5 Semester BA (CBCSS)
th

Core Course in Sanskrit Special Vedanta
CODE VI.
VI. माडू योपिनषत् (शाकरभोयोपेतः)
पदेनैकेन उ रं िलखत। 1-16

I.
1.

इदं सव क भवित ?

2.

माडू यापिनषत् के न वेदन
े संब!ा भवित?

3.

बिह#$%ः कः?

4.

आ(मनः ि)तीयः पादः कः?

5.

आन+दभुक् चेतोमुख/ आ(मपादः कः?

6.

01द ि2थतः आ(मा कः?

7.

तुय4 सा न िव5ते। सा का?

8.

तैजसः के न ओ8कारपादेन सदृशः उ;ः?

9.

िव<2य अ(विवव>ायां क सामा+यं भवित?

10.

चेतः कु ? यु@ीत?

11.

2वAे सवBभावानां वैतCयं के न हेतुना उDयते?

12.

आ(मा कEदृशैः भावैः िवकिFपताः?

13.

कदा )ैतं न िव5ते?

14. न

$%नघनिमित Hु(या क2य $ितषेधः?

15.

2वAिनJयोः >ीणे क पदमLुत?े

16.

$ा%2य मकारभावे क सामा+यम् उ(कटम्?

II.

वायेन वायाNयां वा पOानामु रं िलखत – (17-24)

17.

माडू यकाPरकायाः $योजनं 1कम्?

18.

वैतCय$करण2य $योजनं क भवित?

19.

वै<ानरशQद2य अथBः कः?

20.

ि?धा तृRS िनबोधत – तृSेः ?ैिवTयं कथम्?

21. कः मुिनः भवित?
22.

2वAे भावानां िमCया(वं कु तः 2मृतम् ?

23.

िवच>णैः इदं िव<ं कथं दृUम्?

24.
III.

अ)यतां समनु$ाVय लोकं कथमाचरे त?
चतुणाBमु रं लघूप+यासWपेण िलखत

25.

वै<ानर2वWपमुपिनषदनुसारं िलखत।

26.

सृिUिवषये मतभेदान् $दशBयत।

27.

मकार2य $ा%2य च सादृXयािन $दशBयत।

28.

तुरीय2वWपं िलखत।

29.

जाYZदृXयानां वैतCयमुपपादयत।

30.

IV.

भावैरसि[रेवायम)येन च किFपतः।
भावा अVय)येनैव त2माद)यता िशवा।। \ा]यात।
)ौ उप+यसत

31.

आ(मनः चतु#पा_वं िनWपयत।

32.

सृिUिवषयकमतभेदािन संि>पत।

33.

ई<र2य जग(कFपना कथिमित िवशदयत।

Answers and keys
I.

3.

ओ8कारः।
अथवBवेदन
े ।
वै<ानरः।

4.

तैजसः।

1.
2.

7.

$ा%ः।
$ा%ः
बीजिनJा।

8.

उकारे ण।

5.
6.

आ1दसामा+यम्।
10. $णवे।
11. संव ृत(वेन।
9.

$ाणा1दिभः भावैः।
13. अ)ैते %ाते।
14. सुषुS2य।
12.

15. तुरीयिमित।

16.

मानसामा+यम्।

II.
17.

18.

19.

रोगातB2य रोगिनवृ ौ 2व2थतेव दुःखा(मक2या(मनो )ैत$पOोपशमे 2व2थता भवित
काPरकायाः $योजनम्।
य2य )ैत$पO2योपशे अ)ैत$ितपि ः रbवािमव सपाB1दिवकFपोपशमे रcुत_व$ितपि ः
त2य )ैत2य हेतत
ु ः वैतCय$ितपादनाय वैतCय$करणमारNयते।
िव<ेषां नराणामनेकधा नयनात् वै<ानरः। अथवा िव</ असौ नर/ इित िव<ानरः।
िव<ानरः एव वै<ानरः।

20.

िव<ं तपBयते सथूल,ं $िविव;ं तैजसं तथा आन+दः $ा%ं च तपBयते। एवं तृSःे ?ैिवTयमु;म्।

21.

अमा?ः अन+तमा?ः )ैतपोपशमWपः ओ8कारः येन िव1दतः सः एव मुिनः भवित।

22.

2वAे दृUभावानां स$योजनता िव$ितप5ते तथा आ5+तव(वात् च ते िमCयैव 2मृताः।

23.

यथा 2वAमाये दृUे यथ वा ग+धवBनगरं तथैव वेदा+तेषु इदं िव<ं िवच>णैः दृUम्।

24.

अ)ैतं समनु$ाVय जगवFलोकमाचरे त।

25.

जागPरत2थानः भवित वै<ानरः। 2वा(मिभeे बाfिवषये भवित त2य $%ा। अत- सः

III.

