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8) अनपुम मानखण्डयाः उपममानखण्डयाः च
प्रस्तमाविनमा
पकविरपमाठक्षे षपु प्रत्यकप्रममा प्रत्यकप्रममाणमम् जमानगतप्रत्यकत्विस्य प्रयनोजकमम् , मविषयगतप्रत्यकत्विस्य
प्रयनोजकमम्, प्रत्यकप्रममाप्रकमारमायाः इमत एतक्षे मविषयमा आलनोमचतमायाः। व्यमभचमारमादरर नक्षेन सहचमारदरर नक्षेन च दृषमान्तक्षेषपु
हक्षेतपुयाः समाध्यव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमनश्चययाः भविमत। अयस मनश्चययाः बमाहह ल्यक्षेन प्रत्यकप्रममाणक्षेन भविमत। ततश्च
क्विमचतम् पकक्षे हक्षेतपुस दृष्टमा व्यमामप्तससस्कमारमादम् अनपुमममतयाः जमायतक्षे। हक्षेतनोयाः प्रत्यकमम् अनपुममानस्य उपजतीव्यमम्।
प्रत्यकमात्मकस्य उपजतीव्यस्य आदबौ मनरूपणस कपृतमम्। अनपुममानदमारमा प्रपञ्चममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयमम् अबस्त।
अतयाः अत्र अनपुममानस प्रमतपमादतक्षे। श्रिपुत्यमा प्रपञ्चस्य ममथ्यमात्विमम् तपु उकमक्षेविमाबस्त तथमामप कक्षेमचतम् आगमप्रमाममाण्यस
नमाङतीकपुविर बन्त। परन्तपु अनपुममानमम् अभ्यपुपगच्छबन्त। तक्षेषमास कपृतक्षे प्रपञ्चममथ्यमात्विस प्रमतपमादनतीयमम् इमत अत्र
अनपुममाननोपन्यमासयाः।
अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस स्विमाथर परमाथर भक्षेदक्षेन मदमविब्धिमम्। प्रमाययाः नद्वैयमामयकमायाः अनपुममानक्षे रतमायाः। एविञ्च
तक्षेषमास मतक्षेन सह विक्षेदमाबन्तनमास मविरनोब्धियाः इमत हक्षेतनोयाः दयनोरमप अनपुममानप्रमक्रयमाजमानमम् इषमम्। अतयाः अत्र पमाठक्षे
प्रथममम् न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः प्रदमरर तयाः। ततयाः परस विक्षेदमान्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमामदतयाः।
अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस तदद्वैवि जमातपुस रक्यस यमद अनपुमममतजमानस स्यमातम्। अतयाः आदबौ कमानपुमममतयाः
इमत मविषययाः प्रमतपमादमयष्यतक्षे। ततश्च परमाथमारनपुममानस प्रदरर मयष्यतक्षे। अनपुममानस्य हृदयस मह व्यमामप्तयाः। अतयाः
व्यमामप्तमविषययाः समविस्तरस प्रमतपमादमयष्यतक्षे। ततश्च सदक्षेतकनम् उक्त्विमा जगबन्मथ्यमात्विस प्रमतपमादमयष्यतक्षे। तत्रमामप
ममथ्यमात्विस्य लकणस मविनमा जगबन्मथ्यमात्विमम् बनोदस पु न रक्यतक्षे इमत हक्षेतनोयाः ममथ्यमात्विलकणममप पररष्कपृतमम्।
अनपुममाननोत्तरमम् उपममानप्रममाणमम् अबस्मनक्षेवि पमाठक्षे प्रमतपमामदतमम्। समादृश्यजमानस मविनमा उपममानप्रममाणमम्
सम्यगम् न जमायतक्षे इमत तत्र आदबौ समादृश्यस प्रमतपमामदतमम् अबस्त।

उद्दक्षेश् यमामन
अस्य पमाठस्य अध्यक्षेतमा -

 न्यमायसम्मतमम् अनपुममानक्रमस जमास्यमत।
 विक्षेदमान्तसम्मतमम् अनपुममानक्रमस जमात्विमा अनपुममानस कतपुर समथर्यो भविक्षेतम्।
 दयनोयाः दरर नयनोयाः मतक्षे भक्षेदमम् अविगच्छक्षे तम्।
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 स्विमाथमारनपुममानस परमाथमारनपुममानस च जमास्यमत।
 व्यमामप्तस जमानतीयमातम्।
 सदक्षेतकमम् अविगच्छक्षे तम्।
 ममथ्यमात्विलकणस जमात्विमा जगबन्मथ्यमात्विस कथमममत जमानतीयमातम्।
 समादृश्यस जमात्विमा उपममानमम् अविगच्छक्षे तम्।

8.1) स्विमाथमारन पुम मानमम्
अनपुमममतकरणमम्
स्विमाथमारनपुममानपरमाथमारनपुममानभक्षेदक्षेन

अनपुममानमम्।
अनपुममानस

अनपुमममतश्च
मदमविब्धिमम्।

तत्रमादबौ

व्यमामप्तजमानत्विक्षेन
स्विमाथमारनपुममानस

व्यमामप्तजमानजन्यमा।

मकमममत

उपस्थमाप्यतक्षे।

अनपुममानक्रममविषयक्षे नद्वैयमामयकविक्षेदमाबन्तननोयाः मतभक्षेदमायाः सबन्त। तत्रमादबौ नद्वैयमामयकसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रदश्यर तक्षे।

न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारन पुम मानक्रमयाः
स्विस्य अनपुममातपुयाः अथर याः प्रयनोजनस समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः यस्ममातम् ततम् स्विमाथमारनम
पु मानमम्। तस्य
क्रमयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः।
लनोकक्षे व्यविहमारकमालक्षे यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदरर नमम्, एविञ्च व्यमभचमारस्य अदरर नस
भविमत तदमा ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकस प्रत्यकस जमानस जमायतक्षे। ब्धिकमयाः अत्र व्यमाप्ययाः , विमह्नियाः व्यमापकयाः,
विमह्निव्यमामप्तयाः ब्धिकमक्षे। एविञ्च ब्धिकमयाः सलङस हक्षेतपुविमार उच्यतक्षे। व्यमामप्तजमानक्षे अबस्मनम् सलङस मविषययाः अबस्त। अतयाः इदस
जमानस प्रथमसलङपरमामरर याः इत्यमप कथ्यतक्षे।
यस्य जनस्य ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत अनपुभवियाः अबस्त स कदमामचतम् पविर तसमतीपस गच्छमत। तदमा
पविर तक्षे अमविबच्छनमास ब्धिकमरक्षेखमास पश्यमत। तदम् ब्धिकमविमानम् पविर तयाः इमत जमानमम्। इदमक्षेवि पकब्धिमर तमाजमानमम्। इदस जमानस
मदततीयसलङपरमामरर याः कथ्यतक्षे। तत्र पविर तस्य दृश्यभमागक्षे क्विमामप विमह्निस न पश्यमत। तदमा तस्य ससरययाः उदक्षेमत
यतम् पविर तयाः विमह्निममानम् न विमा इमत। अथमारतम् पविर तक्षे विमह्निसन्दक्षेहयाः जमायतक्षे। अतयाः पविर तयाः पकयाः इमत कथ्यतक्षे।
ब्धिकमदरर नक्षेन तस्य स्मपृमतयाः जमायतक्षे यतम् यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत अथमारतम् ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत। इयस
व्यमामप्तस्मपृमतयाः कथ्यतक्षे। ततयाः च यनोऽयस विमह्निव्यमाप्ययाः ब्धिकमयाः, तमादृरब्धिकमविमानम् पविर तयाः अथमारतम् विमह्निव्यमाप्यब्धिकमविमानम्
पविर तयाः इमत जमानस जमायतक्षे। इदस जमानमक्षेवि परमामरर याः कथ्यतक्षे। अयस परमामरर याः तपृततीययाः सलङपरमामरर याः कथ्यतक्षे।
ततयाः पविर तनो विमह्निममानम् इमत जमानमम् जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः कथ्यतक्षे।
पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इमत विमाक्यमातम् पविर तनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे। अनपुममतबौ पविर तमम्
उमद्दश्य विमह्नियाः मविब्धितीयतक्षे। अतयाः पविर तयाः उद्दक्षेश्ययाः, विमह्नियाः मविब्धिक्षेययाः। अनपुममत्यपुद्दक्षेश्ययाः पकयाः। अनपुमममतमविब्धिक्षेययाः
समाध्ययाः। ब्धिकमयाः सलङस हक्षेतपुयाः विमा।
पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् यथमा महमानसमम् इत्यनपुममानप्रयनोगस्थलक्षे पविर तयाः पकयाः, विमह्नियाः समाध्ययाः, ब्धिकमनो
हक्षेतपुयाः, महमानसस च दृषमान्तनो वितर तक्षे। तज्जन्यत्विक्षे समत तज्जन्यजनकत्विस व्यमापमारलकणमम्। तत्पदक्षेन अत्र
व्यमामप्तजमानस गमाह्यमम्। एविमम् अत्र व्यमामप्तजमानजन्ययाः परमामरर याः, परमामरर जन्यमा च अनपुमममतयाः अबस्त। एविमम्
व्यमामप्तजमानजन्यत्विस व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतजनकत्विस च परमामरर। अतयाः परमामरर्यो व्यमापमारनो भविमत। व्यमामप्तजमानस
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
च असमाब्धिमारणस कमारणमम्। अतयाः व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणस यदम् व्यमामप्तजमानस तदम् अनपुमममतस प्रमत करणस
भविमत। इत्थमम् व्यमामप्तजमानस अनपुमममतकरणमम् अनपुममानमम्। अनपुममतक्षेयाः करणमक्षेवि अनपुममानप्रममाणमममत
अमभब्धितीयतक्षे। अत एवि व्यमामप्तजमानमक्षेवि अनपुममानप्रममाणमममत। इदस न्यमायमतक्षेन स्विमाथमारनम
पु मानमम्।
यक्षेन क्रमक्षेण अनपुमममतयाः जमायतक्षे स क्रमयाः अब्धियाः ससकक्षेपक्षेण प्रकमटतयाः अबस्त।

