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1) समासख् यदरर नस्य समाममान्यपररचययाः
प्रस्तमाविनमा
आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन भमारततीयदरर नमानमास मदब्धिमा मविभमागयाः मविदतक्षे। तत्र त्रतीमण नमाबस्तकदरर नमामन
प्रससदमामन। तमामन मह चमाविमारकदरर नस, बबौददरर नस, जद्वैनदरर नस चक्षेमत। समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममाससमाविक्षेदमान्तदरर नमामन चक्षेमत षटम् आबस्तकदरर नमामन। अत्र आबस्तकपदक्षेन न ईश्विरस्य स्वितीकमारयाः अमभप्रक्षेयतक्षे। यमामन
दरर नमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अङतीकपुविर बन्त तमामन आबस्तकदरर नमामन, यमामन च दरर नमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस न
स्वितीकपुविर बन्त तमामन नमाबस्तकदरर नमामन इमत उच्यन्तक्षे। भमारततीयदरर नक्षेषपु समासख्यदरर नस सविर प्रमाचतीनदरर नत्विक्षेन
मन्यतक्षे। षट्सपु भमारततीयक्षेषपु आबस्तकदरर नक्षेषपु समासख्यदरर नमम् अन्यतममम्। यस्ममातम् भमारततीय-परम्परमायमास
सविर प्रमाचतीनदरर नस समासख्यदरर नस तस्ममातम् एतद्दरर नजमानस मविनमा अन्यक्षेषमास भमारततीयदरर नमानमास जमानस पकणरतयाः नद्वैवि
सम्भविमत। महमाभमारतमामदगन्थक्षेषपु समासख्यदरर नस्य महमानम् प्रभमावियाः दृश्यतक्षे। गतीतमासपु समासख्यदरर नमम् अततीवि
स्पषतयमा अविलनोक्यतक्षे। समासख्यदरर नस्य प्रभमावियाः विक्षेदमान्तदरर नक्षे अमप मविदतक्षे। अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नस्य
प्रब्धिमानप्रमतपकयाः समासख्यदरर नमम् इमत रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः ब्रहसकत्रभमाष्यक्षे उकमम्। समासख्यदरर नस्य बहवियाः मविषयमायाः
विक्षेदमान्तदरर नक्षे स्वितीकपृतमायाः। प्रमाचतीनसमामहत्यगन्थक्षेषपु अमप समासख्यदरर नस्य प्रभमावियाः सपुस्पषयाः। तस्ममातम् समासख्यदरर नस
भमारततीयदरर नजमानमाय अततीवि उपकमारकमम्।

उद्दक्षेश् यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदरर नस्य मविस्तरक्षेण पररचययाः लप्स्यतक्षे।
➢ समासख्यरबदस्य अथर मविषयक्षे पररचययाः लप्स्यतक्षे।
➢ समासख्यदरर नस्य आचमायमारणमास गन्थमानमास च मविषयक्षे पररचययाः लप्स्यतक्षे।
➢ समासख्यस्वितीकपृतमानमास तत्त्विमानमास समाममान्यतयमा जमानस भमविष्यमत।
➢ समासख्यमतक्षे पपुरुषस्य स्विरूपस, पपुरुषस्वितीकमारक्षे हक्षेतपुयाः इत्यमामदमविषयमायाः मविस्तरक्षेण जमायन्तक्षे।
➢ पपुरुषस्य बन्ब्धियाः नमाम कयाः, मनोकयाः नमाम च कयाः इमत मविषययाः सपुस्पषयाः भमविष्यमत।

भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्

1.1) समासख् यरबदमाथर याः
ससख्यमाससबन्ब्धिक्षेन समासख्यमम् इमत उच्यतक्षे। परन्तपु ससख्यमारबदस्य अथर मविविमादयाः अबस्त मविदषपु मामम् इमत
कमारणमातम् ससख्यमारबदस्य कयाः अथर याः इमत जमातव्यमम्।
सस ख् यमास प्रकपु विर तक्षे यस्ममातम् प्रकपृ मतस च प्रचकतक्षे ।
तत्त्विमामन च चतपुम विर र तम् तक्षे न समासख् यस प्रककीमतर तमम्। ।
इमत

महमाभमारतस्य

विमाक्यमानपुसमारक्षेण

प्रकपृमतपपुरुषयनोयाः

सम्यकम्

मविविक्षेकजमानरूपससख्यमायमायाः

प्रमतपमादनमातम्, प्रकपृत्यमादतीनमास चतपुमविररमततत्त्विससख्यमानमास च प्रमतपमादनमातम् एतस्य दरर नस्य समासख्यदरर नमम् इमत
नमाम। कक्षेचन विदबन्त "पञ्चमविसरमततत्त्विमाबत्मकमा ससख्यमा यत्र मविमविच्यतक्षे तदक्षेवि समासख्यमममत"। कक्षेचन विदबन्त सङ्ख इमत पपुरुषस्य ससजमा, तत्प्रमतपमादकतयमा इदस दरर नस समासख्यमम् इत्यपुच्यतक्षे इमत।
अन्यक्षे तपु आहह याः समम्-उपसगर पकविरकमादम् दरर नमाथर कमातम् 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 दयाःपु खमनविपृसत्तयाः अमप
असम्भमामविनती। अतयाः मत्रगपुणमाबत्मकक्षेयस प्रकपृमतयाः पपुरुषमामद्भिनमा एवि इमत आत्मनयाः उद्भिमाव्यममानस जमानमक्षेवि ससख्यमा।
यमा मविविक्षेकख्यमामतयाः इमत प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकयाः विक्षेमत मनगदतक्षे। उच्यतक्षे च महमाभमारतक्षे दनोषमाणमास च गपुण मानमास च प्रममाणस प्रमविभमागतयाः।
कसञ्चदथर म मभप्रक्षेत् य समा सस ख् यक्षे त् यमभब्धिमायर तमामम्। । इमत।
अयमक्षेवि भमावियाः रङ्करभगवित्पमादद्वैयाः अमप समसथर तयाः "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
पमाबण्डत्यममत्यथर याः च लभ्यतक्षे। अतयाः पञ्चमविसरमतससख्यकतत्त्विमानमास प्रमतपमादनमातम्, जमानस्य विमा प्रमतपमादनमातम्
अस्य दरर नस्य समासख्यमम् इमत अमभब्धिमानमम्।

1.2) समासख् यदरर नस्य आचमायमारयाः गन्थमायाः च समासख्यदरर नस्य प्रणक्षेतमा महमषर याः कमपलयाः। परन्तपु तत्प्रणतीतमामन समासख्यसकत्रमामण ननोपलभ्यन्तक्षे।
कमपलप्रणतीतमामन सकत्रमामण इदमानतीमम् उपलभ्यन्तक्षे इमत कक्षेमचदम् आमकपबन्त, परन्तपु तक्षेषपु सकत्रक्षेषपु क्विमचतम्
अविमारचतीनमानमामम् आचमायमारणमास नमामनोलक्षेखयाः दृश्यतक्षे इमत कमारणमातम् अनक्षेकक्षे मविदमाससयाः तमामन कमपलप्रणतीतत्विक्षेन
नमाङतीकपुविर बन्त। तत्सकत्रमामण यदमप न कमपलप्रणतीतमामन तथमामप अविमारचतीनक्षेन कक्षेनमचतम् समासख्यमाचमायरण प्रणतीतमामन
इमत अङतीकपुविर बन्त। कमपलयाः आसपुरयक्षे , आसपुररयाः च पञ्चमरखमाय समासख्यरमास्त्रमम् उपमददक्षेर। तस्ममातम् च
मरष्यपरम्परयमा भगविमानम् ईश्विरकपृष्णयाः समासख्यरमास्त्रस प्रमाप्तविमानम्। ईश्विरकपृष्णक्षेन समासख्यरमास्त्रस कमाररकमारूपक्षेण
उपमनबदमम्।