बिह#$% उDयते। त2य सSा8गािन सि+त। तािन च यथा – त2य ह वा एत2या(मनो
वै<ानर2य मूधgव सुतेजाः च>ुhव<Wपः $ाणः पृथiव(माB(मा स+देहो बjलो बि2तरेव रियः
पृिथ\ेवप पादौ – इित । तथा अयः एकोनRवशितमुख/ भवित। पO %ािkJयािण, पO
कम4ि+Jयािण, पO $णाः, मनोबुZTयह8कारि/ ािन इित एखोनRवशितमुखािन। तािन
अ2य वै<ानर2य स+तीित वै<ानरः एकोनवंशितमुख उDयते।
26.

27.

$ाणः सवBभावानां $भवः इित। ई<र2य िवभूितरेव सृिUः। सृिUः 2वAमायासWपा। $भोः
इDछैव सृिUः। कालादेव भूतानां $सूितः इित कलिच+तकाः। सृिUः भोगाथB mEडाथ वा।
देव2वभाव एव सृिUः।
आ(मनः तृतीयः पादः भवित तैजसः। ओ8करा2य तृतीयः पादः भवित मकारः। िमितः
भवित साnयम् – िमितः – मानं –िव<तैजसौ $ा%ेन मीयेते। $लयो(प_योः
$वेशिनगBमनाNयाम्। ओ8कारसमाSौ पुनः $योगे अकारोकारौ मकारं $िवXय
िनगBDछतीव।

28.

मा?ारिहत(वात् अमा?ः। अ\वहायBः – वाoनसोः >ीण(वात्। $पOोपशमः
िशवः अ)ैतः।

29.

30.

जाYZदृXयानां वैतCयं दृXय(वात्, 2वAदृXयवत्। आदौ अ+ते च जाYZदृXयानाम् अभावात्
वतBमाने अिप तेषां वैतCयम् (िमCया(वम्)। मृगतृि#णकावत्।
माणडू यकाPरकायाः उZधृतः अयं pोकः। आ(मा $ाणा1दिभः असि[ः भावैः किFपतः
रcुः सपBधारा1दवत् यथा तथा। एते भावाः अ)येन सता िवकिFपताः। सवBकFपना2पद(वत्
अ)य2यैव स(यता।

IV.
31.

32.

जागPरत2थानः बिह#$%ः सSा8गः एकोनRवशितमुखः 2थूलभुग् वै<ानरः $थमः
पादः।(त2य ह वा एत2य इ(या1दHु(या सSा8ग(वं, पOशः %ान-कम4ि+Jयािण $ाणपOकं
तथा बुि!मनोऽह8कारिच ानीित ऐकोनRवशित मुख(वं, सथूलिवषयानुभवात्
2थूलभु(वम् च।)।2वA2थानः अ+तः$%ः सSा8गः एकोनRवशितमुखः $िविव;भुक् तैजसः
ि)तीयः पादः। (इि+Jयापे>या अ+तः2थ(वात् अ+तः$%ः, $काशWपायां $%ायां िवषिय(वेन
भवतीित तैजसः, वासनामा?ा $%ा भोsयेित $िविव;भुक् च)। सुषुS2थाने एकEभूतः
$%ानघन एव आन+दमयः आन+दभुक् चेतोमुखः $ा%ः तृतीयः पादः।(सुषुSं 2थानम2येित
सुषुS2थानः,WपापPर(यागेन अिववेकापeं नैशतमोY2तिमवाहः स$पOमेकEभूतिम(युDयते,
2वAजाY+मनः2प+दनािन $%ानािन घनीभूतािन सेयमव2था अिववेकWप(वात् $%ानघन
इ(युDयते। आन+द$ायः इित आन+दमयः। अनायासि2थन+दभुक्। 2वAा1दिपरितबोधचेतः
$ित )ारीभूत(वात् चेतोमुखः। भूतभिव#यि)षयक%ातृ(वम् अ2य अि2त इ(यतः $ा%ः। )।
ना+तः$%ं न बिह#$%ं नोभयतः$%ं न $%ानधनं न $%ं ना$%म्।
अदृUम\वहायBमYाfमल>णमिच+(यम\पदेXयमेक$(ययसारं $पOोपशमं शा+तं
िशवम)ैतं भवित चतुथ पादम्। (ना+तः$%िमित तैजस$ितषेधः। न बिह#$%िमित
िव<$ितषेधः। नोभयतः$%िमित जाY(व2वAयोः अ+तरालव2था$ितषेधः। न
$%ानघनिमित सुषुSाव2था$ितषेधः। बीजाभावािववेकWप(वात्। न $%िमित
सवBिवषय$%ातृ(व$ितषेधः। ना$%िमित अचैत+य$ितषेधः।)
$ाणः सवBभावानां $भवः इित एकं मतम् – अtेः िव2फु िळ8गवत् सृिUः। ई<र2य िवभूितः
इित मता+तरम्।2वAमायसWपा सृिUः।$भोः इDछामा?ं सृिUः।कालात् भूतानां सृिUPरित
कालिच+तकाः।

33.

देवः आ(मना आ(मानं 2वमायया कFपयित।$भुः िच े एव कFपयते। पूव जीवं
कFपयते।जीवकFपनातः परं पृथिiवधान् भावान् कFपयते।रbवां सपBधारा1दवत् िभeैः
भावैःआ(मा िवकिFपतः।

