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2) समासख् यदरर नक्षे प्रकपृ मतपपुरु षगपुण मविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
समासख्यदरर नस मह षट्सपु भमारततीयक्षेषपु आबस्तकदरर नक्षेषपु प्रमाचतीनतममम् इमत प्रससमदयाः। तत्र पञ्चमविसरमतयाः
तत्त्विमामन स्वितीमक्रयन्तक्षे। तक्षेषपु मपुख्यस तत्त्विदयस तमावितम् पपुरुषयाः प्रकपृमतश्चक्षेमत। प्रकपृतक्षेरवि
क्षे मविकमारभकतमामन इतरमामण
त्रयनोमविसरमततत्त्विमामन। प्रकपृमतयाः पपुरुषमादम् मभनयाः इमत मविविक्षेकजमानक्षेन च भविमत पपुरुषस्य अपविगर याः। परन्तपु
प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकजमानमाय प्रकपृतक्षेयाः पपुरुषस्य च स्विरूपस सम्यकयमा जमातव्यमम् , तक्षेनद्वैवि विस्तपुतयाः इयस प्रकपृमतयाः
पपुरुषमामद्भिनयाः, पपुरुषश्च प्रकपृतक्षेयाः मभनयाः इमत मविविक्षेकजमानस जमायक्षेत। प्रकपृमतपपुरुषस्विरूपजमानमन्तरमा मविविक्षेकख्यमामतयाः
नद्वैवि सम्भविमत इत्यतयाः प्रकमतपपुरुषस्विरूपस तत्सम्बबन्ब्धिमविषयमायाः च आलनोचनतीयमायाः।

उद्दक्षेश् यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदरर नक्षे पपुरुषमाणमास बहह त्विस मकमथर स्वितीमक्रयतक्षे इमत जमायतक्षे।
➢ समासख्यदरर नक्षे प्रकपृमतयाः 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 मकमथर मम् जगतयाः कतपृर इमत जमास्यतक्षे।
➢ प्रकपृतक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः मकमथमार इमत जमास्यतक्षे।

2.1) पपुरु षबहह त्विमम्
पपुरुषस्य अबस्तत्विस प्रमतपमाद स च पपुरुषयाः सविर ररतीरक्षेषपु एकयाः, उत अनक्षेकयाः इमत मविचमायर तक्षे
समासख्यकमाररकमायमामम्। पपुरुषयाः एकयाः विमा बहवियाः विमा इमत मविषयक्षे दरर नसम्प्रदमायक्षेषपु मविदतक्षे मतभक्षेदयाः। तत्र
समासख्यसम्प्रदमाययाः बहवियाः पपुरुषमायाः सबन्त इमत स्वितीकरनोमत। तस्ममातम् समासख्यमायाः बहह पपुरुषविमामदनयाः इमत उच्यतक्षे।
कथस तक्षे पपुरुषमाणमास बहह त्विस स्वितीकपुविर बन्त इमत मविषयक्षे सबन्त तक्षेषमास स्विककीयमायाः यपुकययाः। समासख्यकमाररकमायमामम् उच्यतक्षे
भमारततीयदरर नमम्

15

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
"पपुरु षबहह त्विस ससदमम्” इमत। कक्षेन ससदस पपुरुषबहह त्विमम्। “लकणप्रममाणमाभ्यमास विस्तपुस समदयाः” इमत विचनमम्
अनपुसपृत्य अत्र कमाररकमायमास त्रययाः हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः। तक्षे मह (क) जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममातम्, (ख)
अयपुगपतम् प्रविपृत्तक्षेयाः, (ग) त्रद्वैगपुण्यमविपयर यमातम् चक्षेमत। तथमामह समासख्यकमाररकमाजननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममादम् अयपुग पत्प्रविपृत्त क्षेश् च।
पपुरु षबहह त्विस ससदस त्रद्वैग ण्पु यमविपयर यमाच्चद्वै वि ।। इमत। [समासख्यकमाररकमा-१८]

2.1.1) जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममातम्
जन्ममपृत्यपु-अन्तयाःकरणमामदत्रयनोदरकरणमानमास प्रमतमनयमविरमातम् पपुरुषबहह त्विमम्। प्रमतपपुरुषस मनयमयाः
प्रमतमनयमयाः व्यविस्थमा इत्यथर याः। 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 भनोकपृभनोग्यरूपयाः
सम्बन्ब्धियाः भविमत। एविस मनकमायस्य बहह त्विकमारणमातम् पपुरुषस्य अमप बहह त्विस ससद्ध्यमत। मरणस नमाम स्वितीकपृतमानमास
दक्षेहमादतीनमास पररत्यमागयाः, भनोकपृभनोग्यसम्बन्ब्धिस्य मविनमारयाः, न तपु आत्मनयाः मविनमारयाः, आत्मनयाः ककटस्थमनत्यत्विमातम्।
समासख्यनयक्षे बमाल्ययबौविनमामददक्षेहमभनत्विस नमाबस्त, अस्तक्षेषमामम् अपकविरत्विस न स्वितीमक्रयतक्षे, ममातपृगभर स्थस्य दक्षेहस्य एवि
अपकविरत्विमम्। एविस जननमरणकरणमानमास यमा खलपु व्यविस्थमा समा सविर ररतीरक्षेषपु 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 भविक्षेययाःपु , 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 पपुरुषबहह त्विस्वितीकमारक्षेण प्रयनोजनमम्, एकस्य पपुरुषस्य उपमासब्धिभक्षेदक्षेन अनक्षेकत्विसम्भविमातम् ,
आकमारमामदवितम्। यथमा उपमासब्धिभक्षेदमातम् घटमाकमारयाः, पटमाकमारयाः इत्यमामदकस व्यविमह्रयतक्षे तददम् इहमामप
मविमविब्धिदक्षेहनोपमासब्धिकपपुरुषस्वितीकमारयाः कमायर याः। 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) अयपुग पतम् प्रविपृत्त क्षेयाः
अयपुगपतम् प्रविपृत्तक्षेश्च पपुरुषमाणमास बहह त्विस स्वितीकमायर मम्। तथमामह - प्रविपृसत्तयाः नमाम प्रयत्नलकणमा, यदमप समा
अन्तयाःकरणविमतर नती तथमामप गबौणतयमा पपुरुषक्षे आरनोप्यतक्षे। यथमा भपृत्यस्य जययाः प्रभबौ आरनोप्यतक्षे तदतम्
स्विस्विमाममभमाविसम्बन्ब्धिकमारणमातम् अन्तयाःकरणबस्थतप्रयत्नस्य पपुरुषक्षे आरनोपयाः भविमत। एतमादृरयाः प्रयत्नयाः
प्रमतररतीरस मभनयाः तस्ममातम् पपुरुषबहह त्विमम् अङतीकमायर मम्। यमद पपुरुषयाः एकयाः एवि स्वितीमक्रयतक्षे तमहर एकबस्मनम् ररतीरक्षे
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प्रयतममानक्षे स एवि सविर ररतीरक्षेषपु एक इमत सविर त्र 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) त्रद्वैग पुण् यमविपयर यमातम्
त्रद्वैगपुण्यमविपयर यमातम् च स्वितीकमायर पपुरुषमाणमास बहह त्विमम्। तथमामह - सत्त्विस रजयाः तमयाः इमत त्रययाः गपुणमायाः, तक्षेषमास
भमावियाः त्रद्वैगण्पु यमम्। त्रद्वैगण्पु यस्य मविपयर ययाः अन्यथमात्विस त्रद्वैगपुण्यमविपयर ययाः। कक्षेमचतम् खलपु प्रमामणनयाः सजतक्षेबन्द्रियमायाः
सत्त्विबहह लमायाः भविबन्त, यथमा दक्षेविमादययाः। कक्षेमचतम् खलपु रजनोबहह लमायाः भविबन्त, यथमा मनपुष्यमायाः। कक्षेचन पपुनयाः
तमनोबहह लमायाः भविबन्त, यथमा मतयर ग्यनोनययाः। एकयाः एवि पपुरुषयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् ईदृरयाः मत्रगपुणमानमामम्
अन्यथमाभमावियाः न सम्भविमत। अथमारतम् एकपपुरुषस्वितीकमारक्षे एकस्य पपुरुषस्य रजनोबमाहह ल्यस तस्यद्वैवि सत्त्विबमाहह ल्यस,
तस्यद्वैवि तमनोबमाहह ल्यस च स्वितीकरणतीयमम्, यमद यपुमकतयाः नद्वैवि सङच्छतक्षे। बहह परु
पु षसत्त्विक्षे एवि एकस्य
रजनोबमाहह ल्यमम्, अन्यस्य सत्त्विबमाहह ल्यमम्, अन्यस्य च तमनोबमाहह ल्यस स्वितीकतपुर रक्यतक्षे। तस्ममातम् स्वितीकमायर
पपुरुषमाणमास बहह त्विमम् इमत समासख्यकमाररकमाकमारस्य ईश्विरकपृष्णस्य 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 पपुरु षबहह त्विमम्’ इमत। एविमम् एकबस्मनम् जमायममानक्षे मम्रियममाणक्षे विमा,
सपुसखमन दयाःपु सखमन विमा, बदक्षे मपुकक्षे विमा न इतरक्षे जन्ममामदभमाजयाः भविबन्त इमत यमा व्यविस्थमा समा न उपपदतक्षे यमद
सविर ररतीरक्षेषपु एक एवि पपुरुषयाः अभ्यपुपगम्यक्षेत। तस्ममातम् पपुरुषनमानमात्विमम् एवि अङतीमक्रयतक्षे इमत।