इदमाननीं

समासख्यदरर नस्य

प्रममाणगन्थरूपक्षेण

ईश्विरकपृष्णप्रणतीतमायाः

समासख्यकमाररकमायाः

एवि

उपलभ्यन्तक्षे। तत्र सप्तमतयाः कमाररकमायाः सबन्त। तमासपु कमाररकमासपु समासख्यदरर नससदमान्तयाः ससकक्षेपक्षेण मनगदतक्षे।
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तत्कमाररकमागन्थममासश्रित्य विमाचस्पमतममश्रिपमादस्य समासख्यतत्त्विकबौमपुदतीमत भमाष्यस प्रससदमम्। समासख्यकमाररकमासपु एवि
समासख्यदरर नस्य सविमारमण तत्त्विमामन विद्वैरदक्षेन उपलभ्यन्तक्षे।

1.3) समासख् यदरर नप्रविपृत्त क्षेयाः कमारणमम्
श्रितीमतमा ईश्विरकपृष्णक्षेन समासख्यकमाररकमाप्रमारम्भक्षे एवि समासख्यदरर नस्य प्रयनोजनस फलस विमा मकमममत स्पषमम्
उकमम्। तथमामह प्रथममा कमाररकमा द याःपु खत्रयमामभघमातमाबज्जजमासमा तदपघमातकक्षे हक्षे त बौ।
दृषक्षे समाऽपमाथमार चक्षे न क
द्वै मान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम्। । इमत।
दयाःपु खत्रयक्षेण आध्यमाबत्मकमामददयाःपु खत्रक्षेकक्षेण सह अमभघमातमातम् असह्यससबन्ब्धिमातम् प्रमतककलविक्षेदनतीयत्विक्षेन
रूपक्षेण सम्बन्ब्धिमातम्, तदपघमातकक्षे दयाःपु खत्रयनोच्छक्षे दकक्षे हक्षेतबौ मविविक्षेकक्षे पपुरुषमाणमास सजजमासमा मविमविमदषमा जमानक्षेच्छमा
भविमत। दृषक्षे लनोकप्रससदक्षे सपुकरक्षे भक्षेषजमादबौ दयाःपु खनोच्छक्षे दकक्षे हक्षेतबौ सपुलभक्षे समत समा दष्पु करक्षे दल
पु र भक्षे मविविक्षेकक्षे सजजमासमा ,
अपमाथमार मनरसथर कमा, व्यथमार इमत चक्षेतम् न, एकमान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम् दृषक्षेन हक्षेतपुनमा एकमान्तस्य दयाःपु खमनविपृत्तक्षेयाः
अविश्यम्भमाविस्य अत्यन्तस्य पपुनयाः दयाःपु खमानपुत्पमादस्य च अभमाविमातम् असम्भविमामदमत समान्वियमाथमारयाः।
इह जगमत दयाःपु खमम् अबस्त एवि। दयाःपु खस्य आत्यबन्तकतयमा मविनमारमाथर तथमा मचरमाय सपुखलमाभमाथर
ममानविमायाः मनोकममागरषपु ब्धिमाविबन्त। न मह तद्दयाःपु खस मनत्यस, न विमा अरक्यसमपुच्छक्षे दमम्। तदम् दयाःपु खस मह मत्रमविब्धिमम्
आध्यमाबत्मकमम् आसब्धिभबौमतकमम् आसब्धिदद्वैमविकस च। आध्यमाबत्मकमम् अमप मदमविब्धिस रमारतीरस ममानसस च।
दक्षेहमसब्धिकपृत्य जमायममानस दयाःपु खस रमारतीरस दयाःपु खमम्, तमद विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमास विद्वैषम्यमनममत्तमम्। अन्तयाःकरणमम्
असब्धिकपृत्य जमायममानस दयाःपु खस ममानसस, तमद कमाम-क्रनोब्धि-लनोभ-मनोह-भयक्षेष्यमार-मविषमाद-मविषयमविरक्षेषमादरर नमनबन्ब्धिनस,
सविर चद्वैततम् आन्तरनोपमायसमाध्यत्विमादम् आध्यमाबत्मकस दयाःपु खमम्। बमाह्यनोपमायसमाध्यस च दयाःपु खस दक्षेब्धिमा, आसब्धिभबौमतकमम्
आसब्धिदद्वैमविकस

च।

तत्र

आसब्धिभबौमतकस

ममानपुषपरपुसरतीसपृपस्थमाविरमनममत्तमम्,

आसब्धिदद्वैमविकस

च

यकरमाकसमविनमायकगहमाविक्षेरमनबन्ब्धिनमम्।
ततम् दयाःपु खस प्रत्यमात्मविक्षेदनतीयमम्, न रक्यतक्षे प्रत्यमाख्यमातपुमम्। न मह दयाःपु खस कक्षेनमामप ईष्यतक्षे। न मह कनोऽमप
तमादृकम् प्रमाणती दृमषपथमम् अवितरमत यनो दयाःपु खमातम् ननोमदजतक्षे , सपुखस च नमामभविमाञ्छमत। दयाःपु खस मह ममानसनोदक्षेगजनकस
तस्ममादक्षेवि दयाःपु खत्रयमापघमातकक्षे हक्षेतबौ सजजमासमा भविमत ममानविमानमामम्।
ननपु अस्तपु दयाःपु खत्रयमम्, सजहमाससतस च तदम् भवितपु, भवितपु च ततम् रक्यहमानस, मतष्ठतपु च रमास्त्रगम्ययाः
उपमाययाः तदच्पु छक्षे त्तपुमम्, तथमामप अत्र प्रक्षेकमावितमास न यपुकमा सजजमासमा। मकमथर मम् इमत चक्षेतम् दयाःपु खनोबच्छत्तबौ दृषमायाः एवि
सपुकरमायाः उपमायमायाः मविदन्तक्षे इमत कमारणमातम्। अप्यबस्त लबौमककमानमामम् आभमाणकयाः अकर चक्षे न् मब्धिपु मविन्दक्षे त मकमथर पविर तस व्रजक्षे त म्।
इषस्यमाथर स् य सस स सदबौ कनो मविदमानम् यत्नममाचरक्षे त म्। । इमत।
सबन्त च रमारतीरदयाःपु खप्रततीकमारमाय अनमायमाससमाध्यमायाः रतरयाः उपमायमायाः मभषग्विरद्वैयाः उपमदषमायाः।
ममानसस्य अमप सन्तमापस्य प्रततीकमारमाय मननोजस्त्रती-पमान-भनोजन-मविलक्षेपन-विस्त्रमालङ्कमारमामद-मविषयप्रमामप्तरूपयाः
उपमाययाः सपुकरयाः। एविममामदभबौमतकस्य दयाःपु खस्य मनरुपद्रिविस्थमानक्षे विमासक्षेन प्रततीकमारयाः सम्भवियाः। आसब्धिदद्वैमविकस्य च
दयाःपु खस्य ममणमन्त्रबौषब्धिमादपुपयनोगक्षेन प्रततीकमारयाः कतपुर रक्ययाः। अतयाः दयाःपु खत्रयमविनमारमाय मविदषपु मास सजजमासमा न यपुकमा
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
इमत चक्षेतम्, न। कपुतयाः। “एकमान्तमात्यन्ततनोऽभमाविमातम्” इमत। यथमामविसब्धि औषब्धिमामद -कमाममनती-नतीमत-रमास्त्रमाभ्यमासमन्त्रमादपुपयनोगक्षेऽमप आध्यमाबत्मकस्य आसब्धिदद्वैमविकस्य आसब्धिभबौमतकस्य च दयाःपु खस्य मनविपृत्तक्षेयाः अदरर नमादम्
अनद्वैकमाबन्तकत्विस,