1. समाहचयमारनपुभवियाः

→ यत्र यत्र हक्षेतपुयाः तत्र तत्र समाध्यमम्।

यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः।

2. व्यमाप्तक्षेरनपुभवियाः

→ समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः।

विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः।

3. पकब्धिमर तमाजमानमम्

→ हक्षेतपुममानम् पकयाः।

ब्धिकमविमानम् पविर तयाः।

4. व्यमामप्तस्मरणमम्

→ समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः।

विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः।

5. परमामरर याः

→ समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः।

विमह्निव्यमाप्यब्धिकमविमानम् पविर तयाः।

6. अनपुमममतयाः

→ पकयाः समाध्यविमानम्।

पविर तनो विमह्निममानम्।

विक्षे द मान्तसम्मतयाः स्विमाथमारन पुम मानक्रमयाः
जगमत यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदरर नमम् , एविञ्च यत्र यत्र विह्न्यभमावियाः तत्र तत्र
ब्धिकममाभमावियाः इमत व्यमतरक्षेकसहचमारस्य दरर नस भविमत तदमा ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकयाः प्रत्यकयाः
अनपुभवियाः जमायतक्षे। अयस व्यमाप्तक्षेयाः अनपुभवियाः, अयमक्षेवि व्यमामप्तजमानमममत नमाम्नमा प्रससदयाः। अयस प्रथमसलङपरमामरर याः
कथ्यतक्षे।
ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमाप्त्यनपुभविविमानम् जनयाः कदमामचतम् पविर तमामदसमतीपस गच्छमत। तत्र ब्धिकमविमानम्
पविर तयाः इमत ब्धिकमजमानस तस्य भविमत। इदस पकब्धिमर तमाजमानमम्। अनपुमममतस प्रमत इदस जमानममप एकस कमारणमम्। इदस
जमानस मदततीयसलङपरमामरर याः कथ्यतक्षे। तत्र पविर तस्य दृश्यभमागक्षे क्विमामप विमह्निस न अपश्यनम् ससरक्षेतक्षे यतम् पविर तयाः
विमह्निममानम् न विमा इमत। अथमारतम् पविर तक्षे विमह्निसन्दक्षेहयाः जमायतक्षे। अतयाः पविर तयाः पकयाः इमत कथ्यतक्षे। ब्धिकमदरर नक्षेन तस्य
व्यमामप्तससस्कमारयाः उदद
पु नो भविमत। ततयाः पविर तनो विमह्निममानम् इमत पविर तक्षे विमह्निमनश्चययाः जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः
कथ्यतक्षे।
पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् यथमा महमानसमम् इत्यनपुममानप्रयनोगस्थलमम्। अत्र

व्यमाप्त्यनपुभविजन्ययाः

व्यमामप्तससस्कमारयाः उदद
पु याः सनम् अनपुमममतस जनयमत। एविमम् व्यमामप्तजमानजन्यत्विस व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतजनकत्विस
च उदद
पु क्षे व्यमामप्तससस्कमारक्षे। अतयाः उदद
पु याः व्यमामप्तससस्कमारयाः व्यमापमारनो भविमत। व्यमामप्तजमानस च असमाब्धिमारणस कमारणमम्।
अतयाः व्यमापमारविदम् असमाब्धिमारणस कमारणस यदम् व्यमामप्तजमानस तदम् अनपुमममतस प्रमत करणस भविमत। इत्थमम् व्यमामप्तजमानस
अनपुमममतकरणमम् अनपुममानमम्। अनपुममतक्षेयाः करणमक्षेवि अनपुममानप्रममाणमममत अमभब्धितीयतक्षे। अत एवि व्यमामप्तजमानमक्षेवि
अनपुममानप्रममाणमममत। इदस विक्षेदमान्तमतक्षेन स्विमाथमारनपुममानमम्।
न्यमायमतक्षे पकब्धिमर तमाजमानक्षेन व्यमामप्तस्मपृमतयाः भविमत। ततयाः समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः इमत परमामरर याः
जमायतक्षे। ततयाः अनपुमममतयाः जमायतक्षे।

110

भमारततीयदरर नमम्

अनपुम मानखण्डयाः उपममानखण्डयाः च

मटप्पणती

विक्षेदमान्तमतक्षे पकब्धिमर तमाजमानक्षेन व्यमामप्तससस्कमारयाः उदनोब्धिमत। ततयाः अनपुमममतयाः जमायतक्षे। व्यमामप्तस्मपृमतयाः ,
समाध्यव्यमाप्यहक्षेतपुममानम् पकयाः एविसरूपयाः परमामरर याः इमत एतदयस नद्वैवि जमायतक्षे।
विक्षेदमान्तमतक्षे यक्षेन क्रमक्षेण स्विमाथमार अनपुमममतयाः जमायतक्षे स क्रमयाः अब्धियाः ससकक्षेपक्षेण प्रकमटतयाः अबस्त।

1. समाहचयमारनपुभवियाः

→ यत्र यत्र हक्षेतपुयाः तत्र तत्र समाध्यमम्।

यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः।

2. व्यमाप्तक्षेरनपुभवियाः

→ समाध्यव्यमाप्यनो हक्षेतपुयाः।

विमह्निव्यमाप्यनो ब्धिकमयाः।

3. पकब्धिमर तमाजमानमम्

→ हक्षेतपुममानम् पकयाः।

ब्धिकमविमानम् पविर तयाः।

4. अनपुमममतयाः

→ पकयाः समाध्यविमानम्।

पविर तनो विमह्निममानम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. कमानपुमममतयाः।
2. अनपुममानभक्षेदमानम् सलखत।
3. न्यमायमतक्षे पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यत्र अनपुममत्यमाकमारयाः कयाः।
4. प्रथमसलङपरमामरर याः कयाः।
5. कयाः मदततीयसलङपरमामरर याः।
6. अनपुमममतजननक्षे व्यमामप्तजमानस्य कयाः व्यमापमारयाः।

8.2) अनपुम ममतयाः
अनपुमममतकरणमम् मह अनपुममानमम्। यमाविदम् अनपुमममतयाः कमा इमत न जमायतक्षे तमावितम् अनपुममानस मकमममत
बनोदस पु न रक्यतक्षे। अतयाः अनपुमममतयाः कमा इमत प्रमतपमादतक्षे।
व्यमामप्तजमानत्विक्षे न व्यमामप्तजमानजन्यमा मह अनपुम ममतयाः इमत उकमक्षेवि।
तदथमा चद्वैत्रयाः दक्षेविदत्तस्य पपुत्रयाः। चद्वैत्रयाः गपुरुकपु लस्य छमात्रयाः। चद्वैत्रयाः मगब्धिस्य नमागररकयाः। एविस चद्वैत्रक्षे चद्वैत्रत्विस
पपुत्रत्विस छमात्रत्विस नमागररकत्विस चक्षेमत मविमविब्धिमायाः ब्धिममारयाः सबन्त। परन्तपु चद्वैत्रक्षे छमात्रत्विविरमादक्षेवि स गपुरुकपु लक्षे पमठतपुस
रक्ननोमत, न तपु दक्षेविदत्तपपुत्रत्विविरमादम्। चद्वैत्रक्षे ममागब्धित्विमम् अबस्त। अतयाः एवि स मगब्धिदक्षेरक्षे उमषतपुस रक्ननोमत ,
व्यविहतपुर रक्ननोमत, न तपु छमात्रत्विकमारणक्षेन। एविस एकनोऽमप चद्वैत्रयाः तस्य तत्तदमर विरमादम् तत्तत्करणक्षे समथर्यो भविमत।
व्यमामप्तजमानस मविमभनब्धिमर विरमादम् मविमभनकमायमारमण जनयमत। तत्र व्यमामप्तजमानत्विब्धिमर विरमातम् व्यमामप्तजमानमम्
अनपुमममतस जनयमत। इदमक्षेवि अब्धियाः समविस्तरमम् उपन्यस्यतक्षे।
व्यमामप्तजमानमादम् व्यमामप्तजमानमानपुव्यविसमाययाः व्यमामप्तमविषयकस्मपृमतयाः व्यमामप्तजमानध्विससयाः अनपुमममतयाः चक्षेमत
जमायन्तक्षे। एविस चत्विमारर कमायमारमण प्रमत व्यमामप्तजमानमक्षेकमक्षेवि कमारणमबस्त। व्यमामप्तजमानस जनकमम् ,
अनपुव्यविसमायमामदकमम् च जन्यमबस्त। व्यमामप्तजमानक्षे जनकतमा, अनपुव्यविसमायमामदषपु च जन्यतमाबस्त। यमद जनकस
भमारततीयदरर नमम्
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मभनस मभनस भविमत तदमा जनकतमामप मभनमा मभनमा भविमत। परन्तपु व्यमामप्तजमानमक्षेकमक्षेवि जनकमम्। अतयाः
व्यमामप्तजमानक्षे एकमा एवि जनकतमा। यमद जन्यस मविमभनस भविमत तमहर जन्यतमामप मविमभनमा भविमत। अनपुव्यविसमाययाः
स्मपृमतयाः ध्विससयाः अनपुमममतयाः इमत चत्विमारर कमायमारमण जन्यमामन। अतयाः तक्षेषपु मविदममानमा जन्यतमा मभनमा , न तपु एकमा
एवि। एविञ्च व्यमामप्तजमानक्षे जनकतमा अबस्त, अतयाः व्यमामप्तजमानमानपुव्यविसमायक्षे, व्यमामप्तस्मपृतबौ, व्यमामप्तजमानध्विससक्षे,
अनपुममतबौ च जन्यतमा अबस्त। अतयाः जनकतमा जन्यतमायमा मनरूमपकमा अबस्त। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा यमा जनकतमा
तमनरूमपतमा जन्यतमा अनपुव्यविसमायक्षे स्मपृतबौ ध्विससक्षे अनपुममतबौ चमाबस्त। अतयाः व्यमामप्तजमानमनष्ठ -जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविमानम्

अनपुव्यविसमाययाः।

व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमावितती

स्मपृमतयाः।

व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमाविमानम् ध्विससयाः। व्यमामप्तजमानमनष्ठ-जनकतमा-मनरूमपत-जन्यतमावितती
अनपुमममतयाः।
व्यमामप्तजमानमम् तपु अनपुभवियाः। प्रथममानपुभवियाः व्यविसमाययाः कथ्यतक्षे। व्यमामप्तजमानविमानहमम् इमत
व्यमामप्तजमानमविषयकयाः अनपुव्यविसमाययाः जमायतक्षे। तबस्मनम् अनपुव्यसमायक्षे व्यमामप्तजमानस मविषययाः भविमत। व्यमामप्तजमानस
मविषययाः अबस्त, अतयाः एवि अनपुव्यविसमाययाः जमायतक्षे। अथमारतम् व्यमामप्तजमानस मविषयत्विक्षेन अनपुव्यविसमायस प्रमत जनकस
भविमत।
व्यमामप्तजमानमम् अनपुभवियाः। तबस्मनम् मविषययाः व्यमामप्तयाः अबस्त। यदमा व्यमामप्तस्मपृमतयाः भविमत तदमा स्मपृतक्षेयाः
मविषययाः अमप व्यमामप्तयाः। अनपुभविस्य यनो मविषययाः स एवि स्मपृतक्षेरमप मविषययाः। यमद अनपुभविस्य मविषययाः
स्मपृमतमविषयमादम् मभनयाः तमहर तमास स्मपृमतस प्रमत सयाः अनपुभवियाः कमारणस न भविमत। यमद घटमानपुभवियाः न स्यमातम् तमहर
घटस्मपृमतयाः न स्यमातम्। व्यमामप्तस्मपृतक्षेयाः यनो मविषययाः स एवि व्यमामप्तजमानमात्मकस्य अनपुभविस्यमामप मविषययाः अबस्त।
अतयाः व्यमामप्तजमानमात्मकयाः अनपुभवियाः स्मपृमतस प्रमत जनकयाः भविमत। एविस व्यमामप्तजमानमम् व्यमामप्तमविषयकमानपुभवित्विक्षेन
रूपक्षेण व्यमामप्तस्मपृमतस प्रमत जनकमम् भविमत।
व्यमामप्तजमानस व्यमामप्तजमानत्विक्षेन अनपुमममतस प्रमत कमारणस भविमत। व्यमामप्तजमानध्विससस प्रमत व्यमामप्तजमानस
प्रमतयनोमगत्विक्षेन रूपक्षेण कमारणस भविमत। अथमारतम् व्यमामप्तजमानस प्रमतयनोमग अबस्त, अत एवि तस्य ध्विससनो भविमत।
ध्विसस प्रमत प्रमतयनोमगनयाः कमारणतमा इमत मह मनयमयाः।
यक्षे न रूपक्षे ण व्यमामप्तजमानस जनकस तक्षे न रूपक्षे ण व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमायमायाः अविच्छक्षे दकस
व्यमावितर कस भक्षे द कस विमा भविमत। अत एवि व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमायमायाः अविच्छक्षे दकमायाः चत्विमारयाः ब्धिममारयाः। जनकतमा
च चतपुमभर याः ब्धिमरयाः अविबच्छनमा। एविस व्यमामप्तजमानक्षे मविषयत्विमाविबच्छनमा जनकतमा , अनपुभवित्विमाविबच्छनमा जनकतमा,
व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा जनकतमा, प्रमतयनोमगत्विमाबच्छनमा जनकतमा इमत चतस्रयाः जनकतमायाः सबन्त।
तमादृरजनकतमाचतपुषयमनरूमपतमायाः जन्यतमायाः अमप चतस्रयाः भविबन्त। तमायाः मह मविषयत्विमाविबच्छन -जनकतमामनरूमपतमा जन्यतमा। अनपुभवित्विमाविबच्छन-जनकतमा-मनरूमपतमा जन्यतमा। व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपतमा जन्यतमा। प्रमतयनोमगत्विमाविबच्छन-जनकतमा-मनरूमपतमा जन्यतमा चक्षेमत।
व्यमामप्तजमानजन्यमानपुव्यविसमायमनष्ठजन्यतमास

