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Tarka-Sangraha of Annambhatta

अिलिखत तकसमंह

िनधाय िद िवशें िवधाय गुवनम ।्
बालानां सखुबोधाय िबयते तकसमंहः ॥
िगणुकमसामािवशषेसमवायाऽभावाः
सपदाथा ः ॥ १॥
तऽ िािण
पिृथजेोवााकाशाकालिदगामनािंस नववै ॥ २॥
परसगशसंापिरमाणपथृसयंोगिवभग-
परापरगु-

िव-हे-श-बिु-सखु-ःखेा-षे-ूय-
धमा धम -संाराः चतिुवशितग ुणाः ॥ ३॥
उपेणापपेणाकुनूसारणगमनािन
प कमा िण ॥ ४॥
परमपरं चिेत ििवधं सामाम ॥् ५॥
िनिवृयो िवशषेाना एव ॥ ६॥
समवायके एव ॥ ७॥
अभावतिुव धः ूागभावः ूसंाभावः
अाभावः अोाभाविेत ॥ ८॥
तऽ गवती पिृथवी ।
सा ििवधािनाऽिना च ।
िनाः परमाणुपाः ।
अिनाः काय पाः ।
पनुििवधा शरीरिेयिवषयभदेात ।्
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अिलिखत तकसमंह

शरीरमदादीनाम ।्
इियं गमाहकं याणम ।्
त नासामवित  ।
िवषयो मृाषाणािदः ॥ ९॥
शीतशवः आपः ।
ता ििवधाः िना अिना ।
िनाः परमाणुपाः ।
अिनाः काय पाः ।
पनुििवधा शरीरिेयिवषयभदेात ।्
शरीरं वणलोके ।
इियं रसमाहकं रसनं िजामवित  ।
िवषयः सिरमिुािदः ॥ १०॥
उशवजेः ।
त ििवधं िनमिनं च ।
िनं परमाणुपम ।्
अिनं काय पम ।्
पनुििवधं शरीरिेयिवषयभदेात ।्
शरीरमािदलोके ूिसम ।्
इियं पमाहकं चःु कृतारामवित  ।
िवषयतिुव धः भौमिदौदया करज भदेात ।्
भौमं वािदकम ।्
अिबनं िदं िवदुािद ।
भु पिरणामहतेरुौदय म ।्
आकरजं सवुणा िद ॥ ११॥
परहीतः शवाायःु ।
स ििवधः िनोऽिन ।
िनः परमाणुपः ।
अिनः काय पः ।
पनुििवधः शरीरिेयिवषयभदेात ।्
शरीरं वायलुोके ।
इियं शमाहकं वशरीरवित  ।
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अिलिखत तकसमंह

िवषयो वृािदकनहतेःु ॥ १२॥
शरीराःसचंारी वयःु ूाणः ।
स च एकोऽपुािधभदेााणापानािदसंां लभते ॥ १३॥
शगणुकमाकाशम ।्
तकंै िवभ ु िन ॥ १४॥
अतीतािदवहारहतेःु कालः ।
स चकैो िवभिुन  ॥ १५॥
ूाािदवहारहतेिुदक ् ।
सा चकैा िवी िना च ॥ १६॥
ानािधकरणमाा ।
स ििवधः परमाा जीवाा च ।
तऽेरः सव ः परमाकै एव ।
जीवाा ूितशरीरं िभो िवभिुन  ॥ १७॥
सखुापुलिसाधनिमियं मनः ।
त ूािनयतादनं परमाणुपं िनं
च ॥ १८॥
चमुा ऽमाो गणुो पम ।्
त शुनीलपीतरहिरतकिपशिच
भदेािवधम ।्
पिृथवीजलतजेोविृ ।
तऽ पिृथां सिवधम ।्
अभारशंु जले ।
भारशंु तजेिस ॥ १९॥
रसनमाो गणुो रसः ।
स च मधरुालवणकटुकषायितभदेात ्
