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yuktidIpikA

यिुदीिपका

वीतावीतिवषाण पतावनसिेवनः ।
ूवादाः सांकिरणः सकीषडंभरुाः ॥ १॥
ऋषये परमायाकमरीिचसमतजेस े ।
ससंारगहनमासयूा य गरुवे नमः ॥ २॥
तं िजासमानाय िवूायासरुय े मिुनः ।
तवाच महं ःखऽयिनवृय े ॥ ३॥
न तािधगमः शः कत ु वष शतरैिप ।
भयूािदित सिंच मिुनिभः सूबिुिभः ॥ ४॥
मनेाने सिं तदाष मनशुासनम ।्
िनबममलूःै िशाणां िहतकाया ॥ ५॥
ूितपाः पनु पुषशेाणवुािदनः ।
वनैािशकाः ूाकृितका िवकारपुषाथा ॥ ६॥
तषेािमािवघाताथ माचायः सूबिुिभः ।
रिचताः षे ु तषे ु िवषमाकगराः ॥ ७॥
िशैरवगाहाे ताथ ॅ ाबिुिभः ।
तादीरकृने सिंाथ िमदं कृतम ॥् ८॥
सां ूकरणं सकलं शामवे वा ।
यात स्व पदाथा नािमह ाा किरते ॥ ९॥
ूधानािमकेमथ वमथाता ।
पारा तथाऽनैं िवयोगो योग एव च ॥ १०॥
शषेविृरकतृ ं चिूलकाथा ः तृा दश ।
िवपय यः पिवधथोा नव तुयः ॥ ११॥
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करणानामसाममािवशंितधा मतम ।्
इित षिः पदाथा नामािभः सह िसििभः ॥ १२॥
यथाबमं लणतः कानहेािभधाते ।
तादतः शािमदमलं नानािसये ॥ १३॥
अममनाथ सवगणुयै ुतम ।्
पारमष  त िबमादशगं यथा ॥ १४॥
त ाां किरािम यथाायोपपये ।
कायादयुां तां ूितगृ ु सरूयः ॥ १५॥
आह, किरित भवान ्ााम ।् इदं ादावपुं
सवगणुयै ुतिमदं तिमित । के तगणुाः, िकयो विेत ?

उते -
सऽूूमाणावयवोपपिरनूता सशंयिनण योिः ।
उशेिनदशमनबुम संोपदशेािवह तसत ॥्
सऽूािण च ूमाणािन च अवयवा, सऽूूमाणावयवाः । तषेाम ्
उपपिः सऽूूमाणावयवोपपिः । उपपिः सव इनथा रम ।्
अनोऽथऽनथा रम ।् उपपिशः ूकंे पिरसमाते
सऽूोपपििरािद ।
आह, लणोपतेसऽूोपपििरित वम ।्
इतरथा िह अलणोपतेािप सऽू ताभावः ािदित ।
उते न, नारीयकात ।् न रणे लणोपतें सऽूम ।्
अतो न वमतेिदित ।
आह, अथ सऽूिमित कात ?्

उत-े सचूनात स्ऽूम ।् सचूयित तांानथ िवशषेािनित सऽूम ।्
तथा- कारणमम (्kA0 16), भदेानां पिरमाणािदित
(kA0 15) । अऽ ूिताहतेू कठोौ । तयोपयोिग ां
सािसये समथ िमित कृा मलूशकलादयोऽऽारनिभिहता
अतेादवसीये । अथवा िभोपसंतबिहरणाःकरण
तषे ु तेतीियषे ु अिप ूधानािदथष ु बिुं सचूयतीित सऽूम ।्
अथवा, सौादनपुलििरित (kA0 8) सऽूम ।् तथा-
अारमसिधं सारवितोमखुम ।्
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अोभमनवं च सऽूं सऽूिवदो िवः ॥
अोभमपनुिमथ ः । तथा
लभिून सिूचताथा िन ारपदािन च ।
सवतः सारभतूािन सऽूायाम नीिषणः ॥
ूमाणािन च ूादीिन, ताुरऽ वित
’मनमुानमावचनं च’ (kA0 4), ’ूितिवषयावसायो
िमािद’ (kA0 5) ।
अवयवाः पनुिज ासादयः, ूितादय । तऽ िजासादयो
ााम ।् ूितादयः परूायनाम ।्तानुरऽ वामः ।
आह, अवयवानिभधानमपुदशेात ।् न िह तथा ूादीिन
ूमाणापुिदािन तथा अवयवा उपिदाः ।
तादवयवोपपििरतेदसत ।्
भाकारूामायाददोष इित चते ्ातम ।् यिप
सऽूकारणेावयवोपदशेो न कृतथाऽिप भाकाराः केिचदषेां
समंहं चबुः । त े च नः ूमाणम ।् ताकुतमवयवोपपििरित ।
एतायुम ।् कात ?्

उऽूात ।् नुऽूं ाचाणा भाकाराः ूमाणं भवि ।
तथा चतैिूऽतिमित ।
उत,े न । िलात ।् नतैुमनपुदशेा सि िजासादयः ।
िकनपुिदमषेामिं िलात ्ू ितपामहे
यदयमाचाय ःखऽयािभघातािासा तदपघातके हतेािवित (kA0 1)

िजासाूयोजनमाच े । कारणमिमित (kA0 16) ूितां करोित ।
भदेानां पिरमाणािदित (kA0 15) हतेमुपुिदशित । नटवद ्वितते
िलंगिमित (kA0 42) ां ोतयित । ीर यथा तथा ूविृः
ूधानेपुसहंरित (kA0 57) । तात ि्ऽिवधं करणं ारीित (का०
३५) िनगमयित । न चानिभूतेरैाचाया णां शा े वहारो लते ।
तने वयं िलाितपामहे सि िजासादयोऽवयवाः शा इित ।
आह, सतामनपुदशे े ूयोजनवचनम ।् एवं चेस-े सि
िजासादयोऽवयवाः, शाे तषेामनपुदशे े ूयोजनं वम ्-
अमुातेोराचायण नोपिदँय,े सि च ते इित ।
उत,े ूमाणाभा वात ।् ूमाणेभा व एषािमयमपुिदो
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हतेरुािभः । अनमुानां िह िजासादयः, तादभू ताे इित
न पथृगपुिदँये । िक, तारोेः । तारषे ु िह
िववािसूभिृतराचायपिदाः । ूमाणं च ने आचाया 
इतानपुदशेो िजासादीनािमित ।
आह न, ूमाणानपुदशेूसगंात ।् यिद च
तारोपदशेादवेावयवानामनपुदशेः, ूादीिप
च तारषेपूिदँये । ौोऽािदविृः ूम ।्
सादकेाषेिसिरनमुानम ।् यो यऽािभयुः
कम िण चा तऽाोपदशे आवचनिमित
तषेामनपुदशेूसः । अथ सित तारोपदशे े
ूमाणापुिदँये नावयवा इित, नतेिदामाऽिमित ।
उत,े पवू  एव तिह पिरहारोऽु । अथवा पनुरु
तारोेिरयमिप पिरहारः । यंू ूमाणानपुदशेूस
इित अऽ ॄमूः- अयुमतेत ।् कात ?् ूयोजनवतामपुदशेादोषात ।्
अनपुदशेो िह ूयोजनवतोत इित युमतेत ।् उपदशेमवे
त ु सदोष इित कृा कः ूाचीत ? ता िकिदतेत ।्
िकात ्, ूधानोपदशे े गणुभतूाभा विसःे । तथा, तिुह
चऽै इेु याविाधनिवशषेिैव ना तणं नोपपते
सवा ांऽै उपादे । तथा ूािदष ु ूमाणषेपूिदषे ु
यरैषेामिवनाभावः सवा िण तापुादाामहे । िकाात ्, अऽािप
तदनुानात ।् न केवलिमह, अऽायमाचाय ः ूधानामवेोपदशें
करोित । तदभतूा ु तपदशेादवे ूतीये । तथा,
कारणमम (्kA0 16) bhedAnAM parimANAditi (kA0 15) । इतरथा
िह
ााभावादसाधनमतेात ।् पँयित ाचाय नाां साधनं
सामाोतीित कृा ूितपादकाः ूितपादनकाले तारोपिदानिप
मलूशकलादीनाेि इित । िकात ्, अनमुान े भतूवपदशेात ।्
अततैदवें यदयमाचाय ििवधमनमुानमाातिमित
(kA0 5) ॄवीित । कथं कृा ापकम?् आात िह
ूााय े भतूवािचना शनेोपदशेो भवित । न चानने पवू
िऽिवधमनमुानमाातम ।् आातिमित चते ्, न तदाातं िचिदित
शं ूितपादियतमु ।् सोऽयमनाायािप यूतवािचनं शमपुादे
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तापयाचाय ारृानामपीह सिवशेोऽीिबयते ।
िकमते ापन े ूयोजनम ?् तारोपिदोऽिप कम योनीनाम ्
ूाणभदेादीनां च लणोपदशेगंहृीतो भवतीित िसं
तारोपदशेादवयवानपुदशेः । ताूमवेावयवोपपििरित ।
अनूता । पदाथ कामशषेताऽनूतेिभधीयते । पदाथा 
दश चिूलकाथा ः, पचंाशयाः । तऽािमकें
पचंिभवतःै िसम ।् अथ वं काय कारणभावः ।
पारा सहंकािरणां पराथ ात ।् अत एवाम ।्
चतेनाशेग ुणऽयामरणकरणानािमवेमािदिभः पुषबम ।्
पुष दशनाथ  इित सयंोगः । ूा े शरीरभदे े इित िवयोगः ।
सानािधगमािदित शषेविृः । ता िवपया सािदित
पुषाकतृ िमते े दश चिूलकाथा ः ।
प िवपय यभदेा भवशि करणवकैात ।्
अािवशंितभदेा तिुन वधाऽधा िसिः ॥ (kA0 47)

इित पाशयाः । सषैा षिः पदाथा नाम ।् तपपिरनूता ।
सशंयिनण योिः । सशंय िनण य तौ सशंयिनण यौ
तयोिशंयिनण योिः । सामाािभधान ं सशंयः । तथा महदािद
त काय ूकृितिवपं सपं चेेु (kA0 8) सशंयो भवित
केन धमण काय ूकृितिवपं केन वा सपिमित । िवशषेािभधान ं
िनण यः । स च ििवधः, शतोऽथ त । शावत य्था
हतेमुदािदिभः काय ूकृितिवपम ्, ऽगैुयािदिभः ूकृितसपिमित ।
अथ तत य्था तेो भतूािन प पः, एते तृा िवशषेाः
(kA0 38) . kiM kAraNam ? yasmAt shAntA ghorAshcha mUDhAshcha (kA0

38) ।
अशाघोरमढूााऽायिवशषेाः ।
उशेिनदशम ।् उशे िनदश उशेिनदशम ।् सव ो
िवभाषयकैववित इित कैवावः । सेपवचनमुशेः ।
तथा, एष ूयसग िवपय याशितिुिसाः (kA0 46) ।
िवरवचनं िनदशः । तथा, प िवपय यभदेा भवि
(kA0 47) bhedastamaso.aShTavidha (kA0 48) इािदः ।
अनबुम- पदाथा नामानपुूा  सिवशेोपदशेोऽनबुमः, तथा
- ’ूकृतमे हांतोऽहंकाराद ्गण षोडशकः’ (kA0 22)
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इने ।
संोपदशेौ । सिंूायनाथ ः शः संा ।
सा च ििवधा । अथ िनबना, पिनबना च ।
तऽाथ िनबनाऽथ वशनेाथ िबयापेा । जााथ पाभा वी
यथाऽथ थाभतूमवे सिंनं ूायित । तथा पाचको
लावक इित । पिनबना पनुः सिंूायनोपायमाऽम ।्
पमाऽोपकािरणी िवनाऽवयवाथ समयवशादतथाभतूमिप सिंनं
ूायित । तथा, गजकणऽकण इित । ूयतो भगवतः
परमषराषण ानने सव तानां पमपुल संां िवदधतो
नाि पिनबनः शः । तथा, ूधीयऽेऽ िवकारा इित
ूधानम ्, पिुर शते इित पुष इािद । ततानसुािरणामाचाया णां
तािभरवे संवहाराापवू संािवधान ं ूादरः ।
उपदशेः । इितकत ता, फलसमाानमपुदशेः । तथा,
एवं ताभयसााि न मे नाहिमपिरशषेम ।्
अिवपय यािशुं केवलमुते ानम ॥् (kA0 64)

एते सऽूोपपादयगणुाः ।
इित करणं ूकाराथ म ।् एवकारा अऽेिप िाः । तथा,
उगऽपवादोऽितदशे इािदः । तऽोग ः ूकृितिवपं
(kA0 8) vyaktam, sarUpaM (kA0 8) चेपवादः । तथा तिपरीत
(kA0 11) ityutsargaH, tathA cha pumAn (kA0 11 ) इपवादः ।
सामामचतेनं ूसवधिम  ं, तथा ूधानम (्kA0 11)

इितदशेः । इवेमा अिप तयुयः शा इह ूदशियतमु ।्
अितूसु ूकृतं ितरोदधातीित िनव त े । िसं तयुीनां
सोपपेिमदिमित ।
िक तारािवरोधात ।् यिद खपीदमिप ूकरणं ात ्
तारे पातलपािधकरणवाष गणूभतृीनामतम
शषेभतूं ात ।् तैािवरोधऽ तऽिेत
वामः । पवू तशषेभावािदित चते ्, तुम ।् एतािप
पवू तशषेभतूािन, तषेामिप ूकरणूसः । अथ
मतम ्- सकलपदाथ समंहाारायतेािन, एविमहािप
सकलपदाथ समंहाारमपुगम ।्
ताुमतेिमदम ।् इपुोातः ॥
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——————-

कािरका १
——————-

आह, िकंगणुिविशाय िशाय पनुिरदं तं ायेिमित ।
उत-े िजासवे मितमते मीमासंकायािथ नऽेपुगताय िशाय
ायें शाम ।्
कात ?्

परमिष ू ामायात ।् याद ्भगवान ि्वामजः
परमिष भ गवदासरुिेज ासामपुलोरगणुिवशषेसदं
च ाातवान ।् रज एव ःखं तिराकिरोिव वकेोऽय,ं
सात ।् सं चााानेवेमािदना वचनूितपाोऽयमथ
महिोः । तािजोःखोपघातोपघातकिजासोः
सामा िदकुशलमलूिवपाकोिोःखऽयिनवृय इदं शां
ूवृम ।् तदथा िरणमते िशिेत । कथं नाम िश
िनःौयेसने योगः ािदवेमथ िमदं ाानं िबयत इित ।
आह, यं िजासवे ाानं कत िमित तऽ कुतः पनुिरयं
िजासा किन व्ाऽथ भवतीित ?

उते - यावं कुतः पनुिरयं िजासा भवतीऽ ॄमूः
॥ ःखऽयािभघातािासा ॥
ःखं रज इनथा रम ।् ःखयतीित ःखं भवतीित । ऽयिमित
संापदं सव ििवषय,ं ःखशने िविशते । ूाधाा
ितिरबुा गृमाणं सिादाधार भदेिनबनायाः
षा िनिमं ूितपत-े ःखानां ऽयं ःखऽयम ।्
अिभहतऽेननेेिभघातः ।
कः पनुरयमिभघातो नाम ?

उत-े योऽसावपुय ुःखऽयणेाःकरणने
चतेनाशेरिभसः । ताःुखऽयािभघातािासा ।
यं किथ भवतीित तऽाह-
॥ तदपघातके हतेौ । ॥
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अपहीपघातकः, तापघातकदपघातकः ।
आह, तदपघातके इित समासाऽनपुपिः, ूितषधेात ।् कत िर यौ तजृकौ
ताां सह षी न समते । ताापघातक इित वम ।्
उत-े न, शाे दश नात ।् ᳚तयोजको हतेु ᳚ इित शा े
ः ूयोगः । पदकाराह- जाितवाचकात ।् तथा कदािचणुो
गणुिवशषेो भवित, कदािचिुणना गणुो िविशत इित चिूण कार
ूयोगः तदनवमतेत ।्
अयं त ु िपडाथ ः । िऽिवधने ःखनेािभहतो ॄाणदपघातकं
हते ुं िजासते । को नामासौ हतेःु ाो ःखऽयमिभहािदित ।
आह, ःखशावचनमादावमलाथ ात ।् मलादीिन िह शाािण
ूथे वीरपुषािण च भवि, अतेार मगंलेनािभहतसंाराः
शााथा नास ु ूितपे । ःखिमयं चामलाथ ः शः,
ताारः शाादािवित ।
उते न, वााथ ूयोगात प्दानथ ादमलाथ ानपुपिः ।
वामथ ू ायनाथ ूयुत,े िविशाथा िभधानात ।् न
पदम ।् तथा िह पदाथ ितरकेेण िविश एव वााथ ः ूतीयत,े
केवलं त ु पदं सामााथा दूतुं िविशाथा िभधानासमथ म ।्
अतएव न िवविताथ ू ायनयोयतयोपादीयते । तथा-
दवेदेयं शः कतृ वाचकनेोपाः, सविबयािवषयात ्,
नारणे कम िबयाशौ िविशाथ ः ूतीयत े । तथा गािमित
कम, सविबयाकऽ िभधानिनिमात ।् तथा अाजिेत िबया,
सवकम कतृ िवषयात ।् यदा त ु दवेद गामाज शुािमुते
तदा दवेदने गोशने कमा रेो िवि ावाते ।
िबया च गोश सवकतृ ो दवेदकमतया वाते ।
कतृ कम णी चाािजिबयायाः साधनभावनेवै िनयते े । शुशो
गोश गोशं सव गणुिवषयमाधयेारेो वे
ान आधारे िनय, तिषयतां ूितपादयतीनने
बमणे िविशो वााथ ः । केवलाना ु पदानां सामााथा त ्
ूतुानािशषेानिभधानादानथ म ।् आह च-

पथृििवतानाथृगथा िभपाितनाम ।्
इियाणां यथा काय मतृ े दहेा लते ॥
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तथवै सव शानाथृगथा िभधाियनाम ।्
वाेः ूिवभानामथ वा न लते ॥ इित
एवं सित कुतोऽयं िनयूितलो यःुखशोऽयममलाथ
यावता सित एव अयं िकं ाथ ू ितपथ मपुाोऽथ
हयेायिेत । वा तु मलाथ म ्, ःखूहाणाथ मपुादानात ।्
यि ःखूहाणाथ वामपुादीयत े तलाथ म ।्
तथा ापगमः ादलीमा  भिूदित । ःखूहाणाथ
चदें वामपुां तालाथ िमदम ।् तऽ यं
ःखशावचनमादावमलाथ ािदतेदयुम ।्
आह, ऽयमहणानथ ,ं गणुकैात ।् ःखं रज इित ूितपो भवान ्,
तकंै शा े पते । तायमहणमनथ किमित ।
िनिमभदेादेोपचार इित चते ्, ातम ।् यिप एकं ःखं तथािप
िनिमानामाािधभतूािधदवैलणानां भदेाद भदेोपचारः
किरत इित ।
त नवैम ।्
कात ?्

िनिमानने गणुानूसात ।् आािकं िह ििवध,ं शारीरं
मानसं च । शारीरं तावातिपेणां वषैिनिमम ।् तथा
मानसं कामबोधलोभमोहिवषादभयेा ऽसयूारिवशषेदशनिनिमम ।्
आिधभौितकं च मनुपशमुगृपिसरीसपृावरिनिमम ।्
आिधदिैवकं शीतोवातवषा शवँयायावशेिनिमम ।् तऽ
िनिमभदेािूिग गणुानूसः, स च नेा
िनिमभदेािम ।्
उत-े यं रजस एकात ि्ऽानपुपिः, त िनिमभदेात ्
िऽोपचार इित समतेत ।् यंू िनिमानने गणुानूस
इित तदयुम ।् कात ?् भदेऽेिप सित वण संाववानोपपःे ।
तथा चारो वणा  इाः संायाः सित पैलादािदभदे े
तषेां ॄाणािदितरकेाभावा संारहतेुं नो खिप
वणा ितरकेादकें भवित । एवं ऽीिण ःखानीाः संायाः सित
शरीरािदभदे े तषेामाािकािदितरकेासवा सारहतेुं नो
खिप ःखाितरकेादकें भिवतमुहित । िकात ्, िनिमभदेाद ्
भदेोपचार इित भवानवे ूितपः । न चोपचारः परमाथ 
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इलमान े यने ।
आह- अिभघातािासायामितूसः, सवषां सवात ।्
यथासरुे ःखऽयािभघातािासा भवतीतेिदं तने
सवषामिभघातोऽीित सवषां िजासाूसः । अथ
मतं ःखािभघात े किचिासा भवित किचिेत ।
नवेिमामाऽम ।् ूासा । ूागासरुिेज ासाया
ःखऽयािभघातो न चाािके हतेौ िजासा बभवू । तने
िकं ूाम ?् पाद यतो बभवू तम ।् यथाऽऽ
ॄणोऽासिनिमादधम यात प्वू धमा नमुहा
िविविदषा, तथाऽषेां कुशलमलूाासपिरपाकात ।् न चापिदमतो
लघूमतेत ।् िकात ्, तदपघाताािनमोऽकृात ।्
मोो िह कामपाधातऽुयािदते । दवैमानुितय योिनऽयाा ।
एकदशे ससंार ःखऽयम ।् तात ्ू योजनमयुम ।् िक
िनिमारसावािकामानसखुानपेािप िविविदषा सवित,
न केवलं तापोिािप । ताििममयुम ।् िकात ।् उभयथा
चासवात ।् पिरकमाना खपीयं िजासा पुष वा ाणुानां वा ।
िकंचातः ? त तावुष सवित । कात ?् नगै ुयापुगमात ।्
इाषेूयसखुःखधमा धम ानसंाराणामागणुं
न भविरपुगते । न गणुानाम ्, आचतेात ।् न चतेना
घटादयो िहतािहतूािपिरहारं िजासमाना ँयते । न च
चतेना भवतां गणुाः, सामामचतेनं ूसवधिम  ूधानिमित
(kA0 11) वमाणवचनात ।् िकंचात ्, तारानपुपःे । न च
गणुपुषितिरं वतुारमि य िजासा पिरकमाना
पिरकते । तादनपुपा िजासा ।
उते । यमिभघातािासायामितूसः, सवषां
तवािदित अऽ ॄमूः न, अिभघातनेाूितपःे ।
यिविशोऽिभघातथािप सव ननैमिभघातने ूितपे ।
तथािह, साािकािदःखेज नरणयसगंिहंसास ु
च ूीिभादषेां न िवषयषेूगेापषेौ । न
च िवषयपिरागो भवित । ताािविशोऽिभघातः ।
िवशषेऽेिभघातबुिेन िमािभधानिमित चते ?् अथािप
ायेमसित िवशषे े सव ू ाणभतृामासरुरेवे भगवतो
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ःखऽयािभघातबिुभ वित, न पनुरषेािमऽ िनिममिभधानीयम ।्
न रणे िनिममसौ िवशषेोऽवापियत ुं शत इित ।
एतायुम ।् कात ?् ूासात ।् कुतो िजासा भवतीवें
चोदकेन पवू मकािर ूा साात क्ारणमिभघातः
कारणाराणामनिभधानािदवै िनदशः कृतः । य ु खिदान
कारणकारणमिप पृते तदनवाूसभयाोते । अथ
िनब ः िबयते तने परूवधमा नमुह कुशलमलूाासपिरपाक
कारणकारणमािभन  ूितिषत इित तदवे िकं न
गृत े ? एतने ूासः ूुः । यंू तदिभघात े
चािनमोऽकृािदतेदयुम ।् कात ?् शााथा नवबोधात ।्
अिवको दवैयै योिन पधा भवित, मानुकैिवध
(kA0 53) इतेावानाकं ससंारः । न त ु तितिराः कामपाधातवः
िचदिप िसाः । चतदु शिवध े च ससंारे या सखुमाऽा सा
ःखभयूावाा भवतीित । तथा चोम ्-
अऽ जजरामरणकृतं ःखं ूाोित चतेनः पुषः ।
िलािविनवृेाःुखं समासने ॥
(kA0 55)

ँयते च लोके भयूसा महणम ।् तथाऽऽॆवनिमित ।
तात कृ्िवकूितषधेोऽयम ।् यनुरतें
िदकामानसखुानपेािप िविविदषासवाििममयुिमित
तदनपुपम ।् कात ?् उरऽ ूितषधेात ।्
इमवेतैहृीतम ।् तथा चोरसऽूणे ूितषेाचाय ः
᳚वदानौुिवकः स िवशिुयाितशययुः᳚ (kA0 2) ।
तािसखुानपेािप युा िविविदषा । ानसखुमिप
याितशयौ नाितवत त े । तदऽवै सहृीतम ।्
ताितषे एवायं प इित न िकिदिभधीयते ।
यदुमभुयथाऽसवािासाऽनपुपििरित अु
गणुानां िजासा । यूमाचतेादसव इित साचतेे
बुिेरािदसावमुरऽ ूितपादियामः । तापपा
िजासा ।
आह- तानथ ं ूितपदसात ।् योऽयमाचायण तः
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सऽू े पिठतोऽ ख ूितपदमसात ्ामथ वां
नोपलभामहे । ताननैमपुलाथ मेामह इित ।
उत-े कथं िह नाम ूयोृपारता शारणे
सो न ािदित ?

आह, न ॄमूोऽिवमानसोऽसः िकयुसो
यः स खसः । तथा अनाचारो माणवक इित िणे
िबयाशिा शं िकिदनाचारवता णमवातमु ।्
अयंु ाचरनाचार इुते । तथा चा त ूितपदं
सो न युादनथ कः ।
आनया िासाशिेत चते ्, ातम ।् अनर िविधवा  भवित
ूितषधेो वेनया युा िजासाश तनेािभसः
श इित । त नवैम ।् कात ?् तदपघात े ूयोजनासावात ।्
न िह िजासाऽपघात े िकित ्ू योजनमीित सिप से न
तनेाथ ः ।
अिभघातिेत चते ?् अथािप ािद िजासापघातने िकंिचयोजनमीित ।
अतो नेते । तने त िभघातशनेाािभसः
किरते । तथा चािप तोथ वान भ्िवतीित । एतदनपुपम ।्
कात ?् िनिमावान े पनुः पनुःे । निैमिकोऽयमिभघात
िनिमवादािकोऽपघातो न ात ।् इतरथा रिनिमको दाह इव
शीतिसंशा शाोऽिप िनिमावानानुः पनुः ूवत त े
इफलम ायाम ।
ऽयशिेत चते न्, पारतात ।् आौयपरता िह संा,
ता नारणेाौयणेोपघातमपघातः शः कत ुम ।् आनथ 
समानिमित सतुरां तने नाथ ः ।
ःखशिेत चेामाम -् यतेषेादानामिभसे
यथोदोषोपपिः, ःखशं तिह तत ्-शनेािभसभंामः ।
तिषे िनषधेो िवशतीित । त नवैम ।् कात ?् अनकेपदवधानात ।्
कथमनरविृना सव नााऽनकेपदविहत
ःखशािभसः शते ्ू ितपादियतमु ?् ता िकिदतेत ।्
िकात ।् उपसज नात ।् अयं खिप ःखशः समास
उपसज नीभतूः । न चकैिाले श ूधानमपुसज नं
च यिुतः सवित । ूधान च पदारणेािभसः ।
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तािवादादमवेतैऽूम ।् िकात ।् िनानामपघातानपुपःे ।
इह िनानामपघातः कत ु न शते । तथा पुषाणाम ।्
अिनानाापघातो ः । तथा, रादीनाम ।् िन
ःखम ।् तादपघातऽेुानानथ म ।् वृपघात े
तदपघात इित चते ्, ानुरषेा बिुः । सं िनानामपघातो
न यिुतः सवित । न त ु वयं गणुलण ःखापघातं
ॄमूः, िकिह विृरािभभयूत इित । त नवैम ।् कात ्
? उोरात ।् उमऽोरं िनिमावान े पनुः पनुिेरित ।
तादयममाग ः । िकात ।् अिवशषेाियाऽिप वृपघातं
विृविृमतोरनाद ्वृपघात े विृमदपघातः ूा इित
नाि कििशषेः । तात कृ्शोऽयं पिरहार इित नाथ ने
।
उत-े यं तानथ म ्,
ूितपदमसािदु ःखशनेािभसः । ते
यथोदोषोपपििरित चते ्ातम ।् यिद तिह त
ःखशनेवैािभसोऽपुगते तने यऽेािभः पवू मिभिहता
दोषाे ूसे । तात ्ू ितिष प पिरमहे
साहसमाऽिमित । एत नवै,ं कात ?् ूितिवधानात ।् समसित
ूितिवधान े साहसमाऽं ात ।् ूितिवधीयते त,ु ताददोषोऽयिमित ।
िकिदित चते ्ातम ।् उतािह िकत ्ू ितिवधान ं
यावनेानकेदोषाहतोऽयं प आौीयते । न
नुमािभराकारमाऽणे शं ूितपिुमित ।
उत-े बाढम ।् यावमनकेपदवधाना ःखश
तनेािभस इऽ ॄमूः न, अनपुगमात ।् यो
नरकृतं श शारणे सह समाच े
तयमपुालः ात ।् वयथकृतं समाचहे ।
तथा चोम ्-
य यनेािभसो रािप त सः ।
अथ तसमानामानयऽसवः ॥
िकात ्- शाे दश नात ।् शा े च विहतानामिप
सवनाामिभसो ँयते ᳚य गणु िह भावाे
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शिनवशेदिभधान े तला ᳚िवऽाथ कृत
सः शानामपुगतः । ााितपिदकात ्, बष ु
बवचनम ्, सपुो धात ुू ाितपिदकयोः, अगुरपदे इवेमादीनां
सापुगमः । तथा ᳚अनाहमदुहािरिण भिगिन वहिस या ं
िशरिस कुमवाचीनमिभधावमिाीिरित᳚ वाित के ाः । न
ऽ सानय िशरसाऽनडुहो वहनं कु वा सरणमपुपते ।
यथा चाऽ विहतानामिभसथहेािप िः ।
यनुरतेमपुसज नादारणेानिभस इित एतदनपुपम ।्
कात ?् समासादपोारे बुया वित ातोपपःे ।
समपुसज न पदारणेािभसो नोपपते । न त ु वयं
समासवृरेवे तनेािभस इित ूितपामह,े िकिह
समासादपोृत बिुवितोपजिनतात शारणे
सिमाम इित । अथतैदिनम ्᳚योगूमाणे च तदभावे दश न ं
ात ्᳚ ᳚अथ शानशुासन,ं केषां शानाम ्᳚ इित चवैमादीनायोगाणां
िवरोधः ूाोित । अिनतैत ।् यनुरतेम ्-
िनानामपघातानपुपवेृ पघात े च तदपघातूसािदित,
एतदनपुपम ।् कात ?् गणुशेः ूयोजनोपरमे साकने
वानापुगमात ।् नतैदपुगते गणुोििभ वित,
विृवा ऽािभभयूत े । िकिह पुषाथ िनबना चिरताथ 
शिर पुषाथ ू वृौ ूयोजनासावादाकने वितत
इतेिवितम ।् ताुमतेदपघातके हतेौ िजासा ूवत त
इित ।
॥  े साऽपाथा  चते ॥्
ादतेत ्ू ो ःकूतीकारहतेरुि । त समितबमे िकं ूयोजनम ्
? तथा शारीर तावदयमपगमहतेरुनकेिरसायनोपभोगः ।
मानसािप मनोीपानिवलेपनभोजनवालारािदिवषयसािः ।
आिधभौितक नीितशााासः, शाकुशलता,
िवषमानानासनं च । आिधदिैवकािप यथाकालं
िविवधिनवसनारणगभ गहृूासादजालारचनजनमिणहारािदसवेा
िविवधौषधमगंलिुतमूयोगानुानिमित  े हतेौ सा
िजासाऽपाथित चते -्

14 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

॥ नकैााततोऽभावात ॥् १ ॥
एत नवैम ।् कात ?् एकाातोऽभावात ।् एकाो नाम
िनयमने भावः । अं भतूािवनाशः । एका अं
च ते एकााे तयोरभाव एकाातोऽभावः तात ।्
षीान े पमी । षा एव वा तिसः षा ाौय
इित योगिवभागात ।् असमासकरणं वृपरूणाथ म ्, मानस च
ःख ूतीकारे दोषारोपसमंहाथ म ।् तथा िह, ादीनां
सतेिन द्ोषयऽेशमन ं कत ुमाभािवकात ।् सजन े
रणमश,ं साधारणात ।् सित च रणे यः, कृतकात ।्
साानपुशमो भतूोपघातमरणे चासव इते े दोषाः ।
आह, कथमतेदवगते य हतेोरनकैािकमनािकं
चिेत ?