प्रमत

व्यमामप्तजमानमनष्ठमविषयत्विमाविबच्छन-जनकतमा

प्रयनोसजकमा भविमत।
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व्यमामप्तजमानजन्यमा यमा व्यमामप्तस्मपृमतयाः तमनष्ठजन्यतमास प्रमत व्यमामप्तजमानमनष्ठमानपुभवित्विमाविबच्छन -जनकतमा
प्रयनोसजकमा भविमत।
व्यमामप्तजमानजन्यमानपुमममतमनष्ठजन्यतमास

प्रमत

व्यमामप्तजमानमनष्ठमा

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमा

प्रयनोसजकमा भविमत।
व्यमामप्तजमानजन्यध्विससमनष्ठजन्यतमास प्रमत व्यमामप्तजमानमनष्ठप्रमतयनोमगत्विमाविबच्छन-जनकतमा प्रयनोसजकमा
भविमत।
इत्थस व्यमामप्तजमानजन्यमा यमा व्यमामप्तस्मपृमतयाः, तमनष्ठजन्यतमास प्रमत कक्षेविलस व्यमामप्तजमानमनष्ठमा
अनपुभवित्विमाविबच्छनमा जनकतमा एवि प्रयनोसजकमा। अत एवि अनपुभवित्विमाबच्छनजनकतमामनरूमपतमा जन्यतमा
कक्षेविलमम् व्यमामप्तस्मपृतबौ एवि वितर तक्षे, नमानपुव्यविसमायक्षे, नमानपुममतबौ, न विमा ध्विससक्षे।
तथद्वैवि

व्यमामप्तजमानजन्यमा

यमा

अनपुमममतयाः,

तमनष्ठजन्यतमास

प्रमत

कक्षेविलस

व्यमामप्तजमानमनष्ठमा

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा जनकतमा एवि प्रयनोसजकमा। अत एवि व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनजनकतमामनरूमपतमा जन्यतमा
कक्षेविलमम् अनपुममतबौ एवि वितर तक्षे, नमानपुव्यविसमायक्षे, न स्मपृतबौ, नमामप ध्विससक्षे।
यतम् कमायर प्रमत यदम् विस्तपु यक्षे न रूपक्षे ण अथमारत म् यक्षे न ब्धिमर ण मविमरषस सतम् जनकस भविमत ,
तदस्तपुम नष्ठमा तदममारवि बच्छनमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा तबस्मनम् कमायर एवि मतष्ठततीमत
मनयमयाः।
समन्विययाः - अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस व्यमामप्तजमानत्विक्षेन रूपक्षेण, अथमारदम् व्यमामप्तजमानत्विमविमरषस सतम्
जनकस भविमत। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा अनपुममतबौ एवि
मतष्ठमत, अन्यत्र नद्वैवि मतष्ठततीमत
अत

एवि

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविदम्

जमानमम्

अनपुमममतयाः।

एविञ्च

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन -जनकतमामनरूमपत -जन्यतमाविज्जमानत्विस मह अनपुम मतक्षे याः लकणमम्।

अनपुम ममतलकणस्य दलकपृ त्यमम्
प्रनोकस्य लकणस्य दलकपृत्यमब्धिस्तमातम् प्रस्तकयतक्षे।
यमद जमानत्विमम् इमत एतमाविन्ममात्रमम् अनपुमममतलकणस चक्षेदम् ब्रहमण अमतव्यमामप्तयाः, ब्रहमण जमानत्विमातम्।
सत्यस जमानमनन्तस ब्रह इमत मह श्रिपुमतयाः। तदमारणमाय जन्यतमाविज्जमानत्विमम् इमत एतमाविदम् अनपुमममतलकणस
मक्रयतक्षे। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। जमानस्विरूपस ब्रह जन्यस नमाबस्त। अतयाः तमनष्ठस जमानत्विस न जन्यतमाविज्जमानत्विमम्।
अतनो नमामतव्यमामप्तयाः।
यमद जन्यतमाविज्जमानत्विमम् इमत एतमाविन्ममात्रस लकणस मक्रयतक्षे तमहर जन्यप्रत्यकजमानक्षे अमतव्यमामप्तयाः।
तस्यमामप जन्यतमाविज्जमानत्विमातम्। तदमारणमाय व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत -जन्यतमाविज्जमानत्विमम् इमत
अनपुमममतलकणस

कतर व्यमम्।

यदमप

जन्यप्रत्यकजमानक्षे

इबन्द्रियमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्

अबस्त,

जन्यतमाविज्जमानत्विमबस्त,
न

तपु

तथमामप

तत्तपु

व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-

जन्यतमाविज्जमानत्विमम्। अतनो नमामतव्यमामप्तयाः।
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व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्

इमत

अनपुमममतलकणस

मक्रयतक्षे

चक्षेतम्

अनपुव्यविसमायक्षे व्यमामप्तस्मपृतबौ चमामतव्यमामप्तयाः। अनपुव्यविसमाययाः व्यमामप्तस्मपृमतश्च व्यमामप्तजमानमातम् जमायक्षेतक्षे। अतयाः तयनोयाः
व्यमामप्तजमानमनष्ठजनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विमम्

अबस्त।

अतयाः

अमतव्यमामप्तयाः।

तदमारणमाय

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन -जनकतमामनरूमपत -जन्यतमाविज्जमानत्विमम् अनपुममतक्षेयाः लकणमम् कतर व्यमम्। तक्षेन
नमामतव्यमामप्तयाः। तथमामह अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस व्यमामप्तजमानत्विक्षेन रूपक्षेण, व्यमामप्तजमानत्विमविमरषस सतम् जनकस
भविमत। व्यमामप्तजमानमनष्ठमा व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा अनपुममतबौ एवि मतष्ठमत , न
तपु

अनपुव्यविसमायक्षे ,

नमामप

व्यमामप्तस्मपृतबौ

विमा।

अतनो

व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-

जन्यतमाविज्जमानत्विस्य अनपुव्यविसमायक्षे, व्यमामप्तस्मपृतबौ चमाभमाविमानमामतव्यमामप्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२
7. स्विध्विससस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षेन रूपक्षेण कमारणस भविमत।
8. अनपुमममतस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षेन रूपक्षेण कमारणस भविमत।
9. व्यमामप्तस्मपृमतस प्रमत व्यमामप्तजमानस कक्षेन रूपक्षेण कमारणस भविमत।
10. व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छनमा व्यमामप्तजमानमनष्ठमा यमा जनकतमा तमनरूमपतमा जन्यतमा कबस्मनम्।
11. अनपुममतक्षेयाः मनष्कपृषस लकणस मकमम्।

8.3) परमाथमारन पुम मानमम्
यस्य पविर तनो विमह्निममानम् इमत मनश्चययाः अबस्त तस प्रमत कबश्चदपरयाः प्रमतविमादती पविर तक्षे विमह्निस सबन्दहमानयाः
पपृच्छमत यदम् पविर तयाः विमह्निममानम् न विमा। मनश्चयविमानम् जनयाः सबन्दहमानस्य ससरयमनविमारणमाय अवियविविमाक्यप्रयनोगक्षेण
अनपुममानप्रममाणस प्रदरर यमत। इदस परमाथमारनपुममानमम्। परस्य अथर याः प्रयनोजनस समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः यस्ममातम् ततम्
परमाथमारनपुममानमम्। अनक्षेन परमाथमारनपुममानक्षेन प्रमतविमामदनयाः ससरयमनविपृसत्तयाः भविमत, मकञ्च समाध्यमनश्चययाः जमायतक्षे। अयस
मनश्चययाः एवि परमाथमारनपुमममतयाः कथ्यतक्षे।
परमाथमारनपुमममतजननमाय एकस विमाक्यस प्रयपुज्यतक्षे। तस्य क्रमक्षेण त्रययाः अवियविमायाः सबन्त। स च क्रमयाः
प्रदश्यर तक्षे।

