विक्षे द मान्तक्षे प्रमाममाणमामन
५

5) प्रत्यकखण्डक्षे प्रममा
प्रस्तमाविनमा
भमारतक्षे आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन दरर नमानमास मविभमागयाः मक्रयतक्षे। आबस्तकदरर नक्षेषपु विक्षेदमान्तदरर नमम्
अन्यतममम्। विक्षेदमान्तमतक्षे षटम् प्रममाणमामन सबन्त। अबस्मनम् पमाठक्षे दरर नस , दरर नप्रयनोजनमम्, दरर नभक्षेदमायाः, दरर नभक्षेदक्षेन
प्रममाणभक्षेद इत्यमामदकस सममासक्षेन उपन्यस्यतक्षे। मकञ्च विक्षेदमान्तदरर नक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तयाः मविमरषमादद्वैतविक्षेदमान्तयाः
दद्वैतविक्षेदमान्तयाः इत्यमामदमविभमागमायाः सबन्त। तथमामप विक्षेदमान्तदरर मम् इत्यपुकक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नमम् इत्यक्षेवि अत्र मत्विमा
अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे यमामन प्रममाणमामन तमामन अत्र उपविण्यर न्तक्षे। अतयाः एतमामन प्रममाणमामन अदद्वैतविक्षेदमान्तदरर नक्षे
सम्मतमामन इमत बनोदव्यमम्।

उद्दक्षेश् यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 दरर नस मकमममत जमास्यमत।
 दरर नभक्षेदमानम् जमास्यमत।
 दरर नप्रयनोजनस जमास्यमत।
 पपुरुषमाथमारनम् जमात्विमा स्विजतीविनस यमापमयतपुस मविविक्षेकस लभक्षेत।
 प्रममाणपदमाथर बपुद्ध्विमा प्रममाणस्य ममहममानस जमास्यमत।
 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे प्रत्यकप्रममाणस मकमममत जमास्यमत।

5.1) दरर नमम्
दृमररम् प्रक्षेकणक्षे इमत ब्धिमातनोयाः ल्यपुटम्-प्रत्यययनोगक्षेन दरर नरबदयाः मनष्पदतक्षे। प्रक्षेकणमम् अत्र न कक्षेविलस चकपुषमा
दरर नमम् अमप तपु जमानसमाममान्यमम्। अथमारतम् यदमप जमानस बनोब्धियाः बपुमदयाः प्रममा प्रमममतयाः जमायतक्षे ततम् प्रक्षेकणमम्।
ब्धिमातनोयाः अथर याः फलस व्यमापमारश्च। दृमरब्धिमातनोयाः अथर याः जमानरूपस फलमम्, तदनपुककलयाः व्यमापमारश्च। स
व्यमापमारयाः फलमानपुककलयाः अथमारतम् फलजनकयाः। अत्र अनपुककलत्विस मह जनकत्विमम्। अतयाः फलस्य व्यमापमारक्षे
अनपुककलत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत।
कपृत्यल्यपुटनो बहह लमम् इमत सकत्रक्षेण ल्यपुटम् प्रत्यययाः बमाहह लकमाथर भविमत। तक्षेन दरर नरबदस्य मविमभनमा
अथमारयाः सम्भविबन्त। तथमामह व्यपुत्पत्तययाः भमारततीयदरर नमम्
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दृश्यतक्षे अनक्षेन इमत करणव्यपुत्पनयाः दरर नरबदयाः। तदमा जमानमानपुककलव्यमापमारकरणस दरर नमम् इत्यथर्यो
लभ्यतक्षे। जमानजनकव्यमापमारस्य करणस रमास्त्रमम्। जमानस्य करणमामन यमामन सपुप्रससदमामन प्रममाणमामन तमान्यमप
भविबन्त। अतयाः दरर नमम् तपु रमास्त्रमम् प्रममाणस विमा।
पश्यमत

इमत

कतपृर व्यपुत्पनयाः

दरर नरबदयाः।

अथमारतम्

कतर रर

ल्यपुटम्,

ल्यपुयाः

विमा।

तदमा

जमानमानपुककलव्यमापमारविमानम् दरर नयाः इत्यथर्यो लभ्यतक्षे। जमानजनकव्यमापमारस्य आश्रिययाः तपु जमातमा अथमारतम् प्रममातमा।
यतम् दृश्यतक्षे तदम् दरर नमम् इमत कमर व्यपुत्पनयाः। तदमा जमानमानपुककलव्यमापमारजन्यजमानस्य मविषययाः दरर नमम्
इत्यथर्यो लभ्यतक्षे। जमानस्य मविषयस्तपु प्रमक्षे य मम् भविमत।
दृश्यतक्षे इमत दरर नमम् इत्यत्र भमाविव्यपुत्पनयाः दरर नरबदयाः। जमानपुककलव्यमापमारजन्यजमानमम् इमत अथर्यो
लभ्यतक्षे। इदस जमानस तपु प्रममा एवि।
इत्थस दरर नरबदस्य चतपुब्धिमार व्यपुत्पसत्तयाः सम्भविमत। एविञ्च दरर नरबदस्य प्रममाणस प्रममातमा प्रमक्षे य मम्
प्रममा च इत्यक्षेतक्षे चतपुब्धिमार अथमारयाः भविबन्त।
यदमा भमारततीयदरर नस नमाबस्तकदरर नमम् आबस्तकदरर नस इमत रबदप्रयनोगयाः भविमत तदमा, यदमा चनोच्यतक्षे
दरर नस पठमामम, दरर नमम् अध्यमापयमामम इत्यमामद तदमामप दरर नरबदस्यमाथर याः प्रममाणमम् अथविमा रमास्त्रमम् इत्यक्षेवि।
रमास्त्रमम् मकस तमावितम् रमास्त्रमम्। रमासपु अनपुमरषबौ इमत ब्धिमातनोयाः करणक्षे षषनम्-प्रत्ययक्षेन रमास्त्ररबदयाः व्यपुत्पनयाः।
मविसब्धिमनषक्षेब्धिभक्षेदक्षेन अनपुरमासनस मदमविब्धिमम्। तथमामह अमभयपुकनोमकयाः प्रविपृसत्तविमार मनविपृसत्तविमार मनत्यक्षेन कपृतकक्षेन विमा।
पपुससमास यक्षेननोपमदश्यक्षेत तच्छमास्त्रममभब्धितीयतक्षे॥
यतम् पपुससयाः अथमारतम् मत्यर स्य मनत्यक्षे प्रविपृसत्तमम् उपमदरमत मविदब्धिमामत, अमनत्यक्षे मनविपृसत्तमम् उपमदरमत ततम्
रमास्त्रमम्।

5.2) दरर नमामन
भमारतक्षे आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन दरर नमानमास दक्षेब्धिमा मविभमागयाः मक्रयतक्षे। मकममाबस्तकत्विस मकस विमा
नमाबस्तकत्विमम्। विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस यमामन दरर नमामन अङतीकपुविर बन्त तमामन आबस्तकदरर नमामन। यमामन च विक्षेदस्य
प्रमाममाण्यस नमाङतीकपुविर बन्त तमामन नमाबस्तकदरर नमामन इमत मविभमागयाः सपुबनोब्धियाः। विक्षेदप्रमतपमादस स्वितीकपु विर बन्त,
समथर यबन्त, मविदब्धिमत तमामन आबस्तकदरर नमामन। यमामन विक्षेदप्रमतपमादस्य मविरनोब्धिस कपुविर बन्त तमामन
नमाबस्तकदरर नमामन। नमाबस्तकनो विक्षेदमनन्दकयाः इमत मनपुमपुमनयाः।
त्रतीमण नमाबस्तकदरर नमामन। षडम् आबस्तकदरर नमामन।
नमाबस्तकदरर नमामन मह - १) चमाविमारकदरर नमम् २) जद्वैनदरर नमम् ३) बबौददरर नमम्। बबौददरर नस्यमामप
चत्विमारनो भक्षेदमायाः सबन्त। तथमामह १) ममाध्यममकदरर नमम् २) यनोगमाचमारदरर नमम् ३) सबौत्रमाबन्तकदरर नमम् ४)
विद्वैभमामषकदरर नमम् इमत। इत्थमम् आहत्य नमाबस्तकदरर नमामन षडम् भविबन्त।
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षडम् आबस्तकदरर नमामन मह - १) न्यमायदरर नमम् २) विद्वैरक्षेमषकदरर नमम् ३) समासख्यदरर नमम् ४)
यनोगदरर नमम् ५) पकविरमतीममाससमादरर नमम् ६) उत्तरमतीममाससमादरर नमम् इमत। अत्र उत्तरमतीममाससमापदक्षेन विक्षेदमान्तदरर नस
बनोध्यतक्षे।

5.3) प्रममाणमामन
मकस दरर नस कमत प्रममाणमामन उररतीकरनोततीमत ससकक्षेपक्षेण उच्यतक्षे। तथमामह कमाररकमायाः प्रत्यकमक्षेकस चमाविमारकमायाः कणमाद-सपुगतबौ पपुनयाः। (आहर तमायाः प्रत्यकमनपुममानस चक्षेमत)
अनपुममानस च तच्चमामप समाङ्ख्यमायाः रबदस च तक्षे उभक्षे॥
न्यमायद्वैकदक्षेमरननोऽप्यक्षेविमपुपममानस च कक्षेचन।
अथमारपत्त्यमा सहद्वैतमामन चत्विमायमारह प्रभमाकरयाः॥ (ममाध्विमायाः प्रत्यकस रबदश्चक्षेमत)
अभमाविषष्ठमान्यक्षेतमामन भमाटमा विक्षेदमाबन्तनस्तथमा।
ससभविद्वैमतह्ययपुकमामन तमामन पबौरमामणकमा जगपुयाः॥
सरलमाथर याः - चमाविमारकमायाः प्रत्यकमम् इमत एकमक्षेवि प्रममाणमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। कमाणमादमायाः विद्वैरक्षेमषकमायाः,
बबौदमायाः रमाक्यमायाः, आहर तमायाः जद्वैनमायाः च प्रत्यकमम् अनपुममानस चक्षेमत प्रममाणदयमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। समासख्यमायाः
नद्वैयमामयकमायाः च प्रत्यकमम् अनपुममानस रबदयाः चक्षेमत प्रममाणत्रयमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। कक्षेमचतम् नद्वैयमामयकमायाः तपु
उपममानममप

अङतीकपुविर बन्त।

इत्थस

नद्वैयमामयकमायाः

चत्विमारर

प्रममाणमामन

स्वितीकपुविर बन्त

इमत

प्रससमदयाः।

मतीममाससकद्वैकदक्षेमरनयाः प्रमाभमाकरमायाः प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानस रबदयाः अथमारपसत्तयाः इमत पञ्च प्रममाणमामन
प्रस्तपुविबन्त। भमाटमतीममाससकमायाः विक्षेदमाबन्तनयाः च प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानस रबदयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः इमत
षटम् प्रममाणमामन प्रस्तपुविबन्त। पबौरमामणकमास्तपु प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानस रबदयाः अथमारपसत्तयाः अनपुपलबबब्धियाः
सम्भवियाः ऐमतह्यस च इमत अषबौ प्रममाणमामन अभ्यपुपगच्छबन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. दरर नरबदस्य व्यपुत्पसत्तस सलखत।
2. बबौदमतक्षे इदस न प्रममाणमम्।
१) अनपुममानमम् २) प्रत्यकमम् ३) रबदयाः ४) एषपु मकममप न।

