१०

10) अथमारप सत्तखण्डयाः अनपुप लबबब्धिखण्डयाः च
प्रस्तमाविनमा
विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे षटम् प्रममाणमामन सबन्त। तमामन च प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानमम् रबदयाः अथमारपसत्तयाः
अनपुपलबबब्धिश्चक्षेमत। तक्षेषपु प्रत्यकप्रममाणमविषयक्षे अनपुममानमविषयक्षे उपममानमविषयक्षे रबदप्रममाणमविषयक्षे च पकविरपमाठक्षे षपु
मविस्तरक्षेण पमठतमम्। अबस्मनम् पमाठक्षे अथमारपसत्तप्रममाणमविषयक्षे अनपुपलबबब्धिप्रममाणमविषयक्षे च आलनोच्यतक्षे।

उद्दक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

10.1)

•

अथमारपसत्तप्रममास जमास्यमत।

•

अथमारपसत्तप्रममाणस जमास्यमत।

•

अथमारपसत्तभक्षेदमानम् जमास्यमत।

•

अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम् अविगच्छक्षे तम्।

•

अभमाविभक्षेदमानम् जमास्यमत।

•

प्रमाममाण्यविमादस्य समाममान्यपररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।

अथमारप सत्तप्रममाणमम्
अथमारपसत्तप्रममाणमम् इमत रबदस्य अथर याः भविमत - अथमारपसत्तप्रममाकरणमम् इमत। तत्र कस्यमायाः प्रममायमायाः

करणमम् इमत चक्षेतम् अथमारपसत्तप्रममायमायाः एवि करणमत्र गमाह्यमम्। कमारणस मह अथमारपसत्तरबदयाः प्रममाविमाचकयाः अमप
अबस्त, प्रममाणविमाचकयाः अमप अबस्त। यतनोमह यदमा अथर स्य आपसत्तयाः इमत अथमारपसत्तयाः इमत षष्ठतीसममासयाः
स्वितीमक्रयतक्षे तदमा अयस रबदयाः प्रममाविमाचकयाः भविमत। अत्र आपसत्तरबदस्यमाथर याः कल्पनमममत। एविञ्च अस्य अथर याः
भविमत अथर कल्पनमम् इमत। यदमा च अथर स्य अमापसत्तयाः यस्ममातम् इमत अथमारपसत्तयाः इमत बहह व्रतीमहसममासयाः
स्वितीमक्रयतक्षे तदमा अयस रबदयाः प्रममाणविमाचकयाः भविमत। अस्य च अथर याः भविमत अथर कल्पनकरणमम् इमत। ततश्च
अथमारपसत्तप्रममायमायाः यतम् करणस तदक्षेवि अथमारपसत्तप्रममाणमम्। एविञ्च अथमारपसत्तप्रममाकरणत्विमम् अथमारपसत्तप्रममाणत्विमम्
इमत लकणस फसलतस भविमत। ततश्च अथमारपसत्तप्रममाणस्य जमानमाथर मम् अथमारपसत्तप्रममायमायाः जमानममाविश्यकस भविमत।
अतयाः पकविरमम् अथमारपसत्तप्रममायमायाः लकणस प्रमतपमादतक्षे।
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अथमारप सत्तप्रममा

10.2)

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 कतर व्यमम्। यथमा प्रकपृतक्षे यक्षेन रमामत्रभनोजनक्षेन मविनमा यदम्
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम् अनपुपपनमम् अतयाः ततम् मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम् उपपमादमम्। उपपमादकलकणक्षे
प्रथमक्षेन यस्य इमत पदक्षेन उपपमादकस्य गहणस कतर व्यमम्। 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 (समथर नमा) 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 प्रकपृतक्षे मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विजमानमम् अथमारपसत्तप्रममाणमम्। रमामत्रभनोजनजमानस च
अथमारपसत्तप्रममा इमत फसलतमम्।

10.2.1)

