४

4) समासख् यदरर नक्षे सत्कमायर विमादयाः
प्रस्तमाविनमा
प्रत्यक्षेकस दरर नमानमास कक्षेमचतम् मविरक्षेषमविषयमायाः भविबन्त यत्र तमामन दरर नमामन उत्कपृषतमास भजन्तक्षे , तक्षेषमास
दरर नमानमास च प्रब्धिमानविमादत्विक्षेन प्रससमदयाः जमातमा। यथमा न्यमायविद्वैमरषकदरर नक्षे अनपुममानप्रममाणमम्, अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नक्षे
मविवितर विमादयाः,

तथद्वैवि

समासख्यदरर नस्यमामप

कमायर कमारणसम्बन्ब्धिमानपुसन्ब्धिमानपरम्परमा

प्रमतदरर नस

प्रससदनोऽयस

विमादयाः

समविलनोक्यतक्षे।

सत्कमायर विमादयाः।
अतयाः

प्रत्यक्षेकस

विस्तपुतस्तपु
दरर नप्रस्थमानक्षे

हक्षेतपुहक्षेतपुमद्भिमाविवित्त्विस व्यमाख्यमातमम्। तद्व्यमाख्यमानविद्वैमचत्र्यमामद प्रत्यक्षेकस दरर नमानमास स्विमातन्त्र्यमम्। सत्कमायर विमादनो मह
समासबख्यनमास कमायर कमारणमविषयक्षे रमादमाबन्ततयाः। समासख्यकमाररकमागन्थक्षे आदबौ समासख्यसम्मतमामन प्रत्यकमानपुममानमागममायाः
इमत त्रतीमण प्रममाणमामन मविचमायर सबौक्ष्यमातम् प्रब्धिमानमामदतत्त्विमानमामम् प्रत्यककमारणक्षेन उपलबबब्धिनर भविततीमत मनगद
प्रब्धिमानससद्ध्यथर सत्कमायर विमादस सयपुमककस प्रमतपमादयमत कमाररकमाकमारयाः। कमायर मम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अमप सतम् विमा
असतम् विक्षेमत अत्र मपुख्ययाः मविचमारयाः। समासख्यदरर नमतक्षे कमायर मम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अमप सदक्षेवि। रकन्यविमामदनमास बबौदमानमास
मतक्षे असतयाः कमारणमातम् सतम् कमायर मम् उत्पदतक्षे। नद्वैयमामयकमायाः असत्कमायर विमादमम् अङतीकपुविर बन्त, तक्षेषमास मतक्षे सतयाः
असज्जमायतक्षे इमत। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः तपु मविवितर विमादमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। अबस्मनम् पमाठक्षे समासख्यसम्मतयाः
सत्कमायर विमादयाः

मविस्तरक्षेण

समपुपस्थमापमयष्यतक्षे।

समञ्च

सत्कमायर सम्बदमायाः

बहवियाः

दमारर मनकमविषयमायाः

आलनोचमयष्यन्तक्षे।

उद्दक्षेश् यमामन
अस्य पमाठस्य अध्ययनक्षेन -

➢ समासख्यदरर नक्षे प्रससदस्य सत्कमायर विमादस्य मविस्तरक्षेण पररचययाः लभ्यतक्षे।
➢ सत्कमायर विमादससदयक्षे समासख्यमाचमायरयाः यमायाः यपुकययाः उपस्थमामपतमायाः तमायाः जमायन्तक्षे।
➢ सत्कमायर विमादसम्बबन्ब्धिमन रकन्यकमायर विमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
➢ सत्कमायर विमादसम्बबन्ब्धिमन असत्कमायर विमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
➢ सत्कमायर विमादसम्बबन्ब्धिमन मविवितर विमादमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
➢ समासख्यमानमास रकन्यविमादखण्डनमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
➢ समासख्यमानमास मविवितर विमादखण्डनमविषयक्षे जमानस भमविष्यमत।
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४.1) असतनयरवि नददुः असत्कमायर विमादयाः नद्वैयमामयकमानमामम्। तक्षेषमास मतक्षे सतयाः असतम् जमायतक्षे , अथमारतम् सतयाः कमारणमातम् असदक्षेवि
कमायर मम् उत्पदतक्षे इमत। यथमा - सतयाः भमाविरूपमातम् परममाण्विमादक्षेयाः असतम् पकविरमम् अमविदममानस द्व्यणपुकमामद जमायतक्षे,
पकविरमम् असदक्षेवि तत्तदम् घटमामदकमायर दण्डचक्रचतीविरमामदसमामगतीसमविमहतमादम् मपृदमामदकमारणमादम् मभनस सदम् उत्पदतक्षे।
अत्रमायस भमावियाः - स्विनोत्पत्तक्षेयाः पकविर ततम् कमायर नमासतीदक्षेवि, पश्चमातम् कमारणसमामगतीविरमादम् उत्पदतक्षे इमत
कमायर कमारणयनोयाः अनन्यत्विस परममाथर तयाः सत्यत्विस चक्षेमत। अयमम् आरम्भविमादयाः इत्यमप अमभब्धितीयतक्षे। तथमामह
नद्वैयमामयकमानमास मतक्षे घटनोत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् स घटयाः नमासतीदक्षेवि। कपमालदयससयनोगक्षे समत नकतनस घटरूपस कमायर मम् आरभ्यतक्षे
इमत कमारणमातम् अयमम् आरम्भविमादयाः इमत उच्यतक्षे।

4.2) रकन् यकमायर विमादयाः "रकन्यतमा एवि जगतयाः परममाथर तमा" - रकन्यविमामदनयाः बबौदमायाः आमनबन्त। तक्षेषमास मतक्षे 'असतयाः
सज्जमायतक्षे'। अस्यमाथर्यो मह अभमाविमादम् भमावियाः जमायतक्षे इमत। मविनषमादम् एवि बतीजमादम् अङ्कपुरयाः उत्पदतक्षे , नषमातम् च
दग्पु ब्धिमातम् दसब्धि, मविनषमातम् मपृबत्पण्डमादम् घटयाः - इत्यक्षेविमम् अभमाविगस्तक्षेभ्ययाः बतीजमामदभ्ययाः अङ्कपुरमादपुत्पसत्तदरर नमातम्,

“सविर कमायर रूपमायाः भमाविमायाः अभमाविकमारणकमायाः कमायर त्विमातम् बतीजनमारनोत्तरनोत्पनमाङ्कपुरमामदवितम्” इत्यक्षेविमम् अनपुमतीयतक्षे।
तदमा च बबौदमतमानपुविमामद गबौतमतीयस पकविरपकसकत्रमम् - “अभमाविमादम् भमाविनोत्पसत्तनमारनप
पु मपृद प्रमादभ
पु मारविमातम्” (४.१.१४)
इमत। कमायमारद म् अव्यविमहतपकविरविपृसत्तत्विस मह कमारणत्विमम्, तमद अङ्कपुरमामदकमायमारदम् अव्यविमहतपकविरविमतर नयाः
बतीजमादभमाविस्य एवि सम्भविमत, न तपु बतीजमादक्षेयाः - इमत अभमाविस्य ससदस कमारणत्विमम्, न तपु भमाविस्य।

"असदक्षेविक्षेदमग आसतीदक्षेकमक्षेविमामदततीयमम्, तस्ममादसतयाः सज्जमायतक्षे” इमत श्रिपुत्यमा प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः सविर विस्त्विभमावियाः
एविमासतीतम् इमत दनोत्यतक्षे। तस्ममादक्षेवि अभमाविमातम् सपृमषविक्षेलमायमास सविर विस्तकनमामम् उत्पसत्तजमारतमा इमत स्पषस प्रमतपमादतक्षे ,
ततश्च लनोकक्षे अमप यदम् बतीजमामदभ्ययाः अङ्कपुरमादपुत्पसत्तदृरश्यतक्षे तत्रमामप बतीजमामदनमारमादक्षेवि अङ्कपुरमादपुत्पसत्तररमत
अविश्यमम् अभ्यपुपक्षेयमम्। सतयाः सदत्पु पदक्षेत चक्षेतम् न कमारणमम् उपमपृद कमायर प्रमादभ
पु र विक्षेतम्। उपमपृद च कमारणस कमायर
प्रमादभ
पु र विदपपु लभ्यतक्षे यथमा बतीजमाङ्कपुरयाः। कमारणनोपमदर श्च अभमावियाः, न जमातपु भमावियाः। तस्ममातम् प्रमतपदतक्षे नकनमम्
असतयाः सदत्पु पदतक्षे, न सतयाः समदमत।