2.2) मकल प्रकपृ मतयाः तत्र कक्षेविलमा प्रकपृमतयाः प्रब्धिमानपदक्षेन विक्षेदनतीयमा मकलप्रकपृमतयाः। इयस न अन्यस्य कस्यमचदम् मविकपृमतयाः।
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। मकलयाः च असबौ प्रकपृमतयाः च इमत मकलप्रकपृमतयाः।
महदमादक्षेयाः कमायर कलमापस्य मकलस मह एतदम् प्रब्धिमानमम्, न तपु अस्य कमारणमान्तरस मविदतक्षे। मकलप्रकपृतक्षेरमप
कमारणमान्तरस्वितीकमारक्षे अनविस्थमादनोषयाः सममापतमत। प्रब्धितीयतक्षे मक्रयतक्षे अनक्षेन जगमदमत , प्रब्धितीयतक्षे मनब्धितीयतक्षे
अबस्मनम् प्रलयसमयक्षे जगमदमत विमा प्रब्धिमानमम्। तच्च मपृत्सपुविणर वितम् अचक्षेतनस चक्षेतनस्य पपुरुषस्य
भनोगमापविगर लकणमथर समाब्धिमयतपुस स्विभमावित एवि प्रवितर तक्षे, न तपु कक्षेनमचतम् प्रवित्यर तक्षे।

2.3) प्रब्धिमानसद्भिमाविक्षे ममानमम् पपुरुषस्य सद्भिमाविक्षे मकस प्रममाणमममत मविषययाः समासख्यकमाररकमायमास मविस्तरक्षेण चमचर तयाः। प्रकपृमतसद्भिमाविक्षे मकस
ममानमम् इमत मविषयनोऽमप समाममान्यतयमा मविचमाररतयाः। तथमामह समासख्यकमाररकमायमामम् आदबौ समासख्यसम्मतमामन
भमारततीयदरर नमम्
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प्रममाणमामन मविचमाररतमामन। तत्र पकविरपमकमभयाः आमकप्यतक्षे यतम् यथमा गगनकपुसपुम-ककमर रनोम-ररमविषमाणमादतीनमास
प्रत्यकक्षेण

