযতু ধীধ্যদ্বতি সগমমূ ॥২৭০॥
কলিতমাছ এবক্েতি ॥২৭১ ॥

বিভিন্নবিধয়ত্বমেব স্পইয়তি বপুর্ববাগৃধীযু নির্বন্ধ ইতি ২৭২।

তথাপি যে জ্ঞানিকর্শিণেঠ কলহ" কুর্ধাতে তে বিদ্বভি; পরিহমনীয়াবিতাাহ
এবকেতি ॥ ২৭৩॥

অথব! কৃতকৃত্য হইয়াও লোকানুগ্রহ-কামনাচ্ছলে আমি শাস্ত্রীয় ব্যবহারেই
প্রবৃন্ত হই, তাহাতেই
ব৷ক্ষতি কি? ২৬৮।
আমার শরীর দেবার্চন, স্বীন, শৌচ বা তিক্ষাদিতে প্রবৃত্তই হউক, আমার

বাক্য প্রণ্বজপে বা উপনিষৎপাঠে নিবিষ্টই হউক, আমার বুদ্ধি বিশ্ুকে
ধ্যানই করুকবা! ব্রঙ্গানন্দে বিলীনই হউক, নিত্যশুদ্ধসাক্ষিচৈতন্ম্বরপ আমি
কোন কর্মে প্রবৃত্ত হই না, কাহাকে প্রবৃত্তও করি না। ২৬৯২৭০।

কন্মাদিগের
সহিত আমার বিবাদ সম্ভাবন| কি? কেননা পূর্ববপশ্চিম সমুদ্রের
ন্তায় আমাদের অধিকার পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থিত । ২৭১।

যেহেতু শরীর, বাক্য ও বুদ্ধিতেই কম্ধাদিগের নির্ব্ধ, সাক্ষি-চৈতন্যে নির্ববনধ
নাই এবং নির্লেপ সাক্ষি-চৈতন্ঠে জ্ঞানীদিগের নির্বন্ধ, ইহাতেও যে, জ্ঞানীও

২৭০

পঞ্চদশী

যং কল্ষী নবিজানাতি সাক্ষিণৎ ত্য তত্ববিৎ।
্রন্মত্বৎ বৃধ্যতাং তত্র কর্িণঃ কিং বিহীয়তে ॥ ১৭৪ ॥
দেহবাগ বৃষ্ধয়ন্ত্যক্তা জ্ঞানিনানতবুকজ্ধিতঃ |
|
কম্মমীপ্রবর্থয়্্াভিভর্ভানিনে। হীয়তেহত্র
কিম ॥২ ৫॥

প্রবৃতির্নোপযুক্তা চেষ্নিবৃত্তিঃ কোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্ বুভূৎসায়াৎ তথেতরা ॥ ২-৬ ॥

রদ্ধশ্চন্ন বুভুৎ্সেত নাপ্যপৌ বুধ্যতে পুনঃ ।
কুতঃ পরিহান্তত্বমিত্যাশক্কা নির্বিষয়কলহকারিত্বাদিত্যাহ যং কম্ধণ ন বিজানতি
ইতি। কন্ম্ ষং নাক্ষিণং কর্খানৃষ্ঠঠনোপযোণিদেহ -বাগৃবৃদ্ধতিরিক্তং প্রতাগাআআীনংন
বিজানাতি তত্বৃবিদা| ত্যব্রন্ধতে
বৃদ্ধেকর্শিপঃ কর্ধানুষ্ঠীনে কিং হীয়তে
॥২৭৪॥
জ্ঞানিনা মিথ্যাত্ববুদ্ধা পরিতাক্তাতির্দে হবাগৃবৃদ্ধিভিঃ কর্খানৃষ্ঠানে জ্ঞানিনো! বা কিং

হীয়তে অভ! নির্ব্িষয়
কলহকারিণোঃ পরিহমীয়ত্বমিভ্যর্চ। ॥ ২৭৫ ॥

কর্ধামুষ্ঠানং প্রয়োজনশৃশতস্বা ন জানিলাভাপগমাতে ইন্থি শঙ্কতে-পবত্তিরিভি।
উপযোগাভাবে নিবৃদ্ভাবপি সমান ইতি পরিহরতি নিবৃত্বিরিতি। নিবৃত্েবোধহেতৃদ্বাৎ

নোপযোগাভাঁব ইতিশঙ্ষতে বোধে হেতুরিতি। তথি প্রনৃত্বিরপি বৃভুৎমাহেতু্াদ্বপযোগবভীত্যাহ বৃভূৎনায়ামিতি ॥ ৩৭৬ ॥
ননু দ্বস্তবৃভূতনাভাবাত প্রবৃত্েরনূপযোগিত্বমিতি পুনঃ শঙ্ষতে বুদ্ধশ্েদিতি। তি
ুদ্ধন্ত পুনর্বোধাভাবাৎ তদ্ধেতুনিবৃত্তিরপি বুদ্ধং প্রতনুপযোগিনী যাহ নাপানাবিভি।
লকৃজ্জাতন্ত বোধগ্ঠ স্থিরতবায় দিরৃত্িরপেক্ষ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ছিরত্বং বাধকাভাবমপেক্ষতে

কমা, বধিরের স্ঠায় পরস্পরের বৃত্তান্ত অনভিজ্ঞ হইয়' বিবাদ করে, তাহা
দেখিয়া বুদ্ধিমানূ জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল উপহাস কঁরৈন। ২৭২২৭৩।

কন্ষারা ধাহাকে জানেন না, সেইসাক্ষিচৈতন্যের তত্ববেত্া জ্জানীরা তাহাকে,

ে ব্রহ্ধ বলিয়া জানেন, তাহাতে কর্মীদিখের কোন হানি নাই, এবং অসত্য
বোধে জ্ঞানীদিগের পরিত্যক্ত দেহ, বাক্য ও বুদ্ধিঘ্ারা কম্মারা
কশ্মেপ্রবৃত্ত হউক,
তাহাতে জ্ঞানীদিগ্রের কৌন হানি নাই । ২৭৪২৭৫।
জ্ঞানীর পক্ষ হইয়! যদি বল,প্রবৃত্তি নিক্ষল, তবে তোমার নিবৃত্তিত নিক্ষল;
যদি.বল, নিবৃত্তি ( বৈরাগ্য) জ্ঞানের হেতু; তাহা হইলে, জ্ঞানেচ্ছার প্রতি

প্রবৃত্তি
হেতুহয়;যদিবল,প্রয়োজন
নাই,তাহ! হইলে, (নিবৃত্তিরও প্রয়োজন

পঞ্চদশী।

২৭১

অবাধাদন্বর্তেত বোধে! ন ত্তসাখনাৎ ॥ ২৭৭ ॥

নাবিদ্যা নাঁপি তৎকার্ধ্যং বোধৎ বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ববোধেন বাধিতে 7ে উভে যত? ॥ ২৭৮ ॥

বাধিতৎ দৃষ্ঠতামক্ষৈত্তেন বাধা ন শক্যতে।
জীবন্াধুর্ন মার্ডার হস্তি হন্যৎকথং স্বৃতঃ ॥ ২৭৯॥
অপি পাশুপতান্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
নিক্ষলেধুবিতুন্াঙো! নওক্ষা তীতাত্র কা প্রমা ॥ ২৮০ ॥
ন নাধনান্তরমিত্যাহ অবাধাদিভি।

বাকাপ্রণা+ওল্লতোনস্ত বলবতা প্রমাণেন বাধাভাবা-

শশ্ুতৃততিঃ স্তাদেব অতো ন শাধনান্তরং তদর্থমনৃষ্টেমমিতার্থ; ॥ ২৭৭ ॥
নথ প্রমাণীন্তরেণ বাধাভাবেহপ্য বিদ্যয়। তনকার্ষে।ণ কর্তৃতবাদাধ্যানেম বা বাধঃ স্টদিত্যাশক্ষাহ নাবিদ্যেতি। তত্র হেতুমাহ পরৈবে.ত ॥২৭৮॥

নম্ববিদায়। বাধিতত্বেৎপি তৎকাথাস্ত প্রহীএমানগ্স বাধিতত্বাসস্তবা তেন বোধস্ত
বাবে! ভবেদিতাশঙ্ক্য উপাদাননিবৃত্যৈব তশ্মাপি বাধিতত্বাংন তেনাপি বাঝঃ শক্ষিতু-

শকাত ইত্যাহ-_বার্ধিতমিতি। তত্র দৃষ্টান্তা , জাবযাখুরিতি। আধুঠৃষিকঃ ॥ ২৭১ ।

দ্বৈতদর্শনেন তন্ত্ববোধস্ত বাধাভাবং কেমুতিকন্ঠা দর্শনেন দ্রচয়িতুং তদন্ু-

কলং দৃষ্টান্তমাহ অপীতি। যঃ সম্্থঃ পাণুপতস্ত্েণ বিদ্ধোহপি
নমমার চেং
কিল স নিস্ফলেযুবিতুন্াঙ্গঃ শল্যরহিতেনে$ণ। ব্যখিতদেহঃ সন্ নজ্ষ্যতীতি নাশ
প্রাপস্ততীত্ত্র প্রম। প্রমাণৎ নাহীত্যর্থঃ । ২৮০ ॥

নাই ) তাহাকে পুনরায় জ্ঞানী ত হইতে হহবে-না? আর ক্ষানের যে স্থিত, তা।
বাধার অভাব বশত হয়, নিবৃত্তি উপায়ারের অপেক্ষা করে না। ২৭৬২৭৭!

অধিদ্যা
বাতংকার্ধ্য অহঙ্গারাদি «বানের বাধক হইতে পারে না, যেহেতু
পূর্বেই তত্ঙ্জান দ্বারা তুতয়ই বিনষ্ট হংর:ছ। বাধিত অবিদ্যা-কার্ধাকে কেবল

দেখ, পরস্ত তার কোন ক্রমেই বাঁধকত্ব সঙ্গ-বত নহে, যখন জীবিত মূষিক বিড়া-

লকে ব্ধকরিতে পারে না, তখন মৃত যাক ষে তাহাকে হনন করিবে ইহা
অসম্তব। ২৭৮২৭৯।

যেমন পাশুপতাস্ত্ দ্বারাবিদ্ধহইয়]ও খাহার মৃত্যু হয় নাই, নিস্কল বাণদারা
প্রত হইয্। সে যে বিনষ্ট হইবে ইহ: প্রমাণসিদ্ধ নহে, তদ্রপ স্বীয়বহুবিধ

২৭২

পঞ্চদশী।

আদাববিদায়া চিত: স্বকারষৈ্ূর্তিমাণয়।
যুদ্ধা বোধোহজয়ৎ সোহদা স্থদৃঢ়ো বাধ্যতাৎ কথয্ ॥২৮১।

তিষ্ঠত্জ্ঞানতৎকাঁধ্যশব! বোধেন মারিতাঃ।
ন হানির্বোধসআজঃ কীর্তিঃ প্রত্যুত তল্য তৈ2 ॥ ২৮২ ॥ .
ঘ এবমতিশুরেণ বোখেন ন বিষুজ্যতে।
প্রবৃভ্যা ব! নিবৃত্ত! ব! দেহাদিগতয়ান্ত কিম্ ॥ ২৮৩ ॥

প্রবত্তাবাগ্রহো স্মায্যো বোধহীনন্ত সর্ববথ1।
স্বর্গায় বাঁপবর্গায় যতিতব্যৎ যতো নৃভিঃ ॥ ২৮৪ ॥
ষ্টান্তসিদ্ধমর্থৎ দাষ্াণস্তিকে যোজয়তি আদাববিদ্যয়েতি। আদ বিদ্যভ্যাস-

সময়ে চিত্রৈঃ বহবিধৈঃ স্বকাখ্যেঃ প্রমাতৃত্বতোক্তত্বকতৃত্বাদিতিজ,্মাণয়া বর্ধ-

মানযবাৎবিদায়। বোধো যুদ্ধ যুদ্ধং কৃত তামজয়ং স এবাত্যাসপাটবেন সুদৃঢ়: অদ্য

ইদদানীমবিদ্যানিবতৌ সত্যাৎ নির্মলেন তংকার্যেপাধ্যাসেন কথং বাধ্যতাং ন
কথমপি বাধ্যতে ইত্যর্থ ॥ ২৮১॥

ৃ

উপপার্দিতম্থ শ্রোতৃবদ্ধারোহায় রূপকেণাহ তিষ্ঠন্তিতি ॥ ২৮২॥

তবত্বেব প্রকৃতে কিমায়াতমিত্ত আহ য এবমিতি। যঃ পুমানেবমুক্তপ্রকারেণী-

তিশুরেণীবিদ্যাতৎকার্ধ্ঘাতকেন ব্রহ্াত্মৈকতৃজ্ঞানেন ন বিষুজ্যতে ন কদাপি
বিবৃক্কো ভবতি
অস্তপুংসো দেহাদিনিষটয়া প্রবৃত্তবানিরৃত্তা
বাকিংনকিমপি
ইঞ্টমনিষ্টৎ বেত্যর্থ ॥ ২৮৩॥
তি জ্ঞানিবদজ্ঞানিনোহপি প্রবৃতীবাগ্রহো৷
নযুক্তইত্যাশশ্থ্যািপ্রতৃভাবিতি।
অ্রোপপতিমাহ স্বর্গীয় বেতি॥ ২৮৪ ॥

কাধ দ্বারাপ্রবর্তিত অবিদ্যার সহিত যুদ্ধকরিয়! ঘিনিজরীহইয়াছেন, এইক্ষণে
হদৃঢ সেই তন্বঙ্ছান
যেতন্বারা বাধিত হইবে ইহাও অগ্রসিদ্ধ। ২৮০২৮১।
তত্বজ্জান
দ্বার নিহত অজ্ঞানও তৎকার্ধ্য যদিও মৃতদেহের
ন্যায় বিদ্যমান

থাকে, ভাতে জ্ঞান-সম্রাটের কোনহানি নাই, বরংতীহার কীর্তিই প্রবদ্ধিত হয়।
যেব্যক্তি এইপ্রকার প্রবল পরাক্রান্ত তন্জ্ঞান হইতে কোন মতে বিযুক্তনাহন,
তীহার দেহাদিগত প্রবৃত্তি বানিবৃত্তি ঘারা আর কি হইতে পারে ? ২৮২২৮৩।
অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের
ব্বর্গ ও অপবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত
যজ্ঞেপ্রবৃত্ত থাকা
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বিদ্বাংশ্চেৎ তাদৃশাৎ মধ্যে তিষ্ঠেৎ তদনুরোধতঃ |
কায়েন মনসা বাঁচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়া? ॥ ১৮৫ ॥

এষ মধ্যে বুভূৎসুনাৎ যদ তিষ্ঠেৎ ওদা পুনঃ ।

বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্ব দৃষয়ত্ত্যজতু স্বয়মূ ॥ ২৮১।
অবিদ্বদন্থসারেণ রৃতি্ু্ধন্ত যুজাতে |
স্তনন্ধয়ান্ুসারেণ বর্ততে তৎপিতা যতঃ ॥ ২৮৭ ॥
অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতে। ব। বালেন স্বপিতা তদা ।

ন ক্িশ্ঠতি ন কুপ্যেচ্চ বালং প্রত্যুত লালয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥

১ বিছৃষ আগ্রহে নযুক্ত ইত্যুক্তং তরি কর্মিণাং মধ্যে ব্তমানেন কিং কর্তবযমিতাত আহ বিদ্বান তাণৃশানাৎ কর্দিণাং মধ্যেতিষ্টেচ্চেৎ তদমবরোধতঃ তেষা-

মন্থুসারেণ শরীরার্দিভিঃ সর্ধ্যাঃ ক্রিয়াঃ করোত্যেব তান্ কর্মিণে! ন নিবারয়ে-

দিত্যর্গ ॥ ২৮৫॥

অস্তৈব তত্ববুভূৎসনাৎ মধ্যেহ্বস্থিতগ্ত কৃতযমাহ এষ ইতি।

এ বিদ্বান

বৃভৃৎৃনাং মধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ তদা এখাং বুতৎস্থনাৎ বোধায় তন্বজ্ঞানজননায় তা

ক্রিয়াদৃষয়ন্স্ব়মপি ত্যজতু ॥ ২৮৬॥
কৃত এন কর্তব্যমিত্যাহ অবিদ্বদন্ুসারেণেতি। অক্দান্টনুমারেণ জ্ঞানিনো

বরতনমুচিতং কপালুত্বাৎ তেষামনুকম্পনীয়ত্বাঙ্চেতি ভাবঃ।

এবংকুসৃষ্টমিত্যত

আহ স্তনন্ধয়েতি। ্তনন্ধযাঃ স্তন্যপানকর্তার; ণিশব ইত্যর্থঠ ॥ ২৮৭
পিতুঃ স্তনন্ধয়ানুসারিত্মেব দর্শতি অবিক্ষিপ্ত ইতি॥ ২৮৮ ॥
সর্বদা স্তাযা, এবং জ্ঞানীও যখন তাদৃশ অজ্ঞানীদিগের মধ্যে থাকিবেন, তখন

তদন্থরোধে কায়মনোবাক্যে তাহার তংকর্ণে প্রবৃত্ত থাকাতে কোন হানি নাই,

কিন্তুজ্ঞানেচছুদিগের মধ্যে থাকিলে তাহাদিগের জ্ঞান-বদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বোজ্
করে দৌষ প্রদর্শনপূরর্ঘক তাহা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৮৪-২৮৬।
পিতা যেমন স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্তানুসারী হন, তদ্রপ অজ্ঞানীর মধ্যে
বর্তমান জ্ঞানী ব্যক্তির তদনুষারে প্রবৃত্ত হওয়া দৃষ্য নহে, পিতা যেমন স্থীয়

শিশুকর্তৃক তিরস্কৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রিষ্ট বা কোপযুক্তহননা বরং
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নিদ্দিতঃ স্তয়মানো বা রি এসৈর্ন নিন্দতি।

ন স্তোতি কিন্তুতেষাৎ স্ত € এথা! বোধস্তথাচরেহ ॥ ২৮৯
যেনায়ৎ নটনেনাত্র বুধতে কার্বমেৰ ত্চ।
অজ্ঞপ্রবোধানৈবান্যৎ কার্দ মন্তাত্র তদৃবিদঃ ॥ ২৯০ ॥
রূতকৃত্যতয়। তৃপ্তঃ প্রাপ্ত দাপায়া পুনঃ |

ভূপান্সেবং স্বমনসা মন্তহেহপে নিরস্তরম্ ॥ ২৯১ ॥
াষ্টাস্তিকে যোজয়তি__নিন্দিতইাতি। বিীনজৈরশিন্দিত; স্ত,যমানে।ব

শ্য়ং ন নিন্দতি ন স্তৌতি কিঙ্ত এষামজ্ঞানিনাং যথা বোধ উপজায়্তে
তথাচরেৎ ॥২৮৯॥
এবমাচরণে নিমিন্তমাহ যেনযুমিতি। অয়মজ্ঞানী অত্রাশ্মিন লোকে বিহষো

যেন যাদূশেন নটনেনাচরণেন বুধ্যতে তত্বমবগচ্ছতি তথাচরণৎ তেন কর্তব্যমেব :
যতস্তদৃবিদ্য ভহি তদ্বদেব কা্যান্তরমপি প্রসজ্জেত ইত্াত আহ-_
অজ্ঞপ্রবোধাদিতি। স্তত্ববিদ: অত্র লোকে অজ্ঞপ্রবোধাদন্যৎ কর্তব্য, নৈবাস্তি
অতন্তদনুসারেণ তন্ববোধনৎ কর্তব্যমিত্য
4॥ ২৯০ ॥

ব্তবর্তিষ্যমাণয়োস্ত'পধ্যমাহ বৃতকষত্যতক্বেতি। অসৌ বিদ্বান্ পূর্ব্বোক্প্রকারেণ, কতকৃত্যতয়। কৃতং কৃত্যৎ যেনামৌ কৃতনত্যস্তস্ত ভাবন্ত! তয়া তপ্ত:
সন পুর্বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রাপ্তপ্রপ্যতয় প্রাপ্তৎ প্রাপ্যৎ যেন সঃ প্রাপ্তপ্রাপাস্তক্ক
ভাবস্তত্ত।
তয়।তৃপ্যন্স্বমনসা নিরন্তরমেবং মন্ততে
॥২৯১॥

তাহাকে লালন করেন, তত্রপ জ্ঞানী গ্যক্তি অজ্ঞ কর্তৃক নিন্দিত বা সত হইলেও
কোন প্রকার নিন্দা বাস্তব করেন ন|; কিন্তুযেরূপে তাহাদিগের জ্ঞান হয়,
তদনুসারে তিনি ব্যবহার করেন। ২৮৭:২৮৯।

( অজ্ঞানি-মধ্যস্থ জ্ঞালীদিগের তাণৃ* ব্যবহারের ফল এইক্ষণে নিরূপণ করিতেছেন) যে প্রকার ব্যবহার দ্বারা অহ্ধান.দিপের তন্ববোধ হয়, জ্ঞানীর তাহাই
কর্তব্য,
ইহাব্যতত হ্রাহার আর ন্বণ্ত কাব্য নাই, আর তিনি কেবল কৃতক্তাপে তৃপ্ত হইয়া অগ্তঃকরণে পশ্চাহুক্ত বিশ্র সকল আলোচন! করেন: ২৯০1২৯১।

গঞ্দশী।
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ধন্মোহহৎ ধন্তোহহৎ নিতাৎ “াআানমঞ্জস! বেলি ।
ধন্যোহহৎ ধন্োহহৎ ব্রহ্মানঞ্দো বিভাতি মে স্পষ্টষ্ ॥২৯২॥
ধন্যোহহৎ ধন্তোহুহৎ দুঃখ সাৎসারিকং ন বীক্ষেহদ্য।

ধন্টোহহৎ ধন্যোহহৎ শ্বশ্যাজ্ভাণৎ পলায়িতৎ কাঁপি 1 ২৯৩ ॥

ধন্ঠোহহুৎ ধন্যোহহৎ কর্ত'্যৎ মে ন'বিদ্যতে কিঞ্চিৎ
ধন্যোহুহুং ধন্যোহহৎ প্রাপ্তবাৎ স্ববমদ্য সম্পন্নম্ ॥ ২৯৪ ॥

ধন্যোহুহং ধন্তোহুহৎ তৃপ্ডের্মে কোপমা ভবেয্লোকে।

ধন্যোহহৎ ধন্যোহহৎ ধন্যো। ধন্য পুতঃপুনধন্যঃ ॥ ২৯৫ ॥
কিং মন্যতে তদিত্যত আহ-_হণ্যাহহমিতি।

ধন্য: কুতার্থ; আদবীর্থা

বাঁপুসা, নিতযমনবরত, স্বাত্বানৎ স্বশ্ত নঙ্গং নপহ দেশাদ্যনবচ্ছি:ৎ প্রাতগাজ্বান-

মঞ্ীসা সাক্ষাৎ যতে৷ বেছিজানামাতো ধন্য ইতার্থ। এবমাত্ুজ্ানলাভনিযিত্তাং
তুষ্টিমভিবায় তংফললাভনিমিভ্াং তৎ দর্শরতি ধন্যোহহমিতি। রক্ষানন্দঃ
বক্ষভুতানন্দ মে স্পষ্ট বিভাতিম্পষ্টৎ ধথা ৮বতি তথ। স্ফুরতীতার্থ; ॥ ২৯২ ॥

এবমিষ্গ্রার্থৌ তুষ্টিমভিায়নিষ্টন+খ্যাপি তুষ্যতীত্যাহ ধন্তোহহমিতি।
অদ্য ইদানীং দু'খং ছুঃখরূপৎ সংস।রং নবীক্ষ্যে ন পগ্ামি অতঃ কৃতার্থ ইত্যর্থ;।
দুঃখাপ্রতীতৌ কারণমাহ ধন্টোহহমিত! অনেকবাসনাজালমজ্ঞানৎ কাপি
পলায়িতং নষ্টমিত্যর্থ॥২৯৩॥
অজ্ঞাননিরত্তিফলং কৃতকৃত্যবৎ 1৫ গ্রাপাত্ৰ। দর্শরতি ধন্টোহহমিতি ॥ ২৯৪ ॥

ইদানীং কতরৃত্য হুমিত্যাদিন। জাতায় স্তপ্তেনরতিশয়ত্মাহ ,ন্োহহমিতি।
ইত; পরং বন্তব্যাদর্শনাৎ তুষ্টিরেব পরিস্কুরতীতি দর্শসুতি ধন্যোহহমিতি ॥ ২৯৫ ॥
আমি নিত্য আত্মাকে সাক্ষাৎ জানতেছি 'অতএব আমি ধন্য! ব্রহ্ধান্ন্ব

আমার সমক্ষেহুষ্পস্ প্রকাশিত হইতেছে! অতএব আমি ধন্ঠ! সাংসারিক ছুঃখ
সকল আর আমাকে স্পর্শ করে না। অতএব আমি ধন্ত! আমার অজ্ঞান-অন্বকার

কোথায় পলায়ন করিয়াছে! অতএব আমিবন্ঠ!! এই পৃথিবীতে আমার'আর কোন
কর্তব্য কর্ম অবশিষ্ট নাই! অতএব আমি ধন্ত!প্রার্থনীয়
ব্ষয় সকল এক্ষণে
আমার সম্পন্ন হইয়াছে । অতএৰ আমি ধন্ত! আমার:এ প্রীতির উপমা! আর
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অহে! পুণ্যমহে! পুণ্য ফলিতং ফলিতৎ দৃঢ়ম্।

অন্ত পুণ্যন্ত সম্পত্তেরহে। বয়মণে। বয়ম্ ॥ ২৯৬ ॥.
অহে। শান্ত্রমহে। শাস্ত্রমহে। গুরুরহে। গুরুঃ |
অহে। জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো! স্থখমহো! স্থখম্ ॥ ২৯৭

তৃত্তিদরীপমিমং নিত্যৎ. যেহনুসন্দধতে বুধাঃ।

্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরস্তরমূ ॥ ২৯৮ ॥
ইতি তৃপ্তিদীপঃ সমাপ্তঃ ॥
অস্য সর্ধবস্ক কারণভুতপুণ্যপুঞ্জপরিপাকমনুস্থৃত্য তুষ্যতীত্যাহ অহে।
পুণ্যমিতি। এবংবিধপুণ্যসম্পা্কমাত্মনমনুস্বৃত্যু তুষ্যতীত্াহ অস্ত পুণ্যস্তেতি। ২৯৬ ॥

ইদানীং সর্ম/ন্ জ্ঞানসাধনং শান্ত, তহ্পদেষ্টারমাচাধযক্ানুম্থৃত্যতুষ্যতীত্যাহ
অছে। শাস্মমিতি। পুনশ্চ শাস্্রজন্তজ্ঞানংউর
ত

সন্তষ্যতীত্যাহ

অহো। জ্ঞানমিতি
॥২৯৭ ॥

্রস্থাত্যাসফলমাহ তৃপ্তিদীপমিতি॥২৯৮ ॥

ইতি তৃত্তিদীপব্য্যা সাপ্তা॥
কোন লোকে নাই। অতএব আমি ধন্ত! আমাতে ধগ্ঠঝদের আর দীম।
হয় ন।।২৯২-২৯৫।

ও! কিদৃশ্ত! কিপুণ্য! কেমন উত্তম কল এইপুণ্যের হইয়াছে!
ওঃ! এই পুণ্যবৃদ্ধিরজন্তআমরাই বা কেমন! ওঃ! কি শাস্ত্র! ও!
কিগুরুদেব! কি গুরুদেব!
ওঃ! কিজ্ঞান! কি জ্ঞান! ও! কি মুখ!

কি সুখ!!! এই তৃপ্তিদীপ-নামক প্রকরণণগ্রন্থযে ব্যক্তি সর্ধদা' আলোচন!
করেন; তিনি নিত্য ত্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়। নিরন্তর পরম পরিতৃপ্ত
হন। ২৯৬--২৯৯।

(ইতিতৃিদীপ নামকসম পরিচ্ছেদসমাপ্।)

অফ্টমপরিচ্ফেদঃ
কুটস্থদীপঃ |

খাদিত্যদীপিতে কুড়ে দর্ণাদিত্যদীপ্তিবৎ।
কূটস্থভামিতে! দেহে! খীস্থজীবেন ভান্যাতে ॥ ১॥

অনেকদর্পনাদিত্যদীপ্তীনাৎ বনুসদ্িযু।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেহপি প্রকাঁশতে ॥ ২ ॥
নাথা্ীভারীতীরধবারামনী্রৌ।
কুরেকুটস্থদীগন্তব্যাখ্যাৎ তাৎপর্্যদীপিকাম্ ॥
অত্র মুমুক্ষোর্মোক্ষসাধনব্রঙ্গীত্মৈকতৃজ্ঞানন্ত তৃৎপদার্থশোধনপূরব্বকত্বাৎ খু
কচ

কুটস্থদীপাখ্যংগ্রন্মমারভমাণ আচার্যযোহস্ত গ্রহ বেদানপ্রকরণ-

কেন জীয়ৈরেব বিষয়াদিভিন্তদব্তসিদ্ধিমভিপ্রেত্য তংপদলক্ষ্যবাচ কৃটহুজীবৌ
সদৃ্ান্ত, ভেদেন নিদিশতি-_খাদিত্যেতি। খাদিতাদীপিতে খে আদিত্য খাদিতঃ
প্রসিদ্ধ:সূর্য ইত্যথঠ তেন চ তংমন্ন্বালোকো লক্ষাতে,
তেনদীপিতে প্রকাশিতে
কুড়ে দর্পনাদিত্যদীন্তিবং দর্পণেধু নিপত্য পর্াবৃনৈ কুড্যসম্থদ্বৈরাদিত্যরশ্মিভি-

স্ুতপ্রকাশনমিব কুটস্থাসিতঃ বুটস্থেনাবিকারিচৈতন্তেন তামিজু প্রকাশিতে!
দেহঃ ধীস্থজীবেন বুক্িস্থচির্দাভাসেন ভাগ্ততে প্রকাশ্ঠাতে, অনেন সামান্তাতে

বিশেষতশ্চ

কুড্যাবভাসকাদিত্যপ্রকাশদয়মিব

প্রতিজ্ঞাতং ভবতি॥১॥

দেহাবভাসক চৈত্যদবয়মস্ভীতি
|

ননু তত্র দর্পনাদিত্যদীত্তিবাতিরেকেণ আনিত্যদীপ্তির্নোপলভ্যতে ইত্াশঙ্া,
যেমন জামান্যতঃ রবির -পরকাশিত ভিসি দর্পণ-প্রতিবিদ্বিত

আদিত্যরখ্ি দ্বারা দিপু প্রকাশ হয়, তদ্রপ সামান্তত্ু কৃটস্-চৈত্ত-প্রকাশিত,
এই শরীর-মকল, বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্ দ্বারাবিশেষ প্রকাশিত হয়। ১।
যেমন ভিত্তিগত বৈহু-দর্পণ-প্রতিবিশ্িত (মণ্ডলাকার) হৃর্ধ্য-কিরণের মধ্যে
৪

২৭৮

পঞ্চদশী

চিদাভাসবিশিষ্টানাৎ তথানেকধিয়ামসৌ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাষ্ । ৩ ॥

ঘটেকাকা রধীস্থা চিৎ ঘটমেবাবভাসয়েৎ।
বটন্য জ্ঞাত! ্রহ্মচৈতন্তেনাবভাসতে ॥ ৪ ॥

অত্গাতত্বেন ভাতোহয়ং ঘটে৷ বুদ্ধযদয়াৎ পুরা ।
যাঃতত্র
কুড়্যেতত্র
তাত্যস্তাৎ বিভজ্য দর্শ়তি অনেকেতি। অনেক! বহুদর্পণজন্

মগুলাকারবিশেষপ্রভা দৃ্ন্তে তাসাং সন্ধৌ মধ্যে ইতরা সামান্তপ্রকাশরূপ:
আবিত্যপ্রতা ব্যজ্যতে অভিব্যক্তোপলভ্যতে তাসাং দর্পণজঙ্ত ্রভাণামভাবে

দর্পনাপগমাদিনা অসত্বে চ স্বয়ং সর্বত্র প্রকাশতে ॥ ২॥

্টা্তসিদধমর্ৎ দাষটস্তিকে দর্শয়তি চিদাভাসবিশিষ্টানামিতি। তথা তেনৈব
প্রকারেণ চিদাভাসবিশিষ্টানাং চিৎপ্রতিবিশ্বযক্তানাম্ অনেকধিয়ামনেকসাং বুদধি-

ৃত্বীনাং ঘটজ্রনাদিশববাচ্যানাৎ সঙ্গিমন্তরালংজাগ্রদাদৌ ধিয়াং তাসামেব
বুদ্ধিরুভীনামূ অভাবঞ্চ হুষপ্তাদৌ ভাসয়ন প্রকাশারসৌ কুটস্থঃ প্রবিবিচাতাং
তাত্যো ভেদেনজ্ঞায়তামিতর্থ ॥৩॥

ইদানীং দেহান্তঃকুটস্থচিদ্াভাসয়োর্ডেদপ্রদর্শনায় দেহাদু বহিরপি চি্(ভাস্রঙ্গনী বিভজ্য দর্শয়তি_-ঘটেকীকারবীস্তেতি। ঘটেকাকারধীস্থা চিৎ, ঘটস্তোক-

স্তাকার ইবাকারো৷ যন্তাঃ সা ঘটেকাকারা তথাবিধায়াৎ বুদ্ধ বর্তমানশ্চিদাভাস:
ঘটমেকমেবাবভাসয়ে তন্ত ঘাটন্ত জাততাখ্যো ধর্ঃ ঘটো জ্ঞাত ইতি ব্যবহারহেতু: স ছটকল্পনাধি্টানেন ব্রহ্ষচৈতন্তেন সাধনভুতেনাবভাসতে প্রকাশতে
ইত্যর্থত॥ ৪ ॥.

ননুজ্ঞাততাবভামকটৈতন্ঠেনৈব ঘটপ্রতীতিসম্তবাৎ বুদ্ধিঃ কিমর্থেষমিত্যাশ্
হধ্যে সামান্য হৃষ্যরশ্বি প্রকাশিত হয় এবং

দর্পণপ্রতিবিন্থিত হৃর্ধেটর

অভাবেতেও তংপ্রকাশের অন্তথা হয় না, তদ্রপ চিদীভাসবিশিষ্ট অনেক
বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাদিগ্রের সন্ধি এবং অভাবাদির প্রকাশক কৃটস্থ চৈতন্তকে তাহা

হইতে পৃথকূ বিবেচনা কর। ২৩।
ঘটাকারাকারিত একমাত্র বুদ্ধিস্থ আভামচৈতন্ত কেবল পা প্রকাশ
করে এবং সেই ঘটের জ্ঞাততা ব্রক্ম-চৈতন্য ছ্বার। প্রকাশিত হয়, ঘটে

পঞ্চদশী |

২৭৯

বরহ্মণৈবোপরিষ্টাৎ তু জ্ঞাতত্বেনেতাসে ভিদা ॥ ৫ ॥
চিদাভাসাম্তধীরতিজ্ঞানৎ লোহা্তকুস্তবৎ।
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাৎ ব্যাপ্তঃ কুস্তে। ছিধোচ্যতে ॥ ৩ ॥

অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্তো। জ্ঞাতঃ কুস্তম্তথ! ন কিমৃ।
জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদীভাসপরিক্ষয়? ॥ ৭ ॥
টস জ্ঞাততাদিতেদসিদর্থেত্যাহ অজ্ঞততেনেতি। বৃদ্ধযয়াৎ পুরাহরং টে

হ্ধণৈবঙ্ঞাততেন প্রকাশিতো বুদ্ধ্যুংগত্তৌ সত্যাং জততেন ব্রধাণৈৰ প্রকার
ইতীয়ানেবতেদ ;নান্ত ইত্যর্থ ॥ ৫ ॥

নন্বেকস্তৈৰ ঘটগ্ জ্ঞাতত্বাজ্ঞাততৃলক্ষণং দৈরূপ্য, কখং সন্তবতীত্যাশধ্্য
তদববোধনায় জ্ঞাততাজ্ঞাততানিমিততয়োর্ঞ নাজ্ঞানয়োঃ ন্বরূপৎ তাবদ্ দর্শরতি
চিদাভাসান্তধীবৃত্তিরিতি। চিদাভসশ্চিশপ্রতিবিন্বঃ সোহস্তে পুরোভাগে যস্তাঃ

সাবীরৃভিজ্ঞানয্ ইতাচ্যতে বোধে।বীবৃত্তিত্তিরিতি
(১)আচার্োরভিধানাৎ। ভত্র
ৃষ্ান্তো লোহান্তকন্তবদিতি। জাভ্যং স্বতঃ ক্ষুর্তিরহিতববমজ্ঞানমিত্াচ্যুতে
এতাভ্যাৎ পর্ধ্াযেণ ব্যাপ্তঃ সর্ববতঃ সম্বদ্ধঃ কুস্তে! দ্িধোচ্যতে জ্ঞাতোহক্াত ইতি
চোচাত ইত্তর্থ ॥ ৬॥

নু অঙ্ঞাত্য কুত্তগ্ঠাজ্ঞানব্যাপ্ততাবতু ব্র্মাবভান্ততুং জ্ঞানব্যাপ্তস্ত তু
জ্ঞাতগ্ কুন্তশ্ত কুতো ব্রহ্ধচৈতন্তাবভান্ততবমিত্যাশস্্যাজ্ঞানস্তাঙ্ঞজাততাজননমাত্রেণে
জ্ঞানগ্তাপি' জ্ঞাততাজননমাত্রেণোপক্ষীণত্বাদজ্ঞাততুত্তবত জ্ঞাতন্ত।পি ব্রদ্মাবতাস্ততং

ভব্তীত্যাহ অজ্ঞাতো ব্রক্ষণা ভাশ্ত ইতি। যথা অজ্ঞাত কুস্তো। ব্রহ্ধাবতান্তস্তথা
জ্ঞাত কুস্তে। ন কিং ্রঙ্ধীবতান্তে! ভবতি কিন্তু ভবত্যেবেতার্থঃ। কুত ইত্যত
আহ জ্ঞাততেতি॥ ? ॥

পান,
্ত প্রকাশ
দ্ধসনবন্ধহইবার পুর্বে ঘটঅঙ্জাতপে যেব্রঙগচৈতদারা

পশ্চা ভাহারই দ্বারা জ্ঞাতরপে প্রকাশিত হয়, অন্তঃকরণস্থ জীব-চৈত্্য ও

নিরুপাধিক কৃটসথব্দ্ধগৈতন্তেরও তাহা (এইমাত্র প্রভেদ )। ৪। ৫।

যেমন কত্ত অস্ত্রের অগ্রভাগে ইস্পাতের ধার, চিদাভাস-মুখী বুদধিবৃ্তিবপ
যে জন, ভহাও তত্র; এই জ্ঞান এবং অঙ্জান এতহৃতয দ্বার ব্যাপ্ত ঘটাদি ছুই
টাদি
াতেই
প্রকারে কথিত হয়অর্থাৎ জ্ঞাতও অঙ্গাত; কিন্তু তুভয়অবস্থসেই
পা শিপ

(১) বোধে কৃ্ধিরীতি মুপু*পা।

টি

পঞ্চদশী-.
আগাদহীনয়! বৃদ্ধা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ বুদ্ধেবিরবিশেষঃ কে মৃদাঁদেঃ স্যাদ্ বিকারিণঃ॥ ৮1
জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুন্তে ম্ব্দা লিপ্তে। ন কুত্রচিৎ।
ধীমাত্রব্যপ্তকুস্তম্ত জ্ঞাতত্বৎ নেষ্যতে তথা ॥ ৯ ॥

ে চিদাভাসফলোদয়ঃ ।
জ্ঞাতত্বৎ নাম কুত্তহতশ্

ন ফলং ব্রহ্গচৈতন্যৎ মানা প্রাগপি সত্বৃতঃ ॥ ১০ ॥
নন্বজ্ঞাততাজননায়াজ্ঞানমিব জ্ঞাততাজননায়াপি বুদ্ধিরেবালং কিমনেন চিদ্াভাগেনেত্যাশঙ্গ্য চিদাভাসরহিতায়া বুদ্ধর্ধটাদিবদগ্রকাশরপত্ন জ্ঞাততাজননৎ ন
সম্তবতীত্যাহ আভাসহীনয়েতি ॥ ৮1

চিদাভীসরহিতুদ্িবযপরস্ত ঘটত জ্ঞাতত্বাভাবৎ দৃষ্ট্তপরদর্শনেন ্পষ্টয়তি

ইত্বুচ্ত ইতি। লোকে কুত্রচিদপি ঘট; মৃদ! শুক্ুরক্তরূপয়! লিপ্ডো লেপনং

্রাপ্তো জ্ঞাত ইতি নোচ্যতে যথা তথা চিদাভীসরহিতবুদ্িবযাপ্তস্ক কস
জ্ঞাততবৎ নাভ্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ৯॥

ফলিতমাহ জ্ঞাতত্বমিতি। যত কেব্লায়! বুদ্ধেজ্ঞতত্বজননাসমর্থত্বমত:
কুস্তে চিদাভাসলক্ষণন্ত ফলন্তোৎপত্তিরেব জ্ঞাতত্বং নাম প্রপিদ্ধমিতার্থঃ। নন

তথাপি চিদাভাসে। ন করনীয় ব্রক্মচৈত্যনৈব ফলশ্ত সদৃভীবাদিতযশঙ্ক্যাহ ন

ফলমিতি। ব্রচ্ষটৈতন্যৎ ফলং ঘটাদিস্ফুরণৎ ন তবতীতি। কুত ইত্তত
আহ
মানাৎ প্রানিতি। মানাৎ প্রাগাপি প্রমাণ প্রবৃত্ত পুর্র্বমপি বিদ্যমানত্াৎ কলশ্ত
তুতদুত্তরকালীনতৃনিয়মারদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

সামান্ততঃ ব্রহ্ধচৈত্য ঘরা প্রকাশিত হয়,আর চিদ|ভাগ কেবল জ্ঞাতত্ব জনন-

হয়।চিদাভাসদ্বার৷ জ্ঞাতত্বের আরপ্রকাশ হইতে পারেনা। ৬৮
মাত্রক্ষয়প্রাপ্ত
কেননাআভাস-চৈভন্ত-বিহীন
বুদ্ধিএবংবিকারী মৃত্তিকাদির কোনই প্রভেদ

নাই; মৃত্তিকা-লিপ্ত হইলে, যেমনজ্ঞাতরূপে অভিহিত হয়না, তদ্রপ আভাম-

হীনবু্ধিব্যাপ্ত ঘটাদিও জ্ঞাতনামেব্যবহৃত হইতেপারে না। ৯

অতএবচিদাভাসরূপ
ফলই ঘটের জ্ঞাতত্ব ব্রদ্মচৈত্ফল নহে, কেনন।

পূর্বেও ব্রহ্ষ-চৈতন্ত থাকেন৷ ঘট-পটাদিরূপ প্রমেয় বন্ত
প্রমাণ প্রয়োগের

পঞ্চদশী।

২৮১

পরাগর্থপ্রমেয়েমুযা!ফলত্বেন সন্মতা ।

সংবিৎ সৈবেহ মেয়োহর্থে। বেদাস্তোক্তিপ্রমাণতঃ ॥ ১৯

ইতি বার্তিককারেণ চিৎসাদৃষ্ঠৎ বিবক্ষিতমূ।
ব্রন্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সহত্মাৎ বিশ্রুতো যত? ॥ ১২ ॥

আভাগ উদ্দিতন্ত্মাৎ জ্ঞাতত্বৎ জনয়েদ্ ঘটে ।

তৎ পুব্র
কণা ভাস্তামজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১৩ ॥
ধীবৃত্যাভাসকুস্তানাৎ সমূহে! ভাস্ততে চিতা ।
কুক্তমাত্রফলত্বাৎম এক আভামত; স্ফুরেও॥ ॥ ১৯

নষিৎ পরাগর্থপ্রমেয়েঘিত্যাদিহরেখরবার্তিকবিরুদ্ধমিত্যাশগ্্য তদ্বিবক্ষানভিজ্ঞন্ত ইদৎ চোদ্যমিতি পরিহরতি পরাগর্থপ্রমেয়েছিতি। অস্ত চায়মর্থ--পরাগর্থ।
বাহ্য৷ ঘটাদয়ঃ পদা্থান্তেযুপ্রমেয়েনু প্রমাণবিষযেযু সং যা প্রমাণফলত্েনাত্যুপেতা
সংবিদপ্তি সৈবেহাম্মিন্ শাস্ত্ে বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ বেদান্তবাক্যলক্ষণপ্রমাণেন
মেয়োহর্ঘ: জ্ঞাতব্যোহর্থ ॥ ১১ ।।

ইতীতি। ইত্যনেন বার্তিকেন ব্রঙ্গচৈত্হসদশশ্চ্দাভাসঃ প্রমাণফলতেন
বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মচৈতন্তমিতি ভাবঃ| বার্তিককারাণামীদৃশী ব্বক্ষেতি কুতোহৰগম্যতে ইত্যাশক্ক্য তৃগুরুভিঃ শ্রীমদাচাধ্যৈকপদেশসহত্যাৎ ব্রক্মচৈতগ্তচিঘাভাষ-

যোর্ডৈদন্ত প্রতিপাদিতত্বাৎ ইত্যাহ ব্রঙ্গাচিংকলয়োরেতি। রঙ্গচিচ্চ কল
ব্রহ্ষচিৎকলে তয়োরিতি বিগ্রহ ॥ ১২ |:

এব সতিপ্রকৃতে'কিমায়াতমিত্যত আহ-_আভাসেতি। যম্মাৎ ব্রন্ধচিৎকলয়োর্ডেদঃ সিদ্ধস্তম্মাৎ ঘটে উদিত উৎপন্ন আতাসস্তত্র ঘটে জ্ঞাততৃং জনয়েৎ

উৎপন্নৎ তজজ্ঞাতত্বং পুনরচ্ছাতত্ববৎ ব্রহ্ধণৈব ভান্তং ভবতি হি প্রসিদ্ধমিত্যর্থ॥ ১৩ ॥

এবং বরহ্মচিদাতাসয়োর্ডেদমুপপাদিত বিষয়তেদপ্রদর্শনেন স্পষ্টয়তি ধীবৃত্তেতি।
্রচ্ধচৈতন্টেনেত্যর্থ) চিদাভাসন্ত কুস্তমাত্রনিষ্টফলরপত্বাৎ তেনাভাসেন স ঘট

এক এব স্ফুরেৎ ভাসেত ইত্য্থ ॥ ১৪ ॥
এটার রি গজ
15785535480
ব্যয়ে প্রমাণ ফলঘ্বরূপ যে সংবিৎ্ তাহাই বেদাস্তমতপ্রমাণে জ্ঞেয় পদার্থ,

সংবিৎশবে চিদাভীস;কেনন। সংবিংক্বরূগ বন্ধ ও ফল চৈতন্ের ভেদ উপদেশ-

সহী গ্রেকথিতহইয়ছে। ১০--১২।
অতএব ইহাস্থির কর! ধায়যে,আভাসচৈতন্ত ছারা! ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞাততব

২৮২

পঞ্চদশী ।

চৈতন্যৎ দ্িগুণৎ কুস্তে জ্ঞীতাত্বেন স্ফুরেও ততঃ)
অস্তেহুনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্ যথোদিতম্ ॥ ১৫ ॥

ঘটোহুয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসম্য এসাদতঃ |

|

বিজ্ঞাতে। ঘট ইত্যুক্তব্রক্মানুগ্রহত্তো! ভবে ॥ ১৬ ॥

আঁভাসব্রন্মণী দেহাৎ বহির্ধদঘদ বিবেচিতে।

তদ্ববদাঁভাসকুটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি ॥ ১৭ ॥

ুসতস্য চিদাভাসব্রহ্ষোভয়ভান্ততবে লিঙগমাহ-__চৈতন্তমিতি। অতো

দন্ত

রহ্মচদাভাসোভ্যভাগ্ততাৎ কুভ্তে জ্ঞাততেন দ্িগুগং চৈতত্যং ভাতি ইদমেৰ

ঘটজ্ঞাততাবভাসকং চৈভন্ং ভার্কিকৈর্নামান্তরেণ ব্ববহ্িয়তে ইত্যাহ-_অন্ঠেহস্ব্যবসায়াখ্যমিতি। যথোদিতং যথোক্তম্তেদেব ব্রচ্মটৈতত্তামন্যে তার্কিকা অনুব্যব১৫॥
যোজনা॥ি
সায়াধ্যং জঞানাসুরং প্রাহরিত

অয় ঘটইতিজ্ঞাতো ঘটইতিচ ব্যবহারভেদাদপি চিদাভাস্রক্ষপোর্ডেদো-

হুবগন্তব্য ইত্যাহঘটোহ্যমিত্যসাবিতি ॥ ১৬॥
দেহাদু বহিশ্িদভাসতরনষণী বিবিচ্যেতে যথা। তথা হ্হোস্তশ্চিদাভাসক্টস্ে
বিবেচনীয়াবিত্যাহ আভাসব্রন্ষণী দেহাদদিতি ॥ ১৭ ॥

হয় এবং সেই জ্ঞাতত, অজ্ঞাতত্র সায়কৃটস্থবর্ষ-চৈতন্য দ্বার প্রকাশিত
হয়। বুদ্ধি-রৃত্ি অভার্স:চৈজ্ঞ/ ও ঘট সকলই ব্র্-চৈতনত-পরকান্ঠ, আর

কেবল মাত্রঘটআভাস্-চৈতন্য ছারা প্রকান্ঠ ।১৩।১৪।

জ্ঞাত ঘটে ছ্িগুণ 'চৈত্্য অর্থৎ আভাস ও ব্রক্ধ-চৈতন্য উভয়ই প্রকাশ

় নি করিষ্াবলিয়া
পায়; ইহাদিরূপিত হইল, অপরেইহাকেই অনুব্যবসায
ছেন, 'অয়ং ঘটঠ «এই ঘট?এইরূপ উক্তি আভাস-চৈতন্তের প্রসাদে হয
আর বিজ্ঞাত' ঘট__আমি ঘট জানিয়াছি এইরূপ উক্তি' ব্রন্মে প্রসাদেই
হয়__অর্থাৎ বিষযজ্ঞান চিদাভাস এবংবিষয়জ্ঞান-জ্ঞান ব্রক্ম-চৈত্হ | ১৫১৬
রব পূর্বশ্লোকদ্বারাঘটাদি বাহ্ বিষয়েআভাস-চৈভন্ত ও কুটস্থ ব্রহ্ম
'চৈজ্ এই উভয়'চেতন্ের ভেদযেপ্রকার নিরূপিত হইল;তদ্রপস্বীয়শরীরে

সেই উন চৈতন্তেরভেদনি করাআবন্তক কোরণ তাহীতেই তৎও তুংপদের
শোধনপূর্ব প্রক্যকরাসহজ হইবে; অতএব তনিরর্থ করিতেছি)1১৭।

*

পঞ্চদশী ।

অহতবৃতে চিদ্াভাসঃ কামক্রোধাদিকাসত

১৮৩

চ।

সংব্যাপ্য বর্ততে তপ্তে লোহে বহির্ষথা তথ! ॥ ১৮॥
স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্ত লোহং নান্যুৎ কদাচন।

এবমাভাসসহিত। বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৯ ॥
ক্রমাদ্ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জ.য়স্তে বৃত্তয়োহখিলাঃ |

সর্ববা অপি বিলীয়ন্তে স্ৃপতিমুঙ্ছাসমাধিযু ॥ ২০ ॥
সন্ধয়ৌহথিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতা9।

নির্ববকীরেণ যেনাসৌ কুটস্থ ইতি চে'চ্যতে (১) ॥ ২১ ॥
নু দ্রেহাদু বহিশ্চিদাভান্ত ব্যপ্যঘটাকারবৃত্ভিবদান্তরুবিষয়গোচরবৃন্তযভাবাৎ

তদ্ব্যাপকশ্চিদীভাসোহত্যুপগম্যতে ইত্যাশঙ্ব; বিষয়পোচরবৃত্তযভাবেহপ্যহ
মাদিরৃতিসদৃভাবাং তদ্ব্যাপকশ্চিদাতামোহভুযুপগন্তৎ শক্যতে ইতি স্ধবৃ্টান্তমাহ
অহংবৃত্তাৰিতি॥ ১৮ ॥

অহমাদিবৃত্তীনামেব চিদাভাসভাস্তত্ দৃষ্টান্তপ্রপঞ্চনেন স্পষ্টয়তি গ্মাত্রমিতি॥ ১৯॥

এবং চিদীভাসং ব্যুৎপাদ্য কুটস্থম্বরূপৎ বুাৎপাদগ্িতুং তপযোগিনং বৃত্তযভাবাবসরং দর্শরতি ত্রমাদ্ বিচ্ছিদ্যেতি ॥ ২০ ॥

ভবত্রেবং সমাধ্যাদৌ বৃত্তিবিলয়োহনেন বথৎ কুটস্টোহবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য
বন্যভাবসাক্ষিতেনাসাববগম্যতে ইত্যাহ সন্ধয়োহখিলবৃত্তীনামিতি। বৃতিসন্ধযো
কৃত্যতাবাণচ ঘেন চৈভন্লেনাবভান্তন্তে স কুটস্থোইবগন্তব্য ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

যেমনতপ্ত লৌহপিণ্ডে
অগ্নিব্যাপ্তথাকে, তদ্রপ অহস্কার-বৃত্তি ও কাম
ক্রোধাদি_বৃত্তিতে আভাস-চৈত্ত ব্যাপ্ত আছেন, আর যেমন দেই লৌহপিগ্ড কেবল

আপনাকে প্রকাশ করে, অন্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়

না, তন্রপ আভাস-্যাপ্ত সেই বৃত্তি সকল কেবল আপনাকেই প্রকাশ
করে। ১৮১১৯।

ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নবিচ্ছিন্নহইয় পূর্বোক্ত বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়)কিন্তসুযুপ্তি
চা ঝ| সমাধি অবস্থাতে তাহার! সকলেইবিলীনহয়। যে নির্ধিকার চৈতস্ত
নর
০১) শ্ীরতইতাপ্দেশীরপ্তকপাঠঃ:.

২৮৪
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ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যৎ যথ! বাহে তথাস্তরে ।
বৃত্তিষপি ততস্তর বৈশদ্যৎ সন্ধিতোহধিকষ্ ॥ ২২ ॥
জ্ঞ।ততাজ্ঞাততে ন স্তে। ঘটবদ্ বৃততিতু কচিৎ।
স্বন্তয ম্বেনাগৃহীতত্বাৎ তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ ॥ ২৩ ॥

দিগুণীকৃত
চৈভন্যে জন্মনাপানুভূতিভঃ
অকুটন্থৎ তদন্যৎ তু কুটস্থমবিকারতঃ ॥ ২৪ ॥
এব সতি কিং ফলিতমিত্যত আহ-_ঘটে দ্বিগুণেতি। বাহে ঘটেযথা
স্টমাত্রাবতাসকশ্চিদাতাস; ঘটন্ত জ্ঞাততাবভাসকং ব্রহ্মচৈত্নঞ্চেতি চৈত্তযাদৈগুপ্যং
তথান্তরেহহস্কারাদিবৃত্তিষপি কুটস্থচৈত্ন্যং বৃত্যবভাস্কশ্চিদাভায়শ্চেতি দ্বিগ্রণং
চৈত্ত্যমস্তি। তত্রোপপন্তিমাহ-_-ততন্তত্র বৈশদ্যমিতি। যতো দ্বিগুণ চৈত্্-

অস্তি তত সন্ধিতঃ সিত্যস্তরবৃত্তিযু বৈশদ্যমধিকং দৃশ্ঠত ইতি শেষঃ.॥ ২২॥
ননবত্র বৃত্তৌ ঘটার্দিঘিব জ্ঞাততাজ্ঞাততাব্ভাসকত্বেন কুটস্থঃ কিং নেষ্যত
ইত্যাশকব্য তত্র জ্ঞাততাদ্যভাবাদেবেত্যাহ ভ্গাততাজ্ঞাততে নেতি। অক্রোপপত্তিমাহ
্বস্ত স্বেনাগৃহীতত্বাদিতি। জ্ঞানাজ্ঞানব্যাপ্তিত্যাং জ্ঞাততাজ্ঞাততে ভব বৃতীনাত্ত

্বপ্রকাশত্বেন জ্ঞানব্যান্তর্নাস্তি তাভিঃ বৃত্ভঃ স্বোৎপত্তিমাত্রেণ স্বগোচরাজ্ঞানস্ত
নিবর্তিতত্বাৎ অজ্ঞানস্তব্যান্তিরপি নাস্তীতি ভাব; ॥ ২৩॥

ননুকুটস্থচিদাভাসয়োরুভয়োরপি চিত্তে সমানে একন্ত কুটস্থত্বমপরস্তাকটসথত্বমিত্যেতৎ কুত ইত্যাশক্্য চিদাভাসনিষ্টয়ে্জন্নাশয়োরনুভূয়মান তবাদস্াকৃটস্থতম
ইতরন্ত বিকারিকে প্রমাণাভাবাৎ কৃটস্ত্বমিত্যাহ দ্বিগুণীকৃতেতি ॥ ২৪ ॥

দ্বারা
সেই সকল বৃত্তিও তাহাদিগের
সন্ধিঅর্থাৎ অন্তরাল অবস্থা নামে কথিত
এবং অভাব সকল প্রকাশিত, তিনিই কৃটস্থ ব্রক্মচৈতন্য।২৭২১ ।
যেমন বাহ্ ঘটাদি বিষয়ে দ্বিগুণ চৈতন্ত পূর্বে প্রতিপন্ন কর! গিয়াছে,

তদ্রপ অন্তরস্থ এই বৃত্তি'সমুদায়েও 'চৈতন্তের ছৈগুণ্য স্বীকার করা যায়,
অতএব আন্তরিক বুতিতে কাম-ক্রোধাদি বৃত্বিদ্বারা স্ধি অবস্থা! হইতে প্রকাশের
আধিক্য স্বীকার করা যার। ২২।

- অস্তরস্থ বৃত্তির কিন্তুবাহ ঘটাদির স্থায়,জ্ঞাতত্
বাঅজ্ঞাতত্ব কিছুই নির্ণয়

দ্বারাআপনার জ্ঞাতত্ব অসম্ভব এবং তাহার ছার!
নাই; যেহেতুআপনার

|
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অন্তঃকরণতদৃবৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা ।

২৮৫
৭

কুটস্থ এব সর্বত্র পূর্ববাচাধ্রৈরর্বিনিশ্চিতঃ ॥ ২ ॥
আত্মাভা পাশ্রয্লাশ্চৈবৎ মৃখাভা সাশ্রপ্ন। যথা ।
গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভা
শশ্চবর্ণিত; ॥ ২৬ ॥

ুদ্ধযবচ্ছিন্কুটস্থো! লোকাস্তরগমাঁগমৌ ।
কর্তং শক্ত! ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিৎ বদ ॥ ২৭ ॥
চিদাভপব্যতিরিক্তকৃটগ্থাভাপগমঃ শ্বকপোলকজিত ইত্যাশঙ্ক্যাচারৈশ্চ নুটস্-

স্টোপপাদিতস্বানৈবমিত্যাহ-_অন্তঃকরণেতি ;* অন্তঃকরণতদ্বৃতিসাক্ষী চৈত্যযবিগ্রহ, আনন্দরপ? সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্য্ে ইত্যাদাবিত্যর্থ, ॥ ২৫ ॥

কুটস্থাতিরিক্তচিদীভাসেহপি তৈর্বর্ণিত ইত্যাহ আত্মাভাসেতি।
আতামশ্চ আশ্রয়শ্চ

আত্মাভাসাশ্রয়া

আত্মা চ

ইতি দন্দ্সমাস; ৷ মুখাভাসাশ্রয়!

ইতাত্রাপি তথা; মুখ প্রসিদ্ধমাভাসে৷ মুখপ্রতিবিদ্ব আশ্রয়ো৷ দরপনীদিশ্চেতি ত্রযং
যথা প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে এবমাত্ম। কৃটস্থ অভাসশ্চিদাভাস আশ্রয়োইভ্ঃকরণাদি-

রিতি ত্রয়োহপি শান্্রযুক্তিভ্যামবগম্যন্তে ইত্যর্থ। অভ্র চ আভাসশবেন
কুটস্থাতিরিক্তশ্চিদাভাসো৷ বর্ণিত ইতি ভাব; । মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেশ্চ সাক্ষীতি
ুদধিসাক্ষিণঃ প্রতিপাদকং শস্ত্ং ণরূপং রূপৎ প্রতিরূপো বনুব” ইতি চিদানভাসপ্রতিপাদকং, বিকারিস্বাবিকারিস্বাদিরপা যুক্তিঃ পুর্কমেবোক্তেতি ভাব ॥ ২৬ |

তত্র িদাভাসমাক্ষিপতি বৃদধাবচ্চিননতি। হ্বম্মিন বল্যমানয।বৃদ্ধযাবচ্ছিনঃ

কটস্থ এব ঘটবারা ঘটাকাশ ইব বুদ্দিদ্ারা লোকান্তরে গমনাগমনে কর্ডুৎ শক্লোতি
অতশ্চিদাভাসকল্পনায়াং গৌরবমিতি ভাব; ॥ ২৭ ॥
অঙ্জান্র নাশ হয়সেই দ্বিগুণীকৃত 'চৈতন্ে অর্থাৎ আভাসচৈতন্যেই জন্ম ও
বিনাশ অন্তব হয়;অতএব তিনিই জীবএবং তড়িন্ন কৃটস্থ চৈতন্য
(অবিকারী
পরত্রক্ধ) ২৩1২৪।

'অন্তঃকরণ ও তদ্বৃত্তি সকলের সাক্ষী” ইত্যাদি গ্রচ্ছে সর্বস্থানে পূর্ব
পুর্ব আচার্যেরা কুটস্থ ব্রঙ্গ-চৈতন্তের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, £আর

যেমনমুখ, প্রতিবিস্ব
ওদর্পণ, ইহারা পুথক্রূপে স্পষ্টপ্রত্যক্ষ হয়, তন্রপ
কৃটস্থচৈতন্ত, আতাস চৈতন্য ও অন্তঃকরণ স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, এইরূপ শান্তর
ও যুক্তি দ্বারা আভাস-চৈত্্যরূপ জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ২৪-_২৬

২৮৬
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শৃন্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবে। ভবেম্ন হি।

অন্থথ! ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৮॥
ন কুভ্যসদৃশী বুদ্ধি; স্বচ্ছত্বাদিতি চেৎ তথ|।
অস্ত নাম পরিচ্ছেদে কিং স্বাচ্ছযেন ভবেৎ তব ॥ ২৯ ॥
প্রচ্থেন দারজন্যেন কাংস্থাজন্তেন বা নহি।
বিক্রেতুত্তওুলাদীনাং পরিমাণৎ বিশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

পরিমাঁণাবিশেষেহপি প্রতিবিন্বৌ বিশিষ্যতে ।
কাস্তে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসে। ভবেদ্ বলা ॥ ৩১ ॥
অস্ত কুটস্স্ বুদ্যবচ্ছেদমাত্রেণ জীবত্বং ন টতেহস্থাতিপ্রসঙ্গাদিতি

পরিহরতি শৃগ্সঙ্গ
ইতি॥২৮॥
দধকুডাযোঃ স্বচ্ছ চ্ছযাভ্যাৎ বৈষম্যং শক্কতে ন কুড্যসনশীতি। উ্তৎ
তথেতি ॥২৯॥ .
বচ্ছতৃৎ পরিচ্ছেদপ্রয়ো
নভবতীত্যাহজকং
উক্তমর্থৎ দৃষটান্তেন :স্পষ্টয়তি প্রস্থেনেতি। দারুকাং্তজন্তয়োঃ প্রস্থয়োঃ

স্থিতেহপি স্বকত্া্চ্ছত্বে তণুলপরিমাণে ন্যুনাধিকভাবহেতুনতবত ইতর ॥৩০ ॥
কাংস্তপ্রস্থে তগুলপরিমাণাধিক্য।ভাবেহপি

প্রতিবিস্বলক্ষণমাধিক্যমন্থীত্যা-

যিবল,কৃটস্থচৈতন্ঠের সনপর্দত্রই পমান; অতএববুদ কৃটস্থচৈত্যই

খঘটাকাশের স্ঠায় লোকান্তর গমনাগমন করিতে সমর্থ হউন, তাহাতে আতাসচৈতন্তরূপ জীৰ কল্পনার প্রয়োজন কি+--তবে শুন। ২৭।
অসঙ্গকুটস্থ চৈতগ্ের পরিচ্ছেদমাত্রেই যে জীবত্ব হয় এমত নহে। তাহা

হইলে ভিত্তিবা ঘটাদি দ্বারাঅবচ্ছিন্ন কুটস্থেরও জীবত্ব হইতে পারিত।২৮ ।

ত বা ঘটা দ্বারা অবচ্িন্ কুটস্থ চৈতন্ঠোর
যদি বল, অনচ্ছতা প্রযুক্ভিত্তি
ন হয়?
িন্ে জীবত্ব
সেইকৃটস্থের
! পরিচ্ছ
বুদ্ধিদ্বারা
্ছতা
হয়না,কিন্ত স্বচহেতু
জীব

তাহাতে বক্তব্য এই যে, তুমি পরিচ্ছেদ স্বীকার করিত্ছে, তাহাই কর) তোমার

্চ্ুতা ও অস্বচ্ছতার প্রয়োজন কি? যে হেতুপ্রস্থ (পরিমাপক পাত্র )

কাষ্ঠ-নির্সিতই হউক বা কাংগ্য-নির্মিতই হউক, তাহাতে বিক্রেতার
তওুলাদি-পরিমাণের কোনও প্রকার তারতম্য হয় না। ২৯৩* |

পঞ্চদশী।

২৮৭

ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিন্বস্তথাবিধ :
বিদ্বলক্ষণহীনঃ সন্বিন্ববদ্ ভাসতে স হি ॥ ৩২ ॥

সসঙ্গত্ববিকাঁরাভ্যাৎ বিন্বলক্ষণহীনত! |

্কপতিরূপত্বমেতন্ত বিল্ববদ ভাসনৎ বিছৃঃ ॥ ৩৩ ॥

ন রিধীভাবভাবিত্বাদাভ/সোহস্তি ধিয়ঃ
ক

|

শঙ্ধ্য হিবুদ্ধাবপি চিদাভাসৌরি জীকৃতঃ স্াদিত্যাহ পরিমাণাবিশেষেহুপীতি ॥ ৩১ ॥
প্রতিবিম্বাঙ্গীকারে চিদাভাসঃ কথমঙ্গীকুত; শ্চ/দিত্য।শঙ্ক্য প্রতিবি্বাতীস-

শন্দাভ্যামতিধেয়্ার্থ শ্যৈক্যাদিতাহ ঈষদৃতাসনমাতাস ইতি। প্রতিবিন্বস্তাভাসতৃং
কথমিত্যাশঙ্গ্যাতাসলক্ষণযোগাদিত্যাহ বিশ্বলক্ষণহীন ইতি। হি যম্মাৎ কারণাং

প্রতিবিশ্বো৷ বিশ্বলক্ষণরহিতোহুপি বিশ্ববৃতাসতে
ভাব ॥ ৩২ ॥

অতো বিশ্বাভাস ইতি

ও

আভাসলক্ষণযোগিত্বমেব স্পষ্টয়ৃতি সসঙ্গতুবিকারাভ্যামিতি।

এতস্ত চিদা-

তাসম্ত সদঙগত্ববিকারিত্বাভ্যাং বিশ্বভৃতামঙ্গাবিকা রচৈতন্তলক্ষণহীনতবৎ স্কুরণরূপতৃং
বিশ্ববদবভাসমান ত্বমিত্যর্থ:; হেতুলক্ষণরহিতো হেতুব্দবভামমানো৷

হেত্বাভাদ

ইতিবৎ | ৩৩ ॥

যদিবল, কাংস্নির্দত প্রস্থে পরিমাণের কৌন বিশেষ না থাকিলেও

তাহাতে প্রতিবিন্বর্ূপ এক বিশেষ কার্য হয়, তাহার উত্তর এই যে, তবে বুদ্ধিতেও

আভাস-চৈতন্তরূগ প্রতিবিস্ব নিজ শরক্তিতেই হইবে, ঈষৎ ভামন অর্থাৎ অ্গ
প্রকাশই-_আতা, প্রতিবিশ্বও
অল্পপ্রকাশস্বরূপ (সুতরাং প্রতিবিন্ব ও আভাস
একই); আভাসে বিম্বের সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই, অথচবিশ্বেরস্তায়প্রকাশ পায়।
; এই জগ্তই অক্স অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রকাশকেই প্রতিবন্থ ও আভাম বল।
যায় )।৩১৩৯ ।

জীব সসন্গ এবং বিকারী, অতএব তিনি অপঙ্গ অবিকারী কৃুটস্থ চৈ

হইতে পৃথক; সম্পূর্ণলক্ষণ তহাতে নাই, কিন্তুতাহারযে প্রকাশম্বতাব, আহ!
কৃটস্থচৈতন্থের স্তায়ইহা বিদিত আছে ।৩৩।

|

৮৮

পঞ্চদশী ।

ইতি চেদল্লমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥ ৩৪ ॥

দেহে মৃতেহুপি বুদ্ধিশ্চেৎ শাস্্রান্তি তথা পতি ।
বুদ্ধেরন্বাশ্চিদাভাসঃ.প্রবেশল্রতিযু শ্রুতঃ॥ ৩৫ ॥

বীযুক্তন্ত প্রবেশন্চেন্নৈভরেয়ে
খিয়তপৃথক ।
আত্মা প্রবেশ সঙ্ল্প্য প্রবিষ্ট ইতি শীয়তে ॥ ৩৬ ॥

কথং স্বিদৎ সাক্ষ দেহং মদৃতে ভিত |
ইং চিদাভাচ্াপরয়েজকতাং নিরাকুত্য ইদানীং তন বদ্ধ পৃ সত্ব
সাধষিতুৎ পুর্বপক্ষমাহ ন হি ধীভাবভাবিত্বাদিতি। যথা! নুদি সত্যামেব ভবন্
স্ঘটো ন মদে! ভিদ্যতে তদ্দিতি ভাবঃ। নঘ্বেবং তহি দেহাতিরিক্তা ধীরপি ন

|

সিধ্যেদিতি প্রতিবন্দ্য। পরিহরতি অল্পমেবোক্তমিতি ॥ ৩৪ ॥

প্রতিবন্দীমোচনৎ শঙ্কতে দেহে নতেৎপীতি। দেহব্যতিরিক্তায় বৃদ্ধ

বিজ্ঞনো ভব্তী'ত্যাদিশ্রতিসিদ্ত্বানীসব্মিতি ভাব । নন

শ্রুতিবলাং

দেহাতিরিক্ত বুদ্ধিরত্যুপগম্যতে চেং তাই প্রবেশশ্রুতিবলাৎ বুদ্ধ্যতিরিভশ্চিদাভামোহপ্যভ্যুপেয় ইত্যাহ তথা সতীতি ॥ ৩৫॥

নহু বু্্যপাধিকস্তৈব প্রবেশো যুজ্যতে নেতরগ্গেতি শঙ্কতে বু প্রবেশশ্চে-

দিতি। এতরেরঞ্রুতৌ বুদ্ধযতিরিক্তশ্যৈব প্রবেশশ্রবণাৎ নৈবমিতি পরিহরতি

নৈতরের ইতি॥ ও৬॥
তাং শ্রুতিমর্থত পতি কথং ছ্িদমিতি। অয় পরমাত্মা সাক্ষদেহমূ অক্ষাণি চ

েহাশ্চাক্গদেহাস্তে: সহ বর্ভৃতে ইতি সাক্ষদেহমিদৎ জড়জাতং মতে চেতনং

যদি বল, বুদ্ধির অন্তিতেই আভাসের অস্তিত্ব, অতএব বুদ্ধি হইতে আভাস
পৃধক নছে; তবে (আমর৷ বলি) এ অতিক্ষুদ্র কথা, যেহেতু অহ হইলে

ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধিও দেহ হইতে অতিরিক্ত নহে।
তাহাতেও যদি এমত বল যে, মৃত্যুর পর দেহের অভাবেও

শাস্থ্ান্ুসারে

হয়,তববুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আতাস-চৈতন্তের সন্তাও
সন্তনর্দীত
বুদ্ধির
কর। ৩৪1৩৫)
প্রবেশ-শ্রুতি অনুসারে নির্ণয
়

য্দিবল শরীরানুপ্রবেশ ্রুতিতে বুদ্ধি-সংযুক্ত .আভাসটৈতন্তেরই প্রবেশ

উক্তহইয়াছে। (তবে আমর! বলি) তাহানহে, যেহেতু তরে উপনিষদ বুদ্ধি

পঞ্চদশী।

২৮৭৯

বিদারধ্যমৃদ্ধ'ঃ সীমানৎ প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
কথ প্রাবষ্টোহসঙ্গস্চেৎ সৃষ্টির্বাস্ত কথৎ বদ।
মায়িকত্বৎ তয়োস্কল্যৎ বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

সমুখায়ৈব ভৃতেভ্যন্তা্যেবান্থবিনস্টতি ।
বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেধ্যৈ যাঁজ্ঞবন্ক্য উবাচ হি ॥ ৩৯ ॥
মাং বিহায় কথং নু
স্তান্ন কখমপি নির্বহের্দিতি বিচাধ্য মূর্দঃ সীমানৎ কপালব্রয়-

মধ্যদেশং বিদার্ধ্য স্বসন্নিধিমাত্রেণ ভিত্ব! প্রবিষ্টঃ সন সংসরতি জীগ্রদাদিকঅনুভবতীত্যর্থঃ।। ৩৭ ॥

নু অসমস্তাত্বনঃ প্রবেশে
নযুক্ত ইতি শঙ্কতে কথণ, প্রবিষ্ট ইতি। ইদং

চোদ্যৎ সুষ্টাবপি সমানমিত্যাহ স্থিতি সাষ্টিকভুর্মায়িকত্বাং নদোষ ইত্যাশঙ্কাযং
পরিহার: প্রবেষ্টধ্যপি সমান ইত্যাহ মায়িকতবমিতি।

অনয়োর্মায়িকতে হেতুশ্চঃ

সম ইত্যাহ বিনাশশ্চ সমন্তয়োরিতি ॥ ৩৮॥

প্রজ্ঞানঘন এবৈতে ভ্যোভুতেভ্যঃ সমুখায় তান্টেবানুবিন্ততি ন প্রেতা
সংজ্ঞান্তীতি ও্পাধিকরূপবিনাশপ্রতিপাদিকাৎ ভ্রুতিং দর্শয়তি সমুণ্যায়েতি।
এষ

প্রজ্ঞানঘন আত্ম! -এতেভ্যো৷ দেহেরিয়াদিরূপেভ্য; পঞ্চভূতকাধ্যেভ্যে

নিমিত্তভৃতেত্য উপাধিত্যঃ সমুষায় জীবস্বাভিমানং প্রাপ্য তান্তেব দেহাদীনি অন্-

হইতে পৃথক আত্ম! প্রবেশ সঙ্ধল করিয়া প্রবেশ করিলেন, এইরূপ কথিত
হইয়াছে। ইন্লিয়াদির সহিত এই জড়দেহ, আমার সন্ত| ব্যতিরেকে কি প্রকারে
বিদ্যমান থাকিবে, ইহা! বিবেচনা করিয়া ব্রহ্গরন্ধর দ্বার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়।
আত্ম! সংসারী হন। ৩৩।৩৭।

যদি বল,__-অসঙ্ন্বরূপ পরমাত্মার শরীরান্ুপ্রবেশ কিরূপে হয় ? তাহার উত্তরে

আমি তোমাকে প্রশ্ন করি-_তীহার স্থষ্িকর্তৃত্ইই বা! কিপ্রকারে হয়? আমার
এইপ্রশ্মের উত্তরে যদিবল, মারা-বশত তিনি স্থষ্টিকর্তা) তাহা হইলে আমিও

বলি, এ মীয়াবশেই
তিনিশরীরে অনুপ্রবিষ্ট
হন,কারণ মায়িকত্ব,
তাহার শরীরানু-

প্রবেশ ও স্থষটকর্ত্ব এ উভয়েই সমান, কেনন! তহ্ভয়নেরই ওপাঁধিক বিনাশ
সমন) যেহেতু যাজ্ঞবক্য মৈত্রেযীকে স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা
২৫

২৯০

|

পঞ্চদশী।

অবিনাশ্ঠয়মণজ্মেতি কুটস্থঃ প্রবিবেচিত্ঃ |

মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙগত্বস্য কীর্তনাৎ ॥ ৪০ ॥
জীবাঁপেতৎ বাব কিল শরীরৎ অিয়তে ন সঃ।

ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঁহর্থঃ কিন্তু লোকাস্তরে গতিঃ ॥ ৪১ ॥

নাহৎ ব্রন্মেতি হুর স বিনাশীতি চেন্ন ত। :
বিশ্ততি তের বিনংজ তৎকৃতং জীবস্বাতিমানংজাতি এবং প্রকারেণ

সোপাধিকরূপস্ত বিনাশিতৃং যাজ্ঞবন্থ্যে। মৈত্রেঘ্যৈ উক্তবানিত্যর্চ ॥ ৩৯ ॥
'অবিনাশী বা অরে অয়মাত্ম! অসুচ্ছিতিধধ্া' ইতি শ্রত্যা কুটস্থস্তুতো বিভিন্ন;
প্রদর্শিত ইত্যাহ

অবিনাগ্রত্বমীত্বেতি।

মমাত্রাসংসর্গস্বস্ত ভব্তী'তি শ্রত্য'

অবিনাশিতে হেতুমসন্বতবপ্ণেকতবানিত্যাহ মাত্রেতি! মীয়ন্ত ইতি মাত! দেহাদয়স্তাভিরন্তাত্নোহসংসর্গে৷ ভবতীত্যর্থ? ॥ ৪০ ॥

ননু 'জীবাপেতং বাব কিলেদৎ ম্রিয়তে ইতি শ্রত্যান্সোপাধিকস্তাপ্যবিনাশিওং
প্রতিপাদিতম ইত্যাশঙ্ক্য তন্তাঃ শ্রুতের্টেহাস্তরপ্রাপ্তিবিষয়তয়া৷ নাত্যন্তিকনাশ।ভাবপ্রত্বমিত্যাহ জীবাপেতমিতি! জীবাপেতৎ জীবরহিতং জীবেন ত্তক্তমিতি
যাবৎ বাৰ এব সরজীবে। ন আরিয়তেইত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥

নন জীবন্ত বিনাশিত্বেহহৎ ব্ধাম্বীত্যবিনাশিরক্ষতাদাত্মাজ্ঞানং ন ঘটত
ভ্তঠা অতিরিক্ত হইয়াও অদন্ুগামী বলিয়া উপাধিলাশে কির তায়
হ'ন। ৩৮৩৯!

রঃ

“অবিনাশী বা অরে অয়মাত্ম" অর্থাৎ এই আত্মার বিনাশ নাই ইত্যাদি

শ্রতিতে কুটস্থ পৃকৃরূপে বিবেচিত হইয়াছেন এবং অসঙ্গতের কীন্তন হেতু
মাত্রা-স্পর্শ অর্থাৎ দেহাদির
সহিত সম্থন্ধও তাহার
নাই। ৪০।

জ্জীবাপেতং বাঝ ইত্যাদি অর্থাৎ জীবরহিত শরীরেরই মৃত্যু হয়, জীবের
মৃত্যু হয় না, এই শ্রুতিতে যেজীবের অবিনাশিত্ব
কথিত হইয়াছে,
তাহাজীব
মুক্তি অভিপ্রার়ে নহে, জীবের লোকান্তর-গতি অভিপ্রায়ে জানিবে। অর্থাৎ

যতদিন অজ্ঞান থাকে, ততদিন জীবের নিয়তি-জ্ঞান এই যে, জীবের স্ব
অস্তিত্ব থাকে না। হুতরাং জীবের অবিনাশিত্ব পারমার্থিক নহে, কিছুকালের
জন্য মীত্র। ৪১।

পঞ্চদশী।

"

২৯১

সামানাধিকরণ্যন্ত বাধায়ামপি সম্ভব!ৎ ॥ ১২ ॥

যোইয়ং স্থাণুট পুমানেষ পুৎধিয়া স্থাণুধীরিব ।
রহ্ধাম্মীতি ধিয়1 শেষাপ্যহৎবু্ধর্নিবর্ভুতে ॥ ৪৩ ॥

নৈককন্্য-সিদ্ধাবপ্যেবমাচার্ধৈঃ স্পষ্টমীরিতম্।

সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্ঘত্ব মতোহস্ত তৎ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যাহ
নাহং ব্রক্ষেতীতি। বিনাশী স জীবোহহং ব্রহ্ষেতি ব্র্গরূপেণস্বানৎ ন
বুধ্যেতন জানীয়াৎ বিনাশ্টবিনাশিনোরেক হববিরোধাদিতি চে মুখ্যসামানাধি-

করণ্যাভাবেহপি বাধায়াং সামানাধিকরণ্যসম্তবাৎ জীবভাববাধেন ব্রহ্মভাবোহবগস্তং
শক্যতে ইত্যাহ ন তদিতি ॥ ৪২
বাধায়াৎ সামানাধিকরণ্যেন বাব্যার্প্রতিপত্তপ্রকারে। বার্তিককারৈঃ সৃষ্টাস্তোহভিহিত ইতীমমর্থ, তদ্বাক্যোদাহরণপূর্র্বকৎ দর্শরতি যোহয়ৎ স্থাণুরিতি।

স্থাগুরেষ পুমান্ ইতম্মিন্ বাক্যে পুরুষতববোধেন স্থাধুতবৃদ্ির্থা৷ নিবত্ত্যতে
এবমহৎ ব্রহ্ষাম্মীতি বোধেনাহংবুদ্ধিঃ কর্তীহমন্ীতি এবমাদিরূপা সর্ধ্বাপি

নিবন্ত্যাত ইতি 1৪৩।

নৈষম্থ্েতি। এবুক্তেন প্রকারেণীচা্্র্বা্তিককা ৈরনৈ্শথ্যসিদ্ধৌ সামানাধিকরণ্যস্ত বাধার্থত্ স্পষ্টমীরিতমিতি ফলিতমাহ অতোহস্ত তদিতি। অত;
কারণাৎ বরঙ্গাহমন্্ীতি বাক্যে তংসামানাধিকরণ্যন্ত বাধার্থত্বমন্তিত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপি সোপাধিক জীব বিনাশীই হইলেন,তবে “আমিই ব্র্ষ' এরূপ
অবিনাশী পরব্রদ্মের সহিত কি প্রকারে সম্ভবহয়? তাহার
তাহার তাদাত্থযজ্ঞীন

সিন্ধান্ত এই যে, এ প্রকার জ্ঞানের নাম তাদাত্ত্য জ্ঞান নহে, যেহেতু বাধ-সেও
দামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইতে পারে। ৪২।
যেমন ভ্রান্তি দ্বা। আরোপিত স্থাণু প্রভৃতিতে ' যে স্থাণু দৃষ্টিগোচর
ইয়াছে, উহা একটা পুরুষ এইবূপে পুরুষ জ্ঞান হইলে তাহার দ্বারা
জ্ঞানের বাধ হয়, তদ্্রপ 'আমিই পরর্রহ্ষণ এই জ্ঞান দ্বার অশেষ অহং-ুদ্ধি
নবত্ত হয়। ৪৩।

এই প্রকার বাধ-সত্বেও সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ উদ্দেগ্ত বিধেয় ভাবে
যোগ নৈফম্মযসিদধি গ্রন্থে বাত্তিককার মহাশয় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ৪9 ।

২৯২

পঞ্চদশী।

সর্ববৎ ত্রন্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ |
অহং ব্রন্মেতি জীবেন সামামীধিরুতির্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

সামানাধিকরণ্যন্ বাধার্থত্বৎ নিরারুতম্।
. প্রধত্থুতো বিবরণে কুঁটস্থস্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৬ ॥
শোধিতত্ৃম্পদার্থো যঃ কুটস্থে ব্রহ্মরূপতাম্।
তস্ত বন্তুৎ বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪" ॥
নবেবমপি শ্রুতিষু বাধায়া সমানাধিকরণ্যং ন কাপি তৃষ্টমিত্যশঙ্ক্য সর্ব
গোতদ্্রক্ষ ইত্যত্র বাধায়াং সামানাবিকপ্যং দৃষ্টমতোহত্রাপি তত্তবিষ্যতি ইত্যাহ
সর্ঝৎ ব্রদ্বেতীতি॥ ৪৫॥
নন তহি বিব্রণীচার্টর্বাধায়া, আমানাধিকরণাং কুতো নিরাকৃতমিত্যাশঙ্ষ্য
তৈরহংশবেন কৃটস্মত ব্বক্ষিততবাদিত্যাহ সামানাধিকরণ্যন্তেতি ॥ ৪৬ ॥

কুটস্তৃবিবক্ষযেত্যু্তমর্থং বিবৃণোতি শোধিতস্্মিতি। শোবিত: বুদ্ধ্যাদিভ্যো
বিবেচিতত্্বৎ-পদলক্ষ্যো যঃ কৃটস্থঃ বক্ষযমাণলক্ষণন্তনত বক্ান্বরূপতাৎ কুটস্থলক্ষণ-(১)
্ধরাপতাৎ ব্ত,ং বিব্রণাদিযু বাধায়াং সামানাধিকরণ্যনিরাকরণপূর্ববকৎ মুখ্যসামানাধিকরপ্যমুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৪৭

'সমুদয় জগ ত্র এই বাক্যে যেমন জগতের সহিত পরব্র্ষের সামানাধিকর্ণ নিরূপিত হইয়াছে, তদ্রপ "আমিই ব্রহ্গা এ বাকো জীবের সহিত
. তাহার তক্রপত্ব সম্তাবিতহয় | ৪৫।
'বিবরণ-গ্রন্থে আচার্য্েরা যে, বহু প্রযত্বে বাধ-সত্ত্বে সামানাধিকরণ্য নিষেধ

করিয়
তাহ!
কেবল জীবের কুটস্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্তাই
াছেন,
করিয়াছেন। ৪৬।

|

পরিশোধিত
যেতংপদার্থ, তিনিই কুটস্থ চৈত্ত, তাহারই পরকর্ত্ব স্বীকার
করিবার অভিগ্রায়ে বিবরণ গ্রস্থে ও অন্ত অন্য স্থানে আচার্চ্যেরা বাধ-সত্ে
_ সামাধিকরণ্য প্রতিষেধ করিয়াছেন। ৪৭।

(১) সতাত্বাদিলক্ষণ-ইতি মুণ পুও পা* ।

|

প্রিরন্বী।

২৯৩

অধিষ্ঠানচিতি: সয়া কুটস্থাত্রবিরক্ষিতা ॥ ৪৮ ॥
জগদূত্রমন্থয সর্ববস্ত হ্দধিষ্ঠানমীরিতম্।
্রধ্যন্তেযু তদত্র স্তাৎ প্রন্মশর্দবিরক্ষিতম্ ॥.৪৯ ॥

এতম্মিন্নের চৈতন্তে জগদায়োপ্যতে মদ! ।
তদ তদেকদেশন্ত জীবাভাসম্ত কা কথা ॥ ৫০ ॥
জগতদেকদেশাখ্যসমারো
প্যন্তয ভেদ্রতঃ ।
তত্বম্পদার্থে+ ভিন্নৌ স্তে! বস্ততত্তেকাতা চিত? ॥ ৫১ ॥

ইদানীং কট রন্ধৈক্যং সন্ভাবয়িতুৎ কুটস্থশবেন বিবক্ষিতমর্থমাহ
দেহে্রিয়দিযুক্তস্তেতি। আদিশব্দেন মনআদযো গৃহত্তে। এব নেহেন্িয়াদিক্স্ত শরীরদ্য়সহিতস্ত জীবাভাসন্রমস্ত চিদাভাসরূপত্রমস্ত যা! ঘর্িষ্ঠানচিতিঃ

যদরিষটানটৈততমন্তি তদত্র বেদে কৃটসতেন বিবক্ষিতমিতার্থ | ৪৮
রহ্বশৰস্ত সার্থমাহ ছগদৃভ্রমন্তেতি।

কৃৎসগণ্কল্পনাধিষ্টানং যক্ৈতগ্তং

বেদাস্েযু নির্ূপিতং তত্র বরঙ্মশবেন বিবক্ষিতমিত্যর্থ। ৪৯।

ননজীবভমাধিষ্ঠানটৈত্নৎ কৃটগ্থ ইত্যুক্তমনুপপন্নৎ জীবন্তারোপিতত্াসিদ্েরিত্যাশস্ক্য তশ্তারোপিতত্বং 'কৈমুতিকন্তায়েন সাধয়তি এতম্িন্লেবেতি। জগদেক-

দেশতৃক্ট “অনেন জীবেনাস্বনানুপ্রবিষ্ত' ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধমূ। ৫০।
ননু জগদধিষ্ঠানচৈতন্তস্তৈক
তাৎ তত্্ং-পদার্থয়োঃ ভেদাভাবে তন্রংপদারথয়োঃ

পৌনরুক্তযমিত্যাশগ্ক্য তয়োরৌপাধিকভেদে] বাস্তবমৈক্যমিত্যাহ জগংতদেকদেশা-.
দেহেন্িয়াদিযুক্ত আভাসচৈভ্যরূপ জীবভ্রান্তির অধিষ্ঠানযে'চৈভন্ত, তিনি

এনস্থলেকৃটস্থচৈত্ত্যরূপে
বিবক্ষিত হন। ৪৮।
ভমাত্মক এই সমুদগ্ধ জগতের আধাররূপ যেচৈতন্য সমস্ত বেদাস্তে উক্ত

হইয়াছেন, ভিনিই এ স্থলে ব্রঙ্গণবের বাচ্য হ'ন। খন এতদ্রপ 'চৈতন্ে

. এই ভুমাত্বক
জগংই আরোপিত হইল, তখন জগতের একদেশ যে আভাস,
চৈতন্ারপ
জীবের আরোগ হইবে. তাহার আর কথা কি? ৪৯/৫০।
জগৎ এবং তদেকদেশ আভাসটৈত্য্রূপ জীব. এই উভদ্ব আরোপ্য পদার্থের

ভেদ-বশত: তাহার অধষ্টানভূত তৎ ও তং এই উভয় পদার্থের বিভিননতা

২৯৪

পঞ্চদশী।

কর্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধর্্মান্ ্ত্যাখ্যাঞ্চাত্বরূপতাম্।
দরধদ্ বিভাতি পুরত আভাসোহতো! ভ্রমো! ভবেছ ॥ ৫২ ॥

কা বুদ্ধিঃ কোহয়মাভাসঃ কো বাত্রাত্বা জগৎ কথম্ ।

ইত্যনির্ণয়তো! মোহঃ সোহয়ৎ সংসার ইষ্যতে॥৫৩ ॥
বৃদ্ধাদীনাং স্বরূপৎ যো ধিবিনক্তি স তত্ববিৎ।

স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদদান্তেযু বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
এবঞ্চ সতি বন্ধ স্যাৎ কস্তেত্যাদিকু তর্কজাঃ |
বিড়ন্বন! ৎ ং
খণ্ডাঃ খগুনোক্তিপ্রকারতঃ ॥ ৫? ॥
খ্যেতি। জগ্দিতিতদেকদেশ ইতি চ আখ্যা
ফন্তসমারোগ্স্ত ভৎতথা
জ.তাবেকবচনমূ । ৫১।

নম চিদ্বাভাসস্ত শুক্তিকারজতাদিব্দধিষ্ঠানারোপ্যোভযুধর্রবত্থীনুপলস্তাৎ কথ-

মারোপিতত্মিত্যাশঙ্ক্াহ

কর্তৃতবাদীনিতি।

বুদধুপারদারা সমারোপ্যমানান্

কর্তৃত্বতোকৃত্প্রমাতৃত্াদীন্ স্কুরণলক্ষণমাত্বরূপত্বঞ্চ দুধ পুরতো ভাতি স্পষ্টং
প্রতিভাসতে
অত আভাস; কল্পিত ইত্যর্থ। ৫৩।

অন্তভ্রমন্ত
কিং কারণমিত্যাকাজজায়াং বুদ্ধযাদিত্বরূপাপরিজ্ঞানমেবেত্যাহ কা

বুদ্ধিরিতি। তন্তঅনর্থহেতুতামাহ সোহয়ৎ সংসার ইফ্যত ইতি। ৫২।
অন্ত কিং নিবর্তকমিত্যাকাজ্ঞায়াং বুদ্ধ্যাদীনাৎ স্বরূপবিবেক এব নিবর্তুক

ইত্যভিপ্রেত্য তদ্থানেৰ জ্ঞানী
তত এব চানর্থানবৃত্তিরিত্যাহ বুদ্ধ্যাদীনামিতি। ৫৪।
- এবং বন্ধমোক্ষয়োরধিবেকবিবেকমূলতবে
সতিঅদ্বৈতবাদে কন্ত বন্ধ: কন্ত বা
মোক্ষ' ইত্যেবমাদিরপাস্তার্কিকৈঃ ক্রিয়মাণাঃ কুঁত্ক্মূলাঃ

পরিহাসবিশেষাঃ

খগ্ডনোভযুক্তিভিস্তেষাং নিরুত্তরত্বাপাদনেন পরিহ্রণীয়৷ ইত্যাহ এব সতি বন্ধ:
স্তাদিতি ৷ ৫৫।

প্রলিদ্ধ হইগ্নাছে; কিন্তুবস্তুতঃ কচতনতের প্রজেদ নাই_তিনি একই।

কর্ৃতব-তোতৃত্াদি বুদ্ধি এবংপ্রকাশাখ্য আত্মস্বরাপ ধারণ করিয়াজীব
তাহাকে ভ্রমাত্বক স্বীকার কর! যায়। ৫১1৫২।
প্রতিভাত হন *বলিয়।

জীবই বাকি পদার্থ, আত্মাকি,এবং
কিপদার্থ, আভাসচৈতন্যরূপ
বুদ্ধি

জগত্ই বা কি প্রকার, এইরূপ যেঅনিশ্চয়, তাহা হইতেই মোহ উৎপন্ন হয়,

পঞ্চদূশী।
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বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়। বৃত্তিপ্রাগভাবন্ত চ স্থিতঃ।

বৃভূৎসায়াৎ তথাজ্ঞোহস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবন্তুনঃ ॥ ৫৬।

অসত্যালম্নত্বেন সত্য: সর্ববজড়ন্ত তু।
সাধকত্বেন চিদ্রপ? সদা প্রেমাম্পদত্বতঃ ॥ ৫৭ ॥

আনন্দরূপ;ঃ সর্ববার্থসাধকত্বেন হেতুমা।
তদ্বিবেকঃ কৃত ইত্যাহ বৃক্েঃ সাক্ষিতয়েত্যাদিনা প্লোকতরয়েণ। বৃভ্যুৎপতৌ
সত্যাং ততসাক্ষিতেন বৃ্াদয়াৎ পুরব্ৎ ততপ্রাগভাবসাক্ষিতেন জিঙ্ঞাসায়াং সত্যাং

তৎসাক্ষিত্রেন ততঃ পূর্ববমজ্ঞোহস্থীত্যনুভু়মানাজ্ঞানসাক্ষিতেন চ শিব এব
তিষ্ঠতি ॥ ৫৬॥
স চ অসত্যস্ত জগত আলম্বনত্র্নোধিষ্ঠানত্নে সতাঃ জর্ধ্বন্ত জড়ন্ত সাধকততে

নাবতাসকত্বাৎ চিদ্রুপঃ সর্বদা! প্রেমবিষয়্বাদবানন্দরূপঃ ॥ ৫৭ ॥

সর্বার্থাবভাসকত্বেন সর্ববসন্বনিত্বাৎ সম্পূর্ণ ইত্যুচ্যতে, অত্র চেদমতিপ্রেতং
বিমতঃ শিবো বৃত্তাদিত্যে! ভিদ্যতে বৃত্যাদিসাক্ষিত্বাৎ যদ্ যদ বৃত্যাদিভ্যো

ন ভিদ্যতে তং তদৃবৃত্্াদিসাক্ষিন ভবতি যথা! বৃত্ঠাদিবিমতঃ সত্যে
ভবিতুমর্থতি মিথ্যাধিষ্ঠানত্বা.