3. रबदप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपुविर बन्त।
१) पबौरमामणकमायाः २) विक्षेदमाबन्तनयाः ३) भमाटमायाः ४) बबौदमायाः

4. अनपुममानप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपुविर बन्त।
१) चमाविमारकमायाः २) विक्षेदमाबन्तनयाः ३) भमाटमायाः ४) बबौदमायाः

5. अथमारपसत्तप्रममाणमम् एतक्षे नमाङतीकपुविर बन्त।
१) पबौरमामणकमायाः २) विक्षेदमाबन्तनयाः ३) भमाटमायाः ४) नद्वैयमामयकमायाः
भमारततीयदरर नमम्
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6. प्रत्यकमम् अनपुममानस चक्षेमत दक्षे एवि प्रममाणक्षे इमत कक्षे न विदबन्त।
१) चमाविमारकमायाः २) विद्वैरक्षेमषकमायाः ३) आहर तमायाः ४) नद्वैयमामयकमायाः

7. स्तम्भयनोयाः बस्थतमानम् परस्परसम्बदमानम् मक्षेलयत।
क -स्तम्भयाः

ख -स्तम्भयाः

१) प्रममाणमम्

क) दृरम्-ब्धिमातनोयाः भमाविक्षे ल्यपुटम्

२) प्रममातमा

ख) दृरम्-ब्धिमातनोयाः कमर मण ल्यपुटम्

३) प्रमक्षेयमम्

ग) दृरम्-ब्धिमातनोयाः करणक्षे ल्यपुटम्

४) प्रममा

घ) दृरम्-ब्धिमातनोयाः कतर रर ल्यपुटम्

५) आबस्तकदरर नमम्

ङ) विक्षेदस्य प्रमाममाण्यस नमामभमतमम्

६) नमाबस्तकदरर नमम्

च) विक्षेदस्य प्रमाममाण्यमम् अमभमतमम्

5.4) पपुरु षमाथर याः
सविरऽमप प्रमामणनयाः इषस प्रमाप्तपुमम् इच्छबन्त। अमनषस पररहतपुरमम् इच्छबन्त। मकममषमम् मकस विमा अमनषमम्।
सपुखमम् इषमम् दयाःपु खस मह अमनषमम्। अत एवि सपुखस्य उपमाययाः अमप इषयाः। दयाःपु खस्य उपमाययाः अमप अमनषयाः।
सविरऽमप प्रमामणनयाः सपुखस लबब्धिपुस दयाःपु खस च दरक तीकतपुर प्रयतन्तक्षे। सपुखस मदमविब्धिमम्। मनत्यमम् अमनत्यस च।
मनत्यस सपुखमम् आत्मसपुखमम्। ततम् जन्यमम् नमाबस्त। न कक्षेनमामप कमारणक्षेन ततम् सपुखमम् उत्पदतक्षे। ततम् सपुखमम् तपु
आत्मस्विभमावियाः एवि। अमनत्यमम् सपुखमम् जन्यमम् अबस्त। तस्य मकममप कमारणमम् अबस्त। अमनत्यसपुखस्य
कमारणस मह ब्धिमर याः। ब्धिमर मविनमा सपुखस नद्वैवि भविमत। ब्धिमर्योऽमप जन्ययाः अबस्त। विक्षेदमविमहतयमागमामदयाः ब्धिमर याः।
तदमागमामदजन्ययाः पपुण्यमाख्ययाः अदृषमविरक्षेषनो विमा ब्धिमर याः। ब्धिमर याः अन्तयाःकरणक्षे मविदममानयाः कबश्चतम् गपुणमविरक्षेषयाः। अथविमा
स्विगमारमदरक्षेवि ब्धिमर याः।
दयाःपु खस्य मकममप कमारणस तपु स्यमादक्षेवि। सपुखस विमा दयाःपु खस विमा कमारणस मविनमा नद्वैवि उत्पदक्षेतक्षे। सपुखस्य मकस
कमारणमम् इमत यथमायथमम् असबन्दग्ब्धिस च जमानमम् आविश्यकमम्। तक्षेन इषस यतम् सपुखस तस्य यतम् समाब्धिनस तत्र
मनष्ठयमा प्रविपृसत्तयाः भविक्षेतम्। मकञ्च सपुखस्य कमत भक्षेदमायाः सबन्त तदमप स्पषस जमानतीयमातम्। इत्थमम् 'इदस ममदषसमाब्धिनमम्'
इमत जमानमम् प्रविपृसत्तस प्रमत कमारणस भविमत।
अथ्यर तक्षे इमत अथर याः। पपुरुषस्य अथर याः पपुरुषमाथर याः। अथविमा पपुरुषक्षेण अथ्यर तक्षे स पपुरुषमाथर याः। अथमारतम्
पपुरुषयाः नरनो विमा नमारती विमा यदम् कमामयतक्षे इच्छमत अथर यतक्षे स एवि पपुरुषमाथर याः।
पपुरुषयाः सपुखमक्षेवि अथर यतक्षे। अतयाः सपुखमक्षेवि मह पपुरुषमाथर याः सकलप्रमामणसमाब्धिमारणयाः। सपुखस्य प्रकमारमायाः
सबन्त। अतयाः एवि पपुरुषमाथर स्य प्रकमारमायाः सबन्त। मनत्यसपुखस मह मनोकयाः कथ्यतक्षे। अमनत्यसपुखस मह कमामयाः
कथ्यतक्षे। कमामस्य कमारणस मह ब्धिमर याः कथ्यतक्षे। ब्धिमर स्य समाब्धिनस मह अथर याः कथ्यतक्षे। अथर्यो मह ब्धिमर स्य समामगती
ब्धिनमामदकमम्। एविस ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः सपुप्रससदमा विद्वैमदकससस्कपृतबौ। तक्षेषपु कमाममनोकबौ मपुख्यबौ।
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कमामस्य समाकमातम् कमारणस ब्धिमर याः। ब्धिमर स्य प्रयनोजकयाः अथर याः। कमामलमाभमाय एवि ब्धिमर याः अथर याः च सक्षेव्यतक्षे नमान्यथमा।
अतयाः ब्धिममारथर्मौ गबौणबौ। मपुख्ययनोयाः कमाममनोकयनोयाः अमप मनोकयाः मनत्ययाः। अतयाः मनोकयाः एवि परमयाः पपुरुषमाथर याः। अथर याः
अमनत्ययाः इमत प्रत्यकक्षेण जमायतक्षे। इबन्द्रियजन्यस सपुखमम् कमणकमम् इमत तदमप अमनत्यमक्षेवि इमत अनपुभविससदमम्।
अमनत्यसपुखस्य कमारणस ब्धिमर याः अमप अमनत्ययाः एवि। न मह कमारणसत्त्विक्षे कमायमारभमावियाः भविमत।
विक्षेदमान्तक्षे श्रिपुमतयाः तदनपुककलमा यपुमकयाः अनपुभविश्च इमत एततम् मत्रतयमम् सदमा प्रममाणत्विक्षेन उपन्यस्यतक्षे।
कमाममादतीनमामम् अमनत्यत्विक्षे श्रिपुमतयाः प्रममाणमम् - तदथक्षेह कमर मचतनो लनोकयाः कतीयतक्षे एविमक्षेविमामपुत्र पपुण्यमचतनो
लनोकयाः कतीयतक्षे। (अथर याः - इह अबस्मनम् लनोकक्षे ब्धिममारब्धिमर कमर मनममर तयाः लनोक्यतक्षे इमत लनोकयाः घटमामदयाः यथमा कतीयतक्षे
तथमा लनोकमान्तरक्षे पपुण्यमनममर तयाः लनोकयाः स्विगमारमदयाः नश्यततीमत।)
तथमा च स्मपृमतयाः - तक्षे तस भपुक्त्विमा स्विगर लनोकस मविरमालस कतीणक्षे पपुण्यक्षे मत्यर लनोकस मविरबन्त। (गतीतमा ९.२१)

(अथर याः - यक्षे पपुण्यमम् आसमाद स्विगर गच्छबन्त तक्षे मविरमालस मविस्ततीणर स्विगर लनोकस भपुक्त्विमा यदमा तद्भिनोगजनकस पपुण्यस
कतीणस भविमत तदमा मत्यर लनोकमम् मनपुष्यलनोकस मविरबन्त जमनस लभन्तक्षे। ) अत्र गतीतनोकक्षेयाः इदस स्पषस यतम् पपुण्यस कतीणस
भविमत। अथमारतम् ब्धिमर याः पपुण्यमम् अमनत्यमम् अबस्त। अतयाः तज्जन्यमम् सपुखमम् कमामयाः अमप अमनत्ययाः एवि।
तथमामह यपुमकयाः - यत्कपृतकस तदमनत्यमम् इमत मनयमयाः दृषमानपुममाननोभयससदयाः। ब्धिमर याः कमर जन्ययाः। अतयाः
अमनत्ययाः। कमामयाः ब्धिमर जन्ययाः। अतयाः अमनत्ययाः। ब्धिमर लमाभयाः कथस भविततीमत जद्वैमममनमपुमनप्रणतीतक्षे ब्धिमर मतीममाससमारमास्त्रक्षे
समविस्तरस विमणर तमबस्त। तत्र प्रथमस सकत्रमम् - अथमातनो ब्धिमर सजजमासमा इमत।
इत्थस ससदमम् यतम् मनोकयाः एवि परमयाः पपुरुषमाथर याः मनत्यत्विमातम्। मनोकयाः ब्रहजमानमादम् भविमत इमत
अदद्वैतविक्षेदमान्तस्य ससदमान्तयाः। अतयाः ब्रह्म मकमम्। तज्जमानस मकमम्। तलमाभस्य प्रममाणस मकमममत सजजमासमा।
तमनविपृत्तयक्षे अदद्वैतविक्षेदमान्तमतमानपुककलमामन प्रममाणमामन मनरूप्यन्तक्षे। एतमामन प्रममाणमामन एवि एतक्षेषमास पमाठमानमास प्रब्धिमानस
मविषययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
8. सविर प्रमामणनयाः मकमच्छबन्त।
9. सविर प्रमामणनयाः मकस नक्षेच्छबन्त।
10. सपुखस कमतमविब्धिमम्। मकस च ततम्।
11. मकस मनत्यसपुखमम्।
12. मकममनत्यस सपुखमम्।
13. अमनत्यसपुखस्य कमारणस मकमम्।
14. दयाःपु खस्य कमारणस मकमम्।
15. प्रविपृसत्तस प्रमत मकस जमानस कमारणस भविमत।
16. पपुरुषमाथर पदस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा।
17. पपुरुषमाथमारयाः कमत कक्षे च।
भमारततीयदरर नमम्
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18. गबौणमपुख्यभक्षेदक्षेन पपुरुषमाथमारनम् सलखत।
19. मनोकस्य परमपपुरुषमाथर त्विक्षे कनो हक्षेतपुयाः।
20. मनोकयाः कस्ममादम् भविमत।