4.3) मविवितर विमादयाः सतयाः मविवितर भकतमम् इदस कमायर रूपस जगमदमत अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः अङतीकपुविर बन्त। तस्ममातम् विक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे
मविवितर विमादयाः स्वितीमक्रयतक्षे। कयाः नमाम मविवितर याः इमत चक्षेतम् पकविररूपमापररत्यमागक्षेन असत्यनमानमाकमारक्षेण प्रमतभमासयाः
मविवितर याः। यथमा - रपुमककमायमास रजतस्य, रज्ज्विमास विमा सपर स्य प्रततीमतयाः। तथमामह उच्यतक्षे मविवितर विमादमविषयक्षे सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविकमार इत्यपुद तीररतयाः।
अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविवितर इत्यपुद माहृतयाः।। इमत।
अस्यमाथर याः - यदमा कस्यमचतम् विस्तपुनयाः विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः भविमत तदमा मविकमार इमत
उच्यतक्षे अथमारतम् पररममाणयाः इमत उच्यतक्षे। यथमा दग्पु ब्धिस दसब्धिरूपक्षेण पररणमतक्षे। विस्तपुगत्यमा दग्पु ब्धिस्य दसब्धिरूपक्षेण
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
पररणमामयाः भविमत। दग्पु ब्धिस स्विस स्विरूपस पररत्यज्य नकतनस दसब्धिरूपस गपृहमामत। परन्तपु यदमा कस्यमचतम् विस्तपुनयाः
विस्तपुगत्यमा अन्यथमारूपक्षेण मविकमारयाः न भविमत, विस्तपु तक्षेनद्वैवि रूपक्षेण मविरमाजतक्षे, परन्तपु भमान्त्यमा विस्तपु मभनरूपक्षेण
प्रततीयतक्षे तदमा स मविवितर याः इमत उच्यतक्षे। यथमा रपुकबौ इदस रजतमममत भमजमानक्षे समत रजतमम् स्वितीकतपुर
भमान्तजनस्य प्रविपृसत्तयाः भविमत। विस्तपुतयाः रपुमकयाः रपुमकरूपक्षेण एवि मविरमाजतक्षे , न तपु रजतरूपक्षेण। रजतरूपस यतम्
कमायर भमान्त्यमा प्रमतभमामत, विस्तपुगत्यमा ततम् ममथ्यमाभकतमम्। एविस कमारणस्य विस्तपुतयाः तथमात्विक्षेनद्वैवि बस्थमतयाः , भमान्त्यमा
च कमारणस्य ममथ्यमाकमायर त्विक्षेन प्रततीमतयाः एवि मविवितर याः। एतन्मतक्षे कमारणमक्षेवि कमायर स्विरूपक्षेण भमासतक्षे इमत
कमारणस्यद्वैवि सत्यत्विस, न तपु कमायर स्य सत्यत्विमम्। एकमा कमारणसत्तमा एवि मविमविब्धिकमायमारकमारक्षेण भमाससतमा भविमत,
सपुविणर कपुण्डलमाकमारक्षेण भमासतक्षे, मपृच्च घटमाकमारक्षेण। कपुण्डलस यथमा सपुविणर स्यद्वैवि आकमारभक्षेदयाः, घटश्च मपृसत्तकमायमायाः
तथमा पररदृश्यममानस मविश्विममप सदस्तपुनयाः मविमविब्धिमाकमारममात्रमम्। प्रमाकम् सपृषक्षेयाः सन्ममात्रमक्षेवि इदममासतीतम्, नमामतररकस
मकसञ्चदप्यमासतीतम्। घटररमाविमादययाः यथमा परस्परस मविमभनमा अमप मपृसत्तकमातयाः नमामतररच्यन्तक्षे , मपण्डस्य घटमातम्
घटस्य च मपण्डमातम् भक्षेदक्षेऽमप मपृसत्तकमातनो दयनोरमप अमभनत्विमातम्, तथद्वैवि मविमविब्धिसपृषपदमाथमारक्रमान्तयाः सससमारनोऽमप
विस्तपुतयाः सदम् नमामतररच्यतक्षे , अमप तपु सतयाः एवि रूपमान्तरस सससमारयाः, यतम् सदम् विस्तपु तदम् ब्रहद्वैवि। अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे
अमविदमाकमारणमादम् इदस ममथ्यमाभकतस जगतम् परममाथर सत्यभकतक्षे ब्रहमण अध्यस्यतक्षे , ब्रहजमानक्षे समत अमविदमायमायाः
नमारयाः भविमत, तक्षेन ममथ्यमाभकतस जगदमप ब्रहमण बमासब्धितस भविमत। अयस मविवितर विमादयाः ममायमाविमामदविक्षेदमाबन्तनमामम्।
अयमम् अमनविर चनतीयकमारणविमादयाः सत्कमारणविमादयाः विक्षेमत अमभब्धितीयतक्षे।

4.4) सत्कमायर विमादयाः
भमारततीयदरर नक्षेषपु सत्कमायर विमादयाः अत्यन्तस प्रससदयाः। समासख्यदरर नक्षे सत्कमायर विमादयाः स्वितीमक्रयतक्षे। कयाः नमाम
सत्कमायर विमादयाः इमत चक्षेतम् कमायर मम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् मविदममानमम् अबस्त न विक्षेमत प्रश्नक्षे दमारर मनकमानमास मभनमतमामन
सबन्त। तत्र रकन्यविमामदबबौदमानमास मतक्षे कमारणमम् मह अभमाविमात्मकमम् असतम् , ततयाः सतम् कमायर मम् उत्पदतक्षे इमत।
आरम्भविमामदनयाः नद्वैयमामयक-विद्वैरक्षेमषकमायाः विदबन्त यतम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् कमायर मम् असतम्, अथमारतम् मविदममानस न मतष्ठमत,
नकतनमम् एवि कमायर कमारणमातम् उत्पदतक्षे इमत। तस्ममातम् तक्षे असत्कमायर विमामदनयाः इमत। अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमास मतक्षे
कमारणमक्षेवि विस्तपुतयाः सतम्, ततयाः अमनविर चनतीयमम् एवि कमायर मम् उत्पदतक्षे। एतक्षे मविवितर विमामदनयाः। समासख्यमानमास मतक्षे
उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् कमायर सतम्, अथमारतम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् कमायर कमारणक्षे अव्यकरूपक्षेण मविरमाजतक्षे , तस्ममातम् तक्षे
सत्कमायर विमामदनयाः। तथमामह एतन्मतक्षे मतलक्षेभ्ययाः तद्वैलस यदमा उत्पदतक्षे तदमा तद्वैलयाः मतलक्षेषपु पकविरतयाः एवि अव्यकरूपक्षेण
मविरमाजतक्षे इमत अङतीकरणतीयमम्। मतलक्षे तद्वैलस पकविरतयाः अमविदममानस चक्षेतम् तदक्षेवि कमायर न कदमामप उत्पदक्षेत। एविस सतयाः
भमाविरूपमातम् प्रब्धिमानमादक्षेयाः सतम् कमारणक्षे मविदममानमक्षेवि अव्यकरूपस कमायर जमायतक्षे कमारकव्यमापमारक्षेण अमभव्यज्यतक्षे।
जमायतक्षे उत्पदतक्षे इत्यमामदरबदमानमामम् सम्पकणरतयाः नकतनस्य विस्तपुनयाः सपृषबौ न तमात्पयर गमाह्यमम्, अमप तपु
अव्यकरूपमादम् व्यकरूपक्षेण अमभव्यकबौ तमात्पयर मम् अविब्धिक्षेयमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः १
1. असत्कमायर विमादयाः कक्षेषमामम्।
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ख) समासख्यमानमामम्

ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्

2. सत्कमायर विमादयाः कक्षेषमामम्।
क) बबौदमानमामम्

ख) समासख्यमानमामम्

ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्

ख) समासख्यमानमामम्

ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्

3. मविवितर विमादयाः कक्षेषमामम्।
क) बबौदमानमामम्

4. "रकन्यतमा एवि जगतयाः परममाथर तमा" - कक्षेषमास मतमम्।
क) बबौदमानमामम्

ख) समासख्यमानमामम्

ग) नद्वैयमामयकमानमामम् घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्

5. अतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा ________।
क) मविकमारयाः

ख) पररणमामयाः

ग) मविवितर याः

घ) ससस्कमारयाः।

6. कनो नमाम मविकमारयाः।
7. कनो नमाम मविवितर याः।
8. सत्कमायर विमादमतक्षे उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् कमायर कमारणक्षे कक्षेन रूपक्षेण मतष्ठमत।

4.5) सत्कमायर विमादमाभ्यपु प गमक्षे कमारणमामन सत्कमायर विमादमाभ्यपुपमगक्षे समासख्यमानमास स्विककीयमायाः यपुकययाः सबन्त। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यकमाररकमायमामम् असदकरणमाद प
पु मादमानगहणमातम् सविर सम्भविमाभमाविमातम्।
रकस्य रक्यकरणमातम् कमारणभमाविमाच्च सत्कमायर मम्। । इमत। [९]
समासख्यकमाररकमायमास सत्कमायर विमादस्य अभ्यपुपगमक्षे पञ्च कमारणमामन प्रदमरर तमामन। तमामन मह - १.
असदकरणमातम् २. उपमादमानगहणमातम् ३. सविर सम्भविमाभमाविमातम् ४. रकस्य रक्यकरणमातम् ५. कमारणभमाविमातम्
चक्षेमत।
कमारणव्यमापमारमादम् ऊध्विर ममवि ततयाः प्रमागमप सदक्षेवि कमायर मम्, कपुतयाः। (१) असदकरणमातम्- असतयाः कतपुरमम्
अरक्यत्विमातम् सदक्षेवि मह कतपुर रक्यतक्षे नमासमदमत। पपुनयाः कस्ममातम्। (२) उपमादमानगहणमातम्- कमारणद्वैयाः सह
कमायर स्य सम्बन्ब्धिमातम्-- कमायरण सम्बदस मह कमारणस कमायर स्य जनकस भविमत नमासम्बदस , सम्बन्ब्धिश्च कमायर स्य
असतयाः न सम्भविमत, तस्ममातम् समदमत। पपुनयाः कस्ममातम्। (३) सविर सम्भविमाभमाविमातम् -- कस्यमचतम् उत्पत्तयक्षे
मकसञ्चदम् उपमादतीयतक्षे, न तपु सविर स्य उत्पत्तयक्षे सविर मम् उपमादतीयतक्षे इमत कमायर कमारणत्वियनोयाः मनयमयाः उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्
कमायर स्य असत्त्विपकक्षे न उपपदतक्षे, घटनोत्पमादनमाथर मपृसत्तकमा गपृह्यतक्षे, न तन्त्विमामद, यमद उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् असदक्षेवि
कमायर स्यमातम् तदमा कमायमारसत्त्विस्य सविर त्र अमविरक्षेषमातम् तन्त्विमामदभ्यनोऽमप घट उत्पदक्षेत, न च उत्पदतक्षे , तस्ममातम्
न कमायर मम् असतम्, सत्त्विपकक्षे तपु घटस्य मपृसत्तकमायमास सत्त्विमातम् मपृसत्तकमातयाः घटनोत्पसत्तयाः सम्भविमत, असम्बदस्य
जन्यत्विक्षे तपु सविर कमायर जमातस सविर स्ममातम् भविक्षेतम्, न चद्वैतदबस्त, तस्ममातम् समदमत। पपुनयाः कस्ममातम्। (४) रकस्य
रक्यकरणमातम् -- रकक्षेन मह कमायर मक्रयतक्षे न अरकक्षेन, यतयाः रकस कमारणस रमकसम्बदमक्षेवि रक्यस करनोमत, न
असम्बदमममत रकस्य रक्यकमायर करणमान असतयाः उत्पसत्तयाः इत्यथर याः। कमारणक्षे तदमात्मनमा वितर ममानमा कमायर स्य
अव्यमाकपृतमाविस्थमारूपमा अनमागतमाविस्थमा एवि कमायर मनयमाममकमा रमकयाः, तयमा सम्बदस कमायर च रक्यमममत
अनमागतमाविस्थमावित्त्विक्षेन कमारणक्षे कमायर स्य सत्त्विमातम् न कमायर स्य असत्त्विमममत तत्त्विमम्। पपुनयाः कस्ममातम्। (५)
भमारततीयदरर नमम्
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कमारणभमाविमातम् -- कमायर स्य कमारणमात्मकत्विमातम् इत्यथर याः, न मह कमारणमादम् मभनस कमायर , कमारणस च समदमत कथस
तदमभनस कमायर मम् असदम् भविक्षेतम्, तस्ममातम् समदमत।