उत-े ू एवतैपलते । यदायवुदिविहत
िबयाबमािभयुमावं भषेजिभषिरचारकसं
ूानथ म ।् आह च -

सवषां ािधपाणां िनदान ं िऽिवधं तृम ।्
आहार िवहार कम पवू कृतं तथा ॥
तऽाहारिवहारोान र्ोगान ि्मपोहित ।
यु कम कृतो ािधम रणा िनवत त े ॥
पनुराह-
सोपिवः सवपो बलमासंिेयापहः ।
सािरवै यो ािधं िभषक ् पिरवज यते ॥्
इवेमनकैािकम ।् अनािकं त ु िनवृानामिप
ाधीनानुिदशनात ।् महता खिप ूयने िनवित ता
ाधयः पनुे । तथा चोम -्

पनुरे समु े िबया पवू रानगुा । इित
ताथवैाायवुदादःे ूतीकारहतेुं
ूिसमवेमकेाातोऽभावोऽिप । तथा मानस च ।
यथा च शारीरःखूतीकारहतेवोऽनकैािकाः तथा ादयोऽिप ।
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कात ?् तिधान े िवषयारािभलाषदशनात ।् यिद िह
ादयो िवषयाः सव दा ःखूतीकारसमथा  भवयेःु, िकमित तषे ु
सििहतषे ु िवषियणो िवषयारिजघृा ात ?् एवमनकैािकम ।्
अनािकमिप । िनवृेानामिप भयूः ूाथ नासवात ।्
यिद िह िवषयोपभोगोऽमवे मानसं ःखमपहात ि्कं ूां
यने भयूं ूित िवषियणोऽिभलाषः ात ?् िकं कारणम ?् या
िवमान े तमिस दवेद ूदीपं ूपेा भवित । ँयते
च िनवृेानामिप िवषयोपभोगािषियणां भयूो िवषयािभलाषः ।
तने मामहे नायं ो हतेु ःखमहपि । िकिह सतुरां
विृं करोित । आह च -

न जात ु कामः कामानामपुभोगने शाित ।
हिवषा कृवव भयू एवािभवध त े ॥
अपर आह-
सवंेाद ्गुा िनिता साधिुभः ।
सवऽासिधाना न ो हतेिुरते ॥
सवंेात ।् भोगसाधनिवकलानामिथ नां मे
िवषियणोपयुमानाैवंेे । तषेामूदायोपयुमान ं
नघैृ यमािवुया त ।् िवषियणा ूदीयमानो वाऽिथ ः
पिरिमतादवितेेनपुायोऽयं ःखापघात े बिुमताम ।् िकं च
गुात ।् भोगानां िविवधिनवसनीपानभोजनिवलेपनालंकारादीनां
समे सखुमुते । नातरवकैे । सामं चषैां
ाभािवकादनपुपम ।् आह च -

नािभजाितं न िवान ं न च शौय मपेत े ।
ली संारयोगा िचदवेावितत े ॥
इवेमनकेाथा ौयाद ्गुिव षयोपभोगः । िकं च िनिता
साधिुभः । िनितः खिप साधिुभिव षयोपभोगः । यादाह-
आयासा िवघात िवूलभयािन च ।
यादिशवं लोके तामेः ूवत त े ॥
पनुराह-
अयं सिेऽयो ािधरयमािको रः ।

16 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

इदमादमीतीनामषे योिनः सपानाम ॥्
अगाधमतेातालमषे पो रः ।
ेशािधभयाकीण मतेॅं भयावहम ॥्
िविवधायासशोकानामतेदायतनं महत ।्
दैौमिवषादानामतेऽेमपावतृम ॥्
यािषयसोगािहगः परािवव ।
गतो वनषे ु रमत े स सखुािन समतु े ॥
तात स्ाधिुभरपाकृतादसाधिुव षयोपभोगः । िकं च
सवऽासिधानात ।् न िह स ुू ितिनिवािप कािमनः सवऽ
िवषयसिधानने भिवतम ।् नो खिप एकिन द्शेऽेवानं
सवित, िवषयाभावूसात ।् तादवँयं िवयोगने भिवतम ।्
िवयोग े च सित ीवुोऽिनानबु इित कोऽथ िवषयपिरमहणे ? तऽ
यं  हतेोः सावादपाथ का िजासिेत एतदयुम ॥् १॥
——————-

कािरका २
——————-

आह- यकेाातोऽभावा े हतेावपिरतोषने त यमो
हतेुभयदोषविज तः स का पिरगृत े ? कोऽसािवित चते ्
उत,े शाोः कमिविधः । स कैािकः । कथम ?् एवं
ाह - पशबुने सवाोकान ज्यित । न तंू कदािचयित,
कदािचिेत । फल ूानपुलरेनकैािकिमित चते ्,
ातम ्ू त एवदें िविहत कमणः फलं नोपलते ।
तथा िह पऽुकाम इिं िन िहतरमिप न ूाोित । अथ काम
कम कृा माषकमिप न लभते । ताायमनकैािक इित । एत
नवैम ।् कात ?् साधनवकैादनपुपःे । अनकेसाधनसाो िह
कम िविधः । यऽ फलं नोपलते तऽ साधनवकैमनमुातम ।्
कात ?् न तेिद,ं सित कारणे काय न भवित । िकं चात ्,
ससंाराभावूसात ।् यिद खिप कमणः फलवं नेत े
तने तििम ससंासराभावूसः । अिनं चतैत ।्
तािमकैािकम ।्
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आिकमिप िसमवे । यादाह अपाम सोमममतृा अभमूिेत । अऽ
सोमपानादमतृावािः ौयूत े । तादवेानुातम ।् िकमने
हतेनुा पिरकितनेिेत िजासाऽपाथविेत ।
उते

॥ वदानौुिवकः ॥
अनौुयूत े इनौुवः । अनौुवे भव आनौुिवकः । ने तुं
वत त े वत ।् िकमसावनिभूते इित वाशषेः ।
आह कः पनुरयमनौुवः ?

उत-े मॄाणं यावा परुातनमनौुयूमाणं
ूामायनेापुगते तऽभविः । यथाौिुतिनबनाः तृयः ।
अािन वदेाका  वा । यथाह
वदेवदेातक ष ु वदेसंा िनते । इित ।
आह, िकं पवू ादवे हतेोरयमानौुिवको हतेरुनिभूते इित ?

नेुते । िकिह
॥ स िवशिुयाितशययुः । ॥
इित । स इानौुिवक हतेोः ूितिनदशः । िहशो यादथ ।
अिवशिु याितशय तयै ुः । एतं भवित ।
यादयमानौुिवको हतेरुिवशुोऽिनारतवांातो 
इवानिभूतेः ।
तऽािवशिुयुावत ि्हंसािवधानात ।् यदाह ॄाण-े

ॄाणमालभतेेािद । तथा-
षतािन िनयुे पशनूां ममऽेहिन ।
अमधे वचनानािन पशिुभििभः ॥
इित िहंसा चािवशिुः । ूािणनािमशरीरापादनात ।्
आह, तदनपुपिः । शाचोिदतात ।् यिद शाणे चोिदतयें िहंसा
न ात म्ुसशंयमिवशिुमाः ूितपामह,े शाॐचोिदता त ु ।
तायेमिवशिुः ।
तामायानपुगमादिवशिुिरित चते ्ातम ्,
वदेूामायमपुगतामसशंयमतेदवें ात ।् हतेवुादकुशलाु
वयम ।् तादधीयतां यिद किदभुयपूिसो हतेःु यतो
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िनशंयः ूयः ािदित । एतायुम ।् कात ?् अपुगमिवरोधात ।्
मनमुानमावचनं चिेत ूामायऽयमपुगतं भविः ।
इदान वदेावचने सूामायं ॄवुतः मताघातः ।
तादयुमतेत ।्
वदेावचनानपुपरेदोष इित चेातम ।् आवचनं
ूासाा वदे पात अ्यमपुालो युमिभधात ुं ात ।्
तिसम ।् तादनपुालोऽयिमित । एतदुम ।् कात ्
? पुषबिुपवू के सित रागािदयोगाो िवचाराहः ात ्
िकमावचनं न विेत । अपुषबिुपवू काायः तः
पुषिनँौयेसाथ ूवत त े । तावैिंवधमिनं
िवचारमहित । िकं चात अ्िवशिुानपुपिूसात ।् यिद
चतैिथ भवानिप पय नपुयुते - कथिमदं िनीयते यत
ूािणनािमशरीरापादनादिवशिुिहंसिेत ? अवँयमिभधानीयं
शात इित । तदवे च शां बतौ िहंसामाह । तात क्ोऽऽ हतेःु
अऽ ूमाणिमहवैतैदूमाणं भिवतमुहित िहंसातो धम  इित ?

अनमुहोपघातलणादिहंसािहंसयोः ूिसििरित चते -्

अथािप ात अ्िहंसातानमुहो भवतीशरीरापादनलणः,
िहंसातोपघातो भवित अिभूतेशरीरापादनलणः । िबयानुपं
च फलमनमुात ुं युिमित ूिसमनयोिरािनफलहतेुम ।्
तात क्ोऽऽ शाापार इित ? एतानपुपम ।् कात ्
? अिनूसगंात ।् एवं िह पिरकमान े गुभाया गमनऽेिप
सारानमुहसामथा िदफलसः ात ।् माणवकं चोपनीय
ोतादशेशौचॄचाायाासभैािपिरचरणगुशौुषूािदष ु
ूवत यतोऽिनफलसः ात ।् ताोकशािवोऽसक
ने इित ।
उभयािभधानाािवरोधूस इित चते ्ातम ्
तदवे शामिहंसामाह, तदवे िहंसाम ।् एवं सित
पररिवयोरथ योोिदताभयानमुहासवे
शािवरोधूस इित । त नवैम ।् कात ्
? उगा पवादयोिव षयभदेात ।् सामाे िह शामिहंसामुृ
िवशषे े बतलुणऽेपवादं शाि । सामािविहतं च िवशषेिविहतने
बाते । तथा - दिध ॄाणभेो दीयतां तबं कौिडायिेत ।
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तागा पवादयोिव षयभदेााि शािवरोध इित । िकं चात ।्
कागमनवत प्नुिव धान े दोषाभावात ।् यथा खिप शाॐे ूितिषं
कागमनिमित नदेानीमिभपः ूितगृ, तामिभगाधम भावित ।
गहृः सश भाया िवतेानपिूव काम ।्
इित शाारसावात ।् एवं शा े ूितिषा िहंसा ।
नदेान बतौ िहंसायां ूवत मानोऽिनफलभाक ्
ात ।् पवूादवे शाारसावात ।् तर यं
ूािणनािमशरीरापादनादिवशिुिहसेतेदयुम ।्
उते - न, अिभूायानवबोधात ।् िचऽमिप बतेदिभधीयमानो
नािभूायं वदे भवान ।् िकं कारणम ?् या वयं वदे
ूामायं ूाचहे । नो खिप ॄमूः शाचोिदतायां
िहंसायां ूवत मानािनफलसो भवित । िकिह
सित ग ू ाििनिमे वदेिविहत कमणः समनुान ं
ूािणजमपुघातमरणे न सवित इित िहतकामरैपुेत े ।
यात न् तें यदषेामपुघातनेाानमुहः काय  इित । आह -

न तर साितकूलं यदानः ।
एष सेपतो धम ः कामादः ूवत त े ॥
आह यतेापुगते कथं पवू मंु
ूािणनािमशरीरापादनादिवशिुिहसिेत ?

उते काय कारणोपचारात ।् योऽसौ िहंसािनिमकः कायान ्
मनिस नः पिरताप उते सा खिवशिुरिभूतेा । तां
कारणमपुचयमिवशिुिहसिेत । यथा मुैृाः गोिभः सिुखन
इित ।
आह कथमतेदवगते िहंसाकाय
पिरतापमाऽमिवशिुराचाय ािभूतेा, न पनुिहसवैिेत ?

उत,े ूकष ू योपलःे । वपुिदात त्िपरीतः
ौयेािनित (kA0 2) । समानजातीयं च ूितयोिगनमपे ूकष ू य
उते । यिद चानौुिवक ूशता नािभूतेा ात ्
ूकष ू यानपुपिूसः । ताोऽूमतेत ।्
आह, सासानपुपिः । अिवयोगौवणात ।् न िह
कम णोऽागसासयोमीिशष े । िकिह शां यदाह तदवँयं
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कत म ।् तामरणात क्म िभरिवयोगं शाि । कात ?् एवं ाह-
᳚जरामय मतेत स्ऽं यदिहोऽदाश पौण मासौ, जरया ह एतात ्
सऽािमुत,े मृनुा च ।᳚ पनुराह ᳚कुव वेहे कमा िण
िजजीिवषेतं समाः ।᳚ तादामरणात क्म णामागः । तिन स्ित
हेरकमणामानथ म ।्
उत,े न, साधनानामभािवकात ।् पीसयंोगािदिभरनकैेः
साधनरैयं कम िविधः ूसाते । तषेां चााभािवकात ्
अशमजन ं ूयोगतः पवू कत ुिमित ूितपािदतम ।् तादिनािन
कमा िण ।
हतेशुािवूितपौ शाबलीयिमित चते ्ातम ।् यऽ
हतेशुायोिव ू ितपिभ वित तऽ िवूलभिूयादनमुान
बलीयः शािमवशयमपुगिमित । तानपुपम ।्
कात ?् शितो िविनयोगात ।् शिमपे शामिहोऽादीिन
कमा िण िवदधषेामिनतां ापयित । कथम ?् एवं
ाह, ᳚योऽलं सिहोऽायािहोऽं न जहुोित तमषेा
दवेताऽपणाोकादमुाोभााम ।्᳚ तादिनािन
कमा िण । िकं चात ।् जरामहणसामा त ।् दीय एव ापके
जरामहणमि । अतोऽनमुीयत े शपेमिनं च कम । िकं
चात श्ाहानःे । उभयं िह शा े िनिदम ।् कमा िण सास ।
यिद पनुः कमा िण िनकत तयेे तने सासशां हीयत े ।
तािषयरागािवरणमतेः ।
आह, न, ौिुतबलीयात ।् तुबलयोिह शायोरकेिवषयसिपात े
योय ुगपदनमुहासवे िवकपया यौ भवतः । ौिुतिृतसिपात े
च ौिुतब लीयसी, िृतिविहत सासः । ताानयोिव कः ।
न खिप पया यो ाः ।
उत-े तिदतरऽ तुम ।् यथवै कम णां समनुान ं शाि
शां तथा सासमिप । कथम ?् एवं ाह-
न कमणा न ूजया धनने ागनेकेैनामतृमानशःु ।
परणे नाकं िनिहतं गहुायां िवॅाजते यतयो िवशि ॥
तथा-
न कमणा मृमुषृयो िनषेःु ूजावो ििवणिममाणाः ।

yuktidIpikA.pdf 21



यिुदीिपका

अथापरे ऋषयो मनीिषणः परं कम ोऽमतृमानशःु ॥
ॄाणं चाऽ भवित- ᳚त इदं िवः, ये चमेऽेरयाः
ौातप इपुासते तऽेिच षमिभसवि । अिच षो हर
आपयू माणपमापयू माणपााडुदडिेत मासांाासेः
सवंरं सवंरादािदमािदामसं चमसो िवतुं
तुषोऽमाणवः स एतान ्ॄ  गमयित ।᳚ पनुराह- ᳚एतमवे िविदा
मिुनभ वित, एतमवे ूोािजनो लोकिमः ूोजि । एत
 वै पवू िवासंः ूजां नाकामय, ूजया िकं किरामो यषेां
नायमाा नायं लोक इित त े ह  पऽुषैणाया िवषैणाया
लोकैषणाया ुायाथ िभाचय चरीित ।᳚ तादते े
ागसासयोभयोिलम ।्
आह - यवें शां तथाऽिप समनुान े िविधरि । िविहतं
चावँयं कत म ।् सास े थ वादमाऽिमनयोरयं िवशषेः ।
तिन स्ित समनुान ं ायो न ागः ।
उत-े कोऽयं िविधः, कोऽयमथ वादः ?

आह- िविधदथ नेापवूपदशेः । यो िह िवथन िलङा लोटा
कृवैा ऽपवूपदशेः िबयते स िविधः । यथा- अिहोऽं जुयात ्
ग कामः । वायं तेमजमालभते भिूतकाम इित । िुतरथ वादः ।
त त ु िविहत ूरोचनाथ या िुतः सोऽथ वादः । तथा-
᳚वायवु िेपा दवेता वायमुवे तने भागधयेनेोपधावित, स एवनै ं
भिूतं गमयित ᳚ इित । एविंवधां िह िुतमपुौु फलािथ न े िह यजमानाय
िविधः ूरोचते । एतिन ि्हतकामः ूवत त े इित ।
उत-े न, अत एव सासिसिः । एवं चेसे यमाायः
ौयेासंमथ मत,े तं ूरोचनाय ौित तथा सासिसिः ।
कात ?् तुात ।् बलािथ नां सासमाायः ौित । स का
ूरोचते ? इतरथा ानथ म ।् यिद खथवादः वुिप न
ूरोचयते य्ं ूरोचनाथऽथ वाद इित तविहा िपतं
ात ।् अनथ को वें सथ वादो न ूरोचनाथ ः । अथा रवचनं
वा । यिद ूरोचनाथ म नेते तने त था रं वम ।्
मा भदूनथ कं वदेकैदशेिेत । ताानया िवभीिषकया वयं
शाः सागा दपनतेमु ।् िकंचात ।् उभयथा िवकऽेिनूसात ।्
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इहायमाायो िवधयेने वा सासं यूात अ्िवधयेने वा । िकंचातः
? तिद ताविधयेने ौित िकमिचाय त े ? िसः सासः ।
अथ िवधयेने, तुाव ूयोजनं कत म ।् यि कत तया
नें तदपुषबिुपवू कः तः पुषिनँौयेसाथ
ूवत मान आायः िकिमित ूरोचयते ? तादतेामिप कनां
कृा कृशमवेतैत ।् अथवोभथा िवक इायमोऽथ ः ।
इहायमाायो भतूाथन वा सासं ूरोचयते ।् अभतूाथन वा ? िकं
चातः ? तिद तावूताथन ूरोचयित तथा समतृूापक
सासापिरमहे िवषयारागादो हतेवु ः । अथाभतूाथन, पुषो
िनःौयेसाीयत े । कात ?् न तेंु यदौयेिस माग ूमाणभतू
आायो मातमृोदकायनेिेहतािथ नः ूािणनः ूतारयते ।् तादयुमतेत ।्
िकात अ्नकेाात ।् नचायमकेाो यििहतमवे कत म ।् तथा
च शाबराः पठि मामगमनं भवतः शोभनिमऽारणे
िविधं िुतरवे दवेदं मामगमनाय ूरोचयतीित । िकात ्,
आशाूसात ।् यिद खिप िकित स्ं िकिदनतृं ॄयूादेः
तथा सित पौषयेवावदेवाऽेिप आशकंा ूसते । तथा च
सित यमवे ूसगंः । अिनं चतैत ।् िकं च िवनमुान ं वा
तत ्, एवमकेदशेभतूात ।् अथवा िवकेदशेोऽथ वाद इितसृं
भवता । तऽ सासऽेथ वादमपुल िविधरीित अनमुातम ।्
अनपुलाददोष इित चते ्ावैं यसौ िविधपलते ।
तादनपुलादयं दोषािवित त इित । एतानपुपम ।् कात ्
? अनकेभदेात ।् उपलौ यः िबयताम ।् अनकेभदेो िह ूितवदेमाायः ।
तऽ यं िविधसावात ि्बयाूाधािमतेदयुम ।्
इितकत तानपुदशेात स्ासानपुपििरित चते ्- अथािप ािद
सासमाायो िवधयें मते । तने यथा गाहिेतकत तां
भायहनािदकां मवपिदशित तथा सासमपुिदशते ।् न
तपूिदवान ।् तााि सास इित । एतदयुम ।् कात ?् अभावात ।्
इितकत तानां िह सवा सामभावः सासः । तऽ िकं शामपुदेित
? यावती खिितकत ता सासां तामपुिदशित शाम ।् कथम ्
? एवं ाह- ᳚तपःौे य े पुवसि अरये शाा िवासंो
भैचया  चरः सयू ारणे त े िवरजसः ूयाि यऽामतृः स
पुषोऽयाा ।᳚ तऽ तपःौे य े पवसीने ं ौयोपतें
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यमिनयमलणं धम माह । अरय इित गहृेो िविनिृतम ।्
शाा इतीियाणामःकरण च िवषयािभलाषाििनवत नम ।्
िवासं इित पवू राऽापरराऽािदष ु कालेिनिव ण योिगनो
ानाासम ।् भैचया चर इित शरीरिितिनिमं
पिरिमतमवहारिनयोगम ।् उराधन च फलमाच े ।
तिबन िवरः सासिेतकत तायां मािदिभरिभिहतः ।
ौिुतिनव चना तृयो भवतां ूमाणिमित पः । तऽ
यिमितकत ताऽनपुदशेााि सास इदेयुम ।् एवं च िनािन
कमा िण । यननेतैमानौुिवको हतेरुनकैािक इित समतेत ।्
अवँयं िह कम णः फलमपुगम ।् इतरथा िह तििम
ससंाराभावादिनूसः । तादिनामवेतैदाचाय  ।
आह, कथमतेदनमुातिमित ?

उत,े यमहणसामा त ।् यिद पवू सऽूोिमहानवुत त े
यमहणमनथ कं ात ।् कात ?् अाभावपया यो िह य इित
कृा । एवं िसोऽिवशिुयोगः ।
आह, ययोग इदान कथमनमुात इित ?

उते - ययोगोऽपिरमाणात ।् ययोगः पनुर
हतेोरपिरमाणािेदतः । यािन िह यजरेािन पशपुरुोडाशादीिन
तािन पिरिमतािन । पिरिमतानां साधनानां तादीनां पिरिमतं
काय पटािद म ।् पिरिमतं यधिम  म ।्
तदवे । िकात ।् ससंारोपलात ।् ँयते चायं
वाबिुभावाहारिवहारभदेिभकमिवहारविैचिनिमः ससंारः ।
यिद पनुः साात कृ्तं कमा यफलं ात स् पनुरावृभावात ्
ूािणनां नोपलते ।
शसामा ििमित चते ्ादतेत ।् ᳚शूमाणका वय,ंय
आह तदाकं ूमाणम ।्᳚ स चा हतेोरमतृमाह ᳚तरित मृ ु,ं
तरित पाानिमािद᳚ । तादिनताऽतेदवँयमपुगम ।्
अनपुगमे वा ूिताहािनवदः ूमाणिमित । एत नवैम ।् कात ्
? शारणे िवरोधात ।् अिनम हतेोः शोऽनमुते । तवैं
सित िवरोधः ूाोित । कथम ?् एवं ाह- ᳚अथ ये इमे माम े इापतू
दिमपुासत,े अथतैमवेाानं पनुिन वत े । यथतैमाकाशं
आकाशाायमु ।् त े धमूमिभसवि । धमूो भूाऽॅं भवित ।
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मघेो भूा ूवष ित । त इह ोीिहयवा ओषिधवनतयिला माषा
इित जाये । ततो व ै योऽमित यो रतेः िसित स भयू एव भवतीित
।᳚ तऽ यं शसामा ििमदेयुम ।्
उभयथािभधानाािवरोधूस इित चते ्ातम ।्
तदवे शां िनमाह तदवेािनम ।् एवं सित
पररिवरोिधनोरथ योोिदतात उ्भयानमुहासवे सित
शािवरोधूस इित । त नवैम ।् कात ?् असवे
सथा रृःे । यऽ िह ूमाणभतूा ौिुतरसिवनमथ
चोदयित, तऽाथा रं कयित । तथा- ᳚स आनो वपामदुिखदत ्᳚
᳚नें मनः᳚ ᳚अनतृवािदनो वाग ्᳚ इवेमािदष ु । एविमहािप नाि सवः
यदकेोऽथ िन ादिनिेत । तािवाचक
शाार भाथा रं पिरकियामः । तिदतरऽापीित
चते ्ातम ्- यथवै भवता िनािनयोरकेऽासवाि
भा कना कृता तथवैािनािप किरत इित । एतायुम ।्
कात ?् सवू माणिवरोधूसात ।् िवनाशे िह भा कमान े
सव ू माणिवरोधः ूसते । कथम ?् ूिवरोधावत ्
ससंारोपलात ।् अनमुानिवरोधः अपिरमाणे सिनो िनानपुपःे ।
शिवरोधः त े धमूमिभसवीित वचनात ।् न त ु िने भा
कमान े दोषोऽयमपुते । तािषमतेत ।्
आह, कथिमदान भा कियतं शािमित ?

उत,े ूकृाथ तया । यथा खमतृं वा मतृमितजीवो
मा त े हािसषरुसवः शरीरिमिभधीयते । न च ूािणनामायासवो
जहित, िकिह ूकृं कालम ।् एविमहाुते तरित मृिुमित ।
नााय मृ ुं तरित, िकिह ूकृं कालम ।् उपचय त े िह
लोके ूकृ े िनशः । तथा िनूहिसतो िनूजित इित ।
एवं िसः ययोगः ।
आह, अितशययोग इदानीम हतेोः कथमनमुात इित ।
उत-े अितशययोगः िबयाासात ।् यऽ िह िबया सकृत ्ू वत त े
यऽ चासकृदावत त े तऽाितशयो ः । तथा कृािदष ु ।
ये च िोपादानशपेा । िचत स्कृदवे ूविृः,
िचत प्नुःपनुराविृः । तादितशयने भिवतम ।् िकं चात ्
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अाितशयात ।् इहाानामितशयादिनोऽिप घटादरेितशयो ः ।
अि चायं ूितयमानां दिणादीनामितशयः ।
तादऽाितशयने भिवतम ।्
दवेताभावगमनात ्याितशयानपुपििरित चते ्- अथािप
ात य्ो िह ये िमाऽ साधनभावमनमुते
तं ूित याितशयदोषावपिरहाय ाताम ।् वयु
िसमवाियन दवेतां बतावभावमपुग िवः ।
ताददोषोऽयिमित । तानपुपम ।् कात ?् साात ।्
दवेतानामपिरिमतं साम ।् तदभावगमना दोषाभावः ।
न चािबयामदुासीनात इ्ित नः िसाः । तादयुमतेत ।्
उपे वा । बतसुमनुानानथ ूसात ।् यिद िसमवाियन
दवेतामपुल तदभावगमनादयो िनरितशय
हतेरुवाते इतीं वः, तने तिह या ता वदेों कम  कृा
शोऽवामुथ ः । िकं ूािणिवनाशहतेिुभः बतिुभः ? कथम ?् न िह
िकंिचम िवते यऽ शरीराभावो न ात ।् सव दवेतामयं
च शरीरं यादाह ताै िवाुषिमदं ॄिेत मते । सवा 
िन द्वेताः शरीरऽेिध समािहताः । तऽ यं दवेताभावगमनात ्
याितशयानपुपििरतेदयुम ।् एवमयं हतेिुदोषः । तने यः
फलिवशषेोऽिभिनव  त े सोऽिप तथाजातीयक इित शमनमुातमु ।्
ताा िजासोरऽ समािधः ।
आह, यिद नायं ौयेािनित कृाऽ िजासोना ऽ समािधः तने तिह
यः ौयेान फ्लिवशषेः स उपदेवय इित ।
उत-े
॥ तिपरीतः ौयेान ॥्
तिदनने कमिविधिनािदत गू ािलण
फलािभसः । तािपरीतः शुोऽयो िनरितशय इथ ः ।
कोऽसािवुते मोः ौयेान ।् एतं भवित । उभावतेौ
ूशौ गा पवग, आायिविहतात ।् मोु ूशतरः ।
कात ?् यथोदोषानपुपःे । स वँयभंािवादकैािकः ।
अतीियादसवंेः । ाविाघःु सव ऽ
सििहत । आायतुाशः । सिरासिेवतादिनितः ।
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यमिनयमवरैायानापुायशुिेव शुः । अिादयो
िनरितशय ।
आह, कथं पनुरयमपवग ः ूात इित ?