অস্ত্যরজতাধিষ্ঠান-গুক্তিবং

বিমতশ্চদ্রপঃ

জড়মাত্রাব ভাসকত্বাৎ যত চিদ্রপং ন ভবতি তৎ সর্ববং জড়াবভাষকমপি

ন্ ভবতি যথা ঘটাদি; বিমতঃ পরমানন্দরূপঃ পরপ্রেমাম্পদত্বাৎ য
নভবতি যথা ঘটাদি, বিমতঃ
পরমানন্দরূপংন তবতি তৎ পরপ্রেমাম্পদ্মপি

তাহাইএই সংসার-শবের বাচ্য হয়। আর সেই বুদ্ধি প্রভৃতির যথার্থ স্বরূপ

ধিনি জানেন, তিনিই তন্ববিৎ এবং তিনিই মুক্ত, ইহা সর্ববেদান্তে নিশ্চিত
হইয়াছে
।৫৩৫৪ ।

.এইব্নপে
বন্ধওমুক্তির অবিবেক-মুলকতা
সিদ্ধ হইলে, কাহার বন্ধ, কাহার

মুক্তি ইত্যাদি কুতর্কসম্ভৃত দোধপ্রদর্শন শ্রীহরষমিশ্রকৃত খওগ্রস্থক্ত যুক্তিদ্বারা
খণ্ডন করা যাইতে পারে। ৫৫।
অনায়াদে
(ক্রতি ও ফুক্তিদ্বারা কৃটস্থ'চৈতন্ঠের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া এইক্ষণে

পুরাণের গ্লোক ছ্বারাও তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন) শিবশববাচ্য বর্ধ
ুদ্ধি-বৃত্তি ও তং-প্রাগভাব্
অজ্ঞান ওজিজ্ঞাসা এ সকলের সাক্ষিরপে অবস্থিত;
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পঞ্চ?শী।

সর্ববনন্বদ্ধবত্তেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্িতঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শৈবপুরাণেবু কুটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবল স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৯।
মায়াভাসেন জীবেশো৷ করোতীতি শ্রুততৃতঃ।

মায়িকাবেব জীবেশো স্বচ্ছো তৌ কাচতুস্তবড॥ ৬০ ॥
অন্নজন্ং মনে! দেহাৎ ব্বচ্ছৎ যঘ্ধৎ তখৈর তৌ।
সিনা

পরিপূর্ণ?টটিচিহি
গ্রগনবৎহিলতার টা
সর্ব্বজমন্ষবান্ স্্মাব্ভাসরত্বাৎ যঃ স্তান্ধবান্.ন ভ্বতি ঈ স্বর্াবভামকোহপি ন
ভবতি
যথ|দীপারদিরিতি ॥ ৫৮॥

উদাহৃতপুরাণবাক্যস্ত তাৎপর্মাহ
ইতি শৈবপুরাণেঘিতি। ইত্যেবং প্রক'রেণ
হৃতসংহিতাদিপুরাণেষু জীবেশ্বরত্াদদিকঙ্পনারহিত; কেবলোহস্বিতীয়ঃ স্বপ্রকাশরপ-

চৈত্যম্বরপ: শিঝ কুটস্থো। বিবেচিত ইত্যবয়ঃ।| ৫৯॥
জীবেশ্বরত্বাদিরহিততৃৎ কুত ইত্যাশস্ব্য রত্যা তয়োম্মায়িকতপ্রদর্শনাদিত্যাহ
মায়াভামেন জীবেশাবিতি। -'জীবেশাবাতামেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব
ভবতীতি শ্রুতিঃ মায়াবিদ্যাধীনয়োশ্চিদাভাসয়ো্ায়িকত্ব প্রতিপাদয়তীতি ভাবঃ।
মায়িকত্বে তয়োর্দেহাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যং ন স্তাদিত্যাশক্ক্য পার্থিবত্বাবিশেষেহপি

কাচতুন্স্ত ঘটাদিত্যো বৈক্ষণ্যমিবানয়োরপি স্তাদিত্যাহ স্বস্থৌ তে কাচকুস্ত
বদদিতি
||৬০॥

ন্ ঘটকাচকুস্তারভ্তকয়োমূ (িশেষযোর্ডেদাং তদৃবৈলক্ষণ্যমুচিতং জগজ্জীৰেঅসত্য জগতেরঅধিষানবলিয়াতিনিসত্য;এবং অমস্ত জড় পদার্থের

অবভামক
বলিয়া! তিনিচিদ্রপ; গ্রীতির আম্পদ বলিয়া তিনিইপূর্ণআনন্দময়,
সর্কার্থসাধক ওসর্ব্ধসম্ন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া তিনি শিবনামক ॥ ৫৬৫৮ ॥

এইরূপে শিবপুরাণে কৃটস্থচৈতন্ঠের স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে, তিনি জীব
ও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত, তিনি স্বয়শ্রকাশম্বভাব অদ্বিতীয়শিব। ৫৯।
. "মায়, আভামযোগে জীব ও ঈশ্বরস্ষ্টিকরেন'__এই শ্রুতি অনুসারে

জীব ও ঈরের মায়িকত্ব সিদ্ধ হয়; পরস্ত-যেমন পার্থিবরূপে অবিশেষ

পঞ্চদরশী ।

২৯৭

মায়িকাবপি অর্ধবস্মাদন্যস্মীৎ স্বচ্ছতাৎ গতৌ ॥ ৬১ ॥

চিন্রপত্ঞ্ণ সম্ভাব্যৎ চিত্তেনৈব প্রকাশনা।
সর্ববকল্পনশক্তায়। মায়ায়! দুক্ধরৎ নহি ॥ ৬২ ॥

অন্মন্নিদ্রাপি জীবেশে চেতনৌ স্বপ্রগে স্থজেৎ।
মহামায়া স্থজত্যেতাবিত্যাশ্চ্ধ্যৎ কিমত্র তে ॥ ৬৩॥
সর্ববজ্ঞতাদিকঞ্চেশে কল্পয়িত্ব প্রদর্শয়েৎ।
ধর্মিণৎ কল্পয়েছ্ যাস্তাঃ কো! ভারে! ধন্কল্পনে ॥ ৬৪ ॥
কুটস্থেহপ্যতিশঙ্কা স্যা্দিতি চেন্মাতিশঙ্ক্যতাঁম্।
শ্বরভেদহেতোন্ম্ীয়ায়া একত্বাং তয়োর্জগতে৷ বৈলক্ষণ্যমনুচিতমিত্যাশস্ক্য অন্নগ্তযয়োর্দেহমনসোর্ধথা বৈলক্ষণ্যং তদিত্যাহ অন্নজন্যমিতি ॥ ৬১ ॥

তু কাচাদিবং স্বচ্ছতৃৎ চিত্বং কুত ইত্যাশস্ক্যানুভবাদিত্যাহ চিদ্রপত্বঞেঁতি। চিত্তেন প্রকাশনমপি মায়িকয়োরনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য তগ্ঠ। ছুর্ঘটকারি স্বাহুপপন্নমিত্যাহ সর্ব্বকল্পনেতি |।৬২ ॥

উক্তমর্থং কৈমুতিকন্তায়েন দ্রঢ়তি অম্মনিদ্রেতি ॥ ৬৩ ॥
ঈশ্বরশ্তপি মার্িকতে তগ্ত জীব্বদসর্বরজ্ঞত্বাদিকং স্তাদিত্যাশস্ক্য সর্ববজ্ঞত্বাদিকমপি মায়সৈব কলপযিষ্যতীত্যাহ সর্বক্ঞত্বাদিকমিতি। অন্রোপপত্তিমাহ ধর্ষিণমিতি ॥ ৬৪ ||

শইলেও মুংকুস্ত অপেক্ষ! কাচকুস্ত স্বচ্ছ হয়, অথবা অন্নশাবকাররূপে সমান

হইলেও দেহ হইতে মন শ্বচ্ছ হয়, তদ্রুপ মায়িক হইয়াও জীব ও ঈশ্বর
অন্ত সকল মায্বিক পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছ ॥ ৬০৬১ ॥

যদিও জীব ও ঈশ্বরের মায্নিকত্
আছে, তথাপি চৈজ্তরূপে প্রকাশ হেতু
তাহাধিগের চৈতন্তন্বরূপও অনুভবসিদ্ধ, যে হেতু:সর্ধ-কল্পনা-সামর্থ্য থাকাতে

মায়ার কিছুই দুক্কর নহে। যখন মায়ার অংশন্বরপ আমাদিগের নিদ্রা ও
স্বপ্নে
জীব ও ঈশ্বর চৈতন্য কল্পনা করিতে সমর্থ তখন মহামায়া! যে

সঠাহাদিগের চৈতন্শ্বরূপ কল্পনা করিবেন ইহা আশ্চর্য নহে। ৬২/৬৩।

যদিও ঈশ্বরজীবেরস্তায় মায়িক বটেন, কিন্তু তথাপি জীবের ন্যায় তিনি
অসর্ববজ্ঞ নহেন, যেহেতুমায়াই ঈশ্বরে সর্ববজ্ঞতাদি কল্পনা করিয়া প্রদর্শন

১৯৮

পঞ্চদশী ।

কুটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণৎ ন হি.বর্ডুতে ॥ ৬ ॥

বন্তত্বং ঘোষ্যন্ত্যস্ বেদাস্তাঃ সকল অপি।

সপত্বরূপৎ বস্তৃন্তন্ন সহন্তেহত্র কিঞ্চন ॥ ৬৬ ॥

শ্রুতযর্থৎ বিশদীকুত্ম! ন তর্কাদ্ বচ্মি কিঞ্চন।
তেন তাকিকপক্কা নামত্রকৌহবসরো! বদ ॥ ৬৭ ॥
তল্মাৎ কুতর্কৎ সস্তাজ্য মুমুক্ষুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ।
শ্রুতৌ তু মারাঁজীবেশো করোতীতি প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৮ ॥
পাকি

নু জীবেশযোরিব কৃটস্স্তাপি মায়কত্ৃৎ প্রসজ্জেত ইতি শঙ্কতে কৃটস্থেহপ্যতিশঙ্কা স্যাদিতি। প্রমাণীভাবান্মৈবমিতি পরিহরতি ভাতীতি ॥ ৬৫ ॥

কুটসথ্তবাস্তবত্তেহপি প্রমাণ নোপলত্যত ইত্যাশঙ্গ্য শ্রুতযঃ সর্ববা অপি
প্রমাণয় ইত্যাহ বন্ততুং ঘোষয়্ত্ন্তেতি। অত্র কটস্থস্থ পারমার্থিকতে প্রতিপক্ষভুত বস্তকিঞ্চন ন সহস্ত ইত্যর্থ: ॥ ৬৬॥
ননু কুটসথন্ত জীবেশরয়োশ্চ বাস্তবত্াবাস্তবত্বসাধনে শ্রুতন্ধ 'এব পঠ্যস্তে ন
তর্নৈঃ কিন্গিদপি সাধ্যত ইত্যাশঙ্কা মুমণীৎ শ্রুতাক্ষুর্থবশদীকরণীয় প্রবন্তত্বাৎ ন
তর্কোপন্তাস ইত্যাহ শ্রতার্থং বিশদীকুম্ম ইতি ॥ ৬৭ ॥
ততঃ কিমিতত আহ তম্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্যেতি৷ মুমুক্ষুণাৎ শ্রুতা্

কীদৃশোৎনুসন্ধেযইতযাহ শ্রতাবিতি॥ ৬৮1
ত্াদ
পারে,
ধন্মকন!
করেন। যেমায়াধণ্থীঈশ্বরকেইকল্পন! করিতেসর্বর্ঞ
কৰিতে ত্রাহাৰ
আর ভারবোধ হয় না। ৬৪।

জীব
ওঈশ্বরের স্তায় কুটস্থ চৈতন্যের মায়িকতব
শঙ্কাকর্তব্য নহে, যেহেতু
তাহার স্বরূপের মায়িকত্ব__ সম্ভাবনার কোন প্রকার প্রমাণ নাই, বরং সর্ব

ব৷ইহার
এবংইহীর প্রতিপক্ষতূত
বেদাস্তে ইহার বন্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে
মদৃশ অন্য এমত কোন বস্ত নাই,_যাহার দ্বারা ইস্থার মার়িকতব সম্ভাবিত
হইবে। ৬৫৬৬।
আমর! কেবল শ্রুতি সকলের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,
কোন প্রকার তর্ক করিতেউদ্যুক্ত নহি, সুতরাং এস্থলে তার্কিকদিগের কোন
শস্কারপ্রসঙ্গ
নাই।৬৭।

মুমুকুব্যক্তিরা কুতর্ক সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিরঅর্থইআশ্রয়
' অতএব

পঞ্চদশী।

২৯:২/ 5/

ঈক্ষণাদি প্রবেশাস্ত সষট্িরীশকৃতা ভবেৎ।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো! জীবকর্তৃকঃ ॥ ৬৯ ॥

অসঙ্গ এব কুটস্থঃ সর্বদা নাস্ত কশ্চন।
ভবত্যতিশয়স্তেন মনন্তেবৎ বিচাঁধ্যতাঁম্ ॥ ৭০ ॥

ন নিরোধো! ন চোৎ্পতির্ন বন্ধে!ন চ সাধকঃ।

ন যুহুক্ষর্ন বৈ যুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৭১
অবাজ্মনসগমাস্তং শ্রুতিবেরবাধয়িতৃৎ সদা ।
জীবমীশং জগদাপি সমাশ্রিত্যাববোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥

যয়াযয়া ভবে পুংসাং বুুৎ্পততিঃ প্রতাগাত্বনি।
ঈক্ষণাদীতি। অপন্গ ইতি শ্রুতিষু, জীবেশরোররিকরীকষাদিবেশাায়

ষ্টেরীশবরকর্ততুংজাগ্রংসপ যুপ্তিবন্মোক্ষল্ণন্ত সংসারস্ত জীব ॥ ৬৯।
কটস্থস্তাস্গ হাদিকং মৃতিজম্মাদিলক্ষণস্ত ব্যবহারজাতঙ্গ|
স্ প্রতিপাদিতম
অতো মুমুক্লুরিমমর্থ, সর্বদা বিচারয়েদিত্যভিপ্রয়ঃ॥ ৭০ ॥
কটস্থস্ত জন্মাদ্যতিশয়াভাবঃ কুতোহবগমতে ইতাশঙ্কা শ্রতিবাকাদিতাভিপ্রেত্য তথ্বাকাং পঠতি ন নিরোধে! ন চোৎপত্তিরিতি॥ ৭১॥
ননতরি ক্রতিমু তত্র, তত্র জীবেশ্বরাদিস্বরূপ প্রতিপাদনং কিমর্থমিত্যাশক্গা
অবাঙ্মনসগোচরস্তাত্নোৎববোধনায়েতাহ অবাঙ্মনসগমান্তমিতি ॥ ৭২॥

নন তত্ুস্তৈকরূপ্ত শ্রুতিবোধ্যত্ে শ্রুতিবু বিগানং কতো দৃঠতে ইতাশঙ্কা ন
করিবেন, শ্রুতিতেগ্রনর্ণিত হইয়াছে_মায়াই ভীব ও ঈশ্বরের সপ করন
করেন। সৃষ্টিবিষ়ক আলোচনা প্রস্তুতি স্ষ্ট বস্তুর অন্তরে প্রবেশ পর্ান্ত ঈঞারের
কাধ্য, আর ভাগ্রৎ অবস্থা অবধিমুক্তিপর্য্যস্ত সংসার, জীবের কার্ধ্য। ৬৮/৬৯।

'. কটস্থ চৈতন্য অসঙ্গ, হ্ৰাস-ৃদ্ধিরহিত, সর্বদা সমান, অতএব ইহা
মনে মনেসর্বদা বিচার করিয়। দেখা কর্তব্য যে, বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই,
এবং বন্ধন নাই, মোচনের সাধন অনুষ্টান-কর্তীও কেহ নাই, মুমুক্ষুও নাই, |
মুক্ত নাই__ইহাই পরমার্থ সত্য। কুটস্থ চৈত্ বাক্য-মনের অগোচর;

সেই কূটস্থ চৈতন্ঠেরই স্বরূপ জানাইবার নিমিত্ত শ্রুতিতে জীব, ঈগরবা জশংকে
আশ্রয় করিয়া বুঝাইয়াছেন। ৭০__৭২।

৩০৩

পঞ্দশী

নিনিতি ॥ ৭৩ ॥
সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্তাৎ রা
শ্রুতিভাৎপধ্য মখিলমনবুদ্ধ! রম্য জড়ঃ

বিবেকী তৃখিলং বুদ্ধ! সিটি ॥ 48 ॥
মাঁয়ামেঘে!৷ জগনীরৎ বর্ষত্বেষ যথা তথ! ।
চিদ্াকাঁশস্ত নে হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতি? ॥ ৭৫ ॥
- ইমৎ কুটস্থদ্দীপৎ যোহুনুসন্ধতে নিরম্তরম্।

স্বয়ং কুটন্থরপেণ দীপ্যতেহসৌ। নিরস্তরমূ ॥ ৭৬ ॥
ইতি কুটসথদীপঃ সমাগত; ॥
তত বিগানমন্তি অপি তুজুবোধলপ্রকারে ;তদপি বোধাপুরুষ চিবৈম্যনুসারেণ

উট ই

[হ যয়া যয়েতি ॥ ৭৩॥

শ্রত্যর্থ স্তৈরকপত্বে ততপ্রতিপাদকানামেৰ কুতে। বিপ্রতিপন্তিরিত্যাশঙ্্য শ্রুতি-

তাৎপর্্যবোধশূন্যানামেৰ বিপ্রতিপত্তির্ন তু তদ্দিদামিত্যাহ শ্রাততাপর্য/মি তি) ৭৪॥
তর্হি বিবেকিনে। নিশ্চয়: কীদৃশ ইত্যাকাজ্ঞায়ামাহ মায়ামেঘো৷ জগনীরমিতি ॥৭৫
্রস্থাত্যাসফলমাহ ইমং কুটস্থদীপমিতি ॥ ৭৬।

ইতি কুটস্থদীপব্যাখ্য। সমাপ্তা॥

-

যে কোন প্রকার রীতি দ্বারা পুরুষের আত্মাতে রতি হয়, তদনুষ্রণই

জ্ঞানীদিগের সর্বদা কর্তব্য, ইহা আচার্ধ্যের৷ বলিয়াছেন; যেহেতু শ্রুতি সকলের
যথার্থ তাতপর্ধ্য বুঝিতে না পারিয়। যু অজ্ঞ লোক সকল বৃথ! ভ্রমণ করে, আর

'বিবেকী বাক্তি যথার্থতত্বঅবগত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্র হন। ৭৩/৭৪।
সেই বিবেকীদিগ্সের এই প্রকার নিশ্চয় আছে যে, মায়ারূণ মেঘ, যে কোন

প্রকারে হউক, সর্ধদী এই জগত্রপ বারি বর্ধণ করিতেছে, তাহাতে নিলিপ্ত
আকাশরূপ কৃটস্থ টৈতন্তের কোন প্রকার হানি বাঁ লাত হইতে পারে না
(যেহেতু তিনি সঙ্গরহিত আনন্দন্বরূপ )। ৭৫।

যে ব্যক্তি এই কুটন্থ্দীপনামক প্রকরণের তাতপরধ্য সর্বদা! অনুসন্ধান

করেন, তিনি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং কৃটস্ম্বরূপে নিরন্তর প্রকাশ পাইয়া
খাকেন। ৭৬।

কুটস্থদীপ-নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

ন্বমপারচ্ছোদত |
স্ব

ধ্যানদীপঃ।

সংবাদিভ্রমবদ্ ব্রন্মতত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।
উত্তরে তাপনীয়েহতঃ এঞুতোপাস্তিরনেকধা ॥ ১॥

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধীবতৌঃ ।
নত! শ্রীভারতীতীর্ঘবিগ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।

ক্রিম্নতে ধ্যানদীগন্ত ব্যাখ্যা সংক্ষেপতো ময় ॥

ইহ তাবদ্ ব্দোস্তশান্ত্ে নিত্যানিত্যবস্বিবেকাদিসাধনচতুষটরসম্পনস্ত সম্যক
শ্রবণমনলনিদিধ্যাসনানুষ্ঠানবতস্তত্বপদার্থবিবেচনপূর্ব্বকম্হাবাক্যার্থাপরোক্ষজ্ঞানেন

রম ভাবলক্ষণমোক্ষো! ভবতীতি প্রতিপাদিতম্ তত্র শ্রুতোপনিষৎকস্তাপি বুদ্ধিমান্দ্যাদিনা কেনচিৎ প্রতিবঙ্গেন বাক্যবিষয়াপরোক্ষপ্রমিতানুৎপত্জ সত্যাৎ

তছুৎপাদনছ্থারা মোক্ষফলকোপামনানি দিদর্শারীুরাদৌ তাবৎ সৃদৃষ্টাস্ং বক্ষে

পাসনয়াপ্যভিলফিতব্রন্মভাবলক্গণো মোক্ষো ভৰতীতি প্রতিজানীতে সংবার্দীতি।
যথা সংবাদিত্রমেণ প্রবৃততস্তাতিপ্রেতার্থলাভে৷ ভবতি এবং ব্রহ্মতত্বোপাসনযাপি

অভিলষিতে ব্রহ্মতাবলক্ষণে! মোক্ষে। ভবতি ইত্যর্থ। তত্র কিং প্রমাণমিত্যত
আহ উত্তরে তাপনীয় ইতি। যতঃ উপাসনয়াপি মোক্ষোহস্তি অতস্তাপনীয়োগনিষ্দ্যনেকপ্রকারেণ ব্রহ্মতত্বোপাসন৷ শ্রতা উক্তেত্যর্থঃ ॥ ১৪

সংবাদিভ্রমবদিত্যুক্তৎ দৃষ্ান্তৎ প্রপঞ্চয়িতূং স্তবাদিত্রমপ্রতিপাদকং বার্তিকং

পঠতি মণিপ্রদীপপ্রভয়োরিতি। মণিশ্চ প্রদীপশ্চ মণিপ্রদীপৌ তয়োঃ প্রভে
(এক বহরঅনবন্তরপেবেজ্ঞানভাহারলামরম; ভ্রম ছুইপ্রকার,
সম্াদী
ও বিসম্বাদী) ও সম্বাদিভ্রমে ফললাভের ন্যায় পরত্রঙ্মতন্ব উপা-

সনাতেও মুক্তি লাভহয়, তন্লিমিত্ত উত্তরতাপনীয় গ্রন্থে অনেক-প্রকার উপাসন!
শুনা যায়। ১।

একব্যক্তির মণি-প্রভাতে
মণি-ভ্রমহইল, আর অন্ হকিরএনীগণ্রজতে
মণি-ভ্রম হইল, অনন্তর তাহারা উভয়েই মণিলোভে ধাবমান. হইলে,
রী

হ্ঞ

৩০২,

পঞ্চদশা |

মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেহপি বিশেষোহ্ক্রিয়াৎ প্রতি ॥ ২ ॥
দ্ীপোহপবরকশ্ান্তর্বর্ভতে তত্প্রভা বহিঃ।
দৃষ্ঠতে তবার্য্যথান্তত্র
তথ দৃষ্টা।মণেঃ প্রভা
॥৩॥

সুরে প্রভাঘয়ং দৃষ্ঠীমণিবৃদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
ওস্তায়াং মণিবুদ্ধিত্ত মিথ্যাজ্ঞানং ত্বয়োরপি ॥ ৪ ॥

ন লভ্যতে মণিদীপিপ্রভাৎ প্রত্যভিধাবতা ।
প্রভায়াং ধাবতাবশ্ঠৎ লভ্যেতৈব মণিন্দীণেঃ ॥ ৫ ॥
মণিপ্রদীপপ্রতে তয়োরিতি বিগ্রহঃ। মণিপ্রভায়াং প্রদীপপ্রভায়াঞ্চ যা মণিবুদ্ধি
সা মিথ্যাঙ্জানমেৰ অতম্মিন তদ্বদ্ধিত্বাং অথাপি মনিপ্রভায়াং য! মপি-বুদধিঃ

সার্থতরিয়া-কারিণী মণিবুদ্যাভিধাবতঃ ংপুরুষস্ত মণিলাভো ভবতি ইতর্ত তুস
নাসীত্যথক্রিয়ায়াং বৈষম্যমস্তি ইত্যর্থ ॥ ২॥

বার্তিকং ব্যাচষ্টরে দীপোহপবরকণ্তানতবর্জতে ততপ্রতা বহিরিত্যাদিনা প্লোকত্রয়েপ। দীপোহপবরক্তান্তরিতি। কম্মিশ্চিৎ মন্দিরেহপবরকস্ঠান্তপীপস্তিষ্ঠতি

তক্ত প্রভ। বহিদ্ব'রপপ্রদেশে রত্রমিব বর্ডুলোপলভ্যতে তথান্া্মিন্ মন্দিরেহুপরকস্ান্তস্থিতন্ত রত্বস্ত প্রভা বহিদ্ঘার-প্রদেশে দীপপ্রতেব বত্রসমানোপলভ্যতে
॥ ৩॥

দূরেপ্রভাদ্য়মিতি। তথাবিধং প্রভাঘয়ং দ্রতো ছটা, মণিরয়ং মণিরিতি

দ্ধ দ্ৌপুরুষাব ভধাবনং কুরুতন্তয়োদ্বয়োরপি প্রভাব্ষিয়ে জারমানং মণিজ্ঞানং

ভান্তমেব॥৪ ॥

ন লত্যত ইতি। তথাপি দীপপ্রভায়াং মণিবুদ্ধিৎ কৃত ধাবতা পুরুষেণ

মণির্ন লভ্যতে মনিপ্রভায়াং ম পবুদ্ধা ধাঁবতী তুমণির্নত্যেতৈব ॥ ৫ ॥

উভয্বনেরই ভ্রম সমান হইলেও ফলের প্রভেদ হয়। অর্থাৎ যাহার মণিপ্রভাতে মনিত্রম হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হয়,
আর যাহার দীপপ্রভাতে
'অনিভ্রম হইয়াছিল, তাহার মণি-লাভহয় না॥ ২॥
(উক্তপ্রাচীন কারিকার অংপর্তয এই যে) গৃহমধ্যে প্রদীপ থাকিলে তাহার
প্রভ। যদিদ্বারদিয়া.নির্গতহইয়া ৰাহিরে পড়িয়াছে দেখা যায়, আর অন্থাত্র
'তদ্ধাপ মনিপ্রভা উপলব্ধিগোচর হয়, তবে দুর হইতে সেই প্রায়
ছুইব্যক্তিরই প্রভায় মণিভ্রম সমান হইলেও, দীগদেখিয়। মণি-জ্ঞানে ধাবমান

পঞ্চদশী।

৩.

দ্রীপপ্রভামণিভ্রাস্তিবির্বসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ।
মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ৬ ॥
বাম্পৎ ধুমতয়। বুদ্ধ! তত্রাঙ্গরাশুমানতঃ '

বহির্ষদৃচ্ছয়া লব্ধ; স সংবাদিভ্রমো৷ মত ॥ ৭ ॥
গোদাবযূর্দিকৎ গঙ্গোদকৎ মত্বা বিশুদ্ধয়ে।
সন্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্পোতি স সংবাধিভ্রমো। মতঃ ॥ ৮ ॥
ভবের বিকার প্রকৃতেনি

বিডিও

যা দপ-

প্রভায়াং মণিত্রান্তিরন্তি সবিসংবাদিভ্রম ইতি স্মৃতো বিদ্বঙিঃ মণিলাতলক্ষণার্থক্রিয়ারহিতত্বাৎ মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধিন্ত মণিলাভ-লক্ষণার্থ-_ প্রিয়াবন্বাৎ সংবাদিভ্রম ইত্যুচ্যতে ইতার্থ ॥ ৬ ॥

এবং প্রত্যক্ষবিষয়ে সংবাদিত্রমৎ দর্শয়িত্বা জ্নুমান বয়েখপি তং দর্শয়তি
বাঞ্পং ধূম্তয্বেতি। কচিৎ প্রদেশে স্থিতং বাম্পৎ ধূমত্বেন নিশ্চিত্য তম্মুলপ্রদেশেহয়ৎ প্রদেশোহগ্নিমান্ ধূমবন্বাদিত্যনুমায় গুবৃতেন পুরুষেণ দৈব্গত্যা যদ্যপি

অগ্নিস্তত্রোপলভ্যতে তদা বাষ্পবিষয়ৎ ধূমজ্জানং সংবাদিত্রমো মতঃ॥ ৭॥
আগমবিষয়েছপি

তং

দর্শয়তি গোদাবধ্য-দকমিত। -গোদাবর্ধ্যদকম্তাপি

বিশুদ্ধিহেতুত্বমাগমসিদ্ধমূ অতস্তৎপ্রোক্ষণাদপি শুদ্ধিরন্তে/ব তথাপি গোদাবরধ্যদকে
যা গলগোদকবুদ্ধিঃ সা ভ্রান্তিরেব ॥ ৮॥

প্রভাতে মনিভ্রমে
যেব্যক্তি ধাবমান হইয়াছে, তাহার মণিলাভ হয় না এবং
মনিপ্রভাতে মণিজ্ঞনেযেব্যক্তি গমন করিয়াছে, তাহার মণিলাভ হয় ॥ ৩--.৫॥

এই দীপপ্রতায় যে মণিভ্রম, ফলাভাব প্রধুক্ত তাহাকে বিসম্বা্দি ভ্রম বলা
যায় এবং মণি-প্রভায় যে মণিব্্রান্তি (ফলজনকত্বহেতু), তাহাকে সম্বাদি-

ভ্রমবল বোয়। ৬।
কোন স্থানে উ্থিত বাপ্পকে রি

অনুবানে,

ভ্ছদ্দেশে গমন করিলে 'দৈবাৎ যদি তথায়অগ্নিলাভহয়, তবে তাহাকেও সম্বাদিভ্রম বলা যায়। গোদ্দাবরী
নদীর জলকে গঙ্গাজল বোধ করিয়! বিশুদ্ধি-

অভিলাষে অবগাহন করিলে, তাহাতেও বিশুদ্ধি লাভ হয়, গোন্দাববীজলে
শীগল্গাজল-্ান্তিকে
সম্থাদী ভ্রমবলাযায়। ৭/৮।

৩০৪

পঞ্চদশ ।
জ্বরেণাপ্ত; সন্নিপাতং ভ্রাস্তা নারায়ণং স্মরন্।

স্বতঃ স্বর্মবাপ্রোতি স সংবাদিভ্রমে। মতঃ ॥ ৯॥
প্রত্ক্ষল্যানৃমানস্য তথ! শাশ্বস্ত গোচরে।
উক্তন্তায়েন সংবাদিজ্রমাঃ সম্ভীহ কোটিশঃ ॥ ১০ ॥
অন্যথ। মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্থ্যর্দেবতাঃ কথম্।
অগ্রিত্বাদিধিয়োপীন্তাঃ কথং বা! যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১ ॥

উদ্দাহরপাস্তরমাহ জরেপাপ্ত ইত। জরেণ সন্লিপাভং প্রাপ্তঃ পুরুষ ইং

নারারণন্মরণং মম স্বর্গসাধনমিতি জ্ঞানমন্তরেণাপি সঙ্লিপাততপ্রযুকতত্রমবশাৎ
সাধারপপুরুষতযা চৈদযাদিবশনারাযণং স্মরন মৃতঃ স্্গং প্রাপ্োত্যেব, “হরিহ্রতি

পাপানি হষটচিতরপি স্মৃতট” “বিতুপ্ পত্র”মধবান্ ঘদ্যামিলোহুপি নারায়ণেতি

জিয়মাণ ইয়ায়মুক্তিষিত্যাদিপুরাণবচনেত্য:। অ্রাপি নারায়ণনায়ঃ পুত্রনামত্জ্ঞানং
ভ্রম এব ॥৯॥
এবং ত্রিবিধসংবাদিভ্রমোদাহরণেন সিদ্ধমর্থমাহ প্রত্ক্ষস্তানুমানস্তেতি ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকদর্শনেন উত্তমর্থৎ দ্রঢুয়তি। অন্যথা সংব দিব্রমাতাবে যুদাদয়ঃ
, ফলসিদ্ধয়ে দেবতাতেন পৃজ্যা ন তবেমুঃ স্বতো দেবতাতাভাবাদিত্য্থঠ। বাধকান্তর-

মাহ অগ্ম্থাদীতি। পর্া্সিবিদ্যা়াং 'যোষা৷ বান গোতমাগিঃপুরুষো বাব গোতমাগ্সি
পৃথিবী
বাবগোতমাগিঃ পর্জন্ঠে। বাব গৌোতমাগ্সিঃ অসৌ বাৰ লোকো গোতমাগি”রিতাদিবাকোর্ধোধিংপুরুষপৃথিবীপর্জন্ছলোকানামগ্সিবেনোপাসনং ব্রহ্মলোকাবাণ্তিফলকং ন ভবেদিত্যর্থ। আদিশব্দেন 'মনো! ব্রদ্বেত্যুপাসীত আদিত্য
বরন্ষে'তোবমাদয়ো গৃহাত্তে ॥ ১১॥

কোন ব্যক্তি সান্নিপাতিক বিকার জরে আক্রান্ত হইয়! মৃত্যুকালে
্ানতিবশতঃ নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিলে, তাহারগ মৃত্যুর পর
প্রাপ্তি হয়, তাহাও সংবাদী ভ্রম।

এইবপ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং

শাস্রসিত্ব কোটিকোটিপ্রকার সন্থাদি-রম প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৯/১০॥
যদিপূর্বোক্ত প্রকারযুক্তিত্বার৷ ফলজনক সন্থাদিত্রম স্বীকার
নাকরাযায়,

তৰে মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি তৌতিক পদার্থ সকল কি প্রকারে দেব্ত।

পঞ্চদশী ;

৩৮৫

অধথাৰস্তবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যত ঈপ্লিতষ্।
কাকতালীয়তঃ সোহয়ং সংবাঁদিভ্রম উচ্যতে ॥ ১২ ॥
স্বয়ং ভ্রমোহুপি মংবাধী যথা সম্যকৃফলপ্রদঃ |

ব্রহ্মতন্ত্বোৌপাসনাপি তথ। মুক্তিফলপ্রদ ॥ -৩॥

বেদাস্তেভ্যো ব্রন্মতত্বমখখ্ৈরসাত্ব মৃ।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমন্মীত্যুপাঁসতে ॥ ১৪ ॥
প্রত্যগ ব্যক্তিমনুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্ বিষণ ণদিমুর্তিবৎ ।
টস
ঃ
একি

ইদানীং বহুতিগ্র স্ৈরুপপাদিত, সংবাদিভ্রম, বুদ্ধিসৌকর্য্যায় সংক্ষিপঃ

দর্শয়তি অযথাবস্তবিজ্ঞানাদিতি। -বিহিতাদবিহিতাঁদ বা ষম্মাদযথাবস্তবিজ্ঞানাদ্
বিপরীতজ্ঞানাদীপসিতমু অভিলধিতং ফলং কাকতালীয়তঃ দৈবগত্য! লভ্যতে

সোহ্য়ং সংবাদিভ্রম ইত্যর্থঃ॥ ১২।
ত$ননু ব্রহ্ষোপাসনম্তাষথাবস্তবিষয়কস্ত কথং সম্যকৃজ্ঞানসাধ্যমুক্তিফলপ্রদা

মিত্যাশগ্ক্য সংবাদিভ্রমৰদেবেত্যাহ স্বয়ং ভ্রমোহপীতি ॥ ১৩॥
নুব্রন্ধতত্বং জ্ঞাত্বোপাসনৎ ক্রিয়তে অজ্ঞাত বা? আদ্যে উপাসনবৈয়থ্যং
মোক্ষসাধনজ্ঞানস্তৈব বিদ্যমানত্বাৎ, দ্বিতীয়ে বিষয়াপরিজ্ঞানাৎ, উপাস্নমেব ন
ঘটতে ইত্যাশশ্ক্যাহ বেদান্তেত্য ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ, ব্রহ্ধায্েত্বাপরোক্ষজ্ঞানন্তমোক্ষসাধনস্তানুৎপন্নতাৎ ন উপাসনাবৈয়র৫থং শাস্ত্রাৎ পরোক্ষতয়াবগতত্বাৎ
ব্রহ্ধণউপাসনবিষয়ত্মিতি ॥ ১৪ |

উপাশ্তত্রক্মতন্বগোচরস্ত পরোক্ষজ্ঞানস্ত কিং রূপমিত্যাকাঙ্ক্রায়ামাহ প্রত্যগ্ৰলিয়া অঙ্গীকৃত
হয়, ও (পঞ্চাথি বিদ্যাতে
)কি প্রকারেই
বাযোষিতপ্রত্ৃতিকে

অগ্নিবুদ্ধিতে উপাসনা-বিধি সঙ্গত হয়।

অবধার্থ জ্ঞানেও ইঞ্ট-ফলপ্রাপ্তি

কারুতালীয় ন্যায়েও হয়_-এই অবধার্থ জ্ঞানই সংবাদী ভ্রম। ১১1১২
যেমন সম্থাদী ভ্রম
স্বয়ং ভ্রমরপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক ফললাভের হেতু
হয, তদ্রপ নির্শুণ ব্রন্মতত্-গ্ঞানের ত্ঠায়ত্রদ্মতত্ব-উপাসনাও মুক্তিফল লাভের
কারণ হয়। বেদান্ত শাস্্ হইতে সামান্তত; অথটুকরসম্বরূপ পরত্রহ্মতত্ত

পরোক্ষ ভাবে অবগত হইয়া “আমিই সেই পরব্র্গ-স্বরূপ' এইরূপ উপাসন।
করিৰে॥ ১৩,১৪ ॥

৩৩

|

পঞ্চদশী।

অন্তিব্রন্মেতি সামান্যজ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫ ॥

চতুভু জাদ্যবগতাবপি মূর্তিমনুষ্লিখন্।
অক্ষৈঃ পরোক্ষত্ঞান্যেব নতদা বিষুমীক্ষতে ॥ ১৬ ॥

পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেক্সাতত্ববেদনমূ।

প্রমাণেনৈব শান্ত্রেণ সত্যমূর্তের্বর্বিভীসনাঁৎ ॥ ১৭ ॥
সচ্চিদানন্দরূপস্য শান্ত্াানেহুপানুল্লিখন্।
ব্যক্তিমহূল্লিখ্যেতি।.প্রত্যগ্ব্যক্তিৎ বুদ্ধ্যাদদিসাক্ষিণৎ সঙচিদানন্রপমান্থানমনুিখ্য
অবিষরীকৃত্য শাস্ত্রাৎ সতঙ্ঞন/দিবাকযজাতাৎ ব্রঙ্গান্তীতযবং জামান্যাকারেণ
জায়মানং জ্ঞানমত্রান্তামুপাসনায়াৎ
পরোক্ষবীঃ পরোক্ষজ্ঞানং বিবক্ষিতমিত্যর্থ:৷তত্র

ষ্টানতঃবিশ্কাবদিমূর্তিবদিতি। বি্বগদিমূর্তিপ্রতিপাদকশাস্্ন্তজ্ঞানবদিত্যর্থ;॥ ১৫ ॥
নন শাস্ত্র

বিজ্কাদিমূর্তেশ্ততুর্ভূজতাদিবিশেষপ্রতীতেম্তজ জ্ঞানন্তাপি কুভঃ

পরোক্ষতৃমিত্যাশঙ্ক্যাহ চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপীতি।

শাস্ত্রেণ চতুর্ভূজতবাদিবিশেষ-

প্রতীতাবপি চক্ষুরাদিভিরবিষাদিমুর্তিমবিষযীকুর্বন্ পুরুষঃ পরোক্ষজ্ঞান্তেব।
ইতি। তদোপাসনাকালে বিদুমুপাস্তং নেক্ষতে
তদ!বিষ্ুমীক্ষত হ
ভত্রোনপতিমা

নেক্রিয়ৈধিষরীকরোতি
ইত্য্থঃ ॥ ১৬॥
ননুবিশ্দিশোচরগ্য জ্ঞানন্ত ব্যত্যুল্লেখনাভাবাহ ভ্রমত্বমিত্যাশক্ক্য প্রমাণেন
জনিতযান্ন ভ্রমত্বমিত্যাহ পরোক্ষত্বাপরাধেনেতি।

পরোক্ষজ্ঞানং ভ্রান্তিজ্ঞান-

কারণং ন ভবতি কিন্তুবিষয়াসত্যত্বম্ ইহুতুপ্রমাণভূতেন শাস্্রেণেৰ বথার্থডূতায়া

বিষাদিমূর্তেরেব তালার ভ্রমত্বমিতার্থঃ॥ ১৭॥
অথগ্ডানন্স্বরূপ পরর্রন্মের উল্লেখ নাকরিয়া শাক্সপ্রমাণ দ্বারা বিছুমূত্তি
আছেন এইপ্রকার যেজামান্ঠ জ্ঞান,তাহাকে
প্রভৃতির ন্যায়জগংকারণ পরব্রহ্ম

এ স্থলে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়। বিষণ চতুর্ভূজবিশিষ্ট ইত্যাদি-রূপে বিছ্ু-

মুক্তিবিষয়েবিশেষ জ্ঞান,শাস্ত্রহইতে হইলেও, উপাসনাকালে উপাসক সাক্ষাৎ
বিষ্ুকে ইন্জ্িয়গোচর করিতে পারে নাবলিয়া তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞানীই বল!
যায়। ১৫১৬)

এই প্রকার পরোক্ষ জ্ঞানীদিগের সেই জ্ঞানকে অসত্যজ্ঞান বলা যায়না,

'বেহেতু শাস্ত্রপ্রমাণদবারা বিসুমূর্তির সতাতা৷প্রতিপন্ন হইয়াছে। শাস্তদ্বার! সচ্চিদানন্দ-

পঞ্চদশী |

৩০

প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত তু ব্রন্ম সাক্ষান্ন বীক্ষতে ॥ ১৮ ॥

শান্ত্রোক্তেনৈব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিরণয়াৎ (১)।
পরোক্ষমপি তজজ্ঞানং তত্বজ্ঞামং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যাকত্বেনৈৰ বর্ণিতমৃ।

মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতৎ দুর্ব্বোধমবিচারিণঃ ॥ ২০ ॥
নু সঙ্িদানন্বাত্াল্লেধিনো বরদধতবজ্ঞাননত শস্ুজন্ন্তাপি কৃত; পরোক্ষতেত্যাশঙ্ক্য অপরোক্ষত্প্রয়োজকপ্রত্য্োল্লেখাভাবাদিত্যাহ সঙ্চিদানন্দরূপস্তেতি।

'সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ ব্রহ্মণ নিত্য: শুদ্ধো বুদ্ধ: সত্যো মুক্তো নিরঞীনঃ সন্ধীদৎ সর্ব
তৎ স্দিতি চিদ্ধীদং সর্ববৎ প্রকাশতে চে'ত্যাদিশন্তৎ সচ্চিনানন্দরপত্ত ব্দ্গাণো
ভানেহপি প্রত্যঞ্চ, সাক্ষিণমনুললিধন্ তন্তব্র্ষণঃ প্রত্যাগাত্বরূপম্জানন তত ব্রহ্ম
সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে নৈবপশ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৮॥
কথং তর্হি তথাবিধব্রন্মগোচরস্ত জ্ঞানস্ত ত্বজ্ঞানতৃমিত্যাশস্ক্য আগমপ্রমাণ-

জব্যত্বাদিত্যাহ শাস্ত্োক্তেনৈবেতি। তজজ্ঞান পরোক্ষমপি শাস্তোক্তেনৈব প্রকারেণ
্শ্থণঃ সচ্চদানন্দরূপনিশ্চয়াত্মবকত্বাং সম্যক্ জ্ঞানমেব ন ভ্রম ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥
নু সত্যজ্ঞানাদিবাক্যেঃবরহ্ষণ; সচ্চিদানন্নরপত্বমিব তত্মন্তাদিবাক্রে প্রত্যগৃরূপত্বমপি তন্ত বোধ্যত এব, অত: শানত্তন্তাপি র্াজ্ঞানসতপ্রত্গ্ব্ত্যুক্লেখিতাদপরোক্ষত্মেবেত্যাশক্্যাহ ব্রহ্ম যদ্যগীতি। যদ্যপি বেদাস্তেযু মহাবাক্যৈব্র্ষ
প্রতগাত্বত্বেনৈবোপদিষ্টৎ তথাণ্যেতৎ প্রত্যপরপত্বম্বয়ব্যতিরেকাত্যাং তন্ম্পদার্থবিবেকশৃনতস্ত ছর্ব্বোধং বোদ্ধুমশক্যমূ অত; কেবলাদ্ বাক্যাৎ নাপরোক্ষজ্ঞান-

মুপদ্যত ইত্থ; ॥ ২০ ॥
স্বরূপ জ্ঞানথাকিলেও যে পর্যন্ত সেইব্রহ্মকে প্রত/ক্-আত্মস্বরূপ অর্থাৎ “আমি,

বলিয়া বুঝিতে নাপারিবে,সেই পর্যন্ত ব্রহ্মবিষয় অপরোক্ষ জ্ঞান হইবেনা ১৭/১৮।

শাস্ত্রোকত প্রমাণ দ্বারাসচ্চিদানন্দের
নির্ণয় হয়, এজন্যপূর্ন্বোক্ত প্রকার স্তন

পরোক্ষজ্ঞানরূপ
হইলেও তাহাকে তত্বজ্ঞান বলিয়াস্বীকার
করাযায়, তাহ! কখন

ভ্রমজ্ঞান নহে। আর যদিও তাহ! পরোক্ষরূপে কিঝিত ন্যন বটে, কিন্তু তাহাও
স্বীকর্তব্য। ব্রন্ধ-_বেদান্ত শাস্ত্রে মহাবাক্য ছ্ারা৷ প্রত্যকৃম্বরূপ
অর্থাণডস্বাত্বন্বরূপ

বর্ণিত হইলেও বিচার ব্যতিরেকে তাহা বোধ হওয়া অসম্ভব; হৃতর্রাং কেবল শান্ত
হইতে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞানহয়না। ১৯২০।
€১) নিশ্চয়াদিতি
মু পু.পাণ।

৩০৯

পঞ্চরশী।

. দেহাদ্যাত্বত্ববিভ্রান্তে। জাগ্রত্যাৎ ন হঠাৎ পুমান্।
রহধাতুত্বেন বিভ্টাতুৎ ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ ॥ ২১ ॥
রহ্মামাত্রৎ স্বৃবিজ্ঞেয়ং শ্রন্ধালোঃ শান্ত্রদর্শিশঃ |

অপরোক্ষদ্বৈত-বৃদ্ধিঃ পরোক্ষা ৈতবুদ্ধযনুৎ ॥ ২২ ॥
অপরোক্ষশিলাবৃদ্ধির্ন পরোক্ষেশতাৎ নৃদেৎ।
প্রতিমাদিষু বিষ্ুত্বে কো ব' বিপুতিপদ্যতে ॥ ২৩॥
অশ্রন্ধালেরবিশ্বাসো৷ নোদাহরণমর্তি।
ননু সম্যগ্জ্ঞানস্ত প্রমাণবস্তপরত্ত্্ত্বাৎ প্রমাণস্ত চ তত্বমস্তাদিবাকারপস্ত

সভাবাং বন্তন্্ ব্ঙ্গা্বৈকত্লক্ষণন্ত বিদ্যমানতাৎ কুতো বিচারমন্তরেণ ছূর্ব্বোধত্বমিত্যাশক্ক্যাহ দেহাদ্যাত্বত্বিভ্রান্তাবিতি। বরঙ্গা্মৈকত্বাপরোক্ষজ্ঞানবিরোধিনো!
দেহেল্িয়াদিঘাআন্রমস্ত

বিচারনিবন্তযস্য সভ্ভীবাৎ তল্লিবৃতয়ে বিচারোহপেঙ্গ্যত

ইত্যর্থ॥ ২১॥
নল তর্হি দেহেক্িয়াদিগোচরস্ত স্ৈতত্রমস্ত সন্ভাবাদঘ্িতীয়ব্রক্মগোচরৎ পরোক্ষ-

জ্ঞানমপি নোদীয়াদিত্যাশস্কয অপবোক্ষদ্বৈভত্রমস্ত পরোক্ষাৈতজ্ঞানাবিরোধিত্বা
শ্রন্ধাবতঃ পুংসঃ শাস্ত্াৎ পরোক্ষজ্ঞানমুতপদ্যতে এব ইত্যাহ ব্রঙ্গমাত্রং হুবিজ্ঞেয়-

মিতি। অপরোক্ষ দৈতবুদ্ি্্ত; পরোক্ষা দ্বৈুদধ্যন্ু অতো রন্মাত্র, সুবিজ্ঞেযমিতি যোজনা ॥ ২২॥ '

অপরোক্ষত্রমস্ত পরোক্ষমম্যগৃজ্জানাবিরোধিত্ে দৃষ্টান্তমাহ:অপরোক্ষশিলাবুদ্ধিরিতি। বিরোধাভাবমেবোদাহত্য
দর্শয়তি প্রতিমাদিঘিতি॥ ২৩

কেচন বিপ্রতিপদ্যমানা উপলভ্যন্ত ইত্যশস্্যাহ অশ্রদ্ধালোরিতি ।কত
_সামান্ত লোকদিগের বুদ্ধিতে দেহাদি জড় বন্র প্রতিআত্মজ্ঞানরপভ্রম

জাগ্রত থাকাতে মন্দবৃ্ধি প্রযুক্ত পরত্হ্ধকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে গ্রহণ করিবার
সাহস হয় না। ২১।

অদ্ধাবান্ শাস্ত্রমন্জ্ঞদিগের
পরোক্ষে ব্রশ্মীতত্জ্ঞান
অতি সুলভে বোধ হয়,

(যেহেতুপ্রত্যক্ষ এই জগত্রপ দ্বৈতজ্ঞানশাস্তুসিদ্ধ পরোক্ষ অদ্বৈতগ্ঞানের বাধক
হয় নাঃ যেমন শিলা-জ্ঞান শিলাতে পরোক্ষ দেবতা! জ্ঞানের বাধা জন্মায় না,

উহ্াও তন্্রপ )প্রতিমাদিতে বিঝুজ্জঞান করিতে কাহার মতদ্ৈধ আছে? ২২২৩।
. অস্রদ্ধানুদিগের
যেঅবিশ্বাস, তাহ! উদাহরণ-যোগ্য নহে ; যেহেতু বেদবিহিত

পঞ্চদশী ।

৩০৭

শ্রদ্ধালোরেব সর্ধবত্র বৈদিকেঘ্ধিক(রতঠ ॥ ২৪ ॥

সরদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্তবেৎ
বিষুমুন্তয,পদেশে। হি ন মীমাৎসামপেক্ষতে ॥ ২৫ ॥
কল্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে অনুষ্েয়াবিনির্শয়াৎ।
বহুশাখাবিপ্রকীর্ণৎ নির্শেতুৎ কঃ প্রভূর্নরঃ ॥ ২৬ ॥

নিণাঁতোহর্থঃ কঙ্সস্ত্রৈগ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমস্তরেণাঁপি শক্তোহনুষ্ঠাতুমণ্তীস। ॥ ২৭ ॥
ইত্যত আহশ্রদ্ধালোরেবেতি। সর্বেযু বেদেক্তানুষ্ঠানেমু শ্রদ্ধাবত এবাধিকারিতাদিত্যর্থঃ॥
২৪॥
এতাবতা৷ পরোক্ষজ্ঞানে কিমায়াতমিত্তত

আহ জবৃদাপ্তোপদেশেনেতি।

উক্তমর্থৎ লোকানুতবেন দ্রুয়তি বিষুমূদ্্যুপদেশ ইতি ॥ ২৫ ॥
ননু তি কু শাস্তেমুবিচারাঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যাশঙ্ক্য অনুষ্ঠেময়োঃ কন্মোপাসনয়োঃ
কিৎ কম্মমকর্তৃব্যং কিৎ বোপাসনমিতি সন্দেহসম্তবাৎ তনির্য়ায় বিচারাঃ ক্রিয়ন্ত

ইত্যাহ কর্মোপাস্তীইতি। সন্দেহসম্ভবমেবোপপাদযৃতি বহুশাখেতি। অনেকাস্ত্

শাখাহ্ধ তত্র তত্র চোদিতং ব্রহ্ষোপামনং বা! একত্র সমাহত্য নির্ণেতুমস্মদাদির্নরঃ
কঃ প্রঃ সমর্থ; ? ন কোৎপীত্থঃ॥ ২৬ ॥

নু তঙযননুষ্টেয়ব্মেব কর্ম্বোপাসনয়ো: প্রাপ্তমিত্যাশস্ক্যাহ নির্ণীতোহ্থ

ইতি। জৈমিস্টাদিভিঃ পুর্াচারধৈ: নিশ্চিতোহর্থ; অনুষ্ঠানপ্রকার- করনত
মংগৃহীতোহস্তি, তাৰ্তা

তৈগ্রথিতত্বেনৈৰ তেযু আস্তিক; বিশ্বাস্বান্ পুরুষঃ

বিচারৎ বিনাপি কর্ন সম্যগনুষ্ঠাতুং শরোত্যেব ॥ ২৭ ॥
সকল কর্মে শ্রদ্ধাবান্ ধার্মিকদিগেরই অধিকার বিহিত। ভ্রম-প্রমাদাদি-রহিত
গুরুর নিকট হইতে একবার উপদিষ্ট হইলেই পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তদ্বিয়ে
বিচারের আবশ্ঠকতা হয়না, যেমন লোকানুভব-সিদ্ধ ঝিষুমূর্তির উপদেশ. আর
কোন প্রকার মীমাংসাকে অপেক্ষা করেনা উহাও তদ্রপ | ২৪।২৫।

শাস্ত্রে যে কর্ম ও উপাসন-_বিষয়ে বিচার করিয়াছেন, তাহা রেবল অনুষ্ঠেয়
কর্মোপাসনাদির নির্ণয়ের জন্য; নতুবা
(শান্্-নির্ণয় করিয়া না দিলে) বহুশাখা

বিস্তীর্ণ সেই কর্ম্মাদির নির্্য করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? আস্তিক পুরুষ
বিচার ব্যতিরেকেও কল্হুত্র-গ্রধিত নিশ্চিত কর্ম মনুষ্ঠানে সমর্থ হয়। ২৬২৭।

৩১০

পঞ্চদশী।

উপাস্তীনামনুষ্ঠান মার্যগরন্থেষু বর্ণিতষ্।
বিচারাক্ষমমর্ত্যাশ্চ তৎ শ্রুত্বোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮
বেদবাক্যানি নিরেতুমিচ্ছন্ মীমাৎসতাৎ জন |

আপ্তোপদেশমাত্রেণ হনুষ্ঠানন্থ স্ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
ব্রন্মসাক্ষাত্কৃতিত্তেবং বিচাঁরেণ বিন! ন্বণাম্

আগ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্তবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩+ ॥
পরোক্ষজ্ঞানমন্্রন্ধ। প্রতিবধু(তি নেতরৎ।

অবিচারোহপরোক্ষণ্ত জ্ঞানন্ প্রতিবন্ধক? ॥ ৩১ ॥
ন্নু
হু অক্রোগাসনাকিরাভবাং জা ৮
ন্অনতবেদিভাশগাহ উপাতীনমিতি।আর্ধগ্রন্যুতরাঙ্গবাশিষটাদিমন্ত্কলেযুপামনানুষ্ঠান
প্রকারে বর্ণিত” অতোবিচারাসমর্থা মনুষ্যাঃ কলেযুক্তং তদুপাসনং গুরুমুখাদবগম্যানৃতিভীত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥

নন ত্হাঁদানীস্তনৈরপি গ্রশ্থকর্তভির্বেদবাক্য/বচারঃ কুতঃ ক্রিয়ত ইত্যাশশ্কয
বুদ্ধিপরিতোষায়েব ক্রিয়তে নানুষ্ঠানসিদ্ধয়ে ইত্যাহ বেদবাক্যানীতি॥ ২৯॥
ননু ব্রহ্মোপাসনবৎ ব্রহ্ষসাক্ষাৎকারস্াপুযুপদেশমাত্রাদেব সিদ্ধিঃ কিং ন
্সাদিত্যাশক্ক্যাহ ত্রদ্মসাক্ষাৎকৃতিস্েবমিতি ॥ ৩০ ॥

আপ্তোপদেশমাত্রেণোপাসনানুষ্ঠানোপযোগিপরোক্ষজ্ঞানমুৎপদ্যতে অপরোক্ষ-

জ্ানস্ত বিচারমন্তরেণ ন জায়ত ইতযাকতৎ, তত্র কারণমাহ পরোক্ষজ্ঞানমিতি। ধত্ঃ
অবিশ্বাম এব পরোক্ষজ্ঞানং প্রতিবাতি নাবিচারঃ অতন্তনিবৃত্তৌ সৃঢুপদেশাদেৰ
খবিপ্রণীত বহু গ্রন্থে উপাসনার

অনুষ্ঠান বর্ণিতি আছে, বিচার

করিতে অসমর্থ লোক সকল গুরুর নিকটে তাহা শুনিয়। উপাসনা করে।
বেদবাক্যের তাতপর্ধ্য নির্ণয় করিধার ইচ্ছ। করিয়া লোকে উক্ত বাক্য সক-

লের মীমাংসা
করে; কিন্তু কর্মানুষ্ঠান, বিশ্বস্ত যার উপদেশমাত্রেইহইতে
গারে। ২৮২৯।

যেমন বিচারব্যতিরেককেবল
েও উপদেশ দ্বারাই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্পন্ন

হয়,তব্রপ কেবল উপদেশ মাত্রেই কখন কোন ব্যক্তির পরররন্ধের সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ
জ্ঞান জত্তব হয় না। কেবল এক অশ্রদ্ধামাত্র যেমন পরোক্ষ-

পঞ্চদশী।

৩১১

বিচার্য্যাপ্যপরোক্ষেণ ব্রন্মাত্ানৎ ন বেত্তি চেৎ।
আশরোক্ষ্যাবসানত্বাদ্ ভূয়ে ভুয়ো! বিচারয়েৎ ॥ ৩২ ॥

বিচারয়ন্রামরণৎ নৈবাত্মানৎ লভেত চেৎ।

জন্মাস্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ ৩৩॥
ইহু বামুত্র বা বিদ্যেত্যেবং সুত্রকতোদিতম্।
শৃণৃস্তোহপ্যত্র বহবে! যন্ন বিদ্যুরিতি শ্রতেঃ ॥ ৩৪ ॥

পরোক্ষজ্ঞানজন্মোপপদ্যতে। আদিবাসী: তুজি
তিবৃত্তিমন্তরেণোৎপক্তির্ন সম্তবতি অতো বিচারঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥
ননু বিচারে কৃতেহপি যদ! পরোক্ষজ্ঞানং ন জায়তে তদী কিং কর্তব্যমিত্যত

আহ কিচার্ধযাপ্যপরোক্ষেণেতি। তনৃম্পদার্থেণ সমাগৃবিচার্যাপি বাক্যার্থং
বঙ্গা্তৈকত্বমপরোক্ষতয়া ন জানাতীতি চেৎ তথাপি পুনঃপুনবিচার এব কর্তৃবাঃ
অপরোক্ষজ্ঞানহেতোরত্তস্তাভাবাদিতি ভাব; ॥ ৩২॥

ননু ভূয়া ভুয়ো বিচারেণ চ সাক্ষাৎকারানুদয়ে সতি বিচারো ব্যর্থ; স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিচারযন্নামরণমিতি ॥ ৩৩॥

নবদৎ কুতোহ্বগতমিত্যাশঙ্ঝয ব্রশ্মহত্রকুতা ব্যাসেন ্রহিকমপ্যপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে
তদ্দরশনারদি'তি হুত্রেহতিধানাদিত্যাহ ইহ বামুত্র বেতি। সতি প্রতিবন্ধে ইহ
জন্মনি জ্ঞানানুৎপত্ৌ শ্রুতিং দর্শয়তি শূর্স্তো ৎগীতি ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইরূপ কেবল বিচারের অভাবমাত্র, অপরোক্ষ জ্ঞানের
প্রতিবন্ধক;

অতএব

অপরোক্ষ জ্জনের নিমিত্ত

সর্ধ্দা বিচার কর!

কর্তব্য | ৩০৩১।

যদি বিশিষ্টন্ূপে বিচার.করিয়াও পরব্রক্কে অপরোক্ষতাবে জানিতে সমর্থ ন।

হওয়া যায়._তথাপি ভূয়োতুয়ঃ বিচার করিবে, কেননা বিচারের পরিণামই অপরোক্ষ
জ্ঞান। আর যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ ন৷ তথাপি
তাহ! নিরর্থক হইবার নহে, জন্মান্তরে বিদ্ুক্ষয় হইলে তাহ সম্পন্নহইবেই;

যেহেতুবেদদ্তসত্রকার ব্দব্যাস তাহা তত্রপে নিণয়ি করিয়াছেন। কেনন!
শৃ্বস্তোহপি বহবে৷ যন বিছযুঃ এইরূপ শ্রুতি আছে--অর্থাৎ শ্রাবণ করিয়াও

৩১২

পঞ্চদশী।
গর্ভ এব শয়ানঃ সন্ বামদেবোহুববুদ্ধবান্।

পুর্ববাভ্যন্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিযু ॥ ৩৫ ॥
বন্ুবারমধীতেহপি তদ নায়াতি চেৎ পুরঃ।

দিনান্তরেহনধীতৈব পূর্ববাধীতৎ ন্মরেৎ পুমান্ ॥ ৩৯ ॥
কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা ।

তথ্বদ্বাত্ববিচারোহপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে ॥ ৩৭ ॥
পুনঃপুনরব্বিচারেহপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ|
ন বেত্তি তত্বমিত্যেতদ্ বার্তিকে সমাগীরিতম্ ॥ ৩ ॥
ইহ জন্মনি শ্রবণাদিকর্ূ্জন্ান্তরে অপরোক্ষজ্ঞান, তবতীত্ত্রাপি গর্ভে ছু

সন্নন্বেষামবেদমহত দেবানাং জনিমানি বিশ্বা' ইত্যাদিকাৎ শ্রুতিমথতঃ পঠতি গর্ভ
এব শয়ান ইতি। ইহ জন্মনি অনুৎপনশ্ত জ্ঞানস্ত কালান্তরে উৎপতো দৃষটান্তমাহ
যদ্ধদধ্যয়নাদিঘিতি ॥৩৫॥

্টান্তৎ বিবূণোতি বহুবারমধীতেহপীতি॥ ৩৬
আদিশব্দেন পরিগৃহীতা'ন তৃষ্টান্তান্তরাণ্যাহ করিনি ৷ দাষ্টাস্তিকে
যোজয়তি তত্দদাত্ববিচারোহুগীতি ॥ ৩৭॥
বহুবার বিচারিতেহপি তত্বে প্রতিবন্ধবলাৎ সাক্ষাৎকারো৷ ন জায়তে ইত্যেত্

বার্তিককারৈরপি নিরূপিতমিত্যাহ পুনঃপুনবিচারেৎপীতি ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিমান প্রযুক্ত ইহা! অনেকের বোধগম্য হয় না;মাতুগরডে শয়ান বামদেৰ

বাহির পূর্ববজন্মার্জ্িত অধ্যয়ন ও বিচারের বলেই ব্রক্াবিদ্য লাত হইয়াছিল;
এরপ প্রমাণ আছে । ৩২--৩৫।

বহুবার অভ্যাস করিয়াও অধীত শান্ত্রে সংস্কার যদি দৃঢ়তর না৷ হয়, তবে

দিনাস্তরে অধ্যয়ন ন। করিয়া পুর্্বাধীত বিষয়ই পুনঃপুনঃ ম্মরণ করিবে।
আত্মতন্বা জ্ঞানের পক্ষেও এই রীতি অনুসরণীয়। যেমন পুনঃপুন/ কর্ষণদার!

কৃষযাদি কাঁধ হৃসম্পন্ন হয়, ্রপ ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা আত্মতত্ববিচারও কালে
ফলপ্রদ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ৩৬৩৭।

পুন্ঃগুনঃ বিচার করিলেও তিন প্রকারপ্রতিবনধর বিদ্ামানত| হেতুকেহব৷

প্রমাত্মতনব
নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়। থাকে, ইহা বার্তিককার সম্যক

পঞ্চদশী।

৫ ০

ও

কুতস্তজজ্ঞানমিতি চে তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ।

অসাবপি চ ভূতে ব1 ভাবী বা বর্ততে তথা ॥ ৩৯ ॥

অধীতবেদবেদার্থোহপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ বর্শিতিম্ ॥ ৪০ ॥
অতীতেনাপি মহিষীন্সেহেন প্রতিবন্ধতঃ।
ভিকষুস্তত্বৎ ন বেদেতি গাঁথা লোকে প্রগীয়তে ॥ ৪১ ॥
তান্যেব বার্তিকবাক্যাম্থ্দাহরতি কুতস্তজ:জঞনমিত্য দিনাভরতস্ত িজম্ভি-

রত্যন্তেন। তত্র তাবৎ পূর্র্বমনুৎপরস্ত জ্ঞানস্তেদানামুপতৌ কারণৎ পৃষ্ছতি
চুতস্তজ জ্ঞানমিতি চেদিতি। উত্তরমাহ তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াদিতি। বন্ধঃ প্রতিবন্ধঃ

চ্ত পরিক্ষয়াদিত্যর্। সোহপি প্রতিবন্ধে। ভুতো| “াৰী বর্তমানশ্চেতি ত্রিবিধ

ত্যাহ অসাবপি
চভূতে! বেতি॥ ৩৯॥

|

|

তবতেবং ভ্রিবিধঃ প্রতিবন্ধঃ ততঃ কিমিতাত আছ অধীতবেদেতি।
এব প্রতিবন্ধসপ্তাবাদেবেত্যর্থঃ।

সতি প্রতিবন্ধে জ্ঞনৎ

অত

নোদেতীত্যে-ত যথ।

হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞ! উপর্ধাপরি সঞ্চরস্তো ন বিন্দেযুরেবমেবেমাঃ সর্ব;
প্রজা অহরহ্গচ্ছন্ত এতৎ ব্রহ্ধলোকৎ ন বিদভ্তানৃতেন হি প্রত্যুটা" ইত্যনয়৷ শ্রত্য!
্রদর্শিতমিত্যাহ হিরণ্যেতি ॥ ৪* ॥

নগ্বতীতগ্ত প্রতিবন্ধকত্বংন দৃষ্টমিত্যাশগ্যাহ অতীতেনাপীতি। অরমর্থ৮-₹শ্চিদ্যতিঃ পূর্ব্ৎ গারস্থ্যষশায়াং কঠবিম্মহিষ্যাং নেহং কুতু। পশ্চাৎ সন্ন্যাসানরং অবণে প্রবতোৎপি তেনৈৰ ন্নেহেন জনিতা প্রাতিবন্ধাৎ তত্বৎ গুরুণা

কারেব্যক্ত করিস্নছেন। যথা__“সেইজঞন কিরপে হয়” এই পরশ্থেরউত্তর

এই যে”প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। প্রতিবন্ধক তিন প্রকার,._
বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ । ৩৮৩৯।

বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেও পূর্বোক্ত এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধবশতঃ
কান কোন ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয় না; ইহা শ্রুতিতে হিরণ্যনিধি দৃষ্টান্ত

বার! প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪*।

ূ্নাশ্রমসম্পাদিত মহি্ীন্সেহ প্রযুক্ত কোন এক সন্যাসীর তন্বজ্ঞান:হয় নাই,
ইহ লোকে প্রসিদ্ধ
আছে ॥৪১॥
ূ

৬
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পঞ্চরশী।

অনুস্ত্য গুরু? স্বেহৎ মহিষ্যাৎ তত্বযুক্তবান্।
ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধন্ সংক্ষয়াৎ ॥ ৪২ ॥
প্রতিবন্ধে বর্তমানে বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ |

্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্বশ্চ বিপর্যায়ছুরাগ্রহঃ ॥ ৪৩ ॥
শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্র তত্রোচিততৈ: ক্ষয়মূ।
মীতেহন্মিন্ প্রতিবন্ধেহতঃ স্বস্তয রন্তবমন্যতে ॥ 8৪ ॥
মপি ন জ্ঞাতবান ইত্যেববিধা গাথা লোকে প্রণীয়তে ন পুরাণাদিনু

পঠিতেত্যর্থট॥ ৪১॥
তহি তথাবিধস্ত তন্ত কথ জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ অনুস্থত্যেতি ।
শুরু্তস্ত তত্বোপদেষ্টা! তদীয়ং মহিষীন্সেহমূ অনুস্থত্য তন্তামেব মহিষ্যাং তত্বং
তহিয্যুপাধিকং ব্রদ্ধ উক্তবান্ ততঃ সোহপি মহিষীন্সে হলক্ষণপ্রতিবন্ধকাপগমেন
গুরূপদিষ্টং তত্ং যথাবং শাস্তোক্তপ্রকারেণৈধ জ্ঞতবানিত্যর্থ ॥ ৪২।
এবমতীত প্রতিবন্ধৎ প্রদর্শ্য বর্তমানৎ তং দর্শয়তি প্রতিবন্ধ ইতি। বর্তমানঃ

শ্রতিবন্ধশ্চি্তস্ত বিষপ্াসক্তিরূপ একট, প্রজ্ঞামান্দযৎ বুধেসতৈক্ষ্যাভাব১ কুতর্কশ্চ
শুফতাকিকতেন শ্রত্যর্থন্ান্তখোহনং, বিপর্য্য়রগ্রহঃ বিপরধ্যয়ে আত্ম: কন্তৃতাদিখনুযুক্ত্জ্ঞানলক্ষণে ছুরাগ্রহো যুক্তিরহিতোহতিনিবেশঃ এতেষামস্ততমস্তাপি
সাত্বে জ্ঞান, নোবেতীত্যর্থ ॥ ৪৩॥

অশ্ত।পি প্রতিবন্ধস্ত কেন নিরৃক্তিরিত্যাহ-_শমাদ্যৈরিতি। শমাদয়ঃ 'শান্তে৷
দান্ত উপরতস্তিতিক্কুঃ সমাহিতো ভূত্বে'তি শ্রত্যুক্তাঃ শ্রবণাদয়ঃ 'শ্রোতব্যো মন্তব্যে
নিদিধ্যাসিতব্য, ইতি ক্রত্যা অভিহিতা এতৈঃ সাংনৈস্তত্র তত্র তস্ত তগ্ত প্রতিবন্ধন্ত নিবর্তনে উচিতৈর্ধোগ্যে্তস্মি-্তম্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষয় নীতে সতি বিনাশিতে
সতাতঃপরতিবন্ধাপণমাদেব ্ব
নত প্রত্তগাত্মনো বত প্রাপ্পোতীতয্ঘট ॥ ৪৪ ॥

গু তাহাকে সেই ক্সেহ-“অনুসারী বাক্য বর উপদেশপ্রদর্শনকরিলে
পশ্চাৎ, প্রতিবন্ধপরিক্ষয়ে তাহারতবৃজ্ঞান হইয়াছিল। ৪২।
বর্তমান প্রতিবন্ধ;-_ব্ষিয়ে দু়তর আসক্তি, বুদ্ধির স্থুলতা, কুতর্ক এবং
'েহাদিতে আত্মবুদ্ধির প্রতি একান্ত বিশ্বাস; তনতদ্বিষয়ে উপযোগী শমদমাদি ও
শ্বগ-মননাদি ছারা সেই প্রতিবন্ধ নিবারিত হইলে অনায়াসে র্-সাক্ষাংকার
হয়। ৪৩। ৪৪।

পঞ্চদশী।
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আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ |
একেন জন্মন। ক্ষীণে। ভরতন্ত ত্রিজন্মভিঃ ॥ ৪ ॥

যোগত্রষ্টম্ত গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি।
প্রতিবন্ধাক্ষয়ঃ প্রোক্তে। ন বিচারোহুপ্যনর্থকঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রাপ্য পুণ্যরুতাৎ লোকানাত্মতত্ববিচারতঃ |

সুচীনাং শ্রীমতাৎ গেহে যোগত্রম্টোহভিজায়তে ॥ ৪৭ ॥
ইানীংৎভাবিপ্রতিবন্ধৎতি আামি্তিশমেতি। চির
জন্মান্রহেতুঃ প্রারবশেষ ইত্যর্থ। তশ্ত চ ভোগমস্তরেণ নিবৃত্তভাবাৎ তন্িবৃতৌ
কালনিয়মো নাস্তীত্যাহ একেনেতি। সচ একেন জন্মনা ক্ষীণ বামদেবস্তেতি
শেষঃ। তরতগ্য ব্রিজন্মভিঃ ক্রীণঃ ইত্যনুষজাতে ॥ ৪৫ ॥

ননু একেন ত্রিজন্মভিরিতি নিয়তকালত্বং তবতৈব উচ্যতে ইত্যাশশ্ক্যাহ-_
যোগেতি। যোগ-ভুস্তত্বসাক্ষাৎকারপধ্যস্তবিচাররহিত ইত্যর্থ। তহি তত্তববিচারো
নিক্ষলঃ শ্তাদিত্যাশস্ক্যাহ,_ন বিচারোহপ্যনর্থক ইতি। প্রতিবন্ধনিবৃত্তানন্তরমেৰাপরোক্ষজ্ঞান্লক্ষণফলসস্ভীবার্দিতি ভাব ॥ ৪৬॥

শীতায়াং প্রতিপাদিতমর্থং দর্শয়তি প্রাপ্য পুণ্যক্ৃতামিত্যাদিনা! ততো ঘাতি
পরাং গতিমিত্যন্তেন। প্রাপ্োতি। যোগত্রষ্ট আত্মতত্ববিচারবলাদেব পুণ্যকৃতাৎ
পুণ্যকারিণাৎ লোকান্ স্বর্গ
বিশেষান্
প্রাপ্য তত্র বহুকাল হুখমনুভূয় তদৃভোগা-

বসানে সাভিলাষশ্চেম্মিন্
লোকে শুচীনাং মাতৃত; পিতৃতশ্চ শুদ্ধানাং শ্রীমতাৎ
০

| ৪৭॥

ভবিষ্যৎ বমি বামদেবের এক জন্মে ও ভরতের তিন জন্মেক্ষয়প্রাপ্ত

হইয়াছে (জন্মাস্তরের হেতুস্বরূপ প্রারন্ধাই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ)।৪৫।
যোগতষট পুরুষের বহজন্ম অভ্যাস দ্বারা প্রতিবন্ধ ক্ষয় হয়,যেহেতু বিচারের
ফলও কখনব্যর্থহয় না,_ইহা! ভগবদৃগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি
উপদেশ করিয়াছেন। ৪৬।

যোগভষট পুরুষ, আত্মতন্ব-বিচারফলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া! পবিত্র স্রীমান্
পুরুষদিগের
গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭।

২৩১৬
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পঞ্চরশী ।

অথবা! যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

নিষ্পৃহে। ব্রহ্মতত্বস্ত বিচারাৎ তদ্ধি ছুলভম্ ॥ ৪০ ॥

তত্র তৎ বুদ্ধিদংযৌগৎ লভতে পৌর্ববদেহিকম্।
যততে চ ততো! ভূয়ন্তপ্মাদেতদ্ধি ছুলভম্॥ &৯ ॥
পূর্রবাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ন্ততো! যাতি পরাঁং গতিম্ ॥ ৫5 ॥
ব্রন্মলোকাভিবাঞ্ছায়াং সম্যক সত্যাৎ নিরুধ্য তাম্।

বিচারয়েৎ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎ করোত্যমূ ॥ ৫১ ॥

ক্ষান্তরমাহ__অধবেতি। নিন্পৃহঃ স্বয়মতিবিরক্ুশ্চে ব্রদ্মততববিচারাদেব
ধীমতামাত্মবততৃবিচারবতাৎ যোগিনাং চিত্তৈকাগ্রবতাৎ ঝুলে ভাত জায়তে ইত্যর্ঃ।
ুরববস্মাৎ পক্ষাৎ কোহতিশয় ইত্যত আহ-তদ্ধি ছুর্লভমিতি। হি যম্মাং
কারণাৎ অযোগিকুলে জনম চূরলভম্ অল্পপুণ্যেনালভ্যমিতয্থঃ॥ ৪৮ ॥
তন ছূর্লতত্বমুপপাদয়তি তত্র তমিতি। হি যম্মাৎ কারণাততত্র তশ্মিন্ জন্মনি

পৌর্বদেহিকৎ পুরব্বদেহভবং তং বুদ্ধিসংযোগং তত্ববিচারগোচরৎ বৃদ্ধিসনবন্ধং

শীগ্রৎ লভতে প্রাপ্ধোতি, ন কেবলং বুদ্িসন্ন্ধমাত্রলাভঃ কিন্তু ততঃ পূর্বম্মাৎ
্রযত্বাং ভুয়ো যততে চাধিকং প্রত করোতি তম্মােতজন্ হুর্সভমিতর্থঠ ॥ ৪৯ ॥
ডুয়োহভ্যাসে কারণমাহ পুন্বাভ্যাসেনেতি। অর যোগগ্রষ্টস্েন পূর্্বাভ্যাসেনৈবাবশোহপি অস্থাধীনেছপি হ্রিয়তে আকৃথ্যতে এবমনেকেযু জন্বন্ু কৃতেন
প্রযতেন সংসিদবস্ততৃজ্ঞনসম্পনস্ততস্তম্মাৎ ততরজ্ঞ নাৎ পরা গতিং শন্তিৎ মুক্তিং
বাতিপ্রাপ্গোতীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আগাদিপ্রতিবন্ান্তরং দশযৃতি ব্রহ্ধলোকাতিবান্থীয়ামিতি। প্রহ্মলো কগ্রান্তী-

ধীমান্ যোগীদিগের বংশে
অথবা! বরঙ্ধত্ব বিচারবশতঃ কামনাশুন্য পুরষ
জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তুতাহণঅত্যন্তদুর্পভ, যেহেতু
সেই জন্মে পূর্বকসার্জিত
সেই বুদ্ধিসংযোগ লাত করিলে তাহার পুনর্ব্বার সেই ব্রদ্মতত্ব বিচারে অধিকতর
বত্ু হয় এবং তিনি নিজের আয়ন্ত না থাকিয়া পূর্বাত্যস্ত সংস্কারদ্ারা এই প্রকার
অনেকজন্মে জ্ঞানফল সিদ্ধ করিয়! পশ্চাৎ পরমগতিরূপ মুক্তিলাভ করেন।৪৮-_€*

্রচ্মলোকা্ি প্রাপ্তির ইচ্ছাসত্বেও যে ব্যক্তি, সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ

করিয়া পরমাতব-তত্ব বিচার করেন, তাহার গররন্বসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্থন

পঞ্চদশী |
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বেদাস্তবিজ্ঞানস্নিশ্চিতার্থণ ইতি শান্ত্রতঃ |
ব্রন্মলোকে স কল্লান্তে ব্রন্মণী' সহ মুচ্যতে ॥ ৫২
কেষাঞ্চিৎ স বিচারোহপি কন্মণ। প্রতিবধ্যতে

শ্রবণায়াপি বভির্ধে! ন লভ্য ইতি শ্রীদতেঃ ॥ ৫৩ ॥

অতান্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্ বা সামগ্রা! বাপ্যসম্ভবাৎ।
যে। বিচাঁরৎ ন লভেতে ব্রন্ষোপাঁপীত সৌহুনিশম্ ॥ ৫ ৭ ॥
চ্ছায়াং দৃটায়াং সত্যাং তাং নিরুধ্য য আত্মানং বিচারয়েৎ তস্য সাক্ষাংকারো নৈৰ
জায়ত ইত্যর্থ, ॥ ৫১ ॥
ও
[ও

ননু ত্হি তন্ত কদাপি যুক্তির্ন স্তাৎ ইত্যাশগ্যাহ বেদাস্তবিজ্ঞানেতি। “বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্াঃ; তে ব্রহ্মলোকে তুগ্লান্ত-

কালে নরা মৃতাঃ পরিসুচ্যন্তি পর্বে ॥ ব্রহ্ষণা সহ তে সর্কে সম্গাপ্ডে প্রত্সিধরে।
পরস্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদমূ ॥ ইত্যাদিশস্তরবশাদ্ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তযনন্তরং তত্বং সাক্ষাৎরৃত্য ব্রহ্মণ৷ সহ মুক্তি: ভবিষ্যতি ইত্যর্থ;॥ ৫২ ॥
এবং তন্ববিচারে ক্রিয়মাণে প্রতিবন্ধবশাৎ অত্র সাক্ষাংকারো ন জায়তে

ইত্যাতিধায় তীব্রপাপিনাস্ত মোহপি বিচার দুর্লভ ইত্যাহ কেযাঞ্চিদিতি। তত্র
প্রমাণমাহ শ্রবণীয়াগীতি। ঘঃ পরমাস্া বহুভিঃ পুরুষৈঃ শ্রবসায় অপি শ্রোতুমপি

ন্লভ্যঃছুর্লভ ইত্যর্থঃ॥৫৩॥
এতাবতা সতি প্রতিবন্ধে তত্বসাক্ষাৎকারস্তৎসাধনভূতো। বিচীরশ্চ ন জন্তব-

তীত্যভিধায় ইদানীং বিচারাসমর্থেন পুরুষার্থাথনা কিং কর্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং
'বিচারাক্ষমম্ত্যাশ্চ তং শ্রত্বোপাসতে গুরো'রিতি যৎ প্রাক প্রভিজ্ঞাতং তছুপহয় নাৰটে; কিন্তু বেদাস্তবিহিত বিচার দ্বারা পরমার্থ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্গলোকে

গমনপূর্র্বক তথায় কিযনৎকাল তুখভোগের পর তিনি কঙ্সান্তে সেই ব্রহ্ষার
সহিত মুক্ত হন । ৫৯৫২। ”

- কাহারও কাহারও ভাগ্যে সেই পূর্বোক্ত বেদান্তবিহিত তত্ববিচার তীব্রপ্রারন্ববশত: প্রতিরুদ্ধ হয়, শ্রুত্তিতে আছে-_পরমাজুতত্ত্ শ্রবণ করিতেও অনেকে
অসমর্থ হয়, আর শ্রবণ করিলেও অনেকের বোধগমা হয় না। ৫৩।

কিন্তু বুদ্ধিমান প্রযুক্তই
হউক বাচিত্শুদ্ধির অভাবব্শতই
হউক, ঘেব্যক্তি

৩১৮

পঞ্চদশী।

নিগুণব্রন্মতত্বস্ত ন ভ্যপাস্তেরসম্তবঃ |
সগ্খত্রন্ষণীবাত্র প্রতায়াবৃত্তিসস্তবাৎ ॥ ৫৫ ॥
অবাঁঙমনসগম্যৎ তন্নোপান্যমিতি চেৎ তদ1।
অবাত্মনসগম্যন্য বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৬॥

বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্যাসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ॥ ৫৭॥
_ সপ্ততবমুপান্তত্বাদ যদি বেদ্যত্বতোহপি তৎ।
পাদয়তি অতান্তেতি। সামগ্রস্তবে। নাম তহুপদেট্টুরোরধ্যস্বশাস্ত্স্ত দেশকালাদের্ব। অসম্তবস্তম্মাদিত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

নচুনির্তপত্রহ্ধতত্ন্ গুণ্রহিতত্বাৎ তদুপাসনং ন ঘটত ইত্যাশঙ্কা উপাসনস্ত
পরত্যয়ার্ত্তিরপত্বাৎ অগুণত্রন্ষণীয় নির্ুণেইপি তৎ সম্ভবতীত্যাহ নির্তত্রদ্ধতন্বন্তেতি ॥ ৫৫ ॥

ননু নির্তপন্ত ব্রহ্মণোহবাঙ্মনসগোচরতাভাবান্োপান্ততৃমিত্যাশঙ্ক্য বেদনপক্ষেহপ্যয়ং দোষঃ সমান ইত্যাহ অবাঙ্যনস্গম্যমিতি | ৫৬॥
নু ব্দ্াভবাউ্মনসগোচরমিতোবং জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্য এবমেব উপাসিতুমপি শক্যমিত্যাহ বাগাদ্যগে!চরাকারমিত্যেবমিতি ॥ ৫৭ ॥
: ত্রঙ্গণ উপাস্তত্বে সগুণত্বৎ প্রসজ্যেতেত্যাশঙ্ক্য বেদ্যত্বেহপি তৎ সগ্ুণতৃং

সেই বিচারে অসমর্থহয়,তাহারনিরস্তর পরোক্ষরপে পরত্রহ্মের উপাসন| করা
অতি-কর্তব্য। ৫৪1

নির্ত্ণ পরব্রক্মতত্বের পরোক্ষব্ূপে উপাসনা কর! অসম্ভব নহে, যেমন

ক

সগ্ুণ উপসনাতে অন্তঃকরপবৃততিপ্রবাহ হইয়! থাকে, তদ্রুপ ইহাতেও প্রতায়াবৃততি
সমব।

৫

ধাহার আকার বাক্যমনের অগ্বোচর, তাহার উপান কি প্রকারে
অগোচর, সেই পরত্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানও
হয়? এ কথা যদ্দিবল, তবেবাক্যমনের
অসতব।

,

তে।

জানিতে সমর্থ হইলে, তবেতদ্ধপ
তাহাকে
যদি বাক্যমনের অগোচরর
ূপে
তাহার পরোক্ষ উপাসনা করিতে শ্বীকার কেন নাকর? ৫৭।
খাদি
বল, তাহার উপাস্তত্ শ্বীকার করিলে সগ্ণত্বও স্বীকার কমিতে

পঞ্চদশী।

৩৯

বেদ্যঞেল্লক্ষণাবৃত্যা। লক্ষিতৎ সমুপাঁস্যতাম্ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদৎ যছুপাসতে ।

ইতি শ্রুতেরপাস্যত্বৎ নিষিদ্ধৎ ব্রন্ষণো! যদি ॥ ৫৯॥
বিদ্িতাদন্যদেবেতি শ্রুতের্বেদ্যত্বমস্য ন।
যথা শ্রুত্যৈব বেদ্যং চেৎ তথ? শ্রত্যাপুঢ্পাস।তাম্ ॥ ৬০ ॥
অবাস্তবী বেদ্যতা৷ চেছুপাস্যত্বং তথা ন কিমৃ।
্তাদিত্যাহ সগ্তণত্মিতি। তং সগ্তণত্বমিত্যর্থ ৷ ননু লক্ষণীবৃত্যাশ্রয়ণান্ন
বেদ্যতে

সপ্তণতবপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য উপামনমপি তথৈব ক্রিয়তামিরজইি বেদ্যঞেদিতি | ৫৮ ॥
ননু বর্মণ উপান্তত্বৎ শ্রত্যা নিষিধ্যত ইতি শঙ্কতে ব্র্মবিদ্ধীতি। 'যন্্নসা

ন মুতে যেনাভগ্মনো মতং তেব বর্গত্বৎবিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসত" ইতিশ্রুতিকুপাস্তসত ব্রন্বত্বৎ নিষ্ধেরতীত্যথঃ। তৃংযদবাত্মনসগম্যৎ
তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ইদমিতি

যৎ তুপাসতে পুরুতাস্তনন বিদ্বীতি যোজন! ॥ ৫৯॥
উপান্ততৃবৎ বেদ্যত্বস্তাপি নিষেধঃ সমান ইত্যাহ বিদিতাদন্তাদেবেতীতি।
অন্াদেব তদ্বিদিতাথে! অবিদিতাদধীতি ব্রহ্ষণো বেদ্যতৃমপি নিবারয়তীত্যর্থঃ।
বিদিতাৎ জ্ঞাতাদিত্যর্থঃ। আবদিতাদজ্ঞাতাদিত্যর্থঃ। বির্তাবিদিতাত্যামন্তৎ

ব্রন্ধেতি শ্রতিঃ প্রতিপাদয়তি ইতি চেৎ তর্হি তখৈব তজ্জানীয়াদিত্যাশস্ক্য
উপাসনেহপ্যেতৎ সমানমিত্যাহ যথা! শ্রুত্যৈৰ বেদ্যৎ তদ্দিতি॥৬০ ॥
নন বেদ্যত্বং ব্রহ্মণো বাস্তবং ন ভব্তীত্যাশঙ্ক্য উপাস্ততবমপি তথেত্যাহ

হয়, তাহার উত্তর এই যে,_র্ীহার জ্ঞেযত্ব পক্ষেই ব| কিরূপে তাহা
অস্বীকার কর; অতএব লক্ষণাদ্বারা লক্ষিত করিয়৷ তাহাকে পরোক্ষ্ূপে উপাসনাকর। ৫৮।

“যিনি বাক্যমনের অগোচর
;তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়৷ জান, লোকে যাহা
উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে)” এইশ্রুতি দেখিয়! পরব্রঙ্গের উপাসন নিষিদ্ধ

হইয়াছে। ইহা যদিস্বীকার কর, তবে "তিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে
ভিন্ন'' এই শ্রুতি দেখিয়া তদ্বিষয় জ্ঞ'নও অস্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্বববৎ

শ্রুতিতে যেমন তাঁহার উপাস্যত্ব নিষিদ্ধ, হইয়াছে বলিতেছ, তদ্রপ এই
শ্রুতিতে তীহার বেদ্যত্েরও নিষেধ হইয়াছে। ৫৯৬০।

৩২০

পঞ্চদশী।
বৃত্তিব্যাপ্তিবরেদ্যতা' চেদুপাস্যত্বেহপি তৎ সমম্ ॥ ৬১ ॥

কা তে ভক্তিরুপাস্তো চেৎ কন্তে দ্বেষস্তদীরয়।
মানাভাবে! ন্ বাচ্যোহস্যাৎ বহুশ্রুগতিষু দর্শনা ॥ ৬২ ॥
উত্তরন্নিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেহখ কাঠকে।

মাগক্যাদেঁ চ সর্বত্র নিগুগোপাস্তিরীরিতা। ॥ ৬৩ ॥
অবাস্তবী বেদ্যতা চেদিতি। ননু বেদনপক্ষে বৃক্তের্গাকারত্বঘু অস্তি নোপাসনে

ইত্যাশঙ্গ্য শববলাৎ তদাকারতুমুভযত্র সমানমূ ইত্যাহ বৃভিবযা্তিরিতি ॥ ৬১॥

যুক্তশূন্ঠ উপাল
্তসত্ংপক্ষেংপি
সমানইত্যাহ কা তে ভক্তিরিতি! নন

নির্ভণোপাসনে প্রমাণৎ নাস্তি ইত্যাশঙ্ক্যানেকাস্গ ক্রতিযুপলত্যমানত্বাৎ মৈবমিত্যাহ
মানাভাব
ইতি॥ ৬২॥

বহক্রুতিযু দরশনাদদিত্যুক্তমর্থৎ বিবূপোতি উত্তরম্িন্নিতি। তাপনীয়োপনিষদি 'ভাবদেবাহ বৈ প্রজাপতিমক্রব্নণোরণীয়াংসমিমমাত্বানমোঙ্কারং নো ব্যাচক্ক' ইত্যাদিনা
বতধা নির্শুপোপাসনমতিধীয়তে, শৈশ্য্রশ্নেপ্রশ্নোপনিষদি পঞমপ্রশ্নেঃ পুনরেতং

্িমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ গরং পুরুষমভিঘ্যায়ীতে তিকাঠকে কঠব্্যাৎ অর্ক
বেদা৷ যৎ পদমামনস্তি' ইত্যুপক্রস্্য “এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রদ্ধ এতদালম্বনং শ্রেষ্টমিতত্যাদিনা প্রণবোপারনমুচ্ঠাতে ; মাওুক্যেপনিষদি 'ওমিত্যেতদক্ষরমিদৎ সর্বমিত্যাদিন!
অবস্থাত্রয়াতীততুরীয়োপাসনমেবাতিধীয়ত ইতর্থ:। আদিশবেন তৈভিরীয়মু্ডকাদয়ো গৃহাত্তে ॥৬৩॥
যদি বল, অবাস্তব বেদ্যতই স্বীকার করি, তবেআমরাও বলি-_অবাস্তব

উপাস্তত্ব তাহাতে নাইকেন? যদিবল,অন্তকরণের ্ধস্বরূপা বেদ্যত, যেহেতু
তাহা অসত্তব নহে, শুৰে আমরাও বলি, উপান্ততাও অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহাই
বা অসস্তব হইবে কেন? যদ্ি স্বরূপতঃ তাহার অবেদ্যত্বই স্বীকার,
তৰে

তাহার অন্নুপাস্যত্ব কেন না স্বীকার করিবে। যেহেতু বেদ্যত্ব ও উপান্ততু

উভয়ই অন্তঃকরণ বৃত্তির ব্যপ্যরূপে সমান হইয়াছে । ৬১।

ৃ

যদি বল. উপাননাতে তোমার এত ভক্তিহইয়াছে
কেন? তবে আমি
_ ৰলি-_তাহাতে তোমার
এতদ্বেষ কেনহইল, তাহা বলপ। ৬২।

_পরত্রন্ধের উপাসনাতে প্রমাণের অতাবও বলিতে পার না, যেহেতু উত্তরপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে, কঠোপনিষদে ও মাওক্য উপনিষদাদি বহু

পঞ্চদশী।

৩২১

অনুষ্ঠানপ্র জারোহুসাাঃ পঞ্ধীকরণ ঈরিতঃ।
জ্ঞানসাঁধনমেতচ্চেং নেতি স্েনাত্র বারিতম্ ॥ ৬$ ॥

নান্থৃতিষ্ঠতি কোহপ্যেতদিতি চেন্নান্থৃতিষ্ঠতৃ।
পুরুষস্যাপরাধেন কিধুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ॥ ৬৫

ইতোহপ্যতিশয়ং মনা মন্ত্রান্ বস্টাদিকারিণঃ।
মূঢ়া জপন্ তেভো1হতিমুট়াঃ রুষিমুপাসতাম্ ॥ ৬৬ ॥
ননু নির্তণোপাসনং কথমনুষ্টেযমিতত আহ্ অনুষ্ঠানপ্রকারোহস্তা ইতি।
নন্বেতুপাসনং জ্ঞানসাধনমেব ন মুক্তিসাধনমিত্যাশঙ্ক্য ব্রদ্ষতত্বোপাস্ত্যাপি
মুচ্যতে ইতি বদতামম্মাকমনুকুলমিত্যাহ জ্ঞানসাধনমিতি ॥ ৬৪ ॥
ননু স্ডণোপাসনমেৰ সর্বৈবনুষ্ঠায়তে ন নির্ীণোপাসনমূ ইত্যাশক্ক্য তন্ত
প্রমাণদিদ্স্াপলাপো| ন যুক্ত ইত্যাহ নানৃতি্টতীতি॥ ৬৫।

প্রমাণমিদবস্ানুষ্ঠানাভাবেনাপরিত্যাজ্য্ে দৃষটাস্তমাহ ইতোহপ্যতিশয়মিতি।
অয়মভিপ্রায়১-_ধখ! সগ্ডণোপাসনেত্যঃ কালান্তরভাবিফলেত্যে। বন্টািকারিমন্ত্েয

শহিকফলপ্রদাতৃত্্ব অতিশযং বুষ্ধা মূ়ানাং তঙগন্জপাদো প্রবৃত্তাবপি বিবেকিভিঃ
সঞ্তণোপাসনং ন পরিত্যজ্যতে, যথা বা নিয়মানুষ্ঠনাপেক্ষেত্যন্তেভ্যোহপি মন্তেত্যং

কষ্যাদাবতিশয়ং নিয়মনৈরপেক্ষ্যং মতা মুঢুতরাণাং তত্র প্রবৃজ্জাবপি ন আত্ানুষ্ঠানং
তাজ্যতে, তথা সাংনারিকফলেপ্হ্নাং নির্ুণোপাসনানুষ্ঠানাভাবেহুপি ন মুমুক্ষৃতি-

নির্ভপোপাসনং ত্যজ্যত ইতি ॥ ৬৬ ॥
শ্রুতিতেই নির্ণ উপাসনার কথা আছে, এবং তাহার অনুষ্ঠানপ্রকার
পক্কীকরপ্রসম্গে উক্ত হইয়াছে। যদি তাহাকে জ্ঞনলাধন বলিয়৷ স্বীকার কর,
ভাহাতে
আমি প্রতিবাদী নহি। ৬৩1৩৪।

ঘদি বল, পর্রঙ্মের উপাসনা কেহ অনুষ্ঠান করে নাই, তাহার উত্তর
এই যে,__অনুষ্ঠান
যদিকেহনাকরে, তাহ! সেই অননুষ্ঠাতার দোষ, উপাসনার
কোন দৌষ হইতে পারে না। ৬৫।

উপাসনা হইতে অধিক ফলপ্রদ জানিয়া মূঢুব্যক্তিরা ৰলীকরণাদি জপ

করুক, আর জাপেক্ষা অতিমমুঢ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্যই করুক (তাহাতে
উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে
না)।৬৬।

৩২২,

পঞ্চদশী।

তিষ্ঠন্ত ুঢাঃ প্রকৃত নিগু'গোপাস্তিরীরধ্যতে।
বিদ্যৈক্যাৎ সর্ধবশাখাস্থান্ গুণ।নত্রোপসংহরেৎ ॥ ৬৭ ॥
আনন্দাদের্ব্বিধেয়স্য গুণসংঘস্য সংহতি; ।

আনন্দাদয় ইত্যন্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮ ॥
অন্গুলাদেনিষেধ্যস্য গুণসংঘস্ত সংহতি ।
হুবাটালিন সুত্রেহন্মিমক্তাক্ষরধিয়ান্ত্বিতি ॥ ৬৯ ॥
নিগুগত্রহ্মতত্বস্ বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যেতেত্যুপালস্তে। ব্যাসৎ প্রত্্যেব মাং ন তু ॥৭০॥
এবং প্রাস্গিকং পাঁরসমাপ্য প্রকৃতমন্থসর।ত তি্ন্ত মুঢ়া ইতি। সর্ধ-

বেদাস্তপ্রত্যয়শ্চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যুকতন্তায়েন
তান শাখাস্থ

'নির্ভতণোপাসনন্তৈকতাৎ

শ্রতানুপান্তগুণানেকত্রোপসংহ্ৃত্য

তান

উপাসনং রতবামিত্যাহ

বিদ্যেক্যাদিতি ॥ ৬৭ ॥
তেচগুণ দবিপ্রকারাঃ-_বিধেয়া নিষিদ্ধাশ্চ
তত্রেতি।
'আনন্দো। ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম নিত্য; শুদ্ধে। বুদ্ধ; সত্যে মুক্তো নিরগুনে! বিভুরদয় আনন্দঃ পরঃ

্রত্যগেকরস, ইত্যাদয়ো যে বিধেয়গুণাঃ তোমুপসংহারঃ 'আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্তত্যশ্ির্ধিকরণেহভিহিত ইত্যাহ আনন্দাদেরিতি ॥ ৬৮॥
যেচ অস্থুলমনধতুত্বৎ যৎ তদৃশ্ঠমগ্রাহমূ অশব্মস্পর্শমরপমব্যয়মিত্যাদয়ো
নিষ্ধ্যে। গুণাস্তত্র শ্রতান্তেযামুপসংহারঃ “অক্ষরধিয়াৎ তৃবরোধঃ সামান্ততন্তাবা-

ত্যামৌপসদনবৎ তভমি'আস্মিনধিকরণেভিহিত ইত্যাহ অস্থুলাদেরিতি ॥ ৬৯।
_ নিনির্শর্াবিদ্ায়াং ন গুণোপসংহার এব যুজ্যতে নির্তণবিদ্যাত্ব-

মুঢদিগের কথা

থাক, এইক্ষণে উপক্রান্ত নির্ণ-উপাসনা কথিত

হইভেছে। নিগুগ-উপা্না এক প্রকার মাত্র; এইজন্য বেদের সর্ব-শাখা-

প্রসিদ্ধ
গুণ সকল এই উপান্ত পরবরন্ধে উপসংহৃত করিবে। বেদব্যাস
“আনন্দাদয়ঃ' ইত্যাদি সুত্রে বিধেয়-বিশেষদ আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহের ব্রহ্ধে

উপসংহার কীর্তন করিয়াছেন। ৬৭৬৮।
অস্থুন ও অনণু প্রভৃতি বোধকশ্রুতিতে অস্থুলত্বাদি নিষিদ্ধ গুণ সকলও

'অক্ষরধিয়াম্” ইত্যাদি সুত্রে উপাস্ত ব্রদ্ধে ব্যাসদেব কর্তৃক উপসংহৃত
হইয়াছে। এইরূণ নির্প্রক্মতত্-উপাসনে গুণোপসংহার করা অযুক্ত, এই

পঞ্চদশী |

৩,৩

হিরণ্যশ্মশ্রদূধ্যাদিমুত্বীনামনুদ
হুতেঃ ।
অবিরুদ্ধং নিগুণত্বমিতি চেৎ তুষ্যতাং স্বয্। 1 ৭১॥
গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্বেহস্তঃপ্রবেশনম্ ।

ইতি চেদস্তেবমেব ব্রহ্মতত্বমুপাস্ততাম্ ॥ ৭২ ॥
আনন্দাদিভিরস্থুলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ |
ই
০22:5১-85514145548রিহিবাররাবরী
বিরোধাদিত্যাশশ্থয ুত্রকারেণৈবমভিহিতস্ত উপসংহারস্তাম্মাভিরপ্যবীয়মানত্বানস্মান্
প্রতীদৎ চোদ্যমুচিতমিত্যাহ নির্ভতণত্রহ্ষতনবস্তেতি॥৭০॥

হিরগ্যশৃশ্রত্াদিগুণবিশিষ্টমর্তানামনতিধানাদিশং [নর্শণো পাসনমেবেতি চেৎ

তই ন বিরোধ ইত্যাহ হিরণ্যশ্শ্রুহর্াদী তি।হিরগ্শ্সধযাদিমূততীনাৎ হিরণ্যমন্ানি শ্বজ্জাণি যাস হিরণ্যশ্্স্তথাবিধ
হর্ধযো হিরণ্যশৃশ্রমুধ্যঃ স আদির্যেষাং
তে হিরণ্শ্শ্রুহ্ধ্যাদয়ঃ তেষাং মূত্য়ে! হিরণ্শ্ত্রূ্ধ্য দিমূ্তযস্তুসামিতি

বিগ্রহ ॥৭৯।

|

নন্বানন্বাদীনাম্ অস্থুলাদীনা্চ গুণানামুপাস্ততত্বে অন্তঃপ্রবেশীভাবাৎ তদৃ-

গুণবিশিষ্টত্বেন কথমুপান্ততৃমিত্যাশক্ক্য তেষাং ততবান্তংপ্রবেশাভাবেহপি তেষাং
লক্ষকত্বসস্তবাৎ তৈল ক্ষিতৎ ব্রহ্ষোপাশ্তমিত্যাহ,_গুণানামিতি॥ ৭২॥
তখোপাসনপ্রকারমেব দশযতি আনিন্দাদিভিরিতি। অন্রাহথ শ্রুতি যোবলিয়া বেদব্যাসকে তিরস্কার করিতে পার, আমাকে

জিরার করিতে

পার না। ৬৯৭০।

যদি বল, এস্থলে হিরণ্যশ্ত সু প্রসৃতি মুর্তি উদ্্ত ন| হওয়াতে ব্যাসসুত্রে বণিত গুণোপসংহারের সহিত নির্তণত্বের বিরোধ থাকিল
না;তাহাতে

আমর! বলি_-তবে তুমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। অর্থাৎ আমরাও হিরণাশ্শ্র
ইত্যাদি মুর্তির উল্লেখ করি নাই, আমাদের নিগুশৌপাসনাতেই বা! বিরোধ
কি আছে? ৭১।
যদি বল;--বিধেয়বা নিষেধ্য গসমূহ লক্ষ্কমাত্র, তাহা ব্রহ্মতর্ডে

অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবার নহে; তছুত্তরে আমরা বলি-ু৭সমূহ ব্রহ্ষতত্ে
নিবিষ্ট না হউক; লক্ষণ ছারা লক্ষিত সম্ত্রক্ষতত্বের উপাদন| করায়
লাভ আছে। ৭২।

এস্থলে আনন্দ প্রভৃতি ও অনপ্রভূত গুগ দ্বারা যেআত্মা লক্ষিত

৩২৪

পঞ্চদশী।

অখখ্ৈকরসঃ সোহহমন্মীত্যেবমুপাসতে ॥ ৭৩ ॥

. বোধোপাস্ত্যোর্বিবশেষঃ ক ইতি চেছৃচ্যতে শৃণু।
বস্ততন্ত্রে ভবেদ্_বোধঃ কর্তৃতন্ত্রযুপাসনম ॥ ৭৪ ॥

বিচারাজ্জায়তে বৌধোহনিচ্ছ। যং ন নিবর্তয়েৎ।
স্বোপতিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতায্ ॥ ৭৫ ॥

তাবত। কৃতর্ত্যঃ সন্নিত্যত্বপ্তিমুপাগতঃ |
জীবম্ক্তিমন্তুপ্রাপ্য প্রারন্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥ ৭৬ ॥
হখটগুকরস

আত্মানন্দাদিতিরস্থুলাদিভিশ্চ গুৈর্লক্ষিত; সোহহমম্্ীত্যেবমুপা-

সতেমুমুক্ষব
ইতিশেষঃ॥ ৭৩॥

নন্বেবং সতি বিদ্যোপাসনয়োঃ কুতো ভেদ ইত্যাশশ্ক্য বন্যতন্ত্কতৃত্বাত্যাং ভেদ ইত্যাহ-_বোধোগাস্ত্যোরিতি।॥ ৭৪ ॥

: বৈলক্ষণাস্তরসিদ্ধয়ে বোধন্ত হেত্বাদিকং দর্শয়তি বিচারাজ্জায়তে ইত্যাদিনা
শ্লোকদয়েন।

বিচারাদিতি। বিচারাদ্ বস্ততত্ববিচারাদ্ বোধে। জায়তে,

কিঞ্ট

বিচারাজ্জায়মানং যং বোধমনিচ্ছা বোধো মা ভুদিত্যেবংরূপা ন নিবর্তয়েৎ
ন নিবারয়েৎ উৎপদ্যমানশ্চ বোধঃ স্বজন্মম' ব্রা সংসারেহখিলম্ত প্রপঞ্চস্ত সত্যতাং
দহতি নাশয়তি ॥ ৭৫ ॥
তাবতেতি। তবতা তত্রজ্ঞানো হপত্তিমাত্রেণ নিরতিশয়ং সুখ প্রাপ্পোতীত্যর্থঃ॥ ৭৬ ॥

হন, তিনিই অখৈগুকরসম্বরূপ পরমাত্ম।।

“আমিই সেই আত্মা” এইরূপে

তাঁহার উপাসন করা যায়। ৭৩।

যদিবল,জ্ঞান এবং উপামনা বিষয়ে বিভিন্নতা৷ কি? তবে বলি গুন,
জ্ঞানবন্তর অধীন, আর উপাসনা পুরুষেচ্ছ
আয়ত্ত।
ার ৭৪।

বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন
হয়,কিন্তুতাহা একবার দৃঢ়তর হইলে তদ্বিষয়

ইচ্ছ। নাথাকিলেও
তাহ! আর নিবারিত হইবার নহে। তাহা উৎপন্ন হইলেই
সমস্ত সাংসারিক.
অনিত্য বন্ততে সত্যত্ব ভ্রম নষ্ট হয়; তাহাতেই
সাধক কৃত্যকৃত্য হইয়া পরম তৃপ্তি
লাভ করেন এবং জীবনুক্ত হইয়াপ্রারৰক্ষয়পর্যন্তঅপেক্ষা
করেন। ৭৫1৭৬।

|

পঞ্চদশী।
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আপ্তোপদেশ বিশ্বস্ত শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্।
চিন্তয়ে প্রত্যয়ৈরন্যৈরনস্করিতবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৭ ॥
যাবচ্চিন্তন্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্ত জায়তে।
ভাবদ্ বিচিত্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়ে ॥ ৭৮॥

নম্বাচারী ভিক্ষমাণে! যুতঃ সংবর্গবিদ্যয়! ।
সংবর্ণরূপতাৎ চিত্তে খারযিদ্ব। হাভিক্ষত ॥ ৭৯ ॥
পুরুষস্তেচ্ছয়া কর্ড,মকর্ত,ৎ কর্ড,মন্যথা।
শক্যোপাস্তিরতো! নিভাৎকুর্ধাৎপ্রতয়সস্ততিম ॥ ৮০ ॥
উপাদনায়শ্চবোধাদ্বৈলকণ্াতরদিকয়ে ত্দ্রতি আপ্তোপদেশমিতি।
চাপ্তপ্ত গুরোকুপবেশঘুপান্ত বল প্রতিপাদকবাক্যজাতং বিশ্বস্ত বিশ্বাস কতা!

