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3) समासख् यदरर नक्षे सपृम षमविचमारयाः
प्रस्तमाविनमा
कपुतयाः अस्य मविमचत्ररचनमात्मकस्य जगतयाः समपुत्पसत्तयाः। कनोऽयस जतीवियाः। इत्यक्षेविस सजजमासमा एवि
अध्यमात्मविमादस्य बतीजमम्। तथमामह आम्नमायतक्षे ऋग्विक्षेदतीयक्षे नमासदतीयसककक्षे कनो अदमा विक्षे द क इह प्रविनोचतम् कपु त आजमातमा कपु त इयस मविसपृम षयाः।
अविमारग म् दक्षे वि मा अस्य मविसजर नक्षे न माथमा कनो विक्षे द यत आ बभकवि ।। इमत।
व्यमामचख्यमाससतस्यमास्य मविषयस्य चचमारथर दरर नप्रस्थमानमानमास प्रस्तमावियाः समभकतम्। विस्तपुतस्तपु
समक्षेषमामक्षेवि दरर नमानमास सपृमषमविषयक्षे मभनमामन मतमामन सबन्त। यथमा अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे अजमानमक्षेवि प्रपञ्चसपृषक्षेयाः
कमारणमम्, न्यमायविद्वैरक्षेमषकमतक्षे तपु मनत्यमायाः परममाणवियाः अदृषविरमातम् द्व्यणपुकमामदक्रमक्षेण जगतम् सपृजबन्त। इत्थस
समासख्यदरर नस्यमामप सपृमषमविषयक्षे स्विमतस मविदतक्षे। समासख्यमतक्षे प्रकपृमतपपुरुषससयनोगमातम् प्रकपृतक्षेयाः गपुणविद्वैषम्यस जमायतक्षे,
ततयाः महत्तत्त्विमामदक्रमक्षेण प्रपञ्चस्य सपृमषयाः भविमत। अबस्मनम् पमाठक्षे समासख्यनयक्षे सपृमषतत्त्विस मविचमारमयष्यतक्षे , समञ्च
सपृषमानमास पदमाथमारनमास मविषयक्षे यथमामविस्तरमम् आलनोचमयष्यतक्षे।

उद्दक्षेश् यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदरर नस्य सपृमषतत्त्विमविषयक्षे पररचययाः लभ्यतक्षे।
➢ समासख्यदरर नक्षे सपृषमानमास पदमाथमारनमास पररचययाः लभ्यतक्षे।
➢ सपृषक्षेयाः कमारणस मकमममत जमायतक्षे।
➢ सपृषक्षेयाः प्रयनोजनस मकमममत जमायतक्षे।
➢ समासख्यसम्मतयाः सपृमषक्रमयाः जमायतक्षे।
➢ व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यर विद्वैब्धिम्यर ससकक्षेपक्षेण जमायक्षेक्षेतक्षे।
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3.1) मत्रगपुण पररणमामयाः सपृष क्षेयाः कमारणमम्
प्रकपृमतयाः पपुरुषयाः चक्षेमत मकलस तत्त्विदयस समासख्यससदमान्तक्षे स्वितीमक्रयतक्षे। एतयनोयाः सद्भिमाविक्षे ममानममप प्रमागक्षेवि
प्रमतपमामदतमम्। इदमाननीं मकलप्रकपृतक्षेयाः कथस प्रपञ्चस्य सपृमषयाः भविततीमत प्रमतपमादतक्षे। तत्र समाम्यमाविस्थमा विद्वैषम्यमाविस्थमा
चक्षेमत दरमादयस प्रब्धिमानस्य। गपुणत्रयस्य समाममाविस्थमा यदमा मतष्ठमत तदमा स प्रलयकमालयाः इत्यपुच्यतक्षे। सपृमषकमालक्षे च
गपुणत्रयस्य विद्वैषम्यस जमायतक्षे। समासख्यनयक्षे विस्तपुतयाः गपुणमानमास विद्वैषम्यमक्षेवि सपृषक्षेयाः बतीजमम्। एकमक्षेवि मक्षेघनोदकस यथमा
नमाररकक्षेलमादमाब्धिमारविद्वैमविध्यमातम्

तद्गतस

सन्मब्धिपुरमामदरसविद्वैमचत्र्यस

रचयमत,

तददक्षेकमा

प्रकपृमतरमप

गपुणविद्वैषम्यतमारतम्यमातम् मविमचत्रकमायर रचनमास सम्पमादयततीमत तक्षेषमास मतमम्। तदक
पु स कमारणमस्त्यव्यकस प्रवितर तक्षे मत्रगपुण तयाः समपुद यमाच्च।
पररणमामतयाः ससललवित्प्रमतप्रमतगपुण माश्रियमविरक्षे ष मातम्। । इमत। [समासख्यकमाररकमा -१६]
श्लनोकमाथर याः

- मत्रगपुणतयाः सत्त्विमामदगपुणत्रयमातम्, प्रवितर तक्षे प्रविपृत्तस भविमत, तथमा समपुदयमातम्

परस्परससममश्रिणमातम् प्रवितर तक्षे, तथमा च प्रब्धिमानस्य मदब्धिमा प्रविपृसत्तभर विमत- सपृमषकमालतीनमा, प्रलयकमालतीनमा च। तत्र
सपृमषकमालक्षे प्रकपृतक्षेयाः त्रयनो गपुणमायाः ममसलत्विमा प्रवितर न्तक्षे, तक्षे च तबस्मनम् समयक्षे कक्षेचन गपुणभकतमायाः कक्षेमचच्च प्रब्धिमानभकतमायाः
भविबन्त, गबौणमपुख्यभमाविमम् अन्तरक्षेण अनक्षेकपदमाथमारनमास ममसलत्विमा प्रविपृत्तक्षेयाः असम्भविमातम्। प्रलयकमालक्षे च प्रब्धिमानस्य
त्रयनो गपुणमायाः परस्परतयाः पपृथग्भकतमायाः स्विमातन्त्र्यक्षेण अन्यनोन्यगपुणप्रब्धिमानभमाविमम् अनपक्षेक्ष्य स्विस्विरूपतयाः एवि प्रविपृत्तमायाः
भविबन्त, स्विरूपममात्रक्षेण अविमतष्ठन्तक्षे इत्यथर याः। एकस्ममादम् अव्यकमादम् मविमचत्रकमायमारणमामम् उत्पसत्तममाह प्रमतप्रमतगपुणमाश्रियमविरक्षेषमातम् इमत, एकद्वैकगपुणस्य मभनमभनममात्रमाणमास सम्मक्षेलनमादम् एकस्ममादक्षेवि प्रब्धिमानमादम्
नमानमाकमायर्योत्पसत्तयाः इत्यथर याः। तत्र दृषमान्तयाः - पररणमामतयाः ससललवितम् इमत। यथमा ससललमम् एकममप नमाररकक्षेल जम्बतीरमामदपररणमामभक्षेदमातम् मब्धिपुरमतकमामदभमाविस प्रमतपदतक्षे, तदतम् प्रब्धिमानममप सहकमाररभक्षेदमादक्षेवि मविषमभमाविस
प्रमतपदतक्षे इत्यथर याः।
पररणमामस्विभमाविमायाः मह गपुणमायाः। अतयाः तक्षे पररणमतरतीलतमामम् अप्रमाप्य कणममप न अविमतष्ठन्तक्षे। प्रकपृ तक्षेयाः
मदब्धिमा पररणमामयाः - सदृरपररणमामयाः मविसदृरपररणमामश्च। प्रलयकमालक्षे सत्त्विमादययाः गपुणमायाः सदृरपररणमाममम्
आप्नपुविबन्त। तदमा सत्त्विस स्विस्य लघपुत्विमामदरूपमम् आदमायद्वैवि प्रवितर तक्षे, न तपु कक्षेनमचदमप अन्यक्षेन गपुणक्षेन सह
ससयज्
पु य मविलकणतत्तत्कमायर रूपक्षेण पररणमतक्षे। रजनोऽमप स्विस्य उपषम्भकत्विमामदरूपमम् आदमायद्वैवि प्रवितर तक्षे,
तमनोऽमप

