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नप्रय नविदरानथरनिम

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागतस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार भगविरानिम एवि 

भरारतट्रीयरानिरास सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस 
ससस्कक तनमनत समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितरत, यदे भराविराक्षः प्रकनटितराक्षः 
तत्सविरमनप ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधिकमम इनत 
ननिधिराररणदे नि कनोऽनप समथरक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञचतम ससनकप्य प्रकटिमयतदे -

अङम गरावन वितदराश्चत्विरारघो मट्रीमराससरा न्यरायवविस्तरर्यः। 
पमरराणस धमरशिरासस च वविदरा हततराश्चतमदरशि। । (विरायमपमरराणमम ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धिमरशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटिमक्षः नपतकगकहस त्यक्त्विरा गमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरारश्रमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगरकपररवितरनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधिमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधियरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धिक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटितस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितरतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञजनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधिनिस्विरपस समखनोपभनोगक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः श्रदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस भरारतट्रीयदशरनिस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधिरकनो लक्ष्यसराधिकक्षः पमरुषराथरसराधिकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम। 
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरारणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटिससशनोधिकराक्षः टिङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदरकस  करातरज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरारक्षः श्रट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धिन्यविरादराहरार यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायरस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि। 

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धिन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकतीययाः सन्दक्षेरयाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदरकस  स्विरागतस 
नविजराप्यतदे। परमहषरनविषयक्षः अयस यदम गमरुकम लदेषम अधिट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य पराठमयक्रमदेऽनप 
समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धिनमरकमम आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च 
विराङ्मयस प्ररायक्षः सविरमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटिट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै 
प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा 
तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस पराठमयक्रमस 
बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे अनधिकराररत्विदेनि इनत गण्यतदे। 

गमरुकम लदेषम अधिट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः एकरादशदरादशककयनोक्षः 
च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा उच्चनशकरायशै यनोगयनो 
भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररश्रमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य प्ररारपरचनिरायरामम 
नविषयननिधिराररणदे नविषयपररमराणननिधिराररणदे नविषयप्रकटिनिभराषरास्तरननिणरयदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित 
एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

भरारतट्रीयदशरनिस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरारपरा समबनोधिरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धिमरारथरकराममनोकनोपयनोनगनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधिरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम नविनशष्टिस 
यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधिनिस पररवितरनिस पररविधिरनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागतस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधिकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगनिस सरलस च 
नविधिरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविरचक्षः अस्मराकमम। 

नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गबौरविविराणणीं जगनत नविरलरामम सविरनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

 
सविर्वेऽत्र समवखिनर्यः सन्तम सविर्वे सन्तम वनररामयरार्यः। 
सविर्वे भदरावण पश्यन्तम मरा कवश्चदम दमर्यःखिभरागम भविततम।। 
दमजरनर्यः सज्जनघो भभयरातम सज्जनर्यः शिरावन्तमराप्नमयरातम।
शिरान्तघो ममच्यतत बन्धतभ्यघो ममकश्चरान्यरानम वविमघोचयततम।।
स्विस्त्यस्तम वविश्वस्य खिलर्यः प्रिसट्रीदतरास ध्यरायन्तम भभतरावन वशिविस वमथघो वधयरा। 
मनश्च भदस भजतरादधघोकजत आवितश्यतरास नघो मवतरप्यहहैतमककी।।

श्रट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेरककीयमा विमाकम्



  नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नराविवितम। सह ननौ भमनकम । सह विट्रीयर्यं करविराविहहै। ततजवस्विनराविधट्रीतमस्तम। मरा वविवद्विषराविहहै॥ ॐ शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः शिरावन्तर्यः॥
 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथरनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  
भवितम। नविदरालराभदेनि सविरनविधितरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत। भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य 
उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधिराररणमनस्त। एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस 
हषरमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः कनोऽनप अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गण्यतदे। 

भरारतट्रीयदशरनिस्य प्रपञचक्षः अनत महरानिम। बहहननि दशरनिराननि च सनन्त। ममख्यरानिरास दशरनिरानिरास ससकदेपदेण पररचयक्षः मराध्यनमकककरायराक्षः पराठमयकमदे 
प्रदत्तक्षः। तदेषम कस्यरानप एकस्य दशरनिस प्रनक्रयरापमरक्षःसरमम अध्ययनिस क्रमशक्षः कतरव्यमम। ततक्षः अन्यदेषम अनप व्यमत्पनत्तमरानिम भविनत छरातक्षः इनत नविषयस 
मनिनस ननिधिराय अदशैतविदेदरान्तदशरनिस्य नविनशष्य पररचयक्षः अनस्मनिम पराठमयनविषयदे वितरतदे। अदशैतविदेदरान्तस्य जरानिस सरासख्यदशरनिजरानिदेनि समलभस भविनत 
इनत नधियरा सनोऽनप नविषयक्षः अत अन्तभरारनवितक्षः अनस्त। एविञच प्रमराणराननि इनत ईषतम नक्लष्टिक्षः परन्तम गमरुत्विपदणर्वो नविषयक्षः अत्यन्तस सरलयरा नगररा 
अनस्मनिम पराठमयक्रमदे वितरतदे। 

मराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः भरारतट्रीयदशरनिमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितरतदे। सनत समयदे छरातक्षः तस्य अध्ययनिदेनि 
जरानिपट्रीनिक्षः भनवितममहरनत। उच्चतरमराध्यनमकककरायरा भरारतट्रीयदशरनिमम इनत नविषयस्य अध्ययनिदेनि अदशैतविदेदरान्तदे प्रविदेशराय छरातस्य यनोगयतरा 
कल्प्यतदे। एतत्सरामग्रट्री अदशैतविदेदरान्तस्य सश्रदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गतराथरार नि विरा हदेयराक्षः अनप तम 
गभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः दयनोक्षः पमस्तकयनोक्षः कनल्पतनोऽनस्त। अस्य अध्ययनिदेनि अदशैतविदेदरान्तस्य मदलभदतस जरानिस छरातस्य भविदेतम। प्रमराणराननि 
च स जरानिट्रीयरातम। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगतरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशरनिस कम यरारतम, तशैक्षः उत्तरशैक्षः 
स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागदे स्विस्य नटिप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरारय परट्रीकरायशै सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गत्विरा समस्यरासमराधिरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटिदे अनप ससपकर व्यविस्थरा वितरत एवि। जरालपमटिकम टिक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधिरयतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधिरयतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे। 

अजरानिरान्धिकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशरनिराय च इयस मदे हरानदरकक प्रराथरनिरा - 
ॐ असतघो मरा सदम गमय। तमसघो मरा ज्यघोवतगरमय। ममत्यघोमरारममतस गमय॥ 
ॐ शिरावन्त: शिरावन्त: शिरावन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

डड. रराम-निराररायण-मट्रीणरा
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

समन्वियककीयमामन विचमाससस
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)1 समासख्यदररनस्य समाममान्यपररचययाः
प्रस्तमाविनमा

आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन भमारततीयदररनमानमास  मदब्धिमा मविभमागयाः मविदतक्षे।  तत्र त्रतीमण नमाबस्तकदररनमामन 
प्रससदमामन। तमामन मह चमाविमारकदररनस,  बबौददररनस,  जद्वैनदररनस चक्षेमत। समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममाससमा-
विक्षेदमान्तदररनमामन चक्षेमत षटम्  आबस्तकदररनमामन। अत्र आबस्तकपदक्षेन न ईश्विरस्य स्वितीकमारयाः अमभप्रक्षेयतक्षे। यमामन 
दररनमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अङतीकपु विरबन्त तमामन आबस्तकदररनमामन,  यमामन च दररनमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस न 
स्वितीकपु विरबन्त  तमामन  नमाबस्तकदररनमामन  इमत  उच्यन्तक्षे।  भमारततीयदररनक्षेषपु  समासख्यदररनस  सविरप्रमाचतीनदररनत्विक्षेन 
मन्यतक्षे।  षट्सपु  भमारततीयक्षेषपु  आबस्तकदररनक्षेषपु  समासख्यदररनमम्  अन्यतममम्।  यस्ममातम्  भमारततीय-परम्परमायमास 
सविरप्रमाचतीनदररनस  समासख्यदररनस  तस्ममातम्  एतद्दररनजमानस  मविनमा  अन्यक्षेषमास  भमारततीयदररनमानमास  जमानस  पकणरतयाः  नद्वैवि 
सम्भविमत।  महमाभमारतमामदगन्थक्षेषपु  समासख्यदररनस्य  महमानम्  प्रभमावियाः  दृश्यतक्षे।  गतीतमासपु  समासख्यदररनमम्  अततीवि 
स्पषतयमा  अविलनोक्यतक्षे।  समासख्यदररनस्य  प्रभमावियाः  विक्षेदमान्तदररनक्षे  अमप  मविदतक्षे।  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनस्य 
प्रब्धिमानप्रमतपकयाः समासख्यदररनमम् इमत रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः ब्रहसकत्रभमाष्यक्षे उकमम्। समासख्यदररनस्य बहवियाः मविषयमायाः 
विक्षेदमान्तदररनक्षे स्वितीकपृ तमायाः। प्रमाचतीनसमामहत्यगन्थक्षेषपु अमप समासख्यदररनस्य प्रभमावियाः सपुस्पषयाः। तस्ममातम् समासख्यदररनस 
भमारततीयदररनजमानमाय अततीवि उपकमारकमम्।

उद्दक्षेश्यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन - 

➢  समासख्यदररनस्य मविस्तरक्षेण पररचययाः लप्स्यतक्षे।

➢ समासख्यरबदस्य अथरमविषयक्षे पररचययाः लप्स्यतक्षे।

➢  समासख्यदररनस्य आचमायमारणमास गन्थमानमास च मविषयक्षे पररचययाः लप्स्यतक्षे।

➢  समासख्यस्वितीकपृ तमानमास तत्त्विमानमास समाममान्यतयमा जमानस भमविष्यमत।

➢  समासख्यमतक्षे पपुरुषस्य स्विरूपस, पपुरुषस्वितीकमारक्षे हक्षेतपुयाः इत्यमामदमविषयमायाः मविस्तरक्षेण जमायन्तक्षे।

➢ पपुरुषस्य बन्ब्धियाः नमाम कयाः, मनोकयाः नमाम च कयाः इमत मविषययाः सपुस्पषयाः भमविष्यमत।

भमारततीयदररनमम्    1   

1



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. )1 1 समासख्यरबदमाथर याः
ससख्यमाससबन्ब्धिक्षेन समासख्यमम् इमत उच्यतक्षे। परन्तपु ससख्यमारबदस्य अथर मविविमादयाः अबस्त मविदपुषमामम् इमत 

कमारणमातम् ससख्यमारबदस्य कयाः अथरयाः इमत जमातव्यमम्।  

ससख्यमास प्रकपु विरतक्षे यस्ममातम् प्रकपृ मतस च प्रचकतक्षे।
तत्त्विमामन च चतपुमविररतम् तक्षेन समासख्यस प्रककीमतरतमम्।। 

इमत  महमाभमारतस्य  विमाक्यमानपुसमारक्षेण  प्रकपृ मतपपुरुषयनोयाः  सम्यकम्  मविविक्षेकजमानरूपससख्यमायमायाः 
प्रमतपमादनमातम्,  प्रकपृ त्यमादतीनमास चतपुमविररमततत्त्विससख्यमानमास च प्रमतपमादनमातम् एतस्य दररनस्य समासख्यदररनमम् इमत 
नमाम। कक्षे चन विदबन्त "पञ्चमविसरमततत्त्विमाबत्मकमा ससख्यमा यत्र मविमविच्यतक्षे तदक्षेवि समासख्यमममत"। कक्षे चन विदबन्त - 
सङ्ख इमत पपुरुषस्य ससजमा, तत्प्रमतपमादकतयमा इदस दररनस समासख्यमम् इत्यपुच्यतक्षे इमत। 

अन्यक्षे  तपु  आहहयाः  समम्-उपसगरपकविरकमादम्  दररनमाथरकमातम्  चमकङम् -ब्धिमातनोयाः  ल्यपुमट  चमकङयाः  ख्यमाञमादक्षेरक्षे 
सम्यकम्  ख्यमानमम् इमत मविगहमात्मकयाः समासख्यरबदयाः। अस्य अयमम् अमभप्रमाययाः - जतीवियाः अनमादमविदयमा आच्छनयाः 
अबस्त,  तदक्षेवि तस्य बन्ब्धिनमम् उच्यतक्षे,  यक्षेन स्विरूपजमानस न भविमत। तज्जमानमम् अन्तरक्षेण दपुयाःखमनविपृसत्तयाः अमप 
असम्भमामविनती। अतयाः मत्रगपुणमाबत्मकक्षे यस प्रकपृ मतयाः पपुरुषमामद्भिनमा एवि इमत आत्मनयाः उद्भिमाव्यममानस जमानमक्षेवि ससख्यमा। 
यमा मविविक्षेकख्यमामतयाः इमत प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकयाः विक्षेमत मनगदतक्षे। उच्यतक्षे च महमाभमारतक्षे - 

दनोषमाणमास च गपुणमानमास च प्रममाणस प्रमविभमागतयाः।
कसञ्चदथरममभप्रक्षेत्य समा ससख्यक्षेत्यमभब्धिमायरतमामम्।। इमत।

अयमक्षेवि भमावियाः रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः अमप समसथरतयाः "इमक्षे सत्त्विरजस्तममाससस गपुणमा मयमा दृश्यमायाः, अहस च 
तक्षेभ्यनोऽन्ययाः,  तद्व्यमापमारसमामकभकतनो मनत्यनो गपुणमविलकण आत्मक्षेमत मचन्तनमम्। एषयाः समासख्ययाः” इमत।  "ससख्यमा 
चचमार  मविचमारणमा"  इमत,  "ससख्यमाविमानम्  पबण्डतयाः  कमवियाः"  इमत  च  अमरकनोरमातम्  ससख्यमारबदस्य  बपुमदयाः 
पमाबण्डत्यममत्यथरयाः  च लभ्यतक्षे।  अतयाः पञ्चमविसरमतससख्यकतत्त्विमानमास  प्रमतपमादनमातम्,  जमानस्य विमा  प्रमतपमादनमातम् 
अस्य दररनस्य समासख्यमम् इमत अमभब्धिमानमम्।

. )1 2 समासख्यदररनस्य आचमायमारयाः गन्थमायाः च -
समासख्यदररनस्य  प्रणक्षेतमा  महमषरयाः  कमपलयाः।  परन्तपु  तत्प्रणतीतमामन  समासख्यसकत्रमामण  ननोपलभ्यन्तक्षे। 

कमपलप्रणतीतमामन  सकत्रमामण  इदमानतीमम्  उपलभ्यन्तक्षे  इमत  कक्षे मचदम्  आमकपबन्त,  परन्तपु  तक्षेषपु  सकत्रक्षेषपु  क्विमचतम् 
अविमारचतीनमानमामम्  आचमायमारणमास  नमामनोलक्षेखयाः  दृश्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  अनक्षेकक्षे  मविदमाससयाः  तमामन  कमपलप्रणतीतत्विक्षेन 
नमाङतीकपु विरबन्त। तत्सकत्रमामण यदमप न कमपलप्रणतीतमामन तथमामप अविमारचतीनक्षेन कक्षे नमचतम् समासख्यमाचमायरण प्रणतीतमामन 
इमत  अङतीकपु विरबन्त।  कमपलयाः  आसपुरयक्षे,  आसपुररयाः  च  पञ्चमरखमाय  समासख्यरमास्त्रमम्  उपमददक्षेर।  तस्ममातम्  च 
मरष्यपरम्परयमा  भगविमानम्  ईश्विरकपृ ष्णयाः  समासख्यरमास्त्रस  प्रमाप्तविमानम्।  ईश्विरकपृ ष्णक्षेन  समासख्यरमास्त्रस  कमाररकमारूपक्षेण 
उपमनबदमम्।  इदमाननीं  समासख्यदररनस्य  प्रममाणगन्थरूपक्षेण  ईश्विरकपृ ष्णप्रणतीतमायाः  समासख्यकमाररकमायाः  एवि 
उपलभ्यन्तक्षे।  तत्र सप्तमतयाः  कमाररकमायाः  सबन्त।  तमासपु  कमाररकमासपु  समासख्यदररनससदमान्तयाः  ससकक्षेपक्षेण  मनगदतक्षे। 

   2   भमारततीयदररनमम्



समासख्यदररनस्य समाममान्यपररचययाः मटप्पणती

तत्कमाररकमागन्थममासश्रित्य विमाचस्पमतममश्रिपमादस्य समासख्यतत्त्विकबौमपुदतीमत भमाष्यस प्रससदमम्। समासख्यकमाररकमासपु एवि 
समासख्यदररनस्य सविमारमण तत्त्विमामन विद्वैरदक्षेन उपलभ्यन्तक्षे। 

. )1 3 समासख्यदररनप्रविपृत्तक्षेयाः कमारणमम् 
श्रितीमतमा ईश्विरकपृ ष्णक्षेन समासख्यकमाररकमाप्रमारम्भक्षे एवि समासख्यदररनस्य प्रयनोजनस फलस विमा मकमममत स्पषमम् 

उकमम्। तथमामह प्रथममा कमाररकमा - 

दपुयाःखत्रयमामभघमातमाबज्जजमासमा तदपघमातकक्षे  हक्षेतबौ।
दृषक्षे समाऽपमाथमार चक्षेनद्वैकमान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम्।। इमत। 

दपुयाःखत्रयक्षेण  आध्यमाबत्मकमामददपुयाःखत्रक्षेकक्षे ण  सह अमभघमातमातम्  असह्यससबन्ब्धिमातम्  प्रमतकक लविक्षेदनतीयत्विक्षेन 
रूपक्षेण  सम्बन्ब्धिमातम्,  तदपघमातकक्षे  दपुयाःखत्रयनोच्छक्षेदकक्षे  हक्षेतबौ  मविविक्षेकक्षे  पपुरुषमाणमास  सजजमासमा  मविमविमदषमा  जमानक्षेच्छमा 
भविमत। दृषक्षे लनोकप्रससदक्षे सपुकरक्षे भक्षेषजमादबौ द पुयाःखनोच्छक्षेदकक्षे  हक्षेतबौ सपुलभक्षे समत समा दपुष्करक्षे दपुलरभक्षे मविविक्षेकक्षे  सजजमासमा, 
अपमाथमार  मनरसथरकमा,  व्यथमार  इमत चक्षेतम्  न,  एकमान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम्  दृषक्षेन हक्षेतपुनमा  एकमान्तस्य दपुयाःखमनविपृत्तक्षेयाः 
अविश्यम्भमाविस्य अत्यन्तस्य पपुनयाः दपुयाःखमानपुत्पमादस्य च अभमाविमातम् असम्भविमामदमत समान्वियमाथमारयाः। 

इह जगमत दपुयाःखमम् अबस्त एवि। दपुयाःखस्य आत्यबन्तकतयमा मविनमारमाथर  तथमा मचरमाय सपुखलमाभमाथर 
ममानविमायाः  मनोकममागरषपु  ब्धिमाविबन्त।  न मह  तद्दपुयाःखस  मनत्यस,  न विमा  अरक्यसमपुच्छक्षेदमम्।  तदम्  दपुयाःखस  मह  मत्रमविब्धिमम् 
आध्यमाबत्मकमम्  आसब्धिभबौमतकमम्  आसब्धिदद्वैमविकस  च।  आध्यमाबत्मकमम्  अमप  मदमविब्धिस  रमारतीरस  ममानसस  च। 
दक्षेहमसब्धिकपृ त्य  जमायममानस  दपुयाःखस  रमारतीरस  दपुयाःखमम्,  तमद  विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमास  विद्वैषम्यमनममत्तमम्।  अन्तयाःकरणमम् 
असब्धिकपृ त्य जमायममानस दपुयाःखस ममानसस, तमद कमाम-क्रनोब्धि-लनोभ-मनोह-भयक्षेष्यमार-मविषमाद-मविषयमविरक्षेषमादररनमनबन्ब्धिनस, 
सविर चद्वैततम् आन्तरनोपमायसमाध्यत्विमादम् आध्यमाबत्मकस  दपुयाःखमम्। बमाह्यनोपमायसमाध्यस च दपुयाःखस दक्षेब्धिमा,  आसब्धिभबौमतकमम् 
आसब्धिदद्वैमविकस  च।  तत्र  आसब्धिभबौमतकस  ममानपुषपरपुसरतीसपृपस्थमाविरमनममत्तमम्,  आसब्धिदद्वैमविकस  च 
यकरमाकसमविनमायकगहमाविक्षेरमनबन्ब्धिनमम्। 

ततम् दपुयाःखस प्रत्यमात्मविक्षेदनतीयमम्, न रक्यतक्षे प्रत्यमाख्यमातपुमम्। न मह द पुयाःखस कक्षे नमामप ईष्यतक्षे। न मह कनोऽमप 
तमादृकम्  प्रमाणती दृमषपथमम् अवितरमत यनो द पुयाःखमातम् ननोमदजतक्षे, सपुखस च नमामभविमाञ्छमत। दपुयाःखस मह ममानसनोदक्षेगजनकस  
तस्ममादक्षेवि दपुयाःखत्रयमापघमातकक्षे  हक्षेतबौ सजजमासमा भविमत ममानविमानमामम्।

ननपु अस्तपु दपुयाःखत्रयमम्,  सजहमाससतस च तदम् भवितपु,  भवितपु च ततम् रक्यहमानस,  मतष्ठतपु च रमास्त्रगम्ययाः 
उपमाययाः तदपुच्छक्षेत्तपुमम्,  तथमामप अत्र प्रक्षेकमावितमास न यपुकमा सजजमासमा। मकमथरमम् इमत चक्षेतम् द पुयाःखनोबच्छत्तबौ दृषमायाः एवि 
सपुकरमायाः उपमायमायाः मविदन्तक्षे इमत कमारणमातम्। अप्यबस्त लबौमककमानमामम् आभमाणकयाः- 

अकर  चक्षेन्मब्धिपु मविन्दक्षेत मकमथर पविरतस व्रजक्षेतम्।
इषस्यमाथरस्य ससससदबौ कनो मविदमानम् यत्नममाचरक्षेतम्।। इमत।

सबन्त  च  रमारतीरदपुयाःखप्रततीकमारमाय  अनमायमाससमाध्यमायाः  रतरयाः  उपमायमायाः  मभषग्विरद्वैयाः  उपमदषमायाः। 
ममानसस्य  अमप  सन्तमापस्य  प्रततीकमारमाय  मननोजस्त्रती-पमान-भनोजन-मविलक्षेपन-विस्त्रमालङ्कमारमामद-मविषयप्रमामप्तरूपयाः 
उपमाययाः सपुकरयाः। एविममामदभबौमतकस्य दपुयाःखस्य मनरुपद्रिविस्थमानक्षे विमासक्षेन प्रततीकमारयाः सम्भवियाः। आसब्धिदद्वैमविकस्य च 
दपुयाःखस्य ममणमन्त्रबौषब्धिमादपुपयनोगक्षेन प्रततीकमारयाः कतपुर रक्ययाः। अतयाः दपुयाःखत्रयमविनमारमाय मविदपुषमास सजजमासमा न यपुकमा 
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इमत चक्षेतम्, न। कपु तयाः। “एकमान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम्” इमत। यथमामविसब्धि औषब्धिमामद-कमाममनती-नतीमत-रमास्त्रमाभ्यमास-

मन्त्रमादपुपयनोगक्षेऽमप  आध्यमाबत्मकस्य  आसब्धिदद्वैमविकस्य  आसब्धिभबौमतकस्य  च  द पुयाःखस्य  मनविपृत्तक्षेयाः  अदररनमादम् 
अनद्वैकमाबन्तकत्विस,  मनविपृत्तस्यमामप  दपुयाःखस्य  च  पपुनयाः  उत्पसत्तदररनमादम्  अनमात्यबन्तकत्विमम्  इमत 
अनमायमाससमाध्यनोऽमप दृष उपमायनो न ऐकमाबन्तकमात्यबन्तकदपुयाःखमनविपृत्तबौ समथरयाः इमत न सजजमासमा व्यथमार। अतयाः 
सविरमविब्धिमानमास द पुयाःखमानमामम् आत्यबन्तकतयमा मविनमारमाय यपुकमा प्रक्षेकमावितमास सजजमासमा। एविमम् आत्यबन्तकदपुयाःखमविनमार 
एवि अस्य रमास्त्रस्य प्रयनोजनमम् इमत ससद्ध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 षडम्  भमारततीयमामन आबस्तकदररनमामन कमामन। 

. 2 मकमथरमम् एतमामन आबस्तकदररनमामन इत्यपुच्यन्तक्षे।

. 3 समासख्यदररनस्य प्रवितरकयाः आचमायरयाः कयाः। - 
क) गबौतमयाः  ख) कणमादयाः  ग) कमपलयाः  घ) जद्वैमममनयाः

. 4 समासख्यकमाररकमा कक्षे न मविरमचतमा।
क) ईश्विरकपृ ष्णक्षेन ख) विमाचस्पमतममश्रिक्षेण  ग) आसपुररणमा  घ) सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण।

. 5 त्रतीमण दपुयाःखमामन कमामन।

. 6 समासख्यरमास्त्रस्य प्रयनोजनस मकमम्। 

. )1 4 पञ्चमविसरमतयाः तत्त्विमामन 
समासख्यदररनक्षे  पञ्चमविसरमतयाः  तत्त्विमामन  स्वितीमक्रयन्तक्षे।  तमामन  मह  (१)  पपुरुषयाः,  (२)  प्रब्धिमानमम्,  (३) 

महत्तत्त्विमम्, (४)  अहङ्कमारयाः, (५)  मनयाः, (६)  चकपुयाः, (७)  कणरयाः, (८)  नमाससकमा, (९)  सजहमा, (१०)  त्विमगमत 
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  (११)  विमाकम् ,  (१२)  पमामणयाः,  (१३)  पमादयाः,  (१४)  पमायपुयाः,  (१५)  उपस्थयाः इमत पञ्च 
कमरबन्द्रियमामण, (१६)  रबदयाः, (१७)  स्पररयाः, (१८)  रूपस, (१९)  रसयाः, (२०)  गन्ब्धियाः इमत पञ्च तन्ममात्रमामण, 

(२१) आकमारयाः, (२२) विमायपुयाः, (२३) अमगयाः, (२४) जलस, (२५) पपृसथविती इमत पञ्च महमाभकतमामन इमत। अत्र 
तत्त्विरबदस्य अथरयाः पदमाथरयाः। तक्षेन समासख्यरमास्त्रक्षे पञ्चमविसरमतयाः पदमाथमारयाः इमत ससद्ध्यमत।

. )1 5 तत्त्विमानमास चतपुब्धिमार मविभमागयाः
एतक्षेषमास  तत्त्विमानमास  पपुनयाः  कमायरकमारणभक्षेदक्षेन  चतपुब्धिमार  मविभमागयाः  मक्रयतक्षे।  तक्षे  मह-  कक्षे विलप्रकपृ मतयाः, 

कक्षे विलमविकपृ तययाः, प्रकपृ मतमविकपृ तययाः, अनपुभयरूपश्चक्षेमत। अत्र प्रकपृ मतपदक्षेन उपमादमानकमारणस, मविकपृ मतपदक्षेन च कमायर 
बनोध्यव्यमम्। तक्षेन कक्षे मचतम् पदमाथमारयाः उपमादमानकमारणरूपमायाः, कक्षे मचतम् कमायररूपमायाः इमत ससद्ध्यमत। तथमामह उच्यतक्षे 
समासख्यकमाररकमायमास- 
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मकलप्रकपृ मतरमविकपृ मतमरहदमादमायाः प्रकपृ मतमविकपृ तययाः सप्त।
षनोडरकश्च मविकमारनो न प्रकपृ मतयाः न मविकपृ मतयाः पपुरुषयाः।। [समासख्यकमाररकमा-३]

. )1 6 कक्षे विलप्रकपृ मतयाः - 
प्रब्धिमानस  मह  कक्षे विलप्रकपृ मतयाः,  समा  मह  सविरषमास  कमारणस,  मकन्तपु  तस्यमायाः  मकममप  कमारणमान्तरस  नमाबस्त, 

तस्ममातम् समा कक्षे विलप्रकपृ मतयाः कमारणममात्रममत्यथरयाः। तस्ममातम् समा मकलप्रकपृ मतयाः इत्यमप अमभब्धितीयतक्षे। तत्र कक्षे विलमा 
प्रकपृ मतयाः प्रब्धिमानपदक्षेन विक्षेदनतीयमा मकलप्रकपृ मतयाः। इयस न अन्यस्य कस्यमचदम् मविकपृ मतयाः तस्ममातम् इयमम् अमविकपृ मतयाः 
इत्यपुच्यतक्षे।  प्रब्धिमानतनो  महत्तत्त्विस्य  उत्पसत्तभरविमत  इमत  महत्तत्त्विस्य  उपमादमानकमारणत्विमातम्  प्रब्धिमानस  कक्षे विलस 
प्रकपृ मतयाः।  प्रकरनोमत  प्रकषरण  करनोमत  कमायरमम्  उत्पमादयततीमत  व्यपुत्पत्त्यमा  प्रकपृ मतरबदनो  मनष्पदतक्षे।  प्रकषरश्च 
तत्त्विमान्तरमारम्भकत्विमम्। तथमा च यस्ममातम् तत्त्विमान्तरमम् उत्पदतक्षे तमादृरयाः कमारणमविरक्षेषयाः प्रकपृ मतरबदक्षेन उच्यतक्षे। 
समा मकलप्रकपृ मतमहर  सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास समाम्यमाविस्थमारूपमा। मकलश्चमासबौ प्रकपृ मतश्चक्षेमत मकलप्रकपृ मतयाः। महदमादक्षेयाः 
कमायरकलमापस्य मकलस मह एतदम् प्रब्धिमानमम्, न तपु अस्य कमारणमान्तरस मविदतक्षे। मकलप्रकपृ तक्षेरमप कमारणमान्तरस्वितीकमारक्षे 
प्रब्धिमानस्य यत्कमारणस तस्यमामप कमारणमम् एविस तस्य तस्य कमारणमान्तरमम् अङतीकतरव्यमम्। तक्षेन च अनविस्थमादनोषयाः 
सममापतमत। तथमा मह समासख्यसकत्रमम् - “मकलक्षे मकलमाभमाविमादमकलस मकलमम्” इमत। 

. )1 7 प्रकपृ मतमविकपृ तययाः - 
यक्षे  च पदमाथमारयाः कस्यमचतम् तत्त्विस्य कमारणमम् अथमारतम् प्रकपृ मतयाः,  समञ्च कस्यमचतम् तत्त्विस्य कमायरमम् 

अथमारतम् मविकपृ मतयाः तक्षे प्रकपृ मतमविकपृ तययाः उच्यन्तक्षे। महदहङ्कमाररबदस्परररूपरसगन्ब्धिमा इमत सप्त पदमाथमारयाः प्रकपृ तययाः 
मविकपृ तयश्च।  तत्र  महत्तत्त्विमादम्  अहङ्कमारयाः  उत्पदतक्षे  इमत  महत्तत्त्विमम्  अहङ्कमारस्य  प्रकपृ मतयाः,  मविकपृ मतश्च 
मकलप्रकपृ तक्षेयाः।  अहङ्कमारमाच्च  रबदमादतीमन  पञ्चतन्ममात्रमामण  श्रिनोत्रमादतीमन  एकमादरक्षेबन्द्रियमामण  च  उत्पदन्तक्षे  इमत 
कमारणमातम् पञ्चतन्ममात्रमाणमामम् एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास च अहङ्कमारयाः प्रकपृ मतयाः,  मविकपृ मतश्च महतयाः। एविस पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्यनो 
यथमाक्रममम् आकमारमादतीमन पञ्चमहमाभकतमामन जमायन्तक्षे इमत पञ्चतन्ममात्रमामण आकमारमामदपञ्चमहमाभकतमानमास प्रकपृ तययाः, 
मविकपृ तयश्च  अहङ्कमारस्य।  एविस  महत्तत्त्विमाहङ्कमारपञ्चतन्ममात्रमामण  इमत  सप्त  पदमाथमारयाः  पकविरपकविरतत्त्विमापक्षेकयमा 
मविकपृ मतरूपत्विमादम् उत्तरनोत्तरतत्त्विमापक्षेकयमा च प्रकपृ मतरूपत्विमातम् प्रकपृ मतत्विमविकपृ मतत्विनोभयरूपमा इमत ससद्ध्यमत।

. )1 8 कक्षे विलमविकपृ तययाः - 
आकमारस विमायपुयाः अमगयाः जलस पपृसथविती चक्षेमत पञ्च महमाभकतमामन, श्रिनोत्रस त्विकम्  चकपुयाः सजहमा घमाणमम् चक्षेमत पञ्च 

जमानक्षेबन्द्रियमामण,  विमाकम् -पमामण-पमाद-पमायकपस्थमामन  इमत  पञ्च  कमरबन्द्रियमामण,  मनश्चक्षेमत  षनोडर  पदमाथमारयाः 
कक्षे विलमविकपृ तययाः। तत्र आकमारमादतीमन पञ्चमहमाभकतमामन पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः जमायन्तक्षे इमत पञ्चतन्ममात्रमाणमास मविकपृ तययाः, 
श्रिनोत्रमादतीमन एकमादरक्षेबन्द्रियमामण च अहङ्कमारमादम् उत्पदन्तक्षे इमत अहङ्कमारस्य मविकपृ तययाः। ततश्च पञ्चमहमाभकतमानमामम् 
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एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास  चक्षेमत  षनोडरपदमाथमारनमामम्  अन्यस्ममाद पुत्पत्तक्षेयाः,  तक्षेभ्यश्च  अन्यस्य  अनपुत्पत्तक्षेयाः 
कक्षे विलमविकपृ मतरूपत्विमममत ससध्यमत। 

ननपु  षनोडरपदमाथरषपु  एकमादरक्षेबन्द्रियक्षेभ्ययाः  कस्यमचदनपुत्पत्तक्षेयाः  तक्षेषमास  कक्षे विलमविकपृ मतत्विमम्  अस्तपु, 
आकमारमामदपञ्चमहमाभकतक्षेभ्ययाः  तपु  गनोघटविपृकमादतीनमामम्,  गनोविपृकमामदभ्यनो  दपुग्ब्धिबतीजमादतीनमास  द पुग्ब्धिबतीजमामदभ्यश्च 
दध्यङ्कपु रमादतीनमामम्  उत्पसत्तयाः  दृश्यतक्षे।  तक्षेन  पञ्चमहमाभकतमानमामम्  कक्षे विलमविकपृ मतत्विस  न  सम्भविमत,  तस्ममातम् 
पञ्चमहमाभकतमानमास प्रकपृ मतत्विमविकपृ मतत्विनोभयरूपतयमा एवि विणरनस समपुमचतमममत चक्षेतम् उच्यतक्षे - यदमप पपृसथव्यमादतीनमास 
गनोघटविपृकमादययाः, गनोविपृकमादतीनमास द पुग्ब्धिबतीजमादययाः, दपुग्ब्धिबतीजमादतीनमास च दध्यङ्कपु रमादययाः मविकमारमायाः सबन्त तथमामप तक्षे न 
पपृसथव्यमामदभ्ययाः तत्त्विमान्तरमम् स्थकलतक्षेबन्द्रियगमाह्यत्वियनोयाः समत्विमातम्। यथमा स्थकलतक्षेबन्द्रियगमाह्यतमाब्धिमर्मौ पपृसथव्यमामदषपु 
मविदक्षेतक्षे  तथद्वैवि गनोविपृकमामदषपु  अमप मविदक्षेतक्षे  मविरक्षेषमाभमाविमातम्। यत्र मह तत्त्विमान्तरत्विस  तत्र स्थकलतक्षेबन्द्रियगमाह्यत्वियनोयाः 
अमप तमारतम्यमम् अबस्त एवि। अत्र तत्त्विमान्तरस्य उपमादमानत्विमक्षेवि विस्तपुतयाः प्रकपृ मतत्विमम्, न तपु उपमादमानत्विममात्रमम्। 
तथमामह  पपृसथविती  गनोघटविपृकमादतीनमामम्  उपमादमानकमारणमम्,  परन्तपु  न  तत्त्विमान्तरमम्,  गनोविपृकमादययाः  दपुग्ब्धिबतीजमादतीनमामम् 
उपमादमानकमारणस मकन्तपु न तत्त्विमान्तरमम्। एविस तत्त्विमान्तरत्विमाभमाविमातम् उपमादमानत्विक्षे अमप पपृसथव्यमादतीनमास प्रकपृ मतत्विस न 
सम्भविमत, अमप तपु कक्षे विलमविकपृ मतत्विमक्षेविक्षेमत षनोडर पदमाथमारयाः कक्षे विलमविकपृ तययाः।

 

. )1 9 अनपुभयरूपयाः
अमविकपृ मतयाः मह पपुरुषयाः। स न कस्यमामप प्रकपृ मतयाः,  न च कस्यमामप मविकपृ मतयाः। पपुरुषनो न कस्ममाबच्चतम् 

उत्पदतक्षे,  नमामप पपुरुषमातम् मकसञ्चतम्  उत्पदतक्षे इमत पपुरुषनो न प्रकपृ मतयाः नमामप मविकपृ मतयाः,  मकन्तपु  अनपुभयरूपयाः। 
"कमायर  कमारणसजमाततीयस  कमायरत्विमातम्,  मपृज्जमाततीयमपृदपुत्पनघटवितम्,  पपुरुषस्तपु  तयनोमविरजमाततीयत्विमातम्  न 
कमायरकमारणनोभयरूपयाः” इमत मनष्कषरयाः। स कक टस्थयाः समामकस्विरूपयाः। तस्ममातम् स अमविकपृ मतयाः इत्यपुच्यतक्षे। इत्थस 
पञ्चमविसरमततत्त्विमानमास कक्षे विलप्रकपृ मतत्विक्षेन प्रकपृ मतमविकपृ मतत्विक्षेन कक्षे विलमविकपृ मतत्विक्षेन प्रकपृ मतमविकपृ मतत्विनोभयहतीनत्विक्षेन च 
चतपुब्धिमार मविभमागयाः ससससदनो भविमत।

ननपु  प्रमाणस्य कमालस्य च सत्त्विमातम्  पञ्चमविसरमतयाः एवि तत्त्विमामन इमत न यपुकमममत चक्षेतम्  उच्यतक्षे  - 
इबन्द्रियमाणमास समाब्धिमारणविपृसत्तरक्षेविमाबस्त प्रमाणयाः, न तत्त्विमान्तरमम्। कमालनोऽमप भकतभमविष्यदतरममानरूपयाः नमाबस्त कबश्चतम् 
पदमाथरयाः, स्विमातन्त्रक्षेण कमालस्विरूपस्य मनरूपमयतपुमम् अरक्यत्विमातम्। तस्ममातम् पञ्चमविसरमतयाः एवि तत्त्विमामन सबन्त, 
न न्यकनमामन, नमाप्यसब्धिकमामन। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यप्रविचनभमाष्यकमारद्वैयाः - "प्रकपृ तक्षेयाः कमायर महत्तत्त्विमम्, महतश्च 

कमायर्योऽहङ्कमारयाः,  अहङ्कमारस्य  कमायरदयमम्  -  तन्ममात्रमामण,  उभयममबन्द्रियस  च।  तत्रनोभयममबन्द्रियस 

बमाह्यमाभ्यन्तरभक्षेदक्षेन एकमादरमविब्धिमम्।  तन्ममात्रमाणमास  कमायमारमण च पञ्च स्थकलभकतमामन,  स्थकलरबदमातम्  तन्ममात्रमाणमास 

सकक्ष्मभकतत्विमम्  अभ्यपुपगन्तव्यमम्।  पपुरुषस्तपु  कमायरकमारणमविलकणयाः,  इत्यक्षेविस  पञ्चमविसरमतयाः  पदमाथरव्यकहयाः, 
तदमतररकयाः पदमाथर्यो नमाबस्त, मदक्कमालबौ चमाकमारमक्षेवि" इमत। 

   6   भमारततीयदररनमम्
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. )1 10 पपुरुषस्विरूपमम् 
पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु मपुख्यस तत्त्विदयस मह पपुरुषयाः प्रकपृ मतयाः च इमत। पपुरुषयाः समाकती कक्षे विलयाः द्रिषमा अकतमार 

मध्यस्थयाः च। पपुरुषस्य स्विरूपमम् उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 

तस्ममाच्च मविपयमारसमातम् ससदस समामकत्विमस्य पपुरुषस्य।
कद्वै विल्यस ममाध्यस्थस द्रिषपृ त्विमकतपृरभमाविश्च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -१९]

पपुरुषयाः मह समाकती अथमारतम् चक्षेतनयाः द्रिषमा अकतमार च। द्रिषपृ त्विक्षे समत अकतपृरत्विस समामकणयाः लकणमम्। द्रिषमा 
सविरदमा चक्षेतनयाः एवि भविक्षेतम् न अचक्षेतनयाः। तक्षेन पपुरुषयाः चक्षेतनयाः सविरद्रिषमा परन्तपु न कस्यमचतम् अमप कतमार। स मह 
कक्षे विलयाः। आत्यबन्तकयाः दपुयाःखत्रयमाभमावियाः मह कद्वै विल्यमम्। पपुरुषक्षे नमाबस्त कस्यमचतम् अमप द पुयाःखस्य लक्षेरयाः। तस्ममातम् 
स कक्षे विलयाः इमत उच्यतक्षे। स मह मध्यस्थयाः उदमासतीनयाः इत्यथरयाः। मकमथर  सयाः मध्यस्थयाः इमत चक्षेतम्  उच्यतक्षे 
समासख्यतत्त्विकबौमपुदमास विमाचस्पमतममश्रिपमादद्वैयाः - “सपुखती मह सपुखक्षेन तपृप्यनम् द पुयाःखती मह दपुयाःखस मदषनम् मध्यस्थनो न 
भविमत,  तदपुभयरमहतस्तपु  मध्यस्थ  इमत,  उदमासतीन  इमत  चमाख्यमायतक्षे”  इमत।  उच्यतक्षे  च 
श्रितीमद्भिगविद्गतीतमायमास भगवितमा विमासपुदक्षेविक्षेन - 

ददुःखखष्वन नदद्विग्नमननदुः स नख खष न दविगतसस्पृहदुः।

विवीतरनगभयकक्रोधदुः दस्थितधवीम नरदनरुच्यतख।।

यदुः सवि रतननदभस खहस्तत्तत त पनप्य श नभनश नभम त।

ननदभनन्ददत न द्विखदष्टि तस्य पजन पदतदष्ठितन।। इदत। [शवीमद्भगविदवीतन-२.४६-४७]

पपुरुषयाः मह सपुखदपुयाःखमाततीतयाः, सपुखक्षे दपुयाःखक्षे विमा तस्य लक्षेपयाः न मतष्ठमत, पद्मपत्रवितम् मनसलरप्तयाः मतष्ठमत। 
नमाबस्त तस्य भयस क्रनोब्धियाः विमा। रपुभमम् अरपुभस च प्रमाप्य तस्य आनन्दयाः दक्षेषयाः विमा न भविमत। 

पपुरुषयाः मह चक्षेतनयाः उत्पसत्तमविनमाररमहतयाः च वितरतक्षे। एविस न कस्य अमप कमारणस सयाः अबस्त। मकन्तपु 
पपुरुषयाः सविरथमा पद्मपत्रवितम् मनलरपयाः एवि वितरतक्षे। तथमामह - पद्मपत्रस यथमा जलक्षे वितरममानमम् अमप जलक्षेन सलप्तस न 
भविमत, तथमा सविरगतयाः अमप पपुरुषयाः कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामदब्धिममारणमामम् आश्रिययाः न भविमत। तथमा च इदमम् अनपुममानमम् 
- “पपुरुषयाः कतपृरत्विमाभमाविविमानम्  कमारणमाभमाविवित्त्विमातम्,  यनद्वैवि तनद्वैविस  यथमा बपुमदयाः” इमत। अस्य अयमथरयाः  -  तक्षेन 
पपुरुषक्षेण  कतपृरत्विब्धिमरत्विमाभमाविवितमा  भमवितव्यमम्  कमारणत्विब्धिमरत्विमाभमाविवित्त्विमातम्,  ययाः  ययाः  पदमाथरयाः 
कतपृरत्विब्धिमरत्विमाभमाविविमानम्  न भविमत,  स कमारणत्विब्धिमरत्विमाभमाविविमानम्  अमप न भविमत,  यथमा बपुमदयाः  [महत्तत्त्विमम्] 
कतपृरत्विमाभमाविवितती नमाबस्त, मकन्तपु कतपृरत्विब्धिमरवितती एवि अबस्त इमत समा कमारणत्विब्धिमरत्विमाभमाविवितती अमप नमाबस्त, 

मकन्तपु कमारणत्विब्धिमरत्विवितती एवि समा वितरतक्षे इमत।

अनक्षेन च अनपुममानक्षेन पपुरुषयाः कतपृरत्विमाभमाविविमानम् इमत ससध्यमत। ययाः च कतमार भविमत स एवि भनोकमा 
भविमत इमत मनयममातम् भनोकपृ त्विमम् अमप न पपुरुषस्य ब्धिमरयाः इमत आयमामत। ततयाः च 'न पपुरुषयाः कतमार नमामप भनोकमा’ 
इमत ससससदमम्। ननपु 'ससघमातपरमाथर त्विमातम्’ (समासख्यकमाररकमा -१७) इत्यत्र पपुरुषस्य भनोकपृ त्विमम् उकमम्, तस्ममातम् 
पपुरुषयाः नमाबस्त इमत कथनमम् अयपुकमम् इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे  - ससघमातपरमाथरत्विमामदत्यत्र कमाररकमायमास यतम् पपुरुषस्य 
भनोकपृ त्विमम्  उकमम् ततम्  विस्तपुतयाः पपुरुषक्षे  बपुमदमनष्ठभनोकपृ त्विमम्  आरनोप्य एवि,  समासख्यनयक्षे  बपुदक्षेयाः  एवि भनोकपृ त्विमातम्, 
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पपुरुषस्य च परममाथरतयाः अभनोकपृ त्विमातम्। ननपु बपुदक्षेयाः इवि पपुरुषस्य अमप कमारणत्विस्वितीकमारक्षे कमा कमतयाः इमत चक्षेतम् 
अत्र उच्यतक्षे - यमद पपुरुषस्य घटमामदकमायमारणमामम् उपमादमानकमारणत्विमम् अभ्यपुपगम्यक्षेत, तदमा उपमादमानकमारणक्षेन सह 
कमायरस्य अभक्षेदमातम् घटमामदकमायमारणमास नमारक्षे चक्षेतनस्य पपुरुषस्य अमप नमारमापसत्तयाः। तच्च श्रिपुमतस्मपृत्यमामदमविरनोब्धिमातम् 
अमनषमम्।  "अमविनमारती  विमा  अरक्षेऽयममात्ममा  अनपुबच्छसत्तब्धिममार”  इमत  श्रिपुत्यमा  आत्मनयाः  स्विरूपतयाः 
मविनमारब्धिमररमामहत्यमम् उपमदश्यतक्षे।  "अज आत्ममा” “न जमायतक्षे मम्रियतक्षे विमा कदमामचतम्” इत्यमामदश्रिपुमतस्मपृमतमभयाः 
आत्मनयाः  जननमरणमामद-सविरमविकमाररमहततत्विमम्  अमभब्धितीयतक्षे।  तस्ममातम्  पपुरुषस्य  अकमारणत्विमम्  एवि 
अभ्यपुपक्षेयमम्।  इत्थस  पपुरुषस्य घटमामदकमारणत्विक्षे  कमायरकमारणयनोयाः  अभक्षेदमातम्  घटमामदरूपक्षेण  पपुरुषस्य एवि  नमारयाः 
जमातयाः, तथमा च पपुरुषस्य सविरथमा कक टस्थत्विस व्यमाहन्यक्षेत इत्यतयाः पपुरुषस्य न कमारणत्विमम् इमत समारयाः। 

सयाः पपुरुषयाः सविरव्यमापती। तस्य गमतयाः औपमासब्धिककी। दक्षेहसम्बन्ब्धिमातम् मह पपुरुषक्षे गमतयाः आरनोप्यतक्षे। तथमामह 
सकमत्रतमम्  -  "अन्यत्र  गमतश्रिपुमतरप्यपुपमासब्धियनोगमादमाकमारवितम्”  इमत।  पपुरुषनो  मह  मनगपुरणयाः,  न  मह  सपुखमामदकस  
पपुरुषसमविक्षेतस  मकन्तपु  पपुरुषमामतररकपदमाथरमनष्ठमम्।  ननपु  प्रलयक्षे  अन्तयाःकरणमाभमाविमातम्  अदृषस्य मनरमाब्धिमारप्रसङयाः 
इमत  चक्षेतम्  न,  समासख्यनयक्षे  प्रलयक्षे  अदृषस्य  आत्यबन्तकमविनमारयाः  न  स्वितीमक्रयतक्षे,  अमप  तपु  सकक्ष्मररतीरक्षे 
अविबस्थमतयाः  स्वितीमक्रयतक्षे।  समासख्यमतक्षे  पपुरुषयाः  न  जमानमासब्धिकरणमम्,  मकन्तपु  जमानमययाः  स्विप्रकमारयाः। 
समासख्यप्रविचनभमाष्यक्षे  च भमामषतस  - “विद्वैरक्षेमषकमा आहहयाः प्रमागप्रकमाररूपस्य जडस्यमात्मननो मनयाःससयनोगजमानमाख्ययाः 
प्रकमारनो  जमायतक्षे  इमत  तन।  लनोकक्षे  जडस्यमाप्रकमारस्य  लनोषष मादक्षेयाः  प्रकमारनोत्पत्त्यदररनक्षेन  तदयनोगमातम्।  अतयाः 
सकयमारमदवित्प्रकमारस्विरूप एवि पपुरुष इत्यथरयाः।” इमत। तथमा च स्मपृमतयाः - 

यथमा प्रकमारतमसनोयाः सम्बन्ब्धिनो ननोपपदतक्षे।
तददद्वैक्यस न रससध्विस प्रपञ्चपरममात्मननोयाः।। 
यथमा दतीपयाः प्रकमारमात्ममा ह्रस्विनो विमा यमद विमा महमानम्।
जमानमात्ममानस तथमा मविदमात्पपुरुषस सविरजन्तपुषपु।। इमत।

पपुरुषक्षे  सत्त्विमादययाः त्रयनो गपुणमायाः न सबन्त इमत स अमत्रगपुणयाः,  प्रकपृ तक्षेयाः  च मनतमान्तस  मविलकणयाः इमत 
कमारणमातम् अव्यकमविलकणयाः। प्रकपृ तक्षेयाः तदतीयमहत्तत्त्विमामदकमायमारणमास च न कबश्चदसरयाः तबस्मनम् सबम्मसलतयाः, नमामप 
पपुरुषस्य कबश्चदसरस्तक्षेषपु सबम्मसलतयाः इमत व्यकमाव्यकमविलकणयाः। आत्ममानस कक्षे मचदक्षेवि यनोगसम्पनमायाः तत्त्विजमायाः 
जमानबन्त, न सविर इमत असविरसमाब्धिमारणत्विमातम् स असमाब्धिमारणयाः, अथविमा प्रमतररतीरस पपुरुषयाः मभनयाः इमत कमारणमातम् 
असमाब्धिमारणयाः। नमासबौ प्रब्धिमानमामदवितम् जडयाः मकन्तपु चक्षेतनतमारमालती इमत चक्षेतनयाः। मपृसत्तकमा यथमा घटररमाविमादतीमन 
अनक्षेकमामन कमायमारमण उत्पमादयमत न तथमा पपुरुषयाः मकसञ्चतम् कमायरमम् उत्पमादयमत इमत कमारणमातम् अप्रसविब्धिमर, 
सरूपमविरूपपररणमामहतीनयाः इत्यथरयाः। ततश्च अमत्रगपुणयाः, मविविक्षेककी, अमविषययाः, असमाब्धिमारणयाः, चक्षेतनयाः अप्रसविब्धिमर 
च पपुरुषयाः इमत ससध्यमत। अमत्रगपुणत्विमादययाः ब्धिममारयाः पपुरुषस्यद्वैवि, प्रकपृ तबौ तदतीयकमायरषपु महत्तत्त्विमामदषपु चमासत्त्विमातम्। 
तथमा आत्ममा प्रमतररतीरस मभनत्विमातम् अनक्षेकयाः इमत।

पपुरुषस्य च कबश्चतम्  उत्पमादकयाः नमास्ततीमत  जन्यत्विमाभमाविमातम्  मनत्ययाः  इमत।  कबस्मसबश्चतम्  स्थमानक्षे 
आत्मनयाः नमाबस्त अभमावियाः, मकन्तपु सविरत्रद्वैवि असबौ मतष्ठततीमत व्यमापकत्विमातम् मविभपुयाः इमत। आत्ममन कमामचतम् मक्रयमा 
न  भविततीमत मक्रयमारकन्यत्विमातम्  आत्ममा  मनबष्क्रययाः।  आत्ममा  न  कसञ्चदम्  आसश्रित्य  मतष्ठमत  मकस  तपु  स्वियमक्षेवि 
मविभपुत्विमातम्  सविरत्र मतष्ठततीमत अनमासश्रितत्विमातम्  अनमासश्रितयाः। ब्धिकमयाः यथमा विमह्निमम्  अनपुममापयमत न तथमा आत्ममा 
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समासख्यदररनस्य समाममान्यपररचययाः मटप्पणती

प्रब्धिमानमानपुममापक इमत असलङत्विमातम्  (अननपुममापकत्विमातम्)  असलङयाः। विस्त्रक्षे यथमा सकत्ररूपयाः,  घटक्षे च कपमालरूपयाः 
अवियविमविभमागयाः अबस्त न तथमा आत्ममन कबश्चदम् अवियविमविभमागयाः मविदतक्षे इमत कमारणमातम् आत्ममा मनरवियवियाः। 
पपुरुषस्यमासरनो यथमा तदतीयपपुत्रपबौत्रमामदषपु अनपुवितरतक्षे,  दतीपकस्य तद्वैलस तदतीयविमतरकमायमास,  प्रकपृ तक्षेयाः असरयाः महत्तत्त्विक्षे, 
महत्तत्त्विस्य चमाहङ्कमारक्षे, न तथमा आत्ममन कस्यमचदसरयाः अनपुवितरतक्षे, तस्य कस्ममाबच्चदम् अनपुत्पत्तक्षेयाः इमत अस्य 
सम्पकमारतम्  आत्ममा  स्वितन्त्रयाः।  ततश्च आत्ममा  मह रपुदस्फमटकवितम्  स्विच्छयाः,  मनगपुरणयाः,  आकमारवितम्  मविभपुयाः, 
मनत्ययाः, ससख्ययमा अनन्तश्च अस्ततीमत ससद्ध्यमत। तदपुकमम् - 

हक्षेतपुमदमनत्यमव्यमामप समक्रयमनक्षेकममासश्रितस सलङमम्।
समावियविस परतन्त्रस व्यकस  मविपरतीतमव्यकमम्।। [समासख्यकमाररकमा - १०]

मत्रगपुणममविविक्षेमक मविषययाः समाममान्यमचक्षेतनस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस  तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुममानम्।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - ११]

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 पञ्चमविसरमततत्त्विमानमास चतपुब्धिमार मविभमागयाः कयाः। 

. 8 अनपुभयरूपयाः कयाः। 

. 9 कक्षे विलमविकपृ तययाः कक्षे ।

. 10 प्रकपृ मतमविकपृ तययाः कक्षे ।

. 11 प्रब्धिमानस मकमथर कक्षे विलप्रकपृ मतयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। 

. 12 समासख्यनयक्षे पपुरुषयाः कयाः।

. )1 11 पपुरुषसद्भिमाविक्षे ममानमम् 
समासख्यरमास्त्रक्षे पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु अन्यतमयाः तमावितम् पपुरुषयाः। परन्तपु एतमादृरस्य चक्षेतनस्य मनमविरकमारस्य 

पपुरुषस्य स्वितीकमारक्षे कयाः हक्षेतपुयाः, अथमारतम् पपुरुषस्य अबस्तत्विक्षे मकस  प्रममाणमम्। अयस मविषययाः अमप समासख्यकमाररकमायमामम् 
आलनोमचतयाः। तथमामह कमाररकमा -

ससघमातपरमाथर त्विमातम् मत्रगपुणमामदमविपयरयमादसब्धिष्ठमानमातम्।
पपुरुषनोऽबस्त भनोकपृ भमाविमातम् कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेश्च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -१७]

अत्र कमाररकमायमामम् पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे पञ्च हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः। पपुरुषयाः अबस्त कस्ममातम् इमत चक्षेतम्- (क) 

ससघमातपरमाथरत्विमातम्, (ख)  मत्रगपुणमामदमविपयरयमातम्, (ग)  असब्धिष्ठमानमातम्, (घ)  भनोकपृ भमाविमातम्, (ङ)  कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः 
च। 
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मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. . )1 11 1 ससघमातपरमाथर त्विमातम् - 
ससघमातयाः  नमाम  समकहयाः,  अत्र  ससघमातपदक्षेन  प्रब्धिमानमातम्  उत्पनमामन  सविमारमण  एवि  कमायरजमातमामन 

स्वितीकरणतीयमामन। एविस ससघमातमानमास सम्भकयकमाररणमास स्विमाथरमक्रयमायमामम् इतरसमापक्षेकमाणमामम् इमत यमावितम्,  परमाथरत्विमातम् 
स्विक्षेतरस्य भनोगमापविगरफलकत्विमातम् इत्यथरयाः। सविमारमण मह प्रकपृ मतजमातमामन अचक्षेतनमामन, न मह तमामन स्विस्य कपृ तक्षे 
प्रवितरन्तक्षे। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे  सविमारमण अचक्षेतनमामन विस्तपुजमातमामन रयनमासनमादतीमन परस्य चक्षेतनस्य कस्यमचतम् 
अथमारय  प्रयनोजनमाय प्रवितरन्तक्षे।  एविमम्  यस्ममातम्  प्रकपृ त्यमादतीमन  अचक्षेतनमामन  तस्ममातम्  तमामभयाः  अमप कस्यमचतम् 
चक्षेतनस्य प्रयनोजनमाय एवि प्रविमतरतव्यमम्। तस्ममातम् अबस्त कबश्चतम् चक्षेतनयाः यस्य प्रयनोजनमाय भनोगमाय अपविगमारय 
च प्रकपृ त्यमादतीनमामम् अचक्षेतनमानमास प्रविपृसत्तयाः दृश्यतक्षे इमत अङतीकतरव्यमम्। तस्ममातम् अबस्त कबश्चतम् चक्षेतनयाः पपुरुषयाः 
इमत अङतीकतरव्यमम्।

. . )1 11 2 मत्रगपुणमामदमविपयरयमातम् - 
ननपु ससघमातमायाः ससघमातमान्तरमम् एवि बनोब्धियबन्त, न तपु अससहतमम् आत्ममानमम्। दृश्यतक्षे मह रयनमासनमादययाः 

सङमातमायाः  ससहतररतीरमाथमारयाः  इमत।  अत  एवि  अव्यकमादययाः  ससहतमायाः  ससहतमान्तरमम्  एवि  बनोब्धियबन्त,  न  तपु 
अव्यकमादमतररकस  पपुरुषमम्  इमत चक्षेतम्  न,  ससघमातमानमास  ससघमातमान्तरस  प्रमत परमाथरत्विस  स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  तस्यमामप 
ससघमातस्य ससघमातमान्तरस प्रमत परमाथरत्विस स्वितीकतरव्यमम्, तस्यमामप ससघमातमान्तरमम् इमत अनविस्थमादनोषयाः आपतमत। 
समासख्यरमास्त्रक्षे  तपु  अबस्त  अनविस्थमादनोषस्य  मनरमाकरणमाय  व्यविस्थमा,  तस्ममातम्  ससघमातमान्तरकल्पनस  गबौरविमाय 
भविमत। ननपु प्रममाणत्विमातम् कल्पनमागबौरविमम् अमप न दनोषमाय इमत चक्षेतम् न, अत्र ससहतस्य परमाथरत्विममात्रक्षेण अन्विययाः 
कतरव्ययाः,  न  तपु  ससहतस्य  ससहतमान्तरस  प्रमत  परमाथरत्विक्षेन।  तस्ममातम्  अनविस्थमामभयमा  पपुरुषस्य  असङमातत्विस 
स्वितीकपु विरतमा  अमत्रगपुणत्विमम्  अमविविक्षेमकत्विमम्  अमविषयत्विमम्  असमाममान्यत्विस  चक्षेतनत्विमम्  अप्रसविब्धिममरत्विस  च 
अभ्यपुपक्षेयमम्।  मत्रगपुणमादययाः  मह  ब्धिममारयाः  ससहतत्विक्षेन  व्यमाप्तमायाः,  तत्ससहतत्विमम्  अबस्मनम्  पपुरुषक्षे  नमाबस्त,  तस्ममातम् 
मत्रगपुणमादययाः ब्धिममारयाः अमप अबस्मनम् पपुरुषक्षे न मविदन्तक्षे। एविस मत्रगपुणमादतीनमामम् अभमावियाः यत्र मविदतक्षे स पपुरुषयाः इमत 
पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे  प्रममाणस  दमररतस  समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण ईश्विरकपृ ष्णक्षेन  - ‘मत्रगपुणमामदमविपयरयमादम्’ इमत। सत्त्विस 
रजयाः तमयाः इमत गपुणत्रयमम्। प्रब्धिमानस मह गपुणत्रयमात्मकमम्। एविस प्रब्धिमानमातम् यमामन महदमामदतत्त्विमामन उत्पदन्तक्षे तमामन 
सविमारमण मत्रगपुणमाबत्मकमामन इमत ससद्ध्यमत। अत्र मत्रगपुणमामदपदक्षेन –  "मत्रगपुणममविविक्षेमक  मविषययाः  समाममान्यमम् 
अचक्षेतनस  प्रसविब्धिममर"  इत्यमामदकमाररकनोकमामन ब्धिममारमण जक्षेयमामन।  यक्षे  यक्षे  मत्रगपुणमामदमन्तयाः तक्षे  तक्षे  ससहतमायाः  इमत 
व्यमामप्तयाः। पपुरुषयाः तपु अससहतयाः,  अतयाः पपुरुषक्षे मत्रगपुणमामदब्धिममारयाः न मविदन्तक्षे। अथमारतम् मत्रगपुणमादतीनमास मविपयरययाः नमाम 
अभमावियाः पपुरुषक्षे मविदतक्षे। मत्रगपुणमादतीनमामम् अभमावियाः यत्र मविदतक्षे स पपुरुषयाः इमत पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे मदततीययाः हक्षेतपुयाः।

. . )1 11 3 असब्धिष्ठमानमातम् - 
पपुरुषस्वितीकमारक्षे तपृततीययाः हक्षेतपुयाः मह असब्धिष्ठमानत्विमम्। यमम् असब्धिकपृ त्य आसश्रित्य मकसञ्चतम् मतष्ठमत प्रवितरतक्षे 

विमा सयाः असब्धिष्ठमातमा इमत उच्यतक्षे। पपुरुषयाः मह असब्धिष्ठमातमा। कक्षे षमामम् असब्धिष्ठमातमा इमत चक्षेतम् मत्रगपुणमात्मकमानमास सविरषमामम् 
असब्धिष्ठमातमा  पपुरुषयाः।  एविस  सपुखमादमात्मकमानमास  महदमादतीनमामम्  अपरक्षेण कक्षे नमचतम्  प्रक्षेष्यममाणत्विमातम्  अबस्त कबश्चतम् 
प्रक्षेष्यममाणयाः  चक्षेतनयाः  पपुरुषयाः  इमत  अभ्यपुपक्षेयमम्।  तथमामह  अनपुममानमम्-  महदमामदकस  कक्षे नमचतम्  परक्षेण  चक्षेतनक्षेन 
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असब्धिष्ठतीयममानस  भमवितपुमम्  अहरमत,  सपुखमादमात्मकत्विमातम्,  ससहतत्विमातम्  विमा  इमत।  यतम्  यतम्  सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकस  
तत्सविर  परक्षेण  असब्धिष्ठतीयममानस  दृश्यतक्षे।  तथमामह  रथमामदयाः  समारथ्यमामदमभयाः  असब्धिमष्ठतयाः  दृश्यतक्षे।  एविस  प्रकपृ तक्षे 
महदमादतीनमामम्  अचक्षेतनपदमाथमारनमामम्  असब्धिष्ठमातमा  कबश्चतम्  चक्षेतनयाः  पपुरुषयाः  अबस्त  इमत  ससद्ध्यमत।  ननपु 
महदमादतीनमामम् असब्धिष्ठमातमा भविनम् कबश्चतम् महदमामदषपु एवि अन्यतमयाः असब्धिष्ठमातमा भवितपु, पपुरुषमासब्धिष्ठमानस्वितीकमारक्षेण 
मकस  प्रयनोजनमम्  इमत  चक्षेतम्  न,  महदमामदषपु  एवि  तपु  कबश्चतम्  असब्धिष्ठमातमा  न  भमवितपुमम्  अहरमत,  स्विस्य 
स्विमासब्धिष्ठमानमायनोगमादम् इमत भमावियाः। ननपु ययाः मह व्यमापमारविमानम् स एवि भविमत असब्धिष्ठमातमा , यथमा रथस्य समारथ्यमामदयाः, 
आत्ममा तपु मनगपुरणत्विक्षेन मनबष्क्रयत्विमातम् न व्यमापमारविमानम्, अतयाः तस्य असब्धिष्ठमातपृत्विस न भमवितपुमम् अहरमत इमत चक्षेतम् 
मद्वैविमम्,  व्यमापमारवितयाः एवि असब्धिष्ठमातपृत्विमम् इमत मनयमयाः न रक्यतक्षे कतपुरमम्,  अयस्कमान्तमणक्षेयाः इवि मनव्यमारपमारस्य 
अमप आत्मनयाः समनसब्धिममात्रक्षेण असब्धिष्ठमातपृत्विमम् उपपदतक्षे। तथमामह कमामपलसकत्रमम् - “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत्विस 
ममणवितम्” इमत।

. . )1 11 4 भनोकपृ भमाविमातम् - 
पपुरुषस्वितीकमारक्षे चतपुथरयाः हक्षेतपुयाः मह - भनोकपृ भमाविमातम् इमत। सपुख-दपुयाःखक्षे मह भनोग्यक्षे। अनपुकक लविक्षेदनतीयस सपुखस 

प्रमतकक लविक्षेदनतीयस दपुयाःखमम्। सपुखस दपुयाःखस च प्रत्यमात्ममम् अनपुभकयतक्षे। सपुख-दपुयाःखयनोयाः भनोग्यत्विमम् तदमा एवि सम्भविमत 
यदमा कबश्चतम् चक्षेतनयाः भनोकमा अबस्त इमत स्वितीमक्रयतक्षे। स च भनोकमा बपुद्ध्यमादमतररकयाः चक्षेतनयाः पपुरुषयाः इमत 
अङतीकतरव्यमम् इमत प्रथममा व्यमाख्यमा।

अथविमा भनोग्यमायाः दृश्यमायाः बपुद्ध्यमादययाः, न मह द्रिषमारमम् अन्तरक्षेण दृश्यतमा यपुकमा तक्षेषमामम्, तस्ममातम् अबस्त 
द्रिषमा  बपुद्ध्यमादमतररकयाः,  स च  पपुरुषयाः।  तथमामह  अनपुममानमम्  -  बपुद्ध्यमादययाः  द्रिषपृपकविरकमा  भमवितपुमम्  अहरबन्त, 

दृश्यत्विमातम्, घटमामदवितम् इमत। बपुद्ध्यमादययाः मह दृश्यमायाः सपुखदपुयाःखमादमात्मकत्विमातम् पपृसथव्यमामदवितम्। अतयाः दृश्यमानमास 
दृश्यत्विस तदमा एवि सङच्छतक्षे यदमा कबश्चतम् चक्षेतनयाः द्रिषमा अभ्यपुपगम्यतक्षे,  स च दररनकतमार  पपुरुषयाः। तस्ममातम् 
अबस्त कबश्चतम् पपुरुषयाः इमत अङतीकतरव्यमम् इमत मदततीयमा व्यमाख्यमा। ननपु असङस्य पपुरुषस्य दररनकतपृरत्विस न 
सम्भविमत इमत चक्षेतम्  न,  परममाथरतयाः पपुरुषस्य दररनकतपृरत्विस  नमाबस्त एवि,  मकन्तपु  बपुद्ध्यपुपमासब्धिकमम्  एवि तस्य 
द्रिषपृ त्विस  विकव्यमम्,  एविस  द्रिषपृ त्विवितम्  भनोकपृ त्विमम्  अमप  बपुद्ध्यपुपमासब्धिकस  तस्य  सम्भविमत  इमत  नमाबस्त 
उभयव्यमाख्यमायमामम् अमप कबश्चतम् दनोषयाः।

. . )1 11 5 कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः - 
पपुरुषस्वितीकमारक्षे  पञ्चमयाः  हक्षेतपुयाः  मह  "कद्वै विल्यमाथर  प्रविपृत्तक्षेश्च"  इमत।  कद्वै विल्यस  नमाम  आत्यबन्तकतयमा 

दपुयाःखत्रयस्य मविनमारयाः। तच्च कद्वै विल्यस पपुरुषस दपुयाःखत्रयमातम् व्यमावितरयमत। रमास्त्रमाणमास मदव्यलनोचनमानमास महषरणमास च 
दृश्यतक्षे  कद्वै विल्यमाय  प्रविपृसत्तयाः।  द पुयाःखमादमात्मकमायाः  मह  बपुद्ध्यमादययाः  स्विभमाविमातम्  मवियनोजमयतपुस  न  रक्यन्तक्षे। 
बपुद्ध्यमादमतररकस्य तपु पपुरुषस्य दपुयाःखमामदभ्ययाः मवियनोगयाः रक्यसम्पमादयाः। तस्ममातम् महषरणमास कद्वै विल्यमाथर प्रविपृसत्तयाः 
दृश्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  बपुद्ध्यमादमतररकयाः  पपुरुषयाः  कबश्चतम्  अबस्त  यस्य  द पुयाःखत्रयमविनमाररूपस  कद्वै विल्यमम् 
इच्छबन्त महषरययाः इमत ससद्ध्यमत। इत्थस पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे पञ्च हक्षेतवियाः समासख्यकमाररकमायमास प्रमतपमामदतमायाः। 
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. )1 12 पपुरुषस्य बन्ब्धिमनोकबौ - 
दररनमानमास  मपुख्यमविषयक्षेषपु  अन्यतमयाः  तमावितम्  परमपपुरुषमाथरयाः  मनोकयाः।  मनोकमाय  एवि  विस्तपुतयाः  समक्षेषमास 

दररनमानमास  प्रविपृसत्तयाः। समासख्यससदमान्तक्षे  अमप बन्ब्धिमनोकव्यविस्थमा आलनोमचतमा। ननपु  समासख्यससदमान्तक्षे  पपुरुषयाः मह 
असङयाः मनमविरकमारयाः च। अतयाः स कक्षे नमचतम् कमरणमा न सलप्यतक्षे, अतयाः तस्य कतपृरत्विमम् अमप न सम्भविमत। तक्षेन 
च ब्धिममारब्धिमरयनोयाः उत्पसत्तयाः अमप न सम्भविमत। ब्धिममारब्धिमरयनोयाः अभमाविक्षे  सपुखदपुयाःखयनोयाः उत्पसत्तयाः न सम्भविमत। 
दपुयाःखस्य अनपुत्पत्तबौ दपुयाःखसम्बन्ब्धिरूपयाः बन्ब्धियाः, दपुयाःखध्विससरूपयाः मनोकयाः च पपुरुषक्षे न सम्भवितयाः। अतयाः पपुरुषस्य 
बन्ब्धियाः मनोकयाः विमा नद्वैवि सङच्छतक्षे समासख्यससदमान्तक्षे इमत चक्षेतम् विमाढमम्,  यदमप रमास्त्रक्षे पपुरुषस्य बन्ब्धिमनोकबौ इमत 
उच्यतक्षे  तथमामप  विस्तपुतयाः  बन्ब्धिमनोकबौ  बपुदमाविक्षेवि  भवितयाः,  पपुरुषस्य  पद्मपलमारवितम्  मनलरपत्विमातम्।  पपुरुषक्षे  तपु 
मविदममानमायमास बपुदबौ बदत्विमम्, अमविदममानमायमास च तस्यमास मपुकत्विमम् उपचयरतक्षे। सपृष्टमारम्भक्षे सविरतयाः प्रथमस बपुमदरक्षेवि 
प्रकपृ मततयाः  उत्पदतक्षे  इमत  प्रकपृ तक्षेयाः  पररणमामनो  बपुमदयाः।  बपुदक्षेरक्षेवि  महत्तत्त्विमम्  अन्तयाःकरणस  चक्षेमत  नमाममान्तरमम्। 
समासख्यससदमान्तक्षे बपुदमाविक्षेवि सपुखदपुयाःखक्षे मतष्ठतयाः। अस्यमा एवि सपुखदपुयाःखयनोश्छमायमा जतीविमात्ममन पतमत, तत एविमात्ममा 
सपुखदपुयाःखविमानम् प्रततीयतक्षे। इयमक्षेवि छमायमा पपुरुषस्य सससमारयाः। यदमा च प्रकपृ मतपपुरुषयनोयाः मविविक्षेकजमानमातम् बपुदक्षेयाः नमारनो 
भविमत, तदमा एवि तदतीयसपुखदपुयाःखयनोयाः छमायमायमायाः अमप नमारनो जमायतक्षे इमत आत्ममा अमप रपुदयाः अविमरष्यतक्षे। इदस 
प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकजमानमक्षेवि मविविक्षेकख्यमामतयाः सदसत्ख्यमामतविमार उच्यतक्षे। तत्त्विसमाकमात्कमारक्षे मविविक्षेकख्यमातबौ विमा सत्यमास 
पपुरुषयाः मत्रगपुणमाबत्मकमायमायाः प्रकपृ तक्षेयाः बन्ब्धिनमातम् मपुकनो भविमत,  स तदमाननीं रङमञ्चस्थदररकयाः इवि तमास प्रक्षेकतक्षे,  समा 
प्रकपृ मतरमप अस्मद्वै करणतीयस स्विस कमायर न करनोमत। तदमा पपुरुषयाः आत्मनयाः रपुदस स्विरूपस समाकमात्करनोमत। इयमक्षेवि 
अविस्थमा मनोक इमत उच्यतक्षे। उच्यतक्षे च समासख्यकमाररकमायमामम् - 

तसनन्न बध्यतख न म नच्यतख ननदपि ससंसरदत कदश्चित त।

ससंसरदत बध्यतख म नच्यतख च ननननशयन पकस्पृ दतदुः।। इदत। [६२]

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे कमत हक्षेतवियाः कमाररकमायमास मनगमदतमायाः।
(क) पञ्च (ख) सप्त  (ग) अषबौ (घ) नवि 

. 14 मकस  नमाम गपुणत्रयमम्।

. 15 पपुरुषस्य बन्ब्धियाः कथमम्। 

. 16 पपुरुषस्य मनोकयाः कथमम्।

. 17 कद्वै विल्यस नमाम मकमम्। 

. 18 सपुखस नमाम मकमम्।

. 19 दपुयाःखस नमाम मकमम्।

. 20 पपुरुषस्य असब्धिष्ठमातपृत्विक्षे कमामपलसकत्रस मकमम्।
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समासख्यदररनस्य समाममान्यपररचययाः मटप्पणती

पमाठसमारयाः 

अबस्मनम् पमाठक्षे  आदबौ समासख्यरबदस्य अथरमविषयक्षे  मविचमाररतमम्। तत्र पञ्चमविसरमतससख्यमासम्बबन्ब्धित्त्विमातम् 
समासख्यमममत अनक्षेकक्षे षमास  मतमम्। समासख्यदररनस्य प्रवितरकमाचमायरयाः यदमप महमषरयाः कमपलयाः तथमामप तस्य गन्थयाः 
इदमाननीं  ननोपलभ्यतक्षे  इमत  कमारणमातम्  इदमानतीमम्  उपलभ्यममानमा  ईश्विरकपृ ष्णमविरमचतमा  समासख्यकमाररकमा  एवि 
समासख्यदररनस्य प्रममाणगन्थयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे। तत्र समासख्यदररनक्षे पञ्चमविसरमतयाः तत्त्विमामन स्वितीमक्रयन्तक्षे। तक्षेषमास च 
अबस्त चतपुब्धिमार मविभमागयाः। प्रमतदररनममवि समासख्यदररनस्यमामप प्रविपृत्तयक्षे कमारणस मह दपुयाःखत्रयस्य आत्यबन्तकतयमा 
मविनमारयाः।  स  च मविनमारयाः  प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकक्षे न  ससध्यमत इमत प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकमाय तयनोयाः  स्विरूपजमानमाय 
पपुरुषस्विरूपस  मविचमाररतमम्।  पपुरुषनो  मह  असङयाः  मनमविरकमारयाः  अकतमार  चक्षेतनयाः  समाकती  कक्षे विलश्च।  पपुरुषस्य 
अबस्तत्विससदयक्षे  पञ्च  हक्षेतविश्च  मनगमदतमायाः  -  (क)  ससघमातपरमाथरत्विमातम्,  (ख)  मत्रगपुणमामदमविपयरयमातम्,  (ग) 

असब्धिष्ठमानमातम्, (घ) भनोकपृ भमाविमातम्, (ङ) कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः च इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 समासख्यदररनस्य आचमायमारणमास गन्थमानमास च मविषयक्षे पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

. 2 पपुरुषस्य स्विरूपस ससकक्षेपक्षेण प्रमतपमादतमामम्।

. 3 समासख्यरबदमाथरमविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमामम् आरचत।

. 4 समाख्यदररनस्य प्रविपृत्तयक्षे मकस  तमावितम् कमारणमममत सममासक्षेन प्रमतपमादतमामम्।

. 5 समासख्यनयक्षे कक्षे विलमविकपृ मतनमास पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

. 6 पपुरुषस्य बन्ब्धिमनोकमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत।

. 7 कक्षे  मकमथर प्रकपृ मतमविकपृ तययाः इमत अमभब्धितीयन्तक्षे।

. 8 पपुरुषसद्भिमाविक्षे यमामन कमारणमामन समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमामन तक्षेषमास ससकक्षेपक्षेण पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण - 

. 1 समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममाससमा-उत्तरमतीममाससमाख्यमामन षटम्  आबस्तकदररनमामन।

. 2 एतमामन दररनमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अङतीकपु विरबन्त तस्ममातम् एतमामन आबस्तकदररनमामन।

. 3 कमपलयाः।

. 4 ईश्विरकपृ ष्णक्षेन।

. 5 आध्यमाबत्मकमम्, आसब्धिभबौमतकमम्, आसब्धिदद्वैमविकमम् च।
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. 6 आत्यबन्तकदपुयाःखत्रयमनविपृसत्तयाः।

. 7 कक्षे विलप्रकपृ मतयाः, कक्षे विलमविकपृ तययाः, प्रकपृ मतमविकपृ तययाः, अनपुभयरूपश्चक्षेमत।

. 8 पपुरुषयाः।

. 9 आकमारस विमायपुयाः अमगयाः जलस पपृसथविती चक्षेमत पञ्च महमाभकतमामन, श्रिनोत्रस त्विकम्  चकपुयाः सजहमा घमाणमम् चक्षेमत पञ्च 
जमानक्षेबन्द्रियमामण, विमाकम् -पमामण-पमाद-पमायकपस्थमामन इमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण, मनश्चक्षेमत षनोडर पदमाथमारयाः 
कक्षे विलमविकपृ तययाः।

. 10 महदहङ्कमाररबदस्परररूपरसगन्ब्धिमा इमत सप्त पदमाथमारयाः प्रकपृ मतमविकपृ तययाः।

. 11 प्रब्धिमानस मह सविरषमास कमारणस, मकन्तपु तस्य मकममप कमारणमान्तरस नमाबस्त, तस्ममातम् स कक्षे विलप्रकपृ मतयाः 
कमारणममात्रममत्यथरयाः।

. 12 समासख्यनयक्षे पपुरुषयाः समाकती कक्षे विलयाः द्रिषमा अकतमार मध्यस्थयाः च।

. 13 क) पञ्च हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः - (१) ससघमातपरमाथरत्विमातम्, (२) मत्रगपुणमामदमविपयरयमातम्, (३) असब्धिष्ठमानमातम्, 
(४) भनोकपृ भमाविमातम्, (५) कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः च।

. 14 सत्त्विस रजयाः तमयाः इमत गपुणत्रयमम्।

. 15 बपुद्ध्यमा सह पपुरुषस्य सम्बन्ब्धियाः एवि बन्ब्धियाः।

. 16 बपुद्ध्यमा सह पपुरुषस्य सम्बन्ब्धिनमार एवि मनोकयाः।

. 17 कद्वै विल्यस नमाम आत्यबन्तकतयमा दपुयाःखत्रयस्य मविनमारयाः।

. 18 अनपुकक लविक्षेदनतीयस सपुखमम्।

. 19 प्रमतकक लविक्षेदनतीयस दपुयाःखमम्।

. 20 “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत्विस ममणवितम्” इमत।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥
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)2 समासख्यदररनक्षे प्रकपृ मतपपुरुषगपुणमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा

समासख्यदररनस मह षट्सपु भमारततीयक्षेषपु आबस्तकदररनक्षेषपु प्रमाचतीनतममम् इमत प्रससमदयाः। तत्र पञ्चमविसरमतयाः 
तत्त्विमामन स्वितीमक्रयन्तक्षे।  तक्षेषपु मपुख्यस तत्त्विदयस तमावितम् पपुरुषयाः प्रकपृ मतश्चक्षेमत। प्रकपृ तक्षेरक्षेवि मविकमारभकतमामन इतरमामण 
त्रयनोमविसरमततत्त्विमामन।  प्रकपृ मतयाः  पपुरुषमादम्  मभनयाः  इमत  मविविक्षेकजमानक्षेन  च  भविमत  पपुरुषस्य  अपविगरयाः।  परन्तपु 
प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकजमानमाय प्रकपृ तक्षेयाः  पपुरुषस्य च स्विरूपस  सम्यकयमा जमातव्यमम्,  तक्षेनद्वैवि विस्तपुतयाः इयस  प्रकपृ मतयाः 
पपुरुषमामद्भिनयाः, पपुरुषश्च प्रकपृ तक्षेयाः मभनयाः इमत मविविक्षेकजमानस जमायक्षेत। प्रकपृ मतपपुरुषस्विरूपजमानमन्तरमा मविविक्षेकख्यमामतयाः 
नद्वैवि सम्भविमत इत्यतयाः प्रकमतपपुरुषस्विरूपस तत्सम्बबन्ब्धिमविषयमायाः च आलनोचनतीयमायाः।

उद्दक्षेश्यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदररनक्षे पपुरुषमाणमास बहहत्विस मकमथर स्वितीमक्रयतक्षे इमत जमायतक्षे।

➢  समासख्यदररनक्षे प्रकपृ मतयाः नमाम मकमममत मविस्तरक्षेण पररचययाः लप्स्यतक्षे।

➢ मकमथर प्रब्धिमानतत्त्विस स्वितीमक्रयतक्षे इमत जमायक्षेत।

➢ सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ समासख्यनयक्षे  पपुरुषस्य चक्षेतनत्विक्षेऽमप अकतपृरत्विमम्,  बपुदक्षेश्च अचक्षेतनत्विक्षेऽमप कतपृरत्विस  कथमम्  इमत स्पषस 
भमविष्यमत।

➢ प्रब्धिमानस मकमथरमम् जगतयाः कतपृर  इमत जमास्यतक्षे।

➢ प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः मकमथमार इमत जमास्यतक्षे।

. )2 1 पपुरुषबहह त्विमम् 
पपुरुषस्य  अबस्तत्विस  प्रमतपमाद  स  च  पपुरुषयाः  सविरररतीरक्षेषपु  एकयाः,  उत  अनक्षेकयाः  इमत  मविचमायरतक्षे 

समासख्यकमाररकमायमामम्।  पपुरुषयाः  एकयाः  विमा  बहवियाः  विमा  इमत  मविषयक्षे  दररनसम्प्रदमायक्षेषपु  मविदतक्षे  मतभक्षेदयाः।  तत्र 
समासख्यसम्प्रदमाययाः बहवियाः पपुरुषमायाः सबन्त इमत स्वितीकरनोमत। तस्ममातम् समासख्यमायाः बहहपपुरुषविमामदनयाः इमत उच्यतक्षे। 
कथस तक्षे पपुरुषमाणमास बहहत्विस स्वितीकपु विरबन्त इमत मविषयक्षे सबन्त तक्षेषमास स्विककीयमायाः यपुकययाः। समासख्यकमाररकमायमामम् उच्यतक्षे 
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"पपुरुषबहह त्विस ससदमम्” इमत। कक्षे न ससदस पपुरुषबहहत्विमम्। “लकणप्रममाणमाभ्यमास विस्तपुससमदयाः” इमत विचनमम् 
अनपुसपृत्य अत्र कमाररकमायमास  त्रययाः हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः। तक्षे  मह  (क)  जननमरणकरणमानमास  प्रमतमनयममातम्,  (ख) 

अयपुगपतम् प्रविपृत्तक्षेयाः, (ग) त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमातम् चक्षेमत। तथमामह समासख्यकमाररकमा- 

जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममादम् अयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेश्च।
पपुरुषबहह त्विस ससदस त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमाच्चद्वैवि।। इमत। [समासख्यकमाररकमा-१८]

. . )2 1 1 जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममातम्
जन्ममपृत्यपु-अन्तयाःकरणमामदत्रयनोदरकरणमानमास  प्रमतमनयमविरमातम्  पपुरुषबहहत्विमम्।  प्रमतपपुरुषस  मनयमयाः 

प्रमतमनयमयाः व्यविस्थमा इत्यथरयाः। प्रत्यक्षेकस  पपुरुषस्य जन्म मरणमम् अन्तयाःकरणमामद च व्यविबस्थतस नमाम पपृथकम्  
पपृथकम् । ननपु पपुरुषस्य अनमादनन्तत्विमातम् तस्य उत्पसत्तमविनमारमासम्भविमातम् मकमथर तस्य जन्म मपृत्यपुयाः च उच्यतक्षे 
इमत  चक्षेतम्  उच्यतक्षे  यतम्  -  मनकमायमविमरषमामभयाः  अपकविमारमभयाः  दक्षेहक्षेबन्द्रियमननोऽहङ्कमारबपुमदविक्षेदनमामभयाः  पपुरुषस्य 
अमभसम्बन्ब्धियाः  जन्म।  मनकमायरबदक्षेन  अत्र दक्षेहक्षेबन्द्रियमननोऽहङ्कमारमादतीनमास  ममसलततयमा  एकप्रयनोजनसमाब्धिकत्विमम् 
उच्यतक्षे। अमभसम्बन्ब्धियाः इमत पदक्षेन अमभममानरूपयाः सम्बन्ब्धियाः दनोत्यतक्षे, न तपु ससयनोगमामदरूपयाः। दक्षेहक्षेबन्द्रियमामदमभयाः 
सह ममसलतमाविस्थमायमास  मनकमायस  ससघमातस  विमा  स्विककीयस  मन्यममानक्षेन  पपुरुषक्षेण सह मनकमायस्य भनोकपृ भनोग्यरूपयाः 
सम्बन्ब्धियाः भविमत। एविस मनकमायस्य बहहत्विकमारणमातम् पपुरुषस्य अमप बहहत्विस ससद्ध्यमत। मरणस नमाम स्वितीकपृ तमानमास 
दक्षेहमादतीनमास पररत्यमागयाः, भनोकपृ भनोग्यसम्बन्ब्धिस्य मविनमारयाः, न तपु आत्मनयाः मविनमारयाः, आत्मनयाः कक टस्थमनत्यत्विमातम्। 
समासख्यनयक्षे बमाल्ययबौविनमामददक्षेहमभनत्विस नमाबस्त, अस्तक्षेषमामम् अपकविरत्विस न स्वितीमक्रयतक्षे, ममातपृगभरस्थस्य दक्षेहस्य एवि 
अपकविरत्विमम्। एविस जननमरणकरणमानमास यमा खलपु व्यविस्थमा समा सविरररतीरक्षेषपु एकबस्मनम् पपुरुषक्षे न उपपदतक्षे। अथमारतम् 
पपुरुषयाः एकयाः भविमत चक्षेतम् एकस्य जननक्षे समत सविरषमास जन्म भविक्षेतम्, एकस्य च मरणक्षे समत सविरषमास मरणस भविक्षेतम्, 
एकयाः अन्ब्धियाः भविमत चक्षेतम् सविर अन्ब्धिमायाः भविक्षेयपुयाः, एकस्य मनसयाः विद्वैकल्यक्षे समत सविरषमास मनयाःसपु विद्वैकल्यस भविक्षेतम् इमत 
अव्यविस्थमा स्यमातम्। प्रमतररतीरस पपुरुषयाः मभनयाः इमत कमारणमातम् प्रत्यक्षेकस  पपुरुषमाणमास जन्म, मरणस, इबन्द्रियमादतीनमास च 
मभनत्विस ससद्ध्यमत।

ननपु नमाबस्त पपुरुषबहहत्विस्वितीकमारक्षेण प्रयनोजनमम्,  एकस्य पपुरुषस्य उपमासब्धिभक्षेदक्षेन अनक्षेकत्विसम्भविमातम्, 
आकमारमामदवितम्।  यथमा  उपमासब्धिभक्षेदमातम्  घटमाकमारयाः,  पटमाकमारयाः  इत्यमामदकस  व्यविमह्रयतक्षे  तददम्  इहमामप 
मविमविब्धिदक्षेहनोपमासब्धिकपपुरुषस्वितीकमारयाः कमायरयाः। परन्तपु तथमा समत पमामणस्तनमादपुपमासब्धिभक्षेदक्षेन अमप जन्ममरणप्रसङयाः 
सममायमामत। न मह हस्तक्षे भगक्षे कनोऽमप जननो मपृतयाः इमत कथ्यतक्षे,  न विमा स्तनक्षे जमातक्षे यपुविमतयाः जमातमा इमत ब्रकतक्षे। 
अतयाः दक्षेहभक्षेदक्षेन पपुरुषयाः मभनयाः, इदमक्षेवि तत्त्विमम्।

. . )2 1 2 अयपुगपतम् प्रविपृत्तक्षेयाः
अयपुगपतम् प्रविपृत्तक्षेश्च पपुरुषमाणमास बहहत्विस स्वितीकमायरमम्। तथमामह- प्रविपृसत्तयाः नमाम प्रयत्नलकणमा, यदमप समा 

अन्तयाःकरणविमतरनती  तथमामप  गबौणतयमा  पपुरुषक्षे  आरनोप्यतक्षे।  यथमा  भपृत्यस्य  जययाः  प्रभबौ  आरनोप्यतक्षे  तदतम् 
स्विस्विमाममभमाविसम्बन्ब्धिकमारणमातम्  अन्तयाःकरणबस्थतप्रयत्नस्य  पपुरुषक्षे  आरनोपयाः  भविमत।  एतमादृरयाः  प्रयत्नयाः 
प्रमतररतीरस मभनयाः तस्ममातम् पपुरुषबहहत्विमम् अङतीकमायरमम्। यमद पपुरुषयाः एकयाः एवि स्वितीमक्रयतक्षे तमहर एकबस्मनम् ररतीरक्षे 
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समासख्यदररनक्षे प्रकपृ मतपपुरुषगपुणमविचमारयाः मटप्पणती

प्रयतममानक्षे स एवि सविरररतीरक्षेषपु एक इमत सविरत्र प्रयतक्षेत, ततश्च सविमारमण एवि ररतीरमामण यपुगपतम् चमालयक्षेतम्। परन्तपु 
पपुरुषमाणमास नमानमात्विस्वितीकमारक्षे समत स दनोषयाः नद्वैवि सम्भविमत। सविरषमास तपु एततम् प्रत्यकससदस यतम् सविरषमास प्रविपृसत्तयाः 
कथममप यपुगपतम् न भविमत,  अतयाः सविरषमास  प्रविपृसत्तभक्षेदमातम्  स्वितीकमायर  पपुरुषक्षेषपु  अमप मभनत्विमम्। तस्ममातम् सबन्त 
पपुरुषमायाः बहवियाः।

. . )2 1 3 त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमातम्
 त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमातम् च स्वितीकमायर पपुरुषमाणमास बहहत्विमम्। तथमामह - सत्त्विस रजयाः तमयाः इमत त्रययाः गपुणमायाः, तक्षेषमास 

भमावियाः  त्रद्वैगपुण्यमम्।  त्रद्वैगपुण्यस्य  मविपयरययाः  अन्यथमात्विस  त्रद्वैगपुण्यमविपयरययाः।  कक्षे मचतम्  खलपु  प्रमामणनयाः  सजतक्षेबन्द्रियमायाः 
सत्त्विबहहलमायाः  भविबन्त,  यथमा  दक्षेविमादययाः।  कक्षे मचतम्  खलपु  रजनोबहहलमायाः  भविबन्त,  यथमा  मनपुष्यमायाः।  कक्षे चन  पपुनयाः 
तमनोबहहलमायाः  भविबन्त,  यथमा  मतयरग्यनोनययाः।  एकयाः  एवि  पपुरुषयाः  इमत  स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेतम्  ईदृरयाः  मत्रगपुणमानमामम् 
अन्यथमाभमावियाः न सम्भविमत। अथमारतम् एकपपुरुषस्वितीकमारक्षे एकस्य पपुरुषस्य रजनोबमाहहल्यस तस्यद्वैवि सत्त्विबमाहहल्यस, 
तस्यद्वैवि  तमनोबमाहहल्यस  च  स्वितीकरणतीयमम्,  यमद  यपुमकतयाः  नद्वैवि  सङच्छतक्षे।  बहहपपुरुषसत्त्विक्षे  एवि  एकस्य 
रजनोबमाहहल्यमम्,  अन्यस्य  सत्त्विबमाहहल्यमम्,  अन्यस्य  च  तमनोबमाहहल्यस  स्वितीकतपुर  रक्यतक्षे।  तस्ममातम्  स्वितीकमायर 
पपुरुषमाणमास बहहत्विमम् इमत समासख्यकमाररकमाकमारस्य ईश्विरकपृ ष्णस्य मतमम्। 

आत्मनयाः एकत्विक्षे 'कबश्चतम् पपुरुषयाः बदयाः कबश्चतम् मपुकयाः’ इमत बन्ब्धिमनोकव्यविस्थमा न सम्भविमत इमत 

प्रमतररतीरमम् आत्ममा मभनयाः एवि अबस्त। तथमामह कणमादसकत्रमम्  - ‘व्यविस्थमातनो  नमानमा’ इमत। समासख्यसकत्रमम् 

अमप मविदतक्षे  - ‘जन्ममामदव्यविस्थमातयाः  पपुरुषबहह त्विमम्’  इमत।  एविमम्  एकबस्मनम्  जमायममानक्षे  मम्रियममाणक्षे  विमा, 
सपुसखमन दपुयाःसखमन विमा, बदक्षे मपुकक्षे  विमा न इतरक्षे जन्ममामदभमाजयाः भविबन्त इमत यमा व्यविस्थमा समा न उपपदतक्षे यमद 
सविरररतीरक्षेषपु एक एवि पपुरुषयाः अभ्यपुपगम्यक्षेत। तस्ममातम् पपुरुषनमानमात्विमम् एवि अङतीमक्रयतक्षे इमत।

. )2 2 मकलप्रकपृ मतयाः - 
तत्र कक्षे विलमा प्रकपृ मतयाः  प्रब्धिमानपदक्षेन विक्षेदनतीयमा  मकलप्रकपृ मतयाः।  इयस  न  अन्यस्य कस्यमचदम् मविकपृ मतयाः। 

प्रकरनोमत  प्रकषरण  करनोमत  कमायरमम्  उत्पमादयततीमत  व्यपुत्पत्त्यमा  प्रकपृ मतरबदनो  मनष्पदतक्षे।  प्रकषरश्च 
तत्त्विमान्तरमारम्भकत्विमम्। तथमा च यस्ममातम् तत्त्विमान्तरमम् उत्पदतक्षे तमादृरयाः कमारणमविरक्षेषयाः प्रकपृ मतरबदक्षेन उच्यतक्षे। 
समा मकलप्रकपृ मतमहर  सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास  समाम्यमाविस्थमारूपमा। मकलयाः च असबौ प्रकपृ मतयाः च इमत मकलप्रकपृ मतयाः। 
महदमादक्षेयाः  कमायरकलमापस्य  मकलस  मह  एतदम्  प्रब्धिमानमम्,  न  तपु  अस्य  कमारणमान्तरस  मविदतक्षे।  मकलप्रकपृ तक्षेरमप 
कमारणमान्तरस्वितीकमारक्षे  अनविस्थमादनोषयाः  सममापतमत।  प्रब्धितीयतक्षे  मक्रयतक्षे  अनक्षेन  जगमदमत,  प्रब्धितीयतक्षे  मनब्धितीयतक्षे 
अबस्मनम्  प्रलयसमयक्षे  जगमदमत  विमा  प्रब्धिमानमम्।  तच्च  मपृत्सपुविणरवितम्  अचक्षेतनस  चक्षेतनस्य  पपुरुषस्य 
भनोगमापविगरलकणमथर समाब्धिमयतपुस स्विभमावित एवि प्रवितरतक्षे, न तपु कक्षे नमचतम् प्रवित्यरतक्षे। 

. )2 3 प्रब्धिमानसद्भिमाविक्षे ममानमम् -
पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे मकस  प्रममाणमममत मविषययाः समासख्यकमाररकमायमास मविस्तरक्षेण चमचरतयाः। प्रकपृ मतसद्भिमाविक्षे मकस  

ममानमम्  इमत  मविषयनोऽमप  समाममान्यतयमा  मविचमाररतयाः।  तथमामह  समासख्यकमाररकमायमामम्  आदबौ  समासख्यसम्मतमामन 
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प्रममाणमामन  मविचमाररतमामन।  तत्र  पकविरपमकमभयाः  आमकप्यतक्षे  यतम्  यथमा  गगनकपु सपुम-कक मररनोम-ररमविषमाणमादतीनमास 
प्रत्यकक्षेण  अमविषयत्विमातम्  अलतीकत्विस  ससद्ध्यमत,  तथद्वैवि  प्रब्धिमानमामदकमम्  गगनकपु सपुममामदवितम्  असतम् 
प्रत्यकमामविषयत्विमातम्  इमत  स्वितीकरणतीयमम्।  एतस्य ससरयस्य मनरमाकरणमाय प्रब्धिमानमादतीनमास  ससदयक्षे  च  उच्यतक्षे 
समासख्यकमाररकमायमामम् - 

अमतदकरमातम् समामतीप्यमामदबन्द्रियघमातमान्मननोऽनविस्थमानमातम्।
सबौक्ष्म्यमाद्व्यविब्धिमानमादमभभविमात्सममानमामभहमारमाच्च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - ७]

मविषयक्षे  मविदममानक्षे  सत्यमप  कथमम्  प्रत्यकक्षेण  न  जमातपुस  रक्यतक्षे  इमत  मविषयक्षे  अषबौ  हक्षेतवियाः 
समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमायाः। १. अमतदकरमातम्, २. समामतीप्यमातम् ३.  इबन्द्रियघमातमातम् ४.  मननोऽनविस्थमानमातम्,  ५. 