অবিচাররন্ উপাস্ততত্বং প্রতাকমৈরস্ঠৈর্বিজাতীয়বটা দিবিষয়ৈরনস্তরিতবৃত্তিভিরব্যবস্টিতরুত্তিভিশ্চিন্তয়েদাত ॥ ৭৭ ॥
কিয়ন্তং কালং চিন্তয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_যাবদদিতি ॥ ৭৮ ॥

উপাস্কম্ত তদ্রপত্বাভিমানমুদাহরণপ্রদর্শনেন স্পীকরোতি ব্রঙ্গচারীতি।
কন্চিৎ স বর্তগুবিশিষ্টঃ প্রাণোপাসকো ্ক্গচারী ভিক্ষাহরণার্থমাগত্য অভি"
প্রতারিনায়ে। রাজ্ঞ; পুরতে, 'মহাস্ণ্চ ইুরে। দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনন্ত
ঃগাপাস্তং কাপেন্বৎ নাভিপত্ঠান্তি মর্ত্য। অভিপ্রতারিন্ বহধা বসন্তমিতি মন্ত্রে
্াত্মুনঃ সংদর্গবর্ধপত্বং চিন্তে ধৃত প্রকটারুতবানিতি ছান্দোগ্যে শ্রক্কত
ইত্যর্থঃ॥ ৭৯ ॥

্াদ্
যুকত
আমূতি ধারণে নিমিত্তৎ দর্শয্নিচ্ছ। যন নিবর্তযেদিত্ুাদ্বোধধর
এব্লক্ষণ্যমাহ চি কর্তুমিতি | উপাস্তিঃ পুরুষস্তোপাসকন্তেচ্ছয়া-

গুরপদি বস্তর প্রতি বিখাস করিয়া শরন্ধানুব্যক্তি বিনা বিচারে টাদি-

বিবয়ক অভুঃকরণবৃত্তিপ্রবাহে উপাস্ চিন্ত। করিবে; যে পধ্ত চিন্ত্যবন্ত পরকরন্মের,
নছিত আপনার অতদ জ্ঞান ন। হয, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করিয়া! পরে যে পথ্য্ত
তাহার ধ্বংস ন। হয়,সে পর্যন্ত ধারণ! অর্থাৎ দীর্ঘধ্যান করিবে। ৭৭1৭৮।

স্ধ্,বিদুক্ত অর্থাৎ প্রাণোপাসক ভিজ্ষাধী ব্দ্ধচারী অস্তরে আপনাকে

প্রাণষূপ ধারণা করিয়াই ভিক্ষ। করিয়াছিলেন।

এ ঘটন! শ্রুতিতে বর্ণিত
হি

৩২৬

পঞ্চদশা ।

বেদাধ্যায়ী হাপ্রমত্তোহধীতে স্বপ্রেহধিবাসতঃ |

জপিতা! তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ ॥ ৮১ ॥

বিরোধিপ্রত্যয়ৎ ত্যক্তা নৈরস্তরধ্যেণ ভাবয়ন্।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্লীদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ 01
ভুঞ্জানোহপি নিজারব্মাস্থাতিশয়তোহনিশম্।

ধ্যাড়ুৎ শক্ত ন সন্দেহে! বিষয়ব্যপনী যথা! /৮৩ ॥।
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকন্ণি।
চিররারিরিভাত 98550 ॥ ৮৪ ॥
করতমকর্তমখা বা প্রকারাস্তরেণ বা কডুং শক্যাঅতঃ পুরুষঙে্ছাবীনত।ছুপাসনং সদা কুর্ধ্য|দিতারঠি | ৮০॥
এবং সতি সদা চিন্তনে কিং ভবতীগ্তযত আহ বেদাধ্যায়ীতি। অপ্রমন্ডে। বেদাধ্যায়ী

সদাধায়নশীলঃ জপিতা স্দা জপশীলোহধিবাসতঃ দৃটবাসনয। স্বপ্রাদিখ প্যধ্যয়নং
জপং বা করে:তি এবমুপাসকোহপি বাসনাদাটাৎ স্বপ্রাদাবপি ধ্যায়ীতেত্যথঃ ॥৮১ ॥

্বপ্লাদাবপি ধ্যানান্ুবর্তীনে কারণমাহ বিরোধীতি।

বাসনাবেশাৎ সংস্কার-

পাটুবাৎ, ভাবনা ধ্যানম্ ॥ ৮২ ॥
ননু প্রারব্কম্মাবশীদ্ বিষয়ানন্ুভবতঃ কথং নৈরন্তর্যেণ ভাবনাসিদ্ধিরিত্যাশ
আস্থাতিশয়েসতি বিষযবযসনিবদ ভাবনামিদধিঃ াদিত্যাহ ইন্জানোৎপীতি
তি॥ ৮৩॥

আছে;;কিন্ত এই সকল, উপাসনাবরা) নাকরা বাঅন্যথা করাতে পুরুষের
ইচ্ছাই অসাপারণ কারণ, অতএব সর্দদা উপাসনা করিবে। ৭৯/৮০।

* যেমন অপ্রমন্ত বেদাধ্যা্ী ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যাসের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও
অধ্যয়ন করে, অথব! জাপক বাক্তি বাসনাবশতঃ জগ করে, তদ্রপ উপাসকও
অভ্যাসবশত; স্বপ্নেও ধ্যান করেন । কেননা বিরোধিজ্ঞান সকল পরি-

ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাবনা করিলে, সেই বাসনবীন ভাবনা, স্বপ্রে হইয়া
খাকে।

৮১৮হ।

স্বীয়প্রার্ধ
কর্মীভোগ করিবার কালেও বিশ্বাসের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়াসক্ত

পুরুষের বিষয়-চিন্তার
ন্যায় উপাস্তকে নিরন্তর ধ্যান করিতে সামর্থ্য হয়,
তছ্িয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরপুরুষসঙ্গভিলাধিণী নারী স্বীয় গৃহকর্মে

পঞ্চদশী।

৩২৭

পরসঙ্গৎ স্বাদয়স্ত্যা অপি নো গৃহকর্্ন তত ।

কুঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বর্ডতে ॥ ৮৫ ॥
গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথ। সম্যক করোতি তত ।

পরব্যসনিনী তত্বৎ ন কয়োত্যেব সর্ববথা ॥ ৮৬॥

এবৎ ধ্যানৈকনিষ্ঠোহপি লেশার্ৌকিমারভেৎ্।
তত্তবিত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকৎ সম্যগাচরেত ॥ ৮৭ ॥

মায়াময়ঃ প্রপক্ষোহয়মাত্ম! চৈতন্তরূপবূক ।
ইতি বোধে বিরোধ; কো! লৌকিকব্যব্হারিণঃ ॥ ৮৮ ॥
ৃষ্টান্তং বিবৃণোতি পরব্যসনিনীতি ॥ ৮৪ ॥
পরসঙ্গাত্বাদনে গৃহকৃত্যবিচ্ছেদঃ স্তাদিত্যাশঙ্কাহ পরসঙ্গমিতি ॥ ৮৫ ॥

৮৬॥
আপাতেনৈব বর্ততইত্যুকতমর্থ, বিব্বধোতি গৃহস্কশ্রব্যসনিনীতি॥

টিকে যোজয়তি এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোহপীঠি। ননু তন্ববিদপি লৌকিক-

ব্যবহারং কিং লেশেনাচরতি কিংবা! সম্যগিতি বিষয়ব্যবহারন্ত তত্বজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ অম্যগোবাচরতি ইত্যাহ ভুত্ববিস্ববিরোধিত্বাদিতি ॥ ৮৭ ॥
অবিরোধিতূমেৰ দর্শয়তি মায়াময়: প্রপঞ্ষোহয়মিতি ॥ ৮ ॥

্গ্রা থাকিয়াও নিরন্তর অন্তঃকরণে সেই পরপুক্ুংসংসর্গরূপ রসের আস্মাদনে
তত্পর থাকে।

৮৩1৮৪

পরদঙ্গাতিলাধিণ সেই স্ত্রীর গৃহকন্দব যদিও অসম্পন্ন থাকে না, কিন্তু
সামান্তরণে সম্পন্নহয়অর্থাৎ গৃহকর্্বে তংপরাস্ত্রীযেমনসম্যকৃরূপে তনতৎকর্ম

সম্পন্ন করে, গরস্গরসাম্ধা্নকারিণী রমনীকর্তৃক কখন তাহা তেমন হুন্দররূপে
নিপ্ন্ন
হয়'না। ৮৫৮৬।

এই প্রকার ধ্যননিষ্ট ব্যক্তিও কিছু কিছু লৌকিকাচার সম্পন্ন করিবেন,

কিন্তু 'ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সাংসারিক ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সম্যকৃপ্রকারে সমথ
হইবেন, যেহেতু তীহার জ্ঞান কোন প্রকারে সংদারের বিরোধী নহে। জগৎ

মায়াময় ও আত্মা চৈত্যম্বরপ এইবপ তন্বজ্ঞানে লৌকিক ব্যবহারের
কোন বিরোধ সম্ভব হয় না। ৮৭1৮৮।

৩২৮

পঞ্চদশী।

অপেক্ষতে ব্যব্থতির্ন প্রপঞ্চস্ বন্ততাম্।

নাপ্যাত্বজাভ্যং কিন্ত! সাধনান্ঠেব কাঁজক্ষতি ॥ ৮৯ ॥
মনোবাকায়তদ্াহাপদার্থাঃ সাধনানি তান্।
তত্বিক্নোপত্বদূনাতি ব্যবহারোহস্ত নো কুতঃ ॥ ৯০ ॥
উপযৃদূনাতি চিত্তৎ চেস্ধ্যাতাসৌ ন তু ততৃবিৎ।

ন বুদ্ধিমর্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্বস্ত বেদ্ধিতা ॥ ৯১॥
সরুৎ গ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ ভাসতে তদা।
স্বপ্রকাশোহয়মাত্বা কিৎ ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ৯২ ॥
বিরোধাভাবমেৰ প্রপঞ্চয়তি অপেক্ষতে ব্যবহৃতিরিতি ॥ ৮৯॥
কানি ভনি ব্যবহারসাধনানি ইত্যিত আহ মনোবাক্কায়েতি? তত্বাহ্যা;
পদার্থাঃ গৃহক্ষেত্াদয়স্তান্ মন্আদীংস্তত্জ্ঞানী ন নিবারয়তি অতোংস্ জ্ঞানিনো
ব্যবহারঃ কুতো৷ ন ভবতীতি ভবত্যেবেত্যর্থ ॥ ৯১॥
নমুবিষয়ানুপমর্দনেহপি তত্বিদ1! চিত্তৌপমর্দনং কার্ধ্যমিত্যাশস্ক্য
তথা করণে

তন্ববিদেব ন স্তাদিত্যাহ উপমৃদ্নাতীতি। ননু তত্ববিদা' চিভং নোপমুদ্যত

ইত্যেতৎ
কবদৃষ্টমিত্তাশশ্ক্যাহ ন বুদ্ধিমিতি ধটততৃস্ত বেদিতা জ্ঞাতা বুদ্ধি
অর্দয়ন্গীড়য়ন্ পকাগ্রৎ কুর্বন পুরুষে ন দৃষ্টো নোপলব্ধ ইত্যর্থ ॥ ৯১
নু ঘটন্ত স্থুলত্বেন স্পষ্টত্বাৎ তদ্দর্শনে চিত্তপীড়নং নাপেক্ষ্যতে ব্রন্ধণ-

স্তধাত্বাভাবাৎ তজজ্ঞানে তদপেক্ষত ইত্যাশঙ্ক্য তন্ত স্বপ্রকাশখেন ঘটাদপি

সপষ্টতরতবাৎ [চত্তরোধনং নৈবাপেক্ষ্যত ইত্যাহ সৎ প্রত্যয়মাত্রেণেতি ॥ ৯২ ॥

ব্যরহার,_জগৎ প্রপঞ্চের সত্যত্ববা আত্মার অচেতনত্বকে অপেক্ষা করে ন,
পরত স্বীয় কারণের অপেক্ষ।
রাখে।৮৯।

মন, বাক্য, শরীর এবং বাহ পদার্থসমূহই ব্যবহারের কারণস্বরূপ ; ততক্ঞ
পুরুষ, দে সমুদ়কে ত মর্দিত করেন নাসুতরাং তীহার ব্যবহার থাক;

এঅসম্তাবিত নহে। ৯০।

|

থেব্যক্তিচিন্তাদ্বারাঅস্তঃকরণ বিলীন করেন, তিনি তত্জ্ঞানী নহেন,
তীহাকে ধ্যাত বল! যাঁয়। ঘটাদি বহার স্বরূপ জাঁনিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ

বিলীন করিতে হয়না, যদি কেবল একবার অন্তঃকরণ বৃত্তির অবভাস মাত্রেই

'পঞ্চদশী।

৩২

স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ববেদনম্।

বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্টেতি চোদ্যৎ তুল্যং ঘটাদিযু ॥ ৯৩ ॥
ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধিনগ্যিত্যেব যদ ঘট?)

ইঞ্টে৷ নেতুৎ তদ! শক্য ইতি চেৎ সমমাত্বনি ॥ ৯৪ ॥
নিশ্চিত্য সরুদাত্সানৎ যদাপেক্ষা। তদৈব তৎ।
বক্তুৎ মন্ত্র তথা ধ্যাতুং শক্রোত্যেব হি তত্ববিৎ ॥ ৯৫ ॥
উপা'সক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিস্মরেদ যদি।

নু ব্দ্ধণঃ সবপ্রকাশত্বেহপি তদৃগোচররায়াঃ বুদধিবত্েরেব তনুজ্ঞানতাৎ
তস্তাশ্চ ক্ষণিকত্েন ব্রহ্মণি পুনঃপুনরবস্থানমপেক্ষ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ইদং চোদ্যং
ঘটাদিঘপি সমানমিত্যাহ স্বপ্রকাশতয়েতি ॥ ৯৩॥

ঘটাদিজ্ঞানন্ত ক্ষণিকতেহপি সরুনিশ্চিতন্ত ঘটন্ত সর্বদা ব্যবহভৎ শক্যত্াৎ

তত্র চিত্স্থয্যসম্পাদনমপ্রয়োজকমিত্যাশগ্ক্য ইদমাত্মন্তপি সমানমিত্যাহ ঘটাদাধিতি ॥ ৯৪ ॥

সমমাত্মনীত্যুক্তমর্থং বিবৃণোতি নিশ্চিত্যেতি ॥ ৯৫॥
নম্থু তত্ববিদপি উপাসকবদাত্মানুসন্ধানবশাৎ

জগদনুসন্ধানরহিতো৷ দৃষ্ঠত

ঘটাদি বস্তর জ্ঞান হয়, তবে স্বর্তপ্রকাশম্বরূপ আত্মা, চিত্তের
বিলয় ব্যতিরেকেও
ঘটেরস্তায়ও কিপ্রকাশিত হইতে পারেন না!৭ ৯১।৯২।

আত্ম! স্বপ্রকাশম্বরূপ হইলেও তদ্বিষয়ক যে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই

ত তোমার মতে তত্বজ্ঞান, কিন্তু সেই বৃত্তিও ক্ষণনান্ট,
(হুতরাং বন্ধে
তহার পুনঃপুনঃ অবস্থান স্বীকার করিতে হয়, ) তদপেক্ষা চিতের স্থৈরধয সম্পাদনই কর্তব্য, আহাই যোগ। এই পূর্ববপক্ষ ঘটাদি বিষয়েও সমান। অর্থাৎ
ঘটাদি জ্ঞানও ত ক্ষণিক, তাহাতেও যদ্দি বল যে,__সেই ঘটাদি, নিশ্চয়ের নাশ
হইলেও
যখন ইচ্ছা তখনই ঘট লইয় ব্যবহার করা যায়(হৃতরাং ক্ষণিক,
নিশ্চয় হইলেও ক্ষতি নাই), তবে (আম্রা বলি) আত্মার পক্ষেও এরূপ
হইতে পারে। ৯৩৯৪ |

|

একবার আত্ম? নিশ্চিত হইলে যখন ইচ্ছা! হয়, তখনই আত্মাবিষয়ে
বলিতে বা মনন করিতে অথবা! ধ্যান করিতে তত্বজ্ঞানীরাও
সমর্থ হন, আর যদি

৩০

পঞ্চদশী।
বিস্মরত্যেব সা! খ্যানাদ্ বিস্বৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥ ৯৬॥
ধ্যানৎ ত্বৈচ্ছি কমেতস্ত বেদনাম্ুক্তিসিদ্ধিতঃ |

জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেমু ডিত্ডিমঃ ॥ ৯৭ ॥
তত্ববিদ্ যদি ন খ্যায়েৎ প্রবর্তেত তদ! বহিঃ

প্রবর্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোহস্য প্রবর্তৃনে ॥ ৯৮ ॥
অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয়
ই

সৌহনুসন্ধানাভাবে। তি ন বেদনপ্রযুক্তচ ইতরভাস

ইবেতি ॥ ৯৬॥
ননূ তত্বিদাপি মুক্তিসিদ্য় ব্র্মধ্যানং কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানাদেব “কৈবল্যং
প্রাপ্যতে
যেনমুচ্যতে তমেব বিদিত্বাহস্চিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায়'

জ্ঞত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈরিত্যাদিশাস্্রসভাবাৎন মোক্ষায় ধ্যানং কর্তব্যম্বিত্যাহ ধ্যানং তৈচ্ছিকমিতি ॥৯৭॥
ননু তত্ববিদো ধ্যানানত্যুপগমে তন্ত সদা বহিঃ প্রবৃত্তিঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য অবা-

খকতবাৎ প্রবৃজেঃ সাত্যুপেয়ত ইত্যাহ তন্ববিদ্ যদীতি॥ ৯৮॥

বহিঃপ্রবৃত্যত্যুপগমেহতিপ্রসঙ্গঃ স্তাদিত্যাশক্ব্য প্রসঙ্নস্ত ছুনিরপত্বান্ৈবমিতি পরিহরতি 85

ন প্রসঙ্গোনা? বিধি-

পানা

চিত ধ্যান করত তজ্ঞানী তত ব্যবহার বিশ্মৃত হন, তবে
তাহাকে
কেবলধ্যানেরই কার্য বলা যায়; নতুব! জ্ঞীনদ্বারা কখন লৌকিক
বাহ্হার-বিস্বৃতি হয় না। ৯৫৯৬।

ততজ্ঞানী ব্যক্তিরধ্যানএচ্ছিকমাত্র,নতুবাজ্ঞানদ্বারাই তাঁহারযুক্তি সিদ্ধ

হর, জ্ঞানদ্বারা যে কৈবল্য হয়, ইহা শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(ধদি বল) তত্জ্ঞানী ব্যক্তিযদিধ্যাননাকরেন,বাহাব্যবহারেও প্ররৃত্ত হইতে
পারেন, (তাহাতে আমরা বলি) অনায়াসে প্ররৃন্ত হউন, তাহার সাংসারিক
ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়াতে কিবাধা আছে? ১৭৯৮।

যদিবল,তাহা হইলে, অত্যাচার
হয়;তবে আমাজিজ্ঞান্তএই যেনুর
কাহাকে আচার বলিয় স্বীকার কর? যদি শাস্ত্রকৃত বিধিনিষেধ পালন;

পঞ্চদ্রশী।

৩৩১

প্রসঙ্গে! বিধিশাস্ত্রঞ্চেখ ন তথ তত্তবিদৎ প্রতি ॥ নন ॥

বর্ণাশ্রমবয়োহুবস্থাভিমানো যস্তয বিদ্যুতে

. তস্তৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ গকল! অপি ॥ ১০1
বর্শীশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়৷ পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনে। বোঁধরূপন্তেত্যেবং তন্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১ ॥

সমাধিমথ কন্্মাণি ম! করোতু করোতু বা।
হদযেনাসতসরবাস্থো কত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২ ।
শাস্স্ প্রসঙ্শশবেন বিবক্ষিততৃদিতি চেন, উিিনিরিন রি
তাবাদিত্যাহ,_
প্রসঙ্গ ইতি। বিধিশাস্ত্রমিত্যুপলক্ষণৎ নিষেংশানম্তাপি । ৯৯ ।
. বিধিশাস্্স্তাবিদ্বৃবিষয়ত্মমেব দর্শয়তি বর্ণাশ্রমেতি ॥ ১০০ ॥

নু তত্ববিদোহপি দেহধারিত্েন ব্াশিমাদ্যতিমানিত্মন্ত্ীত্য!শক্ক্যাহ__
ব্ণাশ্রমাদয় ইতি ॥ ১০১॥
ননুতববিনিশ্চয় (১) স্তাবৎ তিষ্ঠতুশাস্্ংতু ভনত কর্তব্য প্রতিপাদয়তি ইত্যাশন্ক্য তদপি তন্তকর্তৃব্যাভাবমেৰ বোধয়তি ইত্যাহ-_সমাধিমিতি। যো হৃদগ়েন
বুদ্ধয| অস্তসর্বাস্থোইস্তাঃ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বাঃ অশেষা; আস্থা; আসক্তিবিশেষাঃ

যস্ত সতথাবিধঃ অতএব উত্তমাশয়ঃ উত্তমঃ আশয়লোহভিপ্রায় নির্মল জ্ঞানং
যন্ত ম তথোক্তঃ স মুক্ত এব অতঃ সমাধিমথ কম্ম্মাণীত্যনবয়ঃ ॥ ১০২ ॥

আচার
বল, তবে তাহা তৰ্জ্ঞানীর প্রতি সম্তবে না, যেহেতু যেব্যক্তির

ব্ণাশ্রম, জীবিতকাল, ও অবস্থা ইত্যাদিতে অভিমান আছে, তাহারই প্রতি
বিধিনিষেধ; কিন্তু অভিমানশৃন্ত তত্জ্ঞানীর পক্ষে তাহা নাই। ৯৯১০০

মায়াকঙ্গিত ব্ণাশিমাদি দেহেরই ধর্ম, কিন্তু নিত্য বোধন্বরপ আত্মাতে

সেসব কিছুই নাই, তত্বজ্ঞানীর এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় আছে! সেইনির্মলজ্ঞানসম্পনন
পুরুষ সমাধি বা ক্মানুষ্টান করুন, আর না-ই করুন, অস্তঃকরণে

অনিত্য সাংসারিক বন্তরপ্রতি আস্থা!নাথাকাতে তিনি নিশ্চয়ইমুক্তিলাভ
করেন। ১০১।১০২।

মি ) রবিন ইতি মুৎ পু পা
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নৈ্র্্যেণ ন তল্যার্ঘসস্তার্থোহস্তি ন কর্্মভিং |
ন সমাধানজপ্যাভ্যাৎ যন্তয নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ ১০৩ ॥
আত্মাসঙ্গস্ততোহন্তৎ স্যাঁদিজ্্জালং হি মায়িকম্।

ইত্যচঞ্চলনিণাঁতে কুতো। মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥
এবং নাস্তি প্রসঙ্গোহুপি কুতোহশ্যাতিপ্রসপ্তীনম্ ।

প্রসঙ্গে! যস্থা তস্তৈব শঙ্ক্যেতাতিপ্রসপ্তীনম্ ॥ ১০৫ ॥
বিধাভাবান্ন বালন্ত দৃষ্ঠাতেহুতি প্রসঞ্জনম্।
শ্যাৎ কুতোহুতিপ্রসঙ্গোহন্য বিধ্যভাবে সমে সতি ॥ ১০৬ ॥
বিদুষাৎ কর্তব্যৎ নাস্তীত্যত্র বচনাস্তরমুদাহরতি। নৈষন্মযেণেতি | নৈষ্ন্্যং
কর্মবরাহিত্যৎ তেন কর্মৃত্যগেনেত্যার্থঠ সমাধানং সমাধির্জপ্যৎ জপঃ॥ ১০৩ ॥
ননু বিছ্যাপি বাসনানিবৃজয়ে ধ্যান কর্তব্যমিত্যাশক্ক্য সম্যক্জ্ঞানিনো

বাসনৈব নাস্তীত্যাহ আত্মাসঙ্গ ই তি॥ ১০৪ ॥
ভবত্ববং প্রকৃতে কিমায়াতম্ ইত্যত আহ,_এবং নাস্তি প্রসঙ্গোহপীতি।

কন্ত তহতিপ্রসঙ্গ ইত্যত আহ-_প্রসঙ্গো যস্ত তন্তৈবেতি ॥ ১০৫॥
এবংক দৃষ্টমিত্যত আহ-_বিধ্যভাবান্ন বালন্তেতি। দাষ্টস্তিকে যোজয়তি
স্তাদিতি॥১০৬॥

ধাহার মন বাসনাশুন্ত, কর্মের অননুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানে তীহার কোন ফল
নাই, সমাধি ও জপেও তাঁহার কোন ফন নাই, আত্মা অসঙ্গনিত্য চেতন

এবং তন্তি্ন সমূদ্বায় মায়াকার্ঘ এন্রজালিক বন্স্বরূপ, এইরূপ স্থিরনিশ্চয়
হইলে মনে কোথা হইতে বাসনা থাকিবে? ১০৩।১০৪ ।
পুর্ন্োক্ত প্রকারে বিধি-নিষেধ পালনরূপ আচার যদি জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর

না হইল, তবে গ্ৰাহার অত্যাচার হইবে কিরূপে? যাহার আচার আছে,

হারই অন্তাচার হইতে পারে (অন্তের নহে)। যেমন বিধির অভাব হেতু
বালকদিগের অত্যাচার অর্থাৎ আচার-ব্যতিক্রুম বল! চলে না, তদ্রূপ জ্ঞানীদিগের প্রতি কোন বিধি নাথাকাতে অত্যাচার ঝঁলবে কিরূপে ? ১০৫।১০৬।

পঞ্চদশী।
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. ন কিক্িদ্বেতি বালশ্চেৎ সর্ববং বেত্ত্যেব তত্তববিৎ।

অল্পঙ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্ব সথ্ানযয়োদ্বয়োঃ ॥ ১০৭ ॥
শাপানুগ্রহসামর্থ্যৎ যস্যাসৌ তত্ববিদ্ যদি
তন্ন শাপাদিসামর্থ্যং ফলৎ স্যাঁৎ তপসে! যত? ॥ ১০৮ ॥

ব্যাসাদেরপি সামধ্থ্যং দৃশ্ঠতে তপসে বলাৎ।
শাপাদিকারণাদন্তৎ তপো! জ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১০৯ ॥

দয় যস্যান্তি তস্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োর্জনিঃ।
বালন্ বিধ্যতাবে প্রয়োজকমজ্ঞত্মস্তি ন বিছ্ষইত্তাশক্ব্য তস্তঅজ্ঞসথাভীবেহপি বিধ্যভাবপ্রয়োজকং সর্ধবজ্ঞতবম্তীত্যাহ__-ন কিকিদিতি। তহি বিধ্যধিকার:
কম্সেত্যাশঙ্্যাহ-__অলসজ্স্তৈবেতি ॥ ১০৭ ॥

নু ব্যাসাদিবৎ শাগানুগ্রহসামর্ঘ্যৎ যস্ত স এব তন্ববিৎ নান্য ইতি শঙ্কতে
শাপানুগ্রহসামর্থ্মিতি। পরিহরতি__তন্নেতি। অত্র হেতুমাহ-_শাপাদিসামর্থামিতি॥ ১*৮॥

নুব্যাসাদীনাং ত্তববিদামপি শাপাদিসামথ্যৎ দৃষ্ঠতে ইত্যাশঙ্ক্য তেষাৎ ন
তত্জ্ঞানফলম্
অপি তু তপসঃ ফলমিত্যাহ ব্যাসার্দেরিতি। ননু তহি 'তপসা

ক্ষ বিজিজ্ঞাসম্থ' ইতি শ্রতেম্তপোরহিতস্ত তত্বজ্ঞানমপি ন ঘটেত ইত্যাশঙ্ক্য
শাপাদিকারণীদ্স্ত তপস; সত্তানৈবমিত্যাহ শাপাদীতি ॥ ১০৯॥

যদিবল,বালক বিধি-নিষেধের কিছুই জানে না, (সুতরাং বিধি-নিষেধ
তাহার পক্ষে নহে,) তবে ইহাও বলা যা যে,ততৃজ্ঞানী সর্বজ্ঞ ; কিন্ত
বিধি-নিষেধ-_অলজ্জের
পক্ষে) অজ্ঞবাসর্ব্বজ্ঞের পক্ষে নহে। ৯০৭।

অভিসম্পাত ব|অনুগ্রহ করিতেযেব্যক্তির সামর্থ আছে, তাহাকেও তত্বজ্ঞানী

বলিয়া স্বীকার করা বিধেয় নহে,-যেহেতু অভিসম্পাতাদি সামর্থ/-_তগস্তার
ফলমাত্র, তাহা জ্ঞানেরফল নহে।

বেদব্যাসাদিরওযে সে জামর্থ ছিল,

আহাও জ্ঞানের ফল নহে তপস্তারই ফল,আর জ্ঞানের কারণ যে তগস্তা ভাহা!
শাপ-কারণ তপস্য। হইতে ভিন্ন ১০৮/১০৯।

ধাহার দ্বিবিধ তগস্তা আছে, তীহার শাপাদি সামর্থ্য ও তত্জ্ঞান উভয়ই
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একৈকং তু তপঃ কুর্ববন্নেকৈকৎ লভতে ফলম্ ॥ ১১০ ॥
সামর্থ্যহীনে! নিন্দ্যশ্চেৎ যতিভির্বিধিবর্জিতঃ |

নিন্দ্যত্তে যতয়োহপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটেঃ ॥ ১১১ ॥
ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেমূর্দ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে।
অহে। যতিত্বমেতেষাঁৎ বৈরাগ্যভরমন্থরম্ ॥ ১১২ ॥

ব্ণাশ্রমপরান্ মুঢ। নিন্দস্তিত্যুচ্যতে যদি ।
দেহাত্মম তয়ে। বুদ্ধং নিন্দস্ত্ীশ্রমমানিনঃ ॥ ১১৩ ॥
তহি তেষাৎ ব্যাসাদীনাং তত্বজ্ঞানিত্বং শাপাদিকারণত্ব্চ কথং দৃশ্ঠতে ইত্যাশন্ধয উভয়বিধতপসঃ সপ্তাবাদিত্যহ-_ছয়ং বন্তাস্তীতি ॥ ১১০ ॥
ননু ঘঃ শাপাদিসামর্থ্যরহিতস্তস্ত বিধ্যভাবেহপি বিশ্িত ুষ্ঠাতভিনিন্দযতং
স্তাদিত্যাহ সামর্থাহীনো। নিন্দ্যশ্চেদিতি ॥ ১১১॥

এতেহুপি ভোগতুষ্টযর্ বিষয়ান্ সম্পাদয়েঘুরিত্যাশ্ব্য তদা তেষাং যতিত্বম্ব
ভীয়তে ইত্যভিপ্রায়েণোপহসতি তিক্ষাবস্রাদিরঙ্ষেযুরিতি ॥ ১১২ ॥
ব্ষয়লম্পটেঃ পামরৈঃ ক্রিয়মাণয়! নিন্দয়া ক্রিয়াপরাণাং নিটানাং হানিাসীত্যচ্যতে চেৎ তহি দেহাভিমানিভিঃ ক্রিয়াপরৈঃ ক্রিয়মাণয়! নিয়! ততত-

বিদোহপি নহানিরিত্যাহ বর্ণাশ্রমপরান্ মুঢ়া ইতি॥ ১১৩॥
জন্মে; এক এক প্রকার তপুগ্ত। করিলে এক এক প্রকারফল লাভ হয়। যদি

ব্ল, সামর্থাহীন বিধিবর্জিত ব্যক্তি যতি কর্তৃক নিন্দনীয় হন; তাহা দৃষ্য

নহে, সে নিন্ম। উভয়েরই তুল্য, যেহেতু নিরন্তর ভোগাভিলাবী ব্যক্তিরাও
যতিদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে । ১১০১১১।

যদি ব্ল, ভোগতুষ্টির জন্ত যতিরাও ভিক্ষা! ও বস্ত্রধারণ করিয়৷ থাকে।
(ভোগীর। কেন নিন্দা করিবে
?) তবে তাহাদিগের 'বৈরাগ্যতারমন্থর যতিত্বে

বলি-হারি যাই! (যতি, ব্্ধাশ্রমধন্মাবলম্বীদিগেরই অন্তর্গত), মূর্েরাই
ৰর্ণাশমাবলম্বীর নিন্দা করে, অর্থাৎ যতিরও নিন্দা! করে, তা করুক ক্ষতি নাই-_
একথ|যদিবল, ত (আমরা বলি) দেহাত্মজ্ঞানী আশ্রমাভিমানী সেই সকল
যতিরাও জ্ঞানীকে নিন্দা! করুন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ১১২১১৩।

পঞ্চদশী ।
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তদিখং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাঁধনানুপমর্দনাৎ।

ভ্তানিনাঁচরিতৃৎ শক্যৎ সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥ ১১৪।
মিথ) তববুদ্ধা! তত্রেচ্ছ! নাস্তি চেৎ তহি মান্ত তৎ।
ধ্যায়ন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারন্ধং বসত্বয়মূ ॥ ১১৫ ॥

উপীপসকন্ত সততং ধ্যায়নেব বসেদ্ যত? ।

ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য র্বত্বৎ বিষুুতাদ্রিবৎ ॥ ১১৬ ॥
ধ্যানোপাদানকৎ যৎ তদ্ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে |
প্রাসঙ্গিক পরিসমাপ্য প্রকৃতমনুরতি তদিখমিতি। তং তম্মাং কারণাং

ইখমুক্তপ্রকারেণ তত্জ্ঞানে সতি সাংনানুপমর্দনাং লৌকিকব্যবহারসাধনানাং

মনআদীনামূ অবিলাপনাৎ লৌকিকৎ বুঁজ্যপরিপালনাদি কর্ম জ্ঞানিনা সমাগাচরিতুৎ শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

ননু তত্ৃবিদঃ প্রপঞ্চমিথ্যাতৃজ্ঞানেন অত্রেচ্ছৈব নোদীয়াং ইতি চেং তহি
সবকন্্ানুসারেণ বর্তৃতামিত্যাহ মিথ্যাত্তেতি ॥ ১১৫ ॥
ইদ্রানীম্ উপাসকল্ঠাতো৷ বৈষম্য দর্শয়তি উপাসকস্তিতি। তত্রোপপভিমা
যত ইতি। ধত কারণা২ তনত বরন ধ্যানেনৈব কুতং ন প্রমাণেন প্রমিতম

অতো ধ্যায়িনা সদ! ধ্যানং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ৷তত্রদৃষ্ান্তঃ বিষ্ুতাদিবাদিতি। যথ!
স্ম্মিন্ ধ্যানেন সম্পাদিতন্ত বিষুততাদেঃ পারমার্থিকত্বং নাস্তি তন্বদিত্যর্থ ॥ ১১৩ ॥

ধ্যানসম্পাদিতন্তাপি তশ্ত পারমাধিকতবৎ কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্য ধ্যানসম্পাদিতস্ত বাগধেনুত্বাদেঃ ধ্যানাপ|ায়হুপগমদর্শনানৈবমিত্যাহ ধ্যানেতি।

জ্ঞানেন প্রকাশিতন্ত ব্ন্াতন্ত ততে৷ বৈলক্ষণ্মাহ বাস্তবীতি। হেতুগর্ভিতং
এই প্রকার তত্বজ্ঞন হইলে, মন প্রভৃতি ব্যবহারসাধনের আচার না হওয়ায়

জ্ঞানীব্যক্তি সম্যকৃপ্রকারে রাজ্যপালনাদিরূপ লৌকিক ব্যবহার আচরণ করিতে

সমর্থ হন। যদ্দি
বল, মিথ্যাত্ব জ্ঞান হওয়াতে ব্যাবহারিক বিষয়সকলে জ্ঞানী

ব্ক্তির ইচ্ছা হয় না; তাহার উত্তর এইযে_তাহ! না হউক, কিন্তপ্রারনধ

কন্মানুসা
তিনিধ্যানে
রে হউক বা ব্যবহারেই হউক, অবস্থিত হইতে পারেন।

উপাসক ব্যক্তি সর্বদাই ধ্যানে তৎপর হইবেন, যেহেতু ধ্যান দ্বারাই
সাহার বিষুভাবপ্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্গততপ্রাপ্তি হয়। ধ্যান যাহার কারণ, ধ্যানা-
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বাস্তবী ব্রন্মত নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭ ॥
ততোহভিজ্ঞাপকৎ জ্ঞানৎ ন মিত্যৎ জনয়ত্যদ2।
জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন ছি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮ ॥

অস্ত্যেবোপাসকস্যাঁপি বাস্তবী ব্রহ্মোতেতি চেৎ।
পামরাণাৎ তিরশ্চাঞ্চ বাস্তবী ব্রন্মতা ন কিমূ ॥ ১১:

অজ্ঞানাদপুমর্থতবমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্।
বিশেষণমূ, ঘতে। ব্রহ্বীত্বৎ বাস্তব অতো! জ্ঞাপকজ্ঞানাভাবে সতি নৈব বিলীঝ্বতে ॥ ১১৭ ॥

বাস্তবত্াদেব জ্ঞানেন নৈব ভন্তাতে ইত্যাহ ততোহতিজ্ঞাপকমিতি। যতোহদে৷
্রহ্মত্ৎ নিত্যৎ তে জ্ঞান তন্তাভিজ্ঞাপকমূ অববোধকমেব ন জনকমিত্যর্থু।

অন্রোপপত্তিৎ ব্যতিরেকমুখেনাহ জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণেতি। অয়মভিপ্রায়,-ব্রঙ্গত্বং

যদি জ্ঞানজন্যৎ স্তাৎ ভর্হি জ্ঞাননাশে স্বয়ং বিলীয়তে ন চ বিলীয়তেহতো ন
জন্যমিত্যর্থ॥১১৮ ॥
ননু জ্ঞানিবদৃপাসকস্তাপি ্র্ধত্বং বাস্তবমস্ত্যেবেতি শঙ্কতে অস্তোবোপাসকন্তেতি। অত্যলমিদমুচ্যতে ইত্যতিপ্রায়েণাহ পামরাণামিতি ॥ ১১৯॥

পামরাদীনাৎ বিদ্যমানমপি ব্রহ্বত্বদ্ অজ্ঞাতত্বাং ন পুরুষার্থোপয়োগীত্যাশ্ক্য
অজ্ঞাতত্নাপুরুষার্থোপযোগিত্বমুপাসকন্ঠাপি সমানমিত্যাহ অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমিতি।

ভাবে তাহার লয় হইতে পারে, অতএব উপাসকের সর্বদাই ধ্যান কর!
আবশ্যক, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ

যে বাস্তবিক ত্রহ্ধত্, তাহা জ্ঞান আলোচনার

অভাবে বিলীন হইবার
নহে । ১১৪-_১১৭।

অতএব

জ্ঞন কেবল ব্রহ্মত্বের অভিজ্ঞাপক মাত্র, হার 'কারণ নহে,

কেনন৷ বরক্গত্ব নিত্য; অতএব মাত্র জ্ঞানের অনুষ্ঠানের
অভাবে জ্ঞাপকের
অসভভাবে সত্য কখন বিলীন হয় না। ১১৮।

বদি বল, উপাসকেরও নিত্য সিদ্ধ পরত্রহ্গত্ব আছে। (আমর! বলি)

সূব্যক্তি্িগের এবংতির্ঘযগ জাতির নিত্যসিদ্ধব্হষদ্বরূপত্ব নাই কি?। ১১৯।

পঞ্চদশী ।
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উপবাসার্দ যথ! ভিক্ষা! বরৎ ধ্যানৎ তথান্যতঃ ॥ ১২০ ॥

পামরাণাৎ ব্যবহৃতের্বধরৎ কর্্াদ্যনুষ্টিতিঃ।

ততোহপি সগুণোঁপান্তিনিগুণোঁপাদন। ততঃ ॥ ১২১ ॥
যাবছ্ বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যৎ বিবর্ঘাতে।
লরন্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নিগুণোপালনৎ শনৈঃ ॥ ১২২ ॥
যথা সৎবাদিবিভ্রাস্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে ।
বিদ্যায়তে তথোপাস্ডির্ম,ক্তিকালেহতিপাকতঃ ॥ ১২৩ ॥

সংবাদিভ্রমতঃ পুৎসঃ প্রবৃত্স্যান্যমানতঃ।
নন্থু ত্ণপাসনং কিমর্থমতিবীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য ইতরানুষ্টান্ত্যেঃ শরেষটত্বািপ্রায়েণৌক্তমিতি দৃষ্ান্তপূরর্বকমাহ উপবাসাদিতি ॥ ১২০ ॥
ইতরানুষ্ানাৎ 'শ্রৈঠ্যমেৰ দর্শসতি পামরাণাৎ ব্যবহৃতেরিতি ॥ ১২১ ॥

উত্তবোত্তরশ্ৈষ্ট্যে কারণমাহ যাবদধিতি। . নির্শুণোপাসনস্ত সর্নাশ্রৈষ্ঠো
কারণমাহ ব্রন্ধজ্ছানায়তে ইতি ॥ ১২২ ॥

উত্তমর্থৎ দৃষ্টাসতপ্রদর্শনপূর্ববকং দ্রঢুয়তি যথেতি॥ ১২৩॥
ননু সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ্বপ্নমেৰ ন প্রম1 ভবতি কিন্তু তয়! প্রবৃত্তস্তেক্িযার্থলমি-

কর্ঘাৎ পরম! জায়ত ইতি শঙ্কতে সংবাদীতি। অন্থ, তর্হি নির্ভণোপাসনমপি
তবে তন্বজ্ঞনের অভাবজন্য তাহাকে যদি পুরুষার্থ ন৷ বল,ত উপাসক

এবং মুদি উভয়েরই
ততাহা তুল্য। যেমন অনাহারে থাকা অপেক্ষ। তি!
করিয়। আহার কর| ভাল, তদ্রপ অন্ত কার্য করা অপেক্ষা! ধ্যানের অনুষ্ঠান

শ্রেয়:ও কুকর্ম কর! অপেক্ষা কম্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়, এবং তাহা হইতেও
সগ্তণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ, আর সর্ব্বাপেক্ষ। নির্ণ-উপাসনা শ্রেষ্ঠ। ১২০১২৯।
যেকার্য
যতজ্ঞানের নিকটবর্তাঁ সেই কাধ্যতত শ্রেষ্ট; উপাসন। ক্রমশ;
তব্জ্ঞান্রূপে পরিণত হয়, অতএব তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ । ১২২।

যেমন সম্থাদী ভ্রম ফলপ্রাপ্তিব্ষয়ে ভ্রমব্শতঃ প্রমাতুল্য কাধ্যকর হয়, তদ্রপ
পরিপক্ক নির্ুণ উপাসনাও মুক্তিপক্ষে তত্রজ্ঞানতুল্য হয়। সম্থাদি ভ্রমে প্রবৃত্ত

পুরুষের (সেইভ্রমপ্রমাতুল্য
হয়না, কিন্তু) অন্ত কোনপ্রমাণ ছারা প্রমাজ্ঞান

ব- ইহাযদি বল, ভবে তদ্রপ উপামনাও (তন্বজ্ঞান
পরিণতরূপে
ন|হউক )
২৯
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প্রমেতি চে তথোঁপাস্তিন্ান্তরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪ ॥

মুর্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি।
অন্ত নাম তথাপ্যত্র প্রত্াসত্তির্ব্বিশিষ্যতে ॥ ১২৫ ॥

নিওণোপাসনৎ পক্কং দমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ।

যঃ সমাধিনিরোধাখ্যঃ সোহনায়াসেন লভ্যতে ॥ ১২৬ ॥
নিরোধলাভে পুংসোইস্তরস্গৎ বস্তু শিষ্যতে।

পৃনঃপুনর্ববাসিতেহস্মিন্ বাক্যাৎ জায়েত তত্ববধীঃ ॥ ১২৭ ॥
নিদিধ্যাস্নরূপৎ সদ্বাক্যজন্ঠাপরোক্ষজ্ঞানে কারণৎ
স্তিরিতি ॥ ১২৪ ॥

ভবিষ্যতীত্াহ তথোপা-

নন্বেবং সতি মূর্ভিধ্যানাদেরপি শিরিন
স্তাদিতি চেৎতদপ্যঙগীক্রিয়তে ইত্যাহ যুক্তীতি। তহি নির্শুণৌপাসনে কোহুতিশয়স্তাত্রাহ তথাপ্যন্রেতি। প্রত্যাসন্তিঃ সামীপ্যজ্ঞানং প্রতীতি শেষং ॥ ১২৫
প্রত্যাসত্তিপ্রকারমেব দর্শয়তি নির্শঁণোপাসনমিতি।

নির্ভশোপাসনং যদা

পরুৎ ভবতি তদা সবিকল্পকসমাধিঃ স্তাং ততঃ; সবিকল্পকসম[ধেনিরোধাখ্যে

ন্তস্তাপি নিরোধে জর্ধনিরোধানিবাঁজ, সমাধিরিতি হৃত্রোভলক্ষণে৷ নির্বকল্নকঃ
সমাধিঃ সোহনায়সেন লভ্যতে ॥:১২৬॥

ভবত্রেবং নির্বিকল্পকলাভস্ততঃ কিম্তাত আহ।

নিরোধলাভ ইতি।

ততোহপি কিমিত্যত আহ পুন্ঃপুনরিতি। অন্থিন্নসঙ্গে বস্তনি পুনঃপুনর্বাসিতে

নিদিধ্যাসনরূপে পরিণত হইয়া ব্রদ্ধাপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হউক
( তাহাতে
ক্ষতি কি)। ১২৩/৯২৪।

কোনপ্রকার মৃত্তি ধ্যান বা মগ্রজপ প্রভৃতিরও যদি পরষ্পরায়
অপরোক্ষজ্ঞান-কারণত্ব

স্বীকার কর, আপত্তি

নাই, তবে

সাক্ষাং-

কারণতৃরূপে নির্্ণ উপাসনায় ৰিশেষ আছে। নির্্ণ উপাসনাই
পরিপক হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়, অতএব নির্্ণ উপাসন! হইতে
অনায়াসে নির্দ্িকল্পক সমাধি লাত হইতে পারে। ১২৫/১২৬।

পূর্ব্োকতপ্রকারে নির্ধিকল্পক সমাধি হুসাধিত হইলে, অন্রঃকরণে কেবল অসঙ্গ

পঞ্চদশী।

ডি

নিধ্বিকারাসঙ্গনিতাকপ্রকাশৈকপূর্ণভাঠ।
বুদ্ধ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহস্ত্যাবিবাদত; ॥ ১২৬ ॥
যোগাভ্যাসস্তিতদর্থোহম্ৃতবিন্দাদিধু শ্রুতঃ।

এবঞ% দৃষ্টদারাপি হেতুতাদন্যাতো বরমূ ॥ ১২৯ ॥

উপেক্ষ্য ততীর্ঘযাত্রা-জপাদীনেব কুর্ববতাষ্ !
চি সমুতস্থজ্য করং লেটীতি ন্যায় আপতেৎ্ ॥ ১৩০ ॥
ভাবিতে সতি বাক্যাৎ তত্তমস্ত।দিলক্ষণাৎছি

গ্মহং ্া্মীতোব-

মাকারং জায়েতোতপদ্যেত ॥ ১২৭ ॥

তত্তজ্ঞানম্বরপমেব বিশদয়তি নির্ব্িকারেতি ॥ ১২৮ ॥

নন্থু নির্ব্বিক্পমাধিবশাদপরোক্ষজ্ঞানমুদেতীত্যত্র কিৎ প্রমাণমিত্যাশ্ক্য
অমৃতবিদ্দাদিশ্রুতয়ঃ প্রমাণমিত্যাহ যোগাভ্যাম ইতি। ফলিতমাহ এবকেতি।
এব্ঝ সতি নির্ভুনোপাসনগ্ত।প্যপরোক্ষজ্ঞানপ্রত্যাসত্তিসম্তবে সতি ছৃষ্টদ্বারাপ

নির্বিক্লকসমাধিলাভখারেণ অপি শব্াদদৃ্দারাপি হেতৃত্বাৎ জ্ঞানসাধনতাৎ অন্ততঃ
সপ্তণোপাসনাদিত্যে! বরৎ শ্রেষ্ঠমিত্যর্থ ॥ ৯২৯ ॥
এবং নির্ভূণোপাসনস্তাপরোক্ষজ্ঞানসাধনত্বে সিদ্ধে সতি তৎ পরিত্যজ্যান্তত্র

্রবৃস্তানাৎ
বৃথাশ্রম: স্তাদিতি লৌকিকন্ঠায়প্রদর্শনেনাহ উপেক্ষ্যেতি ॥ ১৩০॥
চৈতন্ত মাত্র অবশিষ্ট থাকে, পশ্চাৎ পুনঃপুনঃ ভাবনা দ্বার তাহ! দুটীকত
হইলে, মহাবাক্যপ্রতিপাদিত তরজ্ঞান আবির্ভূত
হয়অর্থাৎশীস্ত্ো্ নির্বিকার,
অসঙ্গ, নিত্য, এক, স্বপ্রকাশস্বরূপ, পূর্ণ, পর্রহ্মচৈতন্ত অ্বদ দুটরূপে
সুদ্ধিতে আরঢ হয় । ১২৭1১২৮।

এইজগ্তই

পূর্বোক্তপ্রকার

যোগাত্যাম অমৃতবিনদু প্রভৃতি উপনিষদে

স্পষ্টক্রপে উক্ত- হইয্বাছে, অতএব প্রত্যক্ষ নির্ধিকল্পক সমাধিলাভ দ্বারা এবং
মুষ্ট দ্বার তত্বজ্ঞানের সাধনহেতু সপ্তণোপাসন। প্রস্থৃতি অপেক্ষা নির্শ-উপাসনা
শ্রেষ্ঠ ; তাহ। উপেক্ষা করিয়া যেব্যক্তি জপ বা সগ্ডণ-উপাসনাদির অনুষ্ঠান

করে, তাহার পক্ষে হস্তস্থ গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্ত লেহন করাই হয়। ১২৯/১৩,

৩৪০

পঞ্চদশী।

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতে। যদি ।
বাঢৎ তম্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ জীরিতঃ ॥ ১৩১ ॥
বন্ুব্যাকুলচিত্তানাং বিচাঁরাঁৎ তত্বধীর্ন হি।

যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নস্ততি ॥ ১৩২ ॥
অব্যাকুলধিয়াৎ মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্বনাম্।

সাংখ্যনাম! বিচারঃ স্যাম্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ ॥ ১০৩
. নন্বাত্মতত্ববিচারং পরিত্যজ্য নির্ভুণোপামনৎ কুর্ব্বতামপ্যয়ং স্ঠায়ঃ সমান

ইত্যাশশ্ক্যাঙ্গীকরোতি উপাসকানামিতি। তহি নির্ভুণোপাসনৎ কুক প্রতিপাদ্য
ইত্যত আহ তম্মাদিতি ৷ যম্মাছুক্তনতারপ্রসন্স্তম্মাদ্ বিচারাসম্ভবে যোগ উপাসনমুক্তমিতার্থ ॥ ১৩১ ॥
বিচারাসম্ভবে কারণমাহ বহুব্যাকুলচিত্তানীমিতি। যতে! শ্চারো ন জন্তব্তি

অতো যোগ? কর্তব্য ইত্যাহ যোগো মুখ্য ইতি। মুখ্যত্বে কারণমাহ ধীদর্প ইতি
তেন যোগেন, যতো ধীদর্পো নশ্ঠতি অতো৷ মুখ্য ইত্র্থঃ॥ ১৩২ ॥
এবং ব্যাকুলচিত্তানাং যোগস্ত মুখ্যত্বমভিধায় তদ্রহিতানাৎ বচার এব মুখ;
ইত্যাহ অব্যাকুলধিয়ামিতি। সাংখ্যনাম৷ বিচারঃ সাংখ্যশববাচ্যন্তত্ববিচারো মুখ্যঃ।
কৃত ইত্যত আহ ঝঁটিতি সিদ্ধিদ ইতি॥ ১৩৩॥
শশী

শা

শা

শা্াাীাীাটিীীিশীটী

আত্মতত্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল নির্ুণ উগাসনাতেই রত

থাকে, তাহাদিগের
প্রতিও তপূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত উদাহ্ৃত হইতে পারে
;হা,পারে
বৈকি, এই নিমিত্তই
তবিচারের সন্তাবন| না থাকিলেই যোগ উপাসনা! বিহিত
হইয়াছে। নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্তচিন্ত ব্যক্তিদিগের বিচার দ্বার! তত্তজ্ঞান সম্ভব
হয় না, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি উপাসনাই মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে,
দ্বারাই তাহাদিগের অস্তঃকরণের দৌষসকল বিনষ্ট হয় ১৩১। ১৩২।
যাহাদিগের চিত্তব্যান্ুল নহে, অথচ কেবল মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদিগের
পক্ষে সাংখ্যশববাচ্য তন্ববিচার সর্ধ্(তোভাবে শ্রেষ্ট যেহেতু তন্বারা শীঘ্র

মুক্তিলাভ
হয়। ১৩৩।

পঞ্চদশী।

৩৪১

যৎ সাঙ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানৎ তদ্ যৌগৈরপি গম্যতে।
একৎ সাজ্থ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ ১৩৪ ॥

তৎ-কারণৎ সাঙ্যযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতি; ।
যন্ত শ্রুতের্ব্বিুদ্ধঃ সআভাসঃ সাঙ্খ্যযোগয়ো ॥ ১৩৫ ॥
উপাসনং নাঁপি পককমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ১৩৬ ॥
যৎং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলে বরম্।
যোগসাংখ্যয়োরুভয়োরপি তত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিসাধনত্ে গীতা-বাক্যং প্রমাণয়তি
,ঘখ সাংখ্যৈরিতি। যঃসাংখ্যঞ্চ যোগ ফলত
একৎ পণ্ঠতি সশাস্মার্থ, সম্যক্
পন্ঠাতীত্র্থঠ ॥ ১৩৪॥
ন কেবল গীতাবাক্যং প্রমাণৎ কিন্তু তনুলভূতা শ্রুতিরপ্য্তীত্যাহ__তৎকারণমিতি। ননু সাংখ্যযোগয়োরুভয়োরপি ভ-জ্ঞানছ্বারা__মুক্তিসাধনতে-

নাঙ্গীকারে ্ঙছান্্প্রতিপাদিতানাং

তত্বানামপি স্বীকার্ধযতৃং স্াদিত্যাশঙ্ক্যাহ

' _যস্ত্িতি। আভাসে বাধ্যত ইতার্থঃ
॥ ১৩৫॥
নন্পাসনং কুব্বাণস্ত তনঙ্ঞানাৎ প্রাপ্তমরণে সতি মোক্ষো ন সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_উপাস্নমিতি ॥ ১৩৬

৯». মরণাবসরে জ্ঞানানুক্তিলাতে প্রমাণমাহ-_যংযং ঝাপীতি। হচ্চি্ত্তেনৈবভগবদগীতায় আছে,__সাংখ্য বিচার দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি হয়, যোগ

ছারাও তাহাই হয়, অতএব সাংধা এবং যোগ উভয়কেই যে ব্যক্তি অপৃথক্। ব্লগেজানেন,তিনিইবধার্থশাস্ত্রেরঅর্থজানেন। ১৩৪ ।

সাংখ্য ও যোগপ্রতিপাদিত
তত্বজ্ঞান মুক্তির প্রতি কারণ, ইহা শ্রুতিতেও
উক্ত হইয়াছে; কিন্তু যাহা শ্রতিবিরুদ্ধ, তাহ। সাংখ্য
ওযোগের আভাস-অর্থাৎ

শ্রতিপ্রতিপীদিত তব্ববিচারই সাংখ্যশব্দেরঅর্থএবংশ্রতিপ্রতিপািত উপাসনাই
। যোগশবার্থ: কপিলপ্রনীত সাংখ্যমত বা পতঙ্জলিপ্রণীত যোগমত স্থানে স্থানে
্কতিবিরুদ্ বলিয়াভাহাপ্রকৃতসাংখ্য-যোগ নহে। ১৩৫!

ইহজন্মে যে ব্যক্তির উপাসনা পরিপক না হয়, মরণকালে অথবা ত্রহ্গ-

) লোকপ্রাপ্তিরপর তবৃজ্ঞান হয়, অনন্তর তাহার মুক্তি হয়। তদ্দিষয়ে প্রমাণ
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তৎ তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শান্ত্রতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অ্তাপ্রত্যয়তো৷ নূনং ভাবি জন্ম তথা! সতি।
নিগুপিপ্রত্যয়োহপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮ ॥

সিত্যনিু পরপত্তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্।
অর্থতো৷ মোক্ষ এবৈষ সংবাদিভ্রমবন্মতঃ ॥ ১৩৯ ॥
প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজস৷ ধুক্তঃ মহাত্মনা থা সম্কল্পিত লোকং নয়তী;তি বাক্যাচ্চেতার্থঠ ॥ ১৩৭ ॥

ননদাহৃতাত্যাং অতিস্মৃতিবাক্যাত্যামন্তযপ্রত্যয়তো ভাবি জন্মাভিধীয়তে
্ানানমুক্তিরিত্যাশস্ক্য মুখতস্তথা বিধানমন্গীকরোতি অন্ত্প্রত্যয়ত ইতি। কথং
তহি মরণকালে জ্ঞানাৎ মোক্ষো ভবতীতাত্রেদং বাক্য প্রমাণত্বেন উপন্স্তমত্যাশস্ক্যাহ__তথা। সতীতি। তথা সত্যস্তাপ্রতায়া, তাবিজন্মনিশ্চয়ে সতি
সগ্ডণোপাসকন্ত যথা মরণাবসরে

পূর্ববাত্যাসবশাৎ সগ্ণত্রক্মাকারঃ প্রত্যয়ে

জাতে এবং নির্ভুণোপামকস্তাপি নিওণবুহ্ষগোচরঃ প্রত্যয়ে জায়তে জনিষ্যতে

ইতার্থ॥ ১৩৮॥
নু নির্তপপ্রত্যয়াভ্যাসবশাৎ নিগুত্ষপ্রাপ্তিরেব ভবেং ন মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য
বক্ষপ্রাপতিমুক্যোঃ শবমাত্রেণ
ভেদো নার্থত ইত্যাহ-_নিত্যনির্শুণেতি। তত ব্রহ্ম

নিত্যমিতি নামমাত্রেণোচ্যতামর্থতন্ত্বেষ
মোক্ষ এব স্বরূপাবস্থিতিুক্তিরিত্যতিধানাদিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্ান্তমাহ__সংবাদীতি। যথা সংবাদিত্রমো নামমাত্রেণ
ভ্রমইত্যুচ্যতে বস্ততন্ত তসবজ্ঞানমেব তদদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯।
যথা, ধাহারা অন্তকালে যেযেভাবম্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহারা
তত্তৎ ভাব প্রাপ্ত হয় (ইহা গীতাবাক্য )1 ভ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে__যে
ব্যক্তি যদ্বিষয়ে একাগ্রচিতত হয়,সে তাহাইপ্রাপ্ত হয়। ১৩৬১৩৭।

,

ইহা যদি
চরম সময়ের উভভমাধম জ্ঞান অনুসারে উত্তমাধম গতি হয়,

স্থিরীকৃত হইল,তবে সগ্ুণ-উপামকের মরণকালে সগ্ুণ-রর্ষাকারজ্ঞানের ত্যায়

4

নর্-উপাসকেরও তৎকালে নির্ভণ-ব্হ্গাকার জ্ঞান হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। ১৩৮। -%
নিতা নির্ুণ নামে মাত্র, ফলে কিন্তু তাহ!মোক্ষম্বরূপ; যথ| সংবাদী ভ্রম,

নামমাত্রে ভ্রম, ফলে কিন্তু তন্বজ্ঞানস্বরূপ ৷১৩৯।
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তথ্সামর্থ্যাজ্জায়তে ধীমুলাবিদ্যানিবর্ডিক!!
অবিমুক্তোপাসনেন তারক্রন্মাবুদ্ধিবৎ ॥ ১৪০ ।
সোহকামো (১) নিষ্ষাম ইতি হশরীরে! নিরিক্দ্িয়ঃ ।

অভয়ং হীতি যু্তত্বং তাঁপনীয়ে ফলং শ্রুতম ॥ ১৪১ ॥

উপাসনস্য সামর্থযাৎ বিদ্যোৎপন্তির্ভবেৎ ততঃ।

নান্বাঃ পন্থা! ইতি হোতচ্ছান্ত্রৎ নৈব বিরুধ্যতে ॥ ১৪২ ॥
ননু নির্ভতুগোপাদনন্ত মানসক্রিয়ার
সত মুক্তিসাধনত্বাভিধানং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য ভক্ন্তজ্ঞানন্ত মোক্ষসাধনত্বাভিধানানন বিরোধ ইত্যাহ তংসামর্থ্যাদিতি।
তত্র ৃষ্টান্তমাহ-_অবিমুক্তেতি ৷ যথা অবিমুক্ত-_সগুণরন্ষোপাসনসমর্থ্যা
তারক
রহ্ধবিদ্যা জায়তে এবং নির্ভতগোপাসবাৎ নির্তপত্রহ্ষাজ্ঞানং জায়তে ইতার্থঃ॥ ১৪০ ॥
নু নির্শুণোপাসনন্ত মোক্ষফলমিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_সোহকাম
ইতি। “সোহকামে! নিক্ষাম আপ্তকাম আত্মকামো৷ ন তন্ত প্রাণ! উতক্রামস্তয ব্রৈৰ
সমবলীয়্তে ব্রশ্গৈব জন্ ব্রহ্মাপ্যেতি অশরীরো নিরিবিয়োহপ্রাণোহছমনাঃ সচ্চিদানঙ্মাত্রসস্বরাু ভবতি য এবং বেদ, চিন্ময়ো হায়মোস্কারশ্চি্ময়মিদৎ সর্ব
ভম্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তন্ভবত্যেতদমূতমভয়মেতদ্তরঙ্গীভয়ং বৈ ব্রক্ম ভবতি
ধ এবং বেদেতি রৃহস্তমিত্যাদিবাক্যেস্তাপনীয়োপনিষদি নির্ভুণোপাসনস্ত মোক্ষঃ
ফলত্েন শ্রায়তে ইত্যর্থঠ ॥ ১৪১ ॥

নন্পাসনয়া মুক্তি সতাচ্েন্াহাঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়' ইতি শ্রুতিবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্যবিদ্যাব্যবধানেন মোক্ষপ্রবত্বীতিধানান্গ
বিরোধ ইত্যাহ উপাসনস্তেতি ॥ ১৪২.॥
যদিও মানস্রিয়ারূপ নির্শণ-উপাসনাও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি

জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন অবিমুক্ত (রণিসীক্ষেত্রে
তহার ফলে অজ্ঞাননিবর্তক

উপাসনাফলে অন্তকালে তারকত্র্গ জ্ঞান হয়, উহাও তদ্রপ। (নির্ততণ"

ইত্যাদি
ামো
নিষ্কাম আপ্তকাম”
উপাদনার মোক্ষফলবিষয়ে প্রমাণ যথ!)_-'সোৎক

তাপনীয় শ্রুতিবাক্যে নির্ুণৌপাসনায় মুক্তি-ফল রত আছে । ১৪০১৪১।
উপাসনার সামর্ঘ্ব্শত; মুক্তিজনক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব, জ্ঞান.

ব্যতিরেকে মুক্তির আর উপায়াস্তর নাই-_এই যে শীস্তরবাক্, ভাহা অক্ষত
(১ “মকাম ইত্যম্মদেশীয় পাঠঃ।”
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নিষ্কামোপাসনাম্ক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।

ব্রহ্মালোকঃ সকামস্য শৈব্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩ ॥
য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।
ন এতম্মাজ্জীবঘনাৎ পরৎ পুরুষমীক্ষতে ॥ ১৪৪ ॥

অপ্রতীকাধিকরণে তৎক্রুতুন্তায় ঈরিতঃ |
ব্রন্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫
ঘিরণে ব্রক্ষলোকে বা!তব বিজ্ঞায়মুচ্যতে' ইত্যুক্তেহর্থে শ্রুতিঘবয়ং পরসাাতি
নিষ্কামোপাসনাদিতি ॥ ১৪৩॥

তত্র "সোহুকাম' ইত্যাদি তাপনীয়বাক্যৎ পুর্র্বমেবোদাহৃতমূ, ইদানীং
শৈ্য-প্রশ্মোপনিষদৃবাক্যমর্থতিঃ পঠতি য উপান্তে ইতি। “ঃ পুনরেতত ্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পর পুরুষমভিধ্যায়ীত সতেজসি হুর্্ে সম্পন্নো যথাপাদোদরতৃচা বিনি্মচ্যতে এবং হ বৈ ঙ পাপ্মনা বিনিরদক্তঃ স সামতিরুনীয়তে

্রহ্গলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরৎ পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে' ইতি সকামস্
্রহ্ধলোকপ্রাপ্তিঃ শ্রায়ত ইত্যর্থ। নম্থু শৈব্যপ্রশ্মে সকামন্ত ত্রহ্থলোকগতিরেব
প্রতীয়তে ইত্যাশস্ক্য তত্র তন্বদাক্ষাৎকারশ্চঞয়তে ইত্যাহ স এতস্মাদিতি।
ব্হ্বলোকং গতঃ সূ উপামকঃ এতম্মাৎ জীবনাৎ জীবসমন্টিরপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ
পরমূ উৎকৃষ্ট পুরুষং নিরুপাধিকচৈতন্যরূপৎ পরমাত্মানমীক্ষতে সাক্ষাৎকরোতীত্যঃ ॥ ১৪৪ ॥

কিঞ্ 'অপ্রতীকালম্বনানয়তী'তি বাদরায়ণ 'উভয়থ। দৌষাৎ তত ক্রুতুশ্চেত্যত্
কামানুসারেণ ফলপ্রান্তির্ভবতীতি প্রতিপাদিতং তম্মাদপি সকামসত ব্রচ্মলোকগতি-

রিত্যুক্তেত্যাহ অপ্রতীকেতি॥ ১৪৫॥
হি

নিত

হইল ন!। এই অভিপ্রায়েই তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, নিষ্কামউপাসনা দ্বারামুক্তিহয়, আরপ্রশ্মৌপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সকাম
উপাসনায় সত্যলোকগ্রাপ্তি হয়। ১৪২১৪৩।
সকাম হইয়া ত্রিমাত্র ওক্কারদ্বারা সগুণ উপাসনা করেন, তিনি তন্বারা
ধিন
ব্রহ্ধলোকে নীত হন; কিন্তুতিনি তথায় তত্তজ্ঞান লাভ করিয়া কল্লান্তে তদধিপতি
্রন্ধা সহিত তুরীয় চৈত্য্য লাভকরেন অর্থাৎ মুক্ত হন, অতএব অপ্রতীকাধি-

পঞ্চদশী |
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নিগু'ণোপাস্তিসামর্থযাঁৎ তত্র তত্বমবেক্ষতে ।
পুনরাবর্তৃতে নায়ৎ কল্লাস্তে চ বিযুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥
প্রণবোপান্তয়ঃ প্রায়ে। নি্তণ। এব বেদগাঁঃ।
কচিৎ সগুণতাপুযুক্ত। প্রণবোপাসনস্য হি ॥ ১৪৭ ॥
পরাপরব্রন্মরূপ ওক্কার উপবর্ণিতঃ।
পিপ্ললাদেন মুনিন! সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪০ ॥
এতদালম্বনহ জ্ঞাত্বা যে! যদিচ্ছতি তস্য তৎ।

ইতি প্রোক্তৎ যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥ ১৪৯ ॥
তি সকামস্ ততৃজ্ঞানং কুতো জায়তে ইত্যাশস্ক্যাহ নির্ভণেতি। “ইমং মানবমাবর্তৎ নীবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে ইতি'বহ্ষণ|সহ সে.

সর্ব ইত্যাদিশ্রতিস্ৃতি' সন্াবার তন্ত পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিঃ কিন্ত মুক্তিরেবেত্যাহ
পুনরিতি ॥ ১৪৩ ॥
ইদানীং প্রণবোপাসনপ্রসঙ্গাৎ বুদ্ধিস্থং না দর্শন্তি প্রণবেতি ॥১৪৭|

্ৈবিধ্যে প্রমাণমাহ পরাপরেতি। “এতদ্বৈ সত্যকামঃ পরঞ্ণাপরপ্ ব্রচ্গ
বদোষ্কারস্তম্মাদ বিছ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমব্েতী'ত্যুতয়রূপত্বৎ প্রতিপা্দিতমিত্যর্থ॥ ১৪৮॥
কঠবল্ল্যং যমেনাপি “এতদালম্বন,

জ্ঞাত্বেত্যাদিনা দ্বৈবিধ্যমুক্তমিত্যাহ

_এতদিতি ॥ ১৪৯॥

করণে
যেস্ঠায প্রদর্শিত হইয়াছে, তারা কাম ব্যক্তির ব্ঙ্লোকপ্রাপ্তিরপ
ফল নিণীত হইয়/ছে । ১৪৪।১৪৫।

.নির্তণ-উপাসনীর সামথ্যবশতঃ ব্রন্থলোকপ্র।প্তির পর তথায় তত্বজ্ঞান হয়
এবং কল্সাস্তে তিনি(ব্রদ্ধার সহিত) মুক্ত হন,তাহারআর ইহলোকে পুনরারৃতি

হয় না। প্রণবের উপাসনা প্রায় নির্শণরূপেই সর্বত্র উক্ত হইয়াছে;__
রুচি তাহার অগুণত্ও কথিত হইয়াছে | ১৪৬।১৪৭।

ওস্কার যে পরব্রদ্ধ
অপরব্রন্্বরূপ ইহা প্রশ্নকর্তী সত্যকাম
খধিকে প্লান খাষ উপদেশ করিয়াছেন, এবং এই আলম্বনম্বরূপ
ওুঁকারকে জানিয়া ইহার উ$.সনা করত পররন্মধ অপরব্রদ্গ ষে ব্যক্তি হাহা
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ইহ বা মরণে বাণ্য ব্রদ্মলোকেহুথব! ভবেৎ।

্রহ্মসাক্ষাত্কৃতিঃ সম্যগুপাসীনস্য নিগুণম্ ॥ ১৫০ ॥

অর্থোহয়মাত্বগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ |
বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সম্ততষ্ ॥ *৫১॥
সাক্ষাৎকর্তুমশক্োহপি চিন্তযেন্মামশস্কিতঃ |
কালেনানুভবারূটে! ভবেয়ং ফলিতে! প্রুবম্ ॥ ৯৫২ ॥

যথাগাধনিধের্লন্৷ নোপায়ঃ খননৎ বিন1।
মল্লাভেহাপ তথা স্বাত্মচিন্তাৎ যুক্ত ন চাপরঃ ॥ ১৫৩
উত্তমর্থমুপসংহরতি
ইহবেতি॥ ১৫০।
বিচারাৎ তত্তজ্ঞানসম্পাদনাপমর্থন্ত নির্ভত্রকগধ্য/নেংধিকার ইত্যয়মর্থ আত্ম'শীতায়াম্ সমাগভিহিত্ ইত্যাহ অর্থোহয়মিতি ॥ ১৫১ ॥
আত্মগীতাবাক্যান্তেবোদাহরতি সাক্ষাৎকর্ভুমিতি ॥ ১৭২ ॥

্যানন্ত সমাগৃজ্ঞানোপায়তে দৃষ্টান্তমাহ. যথেতি। দাট্টান্তিকে যোজয়তি
মল্লাভেহপীতি ॥ ১৫৩ ॥

প্রার্থনা করে, দে তাহাই প্রাপ্ত হয়, (ইহা কঠোপনিষদে। যম, প্রশ্নকততা
নচিকেতার প্রতি উপদেশ করিয়াছেন। ১৪৮১৪৯।

নির্তণ-উপাসক ব্যক্তির, ইহলোকেই হউক-বা মৃত্যুকালেই হউক অথবা
ব্রক্লোকেই হউক, পরব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান ' হইবেই ;অতএব বিচারে
অক্ষম ব্যক্তি সতত আত্মার উপাস্ন৷ করিবে, ইহা আত্মগীতাতে স্পষ্টরূপে
উক্ত হইয্বাছে। ১৫০।১৫১।

যে ব্যক্তি আমাকে সাক্ষাৎ জানিতে অসমর্থ হন, তিনি শঙ্কারহিত হইয়া

আমাকে চিন্তা করিবেন, পরে ক্রমশঃ সেই চিন্তার দৃঢ়তা হইলে, যথীকালৈ
আমি ফলদাতারূপে তীহার সাক্ষাৎ-অনুভবারট হইব। যেমন অগাধ-খনিস্থিত
বত্ব-সংগ্রহে খনন ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই, তদ্রপ আত্মচিন্তা ব্যতিরেকে
ন্মামাকে সাক্ষাৎ করিরার উপায়ান্তুর নাই। ১৫২। ১৫৩ 1
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ু
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দেহোঁপলমপাকুত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ |
খাত্বা মনোভুবং ভুয়ো! গৃহীয়াম্মাৎ নিধিৎ পুমান্ ॥ ১৯৫১ !
অনুভূতেরভাবেহপি ব্রক্ষাম্মীত্যেব চিন্ত্যতাযূ।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যপ্তৎ ত্রন্ম কিং পুন? ॥১৫৫।

অনাত্বুবুদ্ধিশৈথিল্যৎ ফলৎ ধ্যানাদ্ দিনে দিনে ।
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোহপরোহল্মাৎ পশুর্র্ঘদ ॥ ১৫৬ ॥
দেহাভিমানৎ বিধ্বস্য খ্যানাদাত্ান্মন্তয়মূ।
পশ্ঠন্ মর্্যোহমুতো৷ ভূত হাত্র ব্রহ্ম সমশ্্তে ॥ ১৫৭ ॥
ব্যতিরেকেণোক্তমর্থমন্ধয়মুখেনাহ দেহোপলমিতি ॥ ১৫৪।

জ্ঞানেহসমর্থন্ত ধ্যানেহধিকার ইত্যত্র বান্যান্তরৎ পঠতি অন্নভুতেরিতি।

্যানাদ্ধি ত্র্প্রাপ্তৌ কৈমুতিকন্তায়মাহ অপ্যসদিতি। উপাসকন্ত পুররবমবিদযমানমপি দেবতদিকং ধ্যানাৎ প্রাপ্যতে কিল স্বরূপত্বেন নিত্যপ্াপ্ত, সর্ধাত্বকং

রঙ্গ ধ্যানাৎ প্রাপ্যতে ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থ॥ ১৫৫ ॥
বরক্মধ্যানফলগ্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধতাদপি ধ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ অন।জ্বেতি ॥ ১৫৬॥
ইদানীমুপপাদিতম্থ, সঙ্গিপ্য দর্শয়তি দেহাভিমানমিতি। মরণশীলে

দেহেহহম্ ইত্যভিমানপরিত্যাগাত ্প্মমনতো ভূড। অত্রাশিনের শবীরে শ্স্ত নিজ,
ন্নরূপং সদানন্দচিদ্রপৎ ব্রদ্ধ প্রাপ্পোতীত্যর্থ? ॥ ১৫৭॥

মনোরপ ভূমি হইতে দেহরপ প্রস্তরথণ্ড অপারুত করিয়া মার্জিত বুদ্ধিূপ
কুদ্দালক দ্বারা পুনঃপুনঃ মনোভূমি খনন করিতে করিতে মুমুন্ষু পুরুষ খনিস্থিত

রতুস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ১৫৪।
যাহার পরত্র্মাক্ষাংকারে অধিকার হয় নাই,

তাহার

“আমিই

পরতরহ্ষ-_এই প্রকার চিন্তা করা কর্তব্য, যেহেতু অত্যন্ত অসৎ পদার্থ দেবভাবাদি
যখন ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তন্বারা নিতয-সিদ্ধ-পর্রহ্বপ্রাপ্তি কেন

না হইবে? অনাত্বজ্ঞান ধ্যান স্থারা ক্রমশঃ অপনীত হয়, এইরূপ

ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে, তাহা অপেক্ষা পণ্ড আর
কে
টা ৭ ১৫৫।১৫৬।

দেহে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্ধয় আত্মাকে প্রত্যক্ষ

৩৪৮
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ধ্যানদীপমিমৎ সম্যক পরাম্বশতি যো-নরঃ।

মুক্তমৎশয় এবায়ৎ ধ্যায়তি ব্রদ্ধ সম্ততম্ ॥ ১৫৮ ॥
ইন্ডি ধ্যানদ্বীপঃ সমাপ্তঃ
প্লেট

ধ্যান্দীপানুসন্ধানফলমাহ দ্যানদীপমিতি ॥ ১৫৮ ॥
ইনি ধ্যানদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত॥

করিয় জীবসকল অমৃত হয়, এবং ইহলোকে ব্রক্গানন্দ উপভোগ করে। যে
ব্ক্তি এই ধ্যানদীপনামক প্রকরণের অর্থ সম্যকূরূপে জদয়ন্গম করেন, তিনি
নিঃসংশয় হইয়া নিরন্তর ত্রন্ধ ধ্যান করেন। ১৫৭1১৫৮।
ইতি ধ্যান্দীপ-নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দশমপরিচ্ছোদ2।
নাটকদীপঃ।

পরমাত্মাদয়ানন্দপূর্ণং পূর্ববৎ স্বমায়য়!।
স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ১ ॥

বিষণ 1(১) চুযুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টো৷ দেবতাভবৎ

মর্ত্াঁদ্যধমদেহেষু স্থিতো। ভজতি মত্ত্যতাম্ ॥ ২ ॥
নত শ্রীভারতীতীর্ঘবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরো ।
অর্থো নাটকদীপন্ত ময়! সংক্ষিপ্য ব্্যতে॥
চিকীধিতগ্ত গ্রথস্ত নিপ্রত্যুহপরিপুরণায়াভিমতদেবতাতত্ানুম্মরণলক্ণণং
মঙ্গলমাচরন মন্দাধিকারিণামনায়ামেন নিশ্্রপবর্রক্গাত্মত্ত প্রতিপত্তিসিদ্ধয়ে

'অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিপ্রপঞ্চং প্রপঞ্চযতে শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধার্থ, ততজৈৈ
কক্সিত, ভ্রুমঃ" ইতি শ্ঠায়মনুস্ৃত্যত্গধ্যারোপৎ আব্দাহ পরমাস্ত্েতি। পুর্ব

সঃ প্রাক অদয়াননবপূর্ণঃ “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীং একমেবান্বিতীয়ং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম পুর্ণমদঃ পূর্ণমিত্যাদিশুতিপ্রসিদ্ধ স্বগতাদিভেদশূন্ঠঃ পরমানন্দরূপ?
পরিপূর্ণঃ পরাত্ম।স্বমায়৷'ময়াস্ প্রকৃতিৎ বিদ্যন্মাযিনন্ত মহেশ্বর'মিতি শত্যকতযা
্বনিষ্টয়! মায়াশক্তয। স্বয়মেব জগদৃড়তা! “তদাত্বানং শ্বয়মকুরুত সচ্চ ত্যচ্চাব-

দিত্যাদি শ্রুতেঃ স্বয়মেব জগদাকারতাং প্রাপ্য জীবরূপত প্রাবিশৎ “তৎ স্স্

তদেবান্প্রাবিশৎ অনেন জীবেনাত্নানুপ্রবিন্ত? ইত্যাদিশ্রতে্জীবরূপেপ প্রবিষ্ট
বানিত্যর্থ:॥ ১॥

ননু পরমাস্্ন এব একন্ত সর্বশরীরেষু প্রবিষ্টতবেন পুজ্যপুকাদদিভাবেন

এই জগহ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ আনন্দ্বরূগ একমাত্র

পরমাত্ম। ছিলেন, তিনি স্বয়ং ইচ্ছামাত্রে মায় দার! এই জগহসবন্ূপ হইয়া
জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ১।
দেবতাদির উত্তম শরীরে প্রবেশ করত শয়ং দেবত। হইয়াছেন, এবং

(১) ব্রজ্গা” ইন্মদেশীয়ঃ পাঠঃ ।
৩৩

৩5

পঞ্চদশী ।

জনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিীর্যতি।
বিচারেণ বিনষ্টায়াৎ মায়ায় শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

অছয়ানন্দরপন্ত সন্বয়ত্ব্চ দুঃখিত! ।

বন্ধ; প্রোন্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্মক্তিরিতীরয্যতে ॥ ৪ ॥
অবিচারকৃতো। বন্ধে! বিচাঁরেণ নিবর্ভতে।

প্রতীয়মান উত্তমাদিভাবো বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ- বিষ্কাদীতি। নাং স্বাভাবিক
উত্তমাধমভাব: কিন্তু শরীরোপাধিনিবন্ধনোচতো৷ ন বিরোধ
ইতি ভাবঃ ॥ ২॥
ইগ্ধমাতন্তধ্যারোপৎ সংক্ষেপেণ প্রদর্শা সমাধান তদপবাদং সজ্কিপ্য
দর্শযৃতি অনেকেতি। অনেকজন্মভজনাদনেকেমু জন্মসবনু্ঠিতানাং কর্মণাৎ ্রহ্ষণি
সমর্পণরূপাৎ স্ববিচারং স্বস্তাত্বনো ব্রহ্ধরূপস্ত জ্ঞানসাধনং শ্রব্ণাদিকং চিকীর্যতি

কর্তূমিচ্ছতি ততঃ স্ববিচারেণ বিচারজনিতজ্ঞানেন মায়ায়াৎ স্বস্তদ্বয়ানন্দতদিরপাচ্ছাদিকায়ামূ অক্জানাবিদ্যাদিশব্দবাচ্যায়্াং বিনষ্টায়াং সত্যাং মযনপ্ধ
৪৮ ৪৪ ॥৩॥

নিবৃত্তিলক্ষণন্স মোক্ষন্ত জ্ঞানফলত্বাতিধানাৎ পরমাত্মবিশেষণস্ত তৎফলত্বাভিধান-

মনুপপন্ননিত্যাশঙ্্যাহ অদ্ধয়েতি। অদ্বিতীয়ে ব্রদ্ধণি বাস্তবন্ত বন্ধস্ত মোক্ষত্ত
বা ছুনিরূপত্াৎ ছুঃখিস্বাদিভ্রম এব বন্ধ: স্বরূপাবস্থিতিলক্ষণঃ তমিবৃিরেষ মোক্ষ

ইতি ভাবঃ॥ ৪ ॥
অতো ন শ্রুতিবিরোধ

|

ন্নু কের্রণেৰ হি সংসিদ্িমাস্থিতা জনকাদয়" ইতিম্মতেশ্বোক্ষস্ত কর্মুসাধল*

ত্বাবগমাৎ কিমনেন বিচারজনিতজ্ঞানেনেত্যত আহ অবিচারেতি। বিচারপ্রাগ
ভাবোপলক্ষিতাজ্ঞানকৃতন্ত বন্ধন্ত ন বিচারজন্তজ্ঞানাদন্যাতে। নিবৃভভিরুপপদ্যত

মর্ঠাদির অথম শরীর সৃষ্টি করিরা তাহাতে প্রবেশপুর্বক মোহবশতঃ
দেবতাদিগের উপাসক হইয়াছেন। অনেক জন্ম উপাসনা করিলে আত্মতন্ব-

বিচারে ইচ্ছা হয়, গশ্চাৎ বিচার ছারামায়া বিনষ্ট হইলে, স্বয়ং নিতাশুদ্ধরূপে
অবস্থিত হন। ২৩।
অদ্বিতীয় আনন্দন্বরূপ পরমাত্মার যেসদ্ধিতীয়ত্বও ছুঃখিত্ব জ্ঞান হয়,

তাহাকে বন্ধ বল যার, আর যথার্থ ম্বরূপে যে অবস্থিতি তাহাকে মোক্ষ বল!

পঞ্চৎশা।

এ

তম্বাজ্জীবপরাতআ্মানৌ সর্ববদৈব বিচারয়েৎ ॥ « ॥

অহমিত্যভিমন্তা ষঃ কর্তাসৌ তস্য সাধনযূ।
মন্তন্ত ক্রিয়ে অস্তর্ব্বহিবত্তী ক্রমোথিতে ॥ ৬ ॥

অস্তন্মূখাহমিত্যেষ। বৃতিঃ কর্চারমুল্লিখেৎ।'
বহির্শ,খেদমিত্যেষা বাহাং বন্তিদমুললিখেৎ॥৭ ॥

ইদমে। থে বিশেষা স্থ্যরদ্ষিরূপরসাঁদয়ঃ
উদদাহ্তস্মুতী

|

চ সংসিদ্ধিশবেন চিত্তশুদ্ধিরেরাভিধীয়তে ন মোক্ষ ইতি ভাৰ:।

বিচারেণ বন্ধনিবৃত্তিরুক্ত। কিংবিষয়ে বিচারেণেত্যত আহ তম্মাদিতি।
সাক্ষাৎকারপর্যযস্ত,
সর্বদা বিচারং কৃর্ধ্যাদিত্যর্থ; ॥ ৫ ॥

তত্র জীবন্বরূপৎ তাবন্নিরূপয়তি অঙ্গমিতি।

তন্বা-

যশ্চিদাভাসবিশিষ্টোহস্কারো

ব্যবহারদশায়া দেহাদাবহমিত্যভিমন্ততে অসৌ কর্তী কর্তৃতাদিধন্মবিশিষ্টো জীব
ইতার্থ। । তন্ত কিং করণমিত্যপেক্ষায়ামাহ
অন্তেতি। কামাদিবৃত্তিমানভ্তঃকরণভাগো মনঃ। করণন্ত ক্রিয়াবযাপ্ত্বাৎ তৎক্রিয়াং দর্শ়তি তন্ত
ক্রিয়ে ইতি॥ ৬॥

.

অনয়োরন্তরবহিরৃত্তোঃ স্বরূাপং বিষয় বিবিচ্য দর্শ়ৃতি অন্তপ্দুখেতি।

ইদমিত্যেষেতি বহিরৃ'্তেঃ স্বরূপাতিনয়ঃ অবিষ্টেন বিষয়পরদর্শনং বাহ্যং দেহাদ্ানং বিষয়ীকুরধ্যদিত্যর্থ; ॥ ৭ ॥
বহির্র্তমানমিভন্তয়। নিদদিশ্যম
বন্ত উল্লিখে

নন মনসৈব সর্দব্যবহারসি্ধী চন্রাদের্কৈয়র্ঘ্ৎ প্রমজ্যেত ইত্যাশঙ্্যাহ ইদ্ম
শা াশাশীশশী শীাশিপাাটীশীাাাীশা
পাশা
া্াাাীশাীশীীশীটিিটিিী

?

যাক্ধ। অবিচারজনিত সেই বন্ধ বিচার দ্বারা নিবর্তিত হয়, অতএব জীব ও
পরমাত্মা বিষয়ে বিচার সর্ব্বদাই কর্তব্য । ৪।৫|

ূ্

'অহতরূপে যাহার পরিচয়, তিনি কর্তা, তীহার কার্য সিদ্ধির উপায় মন,
তাহার ভ্রমোৎপন্ বৃত্তি দুইটী ;_অন্তর্্বতি এবং বাহ্ বৃত্তি। মন্র 'অহং"
এইবনপ জ্ঞানই অন্তর্ততি, কর্তীই সেই ব্যক্তির বিষয়। ছইদং, এইরপ
জ্ঞানই বহির্বৃত্তি)
বাহবন্তই তাহার বিষয়। ৬৭।

“ইপৎ'প্রত্যয়্বারা সামান্তরূপে বিষ়ীকৃত বন্তর বিশেষস্বরূপ
গন্ধ,রূপ, রম,

,€হ

প্দদশী |

অসাঙ্কর্য্যণ তান্ ভিন্দ্যাৎ ঘাঁণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৮ ॥

কর্তারঞ্চ ক্রিয়াৎ তথ্বদ্ ব্যাবৃত্ববিষয়ানপি।

ক্ফোরয়েদেকযত্তেন যোহসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্ধপুত ॥ ৯ ॥
ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পহাম্যহম্।
ইতি ভাসয়তে সর্ববৎ নৃত্যশীলাস্থাদীপবৎ ॥ ১০ ॥

নৃত্যশীলাস্থিতো দীপঃ প্রভূৎ সভ্যাংশ্চ নর্ভুকীম্।
দ্রীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেহুপি দীপ্যতে ॥ ১১ ॥
ইতি। মনস্দেমিতি সামান্রামাত্রং গৃহ্াতে ন তুতদ্বিশেষো গন্ধাদিঃ অতস্তদগ্রহণে
ঘ্াণাদিকমুপযুজ্যত ইতার্থ; ॥ ৮॥
এবং মোপকরণং জীবস্বরূপৎ নিরপ্য পরমাত্বানং নিরূপয়তি কর্তারমিতি।
কর্তীরং পূর্োক্তমহঙ্কাররূপৎ ক্রিয়ামহমিদমাত্বকমনোবৃত্তিরপাং, ব্যাবৃত্তবিষয়া'

নপি ব্যাবৃভানস্তোন্তবিলক্ষণান্ প্রাণাদিগ্রাহান্ গন্ধাদীন্ বিষয়াংস্চ একযত্বেন

যুগপদেব যশ্ি্বপুঃ চিদ্রপ এব সন্স্ফোরয়েৎ প্রকাশয়েং অসাবত্র বেদাস্তশাকতে
পাঙ্গীত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯॥
সাক্ষিণ একযত্রেন সর্বক্ফোরকতৃমভিনীয়
দর্শয়তি ঈক্ষ ইতি। ঈক্ষে রূপমহং

পঠ্ঠামি ইত্যেবং জটদশনিদশ্ঠলক্ষণৎ ত্রিপুটীমেকযত্রেন ভাসয়তে এবং শুণো-

মীত্যাদাবগি যোজ্যমূ। যুগপদবিকারিতেলানেকাবভাসকতে দৃষটাস্তমাহ নূত্যেতি।১,

ৃষ্টাস্ত স্পষ্টয়তি নৃত্যশালাস্থিত ইতি। অবিশেষেণ প্রত্যাদিবিষয়বিশেষা-

বভাসনায় বদধযাদিবিকারমন্তরেণ
ইতি যাবৎ ॥১১।

শব এবং স্পর্শ তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথকূ পৃথক করিয়াউপলদ্ধি করিবার
উপায়দ্রাণাদি
পঞ্চইন্জিয়। এই কর্তা জীব মনোবৃততি, ক্রিয়া, এবং গন্ধাদি
বিষয়)
এ সমুদ্বয় এককালে যিনি প্রকাশিত করেন সেই চিন্ময়ই বেদান্ত
শাস্ত্রেসাক্ষী? বলিয়া কধিত। ৮৯।

মেই সাক্গীই,__আমি দর্শন করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, স্রাণ লইতেছি,
্বাদগ্রহণ করিতেছি এবং স্পর্শ করিতেছি, এই অনু ব্যবসায়রপে সকলই

প্রকাশিত করেন ;__সাক্গী ঠিক যেন নৃত্যশালাস্থিত দীপ। নৃত্যশালাস্থিত

পঞ্চদশী।

২৭৯

অহঙ্কারৎ ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়ে।

অহঙ্কারাদ্যভাবেহপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্বববহ ॥ ১২ ॥
নিরন্তরং ভাসমানে কুটন্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ |
তাস! ভাঁস্যমানেয়ৎ বুদ্ধির ত্যত্যনেকধা ॥ ১৩.
অহঙ্কার; প্রভুঃ সভ্যা বিষয়! নর্তকী মতিও।
ালাবিাীপঙ্ানবী
দীপঃ সাকষযবভাসকঃ ॥
॥ ১৪ ॥

টিকে যোজ়তিঅহঙ্গামিত। হযু্তাদাবহ্কারাদযভাবেহপি:তংআক্ষিতয়াভাত্যেব ইত্যর্থঃ॥ ১২।
নুপ্রকাশরপায়া বুদ্ধেরেবাহস্কারাদিসর্কবস্তবতামকত্বমন্তবাৎ কিসুদতিরিক্তসাক্ষিকল্পনয়েত্যাশঙ্ক্যাহ নিরন্তরমিতি। কুটস্থে নির্রিকারে সাক্ষিণি চপ্তিরপতঃ

বপ্রকাশচৈত্যরূপতয়া নিরস্তরং ভীসমানে সদা ক্ষুরতি সতীয়ং নৃদিস্তসাসা
তন্ত সাক্ষিণঃ স্বরূপটৈত্নস্ত
ভাসা দীপ্ত্যা ভাস্তমান!( ১)প্রকাশ্ঠমানেবানেকবা

ঘটোহ্রং পটোয়মিত্যাদিজ্ঞানাকারেণ নৃত্যতি বিক্রিয়তে। অং ভাব,

যতো বুদ্ধেবিকারিতযা৷ জড়তাৎ স্বতঃ স্ফৃততিরাহিত্যম অতন্তদতিরিকঃ সর্ব"
্য॥১৩॥
বভাসক; সাক্ষীঅভ্যুপগন্তবইতি

উত্তমর্থৎ শ্রোতুবুদ্ধিসৌকর্ঘায় নাটকতেন নিরূপয়তি অহঙ্কার ইতি। ব্ষয়ভোগমাকল্য বৈকল্যাতিমানপ্রযুক্হর্ষবিষাদবন্বা তৃপ্তাভিমানিপ্রতুতুল্যত্মহঙ্কারস্ত
পরিসরবস্তিত্রেহপি বিষয়াণাং তন্রাহিত্যাৎ স্ভ্যপুরুষসাম্যৎ নানাব্ধবিকারবস্বানর্তকীসাম্যৎ ধিয়ঃ ধীবিক্রিয়াণীম্ অনুকূলব্যাপারকত্বাৎ তা «

ইঞ্জিয়াণাম্ এতৎ সর্বাবভাসকতাৎ,সাক্ষিণো দীপসদৃরমিতি উট যু ॥৯৪ ॥
দীপ গৃহস্বামী, সভ্যাগণ এবং নর্তকী এ সকলকেই জমান ভাবে এককালে প্রকাশ
করে, এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ংপরদীপ্ত থাকে। দেখসাক্ষীও 'অহৎপ্রত্য়-

সিদ্ধ কর্তা, ইঞ্জিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃতি
এবং বিষয় এ সমূদায়কেই প্রকাশিত
করেন,

ইহাদের অভাবেও স্বয়ং পূরবববৎ দীপ্যমান থাকেন। ১০--১২।

কৃটন্থ স্বপ্রকাশ চৈজ্রূপে নিরন্তর প্রকাশিত থাকাতে, তত্বারা! প্রকাশিত

হইয়৷বুদ্ধি,নান! প্রকার নৃত্য করিয়া থাকে। অহঙ্কার গৃহ্বামিম্বরূপ, বিষয়(১. )শ্বরূপচৈতন্যেন ভানম'ন1* ইতি মূৎ পু৩ পা*।
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পঞ্চদশ।
স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্ধতো ভাসয়েদ্ যথা ।
স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরস্তঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫॥

বহিরস্তরবিবভাগোহয়ং দেহাপেক্ষে। ন সাক্ষিণি।
বিষয়! বাহাদেশস্থা দেহস্যাস্তরহস্কাতিঃ ॥ ১৬ ॥

অস্তস্থা ধীঃ সহৈবাক্র্ববহির্যাতি পুরঃপুনঃ ।
ভাশ্তবৃদ্ধিস্থচাঞ্চল্যৎ সাক্ষিণ্যারোপ্যতে বৃথা! ॥ ১৭ ॥
ননুসাক্ষিণোহপ্যহাঙ্করাদ্যবভাসকত্তে তেন তেন সন্বন্ধাপগমাগমরূপবিকারিতৃ

স্আদিত্যাশঙ্্যাহ সবস্থানেতি। দীপো বথাগমনাদিবিকারশূন্ঠঃ শ্যদেশেহবস্থিত এব
গন দরনিবভাসয়তি
এবংসাক্ষ্যপীতি ভাবঃ1 ১৫॥
ননু সাক্ষিণো বহিরস্তরবভাসকত্বমনুপপন্শ্ 'অপূর্ব্বমন্পরমনভ্তরমবাহ্য'মিতি

শ্রত্যা তন্ত বাহ্যান্তরবিভাগা্টাবাতিধানা ইত্যাশকলযাহ বহিরম্তরিতি। কন্
বাহ্ত্বৎ কন্ঠচান্তরত্বমিত্যত
আহ বিষয়া ইতি
॥১৬॥
ননু "স্থিস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরস্তঃ প্রকাশয়েখ ইত্যবিকারিণ স্বতো

বহিরম্তরবভাসকান্থোক্তিরযুক্তা অহৎ ঘটৎ পণ্ঠামীত্যত্র অহমিত্যন্তরহস্কারসাক্ষিতয়া

প্রথমত্তোহবতাসকক্গানস্তরৎ ঘটং পশ্ঠামি হাতি ঘটাকারবৃত্তি্কুরণরূপেণ বহিনর্গমানুতবাৎ ইত্যাশস্্যাহ অন্তঃস্থেতি। দৃষ্টগ্রাহকত্রেন দেহাস্তরবস্থিতা বুদ্ধী
রূপাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদিদ্বারা ভূয়ো ভয়ে নির্গচ্ছতি তথা চ তনিষ্টধাধল্যং
তণ্তাসকে সাক্ষিণ্যারোপ্যতে অতে। ন বাস্তব সাক্ষিণঞ্চাশ্চল্যমিতি
ভাব; ॥১৭ ॥

সকল সভ্যন্বরপ্, বুদ্ধি নর্তকীস্বরূপ, ইন্জিয়সকল বাদ্যকরম্বরূপ, এবং সাক্ষী
চৈতন্ত দীপন্বরপ । ১৩1১৪।
যেমন রঙ্গশালাস্থিত
দীপস্বয়ং একস্থানে থাকিয়াও
তন্গৃহের সর্্বাংশ সমান

প্রকাশ করে, তদ্রপসাক্ষী চৈ স্থিরতাবে অবস্থিতি করিয়াও অন্ত্ববাহ্হ এককালে প্রকাশ করেন। এ স্থলে অন্তরববাহা-বিভাগ
দেহ লইয়াই জানিবে।

বিষয় সকল দেহের বাহিরে, অহস্কার দেহের অন্তরে অবস্থিত হয়। ১৫১৬ ।

বুদ্ধিস্বয়ং শরীরের অন্তরস্থ হইয়াও, ইন্দরিয়গণের সহিত পুনঃপুনঃ বাহিরে

এমা" করিয়া থাকে, সাক্ষিচৈতাপ্রকান্ঠ সেই বুদ্ধির চাঁল্য স্বতাবকে

পঞ্চদশী।

হিঃ

গৃহাস্তরাগতঃ স্বল্প গবাক্ষাদাতপোহুচলঃ।

তত্র হস্তে নর্ত্যমানে নৃত্যতীবাতপো! যথা ॥ ১৮ ॥.