5.5) जमानमम्
5.5.1) प्रस्तपुम तयाः
जमानमम् बनोब्धियाः प्रममा प्रमममतयाः बपुमदयाः प्रततीमतयाः इमत प्रमाययाः सममानमाथर कमायाः रबदमायाः।
लबौमककक्षे व्यविहमारक्षे 'अयस जमानती’, 'स बहह जमानमामत’, 'असबौ बपुमदममानम्' इत्यमादतीमन विमाक्यमामन
प्रयपुज्यन्तक्षे। 'अयमम् असब्धिकस जमानमामत' इमत विमाक्यक्षे जमानरबदस्य ययाः अथर याः स रमास्त्रक्षे अमभप्रक्षेतयाः नमाबस्त। रमास्त्रक्षे
यदमप बहह मन लकणमामन जमानस्य कपृतमामन तथमामप समाममान्यतयाः जमानस मकमममत तपु बनोदव्यमम्।
प्रममाणमामदमविषयस्य पठनमाय सपुबनोब्धिमाय च बहह मन पमाररभमामषकपदमामन प्रयपुज्यन्तक्षे। तक्षेषमास मविषयक्षे स्पषस जमानमम्
अपक्षेमकतमम्। अतयाः इतयाः परस तमामन प्रस्तकयन्तक्षे।

5.5.2) जमानमम्
प्रथममम् जमानमम् कथमम् उत्पदतक्षे इमत प्रमक्रयमा प्रदश्यर तक्षे।
मम सम्मपुखक्षे घटयाः अबस्त। चकपुभ्यमारमम् घटस पश्यमामम। यमावितम् घटस पश्यमामम तमावितम् अन्यत्र बस्थतस पटस
न पश्यमामम। यदमा अन्यत्र बस्थतस पटस पश्यमामम तदमा पकविरघटमम् अन्यत्र बस्थतस घटस विमा न पश्यमामम। एविमम्
एकस्य पदमाथर स्य यदमा भमानस भविमत तदमा अपरस्य पदमाथर स्य तत्कणक्षे भमानस न भविमत। पटदरर नमानन्तरमम् पपुनयाः
तमक्षेवि घटस पश्यमामम चक्षेद म् उत्तरकणक्षे घटजमानमम् भमवितपुमहर मत। परन्तपु एककमालमम् इबन्द्रियस्य यक्षेन पदमाथरन
सम्बन्ब्धियाः अबस्त तस्यद्वैवि भमानस भविमत, नमान्यस्य। तबस्मनम् कणक्षे उत्पनस भमानमक्षेवि बनोब्धियाः, जमानमम् कथ्यतक्षे। यदमा
घटस पश्यमामम तदमा घटजमानमम् अथमारतम् घटमविषयकस जमानमम् अबस्त। तदमा पटजमानस नमाबस्त। यदमा पटस पश्यमामम
तदमा पटजमानमम् अबस्त। मकन्तपु तदमा घटजमानस नमाबस्त। यदमप पकविरकणक्षे घटजमानमम् आसतीतम् तथमामप
वितर ममानकणक्षे तपु पटजमानमम् अबस्त, घटजमानस नमाबस्त। वितर ममानकणक्षे यदम् भमानस तदक्षेवि जमानमम्। पकविरकणक्षे एकमम्
जमानमम् उत्पनमम् मदततीयकणक्षे वितर ममानकणक्षे मदततीयस जमानमम् उत्पनमम्। परन्तपु पकविरकणस्य जमानमम् इमत
वितर ममानकणक्षेऽमप जमानमम् इमत न उच्यतक्षे। अतयाः घटदरर नमानन्तरमम् यदमा पटस पश्यमामम तदमा घटपटयनोयाः जमानमम्
अबस्त इमत न उच्यतक्षे। ननपु यमद बहह कणमम् यमावितम् एकमक्षेवि मविषयमम् पश्यमामम चक्षेतम्। यमद घटमक्षेवि मनरन्तरमम्
मकसञ्चतम् कमालस पश्यमामम तदमा तपु तमाविमत कमालमासरक्षे सविरषपु कणक्षेषपु मविदममानस जमानमम् एकमक्षेवि। एकमक्षेवि जमानस
मनरन्तरमम् अबस्त। अथमारतम् प्रमतकणस मभनमभनमविषयमाणमास जमानस भविमत चक्षेतम् प्रमतकणस जमानस मभनमम्। एविञ्च
वितर ममानकणक्षे यदम् जमानस तदक्षेवि जमानमम्। पकविरकणक्षेषपु उत्पनस जमानमम् वितर ममानकणक्षे जमानत्विक्षेन गपृह्यतक्षे। यथमा एकस
पपुस्तकस पमठतमम्। ततयाः परस अपरस पपुस्तकस पठमत, घटस विमा पश्यमत। तदमा प्रथमपपुस्तकस्य जमानस तस्य अबस्त
इमत रमास्त्रतीयरद्वैल्यमास न कथ्यतक्षे। यतनो मह वितर ममानकणक्षे तस्य अन्तयाःकरणक्षे वितर ममानजमानमक्षेवि अबस्त।
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5.5.3) अनपुभ वियाः सस स् कमारयाः स्मपृम तयाः च
जमानस्य यनो मविषययाः सयाः अथर याः पदमाथर याः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे। यदमा मविषयस्य जमानस
भविमत तदमा कदमामचतम् अपक्षेकमाबपुमदयाः भविमत, कदमामचतम् उपक्षेकमाबपुमदयाः भविमत। यथमा नगरमामदषपु गमनकमालक्षे बहह नम्
जनमानम् गपृहमामण विपृकमानम् च पश्यमामयाः। परन्तपु तक्षेषमास दरर नस भवितपु इमत मननोभमावियाः नमाबस्त। तत्र दरर नस भविमत चक्षेतम्
भवितपु, न भविमत चक्षेन भवितपु इमत उदमासतीनमननोभमावियाः अबस्त। अथमारतम् दरर नस्य उपक्षेकमा अबस्त। परन्तपु यदमा
मकममप स्थलस भविनमम् दगपु र दृश्यमम् विमा द्रिषपु स गच्छमामयाः तदमा तपु तत्र अविब्धिमानमम् अबस्त। मकञ्च परविमतर कमालक्षे
विदमामयाः यदम् 'अहस तत्र दगपु र दृषविमानम्। दगपु र रमाजप्रमासमादमम् दृषविमानम्। मबन्दरस दृषविमानम्। मबन्दरमम् अमत प्रमाचतीनमम्
अबस्त' इत्यमामद। परन्तपु ममागर यमानम् जनमानम् विपृकमानम् विमा दृषविन्तयाः तमानम् न तथमा सम्यकम् स्मरमामयाः परविमतर कमालक्षे।
परविमतर कमालक्षे यदमा स्मरणस स्मपृमतयाः विमा भविमत, तदमा तपु न स दगपु र याः, न विमा तदम् मबन्दरस सम्मपुखक्षे अबस्त। तथमामप
तमदषयकस स्मरणस भविमत। अत एवि वियस तत्र दृषमानमामम् बहह नमामम् दृश्यमानमामम् विणर नस कतपुर प्रभविमामयाः। तमहर
पकविरदृषस्य मकममप मचह्निमम् , कबश्चतम् ससस्कमारयाः अन्तयाःकरणक्षे उत्पनयाः। ततम् मचहमम्, स ससस्कमारयाः एवि
परविमतर कमालक्षे स्मपृमतस प्रमत कमारणस भविमत। यदमा दगपु र दरर नस भविमत तदमा दरर नक्षेन यदम् यदम् जमानमम् उत्पदतक्षे तदम्
सविर ममप जमानमम् अनपुभवियाः इमत कथ्यतक्षे। अयमम् अनपुभवियाः अपक्षेकमाबपुमदविरमातम् अन्तयाःकरणक्षे मकममप मचह्निस , कममप
ससस्कमारस करनोमत। स ससस्कमारयाः एवि उदद
पु याः भविमत चक्षेतम् स्मपृमतस जनयमत, उत्पमादयमत। ससस्कमारस्य उदनोब्धिमाथर म,म्
जमागपृत्यथर मम् अमप मकममप कमारणमम् आविश्यकमम्। यथमा पयर टनमम् सममाप्य आगतमम् ममामम् ममत्रमामण पपृच्छबन्त , मकस
मकस दृषमममत। तदमा अहस ममत्रक्षेभ्ययाः दृषमामन दृश्यमामन विणर यमामम। अथमारतम् अहस स्ममारमम् स्ममारस कथयमामम। अत्र
ममत्रमाणमास प्रश्नविरमातम् ससस्कमारयाः उदद
पु याः भविमत, मविजपृम्भतक्षे, स्फपुरमत। स ससस्कमारयाः स्मपृमतस जनयमत,
उत्पमादयमत।
एविमम् अपक्षेकमाबपुमदसहकपृतयाः अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत। स ससस्कमारयाः उदनोब्धिकविरमातम् स्मपृमतस
जनयमत।
इत्थमम् जमानमम् मदमविब्धिमम् - अनपुभवियाः स्मपृमतयाः च।
यदमा पपुरमा अन्यत्र दृषमम् मबन्दरमामदकमम् अहमम् अब्धिपुनमा स्मरमामम तदमा यदम् जमानस ततम् स्मपृमतयाः।
स्मपृमतमभनमम् जमानमम् मह अनपुभवियाः।
ययाः जमानमामत स जमातमा कथ्यतक्षे, यस्य प्रममा भविमत स प्रममातमा कथ्यतक्षे। जमातमा एवि प्रममातमा।
लबौमककक्षे व्यविहमारक्षे 'अयस जमानती जनयाः' इमत यदमा विदबन्त जनमायाः तदमा तस्यमाथर याः भविमत यदम् अयस जनयाः
बहह नम् मविषयमानम् जमातविमानम्। यदमा जमातविमानम् तदमा तदम् जमानमम् तस्य अन्तयाःकरणक्षे ससस्कमारमम् अकरनोतम्। यमद स
विमाञ्छमत तमहर ससस्कमारस्य समाहमाय्यक्षेन सयाः अब्धिपुनमा बहह नम् मविषयमानम् स्मतपुर रक्ननोमत। अतयाः अयस जनयाः जमानतीमत।
परन्तपु वितर ममानकणक्षे स सकलमविषयमानम् जमानमामत इमत रमास्त्रतीयरद्वैल्यमा विकसपु न रक्यतक्षे। एविमम् अयस जमानती
इत्यस्य अथर याः अयमम् अनपुभविजन्यससस्कमारविमानम् इत्यथर याः।
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5.5.4) प्रममा प्रममातमा प्रमक्षे य याः
जमानस्य मविषययाः अथर याः पदमाथर याः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे इमत उकमक्षेवि। दनोषरमहतस जमानमक्षेवि
प्रममा इमत समाममान्यतयाः कथ्यतक्षे। तमादृरजमानस्य मविषययाः एवि प्रममायमायाः मविषययाः। प्रममायमायाः मविषययाः एवि प्रमक्षेययाः इमत
कथ्यतक्षे। प्रमक्षेयस्य प्रममा यस्य भविमत स प्रममातमा , जमातमा। अथमारतम् यत्कतपृरकस प्रमक्षेयमविषयस जमानस भविमत स
प्रममातमा। ययाः ययाः प्रममायमायाः मविषययाः अथमारतम् प्रमक्षेययाः तस्य मकममप नमाम भविमत , भमवितपुमम् अहर मत। नमाम एवि
अमभब्धिक्षेयमम् कथ्यतक्षे। यस्य नमाम सयाः अमभब्धिक्षेययाः , अथर याः विमा कथ्यतक्षे। नमाम मकममप पदमक्षेवि भविमत। अतयाः
पददमारमा ययाः अथर याः प्रकटतक्षे स एवि पदस्य अथर याः, पदमाथर याः। अथमारतम् पदबनोध्ययाः अथर याः मह पदमाथर याः।
एतमावितमा लबौमककव्यविहमारस्य समाममान्यतयाः रमास्त्रतीयस मविविक्षेचनस प्रदमरर तमम्। परन्तपु विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे
इतनोऽमप असब्धिकयाः मभनयाः च मविषययाः अबस्त। स क्रमरयाः अब्धिस्तमातम् उपन्यस्यतक्षे।
यथमाथर जमानमक्षेवि प्रममा भविमत। अयथमाथर जमानमम् अप्रममा कथ्यतक्षे, भमयाः कथ्यतक्षे।
जमानस्य प्रकमारदयमम् - अनपुभवियाः स्मपृमतयाः च। विक्षेदमान्तनयक्षे स्मपृमतयाः न प्रममा। प्रममायमायाः भमावियाः प्रममात्विमम्।
इदस प्रममात्विमम् स्मपृतबौ न वितर तक्षे।

