९

9) आगमखण्डयाः
प्रस्तमाविनमा
विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे षटम् प्रममाणमामन सबन्त। तमामन च प्रत्यकमम् अनपुममानमम् उपममानमम् रबदयाः अथमारपसत्तयाः
अनपुपलबबब्धिश्चक्षेमत। प्रममा च पञ्चमविब्धिमा प्रत्यकप्रममा अनपुमममतप्रममा उपमममतप्रममा रमाबदबनोब्धिप्रममा अथमारपसत्तप्रममा
चक्षेमत। तत्र प्रत्यकप्रममाणस प्रत्यकप्रममा च, अनपुममानप्रममाणमम् अनपुमममतप्रममा च, उपममानप्रममाणमम् उपमममतप्रममा च
इमत चत्विमारर प्रममाणमामन चतस्रयाः प्रममाश्च पकविरपमाठक्षे षपु मविस्तरक्षेण प्रमतपमामदतमायाः। अबस्मनम् पमाठक्षे रबदप्रममाणमम्
रमाबदबनोब्धिप्रममा च प्रस्तकयक्षेतक्षे। रबदप्रममाणस्यद्वैवि अपरस नमाम भविमत आगमप्रममाणमम् इमत। आ सम्यकम् गम्यतक्षे
जमायतक्षे अथर याः अनक्षेन इमत आगमनो विमाक्यमविरक्षेषयाः इमत आगमपदव्यपुत्पसत्तयाः। अतयाः व्यमाख्यमानकमालक्षे कपुत्रमचतम्
रबदप्रममाणमम् इमत रबदस्य प्रयनोगयाः, कपुत्रमचतम् च आगमप्रममाणमम् इमत रबदस्य प्रयनोगयाः मक्रयतक्षे। तस्ममातम् तत्र
सन्दक्षेहयाः न कमायर याः। तत्र रबदप्रममाणस्य मपुख्यप्रमतपमादमविषयमायाः भविबन्त रबदप्रममाणलकणम्, रमकस्विरूपमम्,
लकणमास्विरूपमम्, रबदजन्यबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन च। तमान्यक्षेवि प्रस्तकयन्तक्षे।

उद्दक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 अदद्वैतविक्षेदमान्तमतक्षे रबदप्रममाणस जमास्यमत।
 रमाबदप्रममा कमा इमत जमास्यमत।
 विपृसत्तस जमात्विमा रमकयाः लकणमा इमत तद्भिक्षेदमानम् जमास्यमत।
 लकणमाबतीजस जमास्यमत।
 रमाबदबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन कमानतीमत अविगच्छक्षे तम्।
 विक्षेदमान्तमतक्षेन विक्षेदस्य पबौरुषयत्विमापबौरुषक्षेयत्विमविचमारस जमास्यमत।

9.1) रबदप्रममाणलकणमम्
रबदप्रममाणमम् इमत रबदस्य अथर याः रबदयाः प्रममायमायाः करणमम् इमत। तत्र कस्यमायाः प्रममायमायाः करणस रबदयाः
इमत चक्षेतम् विक्षेदमान्तनयक्षे प्रममा पञ्चमविब्धिमा वितर तक्षे। तथमामह प्रत्यकप्रममा अनपुमममतप्रममा उपमममतप्रममा रमाबदबनोब्धिप्रममा
अथमारपसत्तप्रममा चक्षेमत। तत्र रमाबदबनोब्धिरूपमायमायाः प्रममायमायाः यतम् करणस तदक्षेवि रबदप्रममाणमम् इमत अथर याः
रबदप्रममाणरबदस्य प्रमतफलमत। एविञ्च रबदप्रममाणस्य समाममान्यलकणस विकसपु रक्यतक्षे रमाबदबनोब्धिकरणत्विस
भमारततीयदरर नमम्
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11

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
रबदप्रममाणत्विमम् इमत। तत्र एतस्य लकणस्य समन्वियमातम् पकविर रमाबदबनोब्धियाः कयाः इमत चक्षेतम् तत्र रबदमातम् जन्ययाः
बनोब्धि एवि रमाबदबनोब्धियाः इमत उच्यतक्षे। रमाबदबनोब्धियाः एवि च रमाबदप्रममा , रमाबदबनोब्धियाः, रमाबदती प्रममा, बनोब्धियाः इमत च
उच्यतक्षे। एविञ्च रमाबदबनोब्धिरूपमायमायाः प्रममायमायाः करणमक्षेवि रबदप्रममाणमममत उकस भविमत। तत्र मकस रबदममात्रस
रमाबदप्रममायमायाः करणस भविमत अथविमा कबश्चतम् मविमरषयाः एवि रबदयाः इमत सजजमासमायमास प्रममाणभकतरबदस्य लकणस
भविमत यस्य विमाक्यस्य तमात्पयर मविषयतीभकत सस स गर्यो ममानमान्तरक्षेण न बमाध्यतक्षे तदम् विमाक्यस प्रममाणमम् इमत।
अत्र विमाक्यस्य अन्विययाः तमात्पयर। तमात्पयर च तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् इमत अगक्षे समविस्तरस विक्ष्यतक्षे।
तमात्पयर च विमाक्यमनष्ठमम्। ममानमान्तरस च विक्षेदमान्तक्षेतरस प्रममाणमम्। तमात्पयर मविषयतीभकतयाः इमत सससगर मविरक्षेषणमम्।
सससगर पदस्य पदमाथमारन्विययाः इमत अथर्यो भविमत। सससगर पदस्य चमात्र विमाक्यमाथर याः इमत अथर याः। विमाक्यक्षे यथमा
पदजन्यपदमाथर याः भमासतक्षे तथमा पदनोपस्थमामपतक्षेषपु अथरषपु परस्परस सससगर्योऽमप भमासतक्षे , स आकमाङयमा भमासतक्षे। एविस
सससगर्योऽमप विमाक्यमाथर अन्तभर विमत एवि। अतयाः प्रनोकलकणक्षे सससगर पदस विमाक्यमाथर परमम्। न बमाध्यतक्षे इत्यस्यमाथर्यो मह
बमाब्धिकप्रममायमा मविषयनो न भविततीमत।
इत्थस विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणक्षेन अबमासब्धितयाः मकञ्च विमाक्यमनष्ठस यतम् तमात्पयर तमदषयतीभकतयाः विमाक्यमाथर याः

(सससगर याः) यस्य विमाक्यस्य तदम् विमाक्यमम् आगमप्रममाणममत्यथर्यो भविमत। अथमारतम् तथमा अथर मविषयस बनोब्धिसस यदम्
विमाक्यस जनयमत तदम् विमाक्यमम् आगमप्रममाणमम्।
तक्षेन

च

विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणमासब्धित-तमात्पयर मविषयतीभकतविमाक्यमाथर मविषयकप्रततीमतजननयनोग्यत्विमम्

आगमप्रममाणस्य लकणस फलमत।
नतीलयाः घटयाः

इत्यमादबौ समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे। तथमामह नतीलयाः घटयाः इमत विमाक्यस्य अथर याः भविमत

नतीलमामभनघटयाः इमत। तस्ममातम् तमात्पयर मविषयभकतनो विमाक्यमाथर याः नतीलमामभनघटयाः इमत। अयस च अथर याः कक्षेनमामप
विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणक्षेन बमासब्धितयाः नमाबस्त। अतयाः अयमम् अथर याः ममानमान्तरमाबमासब्धितयाः अमप अबस्त। एविञ्च
ममानमान्तरमाबमासब्धितयाः तमात्पयर मविषयतीभकतविमाक्यमाथर याः अमप अबस्त। तमदषयकप्रततीतक्षेयाः जननयनोग्यस मह नतीलयाः घटयाः
इमत विमाक्यमम् अबस्त। तस्ममातम् इदस विमाक्यस प्रममाणमम्।

विमाक्यलकणस्य पदकपृ त्यमम्
अत्र मविचमायर तक्षे यमद विमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमम् इमत लकणस मक्रयतक्षे तमहर जलक्षेन ससञ्चमत इत्यमादबौ
विमाक्यत्विस्य सत्त्विमातम् तत्र लकणस गच्छमत। तच्च इषममप। मकन्तपु दर दमामडममामन षडम् अपकपमायाः इत्यमादबौ
मनरथर कक्षेषपु पदसमपुदमायक्षेषपु अमप विमाक्यत्विस्य सत्त्विक्षेन तत्रमामप लकणस गच्छमत। मकन्तपु तक्षेषमास तपु प्रममाणत्विमम् न
इषमम्।

अतनो

लकणस्य

तत्र

गमनमादम्

तमात्पयर मविषयतीभकतविमाक्यमाथर मविषयकबनोब्धिजनकत्विस
तमात्पयर मविषयभकतविमाक्यमाथर मविषयकबनोब्धिजनकत्विस
मनरथर कविमाक्यक्षेषपु

अमतव्यमामप्तयाः।

रबदप्रममाणत्विमम्

तमादृरविमाक्यद्वैयाः

तमात्पयर मविषयतीभकतमाथर मविषयकबनोब्धिजनकत्विस्य
तमात्पयर मविषयतीभकतविमाक्यमाथर मविषयकबनोब्धिजनकत्विस
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विमाक्यक्षे

लकणक्षे

अमतव्यमामप्तयाः।

मविरक्षेषणस
इमत

लकणस

कस्यमामप

तदमारणमाय

प्रदत्तमम्।
भविमत।
बनोब्धिस्य

तक्षेन

च

न

अजननमातम्

तत्रमासम्भविमातम्।
रबदप्रममाणत्विमममत

ततश्च

परन्तपु
उच्यतक्षे

चक्षेतम्

भमारततीयदरर नमम्

आगमखण्डयाः
भममात्मकतमात्पयर मविषयतीभकतबनोब्धिजनकक्षे

मटप्पणती
रमाक्यमामदविमाक्यक्षे

अमतव्यमामप्तयाः,

अतस्तत्र

दनोषविमारणमाय

ममानमान्तरमाबमासब्धिततमात्पयर मविषयतीभकतबनोब्धिजनकविमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमममत लकणस कपृतमम्।
ननपु