নিজন্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ।
অকুর্ববন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ করোভীব তথা তথা ॥ ১৯॥

ন বাহে! নাত্তরঃ সাক্ষী বৃদ্ধের্দেশে হি তাবুভৌ।
ৃদধযাদ্যশেষসংশাস্তো ঘত্র ভাত্যন্তি তত্র সঃ ॥ ২০ ॥
ভাসকে ভাগ্তচাল্যারোপঃ ক দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ গৃহাস্তরেতি। গবাক্ষাৎ
গৃহান্তরাগতঃ স্বল্ন আতপোহচল এব বর্ততে তত্র তম্মিননাতপে পুরুষেণ হস্তে

নস্তযমানে ইতস্ততপ্গলামানে যথা| আতগো নৃ্তীব চলডীব লক্ষাতে ন তু
চলতীত্যর্থ, ॥ ১৮॥

দাষ্টত্তিকমাহ নিজস্ানেতি|১৯ ॥
নিজস্থানস্থিত ইত্যনেন কিং বাহাদিদেশস্থিতত্বমেবোচ্যতে
?নেত্যাহ ন
বাহ ইতি। তত্র হেতুমাহ বুদ্ধেরিতি। তঠি কিং বিবক্ষিতমিত্যত
আহ

ুদধ্যাদীতি। আদিশবেন ইন্দিয়াদয়ো গৃহাস্তে।

সংশান্তিশবেন ত্প্রতীত্যু-

পরতির্বিবক্ষিত।
॥২৯ ॥
লোকে সাক্ষী চৈতন্যে বৃথা আরোপ করে, বন্ততঃ সাক্ষী চৈতন্য স্থিরম্বভাৰ,
তাহার কোন প্রকার চাঞ্চল্য হয় না। ১৭।

যেমন গবাক্ষদ্বার
দিয়া গৃহমধ্যপ্রবিষ্ট
আতপ স্থিরভাৰে থাকিলেও যদি

'সেই গবাক্ষদ্বারে হস্ত চালনা করা যায়, তবেবোধহয়, যেন সেই আতপ চলিত
হইতেছে,
কিন্তু বস্ততঃ তাহা চলে না; তদ্রপ স্বস্থানস্থিত সাক্ষী চৈভন্ত
অন্তর্ধাহে গমনাগমন না৷করিলেও বুদ্ধির চাঞ্চল্যবশতঃ
বোধ হয়যেন, সাক্ষীই

চলিত হইতেছেন,
কিন্ত বস্তুতঃ তাহা নহে। ১৮।১৯।

সাক্ষী 'চৈতন্তের বাহ স্থানও নাই, অন্তর স্থানও নাই, বাহ-অন্তর
কেবল বুদ্ধির স্থানমাত্র; বুদ্ধযাদিরূপ অশেষ উপাধি নষ্ট হইলে,

তিনি

বায় প্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত তাহাই তাহার দেশ। যদি বল, তখন

৩৫৬

পঞ্চদশী ॥

দেশঃ কোহপি ন ভাসেত যদি তর্থ্যস্্দেশভাক ।
সর্ববদেশপ্ররুত্ত্যৈব সর্ববগ্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১ ॥

অন্তর্ব্হির্বব1 সর্ববং ব! ঘং দেশৎ পরিকল্পয়েৎ।
বুদ্ধিস্তব্দেশগঃ সাক্ষী তথ! বস্তুযু যৌজয়েৎ ॥ ২২ ॥

যদ্যন্রপাদি কল্প্েত বু্ধ্যা তৎ তৎ প্রকাশয়ন্।
তন্ত তন্ত ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্বুদ্ধ্যাগোচরট ॥ ২৩ ॥
কথৎ তাদৃক্ ময়া! গ্রাহ্যমিতি চেন্মৈৰ খৃহ্যতামূ।
শীট

নু সর্বব্যবহারোপরতৌ দেশ এব নোগলভযতে

কুতত্তরিষ্মুচাতে

ইত্যাশশ্কয স্বাভিপ্রায়মাবিক্ষরোতি দেশ ইতি। দেশাদিকল্পনাধিষ্ঠানস্ত স্বাতিরিক্তদেশাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ। ননু দেশাদ্যতাবে শাস্ত্রে সর্বগততবসর্ধসাক্ষিতা-

. ছ্যকতির্বিরধ্যেত ইত্যত আহ সর্বদেশেতি। স্বাভাবিকমেৰ কিং নস্তাদিত্যত
আহ নত্তিতি। অন্বিতীয়তাদসঙ্গত্বাচ্চেতি ভাব
॥২১ ॥
সর্বগততুবৎ সর্ববসাক্ষিত্মপি ন বাস্তবমিত্যাহ অন্তর্কহির্কবেতি ॥ ২২ ॥
তথা বন্তযুযোজয়েদিত্যেতৎ প্রপঞয়তিঘূুযদিতি। তহি কিং তন্ত নিজং
রূপমিত্যত আহ স্বত ইতি॥ ২৩॥

অবাউ্মনোগোচরতে মুমুক্ষুণা ন গহাতে ইতি শহ্বতে কথমিতি। অগ্রাহাতমিষ্টমেবেত্যাহ মৈব ইতি। নন্বাত্মনো গ্রাহাত্বাভাবে বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং
শিষ্যতে সয়মিত্যুন্তং পরমাত্মবশেষণৎ ন সিধ্যেদিত্যত আহ সর্বগ্রহেতি।

দেশব্যবহারইত থাকে না, তবে আমরাও বলি; তিনি দেশাবচ্ছিন্নই নহেন।
তবে যেতাহাকে 'র্বগ” বলা হয় তাহা সর্্দেশ কল্পনার সাহায্যেই হয়, স্বভাব্ভ তাহাতে সর্ববগত্ব
নাই। ২০1২১।

অভ্ভঃ, বহিঃ ব! যে কোন দেশ ব| যে কোন বন্ত বুদ্ধিকজিত হইবে, সাক্ষীর
সহিত তৎসমুদ্বায়ের সম্বন্ধ থাবিবে। বুদ্ধিদবারা যে যে রপাদি কলিত হইবে,
তৎসমুদায়ের প্রকাশক বলিয়া কুটস্থ ও তৎসমুদায়ের সাক্ষী হইয়া থাকেন,
ফলত তিনি স্বয়ং বাক্যও বুদ্ধির অগোচর। ২২২৩।
যদি সাক্ষী পররব্রহ্ম ন্বরূপতঃ বাক্য-মনের

অগোচর হন, তবে তাহাকে

কিরপে গ্রহণ করিব, এমত যদি আশঙ্কা কর, তবে তুমি গ্রহণ করিও না,

পঞ্চদশ ।
সর্ববগ্রহোপসংশাস্তো স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

৩৫৭
5

ন তত্র মানাপেক্ষান্তি হ্বপ্রকাশতবরূপতঃ।

তাদৃক ব্যুৎপত্তাপেক্ষা চেৎ শ্রুতিং পঠ গুরোরমুখাৎ ॥ ২৫ ॥
যদি সর্ব্বগ্রহত্যাগোহশক্যস্তহি ধিয়ং ব্রজ ॥

শরণৎ তদধীনোহস্তরববহির্লবৈষোহনুভূয়ভাম্ ॥ ২৬ ॥
ইতি নাটকদীপঃ সমাপ্তঃ ॥
স্পট

স্থাত্মাতিরিকতস্ত ইৈতন্ত মিথ্যাত্বনিশ্যয়েন ততপ্রতীত্যুপশাস্তৌ স্বাত্মৈব সত্যতযাবশিষ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ২৪॥
যদ্যপকতস্যায়েন স্বাত্্া পরিশিষ্যতে তথাপি তদপরোক্ষায় কিঞ্চিৎ প্রমাণ-

মপেক্ষিতমিত্যত আহ ন অন্রতি।

তত্র হেতুমাহ ন্বপ্রকাশেতি। নন্নু আত্মা

্বপ্রকাশতয়৷ স্বঘর্তৌ মানং নাপেক্ষতে ইতি ব্যুৎপত্তিসিদ্ধয়ে মানমপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণমিত্যাহ তাদৃগিতি ॥ ২৫॥
এবমুন্তমাধিকারিণ আত্মানুতবোপাধ়মভিধায় মন্দাধিকারিণস্তৎ দর্শয়তি যদি
সর্ক্বেতি। বুদ্ধিশরণত্বে কিং ফলমিত্যত আহ তদধীন ইতি। বুদ্ধযা যদ যত

পরিকল্পযতে বাহমান্তরৎ বা৷ ত্ত তন্ত সাক্ষিতবেন তধীনঃ পরমাত্মা তখৈবানুভুয়ামিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

ইতি নাটিকদীপব্যখ্য। সমাপ্তা॥
পরস্ত তোমার চিরে জ্ঞান
ননিরি টন তিনি স্বয়ং প্রকাশরপে অনি
থাকিবেন। তাহাতে কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই। কেনন! তিনিস্বপ্রকাশ

স্বরূপ; আর তুমি যদি তাহার স্বপ্রকাশত্ প্রভৃতি জানিতে
ইচ্ছাকর,তবে
গুরুমুখ হইতে শ্রুতির
উপদেশ গ্রহণ কর। ২৪২৫।
যদি সকল বিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে বুদ্ধির
শরণাগতহও এবং বুদ্ধির অধীন অন্তর্বা বিষয় সকলের সাক্ষিরূপে তাহাকে
অনুভব
কর। ২৬ ।

ইতি নাটক্দীপ-নামক
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চে

একাদশপারচ্ছেদঃ।
্পপাহসম

্রম্মানন্দে যৌগানম্রঃ |
বরন্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানে তন্মিন্নণেষতঃ ।

এহিকা মুন্ষিকানর্ঘব্রাতৎ হিত্বা স্বখায়তে ॥ ১ ॥
নত! শ্রীভারতীতীর্ঘ-বিদ্যারপ্যমুনীশ্বরৌ।
্রহ্মানন্দাভিধে গ্রদ্থে যোগানন্দো বিব্চযতে॥

চিকীফিতস্তগ্ন্স্ত নিপ্রত্যুহপরিপুরণায় পরিপদ্থিকম্মনিবৃততয়েংভিমতদেবতাততবানুসন্ধানপ্রক্ষণং মঙ্গলমাচরন্ শ্রোতৃপ্বৃ্তিসিদ্ধয়ে প্রয়োজনমভিধেযমাবিষুর্বন্

রসথারস্তৎ প্রতিজানীতে বরশ্ধানন্দমিতি। _নির্বিশেষং পরং ্রহ্ধ সাক্ষাৎ করডুমনীস্বরাঃ। যে মন্দান্তেহনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরপণৈ'রিতি সবিশেষবক্স্বরূপাণাং
দেবতানাং তন্বস্য নির্বিশেষঃক্গরূপত্থাভিধানাৎ ব্রন্ধণশ্চ 'আনন্দো ব্রন্ষো"
ত্যাদিশ্রুতিভিরানন্দরূপত্াভিধানাৎ ব্রশ্ধীনন্দমিত্য নন্দরূপ ব্রহ্মণে। বাচকশবদপ্রয়োগেণ 'যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তহ্ বাচা বদতী"তি শ্রুতিপ্রোক্তত্ঠায়েন ব্রন্ধানুসন্ধানলক্ষণং মঙ্গলাচরণং সিদ্ধমূ। ব্রহ্মণণ্চ সর্ম্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যতবাৎ তপ্ররুরণরাপ-

সা গ্রনথস্তাপি তদে বিষয় ইতি ব্রহ্মশলপ্রয়োগেণ বিষয়শ্চাপি হুচিভঃ্রহিকেত্যা-

ঢ্যুকতরার্দেনানিষ্টনিবৃত্তীষ্টপ্রাপ্তিরপৎ প্রয়োজনদয়ং মুখত এবোক্তমৃ। ব্রদ্ধানন্বমিতি। ব্রহ্মচাসাবানন্দশ্চেতিব্রহ্ধানন্দঃ বাচ্যবাচকয়োরভেদ্দোপচারাং তথ্প্রতিপাদকো গ্রন্থোহপি ব্্ষানন্দঃ তং প্রবক্ষযামীতি তশ্মিন্ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকরূপে

্রহ্মীনন্দে জ্ঞাতেহবগতে সতি এরহিকামুস্মিকানর্ঘবাতমূ এ্রহিকানান্ইহলোকে,
ভবানাং দেহপুত্রাদিঘহৎ মমাভিমানপ্রযুক্তানাম আধ্যাত্মিকাদিতাপানামূ আমুস্থিকানামূ অমুগ্মিন্ পরলোকে ভবানাঞ্চ তেষামনরগাঁনাং
ব্রাতঃসমূহঃ তম অশেষতো,

নিঃশেষ, যথা ভবতি তথ! হিত্বা পরিতত্যনখে হখারপং বরচ্গোৰ
ভবতি॥ ১৪

.

যেব্রঙ্ধানন্দ
জানিলে প্রহিক ও পারত্রিক অনর্থ সকল মুউত্তীর্ণহইয়া
পরম হুখ লাভ কর! যার, এইক্ষণে সেইব্রহ্ধানন্দপ্রতিপাদক
গ্রন্থ কীর্তন
করিতেছ্ছি।১।

পঞ্চদশী।

|

৩৯

ব্রন্মবিৎ পরমাপ্পোতি শোকৎ তরতি চাত্ুবিৎ।

রসে ত্রন্মরসং লব্দানন্দী ভবতি নান্তথ ॥ ২ ॥
প্রতিষ্ঠা বিন্বতে স্বম্যিন্ যদ! স্যাদথ সোহভয়ঃ।
রহধঙ্গান নিষ্টনিবতীষ্টপ্রাপ্তিহেতুতবে বুনি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যানি প্রমাণানি

ন্তীতি প্রদর্শযিতুকামস্তাবং 'ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরং শ্রুতং হেবমে ভগবদৃদৃশেত্যস্তরতি শোকমাত্ববিদিতি সোহহৎ ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকন্ত পারং
তারয়তু' ইতি চ বা্য্য়মর্থতঃ পঠতি ব্রহ্মাবিদিতি। ব্রদ্ধবেততীতি ব্রহ্ধবিৎ পরমূ

উৎকষ্টমানন্দরূপৎ ব্রহ্গ প্রাপ্তি আত্মবিৎ ভূমশব্বাচ্যৎ দেশকালবন্তপরি-

চ্ছেদশ্স্টমু আত্মানং টা

শোকং স্বসংস্টং পুরুষং শোচয়ুতীতি

শোকস্তমো মূ সংসারঃ তং তরতি অভিক্রামতি। ননদাহৃততৈত্তিরীয়কশ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ষজ্ঞীনন্ত দি
নানন্দপ্রাধিহেতুতেত্যাশঙ্থ্য

আনন্দপ্রাপ্তিহেতুত্প্রতিপাদনপরং “রসে। বৈ সঃ রসং হ্যেবায় লন্বানদ্বীভবতি'
ইতি তদীয়মেব বাক্যমর্থভঃ পঠতি রস ইতি। সত্য জ্ঞানমন্তং ত্রক্ম ত্মাদ বা.

এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভৃত' ইতি প্রকরণাদৌ ব্াত্বশবাত্যাম্ অভিহিতো য
আত্ম। সরসঃ সারঃ আনন্দরূপ ইত্যর্থ,। বসমানন্দরূপং ব্রহ্ধ লববা ব্রহ্মাহমম্মীতি
জ্ঞানেন প্রাপযানন্দাভেবতি অপরিচ্ছিন্ননিরতিশয়হৃখবান্

ভবতি। উত্তমর্থ,

ব্যতিরেকপ্রদর্শনেন দ্রঢ়য়তি নান্তথেতি। অন্তথা ব্রঙ্গা্বৈকত্বক্জানং বিহায় সাধনা্তরানুষ্টানেন নানন্দীভবতীত্যর্থ)॥ ২1

এবমন্বয়মুখেন ইঠপ্রাপ্যনিষ্টনিবৃক্তিপ্রতিপাদনপরাণি বাক্যানি প্রদর্শা অয়-

ব্যতিরেকাভ্যামনর্থনিবৃততিপ্রদর্শনপরংদা হোবৈষ এতন্িনৃশ্ঠেহনাত্য্েৎনিরুক্তেহনিলয়নেততপ্রতি্াং বিন্দতেহথ সোহভয়ং গতো৷ ভবতি যদ হেবৈষ এতস্মি,-

দরমন্তরং কুরুতেহথ তন্ত ভয়ং তবতি ইতি বাক্যদয়মর্থতোহনুক্তামতি প্রতিষ্ঠা
মিতি। টনি বার

নীতি

'্রন্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", বনী

ছি

নিপাত,

শোক-মোহরপ সংসার

উত্ীণ হন। পর্রঙ্ী রসঙ্থরূপ, সেই” রসম্বরপ পরব্রহ্গকে লাভ করিয়া
সাধক পরমাননদ প্রাপ্তহন, অন্যরপে গরীাননদ প্রাপ্তইন নাই ।

“যে কালে সাধক সেই স্বস্বরূপ পরমাক্মাতে অর্া্থিতি করেন, তখন 'তিনি

৩৬০

পঞ্চদশী
কুরুতেহস্মিনস্তরঞ্দেথ তন্য ভয়ং ভবে ॥ ৩॥

বায়ু স্থর্ষ্যে। বহিরিক্ মৃত্যর্জনাস্তরেহস্তরম্ |
কত্বা ধর্মৎ বিজানস্তোহুপ্যম্মান্ ভীত্য! চরন্তি হি ॥ ৪
এবেতায়মেবানর্থনিবৃত্যুপায়ে। নান্ঠ ইতি নিয়মনার্থ এষ মুমুক্ষুরেতম্মিন্ বিন
ভবগম্যে অনৃত্ঠে ইন্জরিয়াগোচরে অনাত্ত্যে অনাতীয়ে স্বরূপতয়। স্বকীয়ত্রহিতে
অনিকুক্তে নিরক্তং নির্বচনং শবেনাভিধানং ঘত্র নাস্তি তদনিরুক্তং তম্মিন্
অনিলয়নে নিলীয়তেহস্মিমিতি নিলয়নমাধারঃ সন বিদ্যতে হস্ত তম্মিন্ স্বমহি্

স্থিতইত্যর্ঘঃ। অতযমধিতীয়ং 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভব্তী'তি শ্রুতের্ভয়শকেনাত্র
ভয়হেতুর্ভেদো! লক্ষ্যতে' ; ন বিদ্যতে ভয় তেদো যথ| ভবতি তথ
প্রকর্ষেণ সংশয়বিপর্ধ্যুরাহিত্যেন স্থিতিঃ ব্রহ্ষাহমম্মীত্যবস্থানং প্রতিষ্ঠা তাং
বিন্দতে গুরূপত্তত্যাদিনা শ্রবণাদিকং কৃত্বা লভতে অথ তদানীমেৰ স এবং
বিদ্বান অভয়ৎ ভয়রহিতং মোক্ষরূপমদ্িতীয়ং ব্রহ্ম গত প্রাপ্তো ভবতি 'ব্রহ্ধ

বেদ ব্রন্মৈব ভবতী'তি শ্রুতেঃ যদরা যম্মিন্েব কালে এষ পুর্ব্বোভঃ এতম্মিৃশ্ঠাত্বাদিগুণকে প্রত্যগভিনে ক্রহ্মণি উৎ ইতি নিপাতোহপ্যর্থ» অরমুৎ অলমপি
অন্তরৎ ভেদমূ উপান্তোপাসকাদিলক্ষণংৎ কুরুতে পশ্ঠতি ধাতুনামব্যয়ানাপ্নেকার্থত্বাৎ ; অথ তদানীমেব তস্ত ভেদদর্শিনে! ভয়ং সংসারপ্রযুক্তং ছঃখং
ভবতি ॥ ৩॥

ভেদদর্শিনাৎ তয় ভবতীত্যেতৎ দৃীকর্ডুৎ ব্রশ্ষীস্মৈকত্ক্ঞানরহিতানাং

বাযদীনাৎ তত়প্রদর্শনপরৎ 'ভীষাম্মাৎ বাত; পবতে' ইত্যাদিমন্তমর্থতঃ পঠতি
বায়ুরিতি। বাযদয়ো জগন্লিয়ামকতেন প্রসিদ্ধাঃ পঞ্চাপি দেব্তাঃ অতীতে জন্মনি
র্মমিষ্টাপূর্তাদিলক্ষণৎ বিজীনস্তোৎ প জ্ঞানপূর্বকমনুষ্ঠিতবস্তোহপি অন্তরং

প্রত্যগৃত্রহ্ষণোর্ডেদৎ কৃত্বাম্মাৎ ব্রনহ্মণে। তীত্যাম্মিন্ বাযুদিজন্মনি চর্তি স্বস্বস্দা প্রবর্তস্তে, হিশবেন 'ভয়াদস্তাগ্িস্পতি ভয়াৎ তপতি হুরধ্যঃ ভয়াদিব্যাপারেযু

শ্চবাযুশ্চ মৃত্যুরধাবিতি পঞ্চম? ইতিকঠশ্রুতে৷ যমেলো্তাং প্রপিদ্ধিৎ দর্শয়তি ॥৪|
অভ প্রাপ্ত হন, আর যে ব্যক্তি তীহাতে অবস্থিত নাহইয়া! তাহাকে ভিন্ন
বলিয়া জানেন, তিনি ভয়প্রাপ্ত
হন” বায়ু, হৃরধ্য, অগ্নি, ইন এবং যম ইহারা
ইষ্ট-পুর্তাদি ধর্ম আ্ররণ -করিয়াও জন্মান্তরে তাহাকে তিন্ন ভাবিয়। তাহার ভয়ে
্বস্বকার্ধ্যকরিতেছেন
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৫

আনন্দৎ ব্রন্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ।
এহমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কন্মাগ্রিসমৃতা। ॥ ৫ ॥
এবং বিদ্বান কম্মমণী দ্বে হিত্বাত্বানং স্মরে সদ1।
কৃতে চ কর্ম্রনী স্বাআ্বরূপেণৈবৈষ পশ্ঠতি ॥ ৬ ॥
ননু রতি শোকমাতৃবিদি'ত্যাদিযুদাৃতবাক্যেযু ত্রহ্মানন্ক্ঞনস্তানর্থনিবন্তি-

হেতুত্বং স্পষ্টৎ নাবভামত ইত্যাশক্ক্য

থা প্রতিপাদনপরং বাকামুদাহরতি

আনন্দমিতি। রাহোঃ শির ইতিবদ ভেদব্যপদেশ ওপচার্িক?, ব্রণ স্বরূপভুতমানন্দৎ বিদ্বানপরোক্ষতয়৷ জানন্ পুরুষঃ কুতশ্চন কম্মাদপি এ্রহিকভত়্হেতো-

ব্যান্রাদেঃ পারলৌকিকভয়হেতোঃ পাপাদের্বা ন বিভেতি ভযুং ন প্রাপ্রোতি। নম
তত্তববিদঃ পাপাদে্য়ং নাস্তীতি এতহ কুতোহ্বগম্যতে ইত্যানঙ্গ্য ততপ্রতিপাদকম্
'এতৎ হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কিমহৎ পাপমকরবমিতি বাক্যমর্থতঃ
পঠাতি এতমিতি। কর্মাগ্িসম্ত তাপুণ্যপাপরূপৎ কর্ম্মৈবাগিরকরণকরণাভ্যাম্ অথিবহ
মন্তাপহেতুত্বা তেন সন্ত! সম্পাদিত! এষা পুণ্যৎ নাঞ্রবং কম্মাং পাপন

কৃতবান কৃত ইত্যেবংরূপা চিন্তা এতমেব তর্ববিদমেব ন তপেখ ন সন্ভাপয্ে

নান্যমবিদ্বাংসং স তুতয়া চিন্তয়া সদা সন্তপ্যতে ইতর্থঠ ॥ ৫ ॥
পুণ্যপাপয়োরতাপকত্তে হেতুপ্রদর্শনপরং “স য এবং বিদ্বান এতে আত্মান

সপৃগুতে উভে হোবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে' ইতি বাক্যদবমর্থত; পঠতি
এবমিতি।

সঘঃ কশ্চিৎ পুমান্ এবমুক্তপ্রকারেণ স বশ্চায়, পুরুষে যশ্চাসা-

বাদিত্যে স এক ইত্যনেন প্রকারেণ বিদ্বান জানন্ পরবর্তীতে স এতে পুণ্যপাপে
হিত্েত্যধ্যাহারঃ আত্মনং বরহ্গাভিন্নং প্রত্যঞ্চ স্পৃগুতে প্রীণয়তি সদা স্মরেদিত্যর্থঃ।
যত পুণ্যপাপয়োশ্বিধ্যাত্বানুস গানেন হানং কৃতমূ অতভ্দ্বিয়! চিন্তৈব নাস্তি

কুতস্তনিমিত্তকস্তাপ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্ট এষ বিদ্বান এতে পূর্োক্তে পুণ্যপাপরূপে কম্মুণী দেহেন্দিয়াদিপ্রবৃত্য! জনিতে স্বাত্বরূপেশৈব “ইদ' সর্ব যদর়মাত্তে-?
তাদিবাক্যোক্তপ্রকারেণ পশ্ঠতি জানাতীত্যর্থ। অতঃ দ্থাত্মাভিন স্বাদপ্যতাপকত্বমিতি ভাব ॥ ৬॥
*আনন্দস্বরূপ পরব্রক্ষকে জানিয়া সাধক আর কাহাকেও ভন করেন না?

এবং পাপ-পৃণ্য কর্মরূপ অগ্নি হইতে সন্ূত এই সাংসারিক চিন্তা আর ্রাহাকে
তাপযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।' “বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মতব্রজঞান্প্রতাবে পাপ-পুণ্য
৩১
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ভিদ্যতে হৃদয়গ্রসথিশটদযন্তে সর্ববসংপয়াট।
্ষীয়ন্তে চান্ত কণ্ম্দাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭

তমেব বিদ্বানতোতি মৃত্যুৎ পন্থা! ন চেতরঃ।

নু" নাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপী
ত্যদিশাস্ত্রস্ভাবাদনাদৌ সংসারে
বহুজন্মেপার্জিতেযু পুণ্যাপুণ্যলক্ষণেযু কর্মন্বসখ্যানেযু অপ্রসিদ্ধত্নাত্তয়ানু-

সন্ধানাযোগ্যেযু
সংস্কথৎ তদ্িষয়া চিন্তা ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সনিদানানাং তেষাং
ভত্বজ্ঞানেন বিনাশিতত্বান্ন চন্তাজনকত্মিত্যভিপ্রায়েণ হৃদযনরস্থ্যাদিনিবৃত্তিপরং

মুণ্কাদিশ্রুতিযু স্থিতং বাক্যৎ পঠতি ভিদ্যত ইতি। পরাবরে পরমপি হিরণ্যগর্ভাদিকং পদম্ অবরং নিকুষ্টৎ যম্মাৎ তম্মিন্ পরাত্মনি দৃষ্টে সাক্ষাৎকতেহস্
সাক্ষাকারবতো জয়ন্ত বুদ্ধেশ্চিদাত্বনণ্চ গ্রস্থিবদৃদটসংগ্েষরূপত্তাৎ গ্রস্থিরন্ঠো্টাধ্যাসো ভিদ্যাতে বিদীর্ধ্যতে বিনগ্ঠতীত্যর্থ» সর্বসংশয়া: আত্মা দহাদিব্যতি-

রিক্তো ন বা, দেহাদিব্যতিরিক্তোহপি কর্তৃতাদিধর্মযোগী ন বা, অকর্তৃত্বেহপি তন্ত
বরহ্মণো ভেদোহস্তি ন বা, অভেদেহপি তজজ্ঞানং কর্মমাদিহিতং মুক্তিসাধনং
কেবলং বেত্যাদয়শ্ছিদ্যন্তে দ্ৈধীক্রিয়ন্তে তন্বত; সাক্ষাৎকৃতন্ত বস্তনঃ সংশয়বিপধ্া়বিবয্বাদর্শনাদিতি ভাবঃ। কর্মমাণি সঞ্চিতনি, পুণ্যাপুণ্যলক্ষণানি কষীয়ন্তে
স্নিদান জ্ঞাননাশেন বিন্শতীত্যর্থঃ॥ ৭॥
ননু 'কুর্ধনেবেহ কর্মমাণি জিজীবিষেচ্ছতৎ সমাঃ। এবং তত নান্টথেতোহস্তি
ন কর্ধ লিশ্যতে নরে। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যৰ) য্তদ্ বেদোভয় সহ। অবিদ্যয়া

ৃত্যুৎ ভীত বিদ্যয়ানূতমন্তে, ইত্যাদিশ্রুতে; “কম্মুণৈব হি সিংসিদ্িমাস্থিতা
জনকাদয়ঃ।

যধান্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতমূ। এবং তপশ্চ বিদ্যা চ

সংযুক্তং ভেষজ মহত ইত্যাধিস্থৃতেণ্ঠ কেবলগ্ত জ্ঞানসমুচ্িতন্ত বা কর্বণো
মুক্তিহেতুত্ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য উীহৃতবা্যস্স্ত অলেপশবন্ত পাপনিবৃডিপরত্বাৎ
পরিত্যাগ করিয়া সর্ব! আত্মচিন্তা করিবেন, আর যদি তিনি কোন কর্ম্ন করেন,
তবে তাহাকে আত্মতত্স্বব্ূপ করিয়! জ্ঞান করেন।? ৫৬।

'হিরণ্যগর্ভাদি পদও যাহা হইতে অপকৃষ্ট, সেই সর্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ব জানিলে অন্তঃকরণের গ্র্থিসধল বিনষ্ট হয়, সংশয় সকল বিচ্ছিন্ন হয়,

সদসং কর্খু সকল ক্ষয় গাঁয়।? তাঁহাকে জানিগেই মৃত্যুঅতিক্রম করা যায়,

পঞ্চদশী।

৬৬৬

জ্ঞাত্বা দেব ৎ পাঁশহানিঃ '্মীণৈৎ ক্লেশৈর্ন জম্মভ!কু ॥ ৮ ॥

দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ অহাত্যত্রৈব ধৈরধ্যবান্।
ংসিদ্ধিশবেন চ জ্ঞানসাধনচিত্তশুদ্ধযতিধানাৎ বিদ্যাশবেন চোপ।সনায়া বিবক্ষিত-

বান কম্ণো মুক্তিসাধনত্মূ ইত্যতিপ্রায়েণ সাধনাস্তরনিষেধপরং, 'তমেৰ বিদিতাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়' ইতি শ্বেতাশ্বতরবাক্যমর্থতঃ পঠতি তমেবেতি।

তং পূর্বোক্তং পরমাত্মানং বিদ্বানেৰ মৃত্যুৎ সংসারমত্যেতি অতিক্রামতি ইতর;
সমুচ্চয়রূপঃ কেবলকর্মরূপো বা গস্থ! মার্গে মোক্ষোপায়ে।
নচনৈব বিদ্যতে।
নন্দাজতাহ শ্রুতিষুঅ্বয়ব্যতিরেকাত্য এহিকানিষ্টনিবৃণ্তিরেব প্রধান্তেনাব্তাসতে

নামুস্ষিকীত্যাশঙ্ক্য আমুম্মিকন্তানিষ্টস্ত ভাবিজন্বপূরর্বকত্বাৎ তণ্য সনিদানস্তাভীবপ্রতিপাদকৎ জ্জাত্বা দেবং সর্ববপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈ; কেশৈর্জনমৃত্যুপ্রহাণি'রিতি
শ্বেতাশ্বতরবাক্যমর্থত; শঠতি জ্ঞাত্বেতি। দেবং স্বপ্রকাশং প্রত্যগভিননং বঙ্গ

জ্ঞাত্বা অপরোক্ষতয়ানুতূয় স্থিতস্ত কামক্রোধাদীনাং সর্কেরষাং পাশান।ং হানির্ভবতি

তৈ: পাশশক্াভিধেয়ৈঃ রাগাদিভিঃ কেশৈঃ ক্ষীৈর্ন
ষ্টের্ভাবিজন্মহেতুকর্ারস্তাযোগাচ্চ তর প্রাপ্মোতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ননু শোকতরণাদিরূপৎ ফলং শ্রীয়ত এব নানুভূয়তে জ্ঞানিনামপীষ্টািষটপ্রাপ্িপরিহারার্থ প্রবৃতিদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্য দৃঢ়াপরোক্ষজ্জানিনাং তদভাবপ্রতিপাদনপর-

মধ্যত্বযোগাধিগমেন দেব মত্বা ধীরো! হর্ষশোকৌ জহাতী/তি কঠশ্রুতিসাক্যমর্থতঃ
পঠতি দেবমিতি। ধৈর্ধ্যবান্ ব্রহ্ষচর্ধ্যদিসাধনসম্পনে। দেবং চিদানন্দাদিলক্ষণং

মত্থাবগম্যাটবরবাম্মিননেব জন্মনি হর্ষশোকৌ জহাতি। এতমেব তপেন্লৈষা চিন্ত।
কর্ািম্ততাইত্য্ার্থে বিশেষ্রদর্শনপরৎ “নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তপত'
ইতি যাজ্ঞবস্্যবহ্মণবাকামর্থতঃ পঠতি নৈনমিতি। পুরব্বমকৃত পুণ্যং কৃত্চ পাপ

তত্ব্দস্তাপহেতুর্ন ভবতীত্যুক্তমু ইহ তু কৃতমরতং
বা৷পুণ্যৎ পাপংবাতথাবিধৎ
তাপকং ন তবততীত্যুচ্যতে
ইতিবিশেষঃ। তথ হি তাপে! নাম চিত্তবিকারবিশেষ:,
সেই তত্বজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রমের উপায়ান্তর নাই, “তাহাকে জানিলে,
কাম-ক্রোধাদি নষ্ট হয়. এবং রাগদ্ধেষ প্রভৃতি করেশ বিদুরিত হওয়াতে পুনর্জন্ম
নিবারিত হয়।; ৭৮।

গরম-আত্মতত্বকে সাক্ষাৎ জানিয় বীর বাক্তি ইহ লোকেই হর্ধ-শোক হইতে

২৬০

পঞ্চদশী ।

নৈনং কৃতাকতে পুণ্যপাঁপে তাপয়তঃ কচিৎ ॥ ৯॥

ইত্যাদিশ্রুতযো বহুব্যঃ পুরাণৈঃ স্থৃতিভিঃ সহ।
ব্রহ্ষজ্ঞানেহনর্থহান্মানন্দঞ্চাপ্যঘোষয়ন্ ॥ ১০ ॥
আনন্দস্ত্রিবিধে! ব্রন্মানন্দে। বিদ্যাস্থখৎ তথা

বিষয়ানন্দ ইত্যাদে। ব্রক্মানন্দো! বিবিচাতে ॥ ১১ ॥
পুণ্য কৃত সৎ হর্যলক্ষণৎ বিকারমুৎপাদয়তি অকৃতং বিষাদং পাপৎ পুনস্তদৈপরীত্যেনাকৃতৎ হর্ষমুপাদয়তি কৃতং বিষাদমৃ। তত্ববিদস্ত উভে অপি উভয়বিধবিকারহেতু ন কদাচিৎ তবতঃ অবিক্তিয্রদ্ষরপত্বজ্ঞানাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

নহিযন্ত্েব বাক্যানি প্রমাণানি নেত্যাহ ইত্যাদিশ্রতয় ইতি। আদিশব্দেন
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিছুরমৃতাস্তে
ভবস্তি অথেতরে ছুঃখমেবাপি যন্তি তৎ যো৷ যো দেবানা প্রত্যবুধ্যত স এব তদ-

ভবৎ। নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাত প্রমূচ্যত ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে। 'র্বব-

ভূতম্থমাত্বানং সর্ধভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্টননাত্বযাজী বৈ স্বারাজ্যমৃধিগচ্ছতি।
কষেত্রজ্তাত্মবিজ্ঞানাদ্ বিশুদ্ধিঃ পরমা মাতা? ইত্যাদিপুরাণস্থৃতিবচনৈঃ সহ প্রমাণানীত্যর্থঃ। উদাহ্গৃতানাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবাক্যানাৎ সর্বে্ষাৎ, তাৎপধ্যমাহ ব্রহ্গজ্ঞানে ইতি ॥ ১০ ॥

নু ব্রহ্মানন্দ ই'যানন্্ত ব্রহ্মপদেন বিশেষণীদানন্দান্তরমন্তীত্যমগম্যতে স
কতিবিধঃ কী্ৃশশ্চানন্দ ইত্যাকা ক্ষায়াং তস্তেদদর্শনপুরবর্বক ব্রহ্ধানন্দবিবেচনং
প্রতিজানীতে আনন্দ ইতি। ব্রক্কানন্দো বিদ্যানন্দো। বিষয়ানন্দ ইত্যনেন প্রকারেণ
আনন্দন্ত ত্রৈবিধ্যমবগন্তব্যমূ৷তত্রেতরয়োরানন্দয়োত্র ্ষানন্দমূলতাদাদাবধ্যায়ন্রয়েণ
্রহ্মানন্দ! বিভজ্য প্রদশ্যত ইত্ার্থ; ॥ ১১॥

উত্তীর্ণ হন” “কৃত ঝ! অকৃত পুণ্য-প।প তাহাকেআর কখনও তাপ দিতে সমর্থ

হয়না। ইত্যাদি মন্ত্র বহতর শ্রুতি, স্মৃতি-পুরাণের সহিত মিলিত হইয়া
ঘোষণা করিয়াছেন, ব্রহ্ম জ্ঞান

হইলে অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ

প্রাপ্তি হয়। ৯/১০।

আনন্দ তিন প্রকার, বরঞ্ধানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। তাহার মধ্যে

প্রথমতঃ ত্রহ্ধানন্দের বিচার কর! যাইতেছে। পুত্র ভৃগু, পিতা বকণের নিকটে

পঞ্চদশী।

৩৮৫

ভৃগু পুত্রঃ পিতুঃ শ্রত্বা বরুণাদ্ ব্রন্মলক্ষণমূ।
অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীন্ত্যত্বানন্দং বিজজ্ভ্িবান্ ॥ ১২ ॥

আনন্দাদেব ভূতামি জায়ন্তে তেন জীবনয্।
তেষাৎ লয়শ্চ তত্রাতে। ব্রহ্ষানন্দো ন সংশয়ঃ ॥ '৩॥

হাতে পরাভুমাত্রিরিও, |
চিত টতিভি রিড

জগ ্রঙ্ধাবগম্যতেত ইডি

প্রায়েণ ভূগ্গবল্ল্যা অর্থ, সংক্ষেপেণ দর্ণয়তি ভূগুরিতি। ভূগুনামকঃ পুত্রঃ

পিতুরকবকণাধ্যাৎ ব্রহ্মলক্ষণৎ 'ঘতো ব!ইমানি ভূতানিজান্তে যেনজাতানি জীবস্তি
ষশু প্রষন্ত্াভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তৎ ব্র্গে'ত্যেব্ররূপং শ্রত্বান্নময়াদিকোশেষু

জ্লক্ষণাসম্তবেন তেষামূ অত্রঙ্ত্ৎ নিশ্চিত্য আনন্দমানন্দ্ময়কৌশন্ত পঞ্চমাবয়বত্বেন
বদ্ধ পুচ্ছৎ প্রতিষ্ঠেতি শ্রতং বিশ্বভূতমানন্দৎ ব্রহ্মলক্ষণযোজনয় ত্র্ধত্বেন
জ্ঞাতবানিতার্থঃ ॥ ১২॥

কথমানন্দে জ্পক্ণৎ যোজিতবানিত্যাশঙ্্য তদৃযোজন প্রকারদর্শনপরমূ
'আনন্দাদ্ধযব স্বদ্ধিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দ
প্রয়ন্ত্যভিসংবিপস্তি” ইতি বাক্যমর্থত; পঠতি আনন্াদিতি।

গ্রাম্যধর্মানিমিত্তকা-

নন্দাদেব উতানি প্রাণিনো জায়ন্তে উৎপদান্তে তেন ব্ষয়ভোগাদিনিমিত্তকেনা-

নন্দেন জীবন প্রাপুবস্তি তেষাৎ প্রাণিনাং লয়ঞ% তত্র তম্মিন্ হুযুন্তিকালীনে
্্বরূপভূতে আনন্দ এব ভবতি, শুুপ্তাবানন্দব্য তিরেকেণ কস্তাপ্যনুভবাভাবাৎ।

অত আনন্দে| বরক্মৈব সর্দ্াহ্তবমিন্বত্বাননাত্র সংশয়ঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥
এবং তৈত্তিরীয়ঞ্রতিতাৎপর্ধ্ালোচনয়, ব্রহ্মণ আনন্দরূপতাৎ প্রদর্্য ছান্দোগ্যঅননময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কেশ, ও বিজ্ঞানময় কোশ পধ্য্ত

পরিত্যাগপুর্বক

আনন্দময়

কেশকেই

পরত্রন্ধের

স্বরূপ বলিয়।

জানিয়াছিলেন । ১১১২ ।

“আনন্দ হইতে এই প্রাণী স:ল উৎপন্ন হইয়া তন্দারাই জীবিত থাকে
এবং অস্তে তাহাতে বিলীন হয়, এইবপ শ্রুতি আছে ) অতএব ব্রহ্াই আনন্দ-

পদা্; তাহার সংশয় নাই। '্রিপুটারূপ খৈতের অভাবহেতু "ভূত সকলের

৩৬৬

পঞ্চদশী!

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুট প্রলয়ে হি নো! ॥ ১৪ ॥

বিজ্ঞানময় উৎপন্নে! জ্ঞাতা জ্ঞান মনোঁময়ঃ।
ভ্রেয়াঃ শব্দাদয়ো! নৈতৎ ত্রয়মুৎপতিভঃ পুরা ॥ ১৫ ॥

্রয়াভাবে তু নিগ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে ।
সমাধিস্তৃপ্তিযুচ্ছণন্ পুর্ণঃ স্থকটেঃ পুর! তথা ॥ ১৬॥
শ্রুতিতাৎপর্ধ্াালোচনয়াপি তাং দিদর্শযিুঃ সনংকুমারনারদসংবাদরূপে সপ্তমাধ্যায়ে
স্থিতন্তভূমরূপপ্রতিপাদকন্ত “ত্র নস্যাৎ পশ্ঠতি নান্তচ্ছুণোতি নাহ্দ্বিজানা'ত স

ভূরমেত্যাদিবাকান্তার্ঘ সংক্ষেপেণাহ ভুতোৎপন্তেরিতি।

ভূতানামাকাশ্বাদীনাং

' ততকার্ধ্যাণাং জরাযুজাগুজাদীনাং চোংপ্রন্তেঃ পূরর্ং ত্রিপুীদ্বৈতবর্জনাৎ তয়াণীং

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপাণাৎ পুটানামাকারাণাং সমাহারক্্রিপুটী সৈব দ্বৈতং তন
বর্জনমতাবস্তম্াং
ভূমা দেশতঃ কালতো বন্তুতে৷ বাপরিচ্ছেদশূন্যঃ পরমাত্মা
ভাবানয়নে দ্রশ্যানয়নমিতি স্ঠায়াদ্ ভূমৈবাসীদিত্যধ্যাহারঃ তদেব 'দ্বৈতবর্জনমুপপাদয়তি জ্ঞাতৃজ্ঞানেতি। বক্ষ্যমাণঞ্ঞাত্রাদিরপা ত্রিপুটী প্রলয়কালে নান্তীত্যেতং
সর্বববেদান্তসম্মতমিতি হিশকপ্রযুগ্তানগ্কায়মভিপ্রায়; ॥ ১৪ ॥

ইদানীং জাত্রাদিত্বরূপং দর্শতি বিজ্ঞানখয় ইতি। পরমাত্বন উৎপনো!
ু্ধাপাধিকো জীবো বিজ্ঞানময়ঃ জ্ঞাতা, মনোময়ঃ মনসি প্রতিবিদ্বিত,
মনোময়শব্ববাচ্যৎ 'চৈতন্যৎ জ্ঞানং, শবস্পর্শাদিয়ো! জেয়াঃ প্রসিদ্ধাং। ইদং ত্রয়ং

কার্ধত্াহৃৎপন্তেঃ
পুরা কারণব্যতিরেকেণ নাস্তীত্যর্ঘ;॥১৫॥
ফলিতমাহ ত্রয্নেতি। জাত্রাদিত্রয়াভাবে নি্বৈতো 'দ্বৈতরহিতঃ পূর্ণ এবা-

বানুভূম্বতে কুত্রানুভূ়ত ইত্যত আহ সমাধীতি। বিদদনুভবপ্রদর্শনায় সমাধিগ্রহণং, সর্কবানুভবদ্যোতনায় সুষুত্তিমুগ্ছয়োরুদাহরণৎ, শুপ্ত্াছ্যুখিত্ত দৈতাদ্নম্মরণন্ানযথানুপপত্যা নিদ্বৈতিগ্ত তদনুভবিতুঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ভবতু

উৎপত্তির পূর্বে কেবল সেই সর্বব্যাপী চৈভন্ত মাত্র ছিলেন; জ্ঞাতা, জ্ঞান
ও জ্ঞেয্_এই তিনের নামত্রিপুটী; প্রলয়কালেত্রিপুটী থাকেনা। ৯৩/১৪।

উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোশই জ্ঞাতা, মনোময় কোশ জ্ঞান এবং শবম্পর্শাদি
বিষয় সকল জ্ঞেয়১ উৎপত্তির পূর্বে এতজরয়ের সততা!অসম্ভব &তখন পরিপূর্ণ

পঞ্চদশী।

৩১৭

যো ভূমা স (১) সুখং নাল্লে স্থখং ত্রেধা বিভেদিনি ।

সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে ॥ ১৭ ॥
সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শল্সাণি বিবিধানি চ॥
জ্ঞাত্বাপানাত্ববিত্বেন নারদোহতিত্তশোচ হ॥ ১৮ ॥

ুযপত্যাদাবদ্ৈতসিদ্ধিঃ প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত
আহপূর্ণইতি। যথা সুপ্তযাদৌ
পরিচ্ছেদকাভাবাৎ পুর্ণস্ত সৃষ্টেঃপুরাপি তদভাবাদিত্য্ঘঃ॥১৬॥

অস্ত ব্রন্ধণ, পূর্ণতৃম আনন্দরূপত্বে কিমায়াতমূ ইত্যাশঙ্ক্য অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং

৷ভূর হুখরপত্বপ্রদর্শনপরং “যো! বৈ ভূম! তৎ হুখং নাল্লে হখমস্তীতি বাকামর্থতোহনুক্রামতি যে! ভূমেতি। যঃ পূর্বোক্তঃ ভূমা স নুখরূপ
এবদ্বিতীয়ত চুখ-

হেভোরতাবাৎ। অল্পে পরিচ্ছিন্নে ;তশ্তৈব বিবরণং ত্রেধা বিভেদিনীতি,

হেতুগর্ভং বিশেষণং হুখং তত্রন বিদ্যতে ইত্থ। এবং কষ্মৈ কেনাভিহিতম
ইত্যহ আহ সনতকুমার
ইতি। নারদস্ত শিশ্যত্বে কারণমাহ অতিশোকিন ইতি।
অতিশয়িত; অধিকঃ শোকোহস্তাস্তীতি অতিশোকী তশ্মৈ ॥ ১৭ ॥
তস্তাতিশোকিত্ে হেতুমাহ সপুরাণানিতি।

নারদঃ পুরাশৈঃ সহ বর্তস্তে

ইতি সপুরাণাঃ পঞ্চ বেদাস্তান্ বিষিধানি
চশান্তা বিদিত্বপ্যাতবজ্ঞানরহিতত্বে' নাতিশয়েন শোকং প্রাপ্ত; ॥ ১৮॥

অস্বৈতশ্থরূপই অনুভব করা যায়। সমাধি বা হুযুপ্তি অথব| মৃচ্ছাবস্থাতে যেমন
পরিপূর্ণ অস্ৈত, সৃষ্টির পূর্বেও তদ্রপ ৷ ১৫১৬।

সম্পূর্ণবৃহৎ যে অপরিচ্ছিনন বন্ত তাহাই স্বরূপ নতুবা স্বগততের, স্বজাতীয়ভেদ এবং বিজাতীয়-ভেদবিশিষ্ট যে পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, তাহা শুখস্বরূপ নহে;
অতিশয় শোকাকুল নারদ খধিকে সনতকুমার খষি এইরূপ উপদেশ
করিয়াছিলেন। চতুর্কেদ ও পুরাণ--এই
পাঁচ শাস্ত্র
অথবাসমুদায় পুরাণ, পাঁচ
বেদ (চতুর্ধেদ ও মহাতারত), এবং নান! শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতব-জ্ঞানাভাবে
নারদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। ১৭১৮।

শে

তেহ ইত্যম্মদেশীয়ঃ পাঠঃ।

৩৬৮

পঞ্চদরশী।

বেদাভ্যাসাঁৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা ।
পশ্চাত্বভাসবিস্মারতঙ্গগর্বৈশ্চ শোকিতা। ॥ ১৯ ॥
সোহহৎ বিদ্বন্ প্রশোচাঁমি শোকপারৎ নয়ন্ব মাষ্।

ইত্যুক্তঃ হৃখমেবাস্ত পারমিতাভ্যধাদৃষিঃ ॥ ২০ ॥

স্থখৎ বৈষয়িকৎ শোকসহজেণীরৃতত্বতঃ ।
দুখমেবেতি মত্বাহ নাল্সেহস্তি স্থখমি হ্যাসৌ ॥ ২১ ॥
নন্ু বেদশাস্ত্রবিষয়জ্ঞানম্ত শোকনিবর্তকত্েন প্রসিদ্ধন্ত কথমতিশয়শোকহেতুত্বমিত্যত আহ বেদাভ্যাসার্দিতি। তাপত্রয়েণীধ্যাঘ্থিকার্দিলক্ষেণনৈব শোকিতা

শোকোহস্তাস্তীতি শোকী তন্ত ভাবস্তত্তা আসীদিত্যধ্যাহারঃ। পশ্চাত্বিতি তুশবো
বিশেষদ্যোতনার্থঃ। অভ্যাসঃ পাঠাদ্যাবর্তন, বিম্মারঃ পঠিতগ্ত বিস্মরণং, ভঙ্গ:

স্বতোহবিকেন তিরস্কার, গর্ব ন্যনদর্শনেন স্বাধিকযবুদ্ধি, এতৈশ্চ কারণৈঃ
শোকিত্মৃ॥ ১১৪

নন্বেবং সর্ববজ্তস্তাপি নারদস্ত অতিশোকিত্বং জাতমিতি কুতোহবগম্যতে

ইত্যাশঙ্ক্য 'সোহ্হৎ ভগবঃ শোচামী'তি তদীয়াদেব বাক্যাদবগতমিত্যভিপ্রেত্য “তং
সতি সন"
মাতগবান্ শোকস্ত পারং তারয়ত্তিতি তিবৃত্যপায়ে তেনপৃষ্টে

কুমরোভুমশববাচ্যৎ হুখরপং ব্রৈব জ্ঞায়মানং শোকনিরৃভাপায় ইতি “হুখং
তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমি'ত্যারভ্যোত্রগ্রনথসন্দর্ডেণ উক্তবানিতণহ মোহহমিতি ॥২০

বহুষু সত নালে হুখমন্তীত্যুক্তিরনুপপন্নেতি চে২
ন্যেযু
নম অগাদিজহুখেষু

ন তেষাং অ্রগাদীনাং দুঃখানুষঙ্গেণ বিষসংপৃক্তান্নবৎ বহুছুঃখরপত্স্ত মুনিনাভিপ্রেততাদিত্যাহ নুখমিতি ২১॥

নারদ বেদীধ্যয়নের পূরণে কেবল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক
এই তিন প্রকার ছুঃখ মাত্রে তপিত ছিলেন, কিন্তু পরে তাহাও রহিল ও
শান্্রের অভ্যাস, বিস্মরণ, কখন বিচারে পরাভব, ( কখন বা জয়জনিত )গর্ব, এই
দুঃখিত হইতে লাগিলেন। ১৯।
সকল কারণেও

পশ্চৎ সেই নারদ সনংকুমার খষির নিকট গিয়া রে হে তত্বজ্ঞ
সনংক্মার! উক্ত প্রকারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি, ছু হইতে আমাকে
পার ককন। সনংকুমার ঝষি কহিলেন, হুখই এইরূপ দুঃখের পার। সাংসারিক

পঞ্চদশী।

৩১৯

ননু দ্বৈতে স্বৃখৎ মা! ভুদদ্বৈতৈহপ্যন্তি নো স্থৃত্মূ।

অন্তি চেছুপলভ্যেত তথ! চ ত্রিপুটী ভবেৎ ॥ ২২ ॥
মাস দ্বৈতে স্ুখৎ কিন্তু সুখমদবৈতমেব হি ।
কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাঙজ্ষা স্বয়ৎপ্রভে ॥ ২৩॥
স্বপ্রভত্বে ভবদ্ধাক্যৎ মীনৎ যস্মাদ্ ভবানিদম্।

অদ্বৈতমত্যুপেত্যান্মিন্ স্থখং নাম্তীতি ভাষতে ॥ ২৪ ॥
দ্বৈতে হুখাত বমঙ্গীকৃত্য।দ্বৈতৈহপি তমাশঙ্কতে নম্বিতি। ত্রান্ুপল্ধিং
প্রমাণয়তি অস্তি চেদিতি। অগ্বৈতে যদি স্ুখং বিদ্যতে তহি বিষয়হ্খাদিবছূপলত্যেত
যতো নোঁপলত্যতে অতো! নাস্তীত্যর্থ। ননৃপলত্যত এবেত্যাশস্বমানং

প্রত্যাহ তখেতি। অন্ভবতানুভবিত্রনুতব্যসাপেক্ষত্বাদদ্বৈতহানিরিতি ভাবঃ॥ ২২॥
অদ্ৈতন্ত হুখাধিকরণতৃনিষেধম্গীকরোতি সিদ্ধন্তী মাস্তিতি। তত্র হেতুমাহ

কিন্তু হুখমদ্বৈতমিতি। হি যম্মাৎ কারণাৎ অদ্বৈতমেব হুখমূ অত; হুখাধিকরণং

ন ভবতীত্যর্থ। অদ্বৈতৎ হুখমিত্যত্র
কিংপ্রমাণম্ ইত্যাশস্কানুবাদপুরর্বকং ত্ত

স্বপ্রকাশত্বাৎ প্রমাণপ্রশ্ন এবানুপপন্ন ইত্যাহ কিৎ মানমিতি চেদিতি ॥ ২৩৪
ননুস্বপ্রকাশকেহপি কিং. প্রমাণমিত্যাশক্ক্য তৃদীয়মেব বচনং প্রমাণমিত্যাহ
্বপ্রভবত্ব ইতি। তহ্পপাদয়তি য্মাদিতি | যত কারণাৎ ভবতা৷ প্রমাণনৈরপেক্ষ্েণাদ্বৈতভ্যুপেত্য হুখমেবাক্ষিপ্যতেহতঃ স্বপ্রভত্বমিত্যর্থ, ॥ ২৪ ॥

সখ, _ছুঃখের মধ্যেই গণ্য) কেননা সে সুখ হুঃখসহত্র দ্বারা আরৃত, এই
বিবেচনায় পরিচ্ছিন্ন পদার্থে হুখ নাই । ২০২১।
|

পদাহুখেনাথাকুক কিন্তু অদ্বৈতঅপরিচ্ছিন্ন
যদিবল,পরিচ্ছিন্ন দ্বৈতপদার্থ

েেও মুখ নাই, তাহা যদি থাকিত, তৃৰেসেহুখেরউপলদ্ধ
হইত;িযদিউপলব্ধি

হয় বল, তবে জ্ঞাত-জ্ঞান-জ্ঞেযরপ ত্রিপুটা ( স্থতরাং অদ্বৈত একমাত্রের সমতা, সিদ্ধ
নাথাক, তাঁহাকেই নুখস্বরূপ
হয়না)। ইহার উত্তর এই যে_অদ্বৈতে সুখ

তিনি খয়ংবলি,সুখন্বরূপ অদ্বৈতে কোন প্রমাণ অপেক্ষা করেনা,যেহেতু
প্রকাশম্বরূপ। ২২২৩।

াহ'র হ্বয়গ্রকাশত্ব বিষয়ে আমি তোমারই বাক্যকে প্রমাণ বলিয়৷ স্বীকার
করি, যেহেতু তুমি তাঁহাকে

স্বীকার করিয়া বলিতেছ যে, অদ্ধৈতে সুখ

১০

পঞ্চদশী।

নাভ্যুপৈমাহমদ্বৈতৎ ত্বচোহমুদ্য দুষণম্।
বচমীতি চেৎ তদ। ব্রুহি কিমালীদ্দ্বৈত ত৫ পুরা! ॥ ২৫ ॥

কিমদৈতমুত দ্বৈতমন্তো বা কোটিরস্ভিমঃ।
স্বপ্রসিদ্ধে! ন দ্বিতীয়োহনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেহগ্রিমঃ ॥ ২৬ ॥

_ অদ্বৈতসিদ্ধিযুক্ত্যিব নানুতৃত্যেতি চেদ্ বদ।
নিদৃষ্টাস্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমন্র নে! ॥ ২৭ ॥
ন ময়াদ্বৈতমক্ুপগম্যতে কিন্তু ্হুক্তমদ্বৈতমনদ্য দু্যাতেহতো নোক্তসিদ্ধি-

রিতি শঙ্গতে নাত্যুপৈমীতি। বিকলপাসহস্বাদৈতানভ্যুপগমোহনুপপন্ন ইতি
মন্বানঃ পৃচ্ছতি তদেতি।

২৫॥

কিংশব্হুচিতং বিকল্পৎ দর্শয়তি কিমদ্বৈতমিতি। তৃতীয় পক্ষং নিরাকরোতি

অস্তিম ইতি। দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণন্ত
রূপস্ত লোকেঅদর্শনাদিতি ভাবঃ। দ্ধিতীয়ং
পক্ষংনিরাকরোতি
নদ্বিতীয় ইতি। তত্র হেতুমাহ অনুত্পত্ভেরিতি। দ্বৈতন্
ত্দানীমনুৎপন্ত্বাদিতি
ভাব। অত প্রথমঃ পক্ষঃ পরিশিষ্যত ইত্যাহ শিষ্যত
ইতি ॥২৬।॥

ননৃক্তেন প্রকারেণাৈতৎ যুক্ত্যা এব সিধ্যতি নানুভ্তবেনেতি চোগয়তি অদৈ-

তেতি। অধ্বৈতসিদ্িুক্তিবেত্যুকতং বিকলাসহত্বাদনুপপন্নমিতি মন্বানো যুক্তিং
বিকল্সয়তি সিদ্ধান্তী বদেতি।
নো ইতি
॥ ২৭॥

বিকল্সন্ত ন্যনতাং নিরাকরোতি কোটা স্তরম.

'নাই। যদি বল, আমি অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল তোমার বাক্যকে
গ্রহণ করিয়া তাহাতে দোষ অর্পণ করিতেছি, তবে বল দেখি, দ্বৈত-উৎপত্তির

পুর্ন্মে কিছিল? ২৪২৫।
তখনঅবৈত
ছিল,কি 'দৈতছিল,কি অন্তকোনপ্রকারাস্তর ছিল?অন্তকোন

প্রকারাস্তর বলিতেপারনা,যেহেতু দৈতাদ্বৈত-ভিন্ পদার্থই অসম্ভব । তৈত ছিল
বলিতেও পার না,যেহেতু
তখন তাহার উৎপত্তি
হয়নাই। অতএর পরিশেষে
তোমাকে তৎকালে অদ্ৈতের সত্তা, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে । ২৬।
যদি বল,তুমি যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিলে বটে, কিন্তুঅগ্বৈত অনুভবে

আসে না। তাহীর উত্তরে আমরা বলি, তুমিবল দেখি, এফুক্তি

পঞ্চদশী।

৩৭৯

নানুভূতির্ দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিত্ত শোভতে।
সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তৎ বদ মে মতম্ ॥ ২৮॥
অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দৈতানুপলন্তেন স্বপ্তিবৎ।

ইতি চেৎ স্বপ্তিরপ্বৈতৈত্য্রদৃষ্টা্তমীরয় ॥ ২৯ ॥
দৃষ্টান্তঃ পরস্থৃপ্তিশ্চেদহে! তে কৌশল মহৎ ।
যঃ স্বস্ৃপ্তিং ন বেত্যস্ত পরন্থৃপ্তৌ তু ক কথা ॥ ৩০ ॥
প্রথমং পক্ষৎ মোপহাসং নিরাকরোতি নানুভূতিরিতি। অগ্থৈতসিদ্ধিযুক্রৈ'বেতি বদতা অনুভূতিস্তাবনাভ্যুপেয়তে যুক্তিস্ত দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমন্তরেণ ন্ কিক্চিৎ

সাধয়তি অতো! অতো ন তৃষ্টাস্ত ইত্যুক্তিরযুক্েতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ে বিকলে
উতয়বাদিসম্্রাতিপনে দৃষ্টান্তো বক্তব্য ইত্যাহ সনৃষ্টান্তেতি ॥ ২৮॥
তহি দৃষ্টান্তেনাদ্বৈত সাধয়ামীতি শবতে পূর্্পক্ষবাদী অদ্বৈত ইতি। প্রলয়
দ্বৈরহিতে| ভবিতুমর্থতি দ্বৈতাস্ুপলক্িমন্ত্রা যোযো দ্বৈতান্ুপলব্বিষান সস
দ্বৈতরহিতঃ যথা স্বাণ ইতি। নন্বেবং সাধ়তস্তব বনুপ্তিষ্টাস্তং পরহৃপ্তি্বা

আদ্যে তন্তাঃ পরৎ পত্যসিদ্ধাত্বেন তংসিদ্ধয়ে দৃষটন্তান্তরং বন্তব্যমিত্যাহ
সুপ্তিরিতি ॥২৯॥

ননুতন্তাঃপরহুপ্তিরেব দৃষ্টান্ত ইতি দ্বিতীয় বিকল্পমাশগ্তে দৃষ্টান্ত ইতি
পরহৃপ্তেস্তবাপ্রদিদ্ধহেন তৃয়া দৃষ্টান্তীকরণমন্ুপপন্নমিতি সোপহাসমাহ সিদ্দান্তী

অহে। ইতি। যে! ভবান্ সুপ্তেক্ুভবগম্যত্বানঙ্গীকারেণ স্বসথপ্তিমপি ন বেততি

বল, তবে অনুভব ও
্তরযদি দৃষ্টান্ত যুক্তি
নাথাকাতে
কিসমৃষ্টান্ত?প্রকারান

দৃষ্টান্ত উভয়ই নাই, অথচ যুক্তি, এ অতি উত্তম যুক্তি! আর সৃৃষ্টান্ত বাক্যকে যদি
ুক্তিবলিয়া স্বীকারকর,তবে আমার অভিমত দৃষ্টা্ত প্রদর্শন কর। ২৭২৮।

যেমন ইদ্বতের অনুপলন্ধি হেতু ুযুস্তি কালকে দ্বৈতশুন্য ৰলাযায়, তদ্রপ

দ্বৈতের অভাব হেতু প্রলয় কালকে যদি দ্বৈতগৃষ্ট বলিয়! স্বীকার কর, তবে সুষুপ্তিঃ
কালযেছৈতগৃন্ত অহাতেদৃষ্টান্ত কি? (নিজের নুযুপ্তিদৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিলে,

তাহা অন্তের প্রত্যক্ষ, হৃতরাং আমার অভিমত হইবে কিরপে ?)যদি অস্ঠের
ুমপ্তিকে ছৃষ্টান্তরণে শ্বীবার কর,আহা! তবে তোমার কি মহত কৌশল!

৩০২

পঞ্চ]

নিশ্চেষ্টত্বাৎ পর? স্থৃপ্তো যথাহমিতি চেৎ তদ1 ।
উদ্াহর্ডঃ সবযুপ্তেস্তে স্প্রভত্বৎং বলাঁদ্ ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

নেক্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোদি তাম্।
ইদমেব স্বপ্রভত্বং যানং সাধনৈর্বিবিনা ॥ ৩২ ॥

স্তামছ্বৈতস্বপ্রভত্বে বদ স্থৃপ্তৌ সুখ কথম্।
অস্ত তব পরহুত্তোৌ কা কথা পরনুপ্তিজ্ঞান, ন ভব্তীতি কিমু বক্তব্যমিতি
ভাবঃ ॥ ৩০ ॥
্
|
নব্বনুমানাৎ পরমুপ্তিসিদ্ধিরিতি শঞ্কতে নিশ্চেষ্টেতি। বিমতঃ পরঃ হৃপ্তো
ভবিতুমর্থতি প্রাণাদিমন্তে সতি নিশ্টে্টত্বাৎ মদ্রদিত্যনুমানাদিত্যর্থ৷
এবং তহি তৰ স্ুপ্তেঃ সপ্রকাশত্ৎ পরিশিষ্যত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী তদেতি।.

তদা তহি মাৎ প্রতি স্ুযুপ্তিযুদাহতুর্্ীন্তীকর্তুত্তে তব হুপ্ডেঃ স্বপ্রততবৎ
্বপ্রকাশতৃৎ বলাৎ সুপ্ত্যদাহরণদামর্থাদেব ভবে ॥ ৩১॥
নন্ু
কথং বলাদ ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ লেক্দরিয়াণীতি। হুপ্তিগ্রাহকানা্দিঘ়াণি ন
সন্তি তেষাং স্বকারণে বিলীনত্বাৎ দৃষ্টান্তশ্চ সম্রতিপন্নো নাস্তি পরহুযুপ্তেরপ্রসিদ্ধত্ব-

স্তোক্তত্বাং তথাপি তাং হুযুপ্তিঘব অঙ্গীকরোধি, এবঞ্চ সতি সাধনৈরধিনা জ্ঞানসাধনমন্তরেণাপি ভানং প্রকাশনমিতি যদিদমেব ব্বপ্রভত্বৎ মুযুপ্ত্যা ইত্যর্চু।
অন্রায়ং প্রয়োগ্-_বিমতা৷ সুপ্তি; স্বপ্রকাশ। অসতম্বপি জ্ঞানসাধনেতু প্রকাশ-

মানত্বাং সাখ্যাভিমতাত্মব প্রভাকরাভিমতসংব্দেনবৎ শাক্যাভিমতন্থাত্মবদিত্যর্থ ॥ ৩২ ॥

ইং প্রলয়নত দৃষ্টান্তত্বেনোদাহুতায়াঃ সুযুপ্ডেরদ্বৈততৎ স্বপ্রভতু্চ প্রসাধ্য
কেননা তুমি ফলত আপনার হুষুপ্তিকে প্রত্যক্ষ বলিয়৷ মান না; তোমার

প্রকীয় নুষুপ্ত-জ্জান কি প্রকারে হয়? ২৯/৩০।
যেমন আমি নুষুণ্তিকালে নিশ্চেষ্ট হই, সেইরূপ এই ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট

হইয়াছে, অতএব এই ইহার ুযুন্তিকাল, এমত যদি অনুমান কর, তবে তোমার
স্বীয়শুষুপ্তি' কালেরস্বয়ংপ্রকাশত্ব হুতরাং স্বীকৃত হইল। যে স্থলে জ্ঞীনের
অন্ত উপায় নাই অর্ঢিং কোন ইন্জিয়ের সম্বন্ধ নাই ও কোন প্রকার দৃষ্ান্তও নাই,

অধচ তাহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহাকেই স্বয্প্রকাশ বলা যায়। ৩১৩২।:

যদি বল, হবুত্তি অদৈতথ্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশধরূপ হউক, কিন্ত তাহাতে

পঞ্চদশী।

৩৭৩

শৃণু দুঃখৎ তদ! নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে হৃখম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্ধঃ সন্নপ্যনন্বঃ স্তাদ্ বিদ্বোহবিদ্ধোহথ রোগ্যপি।

অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্বেব জনা বিছুঃ ॥ ৩৪ ॥
ন ছুঃখাভাবমাত্রেণ সৃখৎ লোইঈশিলাদিযু।
ত্বয়াভাবস্ দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্ বিষমৎ বচঃ ॥ ৩৫ ॥

মুখদৈন্তবিকাশাভ্যাৎ পরছুঃখস্থখোহনম্।
তত্র নুখপ্রসাধনায় পূর্ধবপক্ষিণ

আকাক্মামুখাপয়তি স্তামিতি ৷ নুখপ্রতি-

যোগিনো ছুঃখন্ত তদানীমসন্বাৎ হুখমেব পরিশিষ্যতে ইত্যাহ শৃর্িতি। হৃখছুখয়োঃ প্রকাশতমমোরিৰ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ্থ ছুঃ্খাভাবে হৃখমেবাভ্যুপেয়মিতি

ভাব? ॥ ৩৩॥
|
সুপ্ত ছুখাভাবে কিং মানমিত্যাকাজ্জায়াং শ্রত্যনুভবাদিত্যাহ অন্ধ ইতি।
'তম্মাদবা৷এতং সেতুং তী্বহন্কঃ সন্নন্ধো৷ ভবতি বিদ্ধঃ সন্ববিদ্ধো৷ ভবত্যুপতপী

সন্নুপতাপী ভবতি তত যদ্যপীদং ভগবঃশরীরমন্ধং তবত্যনন্বঃ স ভবতী'ত্যাদিক্রুতিরের্হাতিমানপ্রযুকতন্বত্বাদীন্ দৌধষান্ সুপ্তৌ নিবারয়তি। ব্যাধ্যাদিনা গীড্যমানস্তাপি সুপ্ত তন্হুঃখানুভবো নাস্তীত্যেতৎ সর্ববজনপ্রসিদ্ধকেত্যর্চঠ ॥ ৩৪ ॥
নু যন্তর দুঃখাভাবন্তত্র হুখমিত্য্তাঃ ব্যাপ্তেলোষ্টাদৌ ব্যতিচার
ইতিশঙ্কতে
নন ছু্খেতি। ছুঃখাভাবমাত্রেণ হুখং কলয়িতুং ন শক্যতে লোষ্টশিলাদিযু ঘয়াভাবস্ত হুখছুখয়োরভাবন্ত প্রদর্শনাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টন্তদা্টস্তিকয়োরবৈষম্যান্মৈবমিতি
প্রিহরতি বিষমমিতি। বচো৷ দৃষটান্তবচনং বিষম, দাষ্টস্তিকাননুসারীত্যর্থ, ॥ ৩৫ ॥

সুখ্ কি প্রকারে থাকে? তবে শুন, যেহেতু তৎকালে দুঃখ নাই ;সততা তকালে,
ভোমাকে হুখের সন্তাই স্বীকার করিতে হয়, “ত২কালে অন্ধ অনন্ধ হয়,
বিদ্ধ অধিদ্ধ হয়, ও রোগী অরোগী হয়, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এবং
তাহ। সকলেরও অনুভূত হয়। ৩৩৩৪ ।

যদিবল, ছুঃখের অতাব মাত্রেই হ্বখের সন্ত!স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু
কা্ঠ-পরস্তরাদিতে ছুঃখের অভাবেও মুখের অসন্তা, দেখিতেছি। ইহ উত্তর
এই যে, ইহাঅনুরূপদৃষ্টান্ত নহে,যেহেতুমুখের মলিনতা ও প্রফুল্পতাতে পরের
৩ৎ

৩০৪

পঞ্চদশা ।

দৈন্তাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যুহো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

স্বকীয়স্থথতুঃখে তু নোহনীয়ে ততভ্তয়োঃ।
ভাবে বেদ্যোহনুভূত্যৈব তদভাবোশুপি নান্যতঃ ॥ ৩৭ ॥

তথ! সতি স্থুযুস্তে চ দুঃখাভাবোহুনুভূতিতঃ |.
বিরোধিছুঃখরাহিত্যাৎ স্থুখৎ নির্বিবদ্রমিষ্যতায্ ॥ ৩৮ ॥
ৃষ্টান্তস্াননুকুলত্মেবোপপাদয়তি মুখেতি। অন্থনিষ্ঠয়োছু ৫খহুখয়োরহনং
থাক্রমৎ মুখদৈষ্ঠবিকাশাভ্যাং লিঙ্গাভ্যাং কর্তৃব্যম্, অয়ং দুঃখী বিষর্নবদনত্াৎ
অসম্গ্রতিপন্নবৎ অয়ং হুখী প্রসন্নবদনতাৎ সম্প্রতিপন্নবৎ ইত্যর্থ। ভবত্েবং

লোকে প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ দৈন্তাীতি। লোষ্টাদৌ সুখদৈস্ঠাদিলিনভাবাৎ নুখছুখয়োরূহনমেৰ ন সম্ভবতি অতস্তত্র ছুঃখাভাবোহপি ন নিশ্চেতু

শক্যতে ইত্যর্থট॥ ৩৬॥
ইদানীং পরকীয়সুখছ্ঃখাভ্যা ব্বকীয়নুখছ্ঃখযোর্বৈষম্যৎ দর্শয়তি স্বকীয়েতি।
শ্বনিষ্ঠযোস্ত তুখদুঃখযোরনুতবসিদ্ধত্বানানুমেযতৃৎ যতস্ততস্তয়োঃ তুখছুঃখয়োর্ভাবঃ

সন্ভাবো যথানুভূত্যৈৰ বেদ্যঃ প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে তথা তদভাবোইপি তয়োঃ
সুখছুখেয়োরভাবোহুপি অন্ততঃ অন্তম্মাৎ অনুমানাদের্নাবগম্যতে কিন্তু প্রত্যক্ষেণৈবেত্যর্; ॥ ৩৭ ॥

ফলিতমাহ তখেতি। তথা সতি স্বকীযস্ত সুখাদেরনুভবগম্যত্তে সতি নুযুণ্ডো
্বকীযন্যপ্তাবপি বিদ্যমানো দুঃখাভাবোহহুভবেনৈব সিদ্ধঃ। ততোহপি কিং
তন্ত্রাহ বিরোধীতি। হুত্তৌ ভুখবিরোধিনো! ছুঃখ্তাভাবানিববঘ্ুং বাধরহিতং
হুখমিষ্যতাম্ অভ্যুপেয়তাম্ ॥৩৮॥

চুখে ও সুখ অনুভূত
হয়, কিন্তু তদভাবে লোষ্ট প্রস্ৃতির দুঃখাদির অন্ুতব
সম্ভবই
হর না। অর্থাংযেবস্ত কোন্সময়ে চুঃখার্ত হয়,তাহাতে ছুঃখের অভাব

নহে। ৩৫৩৬।
হইলেই সুখের সত্তাস্থিরহয়; নতুব।
স্বীয় হুখ-দুঃখকে বা তাহাদিগের
অভাবকে কোন চি দ্বারাঅনুমান করিতে
কালে যে হুখের
হয় না, তাহা৷ প্রত্যক্ষতঃ অনুভূত হয়, অতএব নিজনুধুপ্তি

অভাৰ তাহ! অনুভব দ্বারাই প্রতীত হয়। সুতরাং তৎকালে দুঃখের অভাবৰপত৮ সুখের সভানির্ধিত্বে সিদ্ধহইল। ৩৭৩৮ ।

পঞ্চদশী।

৩৭৫

মহত্তরপ্রয়াসেন মুছুশয্যাদিসাধনম্ ।

কুতঃ সম্পাদ্যতে সপ্ত স্খঞ্চেৎ তত্র নো ভবেৎ ॥ ৩৯॥
ছুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেপ্রোগিণম্তথা।

তবত্বরোগিণস্তে তৎ স্থুখায়ৈবেতি নিশ্চিনু ॥ ৪০ ॥

তহি সাধনজন্তত্বাৎ স্বুখং বৈষয়িকং ভবেৎ।
ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পুর্ববং শষ্যাসনাদিজয্ ॥ ৪১ ॥
নিন্রায়ান্ত স্থখং য তজ্জন্যতে কেন হেতুন!।
শয্যাদিাধনসম্পাদনস্ানতথানুপপত্তাপি হুত্তৌ হৃখমন্তীতাবগম্যতে ইত্যাহ

মহদিতি। তত্র তন্তাং সত্ব সুখ ন ভবেচ্চেং মহত্তরপ্রয়াসেন বহবি. জব্া়শরীরপীড়নাদিন। মৃছ্লৎ শধ্যাদি 'কশিপুমধ্চাদি :হুখসাধনং কু কম্মাং
কারণাৎ সম্পাদ্যতে ন কুতোহপীত্যর্থ; ॥ ৩৯ ॥
অর্থাপত্তেরহ্তখোপপত্তিং শঙ্কতে ছুঃখেতি। এতৎ শয্যাদিসাধনসম্পাদনং
ছুখেনিবৃত্তিফলকং ন.নিয়তমিতি পরিহরতি রোগিণ ইতি। রোগাদিছুঃখে সতি

তন্িবৃয়ে তন্তবতু তদভাবে তে তব নিবর্তাঢুঃখাতাবাৎ তৎসম্পাদনং মুখায়ৈব
ইত্যবগ্ম্যতে ইত্যর্থ;॥ ৪০ ॥
নু মৌধুপ্তহৃথন্ত শহ্যাদিসাধনজন্তত্বে আত্মন্বরপত্বৎ ব্যাহন্তেতেতি শঙ্ষতে
তঞতি। কিং নিদ্রাগমনাৎ পূরব্বকালীনক্ বিষয়জনতমুচ্যতে উতনিদ্রাকালীনস্ততি বিকল্পযাদ্যমঙ্গীকরোতি তবত্তিতি ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়, নিরাকরোতি নিড্রায়মিতি। হুবুত্তৌ৷ শ্্যদযনুসন্ধানাভাবাৎ

যদিনুষুপ্তিকালে হুখের অন্ৃতব ন!হইবে, তবে লোকে মহস্তর প্রয়াস দ্বারা
কোমল শয্যাদি কি জন্য প্রস্থত করিয়া থাকে? যদি ছুঃখনাশের নিমি

কোমল শয্যা প্রস্তুত
করাস্বীকার কর, তবে তাহা রোগীদিগের পক্ষেই সম্ভব,
কিন্ত অরোনীদিগের পক্ষে কেবল সুখেরই জন্তইহাস্বীকার কর। ৩৯1৪০।
যদি বল, হুস্তিকালে যদি শহ্যাদিপ্রস্তুত
দ্বারাহুখজন্মিল,
তবেতাহাকে

বৈষয্ধিক
হুখবলি। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে,-নিদার পূর্বে শয্যাদিঞ্জনিত
সেই

৭৬

পঞ্চদশী।

স্থখাভিমুখধীরাদ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে স্খে ॥ ৪২ ॥
জাগ্রৎব্যাবৃতিভিঃ শাস্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি ।
অপনীতে সবস্থচিতোহন্ুভবেৎ বিষয়ে স্থুখম্ ॥ ৪৩),

আত্মাভিমুখবীবৃতো স্বানন্দঃ প্রাতিবিশ্বতি।
অনুভূয়ৈনমন্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রীস্তিমাপ্ন,য়াৎ ॥ ৪৭ ॥
ভক্জন্তত্ং তন্ত ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। ননুনিদ্রায়ামজন্যং
হুখং যদ্যস্তি ভর্তিবিষয়-

সুখবৎ কুতো৷ নানুভূরতে ইত্যাশঙ্ক্য অনুতবিতুন্তদ৷ তশ্মিন্ নিমগ্ত্বাম বিষয়হখব্দনুভব ইত্যতিপ্রায়েণাহ সুখেতি। আদৌ নিদ্রাযাঃ পূর্বম্মিন্ কালে জীবঃ
সুখাভিমুখবীঃ শয্যদিজন্তহখাভিমুখ| ধীঃ বুদ্িধন্ত, স তথাবিধো ভবতি পশ্গ' ন্নিদ্রাকালে পরে উৎকৃষ্টে সুখেস্বরূপহৃখে মজ্জেৎ নিলীনো ভবেৎ ॥ ৪২॥

_ অংক্ষেপেণোক্তমর্থ, গ্রোকত্রয়েণ প্রপক্য়তি জাগ্রদিত্যাদিনা। জীখে জাগ্রদ-

্যাৃততিভির্জাগরণীবস্থায়া ক্রিয়মাণব্যাপারবিশেষৈঃ শরাস্তোবিশ্রম্য মৃচুশষ্যাদৌ শযনং
কৃত্বাথানন্তরৎ বিরোধিনি চুব্যাপারজনিতে হঃখেহপনীতে নিবারিতে সতি ্বস্থচিত্তো-

হব্যাকুলমনাঃ ভূত্া শয্যাদৌ বিষয়ে জায়মানং হুখমনুভবেৎ সাক্ষাৎ, কুধ্যাৎ ॥৪৩॥
বিষয়হুখ্চ কীদৃশমিত্যাকাজ্জায়াং তংস্বরূপৎ দর্শয়ন্
পরে হুখে নিমজ্জন-

নিমিত্ততেন তনুতবেহপি শ্রম দরশ়তি আত্মেতি। অনাগতবিষয়সম্পাদনাদিনা
ছুখেমনুুয় তন্নবৃততয়ে মৃদুশয্যাদৌ শয়গস্তবুদধরন্তূ্ধা ভবতি ভগ্াকণবুদ্ধিবৃতৌ

্বরূপভূত আনন্দ: দ্বাভিহ্খে দরটাণেমুখমিব প্রতিবিস্বতি এষহি বিষয়ান্দঃ।
অন্রাপ্যস্তামূপি

বেলায়ামেনং বিষয়ানন্দমনুড়য় অনুবিভনুতাবানুভাবালক্ষণয়া

রিপা শ্রমৎ প্রা যাৎ॥98
স্থখ বৈষয়িক সুখ বটে, কিন্তু তংপরে সুুপ্তিকালীনযেহুখ,তাহা আর জ্য
নহে। জীবের বুদ্ধিবৃত্ি প্রথমতঃ বৈষয়িক সুখেরপ্রতি অভিমুখ
হয়, গশ্চাৎ
রযুপ্তিকালে
জীব পরমহখে নিমগ্নহয়। ৪১1৪২

জীবজাগ্রংকালে
নানাব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া কৌমল শয্যাদিতে বিশ্রাম
করে, অনন্তর ব্যাপারজনিত ছুংখ অপনীত হইলে, জীবপ্রথমতঃ
শয্যাদি

বিষয়জনিত
সুখ অনুভব করে; পরেবুদ্ধিবৃ্তি অন্তপুখ হইলে, তাহাতে আনন্দ

পঞ্চদশী |
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তচ্ছমস্তাপনুত্যর্থৎ জীবে ধাবেৎ পরাত্মনি।
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যে ব্রঙ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
ৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্ঠেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
মহাত্রান্ষণ ইত্যেতে স্ৃপ্ত্যানন্দেটুশ্রতিরীতাঃ ॥ ৪৬ ॥
শকুনিঃ হুত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রময্।
অলন্ধ, বন্গনস্থানৎ হস্তত্তস্তা ছ্যপাশ্রয়েৎ ॥ 8৭ ॥

ততঃ কিং তত্রাহ তশশ্রমস্তেতি। তম ত্রিপু্টীদর্শনজনিতন্ত শ্রমস্াপনৌদনায়
নন এব জীবঃ পরাত্মনি আনন্দরূপে ব্রহ্মণি ধাবেৎ শীঘ্রং গচ্ছে গত্বা চ তেন

বহ্ষণৈক্যৎ তাদাত্মযং গত! 'সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতিশ্রতে স্বয়মপি
তন্রতাঃুতঙ্াৎ সুপ্ত স্থিতো ত্রঙ্মীনন্দো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অস্থি পপাদিতে সৌধুপ্তান্দে শকুন্তাদয়ে। বহবো দৃষ্টান্ত শ্রত্যু্তা বিদযা্ত
ইত্যাহ দৃষ্টান্ত ইতি। শকুন্যাদিভিঃ পণভিত ্টান্তৈঃ হৃপ্তাবা নন্দেপপাদনেন তত্র
হুখৎ নাস্তীতি মতং নিরাকৃতমৃ॥ 9৪৬ ॥

তত্র তাবৎ “স যথ! শকুনি: ্ৃত্রেণ প্রবন্ধে! দিশং দিশং পতিতরন্টাত্রায়তনমলন্ধা

বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব ধ্বলু সৌম্য তন্মনে! দিশং দিশং পতিত্ব। অন্থত্রায়তনমলন্ক। প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন" ইত্য্তদৃষ্টান্তদাষ্টন্তিকপ্রতিপাঁদনপরশ্ ছান্দোগ্যশ্রতিবাক্যস্তার্থ, সংক্ষেপেণ দর্শয়তি শ্লোকদরেন শকুনিরিতি।
প্রতিবিদ্িত হয়; তখনও ত্রিপুটী বিলয় না হওয়াতে, তাহা অনুভব করিতে
করিতেও শ্রান্তি অনুভব হয়। ৪৩1৪৪ ।

তখন মেই পরিশ্রমনিবারণের নিমি জীব পরমাত্মাভিমুখে গমন করত
তাহার সহিত অভিন্রূপে ্বয়ংনিত্যসিদ্ধ ্রহ্ধানন্দ অনুভব করে। এই স্ুষুপ্তিকালীন আনন্দ অনুভব বিষয়ে শকুনি, গ্তেন, শিশু, মহারাজ এবং বেদপারগ

ব্রাহ্মণ, ইহারা তৃষ্টান্তরপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন (অহা পশ্চাৎ ব্যক্ত
হইতেছে )। ৪৫1৪৬।

যেমন সথত্রবন্ধ শকুনি পক্ষী নান। দিকে উদ্ডীয়মান হইয়! তথায় বিশ্রাম

হখের অলাভ জন্ঠ পুনর্বার আগমনপূর্ব্বক বন্ধনের আশ্রয় সেই পালকের

ৃ

৫৭৮

পঞ্চদশী।

জীবোপা ধির্্ন্ত্ব্ধধ্্মফলাপ্তয়ে।
স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত ক্ষীণে কর্ম্ণণি লীয়তে ॥ ৪৮ ॥

শ্তেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুৎ ব্রজেৎ।
জীব; স্থৃপ্তৈ তথ! ধাবেছ্ ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯॥
অতিবালস্তনৎ গীত্বা সৃদুশব্যাগতে। হসন্।

রাগদেষাদ্যন্ৎপত্তৈরানন্দৈকম্বভাবভাক ॥ ৫০ ।
হস্তাদৌ রচিদাধারে হৃত্েণ
বন্ধশকুনিও পক্ষীআহারাদিগ্রহণীয় দিন প্রাচ্যাদিযু
ব্যাপার, কৃত! ত্রবিশএ্রমৎ বিশ্রম্য্তেহশ্বিঙ্লিতি
বিশ্রম আধারঃ তমলন্বা। বন্ধনস্থানং
তথা জীবোপাধিভূতং মনোহপি পুণ্যাপুণ্যফলয়োঃ হুখহস্তাদিকমেৰ যথাশ্রষণে

তর ভ্রাতা ভোগপ্রদে কর্মণি ক্ষীণে সতি
ছুঃখয়োরনুভবায স্প্জাগ্রদবস্থয়োস্তত্র

ভবচতদুপহিতো জীবঃ পরমা্মৈৰ
সোপাদানেহজ্ঞানে বিলীয়তে জয়ে

তীতার্থ; ॥ ৪৭। ৪৮1

ইদানীং শ্রেনৃটনতপ্রপঞচনপরন্ত 'দ্ হথামরিয়াকাশে গ্রেনো বা মুপর্ণো বা

সংহত্য পক্ষৌ স্বালয়াযৈব ব্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতম্া
পত্য
বিপরিশরন্তঃ

আননদায় ধাবতিঘরসুপ্তোন ক্চন কামং কাময়তেনকর্চন ্বপ্রংপশ্যতীত্যস্ত

ইতি। যথাকাশে সর্বর্ত প্রচরন্ শ্েন
গ্যাহ
বৃহদারণ্যকবাক্স্তার্থৎ সংক্ষিগ্রেন

এক্রামা পক্ষী গগনে সঞ্চারনিমিতশ্রমপরিহারায় শহিতুহ শয়নৎকর্ৎনীড়েকরম্পটঃ কুলায়ৈকাভিলাধবান্ ব্রজেৎ শীগ্রং গচ্ছেৎ তথ্দেব জীবো মনউপাধিক-

শ্চিদাভাসোহপি বরহ্ধানন্ৰৈকাভিলাধবান্ স্থাপায় শীঘ্র গচ্ছেৎ হৃদয়াকাশমিতি
শেষ;॥ ৪৯॥

গণ্বা
মহারাজো বা মহাত্রা্গণো বাতিদ্রীমাননদন্ত
বার!
'স যথাকুমা

শ্রীতৈবমেবৈষ এভচ্ছেত, ইতি কুমারাদদিদষ্টনত্রয়প্রদরশনপরং বালাকিতরাঙ্ষণগত-

আশ্রয় িকরে,তদ্রপ জীবোগাধি মন, ধর্মাধন্-ফলভোগের জন,
হস্তবাস্তসতা্দ
স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে ঘুরিয়া-ফিরিয়া গশ্চাৎ ভোগজনক কর্মকষয়ে রদ্ধীন্বে

বিলীন হয়। যেমন শেন প্রক্ষীশয়ন করিবার জন্যবেগে নীড়াভিমুখে গমন
তির হয়।৪৭৪৯1
নিমিতধাবিত
করে, তত্রপ হুযুণতির জন্ত জীবওবন্দ প্রাপ্

যেমন নম বালক স্ততন্তপান করত আহলাদে মৃতু শ্যায় শয়ান হই

পঞ্চদশী।
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মহারাজ; সার্ব্বভৌমঃ স্ৃতৃপ্তঃ সর্ববভোগতঃ।
মানুষানন্দনীমানং প্রাপ্যাননৈকমূর্তিভাক ॥ ৫১ ॥
মহাবিপ্রো ব্রহ্ধাবেদী রুতরুত্যত্বলক্ষণায্ |:

বিদ্যানন্দস্ত পরমাং কাষ্ঠাৎ প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২ ॥
যুদ্ধবুদ্ধীতিবুদ্ধানাং লোকে সিদ্ধ! স্ুখাত্বতা।

উদ্াহ্ৃতানামন্তে তু দুঃখিনো ন বখাককাঃ ॥ ৫৩॥
বাবযংরোকত্রযেণ ব্যাচষ্টে আতিবালেতি। যথা স্তননবয়ঃ শিক আগলৎ স্তনৎ
পায়যিত্া মৃহ্তাদিগুণযোগিনি তলে শায়িত: স্বকীয়াদিজ্ঞান্যত্েন রাগাদিরহিতঃ

সন্ হুখমুর্তিরেবাঝতিষ্ঠতে যথা সার্বভৌমো রাজা অবিশদবুদ্ধিত্বেখপি সর্বৈানুষানন্দৈযু-্তত্বাং প্রার্থনীয়াভাবেন রাগাদিরহিত আনন্মুর্তিবেবাবতিষ্ঠতে

যথা মহাবিপ্রো মহাত্রা্ষণ: প্রত্যগতিনন্র্ষসাক্ষাংকারবানহ,

কৃতকৃত্য

ইত্যেবংরূপাং বিদ্যানন্বস্ত পরমাৎ সীমাং জীবসুক্ততাং প্রাপ্তঃ সন্ পরমানন্দ
স্বরূপ এবাবতিষ্ঠতে তথা সুপ্তোহপ্যানন্দরপত্তিষ্ঠতীতি শেষঃ॥ ৫০-_-৫২।
ন্বেতে কুমারাদয়ন্ত্রয়এব কিমিতি চৃষ্টান্তীকৃত! নান্ট ইত্যাশশ্ক্য দৃষ্টানতত্য়ো-

দাহরণতাংপধ্যমাহ মুগ্ধেতি। বিবেকশূন্তানাং মধ্যে বালঃ সুখী বিবেকিষু

সার্বভৌম? অতিবিবেকিযু আনন্াত্বসাক্ষাৎকারবানেব ইতর তুসর্বদা রাগাদিমত্বাদসৃথিন ইতি ন হী ইত্যর্থঃ॥ ৫৩।

রাগ-দ্বেষাদির অভাব হেতু কেবল আনন্দমাত্র (উপভোগ করে; যেমন জর্ববভূম্যধিকারী মহারাজ র্ব্বভোগে তৃপ্ত হইয়া মানুষানন্দ-সীমা প্রাপ্তিপূর্বক
আননদমূত্তিমাত্র হন; যেমন ততজ্ঞ বেদপারগ ব্রাহ্মণ কৃতনৃত্যত্রূপ ॥বিদ্যাণন্দের

সীমা প্রাপ্ত হইয়া স্থির হন; তদ্ধপ জীব সকলব্ক্মাননদ প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাৰে
থাকেন। ৫০--৫২।

|

উদ্দাহুত জীবদিগের ব্রহ্ষানন্দপ্রাপ্তিবিষয়ে যে অতিশিশু, মহারাজ ও

ততবজ্ঞানী, এই তিপপ্রকার দৃষ্টান্ত উদাহুত হইল, তাহার কারণ এই যে, অবিবেকী,

বিবেকী ও অতিবিবেকী, ইইাদিগেরই পরমহখতোগ লোকে প্রসিদ্ধ আছে,
তিন ব্যক্তির' ছুখ ভোগ করে,সুখপূর্ণহইতে পারেনা। ৫৩।

৩৮০

পঞ্চদশী।

কুমারাদিবদেবায়ং রন্মানন্দৈকতৎ্পরঃ।
সত্রীপরিষক্তবদ্ বেদনবাহৎ নাপি চাস্তরমূ ॥ €৪ ॥
বাহাৎ রথ্যাদিকৎ বৃত্তং গ্ৃহকৃত্যৎ যথাস্তরমূ।

তথ! জাগরণং বাহাৎ নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আস্তরঃ ॥ ৫৫ ॥

পিতাপি স্বপ্তাবপিতেত্যাদে৷ জীবত্ববারণাৎ।
সপ্তে। ব্রন্মেব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥
ভবস্তেতে হৃথিনঃ প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য দাট্টান্তিকশ্রুতবাক্যস্ত তাৎপর্ধ্যমাহ কুমারাদীতি। কুমারাদিবং কুমারাদয়ে৷ যথানন্দভাজঃ এবম্য়মপি সুপ্তো

্রহ্ধানন্দৈকতংপরঃ ব্দ্ধানন্দৈকভাগিত্যর্থঃ। ব্রদ্ধানন্দৈকপরত্বে যুক্িপ্রদর্শনপরং
“যথা প্রিয়া স্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহাৎ কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ৎ পুরুষঃ
প্রাজ্জেনাত্বন। সম্পরিধক্তে।নবাহ কিঞ্চন বেদ নান্তরমি'তি জোতিব্াহ্গণগতং
বাক্যমর্থতোহনুক্রামতি স্ত্ীপরিঘক্তেতি। যখাং লোকে প্রিয়! স্ত্রিয় আলিজিতঃ

কামী বাহথান্তরজ্ঞানশন্ত
বাং সুখমূর্তিবদ্ ভবতি তথা হুযুপ্তো প্রাজ্জেন পরমাঅনৈক্যৎ গতো
ভবতি ॥ ৫৪ ॥

জীবো

বাহাদিদেশবিষয়জ্ঞানাভাবাৎ

আনন্দরূপ এব

অত্র ৃষ্টাস্তদাষটস্তিকবাক্যস্থয়ো
বাহাত্যন্তরশব্য়োবিবক্ষিতম্ ক্রমেণ দর্শয়তি
বাহামিতি। বৃত্তৎ বৃত্তান্তৎ নাড়ীস্থঃ জাগ্রদৃবাসনয়! নাড়ীমধ্যে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ

স্বপ্নইত্যুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

জীব সুপ্ত ব্রন্ধীনন্দরাপে পৈবাবতিঠতে ইত্যত্রযুক্তপ্রদর্শনপরার়। 'অত্র পিতাহপিতা ভবতী'ত্যাদিকায়াঃ শ্রতেস্তাৎপর্ধযমাহ পিতেতি। অত্র সুপ্তীবাধ্যাসিকানাং

পূর্বোক্ত অতিশিশু প্রভৃতির স্তয় স্থুপ্ত জীবসকল ব্রহ্ধান্দরভোগে তৎপর
হয়, আর স্ত্রীপরিঘক্ত পুরুষের স্তায় তৎকালে বাহ বিষয় বা আন্তরিক বিষয়
কিছুই জানিতে পারে না। যেমন পথের বিষয়কে বাহ বিষয়,আর গৃহমধ্যস্থ

বিষয়কে আন্তরিক বিষয়বলা যায়, তদ্রপ জাগ্রৎ বিষয়সকল বাহা এবং নাড়ীমধ্যেপ্রতীয়মান স্বপুস্থ বিষয়ই আন্তরিক বিষয় নামে কথিত। ৫৪1৫৫1

হুযুস্তিকালে জীব সেই পরব্রহ্মে লীন হন, তখন তাহার আর জীবত
থাকে না; কেন না পিতা অপিতা হন? ইত্যাদি মর্ম-প্রকাশক শ্রুতি

. পঞ্চদশী।

৩৮১

পিতৃত্বাদ্যভিমানে! যঃ স্বখদুঃখাকরঃ সহি।

তশ্মিন্নপগতে তী্ণঃ সর্ব্বশোকান্ ভবত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
স্বধুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাঁবৃতঃ |

র্

স্বখরূপমুপৈতীতি ব্রতে হ্যাথর্্বণী শ্রুতিঃ॥ ৫৮ ॥
স্থখমস্াপ্নমত্রাহৎ নৈব কিঞ্চিদবেদিষমূ।

ইতি স্বপ্তে স্থখাজ্ঞানে পরামবশতি চোঁখিতঃ ॥ ৫৯ ॥
পিতৃতবাদিজীবধর্্াণাৎ স্ুবুপ্তেব নিবারিতত্বাৎ জীবঙ্প্রতীতৌ ব্রক্মতৈবাবশিষ্যত
ইতর ॥ ৫৬ ॥
ননু পিতৃতবাদ্যতিমানাভাবেহপি হুথিত্বাদিসংসার; কিং ন স্তাৎ ইত্যাশ্ক্য
সংসারস্ত দেহাদ্যভিমানমূলত্বা তদভাবে তদভাৰ ইতি মন্বানস্ততপ্রতিপার্দকং
ভীর্পো হি তদা সর্্বান্ শোকান্ জয়ন্ত ভবতী'তি। সমনন্তরৎ বাক্যৎ তাৎপর্ডাতে।
ব্যাচ্টে পিতৃত্বাদীতি ॥ ৫৭॥

ননদাহৃতাঞ্ডিঃ ক্রতিভিঃ ন হুখপ্রাপ্তিমু'খতো হভিবীয়মানোপলত্যতে ইত্যাশঙ্কয

তত্রাভিধানপরৎ কৈবল্যশ্রতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি স্বস্তীতি। সকলে জাগ্রদাদিলক্ষণে প্রপঞ্চে বিলীনে সোপাদানভৃতায়াং তপরধানায়াং প্রকৃতৌ বিলয়ং গতে
সতি তমসা তয় প্রকৃত্যা আবৃত আচ্ছাদিতো জীবঃ তুখস্বরূপং ব্রদ্মীপৈতীতি
তত্তাঃ শ্রত্েরর্থঃ॥ ৫৮॥

ন কেবলময়ং শ্রুতিসিদ্ধোহ্থ; কিন্তু সর্বানুতবসিদ্ধোহপীত্যাহ হুখমিতি।
নুষুপ্তাহুখিতঃ পুরুষঃ এতাবন্তৎ কালং বুখমহমস্থাপৃসং
নকিঞিদবেদিঘমিত্যেবং

নিদ্রাকালীনে গুখাজ্ঞানে পরামৃশতি স্মরতি অতোহগি সুপ্ত হুখমস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৬৯॥

বারাহুবুপ্তিকালে
জীবের জীবত্ব নিবারিত হইয়াছে এবং মংসারিত্ব অনুক্রতও

হয় না। ব্যবহারিক অবস্থাতে থে পিতৃত্বাদি অভিমান, তাহাই হুখ-দুঃখাদির
কারণ, আর তহানিবারিত হইলে জীব সমস্ত দুঃখহইতে উত্তীর্ঘ হন। ৫৬৫৭ ।

হুযুপ্তিকালে
ইন্দ্রিয়সকলবিলীন হইলে, তমঃপ্রধান মায়!দ্বারাঅচ্ছন্ন জীব
হখস্বরূপ
হন,ইহা!অর্থ্্ববেদের কৈবল্য শ্রুতিতে উক্তহইয়াছে। সুষুঞ্তি হইতে
উিত ব্যক্তির এই প্রকার স্মরণ হয় যে, “আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম,

২৮৩

পঞ্চদশী।

পরামর্শোহনু ভেতহস্তীত্যা সীদন্ুভবস্তদ] |
চিদাতুতাৎ স্বতে! ভাতি স্ুখমজ্ঞানধীস্ততঃ ॥ ৬ ॥.
ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দ্রমিঙি বাজসনেয়িনঃ |

পঠস্ততঃ অপ্রকাশং সুখং ভ্র্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১ ॥
যদজ্ঞানৎ তত্র লীনে তে বিজ্ঞানমনোময়ে।
নু পরামরশগ্তাপ্রমাণত্বাৎ কথং তদ্বলাৎ নুখসিদ্ধিরিত্যাশস্ক্য ভন্তাপ্রামাণ্যে-

হুপি তম্মলভৃতান্ভববলাৎ তংসিদ্ধিরিত্যভিপ্রায়েণাহ পরামর্শ ইতি। পরামর্শ
ম্মরণজ্ঞানমন্ুভৃত এব বিষয়ে ভবতি নানুভূতবিষয়ে ইতি তম্মাদ্ধেতোঃ তদা
সুপ্ত অন্থভব আসীদিত্যবগম্যতে। নন হুপ্তৌ মনঃসহিতানাং জ্ঞানকারণানাং

বিলীনতবাৎ কথমন্ভবসিদ্ধিিত্যাশঙ্ক্য কিং তুখানুভবসাধনং নাস্তীত্যু্যতে
অ্জানান্ুভবসাধনং বা?নাদ্যঃ, স্বপ্রকাশচিন্রপতেন মুখস্ত করণাপেক্ষাভাবাৎ;

ন দ্বিতীয়ঃ দ্বপ্রকাশসুখব্লাদেব তদীবরকাজ্জান প্রতীতিসিদ্ধেরিত্যভিপ্রায়েণাহ

চিদাত্বেতি। ;তত; স্বপ্রকাশুখাদজ্ঞানধীরঙ্ঞানন্ত প্রতীতির্ভবতীতি ॥ ৬০ ॥
নু সৌধু্নুখন্ত সবপ্রকাশহখত্রেশুপি ব্রহ্ধানন্দঃ স্বয়ং ভবেদিত্যত্রোক্তৎ
্রহ্মবরূপত্ৎ ন সন্তবতি মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য বিজ্ঞানমানন্দমিত্য দিরুহদারণ্যক-

বাক্যন্ত সপ্তাবান্মৈবমিত্যাহ ব্রহ্মবিজ্ঞান
মতি ॥ ৬১॥
নব্হুভবম্মরণয়োরেকাধিকরণত্বনিয়মাৎ হুখমহমস্বাপ্দৎ ন কিঞিদিবেদিষমিতি

চ সৌধুপতনখাঙ্জানযোর্বিজ্ঞানমশববাচ্যেন জীবেন স্মধ্যমাণত্বাৎ তস্ঠৈব হুখাদ্যনুকিন্তু তৎকালে কিছুই জানিতে পারি নাই।” সুখ
ওঅজ্ঞান এতদুতয়ই উক্ত
প্রকার স্মরণের বিষয়। ৫৮৫৯।

অনুভূত বিষয়েরই স্মরণহয়?সুতরাং সুখও অজ্ঞান-বিষয়ক স্মরণের উপপত্তির
জন নুষুপ্তিকালে অনুভব স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তখন অনুভব হইবার
কারণ কৈ?-_তাহার উত্তর এই যে, চেতনদ্বভাব প্রযুক্ত সে আনন্দ স্বয়ংপ্রকাশ, এবং স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ হইতেই অজ্ঞানেরও প্রকাশ হয় (প্রকাশ
অর্থে অনুভব )। ৬০।
বুহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে যে. পরব্রহ্ধ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ

পঞ্চদশী।

তত

তয়োহি বিপয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানঞ্চ দৈব হি ॥ ৬হ।
বিলীনঘ্বতবৎ পশ্চাৎ স্তাঁদ্ বিজ্ঞানময়ো ঘন2।

বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ুপ্তিপূর্ববক্ষণে বুন্ধিৃততির্ধা স্থখবিন্বিতা।
শা
ীশশাী

তবিতৃত্বৎ বক্তব্যমূ ইত্যাশস্ক্য তহপাধেবিরজ্ঞানস্তাজ্ঞানকার্যন্তাজ্ঞানে বিলীনত্বাং
মৈবমিত্যভিপ্রায়েণাহ যদজ্ঞানমিতি। ন কিধিশবেদিষমিতি ম্মরণস্তান্তথানুপপত্ত?