सबौक्ष्म्यमातम् ६.  व्यविब्धिमानमातम् ७.  अमभभविमातम् ८.  सममानमामभहमारमातम् चक्षेमत। अमतदकरकमारणमातम् आकमारक्षे उत्पतनम् 
पकती न दृश्यतक्षे। अमतसमामतीप्यमातम् लनोचनस्थमम् अञ्जनस न दृश्यतक्षे। इबन्द्रियघमातयाः नमाम अन्ब्धित्विविसब्धिरत्विमामदयाः। 
अन्ब्धित्विकमारणमातम्  समतीपस्थस  मकममप  विस्तपु  न  दृश्यतक्षे।  मननोऽनविस्थमानमातम्  यथमा  -  कमाममादपुपहतमनमायाः 
स्फकीतमालनोकमध्यविमतरनमम् इबन्द्रियसमनकपृ षमम् अथर न पश्यमत। सकक्ष्मतमाकमारणमातम् इबन्द्रियसमनकपृ षस परममाण्विमामद 
प्रमणमहतमनमायाः अमप न पश्यमत। व्यविब्धिमानमातम् यथमा - मभसत्तयविमनकमामदमभयाः व्यविमहतस रमाजदमारमामद न पश्यमत 
कबश्चतम्।  अमभभवियाः  नमाम  बलवितमा  द पुबरल्य  आच्छमादनमम्  मतरस्करणस  विमा।  मदविसक्षे  सकयमारलनोकक्षे न 
अमभभविकमारणमातम्  गहनकत्रमादतीमन  न  दृश्यन्तक्षे।  सममानमामभहमारयाः  नमाम  सजमाततीयपदमाथरममश्रिणमम्।  जलमारयक्षे 
विपृमषजलस पपृथकयमा न द्रिषपु स रक्यतक्षे सममानमामभहमारकमारणमातम्। इत्थस सत्यमप विस्तपुमन प्रत्यकक्षेण न उपलभ्यतक्षे। 
एतक्षेषपु मकस  तमावितम् कमारणस प्रब्धिमानमादतीनमामम् अनपुपलबब्धिबौ इमत चक्षेद पुच्यतक्षे - 

सबौक्ष्यमात्तदनपुपलबबब्धिनमारभमाविमातम् कमायरतस्तदपुपलबब्धिक्षेयाः।
महदमामद तच्च कमायर प्रकपृ मतसरूपस मविरूपस च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - ८]

अभमाविमातम्  न  प्रब्धिमानमादतीनमामम्  अप्रत्यकत्विमम्  अमप  तपु  सबौक्ष्म्यमातम्।  ननपु  अमतस्विल्पस  पररममाणस 
सकक्ष्मरबदक्षेन व्यपमदश्यतक्षे। परममाणकनमास द्व्यणपुकमादतीनमास च सकक्ष्मपदक्षेन व्यपदक्षेरयाः दृश्यतक्षे। तथमा मकमत्र सकक्ष्मत्विमम् 
इमत चक्षेतम् न, प्रकपृ मतपपुरुषबौ न द्व्यणपुकमामदवितम् कपुद्रिबौ, तयनोयाः मविभपुत्विमातम्। सविरव्यमामपपदमाथमारनमास सकक्ष्मत्विकथनस तक्षेन 
न सङच्छतक्षे। ननपु कथस तमहर  सकक्ष्मत्विस्य कमारणत्विक्षेन उपस्थमापनमम् इमत चक्षेदम् विमाचस्पमतममश्रिपमादक्षेन उच्यतक्षे - 
परममाणपुप्रभपृमतषपु  सकक्ष्मतमासत्त्विमातम्  एकमागमचत्तव्यककीनमाममप  तदपुपलबबब्धिनर  भविमत।  अतयाः  सकक्ष्मतमायमायाः  एविस 
कश्चन अथरयाः गमाह्ययाः यक्षेन अणपुपररममाणवितमास  प्रकपृ मतपपुरुषमामदमहत्पररममाणवितमास  च गहयाः भविक्षेतम्। अणपुपररममाणस 
महत्पररममाणस  परममहत्पररममाणमम्  इमत  पररममाणत्रद्वैमविध्यमम्।  तत्र  अणपुपररममाणस  परममाणकनमास  नद्वैयमामयकमतक्षे 
ममानसमादतीनमास  समबस्त।  महत्पररममाणस  मकत्यमादतीनमास  मकतरद्रिव्यमाणमास  समबस्त।  उच्यतक्षे  च  - 
“पररबच्छनपररममाणवित्त्विस मकतर त्विमम्”  इमत।  परममहत्पररममाणस  पपुरुषमामदमविभपुपदमाथमारनमामम्।  मविभपुत्विस  च 
"सविरमकतरद्रिव्यससयनोमगत्विमम्”  इमत। यथमा  अणपुपररममाणस्य उद्भिकतरूपवित्त्विमाभमाविमातम्  प्रत्यकस  न भविमत,  तदतम् 
परममहतनोऽमप  प्रममाणमानविगमतरक्षेवि  सकक्ष्मत्विस्य  तमात्पयमारथरयाः।  ननपु  समासख्यनयक्षे  पपुरुषयाः  मनगपुरणयाः,  अतस्तत्र 
परममहत्पररममाणमामदकमम् असम्भविमम् इमत चक्षेतम् अत्रनोच्यतक्षे मनगपुरणरबदयाः मह प्रस्तपुतकक्षेत्रक्षे जमानमामदमविरक्षेषगपुणमानमामम् 
अभमाविबनोब्धिकयाः,  ससख्यमापररममाणमादतीनमास  समाममान्यगपुणमानमास  न। तस्ममादक्षेवि प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगयाः स्वितीमक्रयतक्षे  चक्षेदमप 
पपुरुषस्य मनगपुरणत्विस व्यमाहतस न भविमत।
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एविस  सबौक्ष्म्यमातम्  प्रब्धिमानमादतीनमामम्  प्रत्यकक्षेण  अनपुपलबबब्धियाः,  न  तपु  अभमाविमातम्।  अमप  च  कमायरतयाः 
प्रब्धिमानमादतीनमामम् उपलबबब्धियाः जमायतक्षे इमत कमारणमातम् न प्रब्धिमानमादतीनमामम् असत्त्विमम्। मकस  ततम् कमायर यक्षेन प्रब्धिमानस्य 
सत्त्विस प्रममाणतीभविमत इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - महदमामद तच्च कमायरमम् प्रकपृ मतसरूपस मविरूपस च इमत। प्रब्धिमानस्य कमायर 
महतम्,  महतयाः  अहङ्कमारयाः  इत्यक्षेविम्प्रकमारक्षेण  परम्परयमा  पञ्च  महमाभकतमामन  एकमादरक्षेबन्द्रियमामण  च  प्रब्धिमानस्य 
कमायरभकतमामन।  एतक्षेषमास  कमायमारणमास  कमारणस  कक्षे नमचतम्  सदपुपमादमानकक्षे न  भमाव्यमममत कमारणमातम्  स्वितीकमायर  प्रब्धिमानस्य 
सत्त्विमम्।  कमायर  मह  कमारणसजमाततीयस  कमारणमातम्  च मभनस  भविमत इमत मनयमयाः।  यथमा  द पुग्ब्धिमातम्  उत्पनस  दसब्धि 
विणमारमदमभयाः दपुग्ब्धिसजमाततीयस  परन्तपु  अम्लत्विमामदमभयाः द पुग्ब्धिमभनमम्।  एविस  प्रकपृ तक्षेयाः  उत्पनस  महदमामद प्रकपृ मतसरूपस 
प्रकपृ मतमविरूपस च।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

१. पररममाणत्रद्वैमविध्यस मकमम्।

. 2 बहहपपुरुषविमामदनयाः कक्षे ।

क) नद्वैयमामयकमायाः ख) विद्वैरक्षेमषकमायाः  ग) विक्षेदमाबन्तनयाः  घ) समासख्यमायाः

. 3 पपुरुषबहहत्विस्वितीकमारक्षे कमत हक्षेतवियाः समासख्यकमाररकमाकमारद्वैयाः मनगमदतमायाः।
क) त्रययाः ख) चत्विमारयाः  ग)पञ्च  घ) सप्त

४. पपुरुषबहहत्विप्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा कमा।

५. पपुरुषबहहत्विक्षे समासख्यसकत्रस मकमम्।

६. कमा मकलप्रकपृ मतयाः। 

. 7 मविषययाः मविदममानयाः चक्षेदमप प्रत्यकक्षेण जमातपुस न रक्यतक्षे इत्यत्र कमत कमारणमामन समासख्यकमारकमाकमारक्षेण 
मनगमदतमामन।
क) पञ्च ख) षडम्   ग) सप्त  घ) अषबौ

८. प्रब्धिमानमादतीनमामम् अप्रत्यकत्विस कपु तयाः।

क) अमतदकरमातम् ख) सबौक्ष्म्यमातम्  ग) व्यविब्धिमानमातम्  घ) सममानमामभहमारमातम् 

. )2 4 प्रकपृ मतस्विरूपमम् - 
पपुरुषयाः  प्रकपृ मतयाः  इमत मकलस  तत्त्विदयस  समासख्यससदमान्तक्षे।  पपुरुषयाः स्वियस  स्विरूपतयाः सविरमविकमाररमहतयाः 

बपुमदतत्त्विप्रमतमबबम्बतयाः सनम्  आत्ममानमम्  अन्यथमा मचन्तयनम्  सससमारचक्रमावितर  चसक्रम्यममाणयाः दपुयाःखमायतक्षे।  सत्त्विस 
पपुरुषमातम्  मभनमम्  इमत जमानमातम्  पपुरुषस्य भमाबन्तयाः अपगच्छमत,  बपुमदब्धिममारमभममानश्च मतरनोभविमत,  भविमत च 
अमविविक्षेकरूपमातम् बन्ब्धिमातम् मनोकयाः। सत्त्विस पपुरुषयाः न इमत,  पपुरुषयाः न सत्त्विमम् इमत विमा अन्यनोन्यमाभमाविप्रततीमतयाः एवि 
सत्त्विपपुरुषमान्यथमाख्यमामतयाः।  सत्त्विस  चमात्र  प्रकपृ मतयाः  एवि।  प्रकपृ मतपपुरुषयनोयाः  भक्षेदजमानरूपयाः  मविविक्षेकयाः  तदमा  एवि 
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सम्भविमत, यदमा प्रकपृ मतपपुरुषयनोयाः सम्यकम्  जमानस भविमत, अथमारतम् पपुरुषस्य स्विरूपस मकस , प्रकपृ तक्षेश्च स्विरूपस मकमम् 
इमत जमानमातम् अनन्तरमम् एवि पपुरुषयाः प्रकपृ तक्षेयाः मभनयाः इमत बनोब्धियाः भविमत। तस्ममातम् प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकमाय प्रकपृ तक्षेयाः 
स्विरूपस जमातव्यमम्। व्यकमाव्यकयनोयाः समाममान्यब्धिमरप्रस्तमाविकमालक्षे प्रकपृ तक्षेयाः स्विरूपमम् उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 

मत्रगपुणममविविक्षेमक मविषययाः समाममान्यमचक्षेतनस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस  तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुममानम्।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - ११] 

अव्यकस  मह  प्रब्धिमानमम्।  तदक्षेवि  प्रकपृ मतररमत  उच्यतक्षे।  सविमारमण  प्रकपृ मतजमातमामन  अव्यकमामभब्धिक्षेयमामन। 
मत्रगपुणमाबत्मकमा  मह  प्रकपृ मतयाः।  गपुणमानमास  सत्त्विरजस्तमसमास  समाम्यमाविस्थमा  मह  प्रकपृ मतयाः।  तथमामह  समासख्यसकत्रमम्  - 
“सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा प्रकपृ मतयाः” इमत। गपुणत्रयस मह प्रकपृ तक्षेयाः न ब्धिमरयाः,  मकन्तपु गपुणत्रयमाबत्मकमा मह 
प्रकपृ मतयाः। तथमामह उच्यतक्षे - “सत्त्विमामदगपुणमानमास प्रकपृ मतब्धिमरत्विस नमाबस्त, तक्षेषमास गपुणमानमास प्रकपृ मतस्विरूपत्विमातम्” इमत। 
प्रकपृ मतमहर  कमारणरूपमा,  न  तपु  कमायररूपमा।  अतयाः  समा  मनत्यमा,  प्रकपृ तक्षेयाः  अमप  कमारणमान्तरकल्पनमायमामम् 
अनविस्थमाप्रसङयाः। कमारणगपुणमायाः कमायर अनपुवितरन्तक्षे इमत मनयममानपुसमारक्षेण प्रकपृ तक्षेयाः उत्पनस मदहमामद व्यकजमातमम् 
अमप  मत्रगपुणमम्।  यथमा  कपृ ष्णतन्तपुजयाः  पटयाः  कपृ ष्णयाः  एवि  भविमत,  तदतम्।  अत्र  श्लनोकक्षे  मत्रगपुणमममत  पदक्षेन 
सत्त्विमामदगपुणमानमास ब्धिममारयाः सपुखदपुयाःखमनोहमायाः गमाह्यमायाः, न तपु ब्धिममरणयाः सत्त्विरजस्तममाससस। ब्धिमरब्धिममरणनोयाः अभक्षेदमम् आदमाय 
सपुखमादययाः ब्धिममारयाः एविमात्र गपुणपदक्षेन अमभप्रक्षेतमायाः न तपु सत्त्विमादययाः ब्धिममरणयाः। तक्षेन प्रकपृ तक्षेयाः सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकत्विमम् 
अबस्त इमत ससद्ध्यमत।

अमविविक्षेमकत्विस  च  व्यकमाव्यकयनोयाः  ब्धिमरमविरक्षेषयाः।  अत्र  अमविविक्षेमकतमा  नमाम  सम्भकयकमाररतमा।  न  मह 
मकसञ्चदक्षेकस  पयमारप्तस स्विकमायर, अमप तपु सम्भकय, तत्र न एकस्ममातम् कस्यमचतम् कक्षे नमचतम् सम्भवियाः। अथविमा प्रब्धिमानस 
स्वितयाः न मविमविच्यतक्षे  इमत कमारणमातम्  अमविविक्षेमक। महदमादतीमन तत्त्विमामन अमप प्रब्धिमानमातम्  न मविमविच्यन्तक्षे  इमत 
कमारणमातम् अमविविक्षेककीमन। अमती गपुणमायाः इदस व्यकमम्, अमती गपुणमायाः इदस च अव्यकमम् इमत मविविक्षेकयाः कतपुर न रक्यतक्षे 
इमत कमारणमातम् व्यकमादतीमन अव्यकस  च अमविविक्षेमक। मविषययाः इमत पदक्षेन न आन्तरस मविजमानस प्रब्धिमानमामदतत्त्विमम् इमत 
स्पषतीकपृ तमम्,  एतक्षेन  मविषयपदस्य  अथरयाः  बमाह्ययाः  गमाह्ययाः  भनोग्ययाः  पदमाथरयाः  इमत  अङतीकतरव्ययाः।  प्रब्धिमानस  मह 
सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकतयमा सविरयाः पपुरुषद्वैयाः भनोग्यमम्। प्रब्धिमानस मह समाममान्यमम् इमत उच्यतक्षे। अनक्षेकद्वै याः पपुरुषद्वैयाः गपृह्यतक्षे इमत 
कमारणमातम् ततम् समाममान्यमम्। यथमा घटपटमामदकमम् अनक्षेकद्वै याः गपृह्यतक्षे,  यथमा विमा नतरककीभकलतमाभङयाः बहहनमास  बहहनमास 
प्रत्यकगनोचरनो भविमत, तथद्वैवि व्यकमाव्यकयनोयाः उभयनोयाः अमप बहहपपुरुषगमाह्यत्विस समबस्त, पपुरुषबहहत्विमातम्। अव्यकस  
प्रब्धिमानस तथमा व्यकमामन सविमारमण अमप अचक्षेतनमामन। प्रसविब्धिममरत्विस व्यकमाव्यकयनोयाः अपरयाः ब्धिमरयाः। बपुदक्षेयाः अहङ्कमारयाः, 
ततयाः इबन्द्रियमामण तन्ममात्रमामण च,  तक्षेभ्ययाः तन्ममात्रक्षेभ्ययाः भकतमामन जमायन्तक्षे। एविस प्रब्धिमानमम् अमप बपुमदस प्रसकतक्षे। तक्षेन 
उभयनोयाः प्रसविब्धिममरत्विस  ससद्ध्यमत। प्रसविब्धिममरत्विस्य अथरस्तमावितम् पररणमाममत्विमम् इमत। इत्थस व्यकमाव्यकयनोयाः 
समाब्धिम्यरमविचमारप्रसङक्षे अव्यकस्य यक्षे ब्धिममारयाः अत्र मनगमदतमायाः तक्षे प्रकपृ तक्षेयाः ब्धिममारयाः इमत जक्षेयमायाः।

. )2 5 गपुणत्रयस्विरूपमम् - 
सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा मह प्रकपृ मतयाः इमत उच्यतक्षे। मकस  तमाविदम् एतक्षेषमास  गपुणत्रयमाणमास स्विरूपमम् 

इमत  चक्षेतम्  उच्यतक्षे  यतम्  एतक्षे  प्रकमार-प्रविपृसत्त-मनयममाथमारयाः,  प्रतीत्यप्रतीमतमविषयमात्मकमायाः, 
अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रियजननममथपुनविपृत्तययाः च। तथमामह उच्यतक्षे श्रितीमतमा ईश्विरकपृ ष्णक्षेन समासख्यकमाररकमायमामम् - 

   20   भमारततीयदररनमम्



समासख्यदररनक्षे प्रकपृ मतपपुरुषगपुणमविचमारयाः मटप्पणती

प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममाथमारयाः।
अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रियजननममथपुनविपृत्तयश्च गपुणमायाः।। इमत। [१२]

गपुणमायाः  सत्त्विरजस्तममाससस  प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः  सपुखदपु-खमनोहस्विरूपमायाः,  प्रकमार-प्रविपृसत्त-

मनयममाथमारयाः  बनोब्धिमक्रयमाविरण-प्रयनोजनमायाः  च,  तथमा  अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रिय-जनन-ममथपुन-विपृत्तययाः  परस्पर-

दपुबरलतीकरण-समाहमाय्यमापक्षेकमा-पररणमाम-समाहचयरमक्रयमायाः इमत समान्वियमाथमारयाः।

प्रतीमतश्च अप्रतीमतश्च मविषमादश्चक्षेमत प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमायाः इमत। तक्षे आत्मनयाः भमाविमायाः स्विरूपमामण यक्षेषमास तक्षे 
प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः इमत। प्रकमारश्च प्रविपृसत्तश्च मनयमश्चक्षेमत दन्दक्षे प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममायाः इमत रूपमम्। 
प्रकमारनो मह बपुमदविपृत्त्यमामदरूपयाः आलनोकयाः,  प्रविपृसत्तयाः यत्नयाः चमालनस  विमा,  मनयमयाः प्रकमारमक्रयमाभ्यमास  रकन्यत्विमम्, 
तयनोयाः प्रमतबन्ब्धियाः इत्यथरयाः। एतक्षे अथमारयाः प्रयनोजनमामन यक्षेषमास तक्षे प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममाथमार इमत बहहव्रतीमहयाः। च इमत 
मनपमातयाः समपुच्चयमाथरयाः। अन्यमम् अन्यस प्रमत इमत अन्यनोन्यस परस्परमम् इत्यथरयाः। अमभभविश्च आश्रियश्च जननस 
च ममथपुनस चक्षेमत अमभभविमाश्रियजननममथपुनमामन। अन्यनोन्यपदस विपृसत्तपदस च चतपुषपुर  अमप अन्विक्षेमत। अमभभवियाः नमाम 
एकक्षे न  अन्यस्य  दपुबरलतीकरणमम्।  अन्यनोन्यमम्  अमभभविमाश्रियजननममथपुनमामन  विपृत्तययाः  यक्षेषमास  तक्षे 
अन्यनोन्यमामभभविमाश्रियजननममथपुनविपृत्तययाः।

सत्त्विरजस्तममाससस  त्रययाः  गपुणमायाः।  तक्षेषमास  स्विरूपस  प्रयनोजनस  मक्रयमा  च  प्रमतपमादतक्षे  अनक्षेन  पदक्षेन। 
यथमाससख्यन्यमायक्षेन  मत्रषपु  एवि  पदक्षेषपु  गपुणत्रयस्य अन्विययाः  द्रिषव्ययाः।  तथमामह  सत्त्विस्य  सपुखमात्मकत्विस,  रजसयाः 
दपुयाःखमात्मकत्विस,  तमसश्च मनोहमात्मकत्विस  ध्यक्षेयमम्। सत्त्विमामदत्रयमाणमास  भमावित्त्विमातम्  आत्मरबदक्षेन मनदररनमम्। न तपु 
प्रतीमतयाः  दपुयाःखमाभमाविमातम्  अन्यतम्,  न  विमा  दपुयाःखस  प्रतीत्यभमाविमातम्  अन्यमदमत  ध्यक्षेयमम्।  परस्परमाभमाविमात्मकत्विक्षे  तपु 
परस्परमाश्रियमापत्तक्षेयाः एकस्य अससदक्षेयाः उभयमाससमदयाः।

प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममाश्च  तक्षेषमास  प्रयनोजनमम्।  तथमामह  सत्त्विस  प्रकमारमाथरमम्,  रजश्च  प्रविपृसत्तप्रयनोजनकस , 
तमश्च  मनयमनमाथरमम्।  अन्यनोन्यक्षेत्यनक्षेन  तक्षेषमास  मक्रयमा  मनगमदतमायाः।  सत्त्विस  रजस्तमसती  अमभभकय  आत्मनयाः 
रमान्तविपृसत्तस  प्रमतलभतक्षे।  एविस  रजयाः सत्त्वितमसती अमभभकय घनोरविपृसत्तस,  तमश्च सत्त्विरजसती अमभभकय मकढविपृसत्तस 
प्रमतलभतक्षे।  अत्र  आश्रियरबदक्षेन  न  आब्धिमारमाब्धिक्षेयतमा  मनरुच्यतक्षे,  अमप  तपु  ममथयाः  समापक्षेकत्विमम्।  अतयाः  सत्त्विस 
प्रविपृसत्तमनयमबौ  आसश्रित्य  रजस्तमसनोयाः  प्रकमारक्षेन  उपकरनोमत।  रजस्तमसनोयाः  मविषयक्षे  अमप  एविमक्षेवि  बनोध्यमम्। 
एतत्त्रयक्षेषपु अन्ययाः अन्यतमस जनयमत। जननञ्च पररणमामयाः, न च गपुणमानमास सदृररूपयाः, तक्षे च अन्यनोऽन्यसहचरमायाः 
अमविनमारमाभमाविविमतरनयाः। भविमत च अत्र आगमयाः - 

अन्यनोन्यममथपुनमायाः सविर सविर सविरत्रगमाममनयाः।
रजसनो ममथपुनस सत्त्विस सत्त्विस्य ममथपुनस रजयाः।।
तमसश्चमामप ममथपुनक्षे तक्षे सत्त्विरजसती उभक्षे।
उभयनोयाः सत्त्विरजसनोममरथपुनस तम उच्यतक्षे।। इमत।

इत्थस  प्रतीत्यप्रतीततीत्यमामदश्लनोकक्षे न  गपुणत्रयस्य  समाममान्यस  स्विरूपप्रयनोजनमामदकस  मनगद  मविरक्षेषरूपक्षेण 
गपुणमानमास स्विरूपकथनमाय कमाररकमा प्रस्तकयतक्षे ईश्विरकपृ ष्णक्षेन - 

सत्त्विस लघपु प्रकमारकममषमपुपषम्भकस  चलस च रजयाः।
गपुरु विरणकमक्षेवि तमयाः प्रदतीपविच्चमाथरतनो विपृसत्तयाः।। इमत। [१३]
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सत्त्विस लमाघविमाबन्वितस मविषयप्रकमारकस  च,  रजयाः परक्षेषमास  चमालकमम्,  तमश्च गबौरविमाबन्वितमम्,  आविरकस  च 
सविरषमामम्। एतक्षे गपुणमायाः परस्परमविरनोब्धिरतीलमायाः। यथमा सत्त्विगपुणक्षे लघपुत्विस रमाजतक्षे, तमसस च गपुरुत्विमम्; अतयाः एतद्दयस 
परस्परमविरनोसब्धि। रजस्तमावितम्  चलस  मक्रयमारतीलस,  सत्त्वितमसती  मनबष्क्रयक्षे  स्थमाविरक्षे,  सत्त्विस  मह प्रकमारकस  तमश्च 
आविरकमम्। एविस लमाघविगबौरवि-मक्रयमारतीलत्विमनबष्क्रयत्वि-प्रकमारत्विमाविरकत्विमादययाः परस्परमविरुदब्धिममारयाः गपुणक्षेषपु पदस 
कपु विरतक्षे। अत एतक्षेषमास  ममलनजकमायर्योत्पसत्तयाः आकमारप्रसकनमम् इवि प्रततीयतक्षे,  मविरुदमानमास तक्षेषमास  ममलनमासम्भविमातम्। 
परस्परमविरनोसब्धिनयाः  तक्षे  ममसलतमायाः  स्यपुश्चक्षेतम्  परस्परध्विससमामनविमायरतमास  बस्थरतीकपु यपुरयाः।  यथमा  सपुन्दनोपसपुन्दनमामकस  
रकनोदयस  दक्षेविदपुमहतपुयाः  मदव्यमकमतरदररनक्षेन  परस्परप्रमतदबन्दनबौ  सन्तबौ  परस्परस  प्रहरन्तबौ  उपरतबौ  तदतम् 
परस्परमविरुदस्विभमाविगपुणमायाः  अमप  ममसलतमायाः  स्यपुश्चक्षेदम्  मविनमारस  गच्छक्षेयपुयाः।  ननपु  तथमात्विक्षे  कथमम्  एतक्षेषमास 
परस्परजननममथपुनविपृसत्तयाः ससध्यक्षेतम्  इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  प्रदतीपविच्चमाथरतनो विपृसत्तयाः इमत। न मह कमायर्योपमादनकमालक्षे 
गपुणत्रयस  स्वितन्त्रतयमा स्विस्विभमाविस  रमकस  विमा प्रकमारयमत,  भनोकपु याः अदृषस्य प्रभमाविक्षेनद्वैवि तक्षे  परस्परमविरुदभमाविस 
पररत्यज्य  एकमक्रयमासम्पमादनस  कपु विरबन्त।  ननपु  लनोकक्षे  परस्परमविरुदमानमामम्  एककपृ त्यकरणमादररनमातम्  मकमक्षेतदम् 
अविमान्तरकल्पनस  न।  इमत चक्षेद पुच्यतक्षे,  यथमा  तपुलमामनममरतविमतरयाः  अमगनमा  नश्यतक्षे,  तद्वैलस  च अमगनमा  लयमक्षेमत, 

क्विमचतम् प्रदतीपमरखमासपु तद्वैलकक्षेपक्षे  अमगयाः मनविरपमत,  परन्तपु परस्परमविरुदमास्तक्षे तद्वैलवित्यरगययाः ममसलतमायाः सन्तयाः 
रूपस प्रकमारयबन्त। मकञ्च, अमगयाः ज्विलनरतीलयाः लघपुयाः, विमतरतद्वैलक्षे ज्विलनमासमथर गपुरुस्विभमाविक्षे च। तद्वैलस च तरलस, 
विमतरश्च  कमठनमा।  एविसमविब्धिमविरुदस्विभमाविमानमास  तद्वैलवित्यरगतीनमास  रूपप्रकमाररूपद्वैककपृ त्यकरणसम्भविमातम्  कथस 
सत्त्विरजस्तममाससस एककपृ त्यसम्पमादनक्षे समथमारमन न भविक्षेयपुयाः।

ननपु विमतरतद्वैलयनोयाः परस्परमविरनोसब्धित्विस नमाबस्त। विमतरयाः तद्वैलरनोषणस करनोमत इमत सत्यस, परन्तपु तक्षेन तद्वैलस 
न  लयमक्षेमत।  तक्षेन  तद्वैलवित्यर्योयाः  परस्परमविरुदत्विमाभमाविमातम्  सत्त्विरजस्तमनोमभयाः  सह  तद्वैलवित्यरगतीनमास 
समामञ्जस्यमाभमाविमातम्  दृषमान्तदमाषमारबन्तकयनोयाः  सममानतमाभमाविमातम्  न  एतदपुदमाहरणस  न  सङतमम्  इमत  आरङ्क्य 
विमाचस्पमतममश्रिपमादद्वैयाः  विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमामम्  उदमाहरणस  प्रस्तकयतक्षे।  विद्वैदरमास्त्रनयक्षे  विमातमपत्तश्लक्षेष्ममाणनो  मह 
परस्परमविरुदस्विभमाविमविमरषमायाः। ममसलततयमा एवि तक्षे ररतीरमाब्धिमारणरूपस कमायर कपु विरबन्त, एतदमातपुम्त्रयविद्वैषम्यक्षे समत 
ररतीररकणस  व्यमाहतस  भविमत।  ननपु  सत्त्विमामदगपुणत्रयस्य  समभमाविबस्थतबौ  तपुल्यबलतमाप्रसङयाः  आगच्छक्षेतम्, 
तपुल्यबलमानमामक्षेवि परस्परमविरनोब्धिदररनमातम् तदमा सत्त्विमादतीनमास ध्विससमारङ्कमा सममापतक्षेतम् इमत चक्षेतम् न, विस्तपुतस्तपु तक्षेषपु 
न  तपुल्यबलतमा,  अमप  तपु  गबौणप्रब्धिमानभमावियाः  मतष्ठमत,  तस्ममादक्षेवि  तक्षे  एककपृ त्यसम्पमादनसमथमारयाः  भविबन्त। 
प्रकमारमामदकपृ त्यक्षे  सत्त्विस प्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती,  प्रविपृत्तबौ रजयाःप्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती,  मनयमनमादबौ तमयाः 
प्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती। तक्षेन विमातमपत्तदृषमान्तक्षे  विमातमपत्तमादतीनमास  समभमाविबस्थतबौ कमायर्योत्पत्तक्षेयाः दमाषमारबन्तकक्षे  
सत्त्विरजस्तमयाःप्रसङक्षे  मविषमतयमा  बस्थतक्षेषपु  गपुणक्षेषपु  कमायर्योत्पत्तक्षेयाः  दृषमान्तदमाषमारबन्तकयनोयाः  विद्वैषम्यमम्।  तक्षेन 
प्रदतीपनोदमाहरणमम्  एविमात्र  सपुसमञ्जसमम्।  विमतरतद्वैलमागययाः  परस्परमविरनोसब्धिननोऽमप  प्रदतीपरूपतमास  प्रमाप्तमायाः 
परस्परमानपुगतमाश्च सन्तयाः रूपप्रकमारमामदरूपस कमायर कपु विर बन्त। तस्ममादक्षेवि ईश्विरकपृ ष्णक्षेन प्रदतीपस्यद्वैवि उदमाहरणमम् 
उदतीयरतक्षे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 मकस  नमाम सत्त्विपपुरुषमान्यथमाख्यमामतयाः।

. 10 प्रकपृ तक्षेयाः मत्रगपुणमात्मकत्विक्षे समासख्यसकत्रस मकमम्।

. 11 अमविविक्षेमकत्विस नमाम मकमम्।

. 12 प्रब्धिमानस मकमथर समाममान्यमममत उच्यतक्षे।

. 13 मकस स्विरूपमास्त्रयनो गपुणमायाः।

. 14 कस्य गपुणस्य ब्धिमरयाः प्रकमारयाः।
क) सत्त्विस्य ख) रजसयाः  ग) तमसयाः

. 15 गपुणमानमास कमामन प्रयनोजनमामन। 

. )2 6 पपुरुषस्य अकतपृर त्विस बपुदक्षेजरडत्विस च 
पपुरुषयाः कतपृरत्विरमहतयाः तथमामप पपुरुषक्षे कतपृरत्विमम् आरनोप्यतक्षे, बपुमदश्च अचक्षेतनमा तथमामप बपुदबौ चक्षेतनत्विमम् 

आरनोप्यतक्षे इत्यत्र कमारणस मह पपुरुषबपुद्ध्यनोयाः भक्षेदमागहणमम्। परममाथरतस्तपु पपुरुषस्य अकतपृरत्विस बपुदक्षेश्च जडत्विमम्। 
अत एवि "मम इदस कतरव्यमम्” इत्यक्षेविस बपुदबौ पपुरुषससबन्ब्धियाः घटमामदमविषयसम्बन्ब्धियाः विपृसत्तजमानरूपव्यमापमारसम्बन्ब्धियाः 
इमत सम्बन्ब्धित्रयस  प्रततीयतक्षे।  तत्र  'मम'  इत्यनक्षेन  बपुदबौ  चक्षेतनपपुरुषसम्बन्ब्धियाः,  स्विच्छदपरणक्षे  मपुखप्रमतमबम्बविदम् 
अत्यन्तस्विच्छमायमास  बपुदबौ  चक्षेतनपपुरुषप्रमतमबम्बमातम्।  तत्र यथमा  दपरणक्षे  मपुखस्य नमाबस्त कबश्चतम्  विमास्तमविकयाः 
सम्बन्ब्धियाः,  मकन्तपु  प्रमतमबम्बममात्रमक्षेवि सम्बन्ब्धियाः अबस्त,  तथमा स्विच्छबपुदबौ  पपुरुषस्यमामप  विमास्तमविकसम्बन्ब्धियाः 
नमाबस्त,  मकन्तपुस  प्रमतमबम्बममात्रमक्षेवि।  पपुरुषबपुद्ध्यनोयाः  परस्परस  भक्षेदमागहणमातम्  दयनोयाः  एकत्विमामभममानविरमातम्  बपुदबौ 
पपुरुषतीयसम्बन्ब्धियाः  प्रततीयतक्षे।  'इदमम्'  इत्यनक्षेन  बपुदबौ  घटमामदमविषयसम्बन्ब्धियाः।  तत्र  बपुदक्षेयाः  चकपुरमादतीबन्द्रियदमारमा 
जमायममानयाः  "अयस  घटयाः”  इत्यमामदजमानरूपयाः  पररणमामयाः  एवि  घटमामदमविषयमाणमास  बपुदबौ  सम्बन्ब्धियाः।  बपुदबौ 
घटमामदमविषयसम्बन्ब्धिश्च मपुखश्विमासमामभहतदपरणक्षे ममासलन्यसम्बन्ब्धि इवि विमास्तमविक एवि।  "कतरव्यमम्” इत्यनक्षेन 
च  बपुदबौ  घटमामदमविषयकमनश्चयमात्मकजमानरूपव्यमापमारसम्बन्ब्धियाः।  इत्थस  "ममक्षेदस  कतरव्यमम्”  इमत 
बपुद्ध्यमभलमापकरबदक्षे  “मम”  इत्यनक्षेन  पपुरुषसम्बन्ब्धियाः,  “इदमम्”  इत्यनक्षेन  मविषयसम्बन्ब्धियाः,  “कतरव्यमम्” 
इत्यनक्षेन च व्यमापमारसम्बन्ब्धियाः बपुदमाविमभलमाप्यतक्षे इमत सम्बन्ब्धित्रयरूपमासरत्रयवितती बपुमदयाः। तत्र यथमा बपुद्ध्यमा सह 
चक्षेतनपपुरुषस्य  न  विमास्तमविकयाः  सम्बन्ब्धियाः,  तथमा  तदतीयजमानरूपपररणमामक्षेन  सह  अमप  दपरणस्थममासलन्यक्षेन 
मपुखस्य इवि अविमास्तमविकयाः एवि सम्बन्ब्धियाः। तमददस विपृसत्तजमानमक्षेवि उपलबबब्धिनमाम्नमा आचकतक्षे  - “चक्षेतनयाः अहस 
करनोमम” इत्यक्षेवि बपुदबौ आरनोमपतस्य चक्षेतनपपुरुषस्य तदतीयपररणमामरूपविपृसत्तजमानक्षेन सह "इदस जमानमामम” इत्यक्षेविस 
प्रततीयममानयाः ययाः अविमास्तमविकयाः सम्बन्ब्धियाः,  तच्छमासलविपृसत्तजमानस्य एवि उपलबबब्धिमविषयत्विमातम्। एविस विपृसत्तजमानमम् 
इवि सपुखदपुयाःखक्षेच्छमादक्षेषब्धिममारब्धिमरससस्कमारमा अमप बपुदक्षेरक्षेवि ब्धिममारयाः, “सपुखती अहस करनोमम, दपुयाःखती अहस करनोमम” इत्यक्षेविस 
सपुखदपुयाःखमामदब्धिममारणमास  प्रयत्नरूपकपृ त्यमा  सह  समाममानमासब्धिकरण्यप्रततीतक्षेयाः,  ब्धिममरणयाः  अभक्षेदस  मविनमा  च  ब्धिममारणमास 
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समाममानमासब्धिकरण्यस्य अप्रततीतक्षेयाः।  ततश्च यथमा  प्रयत्नरूपमा  कपृ मतयाः  बपुदक्षेयाः  ब्धिमरस्तथमा  सपुखदपुयाःखमादययाः  अमप 
बपुदक्षेरक्षेवि ब्धिममार इमत मन्तव्यमम्।

ननपु यथमा कपृ त्यमा सह समाममानमासब्धिकरण्यमातम् सपुखदपुयाःखमादययाः बपुदक्षेयाः ब्धिममारयाः मन्यन्तक्षे,  तथमा "चक्षेतननोऽहस 
करनोमम”  इत्यक्षेविस  चक्षेतनतमाब्धिमरस्यमामप  कपृ त्यमा  सह  समाममानमासब्धिकरण्यप्रततीतक्षेयाः  चक्षेतनतमाब्धिमरयाः  अमप  बपुदक्षेयाः  एवि 
मन्तव्य इमत चक्षेतम्, न। बपुदक्षेयाः पररणमाममत्विक्षेन चक्षेतनत्विमानपुपपत्तक्षेयाः, पररणमाममविस्तकनमामम् अमप चक्षेतनत्विमाभ्यपुपगमक्षे तपु 
मपृदमादतीनमामम् अमप तथमात्विमापत्तक्षेयाः। ततश्च इदमम् अनपुममानस ससद्ध्यमत - “बपुमदनर चक्षेतनमा, पररणमाममत्विमातम्, मपृदतम्” 
इमत। "चक्षेतननोऽहस करनोमम” इत्यनपुभविस्तपु "लनोमहतयाः स्फमटकयाः” इमतवितम् चक्षेतनतमासरक्षे भमाबन्तरूप एवि।

. )2 7 प्रब्धिमानमक्षेवि जगतयाः कतपृर  
पपुरुषस्य  असङत्विमातम्  मनमविरकमारत्विमातम्  जगतयाः  कतपृरत्विस  न  सम्भविमत,  समासख्यससदमान्तक्षे  पपुरुषक्षे 

कतपृरत्विमानङतीकमारमातम्। मकञ्च, पपुरुषमादम् मभनयाः कबश्चतम् ईश्विरयाः अमप समासख्यनयक्षे नमाबस्त ययाः जगतयाः कतमार स्यमातम्। 
कतमाररस मविनमा न कस्यमचतम् कमायरस्य उत्पसत्तयाः इमत कमायररूपजगतयाः कबश्चतम् कतमार अविश्यमम् अङतीकतरव्ययाः। स 
च जगत्कतमार  समासख्यससदमान्तक्षे  कयाः  इमत चक्षेतम्  अत्रनोच्यतक्षे  -  स्वितन्त्रमम्  उत्पसत्तमविनमाररमहतस  मनत्यमम्  एकमम् 
अचक्षेतनस प्रब्धिमानमम् एवि जगतयाः कतपृर  इमत। कतपृरत्विस नमाम कमायमारनपुकक लकपृ मतमत्त्विमम्,  तमादृरस कतपृरत्विस न प्रब्धिमानक्षे न 
मतष्ठमत,  अमप  तपु  बपुदबौ  एवि  मतष्ठमत।  कथस  तमहर  प्रब्धिमानस्य  कतपृरत्विमम्  उच्यतक्षे  इमत  चक्षेतम्  कतपृररूपबपुदक्षेयाः 
उपमादमानकमारणत्विस  प्रब्धिमानक्षे  अबस्त  इमत  कमारणमातम्  प्रब्धिमानक्षे  कतपृरत्विमम्  अबस्त  इमत  स्वितीमक्रयतक्षे।  तथमामह  - 
घटरूपकमायमारनपुकक लकपृ मतमत्त्विरूपस कतपृरत्विमम् यथमा कपु लमालक्षे तथमा जगद्रिकपकमायमारनपुकक लकपृ मतमत्त्विमम् कतपृरत्विस तपु बपुदबौ 
एवि,  न प्रब्धिमानक्षे इमत ससद्ध्यमत। अमप च  "यमादृरस कमायर  तस्य कमारणममप तमादृरमक्षेवि भविमत” इमत अबस्त 
अव्यमभचररतयाः मनयमयाः। इदस जगतम् मह मत्रगपुणमात्मकमम्,  अतयाः अस्य कमारणक्षेन अमप मत्रगपुणमात्मकक्षे न भमाव्यमम् 
इत्यतयाः कमारणमातम्  अमप ससद्ध्यमत यतम्  प्रब्धिमानमक्षेवि जगतयाः कतपृर ,  तस्य एवि मत्रगपुणमात्मकतपृरत्विमातम्।  तथमा च 
प्रयनोगयाः  "इदस कमायररूपस  जगतम्  सपुखदपुयाःखमनोहमात्मककमारणकमम्,  सपुखदपुयाःखमनोहमाबन्वितत्विमातम्,  यदम् यक्षेन अबन्वितस 
भविमत ततम् तत्कमारणकमम्, यथमा सपुविणमारलङ्कमारयाः सपुविणमारबन्वितत्विक्षेन सपुविणरकमारणकयाः, तथमा च इदस तस्ममातम् तथमा" 

इमत। 

. )2 8 परमाथमार प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः 
यमावितती प्रविपृसत्तयाः समा सविमार स्विमाथरतयाः परमाथरतयाः विमा दृमषपथमम् अवितरमत। प्रकपृ मतस्तपु जडमा इमत न 

तस्यमायाः स्विमाथरतयाः परमाथरतनो विमा प्रविपृसत्तयाः उपपदतक्षे इमत चक्षेन,  परमाथमार एवि प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे  

अचक्षेतनममप  प्रयनोजनस  प्रमत  प्रवितरतक्षे।  यथमा  -  वित्समविविपृद्ध्यथर  कतीरमम्  अचक्षेतनस  प्रवितरतक्षे,  एविमम्  अचक्षेतनमा 

प्रकपृ मतरमप पपुरुषमविमनोकणमाय प्रवितरमयष्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे ईश्विरकपृ ष्णक्षेन - 
वित्समविविपृमदमनममत्तस कतीरस्य यथमा प्रविपृसत्तरजस्य।
पपुरुषमविमनोकमनममत्तस तथमा प्रविपृसत्तयाः प्रब्धिमानस्य।। इमत। [समासख्यकमाररकमा ५७]
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अस्यमाथरयाः  -  यथमा  अजस्य अचक्षेतनस्य कतीरस्य दपुग्ब्धिस्य वित्समविविपृमदमनममत्तस  गनोमररपुपनोषणकपृ तक्षे 
प्रविपृसत्तयाः स्वियमक्षेवि प्रस्रविणस भविमत, तथमा अचक्षेतनस्य प्रब्धिमानस्य पपुरुषमविमनोकमनममत्तस प्रविपृसत्तयाः सङच्छतक्षे इमत।

न कक्षे विलस  परमाथमार  एवि प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः स्विमाथमार  अमप तस्य प्रविपृसत्तयाः मविदतक्षे। तथमामह लनोकक्षे  यथमा 
इच्छमामनविपृत्त्यथर प्रविपृसत्तयाः दृश्यतक्षे तदतम् प्रब्धिमानस पपुरुषस्य मविमनोकमाथर प्रवितरतक्षे इमत। तथमामह उच्यतक्षे - 

औत्सपुक्यमविमनविपृत्त्यथर यथमा मक्रयमासपु प्रवितरतक्षे लनोकयाः।
पपुरुषस्य मविमनोकमाथर प्रवितरतक्षे तददव्यकमम्।। इमत। [समासख्यकमाररकमा ५८]

अत्र औत्सपुक्यपदस्यमाथरयाः इच्छमा, समा मह गपुणत्रयपयमारप्तविपृसत्तयाः, न तपु न्यमायमामभमतस चक्षेतनब्धिमरत्विमम्। समा 
मह इच्छमा इष्यममाणप्रमाप्तबौ मनवितरतक्षे। यदमा कस्यमचतम् पपुरुषस्य इषविस्तपुनयाः प्रमामप्तकरणक्षेच्छमा भविमत तदमा तस्य 
विस्तपुनयाः प्रमाप्तयक्षे गमनमागमनमामदरूपमक्रयमासपु स प्रविपृत्तनो भविमत,  यदमा च तदम् विस्तपु प्रमाप्तस भविमत तदमा स ततनो 
मनविपृत्तनो भविमत। ननपु मकमत्र इषममाणस विस्तपु इमत चक्षेतम् पपुरुषस्य मविमनोकयाः एवि प्रकपृ तक्षेयाः इषयाः। अनक्षेन परमाथमार एवि 
प्रब्धिमानस्य प्रविपृसत्तररमत जमायतक्षे, फलस्य परगतत्विमातम्, तस्यद्वैवि च स्विमाथरतपुल्यत्विमामदमत भमावियाः।

एविस  प्रकपृ मतपपुरुषमविविक्षेकजमानक्षेन  यदमा  पपुरुषस्य यदमा  मनोकयाः  भविमत  तदमा  प्रकपृ मतयाः  स्वियस  मनवितरतक्षे। 
तथमामह उच्यतक्षे -  

रङस्य दरर मयत्विमा मनवितरतक्षे नतरककी यथमा नपृत्यमातम्।
पपुरुषस्य तथमात्ममानस प्रकमाश्य मविमनवितरतक्षे प्रकपृ मतयाः।। [समासख्यकमाररकमा ५९] इमत। 

यथमा नतरककी नमाटरमालमास्थमानम्  पपुरुषमानम्  प्रमत नपृत्यस  दररमयत्विमा नपृत्यमातम्  मनवितरतक्षे। तथमा प्रकपृ मतयाः 
पपुरुषस प्रमत आत्ममानस दररमयत्विमा मनविपृत्तमा भविमत।

. )2 9 ईश्विरयाः
समासख्यमतक्षे ईश्विरयाः सद्भिमाविमविषयक्षे अबस्त मविदपुषमास महतती मविप्रमतपसत्तयाः। तथमामह प्रससदस पदस - 

समासख्यमायाः मनरतीश्विरमायाः कक्षे मचतम् कक्षे मचदतीश्विरदक्षेवितमायाः।
सविरषमाममप तक्षेषमा स स्यमात्तत्त्विमानमास पञ्चमविसरमतयाः।। इमत।

तत्र ईश्विरस्वितीकमारमविषयक्षे  अस्वितीकमारमविषयक्षे  च यपुमकतयाः मविरमाजतक्षे।  "ईश्विरमाससदक्षेयाः”  (समासख्यसकत्रमम् 
१.९२)  इमत  “नक्षेश्विरमासब्धिमष्ठतक्षे  फलमनष्पसत्तयाः  कमरणमा  तबत्सदक्षेयाः”  (५.२)  इत्यमारभ्य 
“सम्बन्ब्धिमाभमाविमानमानपुममानमम्” (५.११) इत्यन्तस सकत्रजमातस मविलनोक्य अनक्षेकक्षे  मन्यन्तक्षे यतम् मनरतीश्विरमायाः समासख्यमा 
इमत।  कक्षे षमासञ्चन्मतक्षे  सकत्रकपृ तमा  प्रणतीतस  समासख्यदररनस  तपु  नमाबस्त मनरतीश्विरमम्।  तक्षेषमास  मतक्षे  असब्धिष्ठमातमा  सविरमविदम् 
सविरकतमार ईश्विरयाः इत्यमामदपदद्वैयाः परममात्मनयाः मनदररयाः मविदतक्षे। तथमामह सकत्रजमातमम् - “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत्विस 
ममणवितम्” (१.९६) इमत, “स मह सविर मवितम् सविरकतमार” (३.५६) “नक्षेश्विरमासब्धिमष्ठतक्षे फलसम्पसत्तयाः कमरणमा 
तबत्सदक्षेयाः”  (५.२)  इत्यमादययाः। विस्तपुतस्तपु समासख्यदररनस जडमास प्रकपृ मतमक्षेवि जडस्य जगतयाः उपमादमानस कमारणस 
मनपुतक्षे, न तपु चक्षेतनस पपुरुषमम्। मकन्तपु तस्य जगतयाः असब्धिष्ठमातमा मनयन्तमा विमा पपुरुषयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे एवि। स एवि 
पपुरुषयाः ईश्विरयाः स्यमातम्,  न तपु तत्त्विमान्तरस मकसञ्चतम् इमत समासख्यमानमास मतमम्। एतमादृरयाः पपुरषयाः न विक्षेदमान्तमामभमतयाः 
ईश्विरयाः। जडस्य जगतयाः उपमादमानस कमारणस यक्षे चक्षेतनमम् इमत स्वितीकपु विरबन्त तद्वैरमप ततम् समाब्धिमयतपुस चक्षेतनमामतररकमम् 
अमनविरचनतीयस  ममायमाख्यस  तत्त्विमान्तरस  पपृथकम्  कल्प्यतक्षे  इवि।  समासख्यमास्तपु  जगदपुपमादमानत्विक्षेन  चक्षेतनस  पपुरुषस 

भमारततीयदररनमम्    25   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

नमाङतीकपु विरबन्त, अमप तपु जडमास प्रकपृ मतमम् अङतीकपु विर बन्त इमत नमाबस्त मकसञ्चदम् असमञ्जसमम्। समासख्यकमाररकमायमास तपु 
ईश्विरमविषयक्षे मकममप ननोकमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 16 बपुदक्षेजरडत्विक्षे कतपृरत्विस कथस सम्भविमत।

. 17 समासख्यससदमान्तक्षे जगत्कतमार कयाः।

. 18 कतपृरत्विस नमाम मकमम्।

. 19 अचक्षेतनस्य प्रविपृत्तक्षेयाः कयाः दृषमान्तयाः।

. 20 षडमाबस्तकदररनक्षेषपु मनरतीश्विरत्विक्षेन कक्षे  प्रससदमायाः।
क) नद्वैयमामयकमायाः ख) विद्वैरक्षेमषकमायाः  ग) समासख्यमायाः  घ) विक्षेदमाबन्तनयाः

पमाठसमारयाः -

पपुरुषयाः प्रकपृ मतश्चक्षेमत तत्त्वियनोमरध्यक्षे पपुरुषसम्बबन्ब्धिनयाः बहवियाः मविचमारमायाः पकविरपमाठक्षे  आलनोमचतयाः। अबस्मनम् 
पमाठक्षे पपुरुषबहहत्विमम्  आलनोमचतमम्। तत्र पपुरुषमाणमास बहहत्विस्वितीकमारक्षे त्रययाः हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः - जननमरणकरणमानमास 
प्रमतमनयममादम्  अयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेयाः  त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमाच्चक्षेमत।  ततयाः  प्रकपृ मततत्त्विस  मविस्तरक्षेण  आलनोमचतमम्।  प्रकपृ मतमहर  
सत्त्विरजस्तमसमास  समाम्यमाविस्थमारूपमा।  एतक्षे  गपुणमायाः  न  प्रकपृ तक्षेयाः  ब्धिममारयाः,  मकन्तपु  प्रकपृ मतस्विरूपमा  एवि।  लघपुत्विस 
प्रकमारकत्विस च सत्त्विगपुणस्य ब्धिमरयाः,  अविषम्भकत्विस चलत्विस च रजसनो ब्धिमरयाः,  गपुरुत्विमम् आविरकत्विस च तमसनो 
ब्धिमरयाः।  यथमा  प्रदतीपस्य  प्रकमारयाः  अमग-तद्वैल-विमतरनमास  परस्परमक्षेलनक्षेन  सम्भविमत,  तथद्वैवि  एतक्षे  गपुणमायाः  परस्परस 
ममसलत्विमा एवि कमायर कपु विरबन्त, न तपु एकद्वै कयाः। प्रकपृ मतयाः जडमामप चक्षेतनपपुरुषसमामनध्यमातम् चक्षेतनममवि आचरमत। तक्षेन 
कतपृरत्विस  प्रकपृ मतमविकमारभकतमायमायाः  बपुदक्षेरक्षेवि,  न  तपु  पपुरुषस्य।  समा  च  प्रकपृ मतयाः  न  स्विमाथमारय  प्रवितरतक्षे,  अमप  तपु 
परमाथमारयद्वैवि। कयाः स परमाथरयाः इमत चक्षेतम् पपुरुषस्य मनोकयाः। एविस पपुरुषस्य मनोकस सम्पमाद प्रकपृ मतयाः स्वियस स्विप्रविपृत्तक्षेयाः 
मविरममत। अबस्मनम् मतक्षे नमाबस्त ईश्विरस्वितीकमारस्य प्रयनोजनमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 पपुरुषबहहत्विसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः मविस्तरक्षेण मविचमायरन्तमामम्।

. 2 मकलप्रकपृ मतमविषयक्षे लघपुमटप्पणती लक्षेख्यमा।

. 3 गपुणत्रयस्य स्विरूपस प्रयनोजनस च मविस्तरक्षेण प्रमतपमादतमामम्।
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. 4 प्रकपृ तक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः मकमथमार इमत मविचमायरतमामम्।

. 5 समासख्यमतक्षे पपुरुषस्य अकतपृरत्विस बपुदक्षेश्च जडत्विस कथमममत मविचमायरतमामम्।

. 6 समासख्यमतक्षे ईश्विरयाः स्वितीमक्रयतक्षे न विक्षेमत मविचमायरतमामम्।

. 7 मकलप्रकपृ मतस्वितीकमारक्षे मकस  ममानमममत ससकक्षेपक्षेण सलख्यतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण - 

. 1 अणपुपररममाणस महत्पररममाणस मरममहत्पररममाणमम् चक्षेमत।

. 2 घ) समासख्यमायाः।

. 3 क) त्रययाः।

. 4 जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममादम् अयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेश्च। पपुरुषबहहत्विस ससदस त्रद्वैगपुण्यमविपयरयमाच्चद्वैवि।। इमत।

. 5 ‘जन्ममामदव्यविस्थमातयाः पपुरुषबहहत्विमम्’ इमत।

. 6 मकलप्रकपृ मतमहर सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास समाम्यमाविस्थमारूपमा।

. 7 घ) अषबौ कमारणमामन - १. अमतदकरमातम्, २. समामतीप्यमातम् ३. इबन्द्रियघमातमातम् ४. मननोऽनविस्थमानमातम्, 
५. सबौक्ष्म्यमातम् ६. व्यविब्धिमानमातम् ७. अमभभविमातम् ८. सममानमामभहमारमातम् चक्षेमत।

८. ख) सबौक्ष्म्यमातम्।

. 9 सत्त्विस पपुरुषयाः न इमत, पपुरुषयाः न सत्त्विमम् इमत विमा अन्यनोन्यमाभमाविप्रततीमतयाः एवि सत्त्विपपुरुषमान्यथमाख्यमामतयाः।

. 10 “सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा प्रकपृ मतयाः” इमत।

. 11 अमविविक्षेमकतमा नमाम सम्भकयकमाररतमा।

. 12 अनक्षेकद्वै याः पपुरुषद्वैयाः गपृह्यतक्षे इमत कमारणमातम् प्रब्धिमानस समाममान्यमम्।

. 13 प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः त्रयनो गपुणमायाः।

. 14 क) सत्त्विस्य।

. 15 सत्त्विस्य प्रकमारयाः, रजसयाः प्रविपृसत्तयाः, तमसयाः मनयमनमम्।

. 16 बपुदबौ चक्षेतनपपुरुषप्रमतमबम्बमातम्।

. 17 प्रब्धिमानमक्षेवि जगत्कतपृर।

. 18 कमायमारनपुकक लकपृ मतमत्त्विमम्।

. 19 यथमा अचक्षेतनस कतीरस वित्सविपृद्ध्यथर प्रवितरतक्षे इमत दृषमान्तयाः।

. 20 ग) समासख्यमायाः।

॥ इमत मदततीययाः पमाठयाः ॥
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)3 समासख्यदररनक्षे सपृमषमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा 

कपु तयाः  अस्य  मविमचत्ररचनमात्मकस्य  जगतयाः  समपुत्पसत्तयाः।  कनोऽयस  जतीवियाः।  इत्यक्षेविस  सजजमासमा  एवि 
अध्यमात्मविमादस्य बतीजमम्। तथमामह आम्नमायतक्षे ऋग्विक्षेदतीयक्षे नमासदतीयसककक्षे  -

कनो अदमा विक्षेद क इह प्रविनोचतम् कपु त आजमातमा कपु त इयस मविसपृमषयाः।
अविमारगम् दक्षेविमा अस्य मविसजरनक्षेनमाथमा कनो विक्षेद यत आ बभकवि।। इमत।

व्यमामचख्यमाससतस्यमास्य  मविषयस्य  चचमारथर  दररनप्रस्थमानमानमास  प्रस्तमावियाः  समभकतम्।  विस्तपुतस्तपु 
समक्षेषमामक्षेवि  दररनमानमास  सपृमषमविषयक्षे  मभनमामन  मतमामन  सबन्त।  यथमा  अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे  अजमानमक्षेवि  प्रपञ्चसपृषक्षेयाः 
कमारणमम्,  न्यमायविद्वैरक्षेमषकमतक्षे  तपु  मनत्यमायाः  परममाणवियाः अदृषविरमातम्  द्व्यणपुकमामदक्रमक्षेण जगतम्  सपृजबन्त।  इत्थस 
समासख्यदररनस्यमामप सपृमषमविषयक्षे  स्विमतस मविदतक्षे। समासख्यमतक्षे प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगमातम् प्रकपृ तक्षेयाः गपुणविद्वैषम्यस जमायतक्षे, 
ततयाः महत्तत्त्विमामदक्रमक्षेण प्रपञ्चस्य सपृमषयाः भविमत। अबस्मनम् पमाठक्षे  समासख्यनयक्षे सपृमषतत्त्विस मविचमारमयष्यतक्षे,  समञ्च 
सपृषमानमास पदमाथमारनमास मविषयक्षे यथमामविस्तरमम् आलनोचमयष्यतक्षे।

उद्दक्षेश्यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢  समासख्यदररनस्य सपृमषतत्त्विमविषयक्षे पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ समासख्यदररनक्षे सपृषमानमास पदमाथमारनमास पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ सपृषक्षेयाः कमारणस मकमममत जमायतक्षे।

➢ सपृषक्षेयाः प्रयनोजनस मकमममत जमायतक्षे।

➢ समासख्यसम्मतयाः सपृमषक्रमयाः जमायतक्षे।

➢ व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यरविद्वैब्धिम्यर ससकक्षेपक्षेण जमायक्षेक्षेतक्षे।
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. )3 1 मत्रगपुणपररणमामयाः सपृषक्षेयाः कमारणमम् 
प्रकपृ मतयाः पपुरुषयाः चक्षेमत मकलस  तत्त्विदयस समासख्यससदमान्तक्षे  स्वितीमक्रयतक्षे। एतयनोयाः सद्भिमाविक्षे  ममानममप प्रमागक्षेवि 

प्रमतपमामदतमम्। इदमाननीं मकलप्रकपृ तक्षेयाः कथस प्रपञ्चस्य सपृमषयाः भविततीमत प्रमतपमादतक्षे। तत्र समाम्यमाविस्थमा विद्वैषम्यमाविस्थमा 
चक्षेमत दरमादयस प्रब्धिमानस्य। गपुणत्रयस्य समाममाविस्थमा यदमा मतष्ठमत तदमा स प्रलयकमालयाः इत्यपुच्यतक्षे। सपृमषकमालक्षे च 
गपुणत्रयस्य विद्वैषम्यस  जमायतक्षे।  समासख्यनयक्षे  विस्तपुतयाः  गपुणमानमास  विद्वैषम्यमक्षेवि  सपृषक्षेयाः  बतीजमम्।  एकमक्षेवि  मक्षेघनोदकस  यथमा 
नमाररकक्षे लमादमाब्धिमारविद्वैमविध्यमातम्  तद्गतस  सन्मब्धिपुरमामदरसविद्वैमचत्र्यस  रचयमत,  तददक्षेकमा  प्रकपृ मतरमप 
गपुणविद्वैषम्यतमारतम्यमातम् मविमचत्रकमायररचनमास सम्पमादयततीमत तक्षेषमास मतमम्। तदपुकस  - 

कमारणमस्त्यव्यकस  प्रवितरतक्षे मत्रगपुणतयाः समपुदयमाच्च।

पररणमामतयाः ससललवित्प्रमतप्रमतगपुणमाश्रियमविरक्षेषमातम्।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -१६]
श्लनोकमाथरयाः  -  मत्रगपुणतयाः  सत्त्विमामदगपुणत्रयमातम्,  प्रवितरतक्षे  प्रविपृत्तस  भविमत,  तथमा  समपुदयमातम् 

परस्परससममश्रिणमातम् प्रवितरतक्षे,  तथमा च प्रब्धिमानस्य मदब्धिमा प्रविपृसत्तभरविमत-  सपृमषकमालतीनमा,  प्रलयकमालतीनमा च। तत्र 
सपृमषकमालक्षे प्रकपृ तक्षेयाः त्रयनो गपुणमायाः ममसलत्विमा प्रवितरन्तक्षे, तक्षे च तबस्मनम् समयक्षे कक्षे चन गपुणभकतमायाः कक्षे मचच्च प्रब्धिमानभकतमायाः 
भविबन्त, गबौणमपुख्यभमाविमम् अन्तरक्षेण अनक्षेकपदमाथमारनमास ममसलत्विमा प्रविपृत्तक्षेयाः असम्भविमातम्। प्रलयकमालक्षे च प्रब्धिमानस्य 
त्रयनो गपुणमायाः परस्परतयाः पपृथग्भकतमायाः स्विमातन्त्र्यक्षेण अन्यनोन्यगपुणप्रब्धिमानभमाविमम् अनपक्षेक्ष्य स्विस्विरूपतयाः एवि प्रविपृत्तमायाः 
भविबन्त,  स्विरूपममात्रक्षेण  अविमतष्ठन्तक्षे  इत्यथरयाः।  एकस्ममादम्  अव्यकमादम्  मविमचत्रकमायमारणमामम्  उत्पसत्तममाह  - 
प्रमतप्रमतगपुणमाश्रियमविरक्षेषमातम्  इमत,  एकद्वै कगपुणस्य  मभनमभनममात्रमाणमास  सम्मक्षेलनमादम्  एकस्ममादक्षेवि  प्रब्धिमानमादम् 
नमानमाकमायर्योत्पसत्तयाः इत्यथरयाः। तत्र दृषमान्तयाः - पररणमामतयाः ससललवितम् इमत। यथमा ससललमम् एकममप नमाररकक्षे ल-

जम्बतीरमामदपररणमामभक्षेदमातम्  मब्धिपुरमतकमामदभमाविस  प्रमतपदतक्षे,  तदतम्  प्रब्धिमानममप  सहकमाररभक्षेदमादक्षेवि  मविषमभमाविस 
प्रमतपदतक्षे इत्यथरयाः। 

पररणमामस्विभमाविमायाः मह गपुणमायाः। अतयाः तक्षे पररणमतरतीलतमामम् अप्रमाप्य कणममप न अविमतष्ठन्तक्षे। प्रकपृ तक्षेयाः 
मदब्धिमा  पररणमामयाः  -  सदृरपररणमामयाः  मविसदृरपररणमामश्च।  प्रलयकमालक्षे  सत्त्विमादययाः  गपुणमायाः  सदृरपररणमाममम् 
आप्नपुविबन्त। तदमा सत्त्विस  स्विस्य लघपुत्विमामदरूपमम्  आदमायद्वैवि प्रवितरतक्षे,  न तपु  कक्षे नमचदमप अन्यक्षेन गपुणक्षेन सह 
ससयपुज्य  मविलकणतत्तत्कमायररूपक्षेण  पररणमतक्षे।  रजनोऽमप  स्विस्य  उपषम्भकत्विमामदरूपमम्  आदमायद्वैवि  प्रवितरतक्षे, 
तमनोऽमप  गपुरुत्विमामदरूपस्विमानपुरूपपररणमामक्षेनद्वैवि  प्रवितरतक्षे,  न  कक्षे नमचदन्यक्षेन  गपुणक्षेन  सह  ससयपुज्य 
मविलकणतत्तत्कमायररूपक्षेण  पररणमतक्षे  इत्यथरयाः।  सपृमषकमालक्षे  च  प्रकपृ तक्षेयाः  गपुणमानमास  समाम्यमाविस्थमाप्रच्यपुमतरूपयाः 
मविसदृरपररणमामयाः भविमत। तदमा गपुणमायाः परस्परस गबौणमपुख्यभमाविक्षेन ससममश्रिणक्षेन महत्तत्त्विमामदरूपक्षेण पररणमन्तक्षे। 

. )3 2 प्रब्धिमानपपुरुषससयनोगससमदयाः
समासख्यनयक्षे  पपुरुषयाः  मह  द्रिषमा  अकतमार  चक्षेतनश्च।  न  स सपृषक्षेयाः  कमारणमम्।  सपृमषकमारणस  तपु  अचक्षेतनस 

प्रब्धिमानमक्षेवि। ननपु अचक्षेतनस्य सपृमषकतपृरत्विस नद्वैवि सङच्छतक्षे, न मह कबश्चतम् अचक्षेतनयाः पदमाथरयाः मकसञ्जतम् सपृज्यममानयाः 
दृश्यतक्षे  लनोकक्षे ।  अतयाः अननपुपपनमम्  अचक्षेतनस्य प्रब्धिमानस्य सपृमषकतपृरत्विमम्  इमत चक्षेन,  अचक्षेतनममप प्रब्धिमानमम् 
पपुरुषसमामनध्यमातम् चक्षेतनममवि भविमत। पपुरुषप्रमतमबम्वियाः यदमा प्रकपृ तबौ आपपमत तदमा जडमामप प्रकपृ मतयाः चक्षेतनममवि 
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आरचमत।  अयस्कमान्तममणसमामनध्यमातम्  यथमा  अचक्षेतनस्यमामप  अयसयाः  प्रविपृसत्तरविलनोक्यतक्षे  तदतम् 
उदमासतीनपपुरुषसमामनध्यमादम्  अमप  अचक्षेतनमायमास  प्रकपृ तबौ  प्रविपृसत्तरूपमा  मक्रयमा  उत्पदतक्षे।  एविस  पपुरुषसमामनध्यमातम् 
प्रकपृ तबौ  कतपृरत्विमम्  सममागच्छमत,  मकन्तपु  तस्यमायाः  चक्षेतनत्विस  तपु  नमाबस्त।  पपुरुषक्षे  च  चक्षेतनत्विस  वितरतक्षे  परन्तपु 
मक्रयमारमकनमारबस्त इमत कमारणमातम् न पपुरुषस्य कतपृरत्विमम्। एविस  चद्वैतन्यस पपुरुषस्य,  कतपृरत्विस  च प्रब्धिमानस्य इमत 
चद्वैतन्यकतपृरत्विक्षे मभनमासब्धिकरणस्थक्षे इमत ससद्ध्यमत। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 

तस्ममात्तत्ससयनोगमादचक्षेतनस चक्षेतनमाविमदवि सलङमम्।
गपुणकतपृर त्विक्षेऽमप तथमा कतरवि भवित्यपुदमासतीनयाः।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -२०]

अयमथरयाः  -  चद्वैतन्यस  कतपृरत्विस  च  मभनमासब्धिकरणक्षे  यपुमकतयाः  ससदक्षे  इमत  कमारणमातम्,  तत्ससयनोगमातम् 
चक्षेतनससयनोगमातम्, सलङमम् बपुद्ध्यमामदकमम् अचक्षेतनमम् अमप चक्षेतनमावितम् चक्षेतनमम् इवि भविमत। तथमा गपुणकतपृरत्विक्षे अमप 
बपुद्ध्यमामदरूपक्षेण पररणतमानमास गपुणमानमास कपृ मतमत्त्विक्षे अमप, तथमा बपुद्ध्यपुपरमागमातम् बपुदबौ प्रमतमबबम्बतत्विमातम् उदमासतीनयाः 
अमप पपुरुषयाः कतमार इवि भविमत, न तपु विस्तपुतयाः कतमार भविमत। भमान्त्यमा च पपुरुषयाः कतमार आत्ममानस मन्यतक्षे। तक्षेन च 
"करनोमम" इमत भमान्तप्रत्यययाः उपपदतक्षे। भमाबन्तकमारणस मह पपुरुषसमनब्धिमानमम्, प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगयाः इत्यथरयाः। ननपु 
"असङनो  ह्ययस  पपुरुषयाः” इत्यमामदश्रिपुतक्षेयाः  चक्षेतनस्य असङत्विमातम्  कथस  तत्ससयनोगयाः  इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  पपुरुषस्य 
यत्कतपृरत्विस  तदम्  बपुद्ध्यपुपरमागमातम्,  बपुदक्षेश्च  यमा  चक्षेतनतमा  समा  पपुरुषसमामनध्यमातम्।  अत्र  ससयनोगपदक्षेन  न 
भकतलघटयनोयरथमा ससयनोगयाः तदतम् न जक्षेययाः,  अमप तपु मबम्विप्रमतमबम्बत्विक्षेन जक्षेययाः। यथमा जलसकयरयनोयाः ससयनोगमातम् 
परस्परब्धिममाररनोपयाः  तथद्वैवि  बपुमदपपुरुषयनोयाः  इमत  भमावियाः।  तथमामह  कमामपलसकत्रमम्  -  “उपरमागमातम्  कतपृर त्विस 
मचत्समामनध्यमातम्” (१.१६४)  इमत।  इत्थस  पपुरुषसमामनध्यमातम्  प्रकपृ तक्षेयाः  गपुणत्रयस्य  समाम्यमाविस्थमायमायाः 
प्रच्यपुमतरूपमा  सपृमषयाः  उपपदतक्षे।  इदमत्र  ध्यक्षेयमम्  यतम्  प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगनो  मह  सपृषक्षेयाः  मनममत्तकमारणमम्,  सपृषक्षेयाः 
उपमादमानकमारणस तपु प्रकपृ मतरक्षेवि।

. )3 3 सपृषक्षेयाः प्रयनोजनमम् 
अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे नमाबस्त सपृषक्षेयाः मकसञ्चदम् प्रयनोजनमम्,  लतीलमारूपमा एविक्षेयस जगत्सपृमषयाः परमक्षेश्विरस्य 

इमत यथमा तदतम् अबस्त विमा मकसञ्चतम् प्रयनोजनस सपृषक्षेयाः इमत चक्षेद पुच्यतक्षे पपुरुषस्य मनोकयाः प्रब्धिमानस्य च भनोगयाः सपृषक्षेयाः 
प्रयनोजनमम्। तथमाह्यपुच्यतक्षे समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण - 

पपुरुषस्य दररनमाथर कद्वै विल्यमाथर तथमा प्रब्धिमानस्य।
पङ्ग्विन्ब्धिविदपुभयनोरमप ससयनोगस्तत्कपृ तयाः सगर याः।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - २१]

उभयनोयाः पपुरुषस्य प्रब्धिमानस्य च ययाः ससयनोगयाः, स दररनमाथर कद्वै विल्यमाथर च इमत अन्विययाः। तत्र प्रब्धिमानक्षेन 
स्विस्य दररनमाथर सपुखदपुयाःखमादमात्मक-स्विस्विरूपमानपुभविरूपभनोगमाथर पपुरुषयाः अपक्षेक्ष्यतक्षे, पपुरुषक्षेण च स्विकद्वै विल्यमाथरमम् 
कद्वै विल्यकमारण-मविविक्षेकजमानमाथर प्रब्धिमानमम् अपक्षेक्ष्यतक्षे। अत्र दृषमान्तयाः - पङ्ग्विन्ब्धिविमदमत। यथमा एकयाः पङपुयाः एकश्च 
अन्ब्धियाः ममागर गच्छन्तबौ कक्षे नमचतम् कमारणक्षेन स्विबन्ब्धिपुपररत्यकबौ दद्वैविमातम् ससयनोगमम् उपयमातबौ। पङपु याः द्रिषपु स रक्ननोमत, 

परन्तपु गन्तपुस न रक्ननोमत,  अन्ब्धिश्च गन्तपुस रक्ननोमत,  परन्तपु द्रिषपु स न रक्ननोमत। तदमा अन्ब्धियाः पङपुस  स्विस्कन्ब्धिमम् 
आरनोप्य स्विररतीरमारूढक्षेन पङपुदमररतक्षेन च ममागरण गच्छनम् ईबप्सतस्थमानस प्रमाप्ननोमत। एविस पपुरुषक्षे दररनरमकरबस्त 
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पङपुवितम् न मक्रयमा, प्रब्धिमानक्षे मक्रयमारमकरबस्त अन्ब्धिवितम् न दररनरमकयाः। तथमा च यथमा गमतरमकमविहतीनक्षेन पङपुनमा 
अभतीषदक्षेरप्रमाप्तयक्षे  गमतरमकममानम् अन्ब्धियाः अपक्षेक्ष्यतक्षे,  दररनरमकहतीनक्षेन चमान्ब्धिनक्षे  ममागरप्रदररनमाय दररनरमकममानम् 
पङपु याः  अपक्षेक्ष्यतक्षे,  तथक्षेमत दृषमान्तमाथरयाः।  अत्र पङकपमनो  मनबष्क्रययाः पपुरुषयाः,  अन्ब्धिनोपमस  च अचक्षेतनस  प्रब्धिमानमममत 
बनोध्यमम्। यथमा विमा ईबप्सतस्थमानप्रमाप्तबौ अनयनोयाः पङ्ग्विन्ब्धियनोयाः कपृ तमाथरयनोयाः मविभमागनो भमविष्यमत,  एविस प्रब्धिमानममप 
पपुरुषस्य  मनोकस  कपृ त्विमा  मनवितरतक्षे,  पपुरुषनोऽमप  प्रब्धिमानस  दृष्टमा  कद्वै विल्यस  गच्छमत,  तयनोयाः  कपृ तमाथरयनोयाः  मविभमागनो 
भमविष्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 प्रब्धिमानस्य दरमादयस मकमम्।

. 2 कदमा गपुणत्रयविद्वैषम्यस जमायतक्षे।

. 3 गपुणत्रयविद्वैषम्यस मकमथर जमायतक्षे।

. 4 एकमक्षेवि प्रब्धिमानस मविमचत्रकमायररचनमास सम्पमादयमत इत्यत्र समासख्यकमाररकमा कमा।

. 5 प्रलयकमालक्षे गपुणमानमास ककीदृरयाः पररणमामयाः भविमत।

. 6 समासख्यमतक्षे सपृमषप्रयनोजनस मकमम्।

. 7 प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगमातम् सपृमषयाः इत्यत्र कयनोयाः दृषमान्तयाः कमाररकमायमास प्रदत्तयाः।

. 8 पपुरुषसमामनध्यमातम् बपुदक्षेयाः कतपृरत्विममत्यत्र  कमामपलसकत्रस मकमम्।

. )3 4 सपृमषक्रमयाः - 
अस्तपु  तमावितम्  पङ्ग्विन्ब्धिवितम्  प्रकपृ मतपपुरुषयनोयाः  ससयनोगयाः।  मकमम्  तक्षेन  ससध्यमत इमत चक्षेतम्  उच्यतक्षे  - 

‘तत्कपृ तयाः सगरयाः’ इमत। प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगमातम् मह सपृमषभरविमत। तत्र उपमादमानकमारणस तमावितम् प्रकपृ मतरक्षेवि। तथमामह 
उच्यतक्षे सपृमषक्रमयाः -  

प्रकपृ तक्षेमरहमा सस्ततनोऽहङ्कमारस्तस्ममादम् गणश्च षनोडरकयाः।
तस्ममादमप षनोडरकमातम् पञ्चभ्ययाः पञ्च भकतमामन।। इमत। [समासख्यकमाररकमा २२]

प्रब्धिमानमातम् महत्तत्त्विमम् अथमारतम्  बपुमदयाः जमायतक्षे,  महत्तत्त्विमातम् अहङ्कमारयाः उत्पदतक्षे,  तस्ममातम् अहङ्कमारमातम् 
षनोडरकयाः गणयाः जमायतक्षे। कयाः स षनोडरकयाः गणयाः इमत चक्षेतम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण पञ्च तन्ममात्रमामण चक्षेमत षनोडरकनो 
गणयाः। तस्ममादमप षनोडरकमातम्  गणमातम्  पञ्चभ्ययाः पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः पञ्च भकतमामन पञ्चमहमाभकतमामन आकमारमादतीमन 
जमायन्तक्षे इमत कमाररकमाथरयाः। 

प्रकपृ मतयाः
▼

महतम् 
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▼

अहङ्कमारयाः
▼

मनयाः चकपुयाः श्रिनोत्रस सजहमा नमाससकमा त्विकम्  विमाकम्  पमामणयाः पमादयाः पमायपुयाः उपस्थयाः
  रबदयाः   स्पररयाः  रूपस  रसयाः  गन्ब्धियाः  (षनोडरकयाः गणयाः)

        ↓         ↓       ↓     ↓       ↓
    आकमारयाः विमायपुयाः तक्षेजयाः जलमम् पपृसथविती

तत्र  रबदतन्ममात्रमादम्  आकमारस  रबदगपुणस  जमायतक्षे,  रबदतन्ममात्रसमहतमातम्  स्पररतन्ममात्रमादम्  विमायपुयाः 
रबदस्पररगपुणयाः,  रबदस्पररतन्ममात्रसमहतमादम्  रूपतन्ममात्रमातम्  तक्षेजयाः  रबदस्परररूपगपुणस, 
रबदस्परररूपतन्ममात्रसमहतमादम् रसतन्ममात्रमादम् आपयाः रबदस्परररूपरसगपुणमायाः, रबदस्परररूपरसतन्ममात्रसमहतमातम् 
गन्ब्धितन्ममात्रमातम् रबदस्परररूपरसगन्ब्धिगपुणमा पपृसथविती जमायतक्षे। 

पञ्चमविसरमततत्त्विमध्यक्षे  पपुरुषयाः प्रकपृ मतश्च न कपु तबश्चतम् सपृज्यतक्षे। तयनोयाः स्विरूपममप प्रमागम्  मविस्तरक्षेण 
मनगमदतमम्। इदमाननीं प्रकपृ मततयाः यमामन तत्त्विमामन सपृषमामन तक्षेषमास मविषयक्षे क्रमक्षेण आलनोचनस कररष्यतक्षे।

. )3 5 महत्तत्त्विमम्  - 
प्रकपृ तक्षेयाः  समाबत्त्विकमासरमादम् यत्तत्त्विस  प्रथममम्  उत्पदतक्षे  तदक्षेवि महत्तत्त्विमम्  इत्यपुच्यतक्षे।  अस्यद्वैवि नमाममान्तरस 

बपुमदतत्त्विमममत। सत्त्विगपुणस्य प्रमाब्धिमान्यमादम् अत्र लघपुत्विस प्रकमारश्च मविदक्षेतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् 
- 

अध्यविसमायनो बपुमदब्धिरमर्यो जमानस मविरमाग ऐश्वियरमम्।
समाबत्त्विकमक्षेतदम् रूपस तमामसमस्ममामदपयरस्तमम्।। इमत। [२३]

“मयक्षेदस कतरव्यमम्” इत्यमाकमारमनश्चयनो मह अध्यविसमाययाः। मविषयमसब्धिकपृ त्य अविसमाययाः मनश्चययाः इमत 
अध्यविसमाययाः।  अध्यविसमायमाबत्मकमा  मह  बपुमदयाः  इमत  बपुदक्षेलरकणमम्।  तथमामह  समासख्यसकत्रमम्  -  “अध्यविसमायनो 
बपुमदयाः”  (२.१३)  इमत।  लनोकक्षे  समाममान्ययाः  जनयाः  यदमा  कबस्मसबश्चतम्  कमरमण  प्रविपृत्तनो  भविमत  तदमा  तस्य 
अन्तयाःकरणक्षे मतस्रयाः विपृत्तययाः भविबन्त-  यथमा प्रमागम् आलनोचनमम्  (विस्तपुननो जमानमम्),  ततयाः  "अहमम् अत्रमासब्धिकमारती 
अबस्म” इमत अमभममानयाः, ततयाः “मयक्षेदस कतरव्यमम्” इमत अध्यविसमाययाः (मनश्चयजमानमम्) इमत। एतमासपु तपृततीयमा 
विपृसत्तयाः यत्र मनश्चयमात्मकस  जमानस भविमत सद्वैवि बपुमदयाः। तत्र बपुदबौ चत्विमारयाः समाबत्त्विकमायाः ब्धिममारयाः, चत्विमारयाः  तमामसमाश्च 
ब्धिममारयाः मविदन्तक्षे।  तत्र ब्धिमरयाः,  जमानस,  मविरमागयाः,  ऐश्वियर  चक्षेमत चत्विमारयाः समाबत्त्विकब्धिममारयाः,  तमदपरतीतमायाः च अब्धिमरयाः, 
अजमानमम्, अमविरमागयाः, अनद्वैश्वियरमममत चत्विमारयाः तमामसमायाः ब्धिममारयाः।

ननपु अचक्षेतनमायमायाः बपुदक्षेयाः कथस लनोकविमनश्चययाः सम्भविततीमत चक्षेद पुच्यतक्षे चद्वैतन्यपपुरुषसमनब्धिमानमातम् इमत। 
मचन्ममात्रस्य  पपुरुषस्य  बपुमदरूपमान्तयाःकरणविमतरत्विमामदमत  भमावियाः।  यथमा  एकत्र  उपबस्थतयनोयाः 
स्फमटकजपमाकपु सपुमयनोयाः स्फमटकस  जपमाकपु सपुमलबौमहत्यमम्  आपदतक्षे,  तथमा मचत्समनब्धिमानमादम् बपुमदरमप चद्वैतन्यमम् 
आपनमा लनोकविमनश्चयस करनोततीमत उपपदतक्षे।

. )3 6 अहङ्कमारयाः - 
महत्तत्त्विमाज्जमायतक्षे अहङ्कमारमाख्यस तत्त्विमम्। मकमम् तस्य लकणमममत चक्षेद पुच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 
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अमभममाननोऽहङ्कमारयाः तस्ममादम् मदमविब्धियाः प्रवितरतक्षे सगर याः।
एकमादरकश्च गणस्तन्ममात्रपञ्चकश्चद्वैवि।। इमत। [२४]

अमभममाननो  मह  अहङ्कमारयाः।  "अहमक्षेवि  अत्र  असब्धिकपृ तयाः”,  "मदथमार  इमक्षे  मविषयमायाः”,  "मत्तनो 
नमान्यनोऽत्रमासब्धिकपृ तयाः कबश्चदबस्त”, "अतनोऽहमबस्म"  इमत ययाः अमभममानयाः सयाः असमाब्धिमारणव्यमापमारयाः अहङ्कमारयाः। 
तमक्षेवि अहङ्कमारमम् उपजतीव्य बपुमदयाः अध्यविस्यमत - "कतरव्यमक्षेतन्मयमा" इमत। तस्ममादम् अहङ्कमारमादम् मदमविब्धियाः सगरयाः 
प्रवितरतक्षे- क) इबन्द्रियमाख्ययाः एकमादरकयाः गणयाः, ख) तन्ममात्रपञ्चकश्च।

एकस्ममादम् अहङ्कमारमादम् मदमविब्धियाः सगरयाः प्रवितरतक्षे इत्यत्र कमारणस मकमममत चक्षेद पुच्यतक्षे - 

समाबत्त्विक एकमादरकयाः प्रवितरतक्षे विद्वैकपृ तमादहङ्कमारमातम्।
भकतमादक्षेस्तन्ममात्रयाः स तमामसयाः तद्वैजसमाद पुभयमम्।। इमत। [समासख्यमाकमाररकमा-२५]

सत्त्विगपुणप्रब्धिमानयाः ययाः अहङ्कमारयाः स विद्वैकपृ तमाहङ्कमारयाः इमत नमाम्नमा प्रससदमम्। तस्ममातम् सत्त्विगपुणप्रब्धिमानमातम् 
विद्वैकपृ तमादम् अहङ्कमारमातम् एकमादरकयाः गणयाः अथमारतम्  एकमादरक्षेबन्द्रियमामण उत्पदन्तक्षे। तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् मह 
पञ्च  तन्ममात्रमामण  जमायन्तक्षे।  रजनोगपुणमातम्  तपु  उभयमम्  एकमादरक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्चतन्ममात्रमामण  च  जमायन्तक्षे  इमत 
श्लनोकमाथरयाः।

अहङ्कमारक्षे  मह  त्रयनो  गपुणमायाः  मतष्ठबन्त  -  सत्त्विस  रजस्तमयाः  इमत।  तत्र यदमा  सत्त्विगपुणक्षेन  रजस्तमसनोयाः 
अमभभविनो  जमायतक्षे  तदमा  अहङ्कमारस्य  विद्वैकपृ तससजमा  भविमत।  ततयाः  विद्वैकपृ तमादम्  अहङ्कमारमातम्  सत्त्विगपुणसमाहमाय्यक्षेन 
एकमादरक्षेबन्द्रियमामण  उत्पदन्तक्षे।  तत्रमामप  उत्कटसत्त्विप्रब्धिमानमातम्  मननो  जमायतक्षे,  मध्यमसत्त्विप्रब्धिमानमाच्च 
जमानक्षेबन्द्रियमामण,  मनकपृ षसत्त्वियपुकमाच्च अहङ्कमारमातम्  कमरबन्द्रियमामण जमायन्तक्षे  इमत बनोध्यमम्। अत एवि इबन्द्रियमामण 
समाबत्त्विकमामन इमत उच्यन्तक्षे। यदमा च तमनोगपुणक्षेन सत्त्विरजसनोयाः मतरस्कमारनो भविमत, तदमा अहङ्कमारस्य भकतमामदससजमा 
भविमत,  तमनोगपुणमासब्धिक्यमाच्च तमामस इत्यमप ससजमा  भविमत। ततयाः भकतमादक्षेयाः  तमामसमातम्  तत्सममानस्विभमाविविबन्त 
रबदमामदपञ्चतन्ममात्रमामण  उत्पदन्तक्षे।  एविस  यदमा  रजनोगपुणक्षेन  सत्त्विरजसनोयाः  अमभभविनो  जमायतक्षे  तदमा  अहङ्कमारस्य 
तद्वैजसससजमा भविमत। ततयाः तद्वैजसमादम् अहङ्कमारमातम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण पञ्चतन्ममात्रमामण चक्षेमत उभयमपुत्पदतक्षे। यतनो 
यदमा विद्वैकपृ तनोऽहङ्कमारनो मविकपृ तनो भकत्विमा एकमादरक्षेबन्द्रियमामण उत्पमादमयतपुस विमाञ्छमत, तदमा स मनबष्क्रयत्विमातम् स्विकमायर 
कतपुर  न प्रभविमत,  अतयाः स मक्रयमास्विभमाविस्य तद्वैजसमाहङ्कमारस्य समाहमाय्यस  गपृहमामत। तथमा  तमामसमाहङ्कमारनोऽमप 
मनबष्क्रयत्विमातम् तन्ममात्ररूपस स्विकमायर ननोत्पमादमयतपुस प्रभविततीमत सनोऽमप तद्वैजसमाहङ्कमारस्य समाहमाय्यस गपृहमामत। इत्थस 
विद्वैकपृ तमादहङ्कमारक्षेण  भकतमादहङ्कमारक्षेण  च  तयनोयाः  कमायर  सहमायकत्विमातम्  तद्वैजसनोऽहङ्कमारनो  मदमविब्धिकमायरस्य  कमारणस 
भविततीमत ससध्यमत।

. )3 7 इबन्द्रियमामण
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण श्रिनोत्रत्विक्चकपुरसनमाघमाणमाख्यमामन, पञ्च कमरबन्द्रियमामण विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन, 

उभयमात्मकस  मनश्चक्षेमत एकमादरक्षेबन्द्रियमामण। इबन्द्रियत्विस च समाबत्त्विकमाहङ्कमारनोपमादमानत्विमम्। अहङ्कमारकमायरत्विक्षे  समत 
कमारणत्विमम्  इमत  अन्यक्षे।  तत्र  इन्द्रिस्य  प्रत्यगमात्मनयाः  सलङमम्  अनपुममापकमम्  इमत  इबन्द्रियमम्।  तथमा  च 
मनरुकव्यमाख्यमायमास  भगविद्दपुगमारचमायरयाः  - “इन्द्रियाः आत्ममा,  स यक्षेन ईयतक्षे  सलङ्ग्यतक्षे  अनपुमतीयतक्षे  चमास्त्यसमाविमात्ममा 
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कतमार  यस्यक्षेदस  करणमम्,  नमाकतपृरकस  करणमस्ततीमत  तदम्  इबन्द्रियमम्”  इमत।  इबन्द्रियमामण  मह  मविषयगमाहकत्विक्षेन 
जमानसमाब्धिनमामन। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 

बपुदतीबन्द्रियमामण चकपुयाःश्रिनोत्रघमाणरसनत्विगमाख्यमामन।
विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमायाः कमरबन्द्रियमाण्यमाहह याः।। इमत। [२६]

. . )3 7 1 जमानक्षेबन्द्रियमामण - 
श्रिनोत्रचकपुस्त्विसग्जहमाघमाणमामन  पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण।  तत्र  जमानसमाब्धिनमामन  इबन्द्रियमामण जमानक्षेबन्द्रियमामण। 

श्रिविणमामदकमायरदमारमा जमानसमाब्धिनत्विमातम् इबन्द्रियमाणमास तत्पदमामभब्धिक्षेयत्विमम्। जमानमाथरममबन्द्रियमाणतीमत विमा जमानक्षेबन्द्रियमामण। 
तथमामह उच्यतक्षे - 

एविस श्रिनोत्रस त्विचनो नक्षेत्रस रसनमा नमाससकमा तथमा।
पञ्च बपुदतीबन्द्रियमाण्यमाहह याः रमास्त्रजमा मह मविचकणमायाः।। इमत। 

श्रिनोत्रमादतीनमास  पञ्चमानमास  इबन्द्रियमाणमास  पञ्च विपृत्तययाः  सबन्त।  तथमामह  श्रिनोत्रस्य कमायर  रबदश्रिविणस,  त्विचयाः 
स्पररगहणमम्, चकपुषनोयाः रूपदररनस, रसनमायमायाः रसगहणमम्, घमाणस्य च गन्ब्धिगहणमम् इमत। तत्र विपृसत्तयाः व्यमापमारयाः। 
तथमा  च  अकपमादसकत्रमम्  -  “गन्ब्धिरसरूपस्परररबदमायाः पपृसथव्यमामदगपुणमास्तदथमारयाः”  इमत।  अत्र 
विमात्स्यमायनभमाष्यमम्  -  “पपृसथव्यमादतीनमास  यथमामविमनयनोगस  गपुणमा  इबन्द्रियमाणमास  यथमाक्रममम्  अथमारयाः  मविषयमायाः 
इमत”।। तथमा चनोकमम् - 

रबदयाः स्पररश्च रूपस च रसनो गन्ब्धिनो ह्यनपुक्रममातम्।
बपुदतीबन्द्रियमाणमास मविषयमायाः सममाख्यमातमा महमषर मभयाः।। इमत।

. . )3 7 2 कमरबन्द्रियमामण -
विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन  पञ्च  कमरबन्द्रियमामण।  कमरणमामम्  मक्रयमाणमामम्  समाब्धिनभकतमामन  इबन्द्रियमामण 

कमरबन्द्रियमामण। विचनमामदकमायरदमारमा मक्रयमामनष्पमादकत्विमातम् इबन्द्रियमाणमास तत्पदविमाच्यत्विमम्। तथमामह उच्यतक्षे - 

हस्तपमादस गपुदनोपस्थस सजहक्षेबन्द्रियमथमामप विमा।
कमरबन्द्रियमामण पञ्चद्वैवि कथयबन्त मविपबश्चतयाः।। इमत।

अत्र पदक्षे सजहक्षेबन्द्रियपदक्षेन मपुखमम् अथमारतम् विमामगबन्द्रियमम् गमाह्यमम्, विमामगबन्द्रियस्य सजहमाश्रियत्विमातम्। एतक्षेषमास 

पञ्च विमागमादतीबन्द्रियमाणमास पञ्च विपृत्तययाः सबन्त। तमायाः मह  -  विमाचयाः विचनमम्,  हस्तस्य आदमानमम्  गहणममत्यथरयाः, 
पमादस्य  गमनमम्,  पमायनोयाः  मविसजरनमम्,  उपस्थस्य  च  आनन्दयाः  इमत।  तथमामह  उकमम्  - 
“विचनमादमानमविहरणनोत्सगमारनन्दमाश्च पञ्चमानमामम्” इमत।

३.७.३) जमानकमरबन्द्रियमम् 
उभयमात्मकस  मनयाः जमानक्षेबन्द्रियस कमरबन्द्रियस च। चकपुरमादतीमन जमानक्षेबन्द्रियमामण विमागमादतीमन च कमरबन्द्रियमामण 

मननोऽसब्धिमष्ठतमामन  सबन्त  एवि  स्विस्विमविषयक्षेषपु  प्रविपृत्तमामन  भविबन्त  इमत  कमारणमातम्  मनसयाः  उभयमात्मकत्विमम्। 
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जमानकमरणनोयाः  उभयनोयाः  समाब्धिकममबन्द्रियस  जमानकमरबन्द्रियमम्।  सविरबन्द्रियप्रवितरकत्विमादक्षेवि  मनसयाः  एतत्पदविमाच्यतमा। 
तथमामह उच्यतक्षे -

मननो बपुदतीबन्द्रियस मविजद्वैयाः कमरबन्द्रियममप स्मपृतमम्।
मननोऽसब्धिमष्ठतमक्षेविक्षेदममबन्द्रियस यत्प्रवितरतक्षे।। इमत। 

एविमम् एकमादरममबन्द्रियस मह मनयाः।

. )3 8 तन्ममात्रमामण महमाभकतमामन च
अहङ्कमारमातम्  ययाः  षनोडरकयाः गणयाः  उत्पदतक्षे,  तबस्मनम्  गणक्षे  पञ्च तन्ममात्रमामण  मविरमाजन्तक्षे।  तमामन मह 