गपुरुत्विमामदरूपस्विमानपुरूपपररणमामक्षेनद्वैवि

प्रवितर तक्षे,

न

कक्षेनमचदन्यक्षेन

गपुणक्षेन

सह

ससयज्
पु य

मविलकणतत्तत्कमायर रूपक्षेण पररणमतक्षे इत्यथर याः। सपृमषकमालक्षे च प्रकपृतक्षेयाः गपुणमानमास समाम्यमाविस्थमाप्रच्यपुमतरूपयाः
मविसदृरपररणमामयाः भविमत। तदमा गपुणमायाः परस्परस गबौणमपुख्यभमाविक्षेन ससममश्रिणक्षेन महत्तत्त्विमामदरूपक्षेण पररणमन्तक्षे।

3.2) प्रब्धिमानपपुरु षसस य नोगससमदयाः
समासख्यनयक्षे पपुरुषयाः मह द्रिषमा अकतमार चक्षेतनश्च। न स सपृषक्षेयाः कमारणमम्। सपृमषकमारणस तपु अचक्षेतनस
प्रब्धिमानमक्षेवि। ननपु अचक्षेतनस्य सपृमषकतपृरत्विस नद्वैवि सङच्छतक्षे , न मह कबश्चतम् अचक्षेतनयाः पदमाथर याः मकसञ्जतम् सपृज्यममानयाः
दृश्यतक्षे लनोकक्षे। अतयाः अननपुपपनमम् अचक्षेतनस्य प्रब्धिमानस्य सपृमषकतपृर त्विमम् इमत चक्षेन , अचक्षेतनममप प्रब्धिमानमम्
पपुरुषसमामनध्यमातम् चक्षेतनममवि भविमत। पपुरुषप्रमतमबम्वियाः यदमा प्रकपृतबौ आपपमत तदमा जडमामप प्रकपृमतयाः चक्षेतनममवि
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
आरचमत।

अयस्कमान्तममणसमामनध्यमातम्

यथमा

अचक्षेतनस्यमामप

अयसयाः

प्रविपृसत्तरविलनोक्यतक्षे

तदतम्

उदमासतीनपपुरुषसमामनध्यमादम् अमप अचक्षेतनमायमास प्रकपृतबौ प्रविपृसत्तरूपमा मक्रयमा उत्पदतक्षे। एविस पपुरुषसमामनध्यमातम्
प्रकपृतबौ कतपृरत्विमम् सममागच्छमत, मकन्तपु तस्यमायाः चक्षेतनत्विस तपु नमाबस्त। पपुरुषक्षे च चक्षेतनत्विस वितर तक्षे परन्तपु
मक्रयमारमकनमारबस्त इमत कमारणमातम् न पपुरुषस्य कतपृरत्विमम्। एविस चद्वैतन्यस पपुरुषस्य , कतपृरत्विस च प्रब्धिमानस्य इमत
चद्वैतन्यकतपृरत्विक्षे मभनमासब्धिकरणस्थक्षे इमत ससद्ध्यमत। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् तस्ममात्तत्सस य नोगमादचक्षे त नस चक्षे त नमाविमदवि सलङमम्।
गपुण कतपृर त्विक्षे ऽ मप तथमा कतर वि भवित्यपु द मासतीनयाः।। इमत। [समासख्यकमाररकमा -२०]
अयमथर याः - चद्वैतन्यस कतपृरत्विस च मभनमासब्धिकरणक्षे यपुमकतयाः ससदक्षे इमत कमारणमातम् , तत्ससयनोगमातम्
चक्षेतनससयनोगमातम्, सलङमम् बपुद्ध्यमामदकमम् अचक्षेतनमम् अमप चक्षेतनमावितम् चक्षेतनमम् इवि भविमत। तथमा गपुणकतपृर त्विक्षे अमप
बपुद्ध्यमामदरूपक्षेण पररणतमानमास गपुणमानमास कपृमतमत्त्विक्षे अमप, तथमा बपुद्ध्यपुपरमागमातम् बपुदबौ प्रमतमबबम्बतत्विमातम् उदमासतीनयाः
अमप पपुरुषयाः कतमार इवि भविमत, न तपु विस्तपुतयाः कतमार भविमत। भमान्त्यमा च पपुरुषयाः कतमार आत्ममानस मन्यतक्षे। तक्षेन च

"करनोमम" इमत भमान्तप्रत्यययाः उपपदतक्षे। भमाबन्तकमारणस मह पपुरुषसमनब्धिमानमम्, प्रकपृमतपपुरुषससयनोगयाः इत्यथर याः। ननपु
"असङनो ह्ययस पपुरुषयाः” इत्यमामदश्रिपुतक्षेयाः चक्षेतनस्य असङत्विमातम् कथस तत्ससयनोगयाः इमत चक्षेदच्पु यतक्षे - पपुरुषस्य
यत्कतपृरत्विस तदम् बपुद्ध्यपुपरमागमातम्, बपुदक्षेश्च यमा चक्षेतनतमा समा पपुरुषसमामनध्यमातम्। अत्र ससयनोगपदक्षेन न
भकतलघटयनोयर थमा ससयनोगयाः तदतम् न जक्षेययाः, अमप तपु मबम्विप्रमतमबम्बत्विक्षेन जक्षेययाः। यथमा जलसकयरयनोयाः ससयनोगमातम्
परस्परब्धिममाररनोपयाः तथद्वैवि बपुमदपपुरुषयनोयाः इमत भमावियाः। तथमामह कमामपलसकत्रमम् - “उपरमागमातम् कतपृरत्विस
मचत्समामनध्यमातम्” (१.१६४) इमत। इत्थस पपुरुषसमामनध्यमातम् प्रकपृतक्षेयाः गपुणत्रयस्य समाम्यमाविस्थमायमायाः
प्रच्यपुमतरूपमा सपृमषयाः उपपदतक्षे। इदमत्र ध्यक्षेयमम् यतम् प्रकपृमतपपुरुषससयनोगनो मह सपृषक्षेयाः मनममत्तकमारणमम् , सपृषक्षेयाः
उपमादमानकमारणस तपु प्रकपृमतरक्षेवि।