उत,े सयंोगाभावात ।् ःखं च ूधानम ।् तथा च
तारेुम ्- ःखहतेःु काय करणशििरित । तने यदा
पुष सयंोगदाऽिवशिुम । शििवशषेयोगाषे ु
तषे ु जारपिरवतष ु धमा िदिनिमसामा दायासमनभुवित ।
यदा त ु ूधानसयंोगो िविनवत त े तदा िनिमाभावे निैमिकाभाव
इित कृा न पनुानभुवित ।
आह, िकमथ ः पनुरयं ूधान पुषणे सह सयंोगः ?

उत,े नतैिदहािभधानीयम ।् वयमपुिरादाचाय ः ᳚पुष
दशनाथ ः, कैवाथ था ूधान । पवभयोरिप
सयंोग इित᳚ (kA0 21) ।
आह, िवयोगिह काििमाद ्भवतीित ?

उते -
॥ ािवानात ॥् २ ॥
ं चां च  ााः । तषेां िवान ं
ािवान ं तात ।् बिनयमादाचोऽिप
श न पवू िनपातः । अथवा ान साधकतमं म ।्
तवू कादसमिधगमेिभिहतम ।् या ं च अं
च ते ाे, ते िवजानाित इित ाः, तिानात ्
सयंोगो िनवत त े । वित चतैत ्, ᳚ा मयेपुेत एको
ाऽहिमपुरमा᳚ इित (kA0 66) ।
तऽ पूविृफललणं म ।् पं पनुः महानहंकारः
प ताऽािण एकादशिेयािण प महाभतूािन । सामातः
ूविृििवधा । िहतकामूयोजना च, अिहतूितषधेूयोजना
च । िवशषेतः पचं कम योनयो वृााः ूाणाा
प वायवः । फलं ििवधम ।् मं च ।
तऽ ं िसितुशििवपय यलणम ।् अं
ॄादौ पय े ससंारे शरीरूितल इतेद ्म ।्
एषां गणुानां सरजमसामािभावगमनािशषेगहृीितः ।
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यदा भावमगो िनिलिखतिवशषेा विते
तदाऽिमुे । चतेनाशिपािऽं गणुवृं जानातीित
ः ।
एषां ऽयाणां भदेमभदें च िवाय सयंोगिनविृं लभते ।
कात ?् सयंोगिनिमूितिभतूाोगिनिम ।
इह यदाऽदशनिनिमः ूधानपुषयोः सयंोगः ताद
ूितिभतूने ानने िवयोगहतेनुा भिवतम ।् को ाः
? तमःूकाशवत ।् यथा तमसा ितरोिहतािन िािण घटादीिन नोपल,े

तितिभतूने त ु ूदीपने ूकिशतानामषेामपुलिभ वित ।
तिदहािप ििमित िसं ानाोः । उं च-

वृामातुपादो यदिनरः पतवे ।
तद ्गणुपुषोऽिनिप केवली भवित ॥
िकं चात ।् आायािभिहतात ।् आायिनबनो यमथ ानाो
इित, न यािकः । कथम ?् एवं ाह- ᳚सं ानमनं ॄ
यो वदे िनिहतं गहुायां परमे ोमन स्ोऽतु े सवा न क्ामान स्ह ॄणा
िवपिता ।᳚
᳚यतो वाचो िनवत े अूा मनसा सह ।
आनं ॄणो िवान न् िबभिेत कुतन ॥ ᳚
᳚तमवे िविदाऽमतृमिेत नाः पा अयनाय िवते ।᳚ तथा
ॄाणऽेुम ।् ᳚तरित शोकमािवत ।्᳚ ᳚ॄिवद ्ॄवै भवतीित
।᳚ तादाायूामायादिप मामहे ानाो इित ।
आह, ानवािचनोऽमतृिनिमापुगमाहत आायारानथ म ।्
यिद ानवािचन आायखडकादमतृमवात इतेदपुगत,े
तने िबयावािचनो महत आायारानथ ं ूाम ।् िकं कारणम ?् न
नायासनेेावाौ साम आ्यासभिूये कम िण ूवत मानः कृती
भवतीित । आह च -

अे चेध ु िवते िकमथ पव तं ोजते ।्
इाथ  साौ को िवान य्माचरते ॥्
उत-े यिद पनुः कमा यकततये,े ानवािचन
आाय कथमथ वा िसा भवित ?

आह, समुये तभूयाथ वम ।् ानकमणो ु
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समुयऽेपुगमान े योराायाथ वा िसा भवित ।
िवान य्जते िवान य्ाजयिेदित वचनात ्, तथा सव पुषाणां
बताविधकारः अौोिऽयषढशिूवज िमितायात ।् ताानकमणोः
समुयािदूिसिः ।
उत-े न, पवू दोषापिरहारात ।् यिद िनयमतो िवषवै कमा िण
कत ानीपुगते तने यः पवूो दोषः ससंाराभावूसः,
तापिरहारः । िकं च शाहाने । य शािमापतू
समपुाते त े धमूमिभसभंवीित तदतेां कनायां
हीयत े । िकं चात ्- िभफलात ।् इहािभफलािन िािण
समुीये । तथा भुािन सपूादीिन । अिभं तषेां
तिृलणं फलिमित । न चतैानकमणोरिभं फलम ।्
गा पवग हतेुात ।् ानसामथा ैवमिभं फलिमित चते ्
पवूणािवशषेः । यं ससंाराभावूसगं इित तदनपतमवे
भवित । िकंचात ्- ौयूमाणफलिवरोध । य िबयायाः
फलं ौयूत े अिहोऽं जुयात ्ग कामो, रामिोमने
जयतीित तिते । कम ण शषेभावः । ाथपसज ने
सथा रिनादकात ।् यथाऽवहीवेमााः िबयाः ं
फलमपुसज नीकृ तारणे यजेपकुव षेभतूा भवि
एवं िबयािप ानफलभतूाषेभतूा ात ।्
िविधसावात ि्बयाूाधािमित चे- उात ।् कथमतेत ?् नाि
िविधकृतो िवशषेः । उपे वा । तऽािप तःे । अि िह ानािप
िवधायकं शाम ।् कथम ?् एवं ाह- ᳚य आापहतपाा िविजघो
िविपपासो िवजरो िवमृिुव शोकः ससकंः सोऽेः स
िजािसतः । सवा कामानवाोित य आानमनिुव िवजानातीित᳚
ूजापतवे चन ं ौयूत े । पनुराह- ᳚े िवे विेदते
परा चवैापरा च᳚ या । ताििधसावाियाूाधािमित
पानरुागमाऽमतेत ।् ाथ ािदकेे ।
एके पनुराचाया  मे मवे ानाानिनविृलणं फलं
ता शाणे िवधीयते । िकं कारणम ?् ाथ  िह कमणो न
शां ूयोजकम ।् यमवेािथ ताऽ ूवृभे ुािदवत ।् तषेां
ानिवधायकािन वाािन तापुायगणुिवधानाथ मनवुादभतूााौीये ।
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तथा दा जहुोित, पयसा जहुोतीित ।
य ु खिदमुते िवाजते, िवान य्ाजयते ्, ौोिऽय च
कमयिधकार इित तामयमथ ः- अधी वदें िबयाऽनपुवू च
ाा कम िण ूवित तम ।् एवं च सित न किोषः । यिद
पनुिन यमत एवािवधां कम यिधकारने ससंाराभावूसगंः ।
ाभािवकात ।् िवान शाॐ सवा िधकारिवरोधः । तााि
समुयो ानकमणोः ।
अपर आह- सम ।् नानयोः समुयः िकिह सवा था  िबया
ान ं ूितिषाथ म ।् य े िह षढावबिधरादयः कम णोऽं
िनराकृताषेां ानादाौमारऽेमतृावािः । इतरषेां तू
मलूाौमे कम ण एविेत त नायं वािदनः पिरहार इित ।
उत-े न, समयिवरोधात ।् एवं ॄवुाणा वािदनः समय
एव िवते । यम ्- िवासंः ूजां नाकामय, िकं ूजया
किरामः ? अथ यं पऽुषैणाया िवषैणाया ुाय
भैचया चरीित । न च षडानां पऽुषैणाुानमथवद ्
भवित, दवेकृतात ।् िकं चात -् रहभतूात ।् रहभतूं िह
वदेानां ानम ।् यादाह- त तैदािणरौालिकाय पऽुाय
ूोवाच । इदं ेपऽुाय िपता ॄ ूॄयूात ।् ूणाावेािसन े
नाै यै कचैन । य इमामिः पिरगहृीतां वसनुा वसमुत
पणूा दादतेदवे ततो भयू इित ।
भवित चाऽ -

परं रहं वदेानामवसानषे ु पते ।
षडाथ तिदं चिेा सफलता ौतु े ॥
िवान क्मा िण कुवतेतें िकल ौतुौ ।
स च पडािदरवेाोऽं कम णतुः ॥
स एव वतां ूाःै िकं ाोऽथ मितॅमः ?

इियाथा नरुागो वा षेो वा मोविन ॥
कैवूािहतेुाा वदेिविहता िुतः ।
ूशा यावािैव िशैिनयात ॥्
सयें िवषयरागािैव परीताथ वािदिभः ।
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िवा कवे षडाय दीयमाना न शोभते ॥
तािागानगुैां कुहतेपुतृनािममाम ।्
अपो मितमावुा ाौमादाौमं ोजते ॥्
इित ौीमदाचायरकृिवरिचतायां सांसतौ यिुदीिपकानाि
िववरणे ूथममािकम ॥्

कािरका ३

आह- सगपुिदं भवता ािवानाोोऽवाते ।
इदानीमपुदेम क्थमतेयं ूितपिमित ।
उते - ऽया ूितपिं धेा समामनि । समासतो
िवरत । तदवे ऽयं पचंिभरिधकरणिैभ त े । कािन
पनुरिधकरणानीित ? उत-े ूकृितिवकारवृ,ं काय कारणवृ,ं

अितशयानितशयवृ,ं िनिमनिैमिकवृ,ं िवषयिवषियवृिमित ।
तऽ ूकृितिवकारवृपवू कािदतरषेामिधकरणानां
तदेाामः । तनुतधुा  िभते । िकंिचारणमवे न
काय म ।् िकंिचारणं च काय च । िकंिचाय मवे न कारणम ।्
िकंिचवै कारणं न चािप काय िमित ।
आह- अितसामाोपिदमतेााकं बुाववितते ।
तािभोपिदँयतां क पदाथ  िकं वृिमित ?

उत-े बाढम ।् उपिदँयत-े
॥ मलूूकृितरिवकृितः ॥
मलूमाधारः ूितेनथा रम ।् ूकरोतीित । ूकृितः ।
मलंू चासौ ूकृितमू लूकृितः । मलूूकृितः क मलूम ्
? महदादीनाम ।् संा खियं ूधान मलूूकृितिरित । सा
चािवकृितरिवकारानुाेथ ः ।
आह- समासानपुपिः िवशषेणारोपादानात ।् मलूिमयं शः
ूकृितिवशषेणाथ मपुाो महदािदिवशषेणारमपुाद े ।
तऽ सिवशषेणानां विृनित समासूितषधेः ूाोित ।
समासारिवधानाददोष इित चेातम ्- यतेिन स्मास े
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दोषोऽयमपुपते समासारमऽ िवधाते मलंू ूकृतीनां
मलूूकृितिरित । एतानपुपम ।् कात ?् दोषारोपपःे ।
एवमपुसज न ं पवू िनपततीित षोोपसज नावू िनपातः ।
तऽवैं भिवतं मलंू ूकृतीनां ूकृितमलूिमित ।
तािददमसारिमित ।
उत-े पवू  एव समासोऽ,ु सिशः सापेो िनं वृौ
समते । यंू िवशषेणारोपादानामासानपुपििरित- तऽ
ॄमूः सिशानां सरमनपे पूितल
एव नाीाकांावतामवे वृा भिवतम ।् तथा दवेद
गुकुलिमित सिशावेदशमपेमाणोऽिप गुशः
कुलशने सह विृं ूितपते । एविमहािप मलूिमयं शः
सिशाहदापेोऽिप ूकृितशने सह विृं
ूितपत इित । िकात ।् वाूितपााथ  वृावपुलःे ।
यऽ िह वाूितपाोऽथ वृा न लते यथा ऋ रा
पुषः इित तऽ सिवशषेणानां विृनित वितं शा े । गते
चहे वाूितपाोऽथ वृाविप साम ।् ताददोषोऽयिमित ।
िकं च ापकात ।् ापकं खिप ᳚कमवमणा तुिबयः᳚ । तथा
᳚अकार िववृोपदश᳚े इािद । तााऽासयूा कत िेत ।
आह- अवयव ूवमशा नपुपिः संाशात ।् संाशषे ु
िह नावयव परामश भवित । तथा गजकणऽकणः । क
गज कािेत ।
उते न, अथपपःे । यऽ थ  उपपते भववे तऽ
संाशेयवपरामशः । तथा सपणा  पविण पव िण,

अौ पदा पौ पौ सपणऽापदिमित । उपपते
चहेायमथ ः, ताददोषोऽयम ।्
आह- मलूूकृितरिवकृितः, ूकृितिरित वम ।् यदाह महदााः
ूकृितिवकृतयः सिेत ।
उत-े ूकृितावचनम ।् ूकृितं च मलूूकृतने  वम ।्
िकं कारणम ?् अथा दापःे । मलूूकृितरिवकृितिरवे िसम ।्
उमानं िह तदनथ कं ात ।्
आह- ूकृितानपुपिः । साय वादापुगमात ।् ूकरोतीित
ूकृितः, तावः ूकृितम ।् त सित काय न घटते । कात ्
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? न िह सतामाादीनां कारणमपुपत इित ।
उत-े तिदतरऽािप तुम ।् यथवै िह सतामाादीनां कारणं
नोपपमवेमसतां शशिवषाणादीनामपीित नाि कििशषेः । ततृीया
त ु िवषादाववै कोिटः । एवमभुयपदुासापिसििरित
चते अ्थािप ात ्- सदसतोः िबयासं ूिवशषे
उपदँय त े भवता । तनेोभयोरिप पयो ुदासः कृतो भवित ।
न चोभयपदुासापिसििरित । एतायुम ।् कात ्
? उरऽ ूितषधेात ।् स खषे वादी साय वादं ूाच े
ताक एवनैमिधकारे िनवत ियामः ।
आह- अिवकृिभधानानथ म ।् मलूूकृितािःे । यिद
मलंू सवा सां ूकृतीनाम अ्िवकृवै तया भिवतम ।् इतरथा िह
मलूूकृितानपुपिः । यिद खिप ूधानािप ूकृरं
ालूूकृितं नोपपं भवते ।् तालूूकृितवचनादवे
तिरेिवकृितमहणमनथ किमित ।
उत-े न । अनवाूसगंिनवृथ ात ।् यथा िह मलूादीनां
बीजं ूकृिताािदनवा एवं महदादीनां
ूधान ं मलूूकृितः तािदनवा ूसते । सा मा
भिूदतिवृथ तदिभधानम ।्
आह, न । हेनपुदशेात ।् असशंयमतेदवें ात ्, न त ु हतेरुऽोपिदो
भविः । न चानपुिदहतेकंु िवपििः ूितप ुं ाम ।्
तादयुमतेत ।्
उत,े कारणारूितषधेात ।् पुषाकतृ ाधानाानां गणुानां
चावारानपुपरेिवकृितिसिः । इहारमाणा ूकृितः
कारणाररैीरािदिभरारत,े पुषणे वा, गणुवैा  । िकातः
? त तावारणाररैीरािदिभरारते । कात ?् ूितषधेात ।्
यथा कारणारािण न सि तथोरऽ ूितषधेः किरते ।
इदान सं रजमः पुष इित पदाथ चतुयं ूितायते ।
तऽािप पुषकतृ ं ूाायते । तिााते
गणुानामवेावारापेः काय कारणभावः । सूाणां
मिूत लाभः काय म ।् िनवतृिवशषेाणामिवभागानावानं
कारणिमयं िसाः । तऽातिवशषेाणां
िनवृपिरणामापाराणामािभावमनपुगतामपुसंतशीनां
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सव िवकारसां सव शिूलयं िनासं
िनदसदलणमवारमपुसाानां
नाूतरमवारम ्, यदें ूधानलणमवारं
काय ात ।् ताूुते मलूूकृितरिवकृितिरित ।
॥ महदााः ूकृितिवकृतयः स । ॥
महानाो यासां ता महदााः । अवयवने िवमहः, समदुायः
समासाथ ः । अथा महानवेाऽापिरगहृीतः ात ।् ूकृतय
िवकृतय ूकृितिवकृतयः । कारणािन काया िण चेथ ः ।
तऽ महानहंकार ूकृितः ूधान िवकृितः । अहंकारोऽिप
ताऽिेयपवणोः ूकृितिव कृितम हतः । ताऽािण च
भतूपव णः ूकृितरहंकार िवकृितः ।
आह- समहणं िकमथ म ?्

उत-े समहणमविधपिरदेाथ म ।् अिबयमाणे िह समहणे
न ायत े िबयाकृितगणः ूकृितिवकृितसंो भवित । तऽ
महाभतूिेयपवणोरिप ूकृितं ूसते ।
आह- नतैदि ूयोजनम ।् पिरशषेिसःे । इह भवतां पिशखानां
पिवशंितािन । तऽ मलूूकृितरिवकृितिरुम ्,
षोडशकु िवकारो न ूकृितन  िवकृितः पुष इित वित ।
पिरशषेतः सवैाविशे । तााथ दथन समहणने ।
उत-े अहंकारपिरमहाथ म ।् एवं तिह नवैाहंकारो िवत इित
पतिलः । महतोऽि ूयपापुगमात ।् तिरहाराथ मतेद ्
भिवित ।
आह, न । उरऽ पिरमहात ।् एतदि नाि ूयोजनम ।् वित िह
महता कठेनोपिरादाचाय ः ᳚ूकृतमे हांतोऽहार ᳚ (kA0 22)

इित तनेवैदें िसम ।् नाथ दथनािप समहणने ।
उत-े पभदेऽेिप ताभदेापनाथ म ।् एवं तिह धमा दीौ
पािण बुवे माणािन, अहंकार वकैािरकतजैसभतूािदपात ्
िऽलणो वमाणः । तऽ पभदेाभदेो मा भिूदवेमथ
समहणं िबयते ।
आह, हतेमुरणेाूितपःे । कठोमिप यिुमरणे न तकशीलाः
ूितपे िकनुः ेशोपपािदतम ।् तादऽ समािधवा ः
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कथमनकेपा बिुरकैेविेत ?

उते न, उरऽ िवचारणात ।् उरऽतैिचारियामः
िकमनकेपािवभा वऽेिप तदवे तु भवित आहोििूपभदेाभदेः
? तािदह तावँयतािमित िसं महदााः ूकृितिवकृतयः
सिेत ।
॥ षोडशकु िवकारः ॥
षोडशपिरमाण सोऽयं षोडशकः सघंः । त पिरमाणं संायाः
संासघंसऽूायनिेित कयः ।
आह- कः पनुरयं षोडशक इित ?

उते - प महाभतूािन, एकादशिेयािण ।
तशुोऽवधारणाथ ः ।
आह- शः पनुरयमथऽरणेािप तशुमवामु ।् कथम ्
? महदााः ूकृितिवकृतयः सिेत पुिदं परुात ।्
ततोऽहारतमाऽपवू के िसे सित इियमहाभतूपव णोः पनुः
ौतुिेन यमो भिवित । तथा प पनखा भा इऽ
ुतीकारसमथा नां िाणामथा दवे सवषां भणे सा े
पनुः ौतुिेन यमो भवित, तिददं िम ।् इतोऽवधारणाथ
इित चते ्ातम ।् इतोऽवधारणाथ िह तशुो भिवित ।
कथं नाम षोडशको िवकार एविेत यथा िवायत,े षोडशकु िवकार
इवें मा ायीित । यवेमान े तिह तशुः पिठतः । षोडशको
िवकारिित वम ।् अथ मतं वृपिरपरूनाथ मयमिदशेे
पिठतशुो यऽ िनदषऽवैायं ि इित । एतदनपुपम ।्
कात ?् असहेात ।् महदााः ूकृितिवकृतयः सेपिद े िकिमित
साशंियका भिवामः । तालेवम पाठे ूयोजनं पँयामः ।
अथायमिभूायः ात य्तेदथ तः िसं तथायमाचाय ः
ुटूितपथ मवधारणं ूािियते । िकं कारणम ?् यात ्
िविचऽाः सऽूकाराणामिभूायगतयः । तथा भगवान प्ािणिनः न
,े राेवेमािदरणे ूयिमतोऽवधारणे िसे
अऽ अजादी गणुवचनादवे ौितयोरवे षयभासािदवेमािदष ु
यं करोित । तिदहािप ििमित । एतदनपुपम ।्
कात ?् अशात ।् सित वा पनुरवधारणाथ े तशु
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कथिमवाऽ शमवधारणं ूितपमु ?् यावता महाभतूानामिप
शरीरािदलणं काय मपुलत इित । तऽ केिचत स्मािधमाः ।
शरीरादीनामनथा रभावािृथादीनामूकृितम ।्
यात ि्कल पिृथादीनां सिवशेिवशषेमाऽं काय
मिुमिकुडलािदवाथा रभतूम ।् अत एषामूकृितिमित ।
एतानपुपम ।् कात ?् अिवशषेात ।् सव मवे िह सांानां
काय मनथा रभतूम ।् तऽतैां कनायां सव तानामूकृितं
ूसते । अथतैदिन,ं साय ाघातः । अे पनुराः-
अपिरणािमाहाभतूानां िवअकिरानवधारणिमित । तदनपुपम ।्
कात ?् ूोपलःे । ूत एवोपलते महाभतूानां
किललारीरािदपिरणामः । अनमुानमाु ताराणाम ।्
तदतेदधरोरं भवित । तादयुमतेत ।्
आह - न तिह इदं ूितपं षोडशको िवकार एविेत ?

उत-े ूितपम ।् िकं कारणम ।् तारानपुपःे । इह
पुषाथन हतेनुा साातुानां गणुानां योऽयं महदािदिव शषेाो
िवपिरणामः स तारोििनयमने वितते । न त ु
पिृथािदारोिरि । तादतेषेां िवकारमवेिेत ।
िकं चात ।् माहकाराभावात ।् यथा ताऽरैारषे ु
पिृथािदष ु अहंकाराोयं माहकारिमियलणमुत,े
नवैं पिृथािदिवकाराणां घटादीनां माहकारमि । ता
तारम ।् अत पिृथादयो िवकारा एविेत । िकं चात ।्
ूधान े ूकृितभावूमयवषे ु िवकारभावूमयात ।्
यथा ूधानाूतरमवारं नाीित तऽ ूकृितभाव
ूमयथा तषे ु िवकारभावूमयः । ताुमुते
षोडशकोऽयं िवकार एविेत ।
आह- पुष े तिह का ूितपििरित ?

उत-े
॥ न ूकृितन  िवकृितः पुषः ॥ ३ ॥
पुषो न यमवारं ूितपते । नो
खवारावारं भवतीित ।
आह- नतैिुमरणे ौीयत,े तापपातां
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कथमाूकृितमिवकृितं चिेत ।
उत-े ूकृितानपुपिः । उरऽ ूितिवधानात ।् ता
िवपया सािदऽ (kA0 19) यिुमपुदेामः । ताावदाूकृितम ।्
अिवकृितं ूधानवत ।् यथा ूधानमवेमयमिप पुषः
िबयमाणः कारणाररैीरािदिभना रते । कात ?् ूितषधेात ।्
यथा कारणारािण न सि तथोरऽ ूितषधेः किरते ।
पुषारःै समात ।् समाः सव पुषाः । न च समानां
काय कारणभावो ः । िकं च िनियात श्ुाषैां
िवपिरणामलणा पिरलणा वा िबया िवभुादनपुपा । कात ्
? एषािमतरतेरानारकात ।् न गणुिैभ जातीयकात ।् इहाचतेना गणुा
इतेितपादियामः । य यनेारते त तयं भवित ।
यिद गणुःै पुषाणामारः तदा तषेामचतेनं ात ्, चतेना ु
त े । ता गणुरैार इित िसमतेत ।्
िकंिचारणमवे न काय म ।् िकंिचारणं काय च । िकंिचाय मवे ।
िकंिचवै कारणं नवै काय िमित चतिुव धं कारणवृं ूितपािदतम ।्
एतेितािपडसऽूम ।् अऽ यदपिदं भविरिन श्ा े
ूमयेिमवगम ॥् ३॥

कािरका ४
——————-

आह- अथा ूमये कुतः िसििरित ?

उत-े
॥ ूमयेिसिः ूमाणाि ॥
ूमीयते तिदित ूमयेम ।् ूमये िसिः ूमयेिसिः ।
िसिरिधगमोऽवबोध इथ ः । ूमीयतऽेननेिेत ूमाणम ।् करणसाधनो
टु ्। तदकेमवे, बुरेकेापुगमात ्; उपािधवशा ु िभमाौीयते
ूमनमुानिमािद । त योऽसावपुािधकृतो भदेमनािौ
ूमयेपिरदेकसामामीकृकैवचनिनदशः िबयते
ूमाणािदित । एतामयेिसििरवगम ।् कथम ?् ोीािदवत ।्
यथा ोीाित ूमयें ूािदना ूमाणने पिरिते एविमहािप
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ािदूमयें ूािदूमाणने पिरिते इित ।
इह िहश इदान िकमथ ः ात ?्

अवधारणाथ  इित ।
आह- यवें िहशावचनम ।् अवधारणानपुपःे । न तेिन स्ऽू े
कथिंचदवधारणमपुपते । तादवचनमवे िहश ाम ।्
ूमयेवैिेत चते ्- न । अासवात ।् सित िह िभचारसवे
ववधाय त े - तथा गौरवेायं नाः, दवेद एवायं न
यद इित । न च ूमयेाूमयेयोः ूमाणपिरेऽेि
ूसगंः यिवृथ ूमयेवैेवधाय त े । ूमाणे
एविेत चे- आषानिवरोधूसगंात ।् परमषिह भगवतः
ान ं सािंसिकमूमाणपवू किमित वः पः । सािंसिका
भावाः ूाकृितका वकृैता धमा ा (kA0 43) इित वचनात ।्
उभयावधारणे सित उभयोरिप पयोय दोषाे ूसे ।
तादयुमतेत ।् िसिरवेिेत चे अनकेाात ।् कदािचयं ूमाता
सििहतऽेािदादौ िले िदियािदथष ु ूितहते ।
तादनकेाात ि्सिरवेेतेदयुमवधारणम ।्
उत-े यं िहशावचनमवधारणानपुपिेरित अु
ूमाणे एवेवधारणम ।् यूमाष ानिवरोधूसगं
इित अयमदोषः । कात ?् िसपात ।् सामानपािण
िह विून नारीयकात ्पिनये साधनसं
ूाकांावि भवि, िसपं त ु भगवतः परमषा नम ।्
ताद साधनसं ूाकाा नोपपत इित ।
अथवा पनुरु िसिरवेेवधारणम ।् यूमनकेाािदित
तदनपुपम ।् कात ?् सादीनामािभावािनयमात ।्
तमःूकष सामामाणवकैोपपःे । इह
सादीनामिनयतोऽािभावः । दशेकालिनिमसामा ि
कदािचं ूकृत,े कदािचिजः, कदािचमः ।
सूकष  ूकाशपामाणम ।् तऽ यदा तमः
ूकृते तदा तनेािभभतूात स् ताय मनमुान ं
िऽकालामिुते । इतः सामािदािदिलूवृौ
िदियािदथष ु ूितहते । इतरथा त ु न पहानम ।् य
त ु िनिवकैामाणूितबो नेः त पहान ं ूमाणानां
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ूाम ।् कथम ?् एतावि तषेां पं यत ूमयेपिरदेः ।
ताुमतेदवधारणाथ िहशः ।
आह- बिन ूमाणााचायरपुगे तािन सवा िण िकं
भवाननमुते ?
उत-े
॥ िऽिवधं ूमाणिमम ॥्
िकिह िवधान ं िवधा, ितॐो िवधा अ तििवधं
िऽूकारिमथ ः । अननेतैदाच-े एकमवे बिुलणं सं
िनिमारानमुहोपजिनतािभः काय िवशषेपिरिपभदेािभः
शििभपकाराििमव ूवभासमान ं ािदशवां भवित ।
न त ु यथा तारीयाणां िवषयोपिनपाितिभिरियैपजिनतावो
बुयथहे िवे याः पिरकमानाः तािण ऽीिण ूमाणािन
ःु ।
ातम ्, कथं पनुः ूमाणलणानां शीनामकवसुिवशेपभदेा
भवीित ?