तन्ममात्रमामण  रबदतन्ममात्रस,  स्पररतन्ममात्रस,  रूपतन्ममात्रस,  रसतन्ममात्रस,  गन्ब्धितन्ममात्रस  चक्षेमत।  तन्ममात्रपदक्षेन 
पञ्चमहमाभकतमानमास  सकक्ष्मत्विमाविस्थमारूपमायाः गपुणमायाः मविविमकतमायाः। तथमामह आकमारस्य गपुणयाः रबदयाः,  विमायनोयाः स्पररयाः, 
तक्षेजसयाः रूपमम्, अपयाः रसयाः, पपृसथव्यमाश्च गपुणयाः गन्ब्धियाः इमत।  एतक्षेभ्ययाः रबदमामदतन्ममात्रक्षेभ्ययाः एवि पञ्च महमाभकतमामन 
आकमारमादतीमन  उत्पदन्तक्षे।  एतक्षेषमामक्षेवि  पञ्चमहमाभकतमानमास  परस्परससममश्रिणक्षेन  इदस  व्यविहमारमात्मकस  स्थकलस  जगतम् 
सपृषमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 षनोडरकनो गणयाः कस्ममादपुत्पदतक्षे।
क) प्रकपृ तक्षेयाः ख) महत्तत्त्विमातम्  ग) अहङ्कमारमातम्  घ) पपुरुषमातम् 

. 10 जमानक्षेबन्द्रियमामण कमामन।

. 11 कमरबन्द्रियमामण कमामन।

. 12 मकस स्विरूपमा बपुमदयाः।

. 13 अहङ्कमारस्य लकणस मकमम्।

. 14 पञ्च तन्ममात्रमामण कमामन।

. 15 पञ्च तन्ममात्रमामण कस्ममातम् उत्पदन्तक्षे।
क)प्रकपृ तक्षेयाः  ख) महत्तत्त्विमातम्   ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् घ) सत्त्विप्रब्धिमानमातम् 
अहङ्कमारमातम् 

. 16 एकमादरकनो गणयाः कस्ममातम् उत्पदतक्षे।
क)प्रकपृ तक्षेयाः  ख) महत्तत्त्विमातम्   ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् घ) सत्त्विप्रब्धिमानमातम् 
अहङ्कमारमातम्
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. )3 9 अषबौ प्रकपृ तययाः - 
रबदमादतीमन पञ्च तन्ममात्रमामण, महत्तत्त्विमम् [बपुमदयाः], मकलप्रकपृ मतयाः, अहङ्कमारयाः इमत अषबौ प्रकपृ तययाः। अत्र 

प्रकपृ मतपदक्षेन उपमादमानकमारणमामन अविगन्तव्यमामन। एतक्षेषपु मकलप्रकपृ मतमहर  कक्षे विलप्रकपृ मतयाः अथमारतम् अस्यमायाः नमाबस्त 
मकसञ्चदम् उपमादमानकमारणमम्।  मकलप्रकपृ मतमहर  मनत्यमा।  अन्यमामन सविमारमण स्वियस  यथमा उपमादमानकमारणमामन तथद्वैवि 
एतक्षेषमाममप उपमादमानकमारणमामन मविदन्तक्षे। तथमामह रबदमादतीमन पञ्च तन्ममात्रमामण आकमारमादतीनमास पञ्चमहमाभकतमानमामम् 
उपमादमानकमारणमामन,  कमायमारमण  च  अहङ्कमारस्य।  अहङ्कमारश्च  पञ्चतन्ममात्रमाणमामम्  एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास 
चनोपमादमानकमारणमामन, कमायरञ्च महत्तत्त्विस्य। महत्तत्त्विस च उपमादमानकमारणमम् अहङ्कमारस्य, कमायरञ्च प्रब्धिमानस्य।

. )3 10 करणमामन 
महत्तत्त्विमम्  [बपुमदयाः],  अहङ्कमारयाः,  चकपुयाः त्विकम्  रसनस नमाससकमा श्रिनोत्रस चक्षेमत पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  विमाकम्  

पमामणयाः पमादस पमायपुयाः उपस्थस चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण, उभयमात्मकस  मनयाः चक्षेमत त्रयनोदरमविब्धिस करणमम्। तत्र करणस 
कमारणमविरक्षेषयाः।  तत्र  "यद्व्यमतरक्षेकक्षे ण  कमायमारनपुत्पसत्तस्ततम्  कमारणमम्”  इमत।  यथमा-  दण्डस  मविनमा  घटस्य 
अनपुत्पसत्तयाः इत्यतयाः दण्डयाः घटस्य कमारणमम्। मक्रयमामनष्पत्तबौ समाकमादव्यविब्धिमानक्षेन समाब्धिनस कमारकस  करणमम् इमत 
रमाबबदकमायाः। यथनोकस  विमाक्यपदतीयक्षे - 

मक्रयमायमायाः फलमनष्पसत्तयरद्व्यमापमारमादनन्तरमम्।
मविविक्ष्यतक्षे यदमा यत्र करणस ततम् तदमा स्मपृतमम्।। इमत।

मक्रयतक्षे  अनक्षेन इमत करणमम्। बपुद्ध्यमामदमभरक्षेवि सविर  जमानजमातस कमायरजमातस च सम्पमादतक्षे  इमत तक्षेषमास 
करणपदमामभब्धिक्षेयतमा। तस्ममातम् पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च कमरबन्द्रियमामण,  मनयाः,  अहङ्कमारयाः,  बपुमदश्चक्षेमत त्रयनोदर 
करणमामन।

. )3 11 अन्तयाःकरणत्रयमम् 
अन्तयाःकरणस  मत्रमविब्धिमम्  -  मननोबपुद्ध्यहङ्कमारभक्षेदमातम्।  तत्र  मन  आदतीनमास  त्रयमाणमामम्  अमप 

ररतीरमाभ्यन्तरविपृसत्तत्विमादम् अन्तयाःकरणमम्  इमत अमभख्यमा। तत्र मक्रयन्तक्षे  कममारमण अनक्षेन इमत करणमम्,  करणक्षे 
ल्यपुटम् ।  अन्तयाः  ररतीरमध्यस्थमम्  अदृश्यमममत  यमावितम्,  करणमम्  इबन्द्रियमम्  अन्तयाःकरणमम्  इमत  कमरब्धिमारययाः। 
ररतीरस्थपदमाथमारनमास  सपुखमादतीनमास  करणमम्  समाब्धिकतममम्  इमत  षष्ठतीतत्पपुरुषनो  विमा।  ससकल्पमात्मकस  मनयाः, 
अध्यविसमायमाबत्मकमा बपुमदयाः, अमभममानमात्मकयाः अहङ्कमारयाः इमत तक्षेषमामम् अन्तयाःकरणमानमास लकणस प्रमतपमामदतपकविरमम्। 

. )3 12 पञ्च विमायवियाः - 
बपुद्ध्यहङ्कमारमनसमामम् अन्तयाःकरणत्रयमाणमास समाममान्यविपृत्तययाः समाब्धिमारणव्यमापमारभकतमायाः विमा पञ्च विमायवियाः। तक्षे 

मह प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानश्चक्षेमत। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् - 

समाममान्यकरणविपृसत्तयाः प्रमाणमादमा विमायवियाः पञ्च।। [२९] इमत।
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मननो बपुमदयाः अहङ्कमारयाः 
मचत्तमम् इमत अन्तयाःकरणस्य 
विपृसत्तचतपुषयमम्। तत्र 
सङ्कल्पमविकल्पमाकस  मनयाः, 
मनश्चयमाबत्मकमा बपुमदयाः, 
अहम्प्रत्ययमामभममानतमा 
अहङ्कमारयाः, स्मरणमात्मकस  
मचत्तमम् इमत विक्षेदमाबन्तनयाः।
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ननपु  मकस  नमाम  समाब्धिमारणव्यमापमारयाः  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  -  यथमा  पञ्जरचमालनरूपनो  व्यमापमारयाः  ससहतमानमास 
(ममसलतमानमास)  कपनोतमानमास समाब्धिमारणनो व्यमापमारयाः,  तथमा ररतीरब्धिमारणरूपनो यनो जतीविनमाख्ययाः प्रमाणनमामदव्यमापमारयाः,  स 
ममसलतमानमामम् अन्तयाःकरणमानमास समाब्धिमारणनो व्यमापमारयाः। यथमा अनक्षेकक्षे  पमकणयाः सम्भकय व्यमापमाररणनो भकत्विमा एकस  पञ्जरस 
चमालयबन्त  तथमा  सम्भकय  व्यमापमारविबन्त  अनक्षेकमामन  अन्तयाःकरणमामन  एकस  ररतीरस  चमालयबन्त  इमत  भमावियाः। 
प्रमाणमामदरूपमायाः पञ्च विमायपुवितम् सञ्चमारमातम् विमायवियाः,  न तपु प्रससदविमायवियाः। अबस्त तक्षेषमास  ररतीरक्षेषपु  अविस्थमानभक्षेदयाः। 
अविस्थमानभक्षेदमादक्षेवि  तक्षेषमास  पञ्चमविब्धित्विमम्।  तथमामह  प्रमाणयाः  नमासमागह-हृदय-नमामभ-पमादमाङपुष्ठविपृसत्तयाः,  अपमानयाः 
कपृ कमामटकमा-पपृष्ठपमाद-पमायकपस्थपमाश्विरविपृसत्तयाः,  सममानयाः  हृनमामभसरविसबन्ब्धिविपृसत्तयाः,  उदमानयाः 
हृत्कण्ठतमालपुमकब्धिरभकमध्यविपृसत्तयाः, व्यमानयाः त्विग्विपृसत्तयाः। तथमाह्यपुच्यतक्षे - 

हृमद प्रमाणनो गपुदक्षेऽपमानयाः सममाननो नमामभससबस्थतयाः।
उदमानयाः कण्ठदक्षेरस्थनो व्यमानयाः सविरररतीरगयाः।। इमत।

न  कक्षे विलस  स्थमानभक्षेदमादक्षेवि  जतीविनविपृत्तक्षेयाः  पञ्चमविब्धित्विमम्,  व्यमापमारभक्षेदमादमप  जतीविनविपृत्तक्षेयाः  पञ्चमविब्धित्विस 
बनोध्यमम्। तथमामह  -  प्रमाणनमातम् अनमारनमामदनमा ररतीरब्धिमारणमातम्  प्रमाणयाः,  मलमकत्रमादक्षेयाः अपनयनमातम्  अब्धिनोनयनमातम् 
अपमानयाः,  सममम्  अनपुरूपस  नमाडतीषपु  रसमानमास  नयनमातम्  सममानयाः,  रसमादतीनमामम्  ऊध्विरनयनमातम्  उदमानयाः, 
बलवित्कमरहक्षेतपुत्विमाच्च व्यमानयाः।

. )3 13 व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यरविद्वैब्धिम्यर मविचमारयाः - 
पञ्चमविसरमततत्त्विमामन समविरदमत्र मनगमदतमामन। पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु महत्तत्त्विमादम् आरभ्य अविरनोहक्रमक्षेण 

पञ्चभकतमामन यमावितम् त्रयनोमविसरमततत्त्विमामन व्यकमामन इमत उच्यन्तक्षे। प्रब्धिमानस्य च अव्यकपदक्षेन व्यपदक्षेरयाः। तस्यद्वैवि 
प्रकपृ मतयाः मकलप्रकपृ मतयाः कमारणमम् इमत नमाममान्तरमम्। व्यकमामन सविमारमण अव्यकबस्थतमामन। अव्यकमादक्षेवि व्यकमानमास 
तत्त्विमानमामम्  आमविभमारवियाः।  तयनोश्च  व्यकमाव्यकयनोयाः  समाब्धिम्यरविद्वैब्धिम्यर  इदमानतीममालनोच्यक्षेतक्षे।  तत्र  व्यकमाव्यकयनोयाः 
समाब्धिम्यरप्रमतपमामदकमा कमाररकमा मह - 

हक्षेतपुमदमनत्यमव्यमामप समक्रयमनक्षेकममासश्रितस सलङमम्।
समावियविस परतन्त्रस व्यकस  मविपरतीतमव्यकमम्।। इमत। [१०]

व्यकस  सविर तत्त्विस  (१) हक्षेतपुमदम्, (२) अमनत्यमम्, (३) अव्यमामप, (४) समक्रयमम्, (५) अनक्षेकमम्, (६) 

आसश्रितमम्,  (७)  सलङमम्,   (८)  समावियविस,  (९)  परतन्त्रमम्  च। अव्यकस  मह अहक्षेतपुमतम्,  मनत्यमम्,  सविरव्यमामप, 

अमक्रयमम्, एकमम्, अनमासश्रितमम्, असलङमम्, मनरवियविमम्, स्वितन्त्रस च। इदमाननीं व्यकमाव्यकयनोयाः विद्वैब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण 
मविचमायरन्तक्षे। 

१.  यस्य उत्पसत्तकमारणमम्  अबस्त ततम्  हक्षेतपुमतम्।  प्रब्धिमानमादक्षेवि  हक्षेतनोयाः  महत्तत्त्विमामदपञ्चभकतपयरन्तमामन 
त्रयनोमविसरमतयाः तत्त्विमामन समपुत्पनमामन। तस्ममातम्  तमामन हक्षेतपुमबन्त।  मनत्यत्विमातम्  प्रब्धिमानस्य तपु  नमाबस्त मकसञ्चतम्  
उत्पसत्तकमारणमम् इत्यतयाः ततम् अहक्षेतपुमतम्। 

२. व्यकस  मह अमनत्यमम्। समासख्यनयक्षे नमाबस्त कस्यमचतम् पदमाथरस्य सम्पकणरतयाः ध्विससयाः इमत कमारणमातम् 
अमनत्यपदस्य  मतरनोभमावियाः  इत्यथरयाः।  व्यकस  यस्ममातम्  उत्पसत्तमतम्  तस्ममादक्षेवि  तस्य  अमनत्यत्विमम्। 
अकमारणविमनत्यमममत मनत्यस्य लकणमम्। तमदपरतीतत्विमादम् व्यकमम् अमनत्यमम्। तदथमा -  मपृबत्पण्डमादम् उत्पननो 
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घटयाः अमनत्ययाः दृश्यतक्षे। एविस महदमामद प्रब्धिमानमादम् उत्पनमममत कमारणमातम् तक्षेषमामम् अमनत्यतमा। प्रब्धिमानस्य तपु नमाबस्त 
कस्ममाबच्चदपुत्पसत्तयाः इमत तस्य मनत्यत्विमम्।

३.  व्यकस  च  अप्यमामप  असविरगतमम्।  यथमा  प्रब्धिमानपपुरुषबौ  सविरगतबौ,  न  तथमा  इदममत्यथरयाः। 
प्रकपृ मतस्तमावितम्  त्रयनोमविसरमततत्त्विस  महदमामद व्यमाप्ननोमत,  न च महदमादतीमन प्रकपृ मतमम्  इमत ससदमम्  अव्यकस्य 
प्रब्धिमानस्य सविरव्यमामपत्विमम्, व्यकमानमास च अव्यमामपत्विमम्।

४.  व्यकस  मह  समक्रयमम्।  यस्ममातम्  सससरणकमालक्षे  महदमामदकमायर  सकक्ष्मररतीरमम्  आसश्रित्य  सससरमत 
तस्ममातम् समक्रयमम्। न चमात्र मक्रयमाममात्रस्य मविविकमा,  तक्षेन पररणमाममक्रयमावित्त्विमातम् प्रब्धिमानस्यमामप समक्रयत्विमापत्तक्षेयाः। 
इह  तपु  पररस्पन्दनमामदमक्रयमामविरक्षेषस्य  एविनोपदक्षेरयाः।  नमाबस्तक  प्रब्धिमानक्षे  पररस्पन्दनमामदमक्रयमा  इमत  कमारणमातम् 
प्रब्धिमानस मह अमक्रयमम् इत्यथरयाः।

५.  व्यकस  मह  अनक्षेकस  बहहमविब्धिमम्।  त्रयनोमविसरमतससख्यमाकत्विक्षेनद्वैवि  व्यकमानमामम्  अनक्षेकत्विस  ससद्ध्यमत। 
पपुनश्च अनक्षेकत्विकथनस प्रमतपपुरुषस बपुद्ध्यमादतीनमास भक्षेदमम् उपलक्ष्य इमत अविब्धिक्षेयमम्। अव्यकमा प्रकपृ मतस्तपु एकद्वै वि।

६.  यदम् यस्ममादम्  उत्पदतक्षे  ततम्  तदमासश्रितमम्।  तक्षेन  बपुमदयाः प्रब्धिमानमासश्रितमा,  अहङ्कमारयाः बपुद्ध्यमासश्रितयाः, 
इबन्द्रियमामण तन्ममात्रमामण च अहङ्कमारमासश्रितमामन, पञ्चभकतमामन च तन्ममात्रमासश्रितमामन। अतयाः व्यकस्य विद्वैमरष्टस तमाविदम् 
आसश्रितत्विमम्। कमायरकमारणयनोयाः अभक्षेदत्विक्षेऽमप अत्र तयनोरमाश्रियमाश्रिमयभमावियाः 'इह विनक्षे मतलकमायाः’ इमत उदमाहरणवितम् 
द्रिषव्यमम्। प्रब्धिमानस न कस्ममाबच्चतम् उत्पनमम् इमत कमारणमातम् तस्य अनमासश्रितत्विमम्।

७.  सलङस  तमावितम्  व्यकमम्।  लतीनस  गमयमत  इमत  सलङमम्  अनपुममापकममत्यथरयाः।  प्रब्धिमानस्य सलङमम् 
अनपुममापकस  मह व्यकमम्। व्यकमम् आसश्रित्यद्वैवि तस्य कमारणत्विक्षेन प्रब्धिमानमम् अनपुमतीयतक्षे। न तपु प्रब्धिमानस्य कस्यमचतम् 
अनपुममापकमममत तस्य असलङत्विमम्।

८. व्यकस  मह समावियविमम्, अवियविद्वैयाः ससयपुतमम् इत्यथरयाः। अवियविनमम् अवियवियाः इमत व्यपुत्पत्त्यमा अवियविनो 

नमाम  पदमाथरदयमक्षेलनस,  ससयनोगनो  विमा।  महदमादतीनमास  व्यकमानमास  परस्परससयनोगयाः  सम्भवियाः,  तस्ममातम्  तमामन 

समावियविमामन।  न  च  प्रकपृ मतयाः  ससयनोगवितती।  ननपु  सत्त्विरजस्तमसमास  ससयनोगयाः  प्रकपृ तबौ  मविदतक्षे  इमत  चक्षेन, 
अप्रमामप्तपकमविरकमा  प्रमामप्तरक्षेवि  ससयनोगयाः।  प्रब्धिमानक्षे  तपु  सत्त्विरजस्तममाससस  अमविच्छक्षेदक्षेन  मविदन्तक्षे  इमत  न  तक्षेषमामम् 
अप्रमामप्तपकमविरकमा प्रमामप्तरबस्त इमत कमारणमातम् न सयनोगयाः। तस्ममातम् प्रब्धिमानस्य न समावियवित्विमम्।

९. व्यकस  मह परतन्त्रमम्। यतम् यतम् कमायर ततम् ततम् कमारणपरतन्त्रमममत मनयमयाः। एविस कमायरत्विमातम् व्यकस  
परतन्त्रमम्। प्रकपृ मतस्तपु न कस्यमचतम् कमायरमममत तस्य स्विमातन्त्र्यमम्। 

इत्थस  व्यकमाव्यकयनोयाः  विद्वैब्धिम्यमारमण  ससकक्षेपक्षेण  आलनोमचतमामन।  इदमाननीं  तयनोयाः  समाब्धिम्यमारमण  ससकक्षेपक्षेण 
आलनोच्यन्तक्षे। तथमामह व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यरप्रमतपमामदकमा कमाररकमा -

मत्रगपुणममविविक्षेमक मविषययाः समाममान्यमचक्षेतनस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस  तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुममानम्।। इमत। [११]

(१)  मत्रगपुणमम्, (२)  अमविविक्षेमक, (३)  मविषययाः, (४)  समाममान्यमम्, (५)  अचक्षेतनमम्, (६)  प्रसविब्धिममर  - 
इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यमारमण।
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१.  सत्त्विरजस्तमसमास  समाम्यमाविस्थमा  मह  प्रकपृ मतयाः,  तक्षेन  प्रब्धिमानस  मत्रगपुणमम्।  कमारणगपुणमायाः  मह  कमायर 
अनपुवितरन्तक्षे इत्यतयाः प्रकपृ तक्षेयाः उत्पनस महदमामद व्यकममप मत्रगपुणमम्। यथमा कपृ ष्णतन्तपुजयाः पटयाः कपृ ष्ण एवि भविमत 
तदतम्।

२.  अमविविक्षेमकत्विस  च व्यकमाव्यकयनोयाः ब्धिमरमविरक्षेषयाः। अत्र अमविविक्षेमकतमा नमाम सम्भकयकमाररतमा। न मह 
मकसञ्चदक्षेकस  पयमारप्तस स्विकमायर, अमप तपु सम्भकय, तत्र न एकस्ममातम् कस्यमचतम् कक्षे नमचतम् सम्भवियाः। अथविमा प्रब्धिमानस 
स्वितयाः न मविमविच्यतक्षे  इमत कमारणमातम्  अमविविक्षेमक। महदमादतीमन तत्त्विमामन अमप प्रब्धिमानमातम्  न मविमविच्यन्तक्षे  इमत 
कमारणमातम् अमविविक्षेककीमन। अमती गपुणमायाः इदस व्यकमम्, अमती गपुणमायाः इदस च अव्यकमम् इमत मविविक्षेकयाः कतपुर न रक्यतक्षे 
इमत कमारणमातम् व्यकमादतीमन अव्यकस  च अमविविक्षेमक।

३.  मविषययाः इमत पदक्षेन न आन्तरस मविजमानस प्रब्धिमानमामदतत्त्विमम् इमत स्पषतीकपृ तमम्,  एतक्षेन मविषयपदस्य 
अथरयाः  बमाह्ययाः गमाह्ययाः भनोग्ययाः पदमाथरयाः इमत अङतीकतरव्ययाः। प्रब्धिमानस  मह सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकतयमा सविरयाः  पपुरुषद्वैयाः 
भनोग्यमम्।  एविस  सविमारमण व्यकमामन मत्रगपुणमात्मकत्विक्षेन सपुखदपुयाःखमनोहमात्मकतयमा सविरयाः  पपुरुषद्वैयाः  भनोग्यमामन। तक्षेन च 
व्यकमाव्यकयनोयाः मविषयत्विस ससद्ध्यमत। 

४. प्रब्धिमानस मह समाममान्यमम् इमत उच्यतक्षे। अनक्षेकद्वै याः पपुरुषद्वैयाः गपृह्यतक्षे इमत कमारणमातम् ततम् समाममान्यमम्। यथमा 
घटपटमामदकमम्  अनक्षेकद्वै याः  गपृह्यतक्षे,  यथमा  विमा  नतरककीभकलतमाभङयाः  बहहनमास  बहहनमास  प्रत्यकगनोचरनो  भविमत,  तथद्वैवि 
व्यकमाव्यकयनोयाः उभयनोयाः अमप बहहपपुरुषगमाह्यत्विस समबस्त, पपुरुषबहहत्विमातम्।

५. अव्यकस  प्रब्धिमानस तथमा व्यकमामन सविमारमण अमप अचक्षेतनमामन। चक्षेतनस्तपु कक्षे विलयाः पपुरुषयाः।

६.  प्रसविब्धिममरत्विस व्यकमाव्यकयनोयाः अपरयाः ब्धिमरयाः। बपुदक्षेयाः अहङ्कमारयाः,  ततयाः इबन्द्रियमामण तन्ममात्रमामण च, 

तक्षेभ्ययाः तन्ममात्रक्षेभ्ययाः भकतमामन जमायन्तक्षे। एविस प्रब्धिमानमम् अमप बपुमदस प्रसकतक्षे। तक्षेन उभयनोयाः प्रसविब्धिममरत्विस ससद्ध्यमत। 
प्रसविब्धिममरत्विस्य अथरस्तमावितम् पररणमाममत्विमम् इमत।

इत्थस व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यरविद्वैब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण मनरूमपतमामन। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 अहङ्कमारस्य उपमादमानकमारणस मकमम्।
क) प्रकपृ मतयाः  ख) महतम्  ग) तन्ममात्रमामण  घ) इबन्द्रियमामण

. 18 समासख्यनयक्षे कमत करणमामन।
क) दर ख) एकमादर  ग) दमादर  घ) त्रयनोदर

. 19 समासख्यनयक्षे कमत अन्तयाःकरणमामन।
क) त्रतीमण ख) चत्विमारर  ग) पञ्च  घ) एकमादर

. 20 पञ्च विमायवियाः कक्षे ।

. 21 व्यकमाव्यकयनोयाः कमत विद्वैब्धिम्यमारमण समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमामन।
क) नवि ख) अषबौ  ग) पञ्च  घ) एकमादर
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मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

. 22 व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यमारमण कमामन।

पमाठसमारयाः - 

प्रत्यक्षेकस  दररनमानमास सपृमषमविषयक्षे स्विककीयसस मतस मविरमाजतक्षे। तत्र समासख्यनयक्षे तमावितम् प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगयाः एवि 
सपृमषकमारणमम्।  ससयनोगयाः  नमाम  अत्र  न  घटपटमामदवितम्  समाकमात्सम्बन्ब्धियाः  बनोदव्ययाः,  अमप  तपु 
दपरणप्रमतमबबम्बतमपुखवितम्  मबम्बप्रमतमबम्बसम्बन्ब्धियाः जक्षेययाः। पपुरुषसमामनध्यमातम्  प्रकपृ तबौ  गपुणमानमास  परस्परस विद्वैषम्यस 
जमायतक्षे, ततयाः महत्तत्त्विमामदक्रमक्षेण स्थकलभकतमान्तस जगतम् उत्पदतक्षे। अबस्मनम् मतक्षे सपृषक्षेयाः अबस्त मकसञ्चतम् उद्दक्षेश्यमम्। 
तथमामह परमाथमार प्रकपृ तक्षेररयस प्रविपृसत्तयाः प्रकपृ तक्षेयाः भनोगसमासब्धिकमा,  पपुरुषस्य च कद्वै विल्यसमासब्धिकमा। प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगयाः 
मह सपृषक्षेयाः मनममत्तकमारणमम्,  उपमादमानकमारणस तपु मकलप्रकपृ मतरक्षेवि। मकलप्रकपृ तक्षेयाः अध्यविसमायमात्मकस  महत्तत्त्विमम्, ततयाः 
अमभममानमात्मकयाः  अहङ्कमारयाः,  ततयाः  अहङ्कमारमातम्  रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमायाः  इमत  पञ्च  तन्ममात्रमामण, 

सङ्कल्पमविकल्पमात्मकस  मनयाः,  पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण,  पञ्च कमरबन्द्रियमामण  च  उत्पदन्तक्षे।  पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः  पञ्च 
महमाभकतमामन जमायन्तक्षे। प्रमाणमापमानव्यमाननोदमानसममानमायाः इमत पञ्च विमायवियाः बपुद्ध्यहङ्कमारमननोरूपमान्तयाःकरणत्रयस्य 
समाममान्यव्यमापमारभकतमायाः। अयमक्षेवि समासख्यनयक्षे सपृमषक्रमयाः। अत्र प्रब्धिमानमक्षेवि कक्षे विलमम् अव्यकमम्,  अन्यमामन सविमारमण 
तज्जमातमामन तत्त्विमामन व्यकमामन। तयनोयाः व्यकमाव्यकयनोयाः मविदक्षेतक्षे  तमावितम्  समाब्धिम्यरविद्वैब्धिम्यर।  तथमामह  -  मत्रगपुणमम्, 
अमविविक्षेमक,  मविषययाः,  समाममान्यमम्,  अचक्षेतनमम्,  प्रसविब्धिममर  -  इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः  समाब्धिम्यमारमण।  हक्षेतपुमदम्, 
अमनत्यमम्,  अव्यमामप,  समक्रयमम्,  अनक्षेकमम्,   आसश्रितमम्,  सलङमम्,  समावियविस,  परतन्त्रस  चक्षेमत  व्यकमाव्यकयनोयाः 
विद्वैब्धिम्यमारमण।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 23 मत्रगपुणपररणमामयाः सपृषक्षेयाः कमारणमम् इमत मविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।

. 24 समासख्यनयक्षे सपृमषक्रमस विणरयत।

. 25 सपृषक्षेयाः मकस  तमावितम् प्रयनोजनमम् - इमत समासख्यमतममासश्रित्य आलनोचयत।

. 26 प्रकपृ मतपपुरुषससयनोगमातम् कथस सपृमषजमारयतक्षे इमत मविचमारयत।

. 27 इबन्द्रियमाणमास मविस्तरक्षेण पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

. 28 पञ्च विमायकनमास मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत।

. 29 व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यरमविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।

. 30 व्यकमाव्यकयनोयाः विद्वैब्धिम्यरमविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।

. 31 समासख्यनयक्षे अहङ्कमारस्य पररचययाः दतीयतमामम्।

. 32 समासख्यनयक्षे महत्तत्त्विस्य पररचययाः दतीयतमामम्।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण - 

. 1 समाम्यमाविस्थमा विद्वैषम्यमाविस्थमा चक्षेमत दरमादयस प्रब्धिमानस्य।

. 2 सपृमषकमालक्षे।

. 3 पपुरुषसमनब्धिमानमातम् प्रकपृ तक्षेयाः गपुणत्रयविद्वैषम्यस जमायतक्षे।

. 4 कमारणमस्त्यव्यकस  प्रवितरतक्षे मत्रगपुणतयाः समपुदयमाच्च। पररणमामतयाः ससललवित्प्रमतप्रमतगपुणमाश्रियमविरक्षेषमातम्।।

. 5 सदृरपररणमामयाः।

. 6 पपुरुषस्य मनोकयाः, भनोगश्च प्रकपृ तक्षेयाः इमत सपृषक्षेयाः प्रयनोजनस समासख्यनयक्षे।

. 7 पङ्ग्विन्ब्धियनोयाः।

. 8 “उपरमागमातम् कतपृरत्विस मचत्समामनध्यमातम्” इमत।

. 9 ग) अहङ्कमारमातम्

. 10 पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण श्रिनोत्रत्विक्चकपुरसनमाघमाणमाख्यमामन।

. 11 पञ्च कमरबन्द्रियमामण विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन।

. 12 अध्यविसमायमाबत्मकमा बपुमदयाः।

. 13 अमभममाननोऽहङ्कमारयाः इमत अहङ्कमारस्य लकणमम्।

. 14 रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमायाः पञ्च तन्ममात्रमामण।

. 15 ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम्।

. 16 घ) सत्त्विप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम्। 

. 17 ख) महतम्।

. 18 घ) त्रयनोदर।

. 19 क) त्रतीमण।

. 20 प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानश्चक्षेमत पञ्च विमायवियाः।

. 21 क) नवि।

. 22 मत्रगपुणमम्, अमविविक्षेमक, मविषययाः, समाममान्यमम्, अचक्षेतनमम्, प्रसविब्धिममर - इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः 
समाब्धिम्यमारमण।

॥ इमत तपृततीययाः पमाठयाः ॥
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)4 समासख्यदररनक्षे सत्कमायरविमादयाः
प्रस्तमाविनमा

प्रत्यक्षेकस  दररनमानमास  कक्षे मचतम्  मविरक्षेषमविषयमायाः  भविबन्त यत्र तमामन  दररनमामन  उत्कपृ षतमास  भजन्तक्षे,  तक्षेषमास 
दररनमानमास च प्रब्धिमानविमादत्विक्षेन प्रससमदयाः जमातमा। यथमा न्यमायविद्वैमरषकदररनक्षे अनपुममानप्रममाणमम्, अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे 
मविवितरविमादयाः,  तथद्वैवि  समासख्यदररनस्यमामप  प्रससदनोऽयस  विमादयाः  सत्कमायरविमादयाः।  विस्तपुतस्तपु 
कमायरकमारणसम्बन्ब्धिमानपुसन्ब्धिमानपरम्परमा  प्रमतदररनस  समविलनोक्यतक्षे।  अतयाः  प्रत्यक्षेकस  दररनप्रस्थमानक्षे 
हक्षेतपुहक्षेतपुमद्भिमाविवित्त्विस  व्यमाख्यमातमम्।  तद्व्यमाख्यमानविद्वैमचत्र्यमामद प्रत्यक्षेकस  दररनमानमास  स्विमातन्त्र्यमम्।  सत्कमायरविमादनो  मह 
समासबख्यनमास कमायरकमारणमविषयक्षे रमादमाबन्ततयाः। समासख्यकमाररकमागन्थक्षे आदबौ समासख्यसम्मतमामन प्रत्यकमानपुममानमागममायाः 
इमत त्रतीमण प्रममाणमामन मविचमायर  सबौक्ष्यमातम्  प्रब्धिमानमामदतत्त्विमानमामम्  प्रत्यककमारणक्षेन  उपलबबब्धिनर  भविततीमत मनगद 
प्रब्धिमानससद्ध्यथर  सत्कमायरविमादस  सयपुमककस  प्रमतपमादयमत कमाररकमाकमारयाः। कमायरमम्  उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम्  अमप सतम् विमा 
असतम् विक्षेमत अत्र मपुख्ययाः मविचमारयाः। समासख्यदररनमतक्षे कमायरमम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अमप सदक्षेवि। रकन्यविमामदनमास बबौदमानमास  
मतक्षे  असतयाः कमारणमातम् सतम् कमायरमम् उत्पदतक्षे। नद्वैयमामयकमायाः असत्कमायरविमादमम् अङतीकपु विरबन्त,  तक्षेषमास  मतक्षे  सतयाः 
असज्जमायतक्षे  इमत।  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः  तपु  मविवितरविमादमम्  अभ्यपुपगच्छबन्त।  अबस्मनम्  पमाठक्षे  समासख्यसम्मतयाः 
सत्कमायरविमादयाः  मविस्तरक्षेण  समपुपस्थमापमयष्यतक्षे।  समञ्च  सत्कमायरसम्बदमायाः  बहवियाः  दमाररमनकमविषयमायाः 
आलनोचमयष्यन्तक्षे।

उद्दक्षेश्यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदररनक्षे प्रससदस्य सत्कमायरविमादस्य मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।

➢ सत्कमायरविमादससदयक्षे समासख्यमाचमायरयाः यमायाः यपुकययाः उपस्थमामपतमायाः तमायाः जमायन्तक्षे।

➢ सत्कमायरविमादसम्बबन्ब्धिमन रकन्यकमायरविमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।

➢ सत्कमायरविमादसम्बबन्ब्धिमन असत्कमायरविमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।

➢ सत्कमायरविमादसम्बबन्ब्धिमन मविवितरविमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।

➢ समासख्यमानमास रकन्यविमादखण्डनमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।

➢ समासख्यमानमास मविवितरविमादखण्डनमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
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समासख्यदररनक्षे सत्कमायरविमादयाः मटप्पणती

४.1) असतनय रविनददुः - 
असत्कमायरविमादयाः नद्वैयमामयकमानमामम्। तक्षेषमास  मतक्षे सतयाः असतम् जमायतक्षे,  अथमारतम् सतयाः कमारणमातम् असदक्षेवि 

कमायरमम् उत्पदतक्षे इमत। यथमा - सतयाः भमाविरूपमातम् परममाण्विमादक्षेयाः असतम् पकविरमम् अमविदममानस द्व्यणपुकमामद जमायतक्षे, 
पकविरमम् असदक्षेवि तत्तदम् घटमामदकमायर दण्डचक्रचतीविरमामदसमामगतीसमविमहतमादम् मपृदमामदकमारणमादम् मभनस सदम् उत्पदतक्षे। 

अत्रमायस  भमावियाः  -  स्विनोत्पत्तक्षेयाः  पकविर  ततम्  कमायर  नमासतीदक्षेवि,  पश्चमातम्  कमारणसमामगतीविरमादम्  उत्पदतक्षे  इमत 
कमायरकमारणयनोयाः  अनन्यत्विस  परममाथरतयाः  सत्यत्विस  चक्षेमत।  अयमम्  आरम्भविमादयाः  इत्यमप  अमभब्धितीयतक्षे।  तथमामह 
नद्वैयमामयकमानमास मतक्षे घटनोत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् स घटयाः नमासतीदक्षेवि। कपमालदयससयनोगक्षे समत नकतनस घटरूपस कमायरमम् आरभ्यतक्षे 
इमत कमारणमातम् अयमम् आरम्भविमादयाः इमत उच्यतक्षे।

. )4 2 रकन्यकमायरविमादयाः - 
"रकन्यतमा  एवि  जगतयाः  परममाथरतमा"  -  रकन्यविमामदनयाः  बबौदमायाः  आमनबन्त।  तक्षेषमास  मतक्षे  'असतयाः 

सज्जमायतक्षे'। अस्यमाथर्यो मह  अभमाविमादम् भमावियाः जमायतक्षे इमत। मविनषमादम् एवि बतीजमादम् अङ्कपु रयाः उत्पदतक्षे, नषमातम् च 
दपुग्ब्धिमातम्  दसब्धि,  मविनषमातम्  मपृबत्पण्डमादम् घटयाः  -  इत्यक्षेविमम्  अभमाविगस्तक्षेभ्ययाः बतीजमामदभ्ययाः अङ्कपु रमादपुत्पसत्तदररनमातम्, 
“सविर कमायररूपमायाः भमाविमायाः अभमाविकमारणकमायाः कमायरत्विमातम् बतीजनमारनोत्तरनोत्पनमाङ्कपु रमामदवितम्” इत्यक्षेविमम् अनपुमतीयतक्षे। 
तदमा च बबौदमतमानपुविमामद गबौतमतीयस पकविरपकसकत्रमम् - “अभमाविमादम् भमाविनोत्पसत्तनमारनपुपमपृद प्रमादपुभमारविमातम्” (४.१.१४) 

इमत।  कमायमारदम्  अव्यविमहतपकविरविपृसत्तत्विस  मह  कमारणत्विमम्,  तमद  अङ्कपु रमामदकमायमारदम्  अव्यविमहतपकविरविमतरनयाः 
बतीजमादभमाविस्य  एवि  सम्भविमत,  न  तपु  बतीजमादक्षेयाः  -  इमत  अभमाविस्य  ससदस  कमारणत्विमम्,  न  तपु  भमाविस्य। 
"असदक्षेविक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्,  तस्ममादसतयाः  सज्जमायतक्षे”  इमत श्रिपुत्यमा  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  सविरविस्त्विभमावियाः 
एविमासतीतम् इमत दनोत्यतक्षे। तस्ममादक्षेवि अभमाविमातम् सपृमषविक्षेलमायमास सविरविस्तकनमामम् उत्पसत्तजमारतमा इमत स्पषस प्रमतपमादतक्षे, 
ततश्च  लनोकक्षे  अमप  यदम्  बतीजमामदभ्ययाः  अङ्कपु रमादपुत्पसत्तदृरश्यतक्षे  तत्रमामप  बतीजमामदनमारमादक्षेवि  अङ्कपु रमादपुत्पसत्तररमत 
अविश्यमम् अभ्यपुपक्षेयमम्। सतयाः सदपुत्पदक्षेत चक्षेतम् न कमारणमम् उपमपृद कमायर प्रमादपुभरविक्षेतम्। उपमपृद च कमारणस कमायर 
प्रमादपुभरविदपुपलभ्यतक्षे  यथमा बतीजमाङ्कपु रयाः।  कमारणनोपमदरश्च अभमावियाः,  न जमातपु  भमावियाः। तस्ममातम्  प्रमतपदतक्षे  नकनमम् 
असतयाः सदपुत्पदतक्षे, न सतयाः समदमत।

. )4 3 मविवितरविमादयाः - 
सतयाः मविवितरभकतमम् इदस कमायररूपस जगमदमत अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः अङतीकपु विर बन्त। तस्ममातम् विक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे 

मविवितरविमादयाः  स्वितीमक्रयतक्षे।  कयाः  नमाम  मविवितरयाः  इमत  चक्षेतम्  पकविररूपमापररत्यमागक्षेन  असत्यनमानमाकमारक्षेण  प्रमतभमासयाः 
मविवितरयाः। यथमा - रपुमककमायमास रजतस्य, रज्ज्विमास विमा सपरस्य प्रततीमतयाः। तथमामह उच्यतक्षे मविवितरविमादमविषयक्षे - 

सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविकमार इत्यपुदतीररतयाः।
अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविवितर  इत्यपुदमाहृतयाः।। इमत।

अस्यमाथरयाः - यदमा कस्यमचतम् विस्तपुनयाः विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः भविमत तदमा मविकमार इमत 
उच्यतक्षे  अथमारतम्  पररममाणयाः इमत उच्यतक्षे। यथमा द पुग्ब्धिस  दसब्धिरूपक्षेण पररणमतक्षे। विस्तपुगत्यमा द पुग्ब्धिस्य दसब्धिरूपक्षेण 
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पररणमामयाः भविमत। दपुग्ब्धिस  स्विस  स्विरूपस  पररत्यज्य नकतनस  दसब्धिरूपस  गपृहमामत। परन्तपु  यदमा कस्यमचतम्  विस्तपुनयाः 
विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः न भविमत, विस्तपु तक्षेनद्वैवि रूपक्षेण मविरमाजतक्षे, परन्तपु भमान्त्यमा विस्तपु मभनरूपक्षेण 
प्रततीयतक्षे  तदमा  स  मविवितरयाः  इमत  उच्यतक्षे।  यथमा  रपुकबौ  इदस  रजतमममत  भमजमानक्षे  समत  रजतमम्  स्वितीकतपुर 
भमान्तजनस्य प्रविपृसत्तयाः भविमत। विस्तपुतयाः रपुमकयाः रपुमकरूपक्षेण एवि मविरमाजतक्षे,  न तपु रजतरूपक्षेण। रजतरूपस यतम् 
कमायर भमान्त्यमा प्रमतभमामत, विस्तपुगत्यमा ततम् ममथ्यमाभकतमम्। एविस कमारणस्य विस्तपुतयाः तथमात्विक्षेनद्वैवि बस्थमतयाः, भमान्त्यमा 
च  कमारणस्य  ममथ्यमाकमायरत्विक्षेन  प्रततीमतयाः  एवि  मविवितरयाः।  एतन्मतक्षे  कमारणमक्षेवि  कमायरस्विरूपक्षेण  भमासतक्षे  इमत 
कमारणस्यद्वैवि सत्यत्विस,  न तपु कमायरस्य सत्यत्विमम्। एकमा कमारणसत्तमा एवि मविमविब्धिकमायमारकमारक्षेण भमाससतमा भविमत, 

सपुविणर कपु ण्डलमाकमारक्षेण भमासतक्षे, मपृच्च घटमाकमारक्षेण। कपु ण्डलस यथमा सपुविणरस्यद्वैवि आकमारभक्षेदयाः, घटश्च मपृसत्तकमायमायाः 
तथमा पररदृश्यममानस मविश्विममप सदस्तपुनयाः मविमविब्धिमाकमारममात्रमम्। प्रमाकम्  सपृषक्षेयाः सन्ममात्रमक्षेवि इदममासतीतम्,  नमामतररकस  
मकसञ्चदप्यमासतीतम्। घटररमाविमादययाः यथमा परस्परस मविमभनमा अमप मपृसत्तकमातयाः नमामतररच्यन्तक्षे,  मपण्डस्य घटमातम् 
घटस्य च मपण्डमातम् भक्षेदक्षेऽमप मपृसत्तकमातनो दयनोरमप अमभनत्विमातम्,  तथद्वैवि मविमविब्धिसपृषपदमाथमारक्रमान्तयाः सससमारनोऽमप 
विस्तपुतयाः सदम् नमामतररच्यतक्षे, अमप तपु सतयाः एवि रूपमान्तरस सससमारयाः, यतम् सदम् विस्तपु तदम् ब्रहद्वैवि। अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे 
अमविदमाकमारणमादम्  इदस  ममथ्यमाभकतस  जगतम्  परममाथरसत्यभकतक्षे  ब्रहमण अध्यस्यतक्षे,  ब्रहजमानक्षे  समत अमविदमायमायाः 
नमारयाः भविमत,  तक्षेन ममथ्यमाभकतस  जगदमप ब्रहमण बमासब्धितस  भविमत। अयस मविवितरविमादयाः ममायमाविमामदविक्षेदमाबन्तनमामम्। 
अयमम् अमनविरचनतीयकमारणविमादयाः सत्कमारणविमादयाः विक्षेमत अमभब्धितीयतक्षे।

. )4 4 सत्कमायरविमादयाः
भमारततीयदररनक्षेषपु सत्कमायरविमादयाः अत्यन्तस प्रससदयाः। समासख्यदररनक्षे सत्कमायरविमादयाः स्वितीमक्रयतक्षे। कयाः नमाम 

सत्कमायरविमादयाः इमत चक्षेतम् कमायरमम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  मविदममानमम् अबस्त न विक्षेमत प्रश्नक्षे  दमाररमनकमानमास मभनमतमामन 
सबन्त। तत्र रकन्यविमामदबबौदमानमास मतक्षे कमारणमम् मह अभमाविमात्मकमम् असतम्,  ततयाः सतम् कमायरमम् उत्पदतक्षे इमत। 
आरम्भविमामदनयाः नद्वैयमामयक-विद्वैरक्षेमषकमायाः विदबन्त यतम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  कमायरमम् असतम्, अथमारतम् मविदममानस न मतष्ठमत, 

नकतनमम्  एवि  कमायर  कमारणमातम्  उत्पदतक्षे  इमत।  तस्ममातम्  तक्षे  असत्कमायरविमामदनयाः  इमत।  अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास  मतक्षे 
कमारणमक्षेवि विस्तपुतयाः  सतम्,  ततयाः अमनविरचनतीयमम्  एवि कमायरमम्  उत्पदतक्षे।  एतक्षे  मविवितरविमामदनयाः। समासख्यमानमास  मतक्षे 
उत्पत्तक्षेयाः  प्रमाकम्  कमायर  सतम्,  अथमारतम्  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमाकम्  कमायर  कमारणक्षे  अव्यकरूपक्षेण  मविरमाजतक्षे,  तस्ममातम्  तक्षे 
सत्कमायरविमामदनयाः। तथमामह एतन्मतक्षे मतलक्षेभ्ययाः तद्वैलस यदमा उत्पदतक्षे तदमा तद्वैलयाः मतलक्षेषपु पकविरतयाः एवि अव्यकरूपक्षेण 
मविरमाजतक्षे इमत अङतीकरणतीयमम्। मतलक्षे तद्वैलस पकविरतयाः अमविदममानस चक्षेतम् तदक्षेवि कमायर न कदमामप उत्पदक्षेत। एविस सतयाः 
भमाविरूपमातम् प्रब्धिमानमादक्षेयाः सतम्  कमारणक्षे  मविदममानमक्षेवि अव्यकरूपस कमायर  जमायतक्षे  कमारकव्यमापमारक्षेण अमभव्यज्यतक्षे। 
जमायतक्षे  उत्पदतक्षे  इत्यमामदरबदमानमामम्  सम्पकणरतयाः  नकतनस्य  विस्तपुनयाः  सपृषबौ  न  तमात्पयर  गमाह्यमम्,  अमप  तपु 
अव्यकरूपमादम् व्यकरूपक्षेण अमभव्यकबौ तमात्पयरमम् अविब्धिक्षेयमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः १

. 1 असत्कमायरविमादयाः कक्षे षमामम्।
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क) बबौदमानमामम् ख) समासख्यमानमामम् ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् 

. 2 सत्कमायरविमादयाः कक्षे षमामम्।
क) बबौदमानमामम् ख) समासख्यमानमामम् ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् 

. 3 मविवितरविमादयाः कक्षे षमामम्।
क) बबौदमानमामम् ख) समासख्यमानमामम् ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् 

. 4 "रकन्यतमा एवि जगतयाः परममाथरतमा" - कक्षे षमास मतमम्।
क) बबौदमानमामम् ख) समासख्यमानमामम् ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम् 

. 5 अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा ________।
क) मविकमारयाः ख) पररणमामयाः ग) मविवितरयाः घ) ससस्कमारयाः।

. 6 कनो नमाम मविकमारयाः।

. 7 कनो नमाम मविवितरयाः।

. 8 सत्कमायरविमादमतक्षे उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  कमायर कमारणक्षे कक्षे न रूपक्षेण मतष्ठमत।

. )4 5 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे कमारणमामन - 
सत्कमायरविमादमाभ्यपुपमगक्षे समासख्यमानमास स्विककीयमायाः यपुकययाः सबन्त। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् -

असदकरणमादपुपमादमानगहणमातम् सविरसम्भविमाभमाविमातम्।
रकस्य रक्यकरणमातम् कमारणभमाविमाच्च सत्कमायरमम्।। इमत। [९]

समासख्यकमाररकमायमास  सत्कमायरविमादस्य  अभ्यपुपगमक्षे  पञ्च  कमारणमामन  प्रदमररतमामन।  तमामन  मह  -  १. 

असदकरणमातम्  २.  उपमादमानगहणमातम्  ३.  सविरसम्भविमाभमाविमातम्  ४.  रकस्य रक्यकरणमातम्  ५.  कमारणभमाविमातम् 
चक्षेमत।

कमारणव्यमापमारमादम् ऊध्विरममवि ततयाः प्रमागमप सदक्षेवि कमायरमम्, कपु तयाः। (१) असदकरणमातम्- असतयाः कतपुरमम् 
अरक्यत्विमातम्  सदक्षेवि  मह  कतपुर  रक्यतक्षे  नमासमदमत।  पपुनयाः  कस्ममातम्।  (२)  उपमादमानगहणमातम्-  कमारणद्वैयाः  सह 
कमायरस्य सम्बन्ब्धिमातम्--  कमायरण सम्बदस मह कमारणस कमायरस्य जनकस  भविमत नमासम्बदस,  सम्बन्ब्धिश्च कमायरस्य 
असतयाः न सम्भविमत,  तस्ममातम् समदमत। पपुनयाः कस्ममातम्।  (३)  सविरसम्भविमाभमाविमातम् --  कस्यमचतम् उत्पत्तयक्षे 
मकसञ्चदम् उपमादतीयतक्षे, न तपु सविरस्य उत्पत्तयक्षे सविरमम् उपमादतीयतक्षे इमत कमायरकमारणत्वियनोयाः मनयमयाः उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  
कमायरस्य असत्त्विपकक्षे न उपपदतक्षे,  घटनोत्पमादनमाथर मपृसत्तकमा गपृह्यतक्षे,  न तन्त्विमामद,  यमद उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् असदक्षेवि 
कमायर स्यमातम् तदमा कमायमारसत्त्विस्य सविरत्र अमविरक्षेषमातम् तन्त्विमामदभ्यनोऽमप घट उत्पदक्षेत, न च उत्पदतक्षे, तस्ममातम् 
न कमायरमम् असतम्,  सत्त्विपकक्षे तपु घटस्य मपृसत्तकमायमास सत्त्विमातम् मपृसत्तकमातयाः घटनोत्पसत्तयाः सम्भविमत,  असम्बदस्य 
जन्यत्विक्षे तपु सविर कमायरजमातस सविरस्ममातम् भविक्षेतम्,  न चद्वैतदबस्त,  तस्ममातम् समदमत। पपुनयाः कस्ममातम्।  (४)  रकस्य 
रक्यकरणमातम् -- रकक्षे न मह कमायर मक्रयतक्षे न अरकक्षे न, यतयाः रकस  कमारणस रमकसम्बदमक्षेवि रक्यस करनोमत, न 
असम्बदमममत रकस्य रक्यकमायरकरणमान असतयाः उत्पसत्तयाः इत्यथरयाः। कमारणक्षे तदमात्मनमा वितरममानमा कमायरस्य 
अव्यमाकपृ तमाविस्थमारूपमा  अनमागतमाविस्थमा  एवि  कमायरमनयमाममकमा  रमकयाः,  तयमा  सम्बदस  कमायर  च  रक्यमममत 
अनमागतमाविस्थमावित्त्विक्षेन  कमारणक्षे  कमायरस्य  सत्त्विमातम्  न  कमायरस्य  असत्त्विमममत  तत्त्विमम्।  पपुनयाः  कस्ममातम्।  (५) 
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कमारणभमाविमातम् -- कमायरस्य कमारणमात्मकत्विमातम् इत्यथरयाः, न मह कमारणमादम् मभनस कमायर, कमारणस च समदमत कथस 
तदमभनस कमायरमम् असदम् भविक्षेतम्, तस्ममातम् समदमत।

. . )4 5 1  असदकरणमातम् -
तत्र  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमागमप  कमायरस्य  सत्तमास  प्रमत  प्रथमस  हक्षेतपुमम्  आह  असदकरणमातम्  इमत।  असतयाः 

अभमाविमात्मकस्य  अकरणमातम्  कक्षे नमचतम्  प्रकमारक्षेणमामप  कतपुरमम्  अरक्यत्विमादम्  इत्यथरयाः।  समासख्यमानमास  नयक्षे 
कमारकव्यमापमारमातम् पकविर  कमायरमम् असतम् अभमाविमात्मकस  चक्षेतम्  कक्षे नमामप प्रकमारक्षेण तस्य कमायरस्य उत्पसत्तयाः कतपुर  न 
रक्यतक्षे।  कमारणमध्यक्षे  सकक्ष्मतयमा मविदममानस्य अव्यककमायरस्य एवि कमारकव्यमापमारमादम् व्यकरूपक्षेण प्रकमारनस 
कतपुर रक्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यतत्त्विकबौमपुदमास विमाचस्पमतममश्रिक्षेण - “असच्चक्षेतम् कमारणव्यमापमारमातम् पकविर कमायर 
नमास्य सत्त्विस कतपुर कक्षे नमामप रक्यस, न मह नतीलस मरबल्पसहस्रक्षेणमामप पतीतस कतपुर रक्यतक्षे।” इमत। 

ननपु  "सनम् घटयाः,  असनम् घटयाः” इमत व्यविहमारयाः अस्ममामभयाः मक्रयतक्षे। पमाकमातम् पकविरमम् यथमा “श्यमामयाः 
घटयाः” इमत घटक्षे श्यमामतमा,  पमाकमानन्तरस च “रकयाः घटयाः” इमत घटक्षे रकतमा उपपदतक्षे तथद्वैवि उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् 
घटस्य असत्त्विस ब्धिमरयाः, उत्पत्तक्षेयाः अनन्तरस घटस्य सत्त्विस ब्धिमरयाः इमत सदसत्त्विक्षे मविकमारजमातस्य ब्धिमर्मौ अभ्यपुपगन्तपुस 
रक्यतक्षे इमत चक्षेतम् न,  सदसत्त्विक्षे मह ब्धिमर्मौ,  न तबौ ब्धिममरणमम् अन्तरक्षेण स्थमातपुमम् अहरतयाः। यतनो ब्धिममरसत्त्विस मविनमा 
ब्धिमरसत्त्विमम् अनपुपपनमम् तस्ममातम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायरस्य सत्त्विस बस्थतमम् इमत अङतीकरणतीयमम्। अस्यमाथरयाः  - 
यमद सदसत्त्वियनोयाः ब्धिमरत्विस स्वितीमक्रयतक्षे तमहर असत्त्विसमयक्षे तनमास्ततीमत उच्यक्षेत। तदमा कस्य ब्धिमरयाः असत्त्विमम् इमत 
विकव्यमम्,  न मह अमविदममानक्षे ब्धिममरमण तस्य ब्धिमरयाः मविदममानयाः इमत कथसञ्चदम् उपपदतक्षे। ब्धिममरसत्त्विक्षे अभ्यपुपगतक्षे 
चक्षेतम्  ब्धिमरसत्त्विस  स्वित  एवि  अभ्यपुपगतस  भविततीमत  नद्वैवि  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  कमायमारसत्त्विस  जमातपु  ससध्यमत  प्रत्यपुत 
कमायरसत्त्विमममत।

मकञ्च, ब्धिममरसम्बन्ब्धिक्षेन मविदममानक्षेन ब्धिमरणद्वैवि तदमाश्रियत्विस सङच्छतक्षे इमत मनयमकमारणमातम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् 
“घटयाः असनम्” इमत अमभब्धिमानमम् अमप न सङतस भविमत। घटयाः असनम् इत्यस्यमाथरयाः असत्त्विरूपब्धिममारश्रियनो घटयाः 
इमत। उत्पत्तक्षेयाः  प्रमाकम्  ब्धिममरणमा  सह सम्बन्ब्धिमम्  अलभममानस्य असत्त्विरूपब्धिमरस्य ब्धिम्यमारश्रियत्विस  कथममप न 
सङच्छतक्षे। यथमा  'नतीलस  कमलमम्'  इत्यस्य  'नतीलगपुणरूपब्धिममारश्रिययाः कमलमम्'  इत्यथरयाः बनोध्यतक्षे,  तथमा  'असनम् 
घटयाः' इत्यस्यमामप 'असत्त्विरूपब्धिममारश्रिययाः घटयाः' इत्यक्षेविमाथर्यो विमाच्ययाः। स च ननोपपदतक्षे, कमलक्षेन सह नतीलस्य इवि 
असतमा  घटक्षेन  सह  असत्त्विरूपब्धिमरस्य  असम्बदत्विमातम्।  तस्ममातम्  ब्धिममरसम्बन्ब्धिक्षेन  मविदममानक्षेन  ब्धिमरणद्वैवि 
तदमाश्रियत्विमनयममातम् न असम्बन्ब्धिक्षेन असत्त्विक्षेन ब्धिमरण तदमाश्रियत्विसम्भवियाः।

ननपु उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर समदमत अभ्यपुपगम्यतक्षे चक्षेतम् कपृ तस तमहर कपु लमालमामदव्यमापमारक्षेण। न मह अन्यतम् 
मकममप  अविमरषमबस्त  यदथर  कपु लमालमामदव्यमापमारयाः  अथरविमानम्  भविक्षेतम्।  न  च  घटमामदस्विरूपससद्ध्यथरयाः 
कमारकव्यमापमारयाः इमत विमाच्यमम्,  तस्य प्रमागक्षेवि ससदत्विमातम्। करणस मह उत्पत्त्यनपुकक लव्यमापमारयाः,  नमासबौ सतयाः जमातपु 
सम्भविमत।  न  मह  मविदममानस्य  उत्पसत्तयाः  कक्षे नमचतम्  क्विमचतम्  दृश्यतक्षे।  ततश्च  यथमा  प्रमाकम्  ससदत्विमातम् 
मपृबत्पण्डमादक्षेयाः  कमारणस्य स्विरूपससद्ध्यथर  न कबश्चदम् व्यमामप्रयक्षेत,  तथद्वैवि प्रमाकम्  ससदत्विमातम्  कमायरस्विरूपस्य 
तत्प्रससदयक्षेऽमप न कबश्चतम्  व्यमामप्रयतक्षे। दृश्यतक्षे  मह लनोकक्षे  कमायरस्विरूपससद्ध्यथर  लनोकयाः व्यमामप्रयतक्षे।  अतयाः 
अबस्त  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमागम्  अभमावियाः  कमायरस्य  यक्षेन  कमारकव्यमापमारनो  भविमत  अथरविमानम्  इमत  चक्षेतम्  उच्यतक्षे 
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विमाचस्पमतममश्रिक्षेण  - "कमारणमाच्च सतनोऽमभव्यमकरक्षेविमाविमरष्यतक्षे"  इमत। अस्यमाथरयाः  -  कमारणव्यमापमारमातम्  प्रमागमप 
व्यविहमारयनोग्यसकक्ष्मरूपक्षेण ससदस्य सतयाः कमायरस्य यमा  व्यविहमारयनोग्यस्थकलरूपमापमादनरूपमा अमभव्यमकयाः समा 
पपुनयाः कमारणमातम्  कपु लमालमामदव्यमापमारमादम् भविमत,  इत्यक्षेविमम्  अमभव्यमकरक्षेवि समाध्यतयमा अविमरष्यतक्षे,  न उत्पसत्तयाः 
इत्यथरयाः। तथमामह  -  यस्य विस्तपुनयाः अमभव्यमकयाः भमविष्यमत समा तस्यमा अनमागतमाविस्थमा,  यस्य अमभव्यमकयाः 
पकविरमम्  आसतीतम् समा तस्य अततीतमाविस्थमा। यच्च विस्तपु स्विव्यमापमारमारूढमम् अमभव्यमकममापनस भवितम् वितरतक्षे  समा 
तस्य वितरममानमाविस्थमा इमत बस्थमतयाः। तत्र उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर मविदममानस भविक्षेतम् चक्षेतम् न अमविदममानमम् इमत 
कमारणमादम् दण्डचक्रमामदनमा नकतनतयमा मकस  समाध्यतक्षे इमत नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः। समासख्यमायाः तत्र एविस सममादब्धिमत 
-  दण्डमादतीमन यमामन सबन्त कमारणमामन न जमातपु तमामन मकसञ्चदम् अपकविरमम्  असतम् घटमामदकमायरमम् उत्पमादयबन्त, 

मकन्तपु अव्यकमाविस्थयमा कमारणक्षे मविदममानमक्षेवि घटमामदकमायर वितरममानमास्थमास नयबन्त। कमारणव्यमापमारमायाः कमारणमक्षेवि 
पपृथपुबपुध्ननोदरमामदकमायमारकमारक्षेण व्यविस्थमापयबन्त।

ननपु वितरममानमास्थक्षेन मपृबत्पण्डक्षेन यथमा घटस्य आमविभमारविनो भविमत, घटक्षे उत्पनक्षे अततीतमाविस्थमाममापनमातम् 
मपृबत्पण्डमादमप तथद्वैवि पपुनयाः घटनोत्पसत्तयाः मकस  न जमायतक्षे,  समासख्यमतक्षे घटस्य वितरममानकमालक्षेऽमप अततीतमाविस्थस्य 
मपृबत्पण्डस्य  मविदममानत्विमातम्  इमत  चक्षेद पुच्यतक्षे  -  वितरममानमाविस्थमापनस  यतम्  कमारणमबस्त  तदक्षेवि  कमायरस्य 
व्यकमाविस्थमासम्पमादनक्षे  समथर  भविमत,  न  अततीतमाविस्थमममत  अततीतमाविस्थक्षेन  कमारणक्षेन  कमायरस्यमामविभमारविनो  न 
भविततीमत।  ननपु  कमायरमम्  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमागत्यन्तमम्  असदम्  भविक्षेच्चक्षेतम्  कमारणव्यमापमारक्षेणमामप  ननोत्पदक्षेत।  न  मह 
अत्यन्तमासच्छरशृङमादययाः  कमारणव्यमापमारक्षेण  कथसञ्चदपुत्पमादमयतपुस  पमारयन्तक्षे।  सच्चक्षेतम्  तत्र  कमारणव्यमापमारक्षेण 
नमाबस्त  प्रयनोजनमम्,  तस्य  पकविरमक्षेवि  मविदममानत्विमातम्।  अतयाः  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  कमारणमात्मनमा  सदम्  भविदमप  कमायर 
कमायमारत्मनमा भविमत असमदमत अभ्यपुपगम्यतक्षे। अनक्षेन असदमादनो नमापदतक्षे,  कमारणव्यमापमारनोऽमप च सप्रयनोजनयाः 
उपपदतक्षे।  तदक्षेवि  मह लनोकक्षे  कमारणव्यमापमारक्षेण  ननोत्पदतक्षे  यतम्  कक्षे नमामप  रूपक्षेण उत्पत्तक्षेयाः  पकविर  न  वितरतक्षे,  यथमा 
ससकतमासपु  तद्वैलमम्।  न चद्वैविममदस  कमायरमम्  अभ्यपुपक्षेयतक्षे  यक्षेन असदमादयाः आपदक्षेत। तमद प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  कमायररूपक्षेण 
असदम्  भविदमप  कमारणरूपक्षेण  सदम्  अभ्यपुपक्षेयतक्षे।  तस्य च कमारणव्यमापमारक्षेण  उत्पसत्तयाः यपुज्यतक्षे  इमत नमाबस्त 
कबश्चतम् मविरनोब्धियाः। कमारणव्यमापमारनो मह न मककसञ्चदम् अपकविर कपु रुतक्षे। तत्र तत्समामथ्यमारभमाविमातम्। अन्यथमा ससकतमासपु 
तद्वैलममप कपु विरत। न च तत्कपु विमारणनो लनोक्यतक्षे। तमहर  मकस  तक्षेन मक्रयतक्षे। कमारणरूपक्षेण सद्भिवितम् कमायर यक्षेन कमायरण 
रूपक्षेण सन मविदतक्षे तक्षेन रूपक्षेण तस्य सत्त्विममापमादतक्षे इमत। 

कमारणव्यमापमारमादम्  असतयाः  एवि  कमायरस्य  अमभव्यमकरस्तपु  इमत  चक्षेतम्  न,  पकविर  सतयाः  एवि  विस्तपुनयाः 
अमभव्यमकयाः यपुकमा,  न तपु असतयाः। पतीडनक्षेन मतलक्षेषपु तद्वैलस्य,  अविघमातक्षेन ब्धिमान्यक्षेषपु तण्डपुलमानमामम्,  दनोहनक्षेन गनोषपु 
पयसयाः उत्पसत्तयाः भविमत। मतलमामदषपु प्रमागम् अमविदममानमानमामम् एवि तद्वैलमादतीनमास पतीडनमामदनमा भविमत अमभव्यमकयाः 
इमत सतयाः एविमामभव्यमकयाः भविमत, नमासतयाः इत्यथरयाः। मककञ्च, असतयाः अमभव्यकबौ तपु नमाबस्त कबश्चदम् दृषमान्तयाः। 
तथमामह समासख्यसकत्रमम् - “नमासदपुत्पमादनो नपृशृङवितम्”(१.११४) इमत। यथमा असतयाः नरमविषमाणस्य न कथसञ्चदम् 
उत्पसत्तभरमवितपुमम् अहरमत, तथमा असतयाः कमायरस्यमामप न रक्यमा कमारकव्यमापमारक्षेण उत्पसत्तयाः कतपुरमम् इमत दपुषयाः एवि 
तमामकर कमामभमतयाः असत्कमायरविमादयाः इमत भमावियाः। तदक्षेविमम् "असदकरणमातम्” इमत प्रथमनो हक्षेतपुव्यमारख्यमातयाः।
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. . )4 5 2 उपमादमानगहणमातम् 
कमारणव्यमापमारमातम्  प्रमाकम्  कमायरस्य सत्त्विक्षे  मदततीयनो  हक्षेतपुमहर  -  “उपमादमानगहणमातम्” इमत। उपमादमानमानमास 

कमारणमानमास  गहणस  कमायरण  सम्बन्ब्धियाः  उपमादमानगहणमम्।  तस्ममादपुपमादमानकमारणद्वैयाः  कमायरस्य  सम्बन्ब्धिमादमप 
कमायरमपुत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  सदक्षेवि। कमायरण सम्बदस कमारणमक्षेवि कमायरस्य जनकस  भविमत। सम्बन्ब्धिनो मह मदमनष्ठयाः भविमत। 
कमायरमम् असतम् चक्षेतम् एकस्य सम्बबन्ब्धिनयाः कमायरस्य असत्त्विक्षे तक्षेन सह कमारणस्य सम्बन्ब्धियाः न उपपदतक्षे। तस्ममातम् 
असम्बदस्य  कमायरस्य  उत्पमादक्षे  कमारणस्य  समामथ्यर  न  सङच्छक्षेत।  अतयाः  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमाकम्  कमायरमम्  सदक्षेवि 
अङतीकरणतीयमम्। तथमामह समासख्यसकत्रमम् - “उपमादमानमनयममातम्” (१.११५) इमत।

यस्य खलपु कमायरस्य यतम् कमारणस मनयतस  यथमा मपृसत्तकमा घटस्य,  तन्तविश्च पटस्य,  ततम् सत्यक्षेवि 
तबस्मनपुपलभ्यतक्षे  नमासमत।  यमद  कमायर  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  कमारणतयाः  अनन्यस  न  भविक्षेतम्  तदमा  न  तबस्मनम्  सत्यमप 
उपलभ्यक्षेत। न मह मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः पटयाः मपृसत्तकमायमास सत्यमामम् उपलभ्यतक्षे, न विमा तन्तपुभ्ययाः अन्यनो घटयाः सत्सपु 
तन्तपुषपु कदमामचदपुपलभ्यतक्षे। ननपु मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः घटयाः,  तन्तपुभ्ययाः अन्यश्च पटयाः,  नमह मपृसत्तकमा एवि घटयाः, 
तन्तवियाः एवि पटयाः इमत चक्षेतम् अस्तपु तमहर  - यथमा अबस्त मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः घटयाः,  तथद्वैवि मपृसत्तकमातयाः पटनोऽमप 
अन्ययाः एवि। इत्थमक्षेवि तन्तपुभ्ययाः यथमा पटयाः अन्ययाः,  तथद्वैवि तन्तपुभ्ययाः घटनोऽमप अन्ययाः एवि। तथमामप अबस्त 
कबश्चदम् मविरक्षेषयाः यक्षेन घटनोत्पत्तयक्षे मपृसत्तकमा एवि उपमादतीयतक्षे, न तन्तवियाः, पटनोत्पत्तयक्षे च तन्तवियाः एविनोपमादतीयन्तक्षे 
न मपृसत्तकक्षे मत। उपलभ्यतक्षे  च सविरत्र मपृसत्तकमायमास भविन्त्यमास घटयाः,  तन्तपुषपु  भवित्सपु पटयाः। यद्भिमाविक्षे  यतम् मनयमक्षेन 
उपलभ्यतक्षे  तस्ममादबस्त तस्य अनन्यत्विस  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  इमत मनश्चययाः। अन्वियव्यमतरक्षेकबौ  मह उपलबबब्धिपथमम् 
आरनोहन्तबौ  कमायरस्य  कमारणमान्यत्विमानन्यत्विक्षे  तमाविदम्  अविगमयतयाः।  मपृद्घटयनोयाः  तन्तपुपटयनोश्च  यथमा 
अन्वियव्यमतरक्षेकबौ दृश्यक्षेतक्षे  न तथमा मपृत्पटयनोयाः तन्तपुघटयनोश्च प्रमाप्नपुतयाः। मकस  कमारणमम्। प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः मपृदनन्यनो 
घटयाः,  तन्त्विनन्यश्च पटयाः वितरतक्षे  नमातनो  मविपरतीतमम्  इमत मविस्पषस  तत्कमारणमम्  अविगन्तपुस  रक्यतक्षे,  नमास्त्यत्र 
कबश्चतम् ससरयमाविकमारयाः। 

अमप च लनोकक्षे  खलपु दध्यसथरमभयाः मनयमक्षेन कतीरमक्षेवि उपमादतीयममानस दृश्यतक्षे,  घटमासथरमभयाः च मपृसत्तकमा। 
कमायर चक्षेतम् प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमारणमानन्यस न भविक्षेतम् तदमा तत्तत्कमायमारसथरनमास तत्तत्कमारणनोपमादमानमनयमनोऽयस न दृश्यक्षेत, 

मकन्तपु  ततनो  मविपरतीतममप  अनपुभकयक्षेत।  न  च  दध्यमासथरमभयाः  मपृसत्तकमा  उपमादतीयममानमा  क्विमचतम्  अनपुभकयतक्षे, 
घटमासथरमभश्च कतीरमम्। मकमत्र कमारणमम्। इदमक्षेवि कमारणस यतम्  -  न तक्षे प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः मपृसत्तकमातयाः अनन्यदम् दसब्धि 
पश्यबन्त,  नमामप  कतीरमादम्  अनन्यस  घटस  लनोचयबन्त।  यस्य  तपु  प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः  असत्कमायर  तस्य  सविरस्य  सविरत्र 
असत्त्विमामविरक्षेषक्षेण कस्ममातम्  कतीरमक्षेवि  दध्यथरमपुपमादतीयतक्षे  न मपृसत्तकमा,  मपृसत्तकक्षे वि घटमाथरमम्  उपमादतीयतक्षे  न कतीरमम् 
इत्यस्य नमाबस्त मककसञ्चतम् सदपुत्तरमम्। यमद उच्यक्षेत असत्त्विमामविरक्षेषक्षेऽमप तत्तत्कमारणक्षे तत्तत्कमायर्योत्पमादकयाः कबश्चतम् 
अमतरययाः हक्षेतपुयाः अभ्यपुपगम्यतक्षे  इमत चक्षेतम्  न,  प्रकमारमान्तरक्षेण असदमादयाः पररत्यज्यतक्षे,  पररगपृह्यतक्षे  च सदमादयाः। 
कमायरस्य  कमारणक्षे  अनन्यत्विक्षेन  अविस्थमानस्यद्वैवि  अमतरयपदमाथरत्विमातम्।  न  ह्यक्षेतदम्  असत्कमायरविमादक्षे  कथसञ्चतम् 
उपपदतक्षे।
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. . )4 5 3 सविरसम्भविमाभमाविमातम् 
उपमादमानगहणमादम् इमत मदततीयक्षे  हक्षेतबौ प्रमतपमामदतस  यतम्  कमायरण सम्बदस  कमारणमक्षेवि कमायरस्य जनकस  

भविमत,  न असम्बदमम्,  सम्बन्ब्धिस्य मदमनष्ठत्विमनयममातम् इमत। तत्र यमद आमकप्यतक्षे यतम् असम्बदमक्षेवि कमायर 
कमारणमाज्जमायतमामम्। असदक्षेवि कमायरमम् उत्पदतमास नमाम इमत तत्र आकक्षेपस्यमास्य मनरमाकरणमाय उच्यतक्षे हक्षेत्विन्तरमम् 
-  सविरसम्भविमाभमाविमामदमत।  यमद  असम्बदमातम्  कमारणमादम्  असम्बदस्य  कमायरस्य  उत्पसत्तयाः  स्वितीमक्रयतक्षे  तदमा 
यस्ममातम्  कस्ममाबच्चतम्  कमारणमादम् यस्य कस्यमामप कमायरस्य उत्पसत्तयाः आपदक्षेत,  सविरस्ममादक्षेवि सविर  कमायरजमातस 
भविक्षेतम्। तक्षेन तन्तपुभ्यनो घटस्य, मपृसत्तकमातयाः पटस्य उत्पसत्तयाः आपदक्षेत। एतत्तपु न सम्भविमत। अतनो यक्षेन कमारणक्षेन 
यस्य कमायरस्य सम्बन्ब्धियाः, तक्षेन कमारणक्षेन तस्यद्वैवि कमायरस्य उत्पसत्तयाः स्यमादम् इमत अङतीकमायरमम्। तथमा स्वितीकपृ तक्षे तपु 
पकविर्योकयपुक्त्यमा  असतयाः  सम्बन्ब्धिस्य  अनभ्यपुपगममानपुरनोब्धिक्षेन  सदक्षेवि  कमायरमम्  इमत  स्वितीकमायरमम्।  तथमाह्यमाहहयाः 
समासख्यविपृदमायाः -

असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वैयाः सत्त्विसमङमभयाः।
असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।। इमत।

श्लनोकमाथरयाः - असत्त्विक्षे कमायरस्य उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अमविदममानत्विक्षे समत, [तक्षेषमास कमायमारणमामम्] सत्त्विसमङमभयाः 
सत्त्विब्धिममारश्रियद्वैयाः कमारणद्वैयाः सह सम्बन्ब्धिनो नमाबस्त न स्यमातम्,  सदसतनोयाः सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः। कमारणद्वैयाः असम्बदस्य 
च कमायरस्य उत्पसत्तमम्  इच्छतनो मतक्षे  व्यविबस्थमतयाः  "मपृद एवि घटयाः कनकमादक्षेवि कटकमम्” “कतीरमादक्षेवि दसब्धि” 
इत्यक्षेविसरूपमा व्यविस्थमा न स्यमातम्, मकन्तपु “सविरस्ममातम् सविर्योत्पसत्तयाः” इत्यक्षेविसरूपमा अव्यविस्थमा एवि भविक्षेदम् इत्यथरयाः। 
तथमा च समासख्यसकत्रमम् “सविरत्र सविरदमा सविमारसम्भविमातम्” (१.११६) इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 सत्कमायरप्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा कमा।

. 10 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे कमत कमारणमामन कमाररकमाकमारद्वैयाः मनगमदतमामन।
क) त्रतीमण ख) चत्विमारर ग) पञ्च   घ) षटम्  

. 11 रकस्य रक्यकरणमातम् इत्यत्र रमकनमारम कमा।

. 12 “नमासदपुत्पमादनो नपृशृङवितम्” इमत समासख्यसकत्रक्षेण मकस  बनोध्यतक्षे।

. 13 उपमादमानगहणमातम् इत्यत्र उपमादमानगहणस नमाम मकमम्।

. 14 असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः.... इमत श्लनोकस  पकरयत।

. . )4 5 4 रकस्य रक्यकरणमातम्

कमारणसम्बदमक्षेवि कमायर  कमायरसम्बदक्षेन कमारणक्षेन जन्यतक्षे,  न तपु असम्बदमम् असम्बदक्षेन,  अन्यथमा 

अनविस्थमा  इमत असहममानयाः तमामकर कयाः  रङ्कतक्षे  -  कमायरण असम्बदममप सतम्  कमारणस  तदक्षेवि  कमायर  करनोमत, 
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यबस्मनम् कमायर यतम् कमारणस रकस  ततम् कमारणस तत्कमायर जनयमत, न सविरमम्। तक्षेन च “मपृद एवि घटयाः, कनकमादक्षेवि 

कटकमम्” इमत व्यविस्थमा असत्कमायरविमादक्षे अमप ससघटतक्षे,  मपृदमादतीनमास घटमादपुत्पमादनक्षे एवि रमकमत्त्विमातम्। तस्ममातम् 
कमायरकमारणयनोयाः सम्बन्ब्धिकल्पनक्षेन नमाबस्त मकसञ्चतम् प्रयनोजनमम्। कमायर्योत्पमामदकमा रमकमहर  कमारणक्षे मविदतक्षे  इमत 

कमारणमातम्  रमकयाः कमारणमनष्ठमा। कथस  तदम् अविगम्यतक्षे  इमत चक्षेतम्  कमायरदररनमातम्  “मपृदयाः एवि घटयाः,  कनकमादक्षेवि 

कटकमम्” इमत प्रमतमनयतकमायर्योत्पत्त्यन्यथमानपुपपसत्तजमानमातम्। तथमा चमानपुममानमम् “विह्निबौ दमाहमानपुकक लमा रमकरबस्त, 

दमाहरूपकमायरजनकत्विमातम्,  यनद्वैविस  तनद्वैविमम्”  इमत।  तत्र  कमायरमनयमामकयाः  कबश्चदम्  अमतरयमविरक्षेषयाः, 
समामथ्यरमविरक्षेषनो विमा रमकयाः। तक्षेन रमकमतयाः एवि कमारणस्य कमायरजनकत्विमाभ्यपुपगमक्षेन सविरस्ममातम् सविर्योत्पसत्तरूपमा 

अव्यविस्थमा न सङच्छतक्षे इमत चक्षेद पुच्यतक्षे सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे चतपुथर्यो हक्षेतपुयाः - रकस्य रक्यकरणमातम् इमत।

कमायरजननरमकममत कमारणक्षे  मविदममानमा  समा  रमकयाः मकस  सविरकमायरमविषयमा  (सविरकमायर्योत्पमादनसमथमार 

इत्यथरयाः)  आहनोबस्वितम् रक्यकमायरमविषयमा  (यतम् उत्पमादमयतपुस  रक्यस तत्कमायरमविषयमा इत्यथरयाः)। सविरकमायरमविषयमा 

इमत प्रथमयाः पकयाः स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् "सविर सविरस्ममातम् सम्भविक्षेतम्” इत्यक्षेविसरूपमा अव्यविस्थमा सपुबस्थतमा एवि भविक्षेतम्। 

तक्षेन मह कनकक्षे  सविरकमायरमविषयमा रमकयाः अस्ततीमत ततयाः घटमादतीनमाममप उत्पसत्तयाः आपतक्षेतम्, “मपृदयाः एवि घटयाः, 
कनकमादक्षेवि कटकमम्” इमत व्यविस्थमायमाश्च अनपुपपसत्तयाः भविक्षेतम्। रक्यकमायरमविषयमा रमकयाः इमत मदततीययाः पकयाः 
स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् अमविदममानक्षे रक्यक्षे कमायर तमदषयमा रमकयाः कथममप विकपुस  न रक्यतक्षे इमत दनोषयाः आपतमत। 

तथमामह - यमद समा रमकयाः रक्यकमायरमविषयमा इमत स्वितीमक्रयतक्षे तदमा कमारणव्यमापमारमातम् प्रमाकम्  रक्यस तमावितम् कमारणक्षे 
नमास्ततीमत  रक्यकमायरमविषयमा  रमकयाः  कमारणक्षे  कथस  मतष्ठक्षेतम्।  न  मह  मविदममानक्षे  कमारणक्षे  अमविदममानमा 

रक्यकमायरमविषयमा  रमकयाः  कथसञ्चतम्  स्थमातपुमहरमत,  सतनोयाः  एवि  मविषयमविषमयभमाविसम्बन्ब्धिस्य  सम्भविमातम्। 
कमारणस्य मविदममानत्विक्षेन रक्यकमायरस्य च अमविदममानत्विक्षेन न तयनोयाः कथममप मविषयमविषमयभमाविनो घटतक्षे।

ननपु 'समा रमकयाः सविरत्र मविदतक्षे' इमत स्वितीमक्रयतक्षे, परन्तपु सविरस्ममातम् सविरकमायर्योत्पसत्तस्तपु न। तथमाभकतयाः 

स रमकमविरक्षेष एवि मविदतक्षे, यस्ममातम् रमकभक्षेदमातम् कमारणस मकसञ्चदक्षेवि कमायर जनयमत न सविरमम्, ततश्च  'मपृदयाः एवि 

घटयाः, तन्तपुभ्ययाः एवि पटयाः’ इमत व्यविस्थमा असत्कमायरविमादक्षेऽमप घटतक्षे इमत न दनोषयाः इमत चक्षेतम् न। कमारणमनष्ठयाः स 
रमकभक्षेदयाः  कमायरसम्बदयाः  कमायमारसम्बदनो  विमा।  कमायरसम्बदयाः  स  कमारणमनष्ठयाः  रमकभक्षेदयाः  इमत  चक्षेतम्  नद्वैततम् 

सम्भविमत, अमविदममानक्षेन कमायरण सह मविदममानकमारणमनष्ठरमकमविरक्षेषसम्बन्ब्धिस्य विकपु मम् अरक्यत्विमातम्। न मह 

मविदममानकमारणमनष्ठरमकभक्षेदसम्बन्ब्धियाः  अमविदममानकमायरण  सह  विकपुस  यपुज्यतक्षे,  सदसतनोयाः  सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः। 

यमद स रमकभक्षेदयाः कमायमारसम्बदयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे तक्षेन "सविर सविरस्ममातम् सम्भविक्षेतम्” इमत पकविर्योकमा अव्यविस्थमा 

एवि स्यमातम्। तस्ममातम्  कमारणक्षे कमायर्योत्पमादनरूपमा रमकमविरदतक्षे,  समा च रमकयाः कक्षे नमचतम् सतमा कमायरण सम्बदमा 

इत्यक्षेवि अङतीकरणतीयमम्। तस्ममातम् सपुष्ठक कस  - रकस्य रक्यकरणमातम् इमत। कमारणक्षे तदमात्मनमा वितरममानमा कमायरस्य 

अनमभव्यकमाविस्थमारूपमा अनमागतमाविस्थमा एवि कमायरमनयमाममकमा रमकयाः,  तयमा सम्बदस कमायर  च रक्यमम्  इमत 
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अनमागतमाविस्थमावित्त्विक्षेन कमारणक्षे कमायरस्य सत्त्विमान कमायरस्यमासत्त्विमममत तत्त्विमम्। तथमाह्यमाहहयाः श्रितीरङ्करभगवित्पमादमायाः 

रमारतीररकमतीममाससमाभमाष्यक्षे  -  “रमकश्च  कमारणस्य  कमायरमनयममाथमार  कल्प्यममानमा  नमान्यमा,  असतती  विमा  कमायर 

मनयच्छक्षेतम्,  असत्त्विमामविरक्षेषमातम्  अन्यत्त्विमामविरक्षेषमाच्च।  तस्ममातम्  कमारणस्यमात्मभकतमा  रमकयाः,  रकक्षे श्चमात्मभकतस 
कमायरमम्” इमत।

. . )4 5 5 कमारणभमाविमातम्
सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे  पञ्चमनो  हक्षेतपुमहर  कमारणभमाविमातम्  इमत।  कमायरकमारणयनोयाः  तमादमात्म्यमादमप 

सत्कमायरविमादयाः  प्रमतष्ठमाममापदतक्षे  इमत  अनक्षेन  हक्षेतपुनमा  दनोत्यतक्षे।  कमारणभमाविमातम्  इत्यस्य  अथरयाः  कमायरस्य 
कमारणमात्मकत्विमातम् इमत। न मह कमारणमादम् मभनस कमायरमम्,  कमारणस च सदम् इमत तदमभनस कमायर कथममप असदम् 
भमवितपुमम् नमाहरमत। तथमामह अनपुममानमम्  - घटयाः सदमा सनम्, कमारणमामभनत्विमातम्, कमारणस्विरूपवितम् इमत। कमायरस्य 
कमारणमाभक्षेदसमाब्धिनमामन च सबन्त प्रममाणमामन - “न पटयाः तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे तदमरत्विमातम्  - इह यदम् यतनो मभदतक्षे 
ततम् तस्य ब्धिमर्यो न भविमत, यथमा गबौरश्विस्य, ब्धिमरश्च पटस्तन्तकनमास तस्ममानमाथमारन्तरमम्” इमत। पटनो मह तन्तकनमास 
ब्धिमरयाः  तदविस्थमामविरक्षेषयाः।  तस्ममातम्  तन्तपुपटयनोरभक्षेदयाः।  मकञ्च,  तन्तपुपटयनोयाः  अभक्षेदयाः  उपमादमाननोपमादक्षेयभमाविमादमप 
ससद्ध्यमत। उपमादतीयतक्षे कमायरजननमाय गपृह्यतक्षे इमत उपमादमानमम्  -  कमायरस्य अनमागतमाविस्थमाश्रियतीभकतस कमारणमम्, 
उपमादक्षेयमम्  व्यविहमारमासथरमभयाः  गहतीतपुस  यनोग्यस  कमायरमम्  इत्यथरयाः।  ययनोयाः  उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः  तयनोयाः  तमादमात्म्यस 
ससद्ध्यमत। तन्तपुपटयनोयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः लनोकतयाः एवि ससद्ध्यमत। तथमामह तन्तकनम् उपमादमाय एवि पटयाः 
मनमरयतक्षे  जनद्वैयाः।  ययनोयाः  अथमारन्तरत्विस,  न  तयनोयाः  उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः  ससद्ध्यमत,  यथमा  घटपटयनोयाः। 
तन्तपुपटयनोस्तपु  अथमारन्तरत्विस  नमाबस्त  इमत  तयनोयाः  उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः  सपुतरमास  सङच्छतक्षे।  तक्षेन  च  तयनोयाः 
तमादमात्म्यममप  ससद्ध्यमत।  अमप  च  ससयनोगमाभमाविमातम्  अप्रमाप्त्यभमाविमातम्  च  तन्तपुपटयनोयाः  न  अथमारन्तरत्विस 
ससद्ध्यमत।  तत्र  अप्रमाप्तयनोयाः  प्रमामप्तयाः  ससयनोगयाः,  अप्रमामप्तश्च  मविभमागयाः।  एविस  च  ससयनोगमानमासश्रितत्विमातम् 
मविभमागमानमासश्रितत्विमातम् च विस्तपुननोयाः अभक्षेदयाः ससध्यमत इमत फलमत। तथमामह अनपुममानमम्  - “पटयाः तन्तपुभ्यनो न 
मभदतक्षे,  तत्ससयनोगमानमाश्रियत्विमातम्,  यदम्  यतनो  मभदतक्षे  तयनोयाः  ससयनोगनो  दृषयाः,  यथमा  घटपटयनोयाः”  इमत,  “पटयाः 
तन्तपुभ्यनो न मभदतक्षे, तमदभमागमानमासश्रितत्विमातम्, यदम् यतनो मभदतक्षे तयनोयाः मविभमागनो दृषयाः, यथमा महमविमदन्ध्ययनोयाः” 
इमत।  इत्थस  कमायरकमारणयनोयाः  अभक्षेदक्षे  ससदक्षे  समत कमारकव्यमापमारमादम्  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमागमप  कमायरस्य सत्त्विमम्  ससदस 
भविमत।  ननपु  यमद  तन्तपुपटयनोयाः  ऐक्यमम्  अभ्यपुपगम्यतक्षे,  तदमा  'इमक्षे  तन्तवियाः,  पटश्चमायमम्’  इमत 
ससजमाभक्षेदप्रततीत्यनपुपपसत्तयाः इमत चक्षेतम् अवियविमविन्यमासमविरक्षेषससस्थमानभक्षेदक्षेन यपुकयाः एवि ससजमाभक्षेदयाः इमत न मकसञ्चदम् 
असमञ्जसमम्।

ननपु उत्पत्तक्षेयाः मविनमारमातम् बपुमदभक्षेदमातम् व्यपदक्षेरभक्षेदमातम् अथरमक्रयमाभक्षेदमातम् व्यविस्थमाभक्षेदमातम् च विस्तपुननोयाः 
भक्षेदयाः  ससद्ध्यमत  इत्यतयाः  कमायरकमारणयनोयाः  अभक्षेदससमदनर  रक्यतक्षे  कतपुरमम्,  तक्षेन  च  उत्पत्तक्षेयाः  प्रमागम्  असदक्षेवि 
कमायरमममत ससध्यमत। तथमामह - “पटस्तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे, तत्कमायरत्विक्षेन तत्र नषत्विक्षेन विमा प्रततीयममानत्विमातम्” इमत 
उत्पसत्तबपुदक्षेयाः  मविनमारबपुदक्षेश्च  तन्तपुपटयनोयाः  भक्षेदयाः  ससध्यमत।  दृश्यतक्षे  मह  लनोकक्षे  उत्पसत्तमविनमारबौ  मभनयनोयाः 
विस्तपुननोरक्षेवि सम्भवितयाः, न अमभनक्षे विस्तपुमन। एविस बपुमदभक्षेदनोऽमप विस्तपुननोभरदस समाब्धियमत। तथमामह - “तन्तवियाः इमक्षे 
पटश्चमायमम्”  इत्यक्षेविस  जमानविद्वैलकण्यममप  तन्तपुपटयनोयाः  भक्षेदसमाब्धिकमम्।  एविस  व्यपदक्षेरभक्षेदयाः  -  “तन्तपुषपु  पटयाः” 
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इत्यमाब्धिमारमाब्धिक्षेयरूपयाः व्यविहमारभक्षेदनोऽमप विस्तपुननोयाः भक्षेदसमाब्धिकयाः। अथरमक्रयमाभक्षेदनो यथमा  "तन्तपुमभयाः पटयाः सतीव्यतक्षे, 
पटक्षेन  च  दक्षेहयाः  आमव्रयतक्षे”  इमत  प्रयनोजननोत्पमादनभक्षेदनोऽमप  कमायरकमारणयनोयाः  भक्षेदसमाब्धिकयाः।  एविमम् 
अथरमक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदयाः - मविमभनप्रयनोजनजनकत्विमनयमयाः अमप भक्षेदसमाब्धिकयाः। घटक्षेन एवि उदकमम् आमह्रयतक्षे, 
न तपु मपृदमा इमत अथरमक्रयमाकमाररत्विक्षेन मपृद्घटयनोयाः भक्षेदयाः ससद्ध्यमत। कमायरकमारणयनोयाः यमद अभक्षेदयाः स्यमातम् तमहर 
मपृबत्पण्डक्षेनमामप  उदकमम्  आमह्रयक्षेत,  घटक्षेनमामप  च  मभसत्तयाः  सम्पमादक्षेत  इमत  अव्यविस्थमा  उपलभ्यक्षेत,  समा  च 
ननोपलभ्यतक्षे  इत्यतयाः  कमायरकमारणयनोयाः  भक्षेदयाः  अङतीकमायरयाः।  इत्यक्षेविमम्  उत्पसत्त-मविनमार-

बपुमदव्यपदक्षेरमाथरमक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदमायाः  हक्षेतवियाः  कमायरकमारणयनोयाः  भक्षेदस  समाब्धियन्ततीमत  न  कमायरकमारणयनोयाः 
तमादमात्म्यमममत चक्षेतम् न,  एतक्षे हक्षेतवियाः न कमायरकमारणयनोयाः विमास्तविमम् भक्षेदस समाब्धिमयतपुमम् अहरबन्त। कपु तयाः इमत चक्षेतम् 
एकबस्मनमप  अमभनक्षे  विस्तपुमन  तत्तमदरक्षेषमामविभमारविमतरनोभमाविरूपमम्  औपमासब्धिकस  भक्षेदममादमाय  एतक्षेषमामम् 
उत्पसत्तमविनमारमामदहक्षेतकनमास  अमविरनोब्धियाः  ससध्यमत,  तस्ममातम्  नमाबस्त  कबश्चतम्  मविरनोब्धियाः।  तथमामह  आह 
विमाचस्पमतममश्रिपमादयाः  -  "यथमा  कक मरस्य  अङमामन  कक मरररतीरक्षे  मनमविरममानमामन  मतरनोभविबन्त,  मनयाःसरबन्त  च 
आमविभरविबन्त,  न  तपु  कक मरतयाः  तदङमामन  उत्पदन्तक्षे  प्रध्विससन्तक्षे  विमा,  एविमक्षेकस्यमायाः  मपृदयाः  सपुविणरस्य  विमा 
घटमपुकपु टमादयनो  मविरक्षेषमायाः  मनयाःसरन्तयाः  आमविभरविन्तयाः  उत्पदन्तक्षे  इत्यपुच्यन्तक्षे,  मनमविरममानमाश्च  मतरनोभविन्तयाः 
मविनश्यबन्त इत्यपुच्यन्तक्षे, न पपुनयाः असतमामम् उत्पमादयाः सतमास विमा मनरनोब्धियाः" इमत। तथमाह्यमाह भगविमानम् कपृ ष्णदद्वैपमायनयाः 
श्रितीमद्भिगविद्गतीतमासपु - 

“नमासतनो मविदतक्षे भमाविनो नमाभमाविनो मविदतक्षे सतयाः” इमत।
असतयाः नरमविषमाणमादक्षेयाः इवि अमविदममानस्यमाथरस्य भमावियाः सत्त्विस न मविदतक्षे, सतयाः मविदममानस्य चमाथरस्य 

अभमावियाः असत्त्विस न सम्भविमत इमत श्लनोकमाथरयाः।

मपृत्सपुविणमारदयनो यदमा आमविभमारविरूपमविकमाररमासलनयाः तदमा “घटमादययाः उत्पनमायाः” इमत व्यविहमारयाः, यदमा 
च मपृदमादययाः कमायरस्य अततीतमाविस्थमारूपससकनोचरमासलनयाः तदमा “घटमादययाः प्रध्विस्तमायाः” इमत व्यविहमारयाः। एविस च 
ससस्थमाभक्षेदक्षेन  एकबस्मनमप  उत्पसत्तमविनमारयनोयाः  उपपनत्विमातम्  न  उत्पसत्तमविनमारबलक्षेन  घटमादतीनमास  मपृदमामदभ्यनो 
मभनत्विस  रङ्क्यमम्।  एविस  बपुमदभक्षेदनोऽमप  न  भक्षेदसमाब्धिकयाः।  तथमामह  -  पटस्य अनमागतमाविस्थमाविस्थमासपु  तन्तपुषपु 
"तन्तवियाः  इमक्षे”  इमत  प्रत्यययाः,  पटस्य  वितरममानतमाविस्थमावित्सपु  च  तक्षेषपु  “पटनोऽयमम्”  इमत  प्रत्यययाः  इमत 
एकबस्मनमप मविलकणबपुमदयाः उपपदतक्षे। “तन्तपुषपु पटयाः” इत्यमाब्धिमारमाब्धिक्षेयरूपयाः व्यपदक्षेरभक्षेदनोऽमप न भक्षेदसमाब्धिकयाः। 
तथमामह “इह विनक्षे  मतलकमायाः” इमत व्यविहमारयाः यथमा ससद्ध्यमत,  तथद्वैवि “तन्तपुषपु  पटयाः” इत्यमप अविब्धिक्षेयमम्। 
मतलकनमामतरुसमपुदमायस्य  एवि  विनत्विक्षेन  मतलकविनयनोयाः  अभक्षेदक्षेऽमप  यथमा  आब्धिमारमाब्धिक्षेयव्यविहमारयाः,  तथमा 
तन्तपुपटयनोयाः  अभक्षेदक्षेऽमप  आब्धिमारमाब्धिक्षेयव्यविहमारयाः  उपपदतक्षे  इमत  व्यपदक्षेरभक्षेदनोऽमप  न  भक्षेदसमाब्धिकयाः। 
अथरमक्रयमाभक्षेदनोऽमप न भक्षेदसमाब्धिकयाः,  विह्न्यमादबौ व्यमभचमारदररनमातम्। तथमामह एकयाः एवि विमह्नियाः दमाहकयाः, पमाचकयाः, 
प्रकमारकश्चक्षेमत कमारणमातम् “यत्र यत्र मविमभनकमायरकमाररत्विस तत्र तत्र विस्तपुभक्षेदयाः” इमत व्यमामप्तनर  फलमत। एविमम् 
अथरमक्रयमाव्यविस्थमामप न विस्तपुभक्षेदक्षे हक्षेतपुयाः। तथमामह - प्रत्यक्षेकस  भपृत्यमायाः ममागरदररनलकणमामम् अथरमक्रयमास कपु विर बन्त, न 
तपु मरमबकमाविहनमम्, ममसलतमास्तपु तक्षे मरमबकमास विहबन्त। एविस तन्तवियाः प्रत्यक्षेकस  प्रमाविरणमम् अकपु विमारणमा अमप ममसलतमायाः 
सन्तयाः  पटरूपक्षेण  आमविभकरतमायाः  ररतीरमामदकमम्  आच्छमादमयष्यबन्त  इमत।  इत्यक्षेविमम्  उत्पसत्त-मविनमार-