परमाथमारन पुम मानक्रमयाः
यस्य समाध्यमनश्चययाः अबस्त सयाः अपरयाः यस्य समाध्यससरययाः अबस्त तस परस प्रमत क्रमक्षेण विमाक्यमामन
विदमत। यथमा -
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पविर तयाः विमह्निममानम्। अयस प्रथमयाः अवियवियाः। इयस प्रमतजमा कथ्यतक्षे। अस्ममादम् विमाक्यमातम् समाध्यस मकमममत
जमायतक्षे। यथमा विमह्नियाः समाध्ययाः इमत जमायतक्षे। एविञ्च सबन्दग्ब्धिसमाध्यविमानम् पविर तयाः इमत जमानमम् उत्पनमम्।
सबन्दग्ब्धिसमाध्यस्य आश्रिययाः एवि पकयाः कथ्यतक्षे। अतयाः प्रमतजमाविमाक्यमातम् पकजमानममप जमायतक्षे। पकजमानस मविनमा
पकब्धिमर तमाजमानस न सम्भविमत। अतयाः पकजमानस पकब्धिमर तमाजमानस्य प्रयनोजकस भविमत।
प्रमतजमास श्रिपुत्विमा परयाः प्रमतविमादती सजजमासमत यदम् पविर तयाः विमह्निममानम् कपुतयाः इमत। कक्षेन कमारणक्षेन पविर तयाः
विमह्निममानम् इमत विदसस इमत तमात्पयर मम्। तस सजजमासपुस प्रमत अपरयाः मदततीयमम् अवियविमम् विदमत ब्धिकम वित्त्विमादम् इमत।
इदस पञ्चम्यन्तस पदमम्। स्विमाथमारनपुममानक्षे ब्धिकमयाः एवि हक्षेतपुयाः। परन्तपु परमाथमारनपुममानक्षे परयाः ब्धिकमस न पश्यमत, अतयाः
ब्धिकमदरर नक्षेन विमह्निस न प्रमतपदतक्षे , स तपु ब्धिकमवित्त्विमादम् इमत पञ्चम्यन्तपदश्रिविणमातम् विमह्निस प्रमतपदतक्षे। अतयाः पञ्चम्यन्तस
पदमक्षेवि हक्षेतपुयाः। अनक्षेन प्रमतविमामदनयाः जमानस जमायतक्षे यदम् पविर तयाः ब्धिकमविमानम् इमत। अतयाः इदस जमानस पकब्धिमर तमाजमानमममत
कथ्यतक्षे। पञ्चम्यन्तस विमाक्यस हक्षेतपुयाः इमत कथ्यतक्षे। अतयाः मदततीययाः अवियवियाः हक्षेतपुयाः इमत क्रमयाः।
स्यमानमाम ब्धिकमयाः पविर तक्षे। ततयाः मकमम्। ब्धिकमयाः पविर तक्षे अबस्त चक्षेदस्तपु। परन्तपु तक्षेन पविर तयाः विमह्निममानम् इमत
कपुतयाः अनपुमक्षेयमममत परयाः सजजमासपुयाः। तस प्रमत अपरयाः तपृततीयमम् अवियविस प्रयपुङ्कक्षे यत्र यत्र ब्धिकम याः तत्र तत्र
विमह्नियाः। तथमामप प्रमतविमादती सजजमासमत यतम् एविस कपुत्र दृश्यतक्षे। तदमा तस प्रमत विदमत यथमा महमानसमम् इमत। तदमा
समगस विमाक्यस भविमत - यत्र यत्र ब्धिकम याः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्। अनक्षेन विमाक्यक्षेन श्रिनोतपुयाः विमह्निव्यमाप्ययाः
ब्धिकमयाः इमत व्यमामप्तससस्कमारयाः उदद
पु नो भविमत। अयस तपृततीययाः अवियवियाः उदमाहरणस कथ्यतक्षे। एविस प्रमतजमा हक्षेतपुयाः
उदमाहरणमम् इमत क्रमक्षेण अवियविप्रयनोगयाः मक्रयतक्षे चक्षेतम् प्रमतविमामदनयाः क्रमरयाः पकजमानस पकब्धिमर तमाजमानस
व्यमामप्तससस्कमारनोदनोब्धियाः च भविबन्त। ततयाः च पविर तयाः विमह्निममानम् इमत मनश्चययाः जमायतक्षे। इदस जमानमम् अनपुमममतयाः
कथ्यतक्षे। परस्य इयस अनपुमममतयाः समा परमाथमारनपुमममतयाः कथ्यतक्षे। तमास प्रमत करणमम् परमाथमारनपुममानस कथ्यतक्षे।
त्रयमाणमामम् अवियविमानमास समपुदमाययाः न्यमाययाः इमत कथ्यतक्षे। न्यमायक्षेन यदम् अनपुममानस जमायतक्षे तदम् न्यमायप्रयनोज्यमानपुममानस
परमाथमारनपुममानमम्। एविञ्च न्यमायक्षेन यदम् अनपुममानस न जमायतक्षे तदम् न्यमायमाप्रयनोज्यमनपुममानस स्विमाथमारनपुममानमम्।
ससकक्षेपक्षेण परमाथमारनपुममानक्रमयाः इत्थमम् प्रमतजमा

- पविर तयाः विमह्निममानम्।

हक्षेतपुयाः

- ब्धिकमवित्त्विमातम्।

उदमाहरणमम्

- यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्।

प्रमतजमाहक्षेतकदमाहरणमामन

इमत

मत्रमभयाः

अवियविद्वैयाः

परमाथमारनमपु ममतयाः

सम्भविमत।

अथविमा

उदमाहरणनोपनयमनगममामन इमत मत्रमभयाः अवियविद्वैयाः परमाथमारनपुमममतयाः सम्भविमत। तथमामह तक्षे चमावियविमायाः उदमाहरणमम्

- यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः यथमा महमानसमम्।

उपनययाः

- ब्धिकमविमानयस पविर तयाः।

मनगमनमम्

- पविर तयाः विमह्निममानम्।
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भमारततीयदरर न मम्
अनपुम मतबौ कस्यमासर स्य अनपुम ममतत्विमम्
पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यमामदकमम् अनपुममानस्थलमम्। तत्र पविर तनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतयाः जमायतक्षे।
अनपुमममतयाः परनोकस जमानमम्, न तपु प्रत्यकस जमानमम्। अत्र पविर तयाः मविरक्षेष्यत्विक्षेन, विमह्नियाः प्रकमारत्विक्षेन, तयनोयाः सम्बन्ब्धियाः
च सससगर त्विक्षेन भमासतक्षे। पविर तस्य इबन्द्रियक्षेण समनकषर याः भविमत, विह्निक्षेयाः न भविमत। विपृत्तक्षेयाः बमहयाः गमनस्य हक्षेतपुयाः मह
इबन्द्रियस्य अथरन सह समनकषर याः। स च समनकषर याः पविर तक्षेन सह अबस्त, विमह्निनमा सह नमाबस्त। अतयाः
पविर तमाकमारमा विपृसत्तयाः भविमत, विह्न्यमाकमारमा न भविमत। मविषययाः मह पविर तयाः, स उपमासब्धियाः। विपृसत्तरमप उपमासब्धियाः।
उपमासब्धिदयमम् एकदक्षेरक्षे अबस्त। अतयाः उपब्धिक्षेययनोयाः चद्वैतन्ययनोयाः अभक्षेदयाः भविमत। परन्तपु विमह्निस्थलक्षे तथमा
एकदक्षेरस्थत्विस नमाबस्त। अतयाः पविर तनो विमह्निममानम् इमत स्थलक्षे पविर तमविषयस प्रत्यकस जमानमम् उत्पदतक्षे , विमह्निमविषयक्षे तपु
परनोकस जमानस उत्पदतक्षे। पविर तनो विमह्निममानम् इमत अनपुमममतमहर पविर तमविरक्षेष्यकस विमह्निप्रकमारकस जमानमम्। अनपुममतक्षेयाः
विमह्निप्रकमारकमासरयाः एवि व्यमामप्तजमानजन्ययाः। अतयाः तबस्मनसरक्षे अनपुमममतत्विमबस्त। पविर तमविरक्षेष्यकमासरयाः तपु
इबन्द्रियमाथर समनकषर जन्ययाः, न तपु व्यमामप्तजमानजन्ययाः। अतयाः पविर तमविरक्षेष्यकमासरक्षे अनपुमममतत्विस नमाबस्त। अतयाः
विमह्निप्रकमारक-पविर तमविरक्षेष्यकमानपुममतक्षेयाः सविमाररक्षे व्यमामप्तजमानजन्यजमानत्विस नमाबस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः -३
12. परमाथमारनपुममानक्षे कयाः परमाथर याः।
13. विक्षेदमाबन्तनमास परमाथमारनपुममानक्षे कमत अवियविमायाः।
14. पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इत्यत्र कबस्मनसरक्षे अनपुमममतत्विमम्।

8.4) व्यमामप्तयाः
व्यमामप्तजमानमाय कक्षेषमासञ्चतम् पमाररभमामषकरबदमानमास पररचययाः सबौकयमारविहयाः। अतयाः मकसञ्चतम् प्रस्तकयतक्षे।
यबस्मनम् भकतलक्षे घटनोऽबस्त तत्र पटनोऽमप वितर तक्षे चक्षेतम् घटक्षेन सह सममानमम् एकमम् असब्धिकरणस यस्य सयाः
घटसममानमासब्धिकरणयाः

पटयाः।

अथविमा

ययाः

मतष्ठमत

स

सममानमासब्धिकरणयाः।

समाममानमासब्धिकरण्यस

च

एकमासब्धिकरणविपृसत्तत्विमम्। सममानमासब्धिकरणयाः इत्यस्य अथर याः स्विमासब्धिकरणक्षे वितर ममानयाः इमत। घटपटबौ भकतलक्षे स्तयाः।
तदमा मनम्नप्रकमारक्षेण विमाक्यमामन प्रयनोकसपु रक्यमामन।
१. घटसममानमासब्धिकरणयाः पटयाः। (घटमासब्धिकरणविपृसत्तयाः पटयाः)
२. घटसमाममानमासब्धिकरण्यस पटक्षे।
३. पटसममानमासब्धिकरणयाः घटयाः।
४. पटसमाममानमासब्धिकरण्यस घटक्षे।
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व्यमामप्तलकणमम् अन्तक्षे समगमम् उपस्थमामपतमम् अबस्त। प्रमारम्भतयाः लघपुलकणस कपृत्विमा दनोषमामदकमम्
उद्भिमाव्य तस्य ससरनोब्धिनस कपृतमबस्त। अतयाः पररमनमष्ठतस लकणमम् कक्षेन कमारणक्षेन दतीघर मबस्त, प्रत्यक्षेकस दलमानमास कमा
आविश्यकतमा अबस्त इमत अत्र प्रकटतक्षे।
समाध्यस्य असब्धिकरणक्षे यनो वितर तक्षे स समाध्यसममानमासब्धिकरणयाः, तबस्मनम् समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम्।
समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम् इमत व्यमामप्तलकणस मक्रयतक्षे। पविर तनो विमह्निममानम् ब्धिकममातम् इमत स्थलक्षे पकयाः पविर तयाः,
समाध्ययाः विमह्नियाः, हक्षेतपुयाः ब्धिकमयाः। महमानसचत्विरमादबौ समाध्ययाः विमह्नियाः वितर तक्षे। तत्रद्वैवि ब्धिकमयाः वितर तक्षे। अतयाः
विमह्निसममानमासब्धिकरणयाः ब्धिकमयाः, विमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस ब्धिकमक्षे। समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम् मह व्यमामप्तररमत उकमम्।
व्यमामप्तयाः ब्धिकमक्षे। यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः वितर तक्षे एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे मतष्ठमत स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः कथ्यतक्षे। व्यमामप्तयाः
यबस्मनम् मतष्ठमत स व्यमाप्ययाः भविमत। अतयाः विमह्निव्यमाप्ययाः ब्धिकमयाः।
तप्तमायनोगनोलकक्षे विमह्नियाः मतष्ठमत मकन्तपु ब्धिकमयाः नमाबस्त। अतयाः विमह्निसममानमासब्धिकरणयाः ब्धिकमयाः नमाबस्त , एविञ्च
विमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस ब्धिकमक्षे नमाबस्त। अतयाः ब्धिकमक्षे लकणगमनमाभमाविमातम् अव्यमामप्तयाः। तदमारणमाय समाब्धिनमाश्रियमासश्रित समाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तलकणस कतर व्यमम्। समाब्धिनमत्र हक्षेतपुयाः सलङस विमा। समाब्धिनस्य आश्रिययाः
समाब्धिनमाश्रिययाः।