घटममानय, स्विगर कमामनो

यजक्षेत

इत्यमादतीनमास

लनोमककमानमास

विद्वैमदकमानमास

च

विमाक्यमानमामम्

अप्रमाममाण्यमापसत्तयाः। कपुत इमत चक्षेदच्पु यतक्षे- नक्षेह नमानमाबस्त मकञ्चन इमत अतनोऽन्यदमातर ममत्यमामदश्रिपुतययाः। तदथर्यो मह
ब्रहमभनस सविर ममथ्यमा अथमारतम् बमासब्धितमममत। अतयाः तत्तदमाक्यतमात्पयर मविषयतीभकतमानमास तत्तत्सगमारणमामम्
बमासब्धितत्विमममत। अत्रनोच्यतक्षे यदत्र ममानमान्तरपदक्षेन विक्षेदमान्तक्षेतरप्रममाणस्य गहणमातम् न कबश्चदम् दनोषयाः। यदमप
एतक्षेषमास विमाक्यमानमास सससगर याः बमासब्धितयाः तथमामप स विक्षेदमान्तप्रममाणक्षेन बमासब्धितयाः न तपु ततनो मभनक्षेन कक्षेनमामप प्रममाणक्षेन।

9.2) विपृस त्तयाः
रबदजन्यबनोब्धिस प्रमत न रबदजमानममात्रस कमारणमम्, मकन्तपु रबदमनष्ठविपृसत्तजमानममप रबदजन्यस बनोब्धिस प्रमत
कमारणमममत सविर तन्त्रससदमम्। यतनो मह न मह रबदश्रिविणममात्रक्षेण बनोब्धियाः भविमत। मकन्तपु तमादृरक्षेनद्वैवि रबदक्षेन बनोब्धियाः
जमायतक्षे यस्य विपृसत्तस जमानमामत श्रिनोतमा। अतयाः रमाबदबनोब्धिक्षे कमारणतीभकतमा विपृसत्तपदमाथर याः कयाः इमत सजजमासमा। तत्रनोच्यतक्षे

- पदस्य अथरन सह ययाः बनोब्धिमानपुककलयाः सम्बन्ब्धियाः भविमत समा एवि विपृसत्तयाः इत्यपुच्यतक्षे बपुब्धिद्वैयाः। अत एवि
रमाबदबनोब्धिमानपुककलयाः

पदपदमाथर सम्बन्ब्धियाः इमत विपृसत्तलकणमम् प्रमतपमामदतस रमास्त्रक्षेषपु। यथमा गङमापदस्य

जलप्रविमाहरूपमाथरन सह कबश्चतम् सम्बन्ब्धियाः अबस्त यक्षेन गङमापदस श्रिपुतस चक्षेतम् जलप्रविमाहमविषयकबनोब्धिस जनयमत ययाः
विपृसत्तस जमानमामत तस्य। सयाः सम्बन्ब्धियाः एवि विपृसत्तयाः। एविमक्षेवि सविरषमास पदमानमास स्विमाथरन सह अथर मविषयकबनोब्धिमानपुककलयाः
कबश्चतम् सम्बन्ब्धियाः भविमत। सयाः एवि सम्बन्ब्धियाः विपृसत्तयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। समा च विपृसत्तयाः विक्षेदमान्तमतक्षे मदब्धिमा वितर तक्षे।
रमकयाः लकणमा चक्षेमत। अत्र क्रमक्षेण उभयनोयाः सभक्षेदस स्विरूपस प्रमतपमादतक्षे।
एकस्यद्वैवि रबदस्य विपृत्तक्षेयाः दद्वैमविध्यमातम् रबदस्य अथर्योऽमप मदमविब्धियाः। स च रक्ययाः लक्ष्ययाः इमत।

9.2.1) रमकयाः
रमकनमारम पदमानमामथरषपु मपुख्यमा विपृसत्तयाः। पदमानमामम् अथरषपु यमा मपुख्यमा विपृसत्तयाः भविमत समा एवि रमकयाः
इत्यपुच्यतक्षे। यथमा घटपदस्य पपृथब
पु पुध्ननोदरमादमाकपृमतमविमरषक्षे विस्तपुमविरक्षेषक्षे विपृसत्तयाः। रमकश्च तत्तत्पदजन्य पदमाथर जमानरूप-कमायमारनपुमक्षेयमा।
नदती इमत आनपुपकविरजमानक्षे यदथर बनोब्धियाः जमायतक्षे दतीन इमत पदश्रिविणक्षे मभनमाथर बनोब्धियाः जमायतक्षे। यदमप
विणमारयाः त एवि सबन्त तथमामप तक्षेषपु क्रमक्षे भक्षेदयाः अबस्त। एविञ्च नदती इमत पदक्षेन जलप्रविमाहरूपस्य अथर स्य
उपबस्थतयक्षे यमा विपृसत्तयाः सहकमाररणती ततनो मभनमा एवि विपृसत्तयाः दतीन इमत पदस्य अथर स्य उपबस्थतयक्षे
सहकमाररणती। इत्थस ससदस यदम् प्रमतपदस विपृसत्तयाः मभदतक्षे। एविञ्च विपृसत्तभक्षेदक्षेन मनयमामकस मनरूपकस विमा आनपुपकविर एवि।
विपृसत्तयाः यमम् अथर स्ममारयमत उपस्थमापयमत सयाः अथर याः विपृसत्तमविषयनो भविमत। अतयाः विपृसत्तयाः मनरूपकत्विसम्बन्ब्धिक्षेन
पदक्षे मतष्ठमत। मविषयतमासम्बन्ब्धिक्षेन च अथर मतष्ठमत। विपृसत्तयाः मनरूपकत्विसम्बन्ब्धिक्षेन यत्र मतष्ठमत ततम् रकमम्
कथ्यतक्षे। विपृसत्तयाः मविषयतमासम्बन्ब्धिक्षेन यत्र मतष्ठमत स रक्ययाः कथ्यतक्षे। अत एवि पदस रकमम् अथर श्च रक्ययाः
भविमत। रकमम् इत्यस्य रमकमतम् इत्यथर याः। रमकश्च समामथ्यर , तच्च जमानजननक्षे। तथमा च

(स्विरक्यमाथर मविषयक)जमानजननसमथर पदमममत लभ्यतक्षे। अथर स्मपृत्यनपुककलपदतदथर सम्बन्ब्धियाः रमकयाः।
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129

मटप्पणती

भमारततीयदरर न मम्
अयस भमावियाः कबश्चतम् रबदयाः स्विमनष्ठविपृत्त्यद्वैवि कममप अथर मम् उपस्थमापयमत। विपृसत्तश्च विक्षेदमान्तनयक्षे मदमविब्धिमा अबस्त।
एकमा रमकयाः अपरमा लकणमा। तत्र रमकयाः कमा इमत चक्षेतम् यमा मपुख्यमा विपृसत्तयाः समा एवि रमकयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। अत्र
मपुख्यत्विस नमाम मकमममत चक्षेतम् यमा विपृत्त्यन्तरनोपबस्थमतमनरपक्षेकमा समा एवि मपुख्यमा। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यमादबौ
गङमारबदस्य एकयमा विपृत्त्यमा जलप्रविमाहयाः इत्यथर याः भविमत। अपरयमा च विपृत्त्यमा तटयाः इत्यथर याः भविमत। तत्र ययमा
विपृत्त्यमा जलप्रविमाहस्य उपबस्थमतयाः भविमत समा एवि रमकयाः अबस्त। कमारणस मह जलप्रविमाहरूपस्य अथर स्य
उपस्थमामपकमा यमा विपृसत्तयाः अबस्त समा अन्यमास विपृसत्तस मविनद्वैवि जलप्रविमाहरूपमम् अथर मम् उपस्थमापयमत। अतयाः
जलप्रविमाहरूपस्य अथर स्य उपस्थमामपकमा यमा विपृसत्तयाः समा एवि रमकयाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। तटरूपस्य अथर स्य
उपस्थमामपकमा यमा विपृसत्तयाः समा तपु न रमकयाः। कमारणस मह यमा विपृसत्तयाः तटरूपमम् अथर मम् उपस्थमापयमत समा
जलप्रविमाहरूपस्य अथर स्य जमानमान्तरमक्षेवि तटमादथर मम् उपस्थमापयमत। अतयाः समा विपृत्त्यन्तरनोपबस्थमतमनरपक्षेकमा
नमाबस्त। तस्ममातम् समा न रमकयाः इमत भमावियाः। अथविमा प्रत्यक्षेकस रबदमानमास मदमविब्धियाः अथर याः भविमत - मपुख्ययाः अमपुख्ययाः
च। तत्र मपुख्ययाः कयाः, कश्च अमपुख्ययाः इमत चक्षेतम् सकलजनविक्षेदयाः ययाः अथर याः सयाः मपुख्ययाः। पबण्डतजनममात्रविक्षेदयाः
ययाः अथर याः सयाः अमपुख्ययाः। यथमा गङमारबदस्य जलप्रविमाहयाः इत्यक्षेकयाः अथर याः, तटयाः इत्यपरयाः अथर याः। तत्र
जलप्रविमाहरूपमाथर याः मपुख्ययाः। कमारणस स मह सकलजनविक्षेदयाः अबस्त। तटरूपमाथर श्च अमपुख्ययाः। कमारणस न मह सविर
जनमायाः जमानबन्त यतम् गङमापदस्य तटयाः इत्यथर याः अमप अबस्त , मकन्तपु कक्षेविलस पबण्डतमायाः एवि जमानबन्त। एविञ्च
मपुख्यमम् अथर मम् यमा विपृसत्तयाः उपस्थमापयमत समा मपुख्यमा विपृसत्तयाः, यमा च मपुख्यमा विपृसत्तयाः समा एवि रमकयाः इमत
अमभब्धितीयतक्षे। तस्ममातम् जलप्रविमाहस्य उपस्थमामपकमा यमा विपृसत्तयाः समा रमकयाः इमत आगतमम्।