3.3) सपृष क्षेयाः प्रयनोजनमम्
अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे नमाबस्त सपृषक्षेयाः मकसञ्चदम् प्रयनोजनमम्, लतीलमारूपमा एविक्षेयस जगत्सपृमषयाः परमक्षेश्विरस्य
इमत यथमा तदतम् अबस्त विमा मकसञ्चतम् प्रयनोजनस सपृषक्षेयाः इमत चक्षेदच्पु यतक्षे पपुरुषस्य मनोकयाः प्रब्धिमानस्य च भनोगयाः सपृषक्षेयाः
प्रयनोजनमम्। तथमाह्यपुच्यतक्षे समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण पपुरु षस्य दरर न माथर कद्वै विल्यमाथर तथमा प्रब्धिमानस्य।
पङ्ग्विन्ब्धिविद भ
पु यनोरमप सस य नोगस्तत्कपृ तयाः सगर याः।। इमत। [समासख्यकमाररकमा - २१]
उभयनोयाः पपुरुषस्य प्रब्धिमानस्य च ययाः ससयनोगयाः, स दरर नमाथर कद्वैविल्यमाथर च इमत अन्विययाः। तत्र प्रब्धिमानक्षेन
स्विस्य दरर नमाथर सपुखदयाःपु खमादमात्मक-स्विस्विरूपमानपुभविरूपभनोगमाथर पपुरुषयाः अपक्षेक्ष्यतक्षे, पपुरुषक्षेण च स्विकद्वैविल्यमाथर मम्
कद्वैविल्यकमारण-मविविक्षेकजमानमाथर प्रब्धिमानमम् अपक्षेक्ष्यतक्षे। अत्र दृषमान्तयाः - पङ्ग्विन्ब्धिविमदमत। यथमा एकयाः पङपुयाः एकश्च
अन्ब्धियाः ममागर गच्छन्तबौ कक्षेनमचतम् कमारणक्षेन स्विबन्ब्धिपुपररत्यकबौ दद्वैविमातम् ससयनोगमम् उपयमातबौ। पङपुयाः द्रिषपु स रक्ननोमत,
परन्तपु गन्तपुस न रक्ननोमत, अन्ब्धिश्च गन्तपुस रक्ननोमत, परन्तपु द्रिषपु स न रक्ननोमत। तदमा अन्ब्धियाः पङपुस स्विस्कन्ब्धिमम्
आरनोप्य स्विररतीरमारूढक्षेन पङपुदमरर तक्षेन च ममागरण गच्छनम् ईबप्सतस्थमानस प्रमाप्ननोमत। एविस पपुरुषक्षे दरर नरमकरबस्त
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पङपुवितम् न मक्रयमा, प्रब्धिमानक्षे मक्रयमारमकरबस्त अन्ब्धिवितम् न दरर नरमकयाः। तथमा च यथमा गमतरमकमविहतीनक्षेन पङपुनमा
अभतीषदक्षेरप्रमाप्तयक्षे गमतरमकममानम् अन्ब्धियाः अपक्षेक्ष्यतक्षे , दरर नरमकहतीनक्षेन चमान्ब्धिनक्षे ममागर प्रदरर नमाय दरर नरमकममानम्
पङपुयाः अपक्षेक्ष्यतक्षे, तथक्षेमत दृषमान्तमाथर याः। अत्र पङकपमनो मनबष्क्रययाः पपुरुषयाः, अन्ब्धिनोपमस च अचक्षेतनस प्रब्धिमानमममत
बनोध्यमम्। यथमा विमा ईबप्सतस्थमानप्रमाप्तबौ अनयनोयाः पङ्ग्विन्ब्धियनोयाः कपृतमाथर यनोयाः मविभमागनो भमविष्यमत, एविस प्रब्धिमानममप
पपुरुषस्य मनोकस कपृत्विमा मनवितर तक्षे, पपुरुषनोऽमप प्रब्धिमानस दृष्टमा कद्वैविल्यस गच्छमत, तयनोयाः कपृतमाथर यनोयाः मविभमागनो
भमविष्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. प्रब्धिमानस्य दरमादयस मकमम्।
2. कदमा गपुणत्रयविद्वैषम्यस जमायतक्षे।
3. गपुणत्रयविद्वैषम्यस मकमथर जमायतक्षे।
4. एकमक्षेवि प्रब्धिमानस मविमचत्रकमायर रचनमास सम्पमादयमत इत्यत्र समासख्यकमाररकमा कमा।
5. प्रलयकमालक्षे गपुणमानमास ककीदृरयाः पररणमामयाः भविमत।
6. समासख्यमतक्षे सपृमषप्रयनोजनस मकमम्।
7. प्रकपृमतपपुरुषससयनोगमातम् सपृमषयाः इत्यत्र कयनोयाः दृषमान्तयाः कमाररकमायमास प्रदत्तयाः।
8. पपुरुषसमामनध्यमातम् बपुदक्षेयाः कतपृरत्विममत्यत्र कमामपलसकत्रस मकमम्।

3.4) सपृम षक्रमयाः अस्तपु तमावितम् पङ्ग्विन्ब्धिवितम् प्रकपृमतपपुरुषयनोयाः ससयनोगयाः। मकमम् तक्षेन ससध्यमत इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे -

‘तत्कपृतयाः सगर याः’ इमत। प्रकपृमतपपुरुषससयनोगमातम् मह सपृमषभर विमत। तत्र उपमादमानकमारणस तमावितम् प्रकपृमतरक्षेवि। तथमामह
उच्यतक्षे सपृमषक्रमयाः प्रकपृ तक्षे मर ह मासस् ततनोऽहङ्कमारस्तस्ममादम् गणश्च षनोडरकयाः।
तस्ममादमप षनोडरकमातम् पञ्चभ्ययाः पञ्च भकत मामन।। इमत। [समासख्यकमाररकमा २२]
प्रब्धिमानमातम् महत्तत्त्विमम् अथमारतम् बपुमदयाः जमायतक्षे , महत्तत्त्विमातम् अहङ्कमारयाः उत्पदतक्षे , तस्ममातम् अहङ्कमारमातम्
षनोडरकयाः गणयाः जमायतक्षे। कयाः स षनोडरकयाः गणयाः इमत चक्षेतम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण पञ्च तन्ममात्रमामण चक्षेमत षनोडरकनो
गणयाः। तस्ममादमप षनोडरकमातम् गणमातम् पञ्चभ्ययाः पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः पञ्च भकतमामन पञ्चमहमाभकतमामन आकमारमादतीमन
जमायन्तक्षे इमत कमाररकमाथर याः।
प्रकपृमतयाः
▼
महतम्
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
▼
अहङ्कमारयाः
▼
मनयाः चकपुयाः श्रिनोत्रस सजहमा नमाससकमा त्विकम् विमाकम् पमामणयाः पमादयाः पमायपुयाः उपस्थयाः

↓

रबदयाः स्परर याः रूपस रसयाः गन्ब्धियाः (षनोडरकयाः गणयाः)

↓

↓

↓

↓

आकमारयाः विमायपुयाः तक्षेजयाः जलमम् पपृसथविती
तत्र रबदतन्ममात्रमादम् आकमारस रबदगपुणस जमायतक्षे, रबदतन्ममात्रसमहतमातम् स्परर तन्ममात्रमादम् विमायपुयाः
रबदस्परर गपुणयाः,

रबदस्परर तन्ममात्रसमहतमादम्

रूपतन्ममात्रमातम्

तक्षेजयाः

रबदस्परर रूपगपुण,स

रबदस्परर रूपतन्ममात्रसमहतमादम् रसतन्ममात्रमादम् आपयाः रबदस्परर रूपरसगपुणमायाः, रबदस्परर रूपरसतन्ममात्रसमहतमातम्
गन्ब्धितन्ममात्रमातम् रबदस्परर रूपरसगन्ब्धिगपुणमा पपृसथविती जमायतक्षे।
पञ्चमविसरमततत्त्विमध्यक्षे पपुरुषयाः प्रकपृमतश्च न कपुतबश्चतम् सपृज्यतक्षे। तयनोयाः स्विरूपममप प्रमागम् मविस्तरक्षेण
मनगमदतमम्। इदमाननीं प्रकपृमततयाः यमामन तत्त्विमामन सपृषमामन तक्षेषमास मविषयक्षे क्रमक्षेण आलनोचनस कररष्यतक्षे।

3.5) महत्तत्त्विमम् प्रकपृतक्षेयाः समाबत्त्विकमासरमादम् यत्तत्त्विस प्रथममम् उत्पदतक्षे तदक्षेवि महत्तत्त्विमम् इत्यपुच्यतक्षे। अस्यद्वैवि नमाममान्तरस
बपुमदतत्त्विमममत। सत्त्विगपुणस्य प्रमाब्धिमान्यमादम् अत्र लघपुत्विस प्रकमारश्च मविदक्षेतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम्

अध्यविसमायनो बपुम दब्धिर मर्यो जमानस मविरमाग ऐश्वियर मम्।
समाबत्त्विकमक्षे त दम् रूपस तमामसमस्ममामदपयर स्तमम्। । इमत। [२३]
“मयक्षेदस कतर व्यमम्” इत्यमाकमारमनश्चयनो मह अध्यविसमाययाः। मविषयमसब्धिकपृत्य अविसमाययाः मनश्चययाः इमत
अध्यविसमाययाः। अध्यविसमायमाबत्मकमा मह बपुमदयाः इमत बपुदक्षेलरकणमम्। तथमामह समासख्यसकत्रमम् - “अध्यविसमायनो
बपुम दयाः” (२.१३) इमत। लनोकक्षे समाममान्ययाः जनयाः यदमा कबस्मसबश्चतम् कमर मण प्रविपृत्तनो भविमत तदमा तस्य
अन्तयाःकरणक्षे मतस्रयाः विपृत्तययाः भविबन्त- यथमा प्रमागम् आलनोचनमम् (विस्तपुननो जमानमम्), ततयाः "अहमम् अत्रमासब्धिकमारती
अबस्म” इमत अमभममानयाः, ततयाः “मयक्षेदस कतर व्यमम्” इमत अध्यविसमाययाः (मनश्चयजमानमम्) इमत। एतमासपु तपृततीयमा
विपृसत्तयाः यत्र मनश्चयमात्मकस जमानस भविमत सद्वैवि बपुमदयाः। तत्र बपुदबौ चत्विमारयाः समाबत्त्विकमायाः ब्धिममारयाः , चत्विमारयाः तमामसमाश्च
ब्धिममारयाः मविदन्तक्षे। तत्र ब्धिमर याः, जमानस, मविरमागयाः, ऐश्वियर चक्षेमत चत्विमारयाः समाबत्त्विकब्धिममारयाः, तमदपरतीतमायाः च अब्धिमर याः,
अजमानमम्, अमविरमागयाः, अनद्वैश्वियर मममत चत्विमारयाः तमामसमायाः ब्धिममारयाः।
ननपु अचक्षेतनमायमायाः बपुदक्षेयाः कथस लनोकविमनश्चययाः सम्भविततीमत चक्षेदच्पु यतक्षे चद्वैतन्यपपुरुषसमनब्धिमानमातम् इमत।
मचन्ममात्रस्य