बपुमदव्यपदक्षेरमाथरमक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदमायाः  हक्षेतवियाः कमायरकमारणयनोयाः भक्षेदस  न  समाब्धिमयतपुमहरन्ततीमत समासब्धितमम्।  तक्षेन  च 
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कमायरकमारणयनोयाः तमादमात्म्यमक्षेवि ससद्ध्यमत। कमायरकमारणयनोयाः तमादमात्म्यमादम् ससदस प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमायरस्य सत्त्विमम् इमत 
सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे कमाररकमाकमारक्षेण उमलसखतमायाः पञ्च हक्षेतवियाः समविस्तरमम् आलनोमचतमायाः।

. )4 6 रकन्यविमादखण्डनमम् 
इत्थस  सत्कमायरविमादक्षे  सयपुमककस  समासब्धितक्षे  समत बबौदमानमास  मतस  न  समतीचतीनतमामम्  आविहबन्त,  असतयाः 

सदपुत्पत्तक्षेयाः  असम्भविमातम्।  न मह विन्ध्यमापपुत्रस्य उत्पसत्तयाः दृश्यतक्षे,  न च विन्ध्यमापपुत्रमातम्  कस्यमचतम्  उत्पसत्तयाः 
सम्भविमत। नमामप ररमविषमाणस कमारणतयमा दृमषपथमम् अवितरमत। बतीजनमारक्षे  अङ्कपु रनोत्पसत्तदररनमातम् अभमाविमादक्षेवि 
भमाविनोत्पसत्तयाः इमत चक्षेतम् न, अङ्कपु रमामदस्थलक्षेऽमप बतीजमावियविक्षेषपु एवि कपु तबश्चतम् मनममत्तमातम् मक्रयमा प्रमाद पुभरविमत, तक्षेन 
बतीजमावियविमायाः  पकविमारवियविससस्थमानस  पररत्यज्य ससस्थमानमान्तरस  च आपदन्तक्षे।  तस्ममातम्  ससस्थमानमान्तरमादम्  अङ्कपु रयाः 
उत्पदतक्षे इमत बतीजमावियविस्यद्वैवि कमारणत्विस न तपु अभमाविस्य इमत ससध्यमत।

. )4 7 मविवितरविमादखण्डनमम्
अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः यतम् मविवितरविमादमम् अङतीकपु विरबन्त तन्मतस न समतीचतीनतमामम् अहरमत। तथमामह तक्षेषमास मतक्षे 

ममथ्यमाभकतममदस जगतम्, रपुमकरजतवितम् रज्जपुसपरविदमा। यथमाथरजमानक्षे समत यथमा ममथ्यमाभकतस्य रजतस्य सपरस्य 
च बमाब्धिनो भविमत,  तक्षेन रपुमकस्विरूपस रज्जपुस्विरूपस च स्वितयाः प्रकमारतक्षे इमत तक्षेषमास मतमम्। दृषमान्तस्तपु समाब्धिपुरक्षेवि, 

परन्तपु दमाषमारबन्तकक्षे  तन सङच्छतक्षे, असमत बमाब्धिक्षे प्रत्यकससदस्य जगतयाः ममथ्यमात्विस विकपु मम् अरक्यत्विमातम्। यत्र 
मह बमाब्धिजमानस, मकसञ्चदम् अन्यतम् कमारणस विमा भविमत, तत्रद्वैवि ममथ्यमात्विस्य विकपुस  रक्यतक्षे, परन्तपु प्रत्यकससदस जगतम् 
कदमामप न बमाध्यतक्षे इमत कमारणमातम् तस्य ममथ्यमात्विस न सङच्छतक्षे। तथमा च कमामपलसकत्रमम् - “जगत्सत्यत्विमम् 
अदपुषकमारणजन्यत्विमादम्  बमाब्धिकमाभमाविमातम्”(६.५२)  इमत।  तत्र  दपुषकमारणजन्यत्विस  यथमा  पतीतरङ्खजमानमम्। 
बमाब्धिकस  च  'नक्षेदस रजतमम्’ इमत जमानमम्। न च जगतयाः द पुषकमारणजन्यत्विमम्,  प्रकपृ त्यमादतीनमामम् अदपुषत्विमातम्।  'नक्षेदस 
जगतम्’ इमत प्रत्ययमाभमाविमातम् बमाब्धिकस  च नमाबस्त। तस्ममातम् जगतयाः ममथ्यमात्विस नद्वैवि सङच्छतक्षे। श्रिपुमतरमप जगतयाः 
सत्यतमास  स्पषस  प्रमतपमादयमत  -  “यमददस  मकञ्च  तत्सत्यममत्यमाचकतक्षे”  इमत,  “सकयमारचन्द्रिमसबौ  ब्धिमातमा 
यथमापकविरमकल्पयतम्”इमत।  विक्षेदमान्तसकत्रकमारयाः  बमादरमायणनोऽमप  “पररणमाममातम्”  इत्यमामदसकत्रद्वैयाः  प्रपञ्चस  ब्रहणयाः 
पररणमाममम् अभ्यपुपद्वैमत, न तमदवितरमममत। 

ननपु  “नक्षेह  नमानमाबस्त  मकञ्चन”  इत्यमामदश्रिपुत्यमा  जगतयाः  बमासब्धितत्विक्षेन  अमविदमानमाममा  कश्चन  दनोषयाः 
अस्ततीमत  अङतीकरणतीययाः  इमत  चक्षेतम्  न,  “नक्षेह  नमानमाबस्त  मकञ्चन”  इत्यमामदश्रिपुतययाः  यमायाः  अदद्वैमतमभयाः 
प्रपञ्चबमाब्धिकतयमा  अमभप्रक्षेयन्तक्षे  तमायाः  विस्तपुतयाः  प्रकरणमानपुसमारक्षेण  मविभमागप्रमतषक्षेब्धिपरमायाः,  न  तपु  प्रपञ्चस्य 
अत्यन्ततपुच्छतमासम्पमामदकमायाः।  "विमाचमारम्भणस  मविकमारनो  नमामब्धिक्षेयस  मपृसत्तकक्षे त्यक्षेवि  सत्यमम्”  इत्यमामदश्रिपुतयस्तपु 
मनत्यतमारूपपमारममासथरकसत्तमामविरहरूपमम्  अथर  प्रकमारयबन्त,  अन्यथमा  मपृसत्तकमादृषमान्तस्य अससमदयाः। न मह 
लनोक मपृसत्तकमामविकमारमाणमामम् अत्यन्ततपुच्छत्विस ससदमम्, यक्षेन दृषमान्ततमा स्यमातम्। इत्थस मविवितरविमादनो न समतीचतीनयाः, 
अमप तपु सत्कमायरविमादयाः एविक्षेमत मदकम् ।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 15 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे चतपुथर्यो हक्षेतपुयाः कयाः।

. 16 कमारणभमाविमामदत्यस्य कयाः अथरयाः।

. 17 “नमासतनो मविदतक्षे भमाविनो नमाभमाविनो मविदतक्षे सतयाः” इमत विमाक्यस कपु त्रमाबस्त।

. 18 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे पञ्चमनो हक्षेतपुयाः कयाः।

. 19 जगतयाः सत्यत्विक्षे कमामपलसकत्रस मकमम्।

. 20 पकविरपमकमतक्षे विस्तपुननोयाः भक्षेदसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः कक्षे ।

. 21 प्रथमपबङ्कस्थरबदद्वैयाः  सह मदततीयपबङ्कस्थमानमास रबदमानमास सङमतयाः समाध्यमा -

१. असतयाः सतम् जमायतक्षे - क) नद्वैयमामयकमायाः
२. सतयाः असतम् जमायतक्षे - ख) बबौदमायाः
३. सतयाः सतम् जमायतक्षे - ग) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः
४. सतयाः ममथ्यमारूपक्षेण प्रततीमतयाः जमायतक्षे - घ) समासख्यमायाः

पमाठसमारयाः - 

कमायरमम्  उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम्  सदम् विमा असदम् विक्षेमत प्रश्नक्षे  समासख्यमायाः सदक्षेविक्षेमत अङतीकपु विरबन्त। तक्षेषमास  मतस्य 
दृढतीकरणमाय  तक्षे  स्विरमास्त्रसम्मतमास  यपुमकस  प्रदररयबन्त।  तथमामह  समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण  ईश्विरकपृ ष्णक्षेन 
सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे  पञ्च  कमारणमामन  मनगमदतमामन।  तमामन  मह  -  असदकरणमातम्,  उपमादमानगहणमातम्, 
सविरसम्भविमाभमाविमातम्, रकस्य रक्यकमारणमातम्, कमारणभमाविमाच्चक्षेमत। यदम् असतम् तन मक्रयतक्षे, यथमा ररमविषमाणमम्। 
कमारकव्यमापमारमातम् पकविर  कमायरमम् असच्चक्षेतम् तमहर  न मक्रयक्षेत,  मक्रयतक्षे  च। अतयाः सदक्षेवि पकविरममप। अमप च कमायर 
कमारणक्षेन  प्रमाकम्  सम्बदमम्  असम्बदमम्  विमा।  सम्बदस  चक्षेतम्  असतयाः सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः  प्रमागमप  सदक्षेवि  कमायरमम्। 
असम्बदस चक्षेतम् - इदमक्षेवि अस्य कमारणमम् इदमक्षेवि अस्य कमायरमम् इमत मनयमनो न स्यमातम्। यथमाहहयाः - 

असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वैयाः सत्त्विसमङमभयाः।
असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।। इमत।

मकस  च कमारणमातम् अमभनत्विमातम् कमायरस्य प्रमागसत्त्विस ननोपपदतक्षे। तथमामह - तन्तपुभ्ययाः पटनो न मभदतक्षे 
तत्कमायरत्विमातम्। यदम् यतनो मभदतक्षे न ततम् तस्य कमायरमम्। यथमा गबौयाः अश्विस्य। तन्तपुकमायर पटयाः। तस्ममातम् तन्तनोयाः 
न मभदतक्षे। यदम् यतनो मभदतक्षे तस्य तक्षेन सह ससयनोगयाः अप्रमामप्तविमार स्यमातम्। यथमा कपु ण्डबदरयनोयाः महमविदन्ध्ययनोयाः 
विमा। न मह पटस्य तन्तपुमभयाः सह तदम् उभयमम् अबस्त। तस्ममादम् न तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे पटयाः इमत अभक्षेदससदक्षेयाः 
कमायर प्रमागमप सदक्षेवि इमत ससदमम्।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 असत्कमायरविमादस्य ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।

. 2 रकन्यकमायरविमादस्य ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।

. 3 मविवितरविमादस्य सममासक्षेन पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

. 4 सत्कमायरविमादस्य सममासक्षेन पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

. 5 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे कमारणमामन कमामन। तक्षेषमास यथक्षेच्छस दयनोयाः मविस्तरक्षेण आलनोचनस मक्रयतमामम्। 

. 6 सत्कमायरविमादमाभ्यपुपगमक्षे कमारणभमाविमामदमत हक्षेतपुस मविस्तरक्षेण प्रमतपमादयत। 

. 7 सत्कमायरविमादमदरमा रकन्यविमादखण्डनस सममासक्षेन सलखत।

. 8 मविवितरविमादयाः कथस न रमास्त्रसम्मतयाः इमत समासख्यदररनमदरमा मविचमायरतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण - 

. 1 ग) नद्वैयमामयकमानमामम्।

. 2 ख) समासख्यमानमामम्।

. 3 घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्।

. 4 क) बबौदमानमामम्।

. 5 ग) मविवितरयाः।

. 6 सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविकमारयाः।

. 7 पकविररूपमापररत्यमागक्षेन असत्यनमानमाकमारक्षेण प्रमतभमासयाः मविवितरयाः। यथमा - रपुमककमायमास रजतस्य, रज्ज्विमास विमा 
सपरस्य प्रततीमतयाः।

. 8 अव्यकरूपक्षेण।

. 9 असदकरणमादपुपमादमानगहणमातम् सविरसम्भविमाभमाविमातम्। रकस्य रक्यकरणमातम् कमारणभमाविमाच्च 
सत्कमायरमम्।। इमत।

. 10 ग) पञ्च।

. 11 कमारणक्षे तदमात्मनमा वितरममानमा कमायरस्य अव्यमाकपृ तमाविस्थमारूपमा अनमागतमाविस्थमा एवि कमायरमनयमाममकमा 
रमकयाः।

. 12 नरमविषमाणवितम् असतयाः उत्पसत्तनर भविततीमत बनोध्यतक्षे।

. 13 उपमादमानमानमास कमारणमानमास गहणस कमायरण सम्बन्ब्धियाः इमत उपमादमानगहणमम्।

. 14 असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वैयाः सत्त्विसमङमभयाः। असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।। 
इमत।

. 15 रकस्य रक्यकरणमातम् इमत।
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. 16 कमारणभमाविमातम् इत्यस्य अथरयाः कमायरस्य कमारणमात्मकत्विमादम् इमत।

. 17 श्रितीमद्भिगविद्गतीतमायमामम्।

. 18 कमारणभमाविमातम् इमत।

. 19 “जगत्सत्यत्विमम् अदपुषकमारणजन्यत्विमादम् बमाब्धिकमाभमाविमातम्” इमत।

. 20 उत्पसत्तयाः, मविनमारयाः, बपुमदभक्षेदयाः, व्यपदक्षेरभक्षेदयाः, अथरमक्रयमाभक्षेदयाः, व्यविस्थमाभक्षेदश्च विस्तपुननोयाः 
भक्षेदसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः।

२१. १.ख), २.क), ३.घ), ४.ग)

॥ इमत चतपुथरयाः पमाठयाः ॥
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)5 प्रत्यकखण्डक्षे प्रममा
प्रस्तमाविनमा

भमारतक्षे  आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन  दररनमानमास  मविभमागयाः  मक्रयतक्षे।  आबस्तकदररनक्षेषपु  विक्षेदमान्तदररनमम् 
अन्यतममम्। विक्षेदमान्तमतक्षे षटम्  प्रममाणमामन सबन्त। अबस्मनम् पमाठक्षे दररनस, दररनप्रयनोजनमम्, दररनभक्षेदमायाः, दररनभक्षेदक्षेन 
प्रममाणभक्षेद  इत्यमामदकस  सममासक्षेन  उपन्यस्यतक्षे।  मकञ्च  विक्षेदमान्तदररनक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्तयाः  मविमरषमादद्वैतविक्षेदमान्तयाः 
दद्वैतविक्षेदमान्तयाः इत्यमामदमविभमागमायाः सबन्त। तथमामप विक्षेदमान्तदररमम्  इत्यपुकक्षे  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनमम् इत्यक्षेवि अत्र मत्विमा 
अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे  यमामन  प्रममाणमामन  तमामन  अत्र  उपविण्यरन्तक्षे।  अतयाः  एतमामन  प्रममाणमामन  अदद्वैतविक्षेदमान्तदररनक्षे 
सम्मतमामन इमत बनोदव्यमम्। 

उद्दक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 दररनस मकमममत जमास्यमत। 
 दररनभक्षेदमानम् जमास्यमत। 
 दररनप्रयनोजनस जमास्यमत। 
 पपुरुषमाथमारनम् जमात्विमा स्विजतीविनस यमापमयतपुस मविविक्षेकस  लभक्षेत। 
 प्रममाणपदमाथर बपुद्ध्विमा प्रममाणस्य ममहममानस जमास्यमत। 
 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे प्रत्यकप्रममाणस मकमममत जमास्यमत। 

. )5 1 दररनमम्
दृमररम् प्रक्षेकणक्षे इमत ब्धिमातनोयाः ल्यपुटम् -प्रत्यययनोगक्षेन दररनरबदयाः मनष्पदतक्षे। प्रक्षेकणमम् अत्र न कक्षे विलस चकपुषमा 

दररनमम् अमप तपु जमानसमाममान्यमम्। अथमारतम् यदमप जमानस बनोब्धियाः बपुमदयाः प्रममा प्रमममतयाः जमायतक्षे ततम् प्रक्षेकणमम्। 

ब्धिमातनोयाः अथरयाः फलस व्यमापमारश्च। दृमरब्धिमातनोयाः अथरयाः जमानरूपस  फलमम्,  तदनपुकक लयाः व्यमापमारश्च। स 
व्यमापमारयाः  फलमानपुकक लयाः  अथमारतम्  फलजनकयाः।  अत्र  अनपुकक लत्विस  मह  जनकत्विमम्।  अतयाः  फलस्य  व्यमापमारक्षे 
अनपुकक लत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत। 

कपृ त्यल्यपुटनो बहहलमम्  इमत सकत्रक्षेण ल्यपुटम्  प्रत्यययाः बमाहहलकमाथर  भविमत। तक्षेन दररनरबदस्य मविमभनमा 
अथमारयाः सम्भविबन्त। तथमामह व्यपुत्पत्तययाः - 
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दृश्यतक्षे  अनक्षेन  इमत  करणव्यपुत्पनयाः  दररनरबदयाः।  तदमा  जमानमानपुकक लव्यमापमारकरणस  दररनमम्  इत्यथर्यो 
लभ्यतक्षे। जमानजनकव्यमापमारस्य करणस रमास्त्रमम्। जमानस्य करणमामन यमामन सपुप्रससदमामन प्रममाणमामन तमान्यमप 
भविबन्त। अतयाः दररनमम् तपु रमास्त्रमम् प्रममाणस विमा। 

पश्यमत  इमत  कतपृर व्यपुत्पनयाः  दररनरबदयाः।  अथमारतम्  कतररर  ल्यपुटम् ,  ल्यपुयाः  विमा।  तदमा 
जमानमानपुकक लव्यमापमारविमानम् दररनयाः इत्यथर्यो लभ्यतक्षे। जमानजनकव्यमापमारस्य आश्रिययाः तपु जमातमा अथमारतम् प्रममातमा। 

यतम् दृश्यतक्षे तदम् दररनमम् इमत कमर व्यपुत्पनयाः। तदमा जमानमानपुकक लव्यमापमारजन्यजमानस्य मविषययाः दररनमम् 
इत्यथर्यो लभ्यतक्षे। जमानस्य मविषयस्तपु प्रमक्षेयमम् भविमत। 

दृश्यतक्षे  इमत दररनमम्  इत्यत्र  भमाविव्यपुत्पनयाः दररनरबदयाः। जमानपुकक लव्यमापमारजन्यजमानमम्  इमत अथर्यो 
लभ्यतक्षे। इदस जमानस तपु प्रममा एवि। 

इत्थस  दररनरबदस्य चतपुब्धिमार  व्यपुत्पसत्तयाः सम्भविमत। एविञ्च दररनरबदस्य  प्रममाणस  प्रममातमा  प्रमक्षेयमम् 
प्रममा च इत्यक्षेतक्षे चतपुब्धिमार अथमारयाः भविबन्त। 

यदमा भमारततीयदररनस नमाबस्तकदररनमम् आबस्तकदररनस इमत रबदप्रयनोगयाः भविमत तदमा,  यदमा चनोच्यतक्षे 
दररनस पठमामम, दररनमम् अध्यमापयमामम इत्यमामद तदमामप दररनरबदस्यमाथरयाः प्रममाणमम् अथविमा रमास्त्रमम् इत्यक्षेवि। 

रमास्त्रमम् -

मकस  तमावितम्  रमास्त्रमम्।  रमासपु  अनपुमरषबौ  इमत ब्धिमातनोयाः  करणक्षे  षषनम्-प्रत्ययक्षेन  रमास्त्ररबदयाः  व्यपुत्पनयाः। 
मविसब्धिमनषक्षेब्धिभक्षेदक्षेन अनपुरमासनस मदमविब्धिमम्। तथमामह अमभयपुकनोमकयाः - 

प्रविपृसत्तविमार मनविपृसत्तविमार मनत्यक्षेन कपृ तकक्षे न विमा। 

पपुससमास यक्षेननोपमदश्यक्षेत तच्छमास्त्रममभब्धितीयतक्षे॥

यतम् पपुससयाः अथमारतम् मत्यरस्य मनत्यक्षे प्रविपृसत्तमम् उपमदरमत मविदब्धिमामत, अमनत्यक्षे मनविपृसत्तमम् उपमदरमत ततम् 
रमास्त्रमम्। 

. )5 2 दररनमामन
भमारतक्षे  आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन  दररनमानमास  दक्षेब्धिमा  मविभमागयाः  मक्रयतक्षे।  मकममाबस्तकत्विस  मकस  विमा 

नमाबस्तकत्विमम्। विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस  यमामन दररनमामन अङतीकपु विरबन्त तमामन आबस्तकदररनमामन। यमामन च विक्षेदस्य 
प्रमाममाण्यस  नमाङतीकपु विरबन्त  तमामन  नमाबस्तकदररनमामन  इमत  मविभमागयाः  सपुबनोब्धियाः।  विक्षेदप्रमतपमादस  स्वितीकपु विर बन्त, 

समथरयबन्त,  मविदब्धिमत  तमामन  आबस्तकदररनमामन।  यमामन  विक्षेदप्रमतपमादस्य  मविरनोब्धिस  कपु विरबन्त  तमामन 
नमाबस्तकदररनमामन। नमाबस्तकनो विक्षेदमनन्दकयाः इमत मनपुमपुमनयाः। 

त्रतीमण नमाबस्तकदररनमामन। षडम्  आबस्तकदररनमामन। 

नमाबस्तकदररनमामन मह  -  १)  चमाविमारकदररनमम्  २)  जद्वैनदररनमम्  ३)  बबौददररनमम्।  बबौददररनस्यमामप 
चत्विमारनो  भक्षेदमायाः  सबन्त।  तथमामह  १)  ममाध्यममकदररनमम्  २)  यनोगमाचमारदररनमम्  ३)  सबौत्रमाबन्तकदररनमम्  ४) 

विद्वैभमामषकदररनमम् इमत। इत्थमम् आहत्य नमाबस्तकदररनमामन षडम्  भविबन्त। 
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षडम्  आबस्तकदररनमामन  मह  -  १)  न्यमायदररनमम्  २)  विद्वैरक्षेमषकदररनमम्  ३)  समासख्यदररनमम्  ४) 

यनोगदररनमम्  ५)  पकविरमतीममाससमादररनमम्  ६)  उत्तरमतीममाससमादररनमम्  इमत।  अत्र उत्तरमतीममाससमापदक्षेन  विक्षेदमान्तदररनस 
बनोध्यतक्षे। 

. )5 3 प्रममाणमामन
मकस  दररनस कमत प्रममाणमामन उररतीकरनोततीमत ससकक्षेपक्षेण उच्यतक्षे। तथमामह कमाररकमायाः - 

प्रत्यकमक्षेकस  चमाविमारकमायाः कणमाद-सपुगतबौ पपुनयाः। (आहरतमायाः प्रत्यकमनपुममानस चक्षेमत)

अनपुममानस च तच्चमामप समाङ्ख्यमायाः रबदस च तक्षे उभक्षे॥

न्यमायद्वैकदक्षेमरननोऽप्यक्षेविमपुपममानस च कक्षे चन। 

अथमारपत्त्यमा सहद्वैतमामन चत्विमायमारह प्रभमाकरयाः॥ (ममाध्विमायाः प्रत्यकस रबदश्चक्षेमत)

अभमाविषष्ठमान्यक्षेतमामन भमाटमा विक्षेदमाबन्तनस्तथमा। 

ससभविद्वैमतह्ययपुकमामन तमामन पबौरमामणकमा जगपुयाः॥

सरलमाथरयाः  -  चमाविमारकमायाः  प्रत्यकमम्  इमत एकमक्षेवि प्रममाणमम्  अभ्यपुपगच्छबन्त। कमाणमादमायाः  विद्वैरक्षेमषकमायाः, 
बबौदमायाः  रमाक्यमायाः,  आहरतमायाः  जद्वैनमायाः  च  प्रत्यकमम्  अनपुममानस  चक्षेमत  प्रममाणदयमम्  अभ्यपुपगच्छबन्त।  समासख्यमायाः 
नद्वैयमामयकमायाः  च  प्रत्यकमम्  अनपुममानस  रबदयाः  चक्षेमत  प्रममाणत्रयमम्  अभ्यपुपगच्छबन्त।  कक्षे मचतम्  नद्वैयमामयकमायाः  तपु 
उपममानममप  अङतीकपु विर बन्त।  इत्थस  नद्वैयमामयकमायाः  चत्विमारर  प्रममाणमामन  स्वितीकपु विरबन्त  इमत  प्रससमदयाः। 
मतीममाससकद्वै कदक्षेमरनयाः  प्रमाभमाकरमायाः  प्रत्यकमम्  अनपुममानमम्  उपममानस  रबदयाः  अथमारपसत्तयाः  इमत  पञ्च  प्रममाणमामन 
प्रस्तपुविबन्त। भमाटमतीममाससकमायाः विक्षेदमाबन्तनयाः च प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानस रबदयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः इमत 
षटम्  प्रममाणमामन  प्रस्तपुविबन्त।  पबौरमामणकमास्तपु  प्रत्यकमम्  अनपुममानमम्  उपममानस  रबदयाः  अथमारपसत्तयाः  अनपुपलबबब्धियाः 
सम्भवियाः ऐमतह्यस च इमत अषबौ प्रममाणमामन अभ्यपुपगच्छबन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 दररनरबदस्य व्यपुत्पसत्तस सलखत। 

. 2 बबौदमतक्षे इदस न प्रममाणमम्। 
१) अनपुममानमम्   २) प्रत्यकमम्   ३) रबदयाः   ४) एषपु मकममप न। 

. 3 रबदप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपु विरबन्त। 
१) पबौरमामणकमायाः   २) विक्षेदमाबन्तनयाः   ३) भमाटमायाः   ४) बबौदमायाः

. 4 अनपुममानप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपु विरबन्त। 
१) चमाविमारकमायाः   २) विक्षेदमाबन्तनयाः   ३) भमाटमायाः   ४) बबौदमायाः

. 5 अथमारपसत्तप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपु विर बन्त। 
१) पबौरमामणकमायाः   २) विक्षेदमाबन्तनयाः   ३) भमाटमायाः   ४) नद्वैयमामयकमायाः
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. 6 प्रत्यकमम् अनपुममानस चक्षेमत दक्षे एवि प्रममाणक्षे इमत कक्षे  न विदबन्त। 
१) चमाविमारकमायाः   २) विद्वैरक्षेमषकमायाः   ३) आहरतमायाः   ४) नद्वैयमामयकमायाः

. 7 स्तम्भयनोयाः बस्थतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) प्रममाणमम् क) दृरम्-ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे ल्यपुटम्

२) प्रममातमा ख) दृरम्-ब्धिमातनोयाः कमरमण ल्यपुटम्

३) प्रमक्षेयमम् ग) दृरम्-ब्धिमातनोयाः करणक्षे ल्यपुटम्

४) प्रममा घ) दृरम्-ब्धिमातनोयाः कतररर ल्यपुटम्

५) आबस्तकदररनमम् ङ) विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस नमामभमतमम्

६) नमाबस्तकदररनमम् च) विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अमभमतमम्

. )5 4 पपुरुषमाथर याः
सविरऽमप प्रमामणनयाः इषस प्रमाप्तपुमम् इच्छबन्त। अमनषस पररहतपुरमम्  इच्छबन्त। मकममषमम् मकस  विमा अमनषमम्। 

सपुखमम् इषमम् दपुयाःखस मह अमनषमम्। अत एवि सपुखस्य उपमाययाः अमप इषयाः। द पुयाःखस्य उपमाययाः अमप अमनषयाः। 

सविरऽमप प्रमामणनयाः सपुखस लबब्धिपुस  दपुयाःखस च दकरतीकतपुर  प्रयतन्तक्षे। सपुखस  मदमविब्धिमम्। मनत्यमम् अमनत्यस च। 
मनत्यस सपुखमम् आत्मसपुखमम्। ततम् जन्यमम् नमाबस्त। न कक्षे नमामप कमारणक्षेन ततम् सपुखमम् उत्पदतक्षे। ततम् सपुखमम् तपु 
आत्मस्विभमावियाः  एवि।  अमनत्यमम्  सपुखमम्  जन्यमम्  अबस्त।  तस्य मकममप कमारणमम्  अबस्त।  अमनत्यसपुखस्य 
कमारणस  मह  ब्धिमरयाः।  ब्धिमर  मविनमा  सपुखस  नद्वैवि  भविमत।  ब्धिमर्योऽमप  जन्ययाः  अबस्त।  विक्षेदमविमहतयमागमामदयाः  ब्धिमरयाः। 
तदमागमामदजन्ययाः पपुण्यमाख्ययाः अदृषमविरक्षेषनो विमा ब्धिमरयाः। ब्धिमरयाः अन्तयाःकरणक्षे मविदममानयाः कबश्चतम् गपुणमविरक्षेषयाः। अथविमा 
स्विगमारमदरक्षेवि ब्धिमरयाः। 

दपुयाःखस्य मकममप कमारणस तपु स्यमादक्षेवि। सपुखस विमा दपुयाःखस विमा कमारणस मविनमा नद्वैवि उत्पदक्षेतक्षे। सपुखस्य मकस  
कमारणमम्  इमत यथमायथमम्  असबन्दग्ब्धिस  च जमानमम्  आविश्यकमम्।  तक्षेन इषस  यतम्  सपुखस  तस्य यतम्  समाब्धिनस  तत्र 
मनष्ठयमा प्रविपृसत्तयाः भविक्षेतम्। मकञ्च सपुखस्य कमत भक्षेदमायाः सबन्त तदमप स्पषस जमानतीयमातम्। इत्थमम् 'इदस ममदषसमाब्धिनमम्' 
इमत जमानमम् प्रविपृसत्तस प्रमत कमारणस भविमत। 

अथ्यरतक्षे  इमत अथरयाः। पपुरुषस्य अथरयाः पपुरुषमाथरयाः। अथविमा पपुरुषक्षेण अथ्यरतक्षे  स पपुरुषमाथरयाः। अथमारतम् 
पपुरुषयाः नरनो विमा नमारती विमा यदम् कमामयतक्षे इच्छमत अथरयतक्षे स एवि पपुरुषमाथरयाः। 

पपुरुषयाः सपुखमक्षेवि अथरयतक्षे। अतयाः सपुखमक्षेवि मह पपुरुषमाथरयाः सकलप्रमामणसमाब्धिमारणयाः। सपुखस्य प्रकमारमायाः 
सबन्त।  अतयाः  एवि  पपुरुषमाथरस्य  प्रकमारमायाः  सबन्त।  मनत्यसपुखस  मह  मनोकयाः  कथ्यतक्षे।  अमनत्यसपुखस  मह  कमामयाः 
कथ्यतक्षे। कमामस्य कमारणस मह ब्धिमरयाः कथ्यतक्षे। ब्धिमरस्य समाब्धिनस मह अथरयाः कथ्यतक्षे। अथर्यो मह ब्धिमरस्य समामगती 
ब्धिनमामदकमम्। एविस ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः सपुप्रससदमा विद्वैमदकससस्कपृ तबौ। तक्षेषपु कमाममनोकबौ मपुख्यबौ। 
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कमामस्य समाकमातम् कमारणस ब्धिमरयाः। ब्धिमरस्य प्रयनोजकयाः अथरयाः। कमामलमाभमाय एवि ब्धिमरयाः अथरयाः च सक्षेव्यतक्षे नमान्यथमा। 
अतयाः ब्धिममारथर्मौ गबौणबौ। मपुख्ययनोयाः कमाममनोकयनोयाः अमप मनोकयाः मनत्ययाः। अतयाः मनोकयाः एवि परमयाः पपुरुषमाथरयाः। अथरयाः 
अमनत्ययाः इमत प्रत्यकक्षेण जमायतक्षे। इबन्द्रियजन्यस सपुखमम् कमणकमम् इमत तदमप अमनत्यमक्षेवि इमत अनपुभविससदमम्। 
अमनत्यसपुखस्य कमारणस ब्धिमरयाः अमप अमनत्ययाः एवि। न मह कमारणसत्त्विक्षे कमायमारभमावियाः भविमत। 

विक्षेदमान्तक्षे श्रिपुमतयाः तदनपुकक लमा यपुमकयाः अनपुभविश्च इमत एततम् मत्रतयमम् सदमा प्रममाणत्विक्षेन उपन्यस्यतक्षे। 

कमाममादतीनमामम् अमनत्यत्विक्षे श्रिपुमतयाः प्रममाणमम् - तदथक्षेह कमरमचतनो लनोकयाः कतीयतक्षे एविमक्षेविमामपुत्र पपुण्यमचतनो 
लनोकयाः कतीयतक्षे। (अथरयाः - इह अबस्मनम् लनोकक्षे  ब्धिममारब्धिमरकमरमनममरतयाः लनोक्यतक्षे इमत लनोकयाः घटमामदयाः यथमा कतीयतक्षे 
तथमा लनोकमान्तरक्षे पपुण्यमनममरतयाः लनोकयाः स्विगमारमदयाः नश्यततीमत।)

तथमा च स्मपृमतयाः - तक्षे तस भपुक्त्विमा स्विगरलनोकस  मविरमालस कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यरलनोकस  मविरबन्त। (गतीतमा ९.२१) 

(अथरयाः - यक्षे पपुण्यमम् आसमाद स्विगर गच्छबन्त तक्षे मविरमालस मविस्ततीणर स्विगरलनोकस  भपुक्त्विमा यदमा तद्भिनोगजनकस  पपुण्यस 
कतीणस भविमत तदमा मत्यरलनोकमम् मनपुष्यलनोकस  मविरबन्त जमनस लभन्तक्षे। ) अत्र गतीतनोकक्षे याः इदस स्पषस यतम् पपुण्यस कतीणस 
भविमत। अथमारतम् ब्धिमरयाः पपुण्यमम् अमनत्यमम् अबस्त। अतयाः तज्जन्यमम् सपुखमम् कमामयाः अमप अमनत्ययाः एवि। 

तथमामह यपुमकयाः - यत्कपृ तकस  तदमनत्यमम् इमत मनयमयाः दृषमानपुममाननोभयससदयाः। ब्धिमरयाः कमरजन्ययाः। अतयाः 
अमनत्ययाः। कमामयाः ब्धिमरजन्ययाः। अतयाः अमनत्ययाः। ब्धिमरलमाभयाः कथस भविततीमत जद्वैमममनमपुमनप्रणतीतक्षे ब्धिमरमतीममाससमारमास्त्रक्षे 
समविस्तरस विमणरतमबस्त। तत्र प्रथमस सकत्रमम् - अथमातनो ब्धिमरसजजमासमा इमत। 

इत्थस  ससदमम्  यतम्  मनोकयाः  एवि  परमयाः  पपुरुषमाथरयाः  मनत्यत्विमातम्।  मनोकयाः  ब्रहजमानमादम्  भविमत  इमत 
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य ससदमान्तयाः।  अतयाः  ब्रह्म मकमम्।  तज्जमानस  मकमम्।  तलमाभस्य प्रममाणस  मकमममत  सजजमासमा। 
तमनविपृत्तयक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तमतमानपुकक लमामन प्रममाणमामन मनरूप्यन्तक्षे। एतमामन प्रममाणमामन एवि एतक्षेषमास  पमाठमानमास प्रब्धिमानस 
मविषययाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 8 सविर प्रमामणनयाः मकमच्छबन्त। 

. 9 सविर प्रमामणनयाः मकस  नक्षेच्छबन्त। 

. 10 सपुखस कमतमविब्धिमम्। मकस  च ततम्। 

. 11 मकस  मनत्यसपुखमम्। 

. 12 मकममनत्यस सपुखमम्। 

. 13 अमनत्यसपुखस्य कमारणस मकमम्। 

. 14 दपुयाःखस्य कमारणस मकमम्। 

. 15 प्रविपृसत्तस प्रमत मकस  जमानस कमारणस भविमत। 

. 16 पपुरुषमाथरपदस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा। 

. 17 पपुरुषमाथमारयाः कमत कक्षे  च। 
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. 18 गबौणमपुख्यभक्षेदक्षेन पपुरुषमाथमारनम् सलखत। 

. 19 मनोकस्य परमपपुरुषमाथरत्विक्षे कनो हक्षेतपुयाः। 

. 20 मनोकयाः कस्ममादम् भविमत। 

. )5 5 जमानमम्

. . )5 5 1 प्रस्तपुमतयाः
जमानमम् बनोब्धियाः प्रममा प्रमममतयाः बपुमदयाः प्रततीमतयाः इमत प्रमाययाः सममानमाथरकमायाः रबदमायाः। 

लबौमककक्षे  व्यविहमारक्षे  'अयस  जमानती’,  'स  बहह  जमानमामत’,  'असबौ  बपुमदममानम्'  इत्यमादतीमन  विमाक्यमामन 
प्रयपुज्यन्तक्षे। 'अयमम् असब्धिकस  जमानमामत' इमत विमाक्यक्षे जमानरबदस्य ययाः अथरयाः स रमास्त्रक्षे अमभप्रक्षेतयाः नमाबस्त। रमास्त्रक्षे 
यदमप  बहहमन  लकणमामन  जमानस्य  कपृ तमामन  तथमामप  समाममान्यतयाः  जमानस  मकमममत  तपु  बनोदव्यमम्। 
प्रममाणमामदमविषयस्य पठनमाय सपुबनोब्धिमाय च बहहमन पमाररभमामषकपदमामन प्रयपुज्यन्तक्षे।  तक्षेषमास  मविषयक्षे  स्पषस  जमानमम् 
अपक्षेमकतमम्। अतयाः इतयाः परस तमामन प्रस्तकयन्तक्षे। 

. . )5 5 2 जमानमम्
प्रथममम् जमानमम् कथमम् उत्पदतक्षे इमत प्रमक्रयमा प्रदश्यरतक्षे। 

मम सम्मपुखक्षे घटयाः अबस्त। चकपुभ्यमारमम् घटस पश्यमामम। यमावितम् घटस पश्यमामम तमावितम् अन्यत्र बस्थतस पटस 
न पश्यमामम। यदमा अन्यत्र बस्थतस पटस  पश्यमामम तदमा पकविरघटमम् अन्यत्र बस्थतस घटस  विमा न पश्यमामम। एविमम् 
एकस्य पदमाथरस्य यदमा भमानस भविमत तदमा अपरस्य पदमाथरस्य तत्कणक्षे भमानस न भविमत। पटदररनमानन्तरमम् पपुनयाः 
तमक्षेवि  घटस  पश्यमामम चक्षेदम्  उत्तरकणक्षे  घटजमानमम्  भमवितपुमहरमत।  परन्तपु  एककमालमम्  इबन्द्रियस्य यक्षेन  पदमाथरन 
सम्बन्ब्धियाः अबस्त तस्यद्वैवि भमानस भविमत, नमान्यस्य। तबस्मनम् कणक्षे उत्पनस भमानमक्षेवि बनोब्धियाः, जमानमम् कथ्यतक्षे। यदमा 
घटस पश्यमामम तदमा घटजमानमम् अथमारतम् घटमविषयकस  जमानमम् अबस्त। तदमा पटजमानस नमाबस्त। यदमा पटस पश्यमामम 
तदमा  पटजमानमम्  अबस्त।  मकन्तपु  तदमा  घटजमानस  नमाबस्त।  यदमप  पकविरकणक्षे  घटजमानमम्  आसतीतम्  तथमामप 
वितरममानकणक्षे  तपु  पटजमानमम् अबस्त,  घटजमानस नमाबस्त। वितरममानकणक्षे यदम् भमानस  तदक्षेवि जमानमम्। पकविरकणक्षे  एकमम् 
जमानमम्  उत्पनमम्  मदततीयकणक्षे  वितरममानकणक्षे  मदततीयस  जमानमम्  उत्पनमम्।  परन्तपु  पकविरकणस्य  जमानमम्  इमत 
वितरममानकणक्षेऽमप जमानमम् इमत न उच्यतक्षे। अतयाः घटदररनमानन्तरमम् यदमा पटस पश्यमामम तदमा घटपटयनोयाः जमानमम् 
अबस्त इमत न उच्यतक्षे। ननपु यमद बहहकणमम् यमावितम् एकमक्षेवि मविषयमम् पश्यमामम चक्षेतम्। यमद घटमक्षेवि मनरन्तरमम् 
मकसञ्चतम्  कमालस  पश्यमामम तदमा  तपु  तमाविमत कमालमासरक्षे  सविरषपु  कणक्षेषपु  मविदममानस  जमानमम्  एकमक्षेवि।  एकमक्षेवि  जमानस 
मनरन्तरमम्  अबस्त। अथमारतम्  प्रमतकणस  मभनमभनमविषयमाणमास  जमानस  भविमत चक्षेतम्  प्रमतकणस  जमानस  मभनमम्।  एविञ्च 
वितरममानकणक्षे  यदम् जमानस  तदक्षेवि जमानमम्।  पकविरकणक्षेषपु  उत्पनस  जमानमम्  वितरममानकणक्षे  जमानत्विक्षेन गपृह्यतक्षे।  यथमा एकस  
पपुस्तकस  पमठतमम्। ततयाः परस अपरस पपुस्तकस  पठमत, घटस विमा पश्यमत। तदमा प्रथमपपुस्तकस्य जमानस तस्य अबस्त 
इमत रमास्त्रतीयरद्वैल्यमास न कथ्यतक्षे। यतनो मह वितरममानकणक्षे तस्य अन्तयाःकरणक्षे वितरममानजमानमक्षेवि अबस्त। 
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प्रत्यकखण्डक्षे प्रममा मटप्पणती

. . )5 5 3 अनपुभवियाः ससस्कमारयाः स्मपृमतयाः च
जमानस्य यनो मविषययाः सयाः अथरयाः पदमाथरयाः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे। यदमा मविषयस्य जमानस 

भविमत तदमा कदमामचतम् अपक्षेकमाबपुमदयाः भविमत, कदमामचतम् उपक्षेकमाबपुमदयाः भविमत। यथमा नगरमामदषपु गमनकमालक्षे बहहनम् 
जनमानम् गपृहमामण विपृकमानम् च पश्यमामयाः। परन्तपु तक्षेषमास दररनस भवितपु इमत मननोभमावियाः नमाबस्त। तत्र दररनस भविमत चक्षेतम् 
भवितपु, न भविमत चक्षेन भवितपु इमत उदमासतीनमननोभमावियाः अबस्त। अथमारतम् दररनस्य उपक्षेकमा अबस्त। परन्तपु यदमा 
मकममप स्थलस भविनमम् दपुगर  दृश्यमम् विमा द्रिषपु स  गच्छमामयाः तदमा तपु  तत्र अविब्धिमानमम् अबस्त। मकञ्च परविमतरकमालक्षे 
विदमामयाः यदम्  'अहस तत्र दपुगर  दृषविमानम्। दपुगर रमाजप्रमासमादमम् दृषविमानम्। मबन्दरस दृषविमानम्। मबन्दरमम् अमत प्रमाचतीनमम् 
अबस्त' इत्यमामद। परन्तपु ममागर यमानम् जनमानम् विपृकमानम् विमा दृषविन्तयाः तमानम् न तथमा सम्यकम्  स्मरमामयाः परविमतरकमालक्षे। 
परविमतरकमालक्षे यदमा स्मरणस स्मपृमतयाः विमा भविमत, तदमा तपु न स दपुगरयाः, न विमा तदम् मबन्दरस सम्मपुखक्षे अबस्त। तथमामप 
तमदषयकस  स्मरणस  भविमत।  अत एवि  वियस  तत्र दृषमानमामम्  बहहनमामम्  दृश्यमानमामम्  विणरनस  कतपुर  प्रभविमामयाः।  तमहर  
पकविरदृषस्य  मकममप  मचह्निमम्  ,  कबश्चतम्  ससस्कमारयाः  अन्तयाःकरणक्षे  उत्पनयाः।  ततम्  मचहमम्,  स ससस्कमारयाः  एवि 
परविमतरकमालक्षे स्मपृमतस प्रमत कमारणस भविमत। यदमा दपुगरदररनस भविमत तदमा दररनक्षेन यदम् यदम् जमानमम् उत्पदतक्षे तदम् 
सविरममप जमानमम् अनपुभवियाः इमत कथ्यतक्षे। अयमम् अनपुभवियाः अपक्षेकमाबपुमदविरमातम् अन्तयाःकरणक्षे मकममप मचह्निस , कममप 
ससस्कमारस करनोमत। स ससस्कमारयाः एवि उदपुदयाः भविमत चक्षेतम् स्मपृमतस जनयमत, उत्पमादयमत। ससस्कमारस्य उदनोब्धिमाथरमम्, 
जमागपृत्यथरमम् अमप मकममप कमारणमम् आविश्यकमम्। यथमा पयरटनमम् सममाप्य आगतमम् ममामम् ममत्रमामण पपृच्छबन्त, मकस  
मकस  दृषमममत। तदमा अहस ममत्रक्षेभ्ययाः दृषमामन दृश्यमामन विणरयमामम। अथमारतम् अहस स्ममारमम् स्ममारस कथयमामम। अत्र 
ममत्रमाणमास  प्रश्नविरमातम्  ससस्कमारयाः  उदपुदयाः  भविमत,  मविजपृम्भतक्षे,  स्फपु रमत।  स  ससस्कमारयाः  स्मपृमतस  जनयमत, 

उत्पमादयमत। 

एविमम्  अपक्षेकमाबपुमदसहकपृ तयाः  अनपुभवियाः  ससस्कमारस  जनयमत।  स  ससस्कमारयाः  उदनोब्धिकविरमातम्  स्मपृमतस 
जनयमत। 

इत्थमम् जमानमम् मदमविब्धिमम् - अनपुभवियाः स्मपृमतयाः च। 

यदमा  पपुरमा  अन्यत्र  दृषमम्  मबन्दरमामदकमम्  अहमम्  अब्धिपुनमा  स्मरमामम  तदमा  यदम्  जमानस  ततम्  स्मपृमतयाः। 
स्मपृमतमभनमम् जमानमम् मह अनपुभवियाः। 

ययाः जमानमामत स जमातमा कथ्यतक्षे, यस्य प्रममा भविमत स प्रममातमा कथ्यतक्षे। जमातमा एवि प्रममातमा। 

लबौमककक्षे  व्यविहमारक्षे 'अयस जमानती जनयाः' इमत यदमा विदबन्त जनमायाः तदमा तस्यमाथरयाः भविमत यदम् अयस जनयाः 
बहहनम् मविषयमानम् जमातविमानम्। यदमा जमातविमानम् तदमा तदम् जमानमम् तस्य अन्तयाःकरणक्षे ससस्कमारमम् अकरनोतम्। यमद स 
विमाञ्छमत तमहर ससस्कमारस्य समाहमाय्यक्षेन सयाः अब्धिपुनमा बहहनम् मविषयमानम् स्मतपुर रक्ननोमत। अतयाः अयस जनयाः जमानतीमत। 
परन्तपु  वितरममानकणक्षे  स सकलमविषयमानम्  जमानमामत इमत रमास्त्रतीयरद्वैल्यमा  विकपुस  न  रक्यतक्षे।  एविमम्  अयस  जमानती 
इत्यस्य अथरयाः अयमम् अनपुभविजन्यससस्कमारविमानम् इत्यथरयाः। 
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. . )5 5 4 प्रममा प्रममातमा प्रमक्षेययाः
जमानस्य मविषययाः अथरयाः पदमाथरयाः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे इमत उकमक्षेवि। दनोषरमहतस जमानमक्षेवि 

प्रममा इमत समाममान्यतयाः कथ्यतक्षे। तमादृरजमानस्य मविषययाः एवि प्रममायमायाः मविषययाः। प्रममायमायाः मविषययाः एवि प्रमक्षेययाः इमत 
कथ्यतक्षे। प्रमक्षेयस्य प्रममा यस्य भविमत स प्रममातमा,  जमातमा। अथमारतम्  यत्कतपृरकस  प्रमक्षेयमविषयस  जमानस  भविमत स 
प्रममातमा। ययाः ययाः प्रममायमायाः मविषययाः अथमारतम्  प्रमक्षेययाः तस्य मकममप नमाम भविमत,  भमवितपुमम्  अहरमत। नमाम एवि 
अमभब्धिक्षेयमम्  कथ्यतक्षे।  यस्य नमाम सयाः अमभब्धिक्षेययाः,  अथरयाः विमा  कथ्यतक्षे।  नमाम मकममप पदमक्षेवि भविमत। अतयाः 
पददमारमा ययाः अथरयाः प्रकटतक्षे स एवि पदस्य अथरयाः, पदमाथरयाः। अथमारतम् पदबनोध्ययाः अथरयाः मह पदमाथरयाः। 

एतमावितमा  लबौमककव्यविहमारस्य  समाममान्यतयाः  रमास्त्रतीयस  मविविक्षेचनस  प्रदमररतमम्।  परन्तपु  विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे 
इतनोऽमप असब्धिकयाः मभनयाः च मविषययाः अबस्त। स क्रमरयाः अब्धिस्तमातम् उपन्यस्यतक्षे। 

यथमाथरजमानमक्षेवि प्रममा भविमत। अयथमाथरजमानमम् अप्रममा कथ्यतक्षे, भमयाः कथ्यतक्षे। 

जमानस्य प्रकमारदयमम् - अनपुभवियाः स्मपृमतयाः च। विक्षेदमान्तनयक्षे स्मपृमतयाः न प्रममा। प्रममायमायाः भमावियाः प्रममात्विमम्। 
इदस प्रममात्विमम् स्मपृतबौ न वितरतक्षे। 

. . )5 5 5 लकणलकणमम्
यस्य लकणस तदक्षेवि लकणस्य लक्ष्यमम् भविमत। ययाः मविषययाः जमापनतीययाः तस्य मविषयस्य मकममप मचह्निस  

सलङस  जमापकस  विमा उच्यतक्षे। तदम् सलङमक्षेवि लकणमम्। लक्ष्यतक्षे जमायतक्षे अनक्षेन इमत लकणमम्। यस्य लकणस भविमत 
ततम् लमकतस लक्ष्यमम् विमा उच्यतक्षे। लकणस कनोऽमप ब्धिमरयाः भविमत। यबस्मनम् ब्धिमर अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः 
चक्षेमत  त्रयनो  दनोषमायाः  न  भविबन्त स एवि  असमाब्धिमारणयाः  ब्धिमरयाः  लकणमम्  उच्यतक्षे।  लक्ष्यक्षे  लकणमम्  अबस्त चक्षेतम् 
लकणसमन्विययाः  कथ्यतक्षे।  लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे  समत  लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम्  अव्यमाप्तक्षेयाः  लकणमम्। 
यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्। 
एतमामन सनोदमाहरणस मविरदतीयमक्रयन्तक्षे। 

अव्यमामप्तयाः  -  लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे समत लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम् अव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। गनोयाः कमपलत्विस 
लकणस कपृ तस चक्षेतम् कमपलमासपु गनोषपु वितरतक्षे मकन्तपु रपुक्लगनोषपु न वितरतक्षे। अतयाः लक्ष्यतीभकतमासपु गनोषपु एकदक्षेरक्षे वितरतक्षे 
अपरदक्षेरक्षे न वितरतक्षे इमत अस्य लकणस्य अव्यमामप्तयाः दनोषयाः। 

अमतव्यमामप्तयाः  - यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। शृङमम् गनोयाः लकणस 
कपृ तस चक्षेतम् सविमारसपु गनोषपु शृङमबस्त मकन्तपु अलक्ष्यक्षे ममहषमादबौ अमप अबस्त। यमाविमत लक्ष्यक्षे यदमप वितरतक्षे तथमामप 
अलक्ष्यक्षे गनोमभनक्षे ममहषमादबौ अमप वितरतक्षे इमत शृङमम् लकणमम् अमतव्यमामप्तदनोषक्षेण दपुषमम्। 

असम्भवियाः  -  लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम्  असम्भविस्य लकणमम्।  गनोयाः चतपुषपुर  पमादक्षेषपु  प्रमतपमादस  रफदयमम् 
भविमत। रफमम् खपुरयाः कथ्यतक्षे। आहत्य अषबौ खपुरमायाः भविबन्त एकस्यमायाः गनोयाः। तत्र यमद गनोयाः लकणस कपृ तस यदम् 
यस्य एकपमादक्षे एकयाः एवि रफयाः समा गबौयाः। तदमा सकलमासपु गनोषपु क्विमामप एकपमादक्षे एकयाः रफयाः नमाबस्त। अतयाः 
लक्ष्यममात्रक्षे अवितरममानमम् इदस लकणमम्। अतयाः तदम् असम्भविदनोषक्षेण दपुषमममत बनोध्यमम्। 
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स्विरूपस  लकणस  च –  स्विस्य आत्मनयाः रूपमम् स्विरूपमम्। स्विमात्मकयाः पदमाथरयाः। यथमा घटस्विरूपमम् 
द्रिव्यमम्।  लकणक्षे  एकमासब्धिकमामन पदमामन भमवितपुमम्  अहरबन्त। यथमा रूपरमहतयाः स्पररविमानम्  विमायपुयाः  इमत। विस्तपुतयाः 
रूपरमहतयाः स्पररविमानम् इमत विमायनोयाः स्विरूपमम्। विमायनोयाः लकणन्तपु रूपरमहतत्विक्षे समत स्पररवित्त्विमम् इमत। सपुन्दरमम् 
सपुगन्ब्धिवितम्  पपुष्पमम्  इमत  पपुष्पस्य  स्विरूपमम्।  सपुन्दरत्विक्षे  समत  सपुगन्ब्धिवित्त्विस  पपुष्पस्य  लकणमम्।  एविस 
स्विरूपलकणयनोयाः प्रकटनक्षे भक्षेदयाः बनोदव्ययाः। गन्ब्धिवितती पपृसथविती इमत पपृसथव्यमायाः स्विरूपमम्। गन्ब्धिवित्त्विमम् पपृसथव्यमायाः 
लकणमम्। एविस प्रकटनक्षे विद्वैमचत्र्यमम् अविब्धिक्षेयमम्। 

दलकपृ त्यमम्  -  लकणक्षे  यमामन पदमामन सबन्त तक्षेषपु  एकद्वै कममप पदमम्  समाथरकमम्  न विमा  इमत परतीकमा 
मक्रयतक्षे। तदमा एकद्वै कमम् पदमम् लकणररतीरमातम् अपसमायर  अविमरषमासरयाः यमद लकणररतीरस तमहर  कनो दनोषयाः जमायक्षेत 
इमत परतीक्ष्यतक्षे। दनोषनो जमायतक्षे चक्षेतम् अपसमाररतस पदमम् आनतीय लकणररतीरक्षे मनविक्षेश्य बस्थतस्य लकणस्य परतीकमा 
मक्रयतक्षे। उपबस्थतयाः दनोषयाः एविस  पदमनविक्षेरक्षेन अपगच्छमत चक्षेतम्  ततम्  पदस समाथरकमम्। इत्थमम् परतीकयमा पदस्य 
समाथरक्यप्रदररनमम् एवि पदकपृ त्यस दलकपृ त्यस विमा कथ्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 21 अनपुभवियाः कयाः। 

. 22 ससस्कमारयाः कयाः। 

. 23 स्मपृमतयाः कमा। 

. 24 जमानस्य यनो मविषययाः स मकमममत कथ्यतक्षे। 

. 25 ककीदृरयाः अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत। 

. 26 कयाः समन्विययाः। 

. 27 कयाः असमाब्धिमारणब्धिमरयाः। 

. 28 कमा अव्यमामप्तयाः। 

. 29 कमा अमतव्यमामप्तयाः। 

. 30 कनोऽसम्भवियाः। 

. . )5 5 6 उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणस च। 
विक्षेदमान्तक्षे उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत रबदमानमास प्रयनोगस्य प्रमाचपुयरमम् अबस्त। अतयाः उपमासब्धियाः 

कयाः इमत आदबौ बनोद्ध्यमम्। 

एकत्र बहहमन मविमविब्धिविणरयपुकमामन उत्पलमामन सबन्त। तत्र चद्वैत्रयाः नमाम कबश्चतम् जनयाः मद्वैत्रमाय 'उत्पलमम् 
आनय' इमत विदमत। तदमा तक्षेषपु यबत्कममप एकमम् उत्पलमम् आनयक्षेतम् मद्वैत्रयाः। परन्तपु यमद चद्वैत्रयाः विदक्षेतम् यतम् नतीलमम् 
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उत्पलमम् आनय इमत। तदमा  मद्वैत्रयाः अन्यमामन उत्पलमामन मविहमाय कक्षे विलमम्  नतीलमम्  एवि उत्पलमम्  आनयमत। 
रकमामदभ्ययाः  उत्पलक्षेभ्ययाः  नतीलपदमम्  अत्र  नतीलमम्  उत्पलमम्  पपृथक्कपृ त्य  बनोब्धियमत।  इदस  पपृथक्करणमम्  एवि 
व्यमावितरनमम्  इमत  उच्यतक्षे।  ययाः  पदमाथरयाः  विस्तपु  ब्धिमरयाः  विमा  इत्थस  व्यमावितरयमत  स  व्यमावितरकयाः  इमत  कथ्यतक्षे। 
व्यमावितरकयाः यबस्मनम् आसश्रितयाः भविमत तक्षेषमामम् आश्रियमाणमास परस्परभक्षेदमानपुमममतजनकयाः भविमत। नतीलमम् उत्पलमम् 
इत्यत्र  नतीलपदमम्  इतरक्षेभ्ययाः  रकमामदभ्ययाः  उत्पलक्षेभ्ययाः  मभनमम्  इमत  इतरक्षेभक्षेदमानपुमममतस  जनयमत  इमत  तदम् 
व्यमावितरकमम्। व्यमावितरकमम् व्यमाविपृसत्तमम् करनोमत। व्यमाविपृसत्तयाः मह इतरभक्षेदयाः। 

उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत एततम् त्रयममप व्यमावितरकमम् भविमत। 

उपलकणमम्
अवितरममानत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विमम् उपलकणस्य लकणमम्। उपलकणमम् लक्ष्यक्षे न वितरतक्षे। परन्तपु 

व्यमाविपृसत्तस करनोमत। कमाकद्वै याः गपृहस पश्य इमत विमाक्यक्षे कमाकमायाः उपलकणमम्। यदमप कमाकमायाः गपृहक्षे न वितरन्तक्षे तथमामप 
व्यमावितरनक्षे  समथमारयाः। यथमा विमा रमाखमायमास चन्द्रियाः इत्यपुदमारहणक्षे रमाखमायमामम् अमविदममानममप चन्द्रिमम् उपलकयमत 
रमाखमा। अतयाः रमाखमा अत्र उपलकणमम्। 

मविरक्षेषणमम्
उपमासब्धियाः मविरक्षेषणस च लक्ष्यक्षे वितरतक्षे एविञ्च व्यमाविपृसत्तमम् अमप कपु रुतयाः। मकञ्च यदमा वितरतक्षे तदमा व्यमाविपृसत्तस 

करनोमत। अथमारतम्  लक्ष्यक्षे  वितरममानत्विक्षे  समत व्यमावितरकत्विमम्  उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः समाब्धिमारणस लकणमम् प्रमतभमामत। 
इतनोऽमप दयनोयाः भक्षेदयाः अबस्त। 

लकणस मकमम् करनोमत। लकणमम् एकस्य उद्दक्षेश्यस्य मकममप मविब्धिक्षेयस बनोब्धियमत। यथमा यत्र घटयाः जमातयाः 
अबस्त परन्तपु ककीदृरयाः इमत जमातस नमाबस्त तदमा घटयाः नतीलयाः इमत विमाक्यमम् घटमम् उमद्दश्य नतीलत्विमम् मविदब्धिमामत। 
अतयाः घटयाः उद्दक्षेश्ययाः नतीलत्विमम् च मविब्धिक्षेयमम्। 

नतीलयाः घटयाः मनत्ययाः अमनत्यनो विमा यनो जमानमामत तस प्रमत 'नतीलनो घटयाः अमनत्ययाः' इमत विमाक्यमम् उकमम्। 
तबस्मनम् घटयाः च उद्दक्षेश्ययाः, नतीलत्विमम् मविरक्षेषणमम्, अमनत्यत्विमम् मविब्धिक्षेयमम् इमत। तत्र यथमा घटयाः अमनत्ययाः तदतम् 
तस्य नतीलत्विमम् अमप अमनत्यमम् इत्यमप बनोब्धियाः जमायतक्षे। नतीलत्विमम् उद्दक्षेश्यक्षे  घटक्षे अन्विक्षेमत। उद्दक्षेश्ययाः ययाः घटयाः 
तस्य अमनत्यत्विक्षे अन्विययाः (सम्बन्ब्धियाः) भविमत। एविञ्च नतीलत्विस्य अमप अमनत्यत्विक्षे अन्विययाः भविमत। यतनो मह 
नतीलत्विममप अमनत्यमम्। 

अतयाः नतीलत्विमम् उद्दक्षेश्यक्षे घटक्षे अन्विक्षेमत। नतीलत्विस्य स्विमाबन्वितयाः घटयाः। घटस्य मविब्धिक्षेयमम् अमनत्यत्विमम्। 
नतीलत्विमम्  स्विमाबन्वितस्य  घटस्य  मविब्धिक्षेयक्षे  अन्विक्षेमत।  अथमारतम्  नतीलत्विमम्  स्विमाबन्वितमारस-मविब्धिक्षेयमाबन्वितमम्  अबस्त। 
नतीलत्विमम्  घटक्षे  वितरतक्षे।  नतीलत्विमम्  अमपुमम्  घटमम्  इतरघटक्षेभ्ययाः  व्यमावितरयमत।  अतयाः  नतीलत्विक्षे 
स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमाबन्वितत्विक्षे समत वितरममानत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विमम् अबस्त। अतयाः नतीलत्विमम् मविरक्षेषणमम् भविमत। 
इदमक्षेवि मविरक्षेषणस्य लकणमम्।  स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमान्विमयत्विक्षे  समत वितरममानत्विक्षे  समत व्यमावितरकत्विमम् इमत 
मविरक्षेषणस्य लकणमम्। 
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उपमासब्धियाः 
कणररष्कपु ल्यविबच्छनस  नभयाः  श्रिनोत्रमम्।  (रष्कपु लती  मह  कणरमविविरमम्।  नभयाः  आकमारमम्।  अतयाः 

कणरमविविरमाविबच्छनमम् आकमारमम् श्रिनोत्रक्षेबन्द्रियमम् इत्यथरयाः।  )  अनक्षेन विमाक्यक्षेन श्रिनोत्रत्विमम् मविब्धिक्षेयमम्,  नभयाः उद्दक्षेश्यमम् 
इमत जमायतक्षे। तत्र कणररष्कपु लती उपलकणस विमा मविरक्षेषणस विमा उपमासब्धियाः विमा इमत मविचमायरतक्षे। 

सविरमम्  आकमारमम्  न  श्रिनोत्रमम्।  मकन्तपु  कणरमविविरदमारमा  यदम्  जमायतक्षे  ततम्  आकमारमम्  श्रिनोत्रमम्।  यथमा 
घटमाकमारमम् मठमाकमारमम् इमत प्रयनोगक्षेन एकमक्षेवि आकमारमम् घटसम्बन्ब्धिविरमातम्  मठसम्बन्ब्धिविरमातम्  मभनस मभनस 
प्रततीयतक्षे। तथमा कणररष्कपु लती अन्यस्ममादम् आकमारमातम् रष्कपु लतीसम्बन्ब्धिमम् आकमारमम् पपृथकम्  कपृ त्विमा बनोब्धियमत, 

व्यमावितरयमत।  अतयाः  कणररष्कपु लती  व्यमावितरनस  करनोमत।  एविञ्च  कक्षे विलमम्  व्यमाविपृत्तमम्  आकमारमक्षेवि  श्रिनोत्रमम्। 
कणररष्कपु लती न श्रिनोत्रमम्। अतयाः मविब्धिक्षेयक्षे श्रिनोत्रत्विक्षे आकमारस्य अन्विययाः (सम्बन्ब्धियाः) अबस्त मकन्तपु कणरमविविरस्य 
अन्विययाः नमाबस्त। कणररष्कपु लती  न श्रिनोत्रमम्।  अतयाः कणररष्कपु लती  वितरतक्षे।  कणररष्कपु लती  वितरममानमा  सतती तयमा 
सम्बबन्ब्धितस्य  आकमारस्य  अन्यस्ममातम्  आकमारमातम्  व्यमावितरनस  करनोमत।  आकमारस  व्यमाविपृत्य  श्रिनोत्रत्विस्य 
सम्बन्ब्धियनोग्यस करनोमत। मकन्तपु स्विस्य यक्षेन आकमारक्षेन अन्विययाः तबस्मनम् आकमारक्षे यदम् मविब्धिक्षेयस श्रिनोत्रत्विस, तबस्मनम् 
नमान्विक्षेमत।  अतयाः  कणररष्कपु लती  आकमारस्य  मविब्धिक्षेयक्षे  अनबन्वितमा,  मकन्तपु  वितरममानमा  समत  आकमारस्य 
आकमारमान्तरमादम् व्यमाविमतरकमा। अतयाः कणररष्कपु लती आकमारस्य उपमासब्धियाः भविमत,  न तपु मविरक्षेषणमम्। तथमामह  - 
स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमानन्विमयत्विक्षे  समत वितरममानत्विक्षे  समत व्यमावितरकत्विमम् इमत उपमाब्धिक्षेयाः लकणमम्।  अयक्षेमवि 
उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः  भक्षेदयाः  यतम्  यस्य व्यमावितरनस  कपृ तस  तस्य मविब्धिक्षेयक्षे  मविरक्षेषणमम्  अन्विक्षेमत,  उपमासब्धियाः नमान्विक्षेमत। 
दयनोरमप  वितरममानत्विक्षे  समत  व्यमावितरकत्विमम्  तपु  अबस्त।  तदक्षेवि  सरलमगरमा  इत्थस  प्रकटतक्षे  -  मविरक्षेषणस  मह 
कमायमारन्विमय  व्यमावितरकस  वितरममानमम्। उपमासब्धियाः मह कमायमारनन्वियती व्यमावितरकनो वितरममानश्च इमत। 

पबण्डतपपुत्रयाः  मकखरयाः  इमत  उदमाहरणक्षे  मविब्धिक्षेयस  मकखरत्विमम्,  उद्दक्षेश्ययाः  पपुत्रयाः।  पबण्डतस्य  पपुत्रयाः।  अतयाः 
पबण्डतस्य स्विपपुत्रक्षे पपुत्रत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत। पपुत्रस्य मकखरत्विक्षेन अन्विययाः भविमत,  मकन्तपु पबण्डतस्य 
मकखरत्विक्षेन अन्विययाः न भविमत। पबण्डतयाः न मकखरयाः,  पपुत्र एवि मकखरयाः इमत हक्षेतनोयाः। अतयाः स्विमविरक्षेष्यस्य मविब्धिक्षेयक्षे 
अन्वियरमहतयाः पबण्डतयाः। अतयाः पबण्डतयाः अत्र उपमासब्धियाः। 

घटपटबौ पश्य इत्यत्र घटस्य पटक्षे अन्विययाः अबस्त। एविञ्च पटस्य मविब्धिक्षेयमा यमा दररनमक्रयमा तबस्मनम् 
घटयाः अन्विक्षेमत। यतनो मह घटनोऽमप दररनस्य मविषययाः अबस्त। घटयाः तत्र वितरममानयाः। अतयाः घटक्षे  वितरममानत्विमम् 
अबस्त। स्विमाबन्वितयाः ययाः पटयाः तस्य मविब्धिक्षेयक्षे अन्विमयत्विमम् अमप घटस्य अबस्त। घटयाः न पटस्य व्यमावितरकयाः। 
अतयाः लकणक्षे यमद व्यमावितरकस  पदस न स्यमातम् तमहर  घटयाः पटस्य मविरक्षेषणस भविक्षेमदमत आपसत्तयाः। अतयाः लकणक्षे 
व्यमावितरकत्विस मनविक्षेश्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 31 कमत व्यमावितरकमामन। 

. 32 उपलकणलकणस मकमम्। 
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. 33 मविरक्षेषणलकणस मकमम्। 

. 34 उपमासब्धिलकणस मकमम्। 

. 35 पबण्डतपपुत्रयाः मकखरयाः इत्यपुदमाहरणक्षे पबण्डतयाः उपमासब्धियाः उपलकणस मविरक्षेषणस विमा। 

. 36 कणररष्कपु लती आकमारस्य उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् विमा। 

. 37 नतीलनो घटयाः अमनत्ययाः इत्यपुदमाहरणक्षे नतीलत्विमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् विमा। 

. )5 6 प्रममा
प्रममायमायाः करणमम् प्रममाणमम्। अतयाः प्रममा कमा इमत सजजमासमा। 

जमानमक्षेवि प्रममा। अतयाः जमानत्विमम् प्रममायमायाः लकणमम्। तत्र कनो दनोषयाः इमत प्रदश्यरतक्षे। 

रमाहनोयाः मररयाः इमत प्रससदस विमाक्यमम्। अत्र रमाहनोयाः तस्य मररसयाः भक्षेदयाः प्रकमटतनो भविमत। परन्तपु अनयनोयाः 
न कनोऽमप भक्षेदयाः। विस्तपुतयाः मररयाः एवि रमाहहयाः,  रमाहहयाः एवि मररयाः। तयनोयाः भक्षेदयाः विस्तपुतयाः नमाबस्त एवि। परन्तपु एविमम् 
विमाक्यव्यविहमारयाः  लनोकक्षे  भविमत  एवि।  अस्य व्यविहमारस्य  अपलमापयाः,  मतरस्कमारयाः  कतपुर  न  रक्ययाः।  अस्ममादम् 
विमाक्यमादम् जमानस  जमायतक्षे एवि। अबस्मनम् जमानक्षे  ययाः भमासतक्षे सनोऽयस भक्षेदयाः यदमप अलतीकयाः,  अप्रससदयाः पदमाथरयाः, 
अस्य अभमावियाः कक्षे विलमान्वियती वितरतक्षे तथमामप जमानस तपु भविमत। यदमप जमानस्य कनोऽमप मविषययाः नमाबस्त तथमामप 
जमानमम् अङतीकतरव्यमम्। इदस जमानस  यनोगरमास्त्रक्षे मविकल्पजमानस कथ्यतक्षे। इदस जमानस  न प्रममा। अब्धिपुनमा यमदषयकस  
जमानमम् उत्पदतक्षे स मविषययाः यमद परस बमासब्धितयाः भविमत तमहर तदम् जमानस भमयाः कथ्यतक्षे। यथमा मन्दमान्ब्धिकमारक्षे रज्जबौ 
सपरत्विस  दृश्यतक्षे।  परन्तपु  प्रकमारक्षे  आनतीतक्षे  तपु  रज्जबौ  रज्जपुत्विमम्  एवि  गपृह्यतक्षे  न  तपु  सपरत्विमम्।  अतयाः  रज्जबौ 
सपरत्विजमानस तपु भमयाः एवि। रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र तपु भक्षेदस्य यदमा जमानस भविमत तदमा अमप भक्षेदयाः अलतीकयाः अबस्त, 

बमासब्धितयाः अबस्त इत्यमप जमानमम् अबस्त। अतयाः बमाब्धिबनोब्धिसमयक्षे उत्पनस जमानस न भमयाः। एविस सत्यमप रमाहनोयाः मररयाः 
इमत व्यविहमारक्षे न कस्यमामप मविममतयाः अबस्त,  न कस्यमामप मविससविमादयाः अबस्त। अतयाः एवि तदम् जमानस भममभनस 
प्रममामभनस तपृततीयस जमानमम् इमत अङतीकतरव्यमम्। 

अतयाः एवि जमानत्विमम्  इत्यक्षेवि  यमद  प्रममायमायाः  लकणस  स्यमातम्  तमहर  उकप्रकमारक्षेण  रमाहनोयाः  मररयाः  इमत 
अबस्मनम् अथररकन्यक्षे  जमानक्षे  जमानत्विमम् अबस्त। तक्षेन अबस्मनम् जमानक्षे  प्रममालकणस्य अमतव्यमामप्तयाः स्यमातम्। अतयाः 
अथर मविषयकजमानत्विमम्  प्रममायमायाः  लकणस मक्रयतक्षे।  अथरयाः,  विस्तपु  मविषययाः यस्य तदम्  अथरमविषयकस  जमानमम्। 
मविकल्पजमानस न अथरमविषयकजमानमम्। तत्तपु अथररकन्यस जमानमम्,  अलतीकस्य जमानमम्,  विस्तपुभकतस्य जमाननमाबस्त। 
अतयाः मविकल्पजमानक्षे नमास्य प्रममालकणस्य अमतव्यमामप्तयाः। 

रज्जबौ सपरत्विस्य गहणमम्, रपुकबौ रजतत्विस्य गहणमम् इत्यमामदषपु उदमाहरणक्षेषपु यदम् जमानस जमायतक्षे तस्य 
कबश्चतम्  मविषययाः तपु  अबस्त एवि। मनमविरषयमम्  अथविमा  अथररकन्यस  जमानस  नमास्ततीदमम्।  अस्य जमानस्य मविषययाः 
सपरत्विरजतत्विमामदयाः अगक्षे बमासब्धितनो भविमत। अतयाः इदस जमानस भमयाः कथ्यतक्षे। इदस जमानमम् अथरमविषयकस  जमानमम्। 
अबस्मनम्  जमानक्षे  अथरमविषयकजमानत्विस्य  सत्त्विमातम्  प्रममालकणस्य  तत्रमामतव्यमामप्तयाः।  अतयाः 
अबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस  प्रममायमायाः लकणमम् मक्रयतक्षे। रज्जबौ सपरत्विस रपुकबौ च रजतत्विस बमासब्धितस भविमत। 
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अतयाः तदम् जमानस बमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्। तबस्मनम् जमानक्षे अबमासब्धितमाथरमविषकजमानत्विस नमाबस्त। अतयाः नमास्य 
प्रममालकणस्य तत्रमामतव्यमामप्तयाः। 

घटमानपुभवियाः जमातयाः। ततयाः तक्षेन ससस्कमारयाः उत्पनयाः। परस कदमामचतम् स ससस्कमारयाः उदपुदयाः सनम् स्मपृमतस 
जनयमत। अत्र यमा स्मपृमतयाः तस्यमायाः मविषययाः घटयाः। स च घटयाः न बमासब्धितयाः। यमाविदम् घटयाः अबस्त तमाविदम् घटयाः 
घटत्विक्षेन एवि प्रततीयतक्षे। अतयाः घटस्य बमाब्धियाः न भविमत। स्मपृमतमविषययाः घटयाः बमासब्धितयाः नमाबस्त। अतयाः अबमासब्धितयाः 
अथरयाः  घटयाः।  तमदषयमा  स्मपृमतयाः।  स्मपृमतयाः  जमानमम्।  इदस  जमानमम्  अबमासब्धितमाथरमविषयकमम्  अबस्त।  अतयाः 
अबमासब्धितमाथरमविषयजमानत्विस्य तत्र सत्त्विमातम् प्रममालकणस्य तत्रमामतव्यमामप्तयाः। अमतव्यमामप्तमनरमाकरणमाय लकणस्य 
पररष्कमारयाः  आविश्यकयाः।  अतयाः  नकतनस  लकणस  प्रस्तकयतक्षे।  तमद  अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस 
प्रममायमायाः लकणमम्। ययाः अथरयाः पकविर न जमातयाः, न असब्धिगतयाः, सयाः अनसब्धिगतयाः अथरयाः। मकञ्च ययाः अथरयाः बमासब्धितयाः 
नमाबस्त,  सयाः  अबमासब्धितयाः  अथरयाः।  अनसब्धिगतमाथरमविषयकमम्,  अबमासब्धितमाथरमविषयकस  च  जमानस  भविमत 
अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्।  स्मपृमतमविषययाः  घटमामदयाः  तपु  पकविरमम्  अनपुभकतयाः  एवि।  अथमारतम्  घटयाः 
स्मपृमतपकविरमक्षेवि अनपुभविक्षेन असब्धिगतयाः अबस्त। ययाः पकविर नमानपुभकतयाः तस्य स्मपृमतयाः नद्वैवि भविमत। अतयाः स्मपृमतमविषययाः 
असब्धिगतयाः  अबस्त,  अनसब्धिगतयाः  नमाबस्त।  अतयाः  स्मपृतबौ  अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयकजमानत्विस्य  असत्त्विमातम् 
नमामतव्यमामप्तयाः। स्मपृतबौ जमानत्विस अबस्त, अथरमविषयजमानत्विमम् अबस्त, अबमासब्धितमाथरमविषकजमानत्विमम् अबस्त, मकन्तपु 
अनसब्धिगतमाथरमविषयकजमानत्विस  नमास्ततीमत  अमतव्यमामप्तयाः  विमाररतमा।  अतयाः  एवि 
अव्यमाप्त्यमतव्यमाप्त्यसम्भविरूपदकषणत्रयरमहतमम्  इदमम् लक्ष्यमायमायाः प्रममायमायाः असमाब्धिमाररणयाः ब्धिमरयाः अमप अबस्त। 
अत एवि अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम् इमत ससदमम्। 

कक्षे षमासञ्चन्मतक्षे  स्मपृमतरमप प्रममा एवि। तदमा उकस्य प्रममालकणस्य स्मपृतबौ अव्यमामप्तयाः भविमत। स्मपृतबौ 
अबमासब्धितमाथरमविषयकजमात्विस्य सत्त्विक्षेऽमप  अनसब्धिगतमाथरमविषयकजमानत्विस्य अमविदममानत्विमातम्  अव्यमामप्तयाः।  अत 
एवि अव्यमामप्तविमारणमाय  अबमासब्धितमाथर मविषयजमानत्विस  प्रममायमायाः  लकणस मक्रयतक्षे। इदस स्मपृमतसमाब्धिमारणस लकणमम्। 
स्मपृमतमविषययाः  अनपुभविक्षेन  असब्धिगतयाः  भविमत,  परन्तपु  यमद बमासब्धितयाः  नमाबस्त तमहर  तमादृरमाथरमविषयकस  जमानस  तपु 
अबमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्। अतयाः स्मपृतबौ अबमासब्धितमाथरमविषयकजमानत्विस्य सत्त्विमातम् नमाव्यमामप्तयाः। 

सविमारमण रमास्त्रमामण स्विससदमान्तमानपुकक लत्विक्षेन प्रमक्षेयमामण उपस्थमापयबन्त। अतयाः अनपुभकयममानस्य जगतयाः 
एवि पदमाथमारयाः मविमभनद्वैयाः नमाममभयाः मविमभनद्वैश्च लकणद्वैयाः प्रमतपमादन्तक्षे। तदमा रमास्त्रक्षेषपु बहहत्र मविरनोब्धिमायाः पररलक्ष्यन्तक्षे। 
यदमा  मकममप  रमास्त्रमम्  कसञ्चतम्  ससदमान्तमम्  अभ्यपुपगच्छमत  तदमा  तबस्मनम्  बहवियाः  दमाररमनकमायाः  आकक्षेपमामदकस  
कपु विरबन्त।  अतयाः  तत्सममाब्धिमानमाय  ससदमाबन्तनमा  प्रयमासनो  मविब्धितीयतक्षे।  तत्र  सविरसम्मतमा  परमाथमारनपुममानपदमतयाः 
अविलम्बयतक्षे।

नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः -१ तत्सममासब्धिश्च 
न्यमायमतक्षे सविरममप जमानस कमणकमम्। अथमारतम् एककणस्थमामय इमत। ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे न्यमायमतक्षे प्रथमस 

मदततीयस तपृततीयमम् इत्यमामदजमानममप प्रममा। परन्तपु मदततीयतपृततीयजमानमादबौ प्रनोकलकणस्य अव्यमामप्तयाः। तथमामह  - 
ब्धिमारमाविमामहकस  जमानमम्  -  मनरन्तरमम् सममाननो घटयाः एवि जमानस्य मविषययाः भविमत। अथमारतम् प्रथमकणक्षे मदततीयकणक्षे 
तपृततीयकणक्षे च सममानमम् घटस पश्यमत तदमा प्रथमकणक्षे जमातयाः असब्धिगतयाः घटयाः एवि मदततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः 
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भविमत। एविस प्रथमकणक्षे मदततीयकणक्षे च जमातयाः असब्धिगतयाः घट एवि तपृततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः भविमत। प्रथमकणक्षे 
यदम् घटजमानमम्  तबस्मनम्  तपु  प्रनोकस  प्रममालकणमम्  समन्विक्षेमत।  परन्तपु  मदततीयकणक्षे  यदम् जमानमम्  तत्र अव्यमामप्तयाः 
भविमत। यतनो मह मदततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः घटयाः अनसब्धिगतयाः नमाबस्त, स तपु प्रथमकणक्षे असब्धिगतयाः अबस्त। 
अतयाः मदततीयतपृततीयमामदजमानक्षेषपु  अनसब्धिगतमाथरमविषयकत्विस  नमाबस्त,  कक्षे विलमम्  अबमासब्धितमाथरमविषयकत्विमम्  अबस्त। 
अतयाः लकणस्य अव्यमामप्तयाः इमत आकक्षेपयाः। 

मविरक्षेषणभक्षेदक्षे मविमरषस मभदतक्षे। अथमारतम् गमतममानम् जनयाः इमत जमानक्षे गमतयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त, जनयाः च 
मविरक्षेष्ययाः अबस्त। यमद परकणक्षे स जनयाः गमतमविरमामस करनोमत तदमा बस्थमतविमानम् जनयाः इमत जमानमम् उत्पदतक्षे। 
तबस्मनम् बस्थमतयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त, जनयाः मविरक्षेष्ययाः अबस्त। गमतममानम् जनयाः, बस्थमतममानम् जनयाः इमत अनयनोयाः 
जमानयनोयाः मविषयबौ मभनबौ। मविरक्षेष्ययाः जनयाः स एवि तथमामप मविरक्षेषणस मभनमम् अबस्त। अतयाः मविषयदयस मभनमक्षेवि 
गण्यतक्षे सविररमप। 

अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम,  अब्धिपुनमा रबदस शृणनोमम,  अब्धिपुनमा घटस स्पपृरमामम इत्यमामदप्रत्यकस सविरषमास भविमत। 
तत्र अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम इत्यत्र न कक्षे विलस घटयाः भमासतक्षे अमप तपु कमालनोऽमप भमासतक्षे। यमद कमालनो न भमासक्षेत, 

कमालयाः  जमानमविषययाः  न  भविमत  तमहर  एतत्कमालविपृसत्तघटमविषयकजमानविमानम्  अहमम्  इमत  अनपुव्यविसमायक्षे  कमालयाः 
मविरक्षेषणत्विक्षेन न प्रततीयक्षेत। (प्रथमजमानस्य जमानमम् अनपुव्यविसमाययाः। जमानमविषयकस  जमानमम् अनपुव्यविसमाययाः।) अमप 
च घटयाः वितरममानयाः न विमा इमत घटबस्थतक्षेयाः कमालस्य जमानममप न भविक्षेतम्। परन्तपु घटस्य वितरममानत्विस तपु जमायतक्षे। 
मक्रयमायमायाः कमालमविषयक्षे न कस्यमामप सन्दक्षेहनो भविमत। अतयाः कमालस्तपु जमानक्षे भमासतक्षे इमत अभ्यपुपगन्तव्यमक्षेवि। यक्षेन 
कक्षे नमामप  इबन्द्रियक्षेण  यदमा  जमानस  भविमत  तदमा  अब्धिपुनमा  इदमम्  अनपुभविमामम  इमत  जमानस  भविमत।  अतयाः  कमालयाः 
सविरबन्द्रियगमाह्ययाः। 

अतयाः  ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे  प्रथमकणमविमरषयाः  घटयाः  इमत  प्रथमजमानस्य मविषययाः।  तदमा  मदततीयकणयाः 
नमाबस्त।  अतयाः  प्रथमजमानक्षे  मदततीयकणयाः  न  भमासतक्षे।  एविस  तपृततीयकणयाः  अमप  न  भमासतक्षे।  मदततीयजमानक्षे 
मदततीयकणमविमरषयाः घटयाः जमानस्य मविषययाः भविमत। तदमा तपृततीयकणयाः नमाबस्त। अतयाः तबस्मनम् तपृततीयमामदकणमायाः न 
भमासन्तक्षे। प्रथमजमानक्षे प्रथमकणयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त,  मदततीयकणयाः मविरक्षेषणस नमाबस्त। मदततीयजमानक्षे मदततीयकणयाः 
मविरक्षेषणमम् अबस्त, प्रथमकणयाः मविरक्षेषणस नमाबस्त। अतयाः प्रथमजमानस्य मविषययाः मदततीयजमानस्य मविषयमादम् मभनयाः। 
मदततीयजमानस्य मविषययाः प्रथमजमानस्य मविषयमादम् मभनयाः। प्रमतकणस तत्तत्कणमविमरषयाः घटयाः अथरयाः अनसब्धिगतयाः 
एवि  अबस्त,  न  तपु  असब्धिगतयाः।  एविमम्  ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षेऽमप  प्रमतकणस  मविषययाः  अनसब्धिगतयाः  अबस्त।  अतयाः 
अनसब्धिगतमाथरमविषयकत्विमम् अबमासब्धितमाथरमविषयकत्विस च जमानक्षे वितरतक्षे इमत न अव्यमामप्तयाः इमत प्रथमस सममाब्धिमानमम्। 

मदततीयस  सममाब्धिमानस  तपु  मब्धिपुसकदनसरस्विततीकपृ तमबस्त।  ब्धिमारमाविमामहकजमानस्थलक्षे  मदततीयमामदजमानस  तपु 
जमातस्य अथरस्य जमापकममात्रमम्। अतयाः अनपुविमादममात्रमम्। न तपु अजमातस्य जमापकमम्। अजमातस्य जमामपकमा खलपु 
प्रममा। अतयाः अनपुविमादक्षे प्रममात्विस्य प्रयनोजकमम् अजमातजमापकत्विस नमाबस्त। अतयाः मदततीयमामदजमानस प्रममा नमाबस्त। 
अतयाः तत्र लकणमागमनमम् यपुकमक्षेवि। 

   70   भमारततीयदररनमम्



प्रत्यकखण्डक्षे प्रममा मटप्पणती

नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः -२ तत्सममासब्धिश्च 
रपुकक्षे याः रजतरूपक्षेण भमानस,  रज्जनोयाः सपररूपक्षेण भमानस तपु लनोकक्षे  प्रससदमक्षेवि। रपुकक्षे याः अजमानमाविपृतयाः असरयाः 

रजतत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। रज्जनोयाः अजमानमाविपृतयाः असरयाः सपरत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। एविमम् ब्रहणयाः अजमानमाविपृतमानम् मविमभनमानम् 
असरमानम् बदपपुरुषयाः घटपटमामदरूपक्षेण गपृहमामत। अतयाः यथमा सपमारमदकस  ममथ्यमा तथमा इदस पररदृश्यममानस जगदम् अमप 
ममथ्यमा। 

रपुमकत्विसमाकमात्कमारक्षेण रजतत्विस्य मविलनोपयाः भविमत। प्रबौढप्रकमारक्षे  रज्जपुत्विसमाकमात्कमारक्षेण सपरत्विस्य 
मविलनोपयाः भविमत। रजतत्विमामदकस  बमासब्धितमम् भविमत। तथमा श्रिविणमननमामदनमा ब्रहसमाकमात्कमारक्षे सविर खबल्विदस ब्रह 
(छमा.उ. ३.१४.१) इत्यमाकमारकस  जमानमम् उत्पदतक्षे। तदमा घटपटमादतीनमामम् मविलनोपयाः भविमत। घटमामदकस  बमासब्धितमम् 
भविमत। तदमा ब्रहचद्वैतन्यस प्रकमारतक्षे। तत्र अन्यदम् विस्तपु न मविदतक्षे। अयस विक्षेदमान्तससदमान्त एवि। 

अमपुस  ससदमान्तमम्  आसश्रित्य नद्वैयमामयकयाः आमकपमत यतम्  विक्षेदमान्तमतक्षे  तपु  घटमामदकस  ममथ्यमा  अथमारतम् 
ब्रहजमानक्षेन बमासब्धितस भविमत। अतयाः घटजमानस तपु बमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्। अतयाः घटमामदमविषयकस  जमानमम् यदमप 
अनसब्धिगतमाथरमविषयकस  स्यमातम् तथमामप अबमासब्धितमाथरमविषयकस  नमाबस्त। अतयाः घटमामदमविषयकजमानक्षे प्रममालकणस्य 
अव्यमामप्तयाः। 

ससदमान्तती  सममाब्धित्तक्षे  -  सत्यमम्।  परन्तपु  अबमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्  इत्यत्र  सससमारदरमायमामम् 
अबमासब्धितयाः  अथरयाः  इमत  तमात्पयरमम्  अबस्त।  घटमामदकस  सससमारकमालक्षे  न  कस्यमामप  बमासब्धितस  भविमत। 
ब्रहसमाकमात्कमारमानन्तरमक्षेवि  बमासब्धितस  भविमत।  अतयाः  प्रनोकलकणक्षे  न  कबश्चद्दनोषयाः।  स्पषप्रमतपत्तयक्षे  इत्थस  विकपुस  
रक्यतक्षे  यदम् अनसब्धिगतमाथरमविषयकस  जमानमम्,  एविञ्च सससमारदरमायमामम् ययाः अबमासब्धितमाथरयाः तमदषयकस  जमानमम् एवि 
प्रममा इमत। 

यथमा एक एवि चन्द्रियाः अबस्त तथमामप चकपुदर्योषविरमातम् मदततीयचन्द्रिस्य दररनस कस्यमचतम् भविमत। यत्र 
चन्द्रिक्षे भक्षेदयाः नमाबस्त तत्र चकपुदर्योषकमारणक्षेन भक्षेदमानपुभवियाः भविमत। 

ब्रहसमाकमात्कमारमानन्तरस घटमादतीनमास बमाब्धियाः भविमत। तत्र श्रिपुमतयाः प्रममाणमम्  - यत्र त्विस्य सविरममात्मद्वैविमाभकतम् 
ततम् कक्षे न कस  पश्यक्षेदम् इत्यमामद।  (यदमा ब्रहजस्य पपुरुषस्य समस्तप्रपञ्चयाः ब्रह्मरूपयाः तदमा कक्षे न इबन्द्रियक्षेण कस  
मविषयस पश्यक्षेतम्। अथमारतम् यत्र रज्जबौ सपरत्विस्य भमासयाः भविमत तत्र रज्जपुदररनक्षेन सपरत्विमामदकस  न दृश्यतक्षे। तदमा 
सससमारदरमायमामम् ब्रहमण जगतयाः भमासयाः भविमत। परन्तपु ब्रहदररनक्षेन जगतम् न दृश्यतक्षे। )

सससमारदरमायमास घटमादतीनमास बमाब्धियाः न भविमत। तत्र श्रिपुमतयाः प्रममाणमम्  -  यत्र मह दद्वैतममवि भविमत तमदतर 
इतरस पश्यमत इमत। (यदमा विस्तपुतयाः दद्वैतस नमाबस्त तथमामप अजमानविरमातम् दद्वैतमम् इवि कबल्पतमायाः भक्षेदमायाः भविबन्त। 
तदमा ब्रहमभनयाः जतीवियाः जगतम् कतपृरकमरकमारकफलमामदरूपक्षेण मभनस पश्यमत। 

इत्थमम् एतमावितमा प्रममालकणस मकमममत ऊहमापनोहपपुरयाःसरमम् आलनोमचतमम्। 

अगक्षे प्रममाणमामन आलनोचमयष्यन्तक्षे। 

[मविमरर याः -  अनसब्धिगतमाथरमविषयकजमानत्विमम्  इमत  मविरक्षेषणस  स्मपृतबौ  अमतव्यमामप्तविमारणमाय। 
अबमासब्धितमाथरमविषयकजमानत्विमम्  इमत मविरक्षेषणस  भमक्षे  अमतव्यमामप्तविमारणमाय इमत आलनोमचतमक्षेवि।  विक्षेदमान्तमतक्षे  तपु 
अजमानस्य मनवितरकमक्षेवि जमानस भविमत। स्मपृमतयाः भमनो विमा अजमानस्य मनवितरनस न करनोमत। अतयाः स्मपृतबौ भमक्षे च 
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जमानत्विस  नमास्त्यक्षेवि।  स्मपृमतयाः  भमश्च  अजमानविपृसत्तयाः,  न  तपु  प्रममाणविपृसत्तयाः।  अदद्वैतमतक्षे  प्रममालकणन्तपु 
अजमातमाथरमविषयकमनश्चयत्विमम् इमत। ]

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 38 रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र जमानस्य मविषययाः कयाः। 

. 39 प्रममायमायाः पररष्कपृ तस लकणस मकमम्। 

. 40 यक्षेषमास मतक्षे स्मपृमतरमप प्रममा तक्षेषमास मतक्षे प्रममालकणस मकमम्। 

. 41 जमानस कमणमक्षेवि इमत कक्षे षमास मतमम्। 

. 42 मविरक्षेषणभक्षेदक्षेन मविमरषस मभदतक्षे न विमा। 

. 43 अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम इमत जमानक्षे कमालयाः भमासतक्षे न विमा। 

पमाठसमारयाः

इदस  प्रममाणप्रकरणमम्।  प्रममाणप्रकरणस्य  अयस  प्रथमयाः  पमाठयाः।  प्रममाणस्य  आलनोचनमाय  बहहनमास 
पमाररभमामषकपदमानमास जमानमम् आविश्यकस  भविमत। तक्षेषमास पदमानमास यथमा अत्र कमाम्यतक्षे तथमा उपस्थमापनस प्रमाययाः अन्यत्र 
पमाठक्षेषपु न भविमत। अतयाः अबस्मनम् प्रममाणमानमास प्रथमक्षे पमाठक्षे तमादृरमविषयमा बमाहहल्यक्षेन ससकसलतमायाः सबन्त। 

दररनरबदक्षे यनो ल्यपुटम्  प्रत्यययाः तस्य मविमभनमानम् अथमारनम् आदमाय दररनरबदस्य प्रममाणस प्रममातमा प्रमक्षेयमम् 
प्रममा  च इत्यक्षेतक्षे  चतपुब्धिमार  अथमारयाः  भविबन्त इमत आलनोमचतमम्।  रमास्त्रस  मकस  भविमत। मत्यरस्य मनत्यक्षे  प्रविपृसत्तमम् 
उपमदरमत मविदब्धिमामत, अमनत्यक्षे मनविपृसत्तमम् उपमदरमत ततम् रमास्त्रमम्। 

मविपपुलमामन  दररनमामन।  दररनमानमामम्  आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन  मविविरणमत्र  पमाठक्षे  प्रस्तपुतमबस्त। 
दररनभक्षेदक्षेन प्रममाणभक्षेदनोऽमप पररलक्ष्यतक्षे। अतयाः कस्य दररनस्य कमामन प्रममाणमामन इमत मविषययाः अबस्मनम् पमाठक्षे 
ससकक्षेपक्षेण प्रमतपमामदतयाः। 

पपुरुषमाथरपरयाः  पपुरुषयाः।  ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः  चत्विमारयाः  पपुरुषमाथमारयाः।  ब्धिममारथर्मौ  गबौणबौ,  कमाममनोकबौ मपुख्यबौ। 
कमामयाः अमनत्ययाः मनोकयाः मनत्ययाः। अतयाः मनोकयाः परमयाः पपुरुषमाथरयाः। स च ब्रहजमानमादम् भविमत। 

मकस  जमानमम्  इमत  मविषयक्षे  व्यविहमारक्षे  यमा  भमाबन्तरबस्त  तमामपुन्मकल्य  रमास्त्रक्षेषपु  जमानमम्  मकमम्  इमत 
प्रमतपमामदतमबस्मनम्  पमाठक्षे।  अनपुभविस्मपृमतभक्षेदक्षेन  जमानस्य  दद्वैमविध्यमम्।  तत्र  अनपुभवियाः  ससस्कमारस  जनयमत, 

ससस्कमारश्च उदपुदयाः सनम् स्मपृमतस जनयमत। 
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कस्यमामप पदमाथरस्य पररचययाः तस्य लकणक्षेन भविमत। लकणमम् असमाब्धिमारणयाः ब्धिमरयाः भविमत। लकणक्षे 
अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः इमत दनोषत्रयस सम्भविमत। तक्षे दनोषमा अत्र पमाठक्षे उमलसखतमायाः। 

विक्षेदमान्तक्षे उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत रबदमानमास प्रयनोगस्य प्रमाचपुयरमम् अबस्त। अतयाः एतक्षेषमाममप 
समविस्तरममालनोचनमत्र दत्तमबस्त। 

प्रममा  इमत स्थमानतयाः  विस्तपुतयाः  मविषयस्य प्रमारम्भयाः  वितरतक्षे।  इतयाः  पकविर  सविरममप  प्रस्तपुत्यथरममासतीतम्। 
अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयकजमानत्विस  प्रममायमायाः  लकणमम्  इमत  प्रमतपमामदतमम्।  ययाः  अथरयाः  पकविर  न  जमातयाः,  न 
असब्धिगतयाः,  सयाः  अनसब्धिगतयाः  अथरयाः।  मकञ्च  ययाः  अथरयाः  बमासब्धितयाः  नमाबस्त,  सयाः  अबमासब्धितयाः  अथरयाः। 
अनसब्धिगतमाथरमविषयकमम्,  अबमासब्धितमाथरमविषयकस  च जमानस भविमत अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयकस  जमानमम्। तत्त्विमम् 
प्रममायमायाः लकणमम्। एविमम् सरलमाथर  मविमव्रय तत्र दलकपृ त्यमम् अमप प्रदमररतमबस्त। अबस्मनम् लकणक्षे यक्षे  दनोषमायाः 
आकक्षेपमायाः च स्यपुयाः तक्षेषमाममप मनविमारणस प्रदमररतमबस्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 दररनरबदस्य व्यपुत्पसत्तभक्षेदमातम् अथरभक्षेदमानम् उपस्थमापयत। 