षिधः ।
पिृथवीजलविृः । तऽ पिृथां षिधः।
जले मधरु एव ॥ २०॥
याणमाो गणुो गः ।
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स ििवधः सरुिभरसरुिभ ।
पिृथवीमाऽविृः ॥ २१॥
िगियमाऽमाो गणुः शः ।
स च िऽिवधः शीतोानुाशीतभदेात ।्
पिृथजेोवायवुिृः ।
तऽ शीतो जले ।
उजेिस ।
अनुाशीतः पिृथवीवाोः ॥ २२॥
पािदचतुयं पिृथां पाकजमिनं च ।
अऽ अपाकजं िनमिनं च ।
िनगतं िनम ।्
अिनगतमिनम ॥् २३॥
एकािदवहारहतेःु संा ।
सा नविविृः एकािदपराध पय ा ।
एकं िनमिनं च ।
िनगतं िनम ।्
अिनगतमिनम ।्
िािदकं त ु सव ऽाऽिनमवे ॥ २४॥
मानवहारासाधारणकारणं पिरमाणम ।्
नविविृः ।
ततिुव धम ।्
अन ु महीघ ं चिेत ॥ २५॥
पथृवहारासाधारणकारणं पथृम ।्
सविविृः ॥ २६॥
सयंुवहारहतेःु सयंोगः ।
सविविृः ॥ २७॥
सयंोगनाशको गणुो िवभागः ।
सविविृः ॥ २८॥
परापरवहारासाधारणकारणे परापरे ।
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पिृथािदचतुय मनोविृनी ।
त े ििवध े िदृत े कालकृत े च ।
रे िदृतं परम ।्
समीपे िदृतमपरम ।्
ेे कालकृतं परम ।्
किने कालकृतमपरम ॥् २९॥
आपतनासमवाियकारणं गुम ।्
पिृथवीजलविृ ॥ ३०॥
आनासमवाियकारणं िवम ।्
पिृथजेोविृ ।
तििवधं सािंसिकं निैमिकं च ।
सािंसिकं जले ।
निैमिकं पिृथवीतजेसोः ।
पिृथां घतृादावि सयंोगजं िवम ।्
तजेिस सवुणा दौ ॥ ३१॥
चणूा िदिपडीभावहतेगु ुणः हेः ।
जलमाऽविृः ॥ ३२॥
ौोऽमाो गणुः शः आकाशमाऽविृः ।
स ििवधः ाकः वणा क ।
तऽ ाकः भयेा दौ ।
वणा कः सृंतभाषािदपः ॥ ३३॥
सववहारहतेगु ुणो बिुा नम ।्
सा ििवधा िृतरनभुव ।
संारमाऽजं ान ंिृतः ।
तिं ानमनभुवः ।
स ििवधः यथाथऽयथाथ  ।
तित तकारकोऽनभुवो यथाथ ः ।
यथा रजते इदं रजतिमित ानम ।्
सवै ूमेुते ।
तदभाववित तकारकोऽनभुवोऽयथाथ ः ।
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यथा शुािवदरंजतिमित ानम ।्
सवै अूमेुते ॥ ३४॥
यथाथ नभुवतिुव धः
ूानिुमपुिमितशाभदेात ।्
तरणमिप चतिुव धं
ूानमुानोपमानशाभदेात ॥्३५॥
असाधारणं कारणं करणम ।्
काय िनयतपवू विृ कारणम ।्
काय ूागभावूितयोिग ॥ ३६॥
कारणं िऽिवधं समवासमवाियिनिमभदेात ।्
यमवतें काय मुते तमवाियकारणम ।्
यथा ततंवः पट पट गतपादःे ।
कायण कारणने वा सहकैिथ समवतेे सित
यारणं
तदसमवाियकारणम ।्
यथा ततंसुयंोगः पट तुपं पटप ।
तभयिभं कारणं िनिमकारणम ।्
यथा तरुीवमेािदकं पट ।