पपुरुषस्य

बपुमदरूपमान्तयाःकरणविमतर त्विमामदमत

भमावियाः।

यथमा

एकत्र

उपबस्थतयनोयाः

स्फमटकजपमाकपुसपुमयनोयाः स्फमटकस जपमाकपुसपुमलबौमहत्यमम् आपदतक्षे, तथमा मचत्समनब्धिमानमादम् बपुमदरमप चद्वैतन्यमम्
आपनमा लनोकविमनश्चयस करनोततीमत उपपदतक्षे।

3.6) अहङ्कमारयाः महत्तत्त्विमाज्जमायतक्षे अहङ्कमारमाख्यस तत्त्विमम्। मकमम् तस्य लकणमममत चक्षेदच्पु यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् -
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अमभममाननोऽहङ्कमारयाः तस्ममादम् मदमविब्धियाः प्रवितर तक्षे सगर याः।
एकमादरकश्च गणस्तन्ममात्रपञ्चकश्चद्वै वि ।। इमत। [२४]
अमभममाननो मह अहङ्कमारयाः। "अहमक्षेवि अत्र असब्धिकपृतयाः”, "मदथमार इमक्षे मविषयमायाः”, "मत्तनो
नमान्यनोऽत्रमासब्धिकपृतयाः कबश्चदबस्त”, "अतनोऽहमबस्म" इमत ययाः अमभममानयाः सयाः असमाब्धिमारणव्यमापमारयाः अहङ्कमारयाः।
तमक्षेवि अहङ्कमारमम् उपजतीव्य बपुमदयाः अध्यविस्यमत - "कतर व्यमक्षेतन्मयमा" इमत। तस्ममादम् अहङ्कमारमादम् मदमविब्धियाः सगर याः
प्रवितर तक्षे- क) इबन्द्रियमाख्ययाः एकमादरकयाः गणयाः, ख) तन्ममात्रपञ्चकश्च।
एकस्ममादम् अहङ्कमारमादम् मदमविब्धियाः सगर याः प्रवितर तक्षे इत्यत्र कमारणस मकमममत चक्षेदच्पु यतक्षे समाबत्त्विक एकमादरकयाः प्रवितर तक्षे विद्वै कपृ तमादहङ्कमारमातम्।
भकत मादक्षे स् तन्ममात्रयाः स तमामसयाः तद्वै ज समाद भ
पु यमम्। । इमत। [समासख्यमाकमाररकमा-२५]
सत्त्विगपुणप्रब्धिमानयाः ययाः अहङ्कमारयाः स विद्वैकपृतमाहङ्कमारयाः इमत नमाम्नमा प्रससदमम्। तस्ममातम् सत्त्विगपुणप्रब्धिमानमातम्
विद्वैकपृतमादम् अहङ्कमारमातम् एकमादरकयाः गणयाः अथमारतम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण उत्पदन्तक्षे। तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् मह
पञ्च तन्ममात्रमामण जमायन्तक्षे। रजनोगपुणमातम् तपु उभयमम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण , पञ्चतन्ममात्रमामण च जमायन्तक्षे इमत
श्लनोकमाथर याः।
अहङ्कमारक्षे मह त्रयनो गपुणमायाः मतष्ठबन्त - सत्त्विस रजस्तमयाः इमत। तत्र यदमा सत्त्विगपुणक्षेन रजस्तमसनोयाः
अमभभविनो जमायतक्षे तदमा अहङ्कमारस्य विद्वैकपृतससजमा भविमत। ततयाः विद्वैकपृतमादम् अहङ्कमारमातम् सत्त्विगपुणसमाहमाय्यक्षेन
एकमादरक्षेबन्द्रियमामण

उत्पदन्तक्षे।

तत्रमामप

उत्कटसत्त्विप्रब्धिमानमातम्

मननो

जमायतक्षे ,

मध्यमसत्त्विप्रब्धिमानमाच्च

जमानक्षेबन्द्रियमामण, मनकपृषसत्त्वियपुकमाच्च अहङ्कमारमातम् कमरबन्द्रियमामण जमायन्तक्षे इमत बनोध्यमम्। अत एवि इबन्द्रियमामण
समाबत्त्विकमामन इमत उच्यन्तक्षे। यदमा च तमनोगपुणक्षेन सत्त्विरजसनोयाः मतरस्कमारनो भविमत , तदमा अहङ्कमारस्य भकतमामदससजमा
भविमत, तमनोगपुणमासब्धिक्यमाच्च तमामस इत्यमप ससजमा भविमत। ततयाः भकतमादक्षेयाः तमामसमातम् तत्सममानस्विभमाविविबन्त
रबदमामदपञ्चतन्ममात्रमामण उत्पदन्तक्षे। एविस यदमा रजनोगपुणक्षेन सत्त्विरजसनोयाः अमभभविनो जमायतक्षे तदमा अहङ्कमारस्य
तद्वैजसससजमा भविमत। ततयाः तद्वैजसमादम् अहङ्कमारमातम् एकमादरक्षेबन्द्रियमामण पञ्चतन्ममात्रमामण चक्षेमत उभयमपुत्पदतक्षे। यतनो
यदमा विद्वैकपृतनोऽहङ्कमारनो मविकपृतनो भकत्विमा एकमादरक्षेबन्द्रियमामण उत्पमादमयतपुस विमाञ्छमत, तदमा स मनबष्क्रयत्विमातम् स्विकमायर
कतपुर न प्रभविमत, अतयाः स मक्रयमास्विभमाविस्य तद्वैजसमाहङ्कमारस्य समाहमाय्यस गपृहमामत। तथमा तमामसमाहङ्कमारनोऽमप
मनबष्क्रयत्विमातम् तन्ममात्ररूपस स्विकमायर ननोत्पमादमयतपुस प्रभविततीमत सनोऽमप तद्वैजसमाहङ्कमारस्य समाहमाय्यस गपृहमामत। इत्थस
विद्वैकपृतमादहङ्कमारक्षेण भकतमादहङ्कमारक्षेण च तयनोयाः कमायर सहमायकत्विमातम् तद्वैजसनोऽहङ्कमारनो मदमविब्धिकमायर स्य कमारणस
भविततीमत ससध्यमत।

3.7) इबन्द्रियमामण
पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण श्रिनोत्रत्विक्चकपुरसनमाघमाणमाख्यमामन, पञ्च कमरबन्द्रियमामण विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन,
उभयमात्मकस मनश्चक्षेमत एकमादरक्षेबन्द्रियमामण। इबन्द्रियत्विस च समाबत्त्विकमाहङ्कमारनोपमादमानत्विमम्। अहङ्कमारकमायर त्विक्षे समत
कमारणत्विमम् इमत अन्यक्षे। तत्र इन्द्रिस्य प्रत्यगमात्मनयाः सलङमम् अनपुममापकमम् इमत इबन्द्रियमम्। तथमा च
मनरुकव्यमाख्यमायमास भगविद्दगपु मारचमायर याः - “इन्द्रियाः आत्ममा, स यक्षेन ईयतक्षे सलङ्ग्यतक्षे अनपुमतीयतक्षे चमास्त्यसमाविमात्ममा
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33