গম্যমানং যদজ্ঞানমস্তি তত্র তস্মিনজ্ঞানে তে প্রমাতৃপ্রমাণতেন প্রসিঘো বিজ্ঞানমনোময়ৌ লীনৌ বিজ্ঞানত্বাদ্যাকারং পরিত্যজ্য কারণরপেণাবস্থিতৌ অতস্তপাধিকন্ত নানুভবিতৃতৃমিতি ভাঝঃ।

অভ্রোপপভিমাহ তয়োরিতি । হি যম্মাৎ

তয়োর্ষিজ্ঞানমনোময়যোর্ষিলীনাবস্থা নিদ্রেত্যুচ্যুতে এবজ্ঞানবিরতিঃ নুপ্তিরিত্যভিধানাঙ তহি নিদ্রায়ামেব বিলীনাবিতি বক্তব্যমিত্যাশস্ক্যাহ অজ্ঞানমিতি। 'সৈব
নিদ্রা বিদ্বত্িজ্ঞানমিতি ব্যবহিয়তে ইত্যর্থ; ॥ ৬৩

নু তহি সৌবুপ্তুখাদ্যম্ভবকালে অসতো বিজ্ঞানমর্ত প্রবোধে কথ তংশ্তৃত্বমিত্যাশক্ক্য বিলয়াবস্থায়ামপি তংস্বরূপনাশাভাবা বিলয়াবস্থোপাধিমদানন্দ-

ময়রূপেণানুভবিতৃত্বৎ

বিজ্ঞান্ময়ণব্দবাচ্যঘনীভাবোপাধিমন্ত্েন

স্মর্ৃত্বৎ চৈকস্ত

ঘটতে ইত্যভিপ্রায়্ণীহ বিলীনেতি। যথাপ্িসংযোগাদিন! বিলীন দ্বৃতং পশ্চাৎ

বাযাদিসন্বন্ধবশাৎ ঘনীভবতি এবং ভাগ্রদাদিু ভোগগ্রদস্ত কর্মণঃ ক্ষয়বশাৎ
নিদ্রারপেণ বিলীনমন্তঃকরণৎ পুনর্ডোগপ্রদকর্মনবশাৎ প্রবোধে বিজ্ঞানাকারেণ

ঘনীতবতি, অতস্তহৃপাধিকমূ আত্মাপি বিজ্ঞানময়ে। ঘনঃ শ্তাৎ স এব পুর্ব
॥৬৩ ॥
সন্আনন্দময় উচ্যতে
বিল্বাবস্থোপাধিকঃ

অতএব

ব্রহ্গই স্বয়ংপ্রকাশ ও হুখন্বরূপ; অন্য কোন বস্ত আর তদ্রপ

যেঅজ্ঞান, তাহাতেই বিজ্ঞানময় ও মনোময়
অনুভূতকালে
নহে। অুযুন্তি
কোশ বিলীন হইফা যায়,তাহাদিগের যেসেই বিলয় অবস্থা, তাহাকেই নি!
বল! যায়; এবং নিদ্রা! ও অজ্ঞান একই। ১৬২।
হয়,তদ্রপ নিদ্রাকালে বিলীন
যমন (তরল) স্বৃতপশ্চাৎ ভ্রমশঃ ঘনীভূত
সেই বিজ্ঞানময় কোশ পুনর্্মার জাগ্রংকালে খনীভূত হন এবং তিনিই বিলীন

৩৮৪

পঞ্চদশী।

সৈব তদ্িম্বসহিতা লীনানন্দময়ন্ততঃ ॥ ৬৪ ॥
অস্তর্দুখোহয়মানন্দময়ে। ব্রন্মস্খং তদ!।
ভুঙক্তে চিঘ্বিন্যযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃতিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

অজ্ঞানবৃতয়ঃ সুদ্ষম1 বিস্পা্টা বুত্তিনৃতয়ঃ।
ইতি বেদাস্তসিদ্ধাস্তপারগাঃ প্রবদস্তি হি ॥ ৬৬ ॥

মাওুক্যতাপীয়াদিশ্রতিষেতদতিম্ফ,টম্।
আনন্দময়ভোক্ৃত্ব ব্রন্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
শশী শি

বিলীনাবস্থ আনন্দময় ইত্যুক্রমেবার্থ, স্পষ্টীকরোতি হুপ্তীতি। হুপ্ডেঃ
পু্ঘশমিনব্যবহিতে ক্ষণে যাত্তমুখা বুদ্ধিবৃ্তিঃ স্বরূপকতম্প্রতিবিশ্বযক্তা তবতি
ততঃ অনন্তরং ততপ্র তবিম্থদহিতা সৈব বুদ্ির্নিদ্রারপেণ বিলীন! আনন্দময়
ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

এবমানন্দময়্বরূপং €দর্য তন্তৈব প্রবোধকালে বিজ্ঞানময়রূপেণ স্মতৃতব-

সিদ্ধয়ে তদানীং হুখানুভবমুপপাদয়তি অন্তমূ্খ ইতি। সুখপ্রতিবিষ্বসহিতান্ত-

মুধবীবৃত্তিজনিতসংস্কারসহিতাজ্ঞানোপাধিকোহয়ন্ আনন্দময়ন্তদা হৃপ্তো ব্্ধহুখং
স্বরপভূত হুখৎ চিদাভাসসহিতাভিরজ্ঞানাছুৎপন্নাভিঃ সুখাদিগোচরাভিবূতিভিঃ

অন্বপরিণামবিশেখৈর6ভূ্ডেক্হনুতবতি ॥ ৬৫॥
নুতিজাগরণ ইব তদানী হুখমন্থভবামীত্যভিমানঃ কুতো| নস্ঠাদিত্াশদ্য
অব্দ্যাবৃতীনাং বুদ্ধিবৃতিবৎ স্পষ্টতবভাবানানতবঃ ইত্যিপ্রায়েণাহ অজ্ঞানেতি।

ইদং কুতোহবগতমিত্যত আহ ইতীতি ॥ ৬৬ ॥

হইয়া আনন্দময় শবে কথিত হন। অর্থাৎ ুুণ্তিঅবস্থারপূর্বকালে হুখপ্রতিবিশ্বিত যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা সেই বিদ্বের সহিত বিলীন হইয়া তদবস্থায়
আনন্দময়
শব্দে অভিহিত হয়। ৬৩৬৪।

তৎকালে অন্তমূ্থ সেই আনন্দময় কোশ, চৈজ্ঘপ্রতিবিশুক্ত অজ্ঞান

বৃত্তি বারা ব্রন্ধান্দ উপভোগ করেন, তৎকালোৎপন্ন সেই অজ্ঞানবৃভি সকল

অতিসুক্ষহয়,কিন্ত বুদ্ধিবৃততি সকল সামন্ত সুলহইয়া থাকে। বেদাস্তসিদ্ধান্ত-

পারগ পণ্ডিতেরইহাবহিয়! থাকেন। ৬৫৬৬।

পঞ্চদশী ॥

2,

৩২৫

একীভূতঃ সৃযুগ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাৎ গতঃ।
আনন্দময় আনন্দ-ভুকু চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮ ॥

বিজ্ঞানময়যুখ্যের্য্ো রূপৈযুক্তঃ পুরাধুন1।
স লয়েনৈকতাং প্রান্তে। বহুতগুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯ ॥
প্রজ্ঞানানি পুর! বুদ্ধি-বৃত্তয়োহথ ঘনোইহভবৎ।
মিত্যত আহ মাও্ক্যেতি। এতচ্ছনার্থমেবাহ আনন্দেতি ॥ ৬৭ ॥
ইদানীং হ্ুযুপ্তিস্থান একীভূত 'প্রজ্ঞানত্বন এবানন্দময়ো হানন্দতুক্ চেতোমুখ'

ইতিমাওুক্যাদিক্রুতিগতৎ বাক্যমর্থত; পঠতি একীভূত ইতি। হুমুণ্তৎ হুনুপ্তিস্তত্র তিষ্ঠতীতি নুষুপ্ত্; হুপ্তযভিমানীত্যর্থ। আনন্দময় আনন্দপ্রচুর; আনন্দভূক স্বরূপভূতমাননদৎ তুডেন্ত ইত্যানন্দভুক্ চেতোমবৃর্তিভিরিতি চেত্চৈতন্ং

তত্ঘযস্তৎপ্রচুরাশ্চিং প্রতিবিম্বসহিতা ইতার্থঃ। তাশ্চতা বৃততশ্চ চেতোময়বৃততরস্তাভিরানন্দভূগিতি যোজনা ॥ ৬৮॥

তদ্বাক্গতপ্তৈকীভূত ইতি পদগ্তার্থমাহ,__বিজ্ঞানেতি।

ঘ আত্মা পুন!

জাগরণাবস্থায়াং বিজ্ঞানময়মুখ্যেঃ 'স ব| অয়মাত্বা। ব্রক্ধ বিজ্ঞানময়ো! মনোমধ়ঃ
প্রাণময়শচ্ুত্ময়। শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ে! বাযুময় আকাশমযস্তেজো-

ময়োহতেজোময়ঃ কামময়োহকামম়ঃ ক্রোধময়ঃ অক্রোধময়। ইত্যাদিত্যুক্ৈঃ
কূপৈরাকারবিশে্ষধবক্তোহভূৎ

সন. এবাধুনা লয়েন

একতাম্ এককারতাৎ প্রার্তো গতো৷ ভবতি।

বিজ্ঞানময্রা্যপাধিলয়েন

তত্র দৃষ্টান্তমাহ,_বহিবিতি।

বভুতগুলজনিতপিষ্টবদিত্যর্থ: ॥ ৬৯ ॥

অথ প্রজ্ঞানঘনশলার্যমাহ,_ প্রজ্ঞানানাতি। পুরা পূর্ব জাগ্রদাদৌ প্রজ্ঞনপূরব্বোক্ত আনন্দময়ের ভোতৃত্ব ও ব্রহ্ধানন্দের ভোগ্যত্ব মাওুক্য ও তাগনীয়
প্রভৃতি উপনিষদে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যথা _-৬৭।
নুযুপ্তিকালে একীতৃত প্রগ্ান্ঘন আননময়কোশ চিং-প্রতিবিদ্বসহিত
অজ্ঞানবৃত্তি ছারাস্বরূপানন্দ ভোগ করেন। ৬৮।
পূর্ব্বে জাগ্রৎ অবস্থাতে ধিনি বিজ্ঞানময় প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন,

ইদানীং, সুষুপ্তি
কালে অর্থাৎ বিলীন অবস্থাতে বহু তণুলপিষ্টের ্থায়
মেই আত্মার প্রক্য হয়,

আৰ জাগ্রংকালস্থ প্রজ্জীন-শব্ববাচ্য বুদ্ধিবৃত্ত
৩৩

৩৮৬

পঞ্চদশী।

ঘনত্ব হিমবিন্দুনামুদগ্দেশে যথা তথা ॥ ৭০ ॥
তদঘনত্বৎ সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে |
লৌকিকান্তা্কিকা যাবদৃচূঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ ॥ ৭১॥
অজ্ঞানবিন্বিত! চিৎ স্যাম্মুখমানন্মভোজনে ।

মুক্তৎ ্রহ্মন্থখৎ ত্যন্তা! বহির্ধাত্যথ কর্ণ! ॥ ৭২ ॥
শ্দবাচ্যা ঘটাদিগ্রোচরা যা! বুদ্ধিবৃ্তয়োহভবন্:তাঅথ তুমুপ্তিকালে ঘটাদিবিষয়া-

ভাবে সতি ঘনোহতব চিন্রপেণৈকরূপোহভবৎ। তত্র দৃষটান্তমাহ,_ঘনতুমিতি॥ ৭০॥

ইদানীং প্রজ্ঞানঘনশবার্থনিরূপণপ্রসঙ্গাদাগতৎ কিকিদাহ,__তদৃঘনতমিতি।

যদিদৎ বেদাস্তেষুসাক্ষিত্নাভিবীয়মানং প্রজ্ঞাননত্মস্তি অদেব লৌকিকাঃ শাস্সংস্কাররহিতাস্তাকিকা বৈশেষিকাদয়ঃ শাস্ত্িণণ্চ দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে ছুঃখাভাব

ইত্যাহঃ। কুত ইত্যত আহ, যাবদ্ ছুঃখেতি। যাবাত্যো দুঃখবৃতযস্তাসাৎ সর্ববাসাং
বিলয়াদিত্যর্থ॥৭১ ॥
পর্ব্বোদা ইতশ্রুতিবাক্যগতচেতোমুখশব্ার্থমাহ-_অজ্ঞানেতি । আনন্দভোজনে

সৌযুপ্ত্ধননদাস্বাদনে মুখ সাধনমঞ্ঞানবিদ্বিতা চিৎ স্তাৎ অজ্ঞানবৃতৌ প্রতিবিদ্বিতং চৈতন্তমেব ভবেৎ। ননু স্বযুপ্তাঝানন্দময়র্ূপেণ জীবেন ব্রহ্মহখখে
ভুজ্যতে তহি তৎ পরিত্যঙ্যাথ বহিঃ কতো জাগরণৎ দুঃখালয়মাগচ্ছেৎ ইত্যত
আহ-_ভুঞ্তমিতি। পুণ্যাপুণ্য কন্মপাশবদ্ধত্বাৎ তেন প্রেরিতো৷ জীবঃ সাক্ষাৎকৃতমপি ব্রহ্ধানন্দং পরিত্যজ্যাথ বহির্ধাতি জাগরণাদিকং গচ্ছতীত্যর্থ; ॥ ৭২ ॥

ুুপ্তিকালে

ঘনীভূত হয়, যেমন উত্তর দেশের পর্বতে হিমবিন্দু সকল

ঘনীকৃতহয় । ৬৯৭০।

পূর্বোক্ত ঘনীভূত প্রজ্ঞানচৈতন্ত বেদান্তশাস্তে সাক্ষী, চৈতত্য নামে কথিত;

শসুজ্ঞানশন্য সাধারণ লোক এব' তার্কিকের৷ তীহাকেই ছুখাভাব বলিয়া থাকে,

কেননা তাহাতে কোন প্রকার ছুঃখই নাই। 'চৈভন্প্রতিবিদ্থিত অজ্ঞানবৃত্িই

রঙ্মান্দভোজনে মুধন্বরূপ হয়, তন্বারা আনন্দ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ কর্ম"
বশতঃ জীব পুনর্র্ার বাহ্ ব্ষয়েই গমন করেন। ৭১/৭২।

ঃ

পঞ্চদশী।

৩৮৭

কর্ম্মজন্মাস্তরেহভুদ্ যৎ তদ্যোগাদ্বুধ্যতে পুনঃ।
ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্ম্বজো! বোধ ঈরিতঃ ॥ ৭৩ ॥
কঞ্চিৎ কাল প্রবুদ্ধস্ত ব্রহ্মানন্দন্যবাসন! ।

অনুগচ্ছেদ্যতস্ত.ফীমান্তে নির্বিবিষয়ঃ সুখী ॥ ৭৪ ॥
কণ্মতিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নান। দুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্ব্বিস্মরতি ব্রন্মানন্মমেষোহখিলে। জন ॥ ৭৫ ॥

প্রাগৃদ্ধমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতে দিনে দিনে ॥
ব্রহ্মানন্দে হ্থণাৎ তেন প্রাজ্ঞোহম্মিন বিবদেত কঃ ॥ ৭৬॥

এতশ কুতোহ্বগম্যতে ইত্াশশ্ক্য পুনশ্চ জক্মান্তরকর্মুযোগাৎ 'ন এব জীবঃ
হ্বপিতি প্রবুদ্ধ' ইতি কৈবল্য্রুতিবাক্যারিতি মন্ানস্তঘবাকযমর্থত; পঠন্ তদভিপ্রায়মাহ,_কর্ম্েতি ॥ ৭৩॥

ুযপ্তৌ ব্্ানন্দোহমুভ্ূত ইত্যত্র লিনবধ্াহ-_কর্কিদিতি। প্রবদ্ধ্

জাগরণ প্রাপ্তস্তাপি কঞ্চিৎ কালং স্বল্পকালপর্যস্ত সুণ্তাবনভূতন ত্রহধাননবস্

বাসনা সংস্কারোহনুগচ্ছেদনুগচ্ছতি কৃত এতদবগমাতে ইত্যত আহ--যত ইতি।
যতঃ কারণাৎ, প্রবোধাদৌ নিধিষয়ে! বিষয়ান্ুভবরহিতোহপি 59
' অতোহবগম্যত ইত্যর্থট॥৭৪ ॥
তহি তথৈব তুষীৎ
কৃতে| নাবশিষ্যত ইত্যত আহ-_কর্মভিরিতি। কর্মভিঃ

ূর্বোজৈশ্চোদিতঃ সর্তবোহপি প্রাণী পণ্চাৎ নানাবিধানি ছুঃখানি অনুসন্দধানঃ
শনৈব্র্ধীনন্দং

বিস্মরতি ॥ ৭৫॥

ইতোহপি ব্রহ্ধানন্দে ন বিপ্রতিপত্তিঃ কা্যেত্যাহ__প্রাগিতি। প্রত্যহং
মনুষ্যাণাৎ নিদ্রায় প্রাগুষ্ধমপি নিদ্রারস্তে নিজ্রাবসানে চ ব্রঙ্গানন্দে পক্ষপাতঃ

সেহোহস্তি যতেনদে মূৃশযযদি ম্পাদযন্তি অবসানে চ তং পরিত্ুবিষয়ে
বাহাাৎ
জীবের জনমান্তরকৃত কুুরবশতঃ তৎকালে প্রবোধ জন্মেঅর্থ

প্রবৃত্তিহয়৷ কৈবল্য-শাখাতে এইপ্রকার কর্মুজনিত প্রবোধ উক্ত হইয়াছে,
কিন্তু প্রবোধের পরেও কিঞ্িংকাল ব্রঙ্মানন্দের সংস্কার থাকে, যেহেতু তখন

ত ৭৩৭৪।
জীববিশন্ত হইয়! কিযবৎকাল তুফীস্তাবে সুখেঅবস্থিহয়।

জীব পশ্চাৎ স্বীয় কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়৷ সাসারিক নানা ছুঃখে
নিমজ্জনপুর্র্ষক ক্রমশঃ ত্রহ্ধান্দের উপভোগ বিশ্বৃত হয়, কিন্ত প্রত্যহ নিদ্রা

৩৮৮

পঞ্চদশ |

নু তুফীৎ স্থি,তী ব্রশ্জীনন্দণ্চে্ভাতি লৌকিকাঃ।
অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্থ্যঃ শান্ত্রেণ গুরুণাত্র কিয্ ॥ ৭৭ ॥
বাং ব্রন্মেতি বিদ্যুশ্চেৎ রুতার্থাস্তাবতৈব তে।
গুরুশীস্ত্রে বিনাত্যন্তং গম্ভীরং ব্রহ্ম বেতি কঃ ॥ ৭৮

জানাম্যহং ত্বছুক্তাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা।
শৃণ্ত্র ত্বাদুশং বৃতং প্রাজ্জম্মন্যস্ত কম্াচিৎ ॥ ৭৯ ॥

মশকাভূফীমাতে জে কারণেনদ কোবুদ্ধিমানবিগত ন্ কোহপীত্যর্থ; ॥ ৭৬॥

চোদয়তি নন্বিতি। গুরুশুজবাদি নত্যগ্ত ক্রঙ্ষানন্বানুতবন্ত তুন্ধীং
মাত্রলত্যতবে গুরুতুীষাদিপুর্ব্বকং এবণাদিকং বৃথা স্তাদিত্যর্থ ॥ ৭৭ ॥

অয়ং ব্রহ্ান্ৰ ইতি জ্ঞানে সতি কৃতার্থত৷ ভবত্যেব তরে গুরুণুশীযাদ্রিকমন্তরেণনসম্ভবতীত্যাহ,_-বাঢ়মিতি। অত্যন্তগন্তীরৎ ছুরবগাহমূ অবাঙ্মনসগমাৎ
সর্ববজ্ঞৎ সর্বান্তরং সর্বাত্বরপং ব্রহ্ম গুরুশাস্ত্রে বিহায়ান্তেন কেনাপুযুপাযেন কে

জানীয়াৎ ন কোহপীত্যর্থ ॥ ৭৮॥
নন তত্াক্যাদেব ব্র্মানন্দং জানতোহপি মম ন কুতার্থতোপলভ্যতে

ইত্যাশঙ্কানুবাদপূর্ববকৎ মোপহাসমুন্তরমাহ'__জানামীতি ॥ ৭৯ ॥
. পুর্ব্বে ও নিদ্রার অবপানে ব্রদ্ধানন্দে পক্ষপাত সকল বাক্তিরই আছে, অতএব
কোন বুদ্ধিমানব্যক্তিএই আনন্দবিষয়েবিবাদ করিবে? ৭৫1৭৬।

তুফীভাবে অবস্থানে ব্রহ্ধানন্দের অনুভব হয়, ইহা যদি বল, তবে অলস
ব্যক্তির! অনায়াসে ব্রহ্ষানন্দ উপভোগ দ্বারা কৃতার্থ হউক, তাহাতে শান্্ু-

উপদেশ
বাগুরুর উপদেশের আবশ্যকতা
কিণ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,_যদি
. তাহাতেব্রহ্মগ্ঞান থাকে তবে তাহার! কৃতার্থ হউক,কিন্ত গুরুও শাস্ত্রের উপদেশ

ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেই অতি গম্ভীর পরর্রহ্ধকে
অবগত হইতে সমর্থ
হয়না। ৭৭৭৮।

এই ক্ষণে তোমার বাক্যদ্বার! আমি ব্রহ্মকে জীনিলাম, তবে আমি কেন
কৃতার্থন|
হই, এমত যদি বল, তবে এবিষয়ে তোমার স্তায় এক পণ্ডিতন্্ত

পঞ্চদশী।

৩৮৯

চতুর্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণুন্নবোচত।
বেদাশ্তত্বার ইত্যেবং বেদ্মি মে দবীয়তাৎ ধনয্ ॥ ৮০ ॥
সংখ্যামেবৈষ জানাঁতি ন তু বেদানশেষতঃ)

যদি তহি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্মবেত্তি হি॥ ৮১ ॥
অখণ্ৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্ধ্যবর্জিতে।
অশেষত্বসশেধত্ব-বার্তীবসর এব কঃ ॥ ৮২ ॥
শব্দানেব পঠন্তাহে। তেষামথপ্চ পশ্ঠসি |

তমেব বৃত্ান্তৎ দর্শয়তি,__চতুরব্র্দেতি। কশ্চিৎ চতুর্ক্রদবিদে কস্মৈচিদিদং
বৃহ ধনং দাতব্যমিত্যেবংবিধৎ বাক্যং শ্রুত্! বেদাশ্চত্বার ইত্যম্মাদেব বাক্যাদহৎ

বেদি অতে। মে দ্ীক্রতামিতি বক্তি তত্বদ্ভবানপীত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

নু বেদাশ্তত্বার ইতি যে! বেদ স বেদ্রগতাৎ সংখ্যামেব বেত্তি ন তুবেদানাং
স্বরূপমিতি। চোদয়তি-_সংখ্যামিতি। সাম্যেন সমাধন্তে_তহতি। এবং
চতুরব্বদাভিজ্ঞপ্ন্ত ইব তৃম্পাশেষৎ সম্পূর্ণৎ যথ| ভবতি .তথাত্রঙ্গ ন বেংসি ন্বৈ
জানাসি ॥ ৮১॥

ননু সংখ্যাতিরিক্তবেদন্বরূপতেদ ইব তি আনন্দরপে ব্রহ্মণি
অজ্ঞায়মানস্তাংশীভাবা অসম্পর্ণজ্ঞানিত্বোপলস্তে। ন ঘটতে ইতি চোদয়তি_
অখপ্ৈকেতি ॥ ৮২॥

রহ্মঙ্গানোহপ্যশেষবাদিকং দর্শয়িতুং দ্ধ জানামীতি বদস্তং বিকল্প পৃচ্ছতি,_
পুরুষেরবৃত্তান্ত
শ্রবণ কর। এক ব্যক্তি বলিল, আমি চতুর্ন্ব্দবেত্তাকে দান

করিব, ইহ শুনিবামাত্র
অন্য এক ব্যক্তি বলিল, আমি তোমার বাক্য দারা
চতুর্ব্বদ জানিলাম ; অতএব আমাকে
ধনদান কর। ৭৯/৮০।
যদ্দি বল, সেব্যক্তি বেদের সংখ্য। মাত্র জানিল, যথার্থ বেদ জানে নাই;

তবে তুমিও সেইরূপ অশেষপ্রকারে ব্রদ্ধকে জাননাই (হ্তরাৎ কৃতার্থহইতে
পারিবে
না)। ৮১।

যদি বল, মায়া ও তংকার্ধ্যবর্জিত অখগ্ডানন্দস্বরূপ সেই পরব্রঙ্গ
অশেষত্ব বা সশেষত্বের কথাই তনাই (অতএব এপ্থলেপূর্ব বৃ্ান্ত
উদাহরণ হইতে পারে না)। ৮২।

৩৯০
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শব্দপাঠেহ্থবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮৩ ॥
অর্থে ব্যাকরণাদ্ বুদ্ধে সাক্ষাৎকারে হবশিষ্যতে ।
্যাৎ কৃতার্থতবদীর্ধাবৎ তাবদৃগুরুমুভোঃ ॥ ৮* ॥

আল্তামেতৎ যত্র ত্র স্ৃখৎ স্যাঁৎ বিষয়ৈর্ব্িন]।
তত্র সর্ধবত্র বিদ্যেতাং ব্রন্মানন্দস্য বাসনায্ ॥ ৮৫॥
_ বিষয়েহপি লব্বেষু তদিচ্ছোঁপরমে সতি।
শঙ্ানিত।কি

সঙ্ছিদানন্দরূপমিআদিশব্ধানেব পঠসি অহো।

অথবা তেযাং শব্দানামর্থং স্বগতদিতেদশূন্যতাদিকং পশ্ঠসি জানাসীতি বিকল্ার্থ।
আদ্যে পক্ষে সাবশেষত্বং দর্শ়তি._শবপাঠ ইতি॥৮৩॥
দবিতীয়েহপি তদ্ দর্শরতি_অর্থে ইতি। ব্যাকরণীদিত্যুপলক্ষণৎ নিগমাদেঃ
ব্যাকরণাদিনা পরোক্ষজ্ঞানে সম্পাদিতেহুপি সংশয়াদিনিরাসেনাপরোক্ষীকরণ-

মবশিষ্যতে। তহি কদা সম্পূর্ণ জ্ঞানস্তেত্যাশঙ্থ্য তদবধিৎ দর্শরতিস্তাদিতি।
যা কৃতার্থরবৃদ্ধিকৎপদ্যতে তা জ্ঞান্ত সমপূর্ণতা অবগস্তব্যা ইত্যর্ঘঃ॥ ৮৪ ॥
এবং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমেবানুসরতি/ _আস্তামিতি। হত্র যত্র যম্মিন

যম্মিন্ কালেতুফীভাবাদে বিষযবানুভবমন্ত্রেণ নুখং ভবতি তত্রতত্রহুখস্ত
বিষয়জনত্বাভাবাৎ সামান্ঠাহ্কারাকৃতত্বাচ্চ বাসনানন্দত্বমব্গন্তব্যমিত্যর্থ। ॥ ৮৫ ॥

এবংবরহ্ধান্নবাসনানন্দৌ দর্শাযিতা ইদানীমানন্দত্রিবিধ্যনিয়মনায় আত্মাডিবিডির

বিষয়ানন্দৎ পুন্রনুবদতি বিষয়েঘিতি।

ধদা যদ]

দিত যে,__তুমি
বলিতেছ আমি ব্রহ্মকে জানি, অতএব

তোমার প্রতি ভিজ্ঞান্ত এই যে,তুমিপরবাক্যপাঠমাত্র করিতেছ, কিতাহার
অর্থ জান। ধদি বাক্য পাঠ মাত্র
কর, তবে আহার অর্থ জান! আবন্তাক,
তক্ঞন্ত ব্যাকরণাদদিশাস্ত্র
পড়িতে হয়। আর যদি ব্যাকরণাদি
দ্বারা অর্থও
জানিয়া থাক, তবে তাহার সাক্ষাৎ করা আবন্ঠক
; অতএব সেই পরব্রক্গ-

সাক্ষাৎকার দ্বারা যে পর্যন্ত “কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া জ্ঞাননাহয়,সেপর্যন্ত
গুরুর উপাসনা
কর। ৮৩৮৪।

এ সব কথ যাক্,যেঘেঅব/খুতেই শবদ-স্পর্শাি বিষয় ব্যতীত সুখানুতৰ

পঞ্চদশী।
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অস্তম্বুখমনোবৃত্াবানন্দঃ প্রাতিবিম্বতি ॥ ৮৬ ॥
ব্রন্ধানন্দো বাঁসন। চ প্রতিবিন্ব ইতি ত্রয়ম।
অগার্দিবিষয়লাভাৎ তত্তরিচ্ছোপরমে!
ভবতি তদাতদ! মনন্্রঞুধে সতি ত্মিন
যঃ আত্মানন্নঃ প্রতিবিশ্থিতো৷ ভবতি অয়ংবিষয়ানন্দ ইত্যর্থ:॥ ৮৬1

ফলিতমাহ, র্ধানন্দ ইতি। উত্তপ্রকারেণ স্বপ্রকাশতয়া হুষুপ্তৌ প্রতভাস-

মানো যো. ব্রহ্মানন্দো যণ্চ তুফীং স্থিত বিষয়ানৃতবমন্তরেঞপ্রতীয়মানো বাসনানন্দো যোহপ্যভীষ্টবিষয়লাভাঘন্তরুখে মনসি প্রতিবিস্থিতে। বিষয়ানন্দ এতজিতয়াতিরেকেণাম্মিন্ জগতি ন বশ্চিদানন্দোহস্তি নন 'আনন্স্্িবিধো বরঙ্ধানন্দে।

বিদ্যানুখৎ তথ!। বিষয়ানন্দ' ইত্যনেন প্রকারেণীনন্দাত্ৈবিধ্যমুক্তমূ ইদীনীস্ত
্দ্ধানন্দে৷
বাসন! চপ্রতিবিষ্ব ইতি ত্রয্মমিতি তদ্বিলক্ষণমানন্দস্য ত্ৈবিধ্যমুচ'তে

অত; পূর্ববোভ্রবিরোধঃ কিঞ 'যাবদ্ যাবদহস্কারো বিস্মৃতোহভ্যামযোগত তাবৎ
তাবৎ হৃচ্দষ্টে্নিজানন্দোহনুমীয়ত' ইতি তাদৃক পুমানুদাসীনকালেহপ্যাননদ-

বাসনাম, উপেক্ষ্য মৃখ্যমানন্দৎ ভাবয়ত্যেব তৎপর ইতি চোস্তপ্রকারঘয়াতিরিকৌ
নিজানন্দমুখ্যানন্দাবতিধীয়েতে তথা দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'মন্দপ্রজ্ঞস্ত িজ্ঞানুমাত্বানন্দেন
বোধয়ে'দিতি আত্মানন্রস্ততোহন্টোহভিধীয়তে এবং তৃতীয়াধ্যায়ে “যোগানন্দঃ পুরোক্ত

যু ইত্যত্র যোগানন্দোহপি কশ্চিদবভাসতে তরহ্গানন্দাতিথে গ্রন্থে তৃতীয়াধ্যায় ঈরিতঃ

অদ্বৈতানন্দএবস্যাদিত্যত্রাদ্ৈতানদঞচান্যমবগচ্ছামঃ অতঃ অন্তরেণ জগত্যম্মিনানন্দো নাস্তিকশ্নেত্যুক্তিবিরুধ্যেত ইতি চেৎ 'মৈবং বিদ্যাননদস্য
বিষয়ানন্দবস্তঃকরণবৃত্তিবিশেষত্বেন বিষয়ানন্দেহস্তর্বস্ত বিষয়ানন্দবদিদ্যানন্দো ধীবৃতি
রূপক ইত্যত্তর্র বীবত্তিরপত্বাভিধানেন বিবিক্ষিতত্বাং নিজানন্দমুখ্যানন্বাত্বানন্দযোগানন্দা্বৈতানন্দানাস্ত ত্রহ্ধানন্দাদনতিরিক্তত্বাচ্চ। তথা! হি ঘাবদূ যাবদহস্কারইত্যাহ্যুদাহতে শ্লোকে যোগলক্ষণৌপায়গম্যতয়া৷ যোগানন্দতেন বিবক্ষিতস্য
নিজানন্দন্তৈৰ ন ছৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ হৃখম্ স বরহ্ধানন্দ

ইত্যাহ ভগবানর্জন প্রতীত্যনম শ্লোক এব নঙ্ানন্দত্াভিধানাৎ নিজানন্দে!

করিবে, সেইসকলঅবস্থাতেইব্রাঙ্মান্দের সংস্কার বুঝিবে। খর বিষয় লাভের
পরে তাহার ইচ্ছানিবৃত্তি হইলেঅন্তধী মনোবৃত্তিতে যেআনন্দ প্রতিবিদ্থিত
হয়,
তাহার নাম প্রতিবিষ্বানন্দ অর্থাৎ বিষয়ানন্ন | ৮৫/৮৬।

র জগতে
আনন্ব ব্যতীত
এইতিন প্রকা
প্রতিবিস্বান্দ
রঙ্ষানন্দ, বাসনানন্দ ও
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অস্তরেণ জগত্যন্মিন্নানন্দে নাস্তি কণ্চন ॥ ৮৭ ॥

তথা চ বিষয়ানন্দে! বাঁসনানন্দ ইত্ামু।
আনন্দৌ জনয়ন্নান্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ন্প্রভঃ ॥ ৮০ ॥
ব্হ্ধানন্দাৎন ভিদ্যতে তথা মুখ্যানন্দোহপি ব্রদ্ধানন্দ এব তথা চ বিষয়ানন্দে!

ঝসনানন্দ ইত্যমু আনন্দৌ জনয়্াস্তে ব্রহ্গাননদঃ স্বযংপ্রত ইত্যত্র জন্তাতেনামুখ্যভূতয়ো্িবষয়ানন্দবাসনানন্দয়োর্জনকত্বেনাভিহিতন্ত

ত্রহ্ধানন্দস্তৈব তাদৃক্

পুমানুদাসীনকালেহপীত্যুদ্াহুত এব শ্ত্রোকে আনন্দবাসনামুপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দৎ
ভাবরতেব তৎপর ইতি মুখ্যানন্দত্বাভিধানাৎ আত্মানন্দাদ্ৈতানন্দযোস্ত ত্রহ্গানন্দত্ং

যোগানন্দঃ পুরোক্তো
যসআত্মানন্দ ইফ্যতামিতি তৃতীযাধ্যায়াদৌ প্রথমাধ্যায়ে
যোগানন্দতয়া বিবক্ষিতন্ত ব্রন্ধানন্দন্তৈৰ যোগানন্দশবেনানুবাদপূর্র্বকমূ আত্মানন্দতামভিধায় কথং ত্রন্মত্বমেতশ্ত সয়ন্তেতি ভেদিতি প্রশ্নপুর্ব্বকম্ আকাশাদিশরীরাস্ত-

মিত্যাদিন৷ অদ্বিতীয়ন্ত ব্রহ্বতপ্রতিপাদনাদবগন্তব্যমৃ। তম্মাৎ ব্রহ্মানন্দো৷ বাসন!

চ প্রতিবিদ্ব ইত্যুক্তৎ ত্রৈবিধ্যৎ সুস্থ” তহি নন্বেবং বাসনানন্দাননু ত্রচ্গানন্দাদপীতরং বেত্তুযোগী নিজানন্দমিত্যত্র নিজাননদসতব্রহ্মান্নবাসনানন্াত্যাং ভেদেন
নির্দেশে ন যুজ্যতে ইতি ন শঙ্ক্যনীয়ম একস্তৈব ব্রঙ্গানন্দন্ত জগ২কারণত্বোপাধি-

সাহিত্যরাহিত্যভেদেন ভেদব্যপদেশোপপত্তেঃ। তথাহি ব্রহ্ধানন্দনিরূপণাবসরে
'আনন্দাদ্ধেব ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদিনা জগতকারণত্বাভিধানে ব্রচ্ষীনন্দস্ত
সমায়তুমবগম্যতে নিশ্মায়স্ত জগংকারণত্বান্ুপপত্তেঃ।

নিজানন্দনিরূপণকালেহপি

যাবদ্যাবদহস্কার ইত্যাদিনা সকারণস্তাহস্কারস্ত বিলয়প্রতিপ'দনাৎ নিজানন্দস্ত
নিম্মায়ত্বমিতি সর্বামনবদ্যমূ ॥ ৮৭॥

নবস্মিনধ্যায়ে ব্রহ্ষানন্দবিবেচনন্তৈব প্রস্তততাৎ ইতরানন্দ্বয়প্রতিপাদনং
প্রকতাসঙ্গতমিত্যাশগ্ক্য তয়োব্র্ধানন্দজন্যত্েন তদৃুবোধোপযোগিত্বানন প্রকতাসঙ্গতআর আনন্দ নাই, * কিন্তপ্রতিবিানন্দ ও বাসনানন্দ,__এই উভয়ানন্দ সেই

স্বয়ৎ প্রকাশ বরহ্ধানন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, (সুতরাং সকল আনন্দ সেই
* উপরে টীকাসস্মত অনুবাদ প্রদত্ত হইল। অপর অনুবাদ এই-_যে স্ত্রীবিলান
করিলে অগ্নি প্রবিষ্ট হইতে হর, অর্থাত তুষানল প্রায়শ্চিত্ত, ভাহাতে ধাঁর্বিকের যেরূপ
মতি থাকে, তত্বানুদ্ধান বিরোধী বিষয়মথেও ধীর ব্যক্তির নেইন্ধপ মতিই হয়, অর্থাৎ
তাহাতে মতি হয় না।

পঞ্চদশী।
শ্রতিযুক্ত্যনুভূতিভাঃ স্বপ্রকীশচিদাত্বকে ।

্্মানন্দে স্বপ্তিকালে মিদ্ধে সতাম্যাদা শৃণু॥৮৯ ॥

যঃ আনন্দময়ঃ স্ুপ্তে। স বিজ্ঞানময়াত্বতাম্।
গত্বা স্বপ্রৎ প্রবোধং বা প্রাপ্োতি স্থানভেদতঃ ॥ ৯০ ॥

নেত্রে জাগরণৎ কঠে স্বপ্নঃ তিতাসে |
সিভি তথ ভি] তাচ ভিনগতমিবা তিযঃ স্বপ্রকাশ

আনন্দে! বিষয়ান্দবাসনানন্দৌ৷ জনয়তি স্্ধানন্দো বেদিতব্য ইতার্ঘঃ ॥ ৮৮ ॥

_ শ্রুতিভিঃ -হুযুপ্তিকাল
শ্রুতীতি।
বৃানুস্ীতনপূর্্বকমুক্তরগ্রন্থমবতারয়তি,_

সকলে বিলীনে তমোহভিভূত; জুখরূপ'মেতি ইত্যাদিভিরুদাহৃতাতিরঘুক্তিভি?
হৃখমহমন্গাপৃমমিত্যাদিপরামর্শগা তথনুপপত্তাদিভিঃ অনুভূত্যা। চার্থাপত্তিকলিতেন

ুযপ্তান্ুভবেন চ ্ুুস্তিকালে শ্বপ্রকাশো ব্রহ্ধান্দঃ সাধিত; ইত; পরমন্ঠদা

জাগরণীবস্থায়ামপি যৌ' ব্গান্দাবগমোপায়ো৷ বক্ষাতে তং শৃহিভারথঃ॥ ৮৯।

প্রতিজ্ঞাতমেব ঙ্গানন্দাবগমোপায়ং দর্শা্যতুং তহুপোদ্ঘাততেন সনিমিত্তা
জীবন্তবসথাদপরাপ্তিং দর্শতি-_-য আনন্দময় ইতি। সুপ্ত সরবপ্তিকালে বিলীনাবস্থ
আনন্দমযবশব্দেন কথ্যতে ইত্যুক্তো য আনন্দময় স বিজ্ঞানশব্দাভিধেযবুথুপাধিমত্রেন বিজ্ঞানময়তাং প্রাপ্য স্থানতেদতো৷ বক্ষ্যমাণস্থানবিশেষযোগেন স্বপ্নৎ জাগরণৎ
বা কন্মানুসারেণ গচ্ছতি ॥ ৯০ ॥

ইন্দানীং ই

চটি স্থানানি দর্শযতিত_নেত্র ইতি। নেত্রশবস্ত

জিডি অন্তর্গত সর অতএব সকল আনন্দকে বক্গাননদের অংশ
বলিষ স্বীকার করা যায়। ) ৮৭1৮৮।
ওঅনুভব দ্বারা নুযুস্তিকালে স্বপ্রকাশ চৈত্্ান্বরূপ ব্রহ্গীনন্দ
শ্রুতি যুক্তি

কিহয়তাহা শ্রবণ কর।
সিদ্ধ হইল, এইক্ষণে অন্যঅবস্থা

স্ুমুত্তিকালে যে

আনন্দকে ব্রহ্গানন্দ বলা যায়, তিনিই উপাধিবশে বিজ্ঞানময়ন্বরূপ হইয়া
স্থানতে দপ্রযুক্ত স্বপ্ন ও জাগ্রদবসথ। প্রাপ্ত হ'ন।

৮৯/৯০।

জাগরিত-স্থান__ নেত্র, ্পর-স্থান-_কঠ, এবং নুষ্তি-স্থান__হুদয়পন্ন (কিন্ত

এস্বলে নেত্রদ্বরশকে সমুদয় শরীর লক্ষিত হয়, যেহেতু) আপাদমস্তক

৭৯৪

পঞ্চদশী।

আপাদমস্তকং দেহৎএব্যাপ্য জাগর্ভ চেতন? ॥ ৯, ॥
দেহতাদাত্ম্মাঁপনস্তপ্তায়ঃপিগুবৎ ততঃ।

অহং মনুষ্য ইত্যেব নিশ্চিত্যে বাঁবতিষ্ঠূতে ॥ ৯২ ॥

উদ্দাসীনঃ সখী দুঃখীত্যবস্থাত্রয়মেত্যাসৌ ।-.

স্থখছু খে কর্ণাকার্ধ্যে ত্বৌদাসীন্যৎ স্বভাবতঃ॥৯৩॥
বাহ্যভোগাম্মনোরাজ্যাৎ সুখছৃঃখে দ্বিধা মতে।
হাহা

ভবেৎ তুষীমবস্থিতিঃ ॥ ৪॥

দেবে

নেত্র জাগরণমিত্যংশ্ামাহ,_আপাদেতি ।

'চেতনে! জীবঃ ॥ ৯১

দেহং ব্যাপ্য ইত্যনেন বিবক্ষিতমর্থৎ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন স্পই্রয়তি-_দেহতাদাস্তমিতি। তত্র প্রমাণমাহ,_অহমিতি। যতো মনুষ্যত্ার্দিজাতিমতা দেহেন তাদাত্মাং

প্রাপ্ত; ততঃ অহৎ মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য সংশয়াদিরহিতজ্ঞানেন গৃহীতৈবাৰভি্তে ॥ ৯২॥

.

দেহতাদা্ব্যাভিমানহেতুকাসথবস্থন্তরাণি দর্শসতি,_উদাসীন ইতি। তত্র সুধিত্বছুরধিত্বয়োঃ

করুজন্ত্ত্ঞানায়

বিশেষণভূতয়োঃ

হুখছুখয়েঃ তদ্ধেতুকত্বং

দরশৃতি মুখেতি॥ ৯৩॥

তয়োশ্চ হুখহুখেয়ো নিমিলততেদাৎ, দৈবিধ্যমাহ,__বাহোতি। তদৌদাসীন্তং কদা
স্তাদিত্যত আহ)বিহিত দি
সমুদয় দেহকে আশ্রয় করা জাগ্রং বা

|

অবহিতি করেন। আর

দগ্ধলৌহপিণ্ডের স্তায় দেহের সহিত অতিনন হইয়া সেই চৈতন্ত “আমি
নুষ্য' এইরূপ ব্যবহার করেন। ৯১৯২।

জীব, ওঁদাসীন্, হুথিত্ব এবং দুঃধিত্ব এই তিন প্রকার অবস্থাই উপভোগ

করেন। তাহার মধ্যে হুধিত্ব ও দুঃধিত্ব এই উভয় অবস্থা কণ্ম-জন্ত, আর
ওদাসীন্ত ্তাবিক অবস্থা। উক্ত হুখ-ুঃখ ছুইপ্রকার,_বাহ-বিষয়ভোগজন্য

আর মনোরাজ্য-জন্ত ;সেই সকল স্খ-দুঃখতোগের মধ্যে কখন কখন ওঁদাসন্ত হয়। ৯৩/৯৪।

পঞ্চদশ্মী |

৩-

ন কাপি চিস্তা মেহস্তযদ্য স্থখমাস ইতি ক্রুবন্।

ওদাসীন্তে নিজানন্দভাঁনৎ বক্ত্যখিলো! জমঃ ॥ ৯৫ ॥

অহমস্মীত্যহস্কারসামান্যোনা
বৃতত্বতঃ |
নিজানন্দে! ন মুখ্যোহয়ৎ কিস্তবসৌ তন্য বাসন ॥ ৯৬ ॥
নীরপুরিতভাগুস্ত বাহ্যে শৈত্যৎ ন তজ্জলমূ ।
কিন্থু নীরগুণজ্মেন নীরসত্তানু শীয়তে ॥ ৯৭ ॥
যাহ ২জাগরাপসত
রাস, তদিদানীং দশরতি_ন কাীতি। সর্ধোহুপি জন
ইদ্রানীৎ মম কাপি চিন্তা গৃহাদিবিষয়! নাস্তি অতঃ সুখৎ যথা ভবতি তথা

ভিষ্টামীতি বদন্ ওঁদাসীন্তকালে স্বরূপানদস্থর্তিং তে অত জাগরণীবস্থায়ামপি
নিজানন্দতানমস্তীত্যবণন্তব্যমিত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

নস্বোদাসীন্রেহবভাসমানস্ত নিজানন্দত্বে তন্ত ব্রঙ্গাননদত্বাৎ পূর্কোক্তা বাসনানন্দতা ন স্তাদিত্যাশস্ক্য অহঙ্কারসামান্তারৃতত্বান ব্রহ্ষানন্দতা৷ ইতি পরিহরতি-_

অহমম্ম্ীতি। দেব্দত্তে'হহমিত্যাদিবিশেষশূন্যেনাহমম্্ীত্যেবংরূপেণাহস্কারসামান্তেনাবৃতত্বাননায়, মুখ্য ইত্যর্থ।
সাবিতি ॥ ৯৬॥

তহি তগ্ত কিংরূপতা ইত্যত আহ,-_কিন্তুূ

মুখ্যানন্দাতিরিক্তবাসনানন্দসম্ভাবে

দৃষ্টাস্তমাহ__নীরেতি | জলপূর্ণকুত্তস্ত

বহির্ভাগম্পর্শনেনোপলভ্যমানং যৎ শৈত্যমস্তি তশ্তাবজ্জলং ন ভবতি দ্রবত্ানপলস্তাৎ। কিং তহি তদিত্যত আহ-_কিন্ত্বিতি। নীরগ্তণতং কথমবগম্যত

ইত্যত আহ-_তেনেতি। বিমতং ঘটে উপলত্যমানং শৈত্যৎ জলজন্ৎ ভবিতুডিশৈত্যত্াৎ জলে উপলত্যমানশৈত্যবদিতি ॥ ৯৭ ॥
'আমারহতেনআর কোন চা নাই নিওএখন সুখে॥ আছি' এই

বলিয়া সকলেই কখন কখন গুঁদাসীন্ত অবস্থায়নিজানন্দ প্রকাশ করে। কিন্ত
তখন, 'আমি ও আমার' ইত্যাদিরূপ সামান্য অহঙ্কার দ্বারা আরৃত থাকে
বলিয়৷ সেই নিজানন্দ মুখ্য নহে, কিন্তু তাহামুখ্যালন্দেরই বাসনা অর্থাৎ
বাসনানন্দ। ৯৫৯৬।
যেমন জলপূর্ণ পাত্রের বাহা দেশে শীতল গুণ অগ্ুভূত হয়, ক্বরূপতঃ
আহা জল নহে, কিন্তু জলের গুণমাত্র, তদ্টারা জলের সত্তা অনুমান হয়;

৩১৬

পঞ্চদশী।
ষাবদ্ যাবদহক্কারে। বিস্বৃতোহভ্যাসযোগতঃ।

তাবৎ তাবৎ সুষ্ষৃষ্টেনিজানন্দোহন্থুমীয়তে ॥ ৯৮ ॥
সর্বব।তবনা বিস্মৃতঃ ন্ সুক্ষমতাং পরমাৎ ত্রজেৎ।
অলীনত্বান্ন নিদ্রেষা ততো দেহোহপি নো৷ পতেৎ॥ ৯৯ ॥
ন ছ্বৈতৎ ভাসতে নাপি নিদ্র। তত্রান্তি যৎ সথম্।
সব্রন্গানন্দ ইত্যাহ ভগবানজ্জ্নৎ প্রতি ॥ ১০০ ॥
ভবত্েবং নীরানুমাপকতৃৎ শৈত্যস্ত প্রকৃতে কিমায়/ঙমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বদৃবাসনা, নন্দস্তাপি মুখ্যানন্দানুমাপকত্মমায়াতমিত্যাহ-_যাবঙ্দিতি। এঅভ্যাসযোগতঃ জ্ঞানমাত্বনি মহতি নিযচ্ছেং তদ্যচ্ছ্চ্ছান্ত আত্মনী'তি শ্রত্যভিহিতনিরোধসমাধ্যভ্য!সযোগেন যাবদ্যাব্দহমাদিবৃত্তিবিলয়বশাৎ চ্িত্তস্ত সুঙ্মাত| জায়তে তাবস্তাব-

ম্লিজানন্দাভিব্যক্তির্ভবতীত্য
নৃমীয়তে অয়মন্র প্রয়োগ; অহঙ্কারসঙ্কোচবিশেষবিশিষ্টক্ষণেযুদবিতীয়াদিক্ষণ; পক্ষ; স পূর্ম্মাং ক্ষণাৎ অধিকনিজানন্দাবির্ভাববান অহঙ্কার-

সঙ্কোচবিশেষসংযুক্তকালত্বাৎ অহহ্কারসঙ্কোচসংযুক্তাদ্যক্ষণবদিতি ॥ ৯, ॥

বু্ধিসৌন্ষস্ত কোহবধিরিত্যাকা ক্ষায়াৎ সাক্ষাৎকারোহ্বধি-রিত্যাহ সর্কতি।
তহি সা নিদ্রেব স্াদিত্যত আহ অলীনেতি।

সর্বববৃত্তিবিলয়েপ্যন্তঃকরণ-

দ্ররপব্লয়াভাবাং নেয়, নিদ্রা বুদ্ধ; করণাত্মনাবস্থানৎ শ্ুযুক্তিরিত্যাচার্ধ্যৈকক্তত্বাৎ ইত্যর্থ ৷ অন্তঃকরণম্বরূপবিলয়াভাবে লিঙ্গমাহ,_-তত ইতি। যন্ত্র

সুপ্তাদাবহস্কারবিলযন্তত্র দেহপাতো দৃষ্টঃ ইহ তু তদভীবাদবিলীন ইতি
গম্যতে॥ ৯৯॥ .

ৃ

ফলিতমাহ_ন ছ্ৈতমিতি। যম্মিন কালে 'দ্বৈতভানং নাস্তি নিদ্রাপি নগিচ্ছতি ,

তশ্মিন্ কালউপলভ্যমানং যং হুখমন্তি সব্্গানন্দ ইত্যর্ঘচ। আয় রহ্ধানন্দ ইচ্চি
তদ্ধপ ঘভ্যাসপটুতা দ্বারা যে যে সময়ে অহগ্কারকে বিস্ৃত হওয়। যায়, তন্তং
কালে ুক্ষবুদধি পুরুষের নিজানন্দ অনুমান হয়। ৯৭৯৮।

ৃ

অহস্তাব সর্বপ্রকার বিস্বৃত হইলে বুদ্ধি পরম সৃক্ষত৷ প্রাপ্ত হয়, সে
অবস্থা নিদ্রা
নহে, যেহেতু তংকালে অন্তঃকরণ বিলীন হয় না, এবং ভজন
দেহেরও পতন হয় না। ৯৯।

|

যংকালে দৈতজ্ঞান ন| থাকে এবং থে কাল নিদ্রা নহে, তংকালে

পঞ্চদশী।

৩৯৭

শনৈঃ শনৈরপরমেৎ বদ্ধ ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্িদপি চিন্তয়েৎ ॥ ১ ১ ॥
যতো যতো! নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরমূ 1

ততন্ততো নিয়ম্যৈতদাতন্তেব বশং নয়েৎ ॥ ১০২ ।

প্রশাস্তমনসং হেনৎ যোগিনৎ স্থথমুতমম্ ।
-1.ূূূ4ুললু
কুতোহ্বগতমিত্যাশ্ক্য শ্রীকৃষ্বাক্যাদিত্যাহ ইতীতি। গীতায়াং ষঠধযায়ে

ইতি শেষঃ॥ ১০০।

তত্র কৈ শ্লোকৈরক্তবান্ ইত্যাশঙ্ক্য তান্ শ্লরোকান্ পঠত্যরক্রিমান্ুসারেণ

শনৈরিতি। অযমর্ঘচ-_স্ৃতিগৃহীতা ধেধযুকতয়া বদ সাধনভূতয়া শনৈঃ শনৈঃ ন

সহস| উপরমেং মনউপরতি কুর্ঘ্যাং। কিযংপর্স্তমিত্যত আহ আত্মেতি।

মনআত্মসংস্থদু আত্মনি সংস্থা সম্যক্ স্থিতিরাস্ত্ৈধ ইদৎ সর্দং দ ততোইন্ঠং

কিবিদস্তীত্যেবরূপা যন্ত তদাস্বসংস্থ, তথাবিধং কৃত্বান কিঞ্ন্িপি চিন্তয়ে,
এষ গোগন্ত পরমোইবধিঃ ॥১০১॥

এতৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত যোগী প্রথমত কিং কুত্যাদিতত আহ যতো ঘত

ইতি: চঞচলৎ, মনঃস্বভাবদোযাদত এবাস্থিরম্ একত্র বিষয়েঅনিয়তমূ এবংবিধং

মলোধদাযদাযতো যতে৷ যন্মাডয্থাচ্ছাদেনিমিতাৎ নিশচরতি ন্ছতি তা
তা তম্মাৎ শব্দাদেঃ সকাশানিয়ম্য তেষাং শবাদীনাং

নাত্যাসীরত্য বৈরাগ্যতাবনাপূর্বকং নিরুদ্ধেতম্মন আত্মন্েব বশং নয়েৎ আত্ম,
বশতামাপাদয়েং| ১০২ ॥

এবং যোগমত্যনুতোহভ্যাসবলাদাত্ন্তেব মন; প্রশাম্যতি, মন্রশান্তোৌ৷ কিং

যেসুখ অনুভত হয় তাহারই নাম রঙ্ধানন্দ; ইহা ভগবাণীতয় ভগবান্
্ীকণ অঞ্জনেরপ্রতিউপদেশ করিয়াছেন। ১০

.
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ধৈরযাবলম্বিনী বুদ্ধিদ্বারা ক্রমশ; বিষয় হইতে মনকে উপরত করিবে।
মনকে আত্মনিষ্ট করিয়া অন্তবিষয় কিছুই চিন্তা করিবে না। স্বভাব;

চল অস্থিরমন যে যে বিষয় হইতে বাহিরে আসিবে, যোগী সেই সেই
বিষয়হইতে(দোষ পরা্শনপু্্বক)আচ্ছিন করিয়া আব্মনিষ্ঠ করিবে, সেই:
৩৪

৩.৮

পঞ্চদশী।
উপৈতি শীসম্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্াষম্ ॥ ১০৩ ॥

যত্রোপরমতে চিত্ত নিরুদ্ধং যোগসেবয়!।

ত্র চৈবাত্নাত্মানং পশ্ঠন্নাত্মনি তৃষ্যতি ॥ ১০৪॥
স্থখমাত্যস্তিকৎ যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহমতীক্িয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ৃতঃ ॥ ১০৫ ॥
তবতি ইত্যত আহ প্রশান্তেতি। শাস্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসম্ অত
এব প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণাতযর্থৎ শাস্তৎ বিক্ষেপশৃন্ঠং মনো বন্ততংব্রশ্বভূতং

বক্ষেৰ ইদৎ সর্ব্মিতিনিশচয়বতযা। জীবমুক্তমূ অকল্মষমূ অংশ্মাদিবর্দিত নং
যোগিনমুন্তমৎ ক্ষযিত্সাতিশঘিতাদিদোষরহিতং সুখমুপৈতি উপগচ্ছতী'তি ॥ ১০৩ ॥

সংগৃহীতার্থ্রপধনপরান্ তদীয়ানেব গ্লোকান্ পঠতি যত্রেতি। চিৎ যত্র

যন্মিন্ কালে যোগসেবয়া যোগাহষ্টানেনসর্বষ্থাৎ বিষয়াৎ নিবারিতৎ সুপরমতে
উপরূতিৎ গচ্ছতীতি। কিঞ্চ যন্র যম্মিন কালে আত্মন৷ সমাধিপরিতুদ্েনান্তঃ-

করপেনাত্মানং পরং চৈভনৎ জ্যোতি্বরপং পঞ্ঠনূ উপলত্যমানঃ স্্মিনেব তুষ্যতি
তুষটিৎ ভজতেন বিষয়েঘিতাথঃ ॥ ১০৪ ॥
কি ঘত্রযম্মিন্
কালে আত্মনি হিতোহয়ং যোগী আত্যস্তিকমু অত্যস্তমেব

ভবতীতি আত্যস্তিক অনভ্তৎ বুদধিগ্রাহ্থম ইল্জিয়নিরপেক্ষরা বুদ্ধা। গৃহমাণম্

অতীন্রিয়মূ ইন্জরিয়গোচরাতীতম্ অবিষয্জনিতৎ যত তদীদৃশং হখং বেতি অনুভবতি, কিঞাত্বনি স্থিতোহয়ং তবতন্তম্মাৎ আত্বন্বরপাম চলতি ন প্রচ্যবতে |১০৫|
০

হয়। ১ ০১-7১০৩।

যে অবস্থায় চিত, নিত্য যোগানুষ্ঠান ছারা নিরদ্ধ হইয়া! সমুদয় বিষয় হইতে

উপরত হয়, আর যে অবস্থায় যোগী স্বীয় বিশুদ্ধ অস্তঃকরণ দ্বারা আত্মচৈতন্ঠ
অনুভব করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হন, এবং যে অবস্থায় ইল্রিয়াতীত বুদ্ধি
র,

আআত্যন্তিক হুগ্বরূপ অবগত হন, যে অবস্থায় অবস্থিত যোগী আত্মতৰ হইতে
বিচলিত হননা। ১০৪।৯০৫।

পঞ্চদশী |

৩৯৯

যৎ লব্ধ চাঁপরং লাভৎ মন্যতে নাধিকৎ ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতে। ম ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালযতে ॥ ১০- ॥
তৎ বিদ্যাদ্ ছুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংভ্ভিতম্ |

স মিশ্চয়েন যোক্তব্যো! যোগে! নির্ব্বিগরচেতসা ॥ ১০৭ ॥

যুগ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
স্থখেন ব্রন্মসংস্পর্শমত্য
স্তংসখমন্্ীতে ॥ ১০৮ ॥

উৎসেক উদধের্যদূবৎ কুশাগ্রেণৈকবিনদুনা |
কি যমাস্মানং লব প্রাপ্য অপরৎ লাতং লাতান্তরং ততোহবিকংন

মন্ততে 'আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে' ইতিস্মৃতেঃ, কিঞ্ য্শিন্নাত্মতত্ে স্থিতো গুরুণা

মহতাপি ছঃখেন অন্ত্রাতিধাতদিলক্ষণেন প্রহলাদ ইব ন বিচাল্যতে ॥ ১০৩।॥

ইদ্ানীমুপপাদিতং যোগৎ নিগময়তি তং বিদ্যার্দিতি। শনৈঃ শনৈরিত্যাদিন!

যাবস্তি্বশেষণৈরিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উত্তস্তৎ ছুংখসংযোগবিয়োগৎ ছুইখৈঃ
সংযোগো ছুখসংযোগস্তেন বিষোগন্তৎ বিপরীতলক্ষণয়া যোগনংজ্ঞিতং যোগ ইত্যেবং
সংজ্ঞা যস্তেতি তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাজ্জানীয়াং। এবংবিধযোগানুষ্ঠানে
কিঞ্চিৎ কর্তব্যতাবিশেষমাহস নিশ্চয়েনেতি। জপূর্ন্বোক্তো যোগো নিশ্চয়েনাধ্যবমায়েন আনির্দিঘিচতস! নির্বদরহিতেন চিত্তেন যোক্তব্যোইনুষ্টেয়ঃ ॥ ১০৭।

ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরতি যুগ্ধনিতি। বিগতকলাযো ন্গিতপাপো যোগান্তরায়বর্িতো যোগী জা আত্মানমেকং যখোক্তেন প্রকারেণ যুষঠীনননুসন্দধানঃ
হৃখেনানায়াসেন বরন্মসংস্পর্শং ব্রহ্ষণা সংস্পর্শো বস্ত হুখন্ত তদ্্রহ্মসংস্পর্শং

দ্ারপড়িতমিতি যাবৎ; অত্ন্তবিনস্বরং নিরতিশয়ৎ হুখমখুতে প্রাগ্মোতীত্যর্থঃ॥ ১০৮ ॥

, অনির্বেদেন ক্রিয়মাণো যোগাভ্যামঃ ফলপর্যযন্তো ভবতীত্যেত২ সৃৃষ্টান্তমাহ

যাহা
লাভ করিলে আরকোন লাভই তাহা হইতে অধিক বোধহয়না,
আর যাহাতে অবস্থিত হইলে গুক্লতর ছুঃখও তাহা হইতে বিচলিত করিতে
সমর্থ হয় না, তাহাকেই ছুখ-সংস্পর্শের. বিরোধী যোগ বলিয়! জানিবে
পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই যোগের অনুষ্ঠান অবস্ঠ কর্তৃব্য। ১০৬:১০৭।

পূর্বোক্ত প্রকারযোগী ব্যক্তি এইরূপ আত্মধোগ অনুষ্ঠান করত নিষ্পাপ
হইয়া ব্রহ্ষপ্ধরপ নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন। যেমন কুশাগ্র স্বারা

পঞ্চদশী।

৪০০

মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতও ॥ ১*৯।

বৃহডরধস্ত রাজর্ধেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ হুখয্।
প্রাহ মৈত্রাখ্যপাথায়াং সমাধুযক্কিপুরঃসরমূ ॥ ১৯" ॥
যথা নিরিম্ধনো বহিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি ।
তথা বৃত্তক্ষয়াচ্চিতং স্যোনাবুপশাম্যতি ॥ ১১১ ॥

স্বযোনাবৃপশীস্তস্ত মনসঃ সত্যকামিনঃ।
উৎসেক ইতি। কুশাগ্রেণোদ্বতেনৈকেন বিন্দু ভ্রিয়মাণ উদধেরুৎসেকঃ ্্
বহিসেচনং পরিখেদাভাবে তি যন্বৎ কালাস্তরে তবেদেব তদ্বদেব মনসে|
নিগ্রহোহপি শ্রমরাহিত্যেন ক্রিয়মাণঃ কালান্তরে সিধ্যেৎ ই টিটভোপাখ্যানং
মনমি নিধায়োক্তমূ 1১০৯।॥

'

ন কেবলময়মর্থো নীতায়ামভিহিত: কিন্ত নিত

বৃহ-

'দিতি। মৈত্রাযণীয়নামকে যজুংশাখাভেদে শাকায়ন্নাম! কশ্চিৃষি: স্বশিষ্যতেনোপপনস্ত্ বৃহত্রখাখ্যস্ত রাজর্েত্রগ্রহুখং সমাধ্যভিধানপুর্র্বকং যথা ভবতি তথোক্তৰান্॥ ১১০॥

কেনপ্রকারেণোক্বানিত্যাশস্ক্য ততপ্রদিপাদকান্ তদীয়ান মন্ত্রান পঠতি যথেতি।
নিরিন্ধনো দগধকাষ্ঠো বহিঃস্বযোনৌ হ্বকারণে তেজোমাত্রে উপশাম্যতি জালাদিরূপংবিশেষাকারৎ পর্বিত্যজ্য তেজোমাত্ররূপেণ যথাবতিষ্ঠতেতথা! তেন প্রন্গারেণ

চিত্তমন্তকরণমপি বৃতিকষয়ামিরোধসমাধ্ভ্যাসেন রাজসাদিসকলবত্তিনাশাৎ নধ
কারণে সত্বমাত্রে উপশাম্যতি ত্বমাত্রাবশেষং ভবতীত্যর্থ: ॥ ১১১

/

. তত কিমিত্যত আহ স্বযোনাবিতি। সত্যে আত্মনি বিষয়ে কামোহস্থাস্তীতি

এক একবিদ্ জল-সেচনেও কালাস্তরে সমুদ্র সেচন হয়, ত্রপ অধিক্ন মনে
যোগানুষ্ঠান করিলে কালে মনের গিগ্রহ হয়্।১০৮।১০৯।

ঘতূর্ধেদীয় 'মৈত্রায়ীীয় শাখায় শাকায়ন্ত খধি স্বশিষ্য রাজবি বৃহড্রথকে

সমাধি কথনপুরব্ক ব্রহ্ষীনন্দ লাভের উপদেশ করিয়াছেন। যথা-যেমন দাহ

অগনরস্বয়ংউপশীস্ত হয়, তন্রপ যোগাভ্যামবশতঃ বৃততিচ্ষযে
াদি
তৃণঅবমানে

| অসকরণ বং নিগৃহীত হইয়াউপশাস্ত হয়। ১১১১১]

পঞ্চদশী।
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হজ্জিয়ার্থবিমুঢ়স্তান্থতাঃ কর্মবশানুগা: ॥ ১১২ ॥
চিত্তমেব হি সৎসারস্ততপ্রযত্েন শোধয়েৎ।

যচ্চিত্তস্তন্ময়ে। মর্ত্যো গুহামেতৎ সনাতনম্ ॥ ১১৩ ॥
চিত্তশ্ত হি প্রসাদেন হস্তি ক্র শুভাশুভখ্ |

সত্যকামী তস্তাত এব স্থযোনাবুগশাস্স্ত উপশাস্ততাদেৰ ইসজিয়র্থবমূঢস্তেজিযাথে
বিষয়েষু শব্দাদিযু বিমুঢন্ত বিষুথন্ত জ্ঞানশূন্স্ত মনসঃ কর্খববশমনুগ্ছস্তীতি কম্মবশানুগাঃ হখাদয়; অনৃত মায়িকত্বজ্ঞানেন মিথ্যাতৃতাঃ স্থ্যরিত্যর্থ: ॥ ১৯২॥

নন্থু চিত্তোপশান্তৌ জগন্থিখ্যা ভবতীত্যেতননূপপন্ন, তদুপাদানকতবাভাবা তত্তেত্যাশ্ক্যাহ-_চিত্তমিতি। যদ্যপি স্বরূপেণ [চিত্ৌপাঁদানকং জগন্ন

তবতি তথাপি তত ভোগ্যত্বং চিত্তকারণমেব, হিশবেনাত্র সর্ধবানুভবং প্রমাণয়তি;
ুযুপ্তযাদৌ চিন্তবিলয়ে ভোগাদর্শনাদিতি ভাবঃ। যতশচত্াত্বকঃ সংসার: অতস্তচ্চিভমেব প্রযতত্েনাভ্যাসবৈরাগ্যারদিলক্ষণেন
শোধয়েৎ রজস্তমোমলরাহিত্যেনৈ-

কাণ্রযৎ কুর্ঘযাৎ। নম্বাত্মবনো বিমুক্তয়ে আত্মৈব শোধনীয়ে৷ ন চিত্তমিত্যাশশ্ক্যাহ-_
যচ্িন্তমিতি। মৃত্ত্য ইত্যুপলক্ষণৎ দেহিমাত্রস্ত যে!দেহী যচ্িত্তো
যস্মন পুত্র"

দীরাদৌ বিষয়ে চিত্তবান্ ভবতি স ওয়: তদাত্বক এব তংসাকল্যবৈকল্যয়ো"

রাত্স্তেব দমারোপণাৎ, এতৎ সনাতনমিদমনাদিসিদ্ধং গুহং বহস্তমূ। এতদুক্ং

ভবতি স্বভাব: শু্স্তাত্বনো যতশ্চিততসম্পরকীদেব সংসারিতং ্যায়তীয় লেলায়তীবে"তি ঞ্রুতেঃ, অতশ্চনতন্ত শোধনেনাত্বনঃ সংসারনিবৃত্তিরিতি ॥ ১৯৩ ॥

নন্বনাদিতবপরম্পরোপার্জিতহৃখহখপ্রদপূণ্যপাপকন্ধূণোঃ সতোশ্চিতশোধনেযাপি কথমাত্মনঃ সংসারনিবৃত্ির্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য 8800108

সত্যকামনাবিশিষ্ট, ইত্জিযার্থ
বিমুখ, স্বয়ং উপশান্তযেসেই অস্তঃকরণ,তাহার
কর্মৃফলানুরূপ নুখাদি, মায়িকত্ব-জ্ঞীন দ্বারা অলীকরূপে প্রতীত হয়।

কররঁই সংসার, অতগ্রব তাহাকে সংশোধন করাসর্কপ্রযন্ধে
কর্তব্য) যেহেতু
নিগুঢ় বার্থ?
অতি
ইহা
হয়,
তশময়ই
জীব
অন্তঃকরণ যাহাতে আসক্ত,সেই
ঝাক্য।

১১২১১৩।

চিত্তের প্রসাদে গুভাশুত সমুদান্ কর্ম বিনষ্টহয়, পরেসেইশ্রসসথা।

৪০২

পঞ্চদশী।

প্রসঙ্গাত্বাত্বনি স্থিত্বা বখমক্ষয়মন্ঁতে ॥ ১১৭ ॥

সমাসক্তৎ যথা চিত্তং জস্তোর্ব্বিষ়গোচরে।

যদ্যেবং ত্রহ্ষণি স্তাৎ তৎ কো! ন মুচ্যেত বন্ধানাৎ ॥ ১১৫ ॥
মনে! হি দ্বিবিধং প্রোক্তৎ শুদ্ধপ্াস্তদ্ধমেব চ।

অশ্তদ্ধং কামসম্পর্কাৎ শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥
মন এব মনুষ্যাণাৎ কারণৎ বন্ধমোক্ষয়োঃ |

বন্ধায় 'বিষয়াসক্তৎ মুক্ত নির্ব্বিষয়ৎ স্মৃতমূ ॥ ১১৭ ॥
সন্ধানেন সকলকর্মক্ষয়োপগতেন্্বমিতি পরিহরতি চিততস্তেতি ! হিশবেন

'তদ্যথেষীকাতুলমক্্ৌ প্রোতং প্রদুয়েতৈবৎ হান্ত সর্ধ্বে পাপ্মানঃ প্রদ্য্তে।
উপপাতকেষু
সর্কেমু পাতকেষু মহত্হ চ। প্রবিশ্ত রজনীপাদং ব্রন্বধ্যানং সমাচরেদি'ত্যাদি শ্রুতিম্ৃতিপ্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি। ততঃ কিমিত্যত আহ-প্রসন্রেতি।
প্রসন্ন আত্মা চেতো যন্য স তথোক্তঃ আত্মনি স্বশ্বরপতৃতেই দ্বিভীয়ানন্দলক্ষণে

'ব্্ণি স্থিত্বা তদেবাহমিতি নিশয়েন দৃণ্ঠজাতং পরিহত্য চিনমাত্ররূপেণাবস্থায় অক্ষয়
মবিনাশি যৎ খত খরূপভূতৎ তদক্থুতে ॥ ১১৪
প্রচ স্াত্মনি স্থিত্বেত্যুক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তোভিপুরঃসরং দ্রঢুয়তি সমাসক্তমিতি। প্রাণিনশ্চিভং বিষয় এব গোচর ইলজিয়প্রচারভূমিস্তম্মিন যথা স্বভাবতঃ
সম্যগাসক্তং ভবতি তদেব চিৎ ব্রদ্ষণিপ্রত্যগতিনে প্রমাত্মনি যদ্যেবমাসক্তং

সতাৎ তহিক:সংসারাৎ ন মুচ্যেত সর্ব্বোৎপি
মুচ্যতএবেত্যর্ঘঃ॥ ১১৫।
উার্থদারর্চায় মনসোহবাস্তরতেদমাহ-_মন ইতি। তত্রকারণমাহ-_অশুদ্ধমিতি। কাম ইত্যুপলক্ষণৎ ক্রোধাদেরপি ॥ ১১৬
দ্বিবিষস্তৈব ভন্ত ক্রমেণ সংসারমোক্ষয়োহেতুতাং দর্শয়তি মন এবেতি ॥ ১১৭
ব্যক্তি পরমাত্মবহৃথে
অবস্থিত হইয়া অক্ষয়ন্তখ উপভোগ করেন। জীবের
অন্তঃকরণ বাহ বিষয়ে যেমন আসক্ত হয়, ব্রহ্গেধদিতদ্দেপ নিবিষ্ট
হয়,তবে
কোন্ ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত না হয়? ১১৪1১১৫ |

অন্তঃকরণ ছুই প্রকার, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ; কামসম্পক্ত অন্তঃকরণ
অশুদ্ধ; এবং নিষ্ধাম অন্তঃকরণই শুদ্ধ। মনই মনুষ্যের বন্ধ-মোক্ষের কারণ

পঞ্চদশী।
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সমাধিনিধু তমলন্য চেতসে!
নিবেশিতন্তাত্মনি যৎ স্থুখং ভবেৎ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুৎ গির! তদ।
স্বয়ং তদস্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥ ১১৮ ॥

বদ্যপ্যসৌ চিরং কালৎ সমাধিছুর্লভো নৃণাঘৃ।
তথাপি ক্ষণিকে। ব্রন্মানন্দৎ নিশ্চাঁয়য়ত্যসৌঁ ॥ ১১৯ ॥
শ্রদ্ধালুর্বযসনী যোহত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্ববথ|।
প্রসনাত্মাত্বনি স্থিত হখমক্ষয়মখুতে ইত্যুকতিক্রমেণৈবার্থং শ্রাতঃ দ্বয়মেব
প্রপঞ্ষ্নতি সমাধীতি। আত্মনি প্রত্যকৃম্বরূপে নিবেশিতস্ত জমাধিনিদ্ধ তমলস্ত
সমাধিন! প্রত্যগ্তক্মণোরৈক্যগৌচরপ্রত্যঘাবত্যা নির্ধূতমলন্ত নিঃশেষেপ

নিবারিতরজন্তমোমলম্ত চেতসঃ তম্মিন্ শমাধো যত সুখমুৎপদ্যতে তদা সমাধাবুৎপন্নৎ তৎ হুখৎ গিরা বা! বর্ণযিতুং ন শক্যতে অলৌকিকহুখত্বাৎ ইতার্থু, কিন্ত
য়, তত্ষ্বরূপতৃতং হুখমন্তঃকরণেনৈব গৃহাতে॥ ১১৮|
ন্ৰস্তৈব সমাধেছূ'ল ভত্বাৎ কথমনেন বরঙ্ধানন্দনিশ্চয়সম্তব ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যগীতি। অন্ত সমাধেঃ সম্ততন্তাসম্ভবেৎপি ক্ষণিকস্ত তন্ত সম্ভবাত্তেনৈব অয়মানন্দো
নিশ্চেতুৎ শক্যত ইত্যর্থ ॥ ১১৯ ॥

নবাত্তদর্শনায শ্রবণাদৌ প্রবৃ্তা অপি কেচিদানন্দতবনিশচশূন্া। বহিশখা . এব
্তাস্তে ইত্যশশ্থ্যশ্রদ্ধাদিরহিতানাৎ তথাত্বেপি শ্রদ্ধাদিমতাৎ তনিশ্চয়ে। ভবত্যেব

হয়,_মন বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধ আর নির্ব্ষয হইলে মুক্তির হেতু হইয়!
থাকে। ১১৬১১৭।

যোগাত্যাস দ্বারা! বিশুদ্ধ মন আত্মাতে নিবেশিত হইলে অন্তঃকরণে যে
সুখহয়, বাক্যদ্বারা তাহারবর্ণনা করা৷ অসাধ্য, কেবল তাদৃশ অস্তঃকরণ দ্বার!

বয়ং তাহা গ্রহণ করিতে হয়। ১১৮।
|
যদিও সেই প্রকার .যোগাবস্থা মানবের চিরস্থায়ী নহে, তথাপি কেবল
অনুষ্ঠানকালে তাহা ব্রক্ধানন্দের নির্ণায়ক হয়। অতএব শ্র্ধাবান্ যতৃশীল

৪০৪

পরচদশী 1

নিশ্চিতে তু সরুৎ তশ্মিন্ বিশ্বসিত্যন্তদাপ্যয়মূ ॥ ১২০ ॥

তাদক পুমানুদাসীনকালেহপ্যানন্দবাসনাম্।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎ্পরঃ ॥ ১২১ ॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্শণি।
তদেবাস্বাদয়তান্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২ ॥

এবং তত্বে পরে শুদ্ধে ধীরে। বিশ্রাস্তিমাগত2)

তদেবাস্বাদয়ত্যস্তর্বহির্বযবহরন্নপি ॥ ১২৩ ॥
ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেহপ্যানন্দান্বা দবাঞ্থয়|।
ইত্যাহ শ্রদ্ধালুরিতি। ব্যসনং সর্ববথাসম্পাদযিষ্যামীত্য
গ্রহ: তথবান্ব্যসনী। অত্র

সমাধো। সর্ব! অবগ্তমূ। ততঃকিমিত্যত আহ নিশ্চিত ইতি। তিন রহ্ধান্দে :
সকৃদেকদ ক্ষণিকসমাধো নিশ্চিতে সতি অয়ং সুতিশ্চ়বানন্তদাপি ইতরন্সিন্পি
কালে বিশ্বসিতিআনন্দোহস্তীতি বিশ্বাসং করোতি ॥ ১২০ ॥

ততোৎপি কিমিত্যত আহ তানৃগিতি। তাক পুমান্ শ্রদ্ধার্দিপুরঃসরৎ সরুনিশ্চয়বান্ পুরুষ ওদাসীন্তদশায়ামপি উপলত্যমানাৎ পূর্োক্তামানন্দবাসনামূপেক্ষ্য
তৎপরো মুখ্যানন্দে তাৎপধ্যবান ভূত্বা তমেব ভাবয়তি ॥ ১২১ ॥

এবং ব্যবহারকালেহপি নিজানন্দৎ ভাবস্কতি ইত্যত্ দৃষ্ান্তমাহ পরেতি ॥১২২।
বাষ্টা সকে যোজয়তি এবমিতি ॥ ৯২৩॥
ূ্
ধীরশন্বার্থমাহ ধীরতমিতি। ইন্জরিয়াণাং বিষয়্াতিমুখ্যেন পুরুষাকর্ষণসামর্থোহুপি
ব্যতি দিগের যে সর্বদা, এ বিষয়ে নিশ্চয় থাকে, তাহার কারণ এই যে, একবার
বরহ্মান্দ নিশ্চিত হইলে অন্য সময়েও তাহাতে বিশ্বাস জন্মে । ১১৯।১২০।

তাদৃশ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও বাসনানন্দকে উপেক্ষ! করিয়া তৎগর হইয়। -.
মুখ্যানন্দ. ভাবনা করেন। যেমন পরসঙ্গাতিলাধিনী 'স্ত্রী গৃহকার্যে ব্যগ্রা হইয়াও

অন্ডঃকরণে
সেইপরম্-রস আস্বাদন করে, তদ্রপ ধীর যোগী পরম শুদ্ধ .
পরমাত্বতত্বে বিশ্রাম করত বাহ্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই পরমাত্ব-তবররসাত্বাদন করেন।. ১২১১৩

ইন্দিয়গণের প্রবলত সত্বেও ্রহ্গানন্দ-আত্মানে

অভিলাফবশভঃ

পঞ্দশী।
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তিরস্কতাধিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াৎ প্রবর্তনম্ ॥ ১২৪ ॥

ভারবাহী শিরোভারৎ মৃক্তান্তে বিশ্রামৎ গভঃ।
সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ বুধিত্ত বিশ্রাম: ॥ ১২৫ ॥

বিশ্রান্তি পরমাং প্রাপ্তস্তৌদাসীন্তে যথা তথা ।
স্বখছু খশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎ্পরঃ ॥ ১২৬ ॥

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃশৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।
স্বরূপহুখানুসন্ধানেচ্ছয়! সর্ব্বাণীক্িয়াণি

তিরস্ত্যানন্দানুসন্ধান এব প্রবর্ত-

মানতৃং ধীরতবমিত্যর্থ: ॥ ১২৪ ॥

: বিশ্রান্তিশবস্ত বিবক্ষিতমর্থৎ সৃৃষ্টান্তমাহ ভারবাহীতি। যথা লোকে তারং
বহন্ পুরুষ শ্রমহেতুৎ শিরসি স্থিতৎ তারং পরিত্তজ্য শ্রমরহিতে৷ বর্ততে তথাসংসারব্যাপারত্যাগে
সতি শ্রমরহিত আসমিতি জায়মান! যা বুদ্ধিঃ সা! বিশ্রম-

শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থ; ॥ ১২৫॥
ইদ্দানীং ফলিতমর্থমাহ বিশ্রান্তিমিতি। পরমাং নিরতিশয়াং বিশ্রান্তিমূ উক্তলক্ষণাং প্রাপ্ত; পুরুষঃ স্বস্ত ওদাসাঠদশায়াং যথা পরমানন্দান্বাদনে তাৎপর্ধ্যবান্
ভবতি এবং হুখহুখহেতুপ্রাপ্তিকালেহপি তদনুসন্ধানৎ পরিত্যজ্য নিজানন্বান্বাদন
এব তাংপর্ধ্যবান্ ভবতীত্যর্থ, ॥ ১২৬॥

নন ছুধন্ত প্রতিকূলত্বেন তদনুসন্ধানেচ্ছাভাবেহপি বৈষয়িক নুখগ্ানুকূলত্ন
পুরুষৈর্ধ্যমানত্বাৎ তদনুদন্ধানেচ্ছা। কুতো ন ভবেদিত্যাণশ্ক্য তত বিষয়সম্পাদনাদি-

সমস্ত ইন্রিরগণকে দমন করিয়া সেই আনন্দ চিন্তায় ধাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে
ধীর বলা যায়। ভারবাহক যেমন মন্তকের ভার নামাইয়। বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়,
আংসারিক বিষয় ব্যাপার পরিত্যাগ হইলে সেই প্রকার বুদ্ধিই অর্থাৎ "ভার
নামিল, এইরূপ বুদ্ধিই বিশ্রাম পদবাচ্য। ১২৪/১২৫।

পূরমবিশ্রামপ্রাপ্ত বীর ব্যক্তি গুঁদাসীন্তকালে যেমন আনন্দ আম্বাদনে
তৎপর হন, তন্রপ হুখ-ছুখ-দশাতেও & আনন্দ--আম্বাদনেই রত. থাকেন।
যেমন অসিপ্রবেশাদ্ধি বারা শীঘ্র দেহপতনের ইচ্ছা বলবতী হইলে
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ধীরস্তোদেতি বিরয়েহুনুসন্ধানবিরোধিনী ॥ ১২৭ ॥

অবিরোধিত্বৃথে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ।
দ্বার৷ অতীব বহিমূর্ত্বাপাদনেন নিজানন্দানুসদ্ধানবিরোধিত্বা তদিম্ছাপি বিবেকিনো

ন জায়তে ইতি দৃষ্া্তপরদর্শনপুর্বকমাহ অগ্দীতি। শীঘ্তৎদেহবিমোচনেচ্ছায়াং
দৃঢতরায়াং সত্যাং তথধিল্বন কারণে অলঙ্কারাদৌ যথাস্গিপ্রবেটুবৈরস্তবুদ্ধিকৎপদ্যতে
এবং বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্নস্ত বিবেকিনো ব্রন্ধানুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়হুখেহপীত্যর্থ॥ ১২৭|

অলঙ্কার পরিধানে বিরক্তি নম,তনরপ তবজ্ানী বীর ব্যক্তির ততবনুসম্ধানবিরোধী বি্ষয়নুখেও বিরক্তি হয়। * ১২৬।১২৭।

যেমন কাকের একমাত্র চক্ষরিষ্ডিয় ক্রমশঃ বাম, দক্ষিণ-__উতয়-নেত্ররন্ধে
* মূল অন্বেষণ করিলে, “বঙ্জানন্ন, নিদানন্দ, বিষয়ানন্দ, বাসনানন্দ, প্রতিবিদ্বা নন,

নিজানন্দ. মুখ্যানন্দ, যোগানন্ম, আত্মানন্দ এবং অন্বৈভানন্দ এগুলি আনন্দের উল্লেখ
পাওয়া যায়। অথচ এখানে “তিদ প্রকার আনন্দ ভিন্ন আর আনন্দ নাই” এ কথাও
বলা হইল-_ইহ!
সঙ্গত হয়কিরূপে1? এই্প পূর্ন পক্ষ করিয়া টাকাকার তাহার
উত্তর করিয়াছেন--“বিদ্যানন্দ বিষয়ানন্দের অন্তর্গত, বিষয়ানন্দ এবং প্রতিবিদ্বানন্দ

একই বন্ধ; দিজানন্, মৃখ্যানন্দ, আত্মানন্দ যোগানন। এবং অধবৈষথানদ ত্দ্ধানন্দের
অন্তত । তবে যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে নিভাননদকে ব্রদ্ধানন্দ হইতে অতিরিক্ত বলা
হুইয়াছে, তাহা উপাধিভেদ প্রযুক্ত । জগৎকারণন্ব-রূপ উপাধিবিশি আনন্দই ব্রহ্ধানন্দ এবং তহুপাধিরহিত আনন্দই নিজানন্দ।*
আমর] টাকায় যেরূপ পাঠ পাইয়াছি, তাহার ভাবার্থ পরে প্রদর্শিত হইল; কিন্ত
এখনও যুলের বিরোধ দুর হইল না, কেন ন৷ যুলে নিত্যানন্দকে স্পট্টাক্ষরে বাননানন্দ
বলা হইয়াছে, (প্অহমন্ীতাহক্ষার” ই্যাদি ১১শ পরিচ্ছেদ ৯৬ ক্সোক3)

আবার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম গ্লোকে নিজানন্দ বাসনানন্দ হইতে অতিরিক্ত ইহাও
কথিত হইবে।

ও

হয়ঃ টীকাকার নিজেও নিত্যানন্দকে ব্র্মানম্দের অন্তগ্গত বলিয়া মূলের ১১শ পরি-

চ্ছেদস্থ উক্বির রিরুদ্ধ কথ! কহিলেন। এ অনঙ্গতির নমাধান এই যে,-জগবকারণত্বরপ
উপাধিবিশিষ্ট আননাই বদ্ধানন্ম, সেই ব্রক্ষানন্দ-বাননাই দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম
গ্লোকে বাননানন্দ নামে কথিত “হইয়াছে। উপাধিরহিত আনন্দই মৃত্যানন্ম,-তদীয়
বানন! "নিজানন্দ* নামে অগ্ভিহিত। এই শ্লোকেও (১১ শ পরিচ্ছেদ ৯৬ গ্লোকে)

. পঞ্চদশী।

কুর্বস্ত্যান্তে ক্রমাদেষ! কাকাক্ষিবদিতন্ততঃ ॥ ১২৮॥

একৈব দৃষ্টি? কাকম্ত বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ |
যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ববিদে। মতি ॥ ১২৯ ॥
ভুষ্ভীনে! বিষয়ানন্দং ব্রন্মানন্দঞ্চ তত্ববিৎ।

দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্ বিদ্যাছুভৌ লৌফিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০ ॥

ম৷ভূদ্বিরোধিনি বিষয়হথে ইচ্ছা পারসলতাহে্ বি
বিষয়ে

কিং ন তবতীত্যত আহ অবিরোধীতি ॥ ১২৮॥

ৃষ্ান্তং বিবুণোতি একৈব দৃষ্টিরিতি। যথা কাকস্য তে অনয্বেতি
দর্শনসাধনৎ চক্ষুরিল্দিয়মেব বামদক্ষিণনেত্রয়োর্গোলকয়োঃ পর্যায়ে গমনাগমনে

করোতি এবং ৰিৰেকিনো বুদ্ধিরপ্যানন্দদ্য়ে ইত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥
াষটান্তিকং প্রপক্যতি ভ্জান ইতি। তত্বিদ্ধিবিষয়ান্ তপগান্তজঞনতংপ্লবিষযা.
নন্দমুপনিষধ্বাক্যানবগতং ত্রঙ্ধানন্দ্চ লৌকিকবৈদিকাবুভৌ বিষয়াননদবন্গানন্দৌ
ভাষাদ়্বেদিবজ্ানীয়াদিতা্থঃ॥ ১৩০॥
যাতায়াত করে, তদ্রূপ তত্বানুসন্ধানের অবিরোধী হুখ এবং নিরতিশয় আনন্দ

এই উভয় হুখেই ধীর ব্যজির বুদ্ধি গতায়াত করে। ১২৮/১২৯।
: অর্থাৎ তত্রজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ানন্দ ও বরঙ্ধানন্দ উভয় আনন্দ ভোগ কর;

উদত-তাষাভিজঞ ব্যক্তির স্ঠায়লৌকিক ও বৈদিক উভয় আনন্দই তিনি গ্রহণ
করিয়াথাকেন। তিনিপূর্বেরন্যায়আরদুঃখউপস্থিত হইলে উদ্বিগ্ন হন না)
কেন না, গঙ্গাজলে অর্দমগন ব্যক্তির লীত-উ: জ্ঞানের ন্যায় ব্রশ্ধান্দ ও হাধ-_
বাণনানন্
শব্দেখিবিধ
দ থাসলানন্দেরই নিজাননদ অর্থা রন্জানন্দ, ৰাননানন্দ বং মুখ্যানন্দ বাসনানন্দেরও গ্রহণ জানিবে। নুতরাং নিজানন্দ সামান্তাকারে বাসমানন্দেরই
অন্তর্গত, দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম খ্রোকোক্ত বাসনানন্দকে বরন্ধানন্মবাসনানন্দরপ

বিশেষ ভার গ্রহণ করিলে মূলের বিরোধ থাকে না। তবে টীকারবিরুদ্ধ
কথ] বল!
হয়। টীকাকারের উক্তি রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়, মুখ্যানন্দ ধাননাঙ্থরূপ
থে আনন্দ, তাহ! ঙ্জাপন্দেরই অন্তর্গত, বদ্ধাননদ-ঘালনায়প যে আনন্দ, ভাহাই
খাননানম্ম । .
এই উভয় মীমাংনার দো ৬৭ পরত পাঠক বিচার করিবেন ।

8০০৮
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ছঃধপ্রাপ্তৌ চ দোত্ছেগে! যথাপুরর্ংং যতো ঘিদৃক্।

গলামগ্রার্দকায়ন্য পুংসঃ শীতোফবীর্ষথা ॥ ১৩১ ॥
ইথং জাগরণে তত্ববিদে। ব্রন্ষন্থখং সদ|।

ভাতি তদ্ব'সনাজন্বো স্বপ্নে তদ্ ভাসতে তথা ॥ ১৩২ ॥

অবিদ্যাবাসশাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোথিতে।

বে মূর্খবদেবৈষ স্খং দুঃখঞ্চ বীক্ষতে ॥ ১৩৩॥
নু ছুধানুভব্দশায়ামুদ্েগে সতি কথ নিজাননদামুভব ইত্যাশস্ব্যাহ দুঃখেতি।

যতো ফন্াং কারণাৎ বিবেকী দ্বিদূকু লৌকিক-বৈদিকব্যবহারয়োরপি
বেস্তা অতো ছুতখপ্রাপ্তীবপি পূর্বব্দজ্জানদশায়ামিণ ন তস্তোথ্ধেগ, বিবেকেন
তদা বাধ্যমানতাৎ অতে। দুঃখানুভবকালেহপি নিজানদ্দানুভবসন্ধানং ন বিরুধ্যতে
ইত্যর্থঃ। যুগপছভয়ানুসন্ধানে দৃষটান্তমাহ গঞ্গেতি ॥ ১৩১ ॥

ফলিতমাহ ইখমিতি। সদা হখহুঃখানুভবদশায়াং, তুক্ধং সথিতৌ চেতার্থ।।
ন কেবলং জাগরণে এব তান কিন্ত স্বপ্াবস্থায়ামগীত্যাহ তন্বাসনেতি। হেতুগর্ভিতৎ বিশেষণং, জীগ্রদৃবাসনাজত্যত্বাৎ সপ্ত তন্রাপি তদ্তরহ্গহখং তথা জাগ্র-

দবস্থায়মিব ভাসতে ইত্যর্থ: ॥ ১৩২

ননু স্বপ্স্ঠানন্বানুভববাসনাভন্তত্বে সতি আনন্দ এব ভাসত ইত্যাশস্ক্যাহ
অবিদ্যেতি। ন্ কেধ্লমানন্ববাসনাবলাদেব স্বপ্পো! জায়তে কিন্তু অবিদ্যাবাসনাবলাদপি,

অতস্তদ্বাসনাজন্যত্বাৎ

তন্রাজ্ঞস্তেব

হুখাদ্ানুভবো

ভবতী-

তর্থ॥ ১৩৩॥
সা

এই উত্য়েরই অনুতব তাহার হয়। ( অতএব বক্ষানন্
ভোগহেতু
দ ছুঃখভোগ
জন্য উদ্বেগহয়না)। ১৩০1১৩১।

এই প্রকার তববজ্ঞানীর জাগ্রৎকালে যেরূপ সর্বদা বহ্থান্দ অনুতব হয়,

ত্বাসনাজন্ -্বপ্রকালেও সেই ব্হ্ধানন্দ তদ্রপ অনুভূত হয়, আর নির্বাণমক্তিকাল পর্যস্ত অবিদ্যা-বাফনা থাকে বলিয়৷ধীরব্যক্তিও
সপ্ন প্র তয়
নুখ-দুঃধ অনুভব করেন। ১৩২।১৩৩।

পঞ্চদশী।

৪০৯

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রন্মানন্দপ্রকাঁশকম্।

যোগিপ্রতাক্ষময়ে প্রথমেহস্মিন্নদীরিতম্ ॥ ২:৪ ॥
ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ সমাপ্ত; ॥
শপ

এতাবত।গ্রন্থসনদর্ভেণ উক্তমর্থং নিগময়তি ব্রঙ্ধানন্দেতি। ত্রহ্মানন্দনামকে
অধ্যায়পঞ্চকাত্মকে গ্রন্থেহম্মিন্ প্রথমাধ্যায়ে হুযুপ্বস্থায়ামৌদাসীন্যকালেহপি,
সমাধ্যবস্থায়াৎ নুখহুংখদশায়াঞ্চ ন্বপ্রকাশচিদ্রুপত্রহ্ষানন্স্ত প্রক্াশকং যোগ্যনুভব-

রূপৎ প্রত্যক্ষমুক্তমিত্যথঃ। ইদক্চোগক্লক্ষণমূ আগমাদীনাং, তেষামপ্যত্র প্রদশিতত্বাৎ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি ব্রঙ্গানন্দে যোগানন্দব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

বঙ্গানন্দপ্রতিপাদক এই গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে ব্ক্গানন্দ-প্রকাশক- যোগিপ্রত্ক্ষরূপ আনন্দ বিবেচিত হইল। ১৩৪ ।
যোগানন্দ-শামক একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

৩৫

দ্বাদশপরি/চ্ছদঃ।
2.