रमकयाः जमातबौ व्यकबौ विक्षे म त
तत्र रबदक्षेषपु मपुख्यमाथर मनरूमपतमा विपृसत्तयाः मतष्ठमत। तस्यमायाः एवि नमाम भविमत रमकयाः इमत। समा च रमकयाः
कक्षेन अथरन मनरूमपतमा भविमत इमत सजजमासमा समपुदक्षेमत। अथमारतम् रक्त्यमा कयाः अथर याः उपमास्थमाप्यतक्षे , अथविमा कयाः
अथर याः विमाच्ययाः भविमत इमत। इदमक्षेवि रमकयाः कबस्मनम् मतष्ठमत इमत विमाक्यक्षेनमामप प्रकटतक्षे। तत्र अस्य प्रश्नस्य
मविषयक्षे रमास्त्रजक्षेषपु मतभक्षेदमायाः भविबन्त। कक्षेमचतम् विदबन्त यतम् जमातबौ एवि मतष्ठमत। अन्यक्षे विदबन्त यतम् व्यकबौ
मतष्ठमत। अपरक्षे विदबन्त यतम् जमामतमविमरषव्यकबौ मतष्ठमत इमत। तत्र एतक्षेषपु पकक्षेषपु सत्सपु कयाः पकयाः विक्षेदमान्तसम्मतयाः
इमत चक्षेतम् जमातबौ एवि रमकयाः मतष्ठमत इमत। यतनो मह व्यकबौ रमकस्वितीकमारक्षे व्यककीनमामम् आनन्त्यमातम् गबौरविस
भविमत। तक्षेन घटपदस्य घटत्विक्षे रमकयाः, पटपदस्य पटत्विक्षे रमकयाः इमत बनोध्यमम्। व्यमकभमानस तपु आकक्षेपमातम्
लकणयमा विमा भविमत।

9.2.2) लकणमा
स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः लकणमा। इयस मदततीयमा विपृसत्तयाः अबस्त। अस्यमायाः अपरस नमाम अमपुख्यमा विपृसत्तयाः। इयस
जघन्यमा विपृसत्तयाः इत्यमप कथ्यतक्षे। तत्र विक्षेदमान्तमतक्षे लकणमालकणस मविदतक्षे - स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः इमत।
लकणसमन्वियकमालक्षे यस्य पदस्य लकणमा इषमा तत्पदस स्विपदक्षेन गमाह्यमम्। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र समन्विययाः
प्रस्तकयतक्षे। तथमामह प्रकपृतक्षे गङमापदस्य तटक्षे लकणमा इषमा अबस्त। अतयाः स्विस गङमा इमत पदमम्। तदनोध्ययाः अथर याः
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जलप्रविमाहरूपयाः अथर याः। तस्य तटक्षेन सह समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः अबस्त। अतयाः प्रकपृतक्षे स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः
समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः। समा एवि च लकणमा विपृसत्तयाः। अनयद्वैवि लकणमाविपृत्त्यमा गङमारबदयाः तटरूपमम् अथर मम्
उपस्थमापयमत। तक्षेन च गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् तटविपृसत्तघनोषयाः इमत बनोब्धियाः भविमत। एविमक्षेवि गभतीरमायमास नदमास
घनोषयाः इत्यमादबौ अमप गभतीरपदमातम् गभतीरमाथर स्य नदतीपदमातम् नदथर स्य उपबस्थमतयाः भविमत। गभतीरपदमाथर स्य
नदतीपदमाथरन सह अभक्षेदक्षेनमान्विययाः भविमत। तक्षेन गभतीरमामभननदती इमत बनोब्धियाः गभतीरमायमास नदमामम् इमत उभमाभ्यमास
पदमाभ्यमास जमायतक्षे। मकन्तपु तदथर स्य घनोषक्षेण समाकस तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः मविदतक्षे। तस्ममातम् अत्र लकणमाविपृसत्तयाः
आश्रितीयतक्षे। ततश्च स्विस गभतीरमायमास नदमामम् इमत। तदनोध्ययाः अथर याः गभतीरमामभननदती इत्यमाकमारकयाः अथर याः, तस्य
तटक्षेन समाकस समामतीप्यसम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। अतयाः स्विबनोध्यसमामतीप्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा गभतीरमायमास नदमामम् इमत
पददयस तटमाथर स्य उपस्थमापकस भविमत। तक्षेन गभतीरमायमास नदमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् गभतीरमामभननदतीतटविपृसत्तघनोषयाः
इमत बनोब्धिनो जमायतक्षे।

लकणमाबतीजमम्
लकणमाविपृत्त्यमा सविर त्र अथर बनोब्धिनो नद्वैवि भविमत। मकन्तपु कक्षेषपुमचतम् स्थलक्षेषपु एवि लकणयमा बनोब्धियाः जमायतक्षे।
तस्ममातम् लकणमायमास बतीजस मकमममत प्रश्नयाः समपुदक्षेमत। तत्र कक्षेमचतम् अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमायमास बतीजमममत
विदबन्त। अन्वियमानपुपसत्तयाः इत्यत्र अन्वियरबदस्य अथर याः सम्बन्ब्धियाः, अनपुपपसत्तरबदस्य अथर याः बमाब्धियाः, तक्षेन
अन्वियमानपुपपसत्तरबदस्यमाथर याः भविमत सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः इमत। तक्षेनक्षेदस फलमत यदम् लकणमायमास सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः
बतीजमममत। यथमा गङमायमास घनोषयाः इमत कक्षेनमचतम् प्रनोकमम्। अत्र विमाक्यक्षे गङमापदमम् असब्धिकरणबनोब्धिकमबस्त।
घनोषपदस च आब्धिक्षेयबनोब्धिकमबस्त। तत्र गङमापदस्य रक्ययाः अथर याः भविमत जलप्रविमाहयाः , असब्धिकरणसप्तम्यमायाः
रक्ययाः अथर याः भविमत विपृसत्तत्विमम्। घनोषयाः इत्यस्य गपृहसमपुदमाययाः अथर याः। तक्षेन अस्य विमाक्यस्यमाथर याः भविमत,
जलप्रविमाहविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः इमत। एतक्षेन अथरन जलप्रविमाहघनोषयनोमर ध्यक्षे आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धियाः इमत
प्रमतफलमत। मकन्तपु नमह जलप्रविमाहघनोषयनोमर ध्यक्षे आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविसम्बन्ब्धियाः भमवितपुमहर मत। तक्षेन च प्रकपृतक्षे
सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः वितर तक्षे। सम्बन्ब्धिबमाब्धियाः एवि लकणमायमास बतीजमममत कपृत्त्विमा अन्वियबमाब्धिपररहमारमाय प्रकपृतक्षे गङमापदक्षे
लकणमा मक्रयतक्षे। तक्षेन स्विबनोध्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा गङमापदमातम् तटस्य उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन च
तटविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः इमत बनोब्धियाः गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् भविमत। एविमन्यत्रमामप बनोध्यमम्। एविञ्च
अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमायमास बतीजमममत ससदमम्। ततश्च यत्र अन्वियस्य अनपुपपसत्तयाः भविमत तत्र लकणमा
कतर व्यमा इमत भमावियाः।
कक्षेमचच्च तमात्पयमारनप
पु पसत्तयाः लकणमायमास बतीजमममत विदबन्त। तमात्पयमारनप
पु पसत्तयाः इत्यस्य अथर याः
तमात्पयर बमाब्धियाः इमत। तमात्पयर ञ्च विकपुयाः इच्छमामविरक्षेषयाः। ततश्च विकपुयाः इच्छमायमायाः बमाब्धियाः एवि लकणमायमास बतीजमममत
कक्षेमचतम्। यथमा कबश्चतम् विकमा तटविपृसत्तघनोषयाः इमत बनोब्धिमयतपुस गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यस प्रनोकविमानम्। अत्र
गङमापदस्य रक्ययाः अथर याः भविमत जलप्रविमाहयाः, असब्धिकरणसप्तम्यमायाः रक्ययाः अथर याः भविमत विपृसत्तत्विमम्। घनोषयाः
इत्यस्य गपृहसमपुदमाययाः अथर याः। एविमम् अस्य विमाक्यस्य श्रिनोतमा जलप्रविमाहविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः इमत बनोब्धिमम्
अनपुभविमत। तदमा विकपुयाः तमात्पयर स्य बमाब्धियाः भविमत। कमारणस मह विकमा तटविपृसत्तघनोषयाः इमत तमात्पयरण गङमायमास घनोषयाः
इमत प्रनोकविमानम्। तस्ममातम् रक्यमाथर ममादमाय जलप्रविमाहविपृसत्तघनोषयाः इत्यथर करणक्षेन तमात्पयर स्य बमाब्धियाः भविमत। अतयाः
तमात्पयर बमाब्धिरूपलकणमाबतीजस्य मविदममानत्विमातम् तमात्पयर बमाब्धिपररहमारमाय प्रकपृतक्षे गङमापदक्षे लकणमा मक्रयतक्षे। तक्षेन
भमारततीयदरर नमम्
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स्विबनोध्यसम्बन्ब्धिरूपलकणमाविपृत्त्यमा गङमापदमातम् तटस्य उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन च तटविपृसत्तगपृहसमपुदमाययाः इमत
बनोब्धियाः गङमायमास घनोषयाः इमत विमाक्यमातम् भविमत। एविमन्यत्रमामप बनोध्यमम्। एविञ्च तमात्पयमारनप
पु पसत्तयाः लकणमायमास
बतीजमममत ससदमम्। ततश्च यत्र तमात्पयर स्य अनपुपपसत्तयाः भविमत तत्र लकणमा कतर व्यमा इमत भमावियाः।