उत-े सािदवत ।् यथा सादीनां गणुानामकेशािदवसुिवशेऽेिप
ूकाशािदकाय भदेािूपसकंरो न भवित, यथा वा
शशपरसगानामकेिसिवशेऽेिप माहकारगकात ्,
यथा वा कतृ करणािधकरणसदानापादानकम लणानां
शीनामकेिसिवशेऽेिप काय िवशषेपिरिािन
पािण न सकंीय ,े तिददं िम ।् शरोपजनन े
वरोपपििरित चे, अनपुगमात ।् न िह णभसाहसं
यिुमरणे दडभयादिप ूितपामह,े न त ु तामवसर इित
ीयतां तावत ।्
आह, कथं पनुरतेद ्गते यथा िऽिवधमवे ूमाणं न
पनुरनकेिवधमपीित ?

उत-े
॥ सवू माणिसात ।् ॥
सवा िण च तािन ूमाणािन सवू माणािन । िस भावः िसम ।्
सवू माणानां िसं सव ू माणिसम ।् िसमभा व
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इथ ः । तात स्व ू माणिसात ।् तिवे िऽिवध े ूमाण
इित वाशषेः । सवषां परपिरकितानां ूमाणानामिवे
िऽिवध े ूमाणऽेभा वािदित यावं ााविददमुते
सव ू माणिसािदित । अथवा सव ू माणषे ु िसं
सव ू माणिस-ं समी िसशुपबिैरित समासः, यथा
साकंाँयिसः पाटिलपऽुिस इित । तावः ूमाणिसं तात ्
सव ू माणिसात ।् क िऽिवध ूमाणिेत वाशषेः ।
केन पनुराकारणे िऽिवधं ूमाणं िसिमित ?

उत-े पररिवशषेात ।् अािन पनुरात ऽ्यात य्थाऽिभािन
तथा ूितपादियामः ।
आह, िकनुत ि्ऽिवधं ूमाणिमित ?

उत-े
॥ मनमुानमावचनं च ॥
इित । तऽ ं नाम उपािवषयिेयवृपुिनपाती
योऽवसायः । अनमुान ं योरिवनाभािवनोरकंे ूणे ूमाय
तवू कं सरे यत प्ाानं भवित । आवचनं त ु
ूमाणभतूारकोऽपरोऽेथ िनयः । इुशेमाऽिमदम ।्
मलूलणं त ु आचाय वित यमवे ूितिवषयावसायो
िमािद ।
आह, ऽिैवानपुपिः, नूािधकौवणात ।् तारीयाः केिचत च्ािर
ूमाणानीि । ूानमुानोपमानशाः ूमाणानीित वचनात ।्
तथा षिडे ।
ूमनमुान ं च शं चोपमया सह ।
अथा पिरभाव हतेवः ससाधकाः ॥
इिभधानात ।् एतािन सविैतचेासिहतािन नवेपरे ।
ूानमुान े एविेत वशैिेषकबौाः । तऽ कथिमदं िनीयते
िऽिवधमवे ूमाण,ं न पनुू नमिधकं विेत ?

उत-े िकनुिरदमपुमान ं नाम ?

आह, ूिससाधा त स्ासाधनमपुमानम ।् ूिसः ूातः,
तने साधा त ्, सााूिस साधनमिधगमो यपमानम ।्
अवबोधिविधु यनेानपुलो गवयः स तोपलथमिधगतगवयं
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पय नयुेु िकंपो गवय इित । स ता आच-े यथा गौरवें
गवय इित । तऽ ूितपाऽानपुलितगवयपो
ाातृू ितपािदतूिसवसुाधानािहतसंारः
ूितपत-े ननूमवेंपो गवय इित । अपर आह-
ूितरावचनोपजिनतूिसवसुाधानािहतसंारोरकालं
ूणे तमपुल या समाासूितपिः- अयमसावथऽ
श समाा इित- तपमानमुते ।
यवेमपुमिैतावचनम ्, आोपदशेिसःे । यथा गौरवें गवय
इित चाोपदशेबलात ्ू ितपा अूिसं गवयमपुलभते न
साधमाऽात ।् ता शात प्थृगपुमा । य ु खिित ह
उवाच याव इतेदिैतं नाम ूमाणारमपुकते तदिप
वृिवशषेापेा शादथा रम ।्
आह, न । साधा पेात ।् यिद ाोपदशे उपमा ाने यथा
गऽरसः, उराः कुरव इवेमािदरणे साधपादान ं
ूितपिभ वित एविमहािप ात ।् गवयु अयमााता ूितपादियन ्
ूिससाधगभ शमपुादे न केवलम ।् ूितपािप तादवे
ूितपते न शमाऽात ्, ताथृगवेाोपदशेः कत ः ।
शापारादभा व इित चते ्ातम श्ापारसिहतोऽयं
ूिससाधलणाथ गवयूितपौ न केवलः, ताद
तऽाभा व इित तदनपुपम ।् कात ?् वीतावीतयोरिप
तसात ।् वीतावीताविप हतेू परूितपादनाथ मपुादीयमानौ
शापारमपेते े । तयोरावचनूसगंः । अिनं चतैत ।्
ताोपमानमाोपदशेः ।
उत,े साधा ितरके, उपायभतूात ।्
आातृू ामायादवे ूितपगु वयिवानमपुपते । स त ु
कौशलाुपपादोऽयमथ  इित कृा ूिससाधमपुाद े ।
तादाातगु वयूितपादनाथ मपुायभतूं साधमपुाददान
शादथा रमुवित । अथवैजंातीयकानामिप
ूमाणारिमते तनेािमदमुते चािर ूमाणानीित । िकं
तिह पािणिवहाराििनकोचूभतृीनामपुसंान ं कत म ।् िकंच
वृिवशषेापेात ।् यऽ थ वशाितपिते न तऽ
ूितपा वृिवशषेमपेत े ाथऽयमाथऽयिमित ।
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तथाऽनमुान े । अि चोपमान े वृिवशषेापेा ।
ता शादथा रं तत ।् अवँयं चतैदवें िवयेम ।्
यो िह मते ूिससाधा दवे गवयूितपििरित
यथाथा गवय इतेादिप त सितपिः ात ।्
न चाहित भिवत ु,ं िमाानात ।् य ु खिदमुते यतः
समाासूितपििरित तपमानिमित । एतदनपुपम ।् कात ्
? अनवाूसगंात ।् तथा बष ु िनषणषे ु कोऽऽ दवेद
इेु यो मकुुटी कंुडली ढूोराॆायता इित ूाह । तत
समाासूितपििरित ूमाणारूस इवेमनवा
ूमाणानां ात ।् अिनं चतैत ।् एवं िह न तावत प्रत उपमान ं
ूमाणारम ।् यदा यमवे गां गवयं चोपल िवकयित यथाऽयं
तथाऽयिमित तदा ताथ  ूमाणारणेािधगतात ्ू माणमवे त
भवतीित । तात स्ूुमयमिैतावचनमाोपदशेात ि्सिेरित ।
िकात ्- अथा पिसभंवाभावचेानामनमुानिसःे ।
अवचनिमनवुत त े । तऽाथा पिना म
यऽाथ योः पवू मिभचारमपुल पादतर
दशनावणाातरिूितपिभ वित । दशनाा गडुमपुल
माधयु िमियारिवषयं ूितपते । ौवणाथा गडुशं
ौुा माधयु मशकं ूितपत इित । अपरा खाथा पिः । यऽ
धमयोरिभचारमपुल तितिनोरिप साहचय कना ।
सा त ु ििवधा, िभचािरणी चािभचािरणी च । तऽ िभचािरणी
यथा सावयवमिनिमेुऽथा दापं िनरवयवं िनिमित । त
कमा िदिमषेाऽनकैािकामाणमवे न भवतीित ।
या िवनाभािवनी अिभचािरणी यथा केसिरवराहयोपगरे
सिपातमपुलोरकालं केवलं केसिरणं वराहोणािंकतशरीरं
ूयामपुल ूितपते िजतो वराह इित तदनमुानम ।् कथम ्
? याेसिरवराहयोय जयपराजयौ तयोरिभचारी सः । तऽ
यदा केसिरणो जयमपुलािभचािरणिमतर पराजयं ूितपते
िकमातऽेनमुानात ?् अिधगतोभयसिसमदुाय िह ूितपःु
ूीभतूातरसिनो या सरूितपिदनमुानम ।्
इं चाथा पिरतो न ताथृिवतमुहित ।
सवो नाम िोणः ू इेुऽध िोणादीनां सिधानमवसीयते ।
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इयमिप साहचय कनयाऽथा पिरवे । कथम ?् यापिरमाणे
िे िोणशो वत त,े न नू े नािधके । तऽ िोण इेु
यदसहभवुां तदवयवानामशवाानामिप सिधानम ्
तदथा पिरवे । स चानमुानिमुम ।्
अभावो नाम तथा धमू भावादभेा वः
ूतीयत े एवं धमूाभावादभाव इयं
ूितिसाहचय कनयाथा पिरिभिहतः । तऽ
यदा िभचारसाहचय कना तदा ूमाणाभाव एव ।
तथाऽयोगणुाारािदष ु धमूाभावो नाभावः । यऽ त ु िचदकेाः
ात य्थाऽकृतकाि इित तऽानमुानम ।् कथम ?् साहचयपपःे ।
कृतकािनवत ।्
अे त ु अभावमथा वण यि । तथा गहेे नाि
चऽै इेु बिहरीित सयो भवित, तऽ
गहेाभावो बिहभा वसितपिहतेरुथा रापिरवे
ूितिसाहचय कनया । कथम ?् यथवै िह िदवा न भेु
दवेदः पीन इऽाभोजनूितयोिगनो मेरोपलािवाूितयोिगिन
काले राऽौ भिुजरवसीयते एविमहािप गहेाभावािभधानसामा ितयोिगिन
िवपय यः कते । अथा त ु यभाव एवािभूतेः ााि चऽै
एविेत ॄयूात ।् अथा पिानमुानम ।्
चेा नाम अिभूायसचूकः किदवेोदरताडनािलकरणािदः
शरीरापारः । स िह बभुुादीूतीयमानािन ूितपादयतीित
ूमाणिमुते । स चानमुानमवे । कात ?् याद ्भोजनेािदसहचरो
िह ापारोऽनुीयमानो यिद सहचािरणं गमयित तदा नानमुानाथृिगित
शं ूितातमु ।्
आह- ूितभा तिह ूमाणारं भिवित ।
उत-े केयं ूितभा नाम ?

आह, योऽयमनादौ ससंारे दवेमनुितरामिभऽेथ
बा े ादौ ूये पवूा ासवासनापेः
कुणपकािमनीभााकारभदेिभूय इितकत तामुते
सा िह ूितभा । तथा चोम ्-
यथाासं िह वाेो िवनाथन जायते ।
ूयानकुारणे ूितपिरनकेधा ॥
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यने िह योऽथऽखुािदने त िवनाऽिप तनेाथन शमाऽात ्
ूितपिते । तथा ायोऽऽ ूितवसतीेु िवनाऽिप
बानेाथनाासवशादवे देवपेथ ुू भतृयो भवि । तात ्
ूितभवै दवेमनुितरािमितकत ताामाणिमित । आह च-

ूमाणने तां लोकः सवः समनगुित ।
वहाराः ूवत े ितरामिप तशात ॥्
उते ूितभाया ािदितरकेेन पारानपुपःे ।
अवचनिमनवुत त े । यिद पवूा ासवासनापेः ूयः
ूितभेपुगते तने तिह असौ ूमनमुानमावचनं
चेतेदापम ।् कात ?् यतो न ािदितरकेेण ूपं
कदािचदपुलभामहे । ता तेोऽथा रं ूितभा ।
आष ू यसवादयुिमित चते ्- ादतेत ्, अाष िह
ािदितरकेेण सवपदाथष ु सािंसिकः ूयः । स
ूाितभो भिवतीित । एतायुम ।् कात ?् उात ।् उमतेत ्
िसपं भगवतः परमषा नम ।् अतो न ूमाणापेिमित ।
योिगनािमित चे, अनपुगमात ।् न िह योिगनामूमाणपवू कं
ानिमित यथा तथा वामः । स लौिकक इित चते न् । अिनितात ।्
ादतेत ्- अि लौिककः ूयो ािदितरकेेण । तथा
समसे ोजतो िािगित िवानमुते - अि मे ूतीघाित िं
परुामवितिमित । त नवैम ।् कात ?् अिनितात ।् न
िह तऽ िनय उते इदं तमि परुतो वा मीित । न
चािनितं ूमाणानिमते । िकंचात ्- अनवाूसगंात ।् यिद
चवैजंातीयतोऽिप ूयः ूमाणमपुगते तनेानवा ूाोित ।
िकं कारणम ?् अनवानािकरण । कामबोधलोभयिवषादारको
िवकः सिा वा यादनके उते ता लौिककः ूयः
ूितभा । य ु खिदमुत-े अासवासनापेाऽसिप ायािदष ु
ूितपिते । इित । समतेत ।् सा त ु िमाानामाणने
न पिरगृत े इयमदोषः । तात ि्सं ािदितरकेेण
पारनपुपःे ूितभायाः पथृगनिभधानम ।् तत
सवू माणिसात ि्ऽिवधं ूमाणिमिमित ितमतेत ॥् ४॥
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कािरका ५

आह- अवेमतेत ।् लणानिभधानादूितपिः ।
तादिभधानम ।् अनवितं िह ादीनां
लणम ्, िविैचात ।् इियाथ सिकषं
ानमपदेँ यमिभचािर वसायाकं ूिमित केिचत ।्
तथाऽऽिेयमनोऽथ सिकषा िते तदिदकेे ।
सयोग े पुषिेयाणां बिुज तिमपरे ।
ौोऽािदविृिरित वाष गणाः । कनापोढिमे । इमनवितं
लणम ।् इित ादीनामूितपिः । ताणमिभधानीयम ।्
उत-े
॥ ूितिवषयावसायो म ॥्
िविषवीित िवषयाः शादयः । अथवा िवषीये उपले
इथ ः । त े च ििवधाः । िविशा अिविशा । िविशाः
पिृथािदलणा अदािदगाः । अिविशा ताऽलणा
योिगनामू ॐोतसां च गाः । वित चतैपिरात ्᳚बुीियािण
तषेां प िवशषेािवशषेिवषयािण᳚ (kA0 34) अवसायो बिुिरित
(kA0 23) च वित । िवषयं ूित वत त इित ूितिवषयम ।्
िकत ?् इियम ।् तिन य्ोऽवसायः स ूितिवषयावसायः ।
उपािवषयाणािमियाणां वृपुिनपाित सोिेकादरजमं
यकाशपं तद ्िमित यावत ।् तद ्ं ूिमथ ः ।
एतमाणम ।् अनने यतेनाशेरनमुहलम ।् ूमयेाः
शादयः । एवमुरऽािप ूमाणफलभावो िः ।
आह- िकं पनुिरदं ूमाणालमथा रमाहोिदनथा रम ?्

कथं तावत भ्िवतमुहित अनथा रिमित ?

आह- कात ?् अिधगमपात ।् अिधगमपं िह ान,ं
तोवैािधगतोऽथ  इित कुतः फलभदे इित ?

उत-े करणभाव इदान कथं ात ?्

आह- करणभावु ूिसिवशात ।् िवषयिनभा सा िह ानोिः
अिधगमपािप लोके सापारवे ूतीतिेत कनया करणभावोऽपुगते
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न परमाथ तः ।
उत-े फलाथा रभावः । अिधकरणभदेात ।् बुाौयं िह
ूमाणमवसायाम ्, पुषाौयं फलमनमुहलणम ।् न च
िभािधकरणयोरकेमहित भिवतमु ।् यूमिधगमपात ्
ानमवे फलिमित तदनपुपम ।् कात ?् अिसात ।्
यथवै िह घटादयोऽथा  ानमरणे न तिूपा नातिूपा इित
न शं ूितपमु ्, एवं ानमिप पुषूयमरणे न
िवषयपं नािवषयपम ।् तथा च शाम ्- ᳚तयंोगादचतेन ं
चतेनाविदव िलिमित᳚ (kA0 20) वचनात ।् अतः पुषूयमरणे
ानमिधगमपिमित सांं ूिसमतेत ।् उभयपूिसने
च वहारः । पुषाभावादयुिमित चे उरऽ ूितपादनात ।्
सघंातपराथ ािदऽ पुषािं ूितपादियामः । तात ्
िसमवसायूमाणवािदनः ूमाणालमथा रिमित ।
आह- यिद वसायः ूमाणं कथं लौिककः ूयोगोऽथ वान भ्वित
ूं वु इित ?

उत-े िवषय े ूशः तिमतात त्ारणाा ।
यथा ूूिमतो ोीिहरािशः ूशवाो भवित एवं
ूूिमतोऽथ ः ूशवाः ात ।्
आह, न । अऽािप तसात ।् यिद ूूिमतािषये
ूशने तिह अनमुामूिमतोऽथऽनमुानिमित ात ।्
शूिमतोऽथ ः श इित । न चािगा दयः ूमाणशवाा
भवि । तािषमिलिलिपवू कम ्, योिगनां च ानभिूमकास ु
िवहरतामनमुानागमातीतं ूाितभं यिानमुते तपसंयें
ात ।् कुतः ? न िह सखुादयः ौोऽािदविृमााः, योिगनां
चाितियं ानिमित । यथाासं त ु िबयमाणे तऽेिप िवषयाः, तषेां
योऽवसाय ूं केन वाय त े ?
उत-े तदभावािदतरऽाूविृः । ूमाणारे त ु नाि सामां
िनिमम ।् कथम ?् अनमुीयतऽेननेेनमुानम ।् न चाािदिभः
किदनमुीयत इतुशवाता न भवित ।
आह- अवसायमहणं िकमथ म ?्

उत-े अितूसगंिनवृथ म ।् ूितिवषयं िमतीयुमान े
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याविंिचत ्ू ितिवषयं वत तऽेनमुाहकनेोपघातने वा तत ्
सव िमतेदापते । अवसायमहणे पनुः िबयमाणे न
दोषो भवित ।
आह- न, ूमाणािधकारात ।् नावसायश ूयोजनम ।्
कुतः ? ूमाणािधकारोऽयम ।् न चावसायात े
यिंिचिषयं ूितपते तने िकंिचत ्ू मीयत े । तने वयं
सामा दवसायमवेािभसभंामः । तथा- अयनािधकारे
ॄाणा आनीयािमेु य एवाधीये त एवानीये ।
उत-े करणाराणां त ु सहेिनवृथ म ।् एवं तिह
ौोऽादीनामतममःकरणं चेतेद ्ारािरभावने चतुयं
िवषयं ूित वत त े । तादवसायमहणं िबयते सहेो मा भिूदित ।
आह- अऽ सहेः, नकेैन केनिचत क्ििषय उपादीयत े । तने
वयं सवषां ूं ूितपामहे ।
उत-े सवा पुगमे िह शाहािनः । यिद पनुः सवषामवे
ूमाणमपुगते तने यामकेमवे दशन ं ाितरवे
दशनिमित तीयते । वित चाचाय ः ᳚एते ूदीपकाः᳚ (kA0 36),

᳚सव ूपुभोगं यात प्ुष साधयित बिुिरित᳚ (kA0 37)

तिते । तादवसायमहणं कत म ।् सहेो मा भिूदित ।
आह- न, सहेमाऽमतेद ्भवित । सवसहेषे ु चतैपितत-े
ाानतो िवशषेूितपिन  िह सदंहेादलणम ।् तऽावसायो
िमित ााामः ।
उत-े मुसशंयं चिेयविृूितपःे । ादतेत ्, यऽ
सहेः ात ।् नवैाऽ सहेः ूाः, िकिह ौोऽाितवृरेवे
महणम ।्
आह- िकं पनुः कारणं यने िनिमािवशषेऽेिप ौोऽािदवृरेवेाऽ
महणं ूाोित, नाःकरणवै ूम ?्

उत-े तऽ च मुा ौोऽािदविृः । कात ्
? साािषयमहणसामा त ।् नाःकरणम ्, तारणे ूितपःे ।
गौणमुयो मुे सितपिः । तथा- गौरनबुः
अजोऽीषोमीय इित वाहीको नानबुते ।
आह- यदीयं ौोऽािदविृरवे ूिमभपुयेत े क एवं सित
दोषः ात ?्
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उत-े रागािदिवषयं यिान ं िलंगिलंिगपवू कम ्, योिगनां च
ानभिूमकास ु िवहरतामनमुानागमतीतं ूाितभं यिानमुते
तपसंयें ात ।् कुतः ? न िह सखुादयः ौोऽािदविृबााः,
योिगनां चातीियं ानिमित । यथाासं त ु िबयमान े तऽेिप िवषयाः,
तषेां योऽवसाय ूं केन वाय त े ?
आह- ूितिवषयमहणं तिह िकमथ म ?्

उते - ूितिवषयमहणमसदुासाथ म ।् अवसायो
िमतीयुमान े मगृतिृकाऽलातचबगवनगरािदष ु
अिप योऽवसायद ्िमित । ूितिवषयमहणा ु तषेां दुासः
कृतो भवित ।
आह- यवें िवषयावसाय इवे चोताम ।् िकितमहणने ?

उत-े ूितमहणं सिकषा थ म ।् िवषयावसायो
िमतीयुमान े िवषयमाऽे सयः ात ।् ूितमहणे पनुः
िबयमाणे ूितरािभमु े वत त े । तने सिकृिेयवृपुिनपाती
योऽवसायद ्िमपुलते ।
आह- क पनुरतीियसिकष ूं ूाोित ?

उत-े अनमुान । कात ?् ति िलदशनादसिकृ े िवषय े
भवित ।
आह- अनमुानाूसः । सामािविहत िवशषेिविहतने बाधनात ।्
सामाे िह िवषयमाऽऽेवसाय ूं िवधाय िवशषे े
िलिलिपवू केऽनमुान ं शाि । सामािविहतं च िवशषेिविहतने
बात,े यथा ति ॄाणेो दीयतां तबं कौिडायिेत ।
उत-े तृेिह ूं ूाोित । तऽायमपवादो
नािभिनिवशत इित ।
आह न, तृःे, ूमाणािधकारात ।् ूमाणािधकारोऽयम ।् न च ृा
िकंिचत ्ू मीयत े । तृःे ूिमतऽेथ ूाभा वात ।्
उत-े सशंय तिह ूाोित ।
न सशंय, अवसायमहणात ।् अवसायो िह िमुते ।
न च सशंयोऽवसायोऽिनितात ।्
उत-े इियाराकूतिवषये त ु ूसः । एवं
तहियाथ सिकृिेयवृपुिनपातीित दोषो न भवित ।
आह- रागापुसंानम ।् यिद सिकृिेयवृपुिनपाती
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योऽवसायद ्िमपुयेत,े तने रागािदिवषयं
िवानमतीियां न ूाोित । तोपसंानम क्त म ।्
उत-े न तहदं ूितमहणिमियिवशषेणं िवषयं िवषयं
ूित यो वत त े तिन य्ोऽवसायद ्िमित । िकिह-
अवसायिवशषेणं िवषयं िवषयं ूित योऽवसाय इित ।
आह- अवसायिवशषेणिमित चते ्, शापुसंानम ।्
शादीनामवे तने ूं ूाोित । तषेामपुसंान ं कत ं
ूाोित । िकं कारणम ?् अःकरण तःै सिकषा नपुपःे ।
ूितमहणं सिकषा थ िमित पवू मितसृं भवता ।
तदेानीमःकरणिवशषेणम ।् न चाःकरण
शािदिभः सिकष  उपपत,े ौोऽािदवयैू सात ।्
ािरारभावापघातूसा । ताुरमिप गा ूितमहणं
ूााना मुते । रागापुसंानािेत ।
उत-े अु तहियाणां ूित िवषयमहणं िवशषेणम ।् यंू
रागादीनामपुसंान ं कत िमित तऽ ॄमूः । एकशषेिनदशात ्
िसम ।् एवं तिह ूितिवषयावसाय ूितिवषयावसाय
ूितिवषयावसाय इित सपाणामकेशषेः किरते । तऽकेैन
बिहरिैय ू पिरमहः । ितीयनेार
ूाितभिेत रागािदिवषयं योिगनां च यिान ं तत स्गंहृीतं
भवतीित ाातं ूम ।्
आह- अनमुानिमदान वम ।्
उत-े
॥ िऽिवधमनमुाममाातम ।् ॥
अनमुान ं िऽूकारमाचायराातम ।् पवू वत ्, शषेवत ्, सामातों
च । तऽ पवू िमित कारणमुते । य िह यत क्ारणं स लोके तवू क
इुते । यथा तपुवू कः पटो, दवेदपवू को यद इित ।
पवू माीित पवू वत ।् शषे इित िवकारनाम, िशत इित कृा ।
तथा चोम ्- न शषेोऽरे जातिमि । नापमने जातं
सवतीथ ः । शषेोऽाीित शषेवत ।्
तऽ पवू वत य्दा कारणमिुदतं भिवषयं काय  ूितपते ।
तथा मघेोदय े भिवं वृःे ।
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आह- नतैददुाहरणमनकेाात ।् न िह मघेोदयोऽवँयं वृःे
कारणं भवित, वाािदिनिमूितबसवात ।्
उत-े यिद तिह कारणशिं सहकािरशरानगुहृीतामूितयोिगन
ा काय  िं ूितपते । तथा यदा
लौहदडािदसाधनसे ापारवता कुकारणेािधितां
मदृमपुल घट, तदा पवू वत ।्
शषेवत ्- यदा काय िनवृ ितं ा कारणसावं ूितपते ।
तथा कुमारकं ा यसमापिम ।्
आह- नतैददुाहरणम ।् अनकेाात ।् न िह यसमापिपवू क एव
ूाणभतृां ूाभा वो, िोणादीनामथोििवशषेौवणात ।्
उत-े यदा तिह ूभानरंुिजतमिरं ा चाकयोदयं
ूितपते तदा शषेवत ।्
आह- एतदिप नादुाहरणम ।् अनकेाात ।् न िह ूभाऽनरुागोऽिरे
चाक िनिम एव भवित । िकिह िददाहािदिनिमोऽिप ।
उते - यदा त ु नदीपरंू ा विृं ूितपते तदा शषेवत ।्
एतदिप नादुाहरणम ।् अनकेाात ।् नदीपरू िह िनिममनकेिवधं
भवतीित िहिमलयनसतेभुगंगजबीडािद । तादयुमतेत ।्
उते यदा तिह पण ा शाकं ूितपत,े अकुंरं वा
ा बीजिमित तदा शषेवत ।्
अथवा पनुरु पवू कमवेोदाहरणम ।् यंू- अनकेाािदित अऽ ॄमूः-
वीतावीतसामा त ।् वीतावीताां हतेभुतूाामिभूतेाथ िसििरित
वामः । ूसिंगधमा रिनविृमखुने चावीतूयोगः । तऽ यदा
ूसिंगनां िहमिवलयनादीनां दशेकालिलःै ूितषधेः िबयते तदा
मुसशंयं ूितपिभ वित । दशेावद ्यथा- दिणापथ े
नाि िहमिवलयनसवः । कालतो यथा ूावृाले । िलतोऽिप
याुगवधेकुँयामाककासऽूशकृभतृीनामनपुलथोकषादीनामपुलः
।
तात प्िरशषेतो मेा एवाप इित । ताानकेाः । एवं कृा
पवूा यदुाहरणािन उपपािन भवि । दशेािदिवचारसामा त ।्
सामातों नाम यऽकैदाऽथ योरिभचारमपुल
दशेारे कालारे च तातीययोरिभचारं ूितपते । तथा
िचूमािसं ा िचूमारणेारािं
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ूितपते ।
आह- नतैददुाहरणम ।् अिवशषेूसात ।् सव ऽवै
नमुान े िचदथ योरिभचारमपुलाऽ
तातीययोरथ योरिभचारं ूितपते । तथा िचत ्
साधनवतो मिृडाद ्घटिनिमपुलाऽ साधनवतः
िपडाराटारिनिं ूितपत,े तथकैऽ नदीपरूाद ्
विृमपुलाऽ नदीपरूाराृरमवसीयते । तथा च
सित ऽयाणामिवशषेूसगंः ।
उत-े यदा तिह सहभवुामके िविशगणुमपुल शषेाणामिप
तमनमुीयत े तदा सामातोम ।् तथा वृादके फल
पाकमपुल शषेाणां वृाराणां च पाकोऽनमुीयत े । आह- एतदिप
नादुाहरणम ।् अनकेातात ।् न िह सवषां फलानां तुकालं पाको
भवित । पवूा परकालिनात ्, िनिमभदेा । उत-े यदा तिह
समिुादकेमदुबिबं ूाँय शषे लवणताऽनमुीअते । ाां वकंै
पलुाकमपुल शषेाणां पाकोऽनमुीयत े तदा सामातोम ।् आह-
नतैददुाहरणम ।् अकृसहात ।् वयमपुिरादाचाय ः
᳚सामातु ादतीियाणां ूतीितरनमुानािदित ᳚ (kA0 6) ।
तऽवैं ूमाण े पिरकमान े काय कारणयोघंातानां च
सखुःखमोहभावोपलााऽाहङकारूधानानां समिधगमः
ात ।् न पुष, तातीयाथा नपुलात ।्
उत-े यदा तिह िचमण
धमा रािभचारमपुलकैधमपलािजातीयऽेानपुल
धमा र ूितपिदा सामातोम ।् तथा -
दवेदे गमनाशेारूािमपुलााोितषां
दशेारूागे मनमनमुीयत े । तथा ूासादादीनां विृपवू कं
दीघ मपुलौषिधवनतीनां दीघ दशनािृरनमुीयत े ।

आह- नतैददुाहरणम ।् पवूणािवशषेात ।् काया त ्
कारणािधगमः शषेविदित पवू मितसृं भवता । अऽािप च
दशेारूािलणात क्ाया द ्गितलण कारणािधगमः । तात ्
शषेवामातोयोरभदेूसगंः ।
उत-े न, अिनयमात ।् यऽ िह िनयमतः कायण कारणमिधगते
तषेविदित अयमदिभसिः । न त ु तदि सामातो े ।
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कात ?् सघंातसामाात ।् पारा सामासाधनमिप ँयते ।
यथाह- अिभचारािशषेा ु ूतीताः ूितपादकाः इित ।
सासाधनसामायोरिप ँयत,े यथाऽिनः शः
कृतकािदित । तऽवैं सित िनयमवािदनः ूिताहािनः ।
एतनेािसिवानकैािकसाधनाभासाः ूुाः । त े िह
सशंयिवपय याानहतेकुादगमका इित ाातमनमुानम ।्
आह- आवचन िकं लणिमित ?