4.5.1) असदकरणमातम् तत्र उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर स्य सत्तमास प्रमत प्रथमस हक्षेतपुमम् आह असदकरणमातम् इमत। असतयाः
अभमाविमात्मकस्य अकरणमातम् कक्षेनमचतम् प्रकमारक्षेणमामप कतपुरमम् अरक्यत्विमादम् इत्यथर याः। समासख्यमानमास नयक्षे
कमारकव्यमापमारमातम् पकविर कमायर मम् असतम् अभमाविमात्मकस चक्षेतम् कक्षेनमामप प्रकमारक्षेण तस्य कमायर स्य उत्पसत्तयाः कतपुर न
रक्यतक्षे। कमारणमध्यक्षे सकक्ष्मतयमा मविदममानस्य अव्यककमायर स्य एवि कमारकव्यमापमारमादम् व्यकरूपक्षेण प्रकमारनस
कतपुर रक्यतक्षे। तथमामह उच्यतक्षे समासख्यतत्त्विकबौमपुदमास विमाचस्पमतममश्रिक्षेण - “असच्चक्षेतम् कमारणव्यमापमारमातम् पकविर कमायर
नमास्य सत्त्विस कतपुर कक्षेनमामप रक्यस, न मह नतीलस मरबल्पसहस्रक्षेणमामप पतीतस कतपुर रक्यतक्षे।” इमत।
ननपु "सनम् घटयाः, असनम् घटयाः” इमत व्यविहमारयाः अस्ममामभयाः मक्रयतक्षे। पमाकमातम् पकविरमम् यथमा “श्यमामयाः
घटयाः” इमत घटक्षे श्यमामतमा , पमाकमानन्तरस च “रकयाः घटयाः” इमत घटक्षे रकतमा उपपदतक्षे तथद्वैवि उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम्
घटस्य असत्त्विस ब्धिमर याः, उत्पत्तक्षेयाः अनन्तरस घटस्य सत्त्विस ब्धिमर याः इमत सदसत्त्विक्षे मविकमारजमातस्य ब्धिमर्मौ अभ्यपुपगन्तपुस
रक्यतक्षे इमत चक्षेतम् न, सदसत्त्विक्षे मह ब्धिमर्मौ, न तबौ ब्धिममर णमम् अन्तरक्षेण स्थमातपुमम् अहर तयाः। यतनो ब्धिममर सत्त्विस मविनमा
ब्धिमर सत्त्विमम् अनपुपपनमम् तस्ममातम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर स्य सत्त्विस बस्थतमम् इमत अङतीकरणतीयमम्। अस्यमाथर याः यमद सदसत्त्वियनोयाः ब्धिमर त्विस स्वितीमक्रयतक्षे तमहर असत्त्विसमयक्षे तनमास्ततीमत उच्यक्षेत। तदमा कस्य ब्धिमर याः असत्त्विमम् इमत
विकव्यमम्, न मह अमविदममानक्षे ब्धिममर मण तस्य ब्धिमर याः मविदममानयाः इमत कथसञ्चदम् उपपदतक्षे। ब्धिममर सत्त्विक्षे अभ्यपुपगतक्षे
चक्षेतम् ब्धिमर सत्त्विस स्वित एवि अभ्यपुपगतस भविततीमत नद्वैवि प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमायमारसत्त्विस जमातपु ससध्यमत प्रत्यपुत
कमायर सत्त्विमममत।
मकञ्च, ब्धिममर सम्बन्ब्धिक्षेन मविदममानक्षेन ब्धिमरणद्वैवि तदमाश्रियत्विस सङच्छतक्षे इमत मनयमकमारणमातम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम्
“घटयाः असनम्” इमत अमभब्धिमानमम् अमप न सङतस भविमत। घटयाः असनम् इत्यस्यमाथर याः असत्त्विरूपब्धिममारश्रियनो घटयाः
इमत। उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् ब्धिममर णमा सह सम्बन्ब्धिमम् अलभममानस्य असत्त्विरूपब्धिमर स्य ब्धिम्यमारश्रियत्विस कथममप न
सङच्छतक्षे। यथमा 'नतीलस कमलमम्' इत्यस्य 'नतीलगपुणरूपब्धिममारश्रिययाः कमलमम्' इत्यथर याः बनोध्यतक्षे, तथमा 'असनम्
घटयाः' इत्यस्यमामप 'असत्त्विरूपब्धिममारश्रिययाः घटयाः' इत्यक्षेविमाथर्यो विमाच्ययाः। स च ननोपपदतक्षे, कमलक्षेन सह नतीलस्य इवि
असतमा घटक्षेन सह असत्त्विरूपब्धिमर स्य असम्बदत्विमातम्। तस्ममातम् ब्धिममर सम्बन्ब्धिक्षेन मविदममानक्षेन ब्धिमरणद्वैवि
तदमाश्रियत्विमनयममातम् न असम्बन्ब्धिक्षेन असत्त्विक्षेन ब्धिमरण तदमाश्रियत्विसम्भवियाः।
ननपु उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर समदमत अभ्यपुपगम्यतक्षे चक्षेतम् कपृतस तमहर कपुलमालमामदव्यमापमारक्षेण। न मह अन्यतम्
मकममप अविमरषमबस्त यदथर कपुलमालमामदव्यमापमारयाः अथर विमानम् भविक्षेतम्। न च घटमामदस्विरूपससद्ध्यथर याः
कमारकव्यमापमारयाः इमत विमाच्यमम्, तस्य प्रमागक्षेवि ससदत्विमातम्। करणस मह उत्पत्त्यनपुककलव्यमापमारयाः, नमासबौ सतयाः जमातपु
सम्भविमत। न मह मविदममानस्य उत्पसत्तयाः कक्षेनमचतम् क्विमचतम् दृश्यतक्षे। ततश्च यथमा प्रमाकम् ससदत्विमातम्
मपृबत्पण्डमादक्षेयाः कमारणस्य स्विरूपससद्ध्यथर न कबश्चदम् व्यमामप्रयक्षेत, तथद्वैवि प्रमाकम् ससदत्विमातम् कमायर स्विरूपस्य
तत्प्रससदयक्षेऽमप न कबश्चतम् व्यमामप्रयतक्षे। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे कमायर स्विरूपससद्ध्यथर लनोकयाः व्यमामप्रयतक्षे। अतयाः
अबस्त उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अभमावियाः कमायर स्य यक्षेन कमारकव्यमापमारनो भविमत अथर विमानम् इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे
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विमाचस्पमतममश्रिक्षेण - "कमारणमाच्च सतनोऽमभव्यमकरक्षेविमाविमरष्यतक्षे" इमत। अस्यमाथर याः - कमारणव्यमापमारमातम् प्रमागमप
व्यविहमारयनोग्यसकक्ष्मरूपक्षेण ससदस्य सतयाः कमायर स्य यमा व्यविहमारयनोग्यस्थकलरूपमापमादनरूपमा अमभव्यमकयाः समा
पपुनयाः कमारणमातम् कपुलमालमामदव्यमापमारमादम् भविमत, इत्यक्षेविमम् अमभव्यमकरक्षेवि समाध्यतयमा अविमरष्यतक्षे, न उत्पसत्तयाः
इत्यथर याः। तथमामह - यस्य विस्तपुनयाः अमभव्यमकयाः भमविष्यमत समा तस्यमा अनमागतमाविस्थमा, यस्य अमभव्यमकयाः
पकविरमम् आसतीतम् समा तस्य अततीतमाविस्थमा। यच्च विस्तपु स्विव्यमापमारमारूढमम् अमभव्यमकममापनस भवितम् वितर तक्षे समा
तस्य वितर ममानमाविस्थमा इमत बस्थमतयाः। तत्र उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर मविदममानस भविक्षेतम् चक्षेतम् न अमविदममानमम् इमत
कमारणमादम् दण्डचक्रमामदनमा नकतनतयमा मकस समाध्यतक्षे इमत नद्वैयमामयकमानमामम् आकक्षेपयाः। समासख्यमायाः तत्र एविस सममादब्धिमत