उपपमादत्विलकणमम् -

यक्षेन मविनमा यदनपुपपनमम्, ततम् तत्रनोपपमादमम् इमत उपपमादस्य स्विरूपस प्रमतपमामदतमम्। तस्यद्वैवि पररष्कपृतस
लकणस मविदतक्षे - तदभमाविव्यमापककीभकत माभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् उपपमादत्विमम्। तस्य अभमावियाः इमत तदभमावियाः।
तदभमाविस्य व्यमापकयाः अभमावियाः इमत तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमावियाः। तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविस्य प्रमतयनोगती इमत
तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोगती। तस्य भमावियाः इमत तदभमाविव्यमापककीभकतमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम्। अत्र तत्पदक्षेन
उपपमादकत्विक्षेन अमभमतस्य विस्तपुनयाः परमामरर याः। एविञ्च पतीनयाः दक्षेविदत्तयाः मदविमा न भपुङ्कक्षे इत्यमादबौ तत्पदक्षेन
उपपमादकस्य रमामत्रभनोजनस्य गहणमम्। तस्य अभमावियाः रमामत्रभनोजनमाभमावियाः। तस्य व्यमापककीभकतमाभमावियाः
मदविमाऽभपुञ्जमानत्विमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः।
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः।

यतनोमह

यत्र

इमत
अत्र

प्रततीत्यमा
च

यत्र

रमामत्रभनोजनमाभमावियाः
रमामत्रभनोजनमाभमाविस्य

मदविमाऽभपुञ्जमानक्षे

रमामत्रभनोजनमाभमाविविमत

-

तत्र

तत्र

व्यमापककीभकतमाभमावियाः
पपुरुषसमाममान्यक्षे

मदविमाऽभपुञ्जमानत्विसममानमासब्धिकरणपतीनत्विमाभमाविदरर नमक्षेवि प्रममाणमम्। ततश्च रमामत्रभनोजनमाभमाविव्यमापककीभकतमाभमावियाः
मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमाभमावियाः,

तस्य

प्रमतयनोमग

मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम्,

अतयाः

प्रकपृतक्षे

मदविमाऽभपुञ्जमानमनष्ठपतीनत्विमम् उपपमादमम्।

भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्

10.2.2)

उपपमादकत्विलकणमम् -

यस्यमाभमाविक्षे यस्यमानपुपपसत्तयाः ततम् तत्रनोपपमादकमम् इमत उपपमादकस्य स्विरूपस प्रमतपमामदतमम्। तस्यद्वैवि
पररष्कपृतस स्विरूपस अबस्त - उपपमादमाभमाविव्यमाप्यभकत माभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् 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)

अथमारप सत्तभक्षे द याः –

अथमारपसत्तयाः मदमविब्धिमा भविमत। दृषमाथमारपसत्तयाः श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः च।

दृषमाथमारप सत्तयाः दृषक्षेन रबदक्षेतरप्रममाणप्रममतक्षेन अथरन अदृषस्य अथर स्य कल्पनमा दृषमाथमारपसत्तयाः इमत प्रनोच्यतक्षे। तथमामह

- कबश्चतम् जनयाः कदमामचतम् समपुद्रितटस गतविमानम्, तत्र च दरक मातम् 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 अथर स्य 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 कतर व्यमम्। यथमा प्रकपृतक्षे यक्षेन ममथ्यमात्विक्षेन
मविनमा यदम् नक्षेदस रजतमम् इमत अनपुपपनमम्। अतयाः ततम् नक्षेदस रजतमम् उपपमादमम्। उपपमादकलकणक्षे प्रथमक्षेन यस्य
इमत पदक्षेन उपपमादकस्य गहणस कतर व्यमम्। यथमा यस्य ममथ्यमात्विस्य अभमाविक्षे यस्य नक्षेदस रजतमम् इत्यस्य
अनपुपपसत्तयाः, अतयाः ततम् ममथ्यमात्विमम् उपपमादकमम्।