उत-े
॥ आौिुतरावचनु ॥ ५ ॥
आा नाम रागािदिवयुागृमाणकारणपराथा ः ाितः ।
ौवणं ौिुतः । आा चासौ ौिुतराौिुतः । अथवा
आाऽाीाः । अकारो मथयः । तथा तुो घट
इित । आेः ौिुतराौिुतः । आौिुताौिुतः ।
सपािणिमकेशषेः । तऽ पवूणाौिुतमहनने ूितपादयित
अपुषबिुपवू क आायः, तः पुषिनःौयेसाथ ूवत मानो
िनःसशंयं ूमाणिमित । ितीयने मािदिनबनानां च तृीनां
वदेातक ितहासपरुाणानां िशानां नानािशािभयुानां चामनसां
यचमाणिमतेिसं भवित । तशुोऽवधारणाथ ः ।
आौिुतरवेावचनं न शमाऽम ।्
एवं सित यं तारीयःै िशशंपािदशानां
िनिव कमनमुानऽेभा विलणािदित तदयतः ूितिं
भवतीित ाातािन ूमाणािन । एतःै पवूं ूमयें यथां
ूितपिमित ॥ ५॥

कािरका ६-७

आह- अु तावदरािकष भाजामथा नां ूणेोपलिः ।
असिकष भाजामिप चोपलसानामनमुानने । य े तीिया
भावाषेामभुयवलैयााि ूानमुानाामपुलिः ।
आगिमके सव वादिसिूसगंः । इतोऽमवेामहणं ूाम ।्

52 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

तऽ यमतेाविः ूमाणःै सकलपदाथा वबोध इित एतदयुम ।्
उत-े ादतेदवें यकेपमवेानमुानमधीतं ात ्, िकं तिह िऽिवधम ।्
तऽ समवे पवू वषेवती ूागनभुतूसिवषयफले इित
कृा न ताामशषेपदाथा िधगमोऽपुगते ।
॥ सामातु ादतीियाणां ूिसिरनमुानात ।् ॥
यतेामातोमनमुानमतेादतीियाणामथा नां
समिधगमः ूवगः । कथम ?् यथा िह
कृतकािनयोघ टे सहभावमपुलाऽ शादौ
कृतकदशनादिनमनमुीयत े । एवं शकलादीनां तातीयता
चनािदपवू किसःे, काय कारण सखुािदजातीयतया
तवू किसःे, शयनादीनां च सघंाताारािसःे,
काय कारणािप सघंाताारािसििरित सविमं
सहृीतं भवतीित । यषेां त ु शषेवदवे सामातों
तषेां त काय ारणे समिधगमहतेुात प्ुषामहणूसगंः ।
वृौ कायपचाराददोष इित चते ्ातम ्, यिप पुष
काया भावथािप पुषामहदहारिवशषेाणां साते काले
विृषेां महणिमुम ।् कात ?् विृशिरषेां
काय नेोपचिरता माानं यनुीित । तायुम ।् कात ्
? हेरािभधानात ।् यिद वृा महणं पुष सपूपादमभिवत ्
सहंतपारा माचाय हतेुने नावत ।् ताविृभतूिमवँयं
शषेवामातोयोरथा रभावोऽपुगः । तात ्
िसं सामातोादतीियाणामथा नां समिधगमः ।
त ूयोगमाऽभदेािैवम ।् वीतः अवीत इित ।
तयोलणमामनि-

यदा हतेःु पणे सािसौ ूयुते ।
स वीतोऽथा नरापेािदतरः पिरशिेषतः ॥
पं िह साधन ििवधम ्- साधारणमसाधारणं
च । तऽ साधारणं सासहभावी तितपिहतेुने
यथावदाौीयमाणोऽथा ा । असाधारणं पनुः पिरमाणमयः
सघंातपराथ िमािद । तऽ यदा हतेःु परपमपे
यथाथन पणे सािसावपुिदँयते तदा वीताो भवित ।
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यदा त ु साादथा रभतूानां ूसिंगनां पेमपोहं कृा
पिरशषेतः सािसावपिदँयते तदाऽवीताो भवित । तथा न
चते प्रमाणपुुषेरकम दवैकालभावयाो जगिः
सवित पिरशषेतः ूधानािदित तदा पनुरवीताो भवित । तऽ
यदा वीतो हतेःु बुावविहतिवानसपं िवानारमादधानने
वा ूितपाादौ वाभावमपुनीयत े ।वामरणेाथ  बुरे
सबंामियतमुशात ्, तदाऽवयिववां पिरकते ।
त पनुरवयवाः
िजासासशंयूयोजनशूािसशंयदुासलणा ााम ।्
ूिताहतेुाोपसहंारिनगमनािन परूितपादनािमित ।
तऽ ातिुमा िजासा । कित कं्िचपसाह-
पुषं ातिुमािम । िकमि नाीित ? कुतः सशंय इित
पय नयुुः ूाह- अनपुलमानोभयथा ात ।्
इहानपुलमानमभुयथा म ्- सूतमसूतं चिेत । सूतं
चाक मडलापरभागािद, असूतं च शशिवषाणािद । अयमिप
चाा नोपलते । अतः सशंयः िकमि नाीित ? िकमािायाः
ूयोजनिमित पृो ाच े - शातािधगमः,
तत मोावािः । कथिमित ? यिद तावदयमााऽि ततोऽ
अूकृितौदासीिवभुािदसिवानारैाॅाििवपभतूादपवग ू ािरवँयभंािवनीित
यम ्ािवानाोोऽवात
इित तामथ वद ्भवतीित । अथ नाीित
िनीयते तने सामातोादनमुानादऽेिप
पदाथा  न सीित िवूलभिूयमाष
दश नमपहायामहििवगमाोकोमवलनं शूं
ानिवषयमपुसाधैातकुेशिनरोधलणमािकं
िनवा णमवातीित । शायमथ िनतेमु ्, ूमाणऽयपिरमहािदित
वित,े दुा सशंयं साावधारणं ूिता । सा
यदवधारणमि पुष इित सा ूिता ।
साधनसमासवचनं हतेःु । सातऽेननेिेत साधनं िलम ।् समासः
संपेः । साधन समासवचनं साधनसमासवचनम ।् साधनमहणं
तदाभासूितषधेाथ म ।् न िह तािन साधन,ं सशंयिवपय यहतेुात ।्
समासमहणमवयवारावकाशूदानाथ म ।् िलिनदशमाऽं हतेःु ।
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यु त सासहभािवलणः ूपः सोऽवयवाराणींु
भवित ।
उदाहरणऽ िनदशन ं ाः । त साधन साने
सहभािविनदशन ं यदसौ ाः । तथा सहंकािरणां
पराथ ं ,ं यथा शयनासनरथशरणानाम ।् ितरकेवीत
ूसिधमा रिनविृपादभू त इित तदथ
वधै ा उते ।
सादायोरकेिबयोपसहंारः उपनयः ।
सा चरुािदपारालण, ा
च शयनादरेकेिबयोपसहंारः । तऽाथा रभतूात ्
साायोरसा नकैिबयोपपते । तनेवै
तािनदशनािदतो धम सामााथदें तथदेिमकेिबयोपचय त े ।
यथा शयनादयः सहंताराथा  एवं चरुािदिभरिप
पराथभ िवतम ।् योऽसौ परः स पुषः ।
तशािताासो िनगमनम ।् हतेुाोपसहंारापेया यः
पनुरासः तिगमनम ।् तथा- तादि पुष इषेामवयवानां
पररसाििशाथ ः समदुायो वािमपुिदँयते ।
वामनकंे यदा गणुीभतूाथ मथा रोपकािरािदतरणे ससंृत े
तदा शामकंे वािमवसीयते ।
आह- िजासानिभधानम ।् तितरकेेणािप यमथ गतःे ।
िनयव परूितपादनात ।् यथा िह यमुते
िनतेःु ूयथवैाः ूा इतेाम ।् न च
यमवेाथ ूितपमान िजासादीनां तऽ ापारः । तात ्
पराथ मषेामपुादान ं न कते । सशंयवचनानथ म ्
च, ूतीताथ ात ।् िनितौ िह वािदूितवािदनौ पयोः,
तयोिरतरतेरसशंयपय नयुोग े नाि ूयोजनम ।् िकंचात ्-
ूयोजनशूावचनं च । साधनापुगमादवे
ततीतःे । न िह महतां िनयोजना ूविृपपते । न
चाशऽेथ िहमवमीकरणािदष ु ूवृःे । तादनथ कं
तदिभधानम ।् तावे भावािदित चते ्ादतेत स्ु िजासािदष ु
तािधगमं ूित ूविृभ वित, असु न भवित ।
तादतेािप साधनं भिवीित । एतानपुपम ।्
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कात ?् अितूसगंात ।् सााःकरणिेयालोकिवषयषे ु
ूविृदशनाषेामिप साधनं ात ।् अिनं चतैत ।्
तािासादयोऽनथ काः । ूितादयो िव िहताः । कथम ्
? साावधारणावयवारेपुपःे । यिद साावधारणं
ूितेुते तने सा हतेोा वा यदवधारणं
तदिप ूिता ूाोित, िनिमािवशषेात ।् साशो यं
सामाविृः । न यमरणे िवशषेऽेवापियत ुं शत
इित । िकं च हतेलुणानपुपि, साधनानपुदशेात ।् यो िह
साधनसमासवचनं हतेिुरतेणमाच े तने ूााधनमिभधयें
ात ।् ततो वममु समासवचनं हतेिुरित न चवैमुम ।्
तादलणमतेत ।् िकंचात ्, समासवचनं च िवरिनषधेूसात ।्
यिद िह समासमहणं िबयते िकं ूां योऽयमाािकानां
भदेानां काय कारणाकानां चकैजाितसमयो  इवेमािदः
साधनूपः सोऽहतेिुरंु भवित । तात स्मासमहणमिनम ।्
िलािभधानाददोष इित चते ्ातम ्, िलं िह नः साधनम ।्
ताऽ िनदशः कृतः । तामितजाािददमिनमारोत,े
न मादािदित । एतदयुम ।् कात ?् त िधा िभ
पधा साधनभावात ।् ति िलं वीतावीतनेेम ।् तने िधा
िभम ।् तऽािप वीतः पूभदेः इतः समदुायािृकै
िलमशं वुिमित । िकात ्, ालणायोग,

शाथ लणऽेिनूसात ।् तिदशन ं ा इित ।
अऽ शो वा यने सासाधन े िनदँयत े स ाः ात ?् अथ
वा यऽ िनदँय त े ? िकातः ? न तिद तावः पिरगृत े
तत उपनयलणं बाते । कात ?् न िह यथाऽिभधान ं
तथा सािमकेिबया युते इित । अथाथ ः पिरगृत े
तनेािभधये वाानवयवाावयविवरोधः । िकात ्-
ाोपनयिनगमनाभदे हते ुू िताथा िभधानात ।् साधनमवे
साािवनाभािवलणं ाोपनययोः ूायय(yya)ते ।
ूिताथ च िनगमन नावयवारं युत े ।
उत-े यते िनयनेाभावगमनारूायनाथ
िजासानिभधानिमित अऽ ॄमूः- न, उात ।् उमतेत ्
परुााां िजासादयः । सव चानमुहः कत 
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इवेमथ शााानं िवपििः ूतायत,े न
ाथ सषबुथ वा । तऽवैं कमान े य े
ुाााित नवैषैामानथ म ।् अथतैदिनम ्- यं
सिधिवपय ाुबुनमुहाथ िह सतां िविनयः
शाकथे ाघातः । िकं च िनयमानपुगमात ।् न िह
वयमषेामावँयकमिभधानमाचह,े िकिह यदा ूितवादी
पय नयुेु- िकं िजासस इित अवँयमिभधानीयं शिमित ।
केन धमण, िकं िनोऽिन इित ? कुतः सशंयः ? मतू ात ।् यु
न पय नयुेु न तं ूते े वााः । िचदानथ ात स्व ऽ
ूस इित चे इतरषेामिप तसात ।् ूितादीनामिप तिह
िचदनिभधानमतषेामिप सवऽावचनं ूसते । तथा च
भवतों किच ु िकित ्ू िसमवे भवतीतरोिरिप
साधनं भवित, श इवाथ यूतीताभयानिभधानिमित ।
यदंु िनितात स्शंयावचनिमित असदतेत ।् कात ्
? उात ।् उमतेत स्ित पय नयुोग े तचनिमित । एतने
ूयोजनशूाी ूेु । यो िह पय नयुुीत िकं ूयोजनोऽयं
शो वाऽयमथ  इित तं ूित वामतेत ।् यदंु तावे
भावािदित- न, अनपुगमात ।् न ॄमूो यात स्ु िजासािदष ु
तािधगमसावादतेषेामवयविमित । िकिह यं ूषेां
ूितपावभावगमनं तं ूतेािन साधनिमित । यदंु
साािभधाियनः ूितापुगमातेुायोरिप तस
इित अयुमतेत ।् कात ?् िजासादःे सावे सित ततीतःे । यिप
साशोऽयमिवशषेणे िसादथा रमाच े तथािप यं
ूित िजासासशंयूयोजनशूाय दु सशंयं
साावधारणं ूिता, न हतेुायोदीसदतेत ।्
िकंचात त्ावऽेिवरोधात ।् यदा त ु िजासादयो हतेौ ाे वा
भवि तदा िकं कृतकः शोऽथ न कृतकोऽथ बिुिन ा
िणका विेत भववे तदवधारणं ूिता । यदुम ्
साधनानपुदशेातेलुणायोग इित असदतेत ।् कात ?् लोकूिसात ।्
यथा सावनेिेतः प इित ूितालणमाचाणो भवा
सालणमाच,े कात ?् साधनीयं सािमित लोके िसात ्, एवं
साधनसमासवचनं हतेलुणमाचाणा वयं न साधनमाचहे ।
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कात ?् सातऽेननेिेत कृा साधनिमित लोके िसात ।् उपे
वाऽनमुानिनदशात ।् िलं िह नः साधन,ं त िनिदिैमित ।
यंू वीतावीतभदे े सित पधा साधनभावािदित, अऽ ॄमूः,
अयुमतेत ।् कात ?् समासमहणसामा त ।् अतएव समासमहणं
िबयत,े साधनपािभधानमाऽं हतेिुरित यथा िवायते ।
ूपवयवाराणीित । एतने िवरूितषधेूसः ूयुः ।
कथम ?् न िह समासशायमथ  इित कृा । यनुरतें
शाथ कनऽेिनूसाद ्ालणायोग इित, अु
तावो ाः । यंू उपनयलणं बात इित
अनपुपमतेत ।् कात ?् असवे सित सरे काय िवानात ।्
शऽेसवादथ काय िवाामः । अथवा पनुरथ
ाः । यूमिभधये वाानवयवाावयविवरोध
इित अथऽसवाे काय िवाामः । यदुम ्
ूिताहेथा िभधानाद ्ाोपनयिनगमनानां नावयवारिमित
अयमदोषः । कात ?् अूितानात ।् न तेदािभः ूितायते ।
िकं तिह ूमयेवचनं ूिता । ूमाणपमाऽवचनं
हतेःु । त ूमयेसहभािविनदशन ं ाः ।
साायोध म सामाादकेिबयोपसहंार उपनयः ।
समदुाय सािसये ापारिनदशो िनगमनम ।् तादयुमतेत ।्
िकंचात ।् एक साधनभावपिरकनाविरकन े
दोषाभावात ।् यथा वाम ए्वं च तदथ  मुौ शाथ,
तयोरिभाथ ािदपुगमादकेमवेाथ मभागमबमं च
बुाववा ौोऽमाािनकृतकूमयेािदलणानां
शीनामपोाराासाधनसशंयपापं वारो िभमाचत,े
न चकैाथ धम ाासाधनसशंयािभधानानामकेमनषुते ।
तथकै साधन साधमतहभािवलणानां
शीनामिभधान ं हतेुाािदनाऽवयवारं नः ात ।् तऽ यं
ूिताहेथा िभधानाद ्ाोपनयिनगमनानां नावयवारिमित
एतदयुम ।् तांू दशावयवो वीतः ।
त परुायोगं ामाचाया  मे । िकं कारणम ्
? अवीतलणािवरोधात ।् अवीत िह लणं पिरशषेतः
साानमुहः । तऽायिदना पणेािधगते ूधानलणे धिम िण
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परपूितषधेमाऽणेोपसहंारे िबयमाणे पिरशषेलणं
बाते । कात ?् इह ूितषधेमाऽमादावुत े । तने यथा
हतेिुवरोधारमाविदो न मुते तथा हेभावात ्
ूधानादिप नोते इित शं कियतमु ।् अतवदेोऽिप
चावीताते । तथा सित कः पिरशषेः ात ?् पणे त ु पिरिे
धिम िण उपसहंारो यथावदवकते । न चेरमावािदो
मुते पिरशषेतः ूधानादवे मुते इित
यथोेोऽयािद इंु भवित । ताावीतूयोग इित
िसं सामातोादनमुानादतीियाणामथा नां समिधगम इित ।
आह- न, कारणारतोऽनपुलमानानाममहणात ।् यिद
सामातोादनमुानाव परोमिधगते इपुगते
ूािमदं यषेामथा नां कारणारतोऽनपुलिषेामिप तादवे
महणम ।् तथा-
॥ अितराामीािदियघातानोऽनवानात ।्
सौावधानादिभभवामानािभहारा ॥ ७ ॥
तऽाितराावत त्था ूोीन शकुनःे ।
अितसामीादनूभतृीनाम ।् इियघाताादीनाम ।्
मनोऽनवानाकटादीनाम ।् सौाुादीनाम ।्
वधानािरयादीनाम ।् अिभभवायू ू काशाहादीनाम ।्
समानािभहारादनकेूदीपूभाणाम ।् चशादैय योगावेादीनाम ।्
न चाहित भिवत ुं धम सामाानपुपःे । तादयंु
सव मतीियमनमुानमािमित ।
उत-े शं तावारणारतोऽनपुलमानं
िकंिचामातोादनमुानादिधगमु ।् तथा समीपावित
शकुनरेयने चषुा महण,ं यथा यथा त ु िवूकष ूितपते
ूिणधाय चगुृ त े तावावमणेादशनमपुसाः । तऽ
दशेिवूकष ूचीयमानऽेदशनमपुचीयमानमवगाादशनमिप
पातेकुमनमुीयत े । तथा नाितसमीपावित
िाुटमाकारमवधाय  पाथा यथारापसते
तथा तथा ूितपमानदशनशयोऽनमुातारः
कृसारानूभतृीनाममहणमितसामीादनमुीयत े । तथा
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िगिरसिरमिुसमीपवित न ं ौवणूितघाितनं ूाक ् शमपुल
पािवे दशे े शमगृानाः ौवणोपघातमनिुममते ।
॥ तादिप चािसं परोमाागमााम ॥् ६ ॥
तादिप चािसिमननेागमिवषये सामातोानवतारमाच े ।
परोिमित िवषयं ूित िनिदशित । आागमाािमित िवषियणमाह ।
एतं भवित- तादिप सामातोादनमुाना
िसित ूमामिप यमं
कारणारूितबिवषयभावमपरों वा गा पवग दवेतािद
धम सामारिहतं तदाागमााम ।्
सववादिसिूसादूामायिमित चते ्ादतेत ्,
यिद ता गमः ूमाणीिबयते तने ूितशां
यऽेिभयुाषेां ूामायिमवँयमपुगम ।्
एवं सित सवा चाय ू ामायादनकेिवकिविचऽा
तकविृिरपिरिनिताािः ूसते ।
तथा च सित िजासनूामपवग ू ाििवघातः ात ।्
तािषजवे भवता परोपदशेः ूयुो नाानयं
ूीणाित । एतायुम ।् कात ?् आलणानवधािरतात ।्
पगतरागािददोषाणामसिधमतीनामतीियाथ नामीरमहषणामामाचह,े
न सवषाम ।् यिद चाोऽवेधंमऽि भवत ु ूमाणम ।् िकंचात ।्
िवषये च तामायादोषवात ।् य खिप यो िवषय
तििषये वचोऽरणेािप साधनं ूमाणिमवँयमपुगम ।्
इतरथा ूितशामाचारिितिनयमानामाथा नामूितपिः ात ।्
एतनेािखलिलादागमोऽथा रम ।् याहतािभधानने यिुरिते
ताुपेािादागमोऽथा रिमित ।
आह न, अयितरकेाामिधगमहतेुात ।् यथा
कृतकािदधमऽिनादौ िवषये दभावे चा
इिनऽेथ िनयमादधाित एवं शोऽिप ाथ तातीय े न
ः ूितपिहतेभु वित । तादनमुानादिभ एवायिमित ।
उत-े चािदिदानीमसाधारणिवषयषे ु का ूितपिः ािदित ?

आह- अवयवापेाशो नकेेष ु वचनषे ु वत त,े
जाितिगणुिबयास ु च, तथा िडािदशः, तादवेजंातीयकानामिप
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चानमुानादभदेः ।
उत-े गा दीनां तिह कथमनमुानिमित ?

आह- आवचोऽिवसवंादसामा त ।् यथा हरैयकूभतृीनामाानां
वामिभचािर एवमीरमहष योऽिप चााः । तादषेामिप
वामिभचारीित शमऽािप सामािवषयं कियतमु ।्
एवमनमुानमवेागम इित ।
उत-े यमयितरकेाामिधगमहतेुाोऽनमुानिमित
अऽ ॄमूः न, अूितानात ।् न िह वयं
वहारानपुाितनां वृादीनामागममाचह,े
िकं तिह गा दीनामपरोिवषयाणाम ।्
तादूितानादनपुालोऽयिमित । उपे वा वपेात ।्
अथवोपेािप सव शानामागममनमुानादथा रभावं ॄमूः । तथा िह
कृतकािदित िलं चडालकापािलकैरिप ूयुमान ं साहचया पे ं
िनयमादधाित । न वृिवशषेमपेत े । वृिवशषेापे ु
शः । ता िलम ।् िकं चात ि्वपय यात ।् न िह िलं दशेारे
िवपयित । श तु ो िवपय यः । स एव िह शो दशेार,े
कालारे त ु ाथ न ूाययित अथा रं च ूशसंित ।
सानपुलिेरित चते ्ादतेत ्, सारं
दशेारऽेनपुलितम ।् तााथ िवपय य इित । एतदनपुपम ।्
िलवधैा त ।् न िह ूािभमत िलिन उपलौ
गवादिेलं नोपलते । शपूलमानो गवादौ नोपलते ।
ता िलम ।् िकंचात ।् दशेिनयमात ।् न िह िल दशेिनयमो
ः । अि त ु श दशेिनयमः । तथा शवितग ितकमा 
काोजेवे भाते । रंहितः ूाषे,ु तथा दाितलवनाथ ः,
दाऽमदुीषे ु नाऽ । ता शो िलम ।् िकंचात ्, इतो
िविनयोगात ।् ाभािवकं िलम ।् न िह धमूोरेपकृ शतऽेु
वायावाकाशऽेऽ वा िनवशेियतमु ।् शु यऽ वुरिभूायऽ
तऽ िविनवेँ यत े । यथ वृादयः शाः ाथा ुयािदष ु
ूिसा आदै ु िविनवेँ ये । ता ते िलम ।्
सवा िभधानशिाादोष इित चते ्ातं सवा िभधानशिः
शः सवा िभधयेशिाथ योः पुषापारणे शववदेः
िबयते । कथम ?् अयमवे शोऽाथ  ूायको भवत ु ।
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अयमवे चाथऽनने शनेािभधीयताम ।् एतावित पुषापारः ।
ता ाभािवकः सो वपेया त इित ।
एतदपुपम ।् कात ?् सतुरामनमुानादथा रूसगंात ।् एवमिप
कियाऽनमुानातुरां शाथा रमापते । कात ?् न िह
यथा वबपेया सवा थ  सतः श शवदेथा
सवा थ िलं वपेयाथा रादविते । यथा चकैः
शो जगवेमिुदतः पुषिविनयोगापेः सव मथ मिभधात ुं
समथ थकंै िलं कयािचुा सवा थ ू ायनसमथ म ।्
ता शो िलम ।् यनुरतेम च्ादीनामवयवापें
सामामपुगते । तदयुम ।् असाधारणात ।् अनमुानाभावे
शूिसोऽथ  इित ाघातः । िकं चात ।् जाािदसाात ्
जाितगणुििबयाणां च पररतोऽथा र,ं समदुाय
साः । तादयुमषेां तदपेया सामािवषयम ।्
यदुमावादािवसवंादसामाागा िदशानामनमुानिमित, अऽ
ॄमूः- एतदनपुपम ।् कात ?् ूमाणिवषयात ।् समषेां
सामापिरकना, सा त ु ूमाणिवषया न त ु ूमयेिवषया । ूमयें त ु
सामामनमुानमेयमपुगमो वः । तासाधारणागा दीनां
ूितिषम ।् तातािमयमाशानमुानमवेागम इित ।
अः पनुरनमुानागमयोरभदेूित इदमाह । गा दयः शा
न ूमाणम ।् कात ?् ूमाणारणे तदथा नपुलःे । य िह
शाथ ः ूतोऽनमुानतो वा नोपलते स न ूमाणम ।्
इतरु ूमाणम ।् तथा नाीरे पमाॆवन,ं पिथ गडुशकटं
िवपय िमित । न च गा िदशानामथ ः ूमाणारणेोपलते ।
ताथा िवभरुाा सवऽ सखुािदसवािदवेमादयो बौं
ूित धिसादयो यथाथा था वदेशा अिप ूायणेिेत ।
एत ु न युपम ।् कात ?् अायने सव शापवादात ।् का
ऽ यिुय ददािदिभरनपुलमानाथ ूमाणभतूानामिप
वामयथाथ ात ?् सवणे चावँयं किदा च
वामाथ िमपुगम ।् अतोऽयं तवाऽािप समानः ूसगंः ।
न च ूमाणं ाथ िसये ूमाणारमपेत े । तऽ यिद श
ूमाणारापें यथाथ माौीयत े तने न केवलं गा दयः िकं
तिह शा एवाूमाणिमित ूाम ।् अनमुान च ूमाणारिनरपे
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गमकापुगमादागम ततोऽथा रं सतुरां ूसते ।
ताुागमिवरोिधन एविंवधा नािकवादाः ौयेोऽिथ िभ रादपोा
इित ितमतेत ्- अनमुानादिसं वु यदाागमाािमित ।
एवम िऽिवध ूमाणिैियकं कारणारतोऽनपुलमानं च
ूमयें ाातम ।् एता ु यददसिदित ूवगम ॥् ६-७॥
——————-

कािरका ८
——————-

आह, यवें ूधानासूसः । अनपुलौ
कारणारानपुलःे । ति ूािवषये
सितरािदिभरनपुलिकारणनैपलते । त तावत ्
अितराामीावधानााामहणम ।् कात ?् िवभुात ।्
निेयघातात ्, अिवकलेियरैमहणात ।् न मनोऽनवानात ्,
अवितमनोिभरमहणात ।् न सौात ्, शशिवषाणादीनां
सूसात ।् नािभभवात ्, असवात ।् न समानािभहारादकेात ।्
तात क्ारणाराभावतोऽनपुलमानासिमतः ूधानािप
शशिवषाणादीनामिप सूसः । अथतैेत े कारणारं
त नपुलौ विमित ।
उत-े यावं अनपुलौ कारणारानपुपःे
ूधानासूस इित, अऽाु ।
॥ सौादनपुलिना भावात ।् ॥
यंू शशिवषाणादीनामिप सूस इित तदयुम ।् कात ्
? साधनोपपःे । अि िह ूधान सौादनपुलौ साधन,ं
न शशिवषाणादीनाम ।् िकं तत ?् उते

॥ काय तपलिः । ॥
ूधान िह काय त उपलििरतेपिराितपादियामः ।
न त ु शशिवषाणादीनां काय मि । तािषमोऽयमपुासः ।
आह- एवमिप ूितारानथ म ्, एकेन कृतात ।्
सौादनपुलििरेु गत एताभावािदित ।
ताचनमनथ किमित ।
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उत-े न, वीतावीतपिरमहाथ ात ।् एवं िसे यितायं
करोित तत ्ापयाचाय ः वीतावीताामिभूतेाथ िसिः ।
ूा सौाितशयादनपुलििराचाणः ूितपादयित
परुाीतः ूयोव इित । एकिं िवषये ौ ूय ुजंानः
समुयने िसिं ोतयित । िकं िसं भवित ? यं
तारीयःै न पथृितपिहतेू वीतावीतािवित तिदमवें
सगंहृीतं भवित । तऽ वीत ूिता सौादनपुलिः ।
त चावीत ूसिधमा रिनविृपणे, नाभावात ्
हतेुभययोगी । कथम ् ? य ूतोऽनपुलमान
काय पलि सौादनपुलिा । तथिेयािण ।
यिद पनुराभावादनपुलिात ्, काय तोऽनपुलिूसः । अि
चयें काय त उपलिः । तााभावात ।् न चदेभावात ्, पिरशषेतः
सौात त्दनपुलििरित ॥
आह, िकं पनुाय यवाधानािे िलमाच इित ?