্রন্মানন্দে আত্মানন্দঃ|
নন্বেবং বাসনানন্দাদ ব্রহ্মানন্দাদগীতরমূ।

বেত্তু যোগী নিঙ্গানন্দং মুডসাত্রান্তি কা গতিঃ॥ ১॥
খন্ধাধর্্মবশীদেষ জায়তাং ভিয়তান্তরপি ।

পুনঃপুনর্দেহলক্ষৈঃ কিৎ নো! দাক্ষিণ্যতো বদ ॥ ২॥
অন্তি বোহন্ুজিঘৃক্ষু
স্বাদদাক্ষিণ্যে ন প্রয়োজনয্ ।

নতা প্রীভারতীতীর্ঘবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
বর্গানন্দাতিধে গ্রন্থে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥
তদেৰং প্রথমাধ্যায়ে বিবেকিনে! যোগেন নিজানন্দানুভবপ্রকারং প্রদর্শ্য মৃচস্ত

'জিজ্ঞাসোরাত্মানন্্রশন্দবাচযতং পদার্থবিবেচনমুখেন ব্রহ্ধানন্দান্ুভবপ্রকারপ্রদর্শনায়
শিষ্যপ্রশ্নমবত।রয়তি নন্বেবমিতি ॥ ১॥

শিষ্যেণৈবৎ পৃষ্টো গুরুরতিমৃঢম্ত বিদ্যাণিকার এব নাস্তীতাভ ধন্মেতি।
এযোহতিদুড়োএনাদৌ সংসারে অভীতেষু জম্ম অনুঙ্গিনুকুতহৃতবশানানাবিধদ্হম্থীকারেণ প্নঃপুনর্জায়তাৎ অিয়তাকেত্যর্থট ॥ ২॥
সর্ধ্বানুগ্রাহকত্বাদাচার্যেণ তন্তাপি কাচন গতির্বক্তব্যেতি শিষ্য আহ অস্থীতি ]
শা

যোগী উক্তরীতিক্রমে বাসনানন্দ ও ত্রহ্ষানন্দ হইতে অতিরিক্ত নিজানন্দ
অনুভব করুন, কিন্তুমু বক্তির সংসারে কিগতি হইবে? ১।
ৃঢ ব্যক্তি ধর্খাধর্বশত এই অনাদি সংসারের লক্ষ লক্ষ দেহে পুনঃ পুনঃ
জন্মগ্রহণ করে এবং কালগ্রাসে পতিতও হয়; অতএব তাহার . প্রতি আমাদের

উদাধ্য প্রকাশের প্রয়োজন কি?যদি বন, তোমরা অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছৃক,

“গ্দশী।

৪১১

তহি ভ্রুহি স যুঢ়ঃ কিৎ জিজ্ঞাবা পরাড্যুখঃ ॥ ৩ ॥
উপাস্তিৎ কর্ন বা ক্রয়াদ্ বিমুখায় যখে। চিতযূ।
মন্দপ্রজ্ঞন্ত জিজ্ঞান্মাত্ীনন্দেন বোধয়েছখ ॥ ৪ ॥

বোধয়ামাস মৈত্রেরীৎ যাজ্তবন্কো। নিজপ্রিয়াম্।

ন বা অরে পতারর্৫থে পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্ ॥ ৫ ॥

বে যুম্মাকমূ উনি

শিত্যোদ্ধরণেচ্ছাযুক্তবাদু

জরাহরনর

ভাবস্তত্বং তম্মাৎ

দাক্ষিণ্স্তদুদ্বরণলক্ষণৎ প্রয়োজনমন্তীত্যর্থ।

এবং

শিশ্যবচনমাকর্ণযগুরুস্তৎ বিকল্ পূচ্ছতি তাতি। যদি যুযুম্তাপি কাচন গতিবক্তব্য! তহিস মূঢ়ঃকিংরানীবিরক্তো বেতি বদ॥ ৩॥।
রাগী চেততদ্রাগানুসারেণ কর্ম বোপাসনৎ বা বক্তব্যমিতি প্রথমে পরিহারমা

উপাস্তিমিতি। বিমুখায় তনৃজ্ঞানবিঘুখায় বহির্মখায় ইত্যর্ঘ, যথোচিতং যখাযোগাং ব্রদ্ধলোকাদিকামশ্চ্ছপাস্তিৎ ব্রয়াৎ স্বর্গাদিকামশ্চেৎ কর্ম য়াদিতার্থ:।

ভিজ্ঞত্বেংপি সোর্থতবিবেকী মনদপ্রজ্জো বেতি বিকল্প্য অতিবিবেকিনঃ পুরবাধ্যায়োক্তপ্রকারেণ যোগেন ব্রহ্গসাক্ষাৎকারমভিপ্রেত্য মন্দপ্রজ্ঞপ্তৈতদর্শনোপায়মাহ

মনদপ্রজ্ঞন্তিতি। যো মন্দপ্রজ্জঃ মন্দা জড়া প্রজ্ঞা বৃদ্ধি্স্ত স মন্দপ্রজ্ঞস্তং মন্দপ্রজ্
জিজ্ঞানৃৎ জ্ঞাতুমিচ্ছুজিজ্ঞানুস্তমাত্বনন্দেন আত্মানন্দবিবেচনমুখেন বোধসেহ ॥ ৪.

এবং কেন কো বোধিত| ইত্যত আহ-_বৌধয়ামাসেতি। যাজ্ঞবস্ক্য এতম্নামকে।
যজুঃশোখাবিশেধপ্রবর্তকঃ কশ্চিদৃির্মৈত্রেয়ীমেত্নামিকাৎ নিভপ্রিয়াং স্বতার্ধ্যাং
নিব! অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতি,
নঝ!অরে পত্যুঃ কামায় পততঃ প্রিয়ে
তবতীত্যাদিপ্রকারেণ ঈরয়ন্ ক্রবন বোধয়ামাস বোধিতবানিত্যর্থত॥ ৫॥

তোমাদিগের ওদার্াপ্রকাশে প্রয়োজন আছে, তবে বল দেখি মেই মূ
তত্বজ্ঞানেচ্ছ, কি ত্বগ্জানে পরাজ্ুখ
?২1৩।

যদি সেই মৃঢব্যক্তিতন্বজ্ঞানে পরাম্ুখ হয়, তবেতাহাকে ম্গ্দ সুখের
বা৷ কম্মকাণ্ড উপদেশ করা কর্তব্য, আর যদিসে
তাহাকে

আত্মানন্দ বিচার দ্বারা

সিএস

হা বা প্রীতি নাই; হত্রাং

মৈত্রেরীকে এই বিষে উপকরিয়া তাহাতে যে প্রীতি প্রকাশ করে,

৪ ১১.

পঞ্চদশী।

পতির্জায়। পুত্রবিতে পশ্তব্রাহ্মণবাহুজা2।

লোক" দেবা বেদভূতে সর্বব্ধত্বার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥
পত্যাবিচ্ছ! যদ! পত্তযাস্তদ! প্রীতিং করোতি স1।

ক্ষ্দনুষ্ঠানরোগাদোস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥ ৭ ॥
_ মপত্যুরর্ধে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্'
পতিশ্চাত্মন এবারে৫ধে ন জায়াথে কদাচন ॥ ৮ ॥
উতত্্ পরপ্রেমাম্পদকেন পরমাননদ ইযাতামিতি বাকোন পরপ্রেমা-

ম্পদত্বেনে হেতুনা আত্মনঃ পরমানন্দরূপতাং গিষাধধিতুরাদৌ পরপ্রেমা
স্পদতৃহেতুসমর্থনায় তাবহ্দাজ্তবাক্যস্তোপলক্ষণপরতামভিপ্রেত্য ততপ্রকরণস্থ-

সকলপধ্যায়বাক্যতাৎ্পর্ধযামাহ-_পতিরিতি। গতিজায়াদিকং তোগ্যজ তং ভোভুঃ
শেষত্বাৎ ভোতুঃ সম্বন্ধেনৈব প্রিয়ং নস্বরূপেণেতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৬॥
ইদানীং পূর্ব্োদাহৃতন্ত 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ (প্রয়৷ তবতি'
'আত্মনস্ব কামায় পতি; প্রিয়! ভবতি? ইত্যস্ত বাক্যস্ত তাৎপর্যার্থ, বিভজ্য
দর্শযতি পত্যাবিচ্ছেতি। যদা যম্মিন্ কালে পত্যাজায়ায়াঃ
পত্তো ভর্তরিবিষয়ে

তদাতপতি:
ইচ্ছ! কামো ভবতি তা! সাপতী পতৌ গ্রীতিং স্গেহংকরোপ্তি
কুধাদিনা ইচ্ছাভাবহেতুনা যুক্তো তবতি চেংতদা৷তংনেচ্ছতি ন কাময়তে॥ ৭॥

এবঞ) সতিকিং ফলিতমিত্যত আহ-_ন পত্যুরিতি। জায়য়া ক্রিয়মাণা যা
শ্রীতিং সান পত্যুঃ এরয়োজনায় কিন্তুজায়াতাং ত্য গ্রীতিৎ স্বার্থ এবস্বপ্রয়োজনায়ৈ করোতি। 'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়াপ্রিয়াভবত্যাত্মনস্ত
কামায়

হুখেরনিমিত্ত লোকে পতিকামনাকরে না, কেবল আপনারই নিমিত্ত লোকে,
পতি কামনা করে। ৪৫।
পতি, পরী, পুত্র
ঝ বিশ, পণ্ড, শিশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা,
বেদ এবং ভূত--সকলই আপনার প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় হয়,যেহেতু পতির

-শশ্মুতন

ই

ঢু ব্যক্তিধর

জন্মগ্রহণ করে এবং কাল

প্রীতিকরে,কিন্তুপতিরযদিতৎকালে ক্ষুধা
তখন পতি, পত্ীরপ্রতি অভিলাষী হান না। ৬৭।
৭তখন
অহা! পতির সুখের নিমিন্ত নহে,মে

দা প্রকাশের প্রয়োজন কি? যদি”না

পত্ীর প্রতি পির যেপ্রীতি, তাহাও

পঞ্চদশী।

৪১৩

অন্যোহন্যপ্রেরণেহপ্যেবৎ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ভনম্ ॥ ৯.

শশ্রুকণ্টকবেধেন বাঁলে রুদরতি তৎপ্রিতু]।
চুন্ঘতোব নস! প্রীতির্ববালার্থে স্বার্থ এব সা! ॥ ১০ ॥

নিরিচ্ছমপি রত্বাদি বিত্ত যত্বেন পালয়ন্।

প্রীতি করোতি সা' স্বার্থে বিততার্থত্ৎ ন শঙক্ষিতম্ ॥ ১১.॥
জায়াপ্রিয়া তব্তী'ত্যাদি ন বা অরেসর্বস্ত কামায়সর্ব প্রিয়, ভবতি আত্মনস্ত
কামায় সর্ধ্ং প্রিয় ভবতি? ইত্যন্তানাং বাক্যানাং তাৎপর্ধ্যং ক্রমেণ বিতজ্য

দর্শয়তি পতিশ্চ্ত্যাদিনা। পতিশ্চ ভর্তীপি স্বপ্রয়োজনায়ৈৰ জায়ায়াং শ্রীতিং
করোতি
নজায়াপ্রীতয়ে ইত্যর্থঃ
॥ ৮॥
|

নবেকৈককামনয়৷ প্রবৃতৌ শ্রীতিঃ স্বার্থাভবতু যুগপদুয়চ্ছায়া প্রবৃতৌ তু

শ্রীতেরত্যার্থতা স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ-_অন্তোন্যেতি। এবমুক্কেন প্রকারেণ স্বেচ্ছয়ৈৰ
স্বকামনাপুরণেচ্ছয়ৈব প্রবর্তনমুভযধোরপাতি শেষঃ ॥ ৯॥
্বেচ্ছয়। প্রবর্তত্বমেব দর্শয়তি শ্মশ্রকণ্টকেতি। পিত্রা ক্রিয়মাপং পুত্রমুখচুন্ষন ন পুত্রপ্রীত্যর্থং তন্ত শৃশ্রুক্টকবেধেন রোদনকর্তৃত্বাৎ অতস্তৎপিতুঃ

তুষট্যর্থমেবেত্যবগন্তব্যমিতা্ঃ॥ ১* ॥
চেতনেষু পতিজায়াপুত্রেযু ক্রিযমাণায়াঃ প্রীতেঃ স্বার্থতবপরার্থত্সন্দেহসম্তবাদ-

চেতনত্নেক্ছামাত্ররহিতন্ত বিস্তবিষয়স্ত তচ্ছস্কৈব নাস্তি ইত্যভিপ্রেত্য 'ন বা
অরে বিভ্তন্তকামায় বিতং প্রিয়ং তবত্যাত্মবনস্ত কামায় বিত্ত প্রিয়ং ভবতী'ত্যস্ত
বাক্যন্ত তাংপধ্যমাহ-_নিরিচ্ছমগ্রীতি ॥ ১১॥
কখনও পত্বীর নিমিত্ত নহে, তাহাও আপনার নিমিত্ব। আর পরস্পর
কার্ধেও এইরপ স্বীয়ইচ্ছামত প্রবৃত্তি জানিবে। ৮৯।

পিত। যখনপুত্রেরমুখচুম্বন করেন, তখন হার শ্ৃ্ররূপ কণ্টকেবিদ্ধহইয়।
পুত্র রোদন করিলেও তিনি চুম্বন করিতে ক্ষান্তহন না, অতএৰ সেই যে

প্রীতি, তাহা বালকের সুখের নিমিপ্ত নহে, তাহা কেৰল আপনার সুখের
নিমিত্ত। ১০।

রত্থাদি ধন অচেতন বন্ত, তাহার নিজের ইচ্ছা বা শ্রীতি নাই; সুতরাং
লোকে তাহাকে ফদবপুর্বক রক্ষ! - করিয়া তাহাতে যেপ্রীতি প্রকাশ করে,
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অনিচ্ছতি বলীবর্গে বিবাহয়িঘতে বলাঁৎ।

প্রীতি সা বণিগর্থেব বলবর্দীর্ঘতা কুত? ॥ ১২ ॥
্রান্মণ্যৎ মেহস্তি পুজ্যোহহমিতি তৃষ্যতি পৃজয়।

অচেতনায়া জাতেনে?-সন্তষ্টিঃ পৃংস এব সা ॥ ১৩ ॥
ক্ষত্রিয়োহহৎ তেন রাজ্যৎ করোমীত্যত্র রাজগা। ৷

ন জাতেববৈশ্ঠজাত্যাদে যোজনায়েদমীরিতম্ ॥ ১৪ ॥
স্বর্গলোকব্রন্মলোকেণ স্তাঁৎ 0858 ]
ঢেজকেলি বহনাদীচ্ছারহিতপশুবিষয়স্ত “ন- বা অরে পুনম
বাক্যস্ত তাতপর্ধ্যমাহ অনিচ্ছতীতি। বলীবর্দেহনডুহি অনিচ্ছতি ভারৎ বোঢু
মিচ্ছামকুর্ববতাযপি বলাদ্বিবাহস্রিষতে বাহয়িতুৎ কাময়তে তত্র হহনাদিবিষসপায়াঃ

শ্রীতেঃ বণিগর্থতৈব ন বলীবদ্ধার্থত। ইত্যর্থঃ ॥ ১২৪
নন বাঁ অরে ব্রহ্মণঃ কামায়' ইতি বাক্যম্ত তাৎপধ্যমাহ ব্রাহ্মণ্যমিতি।
রাণ্যনিমিত়া পু তরাখোহহমন্ীতি অভিমানবানেব তুষ্যতি ন জড়া জাতিরিতার্থু ॥ ১৩॥

'ন বা অরে কষত্রস্ ইত্যাদিবাকযস্ত তাৎপর্যমাহ কষত্রিয়োহহমিতি। রাজ্যোপভোগনিমিত্তং হুখৎ ক্ষত্রিযত্বজাতিমত এব ন ক্ষত্রিয়তৃজাতেরিত্যর্থ । ইদং
ইরিনা বৈষ্ঠাছাগলবণর্থমিত্যাহ বৈশ্তেতি॥ ১৪ ॥
ক

ই ১22

তাহারর নিমিত্ত এরূপ আশঙ্কাইহইতে পারে না; মে কেবল আপনারই
উপকারার্থ। ১১।

বৃষের ভার বহণ করিবার ইচ্ছ! না থাকিলেও বণিকেরা যে তাহাকে

বলপুরর্বক বহন করায়, তাহা কেবল বণিকেরই গ্রীতির নিমিভ, বৃষের তাহাতে
প্রীতি কোথায় ? ১২।
আমি হ্রাহ্ষণ, আমি পূজনীয়, ইহা ভাবিয়াব্রাহ্মণযে সন্তষ্ট হন, অচেতন

জাতির সেতুষ্টিনহে,সেকেবলপুরুষের শ্রীতিমাত্র। আমিক্ষত্রিয়, রাজ্যপ্রতিপালন করি, এইযে শ্রীতি, ইহাও জাতির নহে। এইরূপ বৈশ্ঠ প্রভৃতিতেও

সংলগ্ন করিবার জন্যঅল্পউদাহরণ দিলাম। ১৩/১৪।

পঞ্চদশী |
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লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৫ ॥
ঈশবিষ্ণাদয়ো! দেবাঃ পৃজাস্তে পাঁপনষ্য়ে।

ন তননপ্পাপদেবার্থং সবার্থৎ তত, প্রযুজযতে ॥ ১১॥
খগাদয়ো হ্যবীয়স্তে চুতর নষপ্ানবায়ে|

ন তত প্রসক্তৎ বেদেষু মন্থুষ্যেযু প্রসঙ্জতে ॥ ১৭ ॥
ভূম্যাদিপঞ্চভুতানি স্থানতূটপাকশোধণৈঃ ।
হেতৃভিশ্চাবকাশেন বাঞ্ছস্ত্েষাং ন হেতনে ॥ ১৮ ॥
নন বাঅরেলোকানাং কামায়ে'ত্যাদিবাক্যস্ত তাৎপধ্যমাহ ্বর্গেতি। লোক
ঘুয়োপাদানং কন্মোপাসনালক্ষণসাধনঘয়সম্পাদ্যসকললোকোপলক্ষণার্থমূ ॥ ১৫ ॥

" কি ঈশেতি। পাপনয়ে পাপনিবৃতয়ে ইত্যর্থ। তৎ পুজনং ন নিপ্পাপ-

বার্থ, স্বতঃ পাপরহিতানাং দেবানাং ন প্রয়োজনায় কিন্ত স্বার্থ, পৃজীকপুঃ
প্রয়োজনায় ॥ ১৬॥

কিক ঝগাদষ ইতি। বেলন ব্রাত্য, তচ্চ ছুতরান্বণ্যৎ মনুষ্যেযু,
মনুষ্যত্বাবাস্তরজাতিরূপং তদ্রছিতেযু বেদেষুন প্রসজ্জত ইত্যর্থ ॥ ১৫ ॥

বিঞ ভূম্যাদীতি । সর্কবে প্রাণিনঃ স্থানপ্রদানতৃড নিবারণপাককরণা-

জঁশোষ্ণাবকাশপ্রদানাধ্যেহেতৃভিনিমিতৈঃ পৃথিব্যাদীনি পঞ্চ ভূতানি বাসস্তি
অপেকষপ্তে এষাং পৃথিব্যাদীনাস্ত হেতবে অবস্থানবাঞ্থনাদীনি নিমিতানি ন সস্তি
অতো ন স্বয়মাকাক্ষত্ত ইত্যর্থ; ॥ ১৮ ॥

_.

আমার স্র্গলোক বাব্রদ্ধলোক প্রাপ্তিহউক,এইযে
বাঞথা,
তাহা!সেইমেই
ভোগের নিমিন্ত। আর গাপলোকের উপকারার্থ নহে, সেকেবল আপনারই

॥ নাপেরনিমিত মহেশবরবিষ প্রভৃতি দেবতার যেপূজা করে, তাহাও নিষ্পাপ
মাপনারই নিমিত্ত। ১৫1১৬।
দেবতাদিগের নিমিত্ত নহে-_কেবল

॥. অন্রা্ষণ হইবার ভয়েব্রাহ্মণেরা যেবেদঅধ্যয়নকরে,তাহা বেদের
। অব্রাঙ্মণ্য ভয়ে নহে, কেননা বেদের ন্রাহ্ণ্প্রসক্তিই নাই, মন্ুষ্যেই

(সুতরাং বেদপাঠও কেবল আপনারই প্রয়োজন সিদ্ধির
ক্তি
| অহার প্রসআছে
মিমিভ)।
১৭।

পঞ্ ভুতলই ব্যবহার করে, মে কেবল
ট আর লোকে যেপৃথিব্যাদি

৪১৬
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স্বামিভূত্যাদিকৎ
সর্ববং স্ববেপকারয়ি বাঞ্কাতি।
ততৎ্কতোপকারস্থব
তস্থা তশ্ত ন বিদ্যতে | ১৯॥

সর্ববব্যবহৃতিষেধমন্ুন্ধ তমীদুশয্।
উদ্দাহরণবাহুল্যৎ তেন খ্বাং বাসয়েন্মতিষ ॥ ২০ ॥
অথ কেয়ৎ ভবে প্রীতিঃ আঁয়তে ঘা নিজাতবনি|
রাগে। বধবাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্্মণি।

ইদানীং
'নবাঅরেসর্বন্ত কামায়েত্যন্ত বাক্যস্ত তাৎপর্্যমাহ স্থামিভৃত্যা_ দীতি। তৃত্যাদিঃ সর্দ্বো জনঃ স্বাম্যাদিকং সর্ব্ং স্বোপকারায় স্বপ্রয়োজনায়
বাঞ্থৃতি এবংস্বাম্যাদিরপি॥১৯॥

ননুশ্রতাবেবংবহুদাহরণদর্শনং কিমর্থং কৃতমিত্যাশশ্ক্যাই
সর্ববইতি। ইচ্ছা"
পূর্ববেষু সর্কেঘপি ভোজনারদিবাধহারেবু
এবম্অস্তনস্ত কামায় সর্্ং প্রিয়ং

ভবতীত্যুক্রেন প্রকারেণানুসন্ধাতুমনুসদ্ধানায় ঈদৃশং পতিজায়াদিযু প্রীতিদর্শনরূপমূ উদ্বাহরপবাল্যমুক্তরমিতি শেষঃ, তেন কারণেন স্থাংস্বসন্থস্ধিনীং মতিং
বুদ্ধিং বাসয়েখ। সর্ববস্যাপি ব্বশেষত্বাব্গমেন আত্মনঃ প্রিয়তমতানুসন্ধানবতীং

কুর্ধ্যাদিত্য্থ॥ ২০ ॥

নন্বাত্বশেষণেন সর্স্যপ্রিয়তোক্েরাত্মনঃ প্রিয়তমতবমুক্তমনুপপনং প্রীতিবিকলে

ক্রিয়মাণে প্রীতেরেব:ছুনিরপত্াদিত্যতিপ্রায়েপ শ্রীতিষ্বরূপৎ পৃচ্ছতি অথ
কেন্মিতি.। অথশবঃ প্রশ্মর্থ,। যা নিজাত্মনি' প্রীতি শ্রয়তে
ইয়ংগ্রীতিঃ
কা, কিং রাগরূপা কিংবা শ্রদ্ধারূপ৷ উতভক্তিরপা যগ্ধেচ্ছারপেতি
কিংশবার্থঃ।
আপনার স্থান, তৃষণ-নিবৃদ্তি অনন-পাক, জল-শোষণ, এবং অবকাশের নিমিত

_
পর্ধভৃতের নিমিত্ত
লহে। ১৮।

লোকে স্বামী, ভৃত্য; অমাত্যপ্রভৃতি সমুদয়ই আপনার উপকারের নিমিত্ত
ইচ্ছা করে ; তাহাদদিগের "উপকার উদ্দেন্ট নহে? সমুদয় ব্যৰহারে এইরূপ

অনুসন্ধান করিবার লিমিস্ত বহু উদাহরণ-কথিত হইল; এতদনুসারে

করিবে। ১৯২০।
দৃঢ়করিবে।' মসকেঅভিনিধিষ্ট
বুদ্ধিতে আত্মগ্ীভি-সংস্কার
স্ত্রীবিষয়ে
যেশ্রীতি তাহা অনুরাগ ; হাগাদি কর্মেযে.প্রীতি তাহ! শ্রদ্ধা)
গুঁরু-দেবাদি বিষক্কেংষে গ্রীতি' তাহা ভক্তি, আর' অপ্রাপ্ত বিষয়ে থে

পঞ্চদশী।
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ভক্তিঃ স্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছ! স্বপ্রাপ্তবন্তনি ॥ ২১ ॥

ত্্স্ত সাত্বিকী বৃতি স্বখমাত্রানুবর্তিনী।
প্রাপ্ত নষ্টেইপি সন্ভাবাদিচ্ছাঁতো ব্যাতিরিচ্যতে ॥ ২২ ॥
স্ৃখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

চতুষপি পক্ষেতু শ্রীতে; সর্ব্বিষয়তৃং ন সম্তবতীত্যাহ রাগ ইতি। রাগশ্চেদ
বধবাদিঘেব স্তাৎ ন যাগাদিধু, শ্রদ্ধা চেং যাগাদিষেব স্ঞাৎ ন বধ্বাদিযু, তক্তিশ্চেৎ
গুরব্বাদিষেব স্তাৎ নেতরেষু, ইচ্ছা!চেং অপ্রাপ্তবন্তবিষয়ে স্তাৎ নেতরব্ষয়ে, অতো!
ন জর্ব্বিষয়ত্ং প্রীতেরিত্যর্থু ॥ ২১ ॥

উক্তপ্রকারচতুষ্টয়াতিরিক্তং পক্ষমাদায় উত্তরমাহ তহাঁতি। প্রীতে রাগাদিরূপত্বাসম্তবে সতি হুখমাত্রানুবর্তিনী সুখমেব সুখমাত্রমনুস্থত্য বর্তত ইতি

নুখমাত্রানুবর্তিনী হুখৈকগোচরা ইত্যর্থ, সাত্বিকী সন্তগুপপরিণামরূপা বৃত্তি
রম্তঃকরণবৃক্তিঃ গ্রীতিরস্ত। নন তহি সা! গ্রীতিরিচ্ছৈব ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি প্রাপ্ত

ইতি। ইচ্ছা তাবদপ্রাপ্তহখাদিমাত্রবিষয়া ইয়স্ত সর্র্ববিষয়া, প্রাপ্ডে ল্ধে হুখাদৌ
নষ্টেৎপি তম্মিন্ বিষয়ে বিদ্যমানত্বাৎ;

অত ইচ্ছাত: ইচ্ছায়া ব্যতিরিচ্যতে

ভিদ্যতে ॥ ২২॥
|
ইদানীং হুখসাধনভূতেযু অন্নাদিঘিব আত্মন্পি গ্রীতিদর্শনাৎ আত্মনোহপ্য-

ন্নাদিবৎ হুখসাধনতা স্তা ইতি শঙ্কতে হুখেতি। অননপানাদয়ঃ হুখসাধনত্বোপাধিনা যথা প্রিয়া দৃষ্টাঃ আত্মাপি আনুকৃল্যাৎ প্রিয়ত্বাৎ অন্নাদিসম; অন্রপানাদিবৎ
নুখসাধনহ স্তাদিত্যর্থঃ
॥ ২৩॥

প্রীতি তাহাইচ্ছা; পরস্তনিজ আত্মার প্রতিযে ্রত্যুক্ত প্রীতি, তাহ! কির
হইবে? ২১।

তৰে সুখমাত্রাবলম্থিনী সাত্তিক অন্তঃকরণ-বৃত্িই আত্মপ্রীতি হইবে; এ

অন্তঃকরণবৃত্তি ইচ্ছা নহে, কেনন! হুখ প্রাপ্ত হইলেও বা নষ্ট হইলেও
থাকে।ী২২।
িরূ
অন্নপিন
সেইবৃত্তি
আত্মশ্রীত
অন্নপানাদি আত্মার হৃখসাধনত্বূপ আনুকুল্যপ্রযুক্তই প্রিয় আত্ম! যদি

অন্লাদির স্ঠায় হুখ-সাধন বলিয়! প্রিয় হান, ত তিনি কাহার সুখসাধনতব-

৪১৮
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আত্মানুকুল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ।

অনুক্লয়িতকষস্যান্নৈকশ্মিন্ কর্মকর্তৃতা ॥ ২৪॥

স্ৃখেবৈষয়িকে গ্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ ?
স্বখে ব্ভিচরত্যেষ! নাত্মনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৫ ॥
তত্রেদমনুমান. হৃচিতং__বিমত আত্মা হুখনধনং ভবিতুমর্হতি প্রিক্ত্াং

অন্নাদিবৎ ইতি। অনপানাদিয়ু ভোগাতৃমুপাধিরত্যভিপ্রাযেণ পরিহরতি অমুনেতি।
অত্র লোকে অমুন৷ নুখাধনতয়৷ অনুকুলেন অনুকূলয়িতব্যঃ কঃস্তান্ন কোহগি

স্তাৎ, আত্মতিরিক্স্ত ভোভুরভাবাদিত্যর্থঃ। নন স্বপ্নমেবানুকুলয়িতব্যঃ স্তাং

ইত্যত আহ নৈকম্মিননিতি। একগ্গৈবত্মনো! যুগপছুপকাণ্যৃমূপকারকতক্চতি'
ধর়্ং বিরুন্ধমিস্যর্থ, ॥ ২৪ ॥

নই অমাদিবং হুখসাধনত্বাভাবেহপি সুখবং তোক্তশেষ্ত। স্তাৎ ইত্যাশঙ্কয

আত্মনো নিরতিশযপ্রেমাম্পদত্বাৎ মৈবমিতি পরিহরতি হুখ ইতি। বৈষয়িকে
বিষয়জনতে সে গ্রীতিমাত্রে শ্ীতিরেব ন নিরতিশয়া আত্মা তু অতিপ্রি়
নিরতিশয়প্রেমবিষয়ঃ
অতো!ন বিষয়জসযহখতুল্য ইতা্থঃ। অক্রোভযত্রোপপত্তি-

মাহসুখে ব্যতিচরতীতি। নখে বৈষয়িকে হুখে জায়মানা এষ প্রীরতরবযভিচরতি

রূপ আনুকৃল্য করিবেন ? আপনাকে আপনার অনুকূল বলিলে, 'অনুকূলন”
ক্রিয়ার কর্তা ও করব এক হয়-এক বস্তে এক ক্রিয়ার কর্তৃত কর্ণ
থাকে না। * অতএব বৈষয়িক

হৃখে যে গ্রীতি, তাহা শ্রীতি মাত্র

এবং আত্মাতেযেশ্রীতি তাহ! অতিগ্রীতি। ২৩:২৪ ।

বৈষয়িক সুখেপ্রীতি অস্থির,কিন্তুআত্মাতে যে'প্রীতি তাহ!সর্দাই -সমান,

তাহার ব্যভিচার নাই, যেহেতুএক বৈষদ্থিক মুখ ত্যাগ করিয়া অন্য বৈষদ্িক
* টাক। সম্মত অনুবাদ বথা--

“মন্্পানাদি ভোগাবন্ত নুখনাধনত্ব বশত; প্রিয়; আত্মাও প্রিয়, অতঞ্ব আত্মা!
জনাদির হ্যায় হুধনাধন
)ইহ! যি বল, তবে (আমর! বলি)অন্নাদির
গ্যায় আত্ম
কাহাহ তোগ্য হইবে ? আত্মাতিরিক্ত তোক্ত| ত নাই; আত্মারই ভোগ্য বলিলে, এক

বস্তুতেই কতৃত্ কর্থন্ স্বীকার করিতে হয়, ভাহা! ত অনস্ভব।” ২৪।

পঞ্চদশী।
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একৎ ত্যক্বান্তদাদত্তে স্থখৎ বৈষয়িকৎ সদ ।

নাত্বা ত্যজ্যো ন চাদেয়স্তপ্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্ ॥ ২৬ ॥

হানাদানবিহীনেহন্মিকপপেক্ষা চেৎ ভৃণাদিবই। :

উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বৎ নিজাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুহূর্য! বীক্ষ্যতে কচিৎ।
ততে। দ্বেষাভবেত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি ॥ ২৮ ॥

ঢদাচিৎ, তুখাস্তরং গচ্ছতি ন তম্মিনেব নিয়তাবতিষ্ঠতে আত্মনি
তুবিদ্যমানা
নীতির্ন ব্যতিচারিী বিষয়ান্তরগামিনী ন ভবতি অতে৷ নিরতিশয়া সা ইত্যর্থ; ॥২৫॥

সুখ গাচরায়াঃ শ্রীতের্ব্যতিচারৎ দর্শয়তি একমিতি। আত্মনি তুতদ্ভাবৎ দর্শ[তিনাত্মেতি। অযোগ্যত্াদিত্যর্থ। ফলিতমাহ তম্মিন্নিতি ॥ ২৬॥

হানাদিবষয় াভাবেহপ্যাত্বনঃ তৃণাদিবং উপেক্ষাবিষয়ত্বৎ স্তা্দিত শঙ্কতে
হানেতি' হানং পরিত্যাগঃ। আদানং স্বীকারঃ। উপেক্ষা ওঁদাসীন্তম। আত্মানো
ঠানাদ্যবিষয়ত্ববৎ উপেক্ষাবিষয়ত্মপি ন সম্ভবতি অযোগ্য ঠাদিত্যতিপ্রায়েণ পরি-

হরতি উপেক্ষিতুরিতি। উপেক্ষিতুঃ উপেক্ষাকর্ঃ যো নিজাত্ব। অবিনাশিশ্বরপমন্তি
তম্ত স্বন্বরূপত্াদেব ন্বব্যতিরিক্ত-তৃণাদিবছুপেক্ষ্যত্মুপেক্ষাবিষয়তৃং ন বিদ্যত
ইতি শেষ ॥ ২৭॥

নুহানবিষযত্মাত্মনে। নাস্তীত্যুক্তমনূপপননৎ ঘ্েষাত্যাজ্যত্দর্শনাদিতি শঙ্কতে
রাগেতি। যতো৷ মুমূরধা দৃশ্ততে অত আত্মনি দ্বেষসস্তবাদূ বৃশ্চিকাদিবদাত্মাপি

্টাজ্য ইতি যদ্যুচ্যেতেতি শেষ | তন্তযাগস্তাত্বব'তিরিদেহব্ষয্বান্মৈবমিতি
পরিহরতি.তন্ন হীতি ॥ ২৮ ॥
হৃখগ্রহণ ত সর্বদাই হয়। কিন্তু আত্মা হেয় বা উপাদেয় নহেন; হুতরাৎ

তাহাতে যে হুখ, তাহার ব্যতিচার
নাই। ২৫।
আত্ম হেয়োপাদেয় নহেন) অতএব তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষণীয় হইতে
পারেন, এমত যদি বল, তবে শ্রবণ কর, আত্মা উপেক্ষা-যোগ্য নহেন,

যেহেতু তিনিস্বয়ং উপেক্ষিত! । ২৬২৭।
বোথ-ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত পুরুষের কখন কখন মরণেচ্ছা দেখা! যায়,

ভজজন্য দেষেআর্ত! পরিত্যার্ডি
হ'ন,( অতএবত্াজ্যতা আত্মাতে নাই এমন
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'পঞ্চদশী
ত্ক্তু,ং যোগ্য দেহস্য নাতুতা ত্যক্ডুরেব সা।

ন ত্যক্তর্যন্তি স দ্বেষস্ত্যাজে ঘেষেতুকা!ক্ষতিও ॥ ২. ॥

আত্বার্থতবেন
সর্ব প্রীতেশ্াত্বা হতিপ্িয়ঃ।
দিদ্ধে| যথা! পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরম্পথা ॥ ৩০ ॥

মা ন ভূবমহৎ কিন্তুভূয়াসং সর্ববদেত্যসৌ।
তাভুমুতষ্টং যোগ্যন্টোচিতজ: দেহস্াত্বতা নাস্তি। কন্ত তহিসা ইত্যত
আহ ত্যকুরিতি ত্যকুর্দেহত্যাগকারিণো দেহাতিরিক্রস্ত

জীবন্ত সাস্বতা

আহ ন ত্যক্তরি
ইত্যর্থ। ভবতু ত্যকুরাত্মত্বং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত
ইতি। অতো নাত্বনস্ত্যাজ্যত্মিত্যতিপ্রায়ঃ। ম৷ ভূদাত্বনি দ্বেষো৷ দেহে তুপলত্যত এব ইত্যাশঙ্ক্যাহ ত্যাজ্য ইতি। ত্যাজে দেহগোচরে দ্বেষে সত্যপি ক
ক্ষতিনাতবনস্তযাগাভাববাদিনো
মমেতি শেষঃ॥ ২৯॥
তদেবং
'ন ঝঅরে পত্যুঃ কামায়ে'ত্যারত্য “আত্মনন্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং

তবতীস্তায়াঃ শ্রতেন্তাৎপধ্যপ্যালৌচনয়া আমন; প্রিয়তমত্ং প্রদর্শ্য যুক্তিতোহপি তদর্শরতি আত্মেতি। সর্বব্ত হুখসহিতস্য ত২সাধন্জাতন্ত পতিজায়াদেরাত্মার্থ
তন স্বস্তোপকারকত্েন শ্রীতেশচশ্রিয়স্বাদপি আত্মা উপকার: স্বয়মতিশয়েন প্রিয়ঃ
সিদ্ধ] হীত্যর্থ। তদের দৃষ্টন্তপ্রদর্শনেন স্পঞ্টয়তি যথেতি। লোকে ঘ
পূত্রমিত্রা পূত্রষয মিত্রনূতাৎ পুত্রঘারা ্রীতিবিশযাৎ যজ্জদলাদেঃ সকাশাৎ পুত্র,

দেবদাদিরব্যবধানেন প্রী'তবিষয়াত্বাৎ অতিশয়েন প্রিয়! ভবতি পিতুর্বরষুমিতরাদে-

তম্মাৎ স্তখ! তত্বৎ স্বসন্ব্িত্বেন প্রীতিবিষয়াৎ, সর্ববন্মাৎ স্বয়মতিশয়েন প্রিয়!
ভবতি ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

াংশনেন
সবানুভবদর্
িশয়
এবমাস্মনি শ্রতিযুকতিত্যামূ উপপার্দিতাৎ নিরত্রীতিং
ি
ভূবমিতি। অহং ম!ন ভূবমিতিনকাপিমমাসত্বমন্ত কিন্ত সর্বমান
যত

া
কথা বলিতে পারনা) এক্সপ বলিও না, দেহই ত্যাগযোগ্য, তাহতআত্মা

ি নাই, ত্যাগযোগ্য দেহের
তদ্বে
নহে ত্াগকর্তাই আত্মা; ত্যাগকর্তার প্রত
প্রতিদেষেক্ষতিকি? ২৮২৯।

েরপ্রিয়হয়, অতএব
সকলবসতই
়ো্তজন
যেহেতু আপনারপ্রযনিমিত

আত্মাই অভিগ্রিয় হন; যেমন পুত্রেরমিত্রঅপেক্ষাপুত্রকে অতিপ্রিয় বল!যায়,

পঞ্চদশী ।
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আশীঃ সর্বব্ত দৃষ্টেতি প্রত্যঙ্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥ ৩১ ॥
ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীত সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।
পুত্রভার্্যাদিশেষতমাত্মবনঃ কৈশ্চিদীরিউম্ ॥ ৩২ ॥
এতদ্ বিবক্ষয়! পুত্রে মুখ্যাত্ত্বং শ্রুতীরিতমৃ।
আত্মা বৈ হারও তচ্চোপনিষদি স্ফটম্ ॥ ৩৩॥
শশী

দৈবভূয়াসং
সদামম সত্বমস্ত ইত্যেবরূপা আশী: পরা্থন রবন্ প্রাণিজাতন্ত
সম্বনধিনী দৃষ্টা সর্ব্বোহপ্যেবমেৰ প্রার্থয়তে ইত্যর্থ। ফলিতমাহ প্রত্ক্ষেতি।
যত; এবং সর্ব প্রার্থাতে অত আত্মনি নিরতিশয়। শ্রীতিঃ প্রতক্ষসিদ্ধা
ইত্যর্থঃ॥ ৩১

বৃত্ানুবীর্তনপুরঃসরৎ মতান্তরৎ দৃষয়িতুমনুতাষতে ইত্যাদিতিরিতি। ইতি-

শবেনানুভবঃ পরামৃগ্ঠতে, আদিশবেন যুক্তি্তী ইত্যাদিভিরনুবস্রতিযুক্ি-

লক্ষণৈন্ধিভিঃ প্রমাণৈরেবমুক্তেন প্রকারেশীত্বনি শ্রীতৌ সিদ্ধায়ামপি কৈশ্চিৎ
শরত্যাদিতাৎপর্ধ্যানভিজ্ৈরাত্বনঃ পুক্রভাধ্যাদিশেষত্বং পুত্রাদীন্ প্রতি স্বস্তোপসর্জ্জনত্বমীরিতমভিহিতস্॥ ৩২॥
ইদৎ কুতোহবগতমিত্যত আহ-_-এতদ্দিতি। এতদিবক্ষয়া এবং কৈশ্চিদী্ঘতে

ইত্যেতদতিব্য্রীকরণাভিপ্রায়েণ “আতা বৈপুত্রনামাসী'ত্যাদিকয়া শ্রত্য।পুত্রন্
যা ্মীরিতমিতয্ঠি। কিঞ। ত২ পুত্রস্ মূখযাস্বতমূগনিষদি উতরেষোপদিবো দু5868: ॥ ৩৩॥

হাজি আর আমার অসত্তা কখন ন| হউক, আমি রাই জীৰিত
থাকি, এই প্রার্থন৷ সকলেরই দেখাযায়, সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় শ্লীতি,
তাহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ ৷ ৩০৩১ ।

এইতিনপ্রকারপ্রমাণ দ্বার আত্মার
এইপ্রকার শ্রুতিযুক্তিও অনুভব,
অতিপ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলেও শ্রুতিতাৎপধ্য-অনভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তির!

আত্মাকে গৌণ ও পুত্রাদিকে মুখ্য বলিয় স্বীকার করে, এই অভিপ্রায়েই উপ-

নিষদে 'পুত্রই আত্মা” এইরূপ পুত্রকে সুধা আত্মা বলিয়া স্পষ্টরূপে কথিত
হইয়াছে। ৩২/৩৩।
তি
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সোহস্তায়মাতব! পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথান্তেতর আত্ায়ং কৃতরৃত্যঃ প্রমীয়তে ॥ ৩৪ ॥
সত্যপ্যাত্বনি লোকোহস্তি নাপুত্রন্তাত এব হি।
অনুশিষ্টগপুত্রমেব লোক্যমাহুর্্নী ষিণঃ॥ ৩৫ ॥

মনুষ্যলোকো জয্য স্তাঁৎ পুত্রেণৈবেতরেণ নো।
কেন বাক্যেন ইত্যাকাজ্্ায়াং।তদাক্যমর্থতঃ পঠাতি। সৌহস্তেতি

অন্ত

গিতু: পুককষেহ বা অযমাদিতো গর্ভে! ভবতী'তি প্রকরণাদৌ পুরুষে দেহে
ক্তঃ
অয়ং
গর্ভতেনো
সোহ্গ্রএব কুমারং জন্মনোংগ্রেৎধিভাবয়তি ইত্যত্রাতিশয়েন
পালনীয়তয়োক্তঃ পুত্রবূপ আত্মা পুণ্যেত্যঃ কর্মত্যঃ পুণ্যকর্শুষ্ানায় প্রতিধীয়তে
প্রতিনিধিতবেনাবস্থাপ্যতে পিত্রেতি শেষ । অথানস্তরমন্ত পিতুরয়ং প্রত্ক্ষেণ
পরিরৃন্ঠমীন ইতরঃ পুত্রাদন্তো জরসা গ্রন্তঃ পিত্রূপ আত্মা স্বয়ং কৃতকৃত্যঃ

অনু

তঃ সন্ প্রমীয়তে ভ্িয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

উত্ততস্তর্থগ্ত দৃীকরণীয় পুত্ররহিত্ত পরলোকাভাবপ্রদর্শনপরস্ত নাপুত্স্
লোকোহস্তীতি বাক্যনতার্থমাহ-_সত্যপীতি। বত পুত্রস্ত মুখ্যমাত্মতবমস্তি অত
এবাত্বনি স্বম্মিন্ সত্যপি স্থিতেহপি অপুত্রস্ত পুত্ররহিতস্ত পিতুর্লোকঃ পরলোকো

নান্তিহিইদৎ পুরণীদদিযু প্রসিদ্ধমিত্যর্চ। ব্যতরেকমুখেনো্তস্তরা়মুখেন
প্রতিপাদকন্ত অনুশিষ্টং লোকমাহুরিতি বাক্যার্থমাহ-_অনুশিষ্টমাতি। মনীষিণঃ
শান্ত্রাথাভিজ্ঞা অনুশিষ্টৎ বল্স্যমাণৈভৎ ব্রহ্গেত্যাদিভির্মস্টৈঃ শিক্ষিতমেব ুত্রং
লোক্যং লোকায় হিতৎ পরলোবসাধনমাহুরিত্যথঃ ॥ ৩৫॥

ইদানীম্ হিকহুখস্াপি পুত্রহেতুকৎ প্রতিপাদনপরং 'সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ

সমুদয় পুণ্য কর্মে পুত্রকে প্রতিনিধি করা যায় বলিয়৷ পুত্রই পিতার
আত্মা; আর পিতার যে স্বীয় আত্মা, তাহা মুখ্য আত্ম! নহে, তাহা কেবল
সেই পুত্রক্ৃত পুণ্যকম্্ দারা বৃত্রৃত্য হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। স্বীয়
আত্মা থাকিতেও পুত্র সত্েই পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়, অপুন্রক ব্যক্তির তাহা হয়
না; অতএৰ পণ্ডিতের বলিয়াছেন যে, অনুশাসিত জংপুত্র পুণ্যলোক প্রাপ্তির
কারণ। ৩৪1৩৫ ।

কেৰল পুত্র দ্বারাই ধনুষ্যলোবের হুখ জয় করা হয়, ত্য ধনাদি দ্বারা

শ

পঞ্চদশী|
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ুমূষুনতয়েৎ পুত্রৎ তবৎ ব্রন্মেত্যাদিমন্ত্রকেঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ-প্রান্ুঃ পুত্রভারধ্যাদিশেধিতামূ।

লৌকিকা অপি পুত্রস্ত প্রাধান্মনুমন্ততে ॥ ৩৭ ॥
স্বম্মিন্ স্বতেহপি পুত্রাদিজাঁবেদ্ বিত্তাদিন যথা!

তথৈব য্তুৎ কুরুতে মুখ্যা: পুত্রাদয়স্ততঃ ॥ ৩৮ ॥
পুত্রেণৈব জয্যে। নাস্তেন কর্মবণে'তি শ্রুতিবাক্যমর্গতঃ পঠ$তি মনুষোতি। মনুষ্য-

লোকনুখৎ পুত্রেণৈব
জয্যৎস্তাৎ সম্পান্যৎ স্তা ইতরেণ কর্মাদিনা সাধনান্তরেণ
নো! নৈব ভবতি পুত্রশনতস্ত সুখমাধনমণপি ধনাদিকং নির্ধেদজনক তবতীতি
' ভাবঃ। অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমিত্যত্র পু্রানুশামনমুক্তমূ ইদানীং তন্তাবসরং

ত্স্ত্াসচ দরশয়তি মুমূক্ুরিতি। আদিশকেন তং হজ্ন্্ং লোক? ইতি মন্ত্র
গৃহেতে, এভিস্্ং রঙ্গেত্যাদিভিস্িভি্ূযু$ পিও। মরণাবসরে পুত্র মন্তয়েং
পুত্র্গানুশাসনং কুরধ্যাৎ ইত্যর্থঃ॥ ৩৬ ॥

উত্তমর্থৎ নিগময়তি ইত্যাদীতি। ন কেবলময়ং শ্রুতিসিক্কোহ্থ? কিন্ত

লোকগ্রসিদ্ধোৎগীত্যাহ-_লৌকিকা ইতি॥ ৩৭॥
তদেবোপপাদয়তি স্বম্মিম্রিতি।

স্বম্মিন পিত্রাদৌ।

একেনাদিশবেন

ভারীদয়ে! গৃহান্তে; দ্বিতীয়েন ক্ষেত্রাদয়ঃ। ফলিতমাহ মুখ্যা ইতি। যন্মাৎ
্বপ্রয়াসং সোঢ।পি পুত্রাদিজীবনোপায়, অন্পাদয়তি ততন্তম্মাৎ পুত্রাদয়ে। মুখ্যাঃ

প্রধানভূত। ইত্যর্থ;॥ ৩৮ ॥

তদ্রপ
হয়না,(যেহেতু অপুত্রক ব্যক্তির ধনাদি কেবল ক্ষোতেরই কারণ হয়।)

অতএব “তুমিই ব্রহ্ধ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মুমূ্ঘ বাক্তিও পুত্রকে অনুশামন
করিবে। ৩৬।

|

.

এইরপ শ্রতি যুক্তিও অনুভবে পুক্রাদির প্রধানত্ব এবং নিজাত্বার গৌণত্ব মিন্ধ
হইল। সাধারণ
লোকও পুত্রাদির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। ৩৭।

আপনার পরলোকপ্রান্তি হইবার পরে যেরূপ ধনাদি দ্বারা পুত্রাদির
জীবিকা নির্বাহ হয়, তদুমুরূপ ধনাদি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত লোকে বিশেষ
যত্বকরিয়া! থাকে; অতএব পুত্রািই প্রধান। ৩৮।
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বাঢ়মেতাবতা। নাত শেষে ভবতি কম্তচিৎ।
গৌণমিথ্যামৃখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ব্রিধা ॥ ৩৯ ॥

দেবদত্স্ক সিংহোহয়মিত্যৈকাৎ গৌঁণমেতয়োঃ।
ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেরাঁজ্বতা তথ] ॥ ৪০ ॥

ভেদোহস্তি পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ ।
মিথ্যাত্বতাতঃ কোশানাৎ স্থাণোশ্টৌরাত্বতা যথা ॥ ৪১॥
এবং বেদলোকপ্পিসতাৎ দর্শিতং ুািপরাধসীকরোতি বাঢ়মিতি।
ত্্যাত্বনঃ শেষিত্বোপপাদনৎ ব্যাকুপ্যেদিত্যাশক্ক্যাহ এতাবতেতি। এতাবতা
পুত্রাঘ্েঃ কচিৎ,প্রীধান্তমন্তীত্যেতাবতা। ন হি প্রতিজ্ঞামাত্রেণার্থসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য
ত্রত্রব্যবহারে যস্ত যস্থাত্বতং বিবক্ষ্যতে তন্ততস্তাত্মনস্তত্র তত্র প্রাধান্তদর্শনার্থ-

মুপো্ৃঘাতত্নোত্বত্রৈবিধ্যমাহ গৌণেতি। গৌণাস্া মিথ্যা মুখ্যাত্বা চ ত্রিৰিধা
ভবতি॥ ৩৯॥

তন্র পুত্রাদের্গো পাত্বততপ্রদর্শনায় লোকে গৌপপ্রয়োগমুদাহরতি দেবদ্ত
ইতি। অয় দেবদতঃ সিংহ ইতি যদ্দেবদত্তসিংহয়োরৈক্যং তদৃগৌণমৌপচারিকমূ। তত্র হেতুমাহ এতয়োরিতি। দাষ্টস্তিকে যোজয়তি পুত্রা্দেরিতি ॥ ০৪ ॥

অনস্তরং মিথ্যাত্বানং দর্শযৃতি ভেদ ইতি। পঞ্চকোশেঘানন্দ্ময়াদ্যরময়াস্তেযু
পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণ; সকাশাৎ বিদ্যমানোহপি ভেদৌ নাবভাসতে অতস্তেষাং

মিথ্যা দৃষটান্মাহ স্থাণোরিতি। বস্ততশ্টৌরাসতিস্ত স্থাণোশ্ৌররূপতুং যথ!
মিথ্যা তবদিত্যর্থ;॥ ৪১॥
উড জতিতৎপর্থা-ডি লোকক

কদর আত্মত্ব মুখ্য বলিয়া

্বীকার করে,তথাপিস্বরপতত: আত্মার কখন গৌপত্ব হয় না, যে হেতু
তিন
প্রকারে আত্ম-শব্ষ ব্যবহৃত হয়, গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য; যেমন, দেৰদন্ত সিংহ,
এইৰাক্যেই
দেবদত্তের সহিত দিংহের গ্রভেদ উপলব্ধি হেতু তাহার সিংহত্ব
গৌণ হয়,তত্রপপুত্রের আত্মত্বও গৌণ বলা। যায়। ৩৯1৪০ |

. ধেমনস্থাগুকে চোরবলিয়া জ্ঞানহইল তখন, এস্থাণু; চোরনহে$ এমন ভেদজ্ঞান
নাথাকিলেও স্থাপুর সহিত চোরের প্রতেদ থাকাতে
সেইস্থাণুর চোরত্

পৃঞ্চদশী।

৪২৫

ন ভাতি ভেদে নাপ্যন্তি সাক্ষিণোহপ্রতিযোগিনঃ।

সর্ববাস্তরত্বাৎ তন্তেব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে ॥ ৪২ ॥
সত্যেবৎ ব্যবহারেষু যেষু যন্তাত্মতোচিতা।

তেষু ত্্তৈব শেষিত্বৎ সর্ববস্যান্যস্ত শেষতা। ॥ ৪৩ ॥
এবং গৌণমিথ্যত্মানাবুপপাদ্য তানীৎ সাক্ষিণ মুখ্যাত্বতমুপপাদয়তি ন
ভাতীতি। সাক্ষিণ: সাক্ষিরপন্তাত্বনো৷
গৌণীস্মনঃ পুত্াদেরিব কন্মাদপি ভেদে৷ ন
ভাতি মিথ্যাত্বনে দেহাদেরিব ভেদে নাস্ত্যপি। অত্রোভয়ত্র হেতুরপ্রতিযোগ্িন

ইতি হেতুগভিতং বিশেষণমপ্রতিযোগিত্বাৎ যথা পুত্রাদে্দেহাদেরপি স্বয়ং
প্রতিযোগী বিদ্যতে নৈবৈং স্বস্ত বন্ততৃতঃ কশ্চিৎ প্রতিযোগ্যত্তি দেহাদেঃ

সর্ধবস্তারোপিতত্বাদিতি তাঁকঃ। ননু ভেদাভাবেন সাক্ষিণৌ গৌণাত্মত্বে মা' ভূতাং
ুখ্যাত্মত্বৎ কৃতইত্যত আহ-_সর্বাস্তরেতি। সর্বমমাদ্দেহপুত্রাদেরাস্তরত্বাৎ সর্বঘসাক্ষিণঃ প্রতীচঃ সর্কাস্তরত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ তণ্ঠৈব সাক্ষিণ এবাত্বতবং মুখ্য-

মনৌপচারিকমিষ্যতে অভ্যুপগম্যত ইত্যথ। অত্রেদমনুমানং__বিমত: সাক্ষী
মুখ্যআত্ম! ভবিতুমর্হতি সর্ববান্তরত্বাৎ
যো৷মুখ্য আত্ম নভবতি স
সর্বাস্তরোহপি
ন ভবতি যথাহসঙ্কারাদিরিতি কেবলব্যতিরেকী ॥ ৪২ ॥

ভবতু আত্মাত্রৈবিধ্যং পুত্রা্দে; শেষিত্বাতিধানে কিমায়াতমিত্যত আহ-_

সত্যেবমিতি। এবমাক্মন্ৈবিধ্যে সতি যেযু লৌকিকবৈদিকলক্ষণেধু পালনপোষগবর্ষাত্ত্ানুসন্ধানাদিযু ব্যবহারবিশেষেষু যন্ত পুত্রাদের্দেহাদেঃ সাক্ষিণো বা
মিথ্যা, তদ্রপ পঞ্চককোশের সহিত সাক্ষিচৈত্্রগ আত্মার তৎকালে

ভেদজ্ঞান
নাহইলেও ফলত প্রতেদ থাকাতে পঞ্চকোশের
যেআত্মত্ব, তাহাকে
মিথ্যা
বলাযায়। আর প্রতিযোগি-রহিত * সেই সাক্ষি-চৈতন্তে ভেদজ্ঞান হয়
না,ফলত: তাহাতে
তেদও নাই, বিশেষত তিনি সকলের অন্তত, এইজন্ত
তিনিই মুখ্যআত্মা। ৪১/৪২।

_ বাবহারিক পদার্থের মধ্যেযেবিবয়ে যাহার আত্মত স্বীকারকরিতে হয়,

” *গ্রতিঘোগিরহিড,
াহার গ্রতিধোশী নাই, প্রতিযোগী__ন্থী। যাহার লব
যাহাতে থাকে, নে-ই তাহার প্রতিযোগী ; যেমন রামের পুত্র, এ হলেপুত্রের প্রতিষগী
ঝাম। নেইক্নপ প্রতিযোগী সাক্ষী 'চৈতন্তের নাই; মাক্ষী চৈতন্ত ন্বয়ং, ভিনি কাহারও

৪২৬
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ুুরষোগ্ হরক্ষা্দৌ গৌণাত্বৈবোপযুজ্যতে।
ন মুখ্যাত্বা ন মিথ্যাত্ব! ুত্রঃশেধীভবত্যতঃ ॥ 5৪ ॥
অধ্যেতা বহছিরিত্যত্র সন্পপ্যগ্ির্ন গৃহাতে ।
অযোগ্যত্বেন যোগ্য্বাৎ বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥ ৪৫ ॥

কূশোহহৎ পুষ্টিমাপ্্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিত!।
আত্মত্মুচিতং ভবতি তেযু তন পুত্রাদের্দেহাদেঃ সাক্ষিণে। বা! শেষিত্বং প্রধানতম
অন্তস্ত তত্্যতিরিক্তন্ত সর্ববস্ত শেষতা উপসর্জ্জনতৃৎ ভবতীতি শেষঃ॥ ৪৩]

এতদেব প্রপঞ্য়তি মুমূর্োরিত্যাদিনা গ্লোকপঞ্চকেন | মুমূর্যোগৃহ-

রক্ষাদৌ কর্মুবিশেষে গৌণীস্বৈৰ পুক্রভার্াদিরূপ এবোগযুজ্যতে উপযুক্তো তবতি'
উত্তরত্র জিজীবিষত্বাং ইত্যর্থ। মুধ্যাত্বা সাক্ষী নোপযুজ্যতে অবিকারিত্বাৎ
ইতি। ্প্টম্ ৪৪ ॥
নাপি মিথ্যাত্মা তন্ত মরণোনুখত্বাদিতি ভাবঃ। ফলিতমাহ পুত্র

উক্তে গৃহরক্ষাদিব্যবহারে সত্যপি স্বম্মিন্ পুত্রাদিস্বীকারে দৃষটান্তমাহ-_
অধ্যেতা ইতি। অয়মূ অধ্যেত! বহ্িরিত্ম্মিন্ প্রয়োগে হ্বরূপেণ বিদ্যমানো-

হুপানিরনািশবার্থতেন গৃহতে তন্তাধ্যেতৃত্বাযোগাৎ কিন্তু অধ্যেতৃত্বযোগ্যো বটুর্মাণবক এবাত্রাম্িন্ প্রয়োগে অগ্নিশবার্থতেন গৃহতে যোগ্যত্বাদিত্যর্ঘ॥ ৪৫॥

এবং গৌঁণাতপ্রাধন্্থলুদাহত্য মিথ্যাবপরাধান্স্থলমুদাহরতি কৃশোহহ-

মিতি। অহৎ কৃশো জাত অতোহননতক্ষণাদিনা পুষটিৎ সম্পাদয়িষ্যামীত্যাদিলৌকিক-+

যথামুমূ্ঘ ব্যক্তির
সেইবিষয়েতাহারই প্রাধান্ত, এবং তদিতরের অপ্রাধন্ত/

গৃহরক্ষাদিব্ষয়ে গৌণ আত্মারপ পুত্রেই প্রাধান্ত,সে স্থলে মুখ্য আত্মা
ব।মিথ্যা'আত্মার প্রাধান্ত হয় না। ৪৩/৪৪।
«এই অধ্যয়নব্তী অগ্নি” এই কথা বলিলে যদি সেইখানে অগ্নি থাকে,

তথাপি তাহা! অযোগ্য বলিয়া অগি-শব্ে গৃহীতহয় না) ব্হ্মচারীই গৃহীত

হয়। ৪৫
শী

নহেন। যদি বল, দেছাদ জাক্গী চৈতঙ্টের লল্স্কী হইতে পারে, তাহার উত্তর এই

যে, দেহাঁদ আরোপিত মাত, বস্নবয়ূপ দহে। বনতদ্থয়প নবস্ধী দাই বলিয়াই, দান্গিচৈসন্কে গরতিযাগিরহিত বলা হইয়াছে।

পঞ্চদশী।

৪২৭

ন পুত্রৎ বিনিষুও ক্তেহত্র পুষ্টিহেত্ব্নভক্ষণে ॥ ৪৬ ॥ .
তপসা' স্বর্গমেধ্যামীত্যাদে কত্র 1তুতোচিতা।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগৎ চরে কৃচ্ছাদিকৎ ততঃ ॥ ৪৭ ॥
মোক্ষ্যেহহমিত্যত্র যুক্ত চিনাত্বত্বং তদ! পুমান্। .

তদ্বেত্তি গুরুশান্ত্রাভ্যাৎ ন তু কি্চিৎ চিকীর্ঘতি ॥ ৪৬ ॥

বিপ্রক্ষত্রাদয়ে। যদৃবদ্ বৃহস্পতিসবাদিধু।
ব্যবহারে অন্লভক্ষণযোগ্যস্ত দেহস্গৈবাত্মত্বং গৃহীতুমুচিতমূ। উত্তমর্থৎ লোকব্যবহারপ্রদর্শনেন দ্রঢ়ৃতি ন পুত্রমিতি ॥ ৪৬॥
কিঞ্। তপসেতি। ঘদা তু তপঃ কৃত স্বর্মৎ সম্পাদরিষ্য। মীত্যাদিব্যবহারৎ

করোতি তদা৷ কর্তৃশববাচ্যবিজ্ঞানম্তেবাত্ব
্বমুচিত, ন দেহাদেরিত্যর্চ। এত-

দেবোপপাদয়তি অনপেক্ষ্েতি। যতে! ন দেহগ্তাত্বমুচিতং ততে| দেহভোগপরিত্যাগপূরব্কৎ কর্ুরুপকারকৎ কন্চা্রায়ণাদিকং চরতীত্যর্থ ॥ ৪9॥
কিঞ্চ মোক্ষ্যেহমিতি। যদা পুমান্ শমাদীন্ সম্পাদ্য মুক্তিৎ প্রাপৃস্তামীতি |

মতি করোতি তদা গুরুশাস্ত্রাত্যামু আচার্য্যোপদেশবাক্যার্থবিচারজন্তাপরোক্ষজ্ঞানেন নাহৎ কর্তা আত্ম। সচ্চিদানন্ক্রন্ধাহমম্ীতি চিদাত্বানমবগচ্ছতি তন্ত

চিদাত্মত্বমেবোচিতং ন তু তন্রকত্রদ্যাত্বত্বমিত্যর্থট। 'সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ ব্রহ্গবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম অনস্তরোবাহাকৃৎকপ্রজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪৮॥
উদ্বাহুতানাং ত্রিবিধানামাত্মনাং ব্যবহীরবিশেষেষু ব্যবস্থয়া প্রীধান্টে দৃষ্টন্ত-

মাহ_ বিপ্রেত। যথা ব্রাঙ্মণো বৃহস্পত্সিবেন যজেত' ইতাত্রব্রাহ্মণস্তৈবাধিকারো।
আমি কৃশ, আমার পুষ্টির প্রয়োজন, (এস্থলে মিথ্যা আত্মা )দেহের প্রীধান্ত ;

এস্থলে পুষ্টি-হেতু অন্ন ভক্ষণে কেহ পুত্রকে নিয়েগ করে না। ৪৬।
আমি তপস্তা। দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইব, এ স্থলে কর্তৃরূপ জীবের আত্মবত্
(প্রাধান্ত) স্বীকার করিতে হয়, সেইজন্তই শ্বর্গকাম ব্যক্তি] শরীরের ভোগ
পরিত্যাগ করিয়াও প্রাজাপত্যাদি ব্রতানুষ্টান করিতেস্বীকার করে। ৪৭।

“আমি বদ্ধআছিমুক্ত হইব এস্থলে, চৈতগ্ভেরই আত্ম, তখনপুরুষ গুরুও.

শান্তরোপদেশ দ্বারা তাহ! অবগত হয়, আরকিছুই করিতে ইক্ছ। করে না। ৪৮।
যেমন বৃহস্পতিদব বকছে ত্রাঙ্থণেরই অধিক্কার, অন্তের নাই, রাজৃযযজ্েে

৪২৮
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ব্যবস্থিতানস্তথ! গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥

তত্র তত্রোচতে শ্রীতিরাত্মন্তেবাতিশাফরিনী।
অনাতানি তু তচ্ছেষে শ্রীতিবন্থাত্র নোভয়ম্ ॥ ৫০ ॥
উপেক্ষ্যৎ দ্বেষ্যমিত্যন্তৎ ছেধা মার্গত্ণাঁদিক্ম্।
উপেক্ষ্যৎ ব্যান্রসর্পাদি ছেষ্যমেবৎ চতুর্বিবধমূ ॥ ৫১ ॥
ন ক্ষত্রিয়বৈষ্ঠয়ো? 'রাজা :রাভসুয়েন' ইত্যত্র রাজ্ঞ এবাধিঝারে! ন ব্রাহ্মণবৈশ্তয়োঃ
“বৈষ্ঠো বৈশ্তাষ্টোমেন যজেত' ইত্ত্র বৈষ্টাস্তৈবাধিকারো৷ ন্তেরয়োঃ এবং
গৌগাঁখ্যামুখ্যভেদানাম্

আত্মনাং যথাযোগ্যৎ স্বোচিতব্যবহারেষু প্রাধান্তমিতি

ভাব ॥ ৪৯॥

ফ।লতমাহ- তত্র তত্রেতি। যমদিন্ যস্মিন্ ব্যবহারেযো য আত্মা উচিতো

ভবতি তম্মিন্ তম্মিন্ ব্যবহারে উচিতে উপযোগিতয়া প্রধানভুতে আত্মন্তেব

শ্রাতিহরতিশায়িনী অতিশরবতী তচ্ছেষে তন্তাত্বনঃ শেষে শেষভুতেইনাত্মনি
ন্রং়ৎ প্রেম ইত্ডর্ঃ। অন্ত্র আত্মতননিরতিশয
আত্মব্যতিরিক্তে বন্ুনি প্রীতিমা
চ্ছ্যোত্যামন্তঙ্গিন্ বস্তনি নোভয়মূ উভয়ব্ধিমপি প্রেম নাস্তীত্যরঃ॥ ৫* ॥

অন্যত্র নৌভগ্মিত্ত্রাভিহিতস্তান্তশব্বাথন্তাবান্তরভেদমাহ উপেক্ষ্যমিতি।
বন্যউপেক্ষ্ম্ উপেক্ষাবিষয়, দ্েষ্যং দ্বেষবিষয়শ্চেতি দ্বিধা
অন্থযস্তদিত্যৃ্যুচ্যমানৎ

ঘিপ্রকারং ভবতি, তদুভয়মুদাহরতি মার্গেতি। মার্গে গতং তৃণলোষ্টাদিকমুপেক্ষ্যৎ
্বস্তোপদ্রবহেতুরধ্যাপ্রাদিকং ছেষ্যমিত্যর্থঃ। ফলিতমাহ এবমিতি &৫১॥

্াত্য়ের ও বৈশ্রান্তোম যজ্ছে বৈশ্ঠেরই অধিকার, অন্তের নাই, তন্্রপ ব্যবহার-

ভেদে গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য আত্মারও প্রাধান্য অপ্রীধান্ত এই ছুই প্রকার। ৪৯।

যে যে ব্যবহারে যাহার প্রাধান্ট, সেই সেই ব্যবহারে তাহারই আত্মত্ব;

তাহারইযু প্রতি নিরতিশয় গ্রীতি হয়, তদুপযোগী পদার্থে সামান্ত শ্রীতি এবং

না,এস্থলে ইতর শব্দের অর্থউপেক্ষ্য ও ছেষ্য। তৃগহয়ীতি
ইতরবস্তুতে প্র
লোগ্াদি উপেক্ষয ব্যাপ্তসর্গাদদি ছেষ্য। এইরূপ আত্মা আত্ম-শেষ বা আত্মোপ-

য চারিপ্রকার বন্ত।৫০:৫১।
যোগী, উপেক্ষ্য, ঘেষ্এই

|
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আত্মা শের উপেক্ষ্যঞচ হেষ্যঞ্চেতি চতু পি।
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎকার্ধ্যৎ তথা! তথ। ॥ ৫২ ॥

স্তাছ্ ব্ান্্রঃ সম্মুখো দ্বেষ্যো ভ্যপেক্ষ্যস্ত পরাজুখঃ।
লালনাদন্ুকুলশ্চেছ বিনোদায়েতি শেষতাম্ ॥ €৩ ॥
ব্ক্তীনাং নিয়মো! ম! ভূল্ক্ষণীত্ত, ব্যবস্থিতিঃ |
আন্ুকল্যৎ প্রাতিকুল্যৎ দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥

াতু্বিধ্যমেব দর্শযতি আত্মেতি। নগাত্বদীনাৎ চতুর্ণামপি প্রিয্ুতম্াদিকং কিং

নিয়তৎ নেত্যাহ চতুর্ঘ

গীতি।অল্পমেব প্রিরতমঃ অয্মমেব প্রিয়; ইদমেব উপেক্ষয-

মিদমেব দেষ্যৎ নান্তদিতি নিয়মো নাস্তীতর্থ$। কিং তহীত্যিতআহ কিস্তিতি।
তস্মাং তম্মাৎ

কার্ধ্যবিশেষাহুপকারাদিকপা২

তথ।

তথা প্রিয়াপ্রিয়াদি-

রূপেত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥

সর্ত্রানিয়মপ্রয়োজনায় প্রসিদ্ধে ছেষ্য ব্যাগ্থে তদভাবং দর্শরতি স্তার্দিতি।
যদ ব্যান; স্বতক্ষণায় সমমুখমাগচ্ছতি তদ! দ্বেয্যো ভবতি, স এব পরাজ্ুখো
গচ্ছতি চে উপেক্ষ্যে ভবতি; স এব যদি লালনাৎস্বানুকুলে!
ভবতি তদা

বিনোদসাধনং ভবতীতি শেষতাং স্বস্তোপকারকতেন প্রিযবত্বং ভজতে ইত্যভিপ্রায় ॥ ৫৩॥

নব্বেকটসৈব বন্নঃ প্রিযতদিধর্শ্রয়াঙ্গীকারে ব্যবহারব্যবস্থা।ন স্তাদিত্যাশঙ্্যাহ
ব্কতীনামিতি। ব্যক্তিনিয়মাভাবেহপি লক্ষণবশাৎ

ব্যবস্থা ভবিষ্যতীতার্থঠ।

কিং লক্ষণমিত্যাকাজ্ষায়াং তনসক্ষণমাহ আন্ুকুল্যমিতি। অনুকূলতং প্রিয়
এই বন্তই আত্ম এই বন্তই আত্মার উপযোগী, ইহাই উপেক্ষ্য বা দ্বেষ্য

এমনকিছুনিয়ম নাই) কিন্তুত্তৎ কার্ধ দ্বারা তন্তৎ ব্যবহার হইয়া! থাকে,
বথাযেবার সম্মুখে উপস্থিত হইলে দ্বেষ্যহয়,পরাজুখ হইলে সে-ই
আবার উপেক্ষা হয়,আর যদি প্রতিপালনের দ্বারা অনুকুল হয, তবে সে-ই
আত্ম, সুখ-সাধন হইয়! থাকে। ৫২1৫৩ ।

ব্যক্তি-নিয়মনাথাকিলেও লক্ষণ দ্বার ত্তৎ ব্যবহার সিদ্ধ হয়, প্রিয়ত্ব

্ব অপ্রিয়, এবং এতদুভয়ের অভাব ইহাই আত্মাদির
ওপ্রিয়)
( অভিপরিয

8৩০
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আত্ম! প্রেয়ান্ প্রিয়; শেষে দ্বেষোপেক্ষে তদন্তায়োঃ।

ইতি ব্যবস্থিতো! লোৌকো যাজ্জবঙ্ক্যামতঞ্চ তৎ ॥ ৫৫ ॥
অন্বা্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদ্ বিস্তাৎ তথান্যতঃ।
সর্ব্বস্মাদাস্তরৎ তত্বৎ তদেতৎ প্রেয় ইষ্যতাম্ ॥ ৫৬॥

শ্রোত্যা বিচারদৃষ্্যায়ং সাক্ষ্যোত্মা ন চেতরঃ |
কোশান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তরবস্তদৃষ্টিররবচারণা ॥ ৫৭ ॥
লক্ষণৎ ব্যাবস্তীকোতধর্ম্ট প্রতিকূলতৃৎ দ্বেষালক্ষণমূ উপেক্ষ্ান্তানুকৃল্যপ্রাতিকুলারূপদ্বয়াভাবঞ্চ লঙ্ণমিতার্থঃ॥ ৫৪॥

এভাবতা গ্রনথসন্দর্ডেণ উপপাদিতমর্থ, বুদ্ধিনৌকর্ত্যায় সংক্ষিপ্য কথয়তি
আত্মেতি। আত্মা প্রত্যগানন্: প্রেয়নতিশয়েন প্রিয়; শেষঃ স্বোপসর্জনভুতঃ পদার্থ:
ষোপেক্ষে
প্রিয় তবনথয়োস্তাভ্যামাত্্নস্তচ্ছ্যোচ্চান্াযোর্যা্পধিগততৃণাদিরপয়োদে

বথাক্রমৎ ভবত ইত্যেত্যেবং চাতুবিধ্যেন লোকে! ব্যবস্থিতঃ ব্যবস্থাং প্রাপ্ত;
উক্তপ্রকারুচতু্টঘাতিরিক্তং ন কিফিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। অয়মর্থ, শ্রত্যভিমতোইপীত্যাহ রো আত্মাদীনাং নিস যত্তদু যাজ্ঞবন্থ্যমতৰ;
যাজ্ঞবন্থ্স্তাপি সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫॥

ন কেবলং মৈত্রেমীত্রাহ্থণ এবাত্মনঃ প্রিয়তমত্বমুক্তং কিন্তু পুরুংবিধ্রাহ্মণেহপীত্যতিপ্রায়েণ তাক্যার্থৎ স গৃহাতি অন্থাত্রাপীতি। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ

প্রেয়ে বিভাৎ প্রেয়োহস্তম্মাৎ সর্বস্মাদস্তরতরৎ যয়মাক্ছেতি অনেনৈব বাক্যে
'নৈব বাক্যেন পুত্রবিভাদেঃ সর্ববম্মাদান্তরস্তাত্মততৃগ্ প্রিয়তমতত্মীরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬|

ভবত্েবং শ্রতাবতিধানং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ শ্রোত্যেতি।

শ্রতর্থপ্ধ্যালোচনরূপয়া
নেতরস্ত পুত্রাদেরিত্যর্ু।

বিচারদৃষ্ট্যা

সাক্ষিণ

এব

মুখ্যমাত্মত্বং

বিচারদষ্ট্যেত্যভিহিতন্ত স্বরূপমাহ কোশানিতি।

লক্ষণ আত্মা। প্রিয়তম, পুত্র প্রিয্ন এবংতস্তি্ বন্তসকল ্েষ্য ও উপেক্ষ্য

হয়,এই প্রকারব্যবস্থা লোকেপ্রসিদ্ধই আছে।

যাক্ঞবস্ক্েরও এই প্রকার

মত | ৫51৫৫).

আছেওঘে,পুত্রবিস্তএবংঅন্ন সমুদয়ব্তহইতে অভ্যস্ত
অন্তক্রতিতে

তত্ব যে আত্মা, [নই প্রিয় হন।

শ্রত্যন্গত বিচারে সাক্ষিচৈতন্তকে

পঞ্চদশী।

১৩৯,

জাগরব্বপ্রস্থত্তীনামাগমাপায়ভাসনমূ।
যতে। ভবত্যসাবাত্ স্বপ্রকাশচিদাত্মক ॥ ৫৮ ॥

শেষাঃ প্রাণাঁদ্বিবিত্তান্তা আসন্নান্তারতম্যহঃ 1

প্রাতিস্তথ। তারতম্যাৎ তেবু সর্ব্েধু বীন্ষ্যণে ॥ ৫৭ ॥
বিতাৎ পুত্র প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিগুঃ পিণাৎ তথেক্্িয়মূ।
ইন্জিয়াচ্চ প্রিয় প্রাণ? আাঁণাদাত্মা পরঃ প্রিয়? ॥ ৬০ ॥

অন্নময়াদীন্ পঞ্চ কৌোশান্ তৈততিরীযশ্রত্যুতপ্রকারেণ
কত্যান্তস্থিতঙ্াত্মনোহনুভবে বিচারণ্যেত্যর্থঠ॥ ৫৭॥

আত্মনঃ

পৃথকৃ-

অনত্থিতন্ বন্তনো দর্শনপ্রকারমাহ জাগরেত্যাদিনা। জাগ্রদাদ্যবসথানাং

ং পূর্ববপূর্ববাবস্থানিবৃত্তেশ্চাবভাসনৎ যতে। নিতাটৈতন্যগতন্ত
মধ্যে উত্তরোত্তরাবস্থা
রূপাৎ সক্ষিণো ভবতি স স্বপ্রকাশচিদ্রপ আত্মেত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

মংগ্রহেনোক্তং শ্র্যর্থ,প্রণঞ্চয়তি শেষা ইতি। সাক্ষিব্যতিরিক্তাঃ প্রাণাদি-

বিশ্ান্তা বক্ষ্যমাণাঃ পদার্থাঃ তারতম্যেনাত্বন আসন্নাঃ সমাপবস্তিনো ভবস্তি।

তন্রোপপত্তিমাহ প্রীতিরিতি। যথা তারতম্যেনাস্তরত্বং ত্দেব তেমু প্রাণাদিবু

তারতম্যাৎ প্রীতিরাক্ষ্যতে সর্বেরপীভি শেষঃ ॥ ৫৯॥

প্রীতেস্তারতম্যেনান্ুভবমেব বিষয়তি বিভ্তাদিতি। পিণ্োহন্ময়ে। দেহঃ।
অয ভাব সর্ব প্রাণিভিঃ পুপ্াদের্ব্পংপরিহায় বিস্তবয়ঃ ক্রিয়তে ম্বদেহ-

রক্ষণায় কদাচিৎ পুত্রাদিরপি দীয়তে ইন্জিয়নাশপূরিহারায় তাড়নাদিনা দেহপীড়া-

আত্ম! বল! যায়। পঞ্চকোশ হইতে পুথক্করিষ। যে অন্তর্স্ত দর্শন, তাহাই
বিচার। ৫৬৫৭ ।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি, আবির্ভাব, তিরোভাব যন্থারা! প্রকাশিত হয়, তিনিই

পর্যন্ত সমুদয়ই,
ৃতি
বিস্ত
প্রকাশ চৈত্নতম্বরূপ পরমাত্্া হন। তত্তিন প্রাণপ্রত্

যে যতটা আত্মার

নিকটস্বম্বিশিষ্ট সে-ই ততটা প্রিয় হয়, ইহা প্রত্যক্ষ

দেখ। যায় । ৫৮৫৯।

বিশ্তঅপেক্ষ!পুত্রয় পুত্রঅপেক্ষাস্বীয়শরীর,শরীর অপেক্ষা ইলজিযপ্রিয়,

ইন্িয়অপেক্ষা প্রীণ এবং প্রাণ অপেক্ষা আত্মা পরমন্রিয়। বিচারদ্বারাইহা

$&৩হ

পঞ্চদশী ।

এবং স্থিতে বিবাদোহত্র প্রাতিবুদ্ধবিযুদ্য়োঃ।
শ্রত্যেদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্েব নিরয়ঃ ॥ ৬১ ॥
সাক্ষ্যেব দৃশ্ঠাদন্তস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্বৃবিৎ।

প্রেয়ান্ পুত্রাদিরেবেমৎ ভোভুৎ সাক্ষীতি মুঢ়ধীঃ ॥ ৬২ ॥
আত্মনোহন্যৎ প্রিক্ং জতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদাপি।

তন্তযোত্তরৎ বচো বোধশাপো কুর্য্যাৎ তয়োঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৩
প্যঙ্গীক্রিয়তে মরণপ্রসক্ত৷ তৎপরিহারায় ইন্দ্িয়বৈকল্যমপ্যঙ্গীক্রিয়তে অতএবোসতরোভ্তরমতিণযেন প্রিরত্বং সর্ধ্বানূভবলিদ্ধমূ, আত্মনস্ত নিরতিশয়প্রেমাস্পদতৃৎ
বিব্দনুভবসিন্ধমিতি ॥ ৬০ ॥

এবমাস্্নঃ প্রিরতমহ্থে প্রমাণদিদ্ধেংপি
জ্ঞান্তঙ্ঞানিনোন্বিপ্রতিপত্ভিনিরসনান় শ্রুতা। তৰি প্রতিপন্তির্ণিতা ইত্যাহ এবমিতি। তত্নির্ণরমাহ তন্রাস্্েতি।

আত্মনঃ প্রিয়তম ্স্তোপপাদিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
তামেব বিপ্রতিপত্তিমাহ সাক্ষ্যেবেতি ॥ ৬২ ॥
আত্মাতিরিক্তস্ত প্রিয়তমত্ববাদিনো বিভজ্য উত্তরাভিধান|য় তমেব বাদিনং
বিভজ্য কথয়তি আত্মন ইতি। উত্তরাভিধানপ্রকারমেবাহ তস্তোন্তরমিতি।

তয়োঃ

শিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ সম্থদ্ধিনস্তস্ত বচনস্তোত্তরং বচঃ প্রত্যুত্তররূপং বাক্যং ভ্রুমেণ

বোধশাপৌ বোধরূপং শাপরপঞ্চ কুরধ্যাদিত্যর্থ; ॥ ৬৩ ॥

|

নশ্চিত হইলেও তাহাকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত শ্রুতিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের
বিবাদবর্ণনানস্তর ইহা নির্ণাত আছে যে, আস্মাই সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা
প্রিয় ।৬০।৬১।

|

তনবজ্ঞানী ব্যক্তি বলেন,_দৃষ্ঠ পদার্থ সমুদায় অপেক্ষা! সাক্ষিচৈত্যরূপ পরমাত্মাই, প্রিয়। কিন্তু মূঢ ব্যক্তির! বলে, পুত্রাদিই প্রিয়তম, পুত্রাদিজনিত সুখ-ভেগের হেতু বলিয়া সাক্ষী চৈতন্ঠ প্রিয়। ৬২।
যে ব্যক্তি আত্ম বাতাত অন্ত বস্তুকে প্রিয় বলে, সে যদি শিব্য হয়
তৰে তাহার পক্ষে তত্বজ্ঞানীর উত্তর বাক্য জ্ঞানোদয়ের জন্য হয়। আর যদি

'সেপ্রতিবাদী হয় তবেতাহার পক্ষেতববজ্ঞানীর উত্তরৰাক্য অভিশাপন্বরূপ। ৬৩।

'পঞ্চদশী।

৪5৩

প্রিয়ং ত্বাৎ রোৎস্ক্যতীত্যেবযুত্তরং বক্তি তত্তুবিৎ ।
স্বোক্তপ্রিয়স্থ্য জুষ্টত্বৎ শিষ্ো! বেত্তি বিবেকতঃ ॥ ৬৪ ॥

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরমূ।
লন্ষোহপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ ৬৫ ॥

জাতন্য গ্রহরোগাদি কুমারস্ত চ যুকতা।
উপনীতেশপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৬ ॥

যুনশ্চ পরদারাদি দারিদ্রযঞ্চ কুটুন্বিনঃ।
পিত্রোদুঠিখস্ত নাস্তযন্ত্ো ধনী চেন্ত্রিয়তে তদা ॥ ৬৬৭
প্রতিক নপ্রদানজপং “স যোহম্মাত্বনঃ প্রিয়, ক্রবাণং ক্রয়প্রি

রোহস্ততী'তি সমনস্থরঞতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি প্রিয়্মিতি। তন্ৃবিৎ শিষ্যপ্রতিবাদদিনাবৃভাবপি প্রতি হে শিষ্য!হেপ্রতিষাদিন্! প্রিয় তৃদতিপ্রেতৎ পুত্রাদিরূপৎ
স্বনাশেন ত্বাং শিষ্য প্রতিবাদিনৎ ব। রোতস্ততি রোদয়িষ্যতি ইত্যেবসুক্তেন

প্রকারেণ উত্তরং প্রতিবচনং বক্তি 1ব্রবীতি। ইদমেকমেব বচনং শিষ্যপ্রতিবাদিনোরুতয়োঃ কথমুত্তরৎ জাতমিত্যাশঙ্ক্য শিষ্যং প্পরত্যুন্তং তাবৎ দ্যোতয়তি

ঘ্োক্তপ্রিয়গরেত্যাদিনা বীক্ষ্যতে তমহনিশমূ ইত্যন্তেন সাদ্ধশ্লোকচতুটটয়েন।
শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিযন্ত স্বেনাভিহিতন্ত পুত্রারদিরূপন্ত গ্রীতিবিষয়স্য
বন্ষ্যমাণদৌষবিচারেণ দুষ্টতৃং বেত্তি অবগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
দোষবিচারপ্রকারমেব দর্শয়ঠি অলভ্যমানেতি ॥ ৬৫৬৭ ॥

বিবেকত;

পাপী

তন্রজ্ঞানী উভয়কেই এই বলিয়া উত্তর প্রদান করেন,_তোমার যে প্রিয়
তাহার নিমিত্ত তোমাকে রোদন করিতে হইবে; ইহাতে শিষ্যের এমত বোধ

হইবে,_আমি যহাকে প্রিয় বলি, সে যথার্থ গ্রীতির পাত্র নহে। বাস বিষয়ে প্রীতি
করিলে তাহার নিমিত্ত যে রোদন করিতে হয়, তাহ! এই প্রকার, যথ॥-_সন্তান না
জন্সিলে পিতামাতার চিরকাল ছুঃখ থাকে, জন্মিলে গর্ভআ্রাব বা প্রমবকালে ক্লেশ
হয় এবং জাত বালকের ৰাল্যকালে গ্রহরোগাদি জন্য, কুমার বয়সে বাকোর
অন্ুর্ভি নিমিত্ত আর উপনয়নের পরে বিদ্যা না-হওয়া জন্য অথবা বিদ্বান হইলে

তাহার বিবাহ-নিমিত্ত পিতামাতার দুঃখ হয়। ৬৪-_-৬৬।

পুত্রের যুা বয়সে পর-ধারাদি ঘোষ হইলে পিতাম।তার ক্লেশ এবং তাহার
৩৭

৪৩৪৮

পঞ্চদশী।

এবং বিবিচ্য পুত্রাদ শ্রীতিৎ ত্যক্তা নিজাত্মনি।
নিশ্চিত্য পরমা প্রীতিৎ বীক্ষ্যতে তমহর্নিশয্ ॥ ৬৮ ॥

আগ্রহাদ্ ব্রন্মবিদ্ দবেষাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ ।
বাদিনে! নরকঃ প্রোক্তে। দোষণ্চ বুযোনিষু ॥ ৬৯ ॥
্রন্মবিদ্ ব্রহ্মরূপত্বাদী শ্ববন্তেন বর্ণিতম্।
এবম্ পুত্রগতদোষকীর্তনৎ দারাদিসর্ববিষয়দোষোপলন্ণীর্ঘম। এবং বিবি-

চ্যেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ পুত্রাদৌ বিষয়জাতে
বিবিচ)বিদ্যমানান্ দৌষান্
বিভজ্য জ্ঞাত্ব৷ তগ্মিন্ প্রীতিং পরিত্যজ্য নিজাত্মনি প্রত্যপ্রুপে সাক্ষিণি পরমা
নিরতিশয়া প্রীতি, নিশ্চিত্য তং প্রত্যাত্বানমহনিশৎ সর্বদা বীক্ষতে অনুসন্দধত
ইত্যর্থঃ॥ ৬৮1

প্রিয় তাংরোতস্তীত্যস্মৈব বাক্যন্ প্রতিবাদিনং প্রতি শাপরূপত্ৃৎ প্রকট"
যতি আগ্রহার্দিতি। আগ্রহাছুক্তৎ পুত্রাদিপ্রিয়ত্ সর্ধথা ন ত্জামীত্যেব্রূপাৎ

রহ্ধবিদৃদবেষোৎ অনেনোক্তং অনেনোক্তং বিঘটয়িষ্যামীত্যেবংরূপাচ্চ পক্ষং
পুত্রাদীনামেব প্রিয়ত্বাতিধানরূপমপরিত্যজতঃ প্রতিবাদিনো নরকপ্রাপ্তি তথা
বছযোনিবু নরতিরঘযগাদিযু অনেকেতু জন্মস্থ দোষঃ পূত্রভার্াদিযু ইঞ্টবিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তিরূপঃ প্রোক্তঃ প্রিয় তাং রোতস্ততীতি বদত। জ্ঞানিন৷ ইতি শেষঃ ॥ ৬৯॥

ননু শুঞনিনোকতস্তৈকস্টৈব বাক্যন্ত শি্যং প্রত্যুপদেশরপত্বৎ বাদিনং প্রতি

শাপরপত্ৃঞ্চেতি বিরুদ্ধং রূপঘয়ং কথ ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্য উত্তরপ্রদাত্রীশ্বররূপত্তাৎ
ত্গাভিপ্রায়ানুসারেণ উভয় ভবিষ্যতীতি মন্ানন্তদুপপাদকস্ত ঈশ্বরোহহং তখৈব

স্তানাদি হইলে যদি দারিদ্র্য হয়, তাহা হইলেও পিতামাতার ছুঃখ; আবার
সেইরূপ পুত্রধনী হইয়৷ যদি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তবেপিতামাতারআর

দিতে
প্রীতিপরিত্যাগপূব্বক
দুখের সীমা থাকে না। এইরূপ বিবেচনায় পূত্রা
স্বীয় আত্বাতে পরম প্রীতি স্থির করিয়া তীহাতেই, সতত দৃষ্টিস্থাপন
করিবে। ৬৭৬৮।

র

আর প্রতিবাদী, অতিশয় আগ্রহেই হউক, ঝাব্র্ধজ্জানের
প্রতি দ্বেষবশতই
হউক, যদিস্বীয় মতপরিত্যাগ ন! করে, তবে তাহার নরক এবং ব্হযোনি ভ্রমণ

্রধকতপূত্রাদিজনিত
কেশ ভোগ'হয়। ব্রশ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মভীবাপন্ন বলিয়া

পঞ্চদশী।

৪5২

যদ যৎ তত্তৎ তথৈব স্তাৎ তক্িষ্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥ ৭০ ॥
যন্ত সাক্ষিণমাত্ানং সেবতে প্রিয়মুত্তমম্।
তন্ঠ প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্াি কদাচন ॥ ৭১ ॥
পরপ্রেমাম্পদত্বেন পরমানন্দরপত1।

স্থখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধো সার্ববভৌমাদিযু শ্রুতা! ॥ ৭২॥
স্তাং ইতি সমনন্তরবাক্যস্ত তাৎপর্্যমাহ ব্রহ্ধবিদিতি। যতে| ত্রহ্মবিদঃ সন্ত
রহ্ত্ানুতবাদীস্বরত্বমস্তি অতন্তেন যং যং শিষ্যা্দিকং প্রতি যদ্ যদিষ্টমনিষ্টং
বাভিধীয়তে তত্তৎ ভঙ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোস্তস্ত জ্ঞানিনো যঃ শিষ্যঃ যশ্চ প্রতিবাদী

তয়োঃ তখৈব তাংইষ্টমনিষ্টং বাবশ্তং তবেদিতর্থ ॥ ৭০॥
ব্যতিরেকমুখেনোক্তস্ার্থন্া্মুখেন প্রদিপাদকমূ “আত্মানমেব প্রিয়সুপাসীত

ফয আত্মানমেব প্রিয়মুপান্তে নেহান্ত প্রিয়ং প্রমাযুক্তৎ ভবতী'তি সমনস্তর-

বাকামর্থতঃ পঠতি যস্িতি। তুশব উক্তবৈলকষণ্যদ্যোতনা্থচ। আনাত্প্িয়্তা"
বাদিনোইন্তোযঃ শিষ্যঃ আত্মানমেবোততমং প্রিয়, নিরতিশয়প্রেমগোচরং সে্বেতে

সদাত্মানং ম্মরতি তন্ত শিষ্যাদেঃ প্রেয়ান্ প্রিয়তমত্তেনাভিমতোহসাবাস্ব! প্রতিবাদ্যভিমতং প্রিয়মিৰ ন কদাচিদু বিনশ্তাতি কিন্তু সদদানন্দরূপঃ সম্নবভাসত
ইতর্থঠ ॥ ৭১॥
|

ইখমাত্মনঃ পরপ্রেমাস্পদত্বহেতুং প্রসাধ্য ইদানীং ফলিঙমাহ পরপ্রেমাস্পদত্েন ইতি। অত্রায়ং প্রয়োগ; _আত্ম। পরমানন্বরূপঃ নিরতিণয়প্রেমবিষয়ত্বাৎ
যঃ পরমানন্নরূপে! ন ভবতি স নিরিতিশযপ্রেমব্ষয়োৎপি
নতবতি যথ। 'ঘটাদিরিতি
কেব্লব্যতিরেকী। পরপ্রেমাম্পদত্বহেতোরাত্মনঃ পরমানন্দরূপতাসাধনে সামর্থা-

ফ্যোতনায় প্রীতিবৃদ্ধী হুখবৃদ্ধিমুদাহরতি হুখবৃদ্ধিরিতি। যতঃ সার্তৌমাদি্য়ংঈশ্বর; অতএব কিশিষ্য,কিপ্রতিবাদী, তিনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই
হয় । ৬৯৭০ 1

যেব্যক্তি সক্ষিচৈতন্যকে পরম প্রিয় বোধে সেবা করে, তাহার
»সেই প্রিয় বন্তর কখন
নাশ হয় না। পরম শ্রীতির আম্পদ সেই পরমাস্মা!