- दण्डमादतीमन यमामन सबन्त कमारणमामन न जमातपु तमामन मकसञ्चदम् अपकविरमम् असतम् घटमामदकमायर मम् उत्पमादयबन्त ,
मकन्तपु अव्यकमाविस्थयमा कमारणक्षे मविदममानमक्षेवि घटमामदकमायर वितर ममानमास्थमास नयबन्त। कमारणव्यमापमारमायाः कमारणमक्षेवि
पपृथपुबध्पु ननोदरमामदकमायमारकमारक्षेण व्यविस्थमापयबन्त।
ननपु वितर ममानमास्थक्षेन मपृबत्पण्डक्षेन यथमा घटस्य आमविभमारविनो भविमत , घटक्षे उत्पनक्षे अततीतमाविस्थमाममापनमातम्
मपृबत्पण्डमादमप तथद्वैवि पपुनयाः घटनोत्पसत्तयाः मकस न जमायतक्षे, समासख्यमतक्षे घटस्य वितर ममानकमालक्षेऽमप अततीतमाविस्थस्य
मपृबत्पण्डस्य मविदममानत्विमातम् इमत चक्षेदच्पु यतक्षे - वितर ममानमाविस्थमापनस यतम् कमारणमबस्त तदक्षेवि कमायर स्य
व्यकमाविस्थमासम्पमादनक्षे समथर भविमत, न अततीतमाविस्थमममत अततीतमाविस्थक्षेन कमारणक्षेन कमायर स्यमामविभमारविनो न
भविततीमत। ननपु कमायर मम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागत्यन्तमम् असदम् भविक्षेच्चक्षेतम् कमारणव्यमापमारक्षेणमामप ननोत्पदक्षेत। न मह
अत्यन्तमासच्छरशृङमादययाः कमारणव्यमापमारक्षेण कथसञ्चदत्पु पमादमयतपुस पमारयन्तक्षे। सच्चक्षेतम् तत्र कमारणव्यमापमारक्षेण
नमाबस्त प्रयनोजनमम्, तस्य पकविरमक्षेवि मविदममानत्विमातम्। अतयाः प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमारणमात्मनमा सदम् भविदमप कमायर
कमायमारत्मनमा भविमत असमदमत अभ्यपुपगम्यतक्षे। अनक्षेन असदमादनो नमापदतक्षे , कमारणव्यमापमारनोऽमप च सप्रयनोजनयाः
उपपदतक्षे। तदक्षेवि मह लनोकक्षे कमारणव्यमापमारक्षेण ननोत्पदतक्षे यतम् कक्षेनमामप रूपक्षेण उत्पत्तक्षेयाः पकविर न वितर तक्षे , यथमा
ससकतमासपु तद्वैलमम्। न चद्वैविममदस कमायर मम् अभ्यपुपक्षेयतक्षे यक्षेन असदमादयाः आपदक्षेत। तमद प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमायर रूपक्षेण
असदम् भविदमप कमारणरूपक्षेण सदम् अभ्यपुपक्षेयतक्षे। तस्य च कमारणव्यमापमारक्षेण उत्पसत्तयाः यपुज्यतक्षे इमत नमाबस्त
कबश्चतम् मविरनोब्धियाः। कमारणव्यमापमारनो मह न मककसञ्चदम् अपकविर कपुरुतक्षे। तत्र तत्समामथ्यमारभमाविमातम्। अन्यथमा ससकतमासपु
तद्वैलममप कपुविरत। न च तत्कपुविमारणनो लनोक्यतक्षे। तमहर मकस तक्षेन मक्रयतक्षे। कमारणरूपक्षेण सद्भिवितम् कमायर यक्षेन कमायरण
रूपक्षेण सन मविदतक्षे तक्षेन रूपक्षेण तस्य सत्त्विममापमादतक्षे इमत।
कमारणव्यमापमारमादम् असतयाः एवि कमायर स्य अमभव्यमकरस्तपु इमत चक्षेतम् न , पकविर सतयाः एवि विस्तपुनयाः
अमभव्यमकयाः यपुकमा, न तपु असतयाः। पतीडनक्षेन मतलक्षेषपु तद्वैलस्य , अविघमातक्षेन ब्धिमान्यक्षेषपु तण्डपु लमानमामम्, दनोहनक्षेन गनोषपु
पयसयाः उत्पसत्तयाः भविमत। मतलमामदषपु प्रमागम् अमविदममानमानमामम् एवि तद्वैलमादतीनमास पतीडनमामदनमा भविमत अमभव्यमकयाः
इमत सतयाः एविमामभव्यमकयाः भविमत, नमासतयाः इत्यथर याः। मककञ्च, असतयाः अमभव्यकबौ तपु नमाबस्त कबश्चदम् दृषमान्तयाः।
तथमामह समासख्यसकत्रमम् - “नमासद त्पु पमादनो नपृशृ ङवितम्”(१.११४) इमत। यथमा असतयाः नरमविषमाणस्य न कथसञ्चदम्
उत्पसत्तभर मवितपुमम् अहर मत, तथमा असतयाः कमायर स्यमामप न रक्यमा कमारकव्यमापमारक्षेण उत्पसत्तयाः कतपुरमम् इमत दषपु याः एवि
तमामकरकमामभमतयाः असत्कमायर विमादयाः इमत भमावियाः। तदक्षेविमम् "असदकरणमातम्” इमत प्रथमनो हक्षेतपुव्यमारख्यमातयाः।
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4.5.2) उपमादमानगहणमातम्
कमारणव्यमापमारमातम् प्रमाकम् कमायर स्य सत्त्विक्षे मदततीयनो हक्षेतपुमहर - “उपमादमानगहणमातम्” इमत। उपमादमानमानमास
कमारणमानमास गहणस कमायरण सम्बन्ब्धियाः उपमादमानगहणमम्। तस्ममादपपु मादमानकमारणद्वैयाः कमायर स्य सम्बन्ब्धिमादमप
कमायर मपुत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् सदक्षेवि। कमायरण सम्बदस कमारणमक्षेवि कमायर स्य जनकस भविमत। सम्बन्ब्धिनो मह मदमनष्ठयाः भविमत।
कमायर मम् असतम् चक्षेतम् एकस्य सम्बबन्ब्धिनयाः कमायर स्य असत्त्विक्षे तक्षेन सह कमारणस्य सम्बन्ब्धियाः न उपपदतक्षे। तस्ममातम्
असम्बदस्य कमायर स्य उत्पमादक्षे कमारणस्य समामथ्यर न सङच्छक्षे त। अतयाः उत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम् कमायर मम् सदक्षेवि
अङतीकरणतीयमम्। तथमामह समासख्यसकत्रमम् - “उपमादमानमनयममातम्” (१.११५) इमत।
यस्य खलपु कमायर स्य यतम् कमारणस मनयतस यथमा मपृसत्तकमा घटस्य, तन्तविश्च पटस्य, ततम् सत्यक्षेवि
तबस्मनपुपलभ्यतक्षे नमासमत। यमद कमायर प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमारणतयाः अनन्यस न भविक्षेतम् तदमा न तबस्मनम् सत्यमप
उपलभ्यक्षेत। न मह मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः पटयाः मपृसत्तकमायमास सत्यमामम् उपलभ्यतक्षे , न विमा तन्तपुभ्ययाः अन्यनो घटयाः सत्सपु
तन्तपुषपु कदमामचदपपु लभ्यतक्षे। ननपु मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः घटयाः, तन्तपुभ्ययाः अन्यश्च पटयाः, नमह मपृसत्तकमा एवि घटयाः,
तन्तवियाः एवि पटयाः इमत चक्षेतम् अस्तपु तमहर - यथमा अबस्त मपृसत्तकमातयाः अन्ययाः घटयाः, तथद्वैवि मपृसत्तकमातयाः पटनोऽमप
अन्ययाः एवि। इत्थमक्षेवि तन्तपुभ्ययाः यथमा पटयाः अन्ययाः , तथद्वैवि तन्तपुभ्ययाः घटनोऽमप अन्ययाः एवि। तथमामप अबस्त
कबश्चदम् मविरक्षेषयाः यक्षेन घटनोत्पत्तयक्षे मपृसत्तकमा एवि उपमादतीयतक्षे , न तन्तवियाः, पटनोत्पत्तयक्षे च तन्तवियाः एविनोपमादतीयन्तक्षे
न मपृसत्तकक्षेमत। उपलभ्यतक्षे च सविर त्र मपृसत्तकमायमास भविन्त्यमास घटयाः , तन्तपुषपु भवित्सपु पटयाः। यद्भिमाविक्षे यतम् मनयमक्षेन
उपलभ्यतक्षे तस्ममादबस्त तस्य अनन्यत्विस प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः इमत मनश्चययाः। अन्वियव्यमतरक्षेकबौ मह उपलबबब्धिपथमम्
आरनोहन्तबौ