उत-े
॥ महदािद त काय ूकृितिवपं सपं च ॥ ८ ॥
ति महदहंकारिेयिवशषेािवशषेलणं काय ूधानने
िवसशं सशं चेपुिरावदेियामः ।
आह- ूावाभावादयुमतेत ।् िकं पनुरिधकृदेमुते
ूकृितिवपं सपं च महदािद काय िमित ?

उत-े ािवानाोोऽवात इतेकृतम ।्
एतािन च पररवधै साधू ितपिमरणे न शािन
िवातिुमवेमथ िमदं ूयूते । तााकिको वैसाोपास
इित ॥ ८॥
॥ इित ौीयिुदीिपकायां सितपतौ ितीयमािकम ॥्
——————-

कािरका ९
——————-

आह- आां तावैसािचा । काय िमदमवे तावहदािद
परीिामहे । िकं ूागुरेि नाीित ? कुतः सशंय इित

64 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

चते ्ातम ्- असताथ ूकरणारमपुिते भवता ।
न चािवमानस सशंय ूकरणारऽेिभधीयमान
िनणितं साीमाचाया  मे । अवकाशासवािदित ।
उत-े अि सशंयावकाशः । कात ?् आचाय िवूितपःे । ूागुःे
काय मसिदाचाया ः कणादापादूभतृयो मे । सदसिदित
बौाः । नवै सासिदे । तापपः सशंयः ।
तऽदेान भवतः का ूितपििरित ?

उते ।
नाऽिवमान महदादिेव कार ूधानादािवभा व इित ूितजानीमहे ।
कात ?् सिवशेिवशषेमाऽापुगमात ।् न िह नः कारणादथा रभतूं
काय मुत इपुगमः । िकं तिह िवाकानां
सरजमसामपगतिवशषेािवशषेाः साऽलणोपचयाः
ूितिनवृपिरणामापाराः परमिवभागमपुसााः सूाः शयः ।
तासामिधकारसामा पजातपिरणामापाराणां साऽानबुमणे
ूचयमपुसमानानां सिवशेिवशषेमाऽं म ।् एतां
कनायामसत उौ कः ूस इित ? एतनेवै बाानां तािदकाया णां
पटादीनां सिवशेिवशषेमाऽादसत उिः ूितिषा बोा ।
आह- अिवमानमतेत ।् कात ?् अिस,े नाथा रिसःे ।
यिद िह सिवशेिवशषेमाऽं काय  िसं ादत
एतुते वुम ्- तदपुगमादसरेूस इित ।
तिसम ।् िारभतूावयिवनो िनिूितानात ।्
तात क्ाकिवषाणात श्शिवषाणिसिवदयंु
सिवशेिवशषेमाऽापुगमााय िसििरित ।
इतासत क्ाय म ्, अमहणात ।् इह ौोऽादीनां िवषयभतू
तिधानादवँयं महणने भिवतम ।् यिद च ूागुःे
साय ात त्दिप ौोऽािदसिधानात ग्ृते । न त ु गृत े ।
तादसाय म ।्
अनपुलिकारणसावािदित चते ्, तऽतैात ्, अि ूागुःे
काय ानपुलिकारणं ताद सतोऽमहणं भवित । उरकालं
तिगमात म्हणिमित । एतानपुपम ।् कात ?् अनपुलसवात ।्
ति ूािवषये सितरािदिभरनपुलिकारणनैपलते ।
न चषैां तऽ सवः । तादसदतेत ।् कारणारानिभधानात ।् न
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चाितरािदितिरमनपुलौ कारणारमधीे यतोऽामहणं
ात ।् अतासदवे । िकं चात क्ारणानपुलिूसात ।्
अनपुलिकारणसावााय ामहणिमतः कारणामहणूसः ।
कात ?् अिभदशेात ।् एकेियमाात ्लूा । तिनम ।्
तादयुमनपुलिकारणसावातः काय ामहणिमित ।
ूमाणारिनविृूसादयुिमित चते ्, ादतेत य्िद
तिह ूिवषयमवेाि । ततोऽऽाीतेपगते ।
तनेातीियिवषयानमुान िनविृूसः । अिनं
चतैत ।् ताानपुलरेसाय िमित । एतदयुम ।् कात ्
? िबयागणुपदशेासवात ।् यि ूतो नोपलते
तिययाीित ससंूत े । यथा हा वितानां तणृानामुहनाायःु
गणुने, यथा मालतीलतागने पदशेने वा, काया िदना यथिेयािण ।
न त ु ूागुःे काय  िबयागणुपदशेसवः तादसाय म ।्
इतासाय म ।् कतृ ू याससाफात ।् इह ूाापारोपबमात ्
कता रालमपुिलमानाः काय िवशषेिनयतसामा
साधनमपुादाय ािूये । तेागिप ापारात ्ादथ 
पिरानथ ं ूाम ।् अिनं चतैत ।् तात ्
कतृ ू याससाफात अ्साय म ।् पिरणामापुपने  दोष इित चते ्
ातं कारण पिरणामहूसंषेिूचयणामा न य्ात ्
कऽा दीिन कुव ि नानथ कािन ःु । सं च काय  न िनते ।
क एवं सित दोषः ािदित ? उत-े न शमवें कियतमु ।्
कात ?् मागा रानपुपःे । पिरणामो िह नामावित ि
धमा रिनविृः धमा रूविृ । तऽ सतो धमा र
िनरोधापुगमादसतोिूितानादेमथा रमारते ।
एवं हूादयोऽपुसहंत ाः । तात प्िरणामािदिभरिभभवात ्
कऽा दीनामथ वादसाय म ।् तथा चोम ्-
जहमा रं पवू मपुाद े यदा परम ।्
तादूतुो धम पिरणामः स उते ॥
कुत न साय म ?् आरोपरमयोराािवशषेूसगंात ।् यिद
साय ात त्ने यः िबयाथ ः साधनानामादौ पिरः सोऽऽेिप
ात ।् वा योऽे िवरामः स आदाविप ात ।् कात ?् सदिवशषेात ।् न त ु
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तदि । तादसाय म ।्
इतासाय म उ्िधमायोरिवशषेूसात ।् यिद साय
ात त्ने यथा िनोिधमणािभसः तथा आदाविप ात ।्
यथवैादाविभसः तथाऽऽेिप ात ।् िभसो
नािभसायोः । तादसाय म ।्
इतासाय म ।् जसयोिव रोधात ।् इह जशः
ूागभतूाथ  भावबममाह । सु िबयारहतेुमाह ।
यिद सतो ज ादकैामनयोः ात ् । न तेदि । तादयंु
सायत इित ।
उत-े यं िारभतूावयिवनो िनिूिताना
सिवशेिवशषेमाऽात स्ाय िमऽ ॄमूह- तदिसिः,
भदेनेामहणात ।् यिद तािदो िारभतूावयिवनो िनिः
ात त्ने यथा तकुलाप े पटऽवै वा पटारमािहतं भदेनेोपलते
तथवैोपलते । न तपूलते । तात न् िारम ।्
समवायादमहणिमित चते ्ादतेत ्, सयंोिगनोियोः साधाराधयेभावे
भदेने महणं भवित । समवायलणा त ु ूािपुटयोः ।
तााि भदेने महणिमित ।
तानपुपम ।् कात ?् अिसात ।् िसे
सथा रभावऽेवयिवनाौ च समवाय े सव मतेात ।्
तिसमभुयम ।् तादयुमतेत ।् िकंचात ्ााभावात ।्
महापिरमाणं िमऽािहतं समवायात भ्देने नोपलते
इतेिथ पय नयुु के ाः ? न चानदुातो
वादः ।
ा े न महणिमित चते ्ातमकाय कारणभतूं िं सिप
से न िारं तु इतो भदेने गृत े । तपुटयोु
काय कारणभतूात ्ािः । तााि भदेने महणिमित ।
एतदयुम ।् कात ?् साात ।्
सथा रभावऽेवयिविारवत क्ाय कारणभावः साः
समवाय । अत इयं ािः ात ।् सा चाूिसा इतो न सगतेत ।्
वमेािदवत इ्ित चते ्ादतेत ्- यथा सथा रभावे वमेादयोऽवयिवनः
कारणम ए्वं तवोऽिप ।
एतदनपुपम ।् कात ?् अनपुगमात ।् करणं वमेादयः पट,
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न कारणिमयमपुगमो नः । तात ि्वषमोऽयं ाः ।
िकं चात ।् तदािूसात ।् वमेािदवदथा रं
पटाव इवें ॄवुतदािूसः । िकं चात ।्
शिबयामिूत गुारवतित ूितघातािदित । इह
शा रवित शा रवतीघातो ः । तथा घटाँमिन ।
शा रवां त े पटु इतोऽ तािपमयुम ।्
एवं च िबयादयो वाः । ताुमतेत भ्देानां महणाावयवी
िारिमित ।
इत नावयवी िारम ।् कृकैदशेवृनपुपःे ।
स वयवषे ु वत मानः कृषे ु वा वत त े ूवयवं वा ? िकं
चातः ? त तावत कृ्षे ु वत त े । कात ?् एकदशेमहणे
महणाभावूसात ।् यदनकेेष ु वत त े त कृाधारमहणे
सित महणं म ।् तथा िादीनाम ।् एवं च सित
िवषाणािदमहणे गोमहणूसः । िकं चावयवानवसथाूसात ।्
स वयवान ्ावुंितरकेेणावयवाराभावात ्
केन ायुात ?् अवयवारापुगमे चानवाूसगंः ।
कृकैदशेविृूस समानः । ता सवष ु
पिरसमात,े न ूकेमनकेूसात ।् अनकेाधारपिरसमां
नकंे पािद िमित । िकंचात श्ाहानःे । ूवयवं
पिरसमाोऽवयवीतेिदतो मिूत मताऽवयवने समानदशेः
ात ।् तत यां मिूत मतामसमानदशेिमित त
ाघातोऽवयवपिरमाणं च ूाोित । न महािदपिरसमाादकेिं
च ूाोित । तत यां िमनकेिमिं वा
त हािनरतेावता चा विृभ वी भवते ।् सव था च दोषः ।
ताावयवी िारम ।्
अथा रावानऽेथा रोििवनाशदशनादिमित चते ्
ादतेत -् िवमानषे ु तषु ु पटो न भवित सयंोगलण
कारणारानुःे । सयंोगोरकालं त ु भवित । कारणसामा
िवधमानेवे च तषु ु िवनाशमपुयाित । िवभागादथा रावान े
चाथा रोििवनाशौ ौ । तथा िहमवदवान े दवाःे ।
तादथा रं पटु इित ।
एतदयुम ।् कात ?् साात ।् सां तावदतेत ्-
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िकमऽाथा रमुते िवनँयित वा ? आहोिुवे
समवानिवशषेापे पटािभधान ूविृतिनवृी
सनेावनववतः ? तादतेदिप नावयिवनो िारभावे िलंगम ।्
तुषबोीिहसमासोपपरे इित चते ् ातम ्,
इहाथा रे सित तुषो ः । तथा राः पुषो
राजपुष इित । बोीिह िचऽगःु शबलगःु । 
मोधािवित । अि चहेािप तुषनूां पटः ।
बोीिह ढतःु शुतःु ।  तपुटािवित ।
ताावयथा रम ।्
एतायुम ।् कात ?् अनकेाात ।् अनऽेिप िह तुषो ः ।
तथा सनेागजः काननवृ इित । बोीिह वीरपुषा
मगजा सनेा इित । ु यिद ामवेाथा रमवयवी
ात ।् न त ु किटावायामवें ूयेु- तपुटावानयिेत ।
तानोरथमाऽमतेत ।् एतने समाासामभदेाः ूयुाः ।
त े चािप चानथा ने सित सनेािदष ु ाः । ताावयवी
िारम ।् िारभतूावयिवनो िनिूितानात ्, न
सिवशेिवशषेमाऽात स्ाय िमतेदयुम ।्
यनुरतेमनपुलरेसाय िमित, अऽ ॄमूः ।
एतदयुम ।् कात ?् सशंयकारणात ।् स च
सिषयानपुलिः । इतेादवे हतेोाशंियका वयम ।्
तामवे त ु िनयाथ मवलमानो न यिुमाग मनयुाित । यत ्
पनुरतें कारणारानिभधानािदित- एतदनपुपम ।् कात ्
? अिभूायानवबोधात ।् यो िह यथा कुडे बदरायथा रभतूाािहतािन
तथा कारणे काय मीतेदाच े तं ूयमपुालः ात ।्
वयु अनकेशधिम णः सहकािरशरानगुहृीत
पवू ाँशेिरोभावमुराािवभा वमपुादधानाः
कारणमवे काय िमनमुामहे । तयो ु शोय ुगपदमहणम ।्
इतरतेरूितबहतेुात ।् वायामिवारवत ्, कूमा िमव
िम ।् यथा वोपसहंारूितबादायामिवारौ न
महणिवषयतां ूितपते,े सां वा न िजहीतः कूम वेाािन,
तथ तादीनामिप भावानां कारणािभमता काया िभमता चावा बमणे
वा िर भवत त्ििमहणामहणिवकः ।
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एतने कारणमहणं ूुम ।् यदंु
ूमाणारिनविृूसािदित समतेत ।् यंू
िबयागणुपदशेासवादनमुानाभाव इित तदनपुपम ।् कात ्
? पथृानपुगमात ।् काय कारणपथृवािदनियागणुानां
पथृमनमुात ुं युिमतवान े
पटिबयागणुमहणादनमुानाभाव इयमपुालः सावकाशः
ात ।् अाकु कारणमाऽवै सघंातादाकारारपिरमहाा
िबयागणुानां ूिचित ििवशषेो भवतीित ॄवुतामदोषः ।
पदशेु काय कारणपया यः । सोऽयुः । कात ?् अनकेाात ।्
िगणुकमादीनां िबयागणुकाय कारणभावोऽथ च
सिमतऽेथ िलपया यः । न तिह वयं पय नयुोा
पदशेाभावादसाय िमित । िकं कारणम ?् ूकरणात ।् िवूितपौ
िह सां िलतः ूागुःे काय  समिधगमं किराम इित
ूकृतमवेतैत ।् अनकैािकं च समानम ।् िननरं
िािापुगमादगणुवतो ि गणुारः । कमगणुा अगणुा इित
वचनामाऽं िं िनियं िनग ुणमवितत े इित वः पः ।
न चा तथाभतू िलमि । अथ चािं भविरपुगते ।
िसमे हणााव इित चे । सविववादिसिूसात ।्
ािवमथ ूिताय ूितिषमानने
िसबिुिवषयता त ेतेां कनायां सव िववादिसिूसगंः
ात ।् िकं चात ।् ूितपे समानात ।् अऽेिप तिह
भगविशखादीनां ूााय मपुगम ।् ता
िबयागणुपदशेासवादसाय म ।्
यनुरतें- कतृ ू याससाफादसाय िमित, अऽ ॄमूः-
एतदयुम ।् कात ?्

॥ असदकरणात ॥्
यभुयपूिसासतः िबयायोगः ात अ्त एतुते
वुम क्ाय सित कत ुः ूयासोऽनथ क इित । तसतः
करणमनपुपम ।् तादयुमतेत ।् हेिभधानादिसििरित
चते ्ादतेत ्- यथा िनाादीनां धारणसमथ घटो न
िबयत इयमपिदो हतेरुािभः एविमं काय ासतः कारणं
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नोपपिमित नों भवता । तादिसििरित । एतानपुपम ।्
कात ?् ससित वा से दोषूसात ।् ति िबयमाणं
सित वा से कारकैः िबयतऽेसित वा ? सा
भवविृकाले वा कारणानां ात ्, िनिकाले वा ? िकं चातः
? त तावविृकाले सो युः । कात ?् अिात ।्
ूविृकाले कऽा दीनां िबयागणुपदशेाभावादवभुतूं
शशिवषाणानीयं वः काय म ।् न चाि तथाभतू
वभुतूने सः । अथ िनिकालेऽिभसते यं सतो
िनाियानुििरित त ाघातः । अथ मतमसिप से
िनिभ वतीित तने कारकापारवयैू सगंः । ूागिप च
कारकोपादानााय िनिूस इित । उं च
असााि सः कारकैः ससिंगिभः ।
अस चोििमतो न विितः ॥
इित ।
आह, नन ु च ममे काले कऽा िदिभः काय िबयते ।
कः पनुरसौ ममः काल इित ?

आह-
आराय ूसतृा यिाले भवि का रः ।
काय ािनादां ममं कालिमि ॥ इित ।
यदा हतेवः ूवृारा भविुँय काय न च
ताविैमिकालाभः सवंत त े स ममः कालः । तिियते
कारकैः काय िमित ।
उत,े न, अवारानपुःे । ूािरेसा । िन
सेवायम ।् सदसिूपा चावा नाि यो ममः ात ।् अतो न
युमतेिदित । िकंचात ।् पवू दोषापिरहारािँय काय तानो
लाभाकेन सह स इित ? अऽायं पय नयुोगो नवै िनवत त
इित । तािऽमिप वां ूसाय  न िकंिचिरतं भवता ।
ताुमतेत स्सित वा से दोषूसगंादस िबयत इित ।
य पनुः साय त दोषो नाि । कात ?्

॥ उपादानमहणात ॥्
उपादानिमित कारणं तााचहे । ति त कारकैगृ त े

yuktidIpikA.pdf 71



यिुदीिपका

अिभसत इथ ः । ता नाथा रं काय म इ्तः
कारणनेािभसानां कारकाणां कायणवै सो भवतीदोषः ।
आह- नन ु च यािप साय तोपादानादथा रं ताय ात ।्
कात ?् काया िथ पादानात ।् यदथ मपुादीयत े तादथा र
यथा वमेािदः पटः । तव पटािदिभपादीये ।
ताेोऽथा रं पट इित । एतने सं ूयुम ।्
यदथ मपुादीयत े तिसत ।् यथा वमेािदष ु पट इित ।
उत,े न अवयिवूितषधेात ।् ूितिषावदवयवी
िारभतूादनपुपाथ मतेत ।् िकं चात ।्
॥ सवसवाभावात ॥्
उपादानसामाामेािदवदथा रं पटु इित
ॄवूतोऽथा रसामाावुवाारणााय 
सवः ात ।् न वेमि । तावसवाभावादसगतेत ।्
िकंचात ्, जाितभदेूसगंादथा रारूसा
उपादानसामाामेािदवदथा रं पटु इित ॄवूतो
यथा वमेािदो िभजातीयो िभदशे, तथा तुः
पटः ात य्था चाविते पटे वमेादयः पटारं कुव ि तथा
विते पटे तवोऽिप पटारमारभरेन ।् न चतैिदम ।् न
त ुपादानसामाामेािदवुः पटाथा रम ।्
यनुरतें यदथ मपुादीयत े न तत त्ऽाीित, अऽ ॄमूः-
अयुमतेत ।् कात ?् आधाराधयेभावानपुगमात ।् असकृमािभन 
तषु ु पटो नाम किदि । िकं तिह तव एव पटः । त ु
साग िवषेावता न गृत े । िकं चात ।् अनकेाात ।् उपे
वा ॄमूः कथं ताविलालैाथ मपुादीय,े भवित चाऽ तलैम ।्
मृीका रसाथ मपुादीयत,े भवित चाां रसः । गोधु पयोऽथ
गामाद,े भवित च तां ीरम ।् शािलकलाप तडुलाथ मपुादीयत,े
सि चाऽ तडुला इनकैािको हतेःु ।
आह- आवरणोपलरेयुम ।् ितलािदावरणं ूत उपलते ।
तितबालैादीनाममहणम ।् ापार कत ुिगमाथ न त ु
काय ावरणमि । तािषमो ाः ।
उते न, मागा रात ।् यऽाि तऽ तदथ मपुादीयत े
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इित पवू भवताऽितसृम ।् इदान वगमिवगमाथ
सतोऽपुादानिमित ॄवूतो मागा रगमनं पवू वादागोऽनकैािक
चापिरहार इित । यनुरतें पिरणामापुपरेदोष इित
तथा तदु । यंू मागा रानपुपिेरित अऽ ॄमूः-
एतदयुम ।् कात ?् पिरणामधमा नवबोधात ।् सतो धमा र
िनरोधमसतोिं पिरणाममिभदधतो मयमपुालः ात ।्
न नयानसुृा ूितामहे । िकं तिह साधनानगुहृीत
धिम णो धमा रािवभा वः पवू  च ितरोभावः पिरणामः । न
चािवभा वितरोभावावुििनरोधौ । हूसंषेिूचयाु
िकमसतो धमा  उत तोऽस इित िवचाय म ।् िकं चातः । यिद तावदसतो
धमा ः यथा किेत वाम ।् अथ यमसः पावि
तदयुम ।् कात ?् अनथा रात ।् सथा रभावे ूागसः
पापलमानाः साय वादं िनराकुय ुः । स चषैामथा रभावो
न ूिसः । तािमऽोपपम ?् महणामहणिवके चोः
पिरहारः । िकं चात ।् िारोिाघातात ।् उपे वषैामुिं
ॄमूः- यिद िह पिरणामहूसंषेिूचयमाऽं काय िमते
यं िािण िारमारभ इित त ाघातः । कात ्
? न ते े भावा िारम ।् तािनकरिकरणूतापमिूछतवे
दावापुसप णदोषोनतुापायवै भवतः ूितपिः ।
एतनेारोपरमोिवशषेूसो जसः ूुः ।
कथम ?् आभतूं िह तनूां पटां हूानीयं सिवशेिवशषें
यदा कारकािण ने ने ापारणेािवुव ि तदा िबयते उते
जायत इवेमािदलक वहारः ूवत त े । यदा त ु कारकािण
शरािवभा वांानारणेौुवित तामवामपुसहंरि
तदा ूागपुलं संान ं िवनाशशवातां ूितपते ।
परमाथ त ु न किचादोऽि न िवनाशः । यनुरतें
जशः ूागभतूाथ  भावोपबममाहिेत तदपीामाऽम ।् कात ्
? िववादात ।् सदसिषयं जिेत िववादऽेनषुे जशः ूागभतू
सावमाच इित ॄवूतोऽनुसमम ।् पुषादावादिसििरित
चते ्ादतेत य्िद तिह िबयते उते जायत इषेोथ ः सिषयः
कत,े ूधानपुषयोरिप तसगंः, सदसदिवशषेािदित ।
अत िववादावमवेतैकरणिमित । एतायुम ।् कात ्
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? संानिवषयात ।् यदा भावः तोऽनथा रभतूं संान ं
भजते तदतै े शाः ूवत  इुम ।् ं च लोके तथा
मिुमिकुडलािन करोित जनयुादयित, अिभास ु
च मलूोदकािदष ु भवुं जातिमित । उभयपूिसे त ु
शशिवषाणादौ नतै े शाः ूवत े । तावत एवािनूस
इित । उं च
यसं घटादीनामुौ हतेिुरते ।
शशश ृेऽिप तुािे ूसते ॥
इित िसं साय म ।्
इत साय म ।्
॥ श शकरणात ॥्
शिमदम, शायमेयं िनयमः सतां ः ।
तथा चषुो प । आि चायं पट वमेादीनां च िनयमः ।
ता साय म ।् सहकािरवियम इित चते ्ातम य्थापो
बीजारोौ समथा  भवि न काादवेा  । उभयं
च तास ु च िवते । बीजादपां िविात ।् यथा च सयू ः
सयू काादिमुादियत ुं समथ न चकाा पानीयम ।् उभयं
तऽ न िवते । तथा च तादीनां पटवै शििनयमः ात ।् न
च पट तषु ु सं ािदित । एतायुम ।् कात ?् साात ।्
अकुंरादयोऽिप काय मबादीनाम ।् अतः साम ।् िकमरोऽथ
नावे । तथा सयू काऽेिः । तदथ मवे चायं िववादोऽनषुः ।
यूमपां िविवा तारोऽीित तऽािप यासामपां
बीजान ुू वशेदरभावने िवपिरणामाानं साम ।्
अतो न िकंिचदतेत ।् िकं चात ।् पवाना । तथा
िवानोिहतेुे सित न पं िमित नदेान तामाात ्
पमपं भवित । एवं पटकारणामेादयो न पट इित नदेान
तवोपटः । ताुमते शकरणााय म ।्
॥ कारणभावा साय म ॥् ९ ॥
इहासित काय कारणभावो नाि । तथा वायाः ।
अि चहे कारणभावपुटयोााय म ।्
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कारणाराायिदशनादऽ तिुिरित चते ्ातं
ूाारणारााया रासत उिमपुल पाारणारे
कारणबिुभ वतीित । एतायुम ।् कात ?् अनपुगमात ।्
असतः काय ोिरवे न िसा शशिवषाणािदिसात ।्
कुतः पनुििमाकारबिुः ? कारणभावािदित चते -् ादतेत ्,
असािवशषेऽेिप पट कारणं समवासमवाियिनिमलणमि ।
ताट उत,े न शशिवषाणिेत । एतायुम ।् कुतः हेभावात ।्
असािवशषेऽेिप पट कारणमि न शशिवषाणेऽ
हतेरुनुः । पुषविदित चते ्ादतेत ्, यथा तुे से
पट कारणमि न पुष, एवमसे पट संान ं न
शशिवषाणेतेदयुम ।् कात ?् उात ।् संान ं काय
पट । संान ं न पुषेंु ूाक ् । संानविशषे
इित चते ्ातं यथा सािवशषे े पटः संान ं न पुष
एवमसािवशषे े पटः काय न शशिवषाणिमित । एतदयुम ।्
कात ?् सामािवशषेभावात ।् सामा िह िवशषेपिरमहः संानम ।्
न यमि चतेनाशौ िवकः । ता पुषः संानम ।्
असतु िनराकािशषेो पपादः । तपपौ वा सूसगं
इित । आह च-

िनराकादसतां सवषामिविशता ।
िवशषेणं चिें त े समपुगताम ॥्
ताुमतेारणभावा साय म ।् एवं
तावशैिेषकमतनेासाय वादो न िवमदसहः ।
बौपे त ु भयूाोषः । कथं तिह िारं पटो
नेत े ? ᳚तुवे तथाषे ु पट इािदबुयः᳚ इवेमािदना
ायनेावयिवूितषधेायंोगोऽिप न सयंोिगषेामथा रिमः ।
तऽतैावती पिरकना ात ्- यत तसुयंोगो वा पटः, सयंोगकारणं
वा िारम ?् उभयं च तषेां नाथा रम ।् अथोििवनाशौ
कापीित मायाकारचिेतम ।् तदिप िचऽतरोऽयमपुासः । काणादानां
त ु िारोितिवनाशापुगमा तािककसशो िवचारः ।
ताारमष  एव पो ायान ।् यथा चासाय न सभंवित तथा
चशादसाय मिप ।
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पररिवरोधात न्वै सासिदित एके । एतदनपुपम ।् कात ?् से
हेिभधानािितः ूागुःे काय  सावः ॥ ९॥