श्रिपुत माथमारप सत्तयाः श्रिपुतक्षेन अथरन आपसत्तयाः कल्पनमा मक्रयतक्षे तत्र श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः इमत व्यविहमारयाः भविमत॥ यथमा तरमत
रनोकममात्ममवितम् इमत श्रिपुमतयाः। आत्ममवितम् आत्मजमानविमानम् रनोकस तरमत बन्ब्धिरमहतनो भविमत इत्यथर याः
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) अथर स्य यक्षेन कक्षेनमचतम् जमानक्षेन नमारयाः भमवितपुस नमाहर मत। परन्तपु
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श्रिपुमतविमाक्यस तपु प्रममाणमक्षेवि। अतयाः श्रिपुमतविमाक्यप्रमाममाण्यक्षेन कल्प्यतक्षे यतम् न बन्ब्धियाः सत्ययाः अमप तपु ममथ्यमा एविक्षेमत।
अत्र तरमत रनोकममात्ममवितम् इमत विमाक्यमाथर बनोब्धिमानपुपपत्त्यमा बन्ब्धिममथ्यमात्विस कबल्पतस भविमत। एविञ्च
बन्ब्धिममथ्यमात्विमम् उपपमादकमम्, रमाबदती प्रततीमतयाः च उपपमादमा। ततश्च प्रकपृतक्षे 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।

श्रिपुत माथमारप सत्तभक्षे द याः श्रिपुतमाथमारपसत्तरमप मदमविब्धिमा वितर तक्षे। अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः अमभमहतमानपुपपसत्तश्चक्षेमत। कमारणस मह
रमाबदबनोब्धिमानपुपपसत्तस्थलक्षे श्रिपुतमाथमारपसत्तयाः भविततीमत प्रमतपमामदतमम्। तत्र रमाबदबनोब्धिमानपुपपत्तक्षेरमप मकल स मदमविब्धिस
भविमत - रबदमानपुपपसत्तयाः अथमारनप
पु पसत्तश्च। अतयाः तद्भिक्षेदमातम् श्रिपुतमाथमारपत्तक्षेरमप दद्वैमविध्यममाविश्यकमममत।

अमभब्धिमानमानपुप पसत्तयाः यत्र

विमाक्यद्वैकदक्षेरश्रिविणक्षेऽन्वियमानपुपपत्त्यमाऽन्वियमामभब्धिमाननोपयनोमग

पदमान्तरस

कल्प्यतक्षे

तत्र

अमभब्धिमानमानपुपपसत्तयाः इमत। अमभब्धिमानमानपुपपत्तक्षेयाः अपरस नमाम तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इत्यमप अबस्त। यथमा कक्षेनमचतम्
जनक्षेन 'दमारमम् मपब्धिक्षेमह' इमत विमाक्यस्य स्थमानक्षे दमारमम् इमत विमाक्यद्वैकदक्षेरस्य प्रयनोगयाः कपृतयाः। परन्तपु विकमा
बनोब्धिमयतपुमम् इच्छमत यदम् दमारमम् मपब्धिक्षेमह इमत। अथमारतम् विकपुयाः दमारकमर कमपब्धिमानक्षे तमात्पयर मबस्त। एततम् श्रिनोतमा
प्रकरणमामदनमा अविगच्छमत। परन्तपु विक्त्रमा प्रयपुकक्षे विमाक्यक्षे मपब्धिक्षेमह इमत पदस नमाबस्त। तक्षेन दमारकमर कमपब्धिमानमम्
इत्यथर याः भमवितपुस नमाहर मत। अतयाः विकपुयाः तमात्पयर मम् अनपुपपनमम्। अतयाः तमात्पयर्योपपत्तयक्षे मपब्धिक्षेमह इमत पदस्य
अध्यमाहमारयाः श्रिनोत्रमा मक्रयतक्षे। तक्षेन च दमारकमर कमपब्धिमानमम् इमत अथर याः प्रकपृतविमाक्यस्य भविमत। तक्षेन च
तमात्पयमारनपुपपत्तक्षेयाः पररहमारयाः भविमत। अत्र दमारकमर मपब्धिमानमम् इमत तमात्पयर मम् मपब्धिक्षेमह इमत मपब्धिमाननोपस्थमापकपदस
मविनमानपुपनमम् सतम् अश्रिपुतस मपब्धिक्षेमह इमत पदमान्तरस कल्पयमत। दमारकमर कमपब्धिमानमम् इमत तमात्पयर मम् उपपमादमम्।
तस्य जमानस च अथमारपसत्तप्रममाणमम्। मपब्धिक्षेमह इमत पदस्यमाध्यमाहमारयाः उपमापमादकयाः। अतयाः मपब्धिक्षेमह इमत पदस्य
जमानमम् अथमारपसत्तप्रममा।