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
कतमार यस्यक्षेदस करणमम्, नमाकतपृरकस करणमस्ततीमत तदम् इबन्द्रियमम्” इमत। इबन्द्रियमामण मह मविषयगमाहकत्विक्षेन
जमानसमाब्धिनमामन। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् बपुद तीबन्द्रियमामण चकपुयाः श्रिनोत्रघमाणरसनत्विगमाख्यमामन।
विमाक्पमामणपमादपमायक प स्थमायाः कमर ब न्द्रियमाण्यमाहह याः।। इमत। [२६]

3.7.1) जमानक्षे ब न्द्रियमामण श्रिनोत्रचकपुस्त्विसग्जहमाघमाणमामन पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण। तत्र जमानसमाब्धिनमामन इबन्द्रियमामण जमानक्षेबन्द्रियमामण।
श्रिविणमामदकमायर दमारमा जमानसमाब्धिनत्विमातम् इबन्द्रियमाणमास तत्पदमामभब्धिक्षेयत्विमम्। जमानमाथर ममबन्द्रियमाणतीमत विमा जमानक्षेबन्द्रियमामण।
तथमामह उच्यतक्षे एविस श्रिनोत्रस त्विचनो नक्षे त्र स रसनमा नमाससकमा तथमा।
पञ्च बपुद तीबन्द्रियमाण्यमाहह याः रमास्त्रजमा मह मविचकणमायाः।। इमत।
श्रिनोत्रमादतीनमास पञ्चमानमास इबन्द्रियमाणमास पञ्च विपृत्तययाः सबन्त। तथमामह श्रिनोत्रस्य कमायर रबदश्रिविणस, त्विचयाः
स्परर गहणमम्, चकपुषनोयाः रूपदरर न,स रसनमायमायाः रसगहणमम्, घमाणस्य च गन्ब्धिगहणमम् इमत। तत्र विपृसत्तयाः व्यमापमारयाः।
तथमा

च

अकपमादसकत्रमम्

- “गन्ब्धिरसरूपस्परर रबदमायाः

पपृस थव्यमामदगपुण मास्तदथमारयाः ”

इमत।

अत्र

विमात्स्यमायनभमाष्यमम् - “पपृस थव्यमादतीनमास यथमामविमनयनोगस गपुण मा इबन्द्रियमाणमास यथमाक्रममम् अथमारयाः मविषयमायाः
इमत”।। तथमा चनोकमम् रबदयाः स्परर श् च रूपस च रसनो गन्ब्धिनो ह्यनपुक्र ममातम्।
बपुद तीबन्द्रियमाणमास मविषयमायाः सममाख्यमातमा महमषर मभयाः।। इमत।

3.7.2) कमर ब न्द्रियमामण विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन पञ्च कमरबन्द्रियमामण। कमर णमामम् मक्रयमाणमामम् समाब्धिनभकतमामन इबन्द्रियमामण
कमरबन्द्रियमामण। विचनमामदकमायर दमारमा मक्रयमामनष्पमादकत्विमातम् इबन्द्रियमाणमास तत्पदविमाच्यत्विमम्। तथमामह उच्यतक्षे हस्तपमादस गपुद नोपस्थस सजहक्षे ब न्द्रियमथमामप विमा।
कमर ब न्द्रियमामण पञ्चद्वैवि कथयबन्त मविपबश्चतयाः।। इमत।
अत्र पदक्षे सजहक्षे बन्द्रियपदक्षेन मपुखमम् अथमारतम् विमामगबन्द्रियमम् गमाह्यमम् , विमामगबन्द्रियस्य सजहमाश्रियत्विमातम्। एतक्षेषमास
पञ्च विमागमादतीबन्द्रियमाणमास पञ्च विपृत्तययाः सबन्त। तमायाः मह - विमाचयाः विचनमम्, हस्तस्य आदमानमम् गहणममत्यथर याः,
पमादस्य

गमनमम्,

पमायनोयाः

मविसजर नमम्,

उपस्थस्य

च

आनन्दयाः

इमत।

तथमामह

उकमम्

-

“विचनमादमानमविहरणनोत्सगमारन न्दमाश्च पञ्चमानमामम् ” इमत।

३.७.३)

जमानकमर ब न्द्रियमम्

उभयमात्मकस मनयाः जमानक्षेबन्द्रियस कमरबन्द्रियस च। चकपुरमादतीमन जमानक्षेबन्द्रियमामण विमागमादतीमन च कमरबन्द्रियमामण
मननोऽसब्धिमष्ठतमामन सबन्त एवि स्विस्विमविषयक्षेषपु प्रविपृत्तमामन भविबन्त इमत कमारणमातम् मनसयाः उभयमात्मकत्विमम्।
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जमानकमर णनोयाः उभयनोयाः समाब्धिकममबन्द्रियस जमानकमरबन्द्रियमम्। सविरबन्द्रियप्रवितर कत्विमादक्षेवि मनसयाः एतत्पदविमाच्यतमा।
तथमामह उच्यतक्षे मननो बपुद तीबन्द्रियस मविजद्वै याः कमर ब न्द्रियममप स्मपृत मम्।
मननोऽसब्धिमष्ठतमक्षे विक्षे द ममबन्द्रियस यत्प्रवितर तक्षे । । इमत।
एविमम् एकमादरममबन्द्रियस मह मनयाः।

3.8) तन्ममात्रमामण महमाभकत मामन च
अहङ्कमारमातम् ययाः षनोडरकयाः गणयाः उत्पदतक्षे , तबस्मनम् गणक्षे पञ्च तन्ममात्रमामण मविरमाजन्तक्षे। तमामन मह
तन्ममात्रमामण रबदतन्ममात्रस, स्परर तन्ममात्रस, रूपतन्ममात्रस, रसतन्ममात्रस, गन्ब्धितन्ममात्रस चक्षेमत। तन्ममात्रपदक्षेन
पञ्चमहमाभकतमानमास सकक्ष्मत्विमाविस्थमारूपमायाः गपुणमायाः मविविमकतमायाः। तथमामह आकमारस्य गपुणयाः रबदयाः , विमायनोयाः स्परर याः,
तक्षेजसयाः रूपमम्, अपयाः रसयाः, पपृसथव्यमाश्च गपुणयाः गन्ब्धियाः इमत। एतक्षेभ्ययाः रबदमामदतन्ममात्रक्षेभ्ययाः एवि पञ्च महमाभकतमामन
आकमारमादतीमन उत्पदन्तक्षे। एतक्षेषमामक्षेवि पञ्चमहमाभकतमानमास परस्परससममश्रिणक्षेन इदस व्यविहमारमात्मकस स्थकलस जगतम्
सपृषमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
9. षनोडरकनो गणयाः कस्ममादत्पु पदतक्षे।
क) प्रकपृतक्षेयाः

ख) महत्तत्त्विमातम्

ग) अहङ्कमारमातम्

घ) पपुरुषमातम्

10. जमानक्षेबन्द्रियमामण कमामन।
11. कमरबन्द्रियमामण कमामन।
12. मकसस्विरूपमा बपुमदयाः।
13. अहङ्कमारस्य लकणस मकमम्।
14. पञ्च तन्ममात्रमामण कमामन।
15. पञ्च तन्ममात्रमामण कस्ममातम् उत्पदन्तक्षे।
क)प्रकपृतक्षेयाः

ख) महत्तत्त्विमातम्

ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् घ) सत्त्विप्रब्धिमानमातम्

अहङ्कमारमातम्

16. एकमादरकनो गणयाः कस्ममातम् उत्पदतक्षे।
क)प्रकपृतक्षेयाः

ख) महत्तत्त्विमातम्

ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम् घ) सत्त्विप्रब्धिमानमातम्

अहङ्कमारमातम्
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3.9) अषबौ प्रकपृ तययाः रबदमादतीमन पञ्च तन्ममात्रमामण, महत्तत्त्विमम् [बपुमदयाः], मकलप्रकपृमतयाः, अहङ्कमारयाः इमत अषबौ प्रकपृतययाः। अत्र
प्रकपृमतपदक्षेन उपमादमानकमारणमामन अविगन्तव्यमामन। एतक्षेषपु मकलप्रकपृमतमहर कक्षेविलप्रकपृमतयाः अथमारतम् अस्यमायाः नमाबस्त
मकसञ्चदम् उपमादमानकमारणमम्। मकलप्रकपृमतमहर मनत्यमा। अन्यमामन सविमारमण स्वियस यथमा उपमादमानकमारणमामन तथद्वैवि
एतक्षेषमाममप उपमादमानकमारणमामन मविदन्तक्षे। तथमामह रबदमादतीमन पञ्च तन्ममात्रमामण आकमारमादतीनमास पञ्चमहमाभकतमानमामम्
उपमादमानकमारणमामन,