कमायर स्य

कमारणमान्यत्विमानन्यत्विक्षे

तमाविदम्

अविगमयतयाः।

मपृद्घटयनोयाः

तन्तपुपटयनोश्च

यथमा

अन्वियव्यमतरक्षेकबौ दृश्यक्षेतक्षे न तथमा मपृत्पटयनोयाः तन्तपुघटयनोश्च प्रमाप्नपुतयाः। मकस कमारणमम्। प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः मपृदनन्यनो
घटयाः, तन्त्विनन्यश्च पटयाः वितर तक्षे नमातनो मविपरतीतमम् इमत मविस्पषस तत्कमारणमम् अविगन्तपुस रक्यतक्षे, नमास्त्यत्र
कबश्चतम् ससरयमाविकमारयाः।
अमप च लनोकक्षे खलपु दध्यसथर मभयाः मनयमक्षेन कतीरमक्षेवि उपमादतीयममानस दृश्यतक्षे , घटमासथर मभयाः च मपृसत्तकमा।
कमायर चक्षेतम् प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमारणमानन्यस न भविक्षेतम् तदमा तत्तत्कमायमारसथर नमास तत्तत्कमारणनोपमादमानमनयमनोऽयस न दृश्यक्षेत,
मकन्तपु ततनो मविपरतीतममप अनपुभकयक्षेत। न च दध्यमासथर मभयाः मपृसत्तकमा उपमादतीयममानमा क्विमचतम् अनपुभकयतक्षे ,
घटमासथर मभश्च कतीरमम्। मकमत्र कमारणमम्। इदमक्षेवि कमारणस यतम् - न तक्षे प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः मपृसत्तकमातयाः अनन्यदम् दसब्धि
पश्यबन्त, नमामप कतीरमादम् अनन्यस घटस लनोचयबन्त। यस्य तपु प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः असत्कमायर तस्य सविर स्य सविर त्र
असत्त्विमामविरक्षेषक्षेण कस्ममातम् कतीरमक्षेवि दध्यथर मपुपमादतीयतक्षे न मपृसत्तकमा, मपृसत्तकक्षेवि घटमाथर मम् उपमादतीयतक्षे न कतीरमम्
इत्यस्य नमाबस्त मककसञ्चतम् सदत्त
पु रमम्। यमद उच्यक्षेत असत्त्विमामविरक्षेषक्षेऽमप तत्तत्कमारणक्षे तत्तत्कमायर्योत्पमादकयाः कबश्चतम्
अमतरययाः हक्षेतपुयाः अभ्यपुपगम्यतक्षे इमत चक्षेतम् न, प्रकमारमान्तरक्षेण असदमादयाः पररत्यज्यतक्षे, पररगपृह्यतक्षे च सदमादयाः।
कमायर स्य कमारणक्षे अनन्यत्विक्षेन अविस्थमानस्यद्वैवि अमतरयपदमाथर त्विमातम्। न ह्यक्षेतदम् असत्कमायर विमादक्षे कथसञ्चतम्
उपपदतक्षे।
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4.5.3) सविर सम्भविमाभमाविमातम्
उपमादमानगहणमादम् इमत मदततीयक्षे हक्षेतबौ प्रमतपमामदतस यतम् कमायरण सम्बदस कमारणमक्षेवि कमायर स्य जनकस
भविमत, न असम्बदमम्, सम्बन्ब्धिस्य मदमनष्ठत्विमनयममातम् इमत। तत्र यमद आमकप्यतक्षे यतम् असम्बदमक्षेवि कमायर
कमारणमाज्जमायतमामम्। असदक्षेवि कमायर मम् उत्पदतमास नमाम इमत तत्र आकक्षेपस्यमास्य मनरमाकरणमाय उच्यतक्षे हक्षेत्विन्तरमम्

- सविर सम्भविमाभमाविमामदमत। यमद असम्बदमातम् कमारणमादम् असम्बदस्य कमायर स्य उत्पसत्तयाः स्वितीमक्रयतक्षे तदमा
यस्ममातम् कस्ममाबच्चतम् कमारणमादम् यस्य कस्यमामप कमायर स्य उत्पसत्तयाः आपदक्षेत, सविर स्ममादक्षेवि सविर कमायर जमातस
भविक्षेतम्। तक्षेन तन्तपुभ्यनो घटस्य, मपृसत्तकमातयाः पटस्य उत्पसत्तयाः आपदक्षेत। एतत्तपु न सम्भविमत। अतनो यक्षेन कमारणक्षेन
यस्य कमायर स्य सम्बन्ब्धियाः, तक्षेन कमारणक्षेन तस्यद्वैवि कमायर स्य उत्पसत्तयाः स्यमादम् इमत अङतीकमायर मम्। तथमा स्वितीकपृतक्षे तपु
पकविर्योकयपुक्त्यमा असतयाः सम्बन्ब्धिस्य अनभ्यपुपगममानपुरनोब्धिक्षेन सदक्षेवि कमायर मम् इमत स्वितीकमायर मम्। तथमाह्यमाहह याः
समासख्यविपृदमायाः असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वै याः सत्त्विसमङमभयाः।
असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।। इमत।
श्लनोकमाथर याः - असत्त्विक्षे कमायर स्य उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् अमविदममानत्विक्षे समत , [तक्षेषमास कमायमारणमामम्] सत्त्विसमङमभयाः
सत्त्विब्धिममारश्रियद्वैयाः कमारणद्वैयाः सह सम्बन्ब्धिनो नमाबस्त न स्यमातम् , सदसतनोयाः सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः। कमारणद्वैयाः असम्बदस्य
च कमायर स्य उत्पसत्तमम् इच्छतनो मतक्षे व्यविबस्थमतयाः "मपृद एवि घटयाः कनकमादक्षेवि कटकमम्” “कतीरमादक्षेवि दसब्धि”
इत्यक्षेविसरूपमा व्यविस्थमा न स्यमातम्, मकन्तपु “सविर स्ममातम् सविर्योत्पसत्तयाः” इत्यक्षेविसरूपमा अव्यविस्थमा एवि भविक्षेद म् इत्यथर याः।
तथमा च समासख्यसकत्रमम् “सविर त्र सविर द मा सविमारस म्भविमातम्” (१.११६) इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
9. सत्कमायर प्रमतपमामदकमा समासख्यकमाररकमा कमा।
10. सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे कमत कमारणमामन कमाररकमाकमारद्वैयाः मनगमदतमामन।
क) त्रतीमण ख) चत्विमारर

ग) पञ्च

घ) षटम्

11. रकस्य रक्यकरणमातम् इत्यत्र रमकनमारम कमा।
12. “नमासदत्पु पमादनो नपृशृङवितम्” इमत समासख्यसकत्रक्षेण मकस बनोध्यतक्षे।
13. उपमादमानगहणमातम् इत्यत्र उपमादमानगहणस नमाम मकमम्।
14. असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः.... इमत श्लनोकस पकरयत।

4.5.4) रकस्य रक्यकरणमातम्
कमारणसम्बदमक्षेवि कमायर कमायर सम्बदक्षेन कमारणक्षेन जन्यतक्षे, न तपु असम्बदमम् असम्बदक्षेन, अन्यथमा
अनविस्थमा इमत असहममानयाः तमामकरकयाः रङ्कतक्षे - कमायरण असम्बदममप सतम् कमारणस तदक्षेवि कमायर करनोमत,
भमारततीयदरर नमम्
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यबस्मनम् कमायर यतम् कमारणस रकस ततम् कमारणस तत्कमायर जनयमत , न सविर मम्। तक्षेन च “मपृद एवि घटयाः, कनकमादक्षेवि
कटकमम्” इमत व्यविस्थमा असत्कमायर विमादक्षे अमप ससघटतक्षे , मपृदमादतीनमास घटमादपुत्पमादनक्षे एवि रमकमत्त्विमातम्। तस्ममातम्
कमायर कमारणयनोयाः सम्बन्ब्धिकल्पनक्षेन नमाबस्त मकसञ्चतम् प्रयनोजनमम्। कमायर्योत्पमामदकमा रमकमहर कमारणक्षे मविदतक्षे इमत
कमारणमातम् रमकयाः कमारणमनष्ठमा। कथस तदम् अविगम्यतक्षे इमत चक्षेतम् कमायर दरर नमातम् “मपृदयाः एवि घटयाः , कनकमादक्षेवि
कटकमम्” इमत प्रमतमनयतकमायर्योत्पत्त्यन्यथमानपुपपसत्तजमानमातम्। तथमा चमानपुममानमम् “विह्निबौ दमाहमानपुककलमा रमकरबस्त,
दमाहरूपकमायर जनकत्विमातम्, यनद्वैविस

तनद्वैविमम्”

इमत।

तत्र

कमायर मनयमामकयाः

कबश्चदम् अमतरयमविरक्षेषयाः,

समामथ्यर मविरक्षेषनो विमा रमकयाः। तक्षेन रमकमतयाः एवि कमारणस्य कमायर जनकत्विमाभ्यपुपगमक्षेन सविर स्ममातम् सविर्योत्पसत्तरूपमा
अव्यविस्थमा न सङच्छतक्षे इमत चक्षेदच्पु यतक्षे सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे चतपुथर्यो हक्षेतपुयाः - रकस्य रक्यकरणमातम् इमत।
कमायर जननरमकममत कमारणक्षे मविदममानमा समा रमकयाः मकस सविर कमायर मविषयमा (सविर कमायर्योत्पमादनसमथमार
इत्यथर याः) आहनोबस्वितम् रक्यकमायर मविषयमा (यतम् उत्पमादमयतपुस रक्यस तत्कमायर मविषयमा इत्यथर याः)। सविर कमायर मविषयमा
इमत प्रथमयाः पकयाः स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् "सविर सविर स्ममातम् सम्भविक्षेतम्” इत्यक्षेविसरूपमा अव्यविस्थमा सपुबस्थतमा एवि भविक्षेतम्।
तक्षेन मह कनकक्षे सविर कमायर मविषयमा रमकयाः अस्ततीमत ततयाः घटमादतीनमाममप उत्पसत्तयाः आपतक्षेतम् , “मपृदयाः एवि घटयाः,
कनकमादक्षेवि कटकमम्” इमत व्यविस्थमायमाश्च अनपुपपसत्तयाः भविक्षेतम्। रक्यकमायर मविषयमा रमकयाः इमत मदततीययाः पकयाः
स्वितीमक्रयतक्षे चक्षेतम् अमविदममानक्षे रक्यक्षे कमायर तमदषयमा रमकयाः कथममप विकसपु न रक्यतक्षे इमत दनोषयाः आपतमत।