समाब्धिनमाश्रियक्षे

आसश्रितयाः

समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः।

समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः

यनो

समाध्ययाः

स

समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्ययाः। तमादृरसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तररत्यथर याः। एविस लकणक्षे कपृतक्षे उकस्थलक्षे
नमामतव्यमामप्तयाः। अयनोगनोलकक्षे ब्धिकमनो नमाबस्त। अतयाः अयनोगनोलकमम् न ब्धिकममात्मकसमाब्धिनमाश्रिययाः , मकन्तपु
महमानसचत्विरमामदकमम्। अयनोगनोलकक्षे मविदममाननो विमह्नियाः समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः नमाबस्त , महमानसमादबौ मविदममानयाः विमह्नियाः
समाब्धिनमाश्रियमासश्रितयाः अबस्त। एविञ्च ब्धिकममाश्रियमासश्रितविमह्निसमाममानमासब्धिकरण्यस ब्धिकमक्षे वितर तक्षे इमत न अव्यमामप्तयाः। ब्धिकमस्य
आश्रिययाः महमानसमामदकमम्। महमानसमादबौ आसश्रितयाः विमह्नियाः ब्धिकममाश्रियमासश्रितनो विमह्नियाः। अस्य विह्निक्षेयाः असब्धिकरणक्षे
महमानसमादबौ ब्धिकमस्तपु अबस्त एवि। अतयाः अयस ब्धिकमयाः समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसममानमासब्धिकरणयाः। तबस्मनम्
समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस वितर तक्षे। अतयाः अव्यमामप्तयाः विमाररतमा।
पविर तनो ब्धिकमविमानम् विह्निक्षेयाः इमत अनपुममानस्थलक्षे पविर तयाः पकयाः, ब्धिकमयाः समाध्ययाः, विमह्नियाः हक्षेतपुयाः समाब्धिनमम्। विह्निक्षेयाः
आश्रिययाः यथमा महमानसमामदकमम् तथमा तप्तमायनोगनोलकममप। ब्धिकमयाः अयनोगनोलकक्षे न वितर तक्षे। ब्धिकममाभमाविस्य असब्धिकरणक्षे
वितर ममाननो विमह्नियाः समाध्यमाभमाविमासब्धिकरणक्षे वितर ममानयाः असदक्षेतपुयाः भविमत। विमह्नियाः असदक्षेतपुयाः इमत ससदमम्। असदक्षेतबौ
लकणस गच्छमत चक्षेदमतव्यमामप्तयाः भविमत। अत्र समाब्धिनस विमह्नियाः। तस्यमाश्रिययाः महमानसमामदकमम्। तबस्मनम् आसश्रितयाः
ब्धिकमयाः। तदम
क समाममानमासब्धिकरण्यस विह्निबौ वितर तक्षे। अतयाः समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस विह्निबौ वितर तक्षे। अतयाः
अमतव्यमामप्तयाः।

तदमारणमाय

समाब्धिनस्य

अरक्षे ष समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस

अरक्षेषत्विस

मविरक्षेषणस

व्यमामप्तलकणस

मनविक्षेरनतीयमम्।

भविमत।

अरक्षेष

तदमा
अथमारतम्

यमावित्समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यमम् इत्यथर याः। तक्षेन नमामतव्यमामप्तयाः। यतम् समाध्यस समाब्धिनस्य सविरषपु
आश्रियक्षेषपु वितर तक्षे, तदक्षेवि यमावित्समाब्धिनमाश्रियमासश्रितस समाध्यस भविमत। प्रकपृतक्षे च समाब्धिनस विमह्नियाः। तस्यमाश्रिययाः
अयनोगनोलकमम्।

तबस्मनम्

ब्धिकमयाः

नमाबस्त।

अतयाः

ब्धिकमयाः

विह्निक्षेयाः

यमावित्सपु

आश्रियक्षेषपु

नमाबस्त।

अतयाः

अरक्षेषविह्न्यमाश्रियमासश्रितयाः ब्धिकमनो नमाबस्त। तक्षेन अरक्षेषविह्न्यमाश्रियमासश्रितब्धिकमसमाममानमासब्धिकरण्यस विह्निबौ नमाबस्त इमत
नमामतव्यमामप्तयाः। एविमम् अरक्षे ष समाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तलकणमम्। यदमप व्यमामप्तलकणक्षे
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भमारततीयदरर न मम्
नद्वैकक्षे दनोषमायाः भविबन्त, तक्षेषमास सममानमाब्धिमानमाय महमानम् प्रयमासयाः मक्रयतक्षे। परन्तपु स सविर्योऽमप प्रपञ्चयाः उनतककमासपु
अध्यक्षेययाः।
व्यमामप्तयाः कथस जमायतक्षे। जगमत यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदरर नमम्, व्यमभचमारस्य च
अदरर नस भविमत तदमा ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकयाः प्रत्यकयाः अनपुभवियाः जमायतक्षे। अयस व्यमाप्तक्षेयाः अनपुभवियाः,
अयमक्षेवि व्यमामप्तजमानमममत नमाम्नमा प्रससदयाः। व्यमाख्यमातमा व्यमामप्तयाः।

सदक्षेत पुयाः
यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः अबस्त एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे वितर तक्षे स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः इमत उकमक्षेवि। हक्षेतपुरवि
क्षे
सलङमममत कथ्यतक्षे। सलङमम् अन्विमय एकप्रकमारकमक्षेवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४
15. घटसममानमासब्धिकरणयाः पटयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
16. पररष्कपृतस व्यमामप्तलकणस मकमम्।
17. कयाः सदक्षेतपुयाः।
18. सलङस कमतमविसब्धिमम्।

8.4.1) जगबन्मथ्यमात्विमम्
नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन इत्यमामदमभयाः बहह मभयाः श्रिपुमतमभयाः अथमारतम् आगमप्रममाणक्षेन ससद्ध्यमत यदम् जगतम्
ममथ्यमा इमत। तथमामप यक्षे नमाबस्तकमादययाः आगमप्रमाममाण्यस नमाङतीकपुविर बन्त मकन्तपु अनपुममानस प्रममाणत्विक्षेन
अङतीकपुविर बन्त, तमानम् प्रमत अमप बनोब्धिमयतपुमम् अनपुममानक्षेन जगतयाः ममथ्यमात्विस समाध्यतक्षे। अदद्वैतसमाकमात्कमारक्षे जगतयाः
ममथ्यमात्विस्य अनपुममानस्य मपुख्यस प्रयनोजनमम्।
तदनपुममानस मह - ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा ब्रहमभनत्विमातम् इमत। यदक्षेविस तदक्षेविमम्, यथमा रपुमकरूप्यमम्
इमत। इदमनपुममानमम् अत्र मपुख्यमम्। अस्य अनपुममानस्य अब्धियाः मपुख्यमानपुममानमम् इमत रूपक्षेणमामप क्विमचदम् उलक्षेखयाः
कररष्यतक्षे। क्विमचदम् ममथ्यमात्विमानपुममानमम् इत्यमप उलक्षेखयाः भमविष्यमत।
अबस्मननपुममानक्षे 'ब्रहमभनस सविर मम्' मह पकयाः। ममथ्यमात्विस मह समाध्यमम्। ब्रहमभनत्विस मह हक्षेतपुयाः। दृषमान्तक्षे
यत्र यत्र ब्रहमभनत्विस तत्र तत्र ममथ्यमात्विमम् इमत यदक्षेविस तदक्षेविमम् इत्यस्यमाथर याः।
ब्रहमभनस सविर मम् इमत अनपुक्त्विमा कक्षेविलस सविर मम् इमत यमद पकयाः तमहर तबस्मनम् ब्रह अमप अन्तभर विमत।
तक्षेन ब्रहमण अमप ममथ्यमात्विमापसत्तयाः। अतयाः उकस ब्रहमभनमम् इमत।

118

भमारततीयदरर नमम्

अनपुम मानखण्डयाः उपममानखण्डयाः च

मटप्पणती

हक्षेतबौ समाध्यस्य व्यमामप्तयाः अबस्त चक्षेतम् तक्षेन हक्षेतपुनमा अन्यत्र समाध्यमम् अनपुममातपुस रक्यतक्षे। यथमा ब्धिकमक्षे यमद
विह्निक्षेयाः व्यमामप्तयाः गपृह्यतक्षे तमहर अन्यत्र यत्र ब्धिकमयाः अबस्त तत्र विमह्नियाः समाब्धिमयतपुस रक्ययाः। एविमम् ममथ्यमात्विस्य व्यमामप्तयाः
ब्रहमभनत्विक्षे गपृह्यतक्षे चक्षेतम् अन्यत्र यत्र ब्रह्ममभनत्विमम् अबस्त तत्र ममथ्यमात्विमम् अबस्त इमत अनपुममानस कतपुर रक्यतक्षे।
अतयाः यमद कक्षेनमामप प्रममाणक्षेन ममथ्यमात्विव्यमाप्यस ब्रहमभनत्विमम् इमत जमानमम् भविमत न विक्षेमत परतीकणतीयमम्। तत्र
उदमाहरणमम् अबस्त रपुमकरजतमम्। रपुमकरजतस ब्रहमभनमम् इमत स्पषमम्। ममथ्यमा न विक्षेमत मविचमारणमा। यमद
रपुमकरजतक्षे ममथ्यमात्विस ससदस नमाबस्त तमहर दृषमान्तमाससमदयाः दनोषनो जमायतक्षे। रपुकबौ यदम् रजतस भमासतक्षे ततम्
रपुमकरजतमम्। दृषमान्तक्षे हक्षेतपुसमाध्ययनोयाः सहचमारदरर नक्षेन व्यमामप्तमनश्चयनो भविमत। परन्तपु यमद दृषमान्तक्षे रजतक्षे
ममथ्यमात्विस न स्यमातम् तमहर व्यमामप्तमनश्चयनो न भविक्षेतम्। अतयाः रजतक्षे ममथ्यमात्विमम् अबस्त न विक्षेमत मविचमारणमा इमत
उकमम्।
रपुकबौ रजतस्य कदमामचतम् प्रततीमतभर विमत। परन्तपु इयस रपुमकयाः इमत रजतस्य असब्धिष्ठमानस्य
प्रत्यकजमानक्षेन रपुमकमविषयकमम् अजमानमम्, अजमानकमायर रजतस च मनवितरतक्षे। तदमा रजतस्य उपलबबब्धियाः न भविमत।
ततयाः अनयमा अनपुपलबध्यमा नमात्र रजतमम् इमत रजतमाभमाविस्य जमानस जमायतक्षे। तक्षेन रजतक्षे ममथ्यमात्विस ससद्ध्यमत।
अतयाः रपुमकरजतस ममथ्यमा ब्रहमभनत्विमातम् इमत दृषमान्तस्य अससमदयाः नमाबस्त। ततश्च ममथ्यमात्विव्यमाप्यस
ब्रहमभनत्विमम् इमत जमानमम् भविमत। एविञ्च अन्यत्र ब्रहमभनत्विस्य दरर नक्षेन ममथ्यमात्विमम् अनपुममातपुस सपुरकमम्।
आकक्षे प याः प्रमामतभमाससकरजतक्षे यथमा ब्रहमभनत्विमम् अबस्त तथमा अमविदमाजन्यत्विमम् दनोषजन्यत्विस चमाबस्त। यतनो
मह प्रमामतभमाससकरजतस्य उपमादमानकमारणस मह अमविदमा एवि। एविञ्च चकपुरमामददनोषविरमादक्षेवि रजतस भमासतक्षे। एविमम्
सविरषपु प्रमामतभमाससकपदमाथरषपु अमविदमाजन्यत्विमम् दनोषजन्यत्विस चमाबस्त, ममथ्यमात्विममप अबस्त। अत्र यमद कबश्चतम्
ममथ्यमात्विव्यमाप्यस ब्रहमभनत्विमममत न जमानमामत, परन्तपु ममथ्यमात्विव्यमाप्यमम् अमविदमाजन्यत्विमम् अथविमा
ममथ्यमात्विव्यमाप्यमम् दनोषजन्यत्विमम् इमत व्यमामप्तस जमानमामत। स जनयाः ब्रहमभनक्षेषपु अमविदमाजन्यत्विरूपमम् हक्षेतपु स दृष्टमा
ममथ्यमात्विमम् अनपुममननोमत। दनोषजन्यरूपमम् हक्षेतपुस दृष्टमा विमा ममथ्यमात्विमम् अनपुममननोमत। तथमा समत ब्रहमभनत्विजमानस
मविनद्वैवि ममथ्यमात्विजमानस जमायतक्षे इमत तमहर कपुतयाः ब्रहमभनत्विस हक्षेतपुत्विक्षेन कल्प्यतक्षे इमत आकक्षेपयाः। तत्रनोच्यतक्षे अजमानजन्यमम् प्रमामतभमाससकस रजतमामदकस यथमा ममथ्यमा तथमा अनमामद अजमानमम् अमप ममथ्यमा। अतनोऽन्यदमातर मम्
इमत श्रिपुतक्षेयाः। (अतयाः ब्रहणयाः अन्यदम् मभनमम् आतर मम् ममथ्यमा। ) अनयमा श्रिपुत्यमा ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा इमत
प्रमतपमादतक्षे। रजतक्षे अजमानजन्यत्विमम् दनोषजन्यत्विस चमाबस्त परन्तपु अजमानक्षे अजमानजन्यत्विस दनोषजन्यत्विस च
नमाबस्त। यतनो मह अजमानमम् अनमामद वितर तक्षे। तदम् जन्यस नमाबस्त। परन्तपु तबस्मनम् ममथ्यमात्विमम् अबस्त। तमहर
अजमानस्य ममथ्यमात्विसमाब्धिनमाय कबश्चतम् हक्षेतपुयाः कल्पनतीययाः एवि। यथमा रजतस्य ममथ्यमात्विसमाब्धिनक्षे ब्रहमभनत्विमम्
अनङतीकपृत्य अजमानजन्यत्विस दनोषजन्यत्विस विमा हक्षेतपुत्विक्षेन अङतीकपृतमम् आकक्षेपकत्रमार तदतम् एतद्दयमम् अत्र
ममथ्यमात्विस्य समाब्धिकस नमाबस्त। परन्तपु अजमानक्षे ब्रहमभनत्विमबस्त। अतयाः अजमानक्षे ममथ्यमात्विसमाब्धिनमाय यथमा
ब्रहमभनत्विमम् हक्षेतपुत्विक्षेन अङतीकतर व्यमक्षेवि तथमा अन्यत्रमामप रजतमादबौ ब्रहमभनत्विमम् एवि हक्षेतपुत्विक्षेन अङतीकपृतस चक्षेतम्
लमाघविममप अबस्त।
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भमारततीयदरर न मम्
यमाविदम् समाध्यस यदम् ममथ्यमात्विस ततम् मकमममत न जमायतक्षे तमावितम् कस्यमामप पदमाथर स्य ममथ्यमात्विमम्
अनपुममातपुस न रक्यतक्षे। अतयाः आदबौ ममथ्यमात्विस्य लकणस प्रस्तकयतक्षे।