अत्र ससदमान्तपकयाः
लकणमायमामम् अन्वियमानपुपपसत्तयाः बतीजमममत एकस मतमम्। तमात्पयमारनपुपपसत्तयाः इमत अपरस मतमम्। एविञ्च
उभयनोयाः मतयनोयाः मविदममानयनोयाः कयाः यपुकयाः इमत प्रश्नयाः समपुदक्षेमत। अतयाः रमास्त्रकपृमद्भियाः प्रश्नस्यमास्य मनरमाकरणमाय
प्रनोकस यतम् लकणमायमास तमात्पयमारनप
पु पसत्तयाः एवि बतीजस न तपु अन्वियमानपुपसत्तयाः इमत। तदक्षेवि तत्त्विस प्रकपृतक्षे सकमारणस
प्रस्तकयतक्षे। तथमामह - यमद लकणमायमामम् अन्वियमानपुपसत्तयाः बतीजमममत स्वितीमक्रयतक्षे तमहर गङमायमास घनोषयाः इत्यमादबौ
लकणमासम्भविक्षे अमप कमाकक्षेभ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यत्र लकणमा न स्यमातम्। कमारणस मह गङमायमास घनोषयाः इत्यमादबौ
यथमा अन्वियमानपुपसत्तयाः वितर तक्षे, तथमा कमाकक्षेभ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यत्र अन्वियमानपुपसत्तयाः नमाबस्त। यतनोमह अस्य
विमाक्यस्यमाथर याः स्यमातम् - कमाकमापमादमानकमम् दसब्धिकमर कमम् प्रक्षेरणमामविषयतीभकतमम् रकणमम् इमत। तस्ममातम् नमाबस्त
कस्यमामप पदमाथर स्य कक्षेनमामप पदमाथरन सह सम्बन्ब्धिस्य बमाब्धियाः। ततश्च चमात्र लकणमा न स्यमातम्। मकन्तपु प्रकपृ तक्षे
लकणमा इषमा अबस्त। कमारणस नमह कमाकममात्रमातम् दसब्धिरकणमम् इषमम् , अमप तपु सविरभ्ययाः दसब्धिनमारकक्षेभ्ययाः प्रमामणभ्ययाः
दसब्धिरकणमम् इषमम्। एविञ्च अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमायमास बतीजमममत स्वितीकमारक्षे प्रकपृतक्षे लकणमा न स्यमातम्। अतनो
लकणमायमास न अन्वियमानपुपपसत्तयाः बतीजस मकन्तपु तमात्पयमारनपुपपसत्तरक्षेवि बतीजमममत भमावियाः। ततश्च कमाकक्षेभ्यनो दसब्धि
रक्ष्यतमामम् इत्यत्र रक्यमाथर ममादमाय बनोब्धिस्वितीकमारक्षे तमात्पयमारनप
पु पसत्तयाः अबस्त। तस्ममातम् अत्र कमाकपदस्य
दध्यपुपघमातकक्षे लकणमा मक्रयतक्षे। तक्षेन प्रकपृतविमाक्यस्य दध्यपुपघमातकमातम् दसब्धि रक्ष्यतमामम् इमत बनोब्धियाः ससध्यमत।

9.2.3) लकणमाभक्षे द मायाः
लकणमायमा

दक्षेब्धिमा

मविभमाजनस

मक्रयतक्षे।

कक्षेविललमकतभक्षेदक्षेन

दद्वैमविध्यमममत

एकयाः

प्रकमारयाः।

जहदजहज्जहदजहद्भिक्षेदक्षेन त्रद्वैमविध्यमममत मदततीययाः प्रकमारयाः।

कक्षे विललकणमा
रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षेविललकणमा। रक्यस्य समाकमात्सम्बन्ब्धिरूपमा यमा लकणमा समा कक्षेविललकणमा
इत्यपुच्यतक्षे। यथमा गङमायमास घनोषयाः इत्यत्र गङमापदस्य ततीरक्षे लकणमा अबस्त। समा च कक्षेविलकणमा इत्यपुच्यतक्षे। तथमामह
स्विस गङमापदमम्। तस्य रक्ययाः जलप्रविमाहयाः। तस्य तटक्षेन सह समाकमादक्षेवि समामतीप्यरूपयाः सम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। अतयाः
अत्र यमा समामतीप्यसम्बन्ब्धिरूपमा लकणमा समा कक्षेविललकणमा इमत भमावियाः। एविमक्षेविमान्यत्रमामप।

लमकतलकणमा
स्विबनोध्यपरम्परमासम्बन्ब्धियाः लमकतलकणमा। यथमा मदरक्षेफयाः रबौमत इत्यत्र लमकतलकणमा मविदतक्षे। अत्र
लकणस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे। तथमामह यस्य पदस्य लकणमा कतर व्यमा अबस्त तत्पदस स्विपदक्षेन गमाह्यमम्। यथमा
प्रकपृतक्षे मदरक्षेफपदस्य मब्धिपुकरक्षे लकणमा इषमा अबस्त। तस्ममातम् स्विपदक्षेन मदरक्षेफरबदयाः गमाह्ययाः। स्विमम् मदरक्षेफयाः इमत
पदमम्। तदनोध्ययाः अथर याः रक्षेफदयमम् इमत। तस्य च मब्धिपुकरक्षेण सह रक्षेफदयघमटतपदविमाच्यत्विरूपयाः
परम्परमासम्बन्ब्धियाः मविदतक्षे। तथमामह रक्षेफदयघमटतस पदमम् भमर इमत पदमम्। तदमाच्ययाः मब्धिपुकरयाः अबस्त। तस्ममातम्
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प्रकपृतक्षे रक्षेफदयघमटतपदविमाच्यत्विरूपपरम्परमासम्बन्ब्धिरूपमा लकणमा मविदतक्षे। अतयाः लमकतलकणमा अबस्त। अत्र
कक्षेविललकणमा तपु नद्वैवि सम्भविमत। मदरक्षेफपदविमाच्यस्य रक्षेफदयस्य मब्धिपुकरक्षेण सह समाकमात्सम्बन्ब्धिस्य
असम्भविमातम्।

जहलकणमा
रक्यमनन्तभमारव्य यत्रमाथमारन्तरस्य प्रततीमतस्तत्र जहलकणमा। जह्यतक्षे त्यज्यतक्षे स्विरक्यमाथर याः ययमा
लकणयमा समा जहलकणमा इमत। अथमारतम् यत्र लक्ष्यमाथर ममात्रस्यद्वैवि प्रततीमतयाः भविमत, रक्यमाथर स्य सविर थमा
पररत्यमागयाः भविमत, तत्र जहलकणमा इमत व्यविहमारयाः। ततश्च प्रकपृतपदमारक्यममात्रमविषयकबनोब्धिमानपुककलमा लकणमा
जहलकणमा इमत लकणस सममायमामत। यथमा मविषस भपुङ्क्ष्वि इमत विमाक्यमातम् यदमप मविषकमर कभनोजनमम् इमत बनोध्ययाः
अथर याः अबस्त। मकन्तपु अस्य विमाक्यस्य रत्रपुगह
पृ मासब्धिकरणकभनोजनमाभमाविरूपक्षे अथर लकणमा भविमत। स च अथर याः
प्रकपृतपदमानमामम् अरक्ययाः अबस्त। तस्ममादत्र प्रकपृतपदमारक्यममात्रमविषयकबनोब्धिमानपुककलमा लकणमा मविदतक्षे।
तस्ममादत्र जहलकणमा इमत व्यविहमारयाः भविमत।

अजहलकणमा
यत्र रक्यमाथर मन्तभमारव्यद्वैविमाथमारन्तरप्रततीमतस्तत्र अजहलकणमा। न जह्यतक्षे त्यज्यतक्षे स्विरक्यमाथर याः ययमा
लकणयमा

समा

अजहलकणमा

इमत।

इयमक्षेवि

च

अजहत्स्विमाथमार

लकणमा

इमत

प्रनोच्यतक्षे।

स्विमाथर ससविसलतपरमाथमारमभब्धिमामयकमा अजहत्स्विमाथमार इमत। यथमा रपुक्लयाः पटयाः इत्यत्र रपुक्लरबदस्य रपुक्लविमत
द्रिव्यक्षे लकणमा मक्रयतक्षे। एविञ्च स्विस रपुक्लरबदयाः, तच्छक्यस रपुक्लरूपमात्मकगपुणविपृसत्तरूपत्विमम्, तदन्ययाः
रपुक्लगपुणमाश्रिययाः पटयाः, तदभ
पु यबनोब्धिमानपुककलत्विस रपुक्लमनष्ठमायमास लकणमायमामम् इमत भमावियाः। यथमा कपुन्तमानम् प्रविक्षेरय
इत्यत्र कपुन्तरबदस्य कपुन्तमास्त्रमविमरषपपुरुषक्षेषपु लकणमा मविदतक्षे। तस्ममातम् अत्र स्विस कपुन्तरबदयाः, तस्य रक्यमाथर याः
कपुन्तमास्त्रमविरक्षेषयाः, तमम् अथर मम् अन्तभमारव्य एवि अथमारन्तरस्य पपुरुषस्य बनोब्धियाः भविमत। अतयाः अत्र अजहलकणमा
इमत व्यविहमारयाः। एविमक्षेवि यषतीयाः प्रविक्षेरय, छमत्रणयाः यमाबन्त, कमाकक्षेभ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम् इत्यमादबौ सविर त्र बनोध्यमम्।
लक्ष्यतमाविच्छक्षे दकरूपक्षेण लक्ष्यरक्यनोभयबनोसब्धिकमा लकणमा अजहलकणमा इमत। यथमा कमाकक्षेभ्यनो दसब्धि रक्ष्यतमामम्
इत्यत्र

कमाकपदस्य

दध्यपुपघमातकक्षे

लकणमा।

अत्र

लक्ष्यमायाः

दध्यपुपघमातकमायाः।

लक्ष्यतमाविच्छक्षे दकत्विस

दध्यपुपघमातकत्विमम्। रक्यस्य कमाकस्य कमाकत्विक्षेन बनोब्धिमम् अकपृत्विमा लक्ष्यतमाविच्छक्षे दकरूपक्षेण दध्यपुपघमातकत्विक्षेन
रक्यस्य कमाकस्य बनोब्धिनो जमायतक्षे। अमप च लक्ष्यतमाविच्छक्षे दकरूपक्षेण रक्यमभनमानमामम् अन्यक्षेषमाममप
दध्यपुपघमातकमानमास बनोब्धियाः जमायक्षेत। यतनो मह कमाकक्षे कमाकत्विमम् इमत कमाकमातम् दसब्धि न रक्ष्यतक्षे अमप तपु कमाकक्षे
दध्यपुपघमातकत्विमम्, अतयाः कमाकमातम् दसब्धि रक्ष्यतक्षे।