कमायमारमण

च

अहङ्कमारस्य।

अहङ्कमारश्च

पञ्चतन्ममात्रमाणमामम्

एकमादरक्षेबन्द्रियमाणमास

चनोपमादमानकमारणमामन, कमायर ञ्च महत्तत्त्विस्य। महत्तत्त्विस च उपमादमानकमारणमम् अहङ्कमारस्य, कमायर ञ्च प्रब्धिमानस्य।

3.10)

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

पमामणयाः पमादस पमायपुयाः उपस्थस चक्षेमत पञ्च कमरबन्द्रियमामण, उभयमात्मकस मनयाः चक्षेमत त्रयनोदरमविब्धिस करणमम्। तत्र करणस
कमारणमविरक्षेषयाः। तत्र "यद्व्यमतरक्षेकक्षेण कमायमारनपुत्पसत्तस्ततम् कमारणमम्” इमत। यथमा- दण्डस मविनमा घटस्य
अनपुत्पसत्तयाः इत्यतयाः दण्डयाः घटस्य कमारणमम्। मक्रयमामनष्पत्तबौ समाकमादव्यविब्धिमानक्षेन समाब्धिनस कमारकस करणमम् इमत
रमाबबदकमायाः। यथनोकस विमाक्यपदतीयक्षे मक्रयमायमायाः फलमनष्पसत्तयर द्व्यमापमारमादनन्तरमम्।
मविविक्ष्यतक्षे यदमा यत्र करणस ततम् तदमा स्मपृत मम्। । इमत।
मक्रयतक्षे अनक्षेन इमत करणमम्। बपुद्ध्यमामदमभरक्षेवि सविर जमानजमातस कमायर जमातस च सम्पमादतक्षे इमत तक्षेषमास
करणपदमामभब्धिक्षेयतमा। तस्ममातम् पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण, मनयाः, अहङ्कमारयाः, बपुमदश्चक्षेमत त्रयनोदर
करणमामन।
मननो

बपुमदयाः

अहङ्कमारयाः

3.11)

मचत्तमम् इमत अन्तयाःकरणस्य
विपृसत्तचतपुषयमम्।

तत्र

सङ्कल्पमविकल्पमाकस
मनश्चयमाबत्मकमा

मनयाः,
बपुमदयाः,

अहम्प्रत्ययमामभममानतमा
अहङ्कमारयाः,

स्मरणमात्मकस

मचत्तमम् इमत विक्षेदमाबन्तनयाः।

अन्तयाःकरणत्रयमम्
अन्तयाःकरणस

मत्रमविब्धिमम्

- मननोबपुद्ध्यहङ्कमारभक्षेदमातम्। तत्र मन आदतीनमास त्रयमाणमामम् अमप

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

3.12)

पञ्च विमायवियाः बपुद्ध्यहङ्कमारमनसमामम् अन्तयाःकरणत्रयमाणमास समाममान्यविपृत्तययाः समाब्धिमारणव्यमापमारभकतमायाः विमा पञ्च विमायवियाः। तक्षे

मह प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानश्चक्षेमत। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् समाममान्यकरणविपृस त्तयाः प्रमाणमादमा विमायवियाः पञ्च।। [२९] इमत।
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ननपु मकस नमाम समाब्धिमारणव्यमापमारयाः इमत चक्षेदच्पु यतक्षे - यथमा पञ्जरचमालनरूपनो व्यमापमारयाः ससहतमानमास

(ममसलतमानमास) कपनोतमानमास समाब्धिमारणनो व्यमापमारयाः, तथमा ररतीरब्धिमारणरूपनो यनो जतीविनमाख्ययाः प्रमाणनमामदव्यमापमारयाः , स
ममसलतमानमामम् अन्तयाःकरणमानमास समाब्धिमारणनो व्यमापमारयाः। यथमा अनक्षेकक्षे पमकणयाः सम्भकय व्यमापमाररणनो भकत्विमा एकस पञ्जरस
चमालयबन्त तथमा सम्भकय व्यमापमारविबन्त अनक्षेकमामन अन्तयाःकरणमामन एकस ररतीरस चमालयबन्त इमत भमावियाः।
प्रमाणमामदरूपमायाः पञ्च विमायपुवितम् सञ्चमारमातम् विमायवियाः, न तपु प्रससदविमायवियाः। अबस्त तक्षेषमास ररतीरक्षेषपु अविस्थमानभक्षेदयाः।
अविस्थमानभक्षेदमादक्षेवि तक्षेषमास पञ्चमविब्धित्विमम्। तथमामह प्रमाणयाः नमासमागह -हृदय-नमामभ-पमादमाङपुष्ठविपृसत्तयाः, अपमानयाः
कपृकमामटकमा-पपृष्ठपमाद-पमायकपस्थपमाश्विर विपृसत्तयाः,

सममानयाः

हृनमामभसरविसबन्ब्धिविपृसत्तयाः,

उदमानयाः

हृत्कण्ठतमालपुमकब्धिरभकमध्यविपृसत्तयाः, व्यमानयाः त्विग्विपृसत्तयाः। तथमाह्यपुच्यतक्षे हृमद प्रमाणनो गपुदक्षे ऽ पमानयाः सममाननो नमामभसस ब स्थतयाः।
उदमानयाः कण्ठदक्षे र स्थनो व्यमानयाः सविर ररतीरगयाः।। इमत।
न कक्षेविलस स्थमानभक्षेदमादक्षेवि जतीविनविपृत्तक्षेयाः पञ्चमविब्धित्विमम् , व्यमापमारभक्षेदमादमप जतीविनविपृत्तक्षेयाः पञ्चमविब्धित्विस
बनोध्यमम्। तथमामह - प्रमाणनमातम् अनमारनमामदनमा ररतीरब्धिमारणमातम् प्रमाणयाः, मलमकत्रमादक्षेयाः अपनयनमातम् अब्धिनोनयनमातम्
अपमानयाः, सममम् अनपुरूपस नमाडतीषपु रसमानमास नयनमातम् सममानयाः, रसमादतीनमामम् ऊध्विर नयनमातम् उदमानयाः,
बलवित्कमर हक्षेतपुत्विमाच्च व्यमानयाः।

व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यर विद्वै ब्धि म्यर मविचमारयाः -

3.13)