8.4.2) ममथ्यमात्विमम्
स्विमाश्रियत्विक्षे न अमभमत -यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि -प्रमतयनोमगत्विमम् ममथ्यमात्विस्य लकणमम्।
अत्र क्रमरयाः अस्य लकणस्य पदकपृत्यमम् प्रदश्यर तक्षे। लकणस्य एकमासरयाः अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम्
इमत। तमसरममादमाविमादमाय पदकपृत्यमम् उपन्यस्यतक्षे।
यमद अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् इमत एतमाविदक्षेवि ममथ्यमात्विस्य लकणस तमहर ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा
ब्रहमभनत्विमातम् इमत ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे ससदसमाब्धिनदनोषनो जमायतक्षे।
घटयाः अमनत्ययाः अवियमवित्विमातम् इमत अनपुममानक्षे अमनत्यत्विस मकमममत चक्षेतम् अमनत्यत्विस मह कमायर त्विमम्।
तदमा तदक्षेवि अनपुममानमम् घटयाः कमायर याः अवियमवित्विमातम् इमत रूपक्षेणमामप विकसपु रक्यतक्षे। तदतम् ममथ्यमात्विमानपुममानक्षेऽमप
मक्रयतक्षे चक्षेतम् अनपुममानमाकमारयाः इत्थमम् भविमत - ब्रहमभनस सविर मम् अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमग ब्रहमभनत्विमातम् इमत। अत्र
ससदसमाब्धिनत्विदनोषयाः। स च कथमम्। घटमामदकमम् एकत्र मविदतक्षे चक्षेतम् अन्यत्र तस्य अत्यन्तमाभमावियाः भविमत। अस्य
अत्यन्तमाभमाविस्य प्रमतयनोमग घटमामदकमम्। प्रमतयनोमगत्विस च घटमादबौ। एविस घटमादबौ अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस
ससदमक्षेविमाबस्त। तस्य समाब्धिनमाथर मम् - ब्रहमभनस सविर मम् अत्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमग ब्रहमभनत्विमातम् इमत अनपुममानस
ससदस्य समाब्धिनस करनोततीमत ससदसमाब्धिनत्विदनोषयाः तस्य।
अतयाः

ममथ्यमात्विलकणक्षे

मकसञ्चतम्

ससरनोब्धिनस

मक्रयतक्षे।

तथमामह

-

स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत एतमाविलकणस मक्रयतक्षे। यबस्मनम् ममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयस

'स्वि'पदक्षेन तस्य गहणस कतर व्यमम्। घटमादबौ ममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयमम् इमत स्विस घटमामदकमम्। स्वियस यबस्मनम् आश्रियक्षे
तमादमात्म्यसम्बन्ब्धिक्षेन अबस्त, तबस्मनम् आश्रियक्षे स्विस्य अत्यन्तमाभमावियाः कदमामप न भविमत। स्विस्य आश्रियक्षे
मविदममानस्य अत्यन्तमाभमाविस्य स्वियस प्रमतयनोमग नमाबस्त। अतयाः स्विबस्मनम् स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस
न क्विमचदमप प्रससदमम्। अतयाः ईदृरस प्रमतयनोमगत्विस न ससदमम्। तक्षेन प्रनोकयाः ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो न जमायतक्षे।
परन्तपु ईदृरस प्रमतयनोमगत्विमम् अप्रससदमम् इमत ममथ्यमात्विमानपुममानस्य असम्भविदनोषयाः अथविमा समाध्यमाप्रससमददनोषयाः
जमायतक्षे। (अप्रससदमम् इत्यस्यमाथर याः यतम् अलतीकपदमाथर याः, तमादृरपदमाथर याः नद्वैवि प्रममतयाः, नमाबस्त एवि।
तमादृरपदमाथर स्य अभमावियाः कक्षेविलमान्वियती इत्यमप कथ्यतक्षे। ) ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे ममथ्यमात्विस समाध्यमम्। परन्तपु
स्विमाश्रियमनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत यमद ममथ्यमात्विस तमहर तमादृरस ममथ्यमात्विमम् अप्रससदमम्।
अतयाः समाध्यमाप्रससमददनोषयाः।
समाध्यमाप्रससमददनोषविमारणमाय

लकणमम्

ईषतम्

पररबष्क्रयतक्षे।

स्विमाश्रियत्विक्षे न

अमभमत -

मनष्ठमात्यन्तमाभमावि -प्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत लकणस मक्रयतक्षे। अत्र यस्य ममथ्यमात्विस स स्विपदक्षेन बनोध्ययाः।
स्विस्य आश्रियरूपक्षेण अमभमतपदमाथर वितर ममाननो ययाः अत्यन्तमाभमावियाः, तत्प्रमतयनोमगत्विमम् ममथ्यमात्विमम् इत्यथर याः।
तथमामह - रपुमकरजतस्थलक्षे पपुरनोविमतर मन पदमाथर इदस रजतमम् इमत प्रततीमतयाः भविमत। अत्र इदस मविरक्षेष्यस रजतस च
प्रकमारयाः। रजतस्य आश्रिययाः विस्तपुतयाः इदस नमाबस्त। परन्तपु रजतस्य आश्रियरूपक्षेण इदस प्रततीयतक्षे। अथमारतम्
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रजतप्रकमारकप्रततीतक्षेयाः मविरक्षेष्यमम् इदमम्। अबस्मनम् रजतस्य अत्यन्तमाभमावियाः मविदतक्षे। एविञ्च अत्यन्तमाभमाविस्य
नमात्र रजतमम् इत्यमाकमारप्रततीमतयाः भविमत। अस्य अत्यन्तमाभमाविस्य प्रमतयनोमग रजतमम्। प्रमतयनोमगत्विस रजतक्षे इमत
रजतक्षे ममथ्यमात्विमम्। स्विस्य (रजतस्य) आश्रियत्विक्षेन अमभमतमम् (इदमम्, पपुरनोवितर पदमाथर याः) अमभमतक्षे (अबस्मनम्)
स्विस्य (रजतस्य) अत्यन्तमाभमावियाः अबस्त। अतयाः स्विबस्मनम् स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमतमनष्ठमात्यन्तमाभमाविस्य
प्रमतयनोमगत्विमम् इमत लकणगमनमातम् ससध्यमत रजतस्य ममथ्यमात्विमम्। एविञ्च ईदृरस समाध्यस प्रससदमम्। अतयाः
प्रनोकयाः समाध्यमाससमददनोषनो विमाररतयाः।
स्विमाश्रियत्विक्षे न अमभमत -मनष्ठमात्यन्तमाभमावि -प्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत लकणक्षे कपृतक्षेऽमप
ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो जमायतक्षे। तथमामह - विपृकक्षे रमाखमायमामम् एकत्र कमपयाः उपमविषयाः। अतयाः कमपससयनोगयाः विपृकक्षे
रमाखमाविच्छक्षे दक्षेन अबस्त। ससयनोगयाः आब्धिक्षेययाः, विपृकयाः आब्धिमारयाः। अतयाः आब्धिक्षेयतमासम्बन्ब्धिक्षेन विपृकयाः ससयनोगविमानम् इमत
प्रततीमतयाः जमायतक्षे। आब्धिक्षेयतमासम्बन्ब्धिक्षेन मकलमाविच्छक्षे दक्षेन कमपससयनोगयाः नमाबस्त। अतयाः ससयनोगमाभमाविविमानम् विपृकयाः इमत
प्रततीमतयाः जमायतक्षे। ससयनोगस्य आश्रियत्विक्षेन अमभमतक्षे विपृकक्षे ससयनोगमाभमावियाः अमप अबस्त। अतयाः ससयनोगमाश्रियत्विक्षेन
अमभमतक्षे विपृकक्षे ययाः अत्यन्तमाभमावियाः, तस्य प्रमतयनोमगत्विस ससयनोगक्षे इमत तपु जमातमक्षेवि। तस्य जमानमाथर
ममथ्यमात्विमानपुममानस्यमाविश्यकतमा नमाबस्त। अतयाः एविस स्थलक्षेषपु ममथ्यमात्विस ससदमक्षेवि। अतयाः ममथ्यमात्विमानपुममानक्षे
ससदसमाब्धिनत्विदनोषनो जमायतक्षे।
ममथ्यमात्विमानपुममानक्षेन ममथ्यमात्विस समाब्धिनतीयमम्। परन्तपु यमद स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमत -मनष्ठमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् इमत ममथ्यमात्विलकणस तमहर इदस लकणस ममथ्यमात्विस न समाब्धियमत। ममथ्यमात्विस तपु सत्यत्विस्य
मविरुदमम्। परन्तपु इदस लकणस सत्यत्विमविरुदस ममथ्यमात्विमम् असमाब्धिमयत्विमा अथमारन्तरस कल्पयमत। मकस तदम्
अथमारन्तरमम्।