तदतेििवधकारणमे यदसाधारणं कारणं
तदवे करणम ॥् ३७॥
तऽ ूानकरणं ूम ।्
इियाथ सिंनकष जं ान ं ूम ।्
तििवधं िनिव ककं सिवककं चिेत ।
तऽ िनकारणं ान ं िनिव ककं यथदें
िकित ।्
सूकारकं ान ं सिवककं यथा िडोऽयं
ॄाणोऽयं ँयामोऽयं
पाचकोऽयिमित ॥ ३८॥
ूानहतेिुरियाथ सिंनकष ः
षिधः ।
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सयंोगः सयंुसमवायः सयंुसमवतेसमवायः
समवायः
समवतेसमवायः िवशषेणिवशेभाविेत ।
चषुा घटूजनन े सयंोगः सिंनकष ः ।
घटपूजनन े सयंुसमवायः
सिंनकष ः ।
चःु सयंेु घटे प समवायात ।्
पसामाूे सयंुसमवतेसमवायः
सिंनकष ः ।
चःु सयंेु घटे पं समवतें तऽ
प समवायात ।्
ौोऽणे शसााारे समवायः सिंनकष ः
कण िववरवा काश
ौोऽात श्ाकाशगणुाणुगिुणनो
समवायात ।्
शसााारे समवतेसमवायः सिंनकष ः
ौोऽसमवते े शे
श समवायात ।्
अभावूे िवशषेणिवशेभावः सिंनकष ः
घटाभाववूतलिमऽ
चःु सयंेु भतूले घटाभाव िवशषेणात ।्
एवं सिंनकष षजं ान ं ूं
तरणिमियं
ताितियं ूूमाणिमित िसम ॥् ३९॥
अनिुमितकरणमनमुानम ।्
परामशजं ानमनिुमितः ।
ाििविशपधमताानम ।्
यथा विाधमूवानयं पव त इित ान ं
परामशः ।
तं पव तो विमािनित ानमनिुमितः ।
यऽ यऽ धमूऽ तऽाििरित साहचय िनयमो
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ािः ।
ा पवतािदविृं पधमता ॥ ४०॥
अनमुान ं ििवधं ाथ पराथ च ।
तऽ ाथ ानिुमितहतेःु तथािह ायमवे
भयूोदशनने यऽ यऽ
धमूऽ तऽाििरित महानसादौ ािं गहृीा
पव तसमीपं गतः
तते चाौ सिहानः पव त े धमूं पँयािं
रित यऽ यऽ
धमूऽ तऽाििरित ।
तदनरं विाधमुवानयं पव त इित
ानमुते अयमवे
िलपरामश इुते ।
तावतो विमािनित ानमनिुमितः उते ।
तदतेाथा नमुानम ।्
य ुयं धमुािमनमुाय परंूितबोधियत ुं
पावयव वां ूयुते
तराथा नमुानम ।्
यथा पव तो विमामूाो यो धमूवा
विमाथा महानसः तथा
चायं ताथिेत ।
अनने ूितपािदतािारोऽिं ूितपते ॥ ४१॥
ूिताहतेदूाहरणोपनयिनगमनािन पावयवाः ।
पव तो विमािनित ूिता ।
धमूवािदित हतेःु ।
यो यो धमूवा विमाथा महानस इदुाहरणम ।्
तथा चायिमपुनयः ।
ताथिेत िनगमनम ॥् ४२॥
ाथा निुमितपराथा निुमोः िलपरामश एव
करणम ।्
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तािपरामशऽनमुानम ॥् ४३॥
िलं िऽिवधम ।्
अयितरिेक केवलािय केवलितरिेक चिेत ।
अयने ितरकेेण च ािमदयितरिेक ।
यथा वौ साे धमूवम ।्
यऽ धमूऽािय था महानस इयािः ।