अमविषयत्विमातम्

अलतीकत्विस

ससद्ध्यमत,

तथद्वैवि

प्रब्धिमानमामदकमम्

गगनकपुसपुममामदवितम्

असतम्

प्रत्यकमामविषयत्विमातम् इमत स्वितीकरणतीयमम्। एतस्य ससरयस्य मनरमाकरणमाय प्रब्धिमानमादतीनमास ससदयक्षे च उच्यतक्षे
समासख्यकमाररकमायमामम् अमतद रक मातम् समामतीप्यमामदबन्द्रियघमातमान्मननोऽनविस्थमानमातम्।
सबौक्ष्म्यमाद्व्यविब्धिमानमादमभभविमात्सममानमामभहमारमाच्च।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - ७]
मविषयक्षे मविदममानक्षे सत्यमप कथमम् प्रत्यकक्षेण न जमातपुस रक्यतक्षे इमत मविषयक्षे अषबौ हक्षेतवियाः
समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमायाः। १. अमतदरक मातम्, २. समामतीप्यमातम् ३. इबन्द्रियघमातमातम् ४. मननोऽनविस्थमानमातम्, ५.
सबौक्ष्म्यमातम् ६. व्यविब्धिमानमातम् ७. अमभभविमातम् ८. सममानमामभहमारमातम् चक्षेमत। अमतदरक कमारणमातम् आकमारक्षे उत्पतनम्
पकती न दृश्यतक्षे। अमतसमामतीप्यमातम् लनोचनस्थमम् अञ्जनस न दृश्यतक्षे। इबन्द्रियघमातयाः नमाम अन्ब्धित्विविसब्धिरत्विमामदयाः।
अन्ब्धित्विकमारणमातम् समतीपस्थस मकममप विस्तपु न दृश्यतक्षे। मननोऽनविस्थमानमातम् यथमा - कमाममादपुपहतमनमायाः
स्फकीतमालनोकमध्यविमतर नमम् इबन्द्रियसमनकपृषमम् अथर न पश्यमत। सकक्ष्मतमाकमारणमातम् इबन्द्रियसमनकपृषस परममाण्विमामद
प्रमणमहतमनमायाः अमप न पश्यमत। व्यविब्धिमानमातम् यथमा - मभसत्तयविमनकमामदमभयाः व्यविमहतस रमाजदमारमामद न पश्यमत
कबश्चतम्। अमभभवियाः नमाम बलवितमा दबपु र ल्य आच्छमादनमम् मतरस्करणस विमा। मदविसक्षे सकयमारलनोकक्षेन
अमभभविकमारणमातम् गहनकत्रमादतीमन न दृश्यन्तक्षे। सममानमामभहमारयाः नमाम सजमाततीयपदमाथर ममश्रिणमम्। जलमारयक्षे
विपृमषजलस पपृथकयमा न द्रिषपु स रक्यतक्षे सममानमामभहमारकमारणमातम्। इत्थस सत्यमप विस्तपुमन प्रत्यकक्षेण न उपलभ्यतक्षे।
एतक्षेषपु मकस तमावितम् कमारणस प्रब्धिमानमादतीनमामम् अनपुपलबब्धिबौ इमत चक्षेदच्पु यतक्षे सबौक्ष्यमात्तदनपुप लबबब्धिनमारभ माविमातम् कमायर तस्तद प
पु लबब्धिक्षे याः ।
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, प्रकपृमतपपुरुषबौ न द्व्यणपुकमामदवितम् कपुद्रिबौ, तयनोयाः मविभपुत्विमातम्। सविर व्यमामपपदमाथमारनमास सकक्ष्मत्विकथनस तक्षेन
न सङच्छतक्षे। ननपु कथस तमहर सकक्ष्मत्विस्य कमारणत्विक्षेन उपस्थमापनमम् इमत चक्षेद म् विमाचस्पमतममश्रिपमादक्षेन उच्यतक्षे परममाणपुप्रभपृमतषपु सकक्ष्मतमासत्त्विमातम् एकमागमचत्तव्यककीनमाममप तदपपु लबबब्धिनर भविमत। अतयाः सकक्ष्मतमायमायाः एविस
कश्चन अथर याः गमाह्ययाः यक्षेन अणपुपररममाणवितमास प्रकपृमतपपुरुषमामदमहत्पररममाणवितमास 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
"सविर मकतर द्रिव्यसस य नोमगत्विमम्” इमत। यथमा अणपुपररममाणस्य उद्भितक रूपवित्त्विमाभमाविमातम् 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 प्रकपृमतपपुरुषससयनोगयाः स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेदमप
पपुरुषस्य मनगपुरणत्विस व्यमाहतस न भविमत।
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एविस सबौक्ष्म्यमातम् प्रब्धिमानमादतीनमामम् प्रत्यकक्षेण अनपुपलबबब्धियाः, न तपु अभमाविमातम्। अमप च कमायर तयाः
प्रब्धिमानमादतीनमामम् उपलबबब्धियाः जमायतक्षे इमत कमारणमातम् न प्रब्धिमानमादतीनमामम् असत्त्विमम्। मकस ततम् कमायर यक्षेन प्रब्धिमानस्य
सत्त्विस प्रममाणतीभविमत इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - महदमामद तच्च कमायर मम् प्रकपृमतसरूपस मविरूपस च इमत। प्रब्धिमानस्य कमायर
महतम्, महतयाः अहङ्कमारयाः इत्यक्षेविम्प्रकमारक्षेण परम्परयमा पञ्च महमाभकतमामन एकमादरक्षेबन्द्रियमामण च प्रब्धिमानस्य
कमायर भकतमामन। एतक्षेषमास कमायमारणमास कमारणस कक्षेनमचतम् सदपपु मादमानकक्षेन भमाव्यमममत कमारणमातम् स्वितीकमायर प्रब्धिमानस्य
सत्त्विमम्। कमायर मह कमारणसजमाततीयस कमारणमातम् च मभनस भविमत इमत मनयमयाः। यथमा दग्पु ब्धिमातम् उत्पनस दसब्धि
विणमारमदमभयाः दग्पु ब्धिसजमाततीयस परन्तपु अम्लत्विमामदमभयाः दग्पु ब्धिमभनमम्। एविस प्रकपृतक्षेयाः उत्पनस महदमामद प्रकपृमतसरूपस
प्रकपृमतमविरूपस च।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
१. पररममाणत्रद्वैमविध्यस मकमम्।
2. बहह पपुरुषविमामदनयाः कक्षे।
क) नद्वैयमामयकमायाः

ख) विद्वैरक्षेमषकमायाः

ग) विक्षेदमाबन्तनयाः

घ) समासख्यमायाः

3. पपुरुषबहह त्विस्वितीकमारक्षे कमत हक्षेतवियाः समासख्यकमाररकमाकमारद्वैयाः मनगमदतमायाः।
क) त्रययाः ख) चत्विमारयाः

ग)पञ्च

घ) सप्त

४. पपुरुषबहह त्विप्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा कमा।
५. पपुरुषबहह त्विक्षे समासख्यसकत्रस मकमम्।
६. कमा मकलप्रकपृमतयाः।
7. मविषययाः मविदममानयाः चक्षेदमप प्रत्यकक्षेण जमातपुस न रक्यतक्षे इत्यत्र कमत कमारणमामन समासख्यकमारकमाकमारक्षेण
मनगमदतमामन।
क) पञ्च ख) षडम्

ग) सप्त

घ) अषबौ

८. प्रब्धिमानमादतीनमामम् अप्रत्यकत्विस कपुतयाः।
क) अमतदरक मातम्

ख) सबौक्ष्म्यमातम्

ग) व्यविब्धिमानमातम्

घ) सममानमामभहमारमातम्

2.4) प्रकपृ मतस्विरूपमम् पपुरुषयाः प्रकपृमतयाः इमत मकलस तत्त्विदयस समासख्यससदमान्तक्षे। पपुरुषयाः स्वियस स्विरूपतयाः सविर मविकमाररमहतयाः
बपुमदतत्त्विप्रमतमबबम्बतयाः सनम् आत्ममानमम् अन्यथमा मचन्तयनम् सससमारचक्रमावितर चसक्रम्यममाणयाः दयाःपु खमायतक्षे। 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 प्रकपृमतयाः एवि। प्रकपृमतपपुरुषयनोयाः भक्षेदजमानरूपयाः मविविक्षेकयाः तदमा एवि
भमारततीयदरर नमम्
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सम्भविमत, यदमा प्रकपृमतपपुरुषयनोयाः सम्यकम् जमानस भविमत, अथमारतम् पपुरुषस्य स्विरूपस मकस, प्रकपृतक्षेश्च स्विरूपस मकमम्
इमत जमानमातम् अनन्तरमम् एवि पपुरुषयाः प्रकपृतक्षेयाः मभनयाः इमत बनोब्धियाः भविमत। तस्ममातम् प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकमाय प्रकपृतक्षेयाः
स्विरूपस जमातव्यमम्। व्यकमाव्यकयनोयाः समाममान्यब्धिमर प्रस्तमाविकमालक्षे प्रकपृतक्षेयाः स्विरूपमम् उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् मत्रगपुण ममविविक्षे म क मविषययाः समाममान्यमचक्षे त नस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुम मानम्। । इमत। [समासख्यकमाररकमा - ११]
अव्यकस मह प्रब्धिमानमम्। तदक्षेवि प्रकपृमतररमत उच्यतक्षे। सविमारमण प्रकपृमतजमातमामन अव्यकमामभब्धिक्षेयमामन।
मत्रगपुणमाबत्मकमा मह प्रकपृमतयाः। गपुणमानमास सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा मह प्रकपृमतयाः। तथमामह समासख्यसकत्रमम् -

“सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा प्रकपृ मतयाः” इमत। गपुणत्रयस मह प्रकपृतक्षेयाः न ब्धिमर याः, मकन्तपु गपुणत्रयमाबत्मकमा मह
प्रकपृमतयाः। तथमामह उच्यतक्षे - “सत्त्विमामदगपुणमानमास प्रकपृमतब्धिमर त्विस नमाबस्त, तक्षेषमास गपुणमानमास प्रकपृमतस्विरूपत्विमातम्” इमत।
प्रकपृमतमहर कमारणरूपमा, न तपु कमायर रूपमा। अतयाः समा मनत्यमा, प्रकपृतक्षेयाः अमप कमारणमान्तरकल्पनमायमामम्
अनविस्थमाप्रसङयाः। कमारणगपुणमायाः कमायर अनपुवितर न्तक्षे इमत मनयममानपुसमारक्षेण प्रकपृतक्षेयाः उत्पनस मदहमामद व्यकजमातमम्
अमप मत्रगपुणमम्। यथमा कपृष्णतन्तपुजयाः पटयाः कपृष्णयाः एवि भविमत , तदतम्। अत्र श्लनोकक्षे मत्रगपुणमममत पदक्षेन
सत्त्विमामदगपुणमानमास ब्धिममारयाः सपुखदयाःपु खमनोहमायाः गमाह्यमायाः, न तपु ब्धिममर णयाः सत्त्विरजस्तममाससस। ब्धिमर ब्धिममर णनोयाः अभक्षेदमम् आदमाय
सपुखमादययाः ब्धिममारयाः एविमात्र गपुणपदक्षेन अमभप्रक्षेतमायाः न तपु सत्त्विमादययाः ब्धिममर णयाः। तक्षेन प्रकपृतक्षेयाः सपुखदयाःपु खमनोहमात्मकत्विमम्
अबस्त इमत ससद्ध्यमत।
अमविविक्षेमकत्विस च व्यकमाव्यकयनोयाः ब्धिमर मविरक्षेषयाः। अत्र अमविविक्षेमकतमा नमाम सम्भकयकमाररतमा। न मह
मकसञ्चदक्षेकस पयमारप्तस स्विकमायर, अमप तपु सम्भकय, तत्र न एकस्ममातम् कस्यमचतम् कक्षेनमचतम् 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
स्पषतीकपृतमम्, एतक्षेन मविषयपदस्य अथर याः बमाह्ययाः गमाह्ययाः भनोग्ययाः पदमाथर याः इमत अङतीकतर व्ययाः। प्रब्धिमानस मह
सपुखदयाःपु खमनोहमात्मकतयमा सविरयाः पपुरुषद्वैयाः भनोग्यमम्। प्रब्धिमानस मह समाममान्यमम् इमत उच्यतक्षे। अनक्षेकद्वैयाः पपुरुषद्वैयाः गपृह्यतक्षे इमत
कमारणमातम् ततम् समाममान्यमम्। यथमा घटपटमामदकमम् अनक्षेकद्वैयाः गपृह्यतक्षे , यथमा विमा नतर ककीभकलतमाभङयाः बहह नमास बहह नमास
प्रत्यकगनोचरनो भविमत, तथद्वैवि व्यकमाव्यकयनोयाः उभयनोयाः अमप बहह परु
पु षगमाह्यत्विस समबस्त, पपुरुषबहह त्विमातम्। अव्यकस
प्रब्धिमानस तथमा व्यकमामन सविमारमण अमप अचक्षेतनमामन। प्रसविब्धिममर त्विस व्यकमाव्यकयनोयाः अपरयाः ब्धिमर याः। बपुदक्षेयाः अहङ्कमारयाः,
ततयाः इबन्द्रियमामण तन्ममात्रमामण च, तक्षेभ्ययाः तन्ममात्रक्षेभ्ययाः भकतमामन जमायन्तक्षे। एविस प्रब्धिमानमम् अमप बपुमदस प्रसकतक्षे। तक्षेन
उभयनोयाः प्रसविब्धिममर त्विस ससद्ध्यमत। प्रसविब्धिममर त्विस्य अथर स्तमावितम् पररणमाममत्विमम् इमत। इत्थस व्यकमाव्यकयनोयाः
समाब्धिम्यर मविचमारप्रसङक्षे अव्यकस्य यक्षे ब्धिममारयाः अत्र मनगमदतमायाः तक्षे प्रकपृतक्षेयाः ब्धिममारयाः इमत जक्षेयमायाः।

2.5) गपुण त्रयस्विरूपमम् सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा मह प्रकपृमतयाः इमत उच्यतक्षे। मकस तमाविदम् एतक्षेषमास गपुणत्रयमाणमास स्विरूपमम्
इमत

चक्षेतम्

उच्यतक्षे

यतम्

एतक्षे

प्रकमार -प्रविपृसत्त-मनयममाथमारयाः,

प्रतीत्यप्रतीमतमविषयमात्मकमायाः,

अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रियजननममथपुनविपृत्तययाः च। तथमामह उच्यतक्षे श्रितीमतमा ईश्विरकपृष्णक्षेन समासख्यकमाररकमायमामम् -
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प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः प्रकमारप्रविपृस त्तमनयममाथमारयाः ।
अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रियजननममथपुन विपृत्त यश्च गपुण मायाः।। इमत। [१२]
गपुणमायाः

सत्त्विरजस्तममाससस

प्रतीत्यप्रतीमतमविषमादमात्मकमायाः

सपुखद-पु खमनोहस्विरूपमायाः,

प्रकमार-प्रविपृसत्त-

मनयममाथमारयाः बनोब्धिमक्रयमाविरण-प्रयनोजनमायाः च, तथमा अन्यनोऽन्यमामभभविमाश्रिय-जनन-ममथपुन-विपृत्तययाः परस्परदबपु र लतीकरण-समाहमाय्यमापक्षेकमा-पररणमाम-समाहचयर मक्रयमायाः 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 इत्यथर याः। एतक्षे अथमारयाः प्रयनोजनमामन यक्षेषमास तक्षे प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममाथमार इमत बहह व्रतीमहयाः। च इमत
मनपमातयाः समपुच्चयमाथर याः। अन्यमम् अन्यस प्रमत इमत अन्यनोन्यस परस्परमम् इत्यथर याः। अमभभविश्च आश्रियश्च जननस
च ममथपुनस चक्षेमत अमभभविमाश्रियजननममथपुनमामन। अन्यनोन्यपदस विपृसत्तपदस च चतपुषर पु अमप अन्विक्षेमत। अमभभवियाः नमाम
एकक्षेन