5.5.5) लकणलकणमम्
यस्य लकणस तदक्षेवि लकणस्य लक्ष्यमम् भविमत। ययाः मविषययाः जमापनतीययाः तस्य मविषयस्य मकममप मचह्निस
सलङस जमापकस विमा उच्यतक्षे। तदम् सलङमक्षेवि लकणमम्। लक्ष्यतक्षे जमायतक्षे अनक्षेन इमत लकणमम्। यस्य लकणस भविमत
ततम् लमकतस लक्ष्यमम् विमा उच्यतक्षे। लकणस कनोऽमप ब्धिमर याः भविमत। यबस्मनम् ब्धिमर अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः
चक्षेमत त्रयनो दनोषमायाः न भविबन्त स एवि असमाब्धिमारणयाः ब्धिमर याः लकणमम् उच्यतक्षे। लक्ष्यक्षे लकणमम् अबस्त चक्षेतम्
लकणसमन्विययाः

कथ्यतक्षे।

लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे

समत

लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम्

अव्यमाप्तक्षेयाः

लकणमम्।

यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्।
एतमामन सनोदमाहरणस मविरदतीयमक्रयन्तक्षे।
अव्यमामप्तयाः - लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे समत लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम् अव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। गनोयाः कमपलत्विस
लकणस कपृतस चक्षेतम् कमपलमासपु गनोषपु वितर तक्षे मकन्तपु रपुक्लगनोषपु न वितर तक्षे। अतयाः लक्ष्यतीभकतमासपु गनोषपु एकदक्षेरक्षे वितर तक्षे
अपरदक्षेरक्षे न वितर तक्षे इमत अस्य लकणस्य अव्यमामप्तयाः दनोषयाः।
अमतव्यमामप्तयाः - यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्। शृङमम् गनोयाः लकणस
कपृतस चक्षेतम् सविमारसपु गनोषपु शृङमबस्त मकन्तपु अलक्ष्यक्षे ममहषमादबौ अमप अबस्त। यमाविमत लक्ष्यक्षे यदमप वितर तक्षे तथमामप
अलक्ष्यक्षे गनोमभनक्षे ममहषमादबौ अमप वितर तक्षे इमत शृङमम् लकणमम् अमतव्यमामप्तदनोषक्षेण दषपु मम्।
असम्भवियाः - लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्। गनोयाः चतपुषर पु पमादक्षेषपु प्रमतपमादस रफदयमम्
भविमत। रफमम् खपुरयाः कथ्यतक्षे। आहत्य अषबौ खपुरमायाः भविबन्त एकस्यमायाः गनोयाः। तत्र यमद गनोयाः लकणस कपृतस यदम्
यस्य एकपमादक्षे एकयाः एवि रफयाः समा गबौयाः। तदमा सकलमासपु गनोषपु क्विमामप एकपमादक्षे एकयाः रफयाः नमाबस्त। अतयाः
लक्ष्यममात्रक्षे अवितर ममानमम् इदस लकणमम्। अतयाः तदम् असम्भविदनोषक्षेण दषपु मममत बनोध्यमम्।
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स्विरूपस लकणस च – स्विस्य आत्मनयाः रूपमम् स्विरूपमम्। स्विमात्मकयाः पदमाथर याः। यथमा घटस्विरूपमम्
द्रिव्यमम्। लकणक्षे एकमासब्धिकमामन पदमामन भमवितपुमम् अहर बन्त। यथमा रूपरमहतयाः स्परर विमानम् विमायपुयाः इमत। विस्तपुतयाः
रूपरमहतयाः स्परर विमानम् इमत विमायनोयाः स्विरूपमम्। विमायनोयाः लकणन्तपु रूपरमहतत्विक्षे समत स्परर वित्त्विमम् इमत। सपुन्दरमम्
सपुगन्ब्धिवितम् पपुष्पमम् इमत पपुष्पस्य स्विरूपमम्। सपुन्दरत्विक्षे समत सपुगन्ब्धिवित्त्विस पपुष्पस्य लकणमम्। एविस
स्विरूपलकणयनोयाः प्रकटनक्षे भक्षेदयाः बनोदव्ययाः। गन्ब्धिवितती पपृसथविती इमत पपृसथव्यमायाः स्विरूपमम्। गन्ब्धिवित्त्विमम् पपृसथव्यमायाः
लकणमम्। एविस प्रकटनक्षे विद्वैमचत्र्यमम् अविब्धिक्षेयमम्।
दलकपृ त्यमम् - लकणक्षे यमामन पदमामन सबन्त तक्षेषपु एकद्वैकममप पदमम् समाथर कमम् न विमा इमत परतीकमा
मक्रयतक्षे। तदमा एकद्वैकमम् पदमम् लकणररतीरमातम् अपसमायर अविमरषमासरयाः यमद लकणररतीरस तमहर कनो दनोषयाः जमायक्षेत
इमत परतीक्ष्यतक्षे। दनोषनो जमायतक्षे चक्षेतम् अपसमाररतस पदमम् आनतीय लकणररतीरक्षे मनविक्षेश्य बस्थतस्य लकणस्य परतीकमा
मक्रयतक्षे। उपबस्थतयाः दनोषयाः एविस पदमनविक्षेरक्षेन अपगच्छमत चक्षेतम् ततम् पदस समाथर कमम्। इत्थमम् परतीकयमा पदस्य
समाथर क्यप्रदरर नमम् एवि पदकपृत्यस दलकपृत्यस विमा कथ्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३
21. अनपुभवियाः कयाः।
22. ससस्कमारयाः कयाः।
23. स्मपृमतयाः कमा।
24. जमानस्य यनो मविषययाः स मकमममत कथ्यतक्षे।
25. ककीदृरयाः अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत।
26. कयाः समन्विययाः।
27. कयाः असमाब्धिमारणब्धिमर याः।
28. कमा अव्यमामप्तयाः।
29. कमा अमतव्यमामप्तयाः।
30. कनोऽसम्भवियाः।

5.5.6) उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षे ष णस च।
विक्षेदमान्तक्षे उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत रबदमानमास प्रयनोगस्य प्रमाचपुयर मम् अबस्त। अतयाः उपमासब्धियाः
कयाः इमत आदबौ बनोद्ध्यमम्।
एकत्र बहह मन मविमविब्धिविणर यक
पु मामन उत्पलमामन सबन्त। तत्र चद्वैत्रयाः नमाम कबश्चतम् जनयाः मद्वैत्रमाय 'उत्पलमम्
आनय' इमत विदमत। तदमा तक्षेषपु यबत्कममप एकमम् उत्पलमम् आनयक्षेतम् मद्वैत्रयाः। परन्तपु यमद चद्वैत्रयाः विदक्षेतम् यतम् नतीलमम्
भमारततीयदरर नमम्
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उत्पलमम् आनय इमत। तदमा मद्वैत्रयाः अन्यमामन उत्पलमामन मविहमाय कक्षेविलमम् नतीलमम् एवि उत्पलमम् आनयमत।
रकमामदभ्ययाः उत्पलक्षेभ्ययाः नतीलपदमम् अत्र नतीलमम् उत्पलमम् पपृथक्कपृत्य बनोब्धियमत। इदस पपृथक्करणमम् एवि
व्यमावितर नमम् इमत उच्यतक्षे। ययाः पदमाथर याः विस्तपु ब्धिमर याः विमा इत्थस व्यमावितर यमत स व्यमावितर कयाः इमत कथ्यतक्षे।
व्यमावितर कयाः यबस्मनम् आसश्रितयाः भविमत तक्षेषमामम् आश्रियमाणमास परस्परभक्षेदमानपुमममतजनकयाः भविमत। नतीलमम् उत्पलमम्
इत्यत्र नतीलपदमम् इतरक्षेभ्ययाः रकमामदभ्ययाः उत्पलक्षेभ्ययाः मभनमम् इमत इतरक्षेभक्षेदमानपुमममतस जनयमत इमत तदम्
व्यमावितर कमम्। व्यमावितर कमम् व्यमाविपृसत्तमम् करनोमत। व्यमाविपृसत्तयाः मह इतरभक्षेदयाः।
उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत एततम् त्रयममप व्यमावितर कमम् भविमत।

उपलकणमम्
अवितर म मानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् उपलकणस्य लकणमम्। उपलकणमम् लक्ष्यक्षे न वितर तक्षे। परन्तपु
व्यमाविपृसत्तस करनोमत। कमाकद्वैयाः गपृहस पश्य इमत विमाक्यक्षे कमाकमायाः उपलकणमम्। यदमप कमाकमायाः गपृहक्षे न वितर न्तक्षे तथमामप
व्यमावितर नक्षे समथमारयाः। यथमा विमा रमाखमायमास चन्द्रियाः इत्यपुदमारहणक्षे रमाखमायमामम् अमविदममानममप चन्द्रिमम् उपलकयमत
रमाखमा। अतयाः रमाखमा अत्र उपलकणमम्।