यऽ विना ि तऽ धमूोऽिप नाि यथा महाि॑द
इित ितरकेािः ।
अयमाऽािकं केवलािय ।
यथा घटोऽिभधयेः ूमयेाटवत ।्
अऽ ूमयेािभधयेयोः ितरकेािना ि
सवािप
ूमयेादिभधयेा ।
ितरकेमाऽािकं केवलितरिेक यथा
पिृथवीतरेो िभते गवात ।्
यिदतरेो न िभते न तवथा जलम ।्
न चयें तथा ।
ता तथिेत ।
अऽ यविदतरिभिमयाो
नाि पिृथवीमाऽ
पात ॥् ४४॥
सिधसावाः ।
यथा धमूवे हतेौ पव तः ।
िनितसावापः यथा तऽवै महानसम ।्
िनितसााऽभाववािपः यथा तऽवै
महा॑दः ॥ ४५॥
सिभचारिवसितपािसबािधताः प
हेाभासाः ।
सिभचारोऽनकैािकः ।
स िऽिवधः साधारणासाधारणानपुसहंािरभदेात ।्
तऽ सााभावविृः साधारणोऽनकैािकः यथा
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पव तो विमामयेािदित ।
ूमये वभाववित ॑दे िवमानात ।्
सव सपिवपावृः पमाऽविृः
असाधारणः ।
यथा शो िनः शािदित ।
शं िह सवो िनेोऽिने
ावृं शमाऽविृः ।
अयितरकेारिहतोऽनपुसहंारी ।
यथा सव मिनं ूमयेािदित ।
अऽ सवािप पााो नाि ।
सााभावाो हतेिुव ः ।
यथा शो िनः कृतकािदित ।
कृतकं िह िनाभावनेाऽिनने ाम ।्
य सााभावसाधकं हेरं िवते स
सितपः ।
यथा शो िनः ौावणावत ।्
शोऽिनः काय ाटवत ।्
अिसििवधः आौयािसः पािसो
ाािसिेत ।
आौयािसो यथा गगनारिवं सरुिभ
अरिवारोजारिववत ।्
अऽ गगनारिवमाौयः स च नावे ।
पािसो यथा शो गणुाषुात ।्
अऽ चाषुं शं नाि श
ौावणात ।्
सोपािधको हतेःु ाािसः ।
साापके सित साधनाापकमपुािधः ।
सासमानािधकरणााभावाूितयोिगं
साापकम ।्
साधनविााभावूितयोिगं
साधनाापकम ।्
पव तो धमूवािमािदऽािनसयंोग
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उपािधः ।
तथािह ।
यऽ धमूऽािनसयंोग इित साापकता ।
यऽ विऽािनसयंोगो नायोगोलके
आिनसयंोगाभावािदित
साधनाापकता ।
एवं साापके अि
साधनाापकािनसयंोग उपािधः ।
सोपािधकािमं ाािसम ।्
य सााभावः ूमाणारणे िनितः स
बािधतः ।
यथा विरनुो िालवत ।्
अऽानुं सां तदभाव उं
शनूणे गुत े
इित बािधतम ॥् ४६॥
उपिमितकरणमपुमानम ।्
संासिंसानमपुिमितः ।
तरणं साँयानम ।्
अितदशेवााथ रणमवार ापारः ।
तथा िह
किवयशाथ मजानुतिदारयकपुषाोसशो
गवय इित ौुा वन गतो वााथ
रोसशं िपडं पँयित ।
तदनरमसौ गवयशवा
इपुिमितते ॥ ४७॥
आवां शः ।
आु यथाथ वा ।
वां पदसमहूः ।
यथा गामानयिेत ।
शं पदम ।्
अादादयमथ बो इतीरसकेंतः
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शिः ॥ ४८॥