मनविपृत्तस्यमामप

दयाःपु खस्य

च

पपुनयाः

उत्पसत्तदरर नमादम्

अनमात्यबन्तकत्विमम्

इमत

अनमायमाससमाध्यनोऽमप दृष उपमायनो न ऐकमाबन्तकमात्यबन्तकदयाःपु खमनविपृत्तबौ समथर याः इमत न सजजमासमा व्यथमार। अतयाः
सविर मविब्धिमानमास दयाःपु खमानमामम् आत्यबन्तकतयमा मविनमारमाय यपुकमा प्रक्षेकमावितमास सजजमासमा। एविमम् आत्यबन्तकदयाःपु खमविनमार
एवि अस्य रमास्त्रस्य प्रयनोजनमम् इमत ससद्ध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः १
1. षडम् भमारततीयमामन आबस्तकदरर नमामन कमामन।
2. मकमथर मम् एतमामन आबस्तकदरर नमामन इत्यपुच्यन्तक्षे।
3. समासख्यदरर नस्य प्रवितर कयाः आचमायर याः कयाः। क) गबौतमयाः

ख) कणमादयाः

ग) कमपलयाः

घ) जद्वैमममनयाः

4. समासख्यकमाररकमा कक्षेन मविरमचतमा।
क) ईश्विरकपृष्णक्षेन ख) विमाचस्पमतममश्रिक्षेण

ग) आसपुररणमा

घ) सदमानन्दयनोगतीन्द्रिक्षेण।

5. त्रतीमण दयाःपु खमामन कमामन।
6. समासख्यरमास्त्रस्य प्रयनोजनस मकमम्।

1.4) पञ्चमविस र मतयाः तत्त्विमामन
समासख्यदरर नक्षे पञ्चमविसरमतयाः तत्त्विमामन स्वितीमक्रयन्तक्षे। तमामन मह (१) पपुरुषयाः, (२) प्रब्धिमानमम्, (३)
महत्तत्त्विमम्, (४) अहङ्कमारयाः, (५) मनयाः, (६) चकपुयाः, (७) कणर याः, (८) नमाससकमा, (९) सजहमा, (१०) त्विमगमत
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, (११) विमाकम्, (१२) पमामणयाः, (१३) पमादयाः, (१४) पमायपुयाः, (१५) उपस्थयाः इमत पञ्च
कमरबन्द्रियमामण, (१६) रबदयाः, (१७) स्परर याः, (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 अथर याः पदमाथर याः। तक्षेन समासख्यरमास्त्रक्षे पञ्चमविसरमतयाः पदमाथमारयाः इमत ससद्ध्यमत।

1.5) तत्त्विमानमास चतपुब्धि मार मविभमागयाः
एतक्षेषमास तत्त्विमानमास पपुनयाः कमायर कमारणभक्षेदक्षेन चतपुब्धिमार मविभमागयाः मक्रयतक्षे। तक्षे मह - कक्षेविलप्रकपृमतयाः,
कक्षेविलमविकपृतययाः, प्रकपृमतमविकपृतययाः, अनपुभयरूपश्चक्षेमत। अत्र प्रकपृमतपदक्षेन उपमादमानकमारणस, मविकपृमतपदक्षेन च कमायर
बनोध्यव्यमम्। तक्षेन कक्षेमचतम् पदमाथमारयाः उपमादमानकमारणरूपमायाः , कक्षेमचतम् कमायर रूपमायाः इमत ससद्ध्यमत। तथमामह उच्यतक्षे
समासख्यकमाररकमायमास-
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मकल प्रकपृ मतरमविकपृ मतमर ह दमादमायाः प्रकपृ मतमविकपृ तययाः सप्त।
षनोडरकश्च मविकमारनो न प्रकपृ मतयाः न मविकपृ मतयाः पपुरु षयाः।। [समासख्यकमाररकमा-३]

1.6) कक्षे विलप्रकपृ मतयाः प्रब्धिमानस मह कक्षेविलप्रकपृमतयाः, समा मह सविरषमास कमारणस, मकन्तपु तस्यमायाः मकममप कमारणमान्तरस नमाबस्त,
तस्ममातम् समा कक्षेविलप्रकपृमतयाः कमारणममात्रममत्यथर याः। तस्ममातम् समा मकलप्रकपृमतयाः इत्यमप अमभब्धितीयतक्षे। तत्र कक्षेविलमा
प्रकपृमतयाः प्रब्धिमानपदक्षेन विक्षेदनतीयमा मकलप्रकपृमतयाः। इयस न अन्यस्य कस्यमचदम् मविकपृमतयाः तस्ममातम् इयमम् अमविकपृमतयाः
इत्यपुच्यतक्षे। प्रब्धिमानतनो महत्तत्त्विस्य उत्पसत्तभर विमत इमत महत्तत्त्विस्य उपमादमानकमारणत्विमातम् प्रब्धिमानस कक्षेविलस
प्रकपृमतयाः। प्रकरनोमत प्रकषरण करनोमत कमायर मम् उत्पमादयततीमत व्यपुत्पत्त्यमा प्रकपृमतरबदनो मनष्पदतक्षे। प्रकषर श्च
तत्त्विमान्तरमारम्भकत्विमम्। तथमा च यस्ममातम् तत्त्विमान्तरमम् उत्पदतक्षे तमादृरयाः कमारणमविरक्षेषयाः प्रकपृ मतरबदक्षेन उच्यतक्षे।
समा मकलप्रकपृमतमहर सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास समाम्यमाविस्थमारूपमा। मकलश्चमासबौ प्रकपृमतश्चक्षेमत मकलप्रकपृमतयाः। महदमादक्षेयाः
कमायर कलमापस्य मकलस मह एतदम् प्रब्धिमानमम्, न तपु अस्य कमारणमान्तरस मविदतक्षे। मकलप्रकपृतक्षेरमप कमारणमान्तरस्वितीकमारक्षे
प्रब्धिमानस्य यत्कमारणस तस्यमामप कमारणमम् एविस तस्य तस्य कमारणमान्तरमम् अङतीकतर व्यमम्। तक्षेन च अनविस्थमादनोषयाः
सममापतमत। तथमा मह समासख्यसकत्रमम् - “मकलक्षे मकल माभमाविमादमकलस मकल मम्” इमत।

1.7) प्रकपृ मतमविकपृ तययाः यक्षे च पदमाथमारयाः कस्यमचतम् तत्त्विस्य कमारणमम् अथमारतम् प्रकपृमतयाः, समञ्च कस्यमचतम् तत्त्विस्य कमायर मम्
अथमारतम् मविकपृमतयाः तक्षे प्रकपृमतमविकपृतययाः उच्यन्तक्षे। महदहङ्कमाररबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमा इमत सप्त पदमाथमारयाः प्रकपृतययाः
मविकपृतयश्च। तत्र महत्तत्त्विमादम् अहङ्कमारयाः उत्पदतक्षे इमत महत्तत्त्विमम् अहङ्कमारस्य प्रकपृमतयाः, मविकपृमतश्च
मकलप्रकपृतक्षेयाः। अहङ्कमारमाच्च रबदमादतीमन पञ्चतन्ममात्रमामण श्रिनोत्रमादतीमन एकमादरक्षेबन्द्रियमामण च उत्पदन्तक्षे इमत
कमारणमातम् पञ्चतन्ममात्रमाणमामम् एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास च अहङ्कमारयाः प्रकपृमतयाः, मविकपृमतश्च महतयाः। एविस पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्यनो
यथमाक्रममम् आकमारमादतीमन पञ्चमहमाभकतमामन जमायन्तक्षे इमत पञ्चतन्ममात्रमामण आकमारमामदपञ्चमहमाभकतमानमास प्रकपृ तययाः,
मविकपृतयश्च अहङ्कमारस्य। एविस महत्तत्त्विमाहङ्कमारपञ्चतन्ममात्रमामण इमत सप्त पदमाथमारयाः पकविरपकविरतत्त्विमापक्षेकयमा
मविकपृमतरूपत्विमादम् उत्तरनोत्तरतत्त्विमापक्षेकयमा च प्रकपृमतरूपत्विमातम् प्रकपृमतत्विमविकपृमतत्विनोभयरूपमा 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
कक्षेविलमविकपृतययाः। तत्र आकमारमादतीमन पञ्चमहमाभकतमामन पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः जमायन्तक्षे इमत पञ्चतन्ममात्रमाणमास मविकपृ तययाः,
श्रिनोत्रमादतीमन एकमादरक्षेबन्द्रियमामण च अहङ्कमारमादम् उत्पदन्तक्षे इमत अहङ्कमारस्य मविकपृतययाः। ततश्च पञ्चमहमाभकतमानमामम्
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भमारततीयदरर न मम्
एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास

चक्षेमत

षनोडरपदमाथमारनमामम्

अन्यस्ममादत्पु पत्तक्षेयाः,

तक्षेभ्यश्च

अन्यस्य

अनपुत्पत्तक्षेयाः

कक्षेविलमविकपृमतरूपत्विमममत ससध्यमत।
ननपु षनोडरपदमाथरषपु एकमादरक्षेबन्द्रियक्षेभ्ययाः कस्यमचदनपुत्पत्तक्षेयाः तक्षेषमास कक्षेविलमविकपृमतत्विमम् अस्तपु,
आकमारमामदपञ्चमहमाभकतक्षेभ्ययाः

तपु

गनोघटविपृकमादतीनमामम्,

गनोविपृकमामदभ्यनो

दग्पु ब्धिबतीजमादतीनमास

दग्पु ब्धिबतीजमामदभ्यश्च

दध्यङ्कपुरमादतीनमामम् उत्पसत्तयाः दृश्यतक्षे। तक्षेन पञ्चमहमाभकतमानमामम् कक्षेविलमविकपृमतत्विस न सम्भविमत , तस्ममातम्
पञ्चमहमाभकतमानमास प्रकपृमतत्विमविकपृमतत्विनोभयरूपतयमा एवि विणर नस समपुमचतमममत चक्षेतम् उच्यतक्षे - यदमप पपृसथव्यमादतीनमास
गनोघटविपृकमादययाः, गनोविपृकमादतीनमास दग्पु ब्धिबतीजमादययाः, दग्पु ब्धिबतीजमादतीनमास च दध्यङ्कपुरमादययाः 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 प्रकपृमतत्विमम्, न तपु उपमादमानत्विममात्रमम्।
तथमामह पपृसथविती गनोघटविपृकमादतीनमामम् उपमादमानकमारणमम् , परन्तपु न तत्त्विमान्तरमम्, गनोविपृकमादययाः दग्पु ब्धिबतीजमादतीनमामम्
उपमादमानकमारणस मकन्तपु न तत्त्विमान्तरमम्। एविस तत्त्विमान्तरत्विमाभमाविमातम् उपमादमानत्विक्षे अमप पपृसथव्यमादतीनमास प्रकपृमतत्विस न
सम्भविमत, अमप तपु कक्षेविलमविकपृमतत्विमक्षेविक्षेमत षनोडर पदमाथमारयाः कक्षेविलमविकपृतययाः।

1.9) अनपुभ यरूपयाः
अमविकपृमतयाः मह पपुरुषयाः। स न कस्यमामप प्रकपृमतयाः, न च कस्यमामप मविकपृमतयाः। पपुरुषनो न कस्ममाबच्चतम्
उत्पदतक्षे, नमामप पपुरुषमातम् मकसञ्चतम् उत्पदतक्षे इमत पपुरुषनो न प्रकपृमतयाः नमामप मविकपृमतयाः, मकन्तपु अनपुभयरूपयाः।

"कमायर कमारणसजमाततीयस कमायर त्विमातम्, मपृज्जमाततीयमपृदत्पु पनघटवितम्, पपुरुषस्तपु तयनोमविर जमाततीयत्विमातम् न
कमायर कमारणनोभयरूपयाः” इमत मनष्कषर याः। स ककटस्थयाः समामकस्विरूपयाः। तस्ममातम् स अमविकपृमतयाः इत्यपुच्यतक्षे। इत्थस
पञ्चमविसरमततत्त्विमानमास कक्षेविलप्रकपृमतत्विक्षेन प्रकपृमतमविकपृमतत्विक्षेन कक्षेविलमविकपृमतत्विक्षेन प्रकपृमतमविकपृमतत्विनोभयहतीनत्विक्षेन च
चतपुब्धिमार मविभमागयाः ससससदनो भविमत।
ननपु प्रमाणस्य कमालस्य च सत्त्विमातम् पञ्चमविसरमतयाः एवि तत्त्विमामन इमत न यपुकमममत चक्षेतम् उच्यतक्षे इबन्द्रियमाणमास समाब्धिमारणविपृसत्तरक्षेविमाबस्त प्रमाणयाः, न तत्त्विमान्तरमम्। कमालनोऽमप भकतभमविष्यदतर ममानरूपयाः नमाबस्त कबश्चतम्
पदमाथर याः, स्विमातन्त्रक्षेण कमालस्विरूपस्य मनरूपमयतपुमम् अरक्यत्विमातम्। तस्ममातम् पञ्चमविसरमतयाः एवि तत्त्विमामन सबन्त,
न न्यकनमामन, नमाप्यसब्धिकमामन। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यप्रविचनभमाष्यकमारद्वैयाः - "प्रकपृतक्षेयाः कमायर महत्तत्त्विमम्, महतश्च
कमायर्योऽहङ्कमारयाः,

अहङ्कमारस्य

कमायर दयमम्

-

तन्ममात्रमामण,

उभयममबन्द्रियस

च।

तत्रनोभयममबन्द्रियस

बमाह्यमाभ्यन्तरभक्षेदक्षेन एकमादरमविब्धिमम्। तन्ममात्रमाणमास कमायमारमण च पञ्च स्थकलभकतमामन , स्थकलरबदमातम् तन्ममात्रमाणमास
सकक्ष्मभकतत्विमम् अभ्यपुपगन्तव्यमम्। पपुरुषस्तपु कमायर कमारणमविलकणयाः, इत्यक्षेविस पञ्चमविसरमतयाः पदमाथर व्यकहयाः,
तदमतररकयाः पदमाथर्यो नमाबस्त, मदक्कमालबौ चमाकमारमक्षेवि" इमत।
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पपुरु षस्विरूपमम्

1.10)

पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु मपुख्यस तत्त्विदयस मह पपुरुषयाः प्रकपृमतयाः च इमत। पपुरुषयाः समाकती कक्षेविलयाः द्रिषमा अकतमार
मध्यस्थयाः च। पपुरुषस्य स्विरूपमम् उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् तस्ममाच्च मविपयमारस मातम् ससदस समामकत्विमस्य पपुरु षस्य।
कद्वै विल्यस ममाध्यस्थस द्रिषपृ त्विमकतपृर भ माविश्च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -१९]
पपुरुषयाः मह समाकती अथमारतम् चक्षेतनयाः द्रिषमा अकतमार च। द्रिषपृ त्विक्षे समत अकतपृरत्विस समामकणयाः लकणमम्। द्रिषमा
सविर दमा चक्षेतनयाः एवि भविक्षेतम् न अचक्षेतनयाः। तक्षेन पपुरुषयाः चक्षेतनयाः सविर द्रिषमा परन्तपु न कस्यमचतम् अमप कतमार। स मह
कक्षेविलयाः। आत्यबन्तकयाः दयाःपु खत्रयमाभमावियाः मह कद्वैविल्यमम्। पपुरुषक्षे नमाबस्त कस्यमचतम् अमप द याःपु खस्य लक्षेरयाः। तस्ममातम्
स कक्षेविलयाः इमत उच्यतक्षे। स मह मध्यस्थयाः उदमासतीनयाः इत्यथर याः। मकमथर सयाः मध्यस्थयाः इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे
समासख्यतत्त्विकबौमपुदमास विमाचस्पमतममश्रिपमादद्वैयाः - “सपुख ती मह सपुखक्षे न तपृप् यनम् द याःपु खती मह द याःपु खस मदषनम् मध्यस्थनो न
भविमत , तद भ
पु यरमहतस्तपु

मध्यस्थ

इमत , उदमासतीन

इमत

चमाख्यमायतक्षे ”