अमभमहतमानपुप पसत्तयाः यत्र विमाक्यमाविगतनोऽथर्योऽनपुपपनत्विक्षेन जमातयाः सनथमारन्तरस कल्पयमत तत्र अमभमहतमानपुपपसत्तयाः द्रिषव्यमा।
यथमा स्विगर कमामयाः ज्यनोमतषनोमक्षेन यजक्षेत इमत श्रिपुमतविचनमम्। अस्यमाथर याः - स्विगर कमामयाः पपुरुषयाः ज्यनोमतषनोमयमागस
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
कपुयमारतम् इमत। अतयाः अनक्षेन अथरन ज्यनोमतषनोमस्य स्विगर समाब्धिनत्विमम् अविगम्यतक्षे। ज्यनोमतषनोमयमागस्य सममाप्तक्षेयाः
बहह कमालमानन्तरस यजममानस्य स्विगर लमाभयाः भविमत। अतयाः स्विगर लमाभस प्रमत ज्यनोमतषनोमयमागयाः समाकमातम् कमारणस
भमवितपुमम् नमाहर मत। कथस तमहर ज्यनोमतषनोमयाः स्विगर समाब्धिनमम्। अतयाः ज्यनोमतषनोमयाः स्विगर समाब्धिनमम् इमत
विमाक्यमाथर स्यमानपुपपसत्तयाः भविमत। अतयाः अनपुपपनयाः सनम् अपकविररूपमम् अथमारन्तरस कल्पयमत। तक्षेन च स्विगर प्रमामप्तयाः
भविततीमत फसलतमम्। अथमारतम् ज्यनोमतषनोमयाः अपकविर जनयमत। तच्च अपकविरमम् अन्तयाःकरणक्षे मविदममानयाः पपुण्यमाख्ययाः
गपुणमविरक्षेषयाः। तच्च पपुण्यस स्विगर लमाभस यमावितम् मतष्ठमत।
प्रकपृतक्षे च ज्यनोमतषनोमयाः स्विगर समाब्धिनमम् इमत विमाक्यमाथर याः उपपमादयाः अबस्त। अपकविरमम् उपपमादकमम्
अबस्त। अतयाः ज्यनोमतषनोमयाः स्विगर समाब्धिनमम् इमत विमाक्यमाथर जमानस करणमम्। अतयाः अथमारपसत्तप्रममाणमम्। अपकविरजमानस
च फलमम्। अतयाः अथमारपसत्तप्रममा।
अत्रमायस मविरक्षे ष याः 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 कक्षेविलमान्विमयमन अन्तभमारवियाः भविमत। मकन्तपु विक्षेदमान्तससदमान्तक्षे कक्षेविलमान्विमयपदमाथर याः एवि
न स्वितीमक्रयतक्षे। अतस्तत्र अन्तभमारवियाः नद्वैवि भमवितपुमहर मत 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)

अनपुप लबबब्धियाः
षट्सपु प्रममाणक्षेषपु अन्यतमस प्रममाणमम् अनपुपलबबब्धिप्रममाणमम्। अनपुपलबबब्धिरबदक्षे नञ्तत्पपुरुषसममासयाः