कािरका १०

ूकृतिमदान वामः । िकं च ूकृतम ?् महदािद त काय
ूकृितिवपं सपं चिेत वचनाैम ।्
आह- ूाामहण,ं सखुूितपिहतेुात ।् अिधगतसा िह
सखुं वै ूितपिभ वतीित ूाामहणं कत म ।् यथा
तारीयाणां सदिनं िवाय कारणं सामािवशषेविदित
िगणुकमणामिवशषेसामामुा िािण िारमारभे
गणुा गणुारिमवेमािदः िवशषेोऽिभधीयते ।
उत-े तदनपुपिः । अिवशषेात ।् यथवैािधगतसा लघीयसी
वैूितपिरवेमिधगतवै लघीयसी साूितपिः ।
कात ?् पररापेात ।् वैापें िह सा,ं साापें
च वैिमित ।
आह- एवमिप वै ूागिभधान े ूयोजनवचनम ् ।
योरिवशषेऽेतर ूागिभधान े िनयमहतेवु  इित ।
उते न, वै ूकरणानभावात ।् िविं
िह वैमतवूमिभधाय ूकरणां सां
सखुमिभधातिुमवेमथ माचायणवैं िबयते । कथं सा
ूकरणािमित चते ऽ्गैुयािभधानारणे गणुलणोपदशेात ।्
तिौ चािववेादीनां िसःे, कारणगणुाका
काय  ूधान े ऽगैुयािदूितपःे, काय कारणभावासहेा
ूधानािूिसपदशेािौ च भोय
भोपेात प्ुषिसरेिधगतभोृभोय तयंोग
च सखुूितपााादा  तभतूभावसगा णाम ।्
ताुमतेकरणााां पाििदँ यत े ।
तदसािदतरािगित ।
आह- यिद तिह भवाावैािभधान ं ां मते तं
िकं पनुिरदं वैिमित ।
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उत-े
॥ हतेमुदिनमािप सिबयमनकेमािौतं िलम ।्
सावयवं परतं ं िवपरीतमम ॥् १० ॥
तऽ हतेःु कारणिमनथा रम ।् तदाीित हतेमुत ।् िनं ीवुम ।्
न िनमिनम ।् ाोतीित ािप । न ाािप । असवगतिमथ ः ।
सह िबयया सिबयम ।् अनकंे िभम ।् आिौतमाधयेम ।् िलं
तणोपपम ।् अवययू इवयवाः । पथृगपुल इथ ः ।
सहावयवःै सावयवम ।् परतमाधीनम ।् एत े हतेमुदादयः
परताा िनरपवादाः ासाधारणा ूधानपुषाां धमा ः ।
आह- हतेमुिदिवशषेः सव ऽ सावात ।् ापुषाणां िह
सवषां हतेरुीित अिवशषे एवायं पिठतः ।
उते न, कारकपिरमहात ।् यिप ापुषाणामिविशं
हतेमुं तथािप िविश कारक हतेोः पिरमहं किरामः ।
स च वै नािेत नायमिवशषेो भिवित ।
आह- तदनपुपिः, िवशषेानपुादानात ।् हतेिुरित सामाशोऽयम ।्
सामाशा नाथ ू करणशारािभसमरणे
िवशषेऽेवित इित िवशषे उपादयेः ात ।् स त ु नोपादीयत े ।
ताे अिवशषेा एविेत ।
उते न, सवसिवनोऽिभधान ूकषा थ ात ।् इह यः
सवसभंवी धम  एकिवषय उपादीयत े ताकष िवायते ।
तथा भोा माणवक इेु सवषां भोृ सभंवादवें
िवायत े ूकषणायं भोेित, एविमहािप सव सवीाहाचाय
ं हतेमुिदित । तने वयमाकष िवाामः । क
ूकष ः ? कारकापकयोभयोरिप सवे कारकवै महणम ।्
अिनशसाा । अथवाऽयमाचाय हतेमुिदुाऽिनिमित
पठित । शारािभसात ।् योऽिनसहचरो हतेुहे महणं
गते । कािनसहचरो हतेःु ? कारकः ।
आह एवमनपुपमतेत ।् कात ?् उभयऽ तभंवात ।्
उायोिह िवनाशं पटािदष ु ात अ्िभचाराारीया
मे । त वा पिरहारो वः । न वा वो िवशषे े िितरीित
।
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उते न, एकावादूसात ।् सवण िह वािदनाऽवँयं
िकंिचिमपुगम ।् अतो िवनाशऽेिप न किदथ ः
शबिुां न ते । तथा सकेावादोऽयं ात ।् स च
यिुमिनते । तथा च सृंतमवें कमान े िवनािश ात ।्
ताायोिव नाशं ॄवुतोऽितसाहसम ।्
आह- अिनानपुपिः साय वादापुगमात ।् यथवै िह नासत
उिरवें सतोऽिप िवनाशने न भिवतम ।् अथ सतोऽिप
िवनाशोऽपुगते तने ूलयकाले िवनानां तादीनां
ूादसतामुिः साय वादं िनराकुया त ।् तादिनं
िमयुम ।्
उत-े न, पगमूितानात ।् सदा वयं सतोऽिवनाशमाचाणाः
(na ?) साय वादं ूाचीमिह । कारणानां त ु यः पररं ससंगा त ्
संानिवशषेपिरमह िवरोिधशरािवभ वाििरोधीयत
इतेद ् िवनाशशने िववितम ।् तथा च वाष गणाः पठि- ᳚तदतेत ्
ऽलैों ेरपिैत, न सादपतेमि िवनाशूितषधेात ।्
अससंगा ा सौं सौाानपुलिापगमो
िवनाशः । स त ु ििवधः- आ सगू लयात त्ानां
िकिालारावानािदतरषेाम ्᳚ इित ।
आह- अयुमतेत ।् कात ?् िवूितपःे । सवमवे िणकं
बिुबोमाकाशिनरोधविज तिमित शापऽुीयाः ूितपाः । तषेां
ूितषधेो वो वा न वं ििवधमिनिमित । उत-े न,
हेनपुगमात ।् ूितणमिुते ऽलैोिमऽ िलमिभयुा
अिप नोपलभामहे । तात न्तैदाकं बुाववितत इित ।
आह- अे यदशनात ्, इह याे य िणकं म ।्
तथा, ूदीपालाबिुशानाम ।् अि चाे यः संाराणां तात ्
िणकाः उे । तदनपुपिः, साात ।् इह त ु िसनेाितदशेो
भवित । तद ्यथा गवा गवय । न त ु ूदीपालाबिुशानां
िणकं ूिसम ।् अतो न िकिदतेत ।्
आह- नतैदूिसम ।् कात ?् वृदशनात ।् यिद िह अिवनायां
ालायािमनाराले ालारमुते विृरिप ात ्, न त ु
ँयते । तादनविता ूदीपाला । िकाौयाभावात ।्
यदाौया ालोिमानवैासौ िनणीित न युमा
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िवनाऽऽौयणेावातमु ।् उपयेुनाया अवानूसात ।्
िकावरणोपिरपातने ूभाभदेूसात ।् ालानामवानिमत
उपिरादावरणोपिनपातात ्ू भायाोिरव धैीकरणं ात ।्
अिनतैत ।् ता दीप े ालानामविितरीित । एतने
शोऽिप ूुः । कथम ?् तािप यिद िवनाशो न ात ्,
िुतपवनाधुारािभघातात ्ू ितणमपवू शािवभा वात ्
पवू शिवनाशा विृः ात ।् अा चासौ । िक,

ूत उपलःे । पायपुघातजो िह श उे न
भवतीित ूिसम ।् अिभििरित चे, िनयमादशनात ।्
शानां वावृभदेिभानां कारणिनयमो ः । न चतैदि
समानिेयमााणाम ।् िक- पथृक ् ौतुःे । अिभिकारणदशेा
पथृक ् ौयूत े शः । न चतैदिभानां घटादीनां िमित ।
िणकबुे ु ूागवेोा नाशहतेवः । तऽ यं साात ्
ूदीपालाबिुशादीनां िणक न संाराः िणका
इतेदयुम ।्
उत-े यं वृदशनािदित, अऽ ॄमूः- अयुमतेत ।्
कात ?् िवशषेूितपःे । िणकिमुपिरमाणोऽयं कालिनदश
आौीयत,े वृभावािद कदािचिनाशमाऽं ूतीयत े ।
स त ु िवनाश एकणमवितानां ालानां भवित न पनुः
णयिमतेदूमाणकमाामाऽ गहृीतिशाकः कः
ूितपमुुहते ? यूमावरणोपिनपातात ्ू भाभदेूस इित,
एतदयुम ।् कात ?् उभयथानपुपःे । िकं ताव धैीभावो
दिणकमाहोिद ्य न त ्िणकिमित । िकातः
? तिद तावदवेमपुगते य धैीभावदिणकिमित
तोरिणकूसः । अथ मतं य धैीकरणं न
ं तत ्िणकिमित यथा िकमऽोदाहरणम ।् कुतः ? यात न्
नदुातो वादः । एतने शविृः ूुा । यनुरतें
पायपुघातजशानवानािदित, तऽ भवतवैों ािदित ।
यंू िनयमदशना ः श इित तदयुम ्, अनकेाात ।् यथा
शुकृौ िनयमतः शुकृशाां ूाते,े न च तौ
तयोन  ौ । एवं शािप ववािदिनयमः ात ्, न चाः
ात ।् यदंु कयोदशभदेानपुपने  ः
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श इित, तदयुम ।् कात ?् चवु त त्िःे । तथा-
चषुो प च दशेभदेऽेिप कभावः, एवं शािप
ात ।् ता शोऽिप िणकः । बुे ु ािधकार एव िणके
हतेिुरित करणो (kAraNam ?) वामः । तऽ यमे यदशनात ्
ूदीपालाबिुशवत ्िणकाः संारा इतेदयुिमित ।
आह- इतिह ूदीपादीनामषेां च भावानां िणकम ।्
कुतः ? अनवानहेभावात ।् नदेथऽपुगते
नन ु ूािमदमुमाऽा िवनाशिवो नाीित कौटं
सवभावानां ूािमित । उत-े न, कारणोपपःे । अिधकारो िह
सव भतूानां संारवशािदवानमवे तषेामलं ितये ।
सित िवनरे संारोपयोग े त ु िपॅशं इतोऽि
िकिालमवानं भावानाम ।् न च कौटूसः । िकात ्-
सितिवनाशूसात ।् नंुेिसमनरं िवनाश इत,े
सितरे यदशनात न्ंी । ता अिप तथवै िवनाशः ूाः ।
तत तिडिलिसतवणन ऽलैोाभावे
ससंारोदेूसः । तादयंु नंुिसमकालमवे
िवनाश इित । कारणावानात न् दोष इित चते ्- ातम ्, अि
कारणं पवूो भाव उरोौ । स चाुर, इवें
सतरेनुदेो िवरोिधभावारससंगा त त्भूयतथोेॅ श
इित । एतदयुम ।् कात ?् पवू हतेुागात ।् ूागंु यने
नंमसौ मौषधूयोगरैिप णा नावितत े ।
सातं त ु नंी सितः कारणवशादवे िततीित
सोऽयं पवू हतेुागः । िवनाशहेभावात ्िणकिमित
चते ्, ादतेत न्ाि भावानां िवनाशहतेोपल इित । अतः
ाभािवकः ूसंः । तािसमकालमसौ केन वाय त े ।
इदमयुम ।् कात ?् अनपुगमात ।् को तेदवमंित अहतेकुो
िवनाशः । िकं तिह ूागवेोमथ वशाावानां िितदव
.. .. िवरोिधिारसनेाािकािदना भवतीित । िवनाश
िवनाशूसादयुिमित चते ्, यिद त भावोऽिप हतेमुान प्िरकत;े
ूामािप घटवद ् िवनािशम ।् अिनं चतैत ।् तादहतेकुो िवनाश
इतेदयुम ।् कात ?् पगमूितानात ।् भाविवनािशनं
ूित समवेायमपुालः ात ।् पगमु नो िवनाशः । स त ु
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हतेमुने कथं िवरोत इित । ता िवनाशहेभावात ्िणकं
सृंतिमित । इत न िणकम ।् कात ?् अमहणूसात ।्
इहासतोऽमहणं म ।् तथा ितीय िशरसः । णा
च ते घटादयो न भवि । ताषेाममहणूसः ।
तशोरेदोष इित चते ्ादतेत -् उिसमकालं िनरोधऽेिप
घटा ताशोिभ वित, तिरोधऽेेवेमिवदेने
महणं भवित, ालानदीॐोतोऽनसुानविदित । एतदयुम ।्
कुतः ? कारणाभावात ।् ादतेदवें यिद तदान सशोौ कारणं
ात ।् न त ु तदि, ूागवे िनरोधात ।् तादसदतेत ।् पवू
कारणभावािििरित चे, उपादानात त्ििूिसःे ।
इहोपादानािृडकसंकाोके घटिनिः ूिसा । न च
तदािनमि मिृडः । िक बमनपुलःे । इह िशिबकादीनामनबुमणे
घटोिपलते । न चानबुमोऽि । िक कारकसामाभवात ।्
इह कुकारदडचबसऽूोपलसामाद ्घटिनिः ूिसा ।
न चाषेां तऽ सवः । िक ताारोाािनःे ।
इह घटाद ्घटे िनवृ िन  ूिसा लोके । न चाूिसोऽि
ाः । बिुशविदित चते ्ादतेत य्था बिुब ुरं
सशं सतू,े श शारमवें घटाटिनिभ वित
इित । एतदसत ।् कात ?् िसं िह बुबे ुरं शा
शारं जायत इतेदाकं ूिसम ।् तालापमाऽमतेत ।्
तऽ यं सशोःे सोऽयिमित महणमिविं िणकऽेिप
भावानािमतेदयुम ।् िकात ।् कायिकाले कारणिनवृःे । यदा
न कारणमि न तदा काय मुते योघ टयोय ुगपपलिूसात ।्
यदा त ु काय मुते तदा कारणं िनिमित िनबजः
ूभा वः ूाोित । अिनं चतैत ्, सततोिूसगंात ।्
अनु े हतेसुामा ददोष इित चते ्ादनु े काय कारणने
ूयोजनम ।् उे तापारानथ ात ।् अि चानु े काय कारणम ।्
अतो न िनबजः ूाभा व इित । एतदयुम ।् कात ?् अभावऽेिप
तिूसात ।् अगं तावत अ्णशुो िवभतामौ वा िाम ्,
तवदािप ूिसिवनाशानामभवूिित शमपुदेु,ं यिद तेः
पट उते । तााििरयम ।् यगुपाय कारणयोििनरोधौ
तलुानतोतविदित चते ्ादतेथा नामोामौ तलुाया  (?) यौगपने
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भवत एवमुििवनाशौ काय कारणयोिरित । तदयुम ।् कात ्
? काय कारणभावादशनात ।् िकिमदमदुके िनमिः फेनमवलते
? तुा त केावनितरवा तद ् ितीयोतये हतेभु वित,
भवतः कारणिवनाशः कायि यौगपने भवतः । न च
तयोहतमुावः शः कियतमु ।् तादयुमतेत ।् िवशषेमहणात ्
िणकिसििरित चते ्ातम ्- युमाऽोपरितना ि भावाना,ं
िकंकयतुः शरीरादीनां ूाणापानौमपािदकृतोऽाँमूभतृीनां च
शीतोशकृतो भदेः ? घटादीनां चाशकानां पावतां
महणम ्, तादिनिषः णभ इतेायुम ।् कात ्
? उात ।् उमऽोरं कारणाभावऽेनुिूसाएिदित ।
िक संानारानपुलधःे । न ऽ पवू सशंानिवपरीतं
संानारं गृीमहे । तादिविशा इवेमवगताम ।्
िवशषेमहणवरानमुहे शरािवभा वात ।् ऊं च-

᳚ेरपगमोऽभीः पवू संानहािनतः । तदभावादिसधोऽ
िवशे .. .. (Here in the Ms, a considerable portion is left bland and it is

apparent that discussion on the karikas XI and XII has been left out)

——————-

कािरका १३
——————-

॥ सं लघ ु ूकाशकिममपुकं चलं च रजः ।
गु वरणकमवे तमः ॥
एवशः ूकंे पिरशमाते । सं लघ ु ूकाषकमवेेम ।्
यत ि्कंिचाय करणे लघ ु ूकाशं च तपिमित
ूवगम ।् तऽ काय  तावमहतेधु म लघुम ्, करण
विृपटुहतेःु । ूकाशु पिृथवीधम  ायालण
तमसिरारणे िारूकाशनम ।् करणािप महणं
सािभमानावसायिवषयषे ु यथां ूवत मानम ।्
उपकं चलमवे रजः । यः किपलता
चोपलते तिजोपिमवगम ।् तऽोपः ूयः,
चलता िबया । सा च ििवधा, पिरंणामलणा ूलणा
च । तऽ पिरणामलणया सहकािरभावारानगुहृीत धिम णः
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पवू धमा िुतः । ूलणा ूाणादयः कमियवृय
वचनााः । बाानां िाणामुतनिनपतनॅमणादीिन ।
गु वरणकमवे तमः । यिंिचद ्गौरवं वरणं
चोपलते तमोपिमित ूवगम ।् तऽ गुं
काय ाधोगमनहतेधु म ः करण विृमता । वरणमिप काय गतं
च िारितरोधानम ।् करणगता चाशिुः ूकाशूितिभतूा ।
इषे सादीनामितकरणे भावोपलो यत एषां नानामवसीयते ।
यनुरतें ीऽमघेषे ु भावितकरोपलादकेो
गणुिपः, सव वा सव पा, पार वा सत उििरित अऽ ॄमूः
न, गणुभतू भित उपकाराधानपोपपःे । इह गणुभतू
भितः ूधानोपकािरे सित भितिूपोपपिा । तथा
ीरादःे । ति मखुािदष ु ूितलूविृः िप ने
पणेाभावं गंोपकारािं सते । न च तथा
सदवे । समिप णैगणुभतूं सपीरजसः ने पणेाभावं
गंोपकाराःुखं सते । तमसो मोहः । एवं ाऽं रजः
आयदारलण स दलुण च तमसः । एवं में
तमः कािष के स ूोिषतदियताया रजसः । तााि गणुानां
ाभावितकरः । िकं चात ।् अगणुभतूानां भावमहणात ।् यदा
चतैऽेभावमपगो माुसंारा ूितपे
तदा पणेवै । तादसकंीण गणुपम ।्
आह- न, सहेात ।् उभयथा िह पारमहणं ीरािदष ु म ।्
तािूाै िवपिरणतानां गणुभावा । यथों तऽ
कथिमदमकेाने िनीये गणुभावाादीनां पारमहणं न
पनुािूादवेिेत ?

उत-े महणिवकोपलात ।् यिद णैं सं तािूादवे
सपा तने गृत े तने भत ुरिप तथा महणूसगंो
मानां तुसंाराणां च । अिनं चतैत ।् ताद ्
भाोऽयं गणुिवकोपलः । िकं चात ।् उरकालं
पमहणािवृानशुयािभकैाथ तामपुगतािभः
सपीिभः नेवै पणे णै स महणमपुलते ।
गहृसमवितैाय दारःै िऽयाणाम ।् िनशै
कृषीवलमैघानाम ।् तााोऽयं महणिवकोपलः ।
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ताुमतेत अ्ोऽजननवृयो गणुाः, न च सकंीण भावा इित ।
यनुरतेम अ्ोिमथनुानपुपिः, सतेरिवरोधात ्,
इऽ ॄमूः - अि चायं िवरोधो गणुानां
॥ ूदीपवाथ तो विृः ॥ १३ ॥
िकमुत इित वाशषेः । तथा वित ोितलैानां
पररिवरोधऽेिप ूदीपकरणकैकाय साधनभावोपगतानां वृय
एकऽ समंिूछताः सहभावः ूकृमिप कालमनभुवि एवं
सरजमसां सित िवरोध े महदाकेकाय साधनभावोपगतानां
वृय एकऽ मिूछताः सह भवीित ।
युभावादिसििरित चते ्ातम -् का पनुरऽ यिुयन
िवरोिधनामकेकाय ता भवतीित ?

उत-े गणुूधानभावात ।् गणुभतूो िह ूितयोगी ूधानभतूने
तपकरका िवत इित ससंगण वि तमुुहत े । तुबलयोु
योः समवे सहावान नाि सः । तथा च भगवान ्
वाष गयः पठित पाितशया वृितशया िवे । सामाािन
ितशयःै सह वत े । तथा जलाी पचनीयदेनीयषे ु कायष,ु
छायातपौ च सूूकाशन,े शीतोे च ूजावितौ । एवं
तिः ूदीपवरजमसां िवरोधऽेिप सहभावः ।
आह, यं लािदभावभावभदेाद ्गणुनानािमऽ ॄमूः
िभा लणभदेािेथः सादयो गणुाः ।
तिह लणयुाणुाः ूावुि ते ॥
यिद लािदलणभदेाादीनां नानां िमथोऽपुगते
तने लघुूकाशयोरिप भदेोऽि गणुयूसगंः ।
एवमपुचलताां गौरववरणाां च यं यिमित षणुाः
ूावुि । अथ मतं लघुूकाशयोरभदे इित पथृगनिभधान ं
ूाम ।् तदेे वा महणभदेमिनतः ूाो लघुािदभदेऽेिप
गणुाभदेथा चकैो गणु इित ूाम ।् यनुरतें गणुभतू
भित उपकाराधानपापििरित,
अभावं ोजं ःखं सते यिद ।
वैोपसहंारावू दोषािनवत नम ॥्
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यिद िह रजसोऽभावमपुगमपुकारािूपं भवित तने
ूितात पारोपसहंाराैं गणुानामकैेक ूाम ्
पार वा सत उिः । तावू दोषापिरहाराितामाऽमवेायं
समािधः । यदंु अगणुभतूानां भावमहणािदित ।
अभावानपें त ु महणं नाषृरेिप ।
परमषरिप गणुानां काय मवे ूं न
शिमाऽणेावानमसवंेात ।् तऽ चाङािभावगमनमिनवाय म ।्
ताोषमिनता गणुा पिरााः । नाि वा सुरमिप गा
तकंरदोषपिरहारः ।
उत-े यावं लणभदेाद ्गणुनानावािदनो
लणययोगादकैेक गणुषूसगं इित त । कात ्
? योग ुणूधानभावानपुपःे । इहाथा राथा रणे
गणुूधानभावो भवित । यथा ीऽमघेषे ु ाातम ।् न
च लघुूकाशयोपचलनयोगरववरणयो िमथौ
गणुूधानभावोऽि, तदनथा रं धमा  इित नाि षूसगं
इित । िकं च अूिसात ।् न तेिचिसम य्था यावो
धमा ावो धिम ण इित । न चाूिसने वहारः । िकंच
पथृकैाूसात ।् लणभदेाानाूित सवा था नां
सामालणयोगातोऽथा रिमित पथृकैाूसगंः ।
अथतैदिनं न तिह वं लणभदेाद ्गणुानां
षिमित । यनुरतें अभतू ूधानपापःे
पवू दोषािनविृिरित तदयुम ।् कात ?् भिभधानात ।्
असकृदधीतमािभभा ोऽयं गणुानां महणिवक इित । न च
भिः परमाथ  इान े यः । यनुरतें अगणुभतूानां
सादीनामषृरेिवषयिमित समतेत ।् यंू काय 
िवषयभतूादािभावगमनं गणुानां सकलसाय मपेत े ।
तथा ीऽमघेाः ूकृताेभावमगत इित िवायत
इित । सामाशानां िह ूकरणािशषेऽेवानं भवित । तथा
भोजनकाले सैवमानयेेु लवणे सितपिना ािदष ु ।
ताकरणमनपे महित ते दोषािभधान ं बालवाानीयम ।्
एवं गणुलणोपदशेािं ऽगैुयम ॥् १३॥
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——————-

कािरका १४
——————-

आह- अिववेािदिरदान गणः कथं ूितप इित ?

उत-े
॥ अिववेािदः िसगैुयात ॥्
यिगणुं तदिवविेक िवषयः सामामचतेनं ूसवधमित (kA0 11) ।
कथमवगत इित चते ्

॥ तिपय याभावात ।् ॥
याणुिवपय यः ऽेः । तऽ िवषयमचतेनं
ूसवधिम ं च न भवतीित परुाितपादियामः ।
तािरशषेतो े एतषेां धमा णामिवरोधः ।
आह, तथा ूधानिमित ूागंु (ka0 11) भवता । तिददान कथं
ूितपम ्ू धानमिप िऽगणुािदयुिमित ?

उते

॥ कारणगणुाकााय ामिप िसम ॥् १४ ॥
इह कारणगणुाकं काय ं पटािद । े
च ऽगैुयापुलते । ताारणम तथाजातीयकिमित
शमनमुातमु ।् िसामाऽोपदशनमतेदाचाय ः करोित । ायं त ु
यथोेष ु ूदशेषेपूपादियामः ॥ १४॥
——————-

कािरका १५
——————-

आह, काय धम  कारणोपलौ हतेमुदािदूसगंः, अिवशषेात ।्
यिद काय  धम कारणे सावोऽपुगते ूाौ
हतेमुदादीनामिप धमा णां काय ाधान े ूसगंः । अथ
कायपलौ तुायां हतेमुदादयो नेे न तहतरषेामिप
कारणाविितरीित ।
उते न, पिवरोिधे तदपवादिवानात ।्
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कारणगणुाकााय ेनने िलंगने हतेमुदादयोऽिप कारणे
ूसे । तषेां त ु काय कारणपिवरोिधादपवादो िवायते ।
कथम ?् यिद तावतेमुदादयो े ाधान े
,े कृतकााय मवे त कारणिमित ूाम ।् अिना
यमिुमानमननमुाहकमािपािदिभानिवकारोादनशिहीनम ।्
अहतेमुदादयः ूधानऽेपुगमाेरिप ूाे
ताशाः कारणासवााय मवे त भवतीित ूाम ।्
अिववेादयभूयऽािप भवो नतेरतेरपिवरोिधनः ।
तााय कारणभावापुगमातेमुदापवादः, इतरषेां च
कारणसावः िसः ।
यं कारणगणुाकााय ामिप िसिमित तदयुम ।् कात ्
? ायोः काय कारणभावाूिसःे । िसे िह ायोः
कारणे एतदवें ात ।् तिसम ।् तादयुमतेत ।्
िवशषेानिभधानाभयसािमित चते ्ातम ्, यथा भवानाह
ायोः काय कारणभावोऽूिसः, एवं वयं वामः- तयोः
काय कारणभावाूिसिरिसा । न च िचिशषेोऽभुयसां
भिवतीित । तायुम ।् कात ?् सावािसःे । सम ्,
अनिभधीयमान े िवशषे े ाभयसाम ।् अ तु साव एवािस
इयं िवशषेः । तादयुमतेदपीित ।
काय  कारणपवू का च काय ादसावे ूितपििरित
चते ्ादतेत ।् काय कारणपवू कं म ।् घटािदकाय चदें
ूिमताािददमिप कारणपवू कं भिवतमुहित । य त कारणं
तदिमित । तानपुपम ।् कात ?् अनकेाात ।् इहाकिकी च
काय ोिा । तथेधनषुः । असत ॅािमाऽात ।्
तथा मायाेजालमगृतिृकालातचबगवनगराणाम ।्
सत कारणात ।् तथा मदृािदो घटादीनाम ।् काय चदेमतः
सशंयः िकिमधनवु दकाद ूाभा वोऽथ मायािदवदसतोऽथ
कारणातो घटविदित ?

उत-े नाकिकमसवू म ।् कात ?्

॥ भदेानां पिरमाणात ॥्
यिरिमतं त सत उिा । तथा
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मलूारपण नालदडवसुतषुशकूपुीरतडुलकणानाम ।् पिरिमता
महदहंकारिेयताऽमहाभतूलणभदेाः । ताारणपवू काः ।
यदषेां कारणं तदम ।्
॥ इित यिुदीिपकायां सांसितपतौ ततृीयमािकं ूथमं
च ूकरणं समाम ॥्
आह- कादम ?् असदेानामिप पिरमाणदशनात ।् अनकेा
इित चते ्ातम ्, अि िह मायाेजालानिुवधाियनामिप भदेानां
पिरमाणिमित । तादनकैािको हतेिुरित ।
त नवैम ।् कात ?् न िह तषेां िनयमोऽि, एताविरवेों
नािैरित । महदादयु ूलयकाले ितरोभतूााव एवोे ।
आह, पिरमाणानवानं कालयानपुलःे । स,ं साते काले
महदादयो युपिरमाणाः ूानमुानोपलःे । अतीतानागतयो ु
कालयोना ि ूिसिः । तादयुमतेत ।्
उते न, िवपय य े ूमाणानपुलःे । इदानीमतेावो भदेा
इतेमनमुातमु अ्तीतानागतयो ु कालयोना ि ूिसिः । ता
भदेानवाूसगंः ।
आह, भदेाभदेानवानात ।् महदादीनां य े भदेा दवेमनुितय ो
घटादय तषेामशं पिरमाणं पिरेमु ।्
सामाऽेभा वादयुिमित चते ्ातम ्, अि शरीराणां
महाभतूसामां घटादीनां च पिृथवीसामा,ं तिरमाणादतेऽेिप
पिरिमता इित । तदयुम ।् कात ?् अभावात ।् निह वः सामां
िादथा रभतूमि । सामाऽे सामापिरकनात ।्
उते न, तारानपुपःे । तभदेने पिरिमता भदेा
इतेिवितं यथोमािभं च यि तारमुताम ।्
यनुरतें सामााथा रभतू भवऽेनपुपििरित
समतेत ।् तथािवधनेािप त ु तने संवहारो न ूितिषते इित
वामः । तािं भदेानां पिरमाणादम ।्
िकं चात ।्
॥ समयात ॥्
इह यने भदेानां समनपुगित सं म ।् तथा मदृा
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घटादीनाम ।् अि चयें सखुःखमोहःै शादीनां समनगुितः ।
ताऽेिप सि ये च सखुादयोऽिमतिवशषेादम ।्
तादम ।्
आह, नािसात ।् सखुािदिभः शादयोऽनगु इतेदूिसम ्
केन कारणने ूितपिमित ?