अनक्षेन

लकणक्षेन

कस्य

ममथ्यमात्विमम्

आगतमम्।

कमपससयनोगस्य।

कमपससयनोगयाः

स्विमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोगती इमत अथमारन्तरस कल्पयमत। पदमाथर याः यबस्मनसब्धिकरणक्षे वितर तक्षे तबस्मनसब्धिकरणक्षे यमद
तस्य

अत्यन्तमाभमावियाः

अमप

स्यमातम्

तमहर

स

पदमाथर याः

अव्यमाप्यविपृसत्तयाः

कथ्यतक्षे।

कमपससयनोगक्षे

स्विमात्यन्तमाभमाविप्रमतयनोमगत्विमम् इमत अव्यमाप्यविपृसत्तत्विस्य समाब्धिनस करनोमत इदस लकणमम्। ईदृरमक्षेवि यमद ममथ्यमात्विस
तमहर ततम् सत्यत्विमविरुदममप नमाबस्त एविञ्च अव्यमाप्यविपृसत्तत्विरूपमम् अथमारन्तरममप कल्पयमत। अयममप दनोषयाः।
अतयाः

दनोषदयविमारणमाय

लकणक्षे

इतनोऽमप

पररष्कमारयाः

मविब्धितीयतक्षे।

स्विमाश्रियत्विक्षे न

अमभमत -

यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि -प्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इमत लकणस मक्रयतक्षे। यमावितम्-पदस्यमाथर याः समाकल्यमम् इमत।
समस्तमावियविमायाः इत्यथर याः। तथमाच स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमतक्षे यमाविमत समस्तमावियविमात्मकक्षे बस्थतनो ययाः
अत्यन्तमाभमावियाः, तत्प्रमतयनोमगत्विस यमद स्विस्य स्यमातम् तमहर स्विस्य ममथ्यमात्विमम् स्यमामदत्यथर याः। यथमा
रजतमाश्रियत्विक्षेन अमभमतक्षे यमाविमत अथमारतम् समगक्षे (सविमारवियविक्षेषपु) रपुक्त्यमात्मकक्षे विस्तपुमन वितर ममानयाः ययाः
अत्यन्तमाभमावियाः तत्प्रमतयनोमगत्विस रजतस्य अबस्त। अतयाः रजतस्य ममथ्यमात्विससमदयाः।
एविस - स्विमाश्रियत्विक्षे न अमभमत -यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि -प्रमतयनोमगत्विमम् इमत ममथ्यमात्विस्य इमत
लकणमममत ससदमम्।
स्विस - ममथ्यमात्विक्षेन अमभमतयाः पदमाथर याः। तस्य आश्रियत्विक्षेन अमभमतस यतम् यमाविदम् च विस्तपु, तमनष्ठयाः ययाः
अत्यन्तमाभमावियाः, तत्प्रमतयनोमगत्विस ममथ्यमात्विमम् इत्यथर याः। तथमा च स्विमम् घटमामदकमम्। तदमाश्रियत्विक्षेन अमभमतस
कपमालमामदकमम्। तमनष्ठयाः अत्यन्तमाभमावियाः - घटमादत्यन्तमाभमावियाः। तत्प्रमतयनोमगत्विस घटमादक्षेयाः अबस्त। अतयाः घटमादक्षेयाः
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
ममथ्यमात्विस ससध्यमत। व्यमाविहमाररकयाः घटमामदयाः कपमालमादबौ वितर तक्षे एवि। न तपु तस्य अत्यन्तमाभमावियाः कलमापमादबौ।
तथमामप पमारममासथर कत्विक्षेन घटमामदयाः कदमामप कपमालमादबौ न वितर तक्षे। अतयाः पमारममासथर कत्विक्षेन कपमालक्षे घटमादक्षेयाः
अत्यन्तमाभमावियाः अबस्त एवि।

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
19. कयमा श्रिपुत्यमा जगबन्मथ्यमात्विस जमायतक्षे।
20. जगबन्मथ्यमात्विमानपुममानस मकमम्।
21. ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृतस लकणस सलखत।

8.5) उपममानमम्
उपममानजमानमाय समादृश्यजमानमम् अपक्षेमकतमममत लबौमककदृषमान्तक्षेन मकसञ्चमलख्यतक्षे।

8.5.1) समादृश्यमम्
लनोकक्षे नद्वैकक्षे पदमाथमारयाः भविबन्त यक्षेषपु परस्परसमाब्धिमारणब्धिममारयाः भविबन्त। यथमा विटविपृकयाः आम्रिविपृकश्च।
विटविपृकस्य बतीजस भविमत, बतीजरनोपणक्षेन विटविपृकयाः अङ्कपुररतनो भविमत, क्रमरयाः एब्धितक्षे। ततयाः रमाखमायाः जमायन्तक्षे।
पत्रमामण जमायन्तक्षे। प्ररमाखमायाः जमायन्तक्षे। छमायमा भविमत। विपृकयाः ऊध्विर मम् विब्धिर तक्षे। एविमक्षेवि आम्रिविपृकस्यमामप मविषयक्षे
भविमत। अतयाः विटस्य नद्वैकक्षे ब्धिममारयाः आम्रिविपृकक्षे सबन्त। एतक्षे ब्धिममारयाः यथमा विटक्षे सबन्त तथमा आम्रिक्षेऽमप सबन्त। अतयाः
विटसदृरयाः आम्रिविपृकयाः इमत व्यविहमारयाः लनोकक्षे कतपुर रक्ययाः। व्यपुत्क्रमक्षेण आम्रिस्य एतमादृरमायाः नद्वैकक्षे ब्धिममारयाः विटक्षे सबन्त
इमत कबश्चतम् विकपुममच्छमत चक्षेतम् आम्रिविपृकसदृरयाः विटयाः इत्यमप विमाक्यप्रयनोगयाः भमवितपुमम् अहर मत। विटस्य कक्षेमचदम्
असमाब्धिमारणब्धिममारयाः सबन्त यक्षे आम्रिविपृकक्षे नद्वैवि सबन्त। अत्र विटविपृकमनष्ठमायाः यक्षे असमाब्धिमारणब्धिममारयाः तक्षेभ्ययाः मभनमायाः
विटविपृकगतब्धिममारयाः एवि समादृश्यमम्। तथमामह समादृश्यलकणमम् असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहह ब्धिमर वित्त्विमम् इमत।
असमाब्धिमारणक्षेभ्ययाः अन्यक्षे तद्गतमायाः बहवियाः ब्धिममारयाः असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहह ब्धिममारयाः। एतक्षे यबस्मनम् स
असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहह ब्धिमर विमानम्। तस्य भमावियाः असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहह ब्धिमर वित्त्विमम्।
अपरममप लकणमबस्त - तमद्भिनत्विक्षे समत तद्गतभकयनोब्धिमर वित्त्विमम्। यथमा आम्रिविपृकयाः विटमादम् मभनयाः।
अतयाः तबस्मनम् विटमभनत्विमम् अबस्त। विटस्य यक्षे भकयमाससयाः (असब्धिकमायाः) ब्धिममारयाः तक्षे आम्रिविपृकक्षेऽमप सबन्त इमत
विटगतभकयनोब्धिमर वित्त्विमम् आम्रिविपृकक्षे इमत लकणसमन्विययाः। एविमक्षेवि गनोमभनयाः ममहषयाः। चत्विमारयाः पमादमायाः , लमाङकलमम्,
शृङदयमम् इत्यमादययाः भकयमाससयाः गनोब्धिममारयाः ममहषक्षे सबन्त। अतयाः ममहषक्षे गनोमभनत्विमम् अबस्त , गनोगतभकयनोब्धिममारयाः अमप
सबन्त इमत ममहषक्षे गनोसमादृश्यमम् अबस्त। समादृश्यस सम्बन्ब्धिमविरक्षेषयाः। अतयाः तस्य एकयाः प्रमतयनोगती भविमत अपरयाः
अनपुयनोगती भविमत।
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यदमा गनोगतब्धिममारयाः ममहषक्षे इमत, अथमारतम् गनोसमादृश्यमम् ममहषक्षे इमत मविविकमा तदमा गबौयाः
गनोमनरूमपतसमादृश्यस्य प्रमतयनोगती, ममहषयाः समादृश्यस्य अनपुयनोगती इमत कथ्यतक्षे। यदमा तपु ममहषगतब्धिममारयाः गमवि
अथमारतम् ममहषसमादृश्यस गमवि इमत मविविकमा तदमा ममहषमनरूमपतसमादृश्यस्य ममहषयाः प्रमतयनोगती , गबौयाः अनपुयनोगती इमत
कथ्यतक्षे। गनोमनरूमपतसमादृश्यस ममहषमनरूमपतसमादृश्यमादम् मभनमक्षेवि भविमत। अन्यथमा गनोसदृरस्य ममहषस्य
दरर नक्षे ममहषसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। गनोदरर नक्षे च गनोसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः।