. 2 मकस  रमास्त्रमम्। 

. 3 दररनभक्षेदमानम् प्रकटयत। 

. 4 कस्य दररनस्य कमामन प्रममाणमामन इमत सलखत। 

. 5 पपुरुषमाथर सयपुमक मविरदयत। 

. 6 पपुरुषमाथमारनम् मविमव्रय मनोकस्य परमत्विमम् प्रमतपमादयत। 

. 7 कयाः पदमाथरयाः। 

. 8 समाममान्यतयाः जमानस कथमपुत्पदतक्षे। 

. 9 लकणलकणस मविमव्रतमामम्। 

. 10 लकणलकणदनोषमायाः कक्षे । सलकणनोदमारणस प्रमतपमादमायाः। 

. 11 दलकपृ त्यस मकमम्। 

. 12 उपमासब्धिलकणक्षे व्यमावितरकत्विस्य समाथरक्यमम् उपपमादयत। 

. 13 उपलकणलकणस प्रदमाय उपपमादय। 

. 14 मविरक्षेषणलकणस प्रदमाय उपपमादय। 

. 15 उपमासब्धिलकणस प्रदमाय उपपमादय। 

. 16 उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः भक्षेदयाः कयाः। 

. 17 प्रममालकणस सदलकपृ त्यस पररष्कपु रुत। 

. 18 कमालयाः जमानक्षे भमासतक्षे इमत सयपुमक प्रमतपमादयत। 
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. 19 ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे प्रमतकणस मविषययाः कथमम् अनसब्धिगतयाः। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 दृमरयाः प्रक्षेकणक्षे इमत ब्धिमातनोयाः ल्यपुटम् -प्रत्यययनोगक्षेन दररनरबदयाः मनष्पदतक्षे। 

. 2 ३

. 3 ४

. 4 १

. 5 ४

. 6 २

. 7 १-ग, २-घ, ३-ख, ४-क, ५-च, ६-ङ
-

. 8  सपुखमम्। 

. 9 दपुयाःखमम्। 

. 10 मनत्यमामनत्यभक्षेदक्षेन सपुखस मदमविब्धिमम्। 

. 11 आत्मसपुखमम्। 

. 12 जन्यसपुखममनत्यमम्। 

. 13 ब्धिमरयाः पपुण्यमम् विमा। 

. 14 अब्धिमरयाः पमापमम् विमा। 

. 15 'इदस ममदषसमाब्धिनमम्' इमत जमानमम् प्रविपृसत्तस प्रमत कमारणस भविमत। 

. 16 अथ्यरतक्षे  इमत अथरयाः।  पपुरुषस्य अथरयाः पपुरुषमाथरयाः।  अथविमा पपुरुषक्षेण अथ्यरतक्षे  स पपुरुषमाथरयाः।  अथमारतम् 
पपुरुषयाः नरनो विमा नमारती विमा यदम् कमामयतक्षे इच्छमत अथरयतक्षे स एवि पपुरुषमाथरयाः। 

. 17 ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः। 

. 18 ब्धिममारथर्मौ गबौणबौ। मपुख्यबौ तपु कमाममनोकबौ पपुरुषमाथर्मौ। 

. 19 मनत्यत्विमम्। 

. 20 मनोकयाः ब्रहजमानमादम् भविमत। 
-

. 21 स्मपृमतमभनस जमानमनपुभवियाः। 

. 22 अनपुभवियाः अपक्षेकमाबपुमदविरमातम् अन्तयाःकरणक्षे तथमा गपुणमपुत्पमादयमत ययाः उदनोब्धिकसहकमारक्षेण स्मपृमतस 
जनयमत स गपुणयाः एवि ससस्कमारयाः। अनपुभविजन्ययाः स्मपृमतहक्षेतपुयाः ससस्कमारयाः। 

. 23 बमहररबन्द्रियक्षेण यदम् जमानस न जमायतक्षे, मकन्तपु कक्षे विलस ससस्कमारयाः उदपुदयाः सनम् यदम् जमानस जनयमत तदम् 
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जमानमक्षेवि स्मपृमतयाः। 

. 24 जमानस्य यनो मविषययाः सयाः अथरयाः पदमाथरयाः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे। 

. 25 अपक्षेकमाबपुमदसहकपृ तयाः अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत। 

. 26 लक्ष्यक्षे लकणमम् अबस्त चक्षेतम् लकणसमन्विययाः कथ्यतक्षे। 

. 27 यबस्मनम् ब्धिमर अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः इमत त्रयनो दनोषमायाः न भविबन्त स एवि असमाब्धिमारणयाः 
ब्धिमरयाः। 

. 28 लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे समत लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम् अव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। 

. 29 यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। 

. 30 लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्। 
-

. 31 उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत एततम् त्रयममप व्यमावितरकमम् भविमत। 

. 32 अवितरममानत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विमम् उपलकणस्य लकणमम्। 

. 33 स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमान्विमयत्विक्षे समत वितरममानत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विमम् इमत मविरक्षेषणस्य लकणमम्। 

. 34 स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमानन्विमयत्विक्षे समत वितरममानत्विक्षे समत व्यमावितरकत्विमम् इमत उपमाब्धिक्षेयाः लकणमम्। 

. 35 उपमासब्धियाः। 

. 36 उपमासब्धियाः। 

. 37 मविरक्षेषणमम्
-

. 38 रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र जमानस्य रमाहह मररसनोयाः भक्षेदयाः यश्च अप्रससदयाः पदमाथरयाः अबस्त। 

. 39 अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथरमविषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम्। 

. 40 अबमासब्धितमाथरमविषयजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम्। 

. 41 न्यमायमतमम्। 

. 42 मभदतक्षे। 

. 43 भमासतक्षे। 

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥
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)6 प्रत्यकखण्डक्षे प्रत्यकप्रममाणमम्
प्रस्तमाविनमा

पकविरबस्मनम्  पमाठक्षे  मविषययाः  सपुबनोब्धियाः  भवितपु  इमत  सब्धियमा  नद्वैकक्षे  मविषयमायाः  उपस्थमामपतमायाः।  प्रममा  इमत 
प्रमपुखमविषययाः। कमा तमावितम् प्रममा इत्यमालनोमचतमक्षेवि। 

अबस्मनम् पमाठक्षे प्रममायमायाः भक्षेदमानम् उमलख्य तमासपु प्रथममा प्रत्यकप्रममा कमा इमत उपस्थमापमयष्यतक्षे। विपृसत्तयाः 
इमत विक्षेदमान्तस्य अपरनो मविरक्षेषयाः। विपृसत्तरमप अबस्मनक्षेवि पमाठक्षे  मविविपृतमाबस्त। समनकषरयाः,  इबन्द्रियमाणमास करणत्विमम्  , 
जमानमादययाः कस्य ब्धिममारयाः, चद्वैतन्यस्य भक्षेदमायाः, जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्, मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य 
प्रयनोजकमम् इमत मविषयमा अबस्मनम् पमाठक्षे अन्तभरविबन्त। मविषययाः न्यमायरद्वैल्यमामम् सलसखतयाः अबस्त। यदमप मविषययाः 
बक्लषयाः तथमामप मपुहहमपुरहह याः पठनक्षेन सपुबनोब्धियाः स्यमातम्। एविञ्च प्रथममक्षेवि सविर्योऽमप मविषययाः बपुदबौ आरूढयाः भविक्षेतम् इमत 
न विकपुस  रक्यतक्षे। अतयाः यत्र मविषययाः नमाविगतयाः तत्र पठनस्य मविरमाममम् अकपृ त्विमा अगक्षे पठनस नक्षेयमम्। कदमामचतम् स 
एवि मविषययाः प्रकमारमान्तरक्षेण अगक्षे प्रमतपमादतक्षे। तदमा तस्य जमानस सपुस्पषस भमवितपुमम् अहरमत। बहहत्र एकस्य मविषयस्य 
जमानमम् अपरमविषयस्य जमानक्षेन स्पषस भविमत। अत एवि अगक्षे पठनस्य पपुनयाः पठनस्य चमाविश्यकतमा अबस्त। 

उद्दक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 विक्षेदमान्तमतक्षे प्रममाभक्षेदमानम् जमानतीयमातम्। 
 षबडविब्धिप्रममासपु प्रत्यकप्रममा कमा इमत जमास्यमत। 
 विपृसत्तयाः कमा बनोदपुस समथरयाः भविक्षेतम्। 
 इबन्द्रियमाथरसमनकषर बपुध्यमातम्। 
 जमानस सपुखस दपुयाःखस ब्धिमरयाः अब्धिमरयाः इत्यमादययाः कस्य ब्धिममार इमत बपुद्ध्यमातम्। 
 जमानगतस यतम् प्रत्यकत्विस तस्य प्रयनोजकस  बपुध्यमातम्। 
 मविषयगतस यतम् प्रत्यकत्विस तस्य प्रयनोजकस  बपुध्यमातम्। 

. )6 1 प्रममाभक्षेदमायाः
प्रममा षनोढमा - प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत। प्रममाणमामन च 

षमडत्यमप पकविरमक्षेवि उकमम्। प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानमम् आगमयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत एतमामन षटम्  
प्रममाणमामन। तक्षेषपु प्रत्यकप्रममायमायाः करणमम् प्रत्यकप्रममाणमम्। 
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कमा  तमावितम्  प्रत्यकप्रममा।  लकणघटककीभकतमानमास  पदमानमामम्  अथरस्य  जमानक्षेन  एवि  लक्ष्यस्य  जमानस 
सम्भविमत। यमावितम् प्रत्यकप्रममा कमा इमत जमायतक्षे तमावितम् प्रत्यकप्रममाणस न जमातपुस रक्यतक्षे। मकञ्च अनपुममानमादतीमन 
प्रममाणमामन प्रत्यकप्रममाणक्षे आसश्रितमामन। अतयाः प्रत्यकप्रममाणस्य ज्यक्षेष्ठत्विमम् इमत तदक्षेवि आदबौ उपन्यस्यतक्षे। 

प्रत्यकप्रममा कमा इमत प्रमतपमादनमातम् पकविर तत्सम्बदमायाः कक्षे मचतम् मविषयमायाः स्पषतीमक्रयन्तक्षे। 

प्रत्यकरबदस्यमाथमारयाः
प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु मक्रयतक्षे। प्रत्यकमम् प्रममाणमम्। प्रत्यकमम् जमानमम्। प्रत्यकयाः मविषययाः। 

कदमा कबस्मनथर प्रयनोगयाः भविमत इमत तत्र तत्र समाविब्धिमानस बनोध्यमम्। 

मविषययाः 
जतीविनो ब्रह एवि नमापरयाः इमत जतीविब्रहद्वैक्यमम् विक्षेदमान्तस्य प्रमतपमादयाः मविषययाः। एतदद्वैक्यजमानमक्षेवि मनोकयाः 

कथ्यतक्षे, ब्रहजमानमम् इमत च कथ्यतक्षे। ब्रहणयाः मकस  स्विरूपमम् इत्यमप सजजमासमा सपुतरमामम् उदक्षेमत। सत्यस जमानमम् 
अनन्तस  ब्रह  (तद्वै.उ.)  इत्यमामदश्रिपुमतप्रममाणक्षेन  सबच्चदमानन्दस्विरूपस  ब्रह। अथमारतम्  सत्स्विरूपमम्  मचत्स्विरूपमम् 
आनन्दस्विरूपस  च  ब्रह।  इतनोऽमप  बहहमभयाः  प्रकमारद्वैयाः  ब्रह प्रमतपमादतक्षे  परन्तपु  तमदषयक्षे  सकक्ष्ममविचमारयाः  अस्य 
पमाठस्य मविषययाः नमाबस्त। अतयाः अत्र मविस्तरमादम् मविरम्यतक्षे। 

ब्रहस्विरूपमम् 
ब्रह एवि चद्वैतन्यमम्  उच्यतक्षे। अबस्मनम् ब्रहमण सविर  जगतम्  अध्यस्तमम्  अबस्त। यथमा रज्जबौ सपरयाः 

अध्यस्तयाः भविमत। यथमा रपुकबौ रजतमम्  अध्यस्तमम्  भविमत। यथमा मरुमरतीमचकमायमामम् मपृगजलमम् अध्यस्तमम् 
भविमत। तदतम्  चद्वैतन्यक्षे  जगदम् अध्यस्तमम्  अबस्त। अतयाः चद्वैतन्यमम्  असब्धिष्ठमानमम्  कथ्यतक्षे।  यथमा यदमा रज्जबौ 
सपरत्विस प्रततीयतक्षे तदमा स द्रिषमा तदमाननीं रज्जपुस  नद्वैवि पश्यमत। रज्जपुमविषयकमम् अजमानमम् अबस्त। असब्धिष्ठमानस्य 
रज्जनोयाः यदमा  जमानस  भविमत तदमा  सपरत्विस्य मविलनोपयाः भविमत। अतयाः असब्धिष्ठमानजमानक्षेन अध्यस्तस्य सविरस्य 
मविलनोपयाः भविमत। जगतयाः असब्धिष्ठमानस यतम् चद्वैतन्यस,  तस्य जमानस भविमत चक्षेतम्  सविरस्य जगतयाः मविलनोपयाः भविमत। 
अथमारतम् जगतम् जगद्रिपुपक्षेण न प्रततीयतक्षे। जगतम् ब्रहरूपक्षेण प्रततीयतक्षे। सविर खबल्विदस ब्रह इमत श्रिपुतक्षेयाः। 

सपृमषक्रमक्षेण अन्तयाःकरणस्य समावियवित्विमम्
चद्वैतन्यमविषयकमम् अजमानमक्षेवि जगतयाः सपृमषस प्रमत कमारणस भविमत। तत्र अन्तयाःकरणस जगतम् ररतीरमामण 

इबन्द्रियमामण मविषयमायाः इत्यमामदकस  सविरममप अजमानमादम् एवि जमायतक्षे। तस्ममादमा एतस्ममादम् आत्मन आकमारयाः सम्भकतयाः 
आकमारमादमायपुयाः विमायनोरमगयाः अगक्षेरमापयाः अद्भ्ययाः पपृसथविती पपृसथव्यमा ओषब्धिययाः इमत श्रिपुतक्षेयाः (तद्वै.उ. ब्र.वि.१.१)। अतयाः 
अन्तयाःकरणममप  आकमारमादतीनमामम्  पञ्चमानमास  तन्ममात्रमाणमास  समाबत्त्विकमासरक्षेभ्ययाः  ममसलतक्षेभ्ययाः  उत्पदतक्षे।  अतयाः  ततम् 
तद्वैजसमम्  इमत  कथ्यतक्षे।  अथमारतम्  रमविमकरणविदम्  अमत  स्विच्छस  प्रकमारकस  लघपु  चरञ्च  भविततीमत।  अतयाः 
अन्तयाःकरणमम्  जन्ययाः  पदमाथरयाः  अबस्त।  अन्तयाःकरणस  परममाणपुपररममाणस  नमाबस्त।  अतयाः  समावियविस्य 
अन्तयाःकरणस्य  आकमारपररणमामयाः  सम्भविमत।  अत  एवि  अन्तयाःकरणस  विपृसत्तरूपक्षेण  पररणमतक्षे  इमत  अगक्षे 
प्रमतपमादतक्षे। 
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अत्र श्रिपुमतप्रममाणमम्  -  १)  तन्मननोऽसपृजत इमत।  (ततम् ब्रह मनयाः अथमारतम्  अन्तयाःकरणमम्  असपृजदम् 
इत्यथरयाः।  ब्रहकतपृरकमम्  अन्तयाःकरणकमरकस  सजरनमम्  इमत  यमावितम्।  )  २)  एतस्ममाज्जमायतक्षे  प्रमाणनो  मनयाः 
सविरबन्द्रियमामण च। (मपु.उ. २.२) (प्रमाणनो मनयाः सविमारमण इबन्द्रियमामण च ब्रहणयाः जमायन्तक्षे। ) ३) अनमससतस त्रक्षेब्धिमा 
मविब्धितीयतक्षे, तस्य ययाः स्थमविष्ठनो ब्धिमातपुस्ततम् पपुरतीषस भविमत, यनो मध्यमस्तन्ममाससस, यनोऽमनष्ठस्तन्मनयाः इमत। (छमा.उ. 

६.५.१) (अनमातम् मनयाः भविततीमत तमात्पयरमम्। )

विपृसत्तयाः
घटमविषयकस  चमाकपुषप्रत्यकस  जमानमम्  कथमम्  उत्पदतक्षे।  यत्र  सम्मपुखक्षे  घटयाः  बस्थतयाः  अबस्त  तत्र 

अन्तयाःकरणमम् चकपुभ्यमारमम् मनगरच्छमत, घटमाकमारस च भविमत। 

तदथमा  तडमागक्षे  बस्थतस  जलस  मछद्रिमातम्  मनगरत्य  कपु ल्यमात्मनमा  कक्षे दमारमानम्  प्रमविश्य  कपु ल्यमाकमारस 
चतपुष्कनोणमादमाकमारस भविमत। अथमारतम् जलस यमावितम् तडमागक्षे  अबस्त तमावितम् तडमागमाकमारस भविमत। मछद्रिक्षेण तडमागमादम् 
बमहयाः मनगरच्छमत। कपु ल्यमा अथमारतम् प्रणमाल्यमा कक्षे दमारमानम् अथमारतम् कपृ मषकक्षेत्रमामण गच्छमत। यदमा कक्षेत्रस प्रमाप्ननोमत तदमा 
यथमा कक्षेत्रस यमद मत्रकनोणस स्यमातम् तमहर  जलममप मत्रकनोणमाकमारस भविमत। यमद कक्षेत्रस चतपुष्कनोणमाकमारस स्यमातम् तमहर  
चतपुष्कनोणमाकमारस भविमत। अथमारतम् कक्षे दमारमाकमारस भविमत। 

यथमा विमा - द्रिनोण्यमामम् गणक्षेरमकमतरयाः स्थमामपतमा अबस्त। द्रिनोणती जलक्षेन पकयरतक्षे चक्षेतम् तदम् जलस मकमतरमम् पररतयाः 
व्यमाप्ननोमत,  अन्तयाः मकमतरयाः,  बमहयाः जलमम् इमत बस्थमतयाः भविमत। तदमा मकत्यमारकमारस जलमम् भविमत इमत न विकपुस  
रक्यतक्षे, मकन्तपु मकमतर पररतयाः जलमबस्त। 

यथमा विमा द्रिवितीभकतयाः ब्धिमातपुयाः मकषमामनमषकयाः मकषमाकमारयाः भविमत। 

अन्तयाःकरणममप  इबन्द्रियदमारमा  बमहयाः  गत्विमा  घटमामदमविषयस  पररतयाः  व्यमाप्ननोमत।  तदमा  उच्यतक्षे  यदम् 
अन्तयाःकरणस घटमामदमविषयमाकमारस भविततीमत। अन्तयाःकरणस्य अयस घटमामदमविषयमाकमारक्षेण पररणमामयाः मह विपृसत्तयाः इमत 
कथ्यतक्षे। अन्तयाःकरणस यदमा यद्रिकपक्षेण वितरतक्षे तदमा तस्य तदमाकमारमा विपृसत्तयाः उच्यतक्षे। समा च विपृसत्तयाः पररणमाममाबत्मकमा। 
पररणमामनो मह मविकमारयाः। स च अवियविमानमामम् अन्यथमात्विरूपयाः। परन्तपु अन्तयाःकरणमम् समावियविमम् इमत उकमक्षेवि। 
अतयाः समावियविस्य अन्तयाःकरणस्य पररणमामयाः सपुतरमामम् सम्भविमत। 

गपुणमक्रयमादमाकमारमा विपृसत्तयाः कथमम्
घटमादययाः  मह  द्रिव्यमामण  सबन्त।  तदमाकमारमम्  अन्तयाःकरणस  भमवितपुमम्  अहरमत।  मकञ्च घटमामदमविषयकस  

प्रत्यकस  जमानमम्  उत्पदतक्षे।  एविञ्च  गपुणस्य  मक्रयमायमायाः  द्रिव्यत्विगपुणत्विमादतीनमामम्  च  अमप  प्रत्यकमम्  उत्पदतक्षे। 
गपुणमादतीनमास  न कनोऽमप स्विककीययाः आकमारमविरक्षेषयाः अबस्त। अतयाः कथमम् अन्तयाःकरणस गपुणमाकमारस मक्रयमाकमारस विमा 
भविक्षेतम्। 

सममाब्धिमानमम् - १ - गपुणमादतीनमास तदमाश्रियद्रिव्यतयाः न अत्यन्तमम् भक्षेदयाः। य आकमारयाः आश्रियद्रिव्यस्य स 
एवि आकमारयाः गपुणमक्रयमादतीनमामम् अमप बनोद्ध्ययाः। अतयाः गपुणमादमाकमारमम् अन्तयाःकरणस भमवितपुमहरमत। 

सममाब्धिमानमम् - २ - 
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घटमम् अहस न जमानमामम अथमारतम् घटमविषयकमाजमानविमानम् अहमम् इत्यमाकमारकजमानक्षे अजमानस्य अनपुभवियाः 
भविमत।  अतयाः  घटमामदमविषयमायाः  अजमानक्षेन  आविपृतमायाः  भविबन्त।  यदमा  घटमामदतयाः  अजमानमाविरणस  मनवितरतक्षे  तदमा 
घटमामदमविषयकस  जमानमम् उत्पदतक्षे। 

यमावितम् घटमामदमविषययाः अजमानमाविपृतयाः वितरतक्षे  तमावितम्  'घटयाः अबस्त’, 'घटस  पश्यमामम'  इत्यमामदव्यविहमारयाः 
अन्तयाःकरणक्षे न भविमत। अतयाः इदमम् अजमानमक्षेवि 'घटयाः अबस्त' इत्यक्षेविमम् अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य प्रमतबन्ब्धिकमम् 
अबस्त। अन्तयाःकरणस्य यक्षेन इबन्द्रियक्षेण सम्बन्ब्धियाः अबस्त तस्य इबन्द्रियस्य यदमा मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविक्षेतम् तदमा 
अन्तयाःकरणस्य  कमामचतम्  मविमरषमा  अविस्थमा  भविमत  यस्यमामम्  अजमानस  मनवितरतक्षे  मकञ्च  घटयाः  अबस्त 
इत्यमामदव्यविहमारयाः  सम्भविमत।  अन्तयाःकरणस्य  इयमम्  अविस्थमा  अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य  प्रमतबन्ब्धिकमम्  यदम् 
अजमानमम् तस्य मनविपृसत्तयनोग्यमा अविस्थमा। अयमम् अविस्थमामविरक्षेष एवि विपृसत्तयाः इमत कथ्यतक्षे। अतयाः गपुणमादतीनमामम् 
अततीतमानमागतमानमास विमा यदमप आकमारयाः न स्यमातम् तथमामप तदमाकमारमा विपृसत्तयाः अथमारतम् तमदषयकस्य अजमानस्य 
मनविपृसत्तयनोग्यमा अन्तयाःकरणस्य अविस्थमा भमवितपुमम् अहरमत। समा अविस्थमा मह विपृसत्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 प्रममाभक्षेदमायाः कमत कक्षे  च। 

. 2 मकस  प्रममाणस ज्यक्षेष्ठमम्। 

. 3 प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः कमतषपु कक्षे षपु च अथरषपु मक्रयतक्षे। 

. 4 अन्तयाःकरणमम् समावियविस मनरमावियविस विमा। 

. 5 आकमारनो मनत्यनोऽमनत्यनो विमा। 

. 6 मनयाः कमायरममत्यत्र प्रममाणश्रिपुमतयाः कमा। 

. )6 2 प्रत्यकप्रममा
घटमम् अहस न जमानमामम अथमारतम् घटमविषयकमाजमानविमानम् अहमम् इत्यमाकमारकजमानक्षे अजमानस्य अनपुभवियाः 

भविमत।  अतयाः  घटमामदमविषयमायाः  अजमानक्षेन  आविपृतमायाः  भविबन्त।  यदमा  घटमामदतयाः  अजमानमाविरणस  मनवितरतक्षे  तदमा 
घटमामदमविषयकस  जमानमम्  उत्पदतक्षे।  अजमानस  कदमा  मनवितरतक्षे।  यदमा  प्रनोकप्रकमारक्षेण  विपृसत्तयाः  उत्पदतक्षे  तदमा 
घटमामदमविषयगतस्य अजमानस्य आविरणस मनवितरतक्षे। घटमामदमविषययाः विस्तपुतयाः घटमामदमविषयचद्वैतन्यस कथ्यतक्षे। यदमा 
आविरणस मनवितरतक्षे तदमा इयस मनविपृसत्तयाः एवि मविषयचद्वैतन्यस्य अमभव्यमकयाः कथ्यतक्षे। तदथमा पटक्षेन आविपृतयाः घटयाः 
कदमा  अमभव्यकयाः  भविमत।  यदमा  पटमात्मकमम्  आविरणस  मनवितरतक्षे  तदमा  अमभव्यकयाः  भविमत।  अथमारतम् 
अजमानमाविरणस्य मनविपृसत्तरक्षेवि  मविषयस्य अमभव्यमकयाः।  इत्थमम्  अमभव्यकमम्  मविषयचद्वैतन्यमम्  एवि  मविषय-प्रममा 
कथ्यतक्षे। चद्वैतन्यमक्षेवि प्रत्यकप्रममा। रपुदमम् अथमारतम् उपमासब्धिरमहतमम् चद्वैतन्यमम् न प्रममा। 
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समनकषर याः
इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविमत चक्षेतम् विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तयमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस  

भविमत। इबन्द्रियमविषययनोयाः तमादृरयाः सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषरयाः कथ्यतक्षे। 

इबन्द्रियस्य करणत्विमम्
तज्जन्यत्विक्षे  समत  तज्जन्यजनकत्विस  व्यमापमारलकणमम्।  इबन्द्रियस  समनकषमारत्मकव्यमापमारदमारमा 

प्रत्यकप्रममास  प्रमत कमारणमम् भविमत। प्रत्यकप्रममा इबन्द्रियजन्यमा। यमावितम्  समनकषरयाः न भविमत तमावितम्  प्रममा न 
जमायतक्षे। अतयाः प्रममाजनकयाः समनकषरयाः। इबन्द्रियस्य सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषरयाः। अतयाः समनकषरयाः इबन्द्रियजन्ययाः। 
एविस समनकषर इबन्द्रियजन्यत्विमम् अबस्त, इबन्द्रियजन्यप्रममायमायाः जनकत्विमम् अबस्त। अतयाः इबन्द्रियजन्यत्विक्षे समत 
इबन्द्रियजन्यजनकत्विमातम् समनकषरयाः व्यमापमारयाः भविमत। व्यमापमारयाः इबन्द्रियस्य अबस्त इमत इबन्द्रियस व्यमापमारविदम्। 
अमप च इबन्द्रियस प्रममास प्रमत कमारणममप अबस्त। अतयाः इबन्द्रियस व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणमम्। अतयाः इबन्द्रियस 
प्रममास प्रमत करणमममत ससदमम्। प्रममायमायाः करणस प्रममाणमम्। अतयाः इबन्द्रियस प्रत्यकप्रममास प्रमत प्रममाणमम्। 

अनमामद चद्वैतन्यस कथस प्रममा 
चद्वैतन्यमम्  तपु  अनमामद  अथमारतम्  अजन्यमम्  ,  उत्पसत्तरमहतमम्,  यस्य आमदयाः  नमाबस्त तदम्।  प्रममा  च 

उत्पदतक्षे।  चद्वैतन्यमक्षेवि प्रममा  इत्यपुकमम्।  प्रममायमायाः करणमम्  प्रममाणमम्।  करणमम्  तपु  कमारणमविरक्षेषयाः। अतयाः यस्य 
कमारणमम् अबस्त समा प्रममा समामदयाः अथमारतम् जन्यमा, उत्पदतक्षे। प्रममा च चद्वैतन्यमम्। अतयाः कथमम् समामदयाः प्रममा एवि 
अनमामद चद्वैतन्यमम् इमत। मकञ्च यमद अनमामद चद्वैतन्यस तमहर तस्य मकममप करणस नद्वैवि सम्भविततीमत उदक्षेमत प्रश्नयाः। 
तत्रनोच्यतक्षे यदम् यदमप मविरक्षेष्यमम् अनमामद तथमामप तस्य मविरक्षेषणस यमद समामद तमहर  तक्षेन मविरक्षेषणक्षेन मविमरषस तदम् 
मविरक्षेष्यममप  समामद  कथ्यतक्षे।  प्रकपृ तक्षे  च  इबन्द्रियमाथरसमनकषरण  अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  उत्पदतक्षे।  तस्यमास  विपृत्तबौ 
मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकमम् भविमत। विपृसत्तयाः समामदयाः। अतयाः विपृत्त्यमभव्यकचद्वैतन्यमम् अमप समामद, आमदमतम्, जन्यस 
कथ्यतक्षे। तदथमा घटनो नतीलयाः मक्रयतक्षे इत्यमादबौ नतीलमाविबच्छनघटयाः मविरक्षेष्यतीभकतयाः। स प्रमागपुत्पन एवि। यदमा स 
नतीलयाः मक्रयतक्षे तदमा सयाः अजन्ययाः एवि। तथमामप मविरक्षेषणतीभकतस्य नतीलगपुणस्य तदमानतीमम् उत्पसत्तयाः भविमत। अतयाः 
नतीलमाविबच्छनयाः  घटयाः  अमप  उत्पदतक्षे  इमत  उच्यतक्षे।  तदतम्  विपृसत्तमविमरषचद्वैतन्यमम्  अजन्यमम्।  तथमामप 
तदविच्छक्षेदकविपृसत्तयाः इबन्द्रियमाथरसमनकषरण जन्यतक्षे। अतयाः तदविबच्छनस चद्वैतन्यममप जन्यमम् उच्यतक्षे। 

विपृत्तबौ जमानत्विनोपचमारयाः
ससदमान्तक्षे  विपृसत्तरक्षेवि  जमानमम्।  परन्तपु  जमानस  चद्वैतन्यमम्।  विपृसत्तश्च  अन्तयाःकरणपररणमामयाः  जडमा।  कथस 

विपृसत्तरक्षेवि  प्रममा।  कथस  चद्वैतन्यस  जडमम्।  मकञ्च  ससदमान्तक्षे  इबन्द्रियमम्  एवि  प्रममाणमम्।  करणस्य  व्यमापमारमातम् 
अव्यविमहतनोत्तरमम्  विपृसत्तयाः  उत्पदतक्षे।  समा  विपृसत्तयाः  इबन्द्रियमादम्  बमहयाः  गच्छमत,  मविषयक्षेण  च  सससपृषमा  सतती 
मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यनमक। इदस करणस प्रममाकरणमम्। प्रममा च अमभव्यकस  चद्वैतन्यमम्। अतयाः इदस करणस तपु विपृसत्तस 
प्रमत करणस,  न तपु  प्रममास  प्रमत। यतनो मह करणव्यमापमारमादम् अव्यविमहतनोत्तरस यदपुत्पदतक्षे  ततम्  प्रमत एवि तस्य 
करणत्विमम्। 
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अमभव्यकस्य  प्रममाचद्वैतन्यस्य  विपृसत्तयाः  उपमासब्धियाः।  इयमम्  विपृसत्तयाः  प्रममाचद्वैतन्यमम्  अन्यचद्वैतन्यमातम् 
व्यमावितरयमत।  अतयाः  विपृसत्तयाः  प्रममाचद्वैतन्यस्य  अविच्छक्षेमदकमा  भविमत।  अतयाः  विपृसत्तयाः  मह  चद्वैतन्यरूपजमानस्य 
अविच्छक्षेमदकमा। इयस विपृसत्तयाः चद्वैतन्यक्षे अभक्षेदक्षेन अध्यस्तमा सतती प्रममात्विस प्रमाप्ननोमत। अतयाः विपृत्तबौ प्रममात्विस्य सत्त्विमातम् 
विपृसत्तयाः प्रममा अथमारतम् जमानमम् इमत व्यविहमारयाः भविमत। विपृसत्तश्च चकपुरमादतीबन्द्रियस्य व्यमापमारमाद म् अव्यविमहतनोत्तरमम् 
उत्पदतक्षे। अतयाः इबन्द्रियमम् विपृसत्तस प्रमत करणस भविमत। विपृत्तबौ जमानत्विस्य उपचमारयाः भविमत। अतयाः प्रममास  प्रमत 
इबन्द्रियस  करणस  भविततीमत  इबन्द्रियस  प्रममाणमम्  इमत  ससध्यमत।  विपृत्तबौ  जमानत्विस्य  व्यविहमारयाः  गबौणत्विक्षेन, 

अध्यमासविरमातम् भविमत। 

न्यमायमतक्षे  जमानमम् गपुणयाः। तदम् समविमायक्षेन आत्ममन वितरतक्षे। परन्तपु विक्षेदमान्तनयक्षे  प्रममात्मकस  जमानमम् तपु 
चद्वैतन्यमम्। अमप च उपचमारमातम् विपृसत्तरक्षेवि प्रममा उच्यतक्षे। विपृसत्तस्तपु मननोब्धिमरयाः, अन्तयाःकरणब्धिमरयाः, न तपु आत्मब्धिमरयाः। 
तथमामह श्रिपुमतयाः  -  कमामयाः सङ्कल्पनो मविमचमकत्समा श्रिदमा ब्धिपृमतरब्धिपृमतह्ररभरररत्यक्षेततम् सविर मन एवि इमत। (अथरयाः - 
कमामयाः (इच्छमा), सङ्कल्पयाः (रपुक्लनतीलमामदभक्षेदक्षे मविषयमविकल्पयाः, अनक्षेन कमरणमा इषस फलस समाध्यतक्षे इत्यक्षेवि मविषयमा 
बपुमदयाः),  मविमचमकत्समा  (ससरययाः),  श्रिदमा  (आबस्तक्यबपुमदयाः,  विक्षेदमामदरमास्त्रक्षेषपु  दृढमविश्विमासयाः),  अश्रिदमा 
(अनमाबस्तक्यबपुमदयाः,  रमास्त्रक्षेषपु  अमविश्विमासयाः),  ब्धिपृमतयाः  (ब्धिमारणमम्,  इषमवियनोगक्षे  अमनषप्रमाप्तबौ  च  अविद्वैक्लव्यमम्  , 
दक्षेहमादतीनमामम्  अविसमादहक्षेतबौ समत तक्षेषमामम्  उत्तम्भनमम्),  अब्धिपृमतयाः  (तत्र विद्वैक्लव्यमम्),  ह्रतीयाः  (अकमायरप्रविपृसत्तविरमादम् 
अप्रमतभत्विमम्,  लनोकलज्जमा),  ब्धितीयाः  (बपुमदयाः,  विपृसत्तयाः),  भतीयाः  (भयमम्)  एततम्  सविरमम्  मन एवि  (अन्तयाःकरणमक्षेवि) 

पररणमतरूपमा विपृसत्तरक्षेवि। ) अतयाः इदस श्रिपुत्यमा प्रममामणतस यदम् जमानमम् इच्छमा इत्यमादययाः मननोब्धिममारयाः। 

जमानमादययाः कस्य ब्धिममारयाः
अहस जमानमामम, अहमम् इच्छमामम इत्यमामदप्रततीमतयाः समक्षेषमास मनपुजमानमास भविमत। तत्र अहस जमानविमानम्, अहमम् 

इच्छमाविमानम् इत्यमामदयाः प्रत्यकमानपुभवियाः। एतक्षेन अनपुभविक्षेन ससद्ध्यमत यतम् जमानमदकमम् आत्मब्धिमरयाः, न तपु मननोब्धिमरयाः 
इमत नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः। 

सममाब्धिमानमम् - विस्तपुतयाः विमह्नियाः मविमविकयाः दहमत। परन्तपु तप्तक्षे लबौहमपण्डक्षे स्पररन दमाहप्रततीमतयाः जमायतक्षे 
तदमा दग्ब्धियाः विदमत यतम् लबौहमपण्डयाः दहततीमत। तत्रनोच्यतक्षे  - विमह्निलबौहमपण्डयनोयाः तमादमात्म्यमाध्यमासयाः अत्र कमारणस 
भविमत। विह्निक्षेयाः दग्ब्धिपृत्विब्धिमरयाः लबौहमपण्डक्षे आरनोप्यतक्षे। एविमक्षेवि आत्मनमा अन्तयाःकरणस्य ऐक्यमाध्यमासयाः भविमत। तदमा 
आत्ममन जमानसपुखमादतीनमामम् अन्तयाःकरणब्धिममारणमामम् आरनोपयाः, अध्यमासयाः भविमत। अध्यमासविरमादक्षेवि अनपुभवियाः 'अहस 
सपुखती' इत्यमामदयाः उपपदतक्षे। 

अहस सपुखती इत्यमादनपुभविक्षे यथमा सपुखस मविषययाः भविमत तथमा अहसपदविमाच्यमम् अन्तयाःकरणममप मविषययाः 
भविमत। सपुखस यथमा प्रत्यकस तथमा अन्तयाःकरणममप प्रत्यकमम् इमत अङतीकतरव्यमम्। इबन्द्रियमविषयकस  प्रत्यकजमानस 
न भविमत। मकन्तपु अन्तयाःकरणस न इबन्द्रियमम्। अमप च तदम् समावियविमम् अबस्त। अतयाः अन्तयाःकरणस्य प्रत्यकमम् 
भविमत। अन्तयाःकरणस्य अमनबन्द्रियत्विक्षे श्रिपुमतयाः - इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा ह्यथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः इमत। 

. )6 3 प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  चक्षेतम् अव्यमामप्तदनोषयाः - १
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श्रिनोत्रस त्विकम्  चकपुयाः सजहमा (रसनमा)  घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण। यमद इबन्द्रियस्य अथरन सह 
समनकषमारदम् उत्पनस जमानस प्रत्यकमम् इमत मन्यतक्षे तदमा एतद्वैयाः पञ्चमभयाः इबन्द्रियद्वैयाः यदम् जमानस भविमत तदक्षेवि प्रत्यकमम् 
भविक्षेतम्। मनयाः तपु न इबन्द्रियमम्। मनसमा सपुखमामदकस  जमायतक्षे। तदम् सपुखमामदमविषयकस  जमानस प्रत्यकस न भविक्षेतम्। परन्तपु 
विक्षेदमान्तमतक्षे  सपुखमादतीनमामम् अमप प्रत्यकजमानस भविमत। सपुखमादतीनमास प्रत्यकस न इबन्द्रियजन्यमम्। अतयाः अव्यमामप्तयाः। 
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमम् इमत प्रश्नयाः। 

इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  चक्षेतम् अव्यमामप्तदनोषयाः - २

मकञ्च ईश्विरस्य जमानममप प्रत्यकमम्,  अथमारतम्  ईश्विरयाः यदम् जमानमामत ततम्  सविर  प्रत्यकमक्षेवि। परन्तपु 
ईश्विरयाः  सविरजयाः।  तस्य  जमानस  मनत्यमम्।  तस्य  जमानस  न  उत्पदतक्षे।  अतयाः  इबन्द्रियजन्यस  नमाबस्त।  यमद 
इबन्द्रियजन्यत्विमम् एवि प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  तमहर ईश्विरप्रत्यकक्षे अव्यमामप्तयाः भविमत। 

इबन्द्रियजन्यत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  चक्षेतम् अमतव्यमामप्तदनोषयाः - 

यदम्  इबन्द्रियजन्यस  ततम्  प्रत्यकमम्  इमत  इबन्द्रियजन्यत्विस  प्रत्यकत्विप्रयनोजकस  तमहर  अनपुमममतयाः  अमप 
इबन्द्रियजन्यमा अबस्त। मनयाः सविरजमानस प्रमत कमारणस भविमत एवि। यमद मनयाः इबन्द्रियस तमहर  अनपुमममतस प्रमत अमप 
कमारणस मनयाः। तमहर अनपुममतबौ प्रत्यकत्विमापसत्तयाः। 

अतयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमममत प्रश्नयाः। 

प्रत्यकरबदस्य मत्रषपु अथरषपु प्रयनोगयाः 
प्रत्यकत्विस यबस्मनम् ततम् प्रत्यकमम् इमत। प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु। यथमा प्रत्यकमा प्रममा, 

प्रत्यकयाः मविषययाः, प्रत्यकमम् प्रममाणमम् इमत। प्रत्यकप्रममायमायाः करणत्विस मह प्रममाणगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्। 
ततम्  तपु  सपुमविमदतमक्षेवि।  अतयाः  अत्र  प्रममागतस्य  प्रत्यकत्विस्य  मकञ्च  मविषयगतस्य  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकस  
मकमममत प्रस्तकयतक्षे। 

{प्रयनोजकमम् - 

प्रयनोजकरबदस्य व्यविहमारयाः बमाहहल्यक्षेन भविमत। अतयाः प्रयनोजकस  नमाम मकमममत बनोदव्यमम्। 

अव्यविब्धिमानक्षेन,  समाकमातम्  कमायरजनकस  कमारणस  भविमत।  परम्परयमा  कमायरजनकस  प्रयनोजकमम्  भविमत। 
कमारणस्य कमारणस प्रयनोजकमम्। यथमा विक्षेगक्षेन प्रविहतमा विमातक्षेन विपृककम्पयाः जमातयाः। विपृककम्पक्षेन फलस मविलगस भकमबौ 
पमततमम्। पतनमातम् भगमम्। अत्र फलभङस  प्रमत फलभकममससयनोगयाः समाकमातम् कमारणमम्। विमातप्रविमाहयाः, विपृककम्पयाः विमा 
न समाकमातम् भङजनकयाः, अमप तपु परम्परयमा। अतयाः विमातप्रविमाहयाः, विपृककम्पयाः विमा अत्र परम्परयमा भङजनकयाः इमत 
फलभङप्रयनोजकयाः।}

इबन्द्रियमाथरसमनकषरजन्यजमानक्षे  एवि  प्रत्यकत्विस  वितरतक्षे,  अन्यबस्मनम्  जमानक्षे  नमाबस्त  इमत  चक्षेतम्  तत्र 
अन्यबस्मनम् जमानक्षे कपु तयाः प्रत्यकत्विस नमाबस्त इमत सजजमासमा उदक्षेमत। अथमारतम् जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  
मकमममत। 
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प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इत्यस्य  - 'इदस जमानस  प्रत्यकमम्’ इमत व्यविहमारस्य प्रयनोजकमम् इत्यथरयाः। 
'अयस  मविषययाः  प्रत्यकयाः’  इमत  व्यविहमारस्य  प्रयनोजकमम्  इत्यथरयाः।  'इदस  प्रममाणस  प्रत्यकमम्'  इमत  व्यविहमारस्य 
प्रयनोजकमम् इत्यथरयाः। 

तदथमा चद्वैत्रयाः प्रविमासती इमत व्यविहमारयाः। अयस विमामचकव्यविहमारयाः कदमा सम्भविमत। अथमारतम् चद्वैत्रगतस्य 
प्रविमाससत्विस्य प्रयनोजकस  मकमम्। चद्वैत्रयाः यदमा प्रविमासस करनोमत तदमा स प्रविमासती भविमत। अतयाः चद्वैत्रगतस प्रविमाससत्विमम्। 
ततम् तदमा एवि सम्भविमत यदमा चद्वैत्रयाः प्रविमासस करनोमत। अथमारतम् चद्वैत्रस्य प्रविमासकरणस चद्वैत्रगतस्य प्रविमाससत्विस्य 
प्रयनोजकमम् भविमत। 

तदतम् प्रकपृ तप्रकरणक्षे इदस जमानस प्रत्यकमम्, अथविमा अबस्मनम् जमानक्षे प्रत्यकत्विमम् अबस्त इमत कदमा विकपुस  
रक्यतक्षे इमत अत्र आलनोच्यमविषययाः। अथमारतम् जमानगतस प्रत्यकत्विस मविमपृश्यतक्षे।

मविषयगतस प्रत्यकत्विमम् 
प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत लकणक्षे अमतव्यमामप्तदनोषयाः- 

प्रत्यकजमानमविषयत्विस  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम्  अथमारतम्  प्रत्यकजमानस्य  मविषययाः  प्रत्यकयाः  इमत 
उच्यममानक्षे तत्र दनोषयाः अबस्त। प्रत्यमभजमा अमप प्रत्यकस जमानमम्। तत्तक्षेदन्तमाविगमामह जमानस मह प्रत्यमभजमा। सनोऽयस 
दक्षेविदत्तयाः इत्यमाकमारकप्रत्यमभजमायमामम् तत्तमा मह स्मपृमतमविषययाः, इदन्तमा मह अनपुभवियाः। तत्तमासरस्य प्रत्यकस नमाबस्त 
तथमामप तत्तमासरयाः प्रत्यकजमानस्य मविषययाः। 

प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत लकणक्षे अव्यमामप्तदनोषयाः- 

समाकती प्रत्यक एवि अबस्त। परन्तपु स कदमामप प्रत्यकजमानस्य मविषययाः न भविमत। अतयाः अव्यमामप्तदनोषयाः 
उद्भिविमत। प्रत्यकमविषयत्विस न मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्। 

प्रसङमातम् समाकती कयाः इमत उच्यतक्षे। 

समाकती
अन्तयाःकरणनोपमहतस  चद्वैतन्यस  समाकती  इमत  कथ्यतक्षे।  समाकती  सदमा  प्रकमारस्विभमावियाः।  समाकती  कदमामप 

घटमामदवितम् जमानस्य मविषयनो भकत्विमा न प्रकमारतक्षे। समाकती स्वियसप्रकमारयाः। कदमामप अजमानमाविपृतयाः न भविमत। 

समाकती चक्षेतमा कक्षे विलनो मनगपुरणश्च इमत श्रिपुमतयाः।  (श्विक्षे.उ.६.११)। उदमासतीनत्विक्षे समत बनोदपृत्विस समामकणयाः 
लकणमम्।  यमद  उदमासतीनत्विममात्रमम्  एवि  समामकलकणस  तमहर  इबन्द्रियमादबौ  अमतव्यमामप्तयाः,  तक्षेषमाममप  जडतयमा 
उदमासतीनत्विमातम्। अतयाः बनोदपृत्विस मनविक्षेश्यतक्षे। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। इबन्द्रियमादतीनमामम् जडत्विमातम् बनोद पृत्विमाभमाविमातम्। यमद 
उदमासतीनत्विपदमानपुपमादमानक्षे बनोदपृत्विममात्रस समामकलकणस भविमत। तदमा जतीविक्षे अमतव्यमामप्तयाः। जतीविस्यमामप बनोदपृत्विमातम्। 
अतयाः  उदमासतीनत्विस  मविरक्षेषणमम्  उपमादतीयतक्षे।  तक्षेन  नमामतव्यमामप्तयाः।  जतीविस्य उदमासतीनत्विमाभमाविमातम्।  जतीवियाः  कतमार 
भनोकमा इत्यमामदरूपक्षेण समक्रययाः अबस्त न तपु उदमासतीनयाः। 

मत्रमविब्धिस चद्वैतन्यमम्
जमानगतस्य मविषयगतस्य च प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमम् इमत प्रमतपमादनक्षे उपमासब्धिविरमातम् चद्वैतन्यस्य 

भक्षेदमायाः कल्प्यन्तक्षे। तमदषयकस  सपुस्पषस जमानमम् आविश्यकमममत अब्धियाः तदक्षेवि प्रस्तकयतक्षे। 
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विपृसत्तयाः  कमा  इमत  पकविर  मनरूमपतमा।  अन्तयाःकरणस्य  मविषयमाकमारयाः  पररणमाममविरक्षेषयाः  अथविमा 
अविस्थमामविरक्षेषयाः विपृसत्तयाः। अनयमा विपृत्त्यमा अविबच्छनस चद्वैतन्यमम्  मह प्रममाणचद्वैतन्यमम्। तदक्षेवि विपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यस, 
प्रममाणचद्वैतन्यमम् , प्रममाणमम् इमत एतद्वैयाः रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे। 

ययाः  घटमामदयाः  जमानस्य मविषययाः  भविमत,  तदविबच्छनस  चद्वैतन्यस  मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस,  मविषयचद्वैतन्यस, 
मविषययाः इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे। तदक्षेवि प्रमक्षेयचद्वैतन्यमम् इत्यप्यपुच्यतक्षे। 

अन्तयाःकरणस्य यमाविमानम्  असरयाः मविषयमाकमारयाः  पररणमामयाः नमाबस्त,  तक्षेन अन्तयाःकरणमासरक्षेन अविबच्छनस 
चद्वैतन्यमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वैतन्यस, प्रममातमा इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे। 

चद्वैतन्यस तपु एकमक्षेवि। कथस तमहर  तस्य त्रद्वैमविध्यमम्। 

उपमासब्धिभक्षेदमातम्  चद्वैतन्यस्य  भक्षेदयाः  कल्प्यतक्षे।  यथमा  घटमाविबच्छनयाः  आकमारयाः  घटमाकमारयाः  कथ्यतक्षे। 
मठमाविबच्छनयाः आकमारयाः मठमाकमारयाः कथ्यतक्षे। यदमा घटयाः मठमातम् बमहयाः वितरतक्षे तदमा दबौ अविबच्छनबौ आकमारबौ 
प्रततीयक्षेतक्षे। अत्र आकमारक्षे  कनोऽमप  भक्षेदयाः नमाबस्त। तत्र कक्षे विलस कबल्पतयाः भक्षेदयाः अबस्त। आकमारस्य उपमासब्धियाः 
घटमामदयाः नषयाः चक्षेतम् एक एवि आकमारयाः अविमरष्यतक्षे। 

एविमम्  अन्तयाःकरणस  विपृसत्तयाः  मविषययाः  इत्यमामदमभयाः  उपमासब्धिमभयाः  चद्वैतन्यस्य  सम्बन्ब्धिविरमातम्  इदमम् 
अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यमम्,  इदस  विपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यमम्,  इदस  मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमम्  इमत  व्यविहमारयाः 
उपपदतक्षे। चद्वैतन्यस्य एविस भक्षेदयाः कबल्पतयाः एवि न तपु विमास्तमविकयाः। चद्वैतन्यक्षे स्विगत-सजमाततीय-मविजमाततीय-भक्षेदमायाः 
न सन्ततीमत मह ससदमान्तयाः। 

चद्वैतन्यक्षेन सह सम्बन्ब्धिविरमातम् चद्वैतन्यक्षे स्विस्य ब्धिमरस्य आरनोपस कपृ त्विमा चद्वैतन्यक्षे भक्षेदमम् उत्पमादयमत स मह 
उपमासब्धियाः। 

रपुमकमविषयकमम्  अजमानस  दकरदक्षेरक्षे  बस्थतमायमायाः रपुकक्षे याः  मविरक्षेषमासरस  रपुमकत्विमम्  आविपृणनोमत। ततयाः दनोषक्षेण 
अजमानस  रजतत्विक्षेन  मविपररणमतक्षे।  अजमानस  च  रपुकक्षे याः  समाममान्यमासरक्षे  अभक्षेदक्षेन  आसश्रितस  भविमत।  तदमा  रपुमकयाः 
रपुमकत्विक्षेन न प्रकमारतक्षे। मकन्तपु रजतत्विक्षेन प्रकमारतक्षे। 

एविमक्षेवि मविश्विव्यमापकमम् अजमानस चद्वैतन्यमम् आविपृणनोमत। ततयाः दनोषक्षेण अजमानस घटमामदरूपक्षेण पररणमतक्षे। 
अजमानस  चद्वैतन्यक्षे  अभक्षेदक्षेन  आसश्रितस  भविमत।  तदमा  चद्वैतन्यस  चद्वैतन्यत्विक्षेन  न  प्रकमारतक्षे।  मकन्तपु  घटमामदरूपक्षेण 
प्रकमारतक्षे। 

यदमा  अजमानस्य  पररणमामयाः  घटपटमामदमविषययाः  चद्वैतन्यक्षे  अभक्षेदक्षेन  आसश्रितनो  भविमत  तदमा  मविषययाः 
चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः, अविच्छक्षेदकनो विमा भविमत। मकञ्च तदमा स मविषययाः घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस, पटमाविबच्छनचद्वैतन्यमम् 
इत्यमामदरूपक्षेण अमभनक्षेऽमप चद्वैतन्यक्षे कमाल्पमनकस  भक्षेदस जनयमत। 

इमत मत्रमविब्धिस चद्वैतन्यमम् इमत प्रमतपमामदतमम्। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 7 प्रत्यकप्रममा कमा। 

. 8 समनकषरयाः कयाः। 

. 9 व्यमापमारलकणस मकमम्। 

. 10 इबन्द्रियस्य करणत्विक्षे कनो व्यमापमारयाः। 

. 11 करणलकणस मकमम्। 

. 12 विपृत्त्यमात्मकस  जमानस कस्य ब्धिमरयाः। 

. 13 कमामयाः ब्धिपृमतयाः इच्छमा इत्यमादययाः कस्य ब्धिममारयाः। 

. 14 जमानक्षेमद्रियमामण कमत कमामन च। 

. 15 मन इबन्द्रियस न विमा। 

. 16 मनसयाः अमनबन्द्रियत्विक्षे प्रममाणस श्रिपुमतमम् सलखत। 

. 17 ईश्विरयाः अनपुममननोमत न विमा। 

. 18 कमा प्रत्यमभजमा। 

. 19 समाकती कयाः। 

. 20 प्रममाणचद्वैतन्यमम् मकमम्। 

. 21 प्रममातपृचद्वैतन्यस मकमम्। 

. . )6 3 1 जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमममत आलनोच्यतक्षे इतयाः परमम्। 

प्रममाणचद्वैतन्यस्य  मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमाभक्षेदयाः  मह  जमानगतस्य  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम्। 
मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमामभनप्रममाणचद्वैतन्यत्विमम् इत्यथरयाः। अथमारतम् यदमा मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन 
अभक्षेदयाः भविमत तदमा तत्र यदम् जमानमम् उत्पदतक्षे ततम् प्रत्यकस जमानमम् इमत। 

तदथमा - घटयाः मठमादम् बमहयाः अबस्त तदमा घटमाविबच्छनयाः आकमारयाः मठमाविबच्छनमादम् आकमारमादम् मभनयाः 
भविमत।  यदमा  तपु  घटयाः  मठक्षे  स्थमाप्यतक्षे  तदमा  घटमाकमारयाः  मठमाकमारमादम्  मभनयाः  नमाबस्त।  ययाः  घटमाकमारयाः  स 
मठमाकमारयाः  भविमत  एवि।  यदमप  ययाः  मठमाकमारयाः  स  घटमाकमारयाः  इमत  नमाबस्त।  तथमामप  सविरयाः  घटमाकमारयाः 
मठमाकमारयाः अबस्त एवि। घटयाः मठयाः च आकमारस्य दबौ उपमाब्धिती। तदमा आकमारयाः च उपमहतयाः कथ्यतक्षे, अथविमा 
उपब्धिक्षेययाः इत्यमप कथ्यतक्षे। उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त चक्षेतम् उपमहतस्य  (उपब्धिक्षेयस्य)  आकमारस्य अभक्षेदयाः 
भविमत। 
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एविमक्षेवि  यदमा  मविषयचद्वैतन्यस  प्रममाणचद्वैतन्यस  च  एकदक्षेरक्षे  भविमत  तदमा  उपमहतस  चद्वैतन्यदयस  मभनस  न 
मतष्ठमत, तयनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत। 

यदमा  मविषययाः बमाह्ययाः तदमा  तक्षेन  मविषयक्षेण  (अथरन)  सह इबन्द्रियस्य समनकषरयाः  भविमत चक्षेदम्  विपृसत्तयाः 
मविषयदक्षेरस गच्छमत। यदमा विपृसत्तयाः मविषयदक्षेरस गच्छमत तदमा उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरस्थस भविमत। 

अयस घटयाः इमत प्रत्यकजमानस्थलक्षे मविषययाः घटयाः, स च बमाह्ययाः, अन्यदक्षेरस्थयाः च। इबन्द्रियस्य अथरन 
सह समनकषरविरमातम् अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियदमारक्षेण बमहयाः गच्छमत, घटदक्षेरस्थस भविमत। एविञ्च तस्य घटमाकमारक्षेण 
पररणमामयाः भविमत। तदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत,  तद्दक्षेरस्थमा च इयमम्। इयस विपृसत्तरक्षेवि प्रममाणमम्। तदविबच्छनस 
चद्वैतन्यमम् प्रममाणचद्वैतन्यमम्। यदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत तदमा घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः 
भविमत। तदमा 'अयस घटयाः' घटमविषयकस  प्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे। 

घटयाः मठक्षे अबस्त अथमारतम् दयनोयाः एकदक्षेरस्थत्विमम् अबस्त चक्षेतम् घटमाकमार-मठमाकमारयनोयाः ऐक्यस भविमत। 
अयस  घट इमत जमानस्थलक्षे  घटयाः चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः,  विपृसत्तयाः चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः।  यदमा  विपृसत्तयाः घटमाकमारमा 
भविमत,  अथमारतम्  घटयाः  विपृत्तबौ  अबस्त,  अथमारतम्  घटस्य  विपृत्तक्षेश्च  एकदक्षेरस्थत्विमम् अबस्त  तदमा  उपब्धिक्षेयस्य 
चद्वैतन्यदयस्य अभक्षेदयाः भविमत। घटयाः भकतलक्षे अबस्त, विपृसत्तयाः भकतलक्षे नमाबस्त, विपृसत्तयाः घटमाकमारमा, घटमम् आसश्रित्य 
अबस्त। अतयाः उपमासब्धिदयस यदमप एकदक्षेरक्षे नमाबस्त। तथमामप विपृसत्तयाः मविषयमाकमारमा भविमत तदमा मविषययाः विपृसत्तयाः च 
इमत उपमासब्धिदयममप एकदक्षेरस्थमम् इमत व्यविहमारयाः मक्रयतक्षे। 

अनपुमममतस्थलक्षे प्रत्यकत्विमम्
पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलमम्। तत्र पविरतनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे। 

अनपुमममतयाः परनोकस जमानमम्, न तपु प्रत्यकस जमानमम्। अत्र पविरतयाः विमह्नियाः, तयनोयाः सम्बन्ब्धियाः एतत्सविर भमासतक्षे। यतनो मह 
पविरतस्य इबन्द्रियक्षेण समनकषरयाः भविमत, विह्निक्षेयाः न भविमत। विपृत्तक्षेयाः बमहयाः गमनस्य हक्षेतपुयाः मह इबन्द्रियस्य अथरन सह 
समनकषरयाः।  स च समनकषरयाः  पविरतक्षेन सह अबस्त,  विमह्निनमा सह नमाबस्त। अतयाः पविरतमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत, 

विह्न्यमाकमारमा न भविमत। मविषययाः मह पविरतयाः,  स उपमासब्धियाः। विपृसत्तरमप उपमासब्धियाः। उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त। 
अतयाः उपब्धिक्षेययनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत। परन्तपु विमह्निस्थलक्षे तथमा एकदक्षेरस्थत्विस नमाबस्त। अतयाः पविरतनो 
विमह्निममानम् इमत स्थलक्षे पविरतमविषयस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे, विमह्निमविषयक्षे तपु परनोकस जमानमम् उत्पदतक्षे। 

जमानमानमामम् प्रत्यकमम् , तक्षेषमास मविषयमाणमास प्रत्यकत्विस परनोकत्विस विमा। 
प्रत्यकमम्,  अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदमम्  अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः इमत एतमामन षबडविब्धिजमानमामन 

विक्षेदमान्तमतक्षे। तक्षेषमामम् करणममप षबडविब्धिमम्। तथमामह  -  प्रत्यकमम्  ,  अनपुममानमम्  ,  उपममानमम्  ,  आगमयाः (रबदयाः), 
अथमारपसत्तयाः, अनपुपलबबब्धियाः इमत। 

सविमारमण जमानमामन प्रत्यकक्षेण जमायन्तक्षे। अथमारतम्  एतज्जमानमविषयकमामण जमानमामन प्रत्यकमामण,  समाकमातम् 
समामकविक्षेदमामन सबन्त। परन्तपु तक्षेषपु प्रत्यकजमानस्य मविषययाः घटमामदयाः अमप प्रत्यकयाः अबस्त, अनपुममतबौ भमासममानयाः 
विह्न्यमामदमविषययाः न प्रत्यकयाः। स तपु अनपुमक्षेययाः, परनोकयाः। एविमम् अन्यक्षेषपु जमानक्षेषपु। अतयाः एवि यदमा घटमामदमविषयकस  
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जमानस जमायतक्षे तज्जमानस घटमासरक्षे प्रत्यकमम् इमत कथ्यतक्षे। जमानमविषयकस  जमानस सदमा प्रत्यकस मकन्तपु प्रत्यकजमानस्य 
मविषययाः एवि प्रत्यकयाः, अन्यक्षेषमास मविषययाः तपु परनोकयाः इमत भमावियाः। 

प्रमक्षेयमामण

यमाविदम् जमानस जमायतक्षे  तत्र कक्षे  मविषयमायाः,  कमामन प्रमक्षेयमामण इमत चक्षेतम् मविषयस्य सबौकयमारय इत्थस विकपुस  
रक्यतक्षे यतम् - 

• बमाह्यमविषयमायाः,  अथमारतम्  पञ्चमभयाः जमानक्षेबन्द्रियद्वैयाः जक्षेयमायाः मविषयमायाः  -  द्रिव्यमामण तक्षेषमास  गपुणमायाः,  मकतरद्रिव्यगतमायाः 
मक्रयमायाः, जमामतयाः, उपमासब्धिरूपमायाः ब्धिममारयाः। 

• अन्तयाःकरणक्षे मविदमाममानमायाः ब्धिममारयाः। यथमा सपुखस दपुयाःखमम् ब्धिमरयाः अब्धिमरयाः जमानमम् इत्यमामदकमम्। 

• अन्तयाःकरणममप स्वियस मविषययाः। अन्तयाःकरणक्षे विपृसत्तयाः जमायतक्षे। विपृसत्तरमप मविषययाः। 

• प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम्। अभमावियाः। 

• समाकती। आत्ममा। 

एतक्षे मविषयमायाः जमातव्यमायाः सबन्त। एषपु कयाः प्रत्यकयाः, कयाः परनोकयाः इत्यमामदमविविक्षेचनस प्रचलमत। 

सपुखमामदमविषयकस  प्रत्यकमम् 
सपुखमामदकमम् प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् च यदमा मविषययाः तदमा कथस प्रत्यकमम् उत्पदतक्षे। 

सपुखमामदकस  तपु अन्तयाःकरणस्य ब्धिमरयाः एवि,  आन्तरयाः मविषययाः,  न तपु बमाह्ययाः। अतयाः इबन्द्रियदमारमा विपृत्तक्षेयाः 
बमहगरमनस नमाविश्यकमम्। अत एवि मविषययाः तदमाकमारमा विपृसत्तयाः च सदमा एकदक्षेरक्षे भविमत। तक्षेन तदविबच्छनचद्वैतन्ययनोयाः 
अभक्षेदयाः। अतयाः सपुखमामदमविषयकस  प्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे। सपुखमाविबच्छनचद्वैतन्यस सपुखमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यस 
सदमा एकदक्षेरक्षे अविबस्थतमम्। अतयाः सपुखमामदकस्य सदमा प्रत्यकमक्षेवि जमानमम् उत्पदतक्षे। कदमामप परनोकस ननोत्पदतक्षे। 

स्विगतसपुखस्मपृतबौ अमतव्यमामप्तयाः
यदमा स्विस्य अततीतसपुखस्य स्मपृमतयाः भविमत तत्र सपुखस मविषययाः। स च अततीतयाः परन्तपु अन्तयाःकरणमक्षेवि 

तस्य दक्षेरयाः।  सपुखमाकमारमा  स्मपृमतरूपमा  विपृसत्तयाः  उदक्षेमत।  विपृसत्तदक्षेरयाः  अमप  अन्तयाःकरणमक्षेवि।  अतयाः  सपुखमात्मकयाः 
उपमासब्धियाः विपृत्त्यमात्मकयाः उपमासब्धिश्च एकदक्षेरक्षे अबस्त। अतयाः सपुखमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य तदमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन 
अभक्षेदयाः सदमा अबस्त। तक्षेन अततीतसपुखस्य स्मपृमतयाः अमप प्रत्यकस जमानमम् इमत आपसत्तयाः। सपुखस्मपृमतयाः तपु न 
प्रत्यकजमानमममत ससदमान्तयाः। अतयाः अमतव्यमामप्तविमारणमाय मविषयस्य वितरममानत्विस  मविरक्षेषणस  दक्षेयमम्।  अथरयाः यदमा 
मविषयमाकमारमा  विपृसत्तयाः  उदक्षेमत  तदमा  स  मविषययाः  वितरममानयाः  यमद  स्यमातम्  तमहर  तमदषयकस  जमानस  प्रत्यकमम्  इमत 
अङतीकतरव्यमम्। 

सपुखस्मपृमतस्थलक्षे यदमप सपुखमात्मकयाः उपमासब्धियाः मकञ्च स्मपृत्यमात्मकयाः उपमासब्धियाः एकदक्षेरक्षे अबस्त, तथमामप 
मविषययाः सपुखमम् अततीतमम् अबस्त, वितरममानस नमाबस्त। अतयाः अततीतसपुखमविषयकस्मपृतबौ न प्रत्यकत्विमापसत्तयाः। 

एतमावितमा इदमम् आयमातस यदम् यमद मविषययाः वितरममानयाः अबस्त, मकञ्च उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त, तमहर 
उपब्धिक्षेयचद्वैतन्ययनोयाः  अभक्षेदयाः  भविमत  चक्षेतम्  जमानस  प्रत्यकमम्  इमत।  अथमारतम्  प्रममाणचद्वैतन्यस्य 
वितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्। 
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स्विगतब्धिममारब्धिमरजमानक्षे अमतव्यमामप्तयाः
विक्षेदमविमहतकमरणमा  कबश्चतम्  ससस्कमारमविरक्षेषयाः  उद्भिविमत,  स ब्धिमरयाः,  पपुण्यमम्  विमा  इमत कथ्यतक्षे।  स च 

अन्तयाःकरणक्षे मतष्ठमत। 

विक्षेदमनमषदकमरकरणक्षे कबश्चतम् ससस्कमारमविरक्षेषयाः उद्भिविमत, सयाः अब्धिमरयाः, पमापस विमा इमत कथ्यतक्षे। स च 
अन्तयाःकरणक्षे मतष्ठमत। 

यदमा  चद्वैत्रयाः  ब्धिमाममरकस  मद्वैत्रस  प्रमत  विदमत  यदम्  त्विस  ब्धिमाममरकयाः  इमत।  तदमा  चद्वैत्रस्य  विमाक्यमादम्  मद्वैत्रस्य 
स्विब्धिमरमविषयकस  रमाबदस जमानमम् उत्पदतक्षे। तबस्मनम् जमानक्षे मविषययाः ब्धिमरयाः अबस्त। स च ब्धिमरयाः मद्वैत्रस्य अन्तयाःकरणक्षे 
अबस्त। एविञ्च विमाक्यश्रिविणमादक्षेवि ब्धिममारकमारमा विपृसत्तयाः मद्वैत्रस्य अन्तयाःकरणक्षे उदक्षेमत। अतयाः ब्धिमरदक्षेरयाः अन्तयाःकरणमम्। 
तदपृसत्तदक्षेरयाः  अमप  अन्तयाःकरणमम्।  मकञ्च  ब्धिमरयाः  अन्तयाःकरणक्षे  वितरतक्षे,  ब्धिमर  वितरममानत्विमम्  अबस्त।  अतयाः 
प्रममाणचद्वैतन्यस्य वितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः अत्र भविमत। अत्र प्रत्यकजमानस्य प्रनोकस  प्रयनोजकमम् अबस्त। 
तक्षेन ब्धिमरमविषयकक्षे  अबस्मनम् जमानक्षे प्रत्यकत्विमापसत्तयाः। 

यदमप ब्धिममारब्धिमर्मौ अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। तथमामप तमदषयकस  प्रत्यकस जमानस कदमामप कस्यमामप मत्यरस्य 
नद्वैवि उत्पदतक्षे। ब्धिममारब्धिमर्मौ अनपुममानक्षेन आगमक्षेन विमा जमायक्षेतक्षे, न तपु प्रत्यकक्षेण प्रममाणक्षेन। 

अतयाः  अमतव्यमामप्तविमारणमाय  यनोग्यत्विस  मविषयस्य  मविरक्षेषणस  दक्षेयमम्।  अथमारतम्  यमद   यनोग्ययाः  मविषययाः 
वितरममानयाः अबस्त,  मकञ्च उपमासब्धिदयमम्  एकदक्षेरक्षे  अबस्त,  तमहर  उपब्धिक्षेयचद्वैतन्ययनोयाः  अभक्षेदयाः  भविमत चक्षेतम्  जमानस 
प्रत्यकमम् इमत। अथमारतम् प्रममाणचद्वैतन्यस्य यनोग्यवितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्। 

सपुखदपुयाःखक्षे अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। ब्धिममारब्धिमर्मौ अमप अन्तयाःकरणक्षे वितरतक्षे। तथमामप सपुखदपुयाःखयनोयाः प्रत्यकस 
जमानमम्  उत्पदतक्षे।  ब्धिममारब्धिमर्मौ  तपु  न  प्रत्यकजमानमविषयबौ।  कथमम्  अयस  भक्षेदयाः।  सपुखदपुयाःखयनोयाः  प्रत्यकयनोग्यत्विमम् 
अबस्त,  ब्धिममारब्धिमरयनोयाः नमाबस्त। एविस  पमाथरक्यस्य मकस  कमारणमम्। तत्रनोच्यतक्षे  -  फलबलकल्प्ययाः स्विभमाविमविरक्षेषयाः 
प्रयनोजकयाः।  फलमम्  अत्र  प्रत्यकस  जमानमम्,  अनपुमममतजमानस  विमा।  तत्र  सपुखस्य  प्रत्यकस  भविमत।  अतयाः  सपुखक्षे 
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् अबस्त। प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  च उद्भिकतत्विमम्। ब्धिमरस्य अब्धिमरस्य विमा प्रत्यकस  न 
भविमत।  अतयाः  तत्र  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम्  उद्भिकतत्विस  नमाबस्त।  अयमक्षेवि  स्विभमाविमविरक्षेषयाः  यतम्  कस्यमचदम् 
उद्भिकतत्विमम्  अबस्त,  कस्यमचदम्  नमाबस्त।  उद्भिकतत्विस  च  लबौमककमविषयतमावित्त्विमम्  अथविमा 
प्रत्यकत्विप्रयनोजकब्धिमरमविरक्षेषयाः। अथमारतम्  तमादृरब्धिमरमविरक्षेषयाः  यदरमातम्  तदममरमविषयकस  प्रत्यकस  जमानमम्  उत्पदतक्षे 
इमत। 

जमानगतस्य  प्रत्यकत्विस्य  मविषयक्षे  अयस  मनगरसलतयाः  अथरयाः  -  तत्तत्प्रत्यक-यनोग्य-वितरममान-

मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमामभनत्विस तत्तदमाकमारविपृत्त्यविबच्छनजमानस्य तत्तदसरक्षे प्रत्यकत्विमम्। 

चमाकपुषप्रत्यकयनोग्ययाः वितरममानयाः च घटयाः मविषययाः। तदविबच्छनचद्वैतन्यस्य घटमाकमारविपृत्त्यविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन 
अभक्षेदयाः एवि तदमा उत्पनस्य जमानस्य घटमासरक्षे प्रत्यकत्विमम् इमत समन्विययाः। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 22 अयस घटयाः इमत चमाकपुषप्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे इमत विक्षेदमान्तमतक्षेन। 

. 23 पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलक्षे कस्य प्रत्यकत्विमम्। 

. 24 जमानजमानस प्रत्यकमनपुमममतरुपमममतयाः रमाबदमम् विमा। 

. 25 अनपुमममतयाः प्रत्यकक्षेण जमायतक्षे न विमा। 

. 26 सपुखस्मपृमतयाः प्रत्यकमा न विमा। 

. 27 पपुण्यस्य कमारणस मकमम्। 

. 28 पमापमम् मकमम्। 

. 29 ब्धिमरयाः प्रत्यकविक्षेदयाः न विमा। 

. 30 अब्धिमरयाः प्रत्यकविक्षेदयाः न विमा। 

. 31 जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य मनगरसलतस लकणस सलखत। 

. . )6 3 2 मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम्
इतयाः  पकविर  जमानगतस्य  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकस  मकमममत  आलनोमचतमम्।  समविस्तरमम्।  इतयाः  परस 

मविषयगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमममत मविषययाः उपन्यस्यतक्षे। 

प्रममात्रमभनत्विस  मह मविषयस्य प्रत्यकत्विमम्।  प्रममात्रमभनत्विमम्  इत्यस्य अथर्यो मह प्रममातपृसत्तमामतररक-

सत्तमाकत्विमाभमावियाः। प्रममातपृसत्तमा मह प्रममातपृचद्वैतन्यस्य सत्तमा। प्रममातपुयाः यमा सत्तमा, ततयाः अमतररकमा सत्तमा यस्य स 
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकयाः।  तत्त्विमम्  प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमम्।  तमादृरस्य 
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विस्य अभमावियाः एवि प्रममात्रभक्षेदयाः। अयमभमावियाः यबस्मनम् मविषयक्षे स मविषययाः प्रत्यकयाः। 

मविविरणमम्

विक्षेदमान्तमतक्षे  समगस  जगतम्  ब्रहमण  अध्यस्तमम्।  अमविदनोपमहतस  घटमामदमविषयमाविबच्छनस  यतम्  चद्वैतन्यस 
तबस्मनम् सविर्योऽमप प्रपञ्चयाः अध्यस्तयाः। तत्र असब्धिष्ठमानस चद्वैतन्यमम्। अध्यस्तयाः घटमामदमविषययाः। सविर्योऽमप अध्यस्तनो 
मविषययाः ममथ्यमा। अतयाः तस्य स्विककीयमा चद्वैतन्यमभनमा कमामप सत्तमा नमाबस्त। असब्धिष्ठमानचद्वैतन्यमम्  अध्यस्तस्य 
सत्तमा। अमविदनोपमहतस घटमाविबच्छनस चद्वैतन्यस मह घटस्य असब्धिष्ठमानमम्। तच्चद्वैतन्यसत्तमा एवि घटस्य सत्तमा, ततयाः 
मभनमा घटस्य कमामप सत्तमा नमाङतीमक्रयतक्षे। 

यदमा  अन्तयाःकरणस  घटमाकमारस  भविमत तदमा  यथमा प्रममाणमाविबच्छनस  चद्वैतन्यस  मविषयमाविबच्छनस  चद्वैतन्यमम् 
एकदक्षेरस्थस  भविमत,  तदतम्  अन्तयाःकरणमाविबच्छनस  चद्वैतन्यमम्  अथमारतम्  प्रममातपृचद्वैतन्यममप मविषयदक्षेरस्थस  भविमत। 
इत्थमम्  मविषयचद्वैतन्यस,  प्रममाणचद्वैतन्यस,  प्रममातपृचद्वैतन्यस  च  एकदक्षेरस्थस  भविमत।  तदमा  एतच्चद्वैतन्यत्रयस्य ऐक्यस 
भविमत। 
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इत्थस  मविषयस्य  सत्तमा  मह  तदसब्धिष्ठमानमम्।  तच्च  मविषयमाविबच्छनस  चद्वैतन्यमम्।  प्रममातपृचद्वैतन्यस्य 
मविषयचद्वैतन्यक्षेन ऐक्यस भविमत। अत्र प्रममातपृचद्वैतन्यस्य यमा सत्तमा समा एवि सत्तमा मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा। 
मविषयस्य सत्तमा च मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमक्षेवि। अतयाः प्रममातपृसत्तमातयाः अमतररकमा सत्तमा मविषयस्य नमाबस्त। एविमम् 
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः मह मविषयक्षे अबस्त। अतयाः तमादृरमविषययाः प्रत्यकयाः भविमत। 

समन्विययाः

घटमविषयस  चमाकपुषप्रत्यकस्थलक्षे  घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य  यमा  सत्तमा  समा  एवि  घटस्य  सत्तमा।  यदमा 
चकपुघरटयनोयाः  समनकषरयाः  भविमत  तदमा  अन्तयाःकरणस  घटदक्षेरस  गच्छमत,  घटमाकमारमा  विपृसत्तयाः  भविमत।  तदमा 
घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस घटमाकमारविपृत्त्यविबच्छनस प्रममाणचद्वैतन्यस,  प्रममातपृचद्वैतन्यस  च एकक्षे दरस्थस  भविमत,  मकञ्च तक्षेषमामम् 
अभक्षेदयाः भविमत। तत्र घटस्य सत्तमा मह घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा,  घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस  प्रममातपृचद्वैतन्यस  च 
एकमक्षेवि। अतयाः प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः एवि घटस्य अबस्त इमत घटयाः प्रत्यकयाः मविषययाः। प्रत्यकयाः 
मविषययाः एवि अपरनोकयाः मविषययाः अमप कथ्यतक्षे। 

यदमा पविरतनो विमह्निममानम्  इत्यमामदयाः अनपुमममतयाः उत्पदतक्षे तदमा इबन्द्रियस्य पविरतक्षेन समनकषरयाः भविमत, 

विमह्निनमा सह नद्वैवि भविमत। अतयाः अन्तयाःकरणस पविरतदक्षेरस गच्छमत,  विमह्निदक्षेरस तपु न गच्छमत। पविरतमाकमारमा विपृसत्तयाः 
उदक्षेमत, विह्न्यमाकमारमा तपु ननोदक्षेमत। अतयाः प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः पविरतक्षे अबस्त, विह्निबौ नमाबस्त। अतयाः 
एवि पविरतयाः प्रत्यकमविषययाः, विमह्नियाः न प्रत्यकमविषययाः। 

ब्धिममारदतीनमास प्रत्यकमविषयत्विविमारणमम्

चद्वैत्रयाः ब्धिमरविमानम् सपुखमातम् इत्यमादनपुममानस्थलक्षे ब्धिमरयाः अनपुममानक्षेन जमातयाः। तदमा ब्धिमरस्य सत्तमा ब्धिममारविबच्छनस 
चद्वैतन्यमक्षेवि। अन्तयाःकरणस्य क्विमामप गमनस्यमाविश्यकतमा नमाबस्त यतनो मह ब्धिमरयाः अन्तयाःकरणक्षे एवि वितरतक्षे। अतयाः 
प्रममातपृचद्वैतन्यस्य सत्तमा एवि ब्धिममारविबच्छनचद्वैतन्यस्य सत्तमा। अतयाः एवि प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः ब्धिमर 
लभ्यतक्षे।  तक्षेन  ब्धिमरस्य  प्रत्यकत्विमापसत्तयाः।  ब्धिमरयाः  कदमामप  न  प्रत्यकयाः।  अतयाः  तदमारणमाय यनोग्यत्विस  मविषयस्य 
मविरक्षेषणस दक्षेयमम्। अथमारतम् प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  यमद प्रत्यकयनोग्यक्षे  मविषयक्षे  स्यमातम् तमहर  स 
मविषययाः  प्रत्यकयाः  बनोध्ययाः।  एविञ्च ब्धिमरयाः  न  प्रत्यकयनोग्ययाः।  अतयाः  प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  ब्धिमर 
अबस्त, तथमामप प्रत्यकयनोग्यत्विस ब्धिमर नमास्ततीमत नमामतव्यमामप्तयाः। 

अततीतसपुखस्य अनपुमममतयाः भविमत चक्षेतम् सपुखमाकमारमा विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। सपुखमम् अन्तयाःकरणक्षे, विपृसत्तयाः च 
अन्तयाःकरणक्षे भवितयाः। तदमा प्रममातपृचद्वैतन्यस्य मविषयचद्वैतन्यस्य च अभक्षेदयाः भविमत। तदमा दयनोयाः सत्तमा न मभनमा। 
एविस प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः मकञ्च प्रत्यकयनोग्यत्विस मविषयक्षे सपुखक्षे वितरतक्षे इमत अमतव्यमामप्तयाः। तदमारणमाय 
वितरममानत्विस  मविषयस्य  मविरक्षेषणस  दक्षेयमम्।  प्रत्यकत्वि-वितरममानत्विसममानमासब्धिकणयाः 
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  मविषयगतप्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकयाः।  अततीतसपुखक्षे  वितरममानत्विमाभमाविमातम् 
नमामतव्यमामप्तयाः। 

नतीलनो घटयाः इमत प्रत्यकस्थलक्षे घटगतनतीलत्विस्य प्रत्यकत्विस भविमत। यतनो मह रूपक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस 
वितरममानत्विस प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः च वितरन्तक्षे। यबस्मनम् घटक्षे नतीलत्विस वितरतक्षे तबस्मनक्षेवि घटक्षे घटस्य 
पररममाणमामदकस  वितरतक्षे।  नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः नतीलत्विमम्।  पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः 
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पररममाणमम्।  नतीलत्विस  पररममाणस  च  घटक्षे  अथमारतम्  एकदक्षेरक्षे  वितरतक्षे।  अतयाः  नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैन्यस्य 
पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यक्षेन  अभक्षेदयाः  अबस्त।  नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य  प्रममातपृचद्वैतन्यक्षेन  अभक्षेदयाः  भविमत। 
नतीलत्विस्य  सत्तमा  तपु  नतीलत्विमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य  सत्तमा  एवि।  मकञ्च  पररममाणस्य  सत्तमा 
पररममाणमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य  सत्तमा  एवि।  इत्थस  पररममाणक्षे  वितरममानत्विस  प्रत्यकयनोग्यत्विस 
प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  च  वितरन्तक्षे।  अतयाः  पररममाणस्य प्रत्यकत्विमापसत्तयाः।  मकन्तपु  यदमा  रूपस्य 
प्रत्यकस भविमत तदमा पररममाणस्य प्रत्यकत्विस नमाङतीमक्रयतक्षे। 

अमतव्यमामप्तविमारणमाय  तत्तदमाकमारविपृत्त्यपुपमहतत्विस  प्रममातपृचद्वैतन्यस्य  मविरक्षेषणस  मनविक्षेरनतीयमम्।  इत्थस 
प्रत्यकयनोग्यत्विस  वितरममानत्विस  तत्तदमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  च  यबस्मनम् 
मविषयक्षे  स मविषययाः प्रत्यकयाः इमत बनोध्यमम्। अथमारतम् यबस्मनम् मविषयक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस वितरममानत्विस चमाबस्त, एविञ्च 
तदमाकमारमा एवि यमा विपृसत्तयाः, तदपुपमहतस यतम् प्रममातपृचद्वैतन्यस तत्सत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः अमप तबस्मनक्षेवि मविषयक्षे 
यमद स्यमातम् तमहर स मविषययाः प्रत्यकयाः इमत। 

यदमा नतीलनो घट इमत चमाकपुषप्रत्यकस जमायतक्षे तदमा चकपुषयाः नतीलत्विक्षेन सह ससयपुकतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः 
उत्पदतक्षे।  तदमा  नतीलत्विस्य चकपुषयाः  तयनोयाः  सम्बन्ब्धिस्य च स्विभमाविविरमातम्  नतीलत्विमाकमारमा  विपृसत्तयाः  उत्पदतक्षे, 
गन्ब्धिमादमाकमारमा विपृसत्तयाः ननोत्पदतक्षे। यदमा नतीलनो घट इमत जमानस भविमत, तदमा नतीलनो महमानम् एकनो घट इत्यमप जमानस 
सम्भविमत। एकबस्मनक्षेवि जमानक्षे नतीलत्विमम् महत्त्विमम् एकत्विस च भमासन्तक्षे। अतयाः पररममाणमाकमारमा विपृसत्तयाः सम्भविमत। 
परन्तपु प्रममातमा यमद कक्षे विलस नतीलनो घट इमत एवि अमभलमपतपुमम् इच्छमत तदमा पररममाणस मविषययाः न भविमत। यदमा 
पररममाणस मविषययाः नमाबस्त तदमा एवि अयस प्रश्नयाः उदक्षेमत। तत्र नतीलत्विमाकमारयमा विपृत्त्यमा प्रममातपृचद्वैतन्यममप उपमहतस 
भविमत। अतयाः नतीलत्विक्षे प्रत्यकयनोग्यत्विस वितरममानत्विस नतीलत्विमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः 
अबस्त। अतयाः नतीलत्विस प्रत्यकयाः मविषययाः। पररममाणमाकमारमा विपृसत्तयाः नमाबस्त। अतयाः पररममाणमाकमारयमा विपृत्त्यमा उपमहतस 
चद्वैतन्यममप  नमाबस्त।  अतयाः  यदमप  पररममाणक्षे  प्रत्यकयनोग्यत्विस  वितरममानत्विस  चमाबस्त  तथमामप 
पररममाणमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः नमास्ततीमत न पररममाणस प्रत्यकयाः मविषययाः। 

न्यमायमतक्षे  अयस  घटयाः  इमत  प्रथमजमानस  व्यविसमाययाः  कथ्यतक्षे।  व्यविसमायमविषयकस  प्रत्यकस  जमानमम् 
अनपुव्यविसमाययाः कथ्यतक्षे। परन्तपु विक्षेदमाबन्तनयाः व्यविसमायस्य जमानमम् अनपुव्यविसमायक्षेन इमत नमाङतीकपु विरबन्त। अतयाः 
प्रथमजमानक्षे एवि प्रममातपृ-प्रमममत-प्रमक्षेयमामण इमत त्रतीमण भमासन्तक्षे। अथमारतम् यदमा घटयाः जमानक्षे भमासतक्षे तदमा तदमाकमारमा 
विपृसत्तरमप तबस्मनक्षेवि जमानक्षे भमासतक्षे। 

यदमा  घटमविषयकस  प्रत्यकस  जमानमम्  उत्पदतक्षे  तदमा  घटमाकमारविपृसत्तमविषयकममप  प्रत्यकमम्  उत्पदतक्षे। 
परन्तपु  यथमा  घटजमानमाय  घटमाकमारविपृसत्तयाः,  तथमा  विपृसत्तजमानमाय  विपृत्त्यमाकमारमा  अपरमा  मदततीयमा  विपृसत्तयाः, 
मदततीयविपृसत्तजमानमाय तपृततीयमा विपृसत्तयाः इमत एविमम् न भविमत। अथमारतम् मदततीयतपृततीयमामदविपृत्तययाः न उद्भिविबन्त। मकन्तपु 
घटमाकमारविपृसत्तयाः स्विमम् अमप मविषयतीकरनोमत। घटमाकमारविपृसत्तयाः स्वियमम् अब्धिपुनमा स्विस्य मविषययाः। अतयाः विपृत्त्यपुपमहत-

प्रममातपृसत्तमामतररकमा तस्यमायाः सत्तमा नमाबस्त। अथमारतम्  तस्यमामम्  विपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः 
अबस्त। एविञ्च तस्यमामम् वितरममानत्विस, प्रत्यकयनोग्यत्विस च अबस्त। अतयाः विपृसत्तयाः प्रत्यकयाः मविषययाः। 

१) अन्तयाःकरणमम्, २) तदममारयाः सपुखमादययाः, ३) विपृसत्तयाः, ४) प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् ५) समाकती च 
इमत एतमदषयकमम्  अमप प्रत्यकस  जमानमम्  उत्पदतक्षे।  परन्तपु  यथमा घटमामदप्रत्यकस्थलक्षे  इबन्द्रियमाथरसमनकषरण 

भमारततीयदररनमम्    91   



मटप्पणती भमारततीयदररनमम्

अन्तयाःकरणस मविषयदक्षेरस गच्छमत एविञ्च मविषयमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः उदक्षेमत। तथमा एतक्षेषमास मविषयक्षे न भविमत। एतक्षेषमास  
कक्षे नमामप इबन्द्रियक्षेण समनकषरयाः न भविमत। अतयाः तत्तदमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः नद्वैवि भविमत। 

मविषययाः  अजमानक्षेन  आविपृतयाः  भविमत।  यनो  मविषययाः  अजमानमाविपृतयाः  भविमत  तमदषयक्षे  एवि 
ससरयमविपयरयमामदकमम्  उत्पदतक्षे।  मविषयजमानमाय  अस्य  अजमानस्य  आविरणस्य  भङयाः  आविश्यकयाः,  एविञ्च 
समामकचद्वैतन्यक्षेन सह सम्बन्ब्धियाः आविश्यकयाः। एविमम् आविरणभङयाः समामकचद्वैतन्यसम्बन्ब्धियाः इमत एतद्दयमम् कथमम् 
सम्भविमत। यदमा इबन्द्रियमाथरसमनकषरयाः भविमत तदमा अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियदमारमा मविषयदक्षेरस गच्छमत, मविषयमाकमारमा 
प्रममाणविपृसत्तश्च उदक्षेमत। तदमा चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत, तक्षेन आविरणभङयाः भविमत। अमप च प्रममाणविपृसत्तदमारमा 
समामकचद्वैतन्यस्य मविषयक्षेण सह सम्बन्ब्धियाः अमप भविमत। एविमम् आविरणभङयाः समामकसम्बन्ब्धियाः च सम्पदक्षेतक्षे। 

यनो मविषययाः अजमानक्षेन आविपृतयाः नमाबस्त, अथविमा यनो मविषययाः समाकमातम् समामकचद्वैतन्यक्षेन सम्बदयाः अबस्त, 

तयनोयाः प्रकमारनमाय कमामप प्रममाणविपृसत्तयाः नमापक्षेमकतमा। तक्षे च मविषयमायाः १) अन्तयाःकरणमम्,  २) तदममारयाः सपुखमादययाः, 
३)  विपृसत्तयाः,  ४)  प्रमामतभमाससकरजतमामदकमम् इमत एतक्षे। एतक्षेषमास मविषयक्षे कस्यमामप ससरयमविपयरयमामदकस  न भविमत। 
अतयाः एतक्षे  अजमानक्षेन आविपृतमायाः न सबन्त। मकञ्च एतक्षेषमास  समामकचद्वैतन्यक्षे  आसश्रितमायाः,  अतयाः समामकणमा सह तक्षेषमास 
समाकमातम् सम्बन्ब्धिनोऽमप अबस्त। एतक्षेषमास  जमानमाय यमाविदम् समामकचद्वैतन्यस मविषयमाकमारस न भविमत तमावितम् प्रत्यकस न 
उदक्षेमत।  समामकचद्वैतन्यस  मनरमाकमारमबस्त।  तस्य  सपुखमादमाकमारमात्विस  स्वितयाः  नद्वैवि  सम्भविमत।  अतयाः  चद्वैतन्यस्य 
मविषयमाकमारत्विमाय  अमविदमाविपृसत्तयाः  उत्पदतक्षे।  प्रममाणविपृसत्ततयाः  अमविदमाविपृसत्तयाः  मभनमा  इमत  अविब्धिक्षेयमम्।  मकञ्च 
अमविदमाविपृसत्तयाः न अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः इत्यमप बनोध्यमम्। 

प्रत्यकयनोग्यत्विस  वितरममानत्विस  तत्तदमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमामतररकसत्तमाकत्विमाभमावियाः  च 
यबस्मनम्  मविषयक्षे  स  मविषययाः  प्रत्यकयाः इमत प्रनोकमक्षेवि।  सपुखमादययाः वितरममानमायाः  प्रत्यकयनोग्यमायाः सबन्त। मकञ्च 
तत्तदमाकमारमा  अमविदमाविपृसत्तरमप  उदक्षेमत।  अतयाः  तत्तदमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृसत्तमातयाः  अमतररकमा  तक्षेषमास  सत्तमा 
नमाबस्त।  एविस  लकणसमन्विययाः  भविमत।  यदमप  सपुखमादतीनमास  कपृ तक्षे  इबन्द्रियदमारमा  बमहयाः  अन्तयाःकरणस्य  बमहयाः 
गमनमाभमाविमातम् प्रममाणविपृसत्तयाः न उदक्षेमत तथमामप अमविदमाविपृसत्तयाः उदक्षेमत। 

कक्षे मचदम्  मविषयमायाः  समामकविक्षेदमायाः।  कक्षे मचच्च  कक्षे विलसमामकविक्षेदमायाः।  यक्षेषमामम्  इबन्द्रियक्षेण  समनकषरविरमादम् 
तत्तदमाकमारमा  विपृसत्तयाः  भविमत,  समा  प्रममाणविपृसत्तयाः।  यक्षेषमास  प्रकमारनमाय  प्रममाणविपृसत्तयाः  अपक्षेमकतमा  अथविमा 
अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः अपक्षेमकतयाः, तक्षे समामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे। यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः न अपक्षेमकतमा, 
अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः नमापक्षेमकतयाः, कक्षे विलमम् अमविदमाविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा तक्षे कक्षे विलसमामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे। 

तत्रमायस मनगरसलतयाः अथरयाः  -  स्विमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विक्षे 
समत यनोग्यत्विक्षे समत वितरममानत्विस मविषयगतस प्रत्यकत्विमम् इमत। स्विमम् अत्र मविषययाः। 

एतमावितमा  जमानगतस्य  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकस  मकमम्,  मविषयगतस्य  च  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम् 
मकमममत अमत मविस्तरक्षेण उपन्यस्तमम्। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 32 जगतम् क्विमाध्यस्तमम्। 

. 33 विक्षेदमान्तमतक्षे अनपुव्यविसमाययाः अङतीकपृ तनो न विमा। 

. 34 सपुखमम् अजमानमाविपृतमबस्त न विमा। 

. 35 सपुखमविषयक्षे कस्यमामप भमनो जमायतक्षे विमा। 

. 36 कक्षे  समामकविक्षेदमायाः। 

. 37 कक्षे  कक्षे विलसमामकविक्षेदमायाः। 

. 38 मविषयगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस्य मनष्कपृ षस लकणस मकमम्। 

पमाठसमारयाः

प्रममायमायाः षडम्  भक्षेदमायाः  -  प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत। 
एतमासपु प्रत्यकप्रममा कमा इमत अबस्मनम् पमाठक्षे  मविस्तरक्षेण उपपमामदतमम्। समावियविमम् अन्तयाःकरणमम् चकपुरमादतीबन्द्रियद्वैयाः 
बमहयाः गत्विमा मविषयमाकमारमम् भविमत। अयस घटमामदमविषयमाकमारक्षेण अन्तयाःकरणस्य पररणमामयाः एवि विपृसत्तररमत कथ्यतक्षे। 
तक्षेन घटमामदद्रिव्यस जमायतक्षे। द्रिव्यविपृसत्तगपुणमानमास द्रिव्यमातम् न अत्यन्तस भक्षेदयाः। अतयाः यथमा द्रिव्यमाकमारमा विपृसत्तयाः तथद्वैवि 
गपुणमादमाकमारमा विपृसत्तरमप भविमत। अन्तयाःकरणस्य अविस्थमामविरक्षेषयाः यत्र अबस्तत्विमामदव्यविहमारस्य प्रमतबन्ब्धिकमम् 
अजमानमम्  मनवितरतक्षे  समा  अविस्थमा  एवि  विपृसत्तररमत  कथ्यतक्षे।  घटमामदमविषयमाकमारमा  विपृसत्तयाः  भविमत  तदमा 
घटमामदमविषयचद्वैतन्यस  अमभव्यकस  भविमत। इदमम्  अमभव्यकस  चद्वैतन्यमक्षेवि प्रत्यकप्रममा न तपु  उपमासब्धिरमहतस  रपुदस 
चद्वैतन्यमम्। 

ययमा  विपृत्त्यमा  मविषयचद्वैतन्यमम्  अमभव्यकस  भविमत समा  विपृसत्तयाः इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण यत्सम्बन्ब्धिविरमातम् 
उत्पदतक्षे  स सम्बन्ब्धियाः  समनकषरयाः  कथ्यतक्षे।  इबन्द्रियस  च  समनकषमारत्मकव्यमापमारवितम्  प्रममास  प्रमत  असमाब्धिमारणस 
कमारणमम् अबस्त इत्यतयाः इबन्द्रियस प्रत्यकप्रममायमायाः करणमम् इमत ससद्ध्यमत। 

विपृत्त्यमभव्यकस  चद्वैतन्यमम् प्रत्यकप्रममा। यदमप चद्वैतन्यस ननोत्पदतक्षे  तथमामप तदविच्छक्षेदविपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। 
अतयाः तदविबच्छनस  चद्वैतन्यममप  जन्यमम्  उच्यतक्षे।  यदमप जमानस  चद्वैतन्यमक्षेवि  तथमामप  अध्यमासविरमातम्  विपृसत्तरक्षेवि 
जमानमम् इमत व्यविहमारयाः। 