अन्यस्य

दबपु र लतीकरणमम्।

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
दयाःपु खमात्मकत्विस, तमसश्च मनोहमात्मकत्विस ध्यक्षेयमम्। सत्त्विमामदत्रयमाणमास भमावित्त्विमातम् आत्मरबदक्षेन मनदररनमम्। न तपु
प्रतीमतयाः दयाःपु खमाभमाविमातम् अन्यतम्, न विमा दयाःपु खस प्रतीत्यभमाविमातम् अन्यमदमत ध्यक्षेयमम्। परस्परमाभमाविमात्मकत्विक्षे तपु
परस्परमाश्रियमापत्तक्षेयाः एकस्य अससदक्षेयाः उभयमाससमदयाः।
प्रकमारप्रविपृसत्तमनयममाश्च तक्षेषमास प्रयनोजनमम्। तथमामह सत्त्विस प्रकमारमाथर मम्, रजश्च प्रविपृसत्तप्रयनोजनकस,
तमश्च मनयमनमाथर मम्। 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
अमविनमारमाभमाविविमतर नयाः। भविमत च अत्र आगमयाः अन्यनोन्यममथपुन मायाः सविर सविर सविर त्र गमाममनयाः।
रजसनो ममथपुनस सत्त्विस सत्त्विस्य ममथपुनस रजयाः।।
तमसश्चमामप ममथपुनक्षे तक्षे सत्त्विरजसती उभक्षे ।
उभयनोयाः सत्त्विरजसनोममर थ पुनस तम उच्यतक्षे । । इमत।
इत्थस प्रतीत्यप्रतीततीत्यमामदश्लनोकक्षेन गपुणत्रयस्य समाममान्यस स्विरूपप्रयनोजनमामदकस मनगद मविरक्षेषरूपक्षेण
गपुणमानमास स्विरूपकथनमाय कमाररकमा प्रस्तकयतक्षे ईश्विरकपृष्णक्षेन सत्त्विस लघपु प्रकमारकममषमपुप षम्भकस चलस च रजयाः।
गपुरु विरणकमक्षे वि तमयाः प्रदतीपविच्चमाथर त नो विपृस त्तयाः।। इमत। [१३]
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
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
कपुविर तक्षे। अत एतक्षेषमास ममलनजकमायर्योत्पसत्तयाः आकमारप्रसकनमम् इवि प्रततीयतक्षे , मविरुदमानमास तक्षेषमास ममलनमासम्भविमातम्।
परस्परमविरनोसब्धिनयाः तक्षे ममसलतमायाः स्यपुश्चक्षेतम् परस्परध्विससमामनविमायर तमास बस्थरतीकपुयपुरयाः। यथमा सपुन्दनोपसपुन्दनमामकस
रकनोदयस दक्षेविदमपु हतपुयाः मदव्यमकमतर दरर नक्षेन परस्परप्रमतदबन्दनबौ सन्तबौ परस्परस प्रहरन्तबौ उपरतबौ तदतम्
परस्परमविरुदस्विभमाविगपुणमायाः अमप ममसलतमायाः स्यपुश्चक्षेदम् मविनमारस गच्छक्षे ययाःपु । ननपु तथमात्विक्षे कथमम् एतक्षेषमास
परस्परजननममथपुनविपृसत्तयाः ससध्यक्षेतम् इमत चक्षेदच्पु यतक्षे - प्रदतीपविच्चमाथर तनो विपृसत्तयाः इमत। न मह कमायर्योपमादनकमालक्षे
गपुणत्रयस स्वितन्त्रतयमा स्विस्विभमाविस रमकस विमा प्रकमारयमत, भनोकपुयाः अदृषस्य प्रभमाविक्षेनद्वैवि तक्षे परस्परमविरुदभमाविस
पररत्यज्य एकमक्रयमासम्पमादनस कपुविर बन्त। ननपु लनोकक्षे परस्परमविरुदमानमामम् एककपृत्यकरणमादरर नमातम् मकमक्षेतदम्
अविमान्तरकल्पनस न। इमत चक्षेदच्पु यतक्षे, यथमा तपुलमामनममर तविमतर याः अमगनमा नश्यतक्षे , तद्वैलस च अमगनमा लयमक्षेमत,
क्विमचतम् प्रदतीपमरखमासपु तद्वैलकक्षेपक्षे अमगयाः मनविर पमत, परन्तपु परस्परमविरुदमास्तक्षे तद्वैलवित्यर गययाः ममसलतमायाः सन्तयाः
रूपस प्रकमारयबन्त। मकञ्च, अमगयाः ज्विलनरतीलयाः लघपुयाः, विमतर तद्वैलक्षे ज्विलनमासमथर गपुरुस्विभमाविक्षे च। तद्वैलस च तरलस,
विमतर श्च कमठनमा। एविसमविब्धिमविरुदस्विभमाविमानमास तद्वैलवित्यर गतीनमास रूपप्रकमाररूपद्वैककपृत्यकरणसम्भविमातम् कथस
सत्त्विरजस्तममाससस एककपृत्यसम्पमादनक्षे समथमारमन न भविक्षेययाःपु ।
ननपु विमतर तद्वैलयनोयाः परस्परमविरनोसब्धित्विस नमाबस्त। विमतर याः तद्वैलरनोषणस करनोमत इमत सत्यस, परन्तपु तक्षेन तद्वैलस
न