पञ्चमविसरमततत्त्विमामन समविरदमत्र मनगमदतमामन। पञ्चमविसरमततत्त्विक्षेषपु महत्तत्त्विमादम् आरभ्य अविरनोहक्रमक्षेण
पञ्चभकतमामन यमावितम् त्रयनोमविसरमततत्त्विमामन व्यकमामन इमत उच्यन्तक्षे। प्रब्धिमानस्य च अव्यकपदक्षेन व्यपदक्षेरयाः। तस्यद्वैवि
प्रकपृमतयाः मकलप्रकपृमतयाः कमारणमम् इमत नमाममान्तरमम्। व्यकमामन सविमारमण अव्यकबस्थतमामन। अव्यकमादक्षेवि व्यकमानमास
तत्त्विमानमामम् आमविभमारवियाः। तयनोश्च व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यर विद्वैब्धिम्यर इदमानतीममालनोच्यक्षेतक्षे। तत्र व्यकमाव्यकयनोयाः
समाब्धिम्यर प्रमतपमामदकमा कमाररकमा मह हक्षे त पुम दमनत्यमव्यमामप समक्रयमनक्षे क ममासश्रितस सलङमम्।
समावियविस परतन्त्रस व्यकस मविपरतीतमव्यकमम्। । इमत। [१०]
व्यकस सविर तत्त्विस (१) हक्षेतपुमदम्, (२) अमनत्यमम्, (३) अव्यमामप, (४) समक्रयमम्, (५) अनक्षेकमम्, (६)
आसश्रितमम्, (७) सलङमम्, (८) समावियविस, (९) परतन्त्रमम् च। अव्यकस मह अहक्षेतपुमतम्, मनत्यमम्, सविर व्यमामप,
अमक्रयमम्, एकमम्, अनमासश्रितमम्, असलङमम्, मनरवियविमम्, स्वितन्त्रस च। इदमाननीं व्यकमाव्यकयनोयाः विद्वैब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण
मविचमायर न्तक्षे।
१. यस्य उत्पसत्तकमारणमम् अबस्त ततम् हक्षेतपुमतम्। प्रब्धिमानमादक्षेवि हक्षेतनोयाः महत्तत्त्विमामदपञ्चभकतपयर न्तमामन
त्रयनोमविसरमतयाः तत्त्विमामन समपुत्पनमामन। तस्ममातम् तमामन हक्षेतपुमबन्त। मनत्यत्विमातम् प्रब्धिमानस्य तपु नमाबस्त मकसञ्चतम्
उत्पसत्तकमारणमम् इत्यतयाः ततम् अहक्षेतपुमतम्।
२. व्यकस मह अमनत्यमम्। समासख्यनयक्षे नमाबस्त कस्यमचतम् पदमाथर स्य सम्पकणरतयाः ध्विससयाः इमत कमारणमातम्
अमनत्यपदस्य मतरनोभमावियाः इत्यथर याः। व्यकस यस्ममातम् उत्पसत्तमतम् तस्ममादक्षेवि तस्य अमनत्यत्विमम्।
अकमारणविमनत्यमममत मनत्यस्य लकणमम्। तमदपरतीतत्विमादम् व्यकमम् अमनत्यमम्। तदथमा - मपृबत्पण्डमादम् उत्पननो
भमारततीयदरर नमम्
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घटयाः अमनत्ययाः दृश्यतक्षे। एविस महदमामद प्रब्धिमानमादम् उत्पनमममत कमारणमातम् तक्षेषमामम् अमनत्यतमा। प्रब्धिमानस्य तपु नमाबस्त
कस्ममाबच्चदत्पु पसत्तयाः इमत तस्य मनत्यत्विमम्।
३. व्यकस च अप्यमामप असविर गतमम्। यथमा प्रब्धिमानपपुरुषबौ सविर गतबौ, न तथमा इदममत्यथर याः।
प्रकपृमतस्तमावितम् त्रयनोमविसरमततत्त्विस महदमामद व्यमाप्ननोमत, न च महदमादतीमन प्रकपृमतमम् इमत ससदमम् अव्यकस्य
प्रब्धिमानस्य सविर व्यमामपत्विमम्, व्यकमानमास च अव्यमामपत्विमम्।
४. व्यकस मह समक्रयमम्। यस्ममातम् सससरणकमालक्षे महदमामदकमायर सकक्ष्मररतीरमम् आसश्रित्य सससरमत
तस्ममातम् समक्रयमम्। न चमात्र मक्रयमाममात्रस्य मविविकमा , तक्षेन पररणमाममक्रयमावित्त्विमातम् प्रब्धिमानस्यमामप समक्रयत्विमापत्तक्षेयाः।
इह तपु पररस्पन्दनमामदमक्रयमामविरक्षेषस्य एविनोपदक्षेरयाः। नमाबस्तक प्रब्धिमानक्षे पररस्पन्दनमामदमक्रयमा इमत कमारणमातम्
प्रब्धिमानस मह अमक्रयमम् इत्यथर याः।
५. व्यकस मह अनक्षेकस बहह मविब्धिमम्। त्रयनोमविसरमतससख्यमाकत्विक्षेनद्वैवि व्यकमानमामम् अनक्षेकत्विस ससद्ध्यमत।
पपुनश्च अनक्षेकत्विकथनस प्रमतपपुरुषस बपुद्ध्यमादतीनमास भक्षेदमम् उपलक्ष्य इमत अविब्धिक्षेयमम्। अव्यकमा प्रकपृमतस्तपु एकद्वैवि।
६. यदम् यस्ममादम् उत्पदतक्षे ततम् तदमासश्रितमम्। तक्षेन बपुमदयाः प्रब्धिमानमासश्रितमा, अहङ्कमारयाः बपुद्ध्यमासश्रितयाः,
इबन्द्रियमामण तन्ममात्रमामण च अहङ्कमारमासश्रितमामन, पञ्चभकतमामन च तन्ममात्रमासश्रितमामन। अतयाः व्यकस्य विद्वैमरष्टस तमाविदम्
आसश्रितत्विमम्। कमायर कमारणयनोयाः अभक्षेदत्विक्षेऽमप अत्र तयनोरमाश्रियमाश्रिमयभमावियाः 'इह विनक्षे मतलकमायाः’ इमत उदमाहरणवितम्
द्रिषव्यमम्। प्रब्धिमानस न कस्ममाबच्चतम् उत्पनमम् इमत कमारणमातम् तस्य अनमासश्रितत्विमम्।
७. सलङस तमावितम् व्यकमम्। लतीनस गमयमत इमत सलङमम् अनपुममापकममत्यथर याः। प्रब्धिमानस्य सलङमम्
अनपुममापकस मह व्यकमम्। व्यकमम् आसश्रित्यद्वैवि तस्य कमारणत्विक्षेन प्रब्धिमानमम् अनपुमतीयतक्षे। न तपु प्रब्धिमानस्य कस्यमचतम्
अनपुममापकमममत तस्य असलङत्विमम्।
८. व्यकस मह समावियविमम्, अवियविद्वैयाः ससयत
पु मम् इत्यथर याः। अवियविनमम् अवियवियाः इमत व्यपुत्पत्त्यमा अवियविनो
नमाम पदमाथर दयमक्षेलनस, ससयनोगनो विमा। महदमादतीनमास व्यकमानमास परस्परससयनोगयाः सम्भवियाः, तस्ममातम् तमामन
समावियविमामन। न च प्रकपृमतयाः ससयनोगवितती। ननपु सत्त्विरजस्तमसमास ससयनोगयाः प्रकपृतबौ मविदतक्षे इमत चक्षेन ,
अप्रमामप्तपकमविर कमा प्रमामप्तरक्षेवि ससयनोगयाः। प्रब्धिमानक्षे तपु सत्त्विरजस्तममाससस अमविच्छक्षे दक्षेन मविदन्तक्षे इमत न तक्षेषमामम्
अप्रमामप्तपकमविर कमा प्रमामप्तरबस्त इमत कमारणमातम् न सयनोगयाः। तस्ममातम् प्रब्धिमानस्य न समावियवित्विमम्।
९. व्यकस मह परतन्त्रमम्। यतम् यतम् कमायर ततम् ततम् कमारणपरतन्त्रमममत मनयमयाः। एविस कमायर त्विमातम् व्यकस
परतन्त्रमम्। प्रकपृमतस्तपु न कस्यमचतम् कमायर मममत तस्य स्विमातन्त्र्यमम्।
इत्थस व्यकमाव्यकयनोयाः विद्वैब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण आलनोमचतमामन। इदमाननीं तयनोयाः समाब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण
आलनोच्यन्तक्षे। तथमामह व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यर प्रमतपमामदकमा कमाररकमा मत्रगपुण ममविविक्षे म क मविषययाः समाममान्यमचक्षे त नस प्रसविब्धिममर ।
व्यकस तथमा प्रब्धिमानस तमदपरतीतस्तथमा च पपुम मानम्। । इमत। [११]

(१) मत्रगपुणमम्, (२) अमविविक्षेमक, (३) मविषययाः, (४) समाममान्यमम्, (५) अचक्षेतनमम्, (६) प्रसविब्धिममर इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यमारमण।
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१. सत्त्विरजस्तमसमास समाम्यमाविस्थमा मह प्रकपृमतयाः, तक्षेन प्रब्धिमानस मत्रगपुणमम्। कमारणगपुणमायाः मह कमायर
अनपुवितर न्तक्षे इत्यतयाः प्रकपृतक्षेयाः उत्पनस महदमामद व्यकममप मत्रगपुणमम्। यथमा कपृष्णतन्तपुजयाः पटयाः कपृष्ण एवि भविमत
तदतम्।
२. 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।
३. 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। एविस सविमारमण व्यकमामन मत्रगपुणमात्मकत्विक्षेन सपुखदयाःपु खमनोहमात्मकतयमा सविरयाः पपुरुषद्वैयाः भनोग्यमामन। तक्षेन च
व्यकमाव्यकयनोयाः मविषयत्विस ससद्ध्यमत।
४. 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 पपुरुषगमाह्यत्विस समबस्त, पपुरुषबहह त्विमातम्।
५. अव्यकस प्रब्धिमानस तथमा व्यकमामन सविमारमण अमप अचक्षेतनमामन। चक्षेतनस्तपु कक्षेविलयाः पपुरुषयाः।
६. 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 विद्वैब्धिम्यमारमण ससकक्षेपक्षेण मनरूमपतमामन।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
17. अहङ्कमारस्य उपमादमानकमारणस मकमम्।
क) प्रकपृमतयाः