मविरक्षे ष णमम्
उपमासब्धियाः मविरक्षेषणस च लक्ष्यक्षे वितरतक्षे एविञ्च व्यमाविपृसत्तमम् अमप कपुरुतयाः। मकञ्च यदमा वितर तक्षे तदमा व्यमाविपृसत्तस
करनोमत। अथमारतम् लक्ष्यक्षे वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः समाब्धिमारणस लकणमम् प्रमतभमामत।
इतनोऽमप दयनोयाः भक्षेदयाः अबस्त।
लकणस मकमम् करनोमत। लकणमम् एकस्य उद्दक्षेश्यस्य मकममप मविब्धिक्षेयस बनोब्धियमत। यथमा यत्र घटयाः जमातयाः
अबस्त परन्तपु ककीदृरयाः इमत जमातस नमाबस्त तदमा घटयाः नतीलयाः इमत विमाक्यमम् घटमम् उमद्दश्य नतीलत्विमम् मविदब्धिमामत।
अतयाः घटयाः उद्दक्षेश्ययाः नतीलत्विमम् च मविब्धिक्षेयमम्।
नतीलयाः घटयाः मनत्ययाः अमनत्यनो विमा यनो जमानमामत तस प्रमत 'नतीलनो घटयाः अमनत्ययाः' इमत विमाक्यमम् उकमम्।
तबस्मनम् घटयाः च उद्दक्षेश्ययाः, नतीलत्विमम् मविरक्षेषणमम्, अमनत्यत्विमम् मविब्धिक्षेयमम् इमत। तत्र यथमा घटयाः अमनत्ययाः तदतम्
तस्य नतीलत्विमम् अमप अमनत्यमम् इत्यमप बनोब्धियाः जमायतक्षे। नतीलत्विमम् उद्दक्षेश्यक्षे घटक्षे अन्विक्षेमत। उद्दक्षेश्ययाः ययाः घटयाः
तस्य अमनत्यत्विक्षे अन्विययाः (सम्बन्ब्धियाः) भविमत। एविञ्च नतीलत्विस्य अमप अमनत्यत्विक्षे अन्विययाः भविमत। यतनो मह
नतीलत्विममप अमनत्यमम्।
अतयाः नतीलत्विमम् उद्दक्षेश्यक्षे घटक्षे अन्विक्षेमत। नतीलत्विस्य स्विमाबन्वितयाः घटयाः। घटस्य मविब्धिक्षेयमम् अमनत्यत्विमम्।
नतीलत्विमम् स्विमाबन्वितस्य घटस्य मविब्धिक्षेयक्षे अन्विक्षेमत। अथमारतम् नतीलत्विमम् स्विमाबन्वितमारस-मविब्धिक्षेयमाबन्वितमम् अबस्त।
नतीलत्विमम्

घटक्षे

वितर तक्षे।

नतीलत्विमम्

अमपुमम्

घटमम्

इतरघटक्षेभ्ययाः

व्यमावितर यमत।

अतयाः

नतीलत्विक्षे

स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमाबन्वितत्विक्षे समत वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् अबस्त। अतयाः नतीलत्विमम् मविरक्षेषणमम् भविमत।
इदमक्षेवि मविरक्षेषणस्य लकणमम्। स्विमाबन्वितमासर मविब्धिक्षे य मान्विमयत्विक्षे समत वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् इमत
मविरक्षे ष णस्य लकणमम्।
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उपमासब्धियाः
कणर रष्कपुल्यविबच्छनस नभयाः श्रिनोत्रमम्। (रष्कपुलती मह कणर मविविरमम्। नभयाः आकमारमम्। अतयाः
कणर मविविरमाविबच्छनमम् आकमारमम् श्रिनोत्रक्षेबन्द्रियमम् इत्यथर याः। ) अनक्षेन विमाक्यक्षेन श्रिनोत्रत्विमम् मविब्धिक्षेयमम्, नभयाः उद्दक्षेश्यमम्
इमत जमायतक्षे। तत्र कणर रष्कपुलती उपलकणस विमा मविरक्षेषणस विमा उपमासब्धियाः विमा इमत मविचमायर तक्षे।
सविर मम् आकमारमम् न श्रिनोत्रमम्। मकन्तपु कणर मविविरदमारमा यदम् जमायतक्षे ततम् आकमारमम् श्रिनोत्रमम्। यथमा
घटमाकमारमम् मठमाकमारमम् इमत प्रयनोगक्षेन एकमक्षेवि आकमारमम् घटसम्बन्ब्धिविरमातम् मठसम्बन्ब्धिविरमातम् मभनस मभनस
प्रततीयतक्षे। तथमा कणर रष्कपुलती अन्यस्ममादम् आकमारमातम् रष्कपुलतीसम्बन्ब्धिमम् आकमारमम् पपृथकम् कपृत्विमा बनोब्धियमत,
व्यमावितर यमत। अतयाः कणर रष्कपुलती व्यमावितर नस करनोमत। एविञ्च कक्षेविलमम् व्यमाविपृत्तमम् आकमारमक्षेवि श्रिनोत्रमम्।
कणर रष्कपुलती न श्रिनोत्रमम्। अतयाः मविब्धिक्षेयक्षे श्रिनोत्रत्विक्षे आकमारस्य अन्विययाः (सम्बन्ब्धियाः) अबस्त मकन्तपु कणर मविविरस्य
अन्विययाः नमाबस्त। कणर रष्कपुलती न श्रिनोत्रमम्। अतयाः कणर रष्कपुलती वितर तक्षे। कणर रष्कपुलती वितर ममानमा सतती तयमा
सम्बबन्ब्धितस्य आकमारस्य अन्यस्ममातम् आकमारमातम् व्यमावितर नस करनोमत। आकमारस व्यमाविपृत्य श्रिनोत्रत्विस्य
सम्बन्ब्धियनोग्यस करनोमत। मकन्तपु स्विस्य यक्षेन आकमारक्षेन अन्विययाः तबस्मनम् आकमारक्षे यदम् मविब्धिक्षेयस श्रिनोत्रत्विस, तबस्मनम्
नमान्विक्षेमत। अतयाः कणर रष्कपुलती आकमारस्य मविब्धिक्षेयक्षे अनबन्वितमा , मकन्तपु वितर ममानमा समत आकमारस्य
आकमारमान्तरमादम् व्यमाविमतर कमा। अतयाः कणर रष्कपुलती आकमारस्य उपमासब्धियाः भविमत , न तपु मविरक्षेषणमम्। तथमामह स्विमाबन्वितमासर मविब्धिक्षे य मानन्विमयत्विक्षे समत वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् इमत उपमाब्धिक्षे याः लकणमम्। अयक्षेमवि
उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः भक्षेदयाः यतम् यस्य व्यमावितर नस कपृतस तस्य मविब्धिक्षेयक्षे मविरक्षेषणमम् अन्विक्षेमत, उपमासब्धियाः नमान्विक्षेमत।
दयनोरमप वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् तपु अबस्त। तदक्षेवि सरलमगरमा इत्थस प्रकटतक्षे - मविरक्षेषणस मह
कमायमारन्विमय व्यमावितर कस वितर ममानमम्। उपमासब्धियाः मह कमायमारनन्वियती व्यमावितर कनो वितर ममानश्च इमत।
पबण्डतपपुत्रयाः मकखरयाः इमत उदमाहरणक्षे मविब्धिक्षेयस मकखरत्विमम्, उद्दक्षेश्ययाः पपुत्रयाः। पबण्डतस्य पपुत्रयाः। अतयाः
पबण्डतस्य स्विपपुत्रक्षे पपुत्रत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत। पपुत्रस्य मकखर त्विक्षेन अन्विययाः भविमत, मकन्तपु पबण्डतस्य
मकखरत्विक्षेन अन्विययाः न भविमत। पबण्डतयाः न मकखरयाः, पपुत्र एवि मकखरयाः इमत हक्षेतनोयाः। अतयाः स्विमविरक्षेष्यस्य मविब्धिक्षेयक्षे
अन्वियरमहतयाः पबण्डतयाः। अतयाः पबण्डतयाः अत्र उपमासब्धियाः।
घटपटबौ पश्य इत्यत्र घटस्य पटक्षे अन्विययाः अबस्त। एविञ्च पटस्य मविब्धिक्षेयमा यमा दरर नमक्रयमा तबस्मनम्
घटयाः अन्विक्षेमत। यतनो मह घटनोऽमप दरर नस्य मविषययाः अबस्त। घटयाः तत्र वितर ममानयाः। अतयाः घटक्षे वितर ममानत्विमम्
अबस्त। स्विमाबन्वितयाः ययाः पटयाः तस्य मविब्धिक्षेयक्षे अन्विमयत्विमम् अमप घटस्य अबस्त। घटयाः न पटस्य व्यमावितर कयाः।
अतयाः लकणक्षे यमद व्यमावितर कस पदस न स्यमातम् तमहर घटयाः पटस्य मविरक्षेषणस भविक्षेमदमत आपसत्तयाः। अतयाः लकणक्षे
व्यमावितर कत्विस मनविक्षेश्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४
31. कमत व्यमावितर कमामन।
32. उपलकणलकणस मकमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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33. मविरक्षेषणलकणस मकमम्।
34. उपमासब्धिलकणस मकमम्।
35. पबण्डतपपुत्रयाः मकखरयाः इत्यपुदमाहरणक्षे पबण्डतयाः उपमासब्धियाः उपलकणस मविरक्षेषणस विमा।
36. कणर रष्कपुलती आकमारस्य उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् विमा।
37. नतीलनो घटयाः अमनत्ययाः इत्यपुदमाहरणक्षे नतीलत्विमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् विमा।