পরমানন্রূপ; যাহাতে গ্রীতিবৃদ্ধি, তাহাতেই শুখবৃদ্ধি হয়, সার্্বতৌমাদি
হিরণ্যগর্ভ পর্যযস্তসর্বত্রই ইহা!নিরূপিত আছে। ৭৯/৭২।

৩৩৬

পঞ্চদশী ।
চৈতগ্বৎসুখং চাস্য স্বভাবশ্চেচ্চিদাত্বনঃ |
ধীবৃতিষনূবর্তেত সর্ববা্থপি চিতির্যথা ॥ "৩ ॥

মৈবমুফণপ্রকাশাত্! দীপস্তস্য প্রভ। গৃহে।
ব্যান্মোতি নোফতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্ভৃনমূ ॥ ৭৪ ॥

গন্ধরূপরসম্পর্শর্থপি সতস্থ যথা পৃথক ।
একাক্ষেণৈক এবার্থের গৃহ্যতে নেতরম্তথ ॥ ৭2 ॥.
হৈরপাগর্াস্েু পদবিশেষেষুত্র যন্র পরীতর্ষতে তত
তত্র তত্র সুখাভিবৃদ্ধিরস্তীতি
তৈত্তিরীয়বৃহ্দারণ্যকশ্রুত্যোরভিহিতমূ অত; পাজি সতি আনন্দস্ত/পি

নিরতিশয়মবগন্তৎ শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৭২॥ নম্বাত্বনঃ পরমানন্দরূপত্বমনুপপনৎ
তথাত্বে

চৈতন্তস্তেব তংশ্বরূপভৃতন্তানদ্দ স্যাপি সর্ববাহ্থ ধীবৃতিযু অনুরৃত্তিঃ

প্রসজ্জেততি
শঙ্কতে চৈতন্তবাদিতি ॥ ৭৩

ৃ

চিদানন্দয়োরুভয়োরপি আত্বস্বরূপত্ৈথপি বৃততিযু চিত এবানুবৃতির্নানন্দস্তেতি
ষ্টস্তাবষটস্তেন পরিহরতি মৈবমিতি। যথোক্প্রকাশাত্বকম্ত দীপগ্ত প্রকাশ
এব গৃহাদীবনুগচ্ছতি নোষ্ত! এবং চৈত্যান্তৈবানুবৃ্তিরনানন্নন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥
নু চিদানন্দয়োরতেদে চি্রভিব্যগ্কধীবৃত্তাবেবানন্দাভিব্যক্তিরপি স্তাদিত্যাশগ্ক্য

তথা নিম্বমাভাবে ছৃষ্টাস্তমাহ গন্ধেতি। যখৈকদ্রব্যবর্তিনাং গন্ধাদীনাৎ চতুর্ণাং
মধ্যে শ্রাণাদিনৈকেনেক্িয়েণ গন্ধাদিরেকৈক এব গুণোগৃহতে নেতরঃ তথা
চিদানন্দযবোথর্মধ্যে চিত এবাবভাসনমিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

চেতন স্বরূপ পরমাত্ম! যদি হুখম্বরূপ হইলেন,
তবে চৈতন্ত যেমন সকল
ুদধিবৃত্িতে অদ্বিত হ'ন মুখও সেইব্লপ সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেই অধ্বিত হউক, এমত
আশঙ্কা করাস্তাষ্য
নহে; কেন বলিশুন, দীপ উষ্ণ এবং প্রকাশস্বরূপ, দীপের
প্রকাশস্বরূপ প্রভায় গৃহ ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু উষ্ণতায় ব্যাণ্ড হয় মা, তদ্রপ

বুদ্ধিবৃত্ধিতে চৈতন্য অনুরৃত্ত হয়,স্থখের অনুবৃত্তি হয়না,সেইরূপ সকল বুদ্ধিবৃভিতেই চৈভন্তের সন্বন্ধ হয়,সুখেরসম্বন্ধ হয়ন1। ৭৩৭৪ ।
এসমুদয় এক বন্ততে থাকিলেও পৃথক্,
যেমন গন্ধ,রূপ,রসএবং স্পর্শ

পৃথক ইন্জিয়দ্বারাগৃহীতহয়,অস্তইনি দ্বার।অন্তপদার্থগৃহীত হয়না;ভদ্রপ
হয়না।৭৫।
চৈজ্য ও আনন্দ উভয়েরসম্বন্ধগ্রহণেসকলবুদ্ধিসক্ষম

পঞ্চদশী।

৪৩৭

চিদ্ধানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যান্ত বিলক্ষণাঃ ।
ইতি চেৎ তদভেদোহপি সাক্ষিণ্যন্তত্র বা বদ ॥ ৭৬॥

আদ্যে গন্ধাদয়োহপ্যেবমভিন্নাঃ পুম্পবার্ভনঃ।
অক্ষভেদেন ততেদে বৃত্তিভেদাৎ তয়োর্ভিদা ॥ ৭৭ ॥

সত্রৃভে চিৎস্থখৈক্যং তদ্বৃত্েনির্দবলত্বতঃ | .
ৃষ্টান্তদাষ্টস্তিকযোরবৈষ্যম্যৎ
শঙ্কতে চিদানন্দাবিতি। বিলক্ষণা
ভিন্ন!ইতর্থ:।

উ্তবৈলক্ষণ্যৎ
পরিহর দা্টস্তিকে চিদানদয়োরতেদ: কিংস্বাভাবিকউত
|স্টপাধিক ইতি বিকল্পয়তি তদতেদোহগীতি। তদতেদস্তয়োশ্চিদানন্দয়োরভেদঃ
পক্যং সাক্ষিণাত্বন্বরূপে বান্াত্র তহুপাধিভূতাহ্থ বৃততিযুবেত্যর্থ; ॥ ৭৬ ॥

প্রথমেপক্ষেদৃষ্টান্তাষটস্তিকযোঃ সাম্যমাহ আদ্য ইতি। আদ্যে চিদানন্দযে!
সাক্ষিণি ভেদাভাবপক্ষে পুষ্পবর্তিনো গস্ধদয়োহপ্যেবং চিদানন্দবদেবাতিননাঃ

পরস্পরং ভেদ্রহিতাঃ ইতরপরিহারেখৈকন্তানেতুমশব্যত্বাদিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়েহপি পক্ষে সাম্যমাহ অক্ষেতি।

অক্ষাণাং গন্ধাদিগ্রাহকাণাং শ্রাণাদীন্দিয়াণাং

ভেদেন তত্েদে তেষাৎগন্ধাদীনাং ভেদাত্যুপগমে তন্ধদেব বৃত্তিতেদাচ্ছিদানন্দাভিব্যক্তিহেতুনাং রাজসসাত্বিকবৃত্তীনাং ভেদাৎ তয়োশ্চিদানন্দযোর্ডি1। ভেদে!
)৮্ভবিষ্যতীত্যর্থ॥ ৭৭ ॥

নন তি চিদানন্দমযোরৈক্যৎ কুত্রোপলভ্যতে ইত্যাশশ্ক্যাহ সত্ততি।

সত্ববৃতৌ শুভকর্মোপস্থাপিতায়াং সত্ব্ণপরিণামরপায়াৎ বুদ্ধিবৃতৌ চিৎসুখৈক্যং
(যদিবল,গন্ধাদি বিষয়সকল ভিন্নভিন্নপদার্থ এই হেতু ভিন্নভিননরূপে তাহার
উপলব্ধি
হয়,'চৈত্ত ওআনন্দ তদ্রূপ ভিন্ননহে, অতএব তাহ!পৃথক উপলন্ধ
না হউক। তাহার উত্তর এই ঘেক-তাহার যেঅভেদ, তাহা সাক্ষিচৈতন্তে

কর, তবে এক পুপ্পেতিও
বল,যদি সেই সাক্ষিতে অভেদ শ্বীকার
কিঅন্থাত্র
গঞ্ধাদির
অতেদদৃষ্টিকর,আরযদিইল্রিয়প্রভৃতিতে গন্ধাদির তেদস্বীকার
কর,
কর। ৭৬/৭৭।
চৈতন্য ওআনন্দের তেদও স্বীকার
উবেবৃত্তিভেদে

সাত্বিকী বুদ্ধিবৃত্ধিতে চৈতন্য ও মুখের ক্য হয়, যে হেতু সেবৃত্তি
অতিশয় নির্ঘ্মল;
আর কিঞ্চিৎ মালিল্ঠ প্রযুক্ত রাজসী বৃত্তিতে সখাংশ আবৃত

৪৩৮
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রজোবৃত্তেত্ত মালিম্যাৎ সুখাংশোহত্র তিরস্কতঃ ॥ ০৮ ॥

তিস্ভিড়ীফলমত্যন্নং লবণেন যুতং যদ1।
তদাক্স্ত তিরম্কারাদীষদন্নং যথ। তথা ॥ ৭৯ ॥
ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্বনি |
বিবেস্তুৎ শক্যতামেবং বিন! যোগেন কিৎ ভবেৎ ॥ ৮০ ॥
যদূযোগেন তদেবেতি বদামে। জ্ঞানসিদ্ধয়ে ।
যোগ: প্রোক্কো বিবেকেন জ্ঞানৎ কিং নোপজায়তে ॥ ৮১ ॥
চিদানন্দক্যয়েরৈং ভাসতে ইতি শেষ । তন্রোপপত্ভিমাহ তদ্বৃত্তেরিতি। কুতস্তহি

ভেদে ভাসতে ইত্যত
আহ রজোবৃত্তেরিতি॥
৭৮॥
বিদ্যমানস্তাপি হুখস্ত তিরস্ারে দৃষ্টাস্তমাহ তিস্তিড়ীফলমিতি। যথা তিভ্তিড়ীফলে লবণযোগাদত্যন্নত্ং তিরোহিতং তত্ধদ্রজোবৃত্তাবানন্রস্ত তিরোভাব
ইত্যর্থ ॥ ৭৯ 1
গুঢাভিসন্ধিং শঙ্কতে নব্বিতি। ননূক্তেন প্রকারেণাত্বনঃ পরমানন্দরূপত্ব

পরপ্রেমাম্পদত্বহেতুন! গৌণমিধ্যত্বরূপেত্ঃ শ্রিয্োপেকষ্যবেফ্যেত্ো বিবেভুং
বিবিচযজ্ঞাতুংশক্যতাং নামতথাপি নায় বিবেক মুক্তিসাধনমূ অপরোক্ষজ্ঞান:

ছারামুক্তিহেতোর্ধোগস্তানভিধানাদিতি গৃঢোহভিসন্ধিঃ ॥ ৮০॥
গুটাভিসন্বিরেবোত্তরমাহ যদূযোগেনেতি। যথা যোগস্তাপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্ব

মস্তি এবং বিবেকস্তাপীত্যত্রাপি গৃটোহভিসদ্ধিঃ। ইণানীং চোদ্যপরিহারয়ো,
রুভয়োরভিমন্ধিং
প্রকটয়তি জ্ঞানেতি। যথাপরোক্ষজ্ঞানসাধনত্বেন যোগো২ভিহিত।

পুরব্বমিরধ্যায়ে তথা এতদধ্যায়াভিহিতেন গোঁণীদ্যাত্মবিবেকদ্বার৷ কোশপঞ্চবিবে.
কেনাগি জ্ঞানমুৎপদ্যতে এবেত্যর্থঃ॥ ৮১॥
থাকে, কেবল চৈতন্য প্রকাশ পায়; যেমন: অতিশয় অস্নরসবিশিষ্ট তিস্তিড়ীফল

লবগের সহিত মিশ্রিত
হইলে অতি অয্নরম তিরম্কত হইয়া মাত্রায় প্রকাশিত
হয়, উহাও তদ্রীপ.। ৭৮৭৯

সমর্থ হইলেও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় কি? এমত যদ্দি আশঙ্কা
কর,তবেশুন বলি,_যোগ ছারা যাহা হয়, স্বরূপ বিবেক ছ্বারা তাহাই হয়,যে

পঞ্চদশী।

৪৩০

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানৎ তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাঞ্চ বিবেকিনাম্ ॥ ৮২ ॥

অসাধ্যঃ কম্তচিদ্ যোগঃ কম্তাচিজ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ |
ইং বিচারধ্য মাগে তব জগাদ পরমেশ্বর ॥ ৮৩
যোগে কোহতিশয়স্তেহত্র জ্ঞানমুক্তং সমং ছয়োঁঃ।
রাগদ্ধেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো! যোগিবিবেকিনোঠ ॥ ৮৪ |
তত্র কিং প্রমাণমিত্যাশশ্ক্যাহ যৎ সাজ্যৈরিতি।

সাজ্যোরাস্থানাত্মবিবে-

কিভির্যৎ স্থানং মোক্ষরূপং প্রাপ্যতে তদৃযোগৈর্যোগিভিরপি গম্যতে প্রাপ্যতে,

ইতি বচনেন যোগিনাৎ বিবেকিনাঞ্চ ফলৈকত্বৎ জ্ঞানদারা মোকষলক্ণফলকৈকবমুক্তমিত্যর্থ; ॥ ৮২॥
ননুবিবেকযোগয়োরেকমেব
চেৎ ফলং তরহ্যনয়োরন্ততরস্তৈব যুক্তৎ শাস্্রেযু
প্রতিপাদনৎ নোভয়োরিত্যাশশ্ক্যাধিকারিবৈচিত্রযাৎ যুক্তমুতযোঃ প্রতিপাদনমিত্যভিপ্রায়েণাহ অসাধ্য ইতি ॥ ৮৩॥
ন্ত্যস্তায়াসসাধ্যস্ত

যোগস্ত নিরায়াসমুলভাদ্ বিবেকাদদতিশয়ো বক্তব্য

ইত্যাশশ্ক্য মোহতিশয়ঃ কিম অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বাহুচ্যতে উত রাগম্েনিবৃততিহেতুত্বাৎ অথবা দ্বৈতানুপলব্ধিকারণত্বাং ইতি বিজ প্রথমে পক্ষে ফলসাম্যমিত্াহ যোগ ইতি। দ্বয়োবিবেকযোগয়োরুভয়োরপি জ্বীনলক্ষণৎ ফলং সমমুক্তং
যৎ সাঙ্যৈরিত্যাদিন৷ অতন্তব যোগে কোহতিশয়ঃ ন কোহীতার্থঠ ।দ্বিতীয়
প্রত্যাহ রাগদেষেতি ॥ ৮৪ ॥

জ্বীনসিদ্ধির
নিমিত্ত যোগ উক্ত হইয়াছে, স্বরূপবিবেক
দ্বারা তাহ! কেন না
হইবে? ৮০1৮১।

আত্মানন্দ-স্বরূপ
বিবেকদ্বারাযেফলপ্রান্তি হয় যোগদ্বারাতাহাই হয়।
গীতায় এইরূপে যোগী ও বিবেকীদিগের ফলের এক্য উক্ত হইয়াছে । কৌন
ব্যক্তির যোগে কোন ব্যক্তির বাবিবেকনিশ্চয়ে অসামর্থ্য দেখিয়। বিচারপুরব্ক
পরমেশ্বর
এই উভয় মার্গনিরাপণ করিয়াছেন
।৮২৮৩।

যোগ ও.বিবেক উভয়েরই তত্বজ্ঞানরূপ ফল সমানভাবে উক্ত হইয়াছে,

অতএব কষ্টসাধ্য সেই যোগে তোমার এত আগ্রহ কেন? রাগ-ঘেষাদির
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ন প্রীতিব্বিষয়েঘস্ডি প্রেয়ানাত্যেতি জানতঃ।
কুতো! রাগঃ কুতে। দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপন্ঠতঃ ॥ ৮৫ ॥
দেহাদেঃ প্রতিকুলেযু দ্বেষস্তল্যো দ্বয়োরপি।
দ্বেষং কুর্বন্নযোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশ2 ॥ ৮৬ ॥

শ্বৈতস্য প্রতিভানন্ত ব্যবহারে ঘ্বয়োঃ সময্।

সমাধো নেতি.চেৎ ততবক্াদ্বৈতত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৭ ॥
বিবেকিনো! রাগাদ্যভাবমুপপাদয়তি ন শ্রীতিরিতি। আত্মা প্রিয়তম ইতি
জানতঃ পুরুষস্ত ন তাবদ্ বিষয়েষু শ্রীতিরস্তি অতে। ন তেযু রাগে! জায়তে
রাগহেতোরানুকূল্যক্ঞানস্তাভাবাৎ।

নাপি দ্বেষঃ তদ্বেতোঃ প্রাতিকুল্যঙ্ঞানস্তা-

ভাবাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫॥

নন্নু বিবেকিনো ব্যবহারদশায়াং দেহাছ্যুপদ্রবকারিযু
ঘেষে দৃণ্ঠতেইত্যাশঙ্ক্য

তন! যোগিবিবেকিনোস্তল্য
ইতিপরিহরতি দেহাদেরিতি। প্রতিকুলেষু বৃশ্চিকাদিযু
দ্বেষকর্তস্তদা যোগিত্মেৰ নাত্যুপগম্যতে চেষ্তবত! তি তাদুশস্ত বিবেকিত্বমপি

নাত্যুপগচ্ছাম ইত্যাহ দ্বেষমিতি। তাদৃশো দ্বেষকত্তী। চেদবিবেক্যপি বিবেকবানপি
ন্ভব্তীতার্থ॥ ৮৬॥
নন
বিবেকিনে৷ দ্বৈতদর্শনমস্তি যোগিনস্ত তান্তীতি তৃতীয়ে বিকল্পে যোগিনো-

হতিশয়ো৷ তবিষ্যতীত্তযাশঙ্ক্য বিবেকিনম্ত দৈতদর্শনং কিং ব্যবহারদশায়ামুচ্যতে
উতান্তাদেতি বিকল্প্য আদ্যে ত্যোগিনোহপি সমানমিত্যাহ ছৈতস্তেতি। দ্বতীয়-

মাশঙ্কতে সমাধাবিতি। যোগিনঃ সমাধিকালে দৈতদর্শনং নাস্তীত্যুচ্যতে চেদিত্য-

ধ্যাহারঃ। তরি বিবেকিনোহপি বিবেকাশায়াং দৈতাদর্শনং তুল্যমিতি পরিহরতি
অভাবরূপ যে ফল, তাহাও যোগীও বিবেকীর সমান। বিষয়ে যাহার শ্রীতি

নাই ও আত্মাকেই
ঘিনিপ্রিয়রূপে জানেন, তাহার রাগই বাকেখায়
আরদেই
বাকোথায় ? যেহেতু তিনি কাহাকেও প্রতিকূল দেখেন না। ৮৪1৮৫।
দেহাদি-পীড়কের প্রতি যেদ্বেষজন্মে, তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়েরই
তুল্য! যদধি বল,দ্বেষথাকিলে যোগী হয়না; আমি বলি, বিবেকীও
হয়না।

ব্যবহারকালে যেদ্বৈতপ্রতিভাত হয়, তাহা উভয়েরই সমান, যদিবল,সমাধিকালে

পঞ্ষদ্রশী ।

১৪৯

বিবক্ষ্যতে তদম্মীভিরন্বৈতানন্দনামকে ।

অধ্যায়ে হি তৃতীয়ে তৎ সর্ববমপ্যতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৮ ॥
সদা পশ্ঠন্ শ্জানন্দমপশ্ঠন্নখিলং জগৎ।
অর্থাদ যৌগীঠি চেৎ তহি সন্তষ্টে। বর্দাতাং ভবান্ ॥ ৮৯॥

ব্রন্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে।
দ্বিতীয়োহধ্যায় এতন্মিক্লাত্মানন্দে। বিবেচিত ॥ ৯০ ॥

ইতি ব্রহ্ষানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্ঃ ॥
দ্বদিতি। যোগিন' সমাধিদশায়ামিবাদ্বৈতত্ববিবেকিনোহ
দ্বৈত তৰ্মিতি শ্রুতি-

ুক্তিভ্যাৎ বিবেচনং কুর্তোহপি তক্মিন্ কালে দৈতদর্শনং নাস্তীত্য্থঃ ॥ ৮৭ ॥
কথখং তদতাব ইত্যাশক্ক্য উপরিতনেহ্ধ্যায়ে জুপপাদগ়িষাতে ইত্যাহ
বিবক্ষতে ইতি। উত্তমর্থং নিগময়তি সর্ব্বমগীতি॥ ৮৮ ॥
নন 'দ্বৈতাদশনিসহিতাত্বদর্শনবতো৷ যোগিত্বমেব ভবিষ্যতীতি শঙ্কতে সদ

পল্যুননিতি। ইট্টাপত্তা| পরিহরতি তহাঁতি ॥ ৮৯।
অধ্যায়ুতাৎপধ্যৎ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ব্রহ্ধানন্দেতি ॥ ৯০ ॥

ইতি ব্রহ্ধানন্দে আত্মানন্দব্যখা! সমাপ্ডা ॥
যোগীর দ্বৈততান হত্ব না, তরে অদ্বৈত জ্ঞানীরও তত্বিচারকালে তাহ।
হয় না। ৮৬৮৭ ।

বন্ষ্যমাণ অদ্বৈতানন্দ নামক অধ্যায়ে উক্ত মন্গলজনক বিষয় সকল প্রতি-

পাদিত হইবে, এস্থলে আর বাহল্যের প্রয়োজন নাই। যিনি সর্বদা নিজানন্দদর্শনে মগ্, দবৈতদর্শন যাহীর সুপতপ্রায়, তিনিই ফলতঃ যোগী, এই যদি ভাব, তবে
তুমি সন্ত্ট হও এবং তোমার জয় হউক। ৮৮৮৯।
মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়। ব্রহ্ধানন্দনামক গ্রন্থের দ্বিতীয়
অধ্যায়ে এই আত্মানন্ন্বরূপ বিবেচিত হইল। ৯*।

(ইতি বরন্ধানন্দে আত্মানন্দ সমাপ্ত ॥ )

ভ্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ।
পপ

ব্রক্মানন্দেহ
দৈতা নন্দঃ |

যোগানন্দ; পুরোক্তে। যঃ স আত্মানন্দ রা |
কথৎ ত্রন্ষত্বমেতন্ত সন্বয়স্যেতি চেৎ শৃণু॥ ,

অকাশীদি স্বদেহাস্তৎ গাজীর |
নত1্ীভারউীতীবিদারণমনী্বরৌ।
্রহ্ধানন্দাভিধে গ্রন্থে্ৈতানন্দো বিবিচ্যতে ॥

নগবাননদস্্িবিধো ব্রদ্ধানন্দো বিদ্যানখং তথা বিষয়ানন্দ ইতি প্রথমাধ্যায়ে
আনন্ত্রয়মেব প্রতিজ্ঞায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে তদতিরিক্তাত্মানন্দনিরপণাৎ তথ্বিরোধো

জায়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_যে'গানন্দ ইতি। যথা প্রতিজ্ঞাতস্ৈব ্র্ধানন্নস্ত
যোগজন্যসাক্ষাৎকারব্ষযতেন

যোগানন্দত্বং

নিরুপাধিকত্বেন

নিজানন্দত্ববট

ব্যব্থতৎ তথা চ তন্তৈব গৌণমিথ্যামুখ্যাত্ববিবেচনেনাবগম্যত্
ক্ষয় আত্মা,
নন্দত্বমভিহিতমিতি ভাব;। ননু স্বজাতীয়াদু গৌণাতবনঃ পুক্রভার্যাদেমিথ্যা-

স্বনো দেহাদেবিজাতীয়াবাকাশাদেশ্চ ভিনস্ত সদঘয়স্তাত্মানন্বস্ত প্রথমাধ্যায়োক্তাদ্বিতীয়যোগানন্দরূ্পতা ন সম্ভব্তীতি শঞ্কতৈ কথমিতি। সজাতীয়ত্বেনাভিমতন্ত

গৌণাস্মনঃ পুত্রদে্িধয্বনো দেহাদেশ্ঠ তৈত্তিরীযশ্রুত্যভিহিতজগদস্তঃপতিস্বাদাকাশাদেশ্চ জগত; আত্বানন্দাতিরেকেণ'সন্বাচ্চাদ্িতীয়্রহ্গরূপতা তন্ত ঘটতে ইতি
সবহুমানমুস্তরমাহ- শৃর্বিতি॥ ১ ॥

আকাশাদীতি। “তম্মাছ! এজস্মাদাত্বন আকাশ; সম্ভূত' ইত্যাদিকয়! তৈত্তিরীয়পূর্বে যেযোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে আত্মানন্দ
বলিয়! জানিৰে,
কিন্ত মেইস্ধিতী় বন্তরঅদযব্র্গত্ব
কিরূপে সম্ভব হয় অর্থাৎ যোগানন্দ এবং
নিজানন্দ এক, নিজনন্দই নিরুপাধিক ব্রহ্ধীনন্দ, আত্মানন্দত বিবিধ, তন্মধ্যে

গ্বৌণাত্মানন্দও মিথ্যানন্দও আছে--এই ছুই আত্মানন্দ দেহ-ঘটিত, হৃতরাং

স্িতীয়; এই বস্তকে অদ্বিতীয় নিজানন্দরূপে ঘোগানন্দের সহিত অভি ব্রা:

পঞ্চদশী ।

৪৪৩

জগন্াস্তান্যদানন্দাদ দ্বৈতত্রক্মত। ততঃ ॥ ২ ॥

আনন্দাদ্ধ্যেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যামন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক ॥ ৩॥
কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নে! ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্।

মৃদ্ধদ্বেষ উপাদানং ন নিমিত্তৎ কুলালবৎ ॥ ৮ ॥
শ্রুত্যা অভিহিত জগৎ স্বকারণভূতাদানন্দাৎ যত; পৃথক নাস্তি অতন্তস্তাত্ানন্দস্তাদ্বিতীয়ত্মমিত্যভিপ্রায়; ॥ ২॥

ননদাহৃতশ্রতিবাক্যেনাত্বনঃ কারণত্বং শ্রয়তে নাননদস্তেত্যাশক্ক্য তত্প্রতি-

পাদকং তীয়মেব 'আনন্দাদ্ধযেব খম্থিমানি ভূতানি জায়্ত' ইত্যাদিবাকামর্থতঃ

পঠতি আনন্দাদিতি। ব্যাখ্যাতমূ। ফলিতমাহ-_ইত্যুক্তেতি। তন্রেদমনুমানং
সৃচিতং__বি্তং জগদানন্দানন ভিদ্যতে ততকারধ্যবাঁৎ যদ্ যৎ্ কা্ধ্যং তত ততে। ন

ভিদ্যুতে যথামৃতকার্্যং ঘটাদি মৃদো ন ভিদ্যতে ইতি॥ ৩।
কুলালাদুৎপন্নস্ত ঘটস্ত ততে| ভেদদর্শনাদনৈকাস্তিকতা

হে তারিত্যামদ্ধ্য

কুলালস্ত নিমিত্তকারণত্বাৎ ইহানন্দস্টোপাদানতৃসমর্থনা্মৈবমিত্যাহ--কুলালাদিতি।
এষ আত্মানন্দে! যৃদ্ধৎ যৃদৃঘটস্তেব উপাদানমূ কারণমৃ।

কুলালবৎ কুলাল

ইব ন নিমিত্ত নিমিততকারণং
নভব্তীতি॥ ৪॥
যায় কিরূপে? এমত যদি আশঙ্ক! কর, তবে শ্রবণ কর, _-তৈত্তিরীয় ্রতিতে

উক্ত আছে, আকাশাদি শ্বদেহ পধ্যস্ত সমূদায় জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন
নহে; হৃতরাৎ আত্মানন্দেও অৈতত্্গত্ব আছে। ১। ২।
জগৎ সমুদয় আনন্দ হইতে উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত এবং আনন্দে বিলীন

হয়, অতএব আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক্ হইবে? ষদি বল,
কুস্তকার
হইতে ঘটউৎপন্ন হয়,কিন্তুতাহা কুস্তকার হইতে ভিন্ন দেখা যায়;
(আনন্দ হইতে উৎপন্ন জগৎও আনন্দ হইতে ভিন্ন হইতে পারে) তাহার
উত্তর এই যে,_কুন্তকার যে প্রকার ঘটের নিমিত্তকারণ, আনদ্দ সেরূপ
নিমিত্তকারণ
নহেন, মৃত্তিকার ন্যায় তিনি ঘটের উপাদান
কারণ (সুত্তরাং
ভিন্ন নহেন )। ও। ৪1

৪8৪

পঞ্চদশী।

স্থিতি্লয়শ্চ হুন্তশ্য কুলালে স্তো ন হি কচিৎ।

দৃন্টো তৌ ম্বৃদি ত্ৎ স্যাঁদুপাদানং তয়োঃ শ্রাতে ॥ ৫ ॥
উপাদানৎ ত্রিধা ভিন্নং বিবার্ভ পরিণামি চ।

আরন্তকঞ্চ তত্রাস্তোণ ন নিরংশেহবকাশিনে ॥ ৬ ॥
আরম্তবাদিনোহন্যন্মাদন্াস্যোৎ পভিমুচিরে।
নন কুতো নোপাদানত্বং কুলালগ্তাপি ইত্যাশঙ্ক্য স্থিতিলয়াধারতৃরূপোপাদান-

লক্ষণীভাবাদিত্যাহ--স্থিতিরিতি। হিযস্মাৎ কারণাৎ ঘাটন্ত স্থিতিলয়ৌ কুলালাখারৌ ন ভব; অতে। নোপাদানত্বমিতি শেষঃ। কুত্র তহি তাবিত্তত আহ-__
ৃষ্টৌ ভাবিতি। তে ঘটন্ স্থিতিলয়ৌ তদুপাদানভূতায়াং মৃদ্যেদৃষ্টোপ্রতক্ষেণোপলবৌ । ভবত্বেবং তত্র প্রকৃতে 'কিমায়াতমিত্যত আহ--তদ্বদিতি। যন্ধৎ
'ঘটন্ত মৃছুপাদানৎ তদজ্জঞগতোহপ্যানন্দোপাদানৎ স্যাৎ। তত্র হেতুঃ তয়োরিতি। তয়োজগংস্থিতিলয়য়োঃ শ্রুতে আনন্দাদ্ধযেবেত্যাদিবাক্যে আনন্দ'হেতুকত্ব হবণাদিত্যরথঃ॥ ৫ ॥

আননদস্ত স্বভিমত জগছুপাদানতৃৎ বুৎ তদবান্তরভেদমাহ-_উপাদানমিতি।

তন্র বিবর্তং পরিশেষয়িতুমু ইতরৌ পক্ষে দৃষয়তি তত্রেতি। অস্তৌ৷ আরম্তপরিণামপক্ষৌ নিরংণে নিরবর়বে বন্তুনি নাবকাশিনৌ অবকাশবস্তো ন ভবতঃ ॥ ৬॥
অয়োরনবকাশিক্তমেব দর্শয়িতুং তাব্দারভ্তাকবাদিমতমনো বদ্তি আরস্তেতি। আরন্তবাদিনো বৈশেষিকাদ়; অন্তম্মাৎ কার্্যাপেক্ষয়। অন্তম্বাৎ
কারণাদন্স্ত কারণাপেক্ষয়া অন্তস্ত কার্যযস্টোৎপত্তিমুচিরে উক্তবন্তঃ। কুত এবং

নিমিত্তকারণরূপ কুম্তকারে ঘটের স্থিতি ও লয় কখন সম্তৰ হয় না, উপাদান

কারণরূপ মৃত্তিকাতেই তাহা দেখা যার, তদ্রপ উপাদানরূপ সেই আনন্দে
জগতের স্থিতি ও লয় হয়। এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়৷ আনন্দকে উপাদান্
কারণ বলা যায়; সেই উপাদান কারণ তিন প্রকার ; ধধা, _বিবর্ত উপাদান,
“পরিণামী উপাদান এবং আরস্তক উপাদান। ইহার মধ্যে শেষোক্ত
ছুইপ্রকার
উপাদানত্ব
নেইনিরবয়ব পরত্রদ্ে অনস্তব। ৫ ৬।

আরম্তবাদীরা৷ এক বন্ত হইতে অন্য বন্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে,

পঞ্চদশী ।
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তান্তোঃ পটস্যনিম্পতে্ভিন্ন তন্তপটো খলু॥ ৭॥
অবস্থাস্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।

স্যাৎ ক্ষীরং দধি সৎ কুস্তঃ স্ববর্ণৎ কুগুলৎ যথা ॥ ৮॥

অবস্থাস্তরভানন্তর বিবর্তো রজ্জুসর্পবৎ।

নিরংশেহপ্যন্ত্যসৌ ব্যোন্সি তলমালিন্কল্পনাঁৎ ॥ ৯ ॥

ততো! নিরংশ আনন্দে বিবর্তে। জগদিধ্যতাম্।
ব্দস্তি ইত্যত আহ তস্তোরিতি। নিপ্পত্তেরুৎপত্ত্র্শনাদিতি শেষ। এতাবত
কথ, কার্যকারণভেদসিদ্ধিরিত্যত আহ ভিন্নাবিতি। বিরুদ্ধপরিণামত্তাৎ বিরুদ্ধার্থ্রিয়াবন্বাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

.

ইদ্দানীং পরিণামন্বরপমাহ অসস্থান্তরেতি। একট্যৈৰ বন্তানঃ পূর্্াবস্থাত্যাগপুরঃসরমবস্থান্তরপ্রাপ্তি পরিণাম ইত্যথঃ। তমুদ্াহরতি।_প্ভাৎ ক্ষীরমিতি।
যথা ক্ষীরমৃত্নুবর্ণাদীনাৎ ক্ীরাদিব্যবহারযোগ্যতাৎ পরিত্যজ্য দধ্যাদিব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ॥৮॥
ইদানীং বিবর্তলক্ষণমাহ __অবস্থাত্তরেতি। তুশবঃ পূর্বস্থাৎ পক্ষতবয়াৎ
বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থ: | পূর্ব্বাবস্থামপরিত্যজ্য এব অবস্থান্তরভানৎ বিবর্তঃ।

তমুদাহরতি,_রজ্জুসর্পবদিতি। যথা রজ্জা্নাবস্থতস্তৈব
দয সর্পা্বন।ভান
বিবর্তঃ। নলু বিবর্তুমানস্ত রজ্জ্বাদেঃ সাংশত্বদর্শনাৎ নিরংশে সোহপি ন ঘটতে

ইত্যাশঙ্ক্য নিরবয়বে গগনাদাবপি তদর্শনান্মৈবমিত্যাহ,_-নিরংশেহগীতি। অসৌ
বিবর্তঃ ব্যোয়ি তলতৃমধোমুখেক্রনীলকটাহতুল্যত্বং মালিম্তৎ নীলবর্ণতা তয়োঃ
কল্পনাদাকাশস্বরূপানভিজ্ঞৈরারোপ্যমাণত্াদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
ফলিতমাহ তত ইতি। ততো নিরংশেহপি বিবর্তসন্তবাজ্জগলিরংশে আনন্দে

তত্তহইতে বস্ত্রকে পৃথক্ বন্ত
উৎপন্ন হয়। এন্থলে তাহারা
তন্ত
হইতেবন্তর
যথা,_বলিয়া অঙ্গীকার করে। এক বস্তুর অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যথা
ছষ্ধের পরিণাম দি,মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, হুবর্ণের পরিণাম কুগুল ইত্যাদি ।৭1৮

স্বরূপ অবস্থাত্তর নাহইলেও যদিঅবস্থাস্তর জ্ঞানহয়, তবেতাহাকে বিবর্ত
বল! যায়, যেমন রজ্জুতে অর্পজ্ঞান হয়। এ প্রকার বিবর্ত ন্রিবয়ৰ অর্থাৎ

অপরিচ্ছিন্ন পদার্থেও সম্ভব হয়। যেমন আকাশে তলও মলিনতা৷ অর্থাৎ ইন্ত্নীল৩৮
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পঞ্চদশী।

মায়াশক্তিঃ কল্লিক! স্যাদৈন্্রজালিকশক্তিবৎ ॥ ১০ ॥

শক্তি? শক্তাৎ পৃথঙ্নান্তি তদ্ধদ্ দৃষ্টের্নচাঁভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কন্ত সঃ ॥ ১১ ॥
শক্তেঃ কাধ্যান্রমেয়ত্বাদকাধ্যে প্রতিবন্ধনমূ ।
বিবর্তঃ কল্পিত ইত্যঙ্গীকাধ্যমিত্যর্থ । নব্বদ্িতীয়ে আনন্দে জগংকল্সন্মনুপপন্নং
কল্গনাহেতোরভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মায়াশক্তিরিতি। শক্তেঃ কল্পকতৃৎ ক তৃষ্টমিত্যত

আহ প্রব্রজালিকেতি। যখৈক্রজালিকনিষ্ঠায়া মণিমন্্াদিরূপায়! মায়া শক্তেগ্ষবর্বনগরাদিকল্পকত্বং তথেত্য্থঃ ॥ ১০॥

নবানন্বাত্বাতিরিক্তায়াঃ মায়ায়া অস্ুপগমে দ্বৈতাপত্তিরিত্যাশশ্কযাস্তা অনির্বচনীয়ত্নোনৃতত্বং বন্তুমূ উ্তরত্র বকষ্যমাণায়৷ লৌকিক্যা অগ্যাদিগতশক্তেস্তাবনডেদেন
বা অভেদেন ঝা নির্বভুমশক্যত্ দর্শয়তি শক্তিরিতি। শক্তিরপ্র্যাদিনিষ্টা স্ফোটাদিজনিকা শক্তাৎ অপ্্যাদিস্বরূপাৎ পুথক্ তেদেন নাস্তি। কুত ইত্যত আহ ত্বদিতি | তত্বৎ তথাতৃত্ত ভেদেনাসবৃস্ত দৃষ্েদর্শনাদগ্যাদিস্বরূপাতিরেকেণীনুপলত্য-

মানত্বাদিত্যর্থঃ| নাপ্যগ্ব্যাদিস্বরপমেব শক্তিরিত্যাহ ন চাভিদেতি। অভিদা
অভেদোহপি
নচ নৈব। তত্রাপি হেতুমাহ প্রতিবন্ধস্তেতি। মণিমন্ত্রাদিভিঃ শক্তি-

কার্য ক্ফোটাদে; প্রতিবনধদ্শনাৎ, স্বরূপাততিরিক্া শক্তিরষটিব্যেত্যভিপ্রায়ঃ। ভবতু
প্রতিবন্ধদর্শনং শক্তের্ভেদোহুপি মা ভূ, কো৷ দোষন্তত্রাহ শল্তীতি। প্রত্যক্ষসিদ্ধস্াগরযাদিস্বরূপস্ প্রতিবন্ধাসত্তবাৎ ভি
সতি প্রতি
বন্ধোহপি নিবিষয়ঃ স্তাদিত্যতিপ্রায়। ॥ ১১॥
নহৃতীন্দরিয়ায়াঃ শক্তেঃ কথৎ প্রতিবন্ধোহবগ্তুৎ শক্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ শক্তেরিতি। অতীন্দ্িয়াপি শক্তির্ঘতঃ কাধ্যলিস্বগম্যা অত; অকার্যে সত্যপি কারণে

কটাহতুল্যত্ব কলিত হয়। অতএব এই জগৎ, অপরিচ্ছিন্ন মেই আনন্দের,
বিবর্ত; রল্লজালিক শক্তির স্তায়মায়াশক্তিই তাহা কল্পনা
করে। ৯।১০।

আনন্দরূপ ঈশ্বরহইতেমায়াশক্তির পৃথক্সম্ভানাই, যেহেতু লোকে দেখা
যায়যে,শক্তবন্তহইতে শক্তিভিন্ননহে। কিন্তু,শক্তি,শক্তবস্তুর সহিত অভিন্নও
নহে, যেহেতু মধে) মধ্যে শক্তির বাধও দৃষ্ট হয়, যদি অভিনই হয়,
তবে সেবাধকাহার হইবে? (শক্ত
ত আছেই ) শক্তি কার্য্যদ্বার অনুমেয়;

পঞ্চদরশী।
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জ্বলতোহগ্নেরদাহে শ্তান্মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধত1 ॥ ১২ ॥

দেবাত্বশক্তিৎ স্বগুণৈনিগুঢ়াৎ মুনয়োহবিদন্।
পরাস্ত শক্তিবিরিবিধ। ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিক ॥ ১৩ ॥

ইতি বেদবচঃ প্রাহ বসিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
কার্ধযানুৎপত্তৌ মত্যাং প্রতিবন্ধনৎ প্রতিবন্ধোহবগম্যতে ইতি শেষঃ। উক্তমর্থ,
ৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন স্প্টয়তি জলত ইতি। লোকে স্বরূপেণ প্রজলতোহগ্নেঃ
সকাশাদূ দবাহাদিলক্ষণে কার্োহনুৎপদ্যমানে সতি মন্্াদিপ্রতিবন্ধতা মন্ত্রাদীনাং
অগ্নিশক্তিপ্রতিবন্ধকতৃমমিত্যর্থ ॥ ১২॥

ইখৎ লৌকিকশকতিৎ স্বরূপতঃ প্রমাণতশ্চোপন্তস্ত ইদানীং মায়াশক্তিসত্তাবে
“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্রন্ “দেবাত্মবশক্তিং দ্বগ্ুণৈনিগুটা'মিতি শ্বেতশ্বতরোপনিষদ্ বাক্যমর্থতঃ পঠতি দেবাস্মশক্তিমিতি। মুনয়ঃ কালম্ষভাবাদিঘু কারপণবাদেবু

দোষদর্শনবন্তো জগৎকারণজিজ্ঞাসয়া ধ্যানযোগমাস্থিতাঃ অধিকারিণো দেবাস্শক্তিং
দেবন্ দ্যোতমানস্ত স্বপ্রকাশচিদ্রপস্তাত্বনঃ প্রত্যগতিনস্থ ব্রহ্ধাণঃ শক্তিৎ মায়ারূপাং

্বগুপৈঃ শ্বকাধ্যভূতৈঃ স্থুলহুক্ষশরীরৈনিগুঢাৎ নিতরাৎ গুঢ়ামারৃতাম্ অব্দন্
সাক্ষাৎ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তন্তামেবোপনিষদি স্থিতৎ “পরাস্ত শক্তিবরববিধৈব আয়তে

স্বাতাবিকী জ্ঞানবলত্রিয়! চে'তি বাক্যান্তরমর্থতঃ পঠতি পরাস্তেতি। অস্ত ব্রন্াণঃ
পরা উৎকৃষ্টা জগংকারণভূত৷ শতিবববিধা শ্রায়তে ইতি বাক্যশেষঃ৷ বিবিধ্বমেৰাহ ক্রিয়নেতি। ক্রিয়াঙ্ঞানে প্রসিদ্ধ বলমিচ্ছাশক্তির্ানক্রিয়াশক্তিসাহচর্ঘ্যাৎ।
ক্রিয়াদিশক্তয়, আত্ম! স্বরূপং যস্তাঃ সা৷ ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিক ॥ ১৩॥

ইদ্ৎ বাক্যদবরৎ কুত্রত্যমিত্যত আহ ইতীতি। ন কেবলৎ মায়াশকতিঃ শ্রুতিপ্রসি্ঝা কিন্ত স্মৃতিসিদ্ধাগীত্যাহ বসিষ্টশ্চেতি। যথা শ্রতির্চিত্রাং মায়াশক্তিমৃ
অতএব কারণ সত্বে কাধ্য নাহইলেই তাহাকে বাধ বা! প্রতিবন্ধ বল! যায়।
প্র্বলিত অগ্নি যদি দাহ না| করে, তবে সেস্লে মন্ত্রাদিকে শক্তির প্রতিবন্ধক
ৰলিতেই
হয়। ১১। ১২।

সেই পরম দেবতা পরমেশ্বরের শক্তি, (সব রজঃ প্রভৃতি) সয় হারানিগ্ঢ,
ইহা মুনির। জ্ঞানযোগে অবগত হন। ক্রিয়॥ জ্ঞান, এবং ইচ্ছা! ইহার
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সর্ববশক্তিপরৎ ত্রন্ম নিত্যমাপূর্ণমদয়ম্ ॥ ১৪।
যয়োক্লসতি শক্ত্যাসো প্রকাশমধিগচ্ছতি।
চিচ্ছক্তিত্র ্মণো রাম ! শরীরেযৃূপলভাতে ॥ ১৫ ॥
স্পন্দশক্িশ্চ বাতেষু দাঁটটশকিস্তথোপলে ।
দ্রবশক্তিস্তথাস্তঃম্থ দাহশক্তিস্তথানলে ॥ ১৬॥

শৃম্শক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তিরিরিনাশিনি ।

যথাণ্ডেহস্তরম হাসর্পো জগদস্তি তথাত্বনি ॥ ১৭ ॥
ফলপত্রলতাপুত্পশাখাবিটপমুলবান্।
উক্তবতী বসিষ্টোপি তাং তথোক্তবান্ বাসিষ্টাতিথে গ্রন্থে ইতি শেষঃ। মায়াশক্তিপ্রতিপাদকান্ বাসিষ্টশ্লোকান্ পঠতি সর্কেতি।

“নিত্যমাপুর্ণমনবয়ামিতি

বর্বণঃ পারমার্থিকৎ রূপমুক্তমূ। সর্ববশক্তীতি তশ্তৈৰ সোপাধিকং
রূপমৃ॥১৪॥
তৎপরৎ ব্রহ্ম যদ হয়ামায়াশক্ত্যা
উল্লমতি বিকসতি বিবর্ততে ইততদ
তদ অসৌ শক্তি প্রকাশমধিগচ্ছতি
অভিব্যক্তি প্রাপ্রোতি । ইদানীং তামেবাভিব্যকতিৎ প্রপঞ্চয়তি চিচ্ছক্তিরিতি। শরীরেষু দেবতিরঘ্যগনুষ্যাদিলক্ষণেযু চিচ্ছকিঃ
চেতনত্ব্যবহারহেতুভূতোপলভ্যতে দৃষ্তাতে॥১৫ ॥
স্পন্দশক্তিশ্চলনহেতুভূতা! | প্রকাশমধিগম্ছতীত্যুক্যানভিব্যক্তদশীয়ামপি
ব্রচ্মণি জগৎসন্তা দর্শিতা ॥ ১৬ ॥

অনভিব্যক্তস্তাপি সত্বে দৃষ্ান্তমাহ যখেতি ।' ১৭॥
জ্বাভাবিক পরমশক্তি আছে, ইহা! বেদবাকো আছে

এবং বসিষ্ট ধষিও

রামচন্দ্রকে তাহাই কহিয়াছেন, যথা, নিত্য পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয়
পরমেশ্বর যখন যেশক্তিদ্বারা বিবন্তিত হন, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পান। হে রাম!
দেবমমুষ্যাদির
শরীরে পরব্রহ্গের চৈভ্য্য শক্তির উপলব্ধি হয়। ১৩--১৫।
বায়তে স্পন্দনশক্তি, প্রস্তরে দৃঢ়তাশক্তি, জলে ভ্রব্শক্তি, অগ্নিতে

দাহিকা শক্তি, আকাশে শৃ্ঠশক্তি, আর বিন্বরপদার্থে বিনাশশক্তি,

এইরূপে সর্বত্র পরব্রন্ষেরই শক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন কারণ

অবস্থায় এক ভিম্বমধ্যে
একপ্রকাণ্ড সর্প থাকে অথবা এক অনুযাত্র বীজমধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্ব, ও মুলবিশিষ্ট বৃহৎ এক বৃক্ষ

পঞ্চদশী |
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মনু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেদৎ ব্রন্ষণি স্থিতয্ ॥ ১৮ ॥
কচিৎ কাঁশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাছুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ দ্ষবাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৯॥

স আত্মা সর্ববগে। রাম ! নিত্যোদিতমহাবপুর্।
যন্মনাম্বননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ২০ ॥

আদে মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্ঠী
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচন! ভূবনাভিধান। |
বিচিত্রস্তাপি তন্ত সত্বেদৃষ্টান্তমাহ ফলেতি
॥১৮॥

ননু সর্মাসামপি শক্তীনাং যুগপদেবাভিব্যক্তিঃ কুতে| ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কচিদিতি। কচিদ্দেশবিশেষে। কদাচিতূ কালবিশেষে। কাশ্চিৎ শক্তাদয়ঃ। তাসাম-

যুগ্পদভিব্যতৌ দৃষ্ান্তমাহ,_দেশকাল ইত্যাদি। যথা ভূমিগঠানাং সর্ক্ষাং
বীজানাং মধ্যে দেশবিশেষে কালবিশেষে চ কেধাঞ্চিদেব বীজানামূ অন্কুরোৎ-

পত্ভির্ন স্ধবেষাৎ তদ্বদিত্যর্থ॥১৯॥

ইদানীং জগতঃ কল্পনামা ্ররপতাং দর্শারিতুং তৎকল্পকন্ত মনসো রূপৎ তাবদর্শয়তি স আত্মেতি। নিত্যেদিতমহাবপুর্নিত্যৎ সদা উদ্দিতং প্রকাশমানং
মহদ্েশকালাদিপরিচ্ছেদরহিতৎ বপুঃ স্বরূপং যপ্ত স তথা যদ যম্মিন্ কালে মনাক্
ঈষন্বননীং স্বপরাববোধনরূপাৎ শক্তিৎ মায়াপরিণামরূপাং ধন্তে ধারয়তি তৎ ওদ।

মন ইত্যুচ্যতে ॥ ২০ ॥
ইদানীং কর্পনপ্রকারমাহ। আদাবিতি। আদৌ প্রথম মননশত্যুল্লাসেন মনে।

ভবতি তনু তদনস্তরং বন্ধবিমোপদৃষ্টী বন্ধবিমোক্ষকল্পনে ভব্তঃ পশ্চাদনস্তরং
থাকে, তদ্রপ কারণ অবস্থায় এই সমুদায় জগং সেই পরত্র্মে অবস্থিত
হয়। ১৬--১৮।

দেশ কাল বিশেষে ভূমি হইতে বীজান্ধুরের স্তায় কোন সময়ে কোন
হাজো দশ হা
হই হয়। ১৯।

হেরাম! নিত্য বৃহৎ সর্ব সেই চিনা পরমাত্মা, যখন মায়াশকতিপ্রভাবে মননী শক্তি অর্থাৎ, স্বপরাববোধন-দামর্থা ধারণ করেন, তখন তিনি
ন; শব্দে অভিহিত হন। ২৫।
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ইত্যাদিক! স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা
মাথ্যায়িকা' স্থভগ ! বালজনোদিতেব ॥ ২১
বালস্ হি বিনোদায় ধাত্রী বন্তি শুভাৎ কথায্।
কচিৎ অন্তি মহাবাহো ! রাজপুক্রান্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥ ২২ ॥

ছোৌ ন জাতে তখৈকস্ত গর্ভ এব ন চ স্থিতঃ
বসন্তি তে ধর্্রযু*1অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ২৩ ॥
স্বকীয়াচ্জুন্সনগরান্ির্ণত্য বিমলাশয়াঃ।
গচ্ছজ্জে। গগনে বৃষ্মীন্ দরদশ্বঃকলশীলিনঃ ॥ ২৪ ॥

ভবিব্যন্নগরে তর রাজপুত্রান্ত্রয়োহপি তে।
স্থখমদ্য স্থিভাঃ পুত্র ! মবগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৫ ॥

ন্ৃষ্টাবেব ভুবনাভিধান! ভুবনমিত্যভিধানং যন্ত/; সা ভুবনাভিধানা প্রপঞ্চরচনা

প্রপঞ্স্ত গিরিনদীসরিৎ সমুদ্রাদে রচনা কল্পন তবতি ইত্যাদিকা এবন্্াকারা

ইয়ং জগতঃ স্থিতি প্রতিটা স্থির্যৎ গতা প্রাপ্ত। কলিতল্তাপি বাস্তবত্তপ্রতীতৌ
ৃ্টান্তমাহ। আখ্যা়িকেতি ঝলজনায় উদিত উক্তা আখ্যায়িকা কথা যথা
বাস্তব্ৃবুদ্ধিং গত তথেদৎ জগদিত্যর্থ ॥ ২১॥
হে সুভগ রাম! উক্ত প্রকার মন প্রথমে উৎ্পন্ন হয়, তদনন্তর বন্ধ

ও মুক্তি উভয় কঙ্সিত হয়, পণ্চাৎ চতুর্দশ ভুবন নামে বিখ্যাত এই বিচিত্র প্রপঞ্

কল্পিত হয়। শিশুর প্রতি কথিত পশ্চাছুক্ত আখ্যাফিকার স্যার এই জগতের
পূর্বাপর নিয়ম প্রত্ষ্া প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২১।
কোন বালকের প্রীতির নিমিত্ত ধাত্রীএই উত্তম উপন্াস বলিতেছে।-_“কোন স্থানে অতিচ্দ্দর তিনটী রাজপুত্র আছে, তাহার মধ্যেছুইজন অদ্যাপি
ভূমিষ্ঠ হয়নাই, আর একজন মাতৃগর্ভেও উৎপন্ন হয় নাই। অত্যন্ত অসৎ
বিচিত্র এক পুরীতে সেই ধর্মাত্বারা
বাস করেন। একদা বিমলান্তঃকরণ
সেই
রাজপুত্রেরা স্বীয় অসৎ নগর হইতে নির্গত হইয়া গমন করত আকাশে
ফলশানী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। হে বস! সই ভবিষ্যৎ পুরীতে মুখয়োপ-

পঞ্চদশী।
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ধাত্রৈবং কথিতা রাম ! বালকাখ্যায়িকা গুভা।

নিশ্চয়ং স যযে। বাঁলো! নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৬ ॥
ইয়ং সংসাঁ৫রচন! বিচারোজ্ঝিতচেতসামৃ।
বালকাখ্যান্িকেবেখমবস্থিতিমুপাগতা। ॥ ২৭ ॥

ইত্যাদিভিরূপাখ্যানৈম্্ায়াশক্তেত্ত বিস্তরযূ।

বিষ্ঠঃ কথয়ামাস সৈব শক্তিনিরূপ্যতে ॥ ২৮ ॥
হকার্য্যাদাশর্ত; সৈষা! ভবেচ্ছক্তিবিরবিলক্ষণ।
স্ফোটাঙ্গারো দৃষ্ঠমানে শক্তিন্তত্রানুমীয়তে ॥ ২৯ ॥
তামেৰ বাসিষ্ঠাং কথাং বথয়তি বালস্ত হীতি॥ ২২-_-২৬॥

ৃষ্টানতসিদ্ধমর্থৎদাষ্টা্তিকে যৌজয়'ত ইয়মিতি ॥ ২৭ ॥
বসিষ্টোক্তমুপসংহরতি ইত্যিভিরিতি। এবং মায়াসপ্ভাবে প্রমাণমূগন্স্ত
ভস্তানির্কচনীয়ত্বং বরং প্রতিজানীতে সৈব শক্তিরিতি ॥ ২৮॥
কার্ধ্যাদ্িতি। এষা মায়াশক্তিঃ কার্ধ্যা স্বকাধ্যভূতাৎ জগত; আশ্রয়ত
্বাশরয়াত ব্রহ্মণশ্চ বিলক্ষণ! বিপরীতম্বভাঁঝ। ভবে । মায়াশক্তেঃ কার্ধ/ৎ আশ্রয়তঃ

বৈলক্ষ্যণ্যৎ দৃষ্ান্তেন স্পষ্টয়তি স্ফোটাঙ্গারাবিতি। বহিগত্তশক্তেঃ কার্্যরপঃ
স্ফোটঃ আশ্রয়রূপোহস্গারশ্চ প্ররত্যক্ষণম্যৌ শক্তিন্ত কারযানুমেয়৷ অতস্তাভ্যাৎ
সা বিলক্ষণেত্যর্থ ॥ ২৯॥

জীবী সেই রাজপুত্রেরা এখন সুখে বাসকরিতেছেন। ধাত্রী বালকের প্রতি
এই প্রকার উপন্তাদ কছিলে পর বিচারশূন্ত বালকের বুদ্ধিতে তাহাই নিশ্চয়
জ্ঞান হয়। অতএব হে রাম! বিচারশূন্য ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে এই
সংসারের অবস্থিতিও তদ্রুপ নিশ্চিত হয়।” ২২--২৭।

ইত্যাদি নানা উপাখ্যান দ্বারা বমিষ্ট-খধি মায়াশক্তির বিস্তার কীর্তন
করিয়াছেন, সেই শক্তিই এস্থলে নিক্কপিত হইতেছে ২৮।
শক্তি-_কার্্য
এবংআশ্রয় হইতেপৃথক; ক্ফোট (ফোস্কা) দাহিকাশক্তির

কার্যআশ্রঈ__অঙ্গার, এ উর, প্রত্্গম্য। কিন্তু শক্তিকে তাহাতে অনুমান
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পৃথুবুপোদরাকারো! ঘটঃ কার্য্যোহত্র মৃত্তিকা ।
শব্দাদিভিঃ প্গুণৈরুক্তা শক্তিত্তৃতদ্বিধা ॥ ৩০ ॥
ন পৃথথাদদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্ত যথা তথা।
অতএব হচিন্ত্ৈষা ন নির্ববচনমহ্তি ॥ ৩১ ॥

কার্ধ্োৎপত্ডেঃ পুরা শক্তিনিগুঢা সবদাবস্থিতা।
কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাঁং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥
উত্তন্তায়ৎ মৃচ্ছক্তাবপি যোজয়তি পুথুবুধ ইতি। যঃ পৃথুবুধো দরাকারঃ পৃথু
সলৎ বুধুৎ বর্ডুলম্, উদরং যন্ত, সঃ পৃথুবুধোদরঃ তথাবিধ আকারো ঘস্ত সঃ

পৃথুবুরোদরাকারঃ তা্গ্ঘটঃ কার্ধাঃ শবম্পর্শরূপরসগন্ধাধ্যপকগুণৌগেতা মৃিকা
আশ্রয়ঃ শক্তিস্তদ্বিধা উভয়বিলক্ষণেত্যর্থ; ॥ ৩০ ॥

বৈলক্ষণ্যমেবাহ ন পুথাদিরিতি। শো পুথ্ভাদিার্ধাধর্থ নাস্তি শবদাদিকঃ
আশ্রয়ধর্ম্মোহপি ন বিদ্যতে অতো বিলক্ষণেত্যর্থ। তি সা কীদৃশীত্যত আহ

অস্ত্রতি! যথা. তথেত্যাক্তমেবার্থৎ বিশদরয়তি অতএব হীতি। ঘযতঃ কার্য াশরয়তণ্চ বিলক্কণা অতএবৈষা অচিন্ত্য। চিন্তিতুমশক্যা। নন্ু তছি অচিস্তযত্বমে-

তন; স্বরূপৎ স্ঠাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন নির্ধটনমিতি ভেদেনাভেবেনাচিন্ত্যতাদিনা বা
যেন কেনাপি রূপেণ নির্কচনৎ নাহৃতীত্যর্থ॥ ৩১ ॥
ননু কারণব্বরূপাতিরিক্তা শক্তির্ঘদ্যস্তি তহি কারণশ্বরূপমিব ন মা কুতোহ্ব-

ভাতে ইত্যাশস্ক্যাহ-কার্যোৎপন্তেরিতি। মৃৎশক্তির্ঘট।দিকাধ্যোৎপত্ডেঃ পুরর্বং মদদ
নিগৃটাবতিষ্ঠতে অতো! নাবতাসতে ইত্যর্থঃ। নিগুদত্বে উপরিষ্াদপি ন ভম্তা
অভিব্যক্তিঃ স্তাদ্িত্যশঙ্ক্যানভিব্যক্তস্তাপি

ন্বনীতাদেশ্বথনাদিনেব কুলালাদ-

করিতেহয়(অতএব শক্তি পৃথক )। কন্ধুগ্রীঝাদিবিশিষ্ট ঘট অচিন্তনীয়া ঘটোৎ-

পা্দিকা শক্তির কার্ঘয, পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিক! সেই শক্তির আশ্রয়,_কিন্তু শক্তি তদ্রপ

নহে )( অতএব এ উভয়
হইতে তাহার শক্তিকে ভিন্ন বলা! যায় )।২৯।৩০।
মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা! শক্তিতে কন্গ্রীবাদি নাই এবং শবাদি নাই; তাহার
যেরূপ স্বভাব, তাহাই আছে, অতএব অচিষ্তনীয়া সেই শক্তি কোন্প্রকার
তাহা নির্বচন বরাসম্ভবহয় না। ঘটকার্যের উৎগন্তির পুর্ব্বে ঘটোৎপািক!

পঞ্চদশী |
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পৃথুত্াদি বিকারাস্ত শপর্শাদিগুম্বত্িকাম।

একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্ব্বিচারবিকল! জনাঃ ॥ ৩৩ ॥
কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্নে্বা যাবানংশঃ স নো! ঘটঃ।
পশ্চাত্ত, পৃথ্বুরাদিম্রে যুক্ত হি কুভ্তত! ॥ ৩৪ ॥
স ঘটে! ন স্বদে! ভিন্নো! বিয়োগে সত্যনীক্ষণাঁৎ।

নাপ্যভিনঃ পুরা! পিগুদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
ব্যাপারেণ তন্াভিব্যক্তিঃ স্ভাদিত্যাহ কুলালাদীতি। আদিশবেন দচত্রাদয়ে
গৃহান্তে॥৩২॥
_ নন্ু কারণাতিরিক্তন্ত শক্তিকাধ্যন্ত
সর্ব কার্ধ্কারণয়োর্ডেদোন কুতোহুব-

ভামতে ইত্যাশঙ্ক্য

ভেদপ্রতীতিহেতোর্বিচারস্তাভাবাদিত্যাহ

পৃথুতবাদীতি।

অবিবেকিনো জনাঃ পৃরুবুধত্াদদিরূপং কার্য শৰম্পর্শাদিগুণরপাৎ কারণভূতাং
মৃত্তিকাম্ অবিচারত একীকৃত্য ঘট ইত্যাচক্ষতে ॥ ৩৩ ॥
উক্তন্ত ঘটব্যবহারস্তাবিচারমূলতবং কৃত ইত্যাশঙ্্যাহ কুলালব্যাপৃতেরিতি।

কুলালব্যপারাৎ পূর্ব্বভাবিনো মদংশন্তাঘটস্ত ঘটত্বেন ব্যবহারাদবিচারমূলত্বৎ তস্ঠেতি
ভাবঃ। কন্ত তহি ঘটতৃমিত্যত আহ পশ্চান্বিতি।

কুলালাদিব্যপারানস্তরভা'বনঃ

পৃথ্বুধোদরাকারন্তৈব ঘটশবাবাঠযত্বমুচিতং সার

ঘশহপ্রযোগ

দর্শনাৎ ইতি ভাব; ॥ ৩৪ ॥

ননু পারমার্থিকন্ত

ন্তানির্বচনীয়শক্তিকাধ্যত্বমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য ঘাটন্তাপি

পারমার্থিকত্বমসিদ্মিত্যাহ স ঘট ইতি। ঘটো মৃদঃ পৃথকৃকত্য দরষ্মশক্াতার
মৃদে৷ ভিদ্যতে নাপি মৃদেব পিণীবস্থায়ামনুপলভ্যমানত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

শক্তি মৃত্তিকাতে নিগুঢ় থাকে, পশ্চাৎ কুত্তকার[দির সাহায্যে টাকারে পরিণত
হয়। ৩১। ৩২।

বিচারমূঢ় ব্যজিগণ বন্গ্রীবা অবস্থাস্তর শব্দ্পর্শাদি এবংমৃত্তিকা এই
সমুদায়কে এক মনেকরিয়া ঘটবলিয়া থাকে। কুন্তকার-ব্যাপারের পূর্বে
যেসকণ

অংশ থাকে, তাহা! ঘট নহে, পশ্চাৎ কুস্তকারব্যাপার দ্বার! কম্ুগ্রীবাদধিবিশিষ্ট
হইলে অহাকে ঘট বলা যায়। ৩৩1৩৪ ।

সেই ঘটমৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থনহে, যেহেতু মৃত্তিকার্
অভাবে আর
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অতোহনির্ব্বচণীয়োহয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুত্ত! ব্যক্ততে ঘটনামভূৎ্ ॥ ৩৬ ॥

এন্্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়! ন বাজ্যতে পুরা ।
পশ্চাদ্ গন্ধব্বসেনাদিরূপেণ ব্ক্তিমাপুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥
এবৎ মায়াময়ত্বেন বিকারন্যানৃতাত্মতাম্।

বিকারাঁধারমৃদ্বস্তসত্যত্্চাব্রবীৎ
শ্রুতি ॥ ৩৮ ॥
বাউনিস্পাদ্যৎ নামমাত্রং বিকারো নান্ত সত্যতা ।
অতঃ শক্তিবদনির্কচনীর এব ঘটঃ। ফলিতমাই তেনেতি। ননু শক্তিকার্ধ্য-

যেক্ুতয়োরপি অনির্ব্চনীয়ত্তে শক্তিঃ কাধ্যঞ্চেতি তেদব্যবহারঃ কুত ইত্যত
আহ অব্যক্তেতি ॥ ৩৬ ॥

ুর্ব্মমনভিব্যক্তা মায়াশক্তিঃ পশ্চাদভিবাজ্যতে ইত্যেতন্ প্রসিদ্ধং মায়াস্বরূপং

লত্যতে ইত্যাশগ্্যাহ এব্দ্রজালিকেতি। পুরা মণিমন্্রাদপ্রয়োগাৎ,
পুর্ব ॥৩৭ ॥
শক্তিকারধ্স্ত ঘটাদেরনৃতত্বৎ শক্ত্যাধারস্ত মুদাদেঃ সত্যত্মিত্যে ভচ্ছান্দোগ্যশ্রতাবপ্যভিহিতমিত্যাহ এবমিতি ৷ মায়াময়ত্েন মায়াকার্ধ্যত্বেন বিকারন্ত কার্যারূপস্ত ঘটাদেরনৃতাত্তাং মিথ্যাত্বং বিকারাণীং ঘটাদীনামাধারভূতায়৷ মৃদঃ

সত্যত্বং 'বাচারস্তণৎ বিকারো৷ নামধেয়ৎ মুত্তিকেত্যেব সত্য'মিত্যার্দি শ্রুতিকুক্তবতীত্যর্থ: ॥ ৩৮॥

ইদানীং বাচারভ্তণমিত্যুদাতৎ বাক্যমর্থতঃ পঠতি বাঙুনিপ্পাদ্যমিতি। বাগিঘট থাকিতে পারে না, এবং মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন পদার্থও নহে, যেহেতু
ঘটোতপত্তির
পর্ব অবস্থাতে ঘট দেখা যায় না। অতএব শক্তির স্তায় শক্তি-

জন্যবন্তও অনির্বচনীয়! ঘটের অব্যক্ত অবস্থাতে যাহাকে শক্তি বলা যায়,
ব্যক্ত হইলে তাহাকেই ঘট বলিয় স্বীকার করা যায়। ৩৫1৩৬।
এক্রজালিকের মায়াও কার্যে।ৎপত্তির পুর্বেরবে অভিব্যক্ত থাকে না? কিন্ত

পশ্চাৎ গন্ধরর্বসেনাদিরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপ মায়াময়ত্ব হেতু সমুদায়
বিকারজাত পদার্থকে অসত্যরূপে এবং সমুদ্রায় বিকারের আধার মৃত্তিকাকে
সতা রূপে ভ্রুতিতে বণনা করা হইয্াছে। ৩৭৩৮ ।
|

বিকার মাত্রেই বাক্যনিষ্পাদ্য নাম মাত্র); ফলে ইহার সত্যত| নাই, কেবল

পঞ্চদশী।

8৫৫

সপর্শদি গুণযুক্তা তু সত্য কেবলমৃত্বিক ॥ ৩৯॥

ব্য্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষবাদ্যয়োদয়োঃ।
পর্ধ্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্তৃন্গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
নিশ্তত্বৎ ভাসমানঞ্চ ব্যক্তমুৎখপতিনাশ ডাঁক।

তদুৎপতৌ তন্য নাম বাঁচা নিম্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥ ৪১।
ব্যক্তে নষ্টেহপি নামৈতন্নৃবক্রেবনুবর্ভতে।
দ্দিয়েণোচ্চার্্যং নামমাত্রং নামৈব অন্ত ঘটাদের্ন সত্যত! ন নামাতিরেকেণ
পারমার্থিকং রূপমস্তি কিন্তু তদাধারভূতা মূদেব সত্যেত্যর্থ;॥ ৩৯ ॥
শক্তিতৎকার্যষোরনূতত্ে তদাধারস্ত সত্যত্তে চ কারণমাহ ব্যক্ষেতি। ব্যক্তো

স্বটাদিলক্ষণঃ কার্ম্যঃ অব্যক্তা তৎকারণভুতা শক্তিঃ তে ব্যক্তাব্যক্তে তদাধারস্তয়োরাধারভূত৷ মৃত্তিকা এ ত্রিযু মধ্যে আদ্যয়োঃ প্রথমোদিষ্টযোন্বয়োঃ কার্যশত্যোঃ
সম্বন্ধিনৌ যৌ কালো অয়োর্ডেদেন তেদস্ত বিদ্যমানত্বাৎ পর্যযায়ঃ ক্রম্ণে ভবনমূ।
ততীয়স্ততৃতয়াধারস্ত মুদ্াদিরনুগচ্ছতি উভযনত্রানুবর্ততে।

কারধ্যয়োঃ কাদাচিৎকত্বাৎ অনৃতত্বম আধারম্ত

অয়ং ভাবঃ শক্তি-

তু কালত্রয়ানুগামিতবাৎ

সতাতৃমূ॥ ৪০ 1

ইদানীং বিনবার্ৈবাসত্যত্বে হেতুত্রয়মাহ নিস্ততৃমিতি। ব্যক্তৎ ব্য্তশববাচ্যং
ঘটাদিকাধ্যৎ স্বরূপেণাসদেবাবভামতে তথোৎপত্ভিবিনাশবহুপলভ্যত্তে উৎপত্যানস্তরং
বাগিক্ডিয়জনযনামাত্বকত্বেন ব্যবহিয়তে চ॥ ৪১॥
কি ব্যক্ত ইতি। ব্যক্তে কার্ধারূপে নষ্ট্েংপি এতৎ কার্ধ্যাদভিনৎ নাম নৃবক্রেষু
শৃণাং শবপ্রয়োভগাং মনুষ্যাণাৎ বদদনেষনুবর্ততে। তত; কিং তত্রাহ তেনোত।
বযক্তং কার্ধ্যৎ তেন বাচা ব্যবহ্রিয়মাণেন নায়! শেন নিরপ্যত্বাৎ ব্যবস্রিয়মাণত্াৎ

স্পর্শাদিগুণযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য। ব্যক্ত অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা ও তাহাব্র

আধার, এই ভিনের মধ্যে প্রথম ছুইটী কেবল কালভেদে ক্রেমেহইয়া! থাকে

কিন্ত তৃতীয় থে আধার, তাহা সর্দদযাই অনুগত থাকে, সুতরাং তাহাই
অত্য পদার্থ | ৩৯।৪০।

ঘটাদি কার্য সকল স্বরূপতঃ অসৎ হুইয়াও সত্যের স্তায় ভাসমান হয়,ও
তাহার উৎপতি
ওবিনাণ প্রত্যক্ষ হক, এবং উৎপত্র পুরে লোকে বাক্যদ্বারা

৪৫৬

পঞ্চরশী ।

তেন নাম্না নিরপ্যত্বাৎ ব্যক্তং তক্পমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

নিস্তত্বত্বাদ্ বিনাশিত্বাদ বাচারস্তণনামতঃ।
বক্তস্ত ন তু তন্মপৎ সত্যাৎ কিকিম্মু ্রাদিবৎ ॥ ৪৩

ব্যক্তকালে ততঃ পূর্মূ্ধমপ্যেকরপর্ভাক |
সতত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদ্বস্ত কথ্যতে ॥ 8৪ ॥

তন্পৎ ভন্ত ীয়ো রাপমেব
কবপৎ হস্ততত্তখীত্বকমুচ্যতে ইত্যর্চ। অয়ং
তাঝঃ বিমতো ঘটে! ঘটশব্াত্বকো ভবিতুমর্থৃতি ঘটশবেন ব্যবসথি়মাণত্বাৎ ঘটশব্দবদিতি ॥ ৪২ ॥

এবং হেতুত্র় প্রসাধ্েদানীমূ অনুমানরচনাপ্রকারং হৃচয়তি নিস্ততৃত্বাদিতি।
বক্তস্ত ঘটাদিরপত্ কার্যাস্ত যৎ পৃথুবুধোদরাকারং ্বরূপমস্তি তৎ কিঞ্চিৎ কিমপি
সত্যৎ ন ভবতি নি্তত্ত্বাৎ নির্গত তবৃং বাস্তবরূপং যম্মাং তমিস্ততৃং ভগ
ভাবস্তত্বৎ
তম্মাৎ তথাবিনাশিত্বাৎ মুদি সত্যামেব নাশপ্রতিযোণিত্বাৎ বাচারম্তণ-

নামতঃ বাগিক্রিয়জন্তশবমাত্রাত্বকত্বাৎ বা। ব্রিঘপি হেতুমুমৃগ্দিতি বৈংশমযদৃষ্টান্তঃ।

অব্রৈবং প্রয়োগ; ঘটাদিরূপঃ কার্যোহসত্যো৷ ভবিতুমহ্তি নিস্ততবত্াৎ যদসত্যং ন
ভবাত ন তমিস্তত্বং যথা খটাহযপাদনং মৃদ্ধিতি কেবলব্যতিরেকী। এবমিতরহেতুদ্বয়েুপি যোজনীয়মূ ॥ ৪৩

এবং বিকার্তামত্যত্মুপপাদ্যেদানীং তদধিষ্টানভূতায় মুদঃ সত্যবরমুপপাদয়তি
ব্যক্তেতি। ব্যক্তকালে স্থিতিকালে ততঃ পূর্ব ব্যক্তোতপত্তেঃ পূর্ববকালে উদ্ধীমপি

র্যক্তবিনাশোভরকালেৎপি একরূপভাকু একাকারং সত্ব তত্বেন বাস্তবরূপেণ সহ

বর্ততে
ইতিসত্য অবিনাশং বিকারেপ সহনাশরহিত যন্ৃত্স্ত তৎ অত্যমিতি
তাহার নাম নিষ্পন্ন করে, আর উৎপন্ন হইয়! বিনষ্ট হইলে তাহার
সেই নাম
কেবল লোকের মুখে থাকে; ব্যক্ত পদার্থ নাম মাত্রদ্বারানিরূপণীয় বলিয়া
তাহা নাম-স্বরূপই
কথিত হয়। ৪১1৪২।
ব্যক্ত ঘটস্বরূপত; অসৎ নশ্বর এবং জা
লা তত
সত্যন্বরূপ
হইতে পারে না। কিন্তুকি ব্যক্ত অবস্থা, কি তৎপুর্বাপ্র অব্যক্ত

পঞ্চদশী।

৪৫৭.

ব্যক্তং ঘটে! বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিরীরিতঃ ।
অর্থশ্চেদনৃতঃ কম্মান্ন সবদেবোধে নিবর্ধতে ॥ ৪৫ ॥
নিরত এব যন্মাৎ তে তত্মত্যত্বমতির্গত|।

ঈদৃঙ্নিবৃতিরেবাত্র বোধজ! ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৬ ॥
পুমানধোমুখো নীরে ভাতোহপ্যন্তি ন বস্ততঃ।
কথ্যতে।

অব্রেদমনুমানং বিমতং মৃদ্বস্ত সত্যৎ 'ভবিতুম্থতি সত্ত্বা
|

আত্ুবদিত্যাদি যোজ্যমৃ ॥ ৪৪1

ননু ঘটা: কার্্যজাতন্তাত্যত্বে তন্তারোপিতরজতাদেরিবাধিষ্ঠানজ্ঞানেন
ন্বস্ত্যত৷ স্তাদদিতি
শঙ্কতে ব্যক্তমিতি। ব্যক্তমিত্যাদিভিস্ট্িতিঃ শব্দৈরভিধীয়মানে।

যোহথঃ কার্ধযরূপঃ তম্ত কারণাতিরেকেণাসত্যত্রেহনীক্রিয়মাণে মৃদ্লক্ষণকাযণন্ত
জ্ঞানে কিং ন তমিবৃত্তিঃ স্তাদিত্যর্থ;॥ ৪৫॥
্
|
ইঞ্টাপত্তিরিতি পরিহরতি নিবৃত্তইতি। অন্রোপপত্তিমাহ যম্মাদিতি। যন্মাৎ

কারণাৎ তব ঘটটাদিবিষয়! সত্যতবদধির্ন ষ্ট৷ অতঃ স নিবৃত্ত এবেত্যর্থ। নব্বারোপিত-

রজভাদিস্বরূপস্তৈবাপ্রতীতিরূপলভ্যতে ন সত্যত্ববুদ্ধাপগম এব নিবৃততিঃ স্তাদিত্যভি্রারেণাহ ঈদৃগিতি। অত্র সোপাধিকতরমস্থলে ঈদৃগেখ সত্যত্বুদ্ধপগমরূপৈৰ
বোধজ। অধিষ্ঠানযাথাত্জ্ঞান্জন্ঠা নিরুকিরত্যুপেয়া ন ত্বভাসনং ন, স্বরূপাপ্রতীতিরূপেত্যর্থত॥ ৪৬॥

এবংক দৃষ্টমিত্যত
আহপুমানধ ইতি। জলেৎখোমুখত্রেন প্রতিভাসমানোহগি
পুমান্ পরমার্থতো নাস্তি। অন্রোপপত্তিমাহ তটগ্থেতি

কম্তচিৎ বিবেকিনো-

অবস্থা, সর্বদা একরূপ থাকে বলিয়৷ ও অবিকার্যসত্তাহেতু; বিকারাধার
বলা যায়। ৪৩1৪৪ ।
(অপেক্ষাকৃত )অবিনাশ সত্যন্বরূপ
মৃত্তিকাদিকে

ব্যক্ত, ঘট, ও বিকার, ইত্যাদি নামবিশিষ্ট পদার্থ যদি মিধ্যাই হুইল,

তবে !ক নিমিত্ত মৃত্তিকা-জ্ঞানে ঘট-জ্ঞানের নিবৃত্তি না! হয়-'এ আশঙ্কার

উত্তরএইযে, তোমার তাহাতে যেসত্যত্জ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঘট.
জ্ঞানের নিবৃত্তি বলাযায়,এইরূপ নিবৃত্তিই জ্ঞানজন্ত হইয়াথাকে ; ঘট-জ্ঞান্রে
অভাবরূপ নিবৃত্তি মৃত্তিকাজ্ঞানজন্ত
নহে। ৪৫18৬।

যেমন ছলে প্রতিবিশ্বিত পুরুষকে অধোমুখতাবে প্রত্যক্ষ দেখিলও বন্ধন;

৪৫৮

পঞ্চদশী ।

তটস্থমন্ত্যবৎ তল্মিন্ নৈবাস্থা! কম্যচিৎ কচিৎ ॥ ৪৭ ॥
ঈদৃষ্বোধে পুমর্থত্বং মতমছ্ৈতবাঁদিনাম্।
মু্রপন্তাপরিত্যাগাৎ বিবর্তত্বং ঘটে স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥

পরিণাঁমে পূর্ববরূপং ত্যজেৎ তৎ ক্ষীররূপবৎ।
্ব্থবর্ণে নিবর্তেতে ঘটকুগুলয়োর্ন হি ॥ ৪৯॥
ঘটে নষ্টেন মবৃভাবঃ কপালানামবেক্ষণাঁৎ।
ইবিবেকিনোবাতশ্মিরধোমূখে পুরুষে তীরম্থপুরুষ ই সত্যতবাতিমান; কচিছেশে
কালে বা নৈবাস্তি ইতি ॥ ৪৭॥

নহারোপিতস্যাসত্যবজ্ঞানমাতরাঙ্গ পুরুতার্থসিদ্ধিরত্যাশঙ্যাহ ঈদৃষোধ ইতি।

অদ্বৈভবাদে আত্মানন্দাতিরিক্তস্য সর্বস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়ে সত্যদ্ধিতীয়ানন্দাভিব্য্তি-

লক্ষণ: পুরুষাথঃ সিধ্যতীত্যভিপ্রায়। | নন টস্যমৃদ্ৃবিবর্ততে সিদ্ধে তজজ্ঞানাদৃঘটসত্যত্ববুদ্ধিনিবর্তেত ন চৈতদিদানীং সিদ্ধমিত্য।শশ্ক্যাহ মৃদ্রপত্তেতি ॥ ৪৮॥
ঘটে মুদ্রপপরিত্যাগান্তাবেহগি মৃৎ্পরিণামতা ঘটস্য কিং ন স্যাদিত্যাশস্ক্যাহ

পরিণামে ইতি। হত্তরক্ষীরাদৌ পরিণামোহত্যুপগম্যতে তত্র ক্ষীরাদিভাবস্য পুর্করূপপরিত্যাগ: ₹ দৃষ্টইত্যাশসথ্য মৃত্যুবরণযোর্দশ্তুতে ইত্যাহ মৃত্মুবর্ণেতি। মৃত"
হুষর্ণবিবর্তয়োর্টকুগুলয়োনি্প্নয়োরপি তৎকারণভুত মৃত্নুবর্ণরূপে ন নির্ভডে
ইতি হি শ্রাসন্ধষিত্যর্থঃ | ৪৯ ॥

্

ননুুটস্যমৃদৃবিবর্ততমনুপপনং ঘটনাশে পুন্ৃতীবাদর্শনাদাত শঙ্বতে ঘটে
ইতি। মৃত্তাবাভাবে কারণমাহ কপালেতি। কপালানামপি
নাশে মৃত্তাবোপলদ্ধিঃ
অধোমুখ পুরুষের সত্তা থাকে না৷এবং তীর্থ পুরুষের স্ায় তাহাতে
কেহ কখন

আস্থাও কয়ে না(ভঙ্গ ক্ষটাদি পদার্থপ্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও মিথ্যাত্ব জ্ঞানৰশত্ঃ ভাহাতে যেঅনাস্থাহয়তাহাকেই তাহার নিৰৃত্তি
বলাযায়),অখৈবাদিবেহাস্বমতে সেইরূপ জ্ঞানই পুরুযার্থসিদ্ধি হয়। ৪৭1৪৮।

সত্তিকারূপের অপরিত্যাগ হেতু খট মৃতিকার বিবর্ত ইহা বলা যায়,

পরিণাম স্থলে খধিয হুগ্ধরপ পরিত্যাগের শ্থায পূর্বরূপ-পরিত্যাগ হইয়া থাকে।
ঘট ও কুগুল, মৃত্তিকা ও হুবর্ণের বিবর্তকাধ্য; এইভন্ত তাহাতে মৃতিকাও
স্বর্ণের পূর্ঝরূগ ত্যাগ হয়না। ৪৯ ।

যদিবল। গট ভগ হইলে যে তাহার বপালসবল ॥ষ্ট হয়, তাহ মৃত্তিকা"

পঞ্চদশী |

8৫৯

গৈবং চুর্শেহস্তি মৃদ্ধণং স্বর্ণরূপৎ ত্বতি উম ॥ ৫০ ॥

ক্ষারাদে পরিণামোহস্ত পুনস্তপ্তাববর্জরনাৎ।
এতাঁবত। মৃদাদীনাৎ দষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥ ৫১॥

আর্তবাদিনঃ কার্য্য মুবদে! দৈগুণ্যমাপতেৎ।
রূপম্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্ধ্কারণয়োঃ পৃথক ॥ ৫২॥
স্যাদিতি পরিহরতি মৈবমিতি।
সবর্ণেতি ॥ ৫০ ॥

ুবর্নে তেতচ্চোদ্যমেবানবকাশ

এবেত্যাহ

নু পরিণামদৃষটান্তত্বেনাভিহিতানাং ক্ষীরমৃত্হুবর্ীদীনাং মধ্যে যদি মৃতনুবর্ণযো-

বিবর্তদৃষ্টানত মঙ্গীভ্রিঙ্টতে তহি তদের ক্ষীরস্তাপি তথাত্ স্তাদিত্যাশঙ্্যাহ
ক্ষীরেতি। তহি ক্ষীরবদেধাবস্থাস্তরমাপদ্যমীনয়োস্তয়োঃ বিবর্তে ছৃষ্টাস্তত। ন
ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ এতাবতেতি এতাবতা ক্ষীরাদেঃ পরিণামিত্বেন মৃদ্াদদীনাং

মৃত্চুব্ণার্দীনাং চৃষ্টস্তত্ং বিবততষটান্তভাবঃ ন হীয়তেন নশ্ততি। অয়মাভপ্রায়ঃ
কষীরস্ত পূর্ববরূপপরিত্যাগপুরঃসরম ব্থাস্তরপ্রাপ্তিসস্তাবাংপরিণামি তবমেৰ মৃত্হু্্ণযোস্ত অবস্থাস্তরাপত্তিসস্তাবেহপি পূর্ববরূপপরিত্যাগাভাবাদ্ধিবর্ততাপাতি ॥ ৫১ ॥
ননু মৃতহুবর্ণয়োঃ পরিণামবিবর্তাবিবারস্তকত্বমপি কিং নাহীক্রিয়তে ইত.

শঙ্ব্যহ আরম্তবাদিন ইতি। আরত্তবাদিনে। মতে চ কাব্যে টাদিরূপে মৃদঃ
মৃত্তিকাদের্দব্যস্ত দ্ৈষবণ্যৎ কার্ধ্যাকারেণ কারণাকারেণ চদ্বিগুণত্বমাপন্যেত তথ।
চ সতি গুরুত্বাদিদ্ৈগুণ/মাপন্যেতেতি ভাবঃ। ,কুত এতদিত্যাশঙ্ক্যাহ রূপেতি।
রূপম্পর্শাদীনাং গুণানাঃ কার্যকারণরোর্ডেদন্ত 'তৈরেবালীকৃতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫২া

রূপ নহে, জুতরাং তাহাকে রূপান্তর বলি, ইহার উত্তর এই যে__-তাহা চূর্ণ
করিলে ফলত, মৃত্তিকাই হয় পদার্থান্তর হয় না মুবর্ণকু্ডলস্থলে ত ইহা স্পষ্টরূপে
প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু
ুগ্ধ দরিস্থলে পুনরর্বার আয় পুর্র্বভাধনাহওয়াতে পরিণাম
স্বীকার করা যায়। দুগ্ধাদির পরিণামিত্ব হউক, কিন্তু অহাত়ে থৃত্তিকাদির

বিবর্তদৃষ্টান্ত বিষয়ে কোন হানি নাই। ৫০৫১।
আরম্তবাদাদিগের মতে আপত্তি এই যে,--ছটাদি জ্ঠবন্ততে কাধ্য ও কারণ-

স্বরূপ দ্বিব্ধ মৃত্তিকাদির সন্ত হইতে পারে; (হৃতরাৎ গুরুত্বাদিগুণেরও
দিগুণত্বাপত্তি) কেন না, রূপ স্পর্ণাদি গুগ সমুদয় কার্য এবং কারণে পৃথক

পুধক্ আছে, ইহ! আরম্তবাদীরা হ্বীকার করেন। ৫২।

৪৬০
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ৃতনথবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টাস্তত্রয়মারুণিঃ |
প্রাহাতে। বাসয়েৎ কার্য্যানৃতত্বং সর্বববস্যু ॥ ৫৩।
কারণজ্ঞানতঃ কার্য্যবিজ্ঞানঞ্চাপি সৌঁহবদৎ।
সত্যজ্ঞানেহনৃতজ্ঞানং কথমব্রোপপদ্যতে ॥ ৫৪ ॥

সমৃৎ্কম্য বিকারস্তয কার্যত লোকদৃষ্টিতঃ।
নম মৃত্হুবর্ণয়োঃ কিং দ্বয়োরেব বিবর্তে দৃষটাস্তত্বং নেত্যাহ মৃতুবর্ণেতি।

অরুণস্ত পুত্র উদ্দাঙগকাধ্যঃ কশ্চিৃষি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিপ্ডেন ইত্যারত্য
কার্ষায়সমিত্যন্তেন বাক্যসন্দর্ভেণ কারধযস্তানৃতত্ে মৃত্নুবর্য়ো রূপং দৃষ্টনতত্রয়মুক্তবানিতর্থ:। কিমর্থমেবং ছৃষ্টানততয়মুক্তবানিত্যাশস্ক্যাহ অত ইতি। যত এৰং

বহধু মৃদাদিষু কার্্যানৃতত্মূপলন্ধমন্ডো ভূতভৌতিকরূপেষু বন্থযু কার্্যানৃততবং
দিতং কুধ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩॥

ননু কার্ধ্যানৃতত্ানুসন্ধানমপি

কিমর্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য কারণজ্ঞানাৎ কার্ধ-

জ্ঞানসিদ্ধয়ে ইত্যাভিপ্রায়েশাহ কারণজ্ঞান্ত ইতি। কারণস্ত সৃদাদের্জানাৎ
কাধ্যজাতন্ত ঘটাদের্ানমপি 'থা সৌম্যৈকেন মৃৎপিত্ডেন জর্ব্ৎ মুঝয়ং
বিজ্ঞাতং স্ঠাদিত্যাদি

পারমার্থিকস্ত কারণস্ত

বাক্যজাতেনোক্তবানিত্যর্থঃ।

নম মৃত্হৃবর্ণাদিরপস্ত

বিজ্ঞানাৎ তদ্বিলক্ষণস্ত ঘটশরাবাদেবিজ্ঞানমনূপ-

পন্নমিতি শঙ্ধতে সত্যেতি ॥ ৫৪ ॥
কাধ্যস্ত সত্যানৃতাংশঘয়রূপত্থাৎ কারণজ্ঞানাৎ কাধ্যগতসঙ্যাংশবিজ্ঞানৎ ভব-

তীতি আভিপ্রেত্যাহ সমৃৎকস্তেতি সমৃত্কন্তাধিষ্ঠানভূতমৃ্সহিতন্ত বিকারস্তারোপিতন্ত ঘটাদিরূপন্ত কার্যত কার্ধযশবার্থত্বং লোকপ্রসিদ্ধমিত্যরথঃ। ভবত্েবষূ

আরুণি নামক খধি জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে মৃত্তিকা, ুবর্ণ এবং লৌহ,

এই তিন প্রকাব দৃষটস্ত দিয়াছেন, অতএব সেই ছৃ্টান্ত অনুসারে সকল
বন্ধর কার্যে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিবে। আর কারণজ্ঞান হইলে কার্জ্ঞান
হইয়া থাকে অহা সেই খধি বলিয়াছেন, সেই সত্য কারণ বস্ত জ্ঞাত
হইলে কার্ধ্যৰস্তকে যে কি প্রকারে মিথ্যা বলিয়াজানা যায়, তাহ! গশ্চাৎ ব্যক্ত
করিতেছি । ৫৩৫৪।.

|

( কারণকে প্রকৃতি এবং কাধ্ধ্যকে বিকৃতি বাবিকার বলা৷ যায়; যথা মৃস্তিকা

পঞ্চদশী।
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বাস্তবোহত্র সবদংশে।হুল্য বোধ? কারণবোধতঃ ॥ &৫ ॥

অন্থতাংশো। ন বোন্ব্যন্তদূবোধানুপযোগতঃ।
তত্বজ্ঞানৎ পুমর্থৎ স্যান্নানৃতাংশীববোধনম্ ॥ ৫৬ ॥

তহি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানমিতীরিতে 1
মৃদুবোধান্যৃত্তিক। বুদ্ধেত্যুন্তৎ স্তাৎ কোহত্র বিল্ময়ঃ ॥ ৭ ॥
সত্যং কার্ষ্যষু বস্তুংশঃ কারণাত্বেতি জানতঃ।
এতাব৷ কারণজ্জানাৎ কার্াজ্ঞানং ন সম্ভব্তীতি চোদ্যন্ত কঃ; পরিহারো৷ জাভ
ইত্যশঙ্ক্য কার্ধযগতনৃতাংশজ্ঞানাভাবেহপি তাদগতদত্যাংশজ্ঞান, তবত্যেবেতি
পরিহরতি বাস্তবোহত্রেতি। অত্র কার্ধে যো বাস্তবে! মৃদংশোহস্তি অন্ত
বাস্তবাংশস্ত বোধো জ্ঞানৎ কারণজ্ঞানাদ্ ভবতীতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু কার্যগতসত্যাংশবদনূতাংশোহপি বোদ্ব্য ইত্যাশঙ্ক্য প্রয়োজনাভাবামমৈব-

মিত্যাহ অনৃতাংশে। ন বোদ্ধব্য ইতি; প্রয়োজনাভাবমেৰ প্রকটয়তি তৰ্জ্ঞানমিতি। তত্বস্ত অৰাধ্য্ত বস্তনে। জ্ঞান পুমর্থৎ পুংসো জ্ঞাতুঃ পুরুষসতার্ঘ; প্রয়ে!-

জনং যস্মিন্ তৎ পুমর্থামতি বহুত্রীহিঃ অনৃতাংশস্ত বিকারস্তাববোধনং প্রয়োজন্যনর
ভবতীত্যর্থু ॥ ৫৬ ॥

ননু কারণজ্ঞানাৎ কার্ধযজ্ঞানং ভবতীত্যেতদর্থ; শ্রোতৃবুদ্ধী চমৎকারহেতুভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণোক্তৎ তদেতন্ন সম্ভবতীতি শঙ্কতে তহতি! কারণন্ত মৃদাদের্ঞানাৎ কার্ধ্যগতং মৃদাদিসত্যাংশজ্ঞানং তবতীত্যুক্তে যৃদ্জ্ঞানাৎ মৃদো জ্ঞান

মিত্যুক্তং ভবতি এব সতিশব্ত এব চমৎকারো নার্থত ইততর্থ:॥ ৫৭॥
ঈদৃগ্বিবেকব্তাৎ বিশ্ময়াভাবেহপি তত্রহিতানাং বিন্ময়ঃ স্তাদেবেতি পরিহরতি

সত্যমিতি। কার্য ঘটাদিযু বিদ্যমান! ৰাস্তবোহংশঃ কারণন্বরূপমেবেতি যে

প্রকৃতি এবং ঘট বিকৃতিবাবিকার । ) বিকার মুন্ময় ঘট, মৃত্তিকা-সহিত অবস্থিত )

সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহার কাধ্যভাব আছে; বন্তগত্য 1 তাহার মৃত্তিকা-অংশই

যথার্থ, কারণ জ্ঞান হইলেই দেই যথার্থাংশ জ্ঞান সম্পন্ন হয়্। উপযোগিতার
আর জানিবার আবগ্তক করে না, যেহেতু
অভাব প্রযুক্ত তাহার মিথ্য।-অংশ

তন্বজ্ঞানই পুরুষের প্রয়োজনায়, মিথ্যা-অংশ জ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে। €৫1৫৬।
. তবে কারণ জ্ঞানে কাণ্য জ্ঞান হয়, এই কথ| বলিলে, ইহ।বণা হইল

৪৬২

পঞ্চদশী।

বিস্ময়ো মাত্তিহাজ্ঞন্ত বিস্ময়; কেন বার্ধযতে
॥৫৮ ॥.

আরম্তী পরিণামী চ লৌফিকশ্চৈককারণে।
জ্ঞাতে সর্ধ্বমতং শ্রুদ্ব। প্রাপ্র,বস্ত্েব বিশ্ময়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অদ্থৈতেই ভিমুখীকর্ত,মেবাত্রৈকস্ত বোধত)।
সর্বববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বন্ত বিবক্ষয় ॥ ৬০ ॥
একমৃৎপিগুবিজ্ঞানাৎ সর্ববৃন্ময়ধীর্যথা ।

জালস্তি তেযামাশ্চর্্যৎ মাতৃৎ, ইতরেষাং ততৃঙ্ঞানশুন্তানাং জায়মানো বিস্ময়!
নিবারযিতুং শক্যত ইত্যথঃ ॥ ৫৮ ॥
অজ্ঞন্ত বিস্ময়ো৷ ভবেদিত্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি আরস্তীতি। আরস্তো নাম
সমবাধ্যসমবাকিনিমিত্াধ্যকারণেভ্যো। ভি্নস্ত কাধ্যস্তোৎপত্তিঃ তাং যো বস্তি
সোহ্য়মারস্তীত্যুচ্যতে পূর্ববরূপপরিত্যাগেন রপাস্তরপ্রাপ্তিলক্ষণৎ পরিণামৎযো

বক্তি স পরিণামীত্ু্াতে প্রকতয়াদ্বযমজানানো লোকব্যবহারমাত্রপরঃ লৌকিক
ইতযচুতে এত্যোং ত্রয়াণামপি কারণস্তৈকস্ত জ্ঞানাদনেকেষাৎ কার্ধযাণাৎ বিজ্ঞানং
ভবতীতি বাক্যশ্রবণাৎ বিশ্ময়ো ভবেদিত্যর্থ: ॥ ৫১ ।।

নন যথা্রতম্থ পরিত্যজ্য ইখং ব্যাধ্যানে
কিং কারণমিত্যাশস্থ্য শ্রতেস্তত্
তাৎপর্ধ্যাভাবাদিত্যাহ অদ্বৈভেতি। অগ্থৈতবিজ্ঞানে শিশ্যমভিমুখীকর্ডুমেব ছান্দোগ্-

ভ্রতাবেকম্ত কারণন্ত বিজ্ঞানাৎ সর্কেষাং কার্ধ্যাণাৎ বিজ্ঞানমুক্তং ন তু কার্ধযাণীমনেকেঘাং বিজ্ঞানসিদ্যযর্থমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬০॥

ই্ানীমেকবিজ্ঞানেন সর্বজ্ঞ নৃষ্টান্তপরদর্শনগরস্থ ' যথা সৌম্যৈকেন মুৎথে মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকার জ্ঞান হয়, ইহা ত ব্শ্িয়কর কথা নহে; এ আশঙ্কার
উত্তর এই যে._ইহসত্য
বটে; কিন্তু কার্ধাগত সত্য-অংশ কারণন্বরপ, ইহা
ধিনি জানেন, তাহার এস্থলে বিস্ময় না হউক বিত্ত জঙ্ব্যক্তির বিম্ময় কে
নিবারণ করিতে পারে ? ৫৭৫৮।

. আরম বাদী, বা গরিণামবাদী অথবা সংধারণ (লাক 'এক কারণকে জানিতে
পারিলে তাহার বল কধ্য জানা যায় এই ৰাক্য অবণ করিয়। বিস্ময়াপন
ছবেই ত।€৫৯

|

শিশ্যদিগকে অছৈততত্বজ্ঞানে অভিমুখ করিবার নিমিত্ ছান্দোগ্য জাতিতে

পঞ্চদশী ।

উই

তখৈকব্রপ্ধবোধেন জগণ্বুদ্ধির্ধ্ব্ভাব্যতাঁম্ ॥ ৬১ ॥
সচ্চিৎস্খাতবকৎ ব্রন্ম নামরূপাত্বকৎ জগৎ।

তাপনীয়ে শ্রুতৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৬২ ॥
সজপমারুণিঃ প্রা প্রজ্ঞানৎ ব্রন্ম বহ্বচঃ।
সনৎকুমার আনন্দমেবমন্থাত্র গম্যতাম্ ॥ ৬৩ ॥

পিওডেন সর্ধবং মুগ বিজ্ঞাতং স্তাদিতি বাক্যস্তার্থনিকূপণপুরঃসরং পাষ্টাত্তিকপগ্রদশর্নপরন্ত উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতৎ শ্রুতং ভবত্যমতং মত' মিতি
ৰাক্য্ার্থহ প্রদর্শয়ন্ প্রকৃতে ফলিতমাহ একমূৎপিণ্ডেতি। যথা! ঘটশরাবাহ্য-

পাদানপ্যৈকন্ত মৃৎপিগুস্ত/ববোধাৎ তদ্বিকারাণীং সর্নেষাৎ ঘটাদরীনাং বৌধো ভবতি
এবং সর্ববেপ।দানভূতন্ত একস্য ব্রহ্গণৌ বোধাং তৎকার্ঘান্ত কৃতসন্ত জগতো
বোধে ভবতীত্যবগন্তব্য মিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
নু ব্রহ্মজগতোঃ স্বরূপাপরিজ্ঞনে ব্রহ্ঙ্ঞানাৎ জগতো জ্ঞান ভবতীত্যেবং

নাবগন্তং শক্যতে ইত্যাশক্ক্য তবগমনায় তহুতয়ম্বরূপং দর্শ়তি সচ্চিদিতি। ব্রক্ীণঃ

সচ্চিদানন্দরূপত্বে কিং প্রমাণমিত্যাশস্ক্য তাপনীয়াদিশ্রুত: প্রমাণমিত্যভিপ্রায়েণাহ
তাপনীয় ইতি।

উত্তরম্মিংস্তাপনীয়ে আধর্ব্বণিটৈঃ তাবৎ '্রক্ষোবেদৎ সর্ব

সচ্চিদানন্বমাত্রম ইত্যাদি প্রদেশেু ব্রদ্ধণঃ সচ্চিদানন্দরপত্ুক্তমিতযর্থঃ ॥ ৬২ ॥
আদিশন্দেন বিবক্ষিতানি শ্রত্যন্তরাণি দর্শয়তি সদ্রপেতি। অরশপুত্রেণোদ্াল-

কেন ছান্দোগ্যশ্রতৌ'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিনা সদ্রপং ব্র্ধ নিরূপিতসূ।
তথাচ বহৰ চঃ ঝকৃশাখাধ্যায়িনঃ ভরতরেয়োপনিষদি 'প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ত্রহ্মোতি
্রজ্ঞানপত্বং ব্রহ্মণে দর্শস্তি এবং পূর্বোদাজ্রতানাং ছান্দোগ্যঞ্রতাবেব সনৎ
কুমারাখ্যো গুরু নারদাখ্যায় শিষ্যায় সুখৎ তেব বিজিচ্ছাসিতব্যমিত্যুপত্রেম্যযো
উক্ত হইয়াছে যে, একের জ্ঞানে সকল পদার্থ জ্ঞাত হওয়৷ যায়, নতুবা! অনেক
বন্ জানাইবার অভিপ্রায়ে যে উক্ত হইয়াছে এমত নহে। যেমন এক মৃত্তিকাপিড জানিলে সমুদায় মৃন্ময় পদার্থ জানা হয়, তদ্রুপ এক পরব্রক্মকে জানিলে
সমুদায় জগতের স্বরূপ জানা হয়, ইহা নিশ্চয়কর। ৬০৬১।
পরত্রহ্ধ নিত্য, জ্ঞান, আনন্দন্বরূপ এবং জগ কেব্ল নামরূপময় মাত্র, তাপনীয়

ক্লৃতিতে শ্রুত হইয়াছে যে,_পরত্রহ্ধ সচ্চিবানন্বন্বরূপ। আরুণি কহিয়াছেন,_

8৬৪
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বিচিন্ত্য সর্ববরূপাণি কৃত্ব। নামানি তিষ্ঠতি
অহং ব্যাকরধাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতি ॥ ৬৪ ॥

অব্যাক্ততৎ পুরা সষ্টেরদধ ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা
অচিস্ত্যশক্তিত্্মায়ৈষ! ব্রন্ষণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬৫ ॥
নস

বৈভূম! তৎম্খমিতি ভূমশববাভিতেয়্ত ব্রঙ্মণ আনন্দরূপত্তমুক্তবানিত্যর্থ;। উক্ততায়মন্তত্রাপ্যতিদিশতি এবমন্তন্ডেতি।

অন্তর তৈত্তিরীয়কাদিশ্রাতমু “আনন্দে!