तथमामह - यमद समा रमकयाः रक्यकमायर मविषयमा इमत स्वितीमक्रयतक्षे तदमा कमारणव्यमापमारमातम् प्रमाकम् रक्यस तमावितम् कमारणक्षे
नमास्ततीमत रक्यकमायर मविषयमा रमकयाः कमारणक्षे कथस मतष्ठक्षेतम्। न मह मविदममानक्षे कमारणक्षे अमविदममानमा
रक्यकमायर मविषयमा रमकयाः कथसञ्चतम् स्थमातपुमहर मत, सतनोयाः एवि मविषयमविषमयभमाविसम्बन्ब्धिस्य सम्भविमातम्।
कमारणस्य मविदममानत्विक्षेन रक्यकमायर स्य च अमविदममानत्विक्षेन न तयनोयाः कथममप मविषयमविषमयभमाविनो घटतक्षे।
ननपु 'समा रमकयाः सविर त्र मविदतक्षे' इमत स्वितीमक्रयतक्षे, परन्तपु सविर स्ममातम् सविर कमायर्योत्पसत्तस्तपु न। तथमाभकतयाः
स रमकमविरक्षेष एवि मविदतक्षे, यस्ममातम् रमकभक्षेदमातम् कमारणस मकसञ्चदक्षेवि कमायर जनयमत न सविर मम्, ततश्च 'मपृदयाः एवि
घटयाः, तन्तपुभ्ययाः एवि पटयाः’ इमत व्यविस्थमा असत्कमायर विमादक्षेऽमप घटतक्षे इमत न दनोषयाः इमत चक्षेतम् न। कमारणमनष्ठयाः स
रमकभक्षेदयाः कमायर सम्बदयाः कमायमारसम्बदनो विमा। कमायर सम्बदयाः स कमारणमनष्ठयाः रमकभक्षेदयाः इमत चक्षेतम् नद्वैततम्
सम्भविमत, अमविदममानक्षेन कमायरण सह मविदममानकमारणमनष्ठरमकमविरक्षेषसम्बन्ब्धिस्य विकपुमम् अरक्यत्विमातम्। न मह
मविदममानकमारणमनष्ठरमकभक्षेदसम्बन्ब्धियाः अमविदममानकमायरण सह विकसपु यपुज्यतक्षे, सदसतनोयाः सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः।
यमद स रमकभक्षेदयाः कमायमारसम्बदयाः इमत स्वितीमक्रयतक्षे तक्षेन "सविर सविर स्ममातम् सम्भविक्षेतम्” इमत पकविर्योकमा अव्यविस्थमा
एवि स्यमातम्। तस्ममातम् कमारणक्षे कमायर्योत्पमादनरूपमा रमकमविर दतक्षे, समा च रमकयाः कक्षेनमचतम् सतमा कमायरण सम्बदमा
इत्यक्षेवि अङतीकरणतीयमम्। तस्ममातम् सपुष्ठककस - रकस्य रक्यकरणमातम् इमत। कमारणक्षे तदमात्मनमा वितर ममानमा कमायर स्य
अनमभव्यकमाविस्थमारूपमा अनमागतमाविस्थमा एवि कमायर मनयमाममकमा रमकयाः, तयमा सम्बदस कमायर च रक्यमम् इमत
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अनमागतमाविस्थमावित्त्विक्षेन कमारणक्षे कमायर स्य सत्त्विमान कमायर स्यमासत्त्विमममत तत्त्विमम्। तथमाह्यमाहह याः श्रितीरङ्करभगवित्पमादमायाः
रमारतीररकमतीममाससमाभमाष्यक्षे - “रमकश्च कमारणस्य कमायर मनयममाथमार कल्प्यममानमा नमान्यमा, असतती विमा कमायर
मनयच्छक्षे तम्, असत्त्विमामविरक्षेषमातम् अन्यत्त्विमामविरक्षेषमाच्च। तस्ममातम् कमारणस्यमात्मभकतमा रमकयाः, रकक्षेश्चमात्मभकतस
कमायर मम्” इमत।

4.5.5) कमारणभमाविमातम्
सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे

पञ्चमनो

हक्षेतपुमहर

कमारणभमाविमातम्

इमत।

कमायर कमारणयनोयाः

तमादमात्म्यमादमप

सत्कमायर विमादयाः प्रमतष्ठमाममापदतक्षे इमत अनक्षेन हक्षेतन
पु मा दनोत्यतक्षे। कमारणभमाविमातम् इत्यस्य अथर याः कमायर स्य
कमारणमात्मकत्विमातम् इमत। न मह कमारणमादम् मभनस कमायर मम्, कमारणस च सदम् इमत तदमभनस कमायर कथममप असदम्
भमवितपुमम् नमाहर मत। तथमामह अनपुममानमम् - घटयाः सदमा सनम्, कमारणमामभनत्विमातम्, कमारणस्विरूपवितम् इमत। कमायर स्य
कमारणमाभक्षेदसमाब्धिनमामन च सबन्त प्रममाणमामन - “न पटयाः तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे तदमर त्विमातम् - इह यदम् यतनो मभदतक्षे
ततम् तस्य ब्धिमर्यो न भविमत, यथमा गबौरश्विस्य, ब्धिमर श्च पटस्तन्तकनमास तस्ममानमाथमारन्तरमम्” इमत। पटनो मह तन्तकनमास
ब्धिमर याः तदविस्थमामविरक्षेषयाः। तस्ममातम् तन्तपुपटयनोरभक्षेदयाः। मकञ्च, तन्तपुपटयनोयाः अभक्षेदयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमाविमादमप
ससद्ध्यमत। उपमादतीयतक्षे कमायर जननमाय गपृह्यतक्षे इमत उपमादमानमम् - कमायर स्य अनमागतमाविस्थमाश्रियतीभकतस कमारणमम्,
उपमादक्षेयमम् व्यविहमारमासथर मभयाः गहतीतपुस यनोग्यस कमायर मम् इत्यथर याः। ययनोयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः तयनोयाः तमादमात्म्यस
ससद्ध्यमत। तन्तपुपटयनोयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः लनोकतयाः एवि ससद्ध्यमत। तथमामह तन्तकनम् उपमादमाय एवि पटयाः
मनमरयतक्षे जनद्वैयाः। ययनोयाः अथमारन्तरत्विस, न तयनोयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः ससद्ध्यमत, यथमा घटपटयनोयाः।
तन्तपुपटयनोस्तपु अथमारन्तरत्विस नमाबस्त इमत तयनोयाः उपमादमाननोपमादक्षेयभमावियाः सपुतरमास सङच्छतक्षे। तक्षेन च तयनोयाः
तमादमात्म्यममप ससद्ध्यमत। अमप च ससयनोगमाभमाविमातम् अप्रमाप्त्यभमाविमातम् च तन्तपुपटयनोयाः न अथमारन्तरत्विस
ससद्ध्यमत। तत्र अप्रमाप्तयनोयाः प्रमामप्तयाः ससयनोगयाः, अप्रमामप्तश्च मविभमागयाः। एविस च ससयनोगमानमासश्रितत्विमातम्
मविभमागमानमासश्रितत्विमातम् च विस्तपुननोयाः अभक्षेदयाः ससध्यमत इमत फलमत। तथमामह अनपुममानमम् - “पटयाः तन्तपुभ्यनो न
मभदतक्षे, तत्ससयनोगमानमाश्रियत्विमातम्, यदम् यतनो मभदतक्षे तयनोयाः ससयनोगनो दृषयाः, यथमा घटपटयनोयाः” इमत, “पटयाः
तन्तपुभ्यनो न मभदतक्षे, तमदभमागमानमासश्रितत्विमातम्, यदम् यतनो मभदतक्षे तयनोयाः मविभमागनो दृषयाः, यथमा महमविमदन्ध्ययनोयाः”
इमत। इत्थस कमायर कमारणयनोयाः अभक्षेदक्षे ससदक्षे समत कमारकव्यमापमारमादम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागमप कमायर स्य सत्त्विमम् ससदस
भविमत। ननपु यमद तन्तपुपटयनोयाः ऐक्यमम् अभ्यपुपगम्यतक्षे, तदमा 'इमक्षे तन्तवियाः, पटश्चमायमम्’ इमत
ससजमाभक्षेदप्रततीत्यनपुपपसत्तयाः इमत चक्षेतम् अवियविमविन्यमासमविरक्षेषससस्थमानभक्षेदक्षेन यपुकयाः एवि ससजमाभक्षेदयाः इमत न मकसञ्चदम्
असमञ्जसमम्।
ननपु उत्पत्तक्षेयाः मविनमारमातम् बपुमदभक्षेदमातम् व्यपदक्षेरभक्षेदमातम् अथर मक्रयमाभक्षेदमातम् व्यविस्थमाभक्षेदमातम् च विस्तपुननोयाः
भक्षेदयाः ससद्ध्यमत इत्यतयाः कमायर कमारणयनोयाः अभक्षेदससमदनर रक्यतक्षे कतपुरमम्, तक्षेन च उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् असदक्षेवि
कमायर मममत ससध्यमत। तथमामह - “पटस्तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे, तत्कमायर त्विक्षेन तत्र नषत्विक्षेन विमा प्रततीयममानत्विमातम्” इमत
उत्पसत्तबपुदक्षेयाः मविनमारबपुदक्षेश्च तन्तपुपटयनोयाः भक्षेदयाः ससध्यमत। दृश्यतक्षे मह लनोकक्षे उत्पसत्तमविनमारबौ मभनयनोयाः
विस्तपुननोरक्षेवि सम्भवितयाः, न अमभनक्षे विस्तपुमन। एविस बपुमदभक्षेदनोऽमप विस्तपुननोभरदस समाब्धियमत। तथमामह - “तन्तवियाः इमक्षे
पटश्चमायमम्” इत्यक्षेविस जमानविद्वैलकण्यममप तन्तपुपटयनोयाः भक्षेदसमाब्धिकमम्। एविस व्यपदक्षेरभक्षेदयाः - “तन्तपुषपु पटयाः”
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इत्यमाब्धिमारमाब्धिक्षेयरूपयाः व्यविहमारभक्षेदनोऽमप विस्तपुननोयाः भक्षेदसमाब्धिकयाः। अथर मक्रयमाभक्षेदनो यथमा "तन्तपुमभयाः पटयाः सतीव्यतक्षे,
पटक्षेन

च

दक्षेहयाः

आमव्रयतक्षे”

इमत

प्रयनोजननोत्पमादनभक्षेदनोऽमप

कमायर कमारणयनोयाः

भक्षेदसमाब्धिकयाः।

एविमम्

अथर मक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदयाः - मविमभनप्रयनोजनजनकत्विमनयमयाः अमप भक्षेदसमाब्धिकयाः। घटक्षेन एवि उदकमम् आमह्रयतक्षे ,
न तपु मपृदमा इमत अथर मक्रयमाकमाररत्विक्षेन मपृद्घटयनोयाः भक्षेदयाः ससद्ध्यमत। कमायर कमारणयनोयाः यमद अभक्षेदयाः स्यमातम् तमहर
मपृबत्पण्डक्षेनमामप उदकमम् आमह्रयक्षेत, घटक्षेनमामप च मभसत्तयाः सम्पमादक्षेत इमत अव्यविस्थमा उपलभ्यक्षेत , समा च
ननोपलभ्यतक्षे