इमत। उच्यतक्षे

च

श्रितीमद्भिगविद्गतीतमायमास भगवितमा विमासपुदक्षेविक्षेन -

न षख न दविगतसस्पृह दुः।
ददुःखखष्व न दन द्विग्नमननदुः स ख

विवीतरनगभयकक्रोधदुः दस्थितधवीम दरन नरुच्यतख। ।

न नश भ
न म ।त
यदुः सविरत ननदभसखह स्तत्तत त पनप्य श भ
ननदभनन्ददत न द्विख द ष्टि तस्य पजन पदतदष्ठितन।। इदत। [शवीमद्भगविदवीतन-२.४६-४७]
पपुरुषयाः मह सपुखदयाःपु खमाततीतयाः, सपुखक्षे दयाःपु खक्षे विमा तस्य लक्षेपयाः न मतष्ठमत , पद्मपत्रवितम् मनसलर प्तयाः मतष्ठमत।
नमाबस्त तस्य भयस क्रनोब्धियाः विमा। रपुभमम् अरपुभस च प्रमाप्य तस्य आनन्दयाः दक्षेषयाः विमा न भविमत।
पपुरुषयाः मह चक्षेतनयाः उत्पसत्तमविनमाररमहतयाः च वितर तक्षे। एविस न कस्य अमप कमारणस सयाः अबस्त। मकन्तपु
पपुरुषयाः सविर थमा पद्मपत्रवितम् मनलरपयाः एवि वितर तक्षे। तथमामह - पद्मपत्रस यथमा जलक्षे वितर ममानमम् अमप जलक्षेन सलप्तस न
भविमत, तथमा सविर गतयाः अमप पपुरुषयाः कतपृरत्विभनोकपृत्विमामदब्धिममारणमामम् आश्रिययाः न भविमत। तथमा च इदमम् अनपुममानमम्

- “पपुरुषयाः कतपृरत्विमाभमाविविमानम् कमारणमाभमाविवित्त्विमातम्, यनद्वैवि तनद्वैविस यथमा बपुमदयाः” इमत। अस्य अयमथर याः - तक्षेन
पपुरुषक्षेण

कतपृरत्विब्धिमर त्विमाभमाविवितमा

भमवितव्यमम्

कमारणत्विब्धिमर त्विमाभमाविवित्त्विमातम्,

ययाः

ययाः

पदमाथर याः

कतपृरत्विब्धिमर त्विमाभमाविविमानम् न भविमत, स कमारणत्विब्धिमर त्विमाभमाविविमानम् अमप न भविमत, यथमा बपुमदयाः [महत्तत्त्विमम्]
कतपृरत्विमाभमाविवितती नमाबस्त, मकन्तपु कतपृरत्विब्धिमर वितती एवि अबस्त इमत समा कमारणत्विब्धिमर त्विमाभमाविवितती अमप नमाबस्त,
मकन्तपु कमारणत्विब्धिमर त्विवितती एवि समा वितर तक्षे इमत।
अनक्षेन च अनपुममानक्षेन पपुरुषयाः कतपृरत्विमाभमाविविमानम् इमत ससध्यमत। ययाः च कतमार भविमत स एवि भनोकमा
भविमत इमत मनयममातम् भनोकपृत्विमम् अमप न पपुरुषस्य ब्धिमर याः इमत आयमामत। ततयाः च 'न पपुरुषयाः कतमार नमामप भनोकमा’
इमत ससससदमम्। ननपु 'सस घ मातपरमाथर त्विमातम्’ (समासख्यकमाररकमा -१७) इत्यत्र पपुरुषस्य भनोकपृत्विमम् उकमम्, तस्ममातम्
पपुरुषयाः नमाबस्त इमत कथनमम् अयपुकमम् इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - ससघमातपरमाथर त्विमामदत्यत्र कमाररकमायमास यतम् पपुरुषस्य
भनोकपृत्विमम् उकमम् ततम् विस्तपुतयाः पपुरुषक्षे बपुमदमनष्ठभनोकपृत्विमम् आरनोप्य एवि , समासख्यनयक्षे बपुदक्षेयाः एवि भनोकपृत्विमातम्,
भमारततीयदरर नमम्
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पपुरुषस्य च परममाथर तयाः अभनोकपृत्विमातम्। ननपु बपुदक्षेयाः इवि पपुरुषस्य अमप कमारणत्विस्वितीकमारक्षे कमा कमतयाः इमत चक्षेतम्
अत्र उच्यतक्षे - यमद पपुरुषस्य घटमामदकमायमारणमामम् उपमादमानकमारणत्विमम् अभ्यपुपगम्यक्षेत, तदमा उपमादमानकमारणक्षेन सह
कमायर स्य अभक्षेदमातम् घटमामदकमायमारणमास नमारक्षे चक्षेतनस्य पपुरुषस्य अमप नमारमापसत्तयाः। तच्च श्रिपुमतस्मपृत्यमामदमविरनोब्धिमातम्
अमनषमम्।

"अमविनमारती

विमा

अरक्षेऽयममात्ममा

अनपुबच्छसत्तब्धिममार”

इमत

श्रिपुत्यमा

आत्मनयाः

स्विरूपतयाः

मविनमारब्धिमर रमामहत्यमम् उपमदश्यतक्षे। "अज आत्ममा” “न जमायतक्षे मम्रियतक्षे विमा कदमामचतम्” इत्यमामदश्रिपुमतस्मपृमतमभयाः
आत्मनयाः जननमरणमामद-सविर मविकमाररमहततत्विमम् अमभब्धितीयतक्षे। तस्ममातम् पपुरुषस्य अकमारणत्विमम् एवि
अभ्यपुपक्षेयमम्। इत्थस पपुरुषस्य घटमामदकमारणत्विक्षे कमायर कमारणयनोयाः अभक्षेदमातम् घटमामदरूपक्षेण पपुरुषस्य एवि नमारयाः
जमातयाः, तथमा च पपुरुषस्य सविर थमा ककटस्थत्विस व्यमाहन्यक्षेत इत्यतयाः पपुरुषस्य न कमारणत्विमम् इमत समारयाः।
सयाः पपुरुषयाः सविर व्यमापती। तस्य गमतयाः औपमासब्धिककी। दक्षेहसम्बन्ब्धिमातम् मह पपुरुषक्षे गमतयाः आरनोप्यतक्षे। तथमामह
सकमत्रतमम् - "अन्यत्र गमतश्रिपुमतरप्यपुपमासब्धियनोगमादमाकमारवितम्” इमत। पपुरुषनो मह मनगपुरणयाः, न मह सपुखमामदकस
पपुरुषसमविक्षेतस मकन्तपु पपुरुषमामतररकपदमाथर मनष्ठमम्। 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 आहह याः प्रमागप्रकमाररूपस्य जडस्यमात्मननो मनयाःससयनोगजमानमाख्ययाः
प्रकमारनो जमायतक्षे इमत तन। लनोकक्षे जडस्यमाप्रकमारस्य लनोषषमादक्षेयाः प्रकमारनोत्पत्त्यदरर नक्षेन तदयनोगमातम्। अतयाः
सकयमारमदवित्प्रकमारस्विरूप एवि पपुरुष इत्यथर याः।” इमत। तथमा च स्मपृमतयाः यथमा प्रकमारतमसनोयाः सम्बन्ब्धिनो ननोपपदतक्षे ।
तददद्वैक् यस न रस स ध्विस प्रपञ्चपरममात्मननोयाः।।
यथमा दतीपयाः प्रकमारमात्ममा ह्रस्विनो विमा यमद विमा महमानम्।
जमानमात्ममानस तथमा मविदमात्पपुरु षस सविर जन्तपुष पु। । इमत।
पपुरुषक्षे सत्त्विमादययाः त्रयनो गपुणमायाः न सबन्त इमत स अमत्रगपुणयाः , प्रकपृतक्षेयाः च मनतमान्तस मविलकणयाः इमत
कमारणमातम् अव्यकमविलकणयाः। प्रकपृतक्षेयाः तदतीयमहत्तत्त्विमामदकमायमारणमास च न कबश्चदसरयाः तबस्मनम् सबम्मसलतयाः , नमामप
पपुरुषस्य कबश्चदसरस्तक्षेषपु सबम्मसलतयाः इमत व्यकमाव्यकमविलकणयाः। आत्ममानस कक्षेमचदक्षेवि यनोगसम्पनमायाः तत्त्विजमायाः
जमानबन्त, न सविर इमत असविर समाब्धिमारणत्विमातम् 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 कमायर मम् उत्पमादयमत इमत कमारणमातम् अप्रसविब्धिमर ,
सरूपमविरूपपररणमामहतीनयाः इत्यथर याः। ततश्च अमत्रगपुणयाः, मविविक्षेककी, अमविषययाः, असमाब्धिमारणयाः, चक्षेतनयाः अप्रसविब्धिमर
च पपुरुषयाः इमत ससध्यमत। अमत्रगपुणत्विमादययाः ब्धिममारयाः पपुरुषस्यद्वैवि , प्रकपृतबौ तदतीयकमायरषपु महत्तत्त्विमामदषपु चमासत्त्विमातम्।
तथमा आत्ममा प्रमतररतीरस मभनत्विमातम् अनक्षेकयाः इमत।
पपुरुषस्य च कबश्चतम् उत्पमादकयाः नमास्ततीमत जन्यत्विमाभमाविमातम् मनत्ययाः इमत। कबस्मसबश्चतम् स्थमानक्षे
आत्मनयाः नमाबस्त अभमावियाः, मकन्तपु सविर त्रद्वैवि असबौ मतष्ठततीमत व्यमापकत्विमातम् मविभपुयाः इमत। आत्ममन कमामचतम् मक्रयमा
न भविततीमत मक्रयमारकन्यत्विमातम् आत्ममा मनबष्क्रययाः। आत्ममा न कसञ्चदम् आसश्रित्य मतष्ठमत मकस तपु स्वियमक्षेवि
मविभपुत्विमातम् सविर त्र मतष्ठततीमत अनमासश्रितत्विमातम् अनमासश्रितयाः। ब्धिकमयाः यथमा विमह्निमम् अनपुममापयमत न तथमा आत्ममा
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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 अनपुवितर तक्षे, दतीपकस्य तद्वैलस तदतीयविमतर कमायमास, प्रकपृतक्षेयाः असरयाः महत्तत्त्विक्षे,
महत्तत्त्विस्य चमाहङ्कमारक्षे, न तथमा आत्ममन कस्यमचदसरयाः अनपुवितर तक्षे, तस्य कस्ममाबच्चदम् अनपुत्पत्तक्षेयाः इमत अस्य
सम्पकमारतम् आत्ममा स्वितन्त्रयाः। ततश्च आत्ममा मह रपुदस्फमटकवितम् स्विच्छयाः , मनगपुरणयाः, आकमारवितम् मविभपुयाः,
मनत्ययाः, ससख्ययमा अनन्तश्च अस्ततीमत ससद्ध्यमत। तदक
पु मम् हक्षे त पुम दमनत्यमव्यमामप समक्रयमनक्षे क ममासश्रितस सलङमम्।
समावियविस परतन्त्रस व्यकस मविपरतीतमव्यकमम्। । [समासख्यकमाररकमा - १०]
मत्रगपुण ममविविक्षे म क मविषययाः समाममान्यमचक्षे त नस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुम मानम्। । इमत। [समासख्यकमाररकमा - ११]