अबस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत - न उपलबबब्धियाः इमत
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उपलबध्यभमावियाः। उपलबध्यभमाविप्रममाणक्षेन च अभमाविमविषयकजमानस जमायतक्षे। तस्य च लकणमम् अबस्त जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभ विमासमाब्धिमारणकमारणमम् 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। अस्यमाथर याः - 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 मविरक्षे ष याः 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 कपुतयाः न
भविमत। अमप च ब्धिममारभमाविमविषयकजमानमम् अब्धिममारभमाविमविषयकजमानस च अनपुपलबबब्धिदमारमा कपुतयाः 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 चक्षेद म् अत्रनोच्यतक्षे - तमकर त -प्रमतयनोमगसत्त्वि -प्रससञ्जत प्रमतयनोमगकत्विस अनपुप लबब्धिक्षे याः यनोग्यत्विमम्। तमकरतक्षेन (आपमामदतक्षेन) प्रमतयनोमगसत्त्विक्षेन प्रससञ्जतनो प्रमतयनोगती
यस्य अनपुपलम्भस्य सयाः तमकरत-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकयाः, तस्य भमावियाः तमकरत-प्रमतयनोमगसत्त्विप्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकत्विमम्। अथमारतम् यस्य अभमावियाः गपृह्यतक्षे तस्य ययाः प्रमतयनोगती, तस्य सत्त्विक्षेन असब्धिकरणक्षे
तमकरतक्षेन प्रससञ्जतमम् अपमादनयनोग्यस प्रमतयनोमग उपलबबब्धिस्विरूपस यस्य अनपुपलम्भस्य
प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकयाः।
भमारततीयदरर नमम्

तस्य

भमावियाः

सयाः तमकरत-

तमकरत-प्रमतयनोमगसत्त्वि-प्रससञ्जत-प्रमतयनोमगकत्विमम्।
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भमारततीयदरर न मम्
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 प्रकपृतक्षे घटस्य अभमावियाः गपृह्यतक्षे। अतयाः तस्य प्रमतयनोगती घटयाः। तस्य सत्त्विक्षेन असब्धिकरणक्षे प्रससञ्जतमम्
अपमादमानयनोग्यस प्रमतयनोमग उपलबबब्धिस्विरूपस मविदतक्षे। कमारणस प्रकपृतक्षे विकसपु रक्यतक्षे यमद अत्र घटयाः स्यमातम् तमहर
उपलभ्यक्षेत। अत्र यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः। तयमा च घटमाभमाविमविषयकस जमानस भविमत। अयम्भमावियाः

- यबस्मनम् असब्धिकरणक्षे इदस विकसपु 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 विकसपु 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 विकसपु 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 विकसपु 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 ब्धिमर स्य अब्धिमर स्य च असत्त्विदरमायमामम् इदस विकसपु नद्वैवि रक्यतक्षे यतम् अत्र ब्धिमर याः स्यमातम् ,
अब्धिमर याः विमा स्यमातम् तमहर तस्य उपलबबब्धियाः स्यमातम्, नमाबस्त। अतयाः तस्य अनपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे इमत। तस्ममातम्
ब्धिमर स्य अब्धिमर स्य च यमा अनपुपलबबब्धियाः समा यनोग्यमानपुपलबबब्धियाः नमाबस्त, अमपतपु अयनोग्यमानपुपलबबब्धियाः मविदतक्षे।

10.3.1)

अभमाविभक्षे द याः -

अनपुपलबबब्धिप्रममाणक्षेन अभमाविमविषयकस जमानस जमायतक्षे इमत प्रमतपमादमतमम्। तमादृरमाभमाविमषयकजमानस्य
मविषययाः अभमावियाः च विक्षेदमान्तमतक्षे चतपुमविर ब्धियाः अबस्त। तथमामह प्रमागभमावियाः प्रध्विससमाभमावियाः अत्यन्तमाभमावियाः
अन्यनोन्यमाभमावियाः च।