5.6) प्रममा
प्रममायमायाः करणमम् प्रममाणमम्। अतयाः प्रममा कमा इमत सजजमासमा।
जमानमक्षेवि प्रममा। अतयाः जमानत्विमम् प्रममायमायाः लकणमम्। तत्र कनो दनोषयाः इमत प्रदश्यर तक्षे।
रमाहनोयाः मररयाः इमत प्रससदस विमाक्यमम्। अत्र रमाहनोयाः तस्य मररसयाः भक्षेदयाः प्रकमटतनो भविमत। परन्तपु अनयनोयाः
न कनोऽमप भक्षेदयाः। विस्तपुतयाः मररयाः एवि रमाहह याः, रमाहह याः एवि मररयाः। तयनोयाः भक्षेदयाः विस्तपुतयाः नमाबस्त एवि। परन्तपु एविमम्
विमाक्यव्यविहमारयाः लनोकक्षे भविमत एवि। अस्य व्यविहमारस्य अपलमापयाः , मतरस्कमारयाः कतपुर न रक्ययाः। अस्ममादम्
विमाक्यमादम् जमानस जमायतक्षे एवि। अबस्मनम् जमानक्षे ययाः भमासतक्षे सनोऽयस भक्षेदयाः यदमप अलतीकयाः , अप्रससदयाः पदमाथर याः,
अस्य अभमावियाः कक्षेविलमान्वियती वितर तक्षे तथमामप जमानस तपु भविमत। यदमप जमानस्य कनोऽमप मविषययाः नमाबस्त तथमामप
जमानमम् अङतीकतर व्यमम्। इदस जमानस यनोगरमास्त्रक्षे मविकल्पजमानस कथ्यतक्षे। इदस जमानस न प्रममा। अब्धिपुनमा यमदषयकस
जमानमम् उत्पदतक्षे स मविषययाः यमद परस बमासब्धितयाः भविमत तमहर तदम् जमानस भमयाः कथ्यतक्षे। यथमा मन्दमान्ब्धिकमारक्षे रज्जबौ
सपर त्विस दृश्यतक्षे। परन्तपु प्रकमारक्षे आनतीतक्षे तपु रज्जबौ रज्जपुत्विमम् एवि गपृह्यतक्षे न तपु सपर त्विमम्। अतयाः रज्जबौ
सपर त्विजमानस तपु भमयाः एवि। रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र तपु भक्षेदस्य यदमा जमानस भविमत तदमा अमप भक्षेदयाः अलतीकयाः अबस्त,
बमासब्धितयाः अबस्त इत्यमप जमानमम् अबस्त। अतयाः बमाब्धिबनोब्धिसमयक्षे उत्पनस जमानस न भमयाः। एविस सत्यमप रमाहनोयाः मररयाः
इमत व्यविहमारक्षे न कस्यमामप मविममतयाः अबस्त , न कस्यमामप मविससविमादयाः अबस्त। अतयाः एवि तदम् जमानस भममभनस
प्रममामभनस तपृततीयस जमानमम् इमत अङतीकतर व्यमम्।
अतयाः एवि जमानत्विमम् इत्यक्षेवि यमद प्रममायमायाः लकणस स्यमातम् तमहर उकप्रकमारक्षेण रमाहनोयाः मररयाः इमत
अबस्मनम् अथर रकन्यक्षे जमानक्षे जमानत्विमम् अबस्त। तक्षेन अबस्मनम् जमानक्षे प्रममालकणस्य अमतव्यमामप्तयाः स्यमातम्। अतयाः
अथर म विषयकजमानत्विमम् प्रममायमायाः लकणस मक्रयतक्षे। अथर याः, विस्तपु मविषययाः यस्य तदम् अथर मविषयकस जमानमम्।
मविकल्पजमानस न अथर मविषयकजमानमम्। तत्तपु अथर रकन्यस जमानमम्, अलतीकस्य जमानमम्, विस्तपुभकतस्य जमाननमाबस्त।
अतयाः मविकल्पजमानक्षे नमास्य प्रममालकणस्य अमतव्यमामप्तयाः।
रज्जबौ सपर त्विस्य गहणमम्, रपुकबौ रजतत्विस्य गहणमम् इत्यमामदषपु उदमाहरणक्षेषपु यदम् जमानस जमायतक्षे तस्य
कबश्चतम् मविषययाः तपु अबस्त एवि। मनमविर षयमम् अथविमा अथर रकन्यस जमानस नमास्ततीदमम्। अस्य जमानस्य मविषययाः
सपर त्विरजतत्विमामदयाः अगक्षे बमासब्धितनो भविमत। अतयाः इदस जमानस भमयाः कथ्यतक्षे। इदस जमानमम् अथर मविषयकस जमानमम्।
अबस्मनम्

जमानक्षे

अथर मविषयकजमानत्विस्य

सत्त्विमातम्

प्रममालकणस्य

तत्रमामतव्यमामप्तयाः।

अतयाः

अबमासब्धितमाथर म विषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम् मक्रयतक्षे। रज्जबौ सपर त्विस रपुकबौ च रजतत्विस बमासब्धितस भविमत।
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अतयाः तदम् जमानस बमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम्। तबस्मनम् जमानक्षे अबमासब्धितमाथर मविषकजमानत्विस नमाबस्त। अतयाः नमास्य
प्रममालकणस्य तत्रमामतव्यमामप्तयाः।
घटमानपुभवियाः जमातयाः। ततयाः तक्षेन ससस्कमारयाः उत्पनयाः। परस कदमामचतम् स ससस्कमारयाः उदद
पु याः सनम् स्मपृमतस
जनयमत। अत्र यमा स्मपृमतयाः तस्यमायाः मविषययाः घटयाः। स च घटयाः न बमासब्धितयाः। यमाविदम् घटयाः अबस्त तमाविदम् घटयाः
घटत्विक्षेन एवि प्रततीयतक्षे। अतयाः घटस्य बमाब्धियाः न भविमत। स्मपृमतमविषययाः घटयाः बमासब्धितयाः नमाबस्त। अतयाः अबमासब्धितयाः
अथर याः घटयाः। तमदषयमा स्मपृमतयाः। स्मपृमतयाः जमानमम्। इदस जमानमम् अबमासब्धितमाथर मविषयकमम् अबस्त। अतयाः
अबमासब्धितमाथर मविषयजमानत्विस्य तत्र सत्त्विमातम् प्रममालकणस्य तत्रमामतव्यमामप्तयाः। अमतव्यमामप्तमनरमाकरणमाय लकणस्य
पररष्कमारयाः आविश्यकयाः। अतयाः नकतनस लकणस प्रस्तकयतक्षे। तमद अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस
प्रममायमायाः लकणमम्। ययाः अथर याः पकविर न जमातयाः, न असब्धिगतयाः, सयाः अनसब्धिगतयाः अथर याः। मकञ्च ययाः अथर याः बमासब्धितयाः
नमाबस्त, सयाः

अबमासब्धितयाः

अथर याः।

अनसब्धिगतमाथर मविषयकमम्, अबमासब्धितमाथर मविषयकस

च

जमानस

भविमत

अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम्। स्मपृमतमविषययाः घटमामदयाः तपु पकविरमम् अनपुभकतयाः एवि। अथमारतम् घटयाः
स्मपृमतपकविरमक्षेवि अनपुभविक्षेन असब्धिगतयाः अबस्त। ययाः पकविर नमानपुभकतयाः तस्य स्मपृमतयाः नद्वैवि भविमत। अतयाः स्मपृमतमविषययाः
असब्धिगतयाः अबस्त, अनसब्धिगतयाः नमाबस्त। अतयाः स्मपृतबौ अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस्य असत्त्विमातम्
नमामतव्यमामप्तयाः। स्मपृतबौ जमानत्विस अबस्त, अथर मविषयजमानत्विमम् अबस्त, अबमासब्धितमाथर मविषकजमानत्विमम् अबस्त, मकन्तपु
अनसब्धिगतमाथर मविषयकजमानत्विस

नमास्ततीमत

अमतव्यमामप्तयाः

विमाररतमा।

अतयाः

एवि

अव्यमाप्त्यमतव्यमाप्त्यसम्भविरूपदषक णत्रयरमहतमम् इदमम् लक्ष्यमायमायाः प्रममायमायाः असमाब्धिमाररणयाः ब्धिमर याः अमप अबस्त।
अत एवि अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर म विषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम् इमत ससदमम्।
कक्षेषमासञ्चन्मतक्षे स्मपृमतरमप प्रममा एवि। तदमा उकस्य प्रममालकणस्य स्मपृतबौ अव्यमामप्तयाः भविमत। स्मपृतबौ
अबमासब्धितमाथर मविषयकजमात्विस्य सत्त्विक्षेऽमप अनसब्धिगतमाथर मविषयकजमानत्विस्य अमविदममानत्विमातम् अव्यमामप्तयाः। अत
एवि अव्यमामप्तविमारणमाय अबमासब्धितमाथर म विषयजमानत्विस प्रममायमायाः लकणस मक्रयतक्षे। इदस स्मपृमतसमाब्धिमारणस लकणमम्।
स्मपृमतमविषययाः अनपुभविक्षेन असब्धिगतयाः भविमत, परन्तपु यमद बमासब्धितयाः नमाबस्त तमहर तमादृरमाथर मविषयकस जमानस तपु
अबमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम्। अतयाः स्मपृतबौ अबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस्य सत्त्विमातम् नमाव्यमामप्तयाः।
सविमारमण रमास्त्रमामण स्विससदमान्तमानपुककलत्विक्षेन प्रमक्षेयमामण उपस्थमापयबन्त। अतयाः अनपुभकयममानस्य जगतयाः
एवि पदमाथमारयाः मविमभनद्वैयाः नमाममभयाः मविमभनद्वैश्च लकणद्वैयाः प्रमतपमादन्तक्षे। तदमा रमास्त्रक्षेषपु बहह त्र मविरनोब्धिमायाः पररलक्ष्यन्तक्षे।
यदमा मकममप रमास्त्रमम् कसञ्चतम् ससदमान्तमम् अभ्यपुपगच्छमत तदमा तबस्मनम् बहवियाः दमारर मनकमायाः आकक्षेपमामदकस
कपुविर बन्त। अतयाः तत्सममाब्धिमानमाय ससदमाबन्तनमा प्रयमासनो मविब्धितीयतक्षे। तत्र सविर सम्मतमा परमाथमारनम
पु मानपदमतयाः
अविलम्बयतक्षे।