इत्यतयाः

कमायर कमारणयनोयाः

बपुमदव्यपदक्षेरमाथर मक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदमायाः

हक्षेतवियाः

भक्षेदयाः

अङतीकमायर याः।

कमायर कमारणयनोयाः

भक्षेदस

इत्यक्षेविमम्

उत्पसत्त-मविनमार-

समाब्धियन्ततीमत

न

कमायर कमारणयनोयाः

तमादमात्म्यमममत चक्षेतम् न, एतक्षे हक्षेतवियाः न कमायर कमारणयनोयाः विमास्तविमम् भक्षेदस समाब्धिमयतपुमम् अहर बन्त। कपुतयाः इमत चक्षेतम्
एकबस्मनमप

अमभनक्षे

विस्तपुमन

तत्तमदरक्षेषमामविभमारविमतरनोभमाविरूपमम्

औपमासब्धिकस

भक्षेदममादमाय

एतक्षेषमामम्

उत्पसत्तमविनमारमामदहक्षेतन
क मास अमविरनोब्धियाः ससध्यमत, तस्ममातम् नमाबस्त कबश्चतम् मविरनोब्धियाः। तथमामह आह
विमाचस्पमतममश्रिपमादयाः - "यथमा ककमर स्य अङमामन ककमर ररतीरक्षे मनमविरममानमामन मतरनोभविबन्त, मनयाःसरबन्त च
आमविभर विबन्त, न तपु ककमर तयाः तदङमामन उत्पदन्तक्षे प्रध्विससन्तक्षे विमा, एविमक्षेकस्यमायाः मपृदयाः सपुविणर स्य विमा
घटमपुकपुटमादयनो मविरक्षेषमायाः मनयाःसरन्तयाः आमविभर विन्तयाः उत्पदन्तक्षे इत्यपुच्यन्तक्षे, मनमविरममानमाश्च मतरनोभविन्तयाः
मविनश्यबन्त इत्यपुच्यन्तक्षे, न पपुनयाः असतमामम् उत्पमादयाः सतमास विमा मनरनोब्धियाः " इमत। तथमाह्यमाह भगविमानम् कपृष्णदद्वैपमायनयाः
श्रितीमद्भिगविद्गतीतमासपु “नमासतनो मविदतक्षे भमाविनो नमाभमाविनो मविदतक्षे सतयाः” इमत।
असतयाः नरमविषमाणमादक्षेयाः इवि अमविदममानस्यमाथर स्य भमावियाः सत्त्विस न मविदतक्षे , सतयाः मविदममानस्य चमाथर स्य
अभमावियाः असत्त्विस न सम्भविमत इमत श्लनोकमाथर याः।
मपृत्सपुविणमारदयनो यदमा आमविभमारविरूपमविकमाररमासलनयाः तदमा “घटमादययाः उत्पनमायाः” इमत व्यविहमारयाः , यदमा
च मपृदमादययाः कमायर स्य अततीतमाविस्थमारूपससकनोचरमासलनयाः तदमा “घटमादययाः प्रध्विस्तमायाः” इमत व्यविहमारयाः। एविस च
ससस्थमाभक्षेदक्षेन एकबस्मनमप उत्पसत्तमविनमारयनोयाः उपपनत्विमातम् न उत्पसत्तमविनमारबलक्षेन घटमादतीनमास मपृदमामदभ्यनो
मभनत्विस रङ्क्यमम्। एविस बपुमदभक्षेदनोऽमप न भक्षेदसमाब्धिकयाः। तथमामह - पटस्य अनमागतमाविस्थमाविस्थमासपु तन्तपुषपु

"तन्तवियाः इमक्षे” इमत प्रत्यययाः, पटस्य वितर ममानतमाविस्थमावित्सपु च तक्षेषपु “पटनोऽयमम्” इमत प्रत्यययाः इमत
एकबस्मनमप मविलकणबपुमदयाः उपपदतक्षे। “तन्तपुषपु पटयाः” इत्यमाब्धिमारमाब्धिक्षेयरूपयाः व्यपदक्षेरभक्षेदनोऽमप न भक्षेदसमाब्धिकयाः।
तथमामह “इह विनक्षे मतलकमायाः” इमत व्यविहमारयाः यथमा ससद्ध्यमत , तथद्वैवि “तन्तपुषपु पटयाः” इत्यमप अविब्धिक्षेयमम्।
मतलकनमामतरुसमपुदमायस्य एवि विनत्विक्षेन मतलकविनयनोयाः अभक्षेदक्षेऽमप यथमा आब्धिमारमाब्धिक्षेयव्यविहमारयाः , तथमा
तन्तपुपटयनोयाः

अभक्षेदक्षेऽमप

आब्धिमारमाब्धिक्षेयव्यविहमारयाः

उपपदतक्षे

इमत

व्यपदक्षेरभक्षेदनोऽमप

न

भक्षेदसमाब्धिकयाः।

अथर मक्रयमाभक्षेदनोऽमप न भक्षेदसमाब्धिकयाः, विह्न्यमादबौ व्यमभचमारदरर नमातम्। तथमामह एकयाः एवि विमह्नियाः दमाहकयाः, पमाचकयाः,
प्रकमारकश्चक्षेमत कमारणमातम् “यत्र यत्र मविमभनकमायर कमाररत्विस तत्र तत्र विस्तपुभक्षेदयाः” इमत व्यमामप्तनर फलमत। एविमम्
अथर मक्रयमाव्यविस्थमामप न विस्तपुभक्षेदक्षे हक्षेतपुयाः। तथमामह - प्रत्यक्षेकस भपृत्यमायाः ममागर दरर नलकणमामम् अथर मक्रयमास कपुविर बन्त, न
तपु मरमबकमाविहनमम्, ममसलतमास्तपु तक्षे मरमबकमास विहबन्त। एविस तन्तवियाः प्रत्यक्षेकस प्रमाविरणमम् अकपुविमारणमा अमप ममसलतमायाः
सन्तयाः

पटरूपक्षेण

आमविभकरतमायाः

ररतीरमामदकमम्

आच्छमादमयष्यबन्त

इमत।

इत्यक्षेविमम्

उत्पसत्त-मविनमार-

बपुमदव्यपदक्षेरमाथर मक्रयमाव्यविस्थमाभक्षेदमायाः हक्षेतवियाः कमायर कमारणयनोयाः भक्षेदस न समाब्धिमयतपुमहर न्ततीमत समासब्धितमम्। तक्षेन च
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कमायर कमारणयनोयाः तमादमात्म्यमक्षेवि ससद्ध्यमत। कमायर कमारणयनोयाः तमादमात्म्यमादम् ससदस प्रमागपुत्पत्तक्षेयाः कमायर स्य सत्त्विमम् इमत
सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे कमाररकमाकमारक्षेण उमलसखतमायाः पञ्च हक्षेतवियाः समविस्तरमम् आलनोमचतमायाः।

4.6) रकन् यविमादखण्डनमम्
इत्थस सत्कमायर विमादक्षे सयपुमककस समासब्धितक्षे समत बबौदमानमास मतस न समतीचतीनतमामम् आविहबन्त, असतयाः
सदत्पु पत्तक्षेयाः असम्भविमातम्। न मह विन्ध्यमापपुत्रस्य उत्पसत्तयाः दृश्यतक्षे , न च विन्ध्यमापपुत्रमातम् कस्यमचतम् उत्पसत्तयाः
सम्भविमत। नमामप ररमविषमाणस कमारणतयमा दृमषपथमम् अवितरमत। बतीजनमारक्षे अङ्कपुरनोत्पसत्तदरर नमातम् अभमाविमादक्षेवि
भमाविनोत्पसत्तयाः इमत चक्षेतम् न, अङ्कपुरमामदस्थलक्षेऽमप बतीजमावियविक्षेषपु एवि कपुतबश्चतम् मनममत्तमातम् मक्रयमा प्रमादभ
पु र विमत, तक्षेन
बतीजमावियविमायाः पकविमारवियविससस्थमानस पररत्यज्य ससस्थमानमान्तरस च आपदन्तक्षे। तस्ममातम् ससस्थमानमान्तरमादम् अङ्कपुरयाः
उत्पदतक्षे इमत बतीजमावियविस्यद्वैवि कमारणत्विस न तपु अभमाविस्य इमत ससध्यमत।