8.5.2) उपममानमम्
चद्वैत्रयाः नमाम कबश्चतम् जनयाः गमास जमानमामत। परन्तपु गविययाः कयाः इमत न जमानमामत। गविययाः विन्ययाः कबश्चतम्
परपुमविरक्षेषयाः। चद्वैत्रयाः विनस गच्छनम् आरण्यकपपुरुषस गवियजमानविन्तस पपृच्छमत, कयाः गविययाः इमत। तस प्रमत स पपुरुषयाः
विदमत - यथमा गबौयाः तथमा गविययाः इमत। अस्ममादम् विमाक्यमादम् 'गनोसदृरयाः गविययाः' इमत परनोकविमाक्यमाथर जमानस जमायतक्षे।
ततश्च विनस गतयाः चद्वैत्रयाः एकस परपुमपण्डस पश्यमत। विस्तपुतयाः स परपुयाः गनोसदृरयाः। अतयाः गनोसदृरनो गविययाः इमत
विमाक्यमाथर चद्वैत्रयाः स्मरमत। चद्वैत्रस्य स्मपृतबौ अमप गनोसमादृश्यमम् अबस्त , सम्मपुखबस्थतक्षे परबौ अमप गनोसमादृश्यस
प्रत्यकतीकरनोमत। इत्थस स्मरणमात्मकजमानसहकपृतक्षेन गनोसमादृश्यमविषयकप्रत्यकजमानक्षेन इदस जमानस जमायतक्षे यतम्
एतत्परपुजमाततीयमायाः सविर परवियाः गवियपदविमाच्यमायाः इमत।
गवियक्षे गनोसमादृश्यदरर नक्षेन गनोदक्षेहक्षे गवियसमादृश्यस्य जमानस भविमत। गविययाः समनमहतयाः वितर तक्षे परन्तपु गबौयाः
असमनमहतयाः वितर तक्षे। गविमा सह न कस्यमामप इबन्द्रियस्य कनोऽमप समनकषर याः वितर तक्षे। तथमामप अबस्मनम् असमनमहतक्षे
गमवि जमायममानमम् इदस गवियसमादृश्यजमानमक्षेवि उपमममतयाः। गवियक्षे गनोसमादृश्यक्षे जमातक्षे एवि गमवि गवियसमादृश्यस जमायतक्षे
इमत अन्वियसहचमारयाः। गवियक्षे गनोसमादृश्यक्षे अजमातक्षे गमवि गवियसमादृश्यस न जमायतक्षे इमत व्यमतरक्षेकसहचमारयाः। अतयाः
गमवि गवियसमादृश्यजमानस प्रमत गवियमनष्ठगनोसमादृश्यजमानस करणमम्। तदक्षेवि उपममानमम् इमत कथ्यतक्षे।
चद्वैत्रयाः अरण्यक्षे परपुदक्षेहक्षे गनोसमादृश्यस पश्यमत। गनोसदृरयाः गविययाः इमत न जमानतीयमातम् तमहर तबस्मनम् परपुदक्षेहक्षे
स गनोसमादृश्यस न पश्यक्षेतम्। अतयाः गनोसदृरयाः गविययाः इमत जमानमम् अपक्षेमकतमक्षेवि। अत्र उपमक्षेययाः गविययाः। चद्वैत्रस्य
उपमक्षेयमाकमारमा अन्तयाःकरणविपृसत्तयाः जमायतक्षे। इयस विपृसत्तरक्षेवि उपममानमम्। गवियमनष्ठस गनोसमादृश्यजमानस मविनमा इयस विपृसत्तयाः
नद्वैवि जमायतक्षे। एतदपृत्तक्षेयाः जनकमम् गवियमनष्ठस गनोसमादृश्यजमानमम्। अतयाः इदस समादृश्यजमानस गबौणमम् उपममानमम्। मपुख्यमम्
उपममानस तपु उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तरक्षेवि। यतनो मह उपमक्षेयमाकमारविपृसत्तस मविनमा उपमममतयाः नद्वैवि भमवितपुमम् अहर मत।
प्रकमारमान्तरक्षेण स एवि मविषययाः प्रमतपमादतक्षे बनोब्धिसबौकयमारय चद्वैत्रयाः गनोसदृरयाः गविययाः इमत जमानमामत। विनस गच्छमत। परपुमपण्डस पश्यमत। स परपुमपण्डयाः गनोदृरयाः
अबस्त। अतयाः गनोसदृरयाः गविययाः इमत स्मरमत। एविञ्च सम्मपुखक्षे गवियक्षे गनोसमादृश्यस पश्यमत। अत्र समादृश्यमम्
उपमक्षेयमम्। उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तयाः जमायतक्षे। इयस विपृसत्तयाः उपममानप्रममाणमम्। ततयाः परस चद्वैत्रयाः मचन्तयमत - मदतीयनो गबौयाः
गवियसदृरयाः इमत। अब्धिपुनमा गनोमनष्ठ-गवियसमादृश्यस जमानस तस्य जमायतक्षे। इदस जमानमक्षेवि उपमममतयाः। यमद
उपमक्षेयमाकमारमा विपृसत्तयाः न जमायक्षेत तमहर गनोमनष्ठ-गवियसमादृश्यजमानस न उत्पदक्षेत। अतयाः समा विपृसत्तयाः उपममानप्रममाणमम्।
समनमहतक्षे गवियक्षे गनोसमादृश्यजमानमम् उपममानप्रममाणमम्। असमनमहतक्षे गमवि गवियसमादृश्यजमानमम्
उपमममतयाः।
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भमारततीयदरर न मम्
गनोमनष्ठस गवियसमादृश्यस प्रत्यकक्षेण प्रममाणक्षेन जमातपुस न रक्यतक्षे यतनो मह इबन्द्रियस्य गविमा सह न कनोऽमप
समनकषर याः भविमत। गबौयाः ब्धिमर। गवियसमादृश्यस ब्धिमर याः। ब्धिममर णयाः इबन्द्रियक्षेण सह समनकषमारभमाविक्षे ब्धिमरण सह
इबन्द्रियसमनकषर याः न सम्भविमत। एविस गनोगत-समादृश्यक्षेन इबन्द्रियमाथर समनकषमारभमाविमातम् गनोमनष्ठसमादृश्यमविषयकस
प्रत्यकजमानस न उत्पदतक्षे। गवियक्षे गनोसमादृश्यस मह गमवि गवियसमादृश्यमम् इमत विकसपु न रक्यतक्षे। गनोसदृरस्य गवियस्य
दरर नक्षे गवियसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः। गनोदरर नक्षे च गनोसदृरस पश्यमामम इमत प्रयनोगमापसत्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६
22. समादृश्यलकणस मकमम्।
23. कयाः समादृश्यस्य प्रमतयनोगती भविमत।
24. गनोमनरूमपतसमादृश्यस गवियमनरूमपतसमादृश्यमम् एकमम् मभनस विमा।
25. मकमम् उपममानप्रममाणमम्।
26. कमा उपमममतयाः।

पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे अमपुममानमम् उपममानमम् इमत प्रममाणदयमम् आलनोमचतमम्। तत्र अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस
स्विमाथर परमाथर भक्षेदक्षेन मदमविब्धिमम्। नद्वैयमामयकमानमास मतक्षेन सह विक्षेदमाबन्तनमास मविरनोब्धियाः अबस्त। अतयाः दरर नदयस्यमामप
अनपुममानप्रमक्रयमा अत्र प्रदमरर तमायाः। तत्रमादबौ पमाठक्षे प्रथममम् न्यमायसम्मतयाः स्विमाथमारनपुममानक्रमयाः प्रदमरर तयाः। ततयाः परस
विक्षेदमान्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमामदतयाः।
अनपुमममतकरणमम् अनपुममानस तदद्वैवि जमातपुस रक्यस यमद अनपुमममतजमानस स्यमातम्। अतयाः आदबौ कमानपुमममतयाः
इमत आलनोमचतमम्। ततश्च परमाथमारनपुममानस प्रदमरर तमम्। अनपुममानस्य हृदयस व्यमामप्तयाः। अतयाः व्यमामप्तयाः प्रपसञ्चतमा।
ततश्च सदक्षेतकनम् उक्त्विमा जगबन्मथ्यमात्विमम् उकमम्। जगबन्मथ्यमात्विस्य अनपुममानस प्रदमरर तमम्। तत्र ममथ्यमात्विस्य
लकणस मविनमा जगबन्मथ्यमात्विमम् बनोदस पु न रक्यतक्षे इमत हक्षेतनोयाः ममथ्यमात्विलकणममप पररष्कपृतमम्।
अनपुममानमातम् परमम् उपममानप्रममाणमम् प्रमतपमामदतमम्। समादृश्यजमानस मविनमा उपममानप्रममाणमम् सपुष्ठपु जमातपुस न
रक्यमममत आदबौ समादृश्यस प्रपसञ्चतमम् अबस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. न्यमामसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमादनतीययाः।
2. विक्षेदमाबन्तसम्मतयाः अनपुममानक्रमयाः प्रमतपमादनतीययाः।
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3. व्यमामप्तजमानस्य अनपुमममतस प्रमत करणत्विमम् उपपमादयत।
4. विक्षेदमान्तन्यमाययनोयाः अनपुममानक्रमक्षे भक्षेदस सलखत।
5. व्यमामप्तजमानत्विक्षेन व्यमामप्तजमानजन्यमा मह अनपुमममतयाः इमत समविस्तरमम् प्रमतपमादयत।
6. अनपुमममतलकणस्य दलकपृत्यमम् प्रस्तकयतमामम्।
7. अमपुमममतमम् आलनोचयत।
8. परमाथमारनपुममानस मविरदयत।
9. अनपुममतबौ कस्यमासरस्य अनपुमममतत्विमम् इमत सनोदमाहरणस प्रमतपमादयत।
10. व्यमामप्तलकणस पररष्कपुरुत।
11. ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृतस लकणस सदलकपृत्यस सलखत। ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृतस लकणस सदलकपृत्यस
सलखत।

12. ममथ्यमात्विस्य पररष्कपृतलकणस्य समन्वियस सलखत।
13. समादृश्यस मविविपृणपुत।
14. उपममानस मनरूपयत।
15. उपमममतस मनरूपयत।
16. उपममानस कथस प्रत्यकक्षेण न गतमाथर मम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. अनपुमममतश्च व्यमामप्तजमानत्विक्षेन व्यमामप्तजमानजन्यमा।
2. स्विमाथमारनपुममानपरमाथमारनपुममानभक्षेदक्षेन अनपुममानस मदमविब्धिमम्।
3. पविर तनो विमह्निममानम्।
4. यत्र यत्र ब्धिकमयाः तत्र तत्र विमह्नियाः इमत सहचमारदरर नक्षे ब्धिकमयाः विमह्निव्यमाप्ययाः इमत व्यमामप्तमविषयकस प्रत्यकयाः
अनपुभवियाः जमायतक्षे। अयस व्यमाप्तक्षेयाः अनपुभवियाः , अयमक्षेवि व्यमामप्तजमानमममत नमाम्नमा प्रससदयाः। अयस
प्रथमसलङपरमामरर याः कथ्यतक्षे।

5. पकब्धिमर तमाजमानमम्।
6. उदद
पु याः व्यमामप्तससस्कमारयाः।
7. प्रमतयनोमगत्विक्षेन रूपक्षेण।
8. व्यमामप्तजमानत्विक्षेन।
9. अनपुभवित्विक्षेन।
10. अनपुममतबौ।
11. व्यमामप्तजमानत्विमाविबच्छन-जनकतमामनरूमपत-जन्यतमाविज्जमानत्विस मह अनपुममतक्षेयाः लकणमम्।
भमारततीयदरर नमम्
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12. परस्य अथर याः प्रयनोजनस समाध्यससरयमनविपृसत्तरूपयाः।
13. त्रययाः।
14. विमह्निप्रकमारकमासरक्षे।
15. घटपटबौ सममानमासब्धिकरणक्षे स्तयाः।
16. अरक्षेषसमाब्धिनमाश्रियमासश्रितसमाध्यसमाध्यसमाममानमासब्धिकरण्यस व्यमामप्तलकणमम्।
17. यबस्मनम् हक्षेतबौ व्यमामप्तयाः अबस्त एविञ्च यनो हक्षेतपुयाः पकक्षे वितर तक्षे स हक्षेतपुयाः सदक्षेतपुयाः।
18. अन्विमय इमत एकमविब्धिमक्षेवि।
19. नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन। अतनोऽन्यदमातर मम्।
20. ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा ब्रहमभनत्विमातम्।
21. स्विमाश्रियत्विक्षेन अमभमत-यमाविमनष्ठमात्यन्तमाभमावि-प्रमतयनोमगत्विमम् ममथ्यमात्विस्य लकणमम्।
22. समादृश्यलकणमम् असमाब्धिमारणमान्यतद्गतबहह ब्धिमर वित्त्विमम् इमत। अपरममप लकणमबस्त - तमद्भिनत्विक्षे समत
तद्गतभकयनोब्धिमर वित्त्विमम्।

23. यद्गतभकयमाससनो ब्धिममारयाः अन्यबस्मनम् सबन्त इमत मविविकमा यस्य ब्धिममारयाः सयाः प्रमतयनोगती भविमत। यथमा
गनोगतमायाः भकयमाससनो ब्धिममारयाः गवियक्षे सबन्त इमत मविविकमा तदमा गनोयाः ब्धिममारयाः इमत गबौयाः प्रमतयनोगती।

24. मभनमम्।
25. यबस्मनम् समादृश्यमम् उपममतबौ भमासतक्षे तमनरूमपतसमादृश्यमाकमारमा प्रममाणविपृसत्तयाः उपममानमम्।
२६. असमनमहतक्षे समनमहतमनरूमपतसमादृश्यजमानमम् उपमममतयाः।

॥ इमत अषमयाः पमाठयाः ॥
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