नद्वै य मामयकमानमामम् आकक्षे प याः -१ तत्सममासब्धिश्च
न्यमायमतक्षे सविर ममप जमानस कमणकमम्। अथमारतम् एककणस्थमामय इमत। ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे न्यमायमतक्षे प्रथमस
मदततीयस तपृततीयमम् इत्यमामदजमानममप प्रममा। परन्तपु मदततीयतपृततीयजमानमादबौ प्रनोकलकणस्य अव्यमामप्तयाः। तथमामह ब्धिमारमाविमामहकस जमानमम् - मनरन्तरमम् सममाननो घटयाः एवि जमानस्य मविषययाः भविमत। अथमारतम् प्रथमकणक्षे मदततीयकणक्षे
तपृततीयकणक्षे च सममानमम् घटस पश्यमत तदमा प्रथमकणक्षे जमातयाः असब्धिगतयाः घटयाः एवि मदततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः
भमारततीयदरर नमम्
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भविमत। एविस प्रथमकणक्षे मदततीयकणक्षे च जमातयाः असब्धिगतयाः घट एवि तपृततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः भविमत। प्रथमकणक्षे
यदम् घटजमानमम् तबस्मनम् तपु प्रनोकस प्रममालकणमम् समन्विक्षेमत। परन्तपु मदततीयकणक्षे यदम् जमानमम् तत्र अव्यमामप्तयाः
भविमत। यतनो मह मदततीयकणक्षे जमानस्य मविषययाः घटयाः अनसब्धिगतयाः नमाबस्त, स तपु प्रथमकणक्षे असब्धिगतयाः अबस्त।
अतयाः मदततीयतपृततीयमामदजमानक्षेषपु अनसब्धिगतमाथर मविषयकत्विस नमाबस्त, कक्षेविलमम् अबमासब्धितमाथर मविषयकत्विमम् अबस्त।
अतयाः लकणस्य अव्यमामप्तयाः इमत आकक्षेपयाः।
मविरक्षेषणभक्षेदक्षे मविमरषस मभदतक्षे। अथमारतम् गमतममानम् जनयाः इमत जमानक्षे गमतयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त , जनयाः च
मविरक्षेष्ययाः अबस्त। यमद परकणक्षे स जनयाः गमतमविरमामस करनोमत तदमा बस्थमतविमानम् जनयाः इमत जमानमम् उत्पदतक्षे।
तबस्मनम् बस्थमतयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त, जनयाः मविरक्षेष्ययाः अबस्त। गमतममानम् जनयाः, बस्थमतममानम् जनयाः इमत अनयनोयाः
जमानयनोयाः मविषयबौ मभनबौ। मविरक्षेष्ययाः जनयाः स एवि तथमामप मविरक्षेषणस मभनमम् अबस्त। अतयाः मविषयदयस मभनमक्षेवि
गण्यतक्षे सविररमप।
अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम, अब्धिपुनमा रबदस शृणनोमम, अब्धिपुनमा घटस स्पपृरमामम इत्यमामदप्रत्यकस सविरषमास भविमत।
तत्र अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम इत्यत्र न कक्षेविलस घटयाः भमासतक्षे अमप तपु कमालनोऽमप भमासतक्षे। यमद कमालनो न भमासक्षेत ,
कमालयाः जमानमविषययाः न भविमत तमहर एतत्कमालविपृसत्तघटमविषयकजमानविमानम् अहमम् इमत अनपुव्यविसमायक्षे कमालयाः
मविरक्षेषणत्विक्षेन न प्रततीयक्षेत। (प्रथमजमानस्य जमानमम् अनपुव्यविसमाययाः। जमानमविषयकस जमानमम् अनपुव्यविसमाययाः।) अमप
च घटयाः वितर ममानयाः न विमा इमत घटबस्थतक्षेयाः कमालस्य जमानममप न भविक्षेतम्। परन्तपु घटस्य वितर ममानत्विस तपु जमायतक्षे।
मक्रयमायमायाः कमालमविषयक्षे न कस्यमामप सन्दक्षेहनो भविमत। अतयाः कमालस्तपु जमानक्षे भमासतक्षे इमत अभ्यपुपगन्तव्यमक्षेवि। यक्षेन
कक्षेनमामप इबन्द्रियक्षेण यदमा जमानस भविमत तदमा अब्धिपुनमा इदमम् अनपुभविमामम इमत जमानस भविमत। अतयाः कमालयाः
सविरबन्द्रियगमाह्ययाः।
अतयाः ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे प्रथमकणमविमरषयाः घटयाः इमत प्रथमजमानस्य मविषययाः। तदमा मदततीयकणयाः
नमाबस्त। अतयाः प्रथमजमानक्षे मदततीयकणयाः न भमासतक्षे। एविस तपृततीयकणयाः अमप न भमासतक्षे। मदततीयजमानक्षे
मदततीयकणमविमरषयाः घटयाः जमानस्य मविषययाः भविमत। तदमा तपृततीयकणयाः नमाबस्त। अतयाः तबस्मनम् तपृततीयमामदकणमायाः न
भमासन्तक्षे। प्रथमजमानक्षे प्रथमकणयाः मविरक्षेषणमम् अबस्त , मदततीयकणयाः मविरक्षेषणस नमाबस्त। मदततीयजमानक्षे मदततीयकणयाः
मविरक्षेषणमम् अबस्त, प्रथमकणयाः मविरक्षेषणस नमाबस्त। अतयाः प्रथमजमानस्य मविषययाः मदततीयजमानस्य मविषयमादम् मभनयाः।
मदततीयजमानस्य मविषययाः प्रथमजमानस्य मविषयमादम् मभनयाः। प्रमतकणस तत्तत्कणमविमरषयाः घटयाः अथर याः अनसब्धिगतयाः
एवि अबस्त, न तपु असब्धिगतयाः। एविमम् ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षेऽमप प्रमतकणस मविषययाः अनसब्धिगतयाः अबस्त। अतयाः
अनसब्धिगतमाथर मविषयकत्विमम् अबमासब्धितमाथर मविषयकत्विस च जमानक्षे वितर तक्षे इमत न अव्यमामप्तयाः इमत प्रथमस सममाब्धिमानमम्।
मदततीयस सममाब्धिमानस तपु मब्धिपुसकदनसरस्विततीकपृतमबस्त। ब्धिमारमाविमामहकजमानस्थलक्षे मदततीयमामदजमानस तपु
जमातस्य अथर स्य जमापकममात्रमम्। अतयाः अनपुविमादममात्रमम्। न तपु अजमातस्य जमापकमम्। अजमातस्य जमामपकमा खलपु
प्रममा। अतयाः अनपुविमादक्षे प्रममात्विस्य प्रयनोजकमम् अजमातजमापकत्विस नमाबस्त। अतयाः मदततीयमामदजमानस प्रममा नमाबस्त।
अतयाः तत्र लकणमागमनमम् यपुकमक्षेवि।
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नद्वै य मामयकमानमामम् आकक्षे प याः -२ तत्सममासब्धिश्च
रपुकक्षेयाः रजतरूपक्षेण भमानस, रज्जनोयाः सपर रूपक्षेण भमानस तपु लनोकक्षे प्रससदमक्षेवि। रपुकक्षेयाः अजमानमाविपृतयाः असरयाः
रजतत्विक्षेन प्रततीयतक्षे। रज्जनोयाः अजमानमाविपृतयाः असरयाः सपर त्विक्षेन प्रततीयतक्षे। एविमम् ब्रहणयाः अजमानमाविपृतमानम् मविमभनमानम्
असरमानम् बदपपुरुषयाः घटपटमामदरूपक्षेण गपृहमामत। अतयाः यथमा सपमारमदकस ममथ्यमा तथमा इदस पररदृश्यममानस जगदम् अमप
ममथ्यमा।
रपुमकत्विसमाकमात्कमारक्षेण रजतत्विस्य मविलनोपयाः भविमत। प्रबौढप्रकमारक्षे रज्जपुत्विसमाकमात्कमारक्षेण सपर त्विस्य
मविलनोपयाः भविमत। रजतत्विमामदकस बमासब्धितमम् भविमत। तथमा श्रिविणमननमामदनमा ब्रहसमाकमात्कमारक्षे सविर खबल्विदस ब्रह

(छमा.उ. ३.१४.१) इत्यमाकमारकस जमानमम् उत्पदतक्षे। तदमा घटपटमादतीनमामम् मविलनोपयाः भविमत। घटमामदकस बमासब्धितमम्
भविमत। तदमा ब्रहचद्वैतन्यस प्रकमारतक्षे। तत्र अन्यदम् विस्तपु न मविदतक्षे। अयस विक्षेदमान्तससदमान्त एवि।
अमपुस ससदमान्तमम् आसश्रित्य नद्वैयमामयकयाः आमकपमत यतम् विक्षेदमान्तमतक्षे तपु घटमामदकस ममथ्यमा अथमारतम्
ब्रहजमानक्षेन बमासब्धितस भविमत। अतयाः घटजमानस तपु बमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम्। अतयाः घटमामदमविषयकस जमानमम् यदमप
अनसब्धिगतमाथर मविषयकस स्यमातम् तथमामप अबमासब्धितमाथर मविषयकस नमाबस्त। अतयाः घटमामदमविषयकजमानक्षे प्रममालकणस्य
अव्यमामप्तयाः।
ससदमान्तती सममाब्धित्तक्षे - सत्यमम्। परन्तपु अबमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम् इत्यत्र सससमारदरमायमामम्
अबमासब्धितयाः अथर याः इमत तमात्पयर मम् अबस्त। घटमामदकस सससमारकमालक्षे न कस्यमामप बमासब्धितस भविमत।
ब्रहसमाकमात्कमारमानन्तरमक्षेवि बमासब्धितस भविमत। अतयाः प्रनोकलकणक्षे न कबश्चद्दनोषयाः। स्पषप्रमतपत्तयक्षे इत्थस विकसपु
रक्यतक्षे यदम् अनसब्धिगतमाथर मविषयकस जमानमम्, एविञ्च सससमारदरमायमामम् ययाः अबमासब्धितमाथर याः तमदषयकस जमानमम् एवि
प्रममा इमत।
यथमा एक एवि चन्द्रियाः अबस्त तथमामप चकपुदर्योषविरमातम् मदततीयचन्द्रिस्य दरर नस कस्यमचतम् भविमत। यत्र
चन्द्रिक्षे भक्षेदयाः नमाबस्त तत्र चकपुदर्योषकमारणक्षेन भक्षेदमानपुभवियाः भविमत।
ब्रहसमाकमात्कमारमानन्तरस घटमादतीनमास बमाब्धियाः भविमत। तत्र श्रिपुमतयाः प्रममाणमम् - यत्र त्विस्य सविर ममात्मद्वैविमाभकतम्
ततम् कक्षेन कस पश्यक्षेदम् इत्यमामद। (यदमा ब्रहजस्य पपुरुषस्य समस्तप्रपञ्चयाः ब्रह्मरूपयाः तदमा कक्षेन इबन्द्रियक्षेण कस
मविषयस पश्यक्षेतम्। अथमारतम् यत्र रज्जबौ सपर त्विस्य भमासयाः भविमत तत्र रज्जपुदरर नक्षेन सपर त्विमामदकस न दृश्यतक्षे। तदमा
सससमारदरमायमामम् ब्रहमण जगतयाः भमासयाः भविमत। परन्तपु ब्रहदरर नक्षेन जगतम् न दृश्यतक्षे। )
सससमारदरमायमास घटमादतीनमास बमाब्धियाः न भविमत। तत्र श्रिपुमतयाः प्रममाणमम् - यत्र मह दद्वैतममवि भविमत तमदतर
इतरस पश्यमत इमत। (यदमा विस्तपुतयाः दद्वैतस नमाबस्त तथमामप अजमानविरमातम् दद्वैतमम् इवि कबल्पतमायाः भक्षेदमायाः भविबन्त।
तदमा ब्रहमभनयाः जतीवियाः जगतम् कतपृरकमर कमारकफलमामदरूपक्षेण मभनस पश्यमत।
इत्थमम् एतमावितमा प्रममालकणस मकमममत ऊहमापनोहपपुरयाःसरमम् आलनोमचतमम्।
अगक्षे प्रममाणमामन आलनोचमयष्यन्तक्षे।

[मविमरर याः

- अनसब्धिगतमाथर मविषयकजमानत्विमम्

इमत

मविरक्षेषणस

स्मपृतबौ

अमतव्यमामप्तविमारणमाय।

अबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विमम् इमत मविरक्षेषणस भमक्षे अमतव्यमामप्तविमारणमाय इमत आलनोमचतमक्षेवि। विक्षेदमान्तमतक्षे तपु
अजमानस्य मनवितर कमक्षेवि जमानस भविमत। स्मपृमतयाः भमनो विमा अजमानस्य मनवितर नस न करनोमत। अतयाः स्मपृतबौ भमक्षे च
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जमानत्विस नमास्त्यक्षेवि। स्मपृमतयाः भमश्च अजमानविपृसत्तयाः , न तपु प्रममाणविपृसत्तयाः। अदद्वैतमतक्षे प्रममालकणन्तपु
अजमातमाथर मविषयकमनश्चयत्विमम् इमत। ]