4.7) मविवितर विमादखण्डनमम्
अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः यतम् मविवितर विमादमम् अङतीकपुविर बन्त तन्मतस न समतीचतीनतमामम् अहर मत। तथमामह तक्षेषमास मतक्षे
ममथ्यमाभकतममदस जगतम्, रपुमकरजतवितम् रज्जपुसपर विदमा। यथमाथर जमानक्षे समत यथमा ममथ्यमाभकतस्य रजतस्य सपर स्य
च बमाब्धिनो भविमत, तक्षेन रपुमकस्विरूपस रज्जपुस्विरूपस च स्वितयाः प्रकमारतक्षे इमत तक्षेषमास मतमम्। दृषमान्तस्तपु समाब्धिपुरवि
क्षे ,
परन्तपु दमाषमारबन्तकक्षे तन सङच्छतक्षे, असमत बमाब्धिक्षे प्रत्यकससदस्य जगतयाः ममथ्यमात्विस विकपुमम् अरक्यत्विमातम्। यत्र
मह बमाब्धिजमानस, मकसञ्चदम् अन्यतम् कमारणस विमा भविमत, तत्रद्वैवि ममथ्यमात्विस्य विकसपु रक्यतक्षे, परन्तपु प्रत्यकससदस जगतम्
कदमामप न बमाध्यतक्षे इमत कमारणमातम् तस्य ममथ्यमात्विस न सङच्छतक्षे। तथमा च कमामपलसकत्रमम् - “जगत्सत्यत्विमम्
अद ष
पु कमारणजन्यत्विमादम् बमाब्धिकमाभमाविमातम्”(६.५२) इमत। तत्र दषपु कमारणजन्यत्विस यथमा पतीतरङ्खजमानमम्।
बमाब्धिकस च 'नक्षेदस रजतमम्’ इमत जमानमम्। न च जगतयाः दषपु कमारणजन्यत्विमम्, प्रकपृत्यमादतीनमामम् अदषपु त्विमातम्। 'नक्षेदस
जगतम्’ इमत प्रत्ययमाभमाविमातम् बमाब्धिकस च नमाबस्त। तस्ममातम् जगतयाः ममथ्यमात्विस नद्वैवि सङच्छतक्षे। श्रिपुमतरमप जगतयाः
सत्यतमास स्पषस प्रमतपमादयमत - “यमददस मकञ्च तत्सत्यममत्यमाचकतक्षे” इमत, “सकयमारचन्द्रिमसबौ ब्धिमातमा
यथमापकविरमकल्पयतम्”इमत। विक्षेदमान्तसकत्रकमारयाः बमादरमायणनोऽमप “पररणमाममातम्” इत्यमामदसकत्रद्वैयाः प्रपञ्चस ब्रहणयाः
पररणमाममम् अभ्यपुपद्वैमत, न तमदवितर मममत।
ननपु “नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन” इत्यमामदश्रिपुत्यमा जगतयाः बमासब्धितत्विक्षेन अमविदमानमाममा कश्चन दनोषयाः
अस्ततीमत अङतीकरणतीययाः इमत चक्षेतम् न , “नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन” इत्यमामदश्रिपुतययाः यमायाः अदद्वैमतमभयाः
प्रपञ्चबमाब्धिकतयमा अमभप्रक्षेयन्तक्षे तमायाः विस्तपुतयाः प्रकरणमानपुसमारक्षेण मविभमागप्रमतषक्षेब्धिपरमायाः , न तपु प्रपञ्चस्य
अत्यन्ततपुच्छतमासम्पमामदकमायाः। "विमाचमारम्भणस मविकमारनो नमामब्धिक्षेयस मपृसत्तकक्षेत्यक्षेवि सत्यमम्” इत्यमामदश्रिपुतयस्तपु
मनत्यतमारूपपमारममासथर कसत्तमामविरहरूपमम् अथर प्रकमारयबन्त, अन्यथमा मपृसत्तकमादृषमान्तस्य अससमदयाः। न मह
लनोक मपृसत्तकमामविकमारमाणमामम् अत्यन्ततपुच्छत्विस ससदमम्, यक्षेन दृषमान्ततमा स्यमातम्। इत्थस मविवितर विमादनो न समतीचतीनयाः,
अमप तपु सत्कमायर विमादयाः एविक्षेमत मदकम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३
15. सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे चतपुथर्यो हक्षेतपुयाः कयाः।
16. कमारणभमाविमामदत्यस्य कयाः अथर याः।
17. “नमासतनो मविदतक्षे भमाविनो नमाभमाविनो मविदतक्षे सतयाः” इमत विमाक्यस कपुत्रमाबस्त।
18. सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे पञ्चमनो हक्षेतपुयाः कयाः।
19. जगतयाः सत्यत्विक्षे कमामपलसकत्रस मकमम्।
20. पकविरपमकमतक्षे विस्तपुननोयाः भक्षेदसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः कक्षे।
21. प्रथमपबङ्कस्थरबदद्वैयाः सह मदततीयपबङ्कस्थमानमास रबदमानमास सङमतयाः समाध्यमा १. असतयाः सतम् जमायतक्षे -

क) नद्वैयमामयकमायाः

२. सतयाः असतम् जमायतक्षे -

ख) बबौदमायाः

३. सतयाः सतम् जमायतक्षे -

ग) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनयाः

४. सतयाः ममथ्यमारूपक्षेण प्रततीमतयाः जमायतक्षे -

घ) समासख्यमायाः

पमाठसमारयाः कमायर मम् उत्पत्तक्षेयाः प्रमागम् सदम् विमा असदम् विक्षेमत प्रश्नक्षे समासख्यमायाः सदक्षेविक्षेमत अङतीकपुविर बन्त। तक्षेषमास मतस्य
दृढतीकरणमाय तक्षे स्विरमास्त्रसम्मतमास यपुमकस प्रदरर यबन्त। तथमामह समासख्यकमाररकमाकमारक्षेण ईश्विरकपृष्णक्षेन
सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे पञ्च कमारणमामन मनगमदतमामन। तमामन मह - असदकरणमातम्, उपमादमानगहणमातम्,
सविर सम्भविमाभमाविमातम्, रकस्य रक्यकमारणमातम्, कमारणभमाविमाच्चक्षेमत। यदम् असतम् तन मक्रयतक्षे, यथमा ररमविषमाणमम्।
कमारकव्यमापमारमातम् पकविर कमायर मम् असच्चक्षेतम् तमहर न मक्रयक्षेत, मक्रयतक्षे च। अतयाः सदक्षेवि पकविरममप। अमप च कमायर
कमारणक्षेन प्रमाकम् सम्बदमम् असम्बदमम् विमा। सम्बदस चक्षेतम् असतयाः सम्बन्ब्धिमानपुपपत्तक्षेयाः प्रमागमप सदक्षेवि कमायर मम्।
असम्बदस चक्षेतम् - इदमक्षेवि अस्य कमारणमम् इदमक्षेवि अस्य कमायर मम् इमत मनयमनो न स्यमातम्। यथमाहह याः असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वै याः सत्त्विसमङमभयाः।
असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।। इमत।
मकस च कमारणमातम् अमभनत्विमातम् कमायर स्य प्रमागसत्त्विस ननोपपदतक्षे। तथमामह - तन्तपुभ्ययाः पटनो न मभदतक्षे
तत्कमायर त्विमातम्। यदम् यतनो मभदतक्षे न ततम् तस्य कमायर मम्। यथमा गबौयाः अश्विस्य। तन्तपुकमायर पटयाः। तस्ममातम् तन्तनोयाः
न मभदतक्षे। यदम् यतनो मभदतक्षे तस्य तक्षेन सह ससयनोगयाः अप्रमामप्तविमार स्यमातम्। यथमा कपुण्डबदरयनोयाः महमविदन्ध्ययनोयाः
विमा। न मह पटस्य तन्तपुमभयाः सह तदम् उभयमम् अबस्त। तस्ममादम् न तन्तपुभ्यनो मभदतक्षे पटयाः इमत अभक्षेदससदक्षेयाः
कमायर प्रमागमप सदक्षेवि इमत ससदमम्।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. असत्कमायर विमादस्य ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।
2. रकन्यकमायर विमादस्य ससकक्षेपक्षेण पररचययाः दतीयतमामम्।
3. मविवितर विमादस्य सममासक्षेन पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
4. सत्कमायर विमादस्य सममासक्षेन पररचययाः प्रदतीयतमामम्।
5. सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे कमारणमामन कमामन। तक्षेषमास यथक्षेच्छस दयनोयाः मविस्तरक्षेण आलनोचनस मक्रयतमामम्।
6. सत्कमायर विमादमाभ्यपुपगमक्षे कमारणभमाविमामदमत हक्षेतपुस मविस्तरक्षेण प्रमतपमादयत।
7. सत्कमायर विमादमदरमा रकन्यविमादखण्डनस सममासक्षेन सलखत।
8. मविवितर विमादयाः कथस न रमास्त्रसम्मतयाः इमत समासख्यदरर नमदरमा मविचमायर तमामम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 1. ग) नद्वैयमामयकमानमामम्।
2. ख) समासख्यमानमामम्।
3. घ) अदद्वैतविक्षेदमाबन्तनमामम्।
4. क) बबौदमानमामम्।
5. ग) मविवितर याः।
6. सतत्त्वितनोऽन्यथमाप्रथमा मविकमारयाः।
7. पकविररूपमापररत्यमागक्षेन असत्यनमानमाकमारक्षेण प्रमतभमासयाः मविवितर याः। यथमा - रपुमककमायमास रजतस्य, रज्ज्विमास विमा
सपर स्य प्रततीमतयाः।

8. अव्यकरूपक्षेण।
9. असदकरणमादपपु मादमानगहणमातम् सविर सम्भविमाभमाविमातम्। रकस्य रक्यकरणमातम् कमारणभमाविमाच्च
सत्कमायर मम्।। इमत।

10. ग) पञ्च।
11. कमारणक्षे तदमात्मनमा वितर ममानमा कमायर स्य अव्यमाकपृतमाविस्थमारूपमा अनमागतमाविस्थमा एवि कमायर मनयमाममकमा
रमकयाः।

12. नरमविषमाणवितम् असतयाः उत्पसत्तनर भविततीमत बनोध्यतक्षे।
13. उपमादमानमानमास कमारणमानमास गहणस कमायरण सम्बन्ब्धियाः इमत उपमादमानगहणमम्।
14. असत्त्विक्षे नमाबस्त सम्बन्ब्धियाः कमारणद्वैयाः सत्त्विसमङमभयाः। असम्बदस्य चनोत्पसत्तममच्छतनो न व्यविबस्थमतयाः।।
इमत।

15. रकस्य रक्यकरणमातम् इमत।
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16. कमारणभमाविमातम् इत्यस्य अथर याः कमायर स्य कमारणमात्मकत्विमादम् इमत।
17. श्रितीमद्भिगविद्गतीतमायमामम्।
18. कमारणभमाविमातम् इमत।
19. “जगत्सत्यत्विमम् अदषपु कमारणजन्यत्विमादम् बमाब्धिकमाभमाविमातम्” इमत।
20. उत्पसत्तयाः, मविनमारयाः, बपुमदभक्षेदयाः, व्यपदक्षेरभक्षेदयाः, अथर मक्रयमाभक्षेदयाः, व्यविस्थमाभक्षेदश्च विस्तपुननोयाः
भक्षेदसमाब्धिकमायाः हक्षेतवियाः।

२१. १.ख), २.क), ३.घ), ४.ग)

॥ इमत चतपुथरयाः पमाठयाः ॥
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