प्रमागभमावियाः भमविष्यततीमत प्रततीमतमविषययाः अभमावियाः प्रमागभमावियाः। यथमा इह मपृबत्पण्डक्षे घटयाः भमविष्यमत इमत
मपृबत्पण्डमादबौ कमारणक्षे मविदममानस्य कमायर स्य अभमावियाः एवि प्रमागभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। एविमक्षेवि तन्तबौ पटयाः भमविष्यमत
इमत प्रततीमतमविषययाः अभमावियाः तन्तबौ पटस्य प्रमागभमावियाः। एविञ्च कमायर स्य उत्पत्तक्षेयाः पकविर कमारणक्षे मविदममानयाः कमायर स्य
ययाः अभमावियाः स एवि प्रमागभमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। अयञ्च अभमावियाः अनमामदयाः समान्तयाः अबस्त।

प्रध्विस स माभमावियाः 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 चतपुमविर ब्धिक्षेषपु 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 विकसपु 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।

अन्यनोन्यमाभमाविभक्षे द याः 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 पपु माब्धिक्षेयाः
अन्तयाःकरणस्य भक्षेदक्षेन ब्रहमण भक्षेदयाः प्रततीयतक्षे। अतयाः यमाविदन्तयाःकरणस तमाविदक्षेविमास्य भक्षेदस्य बस्थमतयाः।

भमारततीयदरर नमम्

149

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
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
प्रममाणमविषयपमाठक्षे षपु प्रममाणस प्रममा चक्षेमत मपुख्यमविषययाः। तत्र प्रममायमास मविदममानस प्रममात्विस कथस जमायतक्षे इमत

अमप सजजमासमा सपुतरमामपुदक्षेमत। अत एवि प्रमाममाण्यविमादनोऽमप प्रममाणमविषयमान्तगर तयाः एवि।
तत्र प्रमाममाण्यमम् अप्रमाममाण्यस च स्वितयाः गपृह्यतक्षे परतयाः विमा गपृह्यतक्षे इमत मविषयक्षे रमास्त्रजक्षेषपु मतभक्षेदमायाः सबन्त।
अत्र कक्षेविलस पररचयमाथर मम् 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 प्रमाहह याः प्रमाममाण्यस विक्षेदविमामदनयाः।
प्रममाणत्विस स्वितयाः प्रमाहह याः 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) वितर तक्षे तदतम् प्रममाजमानस्यमामप कमामचतम् समामगती वितर तक्षे। 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 कपुत्र मविदतक्षे।
6. प्रध्विससमाभमाविस्य लकणस सलखत।
7. प्रध्विससमाभमावियाः कपुत्र 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 विमाथर याः।
15. विक्षेदमाबन्तनयाः स्वितस्त्विपमामदनयाः परतस्त्विविमामदननो विमा।

पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे अथमारपसत्तप्रममाणस्य अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य च मनरूपणस मविदतक्षे। तत्र अथमारपसत्तरबदयाः
व्यपुत्पसत्तभक्षेदक्षेन प्रममाविमाचकयाः प्रममाणविमाचकश्च वितर तक्षे 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

जमानकरणमाजन्यमाभमाविमानपुभविमासमाब्धिमारणकमारणत्विमम्

भमारततीयदरर नमम्

इमत

मविविक्षेचनस
अनपुपलबबब्धिप्रममाणस्य

मविदतक्षे।
लकणस

तत्र
मविदतक्षे।
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भमारततीयदरर न मम्
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।

यनोग्यमानपुलबध्यभमाविमातम्।

ब्धिममारब्धिममारभमाविमविषयकजमानस

अनपुपलबबब्धिदमारमा

यस्य

अभमाविस्य

तपु

अनपुममानप्रममाणक्षेन
जमानस

भविमत

भविमत।

तच्चतपुमविर ब्धिस

तयनोयाः
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 विणर यत।
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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अथमारप सत्तखण्डयाः अनपुप लबबब्धिखण्डयाः च

मटप्पणती

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. तमकरत-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 कमायर ध्विससनोत्तरमम् नषकमायर स्य अवियविक्षेषपु वितर तक्षे।
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 प्रममात्विमथर याः।
24.

विक्षेदमाबन्तनयाः स्वितस्त्विपमामदनयाः।

॥ इमत दरमयाः पमाठयाः ॥
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