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
7. पञ्चमविसरमततत्त्विमानमास चतपुब्धिमार मविभमागयाः कयाः।
8. अनपुभयरूपयाः कयाः।
9. कक्षेविलमविकपृतययाः कक्षे।
10. प्रकपृमतमविकपृतययाः कक्षे।
11. प्रब्धिमानस मकमथर कक्षेविलप्रकपृमतयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे।
12. समासख्यनयक्षे पपुरुषयाः कयाः।

पपुरु षसद्भिमाविक्षे ममानमम्

1.11)

समासख्यरमास्त्रक्षे पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु अन्यतमयाः तमावितम् पपुरुषयाः। परन्तपु एतमादृरस्य चक्षेतनस्य मनमविर कमारस्य
पपुरुषस्य स्वितीकमारक्षे कयाः हक्षेतपुयाः, अथमारतम् पपुरुषस्य अबस्तत्विक्षे मकस प्रममाणमम्। अयस मविषययाः अमप समासख्यकमाररकमायमामम्
आलनोमचतयाः। तथमामह कमाररकमा सस घ मातपरमाथर त्विमातम् मत्रगपुण मामदमविपयर य मादसब्धिष्ठमानमातम्।
पपुरु षनोऽबस्त भनोकपृ भमाविमातम् कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्त क्षेश् च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -१७]
अत्र कमाररकमायमामम् पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे पञ्च हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः। पपुरुषयाः अबस्त कस्ममातम् इमत चक्षेतम् - (क)
ससघमातपरमाथर त्विमातम्, (ख) मत्रगपुणमामदमविपयर यमातम्, (ग) असब्धिष्ठमानमातम्, (घ) भनोकपृभमाविमातम्, (ङ) कद्वैविल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः
च।

भमारततीयदरर नमम्

9

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्

1.11.1)

सस घ मातपरमाथर त्विमातम् -

ससघमातयाः नमाम समकहयाः, अत्र ससघमातपदक्षेन प्रब्धिमानमातम् उत्पनमामन सविमारमण एवि कमायर जमातमामन
स्वितीकरणतीयमामन। एविस ससघमातमानमास सम्भकयकमाररणमास स्विमाथर मक्रयमायमामम् इतरसमापक्षेकमाणमामम् इमत यमावितम्, परमाथर त्विमातम्
स्विक्षेतरस्य भनोगमापविगर फलकत्विमातम् इत्यथर याः। सविमारमण मह प्रकपृमतजमातमामन अचक्षेतनमामन, न मह तमामन स्विस्य कपृतक्षे
प्रवितर न्तक्षे। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे सविमारमण अचक्षेतनमामन विस्तपुजमातमामन रयनमासनमादतीमन परस्य चक्षेतनस्य कस्यमचतम्
अथमारय प्रयनोजनमाय प्रवितर न्तक्षे। एविमम् यस्ममातम् प्रकपृत्यमादतीमन अचक्षेतनमामन तस्ममातम् तमामभयाः अमप कस्यमचतम्
चक्षेतनस्य प्रयनोजनमाय एवि प्रविमतर तव्यमम्। तस्ममातम् अबस्त कबश्चतम् चक्षेतनयाः यस्य प्रयनोजनमाय भनोगमाय अपविगमारय
च प्रकपृत्यमादतीनमामम् अचक्षेतनमानमास प्रविपृसत्तयाः दृश्यतक्षे इमत अङतीकतर व्यमम्। तस्ममातम् अबस्त कबश्चतम् चक्षेतनयाः पपुरुषयाः
इमत अङतीकतर व्यमम्।

1.11.2)