आकाा योयता सिंनिध वााथ ानहतेःु
पद
पदारितरकेूयुायाननभुावकमाकाा ।
अथा बोधो योयता ।
पदानामिवलनेोारणं सिंनिधः ॥ ४९॥
आकाािदरिहतं वामूमाणम ।्
यथा गौरः पुषो हीित न
ूमाणमाकाािवरहात ।्
अिना िसिेदित न ूमाणं योयतािवरहात ।्
ूहरे ूहरऽेसहोािरतािन गामानयेािदपदािन न
ूमाणं सािंनाभावात ॥् ५०॥
वां ििवधम ।्
विैदकं लौिककं च ।
विैदकमीरोावमवे ूमाणम ।्
लौिककं ाों ूमाणम ।्
अदूमाणम ॥् ५१॥
वााथ ान ं शानम ।्
तरणं शः ॥ ५२॥
अयथाथा नभुवििवधः सशंयिवपय यतकभदेात ।्
एकििम िण िवनानाधम विैशावगािह
ान ं सशंयः ।
यथा ाणवुा  पुषो विेत ।
िमाान ं िवपय यः ।
यथा शुौ इदं रजतिमित ।
ाारोपणे ापकारोपक ः यथा यिद विन 
ािह धमूोऽिप न ािदित ॥ ५३॥
िृतरिप ििवधा ।
यथाथा यथाथा  च ।
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ूमाजा यथाथा  ।
अूमाजाऽयथाथा  ॥ ५४॥
सवषामनकूुलतया वदेनीयं सखुम ॥् ५५॥
सवषां ूितकूलतया वदेनीयं ःखम ॥् ५६॥
इा कामः ॥ ५७॥
बोधो षेः ॥ ५८॥
कृितः ूयः ॥ ५९॥
िविहतकमजो धम ः ॥ ६०॥
िनिषकमजधमः ॥ ६१॥
बुादयोऽावामाऽिवशषेगणुाः ॥ ६२॥
बुीा ूया ििवधाः ।
िना अिना ।
िना ईरािना जीव ॥ ६३॥
संारििवधः ।
वगेो भावना िितापकिेत ।
वगेः पिृथािदचतुयमनोविृः ।
अनभुवजा िृतहतेभुा वना ।
आमाऽविृः ।
अथाकृत पनुदवापकः िितापकः
कटािदपिृथवीविृः ॥ ६४॥
चलनाकं कम ।
ऊदशेसयंोगहतेुपेणम ।्
अधोदशेसयंोगहतेरुपपेणम ।्
शरीरसिंनकृसयंोगहतेरुाकुनम ।्
िवूकृसयंोगहतेःु ूसारणम ।्
अव गमनम ।्
पिृथािदचतुयमनोमाऽविृ ॥ ६५॥
िनमकेमनकेानगुतं सामां
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िगणुकमविृ ।
तििवधं परापरभदेात ।्
परं सा ।
अपरं िािदः ॥ ६६॥
िनिवृयो ावत का िवशषेाः ॥ ६७॥
िनसः समवायः ।
अयतुिसविृः ।
ययोयोम े
एकमिवनँयदपराऽिौतमवेावितत े
तावयतुिसौ
यथा अवयवाऽवयिवनौ िबयािबयावौ जािती
िवशषेिनिे चिेत ॥ ६८॥
अनािदः साः ूागभावः ।
उःे पवू काय  ।
सािदरनः ूसंः ।
उनरं काय  ।
ऽकैािलकससंगा विूितयोिगताकोऽाभावः ।
यथा भतूले घटो नाीित ।
तादासाविूितयोिगताकोऽोाभावः ।
यथा घटः पटो निेत ॥ ६९॥
सवषां पदाथा नां यथायथमेुभा वावै
पदाथा  इित िसम ॥् ७०॥
कणादायमतयोबा लुििसये ।
अभंेन िवषा रिचतकसमंहः ॥
इित ौीमहामहोपााय
अभंिवरिचततकसमंहः समाः ॥
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