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
38. रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र जमानस्य मविषययाः कयाः।
39. प्रममायमायाः पररष्कपृतस लकणस मकमम्।
40. यक्षेषमास मतक्षे स्मपृमतरमप प्रममा तक्षेषमास मतक्षे प्रममालकणस मकमम्।
41. जमानस कमणमक्षेवि इमत कक्षेषमास मतमम्।
42. मविरक्षेषणभक्षेदक्षेन मविमरषस मभदतक्षे न विमा।
43. अब्धिपुनमा घटस पश्यमामम इमत जमानक्षे कमालयाः भमासतक्षे न विमा।

पमाठसमारयाः
इदस प्रममाणप्रकरणमम्। प्रममाणप्रकरणस्य अयस प्रथमयाः पमाठयाः। प्रममाणस्य आलनोचनमाय बहह नमास
पमाररभमामषकपदमानमास जमानमम् आविश्यकस भविमत। तक्षेषमास पदमानमास यथमा अत्र कमाम्यतक्षे तथमा उपस्थमापनस प्रमाययाः अन्यत्र
पमाठक्षे षपु न भविमत। अतयाः अबस्मनम् प्रममाणमानमास प्रथमक्षे पमाठक्षे तमादृरमविषयमा बमाहह ल्यक्षेन ससकसलतमायाः सबन्त।
दरर नरबदक्षे यनो ल्यपुटम् प्रत्यययाः तस्य मविमभनमानम् अथमारनम् आदमाय दरर नरबदस्य प्रममाणस प्रममातमा प्रमक्षेयमम्
प्रममा च इत्यक्षेतक्षे चतपुब्धिमार अथमारयाः भविबन्त इमत आलनोमचतमम्। रमास्त्रस मकस भविमत। मत्यर स्य मनत्यक्षे प्रविपृसत्तमम्
उपमदरमत मविदब्धिमामत, अमनत्यक्षे मनविपृसत्तमम् उपमदरमत ततम् रमास्त्रमम्।
मविपपुलमामन दरर नमामन। दरर नमानमामम् आबस्तकनमाबस्तकभक्षेदक्षेन मविविरणमत्र पमाठक्षे प्रस्तपुतमबस्त।
दरर नभक्षेदक्षेन प्रममाणभक्षेदनोऽमप पररलक्ष्यतक्षे। अतयाः कस्य दरर नस्य कमामन प्रममाणमामन इमत मविषययाः अबस्मनम् पमाठक्षे
ससकक्षेपक्षेण प्रमतपमामदतयाः।
पपुरुषमाथर परयाः पपुरुषयाः। ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः। ब्धिममारथर्मौ गबौणबौ , कमाममनोकबौ मपुख्यबौ।
कमामयाः अमनत्ययाः मनोकयाः मनत्ययाः। अतयाः मनोकयाः परमयाः पपुरुषमाथर याः। स च ब्रहजमानमादम् भविमत।
मकस जमानमम् इमत मविषयक्षे व्यविहमारक्षे यमा भमाबन्तरबस्त तमामपुन्मकल्य रमास्त्रक्षेषपु जमानमम् मकमम् इमत
प्रमतपमामदतमबस्मनम् पमाठक्षे । अनपुभविस्मपृमतभक्षेदक्षेन जमानस्य दद्वैमविध्यमम्। तत्र अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत,
ससस्कमारश्च उदद
पु याः सनम् स्मपृमतस जनयमत।
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कस्यमामप पदमाथर स्य पररचययाः तस्य लकणक्षेन भविमत। लकणमम् असमाब्धिमारणयाः ब्धिमर याः भविमत। लकणक्षे
अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः इमत दनोषत्रयस सम्भविमत। तक्षे दनोषमा अत्र पमाठक्षे उमलसखतमायाः।
विक्षेदमान्तक्षे उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत रबदमानमास प्रयनोगस्य प्रमाचपुयर मम् अबस्त। अतयाः एतक्षेषमाममप
समविस्तरममालनोचनमत्र दत्तमबस्त।
प्रममा इमत स्थमानतयाः विस्तपुतयाः मविषयस्य प्रमारम्भयाः वितर तक्षे। इतयाः पकविर सविर ममप प्रस्तपुत्यथर ममासतीतम्।
अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम् इमत प्रमतपमामदतमम्। ययाः अथर याः पकविर न जमातयाः, न
असब्धिगतयाः, सयाः अनसब्धिगतयाः अथर याः। मकञ्च ययाः अथर याः बमासब्धितयाः नमाबस्त, सयाः अबमासब्धितयाः अथर याः।
अनसब्धिगतमाथर मविषयकमम्, अबमासब्धितमाथर मविषयकस च जमानस भविमत अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकस जमानमम्। तत्त्विमम्
प्रममायमायाः लकणमम्। एविमम् सरलमाथर मविमव्रय तत्र दलकपृत्यमम् अमप प्रदमरर तमबस्त। अबस्मनम् लकणक्षे यक्षे दनोषमायाः
आकक्षेपमायाः च स्यपुयाः तक्षेषमाममप मनविमारणस प्रदमरर तमबस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. दरर नरबदस्य व्यपुत्पसत्तभक्षेदमातम् अथर भक्षेदमानम् उपस्थमापयत।
2. मकस रमास्त्रमम्।
3. दरर नभक्षेदमानम् प्रकटयत।
4. कस्य दरर नस्य कमामन प्रममाणमामन इमत सलखत।
5. पपुरुषमाथर सयपुमक मविरदयत।
6. पपुरुषमाथमारनम् मविमव्रय मनोकस्य परमत्विमम् प्रमतपमादयत।
7. कयाः पदमाथर याः।
8. समाममान्यतयाः जमानस कथमपुत्पदतक्षे।
9. लकणलकणस मविमव्रतमामम्।
10. लकणलकणदनोषमायाः कक्षे। सलकणनोदमारणस प्रमतपमादमायाः।
11. दलकपृत्यस मकमम्।
12. उपमासब्धिलकणक्षे व्यमावितर कत्विस्य समाथर क्यमम् उपपमादयत।
13. उपलकणलकणस प्रदमाय उपपमादय।
14. मविरक्षेषणलकणस प्रदमाय उपपमादय।
15. उपमासब्धिलकणस प्रदमाय उपपमादय।
16. उपमासब्धिमविरक्षेषणयनोयाः भक्षेदयाः कयाः।
17. प्रममालकणस सदलकपृत्यस पररष्कपुरुत।
18. कमालयाः जमानक्षे भमासतक्षे इमत सयपुमक प्रमतपमादयत।
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19. ब्धिमारमाविमामहकजमानक्षे प्रमतकणस मविषययाः कथमम् अनसब्धिगतयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. दृमरयाः प्रक्षेकणक्षे इमत ब्धिमातनोयाः ल्यपुटम्-प्रत्यययनोगक्षेन दरर नरबदयाः मनष्पदतक्षे।
2. ३
3. ४
4. १
5. ४
6. २
7. १-ग, २-घ, ३-ख, ४-क, ५-च, ६-ङ
8. सपुखमम्।
9. दयाःपु खमम्।
10. मनत्यमामनत्यभक्षेदक्षेन सपुखस मदमविब्धिमम्।
11. आत्मसपुखमम्।
12. जन्यसपुखममनत्यमम्।
13. ब्धिमर याः पपुण्यमम् विमा।
14. अब्धिमर याः पमापमम् विमा।
15. 'इदस ममदषसमाब्धिनमम्' इमत जमानमम् प्रविपृसत्तस प्रमत कमारणस भविमत।
16. अथ्यर तक्षे इमत अथर याः। पपुरुषस्य अथर याः पपुरुषमाथर याः। अथविमा पपुरुषक्षेण अथ्यर तक्षे स पपुरुषमाथर याः। अथमारतम्
पपुरुषयाः नरनो विमा नमारती विमा यदम् कमामयतक्षे इच्छमत अथर यतक्षे स एवि पपुरुषमाथर याः।

17. ब्धिममारथरकमाममनोकमायाः चत्विमारयाः पपुरुषमाथमारयाः।
18. ब्धिममारथर्मौ गबौणबौ। मपुख्यबौ तपु कमाममनोकबौ पपुरुषमाथर्मौ।
19. मनत्यत्विमम्।
20. मनोकयाः ब्रहजमानमादम् भविमत।
21. स्मपृमतमभनस जमानमनपुभवियाः।
22. अनपुभवियाः अपक्षेकमाबपुमदविरमातम् अन्तयाःकरणक्षे तथमा गपुणमपुत्पमादयमत ययाः उदनोब्धिकसहकमारक्षेण स्मपृमतस
जनयमत स गपुणयाः एवि ससस्कमारयाः। अनपुभविजन्ययाः स्मपृमतहक्षेतपुयाः ससस्कमारयाः।

23. बमहररबन्द्रियक्षेण यदम् जमानस न जमायतक्षे, मकन्तपु कक्षेविलस ससस्कमारयाः उदद
पु याः सनम् यदम् जमानस जनयमत तदम्
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जमानमक्षेवि स्मपृमतयाः।

24. जमानस्य यनो मविषययाः सयाः अथर याः पदमाथर याः जक्षेययाः जमातव्ययाः प्रमक्षेययाः विमा कथ्यतक्षे।
25. अपक्षेकमाबपुमदसहकपृतयाः अनपुभवियाः ससस्कमारस जनयमत।
26. लक्ष्यक्षे लकणमम् अबस्त चक्षेतम् लकणसमन्विययाः कथ्यतक्षे।
27. यबस्मनम् ब्धिमर अव्यमामप्तयाः अमतव्यमामप्तयाः असम्भवियाः इमत त्रयनो दनोषमायाः न भविबन्त स एवि असमाब्धिमारणयाः
ब्धिमर याः।

28. लक्ष्यद्वैकदक्षेरविपृसत्तत्विक्षे समत लक्ष्यमापरदक्षेरमाविपृसत्तत्विमम् अव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्।
29. यमाविलक्ष्यविपृसत्तत्विक्षे समत अलक्ष्यविपृसत्तत्विमम् अमतव्यमाप्तक्षेयाः लकणमम्।
30. लक्ष्यममात्रमाविपृसत्तत्विमम् असम्भविस्य लकणमम्।
31. उपलकणमम् उपमासब्धियाः मविरक्षेषणमम् इमत एततम् त्रयममप व्यमावितर कमम् भविमत।
32. अवितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् उपलकणस्य लकणमम्।
33. स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमान्विमयत्विक्षे समत वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् इमत मविरक्षेषणस्य लकणमम्।
34. स्विमाबन्वितमासरमविब्धिक्षेयमानन्विमयत्विक्षे समत वितर ममानत्विक्षे समत व्यमावितर कत्विमम् इमत उपमाब्धिक्षेयाः लकणमम्।
35. उपमासब्धियाः।
36. उपमासब्धियाः।
37. मविरक्षेषणमम्
38. रमाहनोयाः मररयाः इत्यत्र जमानस्य रमाहह मररसनोयाः भक्षेदयाः यश्च अप्रससदयाः पदमाथर याः अबस्त।
39. अनसब्धिगतमाबमासब्धितमाथर मविषयकजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम्।
40. अबमासब्धितमाथर मविषयजमानत्विस प्रममायमायाः लकणमम्।
41. न्यमायमतमम्।
42. मभदतक्षे।
43. भमासतक्षे।

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥
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