लयमक्षेमत।

तक्षेन

तद्वैलवित्यर्योयाः

परस्परमविरुदत्विमाभमाविमातम्

सत्त्विरजस्तमनोमभयाः

सह

तद्वैलवित्यर गतीनमास

समामञ्जस्यमाभमाविमातम् दृषमान्तदमाषमारबन्तकयनोयाः सममानतमाभमाविमातम् न एतददपु माहरणस न सङतमम् इमत आरङ्क्य
विमाचस्पमतममश्रिपमादद्वैयाः विमातमपत्तश्लक्षेष्मणमामम् उदमाहरणस प्रस्तकयतक्षे। विद्वैदरमास्त्रनयक्षे विमातमपत्तश्लक्षेष्ममाणनो मह
परस्परमविरुदस्विभमाविमविमरषमायाः। ममसलततयमा एवि तक्षे ररतीरमाब्धिमारणरूपस कमायर कपुविर बन्त, एतदमातपुम्त्रयविद्वैषम्यक्षे समत
ररतीररकणस व्यमाहतस भविमत। ननपु सत्त्विमामदगपुणत्रयस्य समभमाविबस्थतबौ तपुल्यबलतमाप्रसङयाः आगच्छक्षे तम् ,
तपुल्यबलमानमामक्षेवि परस्परमविरनोब्धिदरर नमातम् तदमा सत्त्विमादतीनमास ध्विससमारङ्कमा सममापतक्षेतम् इमत चक्षेतम् न , विस्तपुतस्तपु तक्षेषपु
न तपुल्यबलतमा, अमप तपु गबौणप्रब्धिमानभमावियाः मतष्ठमत, तस्ममादक्षेवि तक्षे एककपृत्यसम्पमादनसमथमारयाः भविबन्त।
प्रकमारमामदकपृत्यक्षे सत्त्विस प्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती , प्रविपृत्तबौ रजयाःप्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती, मनयमनमादबौ तमयाः
प्रब्धिमानमम् इतरक्षे सहकमाररणती। तक्षेन विमातमपत्तदृषमान्तक्षे विमातमपत्तमादतीनमास समभमाविबस्थतबौ कमायर्योत्पत्तक्षेयाः दमाषमारबन्तकक्षे
सत्त्विरजस्तमयाःप्रसङक्षे
प्रदतीपनोदमाहरणमम्

मविषमतयमा बस्थतक्षेषपु गपुणक्षेषपु कमायर्योत्पत्तक्षेयाः दृषमान्तदमाषमारबन्तकयनोयाः विद्वैषम्यमम्। तक्षेन

एविमात्र

सपुसमञ्जसमम्।

विमतर तद्वैलमागययाः

परस्परमविरनोसब्धिननोऽमप

प्रदतीपरूपतमास

प्रमाप्तमायाः

परस्परमानपुगतमाश्च सन्तयाः रूपप्रकमारमामदरूपस कमायर कपुविर बन्त। तस्ममादक्षेवि ईश्विरकपृष्णक्षेन प्रदतीपस्यद्वैवि उदमाहरणमम्
उदतीयर तक्षे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२
9. मकस नमाम सत्त्विपपुरुषमान्यथमाख्यमामतयाः।
10. प्रकपृतक्षेयाः मत्रगपुणमात्मकत्विक्षे समासख्यसकत्रस मकमम्।
11. अमविविक्षेमकत्विस नमाम मकमम्।
12. प्रब्धिमानस मकमथर समाममान्यमममत उच्यतक्षे।
13. मकसस्विरूपमास्त्रयनो गपुणमायाः।
14. कस्य गपुणस्य ब्धिमर याः प्रकमारयाः।
क) सत्त्विस्य

ख) रजसयाः

ग) तमसयाः

15. गपुणमानमास कमामन प्रयनोजनमामन।

2.6) पपुरु षस्य अकतपृरत् विस बपुद क्षेजर डत्विस च
पपुरुषयाः कतपृरत्विरमहतयाः तथमामप पपुरुषक्षे कतपृरत्विमम् आरनोप्यतक्षे , बपुमदश्च अचक्षेतनमा तथमामप बपुदबौ चक्षेतनत्विमम्
आरनोप्यतक्षे इत्यत्र कमारणस मह पपुरुषबपुद्ध्यनोयाः भक्षेदमागहणमम्। परममाथर तस्तपु पपुरुषस्य अकतपृरत्विस बपुदश्क्षे च जडत्विमम्।
अत एवि "मम इदस कतर व्यमम्” इत्यक्षेविस बपुदबौ पपुरुषससबन्ब्धियाः घटमामदमविषयसम्बन्ब्धियाः विपृसत्तजमानरूपव्यमापमारसम्बन्ब्धियाः
इमत सम्बन्ब्धित्रयस प्रततीयतक्षे। तत्र 'मम' इत्यनक्षेन बपुदबौ चक्षेतनपपुरुषसम्बन्ब्धियाः, स्विच्छदपर णक्षे मपुखप्रमतमबम्बविदम्
अत्यन्तस्विच्छमायमास बपुदबौ चक्षेतनपपुरुषप्रमतमबम्बमातम्। तत्र यथमा दपर णक्षे 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 मपुखश्विमासमामभहतदपर णक्षे ममासलन्यसम्बन्ब्धि इवि विमास्तमविक एवि। "कतर व्यमम्” इत्यनक्षेन
च

बपुदबौ

घटमामदमविषयकमनश्चयमात्मकजमानरूपव्यमापमारसम्बन्ब्धियाः।

इत्थस

"ममक्षेदस

कतर व्यमम्”

इमत

बपुद्ध्यमभलमापकरबदक्षे “मम” इत्यनक्षेन पपुरुषसम्बन्ब्धियाः, “इदमम्” इत्यनक्षेन मविषयसम्बन्ब्धियाः, “कतर व्यमम्”
इत्यनक्षेन च व्यमापमारसम्बन्ब्धियाः बपुदमाविमभलमाप्यतक्षे इमत सम्बन्ब्धित्रयरूपमासरत्रयवितती बपुमदयाः। तत्र यथमा बपुद्ध्यमा सह
चक्षेतनपपुरुषस्य न विमास्तमविकयाः सम्बन्ब्धियाः, तथमा तदतीयजमानरूपपररणमामक्षेन सह अमप दपर णस्थममासलन्यक्षेन
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 सपुखदयाःपु खक्षेच्छमादक्षेषब्धिममारब्धिमर ससस्कमारमा अमप बपुदक्षेरवि
क्षे ब्धिममारयाः, “सपुखती अहस करनोमम, दयाःपु खती अहस करनोमम” इत्यक्षेविस
सपुखदयाःपु खमामदब्धिममारणमास प्रयत्नरूपकपृत्यमा सह समाममानमासब्धिकरण्यप्रततीतक्षेयाः, ब्धिममर णयाः अभक्षेदस मविनमा च ब्धिममारणमास
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
समाममानमासब्धिकरण्यस्य अप्रततीतक्षेयाः। ततश्च यथमा प्रयत्नरूपमा कपृमतयाः बपुदक्षेयाः ब्धिमर स्तथमा सपुखदयाःपु खमादययाः अमप
बपुदक्षेरवि
क्षे ब्धिममार इमत मन्तव्यमम्।
ननपु यथमा कपृत्यमा सह समाममानमासब्धिकरण्यमातम् सपुखदयाःपु खमादययाः बपुदक्षेयाः ब्धिममारयाः मन्यन्तक्षे , तथमा "चक्षेतननोऽहस
करनोमम” इत्यक्षेविस चक्षेतनतमाब्धिमर स्यमामप कपृत्यमा सह समाममानमासब्धिकरण्यप्रततीतक्षेयाः चक्षेतनतमाब्धिमर याः 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) प्रब्धिमानमक्षे वि जगतयाः कतपृर
पपुरुषस्य असङत्विमातम् मनमविर कमारत्विमातम् जगतयाः कतपृरत्विस न सम्भविमत, समासख्यससदमान्तक्षे पपुरुषक्षे
कतपृरत्विमानङतीकमारमातम्। मकञ्च, पपुरुषमादम् मभनयाः कबश्चतम् ईश्विरयाः अमप समासख्यनयक्षे नमाबस्त ययाः जगतयाः कतमार स्यमातम्।
कतमाररस मविनमा न कस्यमचतम् कमायर स्य उत्पसत्तयाः इमत कमायर रूपजगतयाः कबश्चतम् कतमार अविश्यमम् अङतीकतर व्ययाः। स
च जगत्कतमार समासख्यससदमान्तक्षे कयाः इमत चक्षेतम् अत्रनोच्यतक्षे - स्वितन्त्रमम् उत्पसत्तमविनमाररमहतस मनत्यमम् एकमम्
अचक्षेतनस प्रब्धिमानमम् एवि जगतयाः कतपृर इमत। कतपृरत्विस नमाम कमायमारनपुककलकपृमतमत्त्विमम्, 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 घटरूपकमायमारनपुककलकपृमतमत्त्विरूपस कतपृरत्विमम् यथमा कपुलमालक्षे तथमा जगद्रिकपकमायमारनपुककलकपृमतमत्त्विमम् 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 मत्रगपुणमात्मकक्षेन भमाव्यमम्
इत्यतयाः कमारणमातम् अमप ससद्ध्यमत यतम् प्रब्धिमानमक्षेवि जगतयाः कतपृर , तस्य एवि मत्रगपुणमात्मकतपृरत्विमातम्। तथमा च
प्रयनोगयाः "इदस कमायर रूपस जगतम् सपुखदयाःपु खमनोहमात्मककमारणकमम्, सपुखदयाःपु खमनोहमाबन्वितत्विमातम्, यदम् यक्षेन अबन्वितस
भविमत ततम् तत्कमारणकमम्, यथमा सपुविणमारलङ्कमारयाः सपुविणमारबन्वितत्विक्षेन सपुविणर कमारणकयाः, तथमा च इदस तस्ममातम् तथमा"
इमत।