मत्रगपुण मामदमविपयर य मातम् -

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 परमाथर त्विस स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् तस्यमामप
ससघमातस्य ससघमातमान्तरस प्रमत परमाथर त्विस स्वितीकतर व्यमम्, 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 परमाथर त्विममात्रक्षेण अन्विययाः
कतर व्ययाः, न तपु ससहतस्य ससहतमान्तरस प्रमत परमाथर त्विक्षेन। तस्ममातम् अनविस्थमामभयमा पपुरुषस्य असङमातत्विस
स्वितीकपुविर तमा अमत्रगपुणत्विमम् अमविविक्षेमकत्विमम् अमविषयत्विमम् असमाममान्यत्विस चक्षेतनत्विमम् अप्रसविब्धिममर त्विस 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 दमरर तस समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण ईश्विरकपृष्णक्षेन - ‘मत्रगपुण मामदमविपयर यमादम्’ इमत। सत्त्विस
रजयाः तमयाः इमत गपुणत्रयमम्। प्रब्धिमानस मह गपुणत्रयमात्मकमम्। एविस प्रब्धिमानमातम् यमामन महदमामदतत्त्विमामन उत्पदन्तक्षे तमामन
सविमारमण मत्रगपुणमाबत्मकमामन इमत ससद्ध्यमत। अत्र मत्रगपुणमामदपदक्षेन – "मत्रगपुण ममविविक्षे म क मविषययाः समाममान्यमम्
अचक्षे त नस प्रसविब्धिममर " इत्यमामदकमाररकनोकमामन ब्धिममारमण जक्षेयमामन। यक्षे यक्षे मत्रगपुणमामदमन्तयाः तक्षे तक्षे ससहतमायाः इमत
व्यमामप्तयाः। पपुरुषयाः तपु अससहतयाः, अतयाः पपुरुषक्षे मत्रगपुणमामदब्धिममारयाः न मविदन्तक्षे। अथमारतम् मत्रगपुणमादतीनमास मविपयर ययाः 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 असब्धिकपृत्य आसश्रित्य मकसञ्चतम् मतष्ठमत प्रवितर तक्षे
विमा सयाः असब्धिष्ठमातमा इमत उच्यतक्षे। पपुरुषयाः मह असब्धिष्ठमातमा। कक्षेषमामम् असब्धिष्ठमातमा इमत चक्षेतम् मत्रगपुणमात्मकमानमास सविरषमामम्
असब्धिष्ठमातमा पपुरुषयाः। एविस सपुखमादमात्मकमानमास महदमादतीनमामम् अपरक्षेण कक्षेनमचतम् प्रक्षेष्यममाणत्विमातम् अबस्त कबश्चतम्
प्रक्षेष्यममाणयाः चक्षेतनयाः पपुरुषयाः इमत अभ्यपुपक्षेयमम्। तथमामह अनपुममानमम् - महदमामदकस कक्षेनमचतम् परक्षेण चक्षेतनक्षेन
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असब्धिष्ठतीयममानस भमवितपुमम् अहर मत, सपुखमादमात्मकत्विमातम्, ससहतत्विमातम् विमा इमत। यतम् यतम् सपुखदयाःपु खमनोहमात्मकस
तत्सविर परक्षेण असब्धिष्ठतीयममानस दृश्यतक्षे। तथमामह रथमामदयाः समारथ्यमामदमभयाः असब्धिमष्ठतयाः दृश्यतक्षे। एविस प्रकपृतक्षे
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 अहर मत, 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 अहर मत इमत चक्षेतम्
मद्वैविमम्, व्यमापमारवितयाः एवि असब्धिष्ठमातपृत्विमम् इमत मनयमयाः न रक्यतक्षे कतपुरमम्, अयस्कमान्तमणक्षेयाः इवि मनव्यमारपमारस्य
अमप आत्मनयाः समनसब्धिममात्रक्षेण असब्धिष्ठमातपृत्विमम् उपपदतक्षे। तथमामह कमामपलसकत्रमम् - “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत् विस
ममणवितम्” इमत।

1.11.4)

भनोकपृ भमाविमातम् -

पपुरुषस्वितीकमारक्षे चतपुथरयाः हक्षेतपुयाः मह - भनोकपृभमाविमातम् इमत। सपुख-दयाःपु खक्षे मह भनोग्यक्षे। अनपुककलविक्षेदनतीयस सपुखस
प्रमतककलविक्षेदनतीयस दयाःपु खमम्। सपुखस दयाःपु खस च प्रत्यमात्ममम् अनपुभकयतक्षे। सपुख-दयाःपु खयनोयाः भनोग्यत्विमम् तदमा एवि सम्भविमत
यदमा कबश्चतम् चक्षेतनयाः भनोकमा अबस्त इमत स्वितीमक्रयतक्षे। स च भनोकमा बपुद्ध्यमादमतररकयाः चक्षेतनयाः पपुरुषयाः इमत
अङतीकतर व्यमम् इमत प्रथममा व्यमाख्यमा।
अथविमा भनोग्यमायाः दृश्यमायाः बपुद्ध्यमादययाः, न मह द्रिषमारमम् अन्तरक्षेण दृश्यतमा यपुकमा तक्षेषमामम्, तस्ममातम् अबस्त
द्रिषमा बपुद्ध्यमादमतररकयाः, स च पपुरुषयाः। तथमामह अनपुममानमम् - बपुद्ध्यमादययाः द्रिषपृ पकविरकमा भमवितपुमम् अहर बन्त,
दृश्यत्विमातम्, घटमामदवितम् इमत। बपुद्ध्यमादययाः मह दृश्यमायाः सपुखदयाःपु खमादमात्मकत्विमातम् पपृसथव्यमामदवितम्। अतयाः दृश्यमानमास
दृश्यत्विस तदमा एवि सङच्छतक्षे यदमा कबश्चतम् चक्षेतनयाः द्रिषमा अभ्यपुपगम्यतक्षे, स च दरर नकतमार पपुरुषयाः। तस्ममातम्
अबस्त कबश्चतम् पपुरुषयाः इमत अङतीकतर व्यमम् इमत मदततीयमा व्यमाख्यमा। ननपु असङस्य पपुरुषस्य दरर नकतपृरत्विस न
सम्भविमत इमत चक्षेतम् न, परममाथर तयाः पपुरुषस्य दरर नकतपृरत्विस नमाबस्त एवि, मकन्तपु बपुद्ध्यपुपमासब्धिकमम् एवि तस्य
द्रिषपृ त्विस विकव्यमम्, एविस द्रिषपृ त्विवितम् भनोकपृत्विमम् अमप बपुद्ध्यपुपमासब्धिकस तस्य सम्भविमत इमत नमाबस्त
उभयव्यमाख्यमायमामम् अमप कबश्चतम् दनोषयाः।

1.11.5)

कद्वै विल्यमाथर प्रविपृत्त क्षेयाः -

पपुरुषस्वितीकमारक्षे पञ्चमयाः हक्षेतपुयाः मह "कद्वैविल्यमाथर प्रविपृत्तश्क्षे च" इमत। कद्वैविल्यस नमाम आत्यबन्तकतयमा
दयाःपु खत्रयस्य मविनमारयाः। तच्च कद्वैविल्यस पपुरुषस दयाःपु खत्रयमातम् व्यमावितर यमत। रमास्त्रमाणमास मदव्यलनोचनमानमास महषरणमास च
दृश्यतक्षे कद्वैविल्यमाय प्रविपृसत्तयाः। दयाःपु खमादमात्मकमायाः मह बपुद्ध्यमादययाः स्विभमाविमातम् मवियनोजमयतपुस न रक्यन्तक्षे।
बपुद्ध्यमादमतररकस्य तपु पपुरुषस्य दयाःपु खमामदभ्ययाः मवियनोगयाः रक्यसम्पमादयाः। तस्ममातम् महषरणमास कद्वैविल्यमाथर प्रविपृसत्तयाः
दृश्यतक्षे इमत कमारणमातम् बपुद्ध्यमादमतररकयाः पपुरुषयाः कबश्चतम् अबस्त यस्य दयाःपु खत्रयमविनमाररूपस कद्वैविल्यमम्
इच्छबन्त महषर ययाः इमत ससद्ध्यमत। इत्थस पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे पञ्च हक्षेतवियाः समासख्यकमाररकमायमास प्रमतपमामदतमायाः।
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पपुरु षस्य बन्ब्धिमनोकबौ -

1.12)