जमानमम् सपुखस दपुयाःखमम् इच्छमा दक्षेषयाः ब्धिमरयाः अब्धिमरयाः इत्यमादययाः अन्तयाःकरणब्धिममारयाः। यदमप एविस तथमामप 
अहस सपुखती इत्यमादबौ सपुखमम् आत्मब्धिमरयाः इमत प्रततीयतक्षे। तत्रनोच्यतक्षे  -  आत्मनमा अन्तयाःकरणस्य ऐक्यमाध्यमासयाः 
भविमत। तदमा आत्ममन जमानसपुखमादतीनमामम् अन्तयाःकरणब्धिममारणमामम् आरनोपयाः,  अध्यमासयाः भविमत। अध्यमासविरमादक्षेवि 
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अनपुभवियाः 'अहस सपुखती'  इत्यमामदयाः उपपदतक्षे। एविञ्च मनयाः न इबन्द्रियमम्। अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस समाकती इमत 
कथ्यतक्षे। समाकती सदमा प्रकमारस्विभमावियाः। 

मकममप  जमानमम्  प्रत्यकमम्  इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमम्।  कनोऽमप  मविषययाः  प्रत्यकयाः इत्यत्र 
प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् मकमम्। एविस जमानगतप्रत्यकत्विस्य मविषयगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमममत मविषयदयस 
समविस्तरममालनोमचतमम् अबस्मनम् पमाठक्षे। तत्र प्रममाणचद्वैतन्यस्य यनोग्यवितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य 
प्रयनोजकमममत  ससदमाबन्ततमम्।  स्विमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विक्षे  समत 
यनोग्यत्विक्षे समत वितरममानत्विस मविषयगतस प्रत्यकत्विमममत ससदमाबन्ततमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अन्तयाःकरणस्य समावियवित्विमम् प्रमतपदमायत। 

. 2 विपृसत्तयाः कथमम् उत्पदतक्षे इमत सलखत। 

. 3 गपुणमक्रयमादमाकमारमा विपृसत्तयाः कथमम्। 

. 4 प्रत्यकप्रममास मविस्तमारयत। 

. 5 इबन्द्रियस्य करणत्विमम् उपपमादयत। 

. 6 विपृत्तबौ जमानत्विनोपचमारयाः कथमम्। 

. 7 अनमामद चद्वैतन्यस कथस प्रममा। 

. 8 जमानदययाः मननोब्धिममारयाः इमत उपपमादयत। 

. 9 प्रत्यकजमानमविषयत्विस प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इत्यत्र कनो दनोषयाः। 

. 10 समामकलकणस सदलकपृ त्यमम् उपस्थमापयत। 

. 11 प्रममाणचद्वैतन्यमामदमत्रमविब्धिस चद्वैत्यन्यमम् विणरयत। 

. 12 चद्वैतन्यस तपु एकमक्षेवि। कथस तमहर तस्य त्रद्वैमविध्यमम्। 

. 13 जमानगतस्य प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस्य लकणस सदलकपृ त्यमपुपस्थमापयत। 

. 14 पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलक्षे कस्य प्रत्यकत्विमम् कपु तयाः च। 

. 15 सपुखमामदमविषयकस  प्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे। 

. 16 प्रममाणचद्वैतन्यस्य  वितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन  अभक्षेदयाः  प्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम्  इमत  प्रयनोजकलकणक्षे 
वितरममानत्विस यमद न मविषयमविरक्षेषणस तमहर कमा आपसत्तयाः। 

. 17 प्रममाणचद्वैतन्यस्य यनोग्यवितरममानमविषयचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् इमत प्रयनोजकलकणक्षे 
यनोग्यत्विस यमद न मविषयमविरक्षेषणस तमहर कमा आपसत्तयाः। 

. 18 घटमाविबच्छनचद्वैतन्यसत्तमा एवि घटस्य सत्तमा इमत कथमम्। 

. 19 पविरतनो विमह्निममानम् इत्यमामदयाः अनपुममानस्थलक्षे पविरतस्य कथस न प्रत्यकमविषयत्विमम्। 
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. 20 सपुखमादतीनमास समामकविक्षेदमानमास प्रत्यकस कथमपुत्पदतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 प्रममा षनोढमा - प्रत्यकप्रममा अनपुमममतयाः उपमममतयाः रमाबदती अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः चक्षेमत। 

. 2 प्रत्यकमम्। 

. 3 प्रत्यकरबदस्य प्रयनोगयाः मत्रषपु अथरषपु मक्रयतक्षे। प्रत्यकमम् प्रममाणमम्। प्रत्यकमम् जमानमम्। प्रत्यकयाः मविषययाः 
इमत। 

. 4 समावियविमम्। 

. 5 अमनत्ययाः। 

. 6 तन्मननोऽसपृजत इमत। 

. 7 प्रत्यकप्रममा चद्वैतन्यमम्। 

. 8 ययमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस  भविमत समा विपृसत्तयाः इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण यत्सम्बन्ब्धिविरमातम् 
उत्पदतक्षे स सम्बन्ब्धियाः समनकषरयाः कथ्यतक्षे। 

. 9 तज्जन्यत्विक्षे समत तज्जन्यजनकत्विस व्यमापमारलकणमम्। 

. 10 समनकषरयाः। 

. 11 व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणमम् करणमम्। 

. 12 अन्तयाःकरणस्य। 

. 13 अन्तयाःकरणस्य। 

. 14 श्रिनोत्रस त्विकम्  चकपुयाः सजहमा (रसनमा) घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेमद्रियमामण। 

. 15 न। 

. 16 मनसयाः अमनबन्द्रियत्विक्षे प्रममाणस श्रिपुमतयाः - इबन्द्रियक्षेभ्ययाः परमा ह्यथमार अथरभ्यश्च परस मनयाः इमत। 

. 17 न। 

. 18 तत्तक्षेदन्तमाविगमामह जमानस मह प्रत्यमभजमा। 

. 19 अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस समाकती इमत कथ्यतक्षे। 

. 20 अन्तयाःकरणस्य  मविषयमाकमारयाः  पररणमाममविरक्षेषयाः  यमा  विपृसत्तयाः  तयमा  विपृत्त्यमा  अविबच्छनस  चद्वैतन्यमम्  मह 
प्रममाणचद्वैतन्यमम्। 

. 21 अन्तयाःकरणस्य यमाविमानम्  असरयाः मविषयमाकमारयाः  पररणमामयाः नमाबस्त,  तक्षेन अन्तयाःकरणमासरक्षेन  अविबच्छनस 
चद्वैतन्यमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस, प्रममातपृचद्वैतन्यस, प्रममातमा इमत रबदद्वैयाः व्यपमदश्यतक्षे। 

. 22 अयस घटयाः इमत चमाकपुषप्रत्यकस्थलक्षे घटयाः बमाह्ययाः, अन्यदक्षेरस्थयाः च। चकपुषयाः घटक्षेन सह ससयनोगविरमातम् 
अन्तयाःकरणमम् चकपुदमाररक्षेण बमहयाः गच्छमत, घटदक्षेरस्थस भविमत। एविञ्च तस्य घटमाकमारक्षेण पररणमामयाः 
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भविमत। तदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत। इयस विपृसत्तरक्षेवि प्रममाणमम्। तदविबच्छनस चद्वैतन्यमम् प्रममाणचद्वैतन्यमम्। 
यदमा घटमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत तदमा घटमाविबच्छनचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यक्षेन अभक्षेदयाः भविमत। तदमा 
'अयस घटयाः' घटमविषयकस  चमाकपुषप्रत्यकमम् जमानमम् उत्पदतक्षे। 

. 23 पविरतस्य। 

. 24 प्रत्यकमम्। 

. 25 जमायतक्षे। 

. 26 न। 

. 27 विक्षेदतन्मकलकरमास्त्रमविमहतकमरजन्ययाः अन्तयाःकरणस्य ससस्कमारमविरक्षेषयाः पपुण्यमम्। 

. 28 विक्षेदतन्मकलकरमास्त्रमनमषदकममारनपुष्ठमानजन्ययाः अन्तयाःकरणस्य ससस्कमारमविरक्षेषयाः पमापमम्। 

. 29 न। 

. 30 न। 

. 31 तत्तत्प्रत्यक-यनोग्य-वितरममान-मविषयमाविबच्छनचद्वैतन्यमामभनत्विस  तत्तदमाकमारविपृत्त्यविबच्छनजमानस्य तत्तदसरक्षे 
प्रत्यकत्विमम्। 

. 32 जगदविबच्छनचद्वैतन्यक्षे। 

. 33 न। 

. 34 न। 

. 35 न। 

. 36 यक्षेषमास प्रकमारनमाय प्रममाणविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा अथविमा अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः अपक्षेमकतयाः, तक्षे मविषयमायाः 
समामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे। 

. 37 यक्षेषमास  प्रकमारनमाय  प्रममाणविपृसत्तयाः  न  अपक्षेमकतमा,  अनपुममानमामदप्रममाणव्यमापमारयाः  नमापक्षेमकतयाः,  कक्षे विलमम् 
अमविदमाविपृसत्तयाः अपक्षेमकतमा तक्षे मविषयमायाः कक्षे विलसमामकविक्षेदमायाः कथ्यन्तक्षे। 

. 38 स्विमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विक्षे समत यनोग्यत्विक्षे समत वितरममानत्विस 
मविषयगतस प्रत्यकत्विमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः ॥
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)7 प्रत्यकप्रममाणस्य प्रत्यकप्रममाणभक्षेदमायाः
प्रस्तमाविनमा

पकविरबस्मनम् पमाठदयक्षे दररनस दररनभक्षेदमायाः प्रममाणमामन प्रममाभक्षेदमायाः इमत आलनोमचतमम्। तत्र प्रत्यकप्रममा कमा 
इमत समविस्तरमपुपस्थमाप्य मकममप जमानमम्  प्रत्यकमम्  इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकस  मकमम्।  कनोऽमप  मविषययाः 
प्रत्यकयाः इत्यत्र प्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् मकमम्। एविस जमानगतप्रत्यकत्विस्य मविषयगतप्रत्यकत्विस्य च प्रयनोजकस  
मकमममत मविषयदयस समविस्तरममालनोमचतमम्। 

अबस्मनम्  पमाठक्षे  प्रत्यकप्रममाणस्य प्रकमारमायाः कक्षे  इमत मविषययाः प्रस्तकयतक्षे। अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तभक्षेदमातम् 
बपुमदयाः  मनयाः  अहसकमारयाः  मचत्तमम्  इत्यमादतीमन  नमाममामन  कथस  भविबन्त इमत  मविषययाः  सयपुमक प्रमतपमादमयष्यतक्षे। 
प्रत्यकजमानस्य  समविकल्पक-मनमविरकल्पकभक्षेदमातम्  दद्वैमविध्यमम्  उपस्थमापमयष्यतक्षे।  एविञ्च  तत्त्विमसस  इमत 
महमाविमाक्यमातम् कथस मनमविरकल्पकमम् जमानस जमायतक्षे इमत व्यमाख्यमास्यतक्षे। 

जतीविसमामक ईश्विरसमामक इमत रूपक्षेण प्रत्यकस्य भक्षेदमायाः प्रमतपमादमयष्यन्तक्षे। प्रसङमातम् जतीवियाः जतीविसमाकती 
ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती इत्यक्षेतक्षेऽमप मविषयमायाः स्पषतीकररष्यन्तक्षे। 

प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत मदमविब्धिमम्  इमत उपस्थमाप्य प्रसङमातम् 
समनकषरभक्षेदमायाः स्पषतीकररष्यन्तक्षे। 

उद्दक्षेश्यमामन
पमाठस्यमास्य पठनक्षेन भविमानम् 

 प्रत्यकप्रममाणस्य समविकल्पक-मनमविरकल्पकभक्षेदमानम् जमास्यमत। 
 प्रत्यकप्रममाणस्य इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेददयमम् अविगच्छक्षेतम्। 

 बपुद्ध्यमादतीनम् विपृसत्तभक्षेदमानम् बपुध्यमातम्। 

 जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती एतमानम् मविषयमानम् जमानतीयमातम्। 

. )7 1 बपुद्ध्यमादययाः
आदबौ इबन्द्रियस्य अथरन समनकषरयाः भविमत। ततयाः अन्तयाःकरणमम् अथरदक्षेरस गच्छमत। ततयाः अथमारकमारमा 

विपृसत्तयाः उदक्षेमत। ततयाः प्रमक्षेयचद्वैतन्यस्य प्रममाणचद्वैतन्यस्य च अभक्षेदयाः भविमत। तदमा अथरमविषयकस  प्रत्यकस जमानमम् 
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उत्पदतक्षे इमत। तत्र चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः चतपुब्धिमार। १) ससरययाः २) मनश्चययाः ३) गविरयाः ४) स्मरणमम् इमत 
भक्षेदमातम्। समा विपृसत्तयाः एतच्चतपुमविरब्धिजमाननोपयनोमगनती इमत तमात्पयरमम्। अहस मचद्रिकपनो  विमा दक्षेह एवि विमा इत्यक्षेविस  जमानस 
ससरययाः। मचद्रिकप एविमाहमम् इत्यक्षेविस जमानस मनश्चययाः। गविरयाः मह मदयाः। स च स्विनोत्कषरजमानमम्। यथमा अहस महमात्ममा 
ब्धिनविमानम्  ,  मत्तपुल्ययाः  कनोऽबस्त  भकतलक्षे,  अहमक्षेवि  कतमार  भनोकमा  इत्यक्षेविमम्।  स्मरणस  स्मपृमतयाः।  अततीतमानपुभकतस्य 
मविषयस्य ससस्कमारममात्रजन्यस जमानस स्मपृमतयाः। तदपुकमम् - 

मननो बपुमदरहङ्कमारबश्चत्तस करणमान्तरमम्। 

ससरयनो मनश्चयनो गविरयाः स्मरणस मविषयमा इमक्षे॥

कमाररकमाथरयाः  -  ससरयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मह मनयाः। मनश्चयमाकमारमा अन्तकरणस्य विपृसत्तयाः मह 
बपुमदयाः। गविमारकमारमा अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तयाः मह अहङ्कमारयाः। स्मपृमतमविषयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः 
मचत्तमम्। इत्थमम् एकमक्षेवि अन्तयाःकरणस विपृसत्तभक्षेदक्षेन मनयाः बपुमदयाः अहङ्कमारयाः मचत्तमम् इमत चतपुब्धिमार व्यपमदश्यतक्षे। 

यद्वैयाः विपृसत्तचतपुषयमम् उच्यतक्षे तक्षेषमाम्मतमम् इत्थमम् - मनसयाः मविषययाः बमाह्ययाः आभ्यन्तरयाः च। अहसकमारस्य 
मविषययाः तपु अनमात्मनोपरकयाः आत्ममा एवि इमत मननोऽहङ्कमारयनोयाः मविषयभक्षेदमातम् विपृत्तक्षेरमप दद्वैमविध्यमम्। बपुदक्षेयाः मविषययाः 
अपकविरयाः  भविमत,  मचत्तस्य मविषयस्तपु  पकविमारनपुभकतयाः,   नमापकविरयाः  इमत  मविषयभक्षेदमातम्  अत्रमामप  बपुमदयाः  मचत्तमम्  इमत 
दद्वैमविध्यमम्। इत्थस चमातपुमविरध्यमम् विपृत्तक्षेयाः सम्पदतक्षे। 

कक्षे षमासञ्चन्मतक्षे मननो बपुमदयाः इमत दद्वैमविध्यमक्षेवि। तदमा तपु अहङ्कमारस्य मनसस अन्तभमारवियाः। मचत्तस्य बपुदबौ 
अन्तभमारवियाः। मनयाः ससकल्पमविकल्पमात्मकमम्। अहसकमारयाः ससकल्पमात्मकयाः। अतयाः तस्य मनसस अन्तभमारवियाः। बपुमदयाः 
मनश्चयमाबत्मकमा। मचत्तममप मनश्चयमात्मकमक्षेवि। 

मविविरणसम्प्रदमायमतक्षे  तपु  प्रममाणविपृसत्तयाः  अमविदमाविपृसत्तयाः  इमत  विपृसत्तभक्षेदयाः  पकविरमक्षेवि  प्रदमररतयाः।  मनयाः 
अहङ्कमारयाः मचत्तस च न प्रममाणविपृसत्तयाः। एतमायाः अमविदमाविपृत्तययाः। अतयाः चत्विमारयाः विपृसत्तभक्षेदमायाः अमप न सम्भविबन्त , 

भक्षेददयममप न सम्भविततीत्यमप अविब्धिक्षेयमम्। 

. )7 2 प्रत्यकजमानस्य प्रकमारमायाः
मविमविब्धिद्वैयाः प्रकमारद्वैयाः प्रत्यकजमानस्य भक्षेदमायाः प्रमतपमादन्तक्षे। तक्षे अत्र क्रमरयाः उपन्यस्यन्तक्षे। 

. . )7 2 1 प्रथमयाः प्रकमारयाः - 
प्रत्यकजमानस मदमविब्धिमम् समविकल्पक-मनमविरकल्पकभक्षेदमातम्। 

समविकल्पकमम्
विद्वैमरष्टमाविगमामह  जमानस  समविकल्पकमम्।  (सससगमारविगमामह  जमानमम्)।  मविरक्षेष्यमविरक्षेषणयनोयाः  सम्बन्ब्धियाः 

(सससगरयाः)  एवि  विद्वैमरष्टमम्।  विद्वैमरष्टमम्  (सससगरमम्)  अविगमाहतक्षे  मविषयतीकरनोमत  इमत  विद्वैमरष्टमाविगमामह 
(सससगमारविगमामह) जमानमम्। मविमरषत्विक्षेन कल्पनस जमानस मविकल्पयाः। मविरक्षेषणमविरक्षेष्ययनोयाः सम्बन्ब्धिमविषयकस  जमानमममत 
यमावितम्। अथमारतम् यबस्मनम् जमानक्षे विद्वैमरष्टस भमासतक्षे तदम् समविकल्पकस  जमानमम्। मविरक्षेषणस प्रकमार इत्यमप कथ्यतक्षे। 
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घटत्विमविमरषयाः घटयाः इमत विमाक्यस  भविमत। तदक्षेवि घटत्विविद्वैमरष्टस घटक्षे  इमत रूपक्षेणमामप प्रकटमयतपुस 
रक्यमम्। अत्र घटक्षे विद्वैमरष्टमम् अबस्त। इदस विद्वैमरष्टस तपु घटत्विस्य घटक्षेन सह सम्बन्ब्धिमविरक्षेषयाः एवि नमान्यतम्। 
अत्र घटत्विस प्रकमारयाः। 

अयस घट इमत उदमाहरणमम्। अबस्मनम् जमानक्षे घटत्विस मविरक्षेषणत्विक्षेन भमासतक्षे, घटयाः मविरक्षेष्यत्विक्षेन भमासतक्षे। 
घटघटत्वियनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः च भमासतक्षे। अयस सम्बन्ब्धि एवि विद्वैमरष्टमम्। अतयाः अबस्मनम् जमानक्षे विद्वैमरष्टस 
भमासतक्षे इमत इदस जमानस समविकल्पकमम्। यबस्मनम् जमानक्षे प्रकमारयाः प्रकमारत्विक्षेन भमासतक्षे तज्जमानममप समविकल्पकमम्। 
अथमारतम् सप्रकमारकस  जमानस समविकल्पकमम्। 

घटजमानविमानम्  अहमम्  इमत  अपरमम्  उदमाहरणमम्।  अबस्मनम्  जमानक्षे  घटमविषयकस  जमानस  मविरक्षेषणत्विक्षेन 
भमासतक्षे। आत्ममा मविरक्षेष्यत्विक्षेन भमासतक्षे। तयनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः अमप भमासतक्षे। अतयाः इदस जमानस समविकल्पकस  
जमानमम्। 

मनमविरकल्पकमम्
सससगमारनविगमामह जमानमम् मनमविरकल्पकमम्। यथमा सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः, तत्त्विमसस इत्यमामदकमम्। 

आगमप्रममाणक्षेन रबदप्रममाणक्षेन विमा यज्जमानस जमायतक्षे ततम् रमाबदस जमानमम् उच्यतक्षे। 

समाममान्यतयाः रमाबदजमानस  सससगमारविगमामह  जमानस  भविमत,  अथमारतम्  समविकल्पकस  भविमत। परन्तपु  सनोऽयस 
दक्षेविदत्तयाः  इत्यमामदस्थलक्षे  इदस  जमानस  मनमविरकल्पकमम्।  कथममदस  मनमविरकल्पकमममत  अब्धिस्तमादम्  उपन्यस्यतक्षे। 
महमाविमाक्यस्य पदमाथररनोब्धिनक्षे अस्य महमानम् उपयनोगनो भविमत। 

सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमादम् मनमविरकल्पकस  जमानमम्

दक्षेविदत्तक्षे सम्मपुखक्षे बस्थतक्षेऽमप चद्वैत्रयाः सन्दक्षेहमापनयाः यतम् सम्मपुखक्षे बस्थतयाः पपुरुषयाः दक्षेविदत्तनो न विमा। अथविमा 
सम्मपुखक्षे  बस्थतयाः पपुरुषयाः न दक्षेविदत्तयाः इमत भममापनयाः। तस  चद्वैत्रस प्रमत मद्वैत्रयाः विदमत यतम् सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत। 
अस्ममादम् विमाक्यमादम् चद्वैत्रस्य प्रममा जमायतक्षे। अतयाः विमाक्यजन्यस इदस जमानस रमाबदजमानमम्। 

यदमा चद्वैत्रयाः विमाक्यस शृणनोमत तदमा आदबौ ततम्-पदक्षेन तद्दक्षेर-तत्कमालमविमरषयाः इमत,  इदसपदक्षेन एतद्दक्षेर-

एतत्कमालमविमरषयाः इमत,  दक्षेविदत्तपदक्षेन दक्षेविदत्तव्यमकयाः इमत,  सयाः अयमम् इमत दयनोयाः पदयनोयाः सममानमा मविभमकयाः, 
अतयाः  अभक्षेदयाः  इमत  एतक्षे  चत्विमारयाः  अथमारयाः  उपमतष्ठन्तक्षे।  उपबस्थतक्षेभ्ययाः  एतक्षेभ्ययाः  पदमाथरभ्ययाः  तक्षेषमामम् 
आकमाङमामदविरमातम्  परस्परमम्  अन्विययाः  भविमत।  तदमा  तद्दक्षेर-तत्कमालमविमरषमामभनयाः  एतद्दक्षेर-

एतत्कमालमविमरषमामभनयाः  दक्षेविदत्तयाः  इमत  विमाक्यबनोब्धियाः  जमायतक्षे।  दक्षेविदत्तक्षे  यपुगपदम्  तद्दक्षेर-तत्कमालविद्वैमरष्टमम्, 
एतद्दक्षेर-एतत्कमालविद्वैमरष्टस नद्वैवि सम्भविमत, दयनोयाः विद्वैमरष्टयनोयाः मविरनोब्धिमातम्। अतयाः मपुख्यमाथरस्य बमाब्धियाः भविमत। 
तदमा चद्वैत्रयाः मद्वैत्रस्य तमात्पयर बपुद्ध्विमा लकणमास करनोमत। लकणमायमास मविरुदयनोयाः दयनोयाः असरयनोयाः त्यमागस करनोमत। मकञ्च 
कक्षे विलस  दक्षेविदत्तस्य  स्विरूपममात्रस  गपृहमामत,  दक्षेविदत्तव्यमकममात्रस  बनोब्धियाः  जमायतक्षे।  अबस्मनम्  जमानक्षे  सससगरयाः  न 
मविषयतीभविमत। अतयाः इदस जमानस सससगमारनविगमामह जमानमम्। अत एवि मनमविरकल्पकमम्। इदस जमानस रबदमातम् जमायतक्षे 
इमत रमाबदमम् जमानमम्। तथमामप सससगर  नमाविगमाहतक्षे। एविञ्च दक्षेविदत्तयाः समनकपृ षयाः अबस्त,  पपुरतयाः अबस्त,  अतयाः 
दक्षेविदत्तमविषयस  प्रत्यकस  जमानममदमम्।  अत इदस  जमानस  मनमविरकल्पकस  प्रत्यकस  जमानमम्।  दक्षेविदत्तक्षे  प्रत्यकयनोग्यत्विस, 
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वितरममानत्विस,  दक्षेविदत्तमाकमारविपृत्त्यपुपमहत-प्रममातपृ-चद्वैतन्य-सत्तमामतररक-सत्तमाकत्विरकन्यत्विस  चमाबस्त  इमत  दक्षेविदत्तयाः 
प्रत्यकयाः मविषययाः अबस्त एवि। 

ततम् त्विमसस इमत महमाविमाक्यमातम् मनमविरकल्पकस  जमानमम्

ततम् त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादमप मनमविरकल्पकस  जमानमम् उत्पदतक्षे। तथमामह - आदबौ ततम् त्विमसस इमत 
असब्धिकमाररणयाः  विमाक्यश्रिविणस  भविमत।  ततयाः  पददयममप  प्रथममान्तमम्  अबस्त  इत्यतयाः  पददयस्य 
समाममानमासब्धिकरण्यस्य उपबस्थमतयाः भविमत। ततयाः ततम्-पदमातम् सविरजत्विमविमरषस चद्वैतन्यमम् इमत अथर्योपबस्थमतयाः 
भविमत।  त्विमम्-पदमातम्  अल्पजत्विमामदमविमरषस  चद्वैतन्यमम्  इमत  अथरस्यनोपबस्थमतयाः  भविमत।  प्रथममामविभमकविरमातम् 
अभक्षेदस्य  उपबस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः  सविरजत्विमविमरषचद्वैतन्यमामभनमम्  अल्पजत्विमविमरषचद्वैन्यमम्  इमत 
मविमरषचद्वैतन्यदयस्य अभक्षेदबनोब्धियाः जमायतक्षे। मकन्तपु यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे सविरजत्विस तबस्मनक्षेवि अल्पजत्विमम् इमत न 
सम्भविमत। अतयाः प्रमतसन्ब्धिमानक्षे कपृ तक्षे मविरुदब्धिमरदयमविमरषचद्वैतन्यमविषयकमम् अभक्षेदजमानस बमासब्धितमम् भविमत। तदमा 
लकणयमा मविरुदमासरयनोयाः त्यमागस कपृ त्विमा चद्वैतन्यममात्रमविषयकयाः असब्धिकमाररणयाः बनोब्धियाः जमायतक्षे। अबस्मनम् जमानक्षे सससगरयाः 
न भमासतक्षे। अतयाः नक्षेदस सससगरमविषयकमम्। सससगमारनविगमामह जमानममदस भविमत मनमविरकल्पकस  जमानमम्। एविञ्च इदस 
प्रत्यकस जमानमम्। अतयाः मनमविरकल्पकप्रत्यकस्य उदमाहरणममदमम्। 

एविस  प्रकमारक्षेण ततम् त्विमसस इत्यमामदविमाक्यक्षेभ्ययाः जमायममानक्षे  जमानक्षे  सससगरयाः मविषययाः नमाबस्त। अतयाः तद्वैयाः 
अखण्डमाथरयाः प्रमतपमादतक्षे इमत कथ्यतक्षे। एविस विमाक्यमानमामम् अखण्डमाथरप्रमतपमादकत्विमम्। 

एतमावितमा प्रत्यकजमानस्य समविकल्पकमनमविरकल्पकभक्षेदबौ समविस्तरस प्रमतपमामदतबौ। इतयाः परस मदततीययाः 
प्रकमारयाः उपस्थमाप्यतक्षे। 

तच्च  मदमविब्धिस  प्रत्यकजमानस  जतीविक्षेश्विरसम्बन्ब्धिमातम्  पपुनयाः  मदमविब्धिमम्  जतीविसमामक  ईश्विरसमामक चक्षेमत 
भक्षेदमातम्। 

कयाः जतीवियाः कयाः जतीविसमाकती कयाः ईश्विरयाः कयाः ईश्विरसमाकती इमत जमानस मविनमा एतक्षे प्रत्यकभक्षेदमायाः द पुबर्योब्धिमायाः। 
अतयाः स मविषययाः अत्र उपस्थमाप्यतक्षे। 

प्रममाणमविषयकक्षे  प्रथमपमाठक्षे  उपलकणमम्  उपमासब्धियाः  मविरक्षेषणमम्  इमत  एतक्षेषमास  रबदमानमास  समविस्तरमम् 
आलनोचनमा  मविमहतमा।  तस्य  अत्र  पपुनयाः  स्मरणमम्  अपक्षेमकतमबस्त।  उपसब्धिमविरक्षेषणयनोयाः  सम्यगम्  जमानस  मविनमा 
जतीविक्षेश्विरमविषययाः दपुरविगमयाः। 

जतीवियाः
कयाः जतीवियाः, अथविमा जतीवित्विस कस्य इमत मनणरयमम् अबस्त। अन्तयाःकरणस जडमबस्त। तस्य जतीवित्विस न 

सम्भविमत।  रपुदचद्वैतन्यस  मनमविरकमारमबस्त।  अतयाः  तस्यमामप  जतीवित्विस  नद्वैवि  सम्भविमत।  परन्तपु 
कतपृरत्विभनोकपृ त्विमामभममानती  अहसपदविमाच्ययाः  कबश्चतम्  चक्षेतनयाः  जतीविस्तपु  अङतीकतरव्ययाः।  अतयाः  अन्तयाःकरणक्षेन 
अविबच्छनस  चद्वैतन्यमक्षेवि  जतीवियाः  इमत  अङतीमक्रयतक्षे।  न  कक्षे विलस  चद्वैतन्यस  न  विमा  कक्षे विलमम्  अन्तयाःकरणमम् 
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अहसपदविमाच्यमम्। तद्दयस ममसलतमम् अहसपदविमाच्यस भविमत। जतीवित्विस कक्षे विलस चद्वैतन्यस्य नमास्ततीमत उकमक्षेवि। अतयाः 
जतीवित्विस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षेऽमप भविमत,  अन्तयाःकरणक्षेऽमप भविमत। न समगक्षे चद्वैतन्यक्षे  जतीवित्विमान्विययाः,  कक्षे विलमम् 
अन्तयाःकरणक्षेन अविबच्छनक्षे चद्वैतन्यक्षे एवि जतीवित्विमान्विययाः। अतयाः अन्तयाःकरणस वितरममानस सतम् चद्वैतन्यस्य व्यमावितरकमम् 
अबस्त।  अमप  च  अन्तयाःकरणस्य  यक्षेन  चद्वैतन्यक्षेन  सम्बन्ब्धियाः,  यस्य  चद्वैतन्यस्य  व्यमावितरनस  कपृ तस  तस्य  एवि 
चद्वैतन्यस्य  मविब्धिक्षेयस  यदम्  जतीवित्विस  तक्षेनमामप  अबन्वितस  भविमत।  अतयाः  इदमम्  अन्तयाःकरणस  मविरक्षेषणमम्  भविमत। 
मविरक्षेषणमक्षेवि अत्र अविच्छक्षेदकस  कथ्यतक्षे। इत्थमम् अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस जतीवियाः कथ्यतक्षे। 

जतीविसमाकती
चद्वैतन्यमक्षेवि  मविषयमाविभमासकस  मविषयप्रकमारकस  भविमत।  अन्तयाःकरणस  तपु  जडमम्।  अतयाः  तदम् 

मविषयमाविभमासकस  भमवितपुस नमाहरमत। यमद रपुदस चद्वैतन्यमक्षेवि मविषयमाविभमासकस  स्यमातम् तमहर सदमा मविषयप्रकमारयाः स्यमातम्। 
परन्तपु  मविषयजमानस  कदमामचदम्  उत्पदतक्षे,  कदमामचतम्  न।  अतयाः  रपुदचद्वैतन्यस्य  मविषयमाविभमासकत्विमम् 
अन्तयाःकरणस्य  सम्बन्ब्धिक्षेन  भविमत।  अन्तयाःकरणनोपमहतस  चद्वैतन्यमक्षेवि  मविषयमाविभमासकमम्,  अथमारतम्  समामक। 
मविषयमाविभमासकत्विस्य अन्विययाः, समामकत्विस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षे एवि भविमत, न तपु अन्तयाःकरणक्षे। तच्च चद्वैतन्यमम् 
अन्तयाःकरणक्षेन व्यमाविपृत्तमम्, न तपु सकलमम्। अतयाः अन्तयाःकरणस वितरममानस सतम् चद्वैतन्यस्य व्यमावितरकमबस्त। मकन्तपु 
समामकत्विस यदम् मविब्धिक्षेयस तस्य अन्विययाः चद्वैतन्यक्षे एवि भविमत न तपु अन्तयाःकरणक्षे,  अन्तयाःकरणस न कथममप समामक। 
अतयाः  अन्तयाःकरणस  चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः,  न तपु  मविरक्षेषणमम्।  इत्थमम्  अन्तयाःकरणनोपमहतस  चद्वैतन्यस  जतीविसमाकती 
कथ्यतक्षे। प्रमतररतीरमम् अन्तयाःकरणस मभनमम्। अतयाः प्रत्यक्षेकमम् अन्तयाःकरणद्वैयाः उपमहतस चद्वैतन्यमम् अमप मभनमक्षेवि। 
अतयाः जतीविसमाकती प्रमतररतीरस मभनयाः। चद्वैत्रयाः यस मविषयमम् अनपुभविमत तस मविषयस चद्वैत्रयाः एवि स्मरमत, न तपु मद्वैत्रयाः। अतयाः 
प्रमत ररतीरस समाकती मभनयाः एवि। 

यदमप एकमक्षेवि चद्वैतन्यस जतीवियाः जतीविसमाकती इमत व्यपमदषस तथमामप चद्वैतन्यमम् एकमक्षेवि। तदथमा दक्षेविदत्तयाः 
पमाचकयाः,  दक्षेविदत्तयाः पमाठकयाः इमत विमाक्यदयमम्। अत्र पमाचकत्विमातम् पमाठकत्विस मभनमक्षेवि। तथमामप तयनोयाः आश्रिययाः 
दक्षेविदत्तयाः स एक एवि। एविमक्षेवि जतीवित्विमातम् समामकत्विस च यदमप मभनस तथमामप तयनोयाः आश्रिययाः चद्वैतन्यमम् एकक्षे मक्षेवि। 

ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती च
ममायमा एकमा अनमामदयाः अचक्षेतनमा जडमा च। तयमा अविबच्छनस चद्वैतन्यस परमक्षेश्विरयाः। यदमा ममायमा चद्वैतन्यस्य 

मविरक्षेषणस भविमत तदमा ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरयाः कथ्यतक्षे। यदमा ममायमा चद्वैतन्यस्य उपमासब्धियाः भविमत तदमा 
ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यस समाकती कथ्यतक्षे। ममायमा अनमामदयाः। अतयाः तदविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरनोऽमप अनमामदयाः। मयमा 
एकमा। अतयाः ईश्विरनोऽमप एक एवि। ईश्विरस्य ईश्विरत्विस्य मविलनोपयाः भविमत। यदमा चरमजतीविस्य मनोकनो भमविष्यमत 
तदमा ईश्विरनमारनो भकत्विमा तस्य ममायमामनविपृसत्तयाः भमविष्यमत। मकञ्च ईश्विरस्य रपुदब्रहरूपक्षेण अविबस्थमतयाः स्यमादम्। 

ईश्विरयाः
रपुदस  चद्वैतन्यस  जगत्सपृमषबस्थमतससहमारमामदकस  न  करनोमत।  ममायमाविबच्छनस  चद्वैतन्यस  तथमा  करनोमत। 

जगमनयन्तपृत्विस  कमरफलमनयन्तपृत्विमम्  ईश्विरत्विमम्।  ईश्विरत्विस  चद्वैतन्यक्षे  मविब्धिक्षेयमबस्त।  परन्तपु  ममायमासम्बन्ब्धियाः 
यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे अबस्त तबस्मनम् मविब्धितीयममानक्षे अबस्मनम् ईश्विरत्विब्धिमर अमप ममायमायमायाः अन्विययाः भविमत। अतयाः अत्र 
ममायमा मविरक्षेषणमबस्त। 
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ईश्विरसमाकती
रपुदस चद्वैतन्यस न समामक। ममायमासम्बन्ब्धिमादक्षेवि तस्य समामकत्विस सम्भविमत। समामकत्विस चद्वैतन्यक्षे मविब्धिक्षेयमबस्त। 

परन्तपु ममायमासम्बन्ब्धियाः यबस्मनम् चद्वैतन्यक्षे अबस्त तबस्मनम् मविब्धितीयममानक्षे अबस्मनम् समामकत्विब्धिमर ममायमायमायाः अन्विययाः न 
भविमत। अतयाः अत्र ममायमा उपमासब्धिरबस्त। ममायमा जडमा। अतयाः तस्यमामम् समामकत्विस जगत्प्रकमारकत्विस न सम्भविमत। 
अतयाः न तस्यमास तदन्विययाः। 

ब्रहमा मविष्णपुयाः महक्षेश्विरयाः

ममायमा  मत्रगपुणमाबत्मकमा  अबस्त।  तथमामह  गतीतमा  -  दद्वैविती  ह्यक्षेषमा  गपुणमयती  मम ममायमा  द पुरत्ययमा।  इमत। 
गपुणपदस्यमाथरयाः  रज्जपुयाः,  न तपु  नतीलत्विमामदगपुणयाः।  रज्जपुयाः  यथमा  बध्नमामत तथमा  एतक्षे  गपुणमायाः  अमप बध्नन्ततीमत 
गपुणपदविमाच्यतमा तक्षेषमामम्।  यदमा  सत्त्विगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस  चद्वैतन्यस  तदमा तदम् मविष्णपुयाः इमत व्यपमदश्यतक्षे।  यदमा 
रजनोगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस चद्वैतन्यस तदमा तदम् ब्रहमा इमत व्यपमदश्यतक्षे। यदमा तमनोगपुणप्रब्धिमानममायनोपमहतस चद्वैतन्यस 
तदमा तदम् महक्षेश्विरयाः इमत व्यपमदश्यतक्षे। उपमासब्धिमनष्ठगपुणभक्षेदक्षेन उपमहतस्य भक्षेदयाः कल्प्यतक्षे। विस्तपुतयाः स ईश्विरयाः 
एक एवि। 

इत्थस जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती चक्षेमत चद्वैतन्यस्य चत्विमारनो भक्षेदमायाः उपस्थमामपतमायाः। 

घटमहस जमानमामम इमत जमानमम् उत्पदतक्षे। अबस्मनम् जमानक्षे घटयाः,  घटजमानस,  जमातमा जतीविश्च इमत एतक्षे 
त्रययाः मविषययाः। परन्तपु जतीविस्य विक्षेत्तमा न जतीवियाः,  न घटयाः,  न घटमविषयकस  जमानमम्। अतयाः जतीविस्य विक्षेत्तमा समाकती 
अङतीमक्रयतक्षे। समाकती स्वियसप्रकमारयाः। तस्य गहणक्षे पपुनयाः अपरस्य गमाहकस्य कल्पनमम् अनपुमचतमम् अनमाविश्यकमम् 
अनविस्थमाजनकस  च। 

जतीविस्य समविकल्पकस  मनमविरकल्पकस  च जमानमम् उत्पदतक्षे। तथमा समामकणयाः अमप। तथद्वैवि ईश्विरस्य 
ईश्विरसमामकणयाः च। अतयाः समविकल्पकस  मनमविरकल्पकस  च जमानस चतपुब्धिमार मविभज्यतक्षे। 

समविकल्पकमम् - १) जतीविसमविकल्पकमम् २) जतीविसमामकसमविकल्पकमम् ३) ईश्विरसमविकल्पकमम् ४) 

ईश्विरसमामकसमविकल्पकमम् चक्षेमत। अत्र जतीविमादययाः जमातमारयाः न तपु मविषयमायाः। 

मनमविरकल्पकमम् - १) जतीविमनमविरकल्पकमम् २) जतीविसमामकमनमविरकल्पकमम् ३) ईश्विरमनमविरकल्पकमम् ४) 

ईश्विरसमामकमनमविरकल्पकमम् चक्षेमत। अत्र जतीविमादययाः जमातमारयाः न तपु मविषयमायाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः कमतब्धिमा। कक्षे  च भक्षेदमायाः। 

. 2 कमा बपुमदयाः। 

. 3 कनोऽहसकमारयाः। 

. 4 मकस  मचत्तमम्। 
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. 5 मकस  मनयाः। 

. 6 मननो बपुमदरहङ्कमार ... इमत कमाररकमास सलखत। 

. 7 विपृसत्तचतपुषयविमामदमतक्षे बपुमदमचत्तयनोयाः भक्षेदस्य कमारणस मकमम्। 

. 8 विपृसत्तचतपुषयविमामदमतक्षे मननोऽहसकमारयनोयाः भक्षेदस्य कमारणस मकमम्। 

. 9 मकमम् समविकल्पकमम् जमानमम्। 

. 10 अयस घटयाः इमत समविकल्पकजमानक्षे मकस  विद्वैमरष्टस भमासतक्षे। 

. 11 घटजमानविमानम् अहमम् इमत समविकल्पकजमानक्षे मकस  विद्वैमरष्टस भमासतक्षे। 

. 12 मनमविरकल्पकजमानस्य लकणमम् मकमम्। 

. 13 सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमादम् समविकल्पकमम् उत मनमविरकल्पकस  जमानमम् जमायतक्षे। 

. 14 तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादम् समविकल्पकमम् उत मनमविरकल्पकस  जमानमम् जमायतक्षे। 

. 15 कयाः जतीवियाः। 

. 16 कयाः जतीविसमाकती। 

. 17 जतीविसमाकती प्रमतररतीरमम् एकनो मभननो विमा। 

. 18 कयाः ईश्विरयाः। 

. 19 कयाः ईश्विरसमाकती। 

. . )7 2 2 मदततीययाः प्रकमारयाः - 
प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण पपुनयाः मदमविब्धिमम् इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेदमातम्। 

अन्तयाःकरणस तदपृसत्तयाः सपुखमामदब्धिममारयाः इमत एषमास मविषयमाणमास जमानक्षे पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण न कमारणमम्। तक्षेषमास 
मविषयद्वैयाः  सम्बन्ब्धिमाभमाविमातम्।  अतयाः  एतक्षेषमास  जमानमाय इबन्द्रियजन्यमा  प्रममाणविपृसत्तयाः  न उदक्षेमत।  तत्र  अमविदमाविपृसत्तयाः 
उदक्षेमत। तयमा विपृत्त्यमा सपुखमादतीनमास प्रत्यकस जमानस जमायतक्षे। अतयाः इदस प्रत्यकजमानस इबन्द्रियमाजन्यमम्। 

इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः यनो जमानस्य जनकयाः भविमत स समनकषरयाः कथ्यतक्षे इमत उकमक्षेवि। स 
एवि अब्धिस्तमातम् समविस्तरस उपन्यस्यतक्षे। 

समनकषर याः
इबन्द्रियस्य मविषयक्षेण सम्बन्ब्धियाः भविमत चक्षेतम् विपृसत्तयाः उत्पदतक्षे। तयमा विपृत्त्यमा मविषयचद्वैतन्यमम् अमभव्यकस  

भविमत। इबन्द्रियमविषययनोयाः तमादृरयाः सम्बन्ब्धियाः एवि समनकषरयाः कथ्यतक्षे। 

श्रिनोत्रस त्विकम्  चकपुयाः सजहमा  (रसनमा)  घमाणमम् एतमामन पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण। तमामन स्विस्थमानक्षे  बस्थतमामन 
रबदस्परररूपरसगन्ब्धिमामदमभयाः अथरयाः सम्बन्ब्धिस जनयबन्त। 
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जमानस्य प्रत्यकत्विक्षे मविषयस्य च प्रत्यकत्विक्षे समनकषरयाः हक्षेतपुभरविमत। स समनकषरयाः मकस स्विरूपयाः इमत 
सजजमासमा। 

कक्षे  मविषयमायाः प्रमक्षेयमायाः  -  घटमामदमविषयमायाः,  अन्तयाःकरणमम् इबन्द्रियमामण च द्रिव्यमम्। रूपरसमादययाः गपुणमायाः। 
जमामतगपुणकममारदययाः द्रिव्यमामभनमायाः। गपुणयाः द्रिव्यमात्मकयाः। कमर  द्रिव्यमात्मकमम्। जमामतयाः द्रिव्यमाबत्मकमा। तक्षे च गपुणमादययाः 
द्रिव्यक्षे तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन वितरन्तक्षे। तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः एवि अभक्षेदसम्बन्ब्धियाः कथ्यतक्षे। गमनमामदकमम् मक्रयमा। मक्रयमा 
द्रिव्यक्षे  एवि  तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन  वितरतक्षे।  गपुणक्षे  गपुणत्विस,  रूपक्षे  रूपत्विस,  मक्रयमायमास  मक्रयमात्विस  समाममान्यमम्।  तच्च 
तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन गपुणमामदषपु वितरतक्षे। 

यमद इबन्द्रियस्य अथरन सह समनकषरयाः स्यमातम् तमहर  मविषयमाकमारमा विपृसत्तयाः उमदयमातम्, ननो चक्षेतम् न। यदमा 
अथरयाः घटमामदद्रिव्यमम् भविमत तदमा दयनोयाः द्रिव्ययनोयाः ससयनोगयाः सम्बन्ब्धियाः इमत न्यमायक्षेन इबन्द्रियस्य घटमामदद्रिव्यक्षेण सह 
ससयनोगयाः  सम्बन्ब्धियाः  भविमत।  अयस  सम्बन्ब्धि  एवि  समनकषरयाः।  अतयाः  द्रिव्यमाकमारविपृसत्तस  प्रमत  ससयनोगयाः  समनकषरयाः 
कमारणमम्। 

गपुणक्षेन मक्रययमा विमा सह इबन्द्रियस्य ससयपुकतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः। यतनो मह इबन्द्रियससयपुकस  द्रिव्यमम्, तबस्मनम् 
द्रिव्यक्षे  तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन  गपुणयाः  अबस्त।  यदमा  इबन्द्रियस्य गपुणमामदनमा  ससयपुकतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत तदमा 
गपुणमाकमारमा कममारकमारमा च विपृसत्तयाः उदक्षेमत। द्रिव्यक्षे तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन वितरममानमा यक्षे गपुणमादययाः,  तदमाकमारविपृसत्तस प्रमत 
ससयपुकतमादमात्म्यसमनकषरयाः कमारणमम्। 

द्रिव्यक्षे गपुणयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन (अभक्षेदसम्बन्ब्धिक्षेन) अबस्त। गपुणक्षे गपुणत्विस तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन अबस्त। 
इबन्द्रियस्य गपुणत्विक्षेन सह ससयपुकमामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत। इबन्द्रियससयपुकस  द्रिव्यमम्।  तत्र अभक्षेदक्षेन गपुणयाः 
अबस्त।  अतयाः द्रिव्यमामभनयाः गपुणयाः।  द्रिव्यमामभनक्षे  गपुणक्षे  गपुणत्विस  तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन।  अतयाः इबन्द्रियस्य गपुणत्विक्षेन 
ससयपुकमामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भविमत। यदमा एविस सम्बन्ब्धियाः भविमत तदमा गपुणत्विमाकमारमा विपृसत्तयाः उदक्षेमत। अत एवि 
गपुणत्विमाकमारविपृसत्तस प्रमत ससयपुकमामभनतमादमात्म्यसमनकषरयाः कमारणमम्। 

यदमप  द्रिव्यमादबौ  अभमावियाः  भविमत  तथमामप  अभमाविमविषयकस  प्रत्यकजमानस  न  उत्पदतक्षे।  यतनो  मह 
अभमाविमाकमारमा विपृसत्तयाः न उदक्षेततीमत। 

चकपुयाः  तक्षेजयाःस्विभमाविमम्।  मविषयदक्षेरस  गच्छमत न विमा  इमत मविषयक्षे  नद्वैकक्षे  मतभक्षेदमायाः  सबन्त। यमदबन्द्रियस 
मविषयदक्षेरस गच्छमत तस्य इबन्द्रियस्य प्रमाप्यकमाररत्विमम् अबस्त इमत कथ्यतक्षे। यमदबन्द्रियस मविषयदक्षेरमम् अगत्विमा एवि 
मविषयस गपृहमामत तस्य इबन्द्रियस्य अप्रमाप्यकमाररत्विमम् उच्यतक्षे। तक्षेष्विक्षेकस  मतमत्रनोपन्यस्यतक्षे। समनकपृ षमायाः घटमादययाः 
प्रकपृ षमायाः पविरतमादययाः सबन्त। चकपुयाः तक्षेजयाःस्विरूपमम्। अतयाः अमत द्रिपुतस मविषयदक्षेरस गत्विमा मविषयमाकमारस भविततीमत विकपुस  
रक्यतक्षे। परन्तपु सकयरयाः अमत दकरमम्  वितरतक्षे। यदमा सकयर  पश्यमामयाः तदमा मकस  चकपुयाः सकयरदक्षेरस  गच्छमत उत तस्य 
मकरणमायाः एवि अस्मद्दक्षेरमम् आगच्छबन्त। यमद चकपुयाः सकयरदक्षेरस गच्छमत तमहर  स यत्रमाबस्त इमत मचन्तयमामयाः तत्र 
नद्वैवि  भविमत,  ततयाः  कनोमटयनोजनमामन  दकरस  भविमत।  अतयाः  यद्दक्षेरक्षे  सकयरयाः  इमत  मचन्त्यतक्षे  तदम्  भमान्तमक्षेवि।  यमद 
सकयरदक्षेरगनमम्  अङतीकपृ तस  तमहर  सकयरस्य प्रततीमतयाः सकयरस्य स्थमानक्षे  एविमास्तपु।  तथमा न भविमत। यमावितमा कमालक्षेन 
सकयरमकरणमायाः अस्मद्दक्षेरमम् आयमाबन्त तमावितमा कमालक्षेन पकविर सकयरयाः यत्रमासतीतम् तत्र प्रततीयतक्षे न तपु विस्तपुतयाः जमानकमालक्षे 
यत्रमाबस्त तत्र। 
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कक्षे मचतम्  ज्यनोमतष्मन्तयाः  तमारकमादययाः  सपुदकरस  सबन्त।  तक्षेभ्ययाः  प्रकमारस्यमागमनमाय  प्रकमारविषर  नमाम 
पररममाणस भविमत। अथमारतम् यत्र सबन्त इमत वियस पश्यमामयाः तत्र नद्वैवि सबन्त। मकञ्च तत्स्थमानस्य समतीपक्षेऽमप न 
सबन्त। कदमामचतम् मविनषमायाः अमप सबन्त। अतयाः स्विस्थमानक्षे नमाबस्त, अथविमा मविनषयाः पदमाथरयाः, तस्य दक्षेरक्षे कथस द्रिषपु स 
रक्ययाः। अतयाः एवि चकपुयाः मविषयदक्षेरस नद्वैवि गच्छमत। 

श्रिनोत्रममप मविषयदक्षेरस न गच्छमत। चकपुषयाः तक्षेजयाःस्विभमावियाः। अतयाः कदमामचतम् ततम् दक्षेरमान्तरस गच्छमत इमत 
विकपुस  रक्यमम्। परन्तपु रबदयाः कदमामचतम् समतीपदक्षेरक्षे भविमत कदमामचच्च बहहदकरस भविमत। अतयाः तद्दक्षेरस गत्विमा रबदयाः 
श्रिनोतव्ययाः इमत श्रिनोत्रक्षेण कथस जमातपुस रक्यमम्। यमद रबदनोत्पसत्तदक्षेरमातम् कबश्चतम् ससकक्षे तयाः श्रिनोत्रपयरन्तमम् आयमामत 
इमत उकस  तमहर  रबदनोऽमप आगच्छमत,  अथविमा रबदयाः एवि स ससकक्षे तयाः इमत अङतीकमारक्षे लमाघविमम्। सदमा श्रिनोत्रस 
सविरत्र प्रसपृतमम्। अतयाः रबददक्षेरस  प्रमत गमनमाय उदनोब्धिकस्य अपक्षेकमा नमास्ततीत्यमप विकपुस  न रक्यतक्षे। अन्यथमा 
रबदसमतीपस्थदकरस्थमानमास  समक्षेषमाममप  यपुगपतम्  रबदश्रिपुमतयाः  स्यमातम्।  तच्च न भविमत।  एविञ्च दकरक्षे  तकमा  कमाष्ठस 
मछनसत्त, तस्य कपु ठमारमाघमातक्षेन जमनतयाः रबदयाः श्रिकयतक्षे। तदमा कपु ठमारमाघमातक्षेन यत्कणक्षे रबदयाः उत्पदतक्षे तदमा तस्य 
श्रिनोत्रक्षेण  गहणस  न  भविमत,  मविलम्बक्षेन  भविमत।  यदमा  कपु ठमारस्य  उदमनस  करनोमत  तदमा  रबदयाः  श्रिकयतक्षे।  अतयाः 
रबदनोत्पसत्तकणक्षे रबदयाः नद्वैवि श्रिकयतक्षे। तत्र श्रिविणक्षे मविलम्बयाः रबदनोत्पसत्तदक्षेरस्य द करत्विमातम् मभदतक्षे। व्यनोबम्न मविममानस 
गच्छमत। तस्य रबदयाः महतमा मविलम्बक्षेन श्रिकयतक्षे। रबदमानपुविक्षेब्धिमातम् यत्र मविममानमबस्त इमत मचन्त्यतक्षे तत्र तनद्वैवि 
भविमत। बहहदकरस भविमत। यस रबदस शृणपुमयाः, श्रिविणकमालक्षे तस्य रबदस्य उत्पसत्तदक्षेरक्षे न मविममानमबस्त, न रबदयाः। 

एविञ्च यमद  मविषयदक्षेरक्षे  एवि  रबदयाः  श्रिकयतक्षे  इमत  मन्यतक्षे  तमहर  दकरक्षे  बस्थतस्य जनस्य श्रिनोत्रस  यदमा 
रबदनोत्पसत्तदक्षेरस गच्छमत तदमा अविश्यस तत्र रबदयाः अबस्त इमत मन्तव्यमम्। यमद दकरस्थस्य जनस्य श्रिविणकमालक्षे 
रबदनोत्पसत्तदक्षेरक्षे  रबदयाः स्यमातम् तमहर  रबदनोत्पसत्तदक्षेरक्षे समतीपक्षे  एवि बस्थतयाः जनयाः,  दकरस्थजनश्च यपुगपदक्षेवि रबदस 
शृणपुयमातम्। तथमा तपु न भविमत। समतीपस्थयाः पकविर शृणनोमत, दकरस्थयाः मविलम्बक्षेन शृणनोमत। अतयाः श्रिनोत्रस मविषयदक्षेरस नद्वैवि 
गच्छमत। 

यमद  अन्यमामन  इबन्द्रियमामण मविषयदक्षेरमम्  अगत्विमा  एवि मविषयमानम्  गपृहबन्त तमहर  दयनोरक्षेवि  इबन्द्रिययनोयाः 
मविषयदक्षेरगमनमम् अन्यक्षेषमामम् अगमनमम् इमत विद्वैषम्यस गबौरविगस्तमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 20 प्रत्यकजमानस्य मदततीयप्रकमारक्षेण मविभमागयाः लक्षेख्ययाः। 

. 21 सपुखमामदजमानक्षे मकममाख्यमा विपृसत्तयाः। 

. 22 इबन्द्रियमाजन्यस जमानस मकमम्। 

. 23 घटगन्ब्धिप्रत्यकजमानक्षे कयाः समनकषरयाः। 

. 24 गपुणत्विगहणक्षे कयाः समनकषरयाः। 

. 25 अभमाविगहणक्षे कयाः समनकषरयाः। 
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पमाठसमारयाः

अबस्मनम्  पमाठक्षे  प्रत्यकप्रममाणस्य मविमविब्धिमायाः प्रकमारमायाः आलनोमचतमायाः। तत्रद्वैवि प्रसङमातम्  अन्तयाःकरणस्य 
विपृसत्तभक्षेदमातम्  बपुमदयाः  मनयाः  अहसकमारयाः  मचत्तमम्  इत्यमादतीमन  नमाममामन  कथस  भविबन्त  इमत  मविषययाः  उपन्यस्तयाः। 
प्रत्यकजमानस्य समविकल्पक-मनमविरकल्पकभक्षेदमातम्  दद्वैमविध्यमम्। जतीविसमामक ईश्विरसमामक इमत रूपक्षेण प्रत्यकस्य 
भक्षेदमायाः अमप उकमायाः। तत्र क्रमप्रमाप्तमम्  तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमातम्  कथस  मनमविरकल्पकमम्  जमानस  जमायतक्षे  इमत 
व्यमाख्यमातमम्। प्रसङमातम् जतीवियाः जतीविसमाकती ईश्विरयाः ईश्विरसमाकती इमत मविषयक्षे समविस्तरमम् आलनोचनस मविमहतमम्। 

प्रत्यकजमानस प्रकमारमान्तरक्षेण इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत मदमविब्धिमम्  इमत उपस्थमाप्य प्रसङमातम् 
समनकषरभक्षेदमायाः स्पषतीकपृ तमायाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृत्ततीयाः मविविपृणपुत। 

. 2 चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकविपृत्तक्षेयाः चमातपुमविरध्यमम् उपपमादयत। 

. 3 समविकल्पकमम् जमानस प्रकटयत। 

. 4 मनमविरकल्पकमम् जमानस प्रकटयत। 

. 5 जतीवियाः मविरदनतीययाः। 

. 6 जतीविसमाकती मविरदनतीययाः। 

. 7 ईश्विरयाः विणरनतीययाः। 

. 8 ईश्विरसमाकती विणरनतीययाः। 

. 9 ब्रहमा मविष्णपुयाः महक्षेश्विरयाः एतक्षे कक्षे । 

. 10 समनकषरममासश्रित्य प्रबन्ब्धिमम् आरचयत। 

. 11 इबन्द्रियजन्यमामदप्रत्यकजमानप्रकमारमानम् विणरयत। 

. 12 इबन्द्रियस मविषयदक्षेरस गच्छमत न विक्षेमत मविमपृश्यत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 चद्वैतन्यमामभव्यसञ्जकमा विपृसत्तयाः चतपुब्धिमार। १) ससरययाः २) मनश्चययाः ३) गविरयाः ४) स्मरणमम् इमत भक्षेदमातम्। 

. 2 मनश्चयमाकमारमा अन्तकरणस्य विपृसत्तयाः मह बपुमदयाः। 

. 3 गविमारकमारमा अमभममानमाबत्मकमा अन्तयाःकरणस्य विपृसत्तयाः मह अहङ्कमारयाः। 

. 4 स्मपृत्यमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः मचत्तमम्। 
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. 5 ससरयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः  मह मनयाः। 

. 6 मननो बपुमदरहङ्कमारबश्चत्तस करणमान्तरमम्। 
ससरयनो मनश्चयनो गविरयाः स्मरणस मविषयमा इमक्षे॥

. 7 बपुदक्षेयाः मविषययाः अपकविरयाः भविमत, मचत्तस्य मविषयस्तपु पकविमारनपुभकतयाः,  नमापकविरयाः इमत मविषयभक्षेदमातम् 
बपुमदमचत्तयनोयाः भक्षेदयाः। 

. 8 मनसयाः मविषययाः बमाह्ययाः आभ्यन्तरयाः च। अङ्ककमारस्य तपु अनमात्मनोपरकयाः आत्ममा एवि इमत 
मननोऽहङ्कमारयनोयाः मविषयभक्षेदयाः। 

. 9 विद्वैमरष्टमाविगमामह जमानस समविकल्पकमम्। 

. 10 अयस घट इमत समविकल्पकजमानक्षे घटघटत्वियनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः भमासतक्षे। अयस सम्बन्ब्धि एवि 
विद्वैमरष्टमम्। 

. 11 घटजमानविमानम् अहमम् इमत समविकल्पकजमानक्षे आत्मजमानयनोयाः तमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः एवि विद्वैमरष्टस भमासतक्षे। 

. 12 सससगमारनविगमामह जमानमम् मनमविरकल्पकमम्। 

. 13 सनोऽयस दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमादम् मनमविरकल्पकस  जमानमम् जमायतक्षे। 

. 14 तत्त्विमसस इमत महमाविमाक्यमादम् मनमविरकल्पकस  जमानमम् जमायतक्षे। 

. 15 अन्तयाःकरणमाविबच्छनचद्वैतन्यस जतीवियाः कथ्यतक्षे। 

. 16 अन्तयाःकरणनोपमहतस चद्वैतन्यस जतीविसमाकती कथ्यतक्षे। 

. 17 मभनयाः। 

. 18 ममायमाविबच्छनस चद्वैतन्यमम् ईश्विरयाः कथ्यतक्षे। 

. 19 ममायनोमपहतस चद्वैतन्यमम् ईश्विरसमाकती। 

. 20 प्रत्यकजमानस मदततीयप्रकमारक्षेण मदमविब्धिमम् इबन्द्रियजन्यमम् इबन्द्रियमाजन्यस चक्षेमत भक्षेदमातम्। 

. 21 अमविदमाविपृसत्तयाः। 

. 22 यदम् जमानमम् इबन्द्रियजन्ययमा प्रममाणविपृत्त्यमा न जमायतक्षे अमप तपु अमविदमाविपृत्त्यमा जमायतक्षे तदम् जमानमम् 
इबन्द्रियमाजन्यजमानमम्। 

. 23 ससयपुकतमादमात्म्यसमनकषरयाः। 

. 24 ससयपुकमामभनतमादमात्म्यसम्बन्ब्धियाः। 

. 25 न कनोऽमप समनकषरयाः। 

॥ इमत सप्तमयाः पमाठयाः ॥
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)8 अनपुममानखण्डयाः उपममानखण्डयाः च
प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षेषपु  प्रत्यकप्रममा  प्रत्यकप्रममाणमम्  जमानगतप्रत्यकत्विस्य  प्रयनोजकमम्  ,  मविषयगतप्रत्यकत्विस्य 
प्रयनोजकमम्, प्रत्यकप्रममाप्रकमारमायाः इमत एतक्षे मविषयमा आलनोमचतमायाः। व्यमभचमारमादररनक्षेन सहचमारदररनक्षेन च दृषमान्तक्षेषपु 
हक्षेतपुयाः समाध्यव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमनश्चययाः भविमत। अयस मनश्चययाः बमाहहल्यक्षेन प्रत्यकप्रममाणक्षेन भविमत। ततश्च 
क्विमचतम्  पकक्षे  हक्षेतपुस  दृष्टमा  व्यमामप्तससस्कमारमादम्  अनपुमममतयाः  जमायतक्षे।  हक्षेतनोयाः  प्रत्यकमम्  अनपुममानस्य उपजतीव्यमम्। 
प्रत्यकमात्मकस्य उपजतीव्यस्य आदबौ  मनरूपणस  कपृ तमम्।  अनपुममानदमारमा  प्रपञ्चममथ्यमात्विस  समाब्धिनतीयमम्  अबस्त। 
अतयाः अत्र अनपुममानस प्रमतपमादतक्षे। श्रिपुत्यमा प्रपञ्चस्य ममथ्यमात्विमम् तपु उकमक्षेविमाबस्त तथमामप कक्षे मचतम् आगमप्रमाममाण्यस 
नमाङतीकपु विरबन्त।  परन्तपु  अनपुममानमम्  अभ्यपुपगच्छबन्त।  तक्षेषमास  कपृ तक्षे  प्रपञ्चममथ्यमात्विस  प्रमतपमादनतीयमम्  इमत  अत्र 
अनपुममाननोपन्यमासयाः। 

अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस  स्विमाथरपरमाथरभक्षेदक्षेन मदमविब्धिमम्। प्रमाययाः नद्वैयमामयकमायाः अनपुममानक्षे  रतमायाः। एविञ्च 
तक्षेषमास  मतक्षेन  सह विक्षेदमाबन्तनमास  मविरनोब्धियाः इमत हक्षेतनोयाः  दयनोरमप अनपुममानप्रमक्रयमाजमानमम्  इषमम्।  अतयाः अत्र पमाठक्षे  
प्रथममम् न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः प्रदमररतयाः। ततयाः परस विक्षेदमान्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमामदतयाः। 

अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस तदद्वैवि जमातपुस रक्यस यमद अनपुमममतजमानस स्यमातम्। अतयाः आदबौ कमानपुमममतयाः 
इमत मविषययाः प्रमतपमादमयष्यतक्षे।  ततश्च परमाथमारनपुममानस  प्रदररमयष्यतक्षे।  अनपुममानस्य हृदयस  मह व्यमामप्तयाः। अतयाः 
व्यमामप्तमविषययाः समविस्तरस प्रमतपमादमयष्यतक्षे। ततश्च सदक्षेतकनम् उक्त्विमा जगबन्मथ्यमात्विस प्रमतपमादमयष्यतक्षे। तत्रमामप 
ममथ्यमात्विस्य लकणस मविनमा जगबन्मथ्यमात्विमम् बनोदपुस न रक्यतक्षे इमत हक्षेतनोयाः ममथ्यमात्विलकणममप पररष्कपृ तमम्। 

अनपुममाननोत्तरमम् उपममानप्रममाणमम् अबस्मनक्षेवि पमाठक्षे प्रमतपमामदतमम्। समादृश्यजमानस मविनमा उपममानप्रममाणमम् 
सम्यगम् न जमायतक्षे इमत तत्र आदबौ समादृश्यस प्रमतपमामदतमम् अबस्त। 

उद्दक्षेश्यमामन
अस्य पमाठस्य अध्यक्षेतमा - 

 न्यमायसम्मतमम् अनपुममानक्रमस जमास्यमत। 
 विक्षेदमान्तसम्मतमम् अनपुममानक्रमस जमात्विमा अनपुममानस कतपुर समथर्यो भविक्षेतम्। 
 दयनोयाः दररनयनोयाः मतक्षे भक्षेदमम् अविगच्छक्षेतम्। 

   108   ससस्कपृ तसमामहत्यमम्

८



अनपुममानखण्डयाः उपममानखण्डयाः च मटप्पणती

 स्विमाथमारनपुममानस परमाथमारनपुममानस च जमास्यमत। 
 व्यमामप्तस जमानतीयमातम्। 
 सदक्षेतकमम् अविगच्छक्षेतम्। 
 ममथ्यमात्विलकणस जमात्विमा जगबन्मथ्यमात्विस कथमममत जमानतीयमातम्। 
 समादृश्यस जमात्विमा उपममानमम् अविगच्छक्षेतम्। 

. )8 1 स्विमाथमारनपुममानमम्
अनपुमममतकरणमम्  अनपुममानमम्।  अनपुमममतश्च  व्यमामप्तजमानत्विक्षेन  व्यमामप्तजमानजन्यमा। 

स्विमाथमारनपुममानपरमाथमारनपुममानभक्षेदक्षेन  अनपुममानस  मदमविब्धिमम्।  तत्रमादबौ  स्विमाथमारनपुममानस  मकमममत  उपस्थमाप्यतक्षे। 
अनपुममानक्रममविषयक्षे नद्वैयमामयकविक्षेदमाबन्तननोयाः मतभक्षेदमायाः सबन्त। तत्रमादबौ नद्वैयमामयकसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रदश्यरतक्षे। 

न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः
स्विस्य अनपुममातपुयाः  अथरयाः  प्रयनोजनस  समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः यस्ममातम्  ततम्  स्विमाथमारनपुममानमम्।  तस्य 

क्रमयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः। 

लनोकक्षे  व्यविहमारकमालक्षे यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदररनमम्, एविञ्च व्यमभचमारस्य अदररनस 
भविमत तदमा ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकस  प्रत्यकस जमानस जमायतक्षे। ब्धिकमयाः अत्र व्यमाप्ययाः, विमह्नियाः व्यमापकयाः, 
विमह्निव्यमामप्तयाः ब्धिकमक्षे। एविञ्च ब्धिकमयाः सलङस  हक्षेतपुविमार उच्यतक्षे। व्यमामप्तजमानक्षे अबस्मनम् सलङस  मविषययाः अबस्त। अतयाः इदस 
जमानस प्रथमसलङपरमामररयाः इत्यमप कथ्यतक्षे। 

यस्य जनस्य ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत अनपुभवियाः अबस्त स कदमामचतम् पविरतसमतीपस  गच्छमत। तदमा 
पविरतक्षे अमविबच्छनमास ब्धिकमरक्षेखमास पश्यमत। तदम् ब्धिकमविमानम् पविरतयाः इमत जमानमम्। इदमक्षेवि पकब्धिमरतमाजमानमम्। इदस जमानस 
मदततीयसलङपरमामररयाः कथ्यतक्षे। तत्र पविरतस्य दृश्यभमागक्षे क्विमामप विमह्निस  न पश्यमत। तदमा तस्य ससरययाः उदक्षेमत 
यतम्  पविरतयाः विमह्निममानम्  न विमा  इमत। अथमारतम्  पविरतक्षे  विमह्निसन्दक्षेहयाः जमायतक्षे।  अतयाः पविरतयाः पकयाः इमत कथ्यतक्षे। 
ब्धिकमदररनक्षेन तस्य स्मपृमतयाः जमायतक्षे यतम् यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत अथमारतम् ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत। इयस 
व्यमामप्तस्मपृमतयाः कथ्यतक्षे। ततयाः च यनोऽयस विमह्निव्यमाप्ययाः ब्धिकमयाः,  तमादृरब्धिकमविमानम् पविरतयाः अथमारतम् विमह्निव्यमाप्यब्धिकमविमानम् 
पविरतयाः इमत जमानस जमायतक्षे। इदस जमानमक्षेवि परमामररयाः कथ्यतक्षे। अयस परमामररयाः तपृततीययाः सलङपरमामररयाः कथ्यतक्षे। 
ततयाः पविरतनो विमह्निममानम् इमत जमानमम् जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः कथ्यतक्षे। 

पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इमत विमाक्यमातम् पविरतनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे। अनपुममतबौ पविरतमम् 
उमद्दश्य विमह्नियाः मविब्धितीयतक्षे।  अतयाः पविरतयाः  उद्दक्षेश्ययाः,  विमह्नियाः मविब्धिक्षेययाः।  अनपुममत्यपुद्दक्षेश्ययाः पकयाः।  अनपुमममतमविब्धिक्षेययाः 
समाध्ययाः। ब्धिकमयाः सलङस हक्षेतपुयाः विमा। 

पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् यथमा महमानसमम् इत्यनपुममानप्रयनोगस्थलक्षे पविरतयाः पकयाः,  विमह्नियाः समाध्ययाः,  ब्धिकमनो 
हक्षेतपुयाः,  महमानसस च दृषमान्तनो वितरतक्षे।  तज्जन्यत्विक्षे  समत तज्जन्यजनकत्विस  व्यमापमारलकणमम्। तत्पदक्षेन अत्र 
व्यमामप्तजमानस  गमाह्यमम्।  एविमम्  अत्र  व्यमामप्तजमानजन्ययाः  परमामररयाः,  परमामररजन्यमा  च  अनपुमममतयाः  अबस्त।  एविमम् 
व्यमामप्तजमानजन्यत्विस व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतजनकत्विस च परमामरर। अतयाः परमामरर्यो व्यमापमारनो भविमत। व्यमामप्तजमानस 
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च असमाब्धिमारणस कमारणमम्। अतयाः व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणस यदम्  व्यमामप्तजमानस तदम् अनपुमममतस प्रमत करणस 
भविमत।  इत्थमम्  व्यमामप्तजमानस  अनपुमममतकरणमम्  अनपुममानमम्।  अनपुममतक्षेयाः  करणमक्षेवि  अनपुममानप्रममाणमममत 
अमभब्धितीयतक्षे। अत एवि व्यमामप्तजमानमक्षेवि अनपुममानप्रममाणमममत। इदस न्यमायमतक्षेन स्विमाथमारनपुममानमम्। 

यक्षेन क्रमक्षेण अनपुमममतयाः जमायतक्षे स क्रमयाः अब्धियाः ससकक्षेपक्षेण प्रकमटतयाः अबस्त। 

. 1 समाहचयमारनपुभवियाः → यत्र यत्र हक्षेतपुयाः तत्र तत्र समाध्यमम्। यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः। 

. 2 व्यमाप्तक्षेरनपुभवियाः → समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः। विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः। 

. 3 पकब्धिमरतमाजमानमम्  → हक्षेतपुममानम् पकयाः। ब्धिकमविमानम् पविरतयाः। 

. 4 व्यमामप्तस्मरणमम् → समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः। विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः। 

. 5 परमामररयाः → समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः। विमह्निव्यमाप्यब्धिकमविमानम् पविरतयाः। 

. 6 अनपुमममतयाः → पकयाः समाध्यविमानम्। पविरतनो विमह्निममानम्। 

विक्षेदमान्तसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः
जगमत यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदररनमम्,  एविञ्च यत्र यत्र विह्न्यभमावियाः तत्र तत्र 

ब्धिकममाभमावियाः इमत व्यमतरक्षेकसहचमारस्य दररनस  भविमत तदमा  ब्धिकमयाः  विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकयाः प्रत्यकयाः 
अनपुभवियाः जमायतक्षे। अयस व्यमाप्तक्षेयाः अनपुभवियाः, अयमक्षेवि व्यमामप्तजमानमममत नमाम्नमा प्रससदयाः। अयस प्रथमसलङपरमामररयाः 
कथ्यतक्षे। 

ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमाप्त्यनपुभविविमानम् जनयाः कदमामचतम् पविरतमामदसमतीपस  गच्छमत। तत्र ब्धिकमविमानम् 
पविरतयाः इमत ब्धिकमजमानस तस्य भविमत। इदस पकब्धिमरतमाजमानमम्। अनपुमममतस प्रमत इदस जमानममप एकस  कमारणमम्। इदस 
जमानस  मदततीयसलङपरमामररयाः कथ्यतक्षे। तत्र पविरतस्य दृश्यभमागक्षे  क्विमामप विमह्निस  न अपश्यनम् ससरक्षेतक्षे  यतम् पविरतयाः 
विमह्निममानम् न विमा इमत। अथमारतम् पविरतक्षे विमह्निसन्दक्षेहयाः जमायतक्षे। अतयाः पविरतयाः पकयाः इमत कथ्यतक्षे। ब्धिकमदररनक्षेन तस्य 
व्यमामप्तससस्कमारयाः उदपुदनो भविमत। ततयाः पविरतनो विमह्निममानम् इमत पविरतक्षे विमह्निमनश्चययाः जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः 
कथ्यतक्षे। 

पविरतनो  विमह्निममानम्  ब्धिकममातम्  यथमा  महमानसमम्  इत्यनपुममानप्रयनोगस्थलमम्।  अत्र   व्यमाप्त्यनपुभविजन्ययाः 
व्यमामप्तससस्कमारयाः उदपुदयाः सनम् अनपुमममतस जनयमत। एविमम् व्यमामप्तजमानजन्यत्विस व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतजनकत्विस 
च उदपुदक्षे व्यमामप्तससस्कमारक्षे। अतयाः उदपुदयाः व्यमामप्तससस्कमारयाः व्यमापमारनो भविमत। व्यमामप्तजमानस च असमाब्धिमारणस कमारणमम्। 
अतयाः व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणस यदम्  व्यमामप्तजमानस तदम् अनपुमममतस प्रमत करणस भविमत। इत्थमम् व्यमामप्तजमानस 
अनपुमममतकरणमम् अनपुममानमम्। अनपुममतक्षेयाः करणमक्षेवि अनपुममानप्रममाणमममत अमभब्धितीयतक्षे। अत एवि व्यमामप्तजमानमक्षेवि 
अनपुममानप्रममाणमममत। इदस विक्षेदमान्तमतक्षेन स्विमाथमारनपुममानमम्। 

न्यमायमतक्षे पकब्धिमरतमाजमानक्षेन व्यमामप्तस्मपृमतयाः भविमत। ततयाः समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः इमत परमामररयाः 
जमायतक्षे। ततयाः अनपुमममतयाः जमायतक्षे। 
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विक्षेदमान्तमतक्षे  पकब्धिमरतमाजमानक्षेन व्यमामप्तससस्कमारयाः उदनोब्धिमत। ततयाः अनपुमममतयाः जमायतक्षे। व्यमामप्तस्मपृमतयाः, 
समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः एविसरूपयाः परमामररयाः इमत एतदयस नद्वैवि जमायतक्षे। 

विक्षेदमान्तमतक्षे यक्षेन क्रमक्षेण स्विमाथमार अनपुमममतयाः जमायतक्षे स क्रमयाः अब्धियाः ससकक्षेपक्षेण प्रकमटतयाः अबस्त। 

. 1 समाहचयमारनपुभवियाः → यत्र यत्र हक्षेतपुयाः तत्र तत्र समाध्यमम्। यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः। 

. 2 व्यमाप्तक्षेरनपुभवियाः → समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः। विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः। 

. 3 पकब्धिमरतमाजमानमम्  → हक्षेतपुममानम् पकयाः। ब्धिकमविमानम् पविरतयाः। 

. 4 अनपुमममतयाः → पकयाः समाध्यविमानम्। पविरतनो विमह्निममानम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 कमानपुमममतयाः। 

. 2 अनपुममानभक्षेदमानम् सलखत। 

. 3 न्यमायमतक्षे पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यत्र अनपुममत्यमाकमारयाः कयाः। 

. 4 प्रथमसलङपरमामररयाः कयाः। 

. 5 कयाः मदततीयसलङपरमामररयाः। 

. 6 अनपुमममतजननक्षे व्यमामप्तजमानस्य कयाः व्यमापमारयाः। 

. )8 2 अनपुमममतयाः
अनपुमममतकरणमम् मह अनपुममानमम्। यमाविदम् अनपुमममतयाः कमा इमत न जमायतक्षे तमावितम् अनपुममानस मकमममत 

बनोदपुस न रक्यतक्षे। अतयाः अनपुमममतयाः कमा इमत प्रमतपमादतक्षे। 

व्यमामप्तजमानत्विक्षेन व्यमामप्तजमानजन्यमा मह अनपुमममतयाः इमत उकमक्षेवि। 

तदथमा चद्वैत्रयाः दक्षेविदत्तस्य पपुत्रयाः। चद्वैत्रयाः गपुरुकपु लस्य छमात्रयाः। चद्वैत्रयाः मगब्धिस्य नमागररकयाः। एविस चद्वैत्रक्षे चद्वैत्रत्विस 
पपुत्रत्विस  छमात्रत्विस  नमागररकत्विस  चक्षेमत मविमविब्धिमायाः ब्धिममारयाः  सबन्त। परन्तपु  चद्वैत्रक्षे  छमात्रत्विविरमादक्षेवि स गपुरुकपु लक्षे  पमठतपुस 
रक्ननोमत,  न तपु  दक्षेविदत्तपपुत्रत्विविरमादम्।  चद्वैत्रक्षे  ममागब्धित्विमम्  अबस्त। अतयाः एवि स मगब्धिदक्षेरक्षे  उमषतपुस  रक्ननोमत, 

व्यविहतपुर रक्ननोमत, न तपु छमात्रत्विकमारणक्षेन। एविस एकनोऽमप चद्वैत्रयाः तस्य तत्तदमरविरमादम् तत्तत्करणक्षे समथर्यो भविमत। 

व्यमामप्तजमानस मविमभनब्धिमरविरमादम् मविमभनकमायमारमण जनयमत। तत्र व्यमामप्तजमानत्विब्धिमरविरमातम् व्यमामप्तजमानमम् 
अनपुमममतस जनयमत। इदमक्षेवि अब्धियाः समविस्तरमम् उपन्यस्यतक्षे। 

व्यमामप्तजमानमादम्  व्यमामप्तजमानमानपुव्यविसमाययाः  व्यमामप्तमविषयकस्मपृमतयाः  व्यमामप्तजमानध्विससयाः  अनपुमममतयाः  चक्षेमत 
जमायन्तक्षे।  एविस  चत्विमारर  कमायमारमण  प्रमत  व्यमामप्तजमानमक्षेकमक्षेवि  कमारणमबस्त।  व्यमामप्तजमानस  जनकमम्  , 
अनपुव्यविसमायमामदकमम् च जन्यमबस्त। व्यमामप्तजमानक्षे जनकतमा,  अनपुव्यविसमायमामदषपु च जन्यतमाबस्त। यमद जनकस  
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मभनस  मभनस  भविमत  तदमा  जनकतमामप  मभनमा  मभनमा  भविमत।  परन्तपु  व्यमामप्तजमानमक्षेकमक्षेवि  जनकमम्।  अतयाः 
व्यमामप्तजमानक्षे एकमा एवि जनकतमा। यमद जन्यस मविमभनस भविमत तमहर  जन्यतमामप मविमभनमा भविमत। अनपुव्यविसमाययाः 
स्मपृमतयाः ध्विससयाः अनपुमममतयाः इमत चत्विमारर कमायमारमण जन्यमामन। अतयाः तक्षेषपु मविदममानमा जन्यतमा मभनमा, न तपु एकमा 
एवि।  एविञ्च  व्यमामप्तजमानक्षे  जनकतमा  अबस्त,  अतयाः  व्यमामप्तजमानमानपुव्यविसमायक्षे,  व्यमामप्तस्मपृतबौ,  व्यमामप्तजमानध्विससक्षे, 
अनपुममतबौ च जन्यतमा अबस्त। अतयाः जनकतमा जन्यतमायमा मनरूमपकमा अबस्त। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा यमा जनकतमा 
तमनरूमपतमा  जन्यतमा  अनपुव्यविसमायक्षे  स्मपृतबौ  ध्विससक्षे  अनपुममतबौ  चमाबस्त।  अतयाः  व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-
मनरूमपत-जन्यतमाविमानम्  अनपुव्यविसमाययाः।  व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमावितती  स्मपृमतयाः। 
व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमाविमानम्  ध्विससयाः।  व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमावितती 
अनपुमममतयाः। 

व्यमामप्तजमानमम्  तपु  अनपुभवियाः।  प्रथममानपुभवियाः  व्यविसमाययाः  कथ्यतक्षे।  व्यमामप्तजमानविमानहमम्  इमत 
व्यमामप्तजमानमविषयकयाः अनपुव्यविसमाययाः जमायतक्षे।  तबस्मनम्  अनपुव्यसमायक्षे  व्यमामप्तजमानस  मविषययाः भविमत। व्यमामप्तजमानस 
मविषययाः अबस्त, अतयाः एवि अनपुव्यविसमाययाः जमायतक्षे। अथमारतम् व्यमामप्तजमानस मविषयत्विक्षेन अनपुव्यविसमायस प्रमत जनकस  
भविमत। 

व्यमामप्तजमानमम् अनपुभवियाः। तबस्मनम् मविषययाः व्यमामप्तयाः अबस्त। यदमा व्यमामप्तस्मपृमतयाः भविमत तदमा स्मपृतक्षेयाः 
मविषययाः  अमप  व्यमामप्तयाः।  अनपुभविस्य  यनो  मविषययाः  स  एवि  स्मपृतक्षेरमप  मविषययाः।  यमद  अनपुभविस्य  मविषययाः 
स्मपृमतमविषयमादम् मभनयाः तमहर  तमास स्मपृमतस प्रमत सयाः अनपुभवियाः कमारणस न भविमत। यमद घटमानपुभवियाः न स्यमातम् तमहर  
घटस्मपृमतयाः न स्यमातम्। व्यमामप्तस्मपृतक्षेयाः यनो मविषययाः स एवि व्यमामप्तजमानमात्मकस्य अनपुभविस्यमामप मविषययाः अबस्त। 
अतयाः व्यमामप्तजमानमात्मकयाः अनपुभवियाः स्मपृमतस प्रमत जनकयाः भविमत। एविस व्यमामप्तजमानमम् व्यमामप्तमविषयकमानपुभवित्विक्षेन 
रूपक्षेण व्यमामप्तस्मपृमतस प्रमत जनकमम् भविमत। 

व्यमामप्तजमानस  व्यमामप्तजमानत्विक्षेन  अनपुमममतस  प्रमत  कमारणस  भविमत।  व्यमामप्तजमानध्विससस  प्रमत  व्यमामप्तजमानस 
प्रमतयनोमगत्विक्षेन रूपक्षेण कमारणस भविमत। अथमारतम् व्यमामप्तजमानस प्रमतयनोमग अबस्त,  अत एवि तस्य ध्विससनो भविमत। 
ध्विसस प्रमत प्रमतयनोमगनयाः कमारणतमा इमत मह मनयमयाः। 

यक्षेन  रूपक्षेण  व्यमामप्तजमानस  जनकस  तक्षेन  रूपक्षेण  व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमायमायाः  अविच्छक्षेदकस  
व्यमावितरकस  भक्षेदकस  विमा भविमत। अत एवि व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमायमायाः अविच्छक्षेदकमायाः चत्विमारयाः ब्धिममारयाः। जनकतमा 
च चतपुमभरयाः ब्धिमरयाः अविबच्छनमा। एविस व्यमामप्तजमानक्षे मविषयत्विमाविबच्छनमा जनकतमा,  अनपुभवित्विमाविबच्छनमा जनकतमा, 
व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा  जनकतमा,  प्रमतयनोमगत्विमाबच्छनमा  जनकतमा  इमत  चतस्रयाः  जनकतमायाः  सबन्त। 
तमादृरजनकतमाचतपुषयमनरूमपतमायाः  जन्यतमायाः  अमप  चतस्रयाः  भविबन्त।  तमायाः  मह  मविषयत्विमाविबच्छन-जनकतमा-
मनरूमपतमा  जन्यतमा।  अनपुभवित्विमाविबच्छन-जनकतमा-मनरूमपतमा  जन्यतमा।  व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमा-
मनरूमपतमा जन्यतमा। प्रमतयनोमगत्विमाविबच्छन-जनकतमा-मनरूमपतमा जन्यतमा चक्षेमत। 

व्यमामप्तजमानजन्यमानपुव्यविसमायमनष्ठजन्यतमास  प्रमत  व्यमामप्तजमानमनष्ठमविषयत्विमाविबच्छन-जनकतमा 
प्रयनोसजकमा भविमत। 
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व्यमामप्तजमानजन्यमा यमा व्यमामप्तस्मपृमतयाः तमनष्ठजन्यतमास प्रमत व्यमामप्तजमानमनष्ठमानपुभवित्विमाविबच्छन-जनकतमा 
प्रयनोसजकमा भविमत। 

व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतमनष्ठजन्यतमास  प्रमत  व्यमामप्तजमानमनष्ठमा  व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमा 
प्रयनोसजकमा भविमत। 

व्यमामप्तजमानजन्यध्विससमनष्ठजन्यतमास  प्रमत  व्यमामप्तजमानमनष्ठप्रमतयनोमगत्विमाविबच्छन-जनकतमा  प्रयनोसजकमा 
भविमत। 

इत्थस  व्यमामप्तजमानजन्यमा  यमा  व्यमामप्तस्मपृमतयाः,  तमनष्ठजन्यतमास  प्रमत  कक्षे विलस  व्यमामप्तजमानमनष्ठमा 
अनपुभवित्विमाविबच्छनमा  जनकतमा  एवि  प्रयनोसजकमा।  अत  एवि  अनपुभवित्विमाबच्छनजनकतमामनरूमपतमा  जन्यतमा 
कक्षे विलमम् व्यमामप्तस्मपृतबौ एवि वितरतक्षे,  नमानपुव्यविसमायक्षे, नमानपुममतबौ, न विमा ध्विससक्षे। 

तथद्वैवि  व्यमामप्तजमानजन्यमा  यमा  अनपुमममतयाः,  तमनष्ठजन्यतमास  प्रमत  कक्षे विलस  व्यमामप्तजमानमनष्ठमा 
व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा जनकतमा एवि प्रयनोसजकमा। अत एवि व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनजनकतमामनरूमपतमा जन्यतमा 
कक्षे विलमम् अनपुममतबौ एवि वितरतक्षे,  नमानपुव्यविसमायक्षे, न स्मपृतबौ, नमामप ध्विससक्षे। 

यतम्  कमायर  प्रमत  यदम्  विस्तपु  यक्षेन  रूपक्षेण  अथमारतम्  यक्षेन  ब्धिमरण  मविमरषस  सतम्  जनकस  भविमत, 

तदस्तपुमनष्ठमा  तदममारविबच्छनमा  यमा  जनकतमा  तमनरूमपतमा  जन्यतमा  तबस्मनम्  कमायर  एवि  मतष्ठततीमत 
मनयमयाः। 

समन्विययाः-  अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस व्यमामप्तजमानत्विक्षेन रूपक्षेण,  अथमारदम् व्यमामप्तजमानत्विमविमरषस सतम् 
जनकस  भविमत। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा अनपुममतबौ एवि 
मतष्ठमत, अन्यत्र नद्वैवि मतष्ठततीमत 

अत  एवि  व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविदम्  जमानमम्  अनपुमममतयाः।  एविञ्च 
व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विस मह अनपुममतक्षेयाः लकणमम्। 

अनपुमममतलकणस्य दलकपृ त्यमम्
प्रनोकस्य लकणस्य दलकपृ त्यमब्धिस्तमातम् प्रस्तकयतक्षे। 

यमद जमानत्विमम् इमत एतमाविन्ममात्रमम् अनपुमममतलकणस चक्षेदम् ब्रहमण अमतव्यमामप्तयाः,  ब्रहमण जमानत्विमातम्। 
सत्यस  जमानमनन्तस  ब्रह इमत मह  श्रिपुमतयाः।  तदमारणमाय  जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  इमत एतमाविदम्  अनपुमममतलकणस 
मक्रयतक्षे। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। जमानस्विरूपस ब्रह जन्यस नमाबस्त। अतयाः तमनष्ठस जमानत्विस न जन्यतमाविज्जमानत्विमम्। 
अतनो नमामतव्यमामप्तयाः। 

यमद जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  इमत एतमाविन्ममात्रस  लकणस  मक्रयतक्षे  तमहर  जन्यप्रत्यकजमानक्षे  अमतव्यमामप्तयाः। 
तस्यमामप जन्यतमाविज्जमानत्विमातम्। तदमारणमाय व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  इमत 
अनपुमममतलकणस  कतरव्यमम्।  यदमप  जन्यप्रत्यकजमानक्षे  जन्यतमाविज्जमानत्विमबस्त,  तथमामप  तत्तपु 
इबन्द्रियमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  अबस्त,  न  तपु  व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-

जन्यतमाविज्जमानत्विमम्। अतनो नमामतव्यमामप्तयाः। 
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व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  इमत  अनपुमममतलकणस  मक्रयतक्षे  चक्षेतम् 
अनपुव्यविसमायक्षे व्यमामप्तस्मपृतबौ चमामतव्यमामप्तयाः। अनपुव्यविसमाययाः व्यमामप्तस्मपृमतश्च व्यमामप्तजमानमातम् जमायक्षेतक्षे। अतयाः तयनोयाः 
व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्  अबस्त।  अतयाः  अमतव्यमामप्तयाः।  तदमारणमाय 
व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम् अनपुममतक्षेयाः  लकणमम्  कतरव्यमम्।  तक्षेन 
नमामतव्यमामप्तयाः। तथमामह अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस व्यमामप्तजमानत्विक्षेन रूपक्षेण,  व्यमामप्तजमानत्विमविमरषस सतम् जनकस  
भविमत। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा अनपुममतबौ एवि मतष्ठमत, न 
तपु  अनपुव्यविसमायक्षे,  नमामप  व्यमामप्तस्मपृतबौ  विमा।  अतनो  व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-

जन्यतमाविज्जमानत्विस्य अनपुव्यविसमायक्षे, व्यमामप्तस्मपृतबौ चमाभमाविमानमामतव्यमामप्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

. 7 स्विध्विससस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षे न रूपक्षेण कमारणस भविमत। 

. 8 अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षे न रूपक्षेण कमारणस भविमत। 

. 9 व्यमामप्तस्मपृमतस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षे न रूपक्षेण कमारणस भविमत। 

. 10 व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा व्यमामप्तजमानमनष्ठमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा कबस्मनम्। 

. 11 अनपुममतक्षेयाः मनष्कपृ षस लकणस मकमम्। 

. )8 3 परमाथमारनपुममानमम्
यस्य पविरतनो विमह्निममानम् इमत मनश्चययाः अबस्त तस प्रमत कबश्चदपरयाः प्रमतविमादती पविरतक्षे विमह्निस  सबन्दहमानयाः 

पपृच्छमत यदम् पविरतयाः विमह्निममानम् न विमा। मनश्चयविमानम् जनयाः सबन्दहमानस्य ससरयमनविमारणमाय अवियविविमाक्यप्रयनोगक्षेण 
अनपुममानप्रममाणस प्रदररयमत। इदस परमाथमारनपुममानमम्। परस्य अथरयाः प्रयनोजनस समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः यस्ममातम् ततम् 
परमाथमारनपुममानमम्। अनक्षेन परमाथमारनपुममानक्षेन प्रमतविमामदनयाः ससरयमनविपृसत्तयाः भविमत, मकञ्च समाध्यमनश्चययाः जमायतक्षे। अयस 
मनश्चययाः एवि परमाथमारनपुमममतयाः कथ्यतक्षे। 

परमाथमारनपुमममतजननमाय एकस  विमाक्यस  प्रयपुज्यतक्षे।  तस्य क्रमक्षेण त्रययाः अवियविमायाः सबन्त। स च क्रमयाः 
प्रदश्यरतक्षे। 

परमाथमारनपुममानक्रमयाः
यस्य समाध्यमनश्चययाः अबस्त सयाः अपरयाः यस्य समाध्यससरययाः अबस्त तस परस प्रमत क्रमक्षेण विमाक्यमामन 

विदमत। यथमा - 
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पविरतयाः विमह्निममानम्। अयस प्रथमयाः अवियवियाः। इयस प्रमतजमा कथ्यतक्षे। अस्ममादम् विमाक्यमातम् समाध्यस मकमममत 
जमायतक्षे।  यथमा  विमह्नियाः  समाध्ययाः  इमत  जमायतक्षे।  एविञ्च  सबन्दग्ब्धिसमाध्यविमानम्  पविरतयाः  इमत  जमानमम्  उत्पनमम्। 
सबन्दग्ब्धिसमाध्यस्य आश्रिययाः एवि पकयाः कथ्यतक्षे। अतयाः प्रमतजमाविमाक्यमातम् पकजमानममप जमायतक्षे। पकजमानस मविनमा 
पकब्धिमरतमाजमानस न सम्भविमत। अतयाः पकजमानस पकब्धिमरतमाजमानस्य प्रयनोजकस  भविमत। 

प्रमतजमास श्रिपुत्विमा परयाः प्रमतविमादती सजजमासमत यदम् पविरतयाः विमह्निममानम् कपु तयाः इमत। कक्षे न कमारणक्षेन पविरतयाः 
विमह्निममानम् इमत विदसस इमत तमात्पयरमम्। तस सजजमासपुस प्रमत अपरयाः मदततीयमम् अवियविमम् विदमत ब्धिकमवित्त्विमादम्  इमत। 
इदस  पञ्चम्यन्तस  पदमम्।  स्विमाथमारनपुममानक्षे  ब्धिकमयाः  एवि  हक्षेतपुयाः।  परन्तपु  परमाथमारनपुममानक्षे  परयाः  ब्धिकमस  न  पश्यमत,  अतयाः 
ब्धिकमदररनक्षेन विमह्निस न प्रमतपदतक्षे, स तपु ब्धिकमवित्त्विमादम् इमत पञ्चम्यन्तपदश्रिविणमातम् विमह्निस प्रमतपदतक्षे। अतयाः पञ्चम्यन्तस 
पदमक्षेवि हक्षेतपुयाः। अनक्षेन प्रमतविमामदनयाः जमानस जमायतक्षे यदम् पविरतयाः ब्धिकमविमानम् इमत। अतयाः इदस जमानस पकब्धिमरतमाजमानमममत 
कथ्यतक्षे। पञ्चम्यन्तस विमाक्यस हक्षेतपुयाः इमत कथ्यतक्षे। अतयाः मदततीययाः अवियवियाः हक्षेतपुयाः इमत क्रमयाः। 

स्यमानमाम ब्धिकमयाः पविरतक्षे। ततयाः मकमम्। ब्धिकमयाः पविरतक्षे अबस्त चक्षेदस्तपु। परन्तपु तक्षेन पविरतयाः विमह्निममानम् इमत 
कपु तयाः अनपुमक्षेयमममत परयाः सजजमासपुयाः।  तस  प्रमत अपरयाः तपृततीयमम्  अवियविस  प्रयपुङ्कक्षे  यत्र  यत्र  ब्धिकमयाः  तत्र  तत्र 
विमह्नियाः। तथमामप प्रमतविमादती सजजमासमत यतम् एविस कपु त्र दृश्यतक्षे। तदमा तस प्रमत विदमत यथमा महमानसमम् इमत। तदमा 
समगस विमाक्यस भविमत - यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्। अनक्षेन विमाक्यक्षेन श्रिनोतपुयाः विमह्निव्यमाप्ययाः 
ब्धिकमयाः  इमत व्यमामप्तससस्कमारयाः  उदपुदनो  भविमत। अयस  तपृततीययाः अवियवियाः उदमाहरणस  कथ्यतक्षे।  एविस  प्रमतजमा  हक्षेतपुयाः 
उदमाहरणमम्  इमत  क्रमक्षेण  अवियविप्रयनोगयाः  मक्रयतक्षे  चक्षेतम्  प्रमतविमामदनयाः  क्रमरयाः  पकजमानस  पकब्धिमरतमाजमानस 
व्यमामप्तससस्कमारनोदनोब्धियाः च भविबन्त। ततयाः च पविरतयाः विमह्निममानम् इमत मनश्चययाः जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः 
कथ्यतक्षे।  परस्य  इयस  अनपुमममतयाः  समा  परमाथमारनपुमममतयाः  कथ्यतक्षे।  तमास  प्रमत  करणमम्  परमाथमारनपुममानस  कथ्यतक्षे। 
त्रयमाणमामम् अवियविमानमास समपुदमाययाः न्यमाययाः इमत कथ्यतक्षे। न्यमायक्षेन यदम् अनपुममानस जमायतक्षे तदम् न्यमायप्रयनोज्यमानपुममानस 
परमाथमारनपुममानमम्। एविञ्च न्यमायक्षेन यदम् अनपुममानस न जमायतक्षे तदम् न्यमायमाप्रयनोज्यमनपुममानस स्विमाथमारनपुममानमम्। 