जहदजहलकणमा
यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः स्विमाथरकदक्षेरस मविहमायद्वैकदक्षेरक्षे वितर तक्षे, तत्र जहदजहलकणमा। यथमा सनोऽयस
दक्षेविदत्तयाः इमत विमाक्यमम् अबस्त। अत्र लकणमायमायाः पकविर विमाक्यस्य बस्थमतयाः बनोध्यमा। तथमामह एविम्भकतस विमाक्यस कदमा
प्रयपुज्यतक्षे - यदमा कबश्चतम् जनयाः विमारमाणस्यमास दक्षेविदत्तनमामकस पपुरुषस दृषविमानम्। पपुनयाः स एवि अयनोध्यमायमास तमक्षेवि
दक्षेविदत्तस पश्यमत। तदमा सयाः विदमत सयाः अयस दक्षेविदत्तयाः इमत। तत्र तत्पदक्षेन विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तस्य गहणमम् ,
इदम्पदक्षेन च अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तस्य गहणमम्। ततश्च तत्पदमाथर याः विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तयाः, इदम्पदमाथर याः
भमारततीयदरर नमम्
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अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तयाः इमत। तत्र सयाः इमत रबदयाः अमप प्रथममान्तयाः अबस्त। अमप च अयमम् इमत रबदयाः अमप
प्रथममान्तयाः अबस्त। एविञ्च उभयनोयाः पदयनोयाः सममानमविभमककत्विमातम् सममानमविभमककपदनोपस्थमाप्ययनोयाः अथर यनोयाः
अभक्षेदयाः भविमत इमत मनयमयाः। यथमा नतीलनो घटयाः इत्यमादबौ। तथद्वैवि अत्रमामप अभक्षेदक्षेनमान्विययाः स्यमातम्। मकन्तपु प्रकपृ तक्षे
तपु विमारमाणसतीस्थदक्षेविदत्तस्य अयनोध्यमास्थदक्षेविदत्तक्षेन सह अभक्षेदयाः नद्वैवि सम्भविततीमत कपृत्त्विमा अत्र लकणमा
स्वितीमक्रयतक्षे। ततश्च तत्पदस्य कक्षेविलस दक्षेविदत्तक्षे लकणमा, एविञ्च इदम्पदस्यमामप दक्षेविदत्तक्षे लकणमा मक्रयतक्षे। ततश्च
सयाः अयमम् इत्यनयनोयाः दक्षेविदत्तयाः इत्यक्षेविमाथर याः भविमत। अत्र यमा लकणमा समा च जहदजहलकणमा कमारणस मह प्रकपृतक्षे
मविमरषविमाचकरबदयाः ततम् इमत रबदयाः, इदमम् इमत रबदयाः च। अत्र च लकणयमा तत्पदस विमारमाणसतीस्थरूपमम् अथर
मविहमाय कक्षेविलस मविरक्षेष्यमासरस दक्षेविदत्तमक्षेवि बनोब्धियमत। एविमक्षेवि इदम्पदस मविरक्षेषणमासरभकतमम् अयनोध्यमायमास्थरूपस मविहमाय
मविरक्षेष्यमासरस दक्षेविदत्तमक्षेवि बनोब्धियमत। ततश्च पददयममप स्विमाथरकदक्षेरस मविहमाय एकदक्षेरक्षे वितर तक्षे। अतयाः अत्र
जहदजहलकणमा इमत।

विक्षे द मान्तपररभमाषमाकमारमतमम्
कमाकक्षेभ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम् इमत विक्त्रमा उकक्षे दध्यपुपघमातकक्षेभ्ययाः दसब्धि रक्ष्यतमामम् इमत श्रिनोतमा जमानमामत।
अन्यथमा कक्षेविलस कमाकक्षेभ्य एवि दसब्धि रकक्षेतम् , मबडमालमामदभ्ययाः न रकक्षेतम्। अतस्तत्र कमाकपदस्य
कमाकमाकमाकसमाब्धिमारणक्षेषपु दध्यपुपघमातकक्षेषपु लकणमा उपक्षेयमा। समा च न जहलकणमा, दध्यपुपघमातकत्विक्षेन
रक्यभकतकमाकस्यमामप गहणक्षेन रक्यमाथमारपररत्यमागमातम्। नमाप्यजहलकणमा कमाकपदरक्यस्य कमाकत्विस्य
पररत्यमागमातम्। अतनो अजहलकणमा इमत भमावियाः।

9.3) रमाबदबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणमामन
जलक्षेन ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः भविमत, मकन्तपु विमह्निनमा ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः न भविमत।
तत्र मकस कमारणमम् इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - यथमा बनोब्धिस प्रमत करणस विमाक्यमबस्त, कमारणस विपृसत्तजमानमम् अबस्त। तथद्वैवि
बनोब्धिस प्रमत कमामनमचतम् सहकमाररकमारणमामन अमप सबन्त। तमामन च आकमाङमायनोग्यतमासत्तययाः तमात्पयर जमानस चक्षेमत
चत्विमारर। अत्र क्रमक्षेण एतक्षेषमास स्विरूपस प्रमतपमादतक्षे।

9.3.1) आकमाङमा
तत्र

पदमाथमारनमास

परस्परसजजमासमामविषयत्विमम्

आकमाङमात्विमम्।

अथमारतम्

एकपदमाथर जमानजन्यमापरपदमाथर जमानक्षेच्छमामविषयत्वियनोग्यत्विमम् इमत आकमाङमालकणमम्। तथमामह ददमामत इत्यपुकबौ
तदथर्योपबस्थतबौ च सत्यमास कयाः ददमामत, कस ददमामत, कक्षेन ददमामत, कस्मद्वै ददमामत, कस्ममातम् ददमामत, कबस्मनम्
ददमामत इमत तत्तत्कमारकमविषमयणती सजजमासमा भविमत। एविमक्षेवि दक्षेविदत्तयाः इत्यपुकबौ मकस करनोमत इमत मक्रयमामविषयणती
सजजमासमा भविमत। एविञ्च मक्रयमाजमानक्षेन कमारकस्य कमारकजमानक्षेन मक्रयमायमायाः च सजजमासमा समपुदक्षेमत। तस्ममातम्
मक्रयमाकमारकयनोमर ध्यक्षे आकमाङमा वितर तक्षे। एविमक्षेवि यथमा रमाजयाः इत्यपुकक्षे कस्य इमत सजजमासमा समपुदक्षेमत, अमप च
पपुरुषयाः इत्यपुकक्षे कस्य इमत सजजमासमा उदक्षेमत तस्ममातम् रमाजपदपपुरुषपदयनोयाः परस्परमम् आकमाङमा मविदतक्षे इमत
भमावियाः। एविमन्यत्रमामप बनोध्यमम्। आकमाङमासत्त्विक्षे च रमाबदबनोब्धियाः भविमत। यत्र च आकमाङमामा न मतष्ठमत तत्र
रमाबदबनोब्धियाः नद्वैवि भविमत।
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9.3.2) यनोग्यतमा
तमात्पयर मविषयसससगमारबमाब्धियाः यनोग्यतमा। अत्र तमात्पयर मविषययाः इमत पदस्य अथर याः विकपुयाः इच्छमामविषययाः।
सससगर याः इत्यस्य एकपदमाथरऽपरपदमाथर सम्बन्ब्धियाः इत्यथर याः। अबमाब्धियाः इत्यस्य बमाब्धिमाभमावियाः इत्यथर याः। एविञ्च
लकणमाथर याः भविमत विकपुररच्छमामविषयतीभकतयाः ययाः एकपदमाथरऽपरपदमाथर सम्बन्ब्धियाः तस्य बमाब्धिमाभमावियाः एवि यनोग्यतमा।
यथमा जलक्षेन ससञ्चमत इमत विमाक्यस मविदतक्षे। अत्र जलपदस्य जलमम् इत्यथर याः , ससञ्च इमत ब्धिमातनोयाः सक्षेचनमम्
इत्यथर याः। तत्र जलस्य सक्षेचनक्षे करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः भविमत। ब्धिमात्विथर स्य मतबथर कपृतबौ अन्विययाः भविमत।
तक्षेन विमाक्यस्यमाथर्यो भविमत जलकरणकसक्षेचनमानपुककलकपृमतममानम् इमत। एतक्षेनक्षेदस सपुस्पषस यतम् जलस्य सक्षेचनक्षे
करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेनमान्विययाः भविमत। तस्ममातम् प्रकपृतविमाक्यक्षे विकपुयाः इच्छमामविषयभकतयाः सम्बन्ब्धियाः करणत्विसम्बन्ब्धियाः।
तस्य च बमाब्धिनो न भविमत। कमारणस मह सक्षेचनस्य करणस द्रिविद्रिव्यपदमाथर याः एवि भविमत। जलञ्च द्रिविद्रिव्यमक्षेविमाबस्त।
तस्ममातम् जलक्षेन ससञ्चमत इत्यमादबौ तमात्पयर मविषयसससगमारबमाब्धिस्य सत्त्विमातम् यनोग्यतमा अबस्त। अत एवि इदस विमाक्यस
यनोग्यमममत उच्यतक्षे। यनोग्यतमाविरमातम् च प्रकपृतविमाक्यक्षेन बनोब्धियाः भविमत। मकन्तपु विमह्निनमा ससञ्चमत इमत विमाक्यस
कक्षेनमचतम् उकमम्। अत्र विमह्निपदस्य विमह्नियाः इत्यथर याः, ससञ्च इमत ब्धिमातनोयाः सक्षेचनमम् इत्यथर याः। तत्र विह्निक्षेयाः सक्षेचनक्षे
करणत्विसम्बन्ब्धिक्षेन अन्विययाः स्यमातम्। ब्धिमात्विथर स्य मतबथर कपृतबौ अन्विययाः स्यमातम्। तक्षेन अस्यमामप विमाक्यस्यमाथर याः
स्यमातम् विमह्निकरणकसक्षेचनमानपुककलकपृमतममानम् इमत। तस्ममातम् प्रकपृतविमाक्यक्षे विकपुयाः इच्छमामविषयभकतयाः सम्बन्ब्धियाः
करणत्विसम्बन्ब्धियाः इमत सममायमामत। तस्य च बमाब्धिनो वितर तक्षे। कमारणस मह सक्षेचनस्य करणस द्रिविद्रिव्यपदमाथर याः एवि
भविमत। विमह्निस्तपु द्रिविद्रिव्यस नमाबस्त। तस्ममातम् अत्र यनोग्यतमा नमाबस्त। एविञ्च इदस विमाक्यस यनोग्यस नमाबस्त अमपतपु
अयनोग्यस मविदतक्षे। अतयाः अत्र यनोग्यतमारूपकमारणस्य अभमाविक्षेन विमह्निनमा ससञ्चमत इमत विमाक्यमातम् बनोब्धियाः न भविमत।