2.8) परमाथमार प्रकपृ तक्षे याः प्रविपृस त्तयाः
यमावितती प्रविपृसत्तयाः समा सविमार स्विमाथर तयाः परमाथर तयाः विमा दृमषपथमम् अवितरमत। प्रकपृमतस्तपु जडमा इमत न
तस्यमायाः स्विमाथर तयाः परमाथर तनो विमा प्रविपृसत्तयाः उपपदतक्षे इमत चक्षेन , परमाथमार एवि प्रकपृतक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे
अचक्षेतनममप प्रयनोजनस प्रमत प्रवितर तक्षे। यथमा - वित्समविविपृद्ध्यथर कतीरमम् अचक्षेतनस प्रवितर तक्षे, एविमम् अचक्षेतनमा
प्रकपृमतरमप पपुरुषमविमनोकणमाय प्रवितर मयष्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे ईश्विरकपृष्णक्षेन वित्समविविपृम दमनममत्तस कतीरस्य यथमा प्रविपृस त्तरजस्य।
पपुरु षमविमनोकमनममत्तस तथमा प्रविपृस त्तयाः प्रब्धिमानस्य।। इमत। [समासख्यकमाररकमा ५७]
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अस्यमाथर याः - यथमा अजस्य अचक्षेतनस्य कतीरस्य दग्पु ब्धिस्य वित्समविविपृमदमनममत्तस गनोमररपुपनोषणकपृतक्षे
प्रविपृसत्तयाः स्वियमक्षेवि प्रस्रविणस भविमत, तथमा अचक्षेतनस्य प्रब्धिमानस्य पपुरुषमविमनोकमनममत्तस प्रविपृसत्तयाः सङच्छतक्षे इमत।
न कक्षेविलस परमाथमार एवि प्रकपृतक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः स्विमाथमार अमप तस्य प्रविपृसत्तयाः मविदतक्षे। तथमामह लनोकक्षे यथमा
इच्छमामनविपृत्त्यथर प्रविपृसत्तयाः दृश्यतक्षे तदतम् प्रब्धिमानस पपुरुषस्य मविमनोकमाथर प्रवितर तक्षे इमत। तथमामह उच्यतक्षे औत्सपुक् यमविमनविपृत्त् यथर यथमा मक्रयमासपु प्रवितर तक्षे लनोकयाः।
पपुरु षस्य मविमनोकमाथर प्रवितर तक्षे तददव्यकमम्। । इमत। [समासख्यकमाररकमा ५८]
अत्र औत्सपुक्यपदस्यमाथर याः इच्छमा, समा मह गपुणत्रयपयमारप्तविपृसत्तयाः, न तपु न्यमायमामभमतस चक्षेतनब्धिमर त्विमम्। समा
मह इच्छमा इष्यममाणप्रमाप्तबौ मनवितर तक्षे। 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 प्रकपृतक्षेयाः इषयाः। अनक्षेन परमाथमार एवि
प्रब्धिमानस्य प्रविपृसत्तररमत जमायतक्षे, फलस्य परगतत्विमातम्, तस्यद्वैवि च स्विमाथर तपुल्यत्विमामदमत भमावियाः।
एविस प्रकपृमतपपुरुषमविविक्षेकजमानक्षेन यदमा पपुरुषस्य यदमा मनोकयाः भविमत तदमा प्रकपृमतयाः स्वियस मनवितर तक्षे।
तथमामह उच्यतक्षे रङस्य दरर म यत्विमा मनवितर तक्षे नतर क की यथमा नपृत् यमातम्।
पपुरु षस्य तथमात्ममानस प्रकमाश्य मविमनवितर तक्षे प्रकपृ मतयाः।। [समासख्यकमाररकमा ५९] इमत।
यथमा नतर ककी नमाटरमालमास्थमानम् पपुरुषमानम् प्रमत नपृत्यस दरर मयत्विमा नपृत्यमातम् मनवितर तक्षे। तथमा प्रकपृमतयाः
पपुरुषस प्रमत आत्ममानस दरर मयत्विमा मनविपृत्तमा भविमत।

2.9) ईश्विरयाः
समासख्यमतक्षे ईश्विरयाः सद्भिमाविमविषयक्षे अबस्त मविदषपु मास महतती मविप्रमतपसत्तयाः। तथमामह प्रससदस पदस समासख् यमायाः मनरतीश्विरमायाः कक्षे मचतम् कक्षे मचदतीश्विरदक्षे वि तमायाः।
सविर ष माममप तक्षे ष मास स्यमात्तत्त्विमानमास पञ्चमविस र मतयाः।। इमत।
तत्र ईश्विरस्वितीकमारमविषयक्षे अस्वितीकमारमविषयक्षे च यपुमकतयाः मविरमाजतक्षे। "ईश्विरमाससदक्षेयाः ” (समासख्यसकत्रमम्
१.९२)