ससकक्षेपक्षेण परमाथमारनपुममानक्रमयाः इत्थमम् - 

प्रमतजमा - पविरतयाः विमह्निममानम्। 

हक्षेतपुयाः - ब्धिकमवित्त्विमातम्। 

उदमाहरणमम् - यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्। 

प्रमतजमाहक्षेतकदमाहरणमामन  इमत  मत्रमभयाः  अवियविद्वैयाः  परमाथमारनपुमममतयाः  सम्भविमत।  अथविमा 
उदमाहरणनोपनयमनगममामन इमत मत्रमभयाः अवियविद्वैयाः परमाथमारनपुमममतयाः सम्भविमत। तथमामह -

तक्षे चमावियविमायाः - 

उदमाहरणमम् - यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्। 

उपनययाः - ब्धिकमविमानयस पविरतयाः। 

मनगमनमम् - पविरतयाः विमह्निममानम्। 
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अनपुममतबौ कस्यमासरस्य अनपुमममतत्विमम्
पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलमम्। तत्र पविरतनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे। 

अनपुमममतयाः परनोकस जमानमम्, न तपु प्रत्यकस जमानमम्। अत्र पविरतयाः मविरक्षेष्यत्विक्षेन, विमह्नियाः प्रकमारत्विक्षेन, तयनोयाः सम्बन्ब्धियाः 
च सससगरत्विक्षेन भमासतक्षे। पविरतस्य इबन्द्रियक्षेण समनकषरयाः भविमत, विह्निक्षेयाः न भविमत। विपृत्तक्षेयाः बमहयाः गमनस्य हक्षेतपुयाः मह 
इबन्द्रियस्य  अथरन  सह  समनकषरयाः।  स  च  समनकषरयाः  पविरतक्षेन  सह  अबस्त,  विमह्निनमा  सह  नमाबस्त।  अतयाः 
पविरतमाकमारमा  विपृसत्तयाः भविमत,  विह्न्यमाकमारमा  न भविमत।  मविषययाः  मह पविरतयाः,  स उपमासब्धियाः।  विपृसत्तरमप उपमासब्धियाः। 
उपमासब्धिदयमम्  एकदक्षेरक्षे  अबस्त।  अतयाः  उपब्धिक्षेययनोयाः  चद्वैतन्ययनोयाः  अभक्षेदयाः  भविमत।  परन्तपु  विमह्निस्थलक्षे  तथमा 
एकदक्षेरस्थत्विस नमाबस्त। अतयाः पविरतनो विमह्निममानम् इमत स्थलक्षे पविरतमविषयस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे, विमह्निमविषयक्षे तपु 
परनोकस  जमानस  उत्पदतक्षे। पविरतनो विमह्निममानम्  इमत अनपुमममतमहर  पविरतमविरक्षेष्यकस  विमह्निप्रकमारकस  जमानमम्। अनपुममतक्षेयाः 
विमह्निप्रकमारकमासरयाः  एवि  व्यमामप्तजमानजन्ययाः।  अतयाः  तबस्मनसरक्षे  अनपुमममतत्विमबस्त।  पविरतमविरक्षेष्यकमासरयाः  तपु 
इबन्द्रियमाथरसमनकषरजन्ययाः,  न  तपु  व्यमामप्तजमानजन्ययाः।  अतयाः  पविरतमविरक्षेष्यकमासरक्षे  अनपुमममतत्विस  नमाबस्त।  अतयाः 
विमह्निप्रकमारक-पविरतमविरक्षेष्यकमानपुममतक्षेयाः सविमाररक्षे व्यमामप्तजमानजन्यजमानत्विस नमाबस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -३

. 12 परमाथमारनपुममानक्षे कयाः परमाथरयाः। 

. 13 विक्षेदमाबन्तनमास परमाथमारनपुममानक्षे कमत अवियविमायाः। 

. 14 पविरतनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यत्र कबस्मनसरक्षे अनपुमममतत्विमम्। 

. )8 4 व्यमामप्तयाः
व्यमामप्तजमानमाय कक्षे षमासञ्चतम् पमाररभमामषकरबदमानमास पररचययाः सबौकयमारविहयाः। अतयाः मकसञ्चतम् प्रस्तकयतक्षे। 

यबस्मनम् भकतलक्षे घटनोऽबस्त तत्र पटनोऽमप वितरतक्षे चक्षेतम् घटक्षेन सह सममानमम् एकमम् असब्धिकरणस यस्य सयाः 
घटसममानमासब्धिकरणयाः  पटयाः।  अथविमा  ययाः  मतष्ठमत  स  सममानमासब्धिकरणयाः।  समाममानमासब्धिकरण्यस  च 
एकमासब्धिकरणविपृसत्तत्विमम्। सममानमासब्धिकरणयाः इत्यस्य अथरयाः स्विमासब्धिकरणक्षे वितरममानयाः इमत। घटपटबौ भकतलक्षे स्तयाः। 
तदमा मनम्नप्रकमारक्षेण विमाक्यमामन प्रयनोकपुस  रक्यमामन। 

१. घटसममानमासब्धिकरणयाः पटयाः। (घटमासब्धिकरणविपृसत्तयाः पटयाः)

२. घटसमाममानमासब्धिकरण्यस पटक्षे। 

३. पटसममानमासब्धिकरणयाः घटयाः। 

४. पटसमाममानमासब्धिकरण्यस घटक्षे। 
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व्यमामप्तलकणमम्  अन्तक्षे  समगमम्  उपस्थमामपतमम्  अबस्त।  प्रमारम्भतयाः  लघपुलकणस  कपृ त्विमा  दनोषमामदकमम् 
उद्भिमाव्य तस्य ससरनोब्धिनस कपृ तमबस्त। अतयाः पररमनमष्ठतस लकणमम् कक्षे न कमारणक्षेन दतीघरमबस्त, प्रत्यक्षेकस  दलमानमास कमा 
आविश्यकतमा अबस्त इमत अत्र प्रकटतक्षे। 

समाध्यस्य असब्धिकरणक्षे  यनो  वितरतक्षे  स समाध्यसममानमासब्धिकरणयाः,  तबस्मनम्  समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम्। 
समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम्  इमत व्यमामप्तलकणस मक्रयतक्षे।  पविरतनो विमह्निममानम्  ब्धिकममातम्  इमत स्थलक्षे  पकयाः पविरतयाः, 
समाध्ययाः  विमह्नियाः,  हक्षेतपुयाः  ब्धिकमयाः।  महमानसचत्विरमादबौ  समाध्ययाः  विमह्नियाः  वितरतक्षे।  तत्रद्वैवि  ब्धिकमयाः  वितरतक्षे।  अतयाः 
विमह्निसममानमासब्धिकरणयाः ब्धिकमयाः,  विमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस  ब्धिकमक्षे।  समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम्  मह व्यमामप्तररमत उकमम्। 
व्यमामप्तयाः ब्धिकमक्षे। यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः वितरतक्षे  एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे मतष्ठमत स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः कथ्यतक्षे। व्यमामप्तयाः 
यबस्मनम् मतष्ठमत स व्यमाप्ययाः भविमत। अतयाः विमह्निव्यमाप्ययाः ब्धिकमयाः। 

तप्तमायनोगनोलकक्षे  विमह्नियाः मतष्ठमत मकन्तपु ब्धिकमयाः नमाबस्त। अतयाः विमह्निसममानमासब्धिकरणयाः ब्धिकमयाः नमाबस्त, एविञ्च 
विमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस ब्धिकमक्षे नमाबस्त। अतयाः ब्धिकमक्षे लकणगमनमाभमाविमातम् अव्यमामप्तयाः। तदमारणमाय समाब्धिनमाश्रियमासश्रित-

समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस  व्यमामप्तलकणस  कतरव्यमम्।  समाब्धिनमत्र  हक्षेतपुयाः  सलङस  विमा।  समाब्धिनस्य  आश्रिययाः 
समाब्धिनमाश्रिययाः।  समाब्धिनमाश्रियक्षे  आसश्रितयाः  समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः।  समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः  यनो  समाध्ययाः  स 
समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्ययाः।  तमादृरसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस  व्यमामप्तररत्यथरयाः।  एविस  लकणक्षे  कपृ तक्षे  उकस्थलक्षे 
नमामतव्यमामप्तयाः।  अयनोगनोलकक्षे  ब्धिकमनो  नमाबस्त।  अतयाः  अयनोगनोलकमम्  न  ब्धिकममात्मकसमाब्धिनमाश्रिययाः,  मकन्तपु 
महमानसचत्विरमामदकमम्। अयनोगनोलकक्षे  मविदममाननो विमह्नियाः समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः नमाबस्त, महमानसमादबौ मविदममानयाः विमह्नियाः 
समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः अबस्त। एविञ्च ब्धिकममाश्रियमासश्रितविमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस ब्धिकमक्षे वितरतक्षे इमत न अव्यमामप्तयाः। ब्धिकमस्य 
आश्रिययाः  महमानसमामदकमम्।  महमानसमादबौ  आसश्रितयाः  विमह्नियाः  ब्धिकममाश्रियमासश्रितनो  विमह्नियाः।  अस्य  विह्निक्षेयाः  असब्धिकरणक्षे 
महमानसमादबौ  ब्धिकमस्तपु  अबस्त  एवि।  अतयाः  अयस  ब्धिकमयाः  समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसममानमासब्धिकरणयाः।  तबस्मनम् 
समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस वितरतक्षे। अतयाः अव्यमामप्तयाः विमाररतमा। 

पविरतनो ब्धिकमविमानम् विह्निक्षेयाः इमत अनपुममानस्थलक्षे पविरतयाः पकयाः,  ब्धिकमयाः समाध्ययाः,  विमह्नियाः हक्षेतपुयाः समाब्धिनमम्। विह्निक्षेयाः 
आश्रिययाः यथमा महमानसमामदकमम् तथमा तप्तमायनोगनोलकममप। ब्धिकमयाः अयनोगनोलकक्षे  न वितरतक्षे। ब्धिकममाभमाविस्य असब्धिकरणक्षे 
वितरममाननो विमह्नियाः समाध्यमाभमाविमासब्धिकरणक्षे वितरममानयाः असदक्षेतपुयाः भविमत। विमह्नियाः असदक्षेतपुयाः इमत ससदमम्। असदक्षेतबौ 
लकणस गच्छमत चक्षेदमतव्यमामप्तयाः भविमत। अत्र समाब्धिनस विमह्नियाः। तस्यमाश्रिययाः महमानसमामदकमम्। तबस्मनम् आसश्रितयाः 
ब्धिकमयाः। तदकमसमाममानमासब्धिकरण्यस विह्निबौ वितरतक्षे। अतयाः समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस विह्निबौ वितरतक्षे। अतयाः 
अमतव्यमामप्तयाः।  तदमारणमाय  समाब्धिनस्य  अरक्षेषत्विस  मविरक्षेषणस  मनविक्षेरनतीयमम्।  तदमा 
अरक्षेषसमाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस  व्यमामप्तलकणस  भविमत।  अरक्षेष  अथमारतम् 
यमावित्समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम् इत्यथरयाः। तक्षेन  नमामतव्यमामप्तयाः। यतम् समाध्यस समाब्धिनस्य सविरषपु 
आश्रियक्षेषपु  वितरतक्षे,  तदक्षेवि  यमावित्समाब्धिनमाश्रियमासश्रितस  समाध्यस  भविमत।  प्रकपृ तक्षे  च  समाब्धिनस  विमह्नियाः।  तस्यमाश्रिययाः 
अयनोगनोलकमम्।  तबस्मनम्  ब्धिकमयाः  नमाबस्त।  अतयाः  ब्धिकमयाः  विह्निक्षेयाः  यमावित्सपु  आश्रियक्षेषपु  नमाबस्त।  अतयाः 
अरक्षेषविह्न्यमाश्रियमासश्रितयाः ब्धिकमनो  नमाबस्त। तक्षेन  अरक्षेषविह्न्यमाश्रियमासश्रितब्धिकमसमाममानमासब्धिकरण्यस  विह्निबौ  नमाबस्त इमत 
नमामतव्यमामप्तयाः। एविमम् अरक्षेषसमाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तलकणमम्। यदमप व्यमामप्तलकणक्षे 
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नद्वैकक्षे  दनोषमायाः भविबन्त,  तक्षेषमास सममानमाब्धिमानमाय महमानम् प्रयमासयाः मक्रयतक्षे। परन्तपु स सविर्योऽमप प्रपञ्चयाः उनतककमासपु 
अध्यक्षेययाः। 

व्यमामप्तयाः कथस जमायतक्षे। जगमत यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदररनमम्, व्यमभचमारस्य च 
अदररनस भविमत तदमा ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकयाः प्रत्यकयाः अनपुभवियाः जमायतक्षे। अयस व्यमाप्तक्षेयाः अनपुभवियाः, 
अयमक्षेवि व्यमामप्तजमानमममत नमाम्नमा प्रससदयाः। व्यमाख्यमातमा व्यमामप्तयाः। 

सदक्षेतपुयाः
यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः अबस्त एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे वितरतक्षे  स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः इमत उकमक्षेवि। हक्षेतपुरक्षेवि 

सलङमममत कथ्यतक्षे। सलङमम् अन्विमय एकप्रकमारकमक्षेवि। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

. 15 घटसममानमासब्धिकरणयाः पटयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

. 16 पररष्कपृ तस व्यमामप्तलकणस मकमम्। 

. 17 कयाः सदक्षेतपुयाः। 

. 18 सलङस कमतमविसब्धिमम्। 

. . )8 4 1 जगबन्मथ्यमात्विमम्
नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन इत्यमामदमभयाः बहहमभयाः श्रिपुमतमभयाः अथमारतम् आगमप्रममाणक्षेन ससद्ध्यमत यदम् जगतम् 

ममथ्यमा  इमत।  तथमामप  यक्षे  नमाबस्तकमादययाः  आगमप्रमाममाण्यस  नमाङतीकपु विरबन्त  मकन्तपु  अनपुममानस  प्रममाणत्विक्षेन 
अङतीकपु विर बन्त,  तमानम् प्रमत अमप बनोब्धिमयतपुमम् अनपुममानक्षेन जगतयाः ममथ्यमात्विस समाध्यतक्षे। अदद्वैतसमाकमात्कमारक्षे जगतयाः 
ममथ्यमात्विस्य अनपुममानस्य मपुख्यस प्रयनोजनमम्। 

तदनपुममानस मह  -  ब्रहमभनस सविर  ममथ्यमा  ब्रहमभनत्विमातम्  इमत। यदक्षेविस तदक्षेविमम्,  यथमा रपुमकरूप्यमम् 
इमत। इदमनपुममानमम् अत्र मपुख्यमम्। अस्य अनपुममानस्य अब्धियाः मपुख्यमानपुममानमम् इमत रूपक्षेणमामप क्विमचदम् उलक्षेखयाः 
कररष्यतक्षे। क्विमचदम् ममथ्यमात्विमानपुममानमम् इत्यमप उलक्षेखयाः भमविष्यमत। 

अबस्मननपुममानक्षे  'ब्रहमभनस सविरमम्'  मह पकयाः। ममथ्यमात्विस मह समाध्यमम्। ब्रहमभनत्विस मह हक्षेतपुयाः। दृषमान्तक्षे 
यत्र यत्र ब्रहमभनत्विस तत्र तत्र ममथ्यमात्विमम् इमत यदक्षेविस तदक्षेविमम् इत्यस्यमाथरयाः। 

ब्रहमभनस सविरमम् इमत अनपुक्त्विमा कक्षे विलस सविरमम् इमत यमद पकयाः तमहर  तबस्मनम् ब्रह अमप अन्तभरविमत। 
तक्षेन ब्रहमण अमप ममथ्यमात्विमापसत्तयाः। अतयाः उकस  ब्रहमभनमम् इमत। 
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हक्षेतबौ समाध्यस्य व्यमामप्तयाः अबस्त चक्षेतम् तक्षेन हक्षेतपुनमा अन्यत्र समाध्यमम् अनपुममातपुस रक्यतक्षे। यथमा ब्धिकमक्षे यमद 
विह्निक्षेयाः व्यमामप्तयाः गपृह्यतक्षे तमहर  अन्यत्र यत्र ब्धिकमयाः अबस्त तत्र विमह्नियाः समाब्धिमयतपुस रक्ययाः। एविमम् ममथ्यमात्विस्य व्यमामप्तयाः 
ब्रहमभनत्विक्षे गपृह्यतक्षे चक्षेतम् अन्यत्र यत्र ब्रह्ममभनत्विमम् अबस्त तत्र ममथ्यमात्विमम् अबस्त इमत अनपुममानस कतपुर रक्यतक्षे। 
अतयाः यमद कक्षे नमामप प्रममाणक्षेन ममथ्यमात्विव्यमाप्यस ब्रहमभनत्विमम् इमत जमानमम् भविमत न विक्षेमत परतीकणतीयमम्। तत्र 
उदमाहरणमम्  अबस्त रपुमकरजतमम्।  रपुमकरजतस  ब्रहमभनमम्  इमत स्पषमम्।  ममथ्यमा  न  विक्षेमत  मविचमारणमा।  यमद 
रपुमकरजतक्षे  ममथ्यमात्विस  ससदस  नमाबस्त  तमहर  दृषमान्तमाससमदयाः  दनोषनो  जमायतक्षे।  रपुकबौ  यदम्  रजतस  भमासतक्षे  ततम् 
रपुमकरजतमम्।  दृषमान्तक्षे  हक्षेतपुसमाध्ययनोयाः  सहचमारदररनक्षेन  व्यमामप्तमनश्चयनो  भविमत।  परन्तपु  यमद  दृषमान्तक्षे  रजतक्षे 
ममथ्यमात्विस न स्यमातम् तमहर  व्यमामप्तमनश्चयनो न भविक्षेतम्। अतयाः रजतक्षे ममथ्यमात्विमम् अबस्त न विक्षेमत मविचमारणमा इमत 
उकमम्। 

रपुकबौ  रजतस्य  कदमामचतम्  प्रततीमतभरविमत।  परन्तपु  इयस  रपुमकयाः  इमत  रजतस्य  असब्धिष्ठमानस्य 
प्रत्यकजमानक्षेन रपुमकमविषयकमम् अजमानमम्, अजमानकमायर रजतस च मनवितरतक्षे। तदमा रजतस्य उपलबबब्धियाः न भविमत। 
ततयाः अनयमा अनपुपलबध्यमा नमात्र रजतमम् इमत रजतमाभमाविस्य जमानस जमायतक्षे। तक्षेन रजतक्षे ममथ्यमात्विस ससद्ध्यमत। 
अतयाः  रपुमकरजतस  ममथ्यमा  ब्रहमभनत्विमातम्  इमत  दृषमान्तस्य  अससमदयाः  नमाबस्त।  ततश्च  ममथ्यमात्विव्यमाप्यस 
ब्रहमभनत्विमम् इमत जमानमम् भविमत। एविञ्च अन्यत्र ब्रहमभनत्विस्य दररनक्षेन ममथ्यमात्विमम् अनपुममातपुस सपुरकमम्। 

आकक्षेपयाः - 

प्रमामतभमाससकरजतक्षे यथमा ब्रहमभनत्विमम् अबस्त तथमा अमविदमाजन्यत्विमम् दनोषजन्यत्विस चमाबस्त। यतनो 
मह प्रमामतभमाससकरजतस्य उपमादमानकमारणस मह अमविदमा एवि। एविञ्च चकपुरमामददनोषविरमादक्षेवि रजतस भमासतक्षे। एविमम् 
सविरषपु प्रमामतभमाससकपदमाथरषपु अमविदमाजन्यत्विमम् दनोषजन्यत्विस चमाबस्त, ममथ्यमात्विममप अबस्त। अत्र यमद कबश्चतम् 
ममथ्यमात्विव्यमाप्यस  ब्रहमभनत्विमममत  न  जमानमामत,  परन्तपु  ममथ्यमात्विव्यमाप्यमम्  अमविदमाजन्यत्विमम्  अथविमा 
ममथ्यमात्विव्यमाप्यमम् दनोषजन्यत्विमम् इमत व्यमामप्तस जमानमामत। स जनयाः ब्रहमभनक्षेषपु अमविदमाजन्यत्विरूपमम् हक्षेतपु स दृष्टमा 
ममथ्यमात्विमम् अनपुममननोमत। दनोषजन्यरूपमम् हक्षेतपुस दृष्टमा विमा ममथ्यमात्विमम् अनपुममननोमत। तथमा समत ब्रहमभनत्विजमानस 
मविनद्वैवि ममथ्यमात्विजमानस  जमायतक्षे  इमत तमहर  कपु तयाः ब्रहमभनत्विस  हक्षेतपुत्विक्षेन कल्प्यतक्षे  इमत आकक्षेपयाः। तत्रनोच्यतक्षे  - 
अजमानजन्यमम् प्रमामतभमाससकस  रजतमामदकस  यथमा ममथ्यमा तथमा अनमामद अजमानमम् अमप ममथ्यमा। अतनोऽन्यदमातरमम् 
इमत श्रिपुतक्षेयाः।  (अतयाः ब्रहणयाः अन्यदम् मभनमम्  आतरमम्  ममथ्यमा।  )  अनयमा श्रिपुत्यमा ब्रहमभनस सविर  ममथ्यमा इमत 
प्रमतपमादतक्षे।  रजतक्षे  अजमानजन्यत्विमम्  दनोषजन्यत्विस  चमाबस्त  परन्तपु  अजमानक्षे  अजमानजन्यत्विस  दनोषजन्यत्विस  च 
नमाबस्त। यतनो मह अजमानमम् अनमामद वितरतक्षे। तदम् जन्यस  नमाबस्त। परन्तपु  तबस्मनम्  ममथ्यमात्विमम्  अबस्त। तमहर  
अजमानस्य ममथ्यमात्विसमाब्धिनमाय कबश्चतम् हक्षेतपुयाः कल्पनतीययाः एवि। यथमा रजतस्य ममथ्यमात्विसमाब्धिनक्षे ब्रहमभनत्विमम् 
अनङतीकपृ त्य  अजमानजन्यत्विस  दनोषजन्यत्विस  विमा  हक्षेतपुत्विक्षेन  अङतीकपृ तमम्  आकक्षेपकत्रमार  तदतम्  एतद्दयमम्  अत्र 
ममथ्यमात्विस्य समाब्धिकस  नमाबस्त।  परन्तपु  अजमानक्षे  ब्रहमभनत्विमबस्त।  अतयाः अजमानक्षे  ममथ्यमात्विसमाब्धिनमाय यथमा 
ब्रहमभनत्विमम् हक्षेतपुत्विक्षेन अङतीकतरव्यमक्षेवि तथमा अन्यत्रमामप रजतमादबौ ब्रहमभनत्विमम् एवि हक्षेतपुत्विक्षेन अङतीकपृ तस चक्षेतम् 
लमाघविममप अबस्त। 
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यमाविदम्  समाध्यस  यदम्  ममथ्यमात्विस  ततम्  मकमममत न  जमायतक्षे  तमावितम्  कस्यमामप  पदमाथरस्य ममथ्यमात्विमम् 
अनपुममातपुस न रक्यतक्षे। अतयाः आदबौ ममथ्यमात्विस्य लकणस प्रस्तकयतक्षे। 

. . )8 4 2 ममथ्यमात्विमम्
स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमत-यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विमम् ममथ्यमात्विस्य लकणमम्। 

अत्र क्रमरयाः अस्य लकणस्य पदकपृ त्यमम् प्रदश्यरतक्षे। लकणस्य एकमासरयाः अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् 
इमत। तमसरममादमाविमादमाय पदकपृ त्यमम् उपन्यस्यतक्षे। 

यमद अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् इमत एतमाविदक्षेवि ममथ्यमात्विस्य लकणस तमहर  ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा 
ब्रहमभनत्विमातम् इमत ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे ससदसमाब्धिनदनोषनो जमायतक्षे। 

घटयाः अमनत्ययाः अवियमवित्विमातम् इमत अनपुममानक्षे  अमनत्यत्विस मकमममत चक्षेतम्  अमनत्यत्विस मह कमायरत्विमम्। 
तदमा तदक्षेवि अनपुममानमम् घटयाः कमायरयाः अवियमवित्विमातम् इमत रूपक्षेणमामप विकपुस  रक्यतक्षे। तदतम् ममथ्यमात्विमानपुममानक्षेऽमप 
मक्रयतक्षे चक्षेतम् अनपुममानमाकमारयाः इत्थमम् भविमत - ब्रहमभनस सविरमम् अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमग ब्रहमभनत्विमातम् इमत। अत्र 
ससदसमाब्धिनत्विदनोषयाः। स च कथमम्। घटमामदकमम् एकत्र मविदतक्षे चक्षेतम् अन्यत्र तस्य अत्यन्तमाभमावियाः भविमत। अस्य 
अत्यन्तमाभमाविस्य  प्रमतयनोमग  घटमामदकमम्।  प्रमतयनोमगत्विस  च  घटमादबौ।  एविस  घटमादबौ  अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस 
ससदमक्षेविमाबस्त। तस्य समाब्धिनमाथरमम्  -  ब्रहमभनस  सविरमम्  अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमग ब्रहमभनत्विमातम्  इमत अनपुममानस 
ससदस्य समाब्धिनस करनोततीमत ससदसमाब्धिनत्विदनोषयाः तस्य। 

अतयाः  ममथ्यमात्विलकणक्षे  मकसञ्चतम्  ससरनोब्धिनस  मक्रयतक्षे।  तथमामह  - 
स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत एतमाविलकणस मक्रयतक्षे। यबस्मनम् ममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयस 
'स्वि'पदक्षेन तस्य गहणस कतरव्यमम्। घटमादबौ ममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयमम् इमत स्विस घटमामदकमम्। स्वियस यबस्मनम् आश्रियक्षे 
तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन  अबस्त,  तबस्मनम्  आश्रियक्षे  स्विस्य  अत्यन्तमाभमावियाः  कदमामप  न  भविमत।  स्विस्य  आश्रियक्षे 
मविदममानस्य अत्यन्तमाभमाविस्य स्वियस प्रमतयनोमग नमाबस्त। अतयाः स्विबस्मनम् स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस 
न क्विमचदमप प्रससदमम्। अतयाः ईदृरस  प्रमतयनोमगत्विस  न ससदमम्। तक्षेन प्रनोकयाः ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो न जमायतक्षे। 
परन्तपु ईदृरस प्रमतयनोमगत्विमम् अप्रससदमम् इमत ममथ्यमात्विमानपुममानस्य असम्भविदनोषयाः अथविमा समाध्यमाप्रससमददनोषयाः 
जमायतक्षे।  (अप्रससदमम्  इत्यस्यमाथरयाः  यतम्  अलतीकपदमाथरयाः,  तमादृरपदमाथरयाः  नद्वैवि  प्रममतयाः,  नमाबस्त  एवि। 
तमादृरपदमाथरस्य  अभमावियाः  कक्षे विलमान्वियती  इत्यमप  कथ्यतक्षे।)  ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे  ममथ्यमात्विस  समाध्यमम्।  परन्तपु 
स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत यमद ममथ्यमात्विस तमहर  तमादृरस ममथ्यमात्विमम् अप्रससदमम्। 
अतयाः समाध्यमाप्रससमददनोषयाः। 

समाध्यमाप्रससमददनोषविमारणमाय  लकणमम्  ईषतम्  पररबष्क्रयतक्षे।  स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमत-

मनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत लकणस मक्रयतक्षे। अत्र यस्य ममथ्यमात्विस स स्विपदक्षेन बनोध्ययाः। 
स्विस्य आश्रियरूपक्षेण अमभमतपदमाथर  वितरममाननो ययाः अत्यन्तमाभमावियाः,  तत्प्रमतयनोमगत्विमम्  ममथ्यमात्विमम्  इत्यथरयाः। 
तथमामह - रपुमकरजतस्थलक्षे पपुरनोविमतरमन पदमाथर इदस रजतमम् इमत प्रततीमतयाः भविमत। अत्र इदस मविरक्षेष्यस रजतस च 
प्रकमारयाः।  रजतस्य आश्रिययाः  विस्तपुतयाः  इदस  नमाबस्त।  परन्तपु  रजतस्य आश्रियरूपक्षेण  इदस  प्रततीयतक्षे।  अथमारतम् 
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रजतप्रकमारकप्रततीतक्षेयाः मविरक्षेष्यमम् इदमम्। अबस्मनम् रजतस्य अत्यन्तमाभमावियाः मविदतक्षे। एविञ्च  अत्यन्तमाभमाविस्य 
नमात्र रजतमम् इत्यमाकमारप्रततीमतयाः भविमत। अस्य अत्यन्तमाभमाविस्य प्रमतयनोमग रजतमम्। प्रमतयनोमगत्विस रजतक्षे इमत 
रजतक्षे ममथ्यमात्विमम्। स्विस्य (रजतस्य) आश्रियत्विक्षेन अमभमतमम् (इदमम्, पपुरनोवितर पदमाथरयाः) अमभमतक्षे (अबस्मनम्) 
स्विस्य  (रजतस्य)  अत्यन्तमाभमावियाः  अबस्त।  अतयाः  स्विबस्मनम्  स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमतमनष्ठमात्यन्तमाभमाविस्य 
प्रमतयनोमगत्विमम्  इमत लकणगमनमातम्  ससध्यमत रजतस्य ममथ्यमात्विमम्।  एविञ्च ईदृरस  समाध्यस  प्रससदमम्।  अतयाः 
प्रनोकयाः समाध्यमाससमददनोषनो विमाररतयाः। 

स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमत-मनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विस  ममथ्यमात्विमम्  इमत  लकणक्षे  कपृ तक्षेऽमप 
ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो  जमायतक्षे।  तथमामह  -  विपृकक्षे  रमाखमायमामम्  एकत्र  कमपयाः  उपमविषयाः।  अतयाः  कमपससयनोगयाः  विपृकक्षे 
रमाखमाविच्छक्षेदक्षेन अबस्त। ससयनोगयाः आब्धिक्षेययाः,  विपृकयाः आब्धिमारयाः। अतयाः आब्धिक्षेयतमासम्बन्ब्धिक्षेन विपृकयाः ससयनोगविमानम् इमत 
प्रततीमतयाः जमायतक्षे। आब्धिक्षेयतमासम्बन्ब्धिक्षेन मकलमाविच्छक्षेदक्षेन कमपससयनोगयाः नमाबस्त। अतयाः ससयनोगमाभमाविविमानम् विपृकयाः इमत 
प्रततीमतयाः जमायतक्षे। ससयनोगस्य आश्रियत्विक्षेन अमभमतक्षे  विपृकक्षे  ससयनोगमाभमावियाः अमप अबस्त। अतयाः ससयनोगमाश्रियत्विक्षेन 
अमभमतक्षे  विपृकक्षे  ययाः  अत्यन्तमाभमावियाः,  तस्य  प्रमतयनोमगत्विस  ससयनोगक्षे  इमत  तपु  जमातमक्षेवि।  तस्य  जमानमाथर 
ममथ्यमात्विमानपुममानस्यमाविश्यकतमा  नमाबस्त।  अतयाः  एविस  स्थलक्षेषपु  ममथ्यमात्विस  ससदमक्षेवि।  अतयाः  ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे 
ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो जमायतक्षे। 

ममथ्यमात्विमानपुममानक्षेन  ममथ्यमात्विस  समाब्धिनतीयमम्।  परन्तपु  यमद स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमत-मनष्ठमात्यन्तमाभमावि-

प्रमतयनोमगत्विमम्  इमत  ममथ्यमात्विलकणस  तमहर  इदस  लकणस  ममथ्यमात्विस  न  समाब्धियमत।  ममथ्यमात्विस  तपु  सत्यत्विस्य 
मविरुदमम्।  परन्तपु  इदस  लकणस  सत्यत्विमविरुदस  ममथ्यमात्विमम्  असमाब्धिमयत्विमा  अथमारन्तरस  कल्पयमत।  मकस  तदम् 
अथमारन्तरमम्।  अनक्षेन  लकणक्षेन  कस्य  ममथ्यमात्विमम्  आगतमम्।  कमपससयनोगस्य।  कमपससयनोगयाः 
स्विमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोगती इमत अथमारन्तरस कल्पयमत। पदमाथरयाः यबस्मनसब्धिकरणक्षे वितरतक्षे  तबस्मनसब्धिकरणक्षे यमद 
तस्य  अत्यन्तमाभमावियाः  अमप  स्यमातम्  तमहर  स  पदमाथरयाः  अव्यमाप्यविपृसत्तयाः  कथ्यतक्षे।  कमपससयनोगक्षे 
स्विमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् इमत अव्यमाप्यविपृसत्तत्विस्य समाब्धिनस करनोमत इदस लकणमम्। ईदृरमक्षेवि यमद ममथ्यमात्विस 
तमहर  ततम् सत्यत्विमविरुदममप नमाबस्त एविञ्च अव्यमाप्यविपृसत्तत्विरूपमम् अथमारन्तरममप कल्पयमत। अयममप दनोषयाः। 
अतयाः  दनोषदयविमारणमाय  लकणक्षे  इतनोऽमप  पररष्कमारयाः  मविब्धितीयतक्षे।  स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमत-

यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विस  ममथ्यमात्विमम्  इमत लकणस मक्रयतक्षे। यमावितम्-पदस्यमाथरयाः समाकल्यमम् इमत। 
समस्तमावियविमायाः  इत्यथरयाः।  तथमाच  स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमतक्षे  यमाविमत  समस्तमावियविमात्मकक्षे  बस्थतनो  ययाः 
अत्यन्तमाभमावियाः,  तत्प्रमतयनोमगत्विस  यमद  स्विस्य  स्यमातम्  तमहर  स्विस्य  ममथ्यमात्विमम्  स्यमामदत्यथरयाः।  यथमा 
रजतमाश्रियत्विक्षेन  अमभमतक्षे  यमाविमत  अथमारतम्  समगक्षे  (सविमारवियविक्षेषपु)  रपुक्त्यमात्मकक्षे  विस्तपुमन  वितरममानयाः  ययाः 
अत्यन्तमाभमावियाः तत्प्रमतयनोमगत्विस रजतस्य अबस्त। अतयाः रजतस्य ममथ्यमात्विससमदयाः। 

एविस  -  स्विमाश्रियत्विक्षेन  अमभमत-यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विमम्  इमत  ममथ्यमात्विस्य  इमत 
लकणमममत ससदमम्। 

स्विस - ममथ्यमात्विक्षेन अमभमतयाः पदमाथरयाः। तस्य आश्रियत्विक्षेन अमभमतस यतम् यमाविदम् च विस्तपु, तमनष्ठयाः ययाः 
अत्यन्तमाभमावियाः,  तत्प्रमतयनोमगत्विस  ममथ्यमात्विमम्  इत्यथरयाः।  तथमा  च स्विमम्  घटमामदकमम्।  तदमाश्रियत्विक्षेन  अमभमतस 
कपमालमामदकमम्। तमनष्ठयाः अत्यन्तमाभमावियाः - घटमादत्यन्तमाभमावियाः। तत्प्रमतयनोमगत्विस घटमादक्षेयाः अबस्त। अतयाः घटमादक्षेयाः 
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ममथ्यमात्विस ससध्यमत। व्यमाविहमाररकयाः घटमामदयाः कपमालमादबौ वितरतक्षे  एवि। न तपु तस्य अत्यन्तमाभमावियाः कलमापमादबौ। 
तथमामप  पमारममासथरकत्विक्षेन  घटमामदयाः  कदमामप  कपमालमादबौ  न  वितरतक्षे।  अतयाः  पमारममासथरकत्विक्षेन  कपमालक्षे  घटमादक्षेयाः 
अत्यन्तमाभमावियाः अबस्त एवि। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -५

. 19 कयमा श्रिपुत्यमा जगबन्मथ्यमात्विस जमायतक्षे। 

. 20 जगबन्मथ्यमात्विमानपुममानस मकमम्। 

. 21 ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृ तस लकणस सलखत। 

. )8 5 उपममानमम्
उपममानजमानमाय समादृश्यजमानमम् अपक्षेमकतमममत लबौमककदृषमान्तक्षेन मकसञ्चमलख्यतक्षे। 

. . )8 5 1 समादृश्यमम् 
लनोकक्षे  नद्वैकक्षे  पदमाथमारयाः  भविबन्त  यक्षेषपु  परस्परसमाब्धिमारणब्धिममारयाः  भविबन्त।  यथमा  विटविपृकयाः  आम्रिविपृकश्च। 

विटविपृकस्य बतीजस  भविमत,  बतीजरनोपणक्षेन विटविपृकयाः अङ्कपु ररतनो  भविमत,  क्रमरयाः एब्धितक्षे।  ततयाः रमाखमायाः जमायन्तक्षे। 
पत्रमामण जमायन्तक्षे।  प्ररमाखमायाः जमायन्तक्षे।  छमायमा  भविमत। विपृकयाः ऊध्विरमम्  विब्धिरतक्षे।  एविमक्षेवि आम्रिविपृकस्यमामप मविषयक्षे 
भविमत। अतयाः विटस्य नद्वैकक्षे  ब्धिममारयाः आम्रिविपृकक्षे सबन्त। एतक्षे ब्धिममारयाः यथमा विटक्षे सबन्त तथमा आम्रिक्षेऽमप सबन्त। अतयाः 
विटसदृरयाः आम्रिविपृकयाः इमत व्यविहमारयाः लनोकक्षे  कतपुर रक्ययाः। व्यपुत्क्रमक्षेण आम्रिस्य एतमादृरमायाः नद्वैकक्षे  ब्धिममारयाः विटक्षे सबन्त 
इमत कबश्चतम् विकपु ममच्छमत चक्षेतम् आम्रिविपृकसदृरयाः विटयाः इत्यमप विमाक्यप्रयनोगयाः भमवितपुमम् अहरमत। विटस्य कक्षे मचदम् 
असमाब्धिमारणब्धिममारयाः  सबन्त यक्षे  आम्रिविपृकक्षे  नद्वैवि  सबन्त।  अत्र विटविपृकमनष्ठमायाः  यक्षे  असमाब्धिमारणब्धिममारयाः  तक्षेभ्ययाः मभनमायाः 
विटविपृकगतब्धिममारयाः  एवि  समादृश्यमम्।  तथमामह  समादृश्यलकणमम्  असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहहब्धिमरवित्त्विमम्  इमत। 
असमाब्धिमारणक्षेभ्ययाः  अन्यक्षे  तद्गतमायाः  बहवियाः  ब्धिममारयाः  असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहहब्धिममारयाः।  एतक्षे  यबस्मनम्  स 
असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहहब्धिमरविमानम्। तस्य भमावियाः असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहहब्धिमरवित्त्विमम्। 

अपरममप लकणमबस्त  -  तमद्भिनत्विक्षे  समत तद्गतभकयनोब्धिमरवित्त्विमम्।  यथमा आम्रिविपृकयाः विटमादम् मभनयाः। 
अतयाः तबस्मनम्  विटमभनत्विमम्  अबस्त। विटस्य यक्षे  भकयमाससयाः  (असब्धिकमायाः)  ब्धिममारयाः  तक्षे  आम्रिविपृकक्षेऽमप सबन्त इमत 
विटगतभकयनोब्धिमरवित्त्विमम् आम्रिविपृकक्षे  इमत लकणसमन्विययाः। एविमक्षेवि गनोमभनयाः ममहषयाः। चत्विमारयाः पमादमायाः,  लमाङकलमम्, 
शृङदयमम् इत्यमादययाः भकयमाससयाः गनोब्धिममारयाः ममहषक्षे सबन्त। अतयाः ममहषक्षे गनोमभनत्विमम् अबस्त, गनोगतभकयनोब्धिममारयाः अमप 
सबन्त इमत ममहषक्षे गनोसमादृश्यमम् अबस्त। समादृश्यस सम्बन्ब्धिमविरक्षेषयाः। अतयाः तस्य एकयाः प्रमतयनोगती भविमत अपरयाः 
अनपुयनोगती भविमत। 
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यदमा  गनोगतब्धिममारयाः  ममहषक्षे  इमत,  अथमारतम्  गनोसमादृश्यमम्  ममहषक्षे  इमत  मविविकमा  तदमा  गबौयाः 
गनोमनरूमपतसमादृश्यस्य प्रमतयनोगती,  ममहषयाः समादृश्यस्य अनपुयनोगती इमत कथ्यतक्षे। यदमा तपु ममहषगतब्धिममारयाः गमवि 
अथमारतम् ममहषसमादृश्यस गमवि इमत मविविकमा तदमा ममहषमनरूमपतसमादृश्यस्य ममहषयाः प्रमतयनोगती, गबौयाः अनपुयनोगती इमत 
कथ्यतक्षे।  गनोमनरूमपतसमादृश्यस  ममहषमनरूमपतसमादृश्यमादम्  मभनमक्षेवि  भविमत।  अन्यथमा  गनोसदृरस्य  ममहषस्य 
दररनक्षे ममहषसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। गनोदररनक्षे च गनोसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। 

. . )8 5 2 उपममानमम्
चद्वैत्रयाः नमाम कबश्चतम् जनयाः गमास जमानमामत। परन्तपु गविययाः कयाः इमत न जमानमामत। गविययाः विन्ययाः कबश्चतम्  

परपुमविरक्षेषयाः। चद्वैत्रयाः विनस गच्छनम् आरण्यकपपुरुषस गवियजमानविन्तस पपृच्छमत,  कयाः गविययाः इमत। तस प्रमत स पपुरुषयाः 
विदमत - यथमा गबौयाः तथमा गविययाः इमत। अस्ममादम् विमाक्यमादम् 'गनोसदृरयाः गविययाः' इमत परनोकविमाक्यमाथरजमानस जमायतक्षे। 
ततश्च विनस गतयाः चद्वैत्रयाः एकस  परपुमपण्डस पश्यमत। विस्तपुतयाः स परपुयाः गनोसदृरयाः। अतयाः गनोसदृरनो गविययाः इमत 
विमाक्यमाथर  चद्वैत्रयाः  स्मरमत।  चद्वैत्रस्य स्मपृतबौ  अमप गनोसमादृश्यमम्  अबस्त,  सम्मपुखबस्थतक्षे  परबौ  अमप गनोसमादृश्यस 
प्रत्यकतीकरनोमत।  इत्थस  स्मरणमात्मकजमानसहकपृ तक्षेन  गनोसमादृश्यमविषयकप्रत्यकजमानक्षेन  इदस  जमानस  जमायतक्षे  यतम् 
एतत्परपुजमाततीयमायाः सविर परवियाः गवियपदविमाच्यमायाः इमत। 

गवियक्षे गनोसमादृश्यदररनक्षेन गनोदक्षेहक्षे गवियसमादृश्यस्य जमानस भविमत। गविययाः समनमहतयाः वितरतक्षे परन्तपु गबौयाः 
असमनमहतयाः वितरतक्षे। गविमा सह न कस्यमामप इबन्द्रियस्य कनोऽमप समनकषरयाः वितरतक्षे। तथमामप अबस्मनम् असमनमहतक्षे 
गमवि जमायममानमम् इदस गवियसमादृश्यजमानमक्षेवि उपमममतयाः। गवियक्षे गनोसमादृश्यक्षे जमातक्षे एवि गमवि गवियसमादृश्यस जमायतक्षे 
इमत अन्वियसहचमारयाः। गवियक्षे गनोसमादृश्यक्षे अजमातक्षे गमवि गवियसमादृश्यस न जमायतक्षे इमत व्यमतरक्षेकसहचमारयाः। अतयाः 
गमवि गवियसमादृश्यजमानस प्रमत गवियमनष्ठगनोसमादृश्यजमानस करणमम्। तदक्षेवि उपममानमम् इमत कथ्यतक्षे। 

चद्वैत्रयाः अरण्यक्षे परपुदक्षेहक्षे गनोसमादृश्यस पश्यमत। गनोसदृरयाः गविययाः इमत न जमानतीयमातम् तमहर  तबस्मनम् परपुदक्षेहक्षे 
स गनोसमादृश्यस न पश्यक्षेतम्। अतयाः गनोसदृरयाः गविययाः इमत जमानमम् अपक्षेमकतमक्षेवि। अत्र उपमक्षेययाः गविययाः। चद्वैत्रस्य 
उपमक्षेयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः जमायतक्षे। इयस विपृसत्तरक्षेवि उपममानमम्। गवियमनष्ठस गनोसमादृश्यजमानस मविनमा इयस विपृसत्तयाः 
नद्वैवि जमायतक्षे। एतदपृत्तक्षेयाः जनकमम् गवियमनष्ठस गनोसमादृश्यजमानमम्। अतयाः इदस समादृश्यजमानस गबौणमम् उपममानमम्। मपुख्यमम् 
उपममानस तपु उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तरक्षेवि। यतनो मह उपमक्षेयमाकमारविपृसत्तस मविनमा उपमममतयाः नद्वैवि भमवितपुमम् अहरमत। 

प्रकमारमान्तरक्षेण स एवि मविषययाः प्रमतपमादतक्षे बनोब्धिसबौकयमारय - 

चद्वैत्रयाः गनोसदृरयाः गविययाः इमत जमानमामत। विनस  गच्छमत। परपुमपण्डस  पश्यमत। स परपुमपण्डयाः गनोदृरयाः 
अबस्त।  अतयाः गनोसदृरयाः गविययाः  इमत स्मरमत।  एविञ्च सम्मपुखक्षे  गवियक्षे  गनोसमादृश्यस  पश्यमत। अत्र समादृश्यमम् 
उपमक्षेयमम्। उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तयाः जमायतक्षे। इयस विपृसत्तयाः उपममानप्रममाणमम्। ततयाः परस चद्वैत्रयाः मचन्तयमत - मदतीयनो गबौयाः 
गवियसदृरयाः  इमत।  अब्धिपुनमा  गनोमनष्ठ-गवियसमादृश्यस  जमानस  तस्य  जमायतक्षे।  इदस  जमानमक्षेवि  उपमममतयाः।  यमद 
उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तयाः न जमायक्षेत तमहर गनोमनष्ठ-गवियसमादृश्यजमानस न उत्पदक्षेत। अतयाः समा विपृसत्तयाः उपममानप्रममाणमम्। 

समनमहतक्षे  गवियक्षे  गनोसमादृश्यजमानमम्  उपममानप्रममाणमम्।  असमनमहतक्षे  गमवि  गवियसमादृश्यजमानमम् 
उपमममतयाः। 
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गनोमनष्ठस गवियसमादृश्यस प्रत्यकक्षेण प्रममाणक्षेन जमातपुस न रक्यतक्षे यतनो मह इबन्द्रियस्य गविमा सह न कनोऽमप 
समनकषरयाः  भविमत।  गबौयाः  ब्धिमर।  गवियसमादृश्यस  ब्धिमरयाः।  ब्धिममरणयाः  इबन्द्रियक्षेण  सह  समनकषमारभमाविक्षे  ब्धिमरण  सह 
इबन्द्रियसमनकषरयाः  न  सम्भविमत।  एविस  गनोगत-समादृश्यक्षेन  इबन्द्रियमाथरसमनकषमारभमाविमातम्  गनोमनष्ठसमादृश्यमविषयकस  
प्रत्यकजमानस न उत्पदतक्षे। गवियक्षे गनोसमादृश्यस मह गमवि गवियसमादृश्यमम् इमत विकपुस  न रक्यतक्षे। गनोसदृरस्य गवियस्य 
दररनक्षे गवियसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। गनोदररनक्षे च गनोसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -६

. 22 समादृश्यलकणस मकमम्। 

. 23 कयाः समादृश्यस्य प्रमतयनोगती भविमत। 

. 24 गनोमनरूमपतसमादृश्यस गवियमनरूमपतसमादृश्यमम् एकमम् मभनस विमा। 

. 25 मकमम् उपममानप्रममाणमम्। 

. 26 कमा उपमममतयाः। 

पमाठसमारयाः

अबस्मनम् पमाठक्षे अमपुममानमम् उपममानमम् इमत प्रममाणदयमम् आलनोमचतमम्। तत्र अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस 
स्विमाथरपरमाथरभक्षेदक्षेन  मदमविब्धिमम्।  नद्वैयमामयकमानमास  मतक्षेन  सह विक्षेदमाबन्तनमास  मविरनोब्धियाः  अबस्त।  अतयाः दररनदयस्यमामप 
अनपुममानप्रमक्रयमा अत्र प्रदमररतमायाः। तत्रमादबौ पमाठक्षे प्रथममम् न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः प्रदमररतयाः। ततयाः परस 
विक्षेदमान्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमामदतयाः। 

अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस तदद्वैवि जमातपुस रक्यस यमद अनपुमममतजमानस स्यमातम्। अतयाः आदबौ कमानपुमममतयाः 
इमत आलनोमचतमम्। ततश्च परमाथमारनपुममानस प्रदमररतमम्। अनपुममानस्य हृदयस व्यमामप्तयाः। अतयाः व्यमामप्तयाः प्रपसञ्चतमा। 
ततश्च सदक्षेतकनम् उक्त्विमा जगबन्मथ्यमात्विमम् उकमम्। जगबन्मथ्यमात्विस्य अनपुममानस प्रदमररतमम्। तत्र ममथ्यमात्विस्य 
लकणस मविनमा जगबन्मथ्यमात्विमम् बनोदपुस न रक्यतक्षे इमत हक्षेतनोयाः ममथ्यमात्विलकणममप पररष्कपृ तमम्। 

अनपुममानमातम् परमम् उपममानप्रममाणमम् प्रमतपमामदतमम्। समादृश्यजमानस मविनमा उपममानप्रममाणमम् सपुष्ठपु  जमातपुस न 
रक्यमममत आदबौ समादृश्यस प्रपसञ्चतमम् अबस्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 न्यमामसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमादनतीययाः। 

. 2 विक्षेदमाबन्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमादनतीययाः। 
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. 3 व्यमामप्तजमानस्य अनपुमममतस प्रमत करणत्विमम् उपपमादयत। 

. 4 विक्षेदमान्तन्यमाययनोयाः अनपुममानक्रमक्षे भक्षेदस सलखत। 

. 5 व्यमामप्तजमानत्विक्षेन व्यमामप्तजमानजन्यमा मह अनपुमममतयाः इमत समविस्तरमम् प्रमतपमादयत। 

. 6 अनपुमममतलकणस्य दलकपृ त्यमम् प्रस्तकयतमामम्। 

. 7 अमपुमममतमम् आलनोचयत। 

. 8 परमाथमारनपुममानस मविरदयत। 

. 9 अनपुममतबौ कस्यमासरस्य अनपुमममतत्विमम् इमत सनोदमाहरणस प्रमतपमादयत। 

. 10 व्यमामप्तलकणस पररष्कपु रुत। 

. 11 ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृ तस लकणस सदलकपृ त्यस सलखत। ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृ तस लकणस सदलकपृ त्यस 
सलखत। 

. 12 ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृ तलकणस्य समन्वियस सलखत। 

. 13 समादृश्यस मविविपृणपुत। 

. 14 उपममानस मनरूपयत। 

. 15 उपमममतस मनरूपयत। 

. 16 उपममानस कथस प्रत्यकक्षेण न गतमाथरमम्। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 अनपुमममतश्च व्यमामप्तजमानत्विक्षेन व्यमामप्तजमानजन्यमा। 

. 2 स्विमाथमारनपुममानपरमाथमारनपुममानभक्षेदक्षेन अनपुममानस मदमविब्धिमम्। 

. 3 पविरतनो विमह्निममानम्। 

. 4 यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदररनक्षे  ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकस  प्रत्यकयाः 
अनपुभवियाः  जमायतक्षे।  अयस  व्यमाप्तक्षेयाः  अनपुभवियाः,  अयमक्षेवि  व्यमामप्तजमानमममत  नमाम्नमा  प्रससदयाः।  अयस 
प्रथमसलङपरमामररयाः कथ्यतक्षे। 

. 5 पकब्धिमरतमाजमानमम्। 

. 6 उदपुदयाः व्यमामप्तससस्कमारयाः। 

. 7 प्रमतयनोमगत्विक्षेन रूपक्षेण। 

. 8 व्यमामप्तजमानत्विक्षेन। 

. 9 अनपुभवित्विक्षेन। 

. 10 अनपुममतबौ। 

. 11 व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विस मह अनपुममतक्षेयाः लकणमम्। 
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. 12 परस्य अथरयाः प्रयनोजनस समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः। 

. 13 त्रययाः। 

. 14 विमह्निप्रकमारकमासरक्षे। 

. 15 घटपटबौ सममानमासब्धिकरणक्षे स्तयाः। 

. 16 अरक्षेषसमाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तलकणमम्। 

. 17 यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः अबस्त एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे वितरतक्षे स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः। 

. 18 अन्विमय इमत एकमविब्धिमक्षेवि। 

. 19 नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन। अतनोऽन्यदमातरमम्। 

. 20 ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा ब्रहमभनत्विमातम्। 

. 21 स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमत-यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विमम् ममथ्यमात्विस्य लकणमम्। 

. 22 समादृश्यलकणमम् असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहहब्धिमरवित्त्विमम् इमत। अपरममप लकणमबस्त - तमद्भिनत्विक्षे समत 
तद्गतभकयनोब्धिमरवित्त्विमम्। 

. 23 यद्गतभकयमाससनो ब्धिममारयाः अन्यबस्मनम् सबन्त इमत मविविकमा यस्य ब्धिममारयाः सयाः प्रमतयनोगती भविमत। यथमा 
गनोगतमायाः भकयमाससनो ब्धिममारयाः गवियक्षे सबन्त इमत मविविकमा तदमा गनोयाः ब्धिममारयाः इमत गबौयाः प्रमतयनोगती। 

. 24 मभनमम्। 

. 25 यबस्मनम् समादृश्यमम् उपममतबौ भमासतक्षे तमनरूमपतसमादृश्यमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः उपममानमम्। 

२६. असमनमहतक्षे समनमहतमनरूमपतसमादृश्यजमानमम् उपमममतयाः। 

॥ इमत अषमयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे षटम्  प्रममाणमामन सबन्त। तमामन च प्रत्यकमम्  अनपुममानमम्  उपममानमम्  रबदयाः अथमारपसत्तयाः 
अनपुपलबबब्धिश्चक्षेमत। प्रममा च पञ्चमविब्धिमा प्रत्यकप्रममा अनपुमममतप्रममा उपमममतप्रममा रमाबदबनोब्धिप्रममा अथमारपसत्तप्रममा 
चक्षेमत। तत्र प्रत्यकप्रममाणस प्रत्यकप्रममा च, अनपुममानप्रममाणमम् अनपुमममतप्रममा च, उपममानप्रममाणमम् उपमममतप्रममा च 
इमत चत्विमारर  प्रममाणमामन चतस्रयाः प्रममाश्च पकविरपमाठक्षेषपु  मविस्तरक्षेण प्रमतपमामदतमायाः।  अबस्मनम्  पमाठक्षे  रबदप्रममाणमम् 
रमाबदबनोब्धिप्रममा च प्रस्तकयक्षेतक्षे। रबदप्रममाणस्यद्वैवि अपरस नमाम भविमत आगमप्रममाणमम् इमत। आ सम्यकम्  गम्यतक्षे 
जमायतक्षे अथरयाः अनक्षेन इमत आगमनो विमाक्यमविरक्षेषयाः इमत आगमपदव्यपुत्पसत्तयाः। अतयाः व्यमाख्यमानकमालक्षे कपु त्रमचतम् 
रबदप्रममाणमम् इमत रबदस्य प्रयनोगयाः, कपु त्रमचतम् च आगमप्रममाणमम् इमत रबदस्य प्रयनोगयाः मक्रयतक्षे। तस्ममातम् तत्र 
सन्दक्षेहयाः  न कमायरयाः।  तत्र रबदप्रममाणस्य मपुख्यप्रमतपमादमविषयमायाः  भविबन्त रबदप्रममाणलकणम्,  रमकस्विरूपमम्, 
लकणमास्विरूपमम्, रबदजन्यबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन च। तमान्यक्षेवि प्रस्तकयन्तक्षे। 

उद्दक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे रबदप्रममाणस जमास्यमत। 
 रमाबदप्रममा कमा इमत जमास्यमत। 
 विपृसत्तस जमात्विमा रमकयाः लकणमा इमत तद्भिक्षेदमानम् जमास्यमत। 
 लकणमाबतीजस जमास्यमत। 
 रमाबदबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन कमानतीमत अविगच्छक्षेतम्। 
 विक्षेदमान्तमतक्षेन विक्षेदस्य पबौरुषयत्विमापबौरुषक्षेयत्विमविचमारस जमास्यमत। 

. )9 1 रबदप्रममाणलकणमम् 
रबदप्रममाणमम् इमत रबदस्य अथरयाः रबदयाः प्रममायमायाः करणमम् इमत। तत्र कस्यमायाः प्रममायमायाः करणस रबदयाः 

इमत चक्षेतम् विक्षेदमान्तनयक्षे प्रममा पञ्चमविब्धिमा वितरतक्षे। तथमामह प्रत्यकप्रममा अनपुमममतप्रममा उपमममतप्रममा रमाबदबनोब्धिप्रममा 
अथमारपसत्तप्रममा  चक्षेमत।  तत्र  रमाबदबनोब्धिरूपमायमायाः  प्रममायमायाः  यतम्  करणस  तदक्षेवि  रबदप्रममाणमम्  इमत  अथरयाः 
रबदप्रममाणरबदस्य  प्रमतफलमत।  एविञ्च  रबदप्रममाणस्य  समाममान्यलकणस  विकपुस  रक्यतक्षे  रमाबदबनोब्धिकरणत्विस 
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रबदप्रममाणत्विमम् इमत। तत्र एतस्य लकणस्य समन्वियमातम् पकविर रमाबदबनोब्धियाः कयाः इमत चक्षेतम् तत्र रबदमातम् जन्ययाः 
बनोब्धि एवि  रमाबदबनोब्धियाः इमत उच्यतक्षे। रमाबदबनोब्धियाः एवि च रमाबदप्रममा, रमाबदबनोब्धियाः, रमाबदती प्रममा, बनोब्धियाः इमत च 
उच्यतक्षे।  एविञ्च रमाबदबनोब्धिरूपमायमायाः  प्रममायमायाः  करणमक्षेवि  रबदप्रममाणमममत  उकस  भविमत।  तत्र  मकस  रबदममात्रस 
रमाबदप्रममायमायाः करणस भविमत अथविमा कबश्चतम् मविमरषयाः एवि रबदयाः इमत सजजमासमायमास प्रममाणभकतरबदस्य लकणस 
भविमत यस्य विमाक्यस्य तमात्पयर मविषयतीभकतसससगर्यो ममानमान्तरक्षेण न बमाध्यतक्षे तदम् विमाक्यस प्रममाणमम् इमत। 

अत्र विमाक्यस्य अन्विययाः तमात्पयर। तमात्पयर च तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् इमत अगक्षे समविस्तरस विक्ष्यतक्षे। 
तमात्पयर  च  विमाक्यमनष्ठमम्।  ममानमान्तरस  च  विक्षेदमान्तक्षेतरस  प्रममाणमम्।  तमात्पयरमविषयतीभकतयाः  इमत  सससगरमविरक्षेषणमम्। 
सससगरपदस्य  पदमाथमारन्विययाः  इमत  अथर्यो  भविमत।  सससगरपदस्य  चमात्र  विमाक्यमाथरयाः  इमत  अथरयाः।  विमाक्यक्षे  यथमा 
पदजन्यपदमाथरयाः भमासतक्षे तथमा पदनोपस्थमामपतक्षेषपु अथरषपु परस्परस सससगर्योऽमप भमासतक्षे, स आकमाङयमा भमासतक्षे। एविस 
सससगर्योऽमप विमाक्यमाथर अन्तभरविमत एवि। अतयाः प्रनोकलकणक्षे सससगरपदस विमाक्यमाथरपरमम्। न बमाध्यतक्षे इत्यस्यमाथर्यो मह 
बमाब्धिकप्रममायमा मविषयनो न भविततीमत। 

इत्थस  विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणक्षेन  अबमासब्धितयाः  मकञ्च  विमाक्यमनष्ठस  यतम्  तमात्पयर  तमदषयतीभकतयाः  विमाक्यमाथरयाः 
(सससगरयाः)  यस्य विमाक्यस्य तदम् विमाक्यमम्  आगमप्रममाणममत्यथर्यो भविमत। अथमारतम्  तथमा अथरमविषयस  बनोब्धिसस  यदम् 
विमाक्यस जनयमत तदम् विमाक्यमम् आगमप्रममाणमम्।

तक्षेन  च  विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणमासब्धित-तमात्पयरमविषयतीभकतविमाक्यमाथरमविषयकप्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् 
आगमप्रममाणस्य लकणस फलमत।

नतीलयाः  घटयाः  इत्यमादबौ  समन्विययाः  प्रस्तकयतक्षे।  तथमामह नतीलयाः घटयाः  इमत विमाक्यस्य अथरयाः  भविमत 
नतीलमामभनघटयाः इमत। तस्ममातम्  तमात्पयरमविषयभकतनो  विमाक्यमाथरयाः  नतीलमामभनघटयाः इमत। अयस  च अथरयाः  कक्षे नमामप 
विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणक्षेन  बमासब्धितयाः  नमाबस्त।  अतयाः  अयमम्  अथरयाः  ममानमान्तरमाबमासब्धितयाः  अमप  अबस्त।  एविञ्च 
ममानमान्तरमाबमासब्धितयाः तमात्पयरमविषयतीभकतविमाक्यमाथरयाः अमप अबस्त। तमदषयकप्रततीतक्षेयाः जननयनोग्यस मह नतीलयाः घटयाः 
इमत विमाक्यमम् अबस्त। तस्ममातम् इदस विमाक्यस प्रममाणमम्। 

विमाक्यलकणस्य पदकपृ त्यमम्
अत्र मविचमायरतक्षे  यमद विमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमम् इमत लकणस मक्रयतक्षे  तमहर  जलक्षेन ससञ्चमत इत्यमादबौ 

विमाक्यत्विस्य सत्त्विमातम्  तत्र लकणस  गच्छमत। तच्च इषममप। मकन्तपु  दर दमामडममामन षडम्  अपकपमायाः  इत्यमादबौ 
मनरथरकक्षे षपु  पदसमपुदमायक्षेषपु  अमप विमाक्यत्विस्य सत्त्विक्षेन तत्रमामप लकणस गच्छमत। मकन्तपु तक्षेषमास  तपु  प्रममाणत्विमम् न 
इषमम्।  अतनो  लकणस्य  तत्र  गमनमादम्  लकणक्षे  अमतव्यमामप्तयाः।  तदमारणमाय 
तमात्पयरमविषयतीभकतविमाक्यमाथरमविषयकबनोब्धिजनकत्विस  विमाक्यक्षे  मविरक्षेषणस  प्रदत्तमम्।  ततश्च 
तमात्पयरमविषयभकतविमाक्यमाथरमविषयकबनोब्धिजनकत्विस  रबदप्रममाणत्विमम्  इमत  लकणस  भविमत।  तक्षेन  च  न 
मनरथरकविमाक्यक्षेषपु  अमतव्यमामप्तयाः।  तमादृरविमाक्यद्वैयाः  कस्यमामप  बनोब्धिस्य  अजननमातम् 
तमात्पयरमविषयतीभकतमाथरमविषयकबनोब्धिजनकत्विस्य  तत्रमासम्भविमातम्।  परन्तपु 
तमात्पयरमविषयतीभकतविमाक्यमाथरमविषयकबनोब्धिजनकत्विस  रबदप्रममाणत्विमममत  उच्यतक्षे  चक्षेतम् 
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भममात्मकतमात्पयरमविषयतीभकतबनोब्धिजनकक्षे  रमाक्यमामदविमाक्यक्षे  अमतव्यमामप्तयाः,  अतस्तत्र  दनोषविमारणमाय 
ममानमान्तरमाबमासब्धिततमात्पयरमविषयतीभकतबनोब्धिजनकविमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमममत लकणस कपृ तमम्। 

ननपु  घटममानय,  स्विगरकमामनो  यजक्षेत  इत्यमादतीनमास  लनोमककमानमास  विद्वैमदकमानमास  च  विमाक्यमानमामम् 
अप्रमाममाण्यमापसत्तयाः। कपु त इमत चक्षेद पुच्यतक्षे- नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन इमत अतनोऽन्यदमातरममत्यमामदश्रिपुतययाः। तदथर्यो मह 
ब्रहमभनस  सविर  ममथ्यमा  अथमारतम्  बमासब्धितमममत।  अतयाः  तत्तदमाक्यतमात्पयरमविषयतीभकतमानमास  तत्तत्सगमारणमामम् 
बमासब्धितत्विमममत। अत्रनोच्यतक्षे  यदत्र ममानमान्तरपदक्षेन  विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणस्य गहणमातम्  न कबश्चदम् दनोषयाः।  यदमप 
एतक्षेषमास विमाक्यमानमास सससगरयाः बमासब्धितयाः तथमामप स विक्षेदमान्तप्रममाणक्षेन बमासब्धितयाः न तपु ततनो मभनक्षेन कक्षे नमामप प्रममाणक्षेन। 

. )9 2 विपृसत्तयाः
रबदजन्यबनोब्धिस प्रमत न रबदजमानममात्रस कमारणमम्, मकन्तपु रबदमनष्ठविपृसत्तजमानममप रबदजन्यस बनोब्धिस प्रमत 

कमारणमममत सविरतन्त्रससदमम्। यतनो मह न मह रबदश्रिविणममात्रक्षेण बनोब्धियाः भविमत। मकन्तपु तमादृरक्षेनद्वैवि रबदक्षेन बनोब्धियाः 
जमायतक्षे यस्य विपृसत्तस जमानमामत श्रिनोतमा। अतयाः रमाबदबनोब्धिक्षे कमारणतीभकतमा विपृसत्तपदमाथरयाः कयाः इमत सजजमासमा। तत्रनोच्यतक्षे 
-  पदस्य  अथरन  सह  ययाः  बनोब्धिमानपुकक लयाः  सम्बन्ब्धियाः  भविमत  समा  एवि  विपृसत्तयाः  इत्यपुच्यतक्षे  बपुब्धिद्वैयाः।  अत  एवि 
रमाबदबनोब्धिमानपुकक लयाः  पदपदमाथरसम्बन्ब्धियाः  इमत  विपृसत्तलकणमम्  प्रमतपमामदतस  रमास्त्रक्षेषपु।  यथमा  गङमापदस्य 
जलप्रविमाहरूपमाथरन सह कबश्चतम् सम्बन्ब्धियाः अबस्त यक्षेन गङमापदस श्रिपुतस चक्षेतम् जलप्रविमाहमविषयकबनोब्धिस जनयमत ययाः 
विपृसत्तस जमानमामत तस्य। सयाः सम्बन्ब्धियाः एवि विपृसत्तयाः। एविमक्षेवि सविरषमास पदमानमास स्विमाथरन सह अथरमविषयकबनोब्धिमानपुकक लयाः 
कबश्चतम् सम्बन्ब्धियाः भविमत। सयाः एवि सम्बन्ब्धियाः विपृसत्तयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। समा च विपृसत्तयाः विक्षेदमान्तमतक्षे मदब्धिमा वितरतक्षे। 
रमकयाः लकणमा चक्षेमत। अत्र क्रमक्षेण उभयनोयाः सभक्षेदस स्विरूपस प्रमतपमादतक्षे। 

एकस्यद्वैवि रबदस्य विपृत्तक्षेयाः दद्वैमविध्यमातम् रबदस्य अथर्योऽमप मदमविब्धियाः। स च रक्ययाः लक्ष्ययाः इमत। 

. . )9 2 1 रमकयाः
रमकनमारम पदमानमामथरषपु  मपुख्यमा विपृसत्तयाः। पदमानमामम् अथरषपु  यमा मपुख्यमा विपृसत्तयाः भविमत समा एवि रमकयाः 

इत्यपुच्यतक्षे।  यथमा  घटपदस्य  पपृथपुबपुध्ननोदरमादमाकपृ मतमविमरषक्षे  विस्तपुमविरक्षेषक्षे  विपृसत्तयाः।  रमकश्च  तत्तत्पदजन्य-

पदमाथरजमानरूप-कमायमारनपुमक्षेयमा। 

नदती  इमत आनपुपकविरजमानक्षे  यदथरबनोब्धियाः जमायतक्षे  दतीन इमत पदश्रिविणक्षे  मभनमाथरबनोब्धियाः जमायतक्षे।  यदमप 
विणमारयाः  त एवि सबन्त तथमामप  तक्षेषपु  क्रमक्षे  भक्षेदयाः  अबस्त।  एविञ्च नदती  इमत पदक्षेन  जलप्रविमाहरूपस्य अथरस्य 
उपबस्थतयक्षे  यमा  विपृसत्तयाः  सहकमाररणती  ततनो  मभनमा  एवि  विपृसत्तयाः  दतीन  इमत  पदस्य  अथरस्य  उपबस्थतयक्षे 
सहकमाररणती। इत्थस ससदस यदम् प्रमतपदस विपृसत्तयाः मभदतक्षे। एविञ्च विपृसत्तभक्षेदक्षेन मनयमामकस  मनरूपकस  विमा आनपुपकविर एवि। 
विपृसत्तयाः यमम् अथर स्ममारयमत उपस्थमापयमत सयाः अथरयाः विपृसत्तमविषयनो भविमत। अतयाः विपृसत्तयाः मनरूपकत्विसम्बन्ब्धिक्षेन 
पदक्षे  मतष्ठमत।  मविषयतमासम्बन्ब्धिक्षेन  च अथर  मतष्ठमत।  विपृसत्तयाः  मनरूपकत्विसम्बन्ब्धिक्षेन  यत्र मतष्ठमत ततम्  रकमम् 
कथ्यतक्षे। विपृसत्तयाः मविषयतमासम्बन्ब्धिक्षेन यत्र मतष्ठमत स रक्ययाः कथ्यतक्षे। अत एवि पदस रकमम् अथरश्च रक्ययाः 
भविमत।  रकमम्  इत्यस्य  रमकमतम्  इत्यथरयाः।  रमकश्च  समामथ्यर,  तच्च  जमानजननक्षे।  तथमा  च 
(स्विरक्यमाथरमविषयक)जमानजननसमथर पदमममत लभ्यतक्षे। अथरस्मपृत्यनपुकक लपदतदथरसम्बन्ब्धियाः रमकयाः। 
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अयस भमावियाः - 

कबश्चतम् रबदयाः स्विमनष्ठविपृत्त्यद्वैवि कममप अथरमम् उपस्थमापयमत। विपृसत्तश्च विक्षेदमान्तनयक्षे मदमविब्धिमा अबस्त। 
एकमा रमकयाः अपरमा लकणमा। तत्र रमकयाः कमा इमत चक्षेतम् यमा मपुख्यमा विपृसत्तयाः समा एवि रमकयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। अत्र 
मपुख्यत्विस  नमाम मकमममत चक्षेतम्  यमा विपृत्त्यन्तरनोपबस्थमतमनरपक्षेकमा समा एवि मपुख्यमा। यथमा गङमायमास  घनोषयाः इत्यमादबौ 
गङमारबदस्य एकयमा विपृत्त्यमा जलप्रविमाहयाः इत्यथरयाः भविमत। अपरयमा च विपृत्त्यमा तटयाः इत्यथरयाः भविमत। तत्र ययमा 
विपृत्त्यमा  जलप्रविमाहस्य  उपबस्थमतयाः  भविमत  समा  एवि  रमकयाः  अबस्त।  कमारणस  मह  जलप्रविमाहरूपस्य अथरस्य 
उपस्थमामपकमा  यमा  विपृसत्तयाः  अबस्त  समा  अन्यमास  विपृसत्तस  मविनद्वैवि  जलप्रविमाहरूपमम्  अथरमम्  उपस्थमापयमत।  अतयाः 
जलप्रविमाहरूपस्य अथरस्य  उपस्थमामपकमा  यमा  विपृसत्तयाः  समा  एवि  रमकयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे।  तटरूपस्य अथरस्य 
उपस्थमामपकमा  यमा  विपृसत्तयाः  समा  तपु  न  रमकयाः।  कमारणस  मह  यमा  विपृसत्तयाः  तटरूपमम्  अथरमम्  उपस्थमापयमत  समा 
जलप्रविमाहरूपस्य अथरस्य जमानमान्तरमक्षेवि तटमादथरमम्  उपस्थमापयमत। अतयाः समा  विपृत्त्यन्तरनोपबस्थमतमनरपक्षेकमा 
नमाबस्त। तस्ममातम् समा न रमकयाः इमत भमावियाः। अथविमा प्रत्यक्षेकस  रबदमानमास मदमविब्धियाः अथरयाः भविमत - मपुख्ययाः अमपुख्ययाः 
च। तत्र मपुख्ययाः कयाः, कश्च अमपुख्ययाः इमत चक्षेतम् सकलजनविक्षेदयाः ययाः अथरयाः सयाः मपुख्ययाः। पबण्डतजनममात्रविक्षेदयाः 
ययाः  अथरयाः  सयाः  अमपुख्ययाः।  यथमा  गङमारबदस्य  जलप्रविमाहयाः  इत्यक्षेकयाः  अथरयाः,  तटयाः  इत्यपरयाः  अथरयाः।  तत्र 
जलप्रविमाहरूपमाथरयाः मपुख्ययाः। कमारणस स मह सकलजनविक्षेदयाः अबस्त। तटरूपमाथरश्च अमपुख्ययाः। कमारणस न मह सविर 
जनमायाः जमानबन्त यतम् गङमापदस्य तटयाः इत्यथरयाः अमप अबस्त,  मकन्तपु कक्षे विलस पबण्डतमायाः एवि जमानबन्त। एविञ्च 
मपुख्यमम्  अथरमम्  यमा  विपृसत्तयाः  उपस्थमापयमत समा  मपुख्यमा  विपृसत्तयाः,  यमा  च मपुख्यमा  विपृसत्तयाः  समा  एवि  रमकयाः इमत 
अमभब्धितीयतक्षे। तस्ममातम् जलप्रविमाहस्य उपस्थमामपकमा यमा विपृसत्तयाः समा रमकयाः इमत आगतमम्। 

रमकयाः जमातबौ व्यकबौ विक्षेमत
तत्र रबदक्षेषपु मपुख्यमाथरमनरूमपतमा विपृसत्तयाः मतष्ठमत। तस्यमायाः एवि नमाम भविमत रमकयाः इमत। समा च रमकयाः 

कक्षे न अथरन मनरूमपतमा भविमत इमत सजजमासमा समपुदक्षेमत। अथमारतम् रक्त्यमा कयाः अथरयाः उपमास्थमाप्यतक्षे, अथविमा कयाः 
अथरयाः विमाच्ययाः भविमत इमत। इदमक्षेवि रमकयाः कबस्मनम् मतष्ठमत इमत विमाक्यक्षेनमामप प्रकटतक्षे। तत्र अस्य प्रश्नस्य 
मविषयक्षे  रमास्त्रजक्षेषपु  मतभक्षेदमायाः  भविबन्त। कक्षे मचतम्  विदबन्त यतम्  जमातबौ  एवि मतष्ठमत। अन्यक्षे  विदबन्त यतम्  व्यकबौ 
मतष्ठमत। अपरक्षे विदबन्त यतम् जमामतमविमरषव्यकबौ मतष्ठमत इमत। तत्र एतक्षेषपु पकक्षेषपु सत्सपु कयाः पकयाः विक्षेदमान्तसम्मतयाः 
इमत चक्षेतम्  जमातबौ  एवि रमकयाः मतष्ठमत इमत। यतनो मह व्यकबौ रमकस्वितीकमारक्षे  व्यककीनमामम्  आनन्त्यमातम्  गबौरविस 
भविमत। तक्षेन घटपदस्य घटत्विक्षे  रमकयाः,  पटपदस्य पटत्विक्षे  रमकयाः इमत बनोध्यमम्।  व्यमकभमानस  तपु  आकक्षेपमातम् 
लकणयमा विमा भविमत। 

. . )9 2 2 लकणमा
स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः लकणमा। इयस मदततीयमा विपृसत्तयाः अबस्त। अस्यमायाः अपरस नमाम अमपुख्यमा विपृसत्तयाः। इयस 

जघन्यमा  विपृसत्तयाः  इत्यमप  कथ्यतक्षे।  तत्र  विक्षेदमान्तमतक्षे  लकणमालकणस  मविदतक्षे  -  स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः  इमत। 
लकणसमन्वियकमालक्षे यस्य पदस्य लकणमा इषमा तत्पदस स्विपदक्षेन गमाह्यमम्। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र समन्विययाः 
प्रस्तकयतक्षे। तथमामह प्रकपृ तक्षे गङमापदस्य तटक्षे लकणमा इषमा अबस्त। अतयाः स्विस गङमा इमत पदमम्। तदनोध्ययाः अथरयाः 
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जलप्रविमाहरूपयाः  अथरयाः।  तस्य  तटक्षेन  सह  समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः  अबस्त।  अतयाः  प्रकपृ तक्षे  स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः 
समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः।  समा  एवि  च  लकणमा  विपृसत्तयाः।  अनयद्वैवि  लकणमाविपृत्त्यमा  गङमारबदयाः  तटरूपमम्  अथरमम् 
उपस्थमापयमत। तक्षेन च गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् तटविपृसत्तघनोषयाः इमत बनोब्धियाः भविमत। एविमक्षेवि गभतीरमायमास नदमास  
घनोषयाः  इत्यमादबौ  अमप  गभतीरपदमातम्  गभतीरमाथरस्य  नदतीपदमातम्  नदथरस्य उपबस्थमतयाः  भविमत।  गभतीरपदमाथरस्य 
नदतीपदमाथरन सह अभक्षेदक्षेनमान्विययाः भविमत। तक्षेन गभतीरमामभननदती इमत बनोब्धियाः गभतीरमायमास नदमामम् इमत उभमाभ्यमास  
पदमाभ्यमास  जमायतक्षे।  मकन्तपु  तदथरस्य  घनोषक्षेण  समाकस  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः  मविदतक्षे।  तस्ममातम्  अत्र  लकणमाविपृसत्तयाः 
आश्रितीयतक्षे। ततश्च स्विस गभतीरमायमास नदमामम् इमत। तदनोध्ययाः अथरयाः गभतीरमामभननदती इत्यमाकमारकयाः अथरयाः,  तस्य 
तटक्षेन समाकस  समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। अतयाः स्विबनोध्यसमामतीप्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा गभतीरमायमास नदमामम् इमत 
पददयस तटमाथरस्य उपस्थमापकस  भविमत। तक्षेन गभतीरमायमास नदमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् गभतीरमामभननदतीतटविपृसत्तघनोषयाः 
इमत बनोब्धिनो जमायतक्षे। 

लकणमाबतीजमम् 
लकणमाविपृत्त्यमा सविरत्र अथरबनोब्धिनो नद्वैवि भविमत। मकन्तपु कक्षे षपुमचतम् स्थलक्षेषपु एवि लकणयमा बनोब्धियाः जमायतक्षे। 

तस्ममातम्  लकणमायमास  बतीजस  मकमममत  प्रश्नयाः  समपुदक्षेमत।  तत्र  कक्षे मचतम्  अन्वियमानपुपपसत्तयाः  लकणमायमास  बतीजमममत 
विदबन्त।  अन्वियमानपुपसत्तयाः  इत्यत्र  अन्वियरबदस्य  अथरयाः  सम्बन्ब्धियाः,  अनपुपपसत्तरबदस्य  अथरयाः  बमाब्धियाः,  तक्षेन 
अन्वियमानपुपपसत्तरबदस्यमाथरयाः  भविमत  सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः  इमत।  तक्षेनक्षेदस  फलमत  यदम्  लकणमायमास  सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः 
बतीजमममत।  यथमा  गङमायमास  घनोषयाः  इमत  कक्षे नमचतम्  प्रनोकमम्।  अत्र  विमाक्यक्षे  गङमापदमम्  असब्धिकरणबनोब्धिकमबस्त। 
घनोषपदस  च  आब्धिक्षेयबनोब्धिकमबस्त।  तत्र  गङमापदस्य  रक्ययाः  अथरयाः  भविमत  जलप्रविमाहयाः,  असब्धिकरणसप्तम्यमायाः 
रक्ययाः  अथरयाः  भविमत  विपृसत्तत्विमम्।  घनोषयाः  इत्यस्य  गपृहसमपुदमाययाः  अथरयाः।  तक्षेन  अस्य  विमाक्यस्यमाथरयाः  भविमत, 

जलप्रविमाहविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः  इमत।  एतक्षेन  अथरन  जलप्रविमाहघनोषयनोमरध्यक्षे  आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धियाः  इमत 
प्रमतफलमत।  मकन्तपु  नमह  जलप्रविमाहघनोषयनोमरध्यक्षे  आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धियाः  भमवितपुमहरमत।  तक्षेन  च  प्रकपृ तक्षे 
सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः वितरतक्षे। सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः एवि लकणमायमास  बतीजमममत कपृ त्त्विमा अन्वियबमाब्धिपररहमारमाय प्रकपृ तक्षे  गङमापदक्षे 
लकणमा  मक्रयतक्षे।  तक्षेन  स्विबनोध्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा  गङमापदमातम्  तटस्य  उपबस्थमतयाः  भविमत।  तक्षेन  च 
तटविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः  इमत  बनोब्धियाः  गङमायमास  घनोषयाः  इमत  विमाक्यमातम्  भविमत।  एविमन्यत्रमामप  बनोध्यमम्।  एविञ्च 
अन्वियमानपुपपसत्तयाः  लकणमायमास  बतीजमममत ससदमम्।  ततश्च यत्र अन्वियस्य अनपुपपसत्तयाः  भविमत तत्र लकणमा 
कतरव्यमा इमत भमावियाः। 

कक्षे मचच्च  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः  लकणमायमास  बतीजमममत  विदबन्त।  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः  इत्यस्य  अथरयाः 
तमात्पयरबमाब्धियाः इमत। तमात्पयरञ्च विकपु याः इच्छमामविरक्षेषयाः। ततश्च विकपु याः इच्छमायमायाः बमाब्धियाः एवि लकणमायमास बतीजमममत 
कक्षे मचतम्।  यथमा  कबश्चतम्  विकमा  तटविपृसत्तघनोषयाः  इमत  बनोब्धिमयतपुस  गङमायमास  घनोषयाः  इमत  विमाक्यस  प्रनोकविमानम्।  अत्र 
गङमापदस्य रक्ययाः अथरयाः भविमत जलप्रविमाहयाः,  असब्धिकरणसप्तम्यमायाः रक्ययाः अथरयाः भविमत विपृसत्तत्विमम्।  घनोषयाः 
इत्यस्य  गपृहसमपुदमाययाः  अथरयाः।  एविमम्  अस्य  विमाक्यस्य  श्रिनोतमा  जलप्रविमाहविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः  इमत  बनोब्धिमम् 
अनपुभविमत। तदमा विकपु याः तमात्पयरस्य बमाब्धियाः भविमत। कमारणस मह विकमा तटविपृसत्तघनोषयाः इमत तमात्पयरण गङमायमास घनोषयाः 
इमत प्रनोकविमानम्। तस्ममातम् रक्यमाथरममादमाय जलप्रविमाहविपृसत्तघनोषयाः इत्यथरकरणक्षेन तमात्पयरस्य बमाब्धियाः भविमत। अतयाः 
तमात्पयरबमाब्धिरूपलकणमाबतीजस्य मविदममानत्विमातम्  तमात्पयरबमाब्धिपररहमारमाय प्रकपृ तक्षे  गङमापदक्षे  लकणमा  मक्रयतक्षे।  तक्षेन 
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स्विबनोध्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा गङमापदमातम् तटस्य उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन च तटविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः इमत 
बनोब्धियाः  गङमायमास  घनोषयाः  इमत  विमाक्यमातम्  भविमत।  एविमन्यत्रमामप  बनोध्यमम्।  एविञ्च  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः  लकणमायमास  
बतीजमममत ससदमम्। ततश्च यत्र तमात्पयरस्य अनपुपपसत्तयाः भविमत तत्र लकणमा कतरव्यमा इमत भमावियाः। 

अत्र ससदमान्तपकयाः
लकणमायमामम्  अन्वियमानपुपपसत्तयाः बतीजमममत एकस  मतमम्। तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इमत अपरस मतमम्। एविञ्च 

उभयनोयाः मतयनोयाः मविदममानयनोयाः कयाः यपुकयाः इमत प्रश्नयाः समपुदक्षेमत। अतयाः रमास्त्रकपृ मद्भियाः प्रश्नस्यमास्य मनरमाकरणमाय 
प्रनोकस  यतम् लकणमायमास  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः एवि बतीजस न तपु अन्वियमानपुपसत्तयाः इमत। तदक्षेवि तत्त्विस  प्रकपृ तक्षे  सकमारणस 
प्रस्तकयतक्षे। तथमामह  -  यमद लकणमायमामम् अन्वियमानपुपसत्तयाः बतीजमममत स्वितीमक्रयतक्षे  तमहर  गङमायमास  घनोषयाः इत्यमादबौ 
लकणमासम्भविक्षे अमप कमाकक्षे भ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यत्र लकणमा न स्यमातम्। कमारणस मह गङमायमास घनोषयाः इत्यमादबौ 
यथमा अन्वियमानपुपसत्तयाः वितरतक्षे,  तथमा कमाकक्षे भ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यत्र अन्वियमानपुपसत्तयाः नमाबस्त। यतनोमह अस्य 
विमाक्यस्यमाथरयाः  स्यमातम्  -  कमाकमापमादमानकमम्  दसब्धिकमरकमम्  प्रक्षेरणमामविषयतीभकतमम्  रकणमम्  इमत।  तस्ममातम्  नमाबस्त 
कस्यमामप पदमाथरस्य कक्षे नमामप पदमाथरन सह सम्बन्ब्धिस्य बमाब्धियाः। ततश्च चमात्र लकणमा न स्यमातम्। मकन्तपु प्रकपृ तक्षे 
लकणमा इषमा अबस्त। कमारणस नमह कमाकममात्रमातम् दसब्धिरकणमम् इषमम्, अमप तपु सविरभ्ययाः दसब्धिनमारकक्षे भ्ययाः प्रमामणभ्ययाः 
दसब्धिरकणमम् इषमम्। एविञ्च अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमायमास  बतीजमममत स्वितीकमारक्षे प्रकपृ तक्षे  लकणमा न स्यमातम्। अतनो 
लकणमायमास  न अन्वियमानपुपपसत्तयाः बतीजस मकन्तपु  तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि बतीजमममत भमावियाः। ततश्च कमाकक्षे भ्यनो दसब्धि 
रक्ष्यतमामम्  इत्यत्र  रक्यमाथरममादमाय  बनोब्धिस्वितीकमारक्षे  तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः  अबस्त।  तस्ममातम्  अत्र  कमाकपदस्य 
दध्यपुपघमातकक्षे  लकणमा मक्रयतक्षे। तक्षेन प्रकपृ तविमाक्यस्य दध्यपुपघमातकमातम् दसब्धि रक्ष्यतमामम् इमत बनोब्धियाः ससध्यमत। 

. . )9 2 3 लकणमाभक्षेदमायाः
लकणमायमा  दक्षेब्धिमा  मविभमाजनस  मक्रयतक्षे।  कक्षे विललमकतभक्षेदक्षेन  दद्वैमविध्यमममत  एकयाः  प्रकमारयाः। 

जहदजहज्जहदजहद्भिक्षेदक्षेन त्रद्वैमविध्यमममत मदततीययाः प्रकमारयाः। 

कक्षे विललकणमा
रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षे विललकणमा। रक्यस्य समाकमात्सम्बन्ब्धिरूपमा यमा लकणमा समा कक्षे विललकणमा 

इत्यपुच्यतक्षे। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदस्य ततीरक्षे लकणमा अबस्त। समा च कक्षे विलकणमा इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह 
स्विस गङमापदमम्। तस्य रक्ययाः जलप्रविमाहयाः। तस्य तटक्षेन सह समाकमादक्षेवि समामतीप्यरूपयाः सम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। अतयाः 
अत्र यमा समामतीप्यसम्बन्ब्धिरूपमा लकणमा समा कक्षे विललकणमा इमत भमावियाः। एविमक्षेविमान्यत्रमामप। 

लमकतलकणमा
स्विबनोध्यपरम्परमासम्बन्ब्धियाः लमकतलकणमा। यथमा मदरक्षेफयाः रबौमत इत्यत्र लमकतलकणमा मविदतक्षे। अत्र 

लकणस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे। तथमामह यस्य पदस्य लकणमा कतरव्यमा अबस्त तत्पदस स्विपदक्षेन गमाह्यमम्। यथमा 
प्रकपृ तक्षे मदरक्षेफपदस्य मब्धिपुकरक्षे लकणमा इषमा अबस्त। तस्ममातम् स्विपदक्षेन मदरक्षेफरबदयाः गमाह्ययाः। स्विमम् मदरक्षेफयाः इमत 
पदमम्।  तदनोध्ययाः  अथरयाः  रक्षेफदयमम्  इमत।  तस्य  च  मब्धिपुकरक्षेण  सह  रक्षेफदयघमटतपदविमाच्यत्विरूपयाः 
परम्परमासम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। तथमामह रक्षेफदयघमटतस पदमम् भमर इमत पदमम्। तदमाच्ययाः मब्धिपुकरयाः अबस्त। तस्ममातम् 
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प्रकपृ तक्षे रक्षेफदयघमटतपदविमाच्यत्विरूपपरम्परमासम्बन्ब्धिरूपमा लकणमा मविदतक्षे। अतयाः लमकतलकणमा अबस्त। अत्र 
कक्षे विललकणमा  तपु  नद्वैवि  सम्भविमत।  मदरक्षेफपदविमाच्यस्य  रक्षेफदयस्य  मब्धिपुकरक्षेण  सह  समाकमात्सम्बन्ब्धिस्य 
असम्भविमातम्। 

जहलकणमा
रक्यमनन्तभमारव्य यत्रमाथमारन्तरस्य प्रततीमतस्तत्र जहलकणमा।  जह्यतक्षे  त्यज्यतक्षे  स्विरक्यमाथरयाः  ययमा 

लकणयमा  समा  जहलकणमा  इमत।  अथमारतम्  यत्र  लक्ष्यमाथरममात्रस्यद्वैवि  प्रततीमतयाः  भविमत,  रक्यमाथरस्य  सविरथमा 
पररत्यमागयाः भविमत,  तत्र जहलकणमा इमत व्यविहमारयाः। ततश्च प्रकपृ तपदमारक्यममात्रमविषयकबनोब्धिमानपुकक लमा लकणमा 
जहलकणमा इमत लकणस सममायमामत। यथमा मविषस भपुङ्क्ष्वि इमत विमाक्यमातम् यदमप मविषकमरकभनोजनमम् इमत बनोध्ययाः 
अथरयाः अबस्त। मकन्तपु अस्य विमाक्यस्य रत्रपुगपृहमासब्धिकरणकभनोजनमाभमाविरूपक्षे अथर लकणमा भविमत। स च अथरयाः 
प्रकपृ तपदमानमामम्  अरक्ययाः  अबस्त।  तस्ममादत्र  प्रकपृ तपदमारक्यममात्रमविषयकबनोब्धिमानपुकक लमा  लकणमा  मविदतक्षे। 
तस्ममादत्र जहलकणमा इमत व्यविहमारयाः भविमत। 

अजहलकणमा
यत्र रक्यमाथरमन्तभमारव्यद्वैविमाथमारन्तरप्रततीमतस्तत्र अजहलकणमा। न जह्यतक्षे त्यज्यतक्षे स्विरक्यमाथरयाः ययमा 

लकणयमा  समा  अजहलकणमा  इमत।  इयमक्षेवि  च  अजहत्स्विमाथमार  लकणमा  इमत  प्रनोच्यतक्षे। 
स्विमाथरससविसलतपरमाथमारमभब्धिमामयकमा अजहत्स्विमाथमार  इमत। यथमा रपुक्लयाः पटयाः इत्यत्र रपुक्लरबदस्य रपुक्लविमत 
द्रिव्यक्षे  लकणमा  मक्रयतक्षे।  एविञ्च  स्विस  रपुक्लरबदयाः,  तच्छक्यस  रपुक्लरूपमात्मकगपुणविपृसत्तरूपत्विमम्,  तदन्ययाः 
रपुक्लगपुणमाश्रिययाः पटयाः,  तदपुभयबनोब्धिमानपुकक लत्विस रपुक्लमनष्ठमायमास लकणमायमामम् इमत भमावियाः। यथमा कपु न्तमानम् प्रविक्षेरय 
इत्यत्र कपु न्तरबदस्य कपु न्तमास्त्रमविमरषपपुरुषक्षेषपु लकणमा मविदतक्षे। तस्ममातम् अत्र स्विस कपु न्तरबदयाः, तस्य रक्यमाथरयाः 
कपु न्तमास्त्रमविरक्षेषयाः, तमम् अथरमम् अन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरस्य पपुरुषस्य बनोब्धियाः भविमत। अतयाः अत्र अजहलकणमा 
इमत व्यविहमारयाः। एविमक्षेवि यषतीयाः प्रविक्षेरय,  छमत्रणयाः यमाबन्त,  कमाकक्षे भ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यमादबौ सविरत्र बनोध्यमम्। 
लक्ष्यतमाविच्छक्षेदकरूपक्षेण लक्ष्यरक्यनोभयबनोसब्धिकमा लकणमा अजहलकणमा इमत। यथमा कमाकक्षे भ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम् 
इत्यत्र  कमाकपदस्य  दध्यपुपघमातकक्षे  लकणमा।  अत्र  लक्ष्यमायाः  दध्यपुपघमातकमायाः।  लक्ष्यतमाविच्छक्षेदकत्विस 
दध्यपुपघमातकत्विमम्। रक्यस्य कमाकस्य कमाकत्विक्षेन बनोब्धिमम् अकपृ त्विमा लक्ष्यतमाविच्छक्षेदकरूपक्षेण दध्यपुपघमातकत्विक्षेन 
रक्यस्य  कमाकस्य  बनोब्धिनो  जमायतक्षे।  अमप  च  लक्ष्यतमाविच्छक्षेदकरूपक्षेण  रक्यमभनमानमामम्  अन्यक्षेषमाममप 
दध्यपुपघमातकमानमास  बनोब्धियाः जमायक्षेत। यतनो मह कमाकक्षे  कमाकत्विमम्  इमत कमाकमातम्  दसब्धि न रक्ष्यतक्षे  अमप तपु  कमाकक्षे  
दध्यपुपघमातकत्विमम्, अतयाः कमाकमातम् दसब्धि रक्ष्यतक्षे। 

जहदजहलकणमा
यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः स्विमाथरकदक्षेरस  मविहमायद्वैकदक्षेरक्षे  वितरतक्षे,  तत्र जहदजहलकणमा। यथमा सनोऽयस 

दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमम् अबस्त। अत्र लकणमायमायाः पकविर विमाक्यस्य बस्थमतयाः बनोध्यमा। तथमामह एविम्भकतस विमाक्यस कदमा 
प्रयपुज्यतक्षे  -  यदमा कबश्चतम् जनयाः विमारमाणस्यमास दक्षेविदत्तनमामकस  पपुरुषस दृषविमानम्। पपुनयाः स एवि अयनोध्यमायमास तमक्षेवि 
दक्षेविदत्तस पश्यमत। तदमा सयाः विदमत सयाः अयस दक्षेविदत्तयाः इमत। तत्र तत्पदक्षेन विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तस्य गहणमम्, 
इदम्पदक्षेन  च  अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तस्य  गहणमम्।  ततश्च  तत्पदमाथरयाः  विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तयाः,  इदम्पदमाथरयाः 
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अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तयाः इमत। तत्र सयाः इमत रबदयाः अमप प्रथममान्तयाः अबस्त। अमप च अयमम् इमत रबदयाः अमप 
प्रथममान्तयाः अबस्त। एविञ्च उभयनोयाः पदयनोयाः सममानमविभमककत्विमातम् सममानमविभमककपदनोपस्थमाप्ययनोयाः अथरयनोयाः 
अभक्षेदयाः भविमत इमत मनयमयाः। यथमा नतीलनो घटयाः इत्यमादबौ। तथद्वैवि अत्रमामप अभक्षेदक्षेनमान्विययाः स्यमातम्। मकन्तपु प्रकपृ तक्षे 
तपु  विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तस्य  अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तक्षेन  सह  अभक्षेदयाः  नद्वैवि  सम्भविततीमत  कपृ त्त्विमा  अत्र  लकणमा 
स्वितीमक्रयतक्षे। ततश्च तत्पदस्य कक्षे विलस दक्षेविदत्तक्षे लकणमा, एविञ्च इदम्पदस्यमामप दक्षेविदत्तक्षे लकणमा मक्रयतक्षे। ततश्च 
सयाः अयमम् इत्यनयनोयाः दक्षेविदत्तयाः इत्यक्षेविमाथरयाः भविमत। अत्र यमा लकणमा समा च जहदजहलकणमा कमारणस मह प्रकपृ तक्षे 
मविमरषविमाचकरबदयाः ततम् इमत रबदयाः, इदमम् इमत रबदयाः च। अत्र च लकणयमा तत्पदस विमारमाणसतीस्थरूपमम् अथर 
मविहमाय कक्षे विलस मविरक्षेष्यमासरस दक्षेविदत्तमक्षेवि बनोब्धियमत। एविमक्षेवि इदम्पदस मविरक्षेषणमासरभकतमम् अयनोध्यमायमास्थरूपस मविहमाय 
मविरक्षेष्यमासरस  दक्षेविदत्तमक्षेवि  बनोब्धियमत।  ततश्च  पददयममप  स्विमाथरकदक्षेरस  मविहमाय  एकदक्षेरक्षे  वितरतक्षे।  अतयाः  अत्र 
जहदजहलकणमा इमत। 