9.3.3) आससत्तयाः
अव्यविब्धिमानक्षेन पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः आससत्तयाः।
अयस भमावियाः - रमाबदबनोब्धिक्षे पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः कमारणमम् अबस्त। ततश्च ययनोयाः पदमाथर यनोयाः
परस्परमम् अन्विययाः इषयाः तयनोयाः पदमाथर यनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः आससत्तयाः। तत्र पदमाथमारनमामम् अव्यविब्धिमानक्षेन
उपबस्थमतयाः कदमा भविमत कदमा व्यविब्धिमानक्षेन भविमत इमत चक्षेतम् अत्र व्यविब्धिमानस पदमान्तरकपृतस कमालकपृतस च गमाह्यमम्
अबस्त। अथमारतम् ययनोयाः पदमाथर यनोयाः मध्यक्षे अन्विययाः इषयाः तदमाचकयनोयाः पदयनोयाः मध्यक्षे यमद पदमान्तरकपृतस कमालकपृतस
च व्यविब्धिमानस न मतष्ठमत तत्र पदमाभ्यमास स्विमाथर स्य अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन तत्र आससत्तयाः मतष्ठमत
ततश्च तत्र रमाबदबनोब्धियाः भविमत। यथमा मगररयाः विमह्निममानम् इत्यमादबौ मगररपदमाथर विमह्निमत्पदमाथर यनोयाः परस्परमम् अन्विययाः
इषयाः, तदमाचकपदयनोयाः मगररविमह्निमत्पदयनोयाः मध्यक्षे कस्यमचतम् अन्यस्य पदमान्तरस्य कमालस्य विमा व्यविब्धिमानस
नमाबस्त। अतयाः पकविर मगररपदमातम् पविर तस्यनोपबस्थमतयाः भविमत, तदव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि अमगमत्पदमातम् अमगमदथर स्य
भविमत। अतयाः अत्र आससत्तयाः अबस्त। तक्षेन च मगररयाः अमगममानम् इमत विमाक्यमातम् अमगमदमभनमगररयाः इमत बनोब्धियाः
भविमत। एविमक्षेवि दक्षेविदत्तक्षेन भपुकमम् इत्यपुकबौ दक्षेविदत्तपदमाथर भनोजनपदमाथर यनोयाः परस्परमम् अन्विययाः इषयाः,
तदमाचकपदयनोयाः दक्षेविदत्तभपुकपदयनोयाः मध्यक्षे कस्यमचतम् अन्यस्य पदमान्तरस्य कमालस्य च व्यविब्धिमानस नमाबस्त।
अतयाः पकविर दक्षेविदत्तपदक्षेन दक्षेविदत्तरूपमाथर स्य उपबस्थमतयाः भविमत। तदव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि भपुकमम् इत्यस्ममातम्
भनोजनरूपमाथर स्य उपबस्थमतयाः भविमत। तक्षेन अत्र आससत्तयाः अस्ततीमत कपृ त्विमा अस्ममातम् विमाक्यमातम्
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
दक्षेविदत्तकतपृरकभनोजनमम् इमत बनोब्धियाः भविमत। परन्तपु यत्र ययनोयाः पदमाथर यनोयाः परस्परमम् अन्विययाः इषयाः ,
तदमाचकपदयनोयाः मध्यक्षे पदमान्तरकपृतस कमालकपृतस विमा व्यविब्धिमानमम् अबस्त , चक्षेतम् तत्र आससत्तयाः नद्वैवि मतष्ठमत ,
आसत्त्यभमाविक्षे च तत्र रमाबदबनोब्धियाः न भविमत। यथमा कक्षेनमचतम् जनक्षेन मगररयाः भपुकमम् अमगममानम् दक्षेविदत्तक्षेन इत्यपुकमम्।
तत्र मगररपदमातम् पविर तमाथर स्यनोपबस्थमतयाः भविमत। भपुकपदमातम् भनोजनमाथर स्य उपबस्थमतयाः भविमत। अमगमत्पदमातम्
अमगमदथर स्यनोपबस्थमतयाः

भविमत।

दक्षेविदत्तपदमातम्

दक्षेविदत्तमाथर स्यनोपबस्थमतयाः

भविमत।

तपृततीयमामविभकक्षेयाः

करणमाथर स्यनोपबस्थमतयाः भविमत। एविमपुपबस्थतबौ सत्यमास मगररपदमाथर स्य अमगमत्पदमाथरन सह अन्विययाः इषयाः मकन्तपु
तदमाचकयनोयाः मगररपदविमह्निमत्पदयनोयाः मध्यक्षे भपुकपदस्य व्यविब्धिमानक्षेन मगररपदमाथमारमगमत्पदमाथर यनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन
उपबस्थमतयाः न जमातमा। अतयाः प्रकपृतस्थलक्षे आससत्तयाः नमास्ततीमत कपृत्त्विमा रमाबदबनोब्धियाः न भविमत। एविमक्षेवि
भपुकपदमाथर स्य दक्षेविदत्तपदमाथरन

सहमान्विययाः

इषयाः

मकन्तपु

तदमाचकयनोयाः

दक्षेविदत्तपदभपुकपदयनोयाः मध्यक्षे

अमगमत्पदस्य व्यविब्धिमानक्षेन भपुकपदमाथर दक्षेविदत्तपदमाथर यनोयाः अव्यविब्धिमानक्षेन उपबस्थमतयाः नद्वैवि भविमत। अतयाः अत्रमामप
आससत्तयाः नमास्ततीमत कपृत्त्विमा न रमाबदबनोब्धियाः इमत भमावियाः। एविमक्षेवि यत्र कक्षेनमचतम् जनक्षेन मगररयाः इमत प्रनोकमम् , पपुनयाः
एकहनोरमानन्तरस विमह्निममानम् इमत प्रनोकमम्, तत्र मगररपदविमह्निमत्पदयनोयाः मध्यक्षे कमालकपृतस्य व्यविब्धिमानस्य सत्त्विमातम्
उभमाभ्यमास पदमाभ्यमास कमालकपृतव्यविब्धिमानक्षेनद्वैवि उपबस्थमतयाः भविमत। अतयाः तमादृरस्थलक्षे अमप रमाबदबनोब्धियाः न भविमत।

9.3.4) तमात्पयर मम्
तमात्पयर ममप रबदजन्यबनोब्धिक्षे सहकमाररकमारणस भविमत। विकपुयाः तमात्पयर जमात्विद्वैवि श्रिनोत्रमा मनश्चतीयतक्षे यदम्
अस्य विमाक्यस्य अयमथर इमत, अबस्मनम् च अथर तमात्पयर नमाबस्त इमत। एविञ्च रबदजन्यबनोब्धिक्षे कमारणतीभकतस्य
तमात्पयर स्य मकस लकणमममत चक्षेतम् उच्यतक्षे तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विस तमात्पयर मम्। तस्य अथर स्य प्रततीतक्षेयाः
जमानस्य जननयनोग्यतमा एवि तमात्पयर मम् इमत उच्यतक्षे। अत्र यदथर परत्विस विमाक्यस्य समाब्धिनतीयमम् , तत्पदक्षेन
तस्यमाथर स्य गहणस कतर व्यमम्। तथमा च तदथमारनपुभविजननस्विरूपयनोग्यत्विस तमात्पयर स्य लकणस प्रमतफलमत। यथमा
गक्षेहक्षे घटयाः इत्यत्र गक्षेहरबदमातम् गपृहस्य , सप्तम्यमा विपृसत्तत्विस्य, घटरबदमातम् घटस्य चनोपबस्थतबौ, गक्षेहघटयनोयाः
सससगर स्य आब्धिमारमाब्धिक्षेयभमाविस्य गक्षेहविपृसत्तघटयाः इत्यमाकमारकयाः बनोब्धिनो जमायतक्षे। अतयाः गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस्य
गक्षेहविपृसत्तघटयाः इत्यमाकमारकमाथर परत्विस समाब्धिनतीयमम्। ततश्च तत्पदक्षेन गक्षेहविपृसत्तघटयाः इत्यस्य गहणमम्। तमादृरमाथर स्य
यमा प्रततीमतयाः तस्यमायाः जननयनोग्यतमा च अबस्मनम् विमाक्यक्षे अबस्त। कमारणमम् इदस विमाक्यस गक्षेहविपृसत्तघटयाः
इत्यमाकमारकबनोब्धिस

जनयमत।

ततश्च

गक्षेहविपृसत्तघटयाः

इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपस

यनोग्यस

गक्षेहघटसससगर जननस्विरूपयनोग्यञ्च अबस्त। तदक्षेवि च तमात्पयर मबस्त। अतयाः एवि च गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस्य
अबस्मनम् गक्षेहविपृसत्तघटयाः इमत अथर तमात्पयर मम् अबस्त इमत व्यविहमारयाः भविमत।
गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यमाकमारबनोब्धिस नद्वैवि जनयमत। तस्ममातम् इदस विमाक्यमम् गक्षेहविपृसत्तपटयाः
इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपयनोग्यस नमाबस्त। कपुतयाः इमत चक्षेतम् उच्यतक्षे - अस्य विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर
तमात्पयर नमाबस्त। यतनोऽमह यमद गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर तमात्पयर स्यमातम्, तमहर इदस विमाक्यस
गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यमाकमारकमानपुभविजननस्विरूपयनोग्यमम् अमप स्यमातम्। तक्षेन च अस्ममातम् विमाक्यमातम् गक्षेहविपृसत्तपटयाः
इत्यमाकमारकयाः अमप बनोब्धियाः स्यमातम्। मकन्तपु गक्षेहक्षे घटयाः इमत विमाक्यस्य गक्षेहविपृसत्तपटयाः इत्यथर तमात्पयर नमाबस्त।
तस्ममातम् तथमा बनोब्धियाः न भविमत।
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अथ तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विस तमात्पयर मम् इमत लकणक्षे सत्यमप यदमा कबश्चतम् पपुरुषयाः भनोजनकमालक्षे
लविणमानयनक्षेच्छयमा

सद्वैन्ब्धिविममानय

इमत

विमाक्यस

प्रनोकविमानम्।

तदमा

सद्वैन्ब्धिविममानय

इमत

विमाक्यस

लविणमानयनमविषयकबनोब्धिपरस तपु अस्त्यक्षेवि मकन्तपु अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिपरममप भमवितपुपुमहर मत। तक्षेन च
लविणमानयनक्षेच्छयमा उच्चमाररतमातम् सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यमातम् अश्विममानय इत्यमाकमारकमाथर स्यमामप प्रततीमतयाः
स्यमातम्। परन्तपु भनोजनकमालक्षे अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः नक्षेषयाः। एविमक्षेवि कबश्चतम् पपुरुषयाः यमात्रमाकमालक्षे
अश्विमानयनक्षेच्छयमा