ख) महतम्

ग) तन्ममात्रमामण

घ) इबन्द्रियमामण

18. समासख्यनयक्षे कमत करणमामन।
क) दर ख) एकमादर

ग) दमादर

घ) त्रयनोदर

19. समासख्यनयक्षे कमत अन्तयाःकरणमामन।
क) त्रतीमण

ख) चत्विमारर

ग) पञ्च

घ) एकमादर

20. पञ्च विमायवियाः कक्षे।
21. व्यकमाव्यकयनोयाः कमत विद्वैब्धिम्यमारमण समासख्यकमाररकमायमास मनगमदतमामन।
क) नवि ख) अषबौ
भमारततीयदरर नमम्

ग) पञ्च

घ) एकमादर
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22. व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यमारमण कमामन।

पमाठसमारयाः प्रत्यक्षेकस दरर नमानमास सपृमषमविषयक्षे स्विककीयसस मतस मविरमाजतक्षे। तत्र समासख्यनयक्षे तमावितम् प्रकपृमतपपुरुषससयनोगयाः एवि
सपृमषकमारणमम्।

ससयनोगयाः

नमाम

अत्र

न

घटपटमामदवितम्

समाकमात्सम्बन्ब्धियाः

बनोदव्ययाः,

अमप

तपु

दपर णप्रमतमबबम्बतमपुखवितम् मबम्बप्रमतमबम्बसम्बन्ब्धियाः जक्षेययाः। पपुरुषसमामनध्यमातम् प्रकपृतबौ गपुणमानमास परस्परस विद्वैषम्यस
जमायतक्षे, ततयाः महत्तत्त्विमामदक्रमक्षेण स्थकलभकतमान्तस जगतम् उत्पदतक्षे। अबस्मनम् मतक्षे सपृषक्षेयाः अबस्त मकसञ्चतम् उद्दक्षेश्यमम्।
तथमामह परमाथमार प्रकपृतक्षेररयस प्रविपृसत्तयाः प्रकपृतक्षेयाः भनोगसमासब्धिकमा, पपुरुषस्य च कद्वैविल्यसमासब्धिकमा। प्रकपृमतपपुरुषससयनोगयाः
मह सपृषक्षेयाः मनममत्तकमारणमम्, उपमादमानकमारणस तपु मकलप्रकपृमतरक्षेवि। मकलप्रकपृतक्षेयाः अध्यविसमायमात्मकस महत्तत्त्विमम्, ततयाः
अमभममानमात्मकयाः

अहङ्कमारयाः,

ततयाः

अहङ्कमारमातम्

रबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमायाः

इमत

पञ्च

तन्ममात्रमामण,

सङ्कल्पमविकल्पमात्मकस मनयाः, पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण, पञ्च कमरबन्द्रियमामण च उत्पदन्तक्षे। पञ्चतन्ममात्रक्षेभ्ययाः पञ्च
महमाभकतमामन जमायन्तक्षे। प्रमाणमापमानव्यमाननोदमानसममानमायाः इमत पञ्च विमायवियाः बपुद्ध्यहङ्कमारमननोरूपमान्तयाःकरणत्रयस्य
समाममान्यव्यमापमारभकतमायाः। अयमक्षेवि समासख्यनयक्षे सपृमषक्रमयाः। अत्र प्रब्धिमानमक्षेवि कक्षेविलमम् अव्यकमम् , अन्यमामन सविमारमण
तज्जमातमामन तत्त्विमामन व्यकमामन। तयनोयाः व्यकमाव्यकयनोयाः मविदक्षेतक्षे तमावितम् समाब्धिम्यर विद्वैब्धिम्यर। तथमामह - मत्रगपुणमम्,
अमविविक्षेमक, मविषययाः, समाममान्यमम्, अचक्षेतनमम्, प्रसविब्धिममर - इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यमारमण। हक्षेतपुमदम्,
अमनत्यमम्, अव्यमामप, समक्रयमम्, अनक्षेकमम्,

आसश्रितमम्, सलङमम्, समावियविस, परतन्त्रस चक्षेमत व्यकमाव्यकयनोयाः

विद्वैब्धिम्यमारमण।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
23. मत्रगपुणपररणमामयाः सपृषक्षेयाः कमारणमम् इमत मविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।
24. समासख्यनयक्षे सपृमषक्रमस विणर यत।
25. सपृषक्षेयाः मकस तमावितम् प्रयनोजनमम् - इमत समासख्यमतममासश्रित्य आलनोचयत।
26. प्रकपृमतपपुरुषससयनोगमातम् कथस सपृमषजमारयतक्षे इमत मविचमारयत।
27. इबन्द्रियमाणमास मविस्तरक्षेण पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
28. पञ्च विमायकनमास मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं सलखत।
29. व्यकमाव्यकयनोयाः समाब्धिम्यर मविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।
30. व्यकमाव्यकयनोयाः विद्वैब्धिम्यर मविषयक्षे लघपुमटप्पणतीमक्षेकमास सलखत।
31. समासख्यनयक्षे अहङ्कमारस्य पररचययाः दतीयतमामम्।
32. समासख्यनयक्षे महत्तत्त्विस्य पररचययाः दतीयतमामम्।
40
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 1. समाम्यमाविस्थमा विद्वैषम्यमाविस्थमा चक्षेमत दरमादयस प्रब्धिमानस्य।
2. सपृमषकमालक्षे।
3. पपुरुषसमनब्धिमानमातम् प्रकपृतक्षेयाः गपुणत्रयविद्वैषम्यस जमायतक्षे।
4. कमारणमस्त्यव्यकस प्रवितर तक्षे मत्रगपुणतयाः समपुदयमाच्च। पररणमामतयाः ससललवित्प्रमतप्रमतगपुणमाश्रियमविरक्षेषमातम्।।
5. सदृरपररणमामयाः।
6. पपुरुषस्य मनोकयाः, भनोगश्च प्रकपृतक्षेयाः इमत सपृषक्षेयाः प्रयनोजनस समासख्यनयक्षे।
7. पङ्ग्विन्ब्धियनोयाः।
8. “उपरमागमातम् कतपृरत्विस मचत्समामनध्यमातम्” इमत।
9. ग) अहङ्कमारमातम्
10. पञ्च जमानक्षेबन्द्रियमामण श्रिनोत्रत्विक्चकपुरसनमाघमाणमाख्यमामन।
11. पञ्च कमरबन्द्रियमामण विमाक्पमामणपमादपमायकपस्थमामन।
12. अध्यविसमायमाबत्मकमा बपुमदयाः।
13. अमभममाननोऽहङ्कमारयाः इमत अहङ्कमारस्य लकणमम्।
14. रबदस्परर रूपरसगन्ब्धिमायाः पञ्च तन्ममात्रमामण।
15. ग) तमयाःप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम्।
16. घ) सत्त्विप्रब्धिमानमादम् अहङ्कमारमातम्।
17. ख) महतम्।
18. घ) त्रयनोदर।
19. क) त्रतीमण।
20. प्रमाणयाः, अपमानयाः, व्यमानयाः, उदमानयाः, सममानश्चक्षेमत पञ्च विमायवियाः।
21. क) नवि।
22. मत्रगपुणमम्, अमविविक्षेमक, मविषययाः, समाममान्यमम्, अचक्षेतनमम्, प्रसविब्धिममर - इत्यक्षेतमामन व्यकमाव्यकयनोयाः
समाब्धिम्यमारमण।

॥ इमत तपृततीययाः पमाठयाः ॥
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