विक्षेदमान्तपररभमाषमाकमारमतमम्
कमाकक्षे भ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम्  इमत विक्त्रमा उकक्षे  दध्यपुपघमातकक्षे भ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम् इमत श्रिनोतमा जमानमामत। 

अन्यथमा  कक्षे विलस  कमाकक्षे भ्य  एवि  दसब्धि  रकक्षेतम्  ,  मबडमालमामदभ्ययाः  न  रकक्षेतम्।  अतस्तत्र  कमाकपदस्य 
कमाकमाकमाकसमाब्धिमारणक्षेषपु  दध्यपुपघमातकक्षे षपु  लकणमा  उपक्षेयमा।  समा  च  न  जहलकणमा,  दध्यपुपघमातकत्विक्षेन 
रक्यभकतकमाकस्यमामप  गहणक्षेन  रक्यमाथमारपररत्यमागमातम्।  नमाप्यजहलकणमा  कमाकपदरक्यस्य  कमाकत्विस्य 
पररत्यमागमातम्। अतनो अजहलकणमा इमत भमावियाः। 

. )9 3 रमाबदबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन
जलक्षेन ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः भविमत, मकन्तपु विमह्निनमा ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः न भविमत। 

तत्र मकस  कमारणमम् इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - यथमा बनोब्धिस प्रमत करणस विमाक्यमबस्त, कमारणस विपृसत्तजमानमम् अबस्त। तथद्वैवि 
बनोब्धिस प्रमत कमामनमचतम् सहकमाररकमारणमामन अमप सबन्त। तमामन च आकमाङमायनोग्यतमासत्तययाः तमात्पयरजमानस चक्षेमत 
चत्विमारर। अत्र क्रमक्षेण एतक्षेषमास स्विरूपस प्रमतपमादतक्षे। 

. . )9 3 1 आकमाङमा
तत्र  पदमाथमारनमास  परस्परसजजमासमामविषयत्विमम्  आकमाङमात्विमम्।  अथमारतम् 

एकपदमाथरजमानजन्यमापरपदमाथरजमानक्षेच्छमामविषयत्वियनोग्यत्विमम्  इमत  आकमाङमालकणमम्।  तथमामह  ददमामत  इत्यपुकबौ 
तदथर्योपबस्थतबौ च सत्यमास कयाः ददमामत,  कस  ददमामत,  कक्षे न ददमामत,  कस्मद्वै ददमामत,  कस्ममातम् ददमामत,  कबस्मनम् 
ददमामत इमत तत्तत्कमारकमविषमयणती सजजमासमा भविमत। एविमक्षेवि दक्षेविदत्तयाः इत्यपुकबौ मकस  करनोमत इमत मक्रयमामविषयणती 
सजजमासमा भविमत। एविञ्च मक्रयमाजमानक्षेन कमारकस्य कमारकजमानक्षेन मक्रयमायमायाः च सजजमासमा समपुदक्षेमत। तस्ममातम् 
मक्रयमाकमारकयनोमरध्यक्षे  आकमाङमा वितरतक्षे। एविमक्षेवि यथमा रमाजयाः इत्यपुकक्षे  कस्य इमत सजजमासमा समपुदक्षेमत,  अमप च 
पपुरुषयाः इत्यपुकक्षे  कस्य इमत सजजमासमा उदक्षेमत तस्ममातम् रमाजपदपपुरुषपदयनोयाः परस्परमम् आकमाङमा मविदतक्षे  इमत 
भमावियाः।  एविमन्यत्रमामप  बनोध्यमम्।  आकमाङमासत्त्विक्षे  च  रमाबदबनोब्धियाः  भविमत।  यत्र च आकमाङमामा  न  मतष्ठमत तत्र 
रमाबदबनोब्धियाः नद्वैवि भविमत। 
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. . )9 3 2 यनोग्यतमा
तमात्पयरमविषयसससगमारबमाब्धियाः यनोग्यतमा। अत्र तमात्पयरमविषययाः इमत पदस्य अथरयाः  विकपु याः  इच्छमामविषययाः। 

सससगरयाः  इत्यस्य  एकपदमाथरऽपरपदमाथरसम्बन्ब्धियाः  इत्यथरयाः।  अबमाब्धियाः  इत्यस्य  बमाब्धिमाभमावियाः  इत्यथरयाः।  एविञ्च 
लकणमाथरयाः भविमत विकपु ररच्छमामविषयतीभकतयाः ययाः एकपदमाथरऽपरपदमाथरसम्बन्ब्धियाः तस्य बमाब्धिमाभमावियाः एवि यनोग्यतमा। 
यथमा जलक्षेन ससञ्चमत इमत विमाक्यस  मविदतक्षे।  अत्र जलपदस्य जलमम्  इत्यथरयाः,  ससञ्च इमत ब्धिमातनोयाः  सक्षेचनमम् 
इत्यथरयाः। तत्र जलस्य सक्षेचनक्षे करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत। ब्धिमात्विथरस्य मतबथर कपृ तबौ अन्विययाः भविमत। 
तक्षेन  विमाक्यस्यमाथर्यो  भविमत  जलकरणकसक्षेचनमानपुकक लकपृ मतममानम्  इमत।  एतक्षेनक्षेदस  सपुस्पषस  यतम्  जलस्य  सक्षेचनक्षे 
करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेनमान्विययाः भविमत। तस्ममातम् प्रकपृ तविमाक्यक्षे विकपु याः इच्छमामविषयभकतयाः सम्बन्ब्धियाः करणत्विसम्बन्ब्धियाः। 
तस्य च बमाब्धिनो न भविमत। कमारणस मह सक्षेचनस्य करणस द्रिविद्रिव्यपदमाथरयाः एवि भविमत। जलञ्च द्रिविद्रिव्यमक्षेविमाबस्त। 
तस्ममातम् जलक्षेन ससञ्चमत इत्यमादबौ तमात्पयरमविषयसससगमारबमाब्धिस्य सत्त्विमातम् यनोग्यतमा अबस्त। अत एवि इदस विमाक्यस 
यनोग्यमममत उच्यतक्षे।  यनोग्यतमाविरमातम्  च प्रकपृ तविमाक्यक्षेन  बनोब्धियाः भविमत।  मकन्तपु  विमह्निनमा  ससञ्चमत इमत विमाक्यस 
कक्षे नमचतम्  उकमम्। अत्र विमह्निपदस्य विमह्नियाः इत्यथरयाः,  ससञ्च इमत ब्धिमातनोयाः सक्षेचनमम्  इत्यथरयाः।  तत्र विह्निक्षेयाः सक्षेचनक्षे 
करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः स्यमातम्। ब्धिमात्विथरस्य मतबथर कपृ तबौ अन्विययाः स्यमातम्। तक्षेन अस्यमामप विमाक्यस्यमाथरयाः 
स्यमातम्  विमह्निकरणकसक्षेचनमानपुकक लकपृ मतममानम्  इमत।  तस्ममातम्  प्रकपृ तविमाक्यक्षे  विकपु याः  इच्छमामविषयभकतयाः  सम्बन्ब्धियाः 
करणत्विसम्बन्ब्धियाः इमत सममायमामत। तस्य च बमाब्धिनो वितरतक्षे। कमारणस मह सक्षेचनस्य करणस द्रिविद्रिव्यपदमाथरयाः एवि 
भविमत। विमह्निस्तपु द्रिविद्रिव्यस नमाबस्त। तस्ममातम् अत्र यनोग्यतमा नमाबस्त। एविञ्च इदस विमाक्यस यनोग्यस  नमाबस्त अमपतपु 
अयनोग्यस मविदतक्षे। अतयाः अत्र यनोग्यतमारूपकमारणस्य अभमाविक्षेन विमह्निनमा ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः न भविमत। 

. . )9 3 3 आससत्तयाः
अव्यविब्धिमानक्षेन पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः आससत्तयाः। 

अयस  भमावियाः- रमाबदबनोब्धिक्षे  पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः  कमारणमम्  अबस्त।  ततश्च  ययनोयाः  पदमाथरयनोयाः 
परस्परमम् अन्विययाः इषयाः तयनोयाः पदमाथरयनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः आससत्तयाः। तत्र पदमाथमारनमामम् अव्यविब्धिमानक्षेन 
उपबस्थमतयाः कदमा भविमत कदमा व्यविब्धिमानक्षेन भविमत इमत चक्षेतम् अत्र व्यविब्धिमानस पदमान्तरकपृ तस कमालकपृ तस च गमाह्यमम् 
अबस्त। अथमारतम् ययनोयाः पदमाथरयनोयाः मध्यक्षे अन्विययाः इषयाः तदमाचकयनोयाः पदयनोयाः मध्यक्षे यमद पदमान्तरकपृ तस कमालकपृ तस 
च व्यविब्धिमानस न मतष्ठमत तत्र पदमाभ्यमास स्विमाथरस्य अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन तत्र आससत्तयाः मतष्ठमत 
ततश्च तत्र रमाबदबनोब्धियाः भविमत। यथमा मगररयाः विमह्निममानम् इत्यमादबौ मगररपदमाथरविमह्निमत्पदमाथरयनोयाः परस्परमम् अन्विययाः 
इषयाः,  तदमाचकपदयनोयाः  मगररविमह्निमत्पदयनोयाः  मध्यक्षे  कस्यमचतम्  अन्यस्य पदमान्तरस्य कमालस्य विमा  व्यविब्धिमानस 
नमाबस्त।  अतयाः  पकविर  मगररपदमातम्  पविरतस्यनोपबस्थमतयाः  भविमत,  तदव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि  अमगमत्पदमातम्  अमगमदथरस्य 
भविमत। अतयाः अत्र आससत्तयाः अबस्त। तक्षेन च मगररयाः अमगममानम् इमत विमाक्यमातम् अमगमदमभनमगररयाः इमत बनोब्धियाः 
भविमत।  एविमक्षेवि  दक्षेविदत्तक्षेन  भपुकमम्  इत्यपुकबौ  दक्षेविदत्तपदमाथरभनोजनपदमाथरयनोयाः  परस्परमम्  अन्विययाः  इषयाः, 
तदमाचकपदयनोयाः दक्षेविदत्तभपुकपदयनोयाः मध्यक्षे  कस्यमचतम् अन्यस्य पदमान्तरस्य कमालस्य च व्यविब्धिमानस नमाबस्त। 
अतयाः  पकविर  दक्षेविदत्तपदक्षेन  दक्षेविदत्तरूपमाथरस्य  उपबस्थमतयाः  भविमत।  तदव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि  भपुकमम्  इत्यस्ममातम् 
भनोजनरूपमाथरस्य  उपबस्थमतयाः  भविमत।  तक्षेन  अत्र  आससत्तयाः  अस्ततीमत  कपृ त्विमा  अस्ममातम्  विमाक्यमातम् 
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दक्षेविदत्तकतपृरकभनोजनमम्  इमत  बनोब्धियाः  भविमत।  परन्तपु  यत्र  ययनोयाः  पदमाथरयनोयाः  परस्परमम्  अन्विययाः  इषयाः, 
तदमाचकपदयनोयाः  मध्यक्षे  पदमान्तरकपृ तस  कमालकपृ तस  विमा  व्यविब्धिमानमम्  अबस्त,  चक्षेतम्  तत्र  आससत्तयाः  नद्वैवि  मतष्ठमत, 

आसत्त्यभमाविक्षे च तत्र रमाबदबनोब्धियाः न भविमत। यथमा कक्षे नमचतम् जनक्षेन मगररयाः भपुकमम् अमगममानम् दक्षेविदत्तक्षेन इत्यपुकमम्। 
तत्र मगररपदमातम् पविरतमाथरस्यनोपबस्थमतयाः भविमत। भपुकपदमातम् भनोजनमाथरस्य उपबस्थमतयाः भविमत। अमगमत्पदमातम् 
अमगमदथरस्यनोपबस्थमतयाः  भविमत।  दक्षेविदत्तपदमातम्  दक्षेविदत्तमाथरस्यनोपबस्थमतयाः  भविमत।  तपृततीयमामविभकक्षे याः 
करणमाथरस्यनोपबस्थमतयाः भविमत। एविमपुपबस्थतबौ सत्यमास मगररपदमाथरस्य अमगमत्पदमाथरन सह अन्विययाः इषयाः मकन्तपु 
तदमाचकयनोयाः  मगररपदविमह्निमत्पदयनोयाः  मध्यक्षे  भपुकपदस्य व्यविब्धिमानक्षेन  मगररपदमाथमारमगमत्पदमाथरयनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन 
उपबस्थमतयाः  न  जमातमा।  अतयाः  प्रकपृ तस्थलक्षे  आससत्तयाः  नमास्ततीमत  कपृ त्त्विमा  रमाबदबनोब्धियाः  न  भविमत।  एविमक्षेवि 
भपुकपदमाथरस्य  दक्षेविदत्तपदमाथरन  सहमान्विययाः  इषयाः  मकन्तपु  तदमाचकयनोयाः  दक्षेविदत्तपदभपुकपदयनोयाः  मध्यक्षे 
अमगमत्पदस्य व्यविब्धिमानक्षेन भपुकपदमाथरदक्षेविदत्तपदमाथरयनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः नद्वैवि भविमत। अतयाः अत्रमामप 
आससत्तयाः नमास्ततीमत कपृ त्त्विमा न रमाबदबनोब्धियाः इमत भमावियाः। एविमक्षेवि यत्र कक्षे नमचतम् जनक्षेन मगररयाः इमत प्रनोकमम्, पपुनयाः 
एकहनोरमानन्तरस विमह्निममानम् इमत प्रनोकमम्,  तत्र मगररपदविमह्निमत्पदयनोयाः मध्यक्षे  कमालकपृ तस्य व्यविब्धिमानस्य सत्त्विमातम् 
उभमाभ्यमास पदमाभ्यमास कमालकपृ तव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि उपबस्थमतयाः भविमत। अतयाः तमादृरस्थलक्षे अमप रमाबदबनोब्धियाः न भविमत। 

. . )9 3 4 तमात्पयरमम्
तमात्पयरममप रबदजन्यबनोब्धिक्षे  सहकमाररकमारणस भविमत। विकपु याः तमात्पयर  जमात्विद्वैवि श्रिनोत्रमा मनश्चतीयतक्षे  यदम् 

अस्य विमाक्यस्य अयमथर  इमत, अबस्मनम् च अथर तमात्पयर नमाबस्त इमत। एविञ्च रबदजन्यबनोब्धिक्षे कमारणतीभकतस्य 
तमात्पयरस्य  मकस  लकणमममत  चक्षेतम्  उच्यतक्षे  तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विस  तमात्पयरमम्।  तस्य  अथरस्य  प्रततीतक्षेयाः 
जमानस्य  जननयनोग्यतमा  एवि  तमात्पयरमम्  इमत  उच्यतक्षे।  अत्र  यदथरपरत्विस  विमाक्यस्य  समाब्धिनतीयमम्,  तत्पदक्षेन 
तस्यमाथरस्य गहणस कतरव्यमम्। तथमा च तदथमारनपुभविजननस्विरूपयनोग्यत्विस तमात्पयरस्य लकणस प्रमतफलमत। यथमा 
गक्षेहक्षे  घटयाः  इत्यत्र  गक्षेहरबदमातम्  गपृहस्य,  सप्तम्यमा  विपृसत्तत्विस्य,  घटरबदमातम्  घटस्य  चनोपबस्थतबौ,  गक्षेहघटयनोयाः 
सससगरस्य आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविस्य गक्षेहविपृसत्तघटयाः  इत्यमाकमारकयाः बनोब्धिनो  जमायतक्षे।  अतयाः गक्षेहक्षे  घटयाः  इमत विमाक्यस्य 
गक्षेहविपृसत्तघटयाः इत्यमाकमारकमाथरपरत्विस समाब्धिनतीयमम्। ततश्च तत्पदक्षेन गक्षेहविपृसत्तघटयाः इत्यस्य गहणमम्। तमादृरमाथरस्य 
यमा  प्रततीमतयाः  तस्यमायाः  जननयनोग्यतमा  च  अबस्मनम्  विमाक्यक्षे  अबस्त।  कमारणमम्  इदस  विमाक्यस  गक्षेहविपृसत्तघटयाः 
इत्यमाकमारकबनोब्धिस  जनयमत।  ततश्च  गक्षेहविपृसत्तघटयाः  इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपस  यनोग्यस 
गक्षेहघटसससगरजननस्विरूपयनोग्यञ्च अबस्त। तदक्षेवि च तमात्पयरमबस्त। अतयाः एवि च गक्षेहक्षे  घटयाः इमत विमाक्यस्य 
अबस्मनम् गक्षेहविपृसत्तघटयाः इमत अथर तमात्पयरमम् अबस्त इमत व्यविहमारयाः भविमत। 

गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यमाकमारबनोब्धिस नद्वैवि जनयमत। तस्ममातम् इदस विमाक्यमम् गक्षेहविपृसत्तपटयाः 
इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपयनोग्यस नमाबस्त। कपु तयाः इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - अस्य विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर 
तमात्पयर नमाबस्त। यतनोऽमह यमद गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर तमात्पयर स्यमातम्, तमहर  इदस विमाक्यस 
गक्षेहविपृसत्तपटयाः  इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपयनोग्यमम्  अमप स्यमातम्।  तक्षेन  च  अस्ममातम्  विमाक्यमातम्  गक्षेहविपृसत्तपटयाः 
इत्यमाकमारकयाः अमप बनोब्धियाः स्यमातम्।  मकन्तपु  गक्षेहक्षे  घटयाः इमत विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर  तमात्पयर  नमाबस्त। 
तस्ममातम् तथमा बनोब्धियाः न भविमत। 
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अथ तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विस  तमात्पयरमम्  इमत लकणक्षे  सत्यमप यदमा  कबश्चतम्  पपुरुषयाः भनोजनकमालक्षे 
लविणमानयनक्षेच्छयमा  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस  प्रनोकविमानम्।  तदमा  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस 
लविणमानयनमविषयकबनोब्धिपरस  तपु  अस्त्यक्षेवि  मकन्तपु  अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिपरममप  भमवितपुपुमहरमत।  तक्षेन  च 
लविणमानयनक्षेच्छयमा  उच्चमाररतमातम्  सद्वैन्ब्धिविममानय इमत  विमाक्यमातम्  अश्विममानय इत्यमाकमारकमाथरस्यमामप  प्रततीमतयाः 
स्यमातम्।  परन्तपु  भनोजनकमालक्षे  अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः  नक्षेषयाः।  एविमक्षेवि  कबश्चतम्  पपुरुषयाः  यमात्रमाकमालक्षे 
अश्विमानयनक्षेच्छयमा  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस  प्रनोकविमानम्।  तदमा  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यमम् 
अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिपरस  तपु  भवित्यक्षेवि,  मकन्तपु  लविणमानयनमविषयकबनोब्धिपरममप  भमवितपुमहरमत।  तक्षेन  च 
अश्विमानयनक्षेच्छयमा  उच्चमाररतमातम्  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यमातम्  लविणममानय इत्यमाकमारकमाथरस्यमामप  प्रततीमतयाः 
स्यमातम्। परन्तपु यमात्रमाकमालक्षे लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः नक्षेषयाः। तमहर तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् इमत तमात्पयरलकणस 
दनोषयपुकस  प्रमतभमामत। अतयाः दमररतदनोषस्य विमारणमाय विक्षेदमाबन्तमभयाः तमात्पयरस्य लकणस पररष्कपृ तमम्। पररष्कपृ तस्य 
लकणस्य च स्विरूपस मविदतक्षे तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विक्षे समत तदन्यप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतत्विस तमात्पयरत्विमममत। 
एविञ्च  भनोजनकमालक्षे  प्रयपुकस  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस  लविणममानय  इत्यथरबनोब्धिनक्षेच्छयमा  उच्चररतमम्, 
अश्विमानयनप्रततीततीच्छयमा  च  ननोच्चररतमम्।  तस्ममातम्  भनोजनकमालक्षे  प्रयपुकस  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस 
लविणमानयनप्रततीमतजननयनोग्यमम्  अबस्त,  अमप  च  लविणमानयनमभनमाश्विमानयनप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतमम्  अमप 
अबस्त।  अतयाः  भनोजनकमालक्षे  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यमातम्  लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः  एवि  भविमत।  न  तपु 
अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः इमत बनोब्धियाः अमप। एविञ्च यमात्रमाकमालक्षे प्रयपुकस  सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस अश्विममानय 
इत्यथरबनोब्धिनक्षेच्छयमा  उच्चररतमम्,  लविणमानयनप्रततीततीच्छयमा  च  ननोच्चररतमम्।  तस्ममातम्  यमात्रमाकमालक्षे  प्रयपुकस  
सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत  विमाक्यस  अश्विमानयनप्रततीमतजननयनोग्यमम्  अबस्त,  अमप  च 
अश्विमानयनमभनलविणमानयनप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतमम्  अमप  अबस्त।  अतयाः  यमात्रमाकमालक्षे  सद्वैन्ब्धिविममानय  इमत 
विमाक्यमातम् अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः एवि भविमत। न तपु लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः अमप। एविञ्च च यमात्रमाकमालक्षे 
सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिमम् एवि जनयमत, न तपु लविणमानयनमविषयकबनोब्धिममप। 

नद्वैयमामयकमतखण्डनमम्
नद्वैयमामयकमास्तमाविदम्  तत्प्रततीततीच्छयनोच्चररतत्विस  तमात्पयरममाहहयाः।  तदथर्यो  मह-  विकमा  परत्र 

स्विबनोब्धिसदृरबनोब्धिनोत्पत्तयक्षे  अस्ममादम् विमाक्यमादम् अयमथर्यो बनोदव्य इत्यमाकमाररकयमा इच्छयमा विमाक्यमपुच्चमारयमत। 
तत्र विमाक्यस्य एतदथरप्रततीततीच्छयमा उच्चमारणमादम् यतम् श्रिनोतपुयाः तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विमाविब्धिमारणमम् तमादृरस 
तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विमम् तमात्पयरमम् इमत। 

नद्वैयमामयकमानमामम् अबस्मनम् लकणक्षे दनोषयाः अबस्त। तथमामह- यनो विक्षेदमाथर न जमानमामत परन्तपु विक्षेदविमाक्यमामन 
उच्चमारयमत तदमा श्रिनोतपुयाः अथरबनोब्धिस्तपु भविमत यमद श्रिनोतमा विक्षेदमाथमारविगमक्षे असब्धिकमारती स्यमातम्। अत्र विकपु याः इच्छमा 
नमाबस्त।  स तपु  अथरमक्षेवि  न  जमानमामत,  कपु तयाः  तदपुच्चमाररतविमाक्यमातम्  अथरबनोब्धिस्य इच्छमा  स्फपु रमत।  तक्षेन  तत्र 
तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विस तमात्पयरलकणस स्वितीकपृ तस चक्षेतम् श्रिनोतपुयाः तदमाक्यमादम् अथरबनोब्धिनो न स्यमातम्। भविमत च 
तस्ममातम् तदथरबनोब्धियाः। अतयाः तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विस न तमात्पयरस्य लकणमम्। 

तत्र नद्वैयमामयकयाः स्विपकस द्रिढयमत यतम् विकमा अथर जमानमामत न विमा इमत श्रिनोतमा न जमानमामत। मकञ्च श्रिनोतमा 
भममातम् तमात्पयर गपृहमामत। एविस तमात्पयरजमानक्षेन रमाबदबनोब्धियाः सम्भविमत। अतयाः न दनोष इमत। तदमा ससदमान्तती विदमत 
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यतम् यदमा तमावितम् विकमा जमानमामत न विमा इमत श्रिनोतमा न जमानमामत, तत्र तमात्पयरभममादम् भवितपु रमाबदबनोब्धियाः। तथमामप 
यमद  विकमा  अथर  न  जमानमामत  इमत  श्रिनोतमा  मनश्चयक्षेन  जमानमामत  तमादृरस्थलक्षे  मकस  कतरव्यमम्।  विकपु याः 
अथरजमानरकन्यत्विमम् अविब्धिमाररतस चक्षेतम् श्रिनोतपुयाः तमात्पयरभमयाः न सम्भविमत। यतनो मह विकमा अथरजमानरकन्यनोबस्त इमत 
जमानस तमात्पयरभमस्य मविरुदमम् अबस्त। 

नद्वैयमामयकयाः  स्विपकस  पपुनयाः  स्थमापयमत  यतम्  विकमा  अथर  नमामप  जमानतीयमातम्  परन्तपु  विक्षेदस्य  कस्ममातम् 
विमाक्यमातम्  कयाः  अथरयाः  बनोदव्य  इमत  ईश्विरस्य  तपु  तमात्पयरमबस्त  एवि।  अतयाः  तमादृरतमात्पयरजमानक्षेन  स्यमातम् 
रमाबदबनोब्धियाः इमत। तदमा ससदमान्तती विदमत यतम् पकविरमतीममाससकमायाः ईश्विरस नमाभ्यपुपगच्छबन्त मकन्तपु तक्षे विक्षेदविमाक्यमामन 
शृण्विबन्त चक्षेतम् व्यपुत्पनमानमास रमाबदबनोब्धिस्तपु भविमत एवि। अतयाः इदस कथममप समथरमयतपुस न रक्यतक्षे। 

. )9 4 आगमभक्षेदयाः
विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे  आगमप्रममाणस्य  दबौ  भक्षेदबौ  विमणरतबौ  पबौरुषक्षेययाः  अपबौरुषक्षेयश्च।  तत्र  पबौरुषक्षेयरबदस्य 

व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः भविमत पपुरुषक्षेण कपृ तस पबौरुषक्षेयमममत। तमद्भिनमम् अपबौरुषयमम्। अथमारतम् पपुरुषक्षेण यन कपृ तस 
तदपबौरुषक्षेयमम्  इमत। तत्र रमाममायणमहमाभमारतमामदगन्थमायाः  विमाल्मतीमकप्रभपृमतमभयाः पपुरुषद्वैयाः  कपृ तमायाः  इमत कपृ त्त्विमा  एतक्षे 
पबौरुषक्षेयमायाः सबन्त। परन्तपु विक्षेदमानमास मविषयक्षे रमास्त्रजक्षेषपु मतभक्षेदमायाः सबन्त। तत्र मतीममाससकमायाः विक्षेदमायाः मनत्यमायाः सबन्त, 

तक्षेषमास  रचमयतमा  कनोऽमप  नमाबस्त  इत्यतयाः  विक्षेदमायाः  न  कक्षे नमामप  पपुरुषक्षेण  कपृ तमायाः।  तस्ममातम्  विक्षेदमायाः  अपबौरुषक्षेयमायाः। 
नद्वैयमामयकमायाः विदबन्त यतम् विक्षेदमायाः ईश्विरकपृ तमायाः। तस्ममादम् विक्षेदमायाः पबौरुषक्षेयमायाः। विक्षेदमाबन्तनयाः विदबन्त विक्षेदमायाः परमक्षेश्विरक्षेण 
पपुरुषक्षेण एवि कपृ तमायाः। तथमामप विक्षेदमायाः अपबौरुषक्षेयमायाः। परन्तपु यमद विक्षेदमायाः पपुरुषक्षेण कपृ तमायाः तमहर पपुरुषक्षेण यतम् कपृ तस तत्तपु 
पबौरुषक्षेयमम् इमत उच्यतक्षे। अतयाः पपुरुषक्षेण कपृ तमायाः अमप विक्षेदमायाः कथस विक्षेदमान्तमतक्षे अपबौरुषक्षेयमायाः इमत प्रश्नयाः जमायतक्षे। 
तदमा विक्षेदमाबन्तनयाः विदबन्त यतम् नमह पपुरुषक्षेण कपृ तस पबौरुषयक्षेमम् इमत तमद्भिनस च अपबौरुषक्षेयमम्। अमपतपु विक्षेदमान्तनयक्षे 
पबौरुषक्षेयस्य अपबौरुषक्षेयस्य च मभनमा पररभमाषमा मविदतक्षे। ययमा विक्षेदमानमास अपबौरुषक्षेयत्विमम्, विक्षेदमभनमानमास च पबौरुषक्षेयत्विस 
ससध्यमत। तथमामह- 

पबौरुषक्षेययाः
तत्र  कनो  नमाम  पबौरुषक्षेययाः  इमत  चक्षेतम्  सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमविषययाः  पबौरुषक्षेययाः।  अथमारतम् 

यदपुच्चमारणस  सजमाततीयनोच्चमारणस  नमाम  स्विसममानमानपुपकविरकमम्  उच्चमारणमान्तरस  नमापक्षेकतक्षे  ततम् 
सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमम्।  तमादृरस्य  उच्चमारणस्य  ययाः  मविषययाः  सयाः  पबौरुषक्षेययाः।  समाजमात्यमम्  अत्र 
आनपुपकव्यमारयाः गमाह्यमम्। तथमा च यस्य विमाक्यस्य सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमम् उच्चमारणस मक्रयतक्षे 
ततम्  पबौरुषक्षेयमम्।  यथमा  महमाभमारतमामदकमम्।  महमाभमारतमामदकस  सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमम् 
उच्चमायरतक्षे।  कमारणस  महमाभमारतसममानमानपुपकविरकस  मदततीयस  महमाभमारतमान्तरस  नमाबस्त।  अमप  च 
स्विसममानमानपुपकविरकनोच्चमारणसमापक्षेकनोच्चमारणक्षे  फलममप  नमाबस्त।  तस्ममातम्  महमाभमारतमादतीनमामम्  उच्चमारणस 
स्विसममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमक्षेवि  उच्चमारणस  मक्रयतक्षे।  एविमक्षेवि  रमाममायणमादतीनमाममप।  तस्ममादम् 
रमाममायणमम्,  महमाभमारतमम्,  अषमादरपपुरमाणमामन,  कमालतीदमासमामदप्रणतीतकमाव्यमामन  च  पबौरुषक्षेयमामण।  अमप  च 
विक्षेदमभनविमाङमयममात्रस पबौरुषक्षेयमममत भमावियाः। 
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अयम्भमावियाः 

व्यमासविमाल्मतीकप्रभपृतययाः  ऋषययाः  प्रमतसगर  मभनस  मभनस  महमाभमारतमम्,  रमाममायणमामदकस  च  रचयबन्त। 
तस्ममातम् एतक्षेषमास गन्थमानमामम् आनपुपकविर प्रमतसगर मभनमा मभनमा भविमत। अतयाः व्यमासयाः पकविरसगरकपृ तस यतम् महमाभमारतमम्, 
तमद्भिनमक्षेवि  महमाभमारतमम्  अपरबस्मनम्  सगर  रचयमत।  एविमम्  अन्यक्षेऽमप।  ततश्च महमाभमारतमादतीनमामम्  उच्चमारणस 
स्विसममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमक्षेवि  भविमत।  तस्ममातम्  एतक्षे  गन्थमायाः  पबौरुषक्षेयमायाः  सबन्त।  मकन्तपु 
आप्तपपुरुषद्वैयाः रमचतमायाः। अतयाः एतक्षे सविर अमप प्रममाणभकतमायाः गन्थमायाः। 

अपबौरुषक्षेययाः
कनो  नमाम  अपबौरुषक्षेययाः  इमत  चक्षेतम्  यतम्  विमाक्यस  मनयमक्षेन 

सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमायरतक्षे तदम् अपबौरुषक्षेयमम्। यथमा विक्षेदविमाक्यमम्। कमारणस परमक्षेश्विरयाः 
पकविरसगरससदस्य विक्षेदस्य  सममानमानपुपकविरकस  विक्षेदस  परबस्मनम्  सगर  रचयमत।  न  तपु  पकविरसगरससदविक्षेदमभनमानपुपकविरकस  
विक्षेदमम्।  तस्ममातम्  प्रमतसगर  विक्षेदस्य  आनपुपकविर  मभनमा  न  भविमत।  अमप  तपु  सममानमा  एवि  मतष्ठमत।  अतयाः 
पकविरसगरससदस्य  सममानमानपुपकविरकविक्षेदमान्तरस्य  सत्त्विमातम्,  तत्सममानपुपकविरकमक्षेवि  विक्षेदमम्  परबस्मनम्  सगर  परमक्षेश्विरयाः 
उच्चमारयमत।  तस्ममातम्  विक्षेदमानमास  सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमारणस  भविमत।  अतयाः  विक्षेदयाः 
अपबौरुषक्षेययाः। 

अयस भमावियाः- परमक्षेश्विरक्षेण सपृमषमनममारणकमालक्षे विक्षेदस्यमामप रचनमा कपृ तमा। मकन्तपु तद्वैयाः नवितीनस्य रचनमा न 
कपृ तमा,  अमप  तपु  पकविरससदस्यद्वैवि  विक्षेदस्य  रचनमा  कपृ तमा।  अथमारतम्  यदमानपुपकविरकस  विक्षेदविमाक्यस  पकविरमम्  आसतीतम् 
तत्सममानमानपुपकविरकमक्षेवि रमचतमम्। अत एवि विक्षेदमानमास रचनमामविषयक्षे  प्रनोकममप ब्धिमातमा यथमापकविरमकल्पयतम्। अथमारतम् 
यथमापकविरमम् आसतीतम् तथद्वैवि कबल्पतस न तपु नवितीनमम्। अत एवि प्रनोकममप विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम्-

'तथन च सगन रद्यकनलख पिरमखश्वरदुः पिपवि रदसद्धविखदनन नपिपविर्वीसमनननन नपिपविर्वीकसं  वि खदसं रदचतविनन त, न त न 

तदद्विजनतवीयदमदत न सजनतवीयक्रोचनरणननपि खकक्रोचनरणदविषयतसं पिपौरुष खयतम त। भनरतनदवीननसं त न 

सजनतवीयक्रोचनरणननपि खक कविक्रोचनरणदमदत त खषनसं पिपौरुष खयतम त।' 

सविरजमादतीश्विरमातम्  पकविरक्रमसदृरक्रमविदक्षेदरमारक्षेरुत्पनत्विमातम्।  एविञ्च  विक्षेदविमाक्यस 
पकविरसगरससदसममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमम् एवि उच्चमायरतक्षे। अतयाः विक्षेदयाः अपबौरुषक्षेययाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः 

. 27 विक्षेदमान्तमतक्षे कमत प्रममाणमामन सबन्त। 

. 28 रबदप्रममाणस्य लकणस मकमम्। 

. 29 विपृसत्तलकणस मकमम्। 

. 30 रमकनमारम कमा। 

. 31 लकणमा कमा। 
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. 32 कक्षे विललकणमा कमा। 

. 33 जहलकणमा कमा। 

. 34 अजहलकणमा कमा। 

. 35 जहदजहलकणमा कमा। 

. 36 आकमाङमा कमा। 

. 37 आससत्तयाः कमा। 

. 38 यनोग्यतमा कमा। 

. 39 तमात्पयरलकणस मकमम्। 

. 40 पबौरुषक्षेयत्विस नमाम मकमम्। 

. 41 अपबौरुषक्षेयत्विस नमाम मकमम्। 

पमाठसमारयाः

अबस्मनम् पमाठक्षे  रबदप्रममाणस्य मनरुपणस मविदतक्षे। तत्र रमाबदबनोब्धिस्य करणस रबदप्रममाणमम् इत्यपुच्यतक्षे। 
रबदमातम् जमायममानयाः बनोब्धियाः च रमाबदबनोब्धियाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। रबदजन्यबनोब्धिस प्रमत च विपृसत्तजमानस कमारणस भविमत। 
विपृसत्तश्च विक्षेदमान्तनयक्षे  रमकलकणमाभक्षेदमातम् मदमविब्धिमा वितरतक्षे। तत्र पदमानमामथरषपु मपुख्यमा विपृसत्तयाः रमकयाः इत्यपुच्यतक्षे। 
स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः च लकणमा भविमत। ततयाः परस लकणमायमायाः भक्षेदमायाः मनरूमपतमायाः। तदन्तरस चमात्र रमाबदबनोब्धिस प्रमत 
सहकमाररकमारणमामन मनरुमपतमामन। तमामन चत्विमारर च सबन्त। आकमाङमा यनोग्यतमा आससत्तयाः तमात्पयरजमानस चक्षेमत। 
ततयाः परस आगमस्य भक्षेदयनोयाः पबौरुषक्षेयमापबौरुषक्षेययनोयाः विणरनस मविमहतमम्। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः - 

.1 रबदप्रममाणलकणस प्रमतपमादयन्तपु। 

.2 रमकस्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 

.3 लकणस्विरूपस सलखन्तपु। 

.4 लकणमाभक्षेदमानम् विणरयन्तपु। 

.5 लमकतलकणमास्विरूपस सनोदमाहरणस प्रमतपमादयन्तपु। 

.6 तमात्पयरस्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 

.7 पबौरुषक्षेयत्विमम् अपबौरुषक्षेयत्विस च विणरयन्तपु। 

.8 आकमाङमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 
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.9 आससत्तस्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 

.10 जहलकणमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 

.11 अजहलकणमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु। 

.12 जहदजहलकणमास्विरूपस सलखन्तपु। 

.13 यनोग्यतमास्विरूपस प्रमतपमादयत। 

.14 लकणमायमास बतीजस मकमममत प्रमतपमादयत। 

.15 अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमाबतीजमममत मतस्य मनरमाकरणस कपु रुत। 

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण -

.1 विक्षेदमान्तनयक्षे षटम्  प्रममाणमामन सबन्त। 

.2 ममानमान्तरमाबमासब्धिततमात्पयरमविषयतीभकतसससगमारनपुभमाविकविमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमम्

.3 रमाबदबनोब्धिमानपुकक लपदपदमाथरसम्बन्ब्धित्विस विपृसत्तत्विमम्। 

.4 रमकनमारम पदमानमामथरषपु मपुख्यमा विपृसत्तयाः। 

.5 स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः लकणमा। 

.6 रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षे विललकणमा। 

.7 रक्यमनन्तभमारव्य यत्रमाथमारन्तरस्य प्रततीमतस्तत्र जहलकणमा। 

.8 यत्र रक्यमाथरमन्तभमारव्यद्वैविमाथमारन्तरप्रततीमतस्तत्र अजहलकणमा। 

.9 यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः स्विमाथरकदक्षेरस मविहमायद्वैकदक्षेरक्षे वितरतक्षे, तत्र जहदजहलकणमा। 

.10 पदमाथमारनमास परस्परसजजमासमामविषयत्विमम् आकमाङमा। 

.11 अव्यविब्धिमानक्षेन पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः आससत्तयाः। 

.12 तमात्पयरमविषयसससगमारबमाब्धियाः यनोग्यतमा। 

.13 तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विक्षे समत तदन्यप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतत्विस तमात्पयरत्विमम्। 

.14 सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमविषययाः पबौरुषक्षेययाः। 

.15 सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमायरतक्षे तदम् अपबौरुषक्षेयमम्। 

॥ इमत नविमयाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा 

विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे षटम्  प्रममाणमामन सबन्त। तमामन च प्रत्यकमम्  अनपुममानमम्  उपममानमम्  रबदयाः अथमारपसत्तयाः 
अनपुपलबबब्धिश्चक्षेमत।  तक्षेषपु  प्रत्यकप्रममाणमविषयक्षे  अनपुममानमविषयक्षे  उपममानमविषयक्षे  रबदप्रममाणमविषयक्षे  च  पकविरपमाठक्षेषपु 
मविस्तरक्षेण पमठतमम्। अबस्मनम् पमाठक्षे अथमारपसत्तप्रममाणमविषयक्षे अनपुपलबबब्धिप्रममाणमविषयक्षे च आलनोच्यतक्षे। 

उद्दक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

• अथमारपसत्तप्रममास जमास्यमत। 

• अथमारपसत्तप्रममाणस जमास्यमत। 

• अथमारपसत्तभक्षेदमानम् जमास्यमत। 

• अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम् अविगच्छक्षेतम्। 

• अभमाविभक्षेदमानम् जमास्यमत। 

• प्रमाममाण्यविमादस्य समाममान्यपररचयस प्रमाप्नपुयमातम्। 

. )10 1 अथमारपसत्तप्रममाणमम्
अथमारपसत्तप्रममाणमम् इमत रबदस्य अथरयाः भविमत - अथमारपसत्तप्रममाकरणमम् इमत। तत्र कस्यमायाः प्रममायमायाः 

करणमम् इमत चक्षेतम्  अथमारपसत्तप्रममायमायाः एवि करणमत्र गमाह्यमम्। कमारणस मह अथमारपसत्तरबदयाः प्रममाविमाचकयाः अमप 
अबस्त,  प्रममाणविमाचकयाः अमप अबस्त। यतनोमह यदमा  अथरस्य आपसत्तयाः इमत अथमारपसत्तयाः इमत षष्ठतीसममासयाः 
स्वितीमक्रयतक्षे तदमा अयस रबदयाः प्रममाविमाचकयाः भविमत। अत्र आपसत्तरबदस्यमाथरयाः कल्पनमममत। एविञ्च अस्य अथरयाः 
भविमत  अथरकल्पनमम्  इमत।  यदमा  च  अथरस्य  अमापसत्तयाः  यस्ममातम्  इमत  अथमारपसत्तयाः  इमत  बहहव्रतीमहसममासयाः 
स्वितीमक्रयतक्षे तदमा अयस रबदयाः प्रममाणविमाचकयाः भविमत। अस्य च अथरयाः भविमत अथरकल्पनकरणमम् इमत। ततश्च 
अथमारपसत्तप्रममायमायाः यतम् करणस तदक्षेवि अथमारपसत्तप्रममाणमम्। एविञ्च अथमारपसत्तप्रममाकरणत्विमम् अथमारपसत्तप्रममाणत्विमम् 
इमत लकणस फसलतस भविमत। ततश्च अथमारपसत्तप्रममाणस्य जमानमाथरमम् अथमारपसत्तप्रममायमायाः जमानममाविश्यकस  भविमत। 
अतयाः पकविरमम् अथमारपसत्तप्रममायमायाः लकणस प्रमतपमादतक्षे। 
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. )10 2 अथमारपसत्तप्रममा
उपपमादजमानक्षेननोपपमादककल्पनमम्  अथमारपसत्तयाः।  अथमारतम्  उपपमादजमानक्षेन उपपमादकस्य कल्पनमा एवि 

अथमारपसत्तयाः  प्रममा।  तत्र मकस  नमाम  उपपमादमम्,  मकञ्च उपपमादकमममत चक्षेतम्  -  यक्षेन  मविनमा  यदनपुपपनमम्,  ततम् 
तत्रनोपपमादमम्। यस्यमाभमाविक्षे यस्यमानपुपपसत्तयाः ततम् तत्रनोपपमादकमम्। यथमा पतीननोऽयस दक्षेविदत्तयाः मदविमा न भपुङ्कक्षे  इत्यमादबौ 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम् उपपमादमम् अबस्त। (पतीनयाः स्थकलयाः इमत। ) रमामत्रभनोजनञ्च उपपमादकमम् अबस्त। तत्र 
उपपमादस्य लकणक्षे यक्षेन इमत पदक्षेन उपपमादकस्य गहणस कतरव्यमम्। यथमा प्रकपृ तक्षे यक्षेन रमामत्रभनोजनक्षेन मविनमा यदम् 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्  अनपुपपनमम्  अतयाः  ततम्  मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्  उपपमादमम्।  उपपमादकलकणक्षे 
प्रथमक्षेन  यस्य  इमत  पदक्षेन  उपपमादकस्य  गहणस  कतरव्यमम्।  यथमा  यस्य  रमामत्रभनोजनस्य  अभमाविक्षे  यस्य 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विस्य अनपुपपसत्तयाः, अतयाः ततम् रमामत्रभनोजनमम् उपपमादकमम्। 

अयममारययाः 
मदविमाभनोजनमाभमाविवितयाः  यमद  रमामत्रभनोजनस  न  स्यमातम्,  तदमा  तस्य  पतीनत्विस  न  स्यमातम्।  दृश्यतक्षे  च 

पतीनत्विमम्। अतस्तस्य पतीनत्विस्य उपपत्तयक्षे (समथरनमा) रमामत्रभनोजनस कल्पनतीयमम्। तक्षेन कल्पनतीयरमामत्रभनोजनक्षेन 
पतीनत्विस्यनोपपत्तबौ रमामत्रभनोजनमाभमाविक्षे च पतीनत्विस्यमानपुपपत्तबौ पतीनत्विमम् उपपमादमम्,  रमामत्रभनोजनञ्च उपपमादकमम्। 
एविञ्च उपपमादजमानस करणस भविमत। अथमारतम्  अथमारपसत्तप्रममाणस भविमत। उपपमादकजमानस  फलस भविमत। अथमारतम् 
उपपदकजमानस प्रममा भविमत। ततश्च पतीननोऽयस दक्षेविदत्तयाः मदविमा न भपुङ्कक्षे  इत्यमादबौ मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विजमानक्षेन 
रमामत्रभनोजनस  कल्प्यतक्षे,  अतयाः प्रकपृ तक्षे  मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विजमानमम्  अथमारपसत्तप्रममाणमम्। रमामत्रभनोजनजमानस  च 
अथमारपसत्तप्रममा इमत फसलतमम्। 

. . )10 2 1 उपपमादत्विलकणमम् - 
यक्षेन मविनमा यदनपुपपनमम्, ततम् तत्रनोपपमादमम् इमत उपपमादस्य स्विरूपस प्रमतपमामदतमम्। तस्यद्वैवि पररष्कपृ तस 

लकणस मविदतक्षे  -  तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् उपपमादत्विमम्।  तस्य अभमावियाः इमत तदभमावियाः। 
तदभमाविस्य व्यमापकयाः अभमावियाः इमत तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमावियाः। तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविस्य प्रमतयनोगती इमत 
तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोगती। तस्य भमावियाः इमत तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम्। अत्र तत्पदक्षेन 
उपपमादकत्विक्षेन  अमभमतस्य विस्तपुनयाः  परमामररयाः।  एविञ्च पतीनयाः  दक्षेविदत्तयाः  मदविमा  न  भपुङ्कक्षे  इत्यमादबौ  तत्पदक्षेन 
उपपमादकस्य  रमामत्रभनोजनस्य  गहणमम्।  तस्य  अभमावियाः  रमामत्रभनोजनमाभमावियाः।  तस्य  व्यमापककीभकतमाभमावियाः 
मदविमाऽभपुञ्जमानत्विमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः।  यतनोमह  यत्र  यत्र  रमामत्रभनोजनमाभमावियाः  -  तत्र  तत्र 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः  इमत  प्रततीत्यमा  रमामत्रभनोजनमाभमाविस्य  व्यमापककीभकतमाभमावियाः 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः।  अत्र  च  मदविमाऽभपुञ्जमानक्षे  रमामत्रभनोजनमाभमाविविमत  पपुरुषसमाममान्यक्षे 
मदविमाऽभपुञ्जमानत्विसममानमासब्धिकरणपतीनत्विमाभमाविदररनमक्षेवि  प्रममाणमम्।  ततश्च  रमामत्रभनोजनमाभमाविव्यमापककीभकतमाभमावियाः 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः,  तस्य  प्रमतयनोमग  मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्,  अतयाः  प्रकपृ तक्षे 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम् उपपमादमम्। 
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. . )10 2 2 उपपमादकत्विलकणमम् -  
यस्यमाभमाविक्षे  यस्यमानपुपपसत्तयाः ततम् तत्रनोपपमादकमम् इमत उपपमादकस्य स्विरूपस  प्रमतपमामदतमम्। तस्यद्वैवि 

पररष्कपृ तस  स्विरूपस  अबस्त  -  उपपमादमाभमाविव्यमाप्यभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम्  उपपमादकत्विमम्।  यथमा  पतीनयाः 
दक्षेविदत्तयाः  मदविमा  न  भपुङ्कक्षे  इत्यमादबौ  उपपमादस  मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्,  तस्य  अभमावियाः 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः, तस्य व्यमाप्यभकतयाः अभमावियाः रमामत्रभनोजनमाभमावियाः, यत्र यत्र रमामत्रभनोजनमाभमावियाः तत्र 
तत्र  मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः  इमत  प्रततीत्यमा  रमामत्रभनोजनमाभमाविस्य  व्यमाप्यत्विमातम्।  तस्य  प्रमतयनोमग 
रमामत्रभनोजनमम्। अतयाः रमामत्रभनोजनमम् उपपमादकमम्। 

. . )10 2 3 अथमारपसत्तभक्षेदयाः – 
अथमारपसत्तयाः मदमविब्धिमा भविमत। दृषमाथमारपसत्तयाः श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः च। 

दृषमाथमारपसत्तयाः - 
दृषक्षेन रबदक्षेतरप्रममाणप्रममतक्षेन अथरन अदृषस्य अथरस्य कल्पनमा दृषमाथमारपसत्तयाः इमत प्रनोच्यतक्षे। तथमामह 

-  कबश्चतम्  जनयाः कदमामचतम्  समपुद्रितटस  गतविमानम्,  तत्र च दकरमातम्  समपुद्रितटक्षे  पमततमास  रपुमकमम्  दृषविमानम्।  परन्तपु 
दृमषदनोषविरमातम् सयाः सम्यगम् रूपक्षेण न जमातविमानम् यतम् इयस रपुमकयाः इमत। मकन्तपु सयाः मचबन्ततविमानम् इदस रजतमम् 
इमत। एविञ्च दनोषविरमातम् तस्य रपुकबौ इदस रजतमम् इमत जमानस जमातमम्। ततयाः परस यदमा सयाः समतीपस गत्विमा दृषविमानम् 
तदमा  तस्य भमस्य मनरमाकरणस  जमातस  यतम्  इदस  रजतस  नमाबस्त,  अमपतपु  रपुमकयाः  अबस्त।  एविञ्च रपुमककमादबौ 
प्रततीयममानस रजतस यमद सत्यस स्यमातम् तमहर कथस परकणक्षे एवि नक्षेदस रजतमममत मनषक्षेब्धिबपुमदयाः स्यमातम् जनस्य। परन्तपु 
भविमत तस्य मनषक्षेब्धिबपुमदयाः। अतयाः रपुमककमादबौ प्रततीयममानस रजतस न सत्यमम् अमपतपु ममथ्यद्वैविक्षेमत इमत सयाः जनयाः 
मनबश्चननोमत। अतयाः अत्र दृषक्षेन अथरन अदृषस्य ममथ्यमात्विरूपस्य अथरस्य कल्पनमास करनोमत जनयाः। अतयाः अत्र 
दृषमाथमारपसत्तयाः। नक्षेदस रजतमम् इमत मनमषध्यममानत्विजमानस प्रममाणभकतमा अथमारपसत्तयाः। प्रततीयममानस रजतस ममथ्यमा इमत 
मनश्चययाः फलभकतमा अथमारतम् प्रममाभकतमा अथमारपसत्तयाः। एविमन्यत्रमामप बनोध्यमम्। 

यथमा रपुकबौ नक्षेदस रजतमम् इत्यमादबौ नक्षेदस रजतमम् इमत उपपमादमम् अबस्त। ममथ्यमात्विमम् च उपपमादकमम् 
अबस्त। तत्र उपपमादस्य लकणक्षे यक्षेन इमत पदक्षेन उपपमादकस्य गहणस कतरव्यमम्। यथमा प्रकपृ तक्षे यक्षेन ममथ्यमात्विक्षेन 
मविनमा यदम् नक्षेदस रजतमम् इमत अनपुपपनमम्। अतयाः ततम् नक्षेदस रजतमम् उपपमादमम्। उपपमादकलकणक्षे प्रथमक्षेन यस्य 
इमत पदक्षेन  उपपमादकस्य गहणस  कतरव्यमम्।  यथमा  यस्य ममथ्यमात्विस्य अभमाविक्षे  यस्य नक्षेदस  रजतमम्  इत्यस्य 
अनपुपपसत्तयाः, अतयाः ततम् ममथ्यमात्विमम् उपपमादकमम्। 

श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः - 
श्रिपुतक्षेन अथरन आपसत्तयाः कल्पनमा मक्रयतक्षे  तत्र श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः इमत व्यविहमारयाः भविमत॥ यथमा तरमत 

रनोकममात्ममवितम्  इमत  श्रिपुमतयाः।  आत्ममवितम्  आत्मजमानविमानम्  रनोकस  तरमत  बन्ब्धिरमहतनो  भविमत  इत्यथरयाः 
श्रिपुमतविमाक्यस्य। एविञ्च अनयमा श्रिपुत्यमा आत्मजमानस बन्ब्धिमविगमहक्षेतपुयाः इमत प्रमतपमादतक्षे। मकन्तपु रमाबदती प्रततीमतररयस 
तदद्वैवि  उपपनमा  भविमत  यमद  रनोकरबदविमाच्यस्य  बन्ब्धिस्य  ममथ्यमात्विस  स्यमातम्  नमान्यथमा।  कमारणस  न  मह 
विमास्तमविकस्य  (तमाबत्त्विकस्य,  सत्यस्य)  अथरस्य  यक्षेन  कक्षे नमचतम्  जमानक्षेन  नमारयाः  भमवितपुस  नमाहरमत।  परन्तपु 
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श्रिपुमतविमाक्यस तपु प्रममाणमक्षेवि। अतयाः श्रिपुमतविमाक्यप्रमाममाण्यक्षेन कल्प्यतक्षे यतम् न बन्ब्धियाः सत्ययाः अमप तपु ममथ्यमा एविक्षेमत। 
अत्र  तरमत  रनोकममात्ममवितम्  इमत  विमाक्यमाथरबनोब्धिमानपुपपत्त्यमा  बन्ब्धिममथ्यमात्विस  कबल्पतस  भविमत।  एविञ्च 
बन्ब्धिममथ्यमात्विमम्  उपपमादकमम्,  रमाबदती  प्रततीमतयाः  च उपपमादमा।  ततश्च प्रकपृ तक्षे  बन्ब्धिममथ्यमात्विस  मविनमा  रमाबदती 
प्रततीमतयाः अनपुपपनमा। अतयाः ततम् बन्ब्धिममथ्यमात्विमम् उपपमादकमम्। यस्य बन्ब्धिममथ्यमात्विमाभमाविक्षे यस्य रमाबदजमानस्य 
अनपुपपसत्तयाः,  अतयाः ततम् रमाबदजमानमम् उपपमादमम्। एविञ्चमात्र उपपमादकत्विमातम् बन्ब्धिममथ्यमात्विस  फलस नमाम प्रममा। 
उपपमादत्विमातम्  च रमाबदती प्रततीमतयाः करणस  नमाम प्रममाणमममत भमावियाः। एविमक्षेवि श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेयाः  अपरमम्  उदमाहरणस 
भविमत  -  जतीविती दक्षेविदत्तयाः गपृहक्षे  न इमत। अयम्भमावियाः जतीविनम्  जनयाः गपृहक्षे  मतष्ठमत बमहविमार।  तपृततीयमा गमतयाः अत्र 
नमाबस्त। तत्र जतीविती दक्षेविदत्तयाः गपृहक्षे नमाबस्त इमत श्रिविणक्षे जतीमविननो गपृहमासत्त्विस बमहयाःसत्त्विस मविनमानपुपपनमम्। दक्षेविदत्तयाः 
बमहयाःसत्त्विविमानम् इमत मनश्चयनो भविमत। अतयाः नमात्र कमाचन मविप्रमतपसत्तयाः। ततश्च यक्षेन मविनमा बमहयाःसत्त्विक्षेन मविनमा 
जतीमविनयाः गपृहमासत्त्विमम् अनपुपपनमम् अतयाः ततम् बमहयाःसत्त्विमम् अत्र उपपमादकमम्। यस्य अभमाविक्षे बमहयाःसत्त्विमाभमाविक्षे यस्य 
अनपुपपसत्तयाः  जतीमविनयाः  गपृहमासत्त्विस्य  अनपुपपसत्तयाः।  अतयाः  ततम्  जतीमविनयाः  गपृहमासत्त्विमम्  अत्र  उपपमादमम्।  एविञ्च 
उपपमादजमानक्षेन जतीमविनयाः गपृहमासत्त्विजमानक्षेन उपपमादकस्य बमहयाःसत्त्विस्य कल्पनस मक्रयतक्षे। अतयाः अत्र जतीमविनयाः 
गपृहमासत्त्विजमानस करणमम् नमाम अथमारपसत्तप्रममाणमम्। बमहयाःसत्त्विजमानमम्, फलस नमाम अथमारपसत्तप्रममा। 

श्रिपुतमाथमारपसत्तभक्षेदयाः - 
श्रिपुतमाथमारपसत्तरमप  मदमविब्धिमा  वितरतक्षे।  अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः  अमभमहतमानपुपपसत्तश्चक्षेमत।  कमारणस  मह 

रमाबदबनोब्धिमानपुपपसत्तस्थलक्षे  श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः  भविततीमत  प्रमतपमामदतमम्।  तत्र  रमाबदबनोब्धिमानपुपपत्तक्षेरमप  मकलस  मदमविब्धिस 
भविमत - रबदमानपुपपसत्तयाः अथमारनपुपपसत्तश्च। अतयाः तद्भिक्षेदमातम् श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेरमप दद्वैमविध्यममाविश्यकमममत। 

अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः - 
यत्र  विमाक्यद्वैकदक्षेरश्रिविणक्षेऽन्वियमानपुपपत्त्यमाऽन्वियमामभब्धिमाननोपयनोमग  पदमान्तरस  कल्प्यतक्षे  तत्र 

अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः इमत। अमभब्धिमानमानपुपपत्तक्षेयाः अपरस नमाम तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इत्यमप अबस्त। यथमा कक्षे नमचतम् 
जनक्षेन  'दमारमम्  मपब्धिक्षेमह'  इमत  विमाक्यस्य  स्थमानक्षे  दमारमम्  इमत  विमाक्यद्वैकदक्षेरस्य  प्रयनोगयाः  कपृ तयाः।  परन्तपु  विकमा 
बनोब्धिमयतपुमम्  इच्छमत यदम् दमारमम्  मपब्धिक्षेमह इमत। अथमारतम्  विकपु याः  दमारकमरकमपब्धिमानक्षे  तमात्पयरमबस्त। एततम्  श्रिनोतमा 
प्रकरणमामदनमा अविगच्छमत। परन्तपु विक्त्रमा प्रयपुकक्षे  विमाक्यक्षे  मपब्धिक्षेमह इमत पदस नमाबस्त। तक्षेन दमारकमरकमपब्धिमानमम् 
इत्यथरयाः  भमवितपुस  नमाहरमत।  अतयाः  विकपु याः  तमात्पयरमम्  अनपुपपनमम्।  अतयाः  तमात्पयर्योपपत्तयक्षे  मपब्धिक्षेमह  इमत पदस्य 
अध्यमाहमारयाः  श्रिनोत्रमा  मक्रयतक्षे।  तक्षेन  च  दमारकमरकमपब्धिमानमम्  इमत  अथरयाः  प्रकपृ तविमाक्यस्य  भविमत।  तक्षेन  च 
तमात्पयमारनपुपपत्तक्षेयाः पररहमारयाः भविमत। अत्र दमारकमरमपब्धिमानमम् इमत तमात्पयरमम् मपब्धिक्षेमह इमत मपब्धिमाननोपस्थमापकपदस 
मविनमानपुपनमम् सतम् अश्रिपुतस  मपब्धिक्षेमह इमत पदमान्तरस कल्पयमत। दमारकमरकमपब्धिमानमम् इमत तमात्पयरमम्  उपपमादमम्। 
तस्य जमानस च अथमारपसत्तप्रममाणमम्। मपब्धिक्षेमह इमत पदस्यमाध्यमाहमारयाः उपमापमादकयाः। अतयाः मपब्धिक्षेमह इमत पदस्य 
जमानमम् अथमारपसत्तप्रममा। 

अमभमहतमानपुपपसत्तयाः - 
यत्र विमाक्यमाविगतनोऽथर्योऽनपुपपनत्विक्षेन जमातयाः सनथमारन्तरस कल्पयमत तत्र अमभमहतमानपुपपसत्तयाः द्रिषव्यमा। 

यथमा स्विगरकमामयाः ज्यनोमतषनोमक्षेन यजक्षेत इमत श्रिपुमतविचनमम्। अस्यमाथरयाः  -  स्विगरकमामयाः पपुरुषयाः ज्यनोमतषनोमयमागस 
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कपु यमारतम् इमत। अतयाः अनक्षेन अथरन ज्यनोमतषनोमस्य स्विगरसमाब्धिनत्विमम् अविगम्यतक्षे। ज्यनोमतषनोमयमागस्य सममाप्तक्षेयाः 
बहहकमालमानन्तरस  यजममानस्य स्विगरलमाभयाः भविमत।  अतयाः स्विगरलमाभस  प्रमत ज्यनोमतषनोमयमागयाः समाकमातम्  कमारणस 
भमवितपुमम्  नमाहरमत।  कथस  तमहर  ज्यनोमतषनोमयाः  स्विगरसमाब्धिनमम्।  अतयाः  ज्यनोमतषनोमयाः  स्विगरसमाब्धिनमम्  इमत 
विमाक्यमाथरस्यमानपुपपसत्तयाः भविमत। अतयाः अनपुपपनयाः सनम् अपकविररूपमम् अथमारन्तरस कल्पयमत। तक्षेन च स्विगरप्रमामप्तयाः 
भविततीमत फसलतमम्। अथमारतम् ज्यनोमतषनोमयाः अपकविर जनयमत। तच्च अपकविरमम् अन्तयाःकरणक्षे मविदममानयाः पपुण्यमाख्ययाः 
गपुणमविरक्षेषयाः। तच्च पपुण्यस स्विगरलमाभस यमावितम् मतष्ठमत। 

प्रकपृ तक्षे  च  ज्यनोमतषनोमयाः  स्विगरसमाब्धिनमम्  इमत  विमाक्यमाथरयाः  उपपमादयाः  अबस्त।  अपकविरमम्  उपपमादकमम् 
अबस्त। अतयाः ज्यनोमतषनोमयाः स्विगरसमाब्धिनमम् इमत विमाक्यमाथरजमानस करणमम्। अतयाः अथमारपसत्तप्रममाणमम्। अपकविरजमानस 
च फलमम्। अतयाः अथमारपसत्तप्रममा। 

अत्रमायस मविरक्षेषयाः- 

अथ नद्वैयमामयकमतक्षे चत्विमारर प्रममाणमामन सबन्त। प्रत्यकमम्,  अनपुममानमम्,  उपममानमम्,  रबदयाः चक्षेमत। तद्वैयाः 
अथमारपसत्तप्रममाणस नद्वैवि स्वितीमक्रयतक्षे। तक्षे विदबन्त यदम् अथमारपसत्तप्रममाणस्य अनपुममानक्षे एवि अन्तभमारवियाः भविमत। तक्षेषमास  
मतक्षे अथमारपसत्तप्रममाणस्य कक्षे विलमान्विमयमन अन्तभमारवियाः भविमत। मकन्तपु विक्षेदमान्तससदमान्तक्षे कक्षे विलमान्विमयपदमाथरयाः एवि 
न स्वितीमक्रयतक्षे। अतस्तत्र अन्तभमारवियाः नद्वैवि भमवितपुमहरमत इमत भमावियाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - १

.1 अथमारपसत्तपदस्य दबौ अथर्मौ कबौ। 

.2 अथमारपसत्तप्रममायमायाः लकणस मकमम्। 

.3 अथमारपसत्तप्रममाणस्य लकणस मकमम्। 

.4 पतीननोऽयस दक्षेविदत्तयाः मदविमा न भपुङ्कक्षे  इत्यपुदमाहरणक्षे उपपमादकस  मकमम् उपपमादस च मकमम्। 

.5 उपपमादस्य लकणस सलखत। 

.6 उपपमादकस्य लकणस सलखत। 

.7 अथमारपत्तक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः भविबन्त। 

.8 श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेयाः कमत कक्षे  च भक्षेदमायाः भविबन्त। 

.9 श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेरुदमाहरणस मकमम्। 

. )10 3 अनपुपलबबब्धियाः
षट्सपु  प्रममाणक्षेषपु  अन्यतमस  प्रममाणमम्  अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम्।  अनपुपलबबब्धिरबदक्षे  नञ्तत्पपुरुषसममासयाः 

अबस्त।  तस्य  च  मविगहयाः  भविमत  -  न  उपलबबब्धियाः  इमत   अनपुपलबबब्धियाः।  तक्षेन  च  अस्यमाथरयाः  भविमत 
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उपलबध्यभमावियाः।  उपलबध्यभमाविप्रममाणक्षेन  च  अभमाविमविषयकजमानस  जमायतक्षे।  तस्य  च  लकणमम्  अबस्त  - 
जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणमम् अनपुपलबबब्धिरूपस प्रममाणमम्। जमानरूपस यतम् करणस तदजन्यनो 
यनोऽभमाविमानपुभवियाः  तस्यमासमाब्धिमारणस  कमारणमम्  इमत  मविगहयाः।  अथमारतम्  जमानरूपकरणक्षेन  यन  जमायतक्षे  तदम् 
जमानकरणमाजन्यमम्।  जमानकरणमाजन्यमम्  यतम्  अभमाविमविषयकजमानस  तस्य  यदम्  असमाब्धिमारणस  कमारणमम्  मह 
अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम्। अस्यमाथरयाः  -  जमानरूपस यतम् करणस तदजन्यनो यनोऽभमाविमानपुभवियाः नमाम अभमाविजमानस,  तस्य 
यदम्  असमाब्धिमारणस  कमारणस  तदनपुपलबबब्धिरूपस  प्रममाणस  बनोध्यमम्।  एविञ्च 
जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणत्विमम् इमत अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य लकणस फलमत। अत्रमायस भमावियाः - 
तत्र  अनपुमममतप्रममायमायाः  करणस  भविमत  व्यमामप्तजमानमम्,  उपमममतप्रममायमायाः  करणस  भविमत  समादृश्यजमानमम्, 
रमाबदप्रममायमायाः करणस भविमत पदजमानमम् इमत। तत्र एतद्वैयाः जमानरूपकरणद्वैयाः अजन्ययाः ययाः अभमाविमविषयकमानपुभवियाः, 
तस्य असमाब्धिमारणकमारणमम् एवि अनपुपलबबब्धिप्रममाणमममत भमावियाः। यथमा भकतलक्षे  घटमाभमावियाः मविदतक्षे,  तस्य जमानस 
घटस्य अनपुपलबध्यमा एवि भविमत। एविञ्च घटस्य अनपुपलबध्यमा घटमाभमाविस्य जमानस भविमत। एविमक्षेवि पटमाभमाविस्य 
जमानस पटस्य अनपुपलबध्यमा भविमत। एविमक्षेवि अन्यत्रमामप। तस्ममातम् घटमामदविस्तपुजमानमाभमाविक्षेन घटमामदविस्त्विभमावियाः 
जमायतक्षे।  एविञ्च  तत्तदस्तपुजमानमाभमावियाः  करणमम्,  तत्तदस्त्विभमाविजमानस  फलमममत  ससध्यमत।  एविञ्च 
घटमामदविस्तपुजमानमाभमावियाः करणस भविमत। अथमारतम् अनपुपलबबब्धिप्रममाणस भविमत। घटमामदविस्त्विभमाविजमानस फलस भविमत। 
अथमारतम् प्रममा भविमत। 

अत्रमायस मविरक्षेषयाः - 
अथ यमद अभमाविमविषयकजमानस प्रमत अनपुपलबबब्धियाः करणमममत स्वितीमक्रयतक्षे तमहर यथमा जमागदविस्थमायमास 

घटमाभमाविमादक्षेयाः जमानमम् अनपुपलबबब्धिदमारमा भविमत तथद्वैवि रयनकमालक्षे अमप घटमाभमाविमादक्षेयाः जमानमम् स्यमातम्, तदमानतीममप 
घटमादतीनमामम्  अनपुपलबबब्धिसत्त्विमातम्,  परन्तपु  रयनकमालक्षे  तपु  अभमाविमविषयकजमानस  न  भविमत।  अमप  च 
ब्धिममारभमाविमविषयकजमानमम्,  अब्धिममारभमाविमविषयकजमानमम्  अमप  अनपुपलबबब्धिदमारमा  स्यमातम्,  मकन्तपु  विक्षेदमाबन्तमभयाः 
ब्धिममारभमाविमविषयकजमानमम्  अब्धिममारभमाविमविषयकजमानस  तपु  अनपुममानप्रममाणक्षेन  भविमत  इमत  प्रमतपमादतक्षे  न  तपु 
अनपुपलबबब्धिदमारमा। अतयाः प्रश्नयाः भविमत यतम् यमद अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम् अबस्त तमहर  रयनकमालक्षे जमानस कपु तयाः न 
भविमत। अमप च ब्धिममारभमाविमविषयकजमानमम् अब्धिममारभमाविमविषयकजमानस च अनपुपलबबब्धिदमारमा कपु तयाः न भविमत इमत। 
अत्र विदबन्त विक्षेदमाबन्तनयाः  यतम्  न  मह अनपुपलबबब्धिममात्रक्षेण  अभमाविजमानस  जमायतक्षे।  अमपतपु  यनोग्यमानपुपलबबब्धिदमारमा 
अभमाविमविषयकजमानमम्  उत्पदतक्षे।  अतयाः  यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः  मविदतक्षे  चक्षेतम्  अभमाविमविषयकजमानस  भविमत, 

यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः नमाबस्त चक्षेतम् अभमाविमविषयकजमानस न भविमत। एविञ्च अभमाविमविषयकजमानस प्रमत यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः 
कमारणमम् इमत ससदमम्। 

ननपु  कमा  नमाम  यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः  इमत  चक्षेदम्  अत्रनोच्यतक्षे  -  तमकर त-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-

प्रमतयनोमगकत्विस  अनपुपलबब्धिक्षेयाः  यनोग्यत्विमम्।  तमकर तक्षेन  (आपमामदतक्षेन)  प्रमतयनोमगसत्त्विक्षेन  प्रससञ्जतनो  प्रमतयनोगती 
यस्य अनपुपलम्भस्य सयाः तमकर त-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकयाः, तस्य भमावियाः तमकर त-प्रमतयनोमगसत्त्वि-

प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकत्विमम्।  अथमारतम्  यस्य अभमावियाः गपृह्यतक्षे  तस्य  ययाः प्रमतयनोगती,  तस्य सत्त्विक्षेन असब्धिकरणक्षे 
तमकर तक्षेन  प्रससञ्जतमम्  अपमादनयनोग्यस  प्रमतयनोमग  उपलबबब्धिस्विरूपस  यस्य  अनपुपलम्भस्य   सयाः  तमकर त-

प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकयाः।  तस्य  भमावियाः  तमकर त-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकत्विमम्। 
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अयम्भमावियाः  -  प्रकमारयपुकभकतलक्षे  घटयाः यमद नमाबस्त तमहर  तत्र घटमाभमावियाः मविदतक्षे।  एविञ्च तत्र मविदममानस्य 
घटमाभमाविस्य जमानमम् घटस्य अनपुपलबबब्धिदमारमा भविमत। कमारणस मह  अत्र यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः। 
यतनो मह प्रकपृ तक्षे घटस्य अभमावियाः गपृह्यतक्षे। अतयाः तस्य प्रमतयनोगती घटयाः। तस्य सत्त्विक्षेन असब्धिकरणक्षे प्रससञ्जतमम् 
अपमादमानयनोग्यस प्रमतयनोमग उपलबबब्धिस्विरूपस मविदतक्षे। कमारणस प्रकपृ तक्षे विकपुस  रक्यतक्षे यमद अत्र घटयाः स्यमातम् तमहर 
उपलभ्यक्षेत। अत्र यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः। तयमा च घटमाभमाविमविषयकस  जमानस भविमत। अयम्भमावियाः 
- यबस्मनम् असब्धिकरणक्षे इदस विकपुस  रक्यतक्षे यमद अत्र घटयाः स्यमातम् तमहर  तस्य उपलबबब्धियाः स्यमातम्। परन्तपु नमाबस्त। 
अतयाः तस्य अनपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे  इमत तबस्मनम्  असब्धिकरणक्षे  यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः। यथमा 
प्रकमारयपुकभकतलक्षे  घटमाभमाविदरमायमामम्  इदस विकपुस  रक्यतक्षे  यतम्  यमद अत्र घटयाः स्यमातम् तमहर  तस्य उपलबबब्धियाः 
स्यमातम्। नमाबस्त। अतयाः तस्य अनपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे। तस्ममातम् प्रकमारयपुकभकतलक्षे घटस्य यमा अनपुपलबबब्धियाः समा 
यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः। अतयाः तयमा घटमाभमाविस्य जमानस भविमत। अन्ब्धिकमारयपुकभकतलक्षे तपु घटमाभमाविसत्त्विदरमायमाममप इदस 
नद्वैवि विकपुस  रक्यतक्षे  यतम्  यमद अत्र घटयाः स्यमातम्  तमहर  तस्य उपलबबब्धियाः स्यमातम्।  अतयाः अन्ब्धिकमारयपुकभकतलक्षे 
घटस्य यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः नमाबस्त। तस्ममातम् तयमा घटमाभमाविस्य जमानस नद्वैवि भविमत। एविमक्षेवि 
रयनकमालक्षे घटमाभमाविसत्त्विदरमायमाममप इदस नद्वैवि विकपुस  रक्यतक्षे यतम् यमद अत्र घटयाः स्यमातम् तमहर  तस्य उपलबबब्धियाः 
स्यमातम्। अतयाः रयनकमालक्षे घटस्य यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः नमाबस्त। तस्ममातम् तयमा घटमाभमाविस्य 
जमानस नद्वैवि भविमत। एविमक्षेवि ब्धिमरस्य अब्धिमरस्य च असत्त्विदरमायमामम् इदस विकपुस  नद्वैवि रक्यतक्षे यतम् अत्र ब्धिमरयाः स्यमातम्, 
अब्धिमरयाः विमा स्यमातम् तमहर  तस्य उपलबबब्धियाः स्यमातम्,  नमाबस्त। अतयाः तस्य अनपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे इमत। तस्ममातम् 
ब्धिमरस्य अब्धिमरस्य च यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः नमाबस्त, अमपतपु अयनोग्यमानपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे। 

. . )10 3 1 अभमाविभक्षेदयाः - 
अनपुपलबबब्धिप्रममाणक्षेन अभमाविमविषयकस  जमानस  जमायतक्षे  इमत प्रमतपमादमतमम्।  तमादृरमाभमाविमषयकजमानस्य 

मविषययाः  अभमावियाः  च  विक्षेदमान्तमतक्षे  चतपुमविरब्धियाः  अबस्त।  तथमामह  प्रमागभमावियाः  प्रध्विससमाभमावियाः  अत्यन्तमाभमावियाः 
अन्यनोन्यमाभमावियाः च। 

प्रमागभमावियाः - 
भमविष्यततीमत  प्रततीमतमविषययाः  अभमावियाः  प्रमागभमावियाः।  यथमा  इह  मपृबत्पण्डक्षे  घटयाः  भमविष्यमत  इमत 

मपृबत्पण्डमादबौ कमारणक्षे मविदममानस्य कमायरस्य अभमावियाः एवि प्रमागभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। एविमक्षेवि तन्तबौ पटयाः भमविष्यमत 
इमत प्रततीमतमविषययाः अभमावियाः तन्तबौ पटस्य प्रमागभमावियाः। एविञ्च कमायरस्य उत्पत्तक्षेयाः पकविर कमारणक्षे मविदममानयाः कमायरस्य 
ययाः अभमावियाः स एवि प्रमागभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। अयञ्च अभमावियाः अनमामदयाः समान्तयाः अबस्त। 

प्रध्विससमाभमावियाः - 
प्रध्विससमाभमाविस्य अपरस नमाम ध्विससमाभमावियाः इत्यबस्त। जन्यमविनमाश्यभमावित्विमम् इमत च ध्विससमाभमाविस्य 

लकणमम्।  अथमारतम्  जन्ययाः  मविनमारती  च  ययाः  अभमावियाः  सयाः  एवि  ध्विससमाभमावियाः  इत्यपुच्यतक्षे।  यथमा  मपृबत्पण्डमादबौ 
मपुद्गरपमातमानन्तरस घटस्य नमारक्षे  समत घटस्य प्रध्विससमाभमावियाः उत्पदतक्षे,  अमप च कपमालस्य नमारक्षे  च अस्य 
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अभमाविस्यमामप नमारयाः भविमत। तस्ममातम् अयस भमावियाः जन्ययाः अमप अबस्त मविनमारती चमामप अबस्त। तस्ममातम् अयस ययाः 
अभमावियाः स प्रध्विससमाभमावियाः इमत। अयञ्च अभमावियाः घटयाः नषयाः इमत प्रततीमतमविषययाः। 

अत्यन्तमाभमावियाः -  
चतपुमविरब्धिक्षेषपु अभमाविक्षेषपु अन्यतमयाः अभमावियाः अत्यन्तमाभमावियाः। यदस्तपु यत्र न कदमामप भमविष्यमत,  न च 

कदमामचतम्  भकतमम्,  न च अबस्त,  तस्य विस्तपुनयाः तत्र अत्यन्तमाभमावियाः बनोध्ययाः। अथमारतम्   यत्रमासब्धिकरणक्षे  यस्य 
कमालत्रयक्षेऽप्यभमावियाः  सयाः  अत्यन्तमाभमावियाः।  यथमा  विमायबौ  रूपस  नमाबस्त  इमत  प्रततीमतसमामककयाः  अभमावियाः  विमायबौ 
रूपमात्यन्तमाभमावियाः। भकतलक्षे घटयाः नमाबस्त इमत प्रततीमतसमामककयाः भकतलक्षे घटमाभमावियाः। एविमन्यत्रमामप बनोध्यमम्। एविञ्च 
त्रद्वैकमासलकमाभमावित्विमम् इमत अत्यन्तमाभमाविस्य लकणस विकपुस  रक्यतक्षे। 

अन्यनोन्यमाभमावियाः - 
अन्यस्य अन्यबस्मनम् ययाः अभमावियाः सयाः अन्यनोन्यमाभमावियाः। अथमारतम् इदममदस नक्षेमत प्रततीमतमविषययाः ययाः 

अभमावियाः  सयाः  अन्यनोन्यमाभमावियाः।  घटयाः  न  पटयाः  इमत  प्रततीमतससदयाः  ययाः  घटस्य  अभमावियाः,  सयाः  घटस्य 
अन्यनोन्यमाभमावियाः।  अयमम्  अन्यनोन्यमाभमावियाः  समामदयाः  अमप  अबस्त,  अनमामदयाः  अमप  अबस्त।  एविञ्च  यत्र 
अन्यनोन्यमाभमाविस्य असब्धिकरणस समामदयाः भविमत तत्र अन्यनोन्यमाभमावियाः अमप समामदयाः भविमत। यथमा घटयाः न पटयाः 
इत्यत्र  पटरूपमासब्धिकरणमम्  समामद  अबस्त।  अतयाः  अत्र  ययाः  अन्यनोन्यमाभमावियाः  सयाः  समामदयाः  अबस्त।  यत्र 
अन्यनोन्यमाभमाविस्य असब्धिकरणमम्  अनमामद भविमत तत्र अन्यनोन्यमाभमावियाः अमप अनमामदयाः भविमत। यथमा ब्रह न 
जतीवियाः इत्यत्र अन्यनोन्यमाभमाविस्य जतीविरूपमासब्धिकरणमम् अनमामद अबस्त,  अतयाः अत्र ययाः अभमावियाः सयाः अनमामदयाः 
अबस्त। अयमम् अभमावियाः भक्षेदयाः मविभमागयाः पपृथक्त्विस च इत्यमप प्रनोच्यतक्षे। एविञ्च यथमा इदमम् इदस नक्षेमत प्रततीमतमविषययाः 
ययाः अभमावियाः सयाः अन्यनोन्यमाभमावियाः, तथद्वैवि इदमम् अस्ममातम् मविभकमम्, इदमम् अस्ममातम् अन्यतम्, इदमम् अस्ममातम् पपृथगम् 
इत्यमामदप्रततीमतमविषययाः अभमावियाः अमप अन्यनोन्यमाभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। 

अन्यनोन्यमाभमाविभक्षेदयाः - 
अन्यनोन्यमाभमावियाः मदमविब्धियाः भविमत। सनोपमासब्धिकयाः मनरूपमासब्धिकश्चक्षेमत। 

सनोपमासब्धिकयाः - 
तत्र उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विस  सनोपमासब्धिकत्विमम्।  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यमा  सत्तमा  यस्य भक्षेदस्य सयाः 

भक्षेदयाः  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकयाः,  तस्य भमावियाः  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमम्  इमत।  यथमा  घटमाकमारयाः  न 
मठमाकमारयाः इमत भक्षेदयाः सनोपमासब्धिकयाः। उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमातम्। यत्र यत्र आकमारमामदभक्षेदसत्तमा तत्र तत्र 
घटमादपुपमासब्धिसत्तमा इमत भक्षेदसत्तमा घटमादपुपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यमा,  घटमादपुपमासब्धिसत्तमा तपु  व्यमामपकमा। तथमामह यदमप 
आकमारयाः एकयाः एवि मविदतक्षे। मकन्तपु घटमादपुपमासब्धिभक्षेदमातम् आकमारयाः अमप मभदतक्षे। अतयाः अत्रक्षेदस विकपुस  रक्यतक्षे यदम् 
उपमासब्धिभक्षेदमातम्  यत्र भक्षेदयाः भविमत तत्र ययाः अन्यनोन्यमाभमावियाः सयाः सनोपमासब्धिकयाः इमत। एविमक्षेवि एकस्यद्वैवि ब्रहणयाः 
अन्तयाःकरणभक्षेदमातम्  ययाः  भक्षेदयाः  स  अमप  सनोपमासब्धिकयाः।  यतनोमह  नमह  ब्रहमण  भक्षेदयाः  मविदतक्षे  मकन्तपु  तद पुपमाब्धिक्षेयाः 
अन्तयाःकरणस्य भक्षेदक्षेन ब्रहमण भक्षेदयाः प्रततीयतक्षे। अतयाः यमाविदन्तयाःकरणस तमाविदक्षेविमास्य भक्षेदस्य बस्थमतयाः। 
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मनरुपमासब्धिकयाः - 
उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमात्यन्तमाभमाविवित्त्विस  मनरुपमासब्धिकत्विमम्।  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यमा  सत्तमा  यस्य 

भक्षेदस्य  सयाः  भक्षेदयाः  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकयाः।  तस्य  भमावियाः  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमम्।  तस्य 
अत्यन्तमाभमावियाः  इमत  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमात्यन्तमाभमावियाः,  तदत्त्विमम्  उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमा-
कत्विमात्यन्तमाभमाविवित्त्विमम्। अथमारतम् उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विस्य भक्षेदस्य अभमावियाः मविदतक्षे तत्र ययाः भक्षेदयाः सयाः 
मनरुपमासब्धिकयाः भक्षेदयाः। यथमा घटनो न पटयाः इमत भक्षेदयाः मनरुपमासब्धिकयाः। यतनोमह अत्र कमामचदमप उपमासब्धियाः नमाबस्त। 
अतयाः अत्र भक्षेदक्षे उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विस नमाबस्त, मकन्तपु उपमासब्धि-सत्तमाव्यमाप्य-सत्तमाकत्विमात्यन्तमाभमाविवित्त्विस 
मविदतक्षे। अतयाः घटपटयनोयाः ययाः भक्षेदयाः सयाः मनरुपमासब्धिकयाः भक्षेदयाः। अथमारतम् यत्र स्विमाभमामविकयाः एवि भक्षेदयाः भविमत तत्र 
मनरुपमासब्धिकभक्षेदयाः इत्यपुच्यतक्षे। एविमक्षेवि घटयाः न मठयाः इत्यमामदभक्षेदयाः अमप मनरुपमासब्धिकयाः अबस्त। एविमन्यत्रमामप 
बनोध्यमम्। 

. )10 4 प्रमाममाण्यविमादयाः 
प्रममाणमविषयपमाठक्षेषपु प्रममाणस प्रममा चक्षेमत मपुख्यमविषययाः। तत्र प्रममायमास मविदममानस प्रममात्विस कथस जमायतक्षे इमत 

अमप सजजमासमा सपुतरमामपुदक्षेमत। अत एवि प्रमाममाण्यविमादनोऽमप प्रममाणमविषयमान्तगरतयाः एवि। 

तत्र प्रमाममाण्यमम् अप्रमाममाण्यस च स्वितयाः गपृह्यतक्षे परतयाः विमा गपृह्यतक्षे इमत मविषयक्षे रमास्त्रजक्षेषपु मतभक्षेदमायाः सबन्त। 
अत्र कक्षे विलस  पररचयमाथरमम्  अयस  मविषययाः  प्रस्तकयतक्षे।  तत्र मविषयक्षे  एकस  पदस  प्रससदमबस्त। यत्र समारमासररूपक्षेण 
मविषयस्य अस्य मविविक्षेचनस मविदतक्षे। तथमामह पदमम् - 

प्रममाणत्विमाप्रममाणत्विक्षे स्वितयाः समासख्यमायाः सममासश्रितमायाः। 

नद्वैयमामयकमास्तक्षे परतयाः सबौगतमाश्चरमस स्वितयाः॥

प्रथमस परतयाः प्रमाहहयाः प्रमाममाण्यस विक्षेदविमामदनयाः। 

प्रममाणत्विस स्वितयाः प्रमाहहयाः परतश्चमाप्रममाणतमामम्॥

तत्र समासख्यनयक्षे प्रमाममाण्यमम् अप्रमाममाण्यस च स्वितयाः एवि गपृह्यतक्षे। नद्वैयमामयकमतक्षे प्रमाममाण्यमम् अप्रमाममाण्यस च 
परतयाः एवि गपृह्यतक्षे। बबौदमतक्षे प्रमाममाण्यस परतयाः गपृह्यतक्षे। अप्रमाममाण्यस च स्वितयाः गपृह्यतक्षे। मतीममाससमामतक्षे विक्षेदमान्तमतक्षे च 
प्रमाममाण्यस स्वितयाः गपृह्यतक्षे। अप्रमाममाण्यस च परतयाः गपृह्यतक्षे। 

यथमा 'अयस घटयाः' इमत घटमविषयमा प्रममा जमायतक्षे। तथमा 'इयस प्रममा' इमत प्रममामविषयमा प्रममा जमायतक्षे। यथमा 
घटजमानस्य कमामचतम् समामगती (ममाध्यममम्) वितरतक्षे तदतम् प्रममाजमानस्यमामप कमामचतम् समामगती वितरतक्षे। प्रममायमास प्रममात्विस 
मविदतक्षे। इदस प्रममात्विमक्षेवि प्रमाममाण्यमममत कथ्यतक्षे।  यथमा प्रममायमायाः जमानस  जमायतक्षे  तथमा प्रममात्विस्य अमप जमानस 
भविमत। यथमा प्रममामविषयकजमानस्य कमामचतम् समामगती अबस्त एवि, तदतम् प्रममात्विमविषयकजमानस्य अमप कमामचतम् 
समामगती अबस्त एवि। यक्षेषमास मतक्षे प्रममामविषयकजमानस्य यमा समामगती समा एवि प्रममात्विमविषयकजमानस्यमामप समामगती 
अबस्त  तक्षे  स्वितस्त्विविमामदनयाः।  यक्षेषमास  च  मतक्षे  प्रममामविषयजमानस्य  यमा  समामगती  ततयाः  मभनमा  एवि 
प्रममात्विमविषयकजमानस्यमामप समामगती अबस्त। तक्षे परतस्त्विविमामदनयाः। अथमारतम् जमानदयस भविमत। एकस्य जमानस्य 
मविषययाः प्रममा, अपरजमानस्य मविषययाः प्रममात्विमम्। जमानदयस्यमामप कमामचतम् समामगती भविमत। यमद दयनोयाः जमानयनोयाः 
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समामगती सममानमा तमहर  स्वितस्त्विमम्। यमद समामगती मभनमा तमहर  परतस्त्विमम्। यमा प्रममा अत्र गपृह्यतक्षे  तमनष्ठमक्षेवि 
प्रममात्विममप। 

पमाठगतप्रश्नमायाः 

.1 अनपुपुपलबबब्धिप्रममाणस्य लकणस सलखत। 

.2 अनपुपलबब्धिक्षेयाः यनोग्यत्विस्य मकस  लकणमम्। 

.3 अभमाविस्य कमत भक्षेदमायाः भविबन्त। 

.4 प्रमागभमाविस्य लकणस सलखत। 

.5 प्रमागभमावियाः कपु त्र मविदतक्षे। 

.6 प्रध्विससमाभमाविस्य लकणस सलखत। 

.7 प्रध्विससमाभमावियाः कपु त्र मविदतक्षे। 

.8 अत्यन्तमाभमाविस्य लकणस सलखत। 

.9 कयाः त्रद्वैकमासलकमाभमावियाः। 

.10 अन्यनोन्यमाभमाविस्य स्विरूपस सलखत। 

.11 अन्यनोन्यमाभमाविभक्षेदमायाः कक्षे । 

.12 सनोपमासब्धिकमान्यनोन्यमाभमाविस्य लकणस मकमम्। 

.13 मनरुपमासब्धिकमान्यनोन्यमाभमाविस्य लकणस मकमम्। 

.14 प्रमाममाण्यपदस्य प्रममाणत्विमम् प्रममात्विस विमाथरयाः। 

.15 विक्षेदमाबन्तनयाः स्वितस्त्विपमामदनयाः परतस्त्विविमामदननो विमा। 

पमाठसमारयाः

अबस्मनम् पमाठक्षे अथमारपसत्तप्रममाणस्य अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य च मनरूपणस मविदतक्षे। तत्र अथमारपसत्तरबदयाः 
व्यपुत्पसत्तभक्षेदक्षेन  प्रममाविमाचकयाः  प्रममाणविमाचकश्च  वितरतक्षे  इमत  प्रमतपमामदतमम्।  उपपमादजमानमम्  अथमारपसत्तप्रममाणस 
भविमत। उपपमादकजमानस च अथमारपसत्तप्रममा भविमत। तत्र तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् उपपमादत्विमम्। 
एविमम् उपपमादमाभमाविव्यमाप्यभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् उपपमादकत्विमम्। अथमारपत्तक्षेयाः दबौ भक्षेदबौ स्तयाः  -  श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः 
दृषमाथमारपसत्तश्च। अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः अमभमहतमानपुपपसत्तश्च इमत दबौ भक्षेदबौ श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेयाः स्तयाः। 

तदनन्तरमम्  अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य  मविविक्षेचनस  मविदतक्षे।  तत्र 
जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणत्विमम्  इमत  अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य  लकणस  मविदतक्षे। 
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अनपुपलबबब्धिप्रममाणक्षेन च अभमाविमविषयकजमानस जमायतक्षे। अत्र तत्तदस्तपुजमानमाभमावियाः करणमम्,  तत्तदस्त्विभमाविजमानस 
फलमममत  ससध्यमत।  एविञ्च  घटमामदविस्तपुजमानमाभमावियाः  करणस  भविमत।  अथमारतम्  अनपुपलबबब्धिप्रममाणस  भविमत। 
घटमामदविस्त्विभमाविजमानस फलस भविमत। अथमारतम् प्रममा भविमत। मकन्तपु नमह अनपुपलबबब्धिममात्रक्षेण अभमाविगहयाः भविमत 
मकन्तपु  यनोग्यमानपुपलबबब्धिदमारद्वैवि।  ब्धिममारब्धिममारभमाविमविषयकजमानस  तपु  अनपुममानप्रममाणक्षेन  भविमत।  तयनोयाः 
यनोग्यमानपुलबध्यभमाविमातम्।  अनपुपलबबब्धिदमारमा  यस्य  अभमाविस्य  जमानस  भविमत  तच्चतपुमविरब्धिस  भविमत। 
प्रमागभमाविप्रध्विससमाभमाविमात्यन्तमाभमाविमान्यनोन्यमाभमाविभक्षेदमातम्।  तत्र  भमविष्यततीमत  प्रततीमतमविषययाः  ययाः  अभमावियाः  सयाः 
प्रमागभमावियाः।  नषयाः  इमत  प्रततीमतमविषययाः  अभमावियाः  प्रध्विससमाभमावियाः।  नमास्ततीमत  प्रततीमतमविषययाः  अभमावियाः 
अत्यन्तमाभमावियाः।  इदमम्  इदस  नक्षेमत  प्रततीमतमविषययाः  अभमावियाः  अन्यनोन्यमाभमावियाः।  पमाठमान्तक्षे  च  प्रमाममाण्यविमादमविषयक्षे 
समाममान्यमविविरणस मविदतक्षे। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः -

.1 अथमारपसत्तप्रममाणस्य लकणस प्रमतपमादयन्तपु। 

.2 दृषमाथमारपसत्तलकणस सलखन्तपु। 

.3 श्रिपुतमाथमारपसत्तस्विरूपस प्रमतपमादयत। 

.4 अमभब्धिमानमानपुपपसत्तलकणस सलखत। 

.5 अमभमहतमानपुपपसत्तस्विरूपस प्रमतपमादयत। 

.6 अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य स्विरूपस सलखत। 

.7 अभमाविभक्षेदमानम् विणरयत। 

.8 यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः कमा इमत प्रमतपमादयत। 

.9 प्रमागभमाविप्रध्विससमाभमावियनोयाः स्विरूपस प्रकमारयत। 

.10 अत्यन्तमाभमाविमान्यनोन्यमाभमावियनोयाः स्विरूपस प्रकमारयत। 

.11 प्रमाममाण्यस प्रमतपमादयत। 

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण - 

.1 अथमारपसत्तप्रममा, अथमारपसत्तप्रममाणमममत दबौ अथर्मौ अथमारपसत्तपदस्य। 

.2 उपपमादजमानक्षेननोपपमादककल्पनमम् अथमारपसत्तप्रममा। 

.3 अथमारपसत्तप्रममाकरणमम् अथमारपसत्तप्रममाणमम्। 

.4 पतीननोऽयस  दक्षेविदत्तयाः  मदविमा  न  भपुङ्कक्षे  इत्यपुदमाहरणक्षे  रमामत्रभनोजनमम्  उपपमादकमम्।  उपपमादस  च 
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्। 
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.5 यक्षेन मविनमा यदनपुपपनमम्, ततम् तत्रनोपपमादमम्। 

.6 यस्यमाभमाविक्षे यस्यमानपुपपसत्तस्ततम् तत्रनोपपमादकमम्। 

.7 अथमारपत्तक्षेयाः दबौ भक्षेदबौ स्तयाः। दृषमाथमारपसत्तयाः श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः च। 

.8  श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेयाः दबौ भक्षेदबौ स्तयाः। अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः अमभमहतमानपुपपसत्तश्चक्षेमत। 

.9 तरमत रनोकममात्ममवितम् इमत श्रिपुमतयाः। 

.10 जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिरणकमारणमम् अनपुपलबबब्धिरूपस प्रममाणमम्। 

.11 तमकर त-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकत्विस अनपुपलबब्धिक्षेयाः यनोग्यत्विमम्। 

.12 अभमाविस्य चत्विमारयाः भक्षेदमायाः सबन्त। प्रमागभमावियाः प्रध्विससमाभमावियाः अत्यन्तमाभमावियाः अन्यनोन्यमाभमावियाः च। 

.13 अनमामदत्विक्षे समत अभमावित्विमम् प्रमागभमाविस्य लकणमम्। 

.14 प्रमागभमावियाः उपमादमानकमारणक्षे मविदतक्षे। 

.15 जन्यमविनमाश्यभमावित्विस प्रध्विससमाभमाविस्य लकणस भविमत। 

.16 प्रध्विससमाभमावियाः कमायरध्विससनोत्तरमम् नषकमायरस्य अवियविक्षेषपु वितरतक्षे। 

.17 त्रद्वैकमासलकमाभमावित्विमम् अत्यन्तमाभमाविस्य लकणमम् अबस्त। 

.18 अत्यन्तमाभमावियाः। 

.19 अन्यनोन्यमाभमाविस्य स्विरूपस सलखत। 

.20 अन्यनोन्यमाभमावियाः मदमविब्धियाः भविमत। सनोपमासब्धिकयाः मनरूपमासब्धिकश्चक्षेमत। 

.21 उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विस सनोपमासब्धिकत्विमम्। 

.22 उपमासब्धिसत्तमाव्यमाप्यसत्तमाकत्विमात्यन्तमाभमाविवित्त्विस मनरुपमासब्धिकत्विमम्। 

.23 प्रमाममाण्यपदस्य प्रममात्विमथरयाः। 

.24 विक्षेदमाबन्तनयाः स्वितस्त्विपमामदनयाः। 

॥ इमत दरमयाः पमाठयाः ॥
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