सद्वैन्ब्धिविममानय

इमत

विमाक्यस

प्रनोकविमानम्।

तदमा

सद्वैन्ब्धिविममानय

इमत

विमाक्यमम्

अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिपरस तपु भवित्यक्षेवि, मकन्तपु लविणमानयनमविषयकबनोब्धिपरममप भमवितपुमहर मत। तक्षेन च
अश्विमानयनक्षेच्छयमा उच्चमाररतमातम् सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यमातम् लविणममानय इत्यमाकमारकमाथर स्यमामप प्रततीमतयाः
स्यमातम्। परन्तपु यमात्रमाकमालक्षे लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः नक्षेषयाः। तमहर तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विमम् इमत तमात्पयर लकणस
दनोषयपुकस प्रमतभमामत। अतयाः दमरर तदनोषस्य विमारणमाय विक्षेदमाबन्तमभयाः तमात्पयर स्य लकणस पररष्कपृतमम्। पररष्कपृतस्य
लकणस्य च स्विरूपस मविदतक्षे तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विक्षे समत तदन्यप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतत्विस तमात्पयर त्विमममत।
एविञ्च भनोजनकमालक्षे प्रयपुकस सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस लविणममानय इत्यथर बनोब्धिनक्षेच्छयमा उच्चररतमम् ,
अश्विमानयनप्रततीततीच्छयमा च ननोच्चररतमम्। तस्ममातम् भनोजनकमालक्षे प्रयपुकस सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस
लविणमानयनप्रततीमतजननयनोग्यमम् अबस्त, अमप च लविणमानयनमभनमाश्विमानयनप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतमम् अमप
अबस्त। अतयाः भनोजनकमालक्षे सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यमातम् लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः एवि भविमत। न तपु
अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः इमत बनोब्धियाः अमप। एविञ्च यमात्रमाकमालक्षे प्रयपुकस सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस अश्विममानय
इत्यथर बनोब्धिनक्षेच्छयमा उच्चररतमम्, लविणमानयनप्रततीततीच्छयमा च ननोच्चररतमम्। तस्ममातम् यमात्रमाकमालक्षे प्रयपुकस
सद्वैन्ब्धिविममानय

इमत

विमाक्यस

अश्विमानयनप्रततीमतजननयनोग्यमम्

अबस्त,

अमप

च

अश्विमानयनमभनलविणमानयनप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतमम् अमप अबस्त। अतयाः यमात्रमाकमालक्षे सद्वैन्ब्धिविममानय इमत
विमाक्यमातम् अश्विमानयनमविषयकबनोब्धियाः एवि भविमत। न तपु लविणमानयनमविषयकबनोब्धियाः अमप। एविञ्च च यमात्रमाकमालक्षे
सद्वैन्ब्धिविममानय इमत विमाक्यस अश्विमानयनमविषयकबनोब्धिमम् एवि जनयमत, न तपु लविणमानयनमविषयकबनोब्धिममप।

नद्वै य मामयकमतखण्डनमम्
नद्वैयमामयकमास्तमाविदम्

तत्प्रततीततीच्छयनोच्चररतत्विस

तमात्पयर ममाहह याः।

तदथर्यो

मह-

विकमा

परत्र

स्विबनोब्धिसदृरबनोब्धिनोत्पत्तयक्षे अस्ममादम् विमाक्यमादम् अयमथर्यो बनोदव्य इत्यमाकमाररकयमा इच्छयमा विमाक्यमपुच्चमारयमत।
तत्र विमाक्यस्य एतदथर प्रततीततीच्छयमा उच्चमारणमादम् यतम् श्रिनोतपुयाः तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विमाविब्धिमारणमम् तमादृरस
तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विमम् तमात्पयर मम् इमत।
नद्वैयमामयकमानमामम् अबस्मनम् लकणक्षे दनोषयाः अबस्त। तथमामह - यनो विक्षेदमाथर न जमानमामत परन्तपु विक्षेदविमाक्यमामन
उच्चमारयमत तदमा श्रिनोतपुयाः अथर बनोब्धिस्तपु भविमत यमद श्रिनोतमा विक्षेदमाथमारविगमक्षे असब्धिकमारती स्यमातम्। अत्र विकपुयाः इच्छमा
नमाबस्त। स तपु अथर मक्षेवि न जमानमामत, कपुतयाः तदच्पु चमाररतविमाक्यमातम् अथर बनोब्धिस्य इच्छमा स्फपुरमत। तक्षेन तत्र
तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विस तमात्पयर लकणस स्वितीकपृतस चक्षेतम् श्रिनोतपुयाः तदमाक्यमादम् अथर बनोब्धिनो न स्यमातम्। भविमत च
तस्ममातम् तदथर बनोब्धियाः। अतयाः तत्प्रततीततीच्छयमा उच्चररतत्विस न तमात्पयर स्य लकणमम्।
तत्र नद्वैयमामयकयाः स्विपकस द्रिढयमत यतम् विकमा अथर जमानमामत न विमा इमत श्रिनोतमा न जमानमामत। मकञ्च श्रिनोतमा
भममातम् तमात्पयर गपृहमामत। एविस तमात्पयर जमानक्षेन रमाबदबनोब्धियाः सम्भविमत। अतयाः न दनोष इमत। तदमा ससदमान्तती विदमत
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
यतम् यदमा तमावितम् विकमा जमानमामत न विमा इमत श्रिनोतमा न जमानमामत , तत्र तमात्पयर भममादम् भवितपु रमाबदबनोब्धियाः। तथमामप
यमद विकमा अथर न जमानमामत इमत श्रिनोतमा मनश्चयक्षेन जमानमामत तमादृरस्थलक्षे मकस कतर व्यमम्। विकपुयाः
अथर जमानरकन्यत्विमम् अविब्धिमाररतस चक्षेतम् श्रिनोतपुयाः तमात्पयर भमयाः न सम्भविमत। यतनो मह विकमा अथर जमानरकन्यनोबस्त इमत
जमानस तमात्पयर भमस्य मविरुदमम् अबस्त।
नद्वैयमामयकयाः स्विपकस पपुनयाः स्थमापयमत यतम् विकमा अथर नमामप जमानतीयमातम् परन्तपु विक्षेदस्य कस्ममातम्
विमाक्यमातम् कयाः अथर याः बनोदव्य इमत ईश्विरस्य तपु तमात्पयर मबस्त एवि। अतयाः तमादृरतमात्पयर जमानक्षेन स्यमातम्
रमाबदबनोब्धियाः इमत। तदमा ससदमान्तती विदमत यतम् पकविरमतीममाससकमायाः ईश्विरस नमाभ्यपुपगच्छबन्त मकन्तपु तक्षे विक्षेदविमाक्यमामन
शृण्विबन्त चक्षेतम् व्यपुत्पनमानमास रमाबदबनोब्धिस्तपु भविमत एवि। अतयाः इदस कथममप समथर मयतपुस न रक्यतक्षे।

9.4) आगमभक्षे द याः
विक्षेदमान्तरमास्त्रक्षे आगमप्रममाणस्य दबौ भक्षेदबौ विमणर तबौ पबौरुषक्षेययाः अपबौरुषक्षेयश्च। तत्र पबौरुषक्षेयरबदस्य
व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथर याः भविमत पपुरुषक्षेण कपृतस पबौरुषक्षेयमममत। तमद्भिनमम् अपबौरुषयमम्। अथमारतम् पपुरुषक्षेण यन कपृतस
तदपबौरुषक्षेयमम् इमत। तत्र रमाममायणमहमाभमारतमामदगन्थमायाः विमाल्मतीमकप्रभपृमतमभयाः पपुरुषद्वैयाः कपृ तमायाः इमत कपृत्त्विमा एतक्षे
पबौरुषक्षेयमायाः सबन्त। परन्तपु विक्षेदमानमास मविषयक्षे रमास्त्रजक्षेषपु मतभक्षेदमायाः सबन्त। तत्र मतीममाससकमायाः विक्षेदमायाः मनत्यमायाः सबन्त ,
तक्षेषमास रचमयतमा कनोऽमप नमाबस्त इत्यतयाः विक्षेदमायाः न कक्षेनमामप पपुरुषक्षेण कपृतमायाः। तस्ममातम् विक्षेदमायाः अपबौरुषक्षेयमायाः।
नद्वैयमामयकमायाः विदबन्त यतम् विक्षेदमायाः ईश्विरकपृतमायाः। तस्ममादम् विक्षेदमायाः पबौरुषक्षेयमायाः। विक्षेदमाबन्तनयाः विदबन्त विक्षेदमायाः परमक्षेश्विरक्षेण
पपुरुषक्षेण एवि कपृतमायाः। तथमामप विक्षेदमायाः अपबौरुषक्षेयमायाः। परन्तपु यमद विक्षेदमायाः पपुरुषक्षेण कपृ तमायाः तमहर पपुरुषक्षेण यतम् कपृतस तत्तपु
पबौरुषक्षेयमम् इमत उच्यतक्षे। अतयाः पपुरुषक्षेण कपृतमायाः अमप विक्षेदमायाः कथस विक्षेदमान्तमतक्षे अपबौरुषक्षेयमायाः इमत प्रश्नयाः जमायतक्षे।
तदमा विक्षेदमाबन्तनयाः विदबन्त यतम् नमह पपुरुषक्षेण कपृतस पबौरुषयक्षेमम् इमत तमद्भिनस च अपबौरुषक्षेयमम्। अमपतपु विक्षेदमान्तनयक्षे
पबौरुषक्षेयस्य अपबौरुषक्षेयस्य च मभनमा पररभमाषमा मविदतक्षे। ययमा विक्षेदमानमास अपबौरुषक्षेयत्विमम् , विक्षेदमभनमानमास च पबौरुषक्षेयत्विस
ससध्यमत। तथमामह-

पबौरुषक्षे य याः
तत्र कनो नमाम पबौरुषक्षेययाः इमत चक्षेतम् सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमविषययाः पबौरुषक्षेययाः। अथमारतम्
यदच्पु चमारणस

सजमाततीयनोच्चमारणस

नमाम

स्विसममानमानपुपकविरकमम्

उच्चमारणमान्तरस

नमापक्षेकतक्षे

ततम्

सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमम्। तमादृरस्य उच्चमारणस्य ययाः मविषययाः सयाः पबौरुषक्षेययाः। समाजमात्यमम् अत्र
आनपुपकव्यमारयाः गमाह्यमम्। तथमा च यस्य विमाक्यस्य सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमम् उच्चमारणस मक्रयतक्षे
ततम् पबौरुषक्षेयमम्। यथमा महमाभमारतमामदकमम्। महमाभमारतमामदकस सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमम्
उच्चमायर तक्षे।