इमत

“नक्षे श् विरमासब्धिमष्ठतक्षे

फलमनष्पसत्तयाः

कमर णमा

तबत्सदक्षेयाः ”

(५.२)

इत्यमारभ्य

“सम्बन्ब्धिमाभमाविमानमानपुम मानमम्” (५.११) इत्यन्तस सकत्रजमातस मविलनोक्य अनक्षेकक्षे मन्यन्तक्षे यतम् मनरतीश्विरमायाः समासख्यमा
इमत। कक्षेषमासञ्चन्मतक्षे सकत्रकपृतमा प्रणतीतस समासख्यदरर नस तपु नमाबस्त मनरतीश्विरमम्। तक्षेषमास मतक्षे असब्धिष्ठमातमा सविर मविदम्
सविर कतमार ईश्विरयाः इत्यमामदपदद्वैयाः परममात्मनयाः मनदररयाः मविदतक्षे। तथमामह सकत्रजमातमम् - “तत्समनब्धिमानमादसब्धिष्ठमातपृत् विस
ममणवितम्” (१.९६) इमत, “स मह सविर म वितम् सविर कतमार” (३.५६) “नक्षे श् विरमासब्धिमष्ठतक्षे फलसम्पसत्तयाः कमर णमा
तबत्सदक्षेयाः ” (५.२) इत्यमादययाः। विस्तपुतस्तपु समासख्यदरर नस जडमास प्रकपृमतमक्षेवि 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 स्वितीकपुविर बन्त तद्वैरमप ततम् समाब्धिमयतपुस चक्षेतनमामतररकमम्
अमनविर चनतीयस ममायमाख्यस तत्त्विमान्तरस पपृथकम् कल्प्यतक्षे इवि। समासख्यमास्तपु जगदपपु मादमानत्विक्षेन चक्षेतनस पपुरुषस
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
नमाङतीकपुविर बन्त, अमप तपु जडमास प्रकपृमतमम् अङतीकपुविर 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. षडमाबस्तकदरर नक्षेषपु मनरतीश्विरत्विक्षेन कक्षे प्रससदमायाः।
क) नद्वैयमामयकमायाः

ख) विद्वैरक्षेमषकमायाः

ग) समासख्यमायाः

घ) विक्षेदमाबन्तनयाः

पमाठसमारयाः पपुरुषयाः प्रकपृमतश्चक्षेमत तत्त्वियनोमर ध्यक्षे पपुरुषसम्बबन्ब्धिनयाः बहवियाः मविचमारमायाः पकविरपमाठक्षे आलनोमचतयाः। अबस्मनम्
पमाठक्षे पपुरुषबहह त्विमम् आलनोमचतमम्। तत्र पपुरुषमाणमास बहह त्विस्वितीकमारक्षे त्रययाः हक्षेतवियाः मनगमदतमायाः - जननमरणकरणमानमास
प्रमतमनयममादम् अयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेयाः त्रद्वैगण्पु यमविपयर यमाच्चक्षेमत। ततयाः प्रकपृमततत्त्विस मविस्तरक्षेण आलनोमचतमम्। प्रकपृमतमहर
सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमारूपमा। एतक्षे गपुणमायाः न प्रकपृतक्षेयाः ब्धिममारयाः, मकन्तपु प्रकपृमतस्विरूपमा एवि। लघपुत्विस
प्रकमारकत्विस च सत्त्विगपुणस्य ब्धिमर याः, अविषम्भकत्विस चलत्विस च रजसनो ब्धिमर याः, गपुरुत्विमम् आविरकत्विस च तमसनो
ब्धिमर याः। यथमा प्रदतीपस्य प्रकमारयाः अमग-तद्वैल-विमतर नमास परस्परमक्षेलनक्षेन सम्भविमत, तथद्वैवि एतक्षे गपुणमायाः परस्परस
ममसलत्विमा एवि कमायर कपुविर बन्त, न तपु एकद्वैकयाः। प्रकपृमतयाः जडमामप चक्षेतनपपुरुषसमामनध्यमातम् चक्षेतनममवि आचरमत। तक्षेन
कतपृरत्विस प्रकपृमतमविकमारभकतमायमायाः बपुदक्षेरवि
क्षे , न तपु पपुरुषस्य। समा च प्रकपृमतयाः न स्विमाथमारय प्रवितर तक्षे, अमप तपु
परमाथमारयद्वैवि। कयाः स परमाथर याः इमत चक्षेतम् पपुरुषस्य मनोकयाः। एविस पपुरुषस्य मनोकस सम्पमाद प्रकपृमतयाः स्वियस स्विप्रविपृत्तक्षेयाः
मविरममत। अबस्मनम् मतक्षे नमाबस्त ईश्विरस्वितीकमारस्य प्रयनोजनमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. पपुरुषबहह त्विसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः मविस्तरक्षेण मविचमायर न्तमामम्।
2. मकलप्रकपृमतमविषयक्षे लघपुमटप्पणती लक्षेख्यमा।
3. गपुणत्रयस्य स्विरूपस प्रयनोजनस च मविस्तरक्षेण प्रमतपमादतमामम्।
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4. प्रकपृतक्षेयाः प्रविपृसत्तयाः मकमथमार इमत मविचमायर तमामम्।
5. समासख्यमतक्षे पपुरुषस्य अकतपृरत्विस बपुदक्षेश्च जडत्विस कथमममत मविचमायर तमामम्।
6. समासख्यमतक्षे ईश्विरयाः स्वितीमक्रयतक्षे न विक्षेमत मविचमायर तमामम्।
7. मकलप्रकपृमतस्वितीकमारक्षे मकस ममानमममत ससकक्षेपक्षेण सलख्यतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 1. अणपुपररममाणस महत्पररममाणस मरममहत्पररममाणमम् चक्षेमत।
2. घ) समासख्यमायाः।
3. क) त्रययाः।
4. जननमरणकरणमानमास प्रमतमनयममादम् अयपुगपत्प्रविपृत्तक्षेश्च। पपुरुषबहह त्विस ससदस त्रद्वैगपुण्यमविपयर यमाच्चद्वैवि।। इमत।
5. ‘जन्ममामदव्यविस्थमातयाः पपुरुषबहह त्विमम्’ इमत।
6. मकलप्रकपृमतमहर सत्त्विरजस्तमनोगपुणमानमास समाम्यमाविस्थमारूपमा।
7. घ) अषबौ कमारणमामन - १. अमतदरक मातम्, 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 प्रकपृमतयाः” इमत।
11. अमविविक्षेमकतमा नमाम सम्भकयकमाररतमा।
12. अनक्षेकद्वैयाः 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. कमायमारनपुककलकपृमतमत्त्विमम्।
19. यथमा अचक्षेतनस कतीरस वित्सविपृद्ध्यथर प्रवितर तक्षे इमत दृषमान्तयाः।
20. ग) समासख्यमायाः।

॥ इमत मदततीययाः पमाठयाः ॥

भमारततीयदरर नमम्
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