दरर नमानमास मपुख्यमविषयक्षेषपु अन्यतमयाः तमावितम् परमपपुरुषमाथर याः मनोकयाः। मनोकमाय एवि विस्तपुतयाः समक्षेषमास
दरर नमानमास प्रविपृसत्तयाः। समासख्यससदमान्तक्षे अमप बन्ब्धिमनोकव्यविस्थमा आलनोमचतमा। ननपु समासख्यससदमान्तक्षे पपुरुषयाः मह
असङयाः मनमविर कमारयाः च। अतयाः स कक्षेनमचतम् कमर णमा न सलप्यतक्षे , अतयाः तस्य कतपृरत्विमम् अमप न सम्भविमत। तक्षेन
च ब्धिममारब्धिमर यनोयाः उत्पसत्तयाः अमप न सम्भविमत। ब्धिममारब्धिमर यनोयाः अभमाविक्षे सपुखदयाःपु खयनोयाः उत्पसत्तयाः न सम्भविमत।
दयाःपु खस्य अनपुत्पत्तबौ दयाःपु खसम्बन्ब्धिरूपयाः बन्ब्धियाः, दयाःपु खध्विससरूपयाः 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 उपचयर तक्षे। सपृष्टमारम्भक्षे सविर तयाः प्रथमस बपुमदरक्षेवि
प्रकपृमततयाः उत्पदतक्षे इमत प्रकपृतक्षेयाः पररणमामनो बपुमदयाः। बपुदरक्षे वि
क्षे महत्तत्त्विमम् अन्तयाःकरणस चक्षेमत नमाममान्तरमम्।
समासख्यससदमान्तक्षे बपुदमाविक्षेवि सपुखदयाःपु खक्षे मतष्ठतयाः। अस्यमा एवि सपुखदयाःपु खयनोश्छमायमा जतीविमात्ममन पतमत, तत एविमात्ममा
सपुखदयाःपु खविमानम् प्रततीयतक्षे। इयमक्षेवि छमायमा पपुरुषस्य सससमारयाः। यदमा च प्रकपृमतपपुरुषयनोयाः मविविक्षेकजमानमातम् बपुदक्षेयाः नमारनो
भविमत, तदमा एवि तदतीयसपुखदयाःपु खयनोयाः छमायमायमायाः अमप नमारनो जमायतक्षे इमत आत्ममा अमप रपुदयाः अविमरष्यतक्षे। इदस
प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकजमानमक्षेवि मविविक्षेकख्यमामतयाः सदसत्ख्यमामतविमार उच्यतक्षे। तत्त्विसमाकमात्कमारक्षे मविविक्षेकख्यमातबौ विमा सत्यमास
पपुरुषयाः मत्रगपुणमाबत्मकमायमायाः प्रकपृतक्षेयाः बन्ब्धिनमातम् मपुकनो भविमत, स तदमाननीं रङमञ्चस्थदरर कयाः इवि तमास प्रक्षेकतक्षे , समा
प्रकपृमतरमप अस्मद्वै करणतीयस स्विस कमायर न करनोमत। तदमा पपुरुषयाः आत्मनयाः रपुदस स्विरूपस समाकमात्करनोमत। इयमक्षेवि
अविस्थमा मनोक इमत उच्यतक्षे। उच्यतक्षे च समासख्यकमाररकमायमामम् -

न तख ननदपि ससंसरदत कदश्चित।त
तसनन्न बध्यतख न मच्य

न तख च ननननशयन पकस्पृ दतदुः।। इदत। [६२]
ससंसरदत बध्यतख मच्य

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. कद्वैविल्यस नमाम मकमम्।
18. सपुखस नमाम मकमम्।
19. दयाःपु खस नमाम मकमम्।
20. पपुरुषस्य असब्धिष्ठमातपृत्विक्षे कमामपलसकत्रस मकमम्।
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पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे आदबौ समासख्यरबदस्य अथर मविषयक्षे मविचमाररतमम्। तत्र पञ्चमविसरमतससख्यमासम्बबन्ब्धित्त्विमातम्
समासख्यमममत अनक्षेकक्षेषमास मतमम्। समासख्यदरर नस्य प्रवितर कमाचमायर याः यदमप महमषर याः कमपलयाः तथमामप तस्य गन्थयाः
इदमाननीं ननोपलभ्यतक्षे इमत कमारणमातम् इदमानतीमम् उपलभ्यममानमा ईश्विरकपृष्णमविरमचतमा समासख्यकमाररकमा एवि
समासख्यदरर नस्य प्रममाणगन्थयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे। तत्र समासख्यदरर नक्षे पञ्चमविसरमतयाः तत्त्विमामन स्वितीमक्रयन्तक्षे। तक्षेषमास च
अबस्त चतपुब्धिमार मविभमागयाः। प्रमतदरर नममवि समासख्यदरर नस्यमामप प्रविपृत्तयक्षे कमारणस मह दयाःपु खत्रयस्य आत्यबन्तकतयमा
मविनमारयाः। स च मविनमारयाः प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकक्षेन ससध्यमत इमत प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकमाय तयनोयाः स्विरूपजमानमाय
पपुरुषस्विरूपस मविचमाररतमम्। पपुरुषनो मह असङयाः मनमविर कमारयाः अकतमार चक्षेतनयाः समाकती कक्षेविलश्च। पपुरुषस्य
अबस्तत्विससदयक्षे पञ्च हक्षेतविश्च मनगमदतमायाः - (क) ससघमातपरमाथर त्विमातम्, (ख) मत्रगपुणमामदमविपयर यमातम्, (ग)
असब्धिष्ठमानमातम्, (घ) भनोकपृभमाविमातम्, (ङ) कद्वैविल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः च इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. समासख्यदरर नस्य आचमायमारणमास गन्थमानमास च मविषयक्षे पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
2. पपुरुषस्य स्विरूपस ससकक्षेपक्षेण प्रमतपमादतमामम्।
3. समासख्यरबदमाथर मविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमामम् आरचत।
4. समाख्यदरर नस्य प्रविपृत्तयक्षे मकस तमावितम् कमारणमममत सममासक्षेन प्रमतपमादतमामम्।
5. समासख्यनयक्षे कक्षेविलमविकपृमतनमास पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
6. पपुरुषस्य बन्ब्धिमनोकमविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत।
7. कक्षे मकमथर प्रकपृमतमविकपृतययाः इमत अमभब्धितीयन्तक्षे।
8. पपुरुषसद्भिमाविक्षे यमामन कमारणमामन समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमामन तक्षेषमास ससकक्षेपक्षेण पररचययाः प्रदतीयतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 1. समासख्य-यनोग-न्यमाय-विद्वैरक्षेमषक-पकविरमतीममाससमा-उत्तरमतीममाससमाख्यमामन षटम् आबस्तकदरर नमामन।
2. एतमामन दरर नमामन विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अङतीकपुविर बन्त तस्ममातम् एतमामन आबस्तकदरर नमामन।
3. कमपलयाः।
4. ईश्विरकपृष्णक्षेन।
5. आध्यमाबत्मकमम्, आसब्धिभबौमतकमम्, आसब्धिदद्वैमविकमम् च।
भमारततीयदरर नमम्
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6. आत्यबन्तकदयाःपु खत्रयमनविपृसत्तयाः।
7. कक्षेविलप्रकपृमतयाः, कक्षेविलमविकपृतययाः, प्रकपृमतमविकपृतययाः, 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
कक्षेविलमविकपृतययाः।

10. महदहङ्कमाररबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमा इमत सप्त पदमाथमारयाः प्रकपृमतमविकपृतययाः।
11. प्रब्धिमानस मह सविरषमास कमारणस, मकन्तपु तस्य मकममप कमारणमान्तरस नमाबस्त, तस्ममातम् स कक्षेविलप्रकपृमतयाः
कमारणममात्रममत्यथर याः।

12. समासख्यनयक्षे पपुरुषयाः समाकती कक्षेविलयाः द्रिषमा अकतमार मध्यस्थयाः च।
13. क) पञ्च हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः - (१) ससघमातपरमाथर त्विमातम्, (२) मत्रगपुणमामदमविपयर यमातम्, (३) असब्धिष्ठमानमातम्,
(४) भनोकपृभमाविमातम्, (५) कद्वैविल्यमाथर प्रविपृत्तक्षेयाः च।
14. सत्त्विस रजयाः तमयाः इमत गपुणत्रयमम्।
15. बपुद्ध्यमा सह पपुरुषस्य सम्बन्ब्धियाः एवि बन्ब्धियाः।
16. बपुद्ध्यमा सह पपुरुषस्य सम्बन्ब्धिनमार एवि मनोकयाः।
17. कद्वैविल्यस नमाम आत्यबन्तकतयमा दयाःपु खत्रयस्य मविनमारयाः।
18. अनपुककलविक्षेदनतीयस सपुखमम्।
19. प्रमतककलविक्षेदनतीयस दयाःपु खमम्।
20. “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत्विस ममणवितम्” इमत।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥
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भमारततीयदरर नमम्