্রহ্মেতি ব্যজানাদিত্যাদিবাক্যৈরানন্দরপত্বাদিকমুক্ত
মিতিজর্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬৩॥
সচ্চিদানন্দেঘিধ নামরূপয়োরপি জতিং দর্শরতি বিচিন্ত্যেতি। 'সর্ব্বাণি রূপাণি

বিচিন্তয। ধাঁরো নামানি কৃত্াা অভিবদন্ ধধদান্তে” ইতি 'অনৈন জীবেনাত্বনা অন্থুপ্রবিস্ত নামরূপে ব্যাকরবাণী'তিচ শ্রষ্টব্যে জগন্িষ্ঠে নামরূপে শ্রত্য। দর্ণিতে
ইত্যর্থ, | ৩৪ ॥

তত্রৈব ক্রত্যন্তরমুদাহরতি অব্যাকৃতমিতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ “তদ্দেদ ব্রন্ধ-

ব্যাকৃতমাসীৎ তনামরূপাত্যামেব ব্যাক্রিয্ভাসৌ নানায়মিদং রূপ'মিতি সৃষ্ট
জগতে! নামরপাত্মকত্বৎ দর্শিতমিত্যর্থ। সৃষ্টেঃ পুর্বর্বমিদং জগদব্যাকৃতমূ অব্যক্ত-

নামরপাত্বকমূ অভুং। উদ্ধ€ হষ্ট্যবসরে দ্বিধা বাচ্যবাচকভাবেন ব্যাক্রিয়তে ব্যীকতমিত্যর্থঃ। ইদানীং “তদ্বেদৎ তর্থ্যব্যাকৃতমাসী'দিত্যত্র অধ্যাকৃতশবস্তার্থমাহ

অচিন্তযশক্তিরিতি। যেয়ং ব্রন্ধীণি অচিন্ত্যশকতিত্মায়াস্তি এষ! ব্যাকৃতাভিধা মশ্মিন্
বাক্যে ত্বব্যাকৃতশবেনাভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
পরব্রহ্ম সং্বরূপ, খথেদিগণ (এঁতরেয় উপনিষদে ) কহেন--্রহ্ধ জ্ঞানন্সরূপ
এবং সনংকুমার (ছান্দোগ্যোপনিষদে ) কহেন, ব্রঙ্গী-_-আনন্দস্বরূপ অন্তান্তয

স্থলেও এইরূপ কথিত হইয়াছে জানিবে। ৬২।৬৩।
পরমেশ্বর সমুদয় জগতের রূপ চিন্তা করিয়া ও তাহাদিগের প্রত্যেকের
নাম নির্বীরিত করিয়া থাকিলেন, শ্রুতিতে আছে, “এই স্গতের নামরূপ আমি

নিহ্থর) প্রপঞ্চিত করি।” স্থষটির পূর্ব্রে অব্যক্ত যে ঈশ্বর-শক্তি তাহাই
কালে প্রকাশিত হইয়া!
নাম ও রূপ এই ছুই প্রকারে হয়, বিভক্ত ঈশ্বরের
সেই মায়ারপ অিন্ত্য শক্তির নাম অব্যারৃত। ৬৪৬৫।

পঞ্চদশী।

৪৬৫

অবিক্তিয়্রক্ষনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা
মায়ান্ত প্রকৃতি বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬১ ॥
আদ্যে! বিকার আঁকাঁশঃ সোহস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।
অবকাশস্তম্ত রূপং তন্সিথ্যা ন তু তক্রয়ম ॥ ৬৭॥

ন ব্যন্তেঃ পূর্ব্বমন্ত্যেবং ন পশ্চাঁচ্চ বিরাশতঃ।
আদাবস্তে চ মন্নাস্তি বর্ঘমানেহপি তৎ তথা ॥ ৬৮.
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্চোহর্জুনংপ্রতি ॥ ৬৯ ॥
আ্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিঘবত ইত্যস্তার্থমাহ অবিক্রিয়তি। অবিকারিণি বরঙ্গীণি

বর্তমান! সা অনেকধা ভূততৌতিকপ্রপঞ্চরূপেণ বদধা বিার পরিণীমং প্রাপ্মোতি।
মায়ারহ্ষণি বর্ততে গ্রত্যন্্ প্রমাণমাহ মায়ান্তিতি। মায়া পূর্বোক্তাং প্রকৃতিং
প্রক্রিয়তে অনয়েতি প্রকৃতিরপাদানকারণং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। মায়িনং তত্তান্রয়তেন
তরস্তৎ মহেখরং মায়ানিয়ামকং বিদ্যাদিত্যন্বর্ততে। উত্যন্র তুশঃ পরস্পরবৈলক্ষণ্যদ্যোতনা্থঠ ॥ ৬৬ ॥

ইদানীং মায়োপহিতন্ত তগ্ত ব্হ্ষণঃ প্রথম কার্ধামাহ আদ্য ইতি। তস্ত
কারণাদাগত রূপত্রয়মাহ সোহস্তীতি। সঙ্চিদানন্দরূপ ইত্যর্থঃ। ভ্ প্রাতীম্বিকং রূপমাহ অবকাশ ইতি। তত্য পূর্ববম্থাং রপত্রয়াদ্ 'বৈলক্ষণ্যমাহ
তন্সিথযেতি। সদাদিরপত্রয়ং বাস্তবমিত্যর্থ; ॥ ৬৭॥

তগ্ত চতুর্থরপন্ত মিধ্যাত্বে হেতুমাহ ন ব্যক্তেরিতি। নন্ৎপত্ভিবিনাশযোর্দধ্যে

প্রতীয়মানস্যাবকাশম্য কথমসন্তমিধ্যাশস্ক্যাহ আদাবন্তে ইতি'॥ ৬৮।
উক্তের্থে শ্রীকৃষ্বাক্যৎ প্রমাণয়তি অব্যক্তেতি ॥ ৬৯
বিকাররহিত পরত্রন্ষে বর্তমান সেই মায়াশক্তি নান। প্রকারে বিকৃত
হইয় থাকে, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া এবং তৰ্িশিষ্ট পরমেশ্বরকে মায়ী বলিয়া

জানিবে। সেই মার়ী পরমেশ্বর হইতে প্রথমত; আকাশ উত্পরন্ন হয় সেই
আকাণে
যেসন্ত!প্রকাশমানত| ও প্রিরভা, আছে, তহাই সত্য। আর তাহার
যে অবকাশস্বরূপ তাহা মিথ্যা । ৬৬৬৭.

যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং ধিনাশকালে আকাশের অবকাশম্বরগ থাকে

চিত

পঞ্চদশী।

মৃতবতে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছস্তি সর্বদা ।

নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্মিজাত্মনি ॥ ৭০ ॥
অবকাঁশে বিস্বৃতেহথ তত্র কিং ভাতি তে বদ।

শৃন্যমেবেতি চেদস্ত নাম তাদৃগবিভাতি হি॥ ৭১॥

ভাবৃজ্াদেব তৎসত্ববমৌদাসীন্েন তত্স্থথমূ।
আন্ুকুল্যপ্রাতিকুল্যহীনং যততন্নিজং সুখম্ ॥ ৭২ ॥
সদাদিরপত্রয়স্যাকাশসত্বে কিং প্রমাণমিত্যাশ্থ্যানুভূতিরেব প্রমাণমিত্যাহ
মুগ্দিতি। মৃদ্ধদদিতি ৃষ্া্তপরদর্শনার্থং ঘটাদিবু যথা কালব্রয়েংপি মৃদনুবর্তুতে তথা
স্দাদিরপত্রয়ং কথমনভৃতমিত্যাশঙ্ক্য/হ নিরাকাশ ইতি ॥ ৭০॥

তদেবোপপাদয়তি অবকাশে ইতি। পূর্বববাদদিনশ্চোদ্যমন্বদতি শূন্যমিতি।
অঙ্গীকৃত্য পরিহারমাহ অন্ত নামেতি। শবত: শৃন্ঠমন্ত অর্থতস্তবকাশীতাববিশে-

ধণন্ত বিশেষ্যত্েন প্রতীয়মানং কিঞিদন্তি ইত্যত্যুপগন্তব্যমিত্যাহ তারুগিতি। হি
শব্দ লোকপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্ঘ; ॥ ৭১॥
ভবত্যেং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশদ্ক্য বিশেষ্যত্বেন প্রতীয়মানস্য স্বরূপমত্যু-

পেয়মিত্যাহ তাদৃক্তাদিতি। তন্ত সুবন্বরূপত্বমাহ ওঁদাসীন্তেনেতি। ওদাসীন্
মা(সুতরাং তাহাকে মিথ্যা বলাযায়), যে বস্ত আদিতে ও অস্তে থাকে
না,তাহা বর্তমানে তত্র, অর্থাৎ অস্তিত্বশৃ্ঠ। তগৰদূগীতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের
প্রতি উপদেশ করিয়াছেন,_হে
ভরত বংশধর !ভূতসমুদায় আদিতে অব্যক্ত
থাকে
ও অস্তেও অব্যক্ত হয় মধ্যে ব্যক্ত হয়। ৬৮1৬৯ ।

ঘটাদি বস্তুতে অস্বিত মৃত্তিচার স্তায় সর্বদাই সত্তা, প্রকাশমানতা ও
প্রি্ুত। অস্ধিতথাকে, এবং আকাশশূন্ নিজ শরাত্বাতেও সত্তাপ্রভৃতি অনুভূত
হয়্। যদি আকাশ হইতে অবকাশ স্মৃতি বিযুক্ত হয়, তবেতখন তোমারকি

অনুভূত হয় বল। তাহাতে
যদিশৃন্তইঅনুভূত হয়বল,ত উত্তম, শৃন্যরূপেও
কোন বন্তর প্রকাশ অর্থাং অনুভব ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইল। ৭1৭১।

উক্ত প্রকাশমানতাতেই সেই আকাশের সত্তা প্রতীত হয়, এবং

ওদাসীন্য হেতু অর্থাৎ ইউসাধকতের এবং অনিষ্টসাধকতের অভাব প্রযুক স্ব
সেই অনুভূয়মান পদার্থের হুখন্বরপত্ব মানিতে হয়, কেননা যে অনুপেক্ষণীয়

পঞ্চদশী।

৪৬৭

আনুকুল্যে হ্ষধীঃ স্তাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভ।বে নিজানন্দে। নিজছুঃখন্ত ন কচিৎ ॥ ৭৩ ॥

নিজানন্দে স্থিরহর্ষশোকয়োব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ।
মনসঃ ক্ষনিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতায্ ॥ ৭৪ ॥

আকাশেহপ্যেবমানন্দঃ সত্তাভানে তু সম্মতে।

বাঘাদিদেহপধ্ধযন্তবস্তঘেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৫ ॥

গতিষ্পর্শে? বায়ুন্ূপৎ বহের্দাহপ্রকাশনে।
বিষয়ত্বাৎ তস্য হুথন্বরূপত্বমিত্যর্থঃ। নন্বনুকুলত্ব্রহিতস্য কথং হুখম্বরূপত্ব

মিত্যাশঙ্ক্যাহ আহুকূল্যেতি॥ ৭২॥
তদেবোপপাদয়তি আমুকুল্যে হর্যধী ইতি। ননুনিজানন্দবৎ নিজছুঃখমপি ক
স্যদিত্যাশঙ্্য ছুঃখে নিজস্বরূপসিদ্যভাবান্মৈবমিত্যাহ নিজছুঃখর্তিতি ॥ ৭৩৪

নু নিজানন্দস্য সদানন্দত্াৎ সর্ব হর্ষ এব স্যাৎ ন তুশোৰ ইত্যাশদথ্য তস্য

নিত্যত্বেহপি ত্গ্রাহিণে। মনসঃ ক্ষণিকত্ন মানসয়োরণি ক্ষণিকতৃমিত্যাহ নিজা"

নন্দ ইতি॥ ৭৪॥

দৃষ্টান্ত সিদ্ধমর্থংদা্টস্তিকে যোজয়তি আকাশেহগীতি। এবং নিজাত্বন্যু্ত-

প্রকারেণ ইত্যর্থচ। সম্তাভানে তু ভবভাগ্যত্যপগম্যতে অতো! নোপপাদনীয়ে

ইত্যর্ঘ। আকাশে প্রতিপাদিতোহঃ বায়াদিশরীরাস্ডেঘপ্যুপগন্তবযঃ ইত্যাহ

বাঘাদীতি ॥ ৭৫॥

বন্ত ইষ্টসাধকও নহে, অনিষ্টসাধকও নহে, তাহাই নিজ সুখ বা নিজানন্স্বরপ
ইষ্টসাধক বন্ত হইলে, আনন্দ বোধ হয়, অনিষ্টসাধক বন্ত হইলে ছুঃখ বোধ
হয়, তছভয় ভিন্ন বোধই নিজানন্দ; দুঃখের আত্মরূপত! কোথাও নাই। ৭২1৭৩।
নিজাক্দ বর্তমান খাকিতি জণকাল মাত্রে যে হর্য-শোকের ব্যত্যয় হয়,

তহার হেতু মনোবৃত্তির ক্ষণিকত্ব; এই ভগ সেই হর্ধ-শোককে মানস-মাত্র
জানিবে। পূর্বোক্ত বিবেচনামতে আকাশে জঞ্ভা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা

সিদ্ধ হইল, তদনুসারে বায়ু প্রভৃতি স্ুল দেহ পর্য্যন্ত সমুদায় বসতে তাহা
চিন্তা করিবে। ৭81৭৫

পু

৪৬৮

পঞ্চদশী।

জলল্য দ্রবত। ভূমেঃ কাঠিস্তৎ চেতি নির্ণর়ও ॥ ৭৬ ॥
অসাধারণ আকাশে ওধধ্যন্নবপুষপি।
এবৎ বিভাব্যৎ মনস। তৎত্রপং যথোচিতম্ ॥ ৭৭॥

অনেকধ! বিভিন্নেযু নামরূপেষু চৈকধা! ।
তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দাবিসংবাঁদে! ন কম্যচিৎ ॥ ৭৮ ॥
নিস্তত্বে নামরূশে দে জন্মনাশযুতে চ তে।

ুদধ্য। ত্রহ্মাণি বাঁক্ষম্য সযুদ্ধে বুদ্বুদাদিবৎ ॥ ৭৯ ॥
সচ্চিদানন্দরূপেহস্মিন্ পুণে ত্রন্মণি বীক্ষিতে।
স্বয়মেবাবজানাতি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮০ ॥
যাব যাব্দবজ্ঞ। স্াৎ তাবৎ তাবৎ তদীক্ষণম্ ।
তত্র বাসদ নামসাধারণধর্মান্ দর্শয়তি গতিস্পর্শাবিতি ছাভ্যামূ ॥ ৭৬ ॥

অদাধারণ ইতি ॥ ৭৭॥
ফলিতমাহ অনেকধেতি ॥ ৭৮॥

তহি প্রতীয়মানযোর্নামরূপয়োঃ কা গভিরিত্যাশফ্ক্য কলিতত্বমু এব গভি-

রিত্যাহ নিস্ত্বেইতি। কল্পিতত্তে হেতুঃ জন্মেতি ॥ ৭৯ ॥
ততঃ কিমূ ইত্যত আহ সচ্চিদানন্দেতি ॥ ৮০ ॥
গতি ও স্পর্শবায়ুর রূপ, দাহ ও প্রকাশ অগ্রির স্বভাব, ড্রবত্ব জলের স্বরূপ

এবং ভূমির ধর্ম কঠিনত্ব, এই প্রকারে ভূতসকলের অসাধারণ গুণ নিরূপণ কর!
যায়। এইরূপে আকাশ, ওষধি অন্ন, ও স্থুল শরীর প্রভৃতির যথাযোগ্যস্বভাব নির্ণয়করিয়া নানারপে বিভিন্ন নামরূপে একমাত্র সাচ্চিদানন্দের
অৰস্থিতি নিশ্চয় করিবে, তাহাতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। ৭৬--৭৮।

সেই
নামওরূপ কেবলমিথ্যা মাত্র, যেহেতু তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ
আছে।

বুদ্ধিবলে--সমূজ্রের বুছদের স্তায়
সেইনাম-রূপ ব্রম্মেতেই অবস্থিত

বিবেচনা করিবে। সভিানদদময় পুর্ণপ্রবন্ধের রূপ, অবগত হইলে
নাম-রূপের প্রতি ক্রমশঃ অবজ্ঞা জন্মে । ৭৯৮০ ।

নামরূপ প্রভাত ঘৈত বন্ততে
যেমন যেমন পরিমাণে অবজ্ঞা জন্মে, তেমন

পঞ্চদশী।

৪৬৯

যাবছ্ যাবদ্ বীক্ষ্যতে তৎ তাবৎ তাঁবদুভে ত্যজেৎ ॥ ৮১ ॥
তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং স্থস্থিতায়াময়ং পুমাঁন্।

জীবন্নেব ভবেম্ুক্তো। বপুরস্ত যথ! তথ। ॥ ৮২.
তচ্চিন্তনং ততকথনমন্যোন্যৎ তত্প্রবৌধনম্ ।

এতদেকপর্বঞথ ব্রহ্ষাভ্যাসৎ বিদুরু
ধাঁঃ॥ ৮৩ ॥
বাসনানেককালীন। দীর্ঘকালং নিরম্তরমৃ।

সাদরঞ্চভ্যস্তমানে সর্ববঘৈব নিবর্ততে ॥ ৮৪ ॥
মুচ্ছক্তিবদূত্রক্মশক্তিরনেকাননৃতান্ স্থজেৎ।

যদ বা জীবগত। নিন্ত্র! স্বপনশ্চাত্র নিদর্শনম্ ॥ ৮৫ ॥
রহ্মজ্ঞানদীর্চগ্য দ্বৈতাবজ্ঞাপূর্ববকত্বাৎ শ.গাদিবং দ্বৈতাবঙ্ঞাণি কর্তব্যেত্যাহ
যাবদিতি ॥ ৮১ ॥
উত্যয়াভ্যাকলমাহ তদভ্যাসেনেতি ॥ ৮২ ॥

ইদানীং ত্রহ্ধাত্যাসস্য শ্বরূপমাহ তচ্চন্তনমিতি ॥ ৮৩॥
নৰবনাদ্বিকালমারত্য প্রতিভাসমানস্য দ্বৈতস্য কা্দাচিংকেন জ্ঞানাভ্যাসেন

কথং নিবৃত্তিরিত্যাশক্ধ্য দৈর্ধ্যকালনৈবন্তর্যসৎকারসেবিতেনাত্যাসেন নিবন্ততে
এবেত্যাহ বাসনেতি ॥ ৮৪॥

ননু্রহ্ষণ একস্থানেকাকারজগদ্ধেতৃত্মন্থপপনমিত্যাশষ্ক্য মায়াসহিতস্য তম্যে-

তেমনই পরর্রন্গে দৃষ্টি হয়, আর যে পরিমাণে পরতরহ্ষজ্বীন হয় নাম ও
রূপ_এই উভয় মেই পরিমাণেই পরিত্যক্ত হয়। সেই পরক্জ্ঞানাত্যাস
স্থার৷ আত্মতন্বিদ্যা হুস্থিত হইলে পুরুষ ছীবনুক্ত হন, তাহার দেহ ধেরূপ
থাকুক তাহাতে আর কোন হানি হয়না। ৮১৮২1
পরত্রন্ষের
স্বরূপ চিন্ত। ওতশপ্রসঙ্গ কখন, পরস্পরে তদ্বিষয়ে আলোচনা! এবং

তাহার প্রতি একাগ্রচিত হওয়া, এই সকলকে ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বলা
যায়। দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত এইরূপ অভ্যাস করিলে বহকালব্যাগ

বিষ্ববাদনা সকলও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ৮৩/৮৪।

ঘটশরাবাদির উৎপাদিক। মৃত্শক্তির সথায়বর্মশক্তিমায়াও অনেক অনৃতবন্ধ

8৭৪

পঞ্চদশী।

নিদ্রাশক্তির্থা জীবে দুর্ঘটস্বপ্রকারিণী |.

্রন্মণ্যেষ! তথ মায় হৃষ্টিস্থত্যন্তকারিণী ॥ ৮৬ ॥
স্বপ্ধে বিয়দগতিৎ পশ্ঠেৎ স্বমুদ্ধাচ্ছেদনং তথা।

মূহূর্তে বৎসরোঘণ্চ মৃতপুত্রাদিকৎ পুনঃ ॥ ৮৭॥
ইং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
যথা যথেক্ষ্যতে যদযৎ্ তত্তদৃযুক্তৎ তথা তথা ॥ ৮৮ ॥

ঈদৃশো মহিমা! দৃষ্টো নিদ্রাশক্ের্যদা তদা।
মায়াশক্তেরচিস্ত্যোহয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতমূ ॥ ৮৯ ॥
শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নৎ বুবিধৎ স্জেৎ।

্রহ্মণ্যেবৎ নির্বিবকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৯০ ॥
বোপপদ্যতে ইত্যাহ মৃচ্ছক্তিবদিতি। অনৃতান্ কার্্যানীত্যথঃ। ননু মৃত্শক্তেঃ সত্যতাদনেকহেতুত্বাৎ ব্ষমো দৃষ্টান্ত ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ ষদ্ বা জীবেতি ॥ ৮৫॥
তত্র দৃষ্টান্তং বিশদয়তি নিদ্রাশক্তিরিতি। দাষ্টান্তিকমাহ ত্রহ্গণীতি ॥ ৮৬ ॥।
দর্ঘটকারিত্বমেব দর্শররতি স্বপ্রে ইতি ॥ ৮৭ ॥

পরস্ হুরঘটত্বে হেতুমাহ ইদমিতি॥ ৮৮ ॥
উক্তমর্থং কৈমুতিকম্ঠায়েন স্পষ্টত্ৃতি ঈদৃশ ইতি ॥ ৮৯॥
অপ্রযতমানরর্ষনিঠযাঃ মাযায়াঃ জগদ্ধতৃতে দৃষ্ানতমাহ শয়ানে হীতি॥ ৯॥
উৎপন্ন করে, অথবা জীবদিগের নিদ্রা ও স্বপ্র এই মায়া ও তৎকাধ্যের
ৃ্ান্ত। নিদ্রাশক্তি যেমন জীব সকলের দুরধটস্বপ্নঘটনাকরে,তদ্রপ মায়া

শক্তিনিত্যপররর্গে স্পট স্থিতিবিনাশ কল্পনা করে। ৮৫1৮৬।

হ্প্নে আকাশে গমন, আপনার মন্তকচ্ছেদ, মুহূর্ত মাত্রে সংবসর
অতিক্রম ও মৃতপুতরা্দিরভীবন,_ইত্যাদি অসম্ভব দৃষ্টহয়,আর এই বিষয়
যথার্থবা!এই বিষয়অবধার্থ এ বিবেচনাও তখনথাকে না,এবংযেযেবিষয়তন
বেগে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই তখন সেইরাপ সত্য বোধহয়। ৮৭৮৮।

এইরূপ অসাধারণ অদ্ভুতমহিমা দৃষ্টিহয়,তখন
'বখনপ্রাণিগতনিদ্রাশভির

আশ্চর্য
আরতে
গরর্রন্ষের আশ্রিতমায়৷শক্তির যে অচিন্তয মহিম। থাকিবে, তাহা

পঞ্চদরশী।

৪৭১

খানিলাগ্রিজলোব্ব্যগুলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ
বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বস্তশ্চিচ্ছায়। প্রতিবিদ্থিতঃ ॥ ৯১ ॥
চেতনাচেতনেঘেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণমূ।

সমানৎ ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক পৃথক ॥ ৯২ ॥
ব্রন্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।
উপেক্ষ্য নামরূপে ছে সচ্চিদানন্দধীর্ভবে ॥ ৩ ॥

জলস্থেহধোযুখে স্বস্ দেহে দৃষ্টেহপ্যুপেক্ষ্য তম ।
তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্যাৎ স্াঁদ্ যথা তথা ॥ ৯৪ ॥

মায়! স্থষটীন্ পদার্থান্ দর্শরতি খানিলামীতি। নম্থু পাঞ্চভৌতিকত্তেন
সাম্যেহপি কেধাঞ্চিৎ চেতনত্বং কেধাঞ্জ্জিড়ত্বং কৃত ইত্যাশস্থ্যাহ প্রানীতি।
প্রাণিশরীরেষস্ত:করণেষু চৈত্যপ্রতিবিস্বতত্বাৎ চেতনত্বমু ইতরত্র তদভাবাজজড়তবমিত্যর্থঃ॥ ৯১।
ননু চেতনাচেতনবিভীগশ্চিদ্রপতরদ্ধকৃত এব কিং ন স্যাদিত্যাশক্্য ব্রহ্গনঃ

সর্কবোপাদ।নজেল সর্বত্র সমত্বান্মৈবমিত্যাহ চেতনেতি ॥ ৯২ ॥
্রহ্ষণশ্চিজ্জড়সাধনত্বে হেতুমাহ ব্রঙ্গণীতি। ব্রহ্মণ: সর্ধবকল্পনাধারত্বাৎ
সর্বগতত্বমিত্যর্থ। এত কথমবগন্তব্যমিত্যাকাক্ষায়াং কলিতনামরূপত্যাগেহবিষ্টানং ব্রহ্মাবগম্যত ইত্যাহ,_উপেক্ষ্যেতি ॥ ৯৩ ॥

উত্ার্থে ৃ্টান্তমাহ জলস্থে ইতি। নীরেহধোমুখেস্বস্ত দেহে পরিযৃষ্ঠমানেহপি

তত্রারৎ পরিত্যজ্য তীরস্থে শ্বদেহে তছছিপনীতে মমত্ববুদধি্থা তথেত্যর্থ: ॥ ৯৪

৯১
১০২০১

কি? যেমন শান পুরুষে নিদ্রা নানা প্রকার স্বপ্রের সবষ্টি করে, তদ্রপ নির্বিকার
পরব্ন্দেমায়। শক্তিও বিবিধ প্রকার বিকার কল্পন! করিয়া থাকে । ৮৯৯০।

আকাশ, বায়ু, অধি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্ধাণ্ড, লোক, প্রাণী ও পর্বতাদি

বিকার পদার্থ; সেই বিকারস্তর্গত প্রাণিগণের বুদ্ধিতে চৈতন্-চছায়! প্রাতিবিশ্বিত হয়। এই চেতনাচেতন সমুদয় পদার্থে সঙ্চিদানন্ব্বরূপ পরর্রহ্ধ সমান,
কেবল নাম ও রূপ পৃথক পৃথক্ বন্ততে ভিন্নভিন্ন থাকে। ৯১/৯২।

যেমন পটে চিত্রময় পুত্তলিকা সকল অবিস্থিত হয়, তদ্রপ পরররন্ধে এই

নাম ও রূপ অবস্থান করে; জলে প্রতিবিস্থিত অধোমুখ স্বীয়দেহ প্রত্যক্ষ হইলেও

৪৭২

পঞ্চরশী |

সহজ্শো! মনোরাঁজ্যে বর্তমানে সদৈব তৎ।

সর্ব্বৈরপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ৯€ ॥
ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যৎ ভবত্যেবান্যাথান্যথ! |

গতৎ গতৎ পুনর্নান্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৬ ॥
ন বাল্যং যৌবনে লভ্যং যৌবনৎ স্থাবিরে তথ]।

মুত: পিত! পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতৎ দিনম্ ॥ ৯৭ ॥
মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধবৎসিনি লৌকিকে।
অতোহস্মিন্ ভাসমানেহপি তত্সত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ ॥ *৮ ॥

উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীনির্বি্া ব্রক্মচিস্তনে ।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্ববহত্যেব লৌকিকয্ ॥ ৯৯॥
ইদানীং সর্বজনপ্রসিদ্ধং ষ্ট্তানতরমাহ সহত্রশ ইতি। উপেক্ষা কর্তব্যেতি
শেষঃ ॥ ৯৫ |

প্রপঞ্চবৈচিত্রযে দৃষটাস্তমাহ ক্ষণ ইতি। দাট্টণান্তিকমাহ ব্যবহার ইতি ॥ ৯৬ ॥
তদেব বিবুণোতি ন বাল্যমিতি ॥ ৯৭ ॥

'দ্বেতক্ষণিকতৃমুপসংহরতি মনোরাজ্যাদিতি।

ক্ষণিকতবসাধনে প্রয়োজনমাহ

অতোহস্মিন্িতি ॥ ৯৮ ॥

নু লৌকিকোপেক্ষায়াং
কো!লাভ ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মণি ধীঃ স্থির! ভবতীত্যাহ
উপেক্ষিতে ইতি। তহি জ্ঞানিনে৷ ব্যবহারঃ কথমিত্যাশস্ক্যাহ নটবদিতি ॥ ৯৯ ॥
তাহাতে উপেক্ষা করিয়া তীর্থস্বীয়দেহজঞানের ঠায়সেইনাম-রপে উপেক্ষা
করিয়া সচ্চিদানন্দজ্ঞানে তৎপর হইবে।৯৩/৯৪।
যেমন সহস্র সহআ মনোরাজ্য অর্থাৎ মনোরথ থাঁকিলেও লোকে তাহা

উপেক্ষা করে,তদ্রুপ ন/ম রূপেও উপেক্ষা কনাকর্তব্য। ক্ষণেক্ষণেনূতন নৃতন
মনৌরাজ্য
(চিত্ত )উপস্থিত হয়, কিন্তু
যাহা অতীত হয়,অহ! আর আসে না;

বা ব্যবহারও লেইরূপ জানিবে ।(বোলাযাবস্থা যৌবনেমিলেনা, বৌ হর
পরত! পুনর্ববার আগত হন ন|

০০০৬০

কষণতঙুরএইলৌকিক ব্যবহারের কোননি

'পঞ্চদশী।

৪৭৩

প্রবহতাপি নীরেহধঃ স্থির প্রোঢ়শিলা যথা; |
নামরপান্যথাত্বেহপি কুটস্থৎ ব্রহ্ম নাগ্যথথ ॥ ১০০ ॥
নিশ্ছিদ্দে দর্পণে ভাতি বস্তগর্ভং বৃহদ্ধিয়ৎ ।
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানাজগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ ॥ ১০১ ॥

অনৃষ্ট দর্পণৎ নৈব তদন্তঃন্থেক্ষণৎ তথা ।
অমন্বা সচ্চিদানন্দৎ নামরূপমতিঃ কুতঃ ॥ ১০২ ॥
প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানেহথ ভাবত। |

বুদ্ধিং নিয়ম্য নৈবোদ্ধং ধারয়েন্নামরূপয়োঃ ॥ ৯০৩ ॥
ননু জ্ঞানিনে ব্যবহারাত্যুপগমে বিকারিতবৎ প্রসজ্যেত ইত্যাশশ্ক্য বুদ্ধ
ব্যবহারবত্যামপি তৎসাক্ষী আত্মা নির্বিকার ইতি সৃদৃ্টান্তমাহ প্রবহত্যপীতি।

উদকে উপরি প্রবহতাপি অধ্ঃস্থিতা প্রৌটা শিলা যথা ন চলতি তখৈব বুদ্ধো
সংসরন্ত্যামপি ন জ্ঞানী সংসরতীত্যর্থ ॥ ১০৭ ॥

ন্বখণ্ডে ব্রহ্মণি তদ্বিলক্ষণস্ত জগতঃ কথমবভাসনমিত্যাশঙ্ক্য নিশ্ছিদ্রে দর্পণে
সাবকাশবন্তনো! যথা ভাসনং ত্দিত্যাহ নিশ্ডিদ্রে ইতি ॥ ১০১॥
ন্বৃশ্ঠে ব্রহ্াণি কথং জগত্প্রতীতিরিত্যাশদ্ক্য সচ্চিদানন্দপ্রতীতিপুরঃনরমেৰ

জগত্প্রতীতিরিতি যদৃষটান্তমাহ অবৃষ্ট্রেতি॥ ১*২।
ননুনামরূপয়োরপি ভাসমানত্বাৎ কথং নির্বিষয়বক্ষপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য তদ্-

অতএব তাহা৷প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইলেও তাহাতে সত্যত্ববদ্ধি পরিত্যাগ

করিবে। লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষিত হইলেপরত চিন্তায়বুদ্ধিবিদ্ৃ্ট হয়;
তবে নটের গ্ভায় কৃত্রিম আস্থার অভিনয় দ্বারাই লৌকিক ব্যবহার নির্ববাহিত
হয়। ৯৫৯৯

।

যেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত জলের অধোভাগে বৃহৎ শিলা নিশ্চল হইয়! থাকে,
তদ্ধপ নাম ও রূপ নানা প্রকারে পরিবর্তিত হইলেও তদাধার প্রত্রহ্ধ অচল-

ভাবে আছেন। যেমন নিন্ছিদ্র দর্পণে নানাবন্তর সহিত বৃহৎ আকাশ প্রতিবিস্বিত হয়, তদ্রূপ সঙ্িদানন্দ পরত্রদ্মে জগৎ সহিত এই আকাশ প্রকাশিত
হয়। ১০৩।১০১।

যেন দর্পণন। দেখিলে অন্তর্গত প্রতিবিস্বিত বন্ত প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রাপ
সঙ্ভিদানন্দ পরত্রন্গের প্রকাশ ব্যতিরেকে নাম ও রূপ প্রকাশিত হয় না৷ প্রথমতঃ

৪৭৪

পঞ্দশী ।
এবঞ্ নির্জগদ্ব্রহ্ধ সচ্চিদানন্দলক্ষণমূ ।

অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্ত জনাশ্চির্ ॥ ১০৪ ॥
ব্রন্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ভৃতীয়োহধ্যায় ঈরিত2।
অহ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগস্থিথ্যাত্বচিত্তয়! ॥ ১০৫ ॥
ইতি ভ্রন্মানন্দেহদ্বৈতানন্দঃ সমাপ্ত ॥
(শপ
পাপী পিপাশিিশিশিশীীািীশীীশাশীশিি
শীট

শীট

শীট

বুদধযুপায়মাহ প্রথমমিতি। সক্গিদানন্দে ব্রচ্মণি কল্িতনামরূপাত্বকে প্রপঞ্চে
সচ্চিদানন্দমাত্রং, বুদ্ধ গৃহীত নামরপয়োর্বদ্ধিংল ধারয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

ফলিতমাহ

এবমিতি।

এবঞ্চ সতি

নির্জগদ্রক্ষ

সঙ্চিদানন্দলক্ষণং

ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

ইদানীমধ্যাযার্থমুপসংহরতি ব্রহ্ধানন্দেতি ॥ ১০৫ ॥
তি ব্ঙ্গানন্দেহদ্বৈতানন্দব্যখ্যা সমাপ্ত ॥
০

সঙ্চিদানন্
বুদ্ধিতে আরূঢ়হইলে তীহাতেই একাগ্র হইয়াআর নামরূপ ভাবন।
করিৰে না। এই প্রকার জগদতীত সঙ্চিদানন্দ পরব্রহ্ুই অ্ৈতানন্দ;
সকল লোকই এই আনন্দে বিশ্রাীমলাভ
করুক।১০২-_-১০৪।
্রঙ্জানন্দ নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এই জগতের মিথ্যাত্ব বিচারদ্বারা
অদ্বৈতানন্দস্বরূপ নিরপিত হইল। ১০৫।
|
ইতি ব্রদ্ধানন্দে অদ্ৈতানন্দ নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।
পাপা

চতুর্দঘশপরিচ্ছেদঃ।
ব্রন্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ।

যোগেন।ত্ববিবেকেন ছ্বৈতমিথ্যাত্রচিস্তয়া।

. ব্রহ্মানন্দং পশ্ঠতোহথ বিদ্যানন্দে! নিরপ্যতে ॥ ১ ॥
বিষয়ানন্দবদ্ বিদ্যানন্দে। ধীবৃত্তিরপকঃ।

দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুরবরধঃ ॥ ২॥
£খাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতরুতোোহমিত্যসৌ।

প্রাপ্তপ্রাপ্যোহহমিত্োবৎ চাতুর্বিধ্যমুদা হৃতম্ ॥ ৩॥
এঁহিকঞ্ধামুক্সিকঞ্চেত্যেবং দুঃখৎ দ্বিধেরিতম্।
নিৰৃতিমৈহিকস্াহ বৃহদীরণ্যকৎ বচঠ ॥ ৪ ॥
নত্া শ্রীভারতীতীর্ঘবদ্যারগ্যমুনীশ্বরৌ।
্রঙ্গানন্দাতিধে গ্রন্থে বিদ্যানন্দো বিবিচ্যতে ॥

য়? সন্দ্ধমাহ যোগেনেতি ১
ইদানীং বৃতৰরতিষ্যমাণযোরুতয়োগ্র
বিদ্যানন্নস্বরূপমাহ বিষয়েতি। তন্তাবান্তরভেদমাহ হুঃখেতি ॥ ২॥

চাতুরবিধ্যমেব দর্শয়তি ছুখোভাবশ্চেতি ॥ ৩॥

নিবর্তনীয়ং ছুঃখং বিভজতে প্রীহিকমিতি। ্রহিকগ্ত হুখেস্ত নিবতিবহুদা
রণ্যকবাক্যেনোচ্যতে ইত্যাহ নিবৃত্তিমিতি ॥ ৪ ॥

যোগ আত্মবিচার ও ্বৈতমিখ্যাত্ব চিন্ত। দ্বার! যে ব্যক্তির ব্রহ্মানণ্দ উপলন্ধি

হয়,তাহার বিদ্যানন্দ নিরূপিত হইতেছে । বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্িস্বরূপ । কথিত আছে, ছুখোভাব প্রভৃতি স্বরূপে তাহা চারি প্রকারে বিভক্ত হয়।১২

ছুঃখাভাব, কামান্তি অর্থাৎ কামনাপূর্তি, “আমি কৃতকার্য হইয়াছি' এইরাপ

মনোবৃত্তি এবং আমি যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি এইরূপ মনোবৃত্তি এই কয়
প্রকার বিদ্যানন্দ। ছৃখখ ছুই প্রকার, ্হিক এবং আমুগ্মিক। তাহার মধ্যে

উহিক ছু নিৰতির উপায় বৃহদারণ্টযক ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, খা, “আমিই দেই
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আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদহমন্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কন্ত কামায় শরীরমনুসংভ্বরেৎ ॥ ৫ ॥

জীবাতা! পরমাত্ম! চেত্যাত্ব! দ্বিবিধ ঈরিতত |

চিতাদাজ্ত্যাৎ ত্রিভির্দেছৈদী্বঃ সন্ ভোক্তৃতাৎ ত্রজেৎ 1১৪
পরাত্ম। সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যৎ নামরূপয়োঃ |

গত্ব! ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্িবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭ ॥
ভোগঃমিচ্ছন্ ভোক্তরর্থে শরীরমনুসৎভ্বরেৎ।
স্বরাস্ত্রিু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্বনো স্বরাঃ ॥ ৮ ॥
তংশ্রুতিবাক্যং পঠতি আত্মানমিতি ॥ ৫ ॥
আত্মনি শোকসম্বন্ধৎ দর্শযিতুং তত্তেদমাহ জীবাত্মেতি। আত্মনে! জীবত্বে

নিমিত্তমাহ চি্দা
তমাদিতি। 'চৈত্যস্ স্থুলহুক্মাকারণরূপৈস্থিতিঃ শরীবৈস্ত দাত্বযভ্রমে সতি চিতো ভোগবর্তৃত্বং ভবতি স ভোক্ত| জীবইত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥
ইদানীং পরমাত্মনঃ স্বর্ূপমাহ পরাত্মেতি। তন্ত ভোগ্যরপত্বাপত্তিপ্রকারমাহ
তাদাত্ম্যমিতি। নামরূপকল্গনাধিষ্টানত্বেন ন তত্তাদাত্মং প্রাপ্য ভোগ্যমিত্যুচ্যতে
ইতার্থঃ। ভোগবর্তৃতাদ্যতাবে কারণমাহ তদ্বিবেক ইতি। তাভ্যাৎ শরীর্রয়জগপ্ত্াং বিবেকে
নাস্তীতর্থঃ॥ ৭॥

ভেদে জ্ঞানে সতি নোভয়ৎ ভোগকর্তৃভোগারূপং

উক্তমর্থং বিরণোতি ভোগ্যমিচ্ছন্িত ॥ ৮1

প্রবন্ধ এইরূপে ধিনি আত্মাকে জানেন, তিনি কি ইচ্ছা! করিয়! এবং কাহার

কামনার জন্ত শরীরের অনুবৃত্ত হইয়া দুঃখভোগ করিবেন? ৩-_৫।

জীবাস্ম ও পরমাত্ম; এই ছুই প্রকার আত্ম বেগন্তে উক্ত হইয়াছে। স্কুল,

হুষ্মা, কারণ, এই তিন প্রকার শরীরের সহিত তাদাস্ব্য বশতঃ ব্রহ্মচৈতন্যই

জীব্ভীবে তোক্তা হইয়াছেন, আর সঙ্চিদানন্দময় পরমাত্মা নাম-রূপের সহিত

তাধাত্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্য হইয়াছেন, তহার স্বরূপ জ্ঞান হইলে ভোক্তাও ভোগ্য
উভয়ই নিবৃত্ত হয়। এ৭।
ভোক্তার

নিমিত্ত ভোগ্যবস্ত কামন। করত শরীরের

লোকে জরভোগ করে।

অনুবৃত্ত হইয়া

তিন প্রকার শরীরেই জ্বর আছে, কিন্তু আত্মাতে নাই।

পঞ্চদশী।.
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ব্যাধয়ো ধাতৃবৈষম্যে স্থুলদেছে স্থিত স্বরাঃ।

কামক্রোধাদয়ঃ সুৃদ্ষেন ছয়োবাঁজন্ত কারণে ॥ ৯॥
অৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে |
অপশ্ঠন্ বাস্তবং ভোগ্যৎ কিনম্নামেচ্ছে পরাত্মবিৎ ॥ ১০ ॥

আত্মানন্দোক্তরীত্যাশ্মিন্ জীবাতুন্যবধারিতে।

ভোক্তা নৈবান্তি কোহুপাত্র শরীরানুদ্বরঃ কুতঃ ॥ ১১॥
পৃথ্যপাপত্যয়ে চিন্তা ছুঃখমামুক্সিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তৎ চিন্তা নং তপেদিতি ॥ ১২

কম্মিন্ শরীরে কো জ্বর ইশ

সথলদেহে ব্দামানন্ জরান্ দর্শরতি হ্যাধ়

ইতি লিঙ্গদেহগতাঞ্গ জরানাহ কামেতি॥ ৯॥

ই্দানীমুদাহৃতশ্রততিতাৎপর্ধ্যনর্যাজেন পূর্বক্মেবার্থং বিশদয়তি অক্ৈতা-

নন্দেতি। তৃতীয়াধযায়োক্তপ্রকারেণ মায়াকার্্যনামূপাভ্যাং সচ্চিদানদ্দপরমাত্ঝবনি

বিবেচিতে ভেদেন জ্ঞাতে সতি সর্ব প্রপর্থং মিখ্যেতি জানন্ কিং নাম ভোগ্যমিচ্ছতি ॥ ১০

তত পূর্বাধ্যায়োজরীত্য। জীবাত্স্বরপে অসন্নকুটসথচৈতন্তরূপে নিশ্চিতে সতি
কাময়িতুরভাবাজ্রাদিমনবন্ধো নাস্তীত্যাহ আত্মানন্দ ইতি॥ ১১॥
ইদদানীমামুগ্মিকং অরৎ প্্রদরশয়তি পুণ্যপাপেতি। তন্তাভাব: প্রথমাধ্যায়ে
নিরূপিতঃ ইত্যাহপ্রথমেতি। কন্মিন্ শ্লোকে ইত্যাহচিন্তেতি ॥ ১২॥
শ্ল দেহে স্থিত জর,ধাতু বৈষম্য জন ব্যাধি, ক্ষ শরীরের জর-_কাম-ক্রোধাদি,
আর কারণ শরীরের জর-_ভদুভষ়ের কারণ। ৮৯।

অ্বৈতানন্দোক্ত বিচারানুসারে পরমাত্মা বিবেচি হইলে ভোগ্যপদার্থ সকলের

মিথ্যাত্ দর্শনহয়,তখন সেই পরমাত্ক্ পুরুষ কিইচ্ছ। করিবে? ১০।
আত্মানন্দো্ত রীত্যনুসারে জীবাত্মার দ্বরূপ অবধারিত হইলে তোক্তাই থাকে
না,শরীরানুবৃতত
প্রযুক্ত জর তপরের কথা। ১১।

পুণ্য
ওগাপ এই উভয় বিষয়ে বেচিস্তাভাহার নাম জামুম্মিক চুঃখ, এই
আমুগ্মিক ছুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রথমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যখ। ;_চিন্ত। স্হাকে
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যথা পুর্ষরপণেহস্মিন্পামশ্লেষণৎ তথা

বেদনাদূর্দামাগা মিকর্ম্মণো হস্্েষণৎ বুধে ॥ ১৩ ॥
ইবীকাতৃণতুলস্কয বহিদাহঃ ক্ষণাদ্ যথা ।
তথ সঞ্চিতকন্ীন্ত দর্ধৎ ভবতি-বেদনাঁৎ ॥ ১৪ ॥

যখৈধাৎসি সমিদ্ধোহগ়ি ভষ্মসাঁৎ কুরুতেহর্জন।
জ্ঞানাস্থিঃ সর্ববকম্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫॥
যন্ত নাহস্কতে। ভাবে বু্দিষন্ত ন পিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬॥

মাতাপিত্রোর্বধঃ স্তেয়ৎ ভ্রণহত্যান্তদীদৃশম্।
নন জ্ঞানিন আরন্ধকর্ম্মবিষয়া চিন্তা মা ভূৎ আগামিকর্মমাবিষয়া চিন্তা ভবত্যেৰ
ইত্যাশঙ্ক্য ঘথা পুক্বরপলাশ' ইত্যাদিস্রত্যা জ্ঞানিনে আগামিবন্মস্ন্ধনিরাকরণাৎ
তথ্িষয়াপি চিন্তানাস্তিইত্যাহ যথেতি ॥ ১৩।

তিদ্ধথেষীকা তুলম্স৷ প্রোতং প্রদুয়েতৈবং হাস্ত সর্ব পাপৃমান: প্রদয়ন্তে'
ইতি শ্রত্যন্তরাবষ্টতেন সঞ্চিতকম্মবিষয়াপি চিত্ত! জ্ঞানিনো না্তীত্যাহ ইষীকেতি ॥১৪
উক্তার্থে ভগবন্থাক্যমপি প্রমাণয়তি যখৈধাংসীতি ॥ ১৫। ১৬ ॥
অশ্মন্েবার্থে 'ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রণহত্যয়। নাস্ত পাপং

অনুতাপ দিতে সমর্থ হয় না। খেমন পন্পত্রে জল সংলগ্ন হয় না তন্রপ জ্ঞানোস্তরকালে আগামী দুখে সকল জ্ঞানীকে সংস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় ন!। ১২১৩ ।

যেমন তৃণগর্ভস্থ কোমল পত্র বা তুলা প্রভৃতি লঘু বস্ত সকল অগ্নিসংযোগে
ক্ষণকালমধ্যে ভম্মরাশি হয়, তদ্রপ সঞ্চিত কর্মমকল তত্বজ্ঞান প্রভাবে

তংক্ষণাৎ ভক্মীভূত হয়।

এতদ্বিষয়ে ভগবদূগীতা আছে ;-হে অর্জুন!

যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাঠ সকলকে ভ *সাৎ করে, তদ্রপ জ্ঞানাগ্সি সঞ্চিত কর্ম
মকলকে ভম্মীভূত করে। যাহার হুংভাব দুর হয় এবং যাহার বুদ্ধি, বিষয়ে
লিগু না হয়, সমুদ্ধায় লোককে হনন করিলেও তিনি হননকর্তা হন না, হতরাং
হনন-দোবে লিপ্তও হন ন1। ১৪--১৬।

মাতৃবধ, পিতৃবধ, স্তেয়, ভ্রণহত্যাব।এতাদৃশ অস্ত কোন মহৎ পাপও জ্ঞানী

পঞ্চদশী।
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ন যুক্তিৎ নাশয়েৎ পাপৎ মুখকাস্তির নশ্টাতি ॥ ১৭ ॥
দুঃখাভাববদেবান্ সর্ববকামাপ্তিরীরিতা ।
সর্ববান্ কামানসাবাপ্য হায়ুতোহভবদিত্যতঃ॥ ১৮ ॥
অক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিৎ প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্ধানৈস্তথেতরৈ?।
শরীরৎ ন স্মরেৎ প্রাণৎ কর্ধাণ। জীবয়েদমুম্ ॥ ১৯ ॥

সর্ধবান্ কামান্ সহাপোতি নান্যবজ্জন্মকন্ম্াভিঃ।
বর্তৃন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জি্রতাঃ ॥ ২০ ॥
যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগে? দৃঢ়চিত্তবান্।

ন চ কৃশৎ মুখং নীলং বেতি কৌধীতকিশ্রুতিবাক্যম্থত; পঠতি মাতাপিত্রোরিতি।
শ চেত্যেকং পদং নীলমিতি কাস্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৭
উত্তচাতুর্বিধ্যমধ্যে স্বিতীয়প্রকারমাহ ছুঃখেতি। ঈরিতা৷ শ্রত্যেতি শেষ;
অশ্মিনর্থে তরেয়শ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সর্ধ্ধান্ কামানিতি ॥ ১৮॥
জক্ষন্ ক্রোড়ন্ রমমাণ; স্ত্ীভিরববা যানৈর্বা জ্ঞানিভির্ববা অজ্ঞানি,ভর্বা বয়সতৈর্বা
নোপজনং ম্মরন্নিদং শরীরমিতি ছান্দোগা শ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি জক্ষমিতি ॥ ১৯।।
তত্র তৈত্িরায়শ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সর্বান্ কামানিতি। নন কর্খমুফল-

ভোগাল্গীকারে জন্মাপি প্রসজ্যেত ইত্যাশক্ক্যাহ নাগ্ভৰদিতি। জ্ঞানেন সাঞ্চতকন্দুণাং দগ্ধত্বাৎ অজ্ঞবজ্জম্। প/্তীত্যর্থ; ॥ ২*।।

ইদানীং তৈতিরীয়কবৃহদারগ্যকবাক্যৎ স্িপ্যাথতঃ পঠতি যুবেতি। নু
ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না, ও তাহাতে মুখকান্তি বিনষ্ট হয়না।
আর ছুঃখাভাবের ন্যায় তাহার সর্বকামান্তিও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা-_

'তিনি স্কল কাম্য বন্ত প্রাপ্ত হইয়৷ অমৃত হন” । ১৭।১৮।
ভবানী ব্াঁকতি তোজনই করুন, আর ক্রৌড়াই কর, স্ত্রী ধান অথবা! অন্য কোন বন্ত
দ্বার! আনন্দ প্রাপ্ত হউন,তিনি
শরীর ব৷প্রাণকে আর ম্মরণ করেন না, কেবল প্রারধ
বর্ম হার। জীবিত থাবেন। “তিনি ধমুদায় ফামন। এককালে উপভোগ করেনঃ

( অতএব) অজ্ঞ ব্যক্তির স্তায় তাহাকে পুনর্জন্ম ও কর্মভোগ করিতে হয় না।

তাহার কর্মফলভোগ সকল ক্রম-বর্জিত হইয়৷ এককালেই উপস্থিত হয়। ১৯২০
ঘুবা রূপবান, বিদ্যাবান্ নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান ও বহসৈন্তবিশিষ্ট বানা

8৮০
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সৈন্োপেতঃ সর্ববপৃথথীং বিত্বপূর্ণাৎ প্রপালয়ন্ ॥ ২১ ॥

সববৈবর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্স্তপ্ভূমিপঃ |
যমানন্দমবাপ্পোতি ব্রহ্ষবিচ্চ তমশ্্রতে ॥ ২২ ॥

মর্ত্যভোগে দ্বয়োর্মাস্তি কামস্তৃত্তিরতঃ সম1।
ভোঁগান্গিক্কাঁমতৈকল্ত পরন্যাপি বিবেকতঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রোত্রিয়ত্বাদ্ বেদশাস্ত্রৈর্ভোগ্যদৌষানবেক্ষতে ।
বাজ। বৃহদ্রথে। দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাঁহরৎ্থ ॥ ২৪ ॥
দেহদোঁধাংশ্চিতদোধান্ ভোগ/দোধাননেকশঃ |

শুন। বান্তে পায়সে নে! কামস্তদ্দ্বিবেকিনঃ ॥ ২৫ ॥

সার্ধভৌমাদিহিরণ্যগর্ভান্তানাৎ জীবনিানামূ আনন্দানাং কথং জ্ঞানিনি সম্ভব
ইত্যাশক্্য সর্কেষামানন্বানাং

জ্ঞানিনোহ্বগতব্রহ্ষাংশত্বাৎ

সম্ভব

ইত্যাহ

সর্ব্বিরিতি ॥ ২১। ২২॥

_.

নন্থু সার্বভৌমস্রোত্রিয়য়োববষয্রাপ্তিসাম্যাভাবাৎ কথমানন্দসাম্যমিত্যাশঙ্্য
নৈরপেক্ষ্যসাম্যাৎ তৃপ্তিসাম্যমিত্যাহ মত্তেতি:

তৃতপ্তিমাম্যে হেতুমাহ ভোগা-

দ্বিতি ॥ ২৩।।

বিবেকত ইত্যুকতমর্থৎ বিবৃণোতি শ্রোত্রিয়েতি। বিষয়দোষাঃ কন্তাং শাখাঠাং
বিভ্পূর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসন করত সমুদায় মানুযানন্দ উপভোগে পরিতপ্ত
হুইয়।
যেআনন্দ ভোগ করেন, তন্বজ্ঞানী
সতড তাহা উপভোগ করেন। ২১২২ ।

উক্তপ্রকারভুপতিও বিবেকী উতয্বেরই লৌকিক তোগেস্পৃহা নাই,হুতরাং

উভয়েরই তৃপ্তি সমান। কিন্তু এস্থলে ভূপতির যে কামনার অভাৰ, তাহ!

তুন্ততোগতা প্রযুক্ত আর জ্ঞানীরযে ম্পৃহার অভাব তাহা বিবেকজন্ত) জ্ঞানী
শ্োত্রিয় বলিয়! বেদগীন্ত্রাদি দ্বার ভোগ্য বন্তুতে তাহার দৌষ দর্শন হয়।

(মৈত্ায়ণীয় শাখাতে )বৃহদ্রথ রাজ| সেইসকল বিষয়দৌষ কতিপর শ্লেকে নিরূপণ
করিয়াছেন?
তাহাতে দেহদৌষ, চিত্তদোষ, ভোগ্যাদদোষ, ইত্য|দি অনেক
দোষ কথিত

হইন্লাছে, যেমনকুকুরেপায়স ভোজন করিয়।বমিকরিলে, তাহা!ভোজন কগিংত

পঞ্চদবশী ।

৪৮১

নিষ্ষামত্বে সমেহপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে ।

দুঃখমাসীন্তাবিনাশীদতিভীরন্ুবর্ততে ॥ ২৬ ॥
নোভয়ং শ্রোত্রিয়ন্তাতস্তদানন্দোহ ধিকোহন্যাতঃ |

গন্ধর্ববানন্দ আশান্তি রাজ্ছে। নাস্তি বিবেকিনঃ ॥ ২: ॥
অস্মিন্ কল্পে মনুষ্য; সন্ পুণ্যপাঁকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ববত্বং সমাপনে! মর্ত্যো। গন্ধর্ব উচ্যতে ॥ ২৮ ॥
পুর্বকল্লে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবে চেদ্ ভবেৎ।

গন্ধর্বত্বৎ তাদৃশোহত্র দেবগন্ধর্ব্ উচ্যতে ॥ ২৯ ॥
কেনোক্তা ইত্যাশঙ্ক্য বৃহদ্রধেন 'মৈত্রা়নীয়াখ্যশাখায়াং গাথাভিকুত্তা ইত্যাহ রাজা
বৃহদ্রথ ইতি। বিবেকিনঃ কামানুদয়েদৃষ্টান্তম/হ শুনেতি ॥ ২৪। ২৫ ||
সার্বভৌমাত শ্রোত্রিয়স্তাধিক্যমাহ নিষ্কামত্বে ইতি সার্ব্তৌমতৃং সাধনসাধ্যৎ গশ্চাচ্চ আ্নাশতীতিশ্চেতি দৌষদয়ত্বাৎ শ্রোত্রিয়ে তু ছুভয়াভাবাদাধিক্যমিত্যর্থঃ। শ্রোতরিয়স্তাধিক্যান্তরমাহ গন্ধর্ববেতি॥ ২৬। ২৭॥

ইন্দানীং গন্ধরববান্দ্বৈবিধ্যৎ দর্শরিতুং গ্লোকদয়েন গন্বর্ভেদমাহ অম্মিম্লিতি ॥ ২৮। ২৯।

কাহারওপ্রবৃত্তি
হয়না; তদ্রপ এ্রসকল বিষয়দোষ দেখিয়। জ্ঞানীদিগের আর
তাহা উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ২৩--২৫।

পূর্বোক্ত রাজ! ও বিবেকী উভয়ে সমান নিকাম হইলেও ভোগ সাধনসবয়
জন্য ও ভবিষাসধিনাশের ভয়জন্য রাজার ছুখে হয়, কিন্তু বিবেকীর মে উভয়ই
হয় না, অতএব তাহার আনন্দকে অধিক বলিয়া স্বীকার কর! যায়, আর রাজার
গন্ধব্বলভ্য আনন্দে আশ! হয়, বিবেকীর তাহাতেও আশা! হয় না। ২৬২৭

যে ব্যক্তি ইহকল্পে মনুষ্য থাকিয়া অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ অনুসারে গন্ধর্বযোনি
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে মত্ত্য গন্বর্ব বল! যায়। আর পূর্ববকলে অনুষ্ঠিত পুণ্য

অনুসারে পরকল্পের আদিতেই যিনি গন্ধবর্ষ হইয়া উৎপন্ন হ'ন তাহাকে দেবগস্বর্ষ .
ৰল। যায়। ২৮২৯।
১
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৪৮:

অগ্নিষভাদয়ে। লোকে পিতরশ্চিরবাসিমঃকল্পাদাবেব দেবত্বং গতা! আজানদেবা21 ৩০

অস্মিন্ কর্পেহ্বমেধাদি বর্ম্ম কৃত্বামহৎ পদ্ম 1

অবাপ্যাজানদেবৈর্ধাঃ পুজ্যান্তাঃ কর্মদেবতাঃ॥ ৩১ ॥

_ষমাগ্িমুখ্য। দেবাস্থাজ্ঞাতাবিন্্রবষ্পতী

|

ফট॥৩, ॥
প্রজাপতির্বিিরাট্ প্রোক্তো। বরদ্ষা হুত্রাত্মনাম

সার্ববভৌমাদিসুত্রাস্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ |. '

অবাজ্মনসগম্যোহয়মাঁত্বানন্দস্ততঃ পরঃ ॥ ৩৩:॥

তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্বেবষু স্থখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ।
নিঃস্পৃহন্তেন সর্ব্বেষামাঁনন্দাঃ সম্তি তস্য তে ॥৩৪ ॥

চিরলোকপিত্রানন্দপ্রদর্শনায় চিরলোকপিতুঁনাহ: অগনিঘাক্েতি! দেবাননদ
ভ্ৈবিধ্যভেদজ্ঞানায় দেবভেদমাহ কল্পেতি ॥ ৩* |৩১ ।।

যমাগীতি। ইন্্বৃহস্পততী প্রসিদ্ধীবিত্যর্থঃ॥ ৩২ ॥

সরীতীমাণিহু্তানাং শ্রতরিয়া ন্যনবদ্যোতলায়াই সা্কতৌমাদীতি।
ৃঠা সর্ত্যোহবিকমানন্দমাহ তবাজ্মনস ইতি। যতোহ্যমাত্বানন্দঃ অবাজ্মনসগম্যংঅত এত্যঃ সর্ববেভ্যোহধিক ইত্যর্থ: ॥ ৩৩ ॥
. ইনানীমেষাৎ সর্বষামানদা: যেতে শ্রোত্রিষে০2
ইত্যাহতৈস্তৈরিতি ॥ ৩৪ ॥

উরি আতি পিতলোকেচিরবাসী পিতগণ। কলের দিতে বাহানা:

দেবতারাপে বমি সাহারা আজান দেবতা; আর -ইহকলে 'অস্বমেধাদি :
কর্ম করিনা মহতদেববপদ প্রাপ্তি পুর্ব্ধক ধাহারা আজান দেবতাদিগের "পৃভ্যুন, ”

সহ ক্দদেবতা)-ছার
ঘম,অগ্ি, ইন্, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, বিরাট র্ষী ও
গা, ইহীদিগের নাম'ক্জাতিদেবতা | ৩০--৩২।১

. শীর্ষভৌম প্রভৃতি কৃত্া্াপন্ত সকলেই: উরোতর গ্রেট: কামনা",
করে, কিন্তু াক্য-মলের অগোচর যে আত্মানদ্দ তাহা সমুদয় আনন্দ, হইতে +*

পঞ্চদশী ।

৪৮৩

সর্ব্বকামান্তিরেষোক্তা যদ ব|.সক্ষিচি্াজ্বনা |

স্বদেহবৎ সর্ববদেহেষ্বপি ভোগানবেক্ষতে ॥ ৩৫ ॥
অজ্ঞম্তাপ্েতদস্ত্েব, ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ |

যো বেদ সোহশ্র,তেএসরব্বান্ কামানিত্যব্রবীৎ শ্রতিঃ ॥৩৬
যত ব! সর্ববাত্মত। শ্বস্য সান্ন। গাঁয়তি সর্ববদ] |...
অহমন্নং তথান্নাদশ্চেতি সামন্বধীয়তে ॥ ৩৭ ॥ .
ছুঃখাভাবণ্চ কামাপ্তিরভে হোবৎ নিরূপিতে |...
কৃতরুত্যত্বমন্থাচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষতাষ্ ॥ ৩৮ ॥ ..

উপপারিতসুপসংহরতি স্ধ্কামেতি। ইদানীং পরা যথা ইতি। যথা
স্বদেহে আনন্দাকারবুদ্ধিসাক্ষিত্বেনানন্দিত্যইতরেঘপি দেহেযু তদ্বদিত্যর্চট।। ৩৫

নন্ভপ্রকারেণীজ্ঞন্তাপি সর্ধাননবপরাপ্তিরস্ত ইত্যাশগ্য সর্ব
সর্ধবুদধিসাক্ষ্যহ-

মিতি জ্ঞানাভাবান্ৈবমিত্যাহ অজ্ঞস্তেতি। উক্তার্থে তৈত্রীয়ঞ্কতিং প্রমাণয়তি
যো বেদ ইতি । গুহাত্াং নিহিতং ত্রদ্ধ যে। বেদ সোহয়তে ইতি যোজনা ॥ ৩৬ ॥
ইদানীং তৃতীয়প্রকারমাহ যদ্ধেতি। ইমান্ লোকান্ কামানিস্কামরপ্যনৃসঞ্চরন্
্
ইত্যাদিনেত্যর্থ; ॥ ৩৭ ॥
অতীতগ্রন্থেন সিদ্ধমর্থ, সংক্ষিপ্যদর্শঘতি দুঃখেতি | ৩৮...

রাজাপ্রভৃতির কাম্য থে সকল হৃখ তাহাতে হর অভাব,
রি সার্বভৌম
হেতু সে সমুদায় আনন্দ ততজ্ঞানীতে আছে । ৩৩1৩৪

্

তত্ৃজ্ঞানীর মেই আনন্দপ্রান্তিকে কামাণ্তি ঝা কীমনাপুর্তি বল যায়, অথবা

স্বদেহের তোগমৃষ্টির স্তায় সাক্ষিচৈত্ দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় দেহে

সমান ভৌগনৃষ্টি তাহার হয়। অজ্ঞব্যক্তির সেই আনন্দ সব্েও বোধের অভাবহেতু

তত্তি হয়না । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে--যিনি পরবরষকে খনি নি

সমুদায় কামনা উপভোগ করেন। ৩৫৩৬।
. অথব|, সামোপনিষদে সামমন্ দ্বার! আপনার সর্বত্র গীতটি
আর, আমিই. অন্নের তোকত। ইত্যাদি বাক্য সামন্ত পঠিত হইয়াছে। এই-

রূপে ডুঃখাভাব ও সর্মবকামান্তি নিরূপিত হইল, এতস্ডিন্. কৃতকুতান।:ও

৪৮৪

পঞ্চদশী ।

উভয়ৎ তৃপ্তিদীপে হি সম্যগল্মাভিরীরিতম্।
ত এবাত্রানুসন্ষেয়াঃ শ্লোক? বুক্ধিবিতুদ্ধয়ে ॥ ৩৯ ॥

( এঁহামুন্সিকব্রাতসিদ্ধ্যেয়ে৷ মুক্তেশ্চ সিন্ধয়ে।
বন্ছকুত্যৎ পুরাস্তাভূত্বৎ সর্ববমধুন! কৃতম্ ॥
শদেতৎ কুতরুতাত্বৎ প্রতিষোগিপুরঃসরমূ |
অন্ুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥

দুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরক্তব কামৎ পুত্রাদ্যপেক্ষয়। ৷
পরমানন্দ পুর্ণোহহং সংসরাঁমি কিমিচ্ছয়! ॥

অনুতিষ্ঠন্ত কণ্ধাণি পরলোকধিষাসবঃ।
সর্ববলোকাত্বকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিৎ কথম্ ॥
ব্যাচক্ষতাং তে শান্ত্রাণ বেদানধ্যাপয়ন্তবা

যেহত্রাধিকারিণে! মে তু নাধিবারোহক্রিয়ত্বতঃ ॥
নিদ্রীভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দরষ্টারশ্চেত্কল্পয়াস্তি কিৎ মে স্যাঁদন্ত কল্পনা ॥
গুঙ্াপুগ্তাদি দহে।ত নান্যারোপিতবহ্িন1।
নাগ্তারে পিতসংসারধন্মানেবমহং ভজে ॥
শৃণৃস্জ্ঞাততত্তীস্তে জানন্ কম্মাচ্ছুণোম্যহমূ ।
মন্যস্তাৎ সংশয়াপন্না ন মন্যেহহমসংশয়ঃ ॥

বিপর্ধ্যস্তে। নিদিধ্যাসেও কিং ধ্যাসমবিপর্ধ্যয়ে |

দেহাঁত্বত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিন্তজাম্যহ্ম্ ॥
অবশিষ্টৎ কৃতকৃত্যতৃৎ ্রাপতপ্রপ্যতমিতৎ তৃপ্তিদীপে প্রহিকামুদ্মিকব্রাতে.

ড্যাদৌ দ্র্টব্যমিত্যাহ উতয়মিতি।। ৩৯ ॥

|

প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব বিবেচনা করিবে, তদ্তয় আমরা তৃপ্ডিদীপে সম্যক্রূপে নির-

পণ করিয়াছি, বুদ্ধিশুদ্ধির নিমিত্ত সেইসকল শোক এলে উদ্ধৃত করিয়া
পাঠ করিবে। ৩৭--৩৯।

পঞ্চদশী।
অহং মনুষ্য ইত্যাপিব্যবহারো! বিনাপ্যমুমূ।
বিপর্ধযাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোহবকল্পতে ॥
আরব্কম্্ণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ভতে।

কর্মাক্ষয়ে তৃসেখ নৈব শামোন্ধ্যানসহস্রতঃ ॥
বিরলত্বৎ ব্যবহ্ৃতেরিষ্টৎ চেদ্ধ্যানমন্তত তে।

অবাধিকাৎ ব।বহ্ৃতিং পশ্ঠন্ ধ্যায়ামাহৎ কুতঃ ॥
বিক্ষেপো নীন্তি ষন্মান্মে ন সমাধিস্ততো৷ মম।

বিক্ষেপো বা! সমাধির্বব। মনসঃ স্যা্ধিকারিণঃ ॥
নিত্যান্থিভবরূপন্ত কে! মেহত্রানুভবঃ পৃথক ।

কৃতৎ কৃত্যৎ প্রাপণীয়ৎ প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয় ॥

ব্যবহারে! লৌকিক! ব1 শান্ত্রায়ো বান্থথাপি বা।
মমাকর্তৃ,রলেপস্ যথারন্ধৎ প্রবর্ততাম্॥
অথবা রুতরুত্যোপি লোকান্ুগ্রহকাম্যয়। ।

শান্ত্রীয়েশৈব মার্গেণ বর্তেহহৎ কা মম ক্ষতি; ॥

দেবার্চন্নানশোচভিক্ষাদে বর্ডতাৎ বপুঃ ।
তারং জপতু বাক তদ্বৎ পঠত্বান্নায়মন্তকম্ ॥
বিষুঃৎ ধ্যায়তু ধীর্বদ ব্রক্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্বেব নাপি কারয়ে ॥
কতরুত্যতয়! তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ |

তৃপ্যন্নেবৎ স্বমনসা মন্যাতেহসৌ নিরস্তবম্ ॥
ধন্তোহহৎ ধন্যোহহ নিত্যং স্বাত্বানমঞ্জসা বেন্ধি।
ধচ্যোহহৎ ধন্যোহহং ব্রন্মানন্দে! বিভাঁতি মে স্পষ্টমূ ॥
ধন্যোহৎ ধন্যোহৎ, ছু:খৎ সাংসারিক ন বীক্ষেহদ্য।
ধম্ভোস্হৎ ধন্তোহহৎ স্বন্থাজ্ঞানৎ পলায়িতং কাপি ॥

হলঃ

৪৮১

পঞ্চদশী ।
ধন্যোহহুৎ ধন্যোহহৎ কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কাঞ্চৎ।
ধন্যোহহৎ ধন্যোহহং প্রাপ্তব্যং সর্ববমদ্য সম্পন্নমূ ॥

ধন্যোহহৎ ধন্যোহহৎ তৃপ্তেন্মে কৌপম। ভবেক্পোকে |

ধন্যোহুহৎ ধন্যোহহৎ ধন্যো ধন্যঃ পুনঃপুনর্ধনাঃ ॥
অহে! পুণ্যমহো পুণ্যৎ ফলিতৎ ফলিতং দৃঢ়মূ।
অন্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহে! বয়মহে! বয়ম্ ॥

অহে! শান্ত্রমহে। শাস্মমহে! গুরুরহে। গুরুঃ।

অহো। জ্ঞানমহো! জ্ঞানমহো! স্থথমহো! স্বখম্ ॥) *

ন্ধানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোহধ্যায় ঈরিতঃ$

)

বিদ্যানন্দন্তদুৎপতিপর্যযস্তোহভ্যাস ইুতাম্ ॥ ৪০
ইতি ব্রন্ধানন্দে বিদ্যানন্দঃ সমাগ্রঃ।
পপর

*() বন্ধন মধ্যবর্তিনঃ গ্লোকাত্ৃপ্রিদীগয়া মুহ্বপ্ী মুদ্রিত পুস্কেংত্রাপি
দন্ত ।

এতধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ব্রহ্ধানন্দেতি ॥ ৪ ॥

ইতি ব্্ষানন্দে বিদ্যাননব্যখ্যা সমাধা ॥

ব্রঙ্গানদ্দনামক এগ্ছের চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যানদস্থরূপ নির্ণীত হইল,
বিদানন্দের উৎপতিগধ্যস্ত তত্জান অভ্যাস বর্তব্য! ৪০

তদ্ধানন্দে বিদ্যানন্দ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।
পপ

পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ।
ব্রন্মানন্দে ব্ষিয়ানন্দ; |

অথাব্র বিষয়ানন্দে ব্রন্মানন্দাংশরূপভাক |

নিরপ্যতে দ্বারভূতত্তদৎশত্বৎ শ্রুতিজ গে ॥ ১ ॥
এযোহন্য পরমানন্দো। যৌহখপ্তৈকরসাত্মক:।
অন্তানি ভূতান্তেত্থয মাত্রীমেবোপভুগ্ীতে ॥ ২ ॥

শান্তা ঘৌরান্তথা মূঢ়া মনসো! বৃতযন্ত্িধা।
বৈরাগ্যৎ ক্ষান্তিরৌদাধ্যমিত্যাদ্যাঃ শাস্তরৃত়্ঃ ॥ ৩।
তৃষ্ণা স্েহে। রাগলোভাবিত্যাদ্য ঘোরবৃত্বয়ঃ|

নত্ব শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যুনীশ্বরৌ।
তন্যতে বিষয়ানন্ো ব্রহ্ধানন্দে তুপঞ্চম ॥
পঞ্চমাধ্যাযন্ত প্রতিপাদ্যমর্থমাহ অথেতি। নু বিষয়ানন্দন্ত লৌকিকতথাৎ

মোক্ষশান্ত্রে নি্ূপণমনূপপন্নমিত্যাশক্ক্য তন লোকপ্রসিদ্বব্বেহপি ব্ক্ষানন্দৈক-

দেশত্বেন বরন্জ্ঞানোপযোগিত্বাৎ তন্নিরূপণৎ যুক্তমিত্যাহ ছ্বারভৃত্ত ইতি: ব্রহগা
নন্দৈকদেশতে কিং প্রমাণমিত শঙ্ক্যাহ তদংশত্বমিতি ॥ ১
তমেৰ শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি এষ ইতি ॥২॥
ইদ্ধানীং বিষয়ানন্দন্ত

ত্রজ্মানন্দাংশত্তপ্রদর্শনায় তদুপাধিভৃতাগ্তঃকরণরৃতী-

রহ্মানন্দের অন্তর অংশ বিষয়ানদ্দ নিরূপণ করিতেছি, যেহেতু এই
বিষয়ানন্দ লৌকিক আনন্দ হইলেও ব্রশ্নঙ্ানে ইহার উপযোগিতা আছে,

আর ইহা যে ত্রহ্ধানন্দের অংশ তাহ! শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; যথা,_অথণ্ড
একরসম্বরূপযেপরমাত্মা তিনি এই জগতের পরম আনন্দ, এই পরমানন্দের
কলামাত্র আনন্দকে জীবসকল উপভোগ করে। ১। ২।

আন্তঃকরণের বৃত্তি তিনপ্রকার, শান্ত, ঘোর এবং সুঢ়। বৈরাগ্য,

ন্ধমা, ও ওঁদার্্য ইত্যাদি বৃত্তির নাম শাস্তি ;বিষয়তৃা, ল্লেছ, রাগ, ও

8৮৮

পঞ্চদশী ।

সন্মোহে! ভয়মিত্যাদ্যাঃ কিতা মু্বৃত্বয়ঃ ॥ ৪॥
বৃত্তিষেতান্থ সর্ববাস্থ ব্রহ্মণশ্চিৎস্ভাবতা ।
প্রতিবিন্বতি শাস্তান্থ স্থখঞ্চ প্রতিবিন্বতি ॥ ৫ ॥

রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিরপ ইতি শ্রুতি; |
উপম! সূর্য্যকেত্যাদি শুত্রয়ামাস সুত্ররুৎণ ॥ ১
এক এব হি ভূতাত্মা! ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।

একধা! বন্ধ! চৈব দৃষ্ঠতে জলচক্দ্বৎ ॥ ৭ ॥
জলে প্রবিষ্টশ্চন্র্রোহিয়মম্পস্ট; কলুষে জলে ।
বিত্জতে শশস্তা।ইতি। শান্তা সান্বিক্যো বৃত্ত: । ঘোরা রাজন্তঃ মুঢাস্তামন্তঃ।
তা এব শান্তাদিবৃতথীর্দ্শতি বৈরাগ্যমিত্যাদিনা ॥ ৩। ৪ ॥

উদাহৃতাহু বিবিধাপ্ষপি বৃত্তিষু ব্রক্ষণশ্চিদ্রপত্বং প্রতিভাতীত্যাছ বৃত্তিষিতি।
শাস্তাহ্ বিশেষমাহ শাস্তাস্বিতি। চশব্দ অনুক্তদয়সমুচ্চয়ার্থঃ॥ ৫ ॥

উক্তার্থে শ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি রূপমিতি। তত্রৈব ব্যাসমত্রশ্ৈকদেশং
পঠতি "উপমেতি। অত এক চে'তি সুত্রন্ত পর্র্বভাগঃ ॥ ৬ ॥

স্বরূপেণৈকস্তোপাধিসম্পর্কাং নানাত্বে শ্রুতিং পঠতি এক এবেতি॥ ৭॥
নন নিরবয়বন্ত বহ্ধণ: কচিৎ চিম্মাব্রভানম্ ইতরত্র শান্তবৃত্তৌ চিদানন্দভানমিত্যেবং বিভাগকরণমনূপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য চন্রৃ্টান্তেন পরিহরতি জলচন্দরবদিতি।
লোভ ইত্যাদি বৃত্তির নাম ঘোরবৃত্তি) আর মোহ, ভয়, প্রভৃতি বৃত্তিকে
মূঢ়বৃতি বলা যায়। ৩৪।

পূর্ব্বোজ সমুদায় বৃক্ধিতিই পরব্রন্ধের চৈত্ম্বরূপ মাত্র প্রতিবিস্বিত হয়,
আর কেবল শাস্তবৃত্িতে চৈতন্য ও হুথ উভয়েরই প্রতিবিন্ব হইয়া থাকে।
জদভিপ্রায়েই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে-_পরত্রহ্ম সমূদায়বৃতিতে স্বরূপে
অনুগত হইয়া তত্তৎবৃত্তির সদৃশ হন এবং বেদান্তহত্রে বেদব্যামও জল-

প্রতিবিদ্িতসৃধ্য
প্রভৃতিদৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ৫৬
একমাত্র পরমাত্মা সর্বুতে অবস্থিত হই উপাধির তারতম্যানুসারে জলপ্রস্িবিদ্বিত চন্দ্রের স্তায় একরূপ ও নামারগে দষ্ট হন। যেমন অপরিফ্কত জলে

৪৮৯

পঞ্চদশী।

বিম্প্টৌ নির্দ্মলে তথদ্দেখাব্রহ্মাপি বৃত্তিযু ॥ ৮॥
ঘেোরমঢাস্থ মালিন্তাঁৎ স্ুখাৎশশ্চ তিরোহিতঃ |
ঈষননৈর্্রল্যতস্তত্র চিদৎশপ্রতিবিস্বনম্ ॥ ৯ ॥

যন্থাপি নির্্মলে নীরে বহেরৌফ্যন্ত সংক্রমঃ।
ন প্রকাশ্য তথ্বৎ স্যাচ্ছিম্মাত্রোদ্ভূতিরত্র চ॥ ১০ ॥

কাষ্ঠে তৌফ্যপ্রকাশেণ দ্বাবৃদ্তবং গচ্ছতো যথ!।
শাস্তান্ স্থখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিম'প্ন,তঃ ॥ ,৯॥
বন্তন্বভাবমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তুভয়োঃ সম! ।
অন্ুভূত্যনুসারেণ কল্পযতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২ ॥
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হি-

ৃষটান্তৎ বির্ণোতি জলে প্রবিষ্ট ইতি। উত্তমর্থ, দাষ্টস্তিকে যোজয়তি
ভঙ্পিতি ॥ ৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি ঘোরমৃঢান্থিতি ॥ ৯ ॥
নন চক্দোপাধেরুদকপ্ত দৈবিধ্যা্ংশভানমুপপন্নং প্রককতে তু উপাধিভূতন্তান্তঃকরণগ্ত একত্বাদেকৎ শতানমন্থপপন্নমিত্যাশশ্ক্ দৃষ্টন্ান্তরমাহ বন্ধাপীতি ॥ ১* ॥

ইদানীং শান্তনু বৃততষুচিদানন্দয়োঃ প্রতীতো দৃষ্টস্তাস্তরমাহ কাষ্ঠে ইতি ॥১১

নম্েবং ব্যবস্থা কুতঃ কৃতেত্যাশস্্যাহ বন্ধন্বরূপা্তি। তত্র কিৎ নিয়ামকমিত্যাশশ্ক্যাহ অনুভূত্যনুসারেণেতি॥। ১২ ॥
ত তীহাকে অস্পষ্ট দেখা যায় ও নির্মল জলে বিস্পষ্ট দেখ!
যেচক্র
প্রতিবিদ্বি

আরঈষৎ
মূঢবৃন্তিতে হুখাংশ তিরোভূত হয়,
যায়, তদ্রপ মালিল্াপ্রযুক্ত ঘোর ও

যেমননির্মল জলে অগ্নি
চৈতন্যগ্রতিবিদ্বিত হয়। অথনা
াহেতু
নির্মলততাহাতে

তন্রপ
থাকেনা,শ
উষ্ণতাথাকেকিন্তপ্রকা
কাল
সেই অগ্থির
নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎ

ঘোর মুঢুরৃন্তিতে সুখ ব্যতীত কেবল চৈভন্ মাত্রউদ্ভূতহয়। আর যেমন শুদ্ধ

কাষ্ঠে অগ্নির উক্চতাওপ্রকাশ উভয়ই থাকে, ভন্্রপশাস্তবৃক্ডিতে হৃখও চৈত্তত
িত
হয়। ৭--১১।
উভয়ই প্রকাশ

বন্তসকলের স্বতাবকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত উ্তয়প্রকার ব্যবস্থা নিরূপি
হইয়াছে, স্বীয় অনুভূতি অনুসারে তাহার প্রমাণ কঙ্গনা করিতে হয়। ঘোর

৪৯০

প্রঞ্জদশী

ন ঘোরাম্তন যুদা্ন খানভবঈক্ষ্যতে |... .
শাস্তাস্বপি, কুচিৎ রুশ্চিৎ সুখাতিশয় ইক্ষ্যতাম্ ॥ ১৩॥

গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদ কামে! ভবেত্বদর্
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রাজসন্তান্ত কায়স্য ঘোরত্বাৎ তত্র নো-সুখয্ ॥-১১॥

সি্যেন বেশরাস্তি দুঃখমপিদ্ধৌ, তব্দিবর্ধীতে | .
প্রতিবন্ধে ভরেৎ্-ক্রোধো দ্বেষে!রা প্রতিকুলত2.॥:১৫ ॥

অশক্যশ্চে প্রতীকারে। বিষাদঃ স্াৎ্-স তামসঃ।
কোোধাদিষু মহাছুঃখং তুখশস্কাপি দৃরত,॥ ১৬ ॥

কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শাস্ত। তত্র মহৎ সুখমূ।
ভোগে মহত্তরৎ লাভপ্রপক্তাবীষদেব হি ॥ ১৭ ॥
অনুভূতিমেব দর্শরতি ন ঘোরাফ্িতি। শান্তামবপ্যাননপ্রকাশোহস্থি সোহপি
কচিৎ কশ্চিৎহুখাভিশয়ো তব্তীতাহ শান্তেতি॥ ১৩॥
ূর্বোজদোরমূডরতিযু হুখাভাবমেবাভিনীয় দর্শৃতি.গৃহেতি ॥ ১৪ ॥

নুখাসিদ্ধী দুখ, বরাতে হুখন্প্রতিবনধ, তু ক্রোধো তবতি। হুথাভাবে
থ ॥ ১৫
+
কারপাস্রমাহ হে ইতি৷ তত্রপ্রতিকূল সন্াদিত্
বৃতিতে বা! ম্ঢ বৃত্তিতে সুখানুভব দেখা! যায় না, কিন্তশান্ত রি কখন

গ্মতিশর ।হৃখবোধ হয় ।.১২।১৩।

..: গৃহ, ক্ষেত্র,বাধনাদিবিষয়ে যখন-কামনা হয়, তখন
বিনে
কামনার, খোরতবপ্যুক্ত. অহাতে হুখানুভর .হয় না, আর মেই .সেই বির মু

হয়কি এই আশায় দুঃখউপস্থিত হয়,এবংসেই, সেই বিবয়' অসিদ্ধ হুইলে,
অহাতে দুঃখেরবৃদ্ধিহয়, ে বাধায়াম্যলাতে ব্যাধ্যাত হয়. হার প্রতি ..ক্রোধ

.রাদেষ উপস্থিত হয়; নতাহাও হুথপ্রতিবন্ধক। ১৪৯, |

ৃ

যদি বাধ পরিহার করিতে সামর্থ্য না হয় তবে তাহাতে বিষাদউনি

হয) সেই 'বিষদি.তম্লোগুপরিকার।.. ক্রোধাদিতে মত দুঃখ হয তাহাতেনুখের'
পেশ মাত্র নাই ৮-.কাময-বস্র লাতে :বে হর 'নৃকি-হয়,: ভহার না শাস্তরৃত্তি;

পঞ্চদশী।

৪৯১.

মহত্বমৎ বিরক্থেী তু বিদ্যানন্দে তদদীরিতমূ |.
এবং ক্ষান্ত তথোদার্ষ্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ ॥ ১৮ ॥
ধদ্ তত্স্থখং ভবেৎ তথ তদ্ত্রন্ষৈবপ্রতিধিম্বনাঁৎ।

বৃত্তিস্তমুখা স্বস্ত নির্ব্ি্বৎ প্রতিবিম্বনম ॥ ১৯॥ *
সত্তা চিতি: স্থখঞ্চেতি স্বভাব ব্রক্মণন্তয়ঃ |

মৃস্ছিলাদিষু সত্তৈব বাজ/তে নেতরদ্ৰয়ম্ ॥ ২৯ | ::
সত্তা চিিছ্য়ং ব্যক্তৎ ধীবৃত্যোর্ধোষধখুটয়োই |"

"

শান্তরৃতৌ ত্রয়ৎ ব্যক্তৎ মিশ্রৎ ব্রন্ষেখমীরিতম্'॥ ২১ ॥

অশিষ্রৎ জ্ঞানযোগাত্যাৎ'
তো চ্ ্ববমদীরিতৌ 1
পরিহারন্ত/শক্যত্তে নার:ও জান তামসত্ন্ন ভন্র হমিত্যহ ্
অশকা ইতি। ক্রোধাদিথিত্যাদয়ঃ পষ্টর্থত॥ ১৬। ১৭। ১৮৪

এবং ক্ষান্তাদীনাং সিদ্ধমিত্যাহ বৃ্িষিতি॥ ১৯।

[ও

ইদানীং সর্বত্র থরপানুভুতিপরদ্নায় তৎবরপৎ ম্মারয়তি সমতেতি।
ৃচ্ছিলাদিযু স্াত্রমিতার্থ ॥ ২০ ॥
পু
423

ঘোরমূঢয়ো: য়োঃ সভাচিতী দে শাসতবৃত স্নান ্ক্তা:।
এবং সপ্রগঞত ব্রহ্মাভিহিতমিত্যাহ মিশ্রমিতি॥ ২১।...

..

২

|

অমিশ্রং কুতো জায়. ইত্যাশ্্যাহ, অমিশ্রমিতি। তৌ, জানযোগে

তহাতেমহৎ হ্খহয়, আর সেই কাম্য বন্তর ভোগে মহ নু,কিন্ত আগার,
.
লাভসম্ভাবনায় ঈষৎ হুখ হয়। ১৬।১৭।

সমূদায় বিষয়ভোগে থে বিরক্তি তাহাতে মহতম হুথ হয়, ইহা বিদযান্ধ-ঃ

নিরূপণপ্রদঞ্গে কথিতহইয়াছে।'এই প্রকার-ক্রোধ ও লোভের অভাবহেতু ক্ষাততি

েযেপ্রকারদুখ হয়অমুদায়ই?
হয়। যে যেবৃত্তযে
শুখম
ও দা মহসভ

প্রতিবিমিত ্র্ঘচৈতন মাত্রঅন্তপূধ বৃ্তিতেচৈতন্তপ্রতিবিদ্িত'হয়।১৮১৯/৭
গর

'তিনশররূপ্--সত্তা, চৈতস) ও সুখ ।'মৃতিকা-গর্কতাদি 'জড়পদার্থে"

তামার অভিবাত হয়,আর ঘোর মূ বনধবৃতিতে সঙ এ টৈওস্ উদ
কাশিহর এবং. শানতবৃত্ধিকে সক) চেতন ও শুরদিনই কাশ পার)

৪৯২

পঞ্চদশী ।

আদেহ্ধায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োদ্য়োও ॥ ২২ ॥
অদত্ত1 জান্যছ্ঃখে দে মায়ারপং ত্রয়ং ত্বিদ্ম ।

অসত্ত। নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যৎ কাষ্ঠশিলাদিযু ॥ ২৩ ॥
.ঘোরযুঢ় ধিয়োদু'খমেবং মায়া বিভূত্তিত। |
শান্তান্থ জড়বুদ্ধৈক্যান্মিশ্রৎ ব্রন্মেতি কীর্ততম্ ॥ ২৪ ॥

এবং স্থিতেহত্র যো! ত্রন্ষ খ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসে ।
. নৃশৃঙাদিমুপেক্ষেত শিষ্টৎ ধ্যায়েদ্ যথাযথম্ ॥ ২৫.॥

শিলাদৌ নামরপে দ্ধে ত্যক্তা সন্মাত্রচিন্তনম্।
ত্যক্তা ছুঃখং ধোরমুঢুধিয়োঃ সচ্চিদ্বিবেচনমূ ॥ ২৬ ॥

পূর্বমেঝোক্তাবত্যর্চ। কুত্রোক্তাবিত্যশঙ্ক্য যোগঃ প্রথমাধ্যায়ে উক্ত ইত্যাহ

আদ্যে ইতি। সমনন্তরাধ্যায়য়োর্জানমুক্তমিত্যাহ জ্ঞানমিতি ॥ ২২॥
ননু সচ্চিদানন্দানাং ব্রদ্বত্বরূপত্বে মাষয়াঃ কিং স্বরূপমিত্যাশক্ক্।হ অসভ্ভেতি।

নরশূ্গদাবসত্বং মৃচ্ছিলাদিযু জাড্যমিতি বিবেকঃ॥ ২৩॥

দুঃখ কুত্রেত্যাশস্ক্যাহ ঘোরমুঢেতি । এবৎ সর্বত্র মায়! প্রতিভাসতে ইত্যাহ
এবমিতি। শাস্তাদিযু বৃত্ত ব্রহ্মণো মিশ্রত্বে কিং কারণমিত্যত
শান্তেতি॥ ২৪ ॥

আহ

এতদভিধান কিমর্থমিত্যশক্ব্য ত্রহ্গধ্যানার্থমিত্যাহ এবং স্থিতে ইতি।

"াদিমুপেক্্ানতব্রকষধ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ নৃশৃজাদিমিতি॥২৫॥
্ মিশ্র ব্্বজ্ঞান কথিত হইল। আর প্রথমাধ্যায়ে যোগ ও দ্বিতীয়
অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে তাহাতে অমিশ্র ত্রদ্ধজ্ঞান কথিত
ছে । ২০--২২।

য়া স্বরূপ তিনপ্রকার।-_অসভা, জড়তা, ও দুঃখ।নরশূঙ্গ প্রসৃতিতে
| কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদিতে জড়তা, এবং ঘোর ও মুঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে দুখ
শিত হয়। এইপ্রকারে মায়! সর্বত্র প্রকাশিত আছে। শান্ত বৃভিতে
/বোধ উভয়ের রক্যহেতু তত্রস্থচৈত্তকে মিশ্রবর্ধ বলা যায়:২৩২৪।
ই প্রকার মিএ ও অমিশ্র উভয়প্রকার পরর্রদ্ধ নিণাত হইলে টি
ক ধ্যানকরিতেইচ্ছাকরেনতিনিনরশষগাি পরিত্যাগ করিয়া] যথাযোগ্য

পঞ্চদশী।

৪৯৩

শাস্তাস্থ সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবৎবিচিন্তয়েৎ |

কনিষ্ঠমধ্যমোত্রুষ্টাস্তিঅশ্চিস্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ।
মন্বস্ত ব্যবহারেহপি মিশ্রব্রহ্ষমণি চিস্তনয্ |

উৎবৃষ্টং বন্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ॥ ২৮ ॥

ওদাশীন্তে তু ধীৰৃত্তেঃ শৈথিল্যাহুত্তমোত্তময্।
চিন্তনং বাসনানন্দো। ধ্যানমুক্তৎ চতুরর্বধ্ ॥ ২7 ॥
ন ধানং জ্ঞানযোগাভ্যাৎ ব্রক্মবিদোব সা খলু।
অগ্ত্রেত্ুক্তং কুত্র কথং ধ্যেয়মিত্ত আহ; শিলাদাবিতি। ঘোরমুঢনুদিবৃত্তিদুঃখৎ পরিত্ঙ্য সগ্চিদ্রপয়বোশ্চি্তনৎ কর্তনমিত্যাহ ত্যক্িতি॥ ২৬॥

সাত্বিকবৃতিযু সঙ্ছিদ নন্দাস্রয়োপি ধ্যে়া ইহ শান্তেতি। এষাৎ ধ্যানানাং

কিং সাম্যৎ নেত্যাহ কনিষ্ঠেতি॥ ২৭॥

;

ইদনীৎ নির্ভণত্ বধ্যানেংনধি মরিণোহমুগহায মিশ্রব্ক্গধ্যানেহধিকার উক্ত

ইত্যভিপ্রায়েণাহ মন্দস্তেতি ॥ ২৮ ॥
এবং সব্ত্তিকং খ্যানব্রযমুক্তা অবৃিকৎ ধ্যানমাহ ওদাসীন্তেকিতি।
উত্তমোন্তমমিতি এভ্যো! [নেভ্যোতধিকমিতর্থঃ। উভৎ নিগময়তি ধ্যানমুক্ত
মিতি ॥ ২৯॥।

|

ভাবে অবশিষ্ট ধ্যান করিবেন, যথা,__শিলার্িত নাম রূপ পরিত্যাগ কারিয়। কেবল
সংমাত্র, এবং ঘোর ও মুঢ় বৃন্তিতে হুখে পরিাগ করিয়। সচ্চিৎ মাত্র, এবং শাস্ত
র্তিতে সংচিং ও হুখ তিনই চিন্তা করিবেন॥ মন্দ, মধ্যম, ও উংকষ্ট এই তিন

প্রকার অধিকারীর প্রতি তিনপ্রকার চিন্তা টকহইল। ২৫-_২৭।
নির্তণ ত্র্ধ্যানে অনধিকারী যে সকল মন্দ ব্যক্তি আহাদিগ্ের মিশ্র ব্রদ্ধ:

চিন্তা করাই উৎকুষ্টি কপ,ইহা নির্দেশ ঘূরবার নিমিত্ত এই বিয়া কীন্তিত..
হইল। এই মিশ্র তিন ্ারা ক্রম্গ ওদাসীন্য হইলে তাহাতে ধাবৃডির :

শৈথিল্য ব্শত; ত্রমে ঝসনানন্দরূপ টম উত্তম চিন্তা হয়, এইরূপে চারি

কার ধ্যান-উক্ত হইল। নধবদয ধাননহে, তাহা বিদ্যা, পূর্ব জ্ঞানখ
|

৪২

রি

৪৯২

পঞ্চদশী।

ধ্যানেনৈকাগ্রমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা শ্থিরীভাবেৎ ॥ ৩০ ॥

বিদ্যায়াৎ সচ্চিদানন্দ। অথটগুকরসাত্বতাম্।
প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জনাঁৎ ॥ ৩১ ॥

শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাণ্চ ভেদকোপাধয়ে! মতাঃ ।
যোগাদ্ বিবেকতশ্চৈষা মুপাধীনামপাকতিঃ ॥ ৩২ ॥
নিরুপাধিব্রক্মতত্তে ভাঁসমানে স্বয়তপ্রভে ।

অৈতে ত্রিপুটা নাস্তি ভূমানন্দোহত উচাতে ॥ ৩৩ ॥
ব্রক্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমাধ্যাঁয় ঈরিতঃ|
বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণাস্তঃ প্রবিশ্ঠতাম্ ॥ ৩৪ ॥
ৎধ্যানাবান্তরভেদঃ কিং নেত্যাহ ন ধ্যানমিতি। তহি কিমেতদিত্যাশ্গ্যাহবিলেত । ইয়ং ত্রঙ্গবিদ্যা কথমুখপনেত্যাশঙ্গ্যাহ ধ্যানেনেতি ।৩১॥
অস্ঠাবিদ্যাত্তে হেতুমাহ বিদ্যায়মিতি ॥ ৩১11

ভেদকোপাধিবর্জনাদিত্যুক্তং তানেব তেদকোপাধীনাহ শান্তা ঘোরা ইতি।
এতেষাং পরিহারঃ কেনে পায়েন ইত্যাশস্ক্য।হ যোগাঘ্ বিবেক ইতি ॥ ৩২ ॥
কলিতমাহ নিরুপাধীতি। ত্রিপুটাতানাভাবাৎ ভূমানন্দোহয়মূচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৩৩
রন্থমুপসংহরতি ত্রহ্মানন্দেতি || ৩৪ ॥

[রা সেই বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ধ্যান দ্বারা চিত্ত একাগ্র হইলে সেই
যা স্থিরীকৃত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরীকৃত হইলে তাহাতে একরস হইয়!
নদপ্রকাশিত হয়,
সেসময়ে ভেদক উপাধি না থাকাতে আর কৌন
প্রভেদ থাকে না। ২৮--৩১।

বি,

ধুতি,ও শিলাদি
বাহ বিষয় প্রভৃতিকে ভেদক উপাধি ব্লা

ও বিবেরতারা
েই,উপাধি সকল বিনষ্ট হইলে স্বযপরকাশ স্বরূপ
$ সেভ তব “ধভাসিত
হয়। হাতেআর ত্রিপুটা থাকেন'
মন

বলয়ির্শ করা যায়। ৩২।৩৩।

নদ নামকগ্রন্থের প্চমাধ্যায়ে এই বিষয়ানন্দ উক্ত হইল, ইহার দ্বারা

পঞ্চদশী।

৪৯৫

প্রীয়াদ্ধরিহরে।হুনেন ব্রচ্জানন্দেন সর্বদা ।
পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্ব্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুন্ধমানসান্ ॥ ৩? ॥
ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দঃ সমাপ্তঃ ॥
ইতি শ্রীমৎপরমহ্ৎসপরিব্রাজকা চাঁ্য-ভারতীতীর্থ-

* বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরবিরচিতপঞ্চদশ প্রকরণ ত্বকপঞ্চদশীগ্রস্থঃ সমাপ্ত) ॥
পপি

নির্বি্গ্রন্থসমাপ্তিদ্যোতনার্থং

দেবতানামোচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যাশীর্ব্বাদলূচকং

. শ্লোকমাহ শ্রীয়াদিতি ॥ ৩৫ ॥

ইতি ব্রদ্ধানন্দে বিষয়ানন্দব্যাখা। সমাগত] |
ইতি শ্ীপরম্হংসপরিব্র।জবাঁচা্্য-এ্ ভারতীতীরঘবিদ্যারণ্যমুনিবর্ধাশিষ্যেণ ভ্রীরামকুষণধ্যবিদুষ! বিরচিতা| পর্ক-

. দশপ্রকরণা স্মবকপঞ্চদণ্টাথাগ্রথস্
টাকা সমাপ্ত! ।

দি

্রহ্মানন্দে প্রবিষ্ট হইবে, এই ্রদ্ধানন্দ চিন্তা ছার! ঈশ্বর সর্বদা প্রীত হইস্া
বিশুদ্ধ চিত্ত আশ্রিত জীব সকলকে প্রতিপালন করুন। ৩৪1৩৫।

ইতি ত্রম্ধানন্দে বিষয়ানন্দ নামক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সম্পৃর্ণম্ ॥
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