कमारणस

महमाभमारतसममानमानपुपवि
क रकस

स्विसममानमानपुपकविरकनोच्चमारणसमापक्षेकनोच्चमारणक्षे

फलममप

मदततीयस
नमाबस्त।

महमाभमारतमान्तरस
तस्ममातम्

नमाबस्त।

महमाभमारतमादतीनमामम्

अमप

च

उच्चमारणस

स्विसममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमक्षेवि उच्चमारणस मक्रयतक्षे। एविमक्षेवि रमाममायणमादतीनमाममप। तस्ममादम्
रमाममायणमम्, महमाभमारतमम्, अषमादरपपुरमाणमामन, कमालतीदमासमामदप्रणतीतकमाव्यमामन च पबौरुषक्षेयमामण। अमप च
विक्षेदमभनविमाङमयममात्रस पबौरुषक्षेयमममत भमावियाः।
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अयम्भमावियाः
व्यमासविमाल्मतीकप्रभपृतययाः ऋषययाः प्रमतसगर मभनस मभनस महमाभमारतमम् , रमाममायणमामदकस च रचयबन्त।
तस्ममातम् एतक्षेषमास गन्थमानमामम् आनपुपकविर प्रमतसगर मभनमा मभनमा भविमत। अतयाः व्यमासयाः पकविरसगर कपृतस यतम् महमाभमारतमम्,
तमद्भिनमक्षेवि महमाभमारतमम् अपरबस्मनम् सगर रचयमत। एविमम् अन्यक्षेऽमप। ततश्च महमाभमारतमादतीनमामम् उच्चमारणस
स्विसममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणमनरपक्षेकमक्षेवि भविमत। तस्ममातम् एतक्षे गन्थमायाः पबौरुषक्षेयमायाः सबन्त। मकन्तपु
आप्तपपुरुषद्वैयाः रमचतमायाः। अतयाः एतक्षे सविर अमप प्रममाणभकतमायाः गन्थमायाः।

अपबौरुषक्षे य याः
कनो

नमाम

अपबौरुषक्षेययाः

इमत

चक्षेतम्

यतम्

विमाक्यस

मनयमक्षेन

सममानमानपुपवि
क रकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमायर तक्षे तदम् अपबौरुषक्षेयमम्। यथमा विक्षेदविमाक्यमम्। कमारणस परमक्षेश्विरयाः
पकविरसगर ससदस्य विक्षेदस्य सममानमानपुपकविरकस विक्षेदस परबस्मनम् सगर रचयमत। न तपु पकविरसगर ससदविक्षेदमभनमानपुपकविरकस
विक्षेदमम्। तस्ममातम् प्रमतसगर विक्षेदस्य आनपुपकविर मभनमा न भविमत। अमप तपु सममानमा एवि मतष्ठमत। अतयाः
पकविरसगर ससदस्य सममानमानपुपकविरकविक्षेदमान्तरस्य सत्त्विमातम्, तत्सममानपुपकविरकमक्षेवि विक्षेदमम् परबस्मनम् सगर परमक्षेश्विरयाः
उच्चमारयमत। तस्ममातम् विक्षेदमानमास सममानमानपुपकविरकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमारणस भविमत। अतयाः विक्षेदयाः
अपबौरुषक्षेययाः।
अयस भमावियाः - परमक्षेश्विरक्षेण सपृमषमनममारणकमालक्षे विक्षेदस्यमामप रचनमा कपृतमा। मकन्तपु तद्वैयाः नवितीनस्य रचनमा न
कपृतमा, अमप तपु पकविरससदस्यद्वैवि विक्षेदस्य रचनमा कपृतमा। अथमारतम् यदमानपुपकविरकस विक्षेदविमाक्यस पकविरमम् आसतीतम्
तत्सममानमानपुपकविरकमक्षेवि रमचतमम्। अत एवि विक्षेदमानमास रचनमामविषयक्षे प्रनोकममप ब्धिमातमा यथमापकविरमकल्पयतम्। अथमारतम्
यथमापकविरमम् आसतीतम् तथद्वैवि कबल्पतस न तपु नवितीनमम्। अत एवि प्रनोकममप विक्षेदमान्तपररभमाषमायमामम्-

'तथन च सगनरद्यकनलख पिरमखश्वरदुः पिपविदर सद्धविखदननपिन विप र्वीसमननननपिपन विर्वीकसं विखदसं रदचतविनन, त न त न

तदद्विजनतवीयदमदत न सजनतवीयक्रोचनरणननपिखकक्रोचनरणदविषयतसं पिपौरुषखयतम।त भनरतनदवीननसं त न
सजनतवीयक्रोचनरणननपिखकविक क्रोचनरणदमदत तखषनसं पिपौरुषखयतम।'त
सविर जमादतीश्विरमातम्

पकविरक्रमसदृरक्रमविदक्षेदरमारक्षेरुत्पनत्विमातम्।

एविञ्च

विक्षेदविमाक्यस

पकविरसगर ससदसममानमानपुपवि
क रकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमम् एवि उच्चमायर तक्षे। अतयाः विक्षेदयाः अपबौरुषक्षेययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
27. विक्षेदमान्तमतक्षे कमत प्रममाणमामन सबन्त।
28. रबदप्रममाणस्य लकणस मकमम्।
29. विपृसत्तलकणस मकमम्।
30. रमकनमारम कमा।
31. लकणमा कमा।
भमारततीयदरर नमम्
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भमारततीयदरर न मम्
32. कक्षेविललकणमा कमा।
33. जहलकणमा कमा।
34. अजहलकणमा कमा।
35. जहदजहलकणमा कमा।
36. आकमाङमा कमा।
37. आससत्तयाः कमा।
38. यनोग्यतमा कमा।
39. तमात्पयर लकणस मकमम्।
40. पबौरुषक्षेयत्विस नमाम मकमम्।
41. अपबौरुषक्षेयत्विस नमाम मकमम्।

पमाठसमारयाः
अबस्मनम् पमाठक्षे रबदप्रममाणस्य मनरुपणस मविदतक्षे। तत्र रमाबदबनोब्धिस्य करणस रबदप्रममाणमम् इत्यपुच्यतक्षे।
रबदमातम् जमायममानयाः बनोब्धियाः च रमाबदबनोब्धियाः इत्यमभब्धितीयतक्षे। रबदजन्यबनोब्धिस प्रमत च विपृसत्तजमानस कमारणस भविमत।
विपृसत्तश्च विक्षेदमान्तनयक्षे रमकलकणमाभक्षेदमातम् मदमविब्धिमा वितर तक्षे। तत्र पदमानमामथरषपु मपुख्यमा विपृसत्तयाः रमकयाः इत्यपुच्यतक्षे।
स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः च लकणमा भविमत। ततयाः परस लकणमायमायाः भक्षेदमायाः मनरूमपतमायाः। तदन्तरस चमात्र रमाबदबनोब्धिस प्रमत
सहकमाररकमारणमामन मनरुमपतमामन। तमामन चत्विमारर च सबन्त। आकमाङमा यनोग्यतमा आससत्तयाः तमात्पयर जमानस चक्षेमत।
ततयाः परस आगमस्य भक्षेदयनोयाः पबौरुषक्षेयमापबौरुषक्षेययनोयाः विणर नस मविमहतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः -
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1.

रबदप्रममाणलकणस प्रमतपमादयन्तपु।

2.

रमकस्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।

3.

लकणस्विरूपस सलखन्तपु।

4.

लकणमाभक्षेदमानम् विणर यन्तपु।

5.

लमकतलकणमास्विरूपस सनोदमाहरणस प्रमतपमादयन्तपु।

6.

तमात्पयर स्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।

7.

पबौरुषक्षेयत्विमम् अपबौरुषक्षेयत्विस च विणर यन्तपु।

8.

आकमाङमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।
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9.

आससत्तस्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।

10.

जहलकणमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।

11.

अजहलकणमास्विरूपस प्रमतपमादयन्तपु।

12.

जहदजहलकणमास्विरूपस सलखन्तपु।

13.

यनोग्यतमास्विरूपस प्रमतपमादयत।

14.

लकणमायमास बतीजस मकमममत प्रमतपमादयत।

15.

अन्वियमानपुपपसत्तयाः लकणमाबतीजमममत मतस्य मनरमाकरणस कपुरुत।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण 1. विक्षेदमान्तनयक्षे षटम् प्रममाणमामन सबन्त।
2. ममानमान्तरमाबमासब्धिततमात्पयर मविषयतीभकतसससगमारनभ
पु माविकविमाक्यत्विस रबदप्रममाणत्विमम्
3. रमाबदबनोब्धिमानपुककलपदपदमाथर सम्बन्ब्धित्विस विपृसत्तत्विमम्।
4. रमकनमारम पदमानमामथरषपु मपुख्यमा विपृसत्तयाः।
5. स्विबनोध्यसम्बन्ब्धियाः लकणमा।
6. रक्यसमाकमात्सम्बन्ब्धियाः कक्षेविललकणमा।
7. रक्यमनन्तभमारव्य यत्रमाथमारन्तरस्य प्रततीमतस्तत्र जहलकणमा।
8. यत्र रक्यमाथर मन्तभमारव्यद्वैविमाथमारन्तरप्रततीमतस्तत्र अजहलकणमा।
9. यत्र मविमरषविमाचकयाः रबदयाः स्विमाथरकदक्षेरस मविहमायद्वैकदक्षेरक्षे वितर तक्षे, तत्र जहदजहलकणमा।
10. पदमाथमारनमास परस्परसजजमासमामविषयत्विमम् आकमाङमा।
11. अव्यविब्धिमानक्षेन पदजन्यपदमाथर्योपबस्थमतयाः आससत्तयाः।
12. तमात्पयर मविषयसससगमारबमाब्धियाः यनोग्यतमा।
13. तत्प्रततीमतजननयनोग्यत्विक्षे समत तदन्यप्रततीततीच्छयमानपुच्चररतत्विस तमात्पयर त्विमम्।
14. सजमाततीयनोच्चमारणमानपक्षेकनोच्चमारणमविषययाः पबौरुषक्षेययाः।
15. सममानमानपुपविक रकविमाक्यमान्तरनोच्चमारणसमापक्षेकमक्षेविनोच्चमायर तक्षे तदम् अपबौरुषक्षेयमम्।

॥ इमत नविमयाः पमाठयाः ॥

भमारततीयदरर नमम्
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