उत-े तिुिनिमात ।् इह शशपरसगानां सिधान े
संारिवशषेयोगाखुःखमोहाकाराः ूािणनां बुय उे ।
य याश बिुमुादयित तनेाितम ।् तथा चनािदिभः
शकलादयः । ताािसिः समयिेत ।
आह, अिस एवायं समयः । कात ?् िवलणकायिदशनात ।्
न यं िनयमः कारणसशमवे काय मुते । िकं तिह िवलणं
अिधमूशािद । कथम ?् न िणृािदभावकोऽिभावको
वा धमूः । न च भरेीदडािदभावः शः । ताखुानगुताः
शादय इतीामाऽम ।्
उते न, िवशिेषतात ।् सखुािदपाः शादयः, तिधान े
सखुााकारूयोििरतेदािदत एवाािभिव शिेषतम ।्
ता िभजातीया इित । य ु खिदमुतऽेादीनां
िवलणानामुिदशनाधानभदेानामतातीयूसगं इित
तदयुम ।् कात ?् अिभूायानवबोधात ।् नवै ॄमूो यो य
िवकारः स तातीयक इित । िकं तिह यो यातीयकः स त
िवकार इित । तादयुमतेत ।् िकंचात उ्दाहरणाूिसःे । न
चतैदाहरणं ूिसं अादयः कारणजाितं नानिुवदधतीत ।
कात ?् बलवीया निुवधानात ।् तथा अधेू म च
ननिलकािदिधतानवुृेैानवुृे ।
भरेीिवकारः शो न त ु यथा भरेीपमवितम ।् ूदीपनेवे
त ु दडािभघातने त इित सामतेत ।् न चकैैको पादीनां
िाकारः समदुायधम ात ।् ता भरेीिवकारः शः । तऽ
यं िवलणकायिदशनादिसोऽय इतेदयुम ।्
ताुमतेत स्मयादिमित ।
िकं चात ।्
॥ शितः ूवृे । ॥
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इह यावती कािचोके ूविृपलते सा सवा  शितः ।
तथा कुकार दडािदसाधनिवासलणाया शेः
सिधानाद ्घटकरणे ूविृरि ।  चयें काय ाावे
ूविृिरित । अतािप शा भिवतम ।् याऽसौ शिदम ।्
तादिमित ।
आह, ूावृःे शभावः, ूवृनपुलःे । यिद
शिपिूव का ूविृिरित मं तने यावविृनपलते
ताविना ीतेदापम ।् कात ?् सां शां
काया भावे पाभावूसगंात ।् यिद खिप िवमाना शिः
केनिचबने काय नोादयेितरशेतेदापम ।्
ताहकािरभावारसिधानाोिुसमकलामवेाथा नां शय
उे । ता तावदवे ूसंे ।
तऽ यं ूावृःे शिदशनाािप िनािदका
शिरीतेदयुम ।् िकं चात भ्देाभदेकनानपुपःे । इह
ूधानमवे वा शिः ात ्ू धानाा िभा ? िकं चातः ? तिद
तावधानमवे शिने काय भदेािभदेोऽवसीयत इित
शिभदेाधाननानाूसगंः । ूधानकैाा तदितिरानां
शीनामकेूसगंः । तत काय नानााभावः । अथ मा भदूयं
दोष इित ूधानादथा रभावः शीनामपुगते तने िभानां
शीनां ूविृतः िसौ ूधानिसिना ीतेदापम ।् िकं चात ।्
पािभधान ं च । ूधान शिमाऽादथा रमपुग
पमीधानं ावायािमित, ताशमिभधातमु ।् ताद ्
भदेाभदेकनानपुपरेकनीया शििरित ।
उत-े यं ूावृःे शभावः ूवृनपुलिेरित,
अऽ ॄमूः नाूिसात ।् कारणं शिः काय ूविृः ।
न च काया नपुलौ काया भाव इतेोके ूिसम ।्
यनुं काय िनौ शेः पहानिमित अऽ ॄमूः न,
ूदीपाात ।् यथा ूदीप घटािदूकाशनशिरि । अथ
च कुाावरणसामा  घटादीकाशियत ुं शोित । न च शते
वंु ूदीप ूकाशनशिरशेित । एवमषेामिप भावानां
ूारेिप शिः ात ।् न चाूविृदशनादाः पहान ं
ात ।् यंू सहकािरभावारसिधानाविृसमकालमवेाथा नां
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शिूाभा व इित अऽ ॄमूः- तदूिसिः शपेात ।्
इह सवः कता  गतां शिमपे तोयतया
सहकािरभावारमपुाद,े सा चेावृने  ााधनानां
िवषयभावानवधारणादनपुादानूसगंः । अिनं चतैत ।्
ताावृःे शिः । यनुरतें तावदवे ूसंं इित अऽ
ॄमूः न, काय िनादशनात ।् यिद ूविृसमकालमवे ूसंः
इित अऽ ॄमूः न, काय िनादशनत ।् यिद ूविृसमकालमवे
ूसंः ााय िनवै न ात ।् तििमााय  अि सौ ।
ता ूविृसमकालमवे शितूसंः । सशसानोा
काय िनिेत चे । िवनाशसमकालोसवात ।्
अथािप ादकेां शौ णसामशंमवसाय
िवनायामशं शरमुत,े
तििनऽेिदित । एवं शिसानााय िना भवतीित ।
एतदयुम ।् कात ?् िवनाशकालोसवात ।् को ऽ
हतेयुन िवनाशसमकालमिपं काय मवसीययित न पनुः
ूानमवेावितिमित ? िकं चात ।् कौटदोषपिरहारात ।्
णोरकालावान े च भावानां यो दोष उपाः कौटूसगं
इित त पिरहार उः । तााि शीनां ूविृकाले िवनाशः ।
ूवृुरकालमिप नाि । कात ?् पनुः ूविृदशनात ।्
शरोौ ूवृुरकालमिप इित चते न्, हेभावात ।् को
ऽ िनब ः तां िवनायामा ूवृरहतेभु वित नवै
पनुः सवैिेत ? कृताथ ािद चते न् अनपुगमात ।् न केघटाथा 
शिरपुगते । तऽ यनेवै हतेनुा एकं घटमवसाय न िवनँयित
तनेवै यावि कत ानीित । तािष ु कालेष ु शयोऽविते ।
यनुरतें भदेाभदेकनानपुपििरित, अऽ ॄमूः- अु
ूधानादिभा शिः । न त नानां शकें वा ूसते ।
कात ?् संावहार बुपेािुिनिम चासारणे
ूधानशिभावात ्, इहायं संावहारो बुपेः ।
कथम ?् यदिभां बिुमुादयित तदकंे, ूधानावायां
च शयोऽिमतिवशषेादिभां बिुमुादयि ।
तादकंे तविृकाले िवशषेावमहणे भदें ूितपत,े
दवेशिमनुशििरािद । ताासामकेमतो न
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भदेाभदेकनानपुपििरित । े दशनाीनामे
ूितपििरित चते ्ादतेत ।् े शिूवृी  े न चाे ।
िचदतो मवेतैातेोः िसित नािमतेायुम ।्
कात ?् सामातोाािःे । यथवै िह दवेदाधारया
िबयया त दशेारूािमपुलाां ोितषां
दशेारूागे मनमनमुीयत े एवं ूवृःे शििनयिमता
च ूविृभतूादवँयमाा शिरपुगिेत
िसं शितः ूवृरेम ।्
िकं चात ।्
॥ कारणकाय िवभागात ॥्
कारणं च काय च कारणकाय तयोिव भागः काय कारणिवभागः ।
इदं कारणिमदं काय िमित बुा िधावापनं िवभागो
यः स कारणकाय िवभागः । तदवितभावपवू कं म ।्
तथा शयनासनरथचरणािदः । अि चायं 
कारणकाय िवभागािददमवितभापवू कं, योऽसाववितो
भावदम ।्
आह, तदनपुलरेयुम ।् न िह शयनादीनां कारणकाय िवभागः
किपलते । तादयुमतेत ।्
उते न काय कारणयोपकारकोपकाय पया याारणं काय िमित
िनव िनव त कभावोऽिभूतेः । िकं त ुपकारकोपकाय भावः ।
स चाि शयनादीनां  च । अतो न ूमादािभधाननतेत ।्
आह, कः पनु  परपर काय कारणभाव इित ?

उते गणुानां तावरजमसां
ूकाशूविृिनयमलणधै मिरतरतेरोपकारणे यथा
ूविृभ वित, तथ ूीूीितिवषादाका इतेिऽूे
(kA0 12) ाातम ।् तथा शादीनां पिृथािदष ु
परराथ मकेाधारम ।् ौोऽादीनािमतरतेराज नरणसंाराः ।
करण काया ानसाधनूापनािदकाय 
करणािृतभगंसरंोहणसशंोषणपिरपालनािन । पिृथादीनां
विृसमंहणपिहूावकाशदानगै वािदभावो दवैमानषुितरां
यथत ुिवधानेापोषणावहारसंवहारिैरतरतेरायनं वणा नां
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धमू विृिवषयभावः । अ लोकाथासभंवं िः ।
आह, तदनपुपिः । बमयौगपासवात ।्
योऽयं गणुानां ूकाशूविृिनयमिैरतरतेरोपकारोऽऽपुगते
स ख बमणे वा ात य्गुपा ? िकं चातः ? त तावमणे
सभंवित । कात ?् एक िनरपे ूवृािवतरयोरिप
तसगंात ।् यिद तावं पवू गणुारिनरपें
शित एव ूकाशते तयोपकारकिमाौीयते । तने
यथा समवेिमतरावपुकारिनरपेौ काय किरत
इपुकारानथ म ।् अथ मा भदूयं दोष इतो यौगपमाौीयते ।
तदनपुपम ।् कात ?् सहभतूानामनपुकारकाद,्
गोिवषाणवत ।् िकं चात ।् सदसिकानपुपःे । इह
सं ूकाशमान ं रजमसोिव मान ं वा ूकाशमािवुया त ्
अिवमानं वा ? िकं चातः ? तिद ताविमानमिभनि तने
सवषामकेाभााणुूसगंः । िकंच सवतेरयोः
ातंूसगंः । यथा स ूकाशिरीतद ्
गणुारिनरपें ूकाशते तिदतरावपीदोषः । अथ
वाऽिवमाना ूकाशशिः सःािजमसोपजायत े ।
तने यं ूावृरेवे िते शय इित तद ्हीनम ।्
तत साय वादाघातः । िकं चायमनकेाात ।् न यमकेाः
पररोपकािरणामवितभावपवू किमित । तथा िह सादयः
पररोपकािरणो न चावितभावपवू काः । तने यं
कारणकाय िवभागादेानाममि एतदयुम ।्
उत-े यमपुकाराभावः, बमयौगपासवािदित,
अु यगुपपकारः । यूम स्हभतूानामनपुकारकं
गोिवषाणािदविदित, अऽ ॄमूः न, अथानपुपःे । न िह
गोिवषाणयोः सहभतूादौकारानपुपिः । िकं तिह एककाया भावात ।्
यषेां त ु काय मकंे सहभावे त ु तषेामपुकारो न ूितिषते ।
तथा पिृथादीनां धिृतसमंहशिहूावकाशदानःै ।
शरीरितयोरबमभािवनोरिप खरुिवषाणयोना ि पररोपकारः ।
ता सहभावासहभावावपुकारानपुकारहतेू । िकं च ात ।्
ः ख वगेनेोगमन े वायोररघादीनां यगुपपकारः
न किोषः तथा गणुानामिप ात ।् सयंोगिनिम इित
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चते स्ां िकमथा रभतूमतु ूािमाऽं सयंोग इित ।
यनुरतें सदसिकानपुपिेरित अऽ ॄमूः अयुमतेत ।्
कात ?् पवपकारे दोषानपुपःे । तथा
पयोिरतरतेरसा िवमानयोगितशोरोािन
िः न चािवमानयोरथ चकैकाय िसिय था च
पिृथादीनां पररोपकािरं शयोरिभते न
परशा एवं गणुानामपीित । यनुरतेमनकेाािदित
तदयुम ।् कात ?् शाानवबोधात ।् इहााकं
काय कारणयोरथा नपुगमाणुानामवारमवेावारानपें
काय कारणशवातां लभते । तऽ ये तावधानावानभुािवनो
गणुाषेां शिमाऽपादिनदँ यूकाशािदभावानां
नाि तिबन उपकारः । यदा वषैमापे
तदाऽिनवािरतूकाशािदपाििममपुकारं ूितपे ।
ताानामपुकारापुगमादवितभावपवू कं न
िवत इित शामनवगवैमुतऽेनकैािकोऽयं हतेःु ।
ूधानावायामपुकारानपुगमारकालमिप तसगं
इित चते ्ातम ्, यिद गणुानामा े ूकोप े सामा दवे
पवू ािुतनेोरकालमिप तदवे भिवित । अथ
ूधानावायामिप चोपकारो न तिह नानकैािको हतेिुरित । त नवैम ।्
कात ?् अिवशििनिमात ।् तथा सूोऽिः सूं
ूकाशं यमवे करोित, घटािदूकाशन े त ु तलैवा पेत े ।
तणुानामाः ूकोपः शितः । महदापेपूकारतः ।
ताुमतेत क्ारणकाय िवभागादिमित ।
िकं चात ।्
॥ अिवभागाै ॥ १५ ॥
इह यिपं तािवभागो ः । तथा सिललादीनाम ।् जलभमूी
िवपा महदादयः । तादषेामिवभागने भिवतम ।्
योऽसाविवभागदम ।् तादम ।्
आह, िकं पनुै,ं को वा िवप इित ?

उत-े वैिमित िविशमवानमाचह,े
अिमतिवशषेमिवभाग इित । िवशषे सामापवू कािदित
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योऽथ ं भवित अिवभागाैिेत । एवमतेःै
पिभवतै  कारणमिमित िसम ।्
आह- िवूितषधेूसगंः । कारणारूितषधेावचनात ।् यथा
भवानाह- ूधान ं जगिसमथ कारणमि । एवं तारीयाः
परमाणपुुषेरकम दवैभावकालयाऽभावाारणनेािभदधित,
तषेां च ूितषधेो नोत इित । अतो िवूितषधेः
ूाोित । िकं ूधानमवे कारणं आहोिदतेावे वोभयिमित
? अयदशनादनपुपििरित चते ्ातम ्ू धानाय एव
पिृथािदष ु सखुािदलण उपलते । य यनेाितं तासौ
िवकार इित युमतेागपिदम ।् ताधानिवकार एव िमित ।
तानपुपम ।् कात ?् अनकेायसभंवात ।् परमावयोऽिप िह
 उपलते पािदसात ।् पुषायः करण सवंदेकात ।्
ईरायः शििवशषेयुानामपुलःे । कमदवैायः
जगिैचोपलात ।् भावायो िारससंगऽिप भावानां
तादूतुःे । कालायः यगुानिुवधानात ।् यायो
िनयमाभावात ।् अभावायो गवादीनां पररादशनािदतरतेरािण
ूयुािन । कारणारपवू कऽेिप ख  शाः पिरमाणादयः
पवू मवे कियतमु ।् तादयुमयािदः कारणमिमित ।
उत-े यावं परमाणनूामूितषधेात ि्वूितषधेूसगं
इित, अऽ ॄमूः- तदनपुपिरिानपुगमात ।् अिे
िह परमाणनूामपुगमान े सित समवें ािदयमाशकंा,
िकं परमाणपुवू किमदं िवमथ ूधानपवू किमित ? न त ु
तषेां सावो िनितः । तादयुमतेत ।् य ु खिदमुते
पिृथािदष ु पापुलादयदशनादणनूां सावः ूधानवदवे
कियत इतेदिप चानपुपम ।् कात ?् अथािप तपपःे ।
ताऽपवू कऽेिप िह पिृथादीनां कमान े पािदसादतो
न युमतेत ।् सखुादीनामागणुनेापुगमाधानऽेिप
तसगं इित चते ्, अथािप ाथा ताऽाणां पािदमं
कते तवू कं च पिृथादीनां ँयमिप तषे ु
पािदसिलंगने परमाणुो िनृत,े एवमािभः
सखुादीनामागणुापुगमािुिनिमे पिृथादीनां
ूधानपवू ापेः किरत इित । एतानपुपम ।् कात ्
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? आगणुितषधेात ।् ता िवपया सािदऽ (kA0 19)

सखुादीनामागणुूितषधें किरामः तादसगतेत ।्
आह, यिद पनुाऽाणामवे परमाणुमपुगते क एवं सित दोषः
ात ?्

उत-े न शमवें भिवतमु ।् िकं कारणम ्
? विृमाऽलणाः ूकृतयोऽािभरपुगे ।
कात ?् काया ि ूथीयसी ूकृितभ वतीित च नः समयः ।
महाि च पिृथादीिन महाभतूािन । ताषेां तदितिरतया
पिृथा भिवतम ।् पिरिदशेा परमाणवः । ता
ताऽापुगमाषेामपुगमः । उपे वा तदसवः कृतकात ।्
अु वा परमाणनूां सावथािप तेो जगरेसवं
ॄमूः । िकं कारणम ?् कृतकात ।् अकृतकेन िह जगारणने यंु
भिवत ु,ं कृतका परमाणवः । तािप सावे न तषेां
जगारणिमते इित ? उत-े तवै कारणूसगंात ।् यि
तरमाणनूां कारणं तदवे जगारणने यंु कियत ुं ात न्
तिषािदमताः परमाणवः । कृतकािसरेयुिमित चते ्ातं यिद
परमाणनूां कृतकं ूिसमत एतुते वुममुातेोरकारणं
परमाणव इित । तिसम ।् ता िकंिचदतेत ।् उत-े
पिरिदशेात ।् इह यिरिदशेः तृतकं म ।्
तथा घटः, पिरिदशे । तारमाणवः कृतकाः ।
िकं चात ्पािदमात ।् इह यिूपािदमृतकं म ।्
तथा घटाः, पािदम परमाणवः । ताृतकाः । िकं
चात औ्योगात ।् यदौयंु तृतकम ।् तथा ूदीपः,
तायेाः परमाणवः । ताृतकाः । िकंच वगेवात ।् इह
यगेवृतकम ।् तथा इषवुगवान ्, तो वायवीयाः परमाणवः ।
ताृतकाः । िकंच हेिवयोगात ।् इह यहेिवयंु
तृतकम ।् यथा केदारािदापः । इं चााः परमाणवः ।
ताृतकाः । िकंचाधयेात ।् इह यदिाधीयते तृतकम ।्
तथा ठघवम ।् आधीये च परमाणवः पिृथाम ्, ताृतकाः ।
िकंच अथा राधारात ।् इह यदथा राधारं ूितपते
तृतकम ।् तथा घटः । अथा र च णकुादरेाधारमणवः
ूितपे ताृतकाः । िकंच ूािवधानात ।् इह ययोम े
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अरा िमवितम ्ू ाे वधायकं भवित, तौ कृतकौ ।
तथा, लुी । तथा चाणू ावरावरमवित,ं यो
यः ूाे वधायकं तौ कृतकौ तााविप कृतकौ । िकंच
िारारकात ।् इह यद ्िारारकं तृतकं वः ।
तथा तःु, िारका परमाणवः । ताृतकाः ।
िकंच ूात ।् इह यं तृतकं म ।्
तथा घटः, ूा योिगनां परमाणवः । तृतकाः ।
अतएव कृतकिमित चते ्ातं यत एव योिगनां ूाः
परमाणवत एव कृतकाः । िकं कारणम ।् अदािदूं
घटािद िह कृतकं िमित कृा । एतदनपुपम ।् कात ्
? शरीरकृतकूसात ।् शरीरमिप िह योिगनां ू,ं

कामं तदकृतकमु । अथ नतैदवे तिह नाकृतकाः परमाणवः ।
ूधानािदष ु ूसगं इित चे अनपुगमात ।् ौीकिपलॄाणरैिप
ूधानपुषावूािवित नः शाम ।् तािंिचदतेत ।्
सािदविदित चते ्ातम ्, यथा सागणुपादीनां सित
ूऽेकृतकम ए्वं परमाणनूां भिवतीित । तदयुम ।्
कात ?् साात ।् परमावकृतकवादीनां सावोऽिसः ।
ताशिवषाणाुषिवषाणिसिवदमामतेत ।् सौादणनूां
कृतकाूसगं इित चते ्ातम ्, न िह परमाणुः सूतरमद ्
भावारमि यदषेामारकं ात ।् परा खषेा काा सौ
यरमाणवः । तादषेां कृतकमनपुपिमित । एतायुम ।्
कात ?् पाकजेितूसगंात ।् सौादकृतकूसगंः । तऽेिप
परमाणवः सूाः । य ु खितसौाधानपुषयोरकृतकं
ं तित िवभुे । न च यथा ूधानपुषाववेमणवोऽिप िवं
वुत े । ताित सौे पाकजवदषेां कृतकमिनवाय म ।्
यषेां त ु काय िं पत इित पषेामयमनपुाल इतः
परमाणसुमवतें कमदाहाय म ।् ति सूमतीियं कृतकं चिेत
िसं कृतकाःपरमाणवः । कृतकाषैामिनतानपाितनीित
कृाऽरालूलयमहाूलयषे ु
ूसंारमाणनूां कारणाभावााया भाव इित
शािसादनमुानागििदोषूसगंः । तथा
भोिगनामपुिचत कमणोऽनपुभोगाृत िवूणाशः । अिनं
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चतैत ।् ता जगारणं परमाणवः ।
याऽिप खियमाशकंा पुषागिभ िवतीित साऽयुा ।
कात ?् ूितषधेात ।् ता िवपया सािदऽ (kA0 19)

पुषाकतृ मपुपादियामः । चतैािवशषेादीरािप स
एव िविधः कारणूितषधे े बोः ।
आह अवेमीर इित पाशपुतवशैिेषकाः । कात ्
? काय िवशषेाितशयबिुपवू कात ।् इह काय िवशषेः
ूासादिवमानािदरितशयबिुपवू को ः । अि
चायं महाभतूिेयभवुनिवासािदलणः काय िवशषेः ।
तादननेाितशयबिुपवू केण भिवतम ।् यवू कोऽयं स ईरः ।
तादीर इित । िकं चात च्तेनाचतेनयोरिभस
चतेनकृतात ।् इह चतेनाचतेनयोरिभसतेनकृतो
ः, तथा गोशकटयोः । अि चायं चतेनाचतेनयोः
शरीरशरीिरणोरिभसः । तादननेािप चतेनकृतने भिवतम ।्
यृतोऽयं स ईरः । तादीरः कारणम ।्
उत-े यावं
काय िवशषेाितशयबिुपवू कादीरसाविसििरित
अऽ ॄमूः न, साात ।् अदािदबिुपिूव काः ूासादादयः,
अितशयबिुपिूव का वा इित सामतेत ।् तादनुरम ।् िकंच
ूाधानूवृबे ुसवाारणारूितषधेात ्ू धानादयं
बिुपवू कं काय िवशषें कुवत । ूा ूधानिवपिरणामाद ्
बिुरवे नाीपुपमतेत ।् शिमात इित चते ्ानुरतेत ्
सव शिूिचत ईरः । त ूागिप ूधानिवपिरणामात
एवेायोगाद ्बिुसावो न ूितिषत इित । एतदनपुपम ।्
कात ?् ााभावात ।् बिुः त एवेऽ पय नयुु(sya)

के ाः ? तादसदतेत ।् शििवशषेाददोष इित
चते ्, अथािप ात न्ाषेां बिुमतामीरतुा शिः । अत
एषां ूधानारीरहूसमकालमाािदसिकषा ा बुय
उ इित, ईर त ु त इित । एतदनपुपम ।् कात ्
? सववादिसिूसगंात ।् ािवमथ मादाय ूितबमानने
शििवशषेः त  इतेां कनायां सव वादिसिूसगंः ात ।्
ताद ्महमाऽमतेत ।् एवं त ईर बिुसवो न चेवते ्
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युमुते ूाधानूवृबे ुसवा बिुमवू कोऽयं
काय िवशषेः । िकंच फलानपुपःे । मं वा फलमिुँय
बिुमः काय िवशषेाासादिवमानादीनारभमाणा ँये ।
अनपुहतायमैया त ।् िकं च ूयोजकानपुपःे । िकं च
अनकेाात ।् न च सवः काय िवशषेो बिुपवू कः । वृादीनां
तितरकेेणोःे । सवेरबिुपवू कापुगमे
ााभावः । न चानदुातो वादः । तादनकेा
बिुमवू कं म ।् िकं च ःखोरात ।् बिुपवू कदे
काय िवशषेः ात ु ःखोरिवधान े ूयोजनं नाि ।
शिमांायिमित सखुोरमवे िवदात ।् ःखोराय,ं
ता बिुपवू कः काय िवशषेः । िकंच ःखोपायात ।्
बिुपवू कदेयं काय िवशषेः ामा थ काममोूायः
सखुोपायाः ःु, ःखोपाया, तादबिुपवू कः ।
धमा धम िनिमाददोष इित चते ्ातम ्, यपीरपवू कोऽयं
काय िवशषेः तथाािदसग सखुोराणामानां ूािणनां
धमा धम पिरमहाद ्हीनममोृवयोजाितभावािदयोगो
भवित । तत नापराधोऽयमीरिेत । एतदयुम ।् कात ्
? अधमिहेभावात ।् ईरेमा धम योावी े
धम मवे ूािणनां सखुहतेुाादयते न्ाधम, ूयोजनाभावात ।्
अथ मतम ्ाभािवकी धमा धम योः कारणािः, यं
सवमीरबिुपवू कं िमित त ु त ाघातः । तादीरो
न कारणम ।् यनुरतें चतेनाचतेनयोरिभस
चतेनकृतादीर साव इित, अऽ ॄमूः- अयुमतेत ।् कात ्
? साात ।् योऽयं चतेनाचतेनयोगशकटयोरिभसः स केन
चतेनने कृतः ? यिद चऽैणे, त काय कारणसघंातादाचतेम ।्
अथ चऽैशवा िपडोपिा ऽेः तृत
इते तदयुम ्, साात ।् न िह पुषकतृ मे
ूिसम ।् उभयपूिसने वहारः । िकं चात ्
अनवाूसगंात ।् चतेनाचतेनयोरिभस चतेनकृतं
ॄवुतः ूामीरकाय कारणयोरिभस चतेनकृतम ।्
तथा चानवाूसगंः । अथ मा भदूयं दोष इित ाभािवक
ईर काय कारणयोरिभस इत,े न तकािको हतेःु ।
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तयोराचतेाददोष इित चते ्, ानुरतेत ई्र याय कारणं
तदिप चतेनमीरोऽिप, ताने ूदुाहरणमपुपत इित ।
एतदयुम ।् कात ?् असूसगंात ।् चतैािवशषेादान
आारणेािभसो नाि । एवमीरकाय कारणयोरिप न ात ।्
अिनं चतैत ।् िकं च अिवपय यूसगंात ।् उभयचतैूित
यथेर करणं बुादयः, एवमीरोऽिप बुादीनां
करणं ात ।् कात ?् अिवशषेात ।् अथतैदिन,ं न
त ुभयोतैम ।् काय कारणवाऽनपुगमाददोष इित
चते ्ापी िनरवयवोऽनशिः सूेः सूतमो महो
महमोऽिधकरणधमा नािदिरवेमनलणमीरपदाथ 
तिदो ाचते । त कुतः काय कारणमवलदेमाारोिपतिमित
? एतदनपुपम ।् कात ?् अनमुानिवरोधात ।् इं चदेीरो
यिददमनमुान ं काय िवशषेाितशयबिुपवू का
चतेनाचतेनयोरिभस चतेनकृतािदित ताहते ।
कात ?् न तेावदीशाथन सहतैिमित । उपे
वा, मिूत पिरमहाघातात ।् यकेानेवैंप ईरः,
िािदमिूत पिरमहो ाहते । िकं चात ्- ौतुःे ।
ौिुतरिप चा मिूत माच े कृिवासाः िपनाकहो िवततधा
नीलिशखडीािद । तदपुगमापहािनिरित चते ्, ातं यिद
तिह ौिुतवचनािूत मानीरः पिरगृत े । तने िसमािम ।्
कात ?् न सतो मिूत ममपुपत इित कृा । एतदयुम ।्
अिभूायानवबोधात ।् न केाने वयं भगवतः शििवशषें
ूाचह,े माहाशरीरािदपिरमहात ।् यथा त ु भवतोते
ूधानपुषितिरः तयोः ूयोा नाीयमदिभूायः,
तादते बाधकम ।् अतो न ूधानपुषयोरिभसोऽकृतः ।
िकं चात अ्शात ।् कुवा णः खयमिभसं
शरीरमाऽणे वा शरीिरणः कुया त ्, शरीरकारणने वा ? िकं
चातः ? त तावरीरमाऽणे करोित । कात ?् अनपे
शरीरोौ िनिमाभावात ।् न शरीरकारणने, िवभुात ।्
पिरियोगशकटयोरिभसोऽकृतः, िवभू च
ूधानपुषौ । िकं च पाराा त ।् गोशकटयोरिभसः
पराथ ः । न त ु ूधानपुषयोरिभसः पराथ  इित ।
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ईराथ  इित चे, उात ।् ााथ  ईरानपुप
इादाववेोमतेत ।् एवं तावाशपुतानामीरपिरमहे दोषः ।
वशैिेषकाणां चायं दोषः । िकं च
िािदपदाथा रभावाभावपिरकनाऽनपुपि । तरैीरो
िगणुकमसामािवशषेसमवायभतूो वा पिरकमानः पिरकत,े
पदाथा रभतूो वा ? िकं चातः ? त तावद ्िािदभतूः । कात ्
? ििवधं िह िं अनकेिमिं च । तऽ नानकेिमीरः,
कृतकािददोषूसगंात ।् नाि,ं पिरसंानात ।् पिृथादीिन
मनःपय ािन नववै िािण वः िसाः । इितकरण
पिरसमाथ ात ।् िकं च गणुकम िनदशात ।् सित चा िे
वशैिेषकगणुिनदश आचायण कृतः ात ।् कारणारूयोगसमथ 
च कम िनिदं ात ।् न त ु तथा । ता िगणुादयः ।
आौयपरता िह गणुादयः पराथा ः । एवं न िािदभतूो नािप
पदाथा रभतूः । पदाथ े िह सित िािदवणमुमभिवत ।्
आचायण त ु नोम ।् तासऽूकारमते नाीरः । िलंगािदित
चते ्, ातम ्- संाकम मििशानां िलम ।्
ूपवू काा संाकम ण इतेािंगादीरपिरमह
आचाय  िस इित । तदयुम ।् कात ?् अिभूतेािसःे । समनने
िलेनादािदो िविशशेः किचदवे माहाशरीरा
वा ूितपिः ात ।् संामाऽं त ु यथा भविः सवकारणानां
सृपुसहंारूविृहतेरुकेः त इते । तथा
चाािाितपिः । िकं चात ।् ूागनपुदशेऽेकौशलूसगंात ।्
ईरपरते चदेणनूां ूविृिनवृी ातां तमवे ूागपुिदशते ।्
धम वधानपदाथ  वा ूागनपुदशेादकुशलः सऽूकार
इतेदापते । न चतैिदमभुयम ।् िकं चात अ्सकंीत नात ।्
शाूदशे े चायमीरो न कििंदाचायण सकंीित तः ।
न चा वा इव शरुनामसकंीत न े दोषोपपिः ात ।्
दोषसिंवभागाथ िमदमाचाय ािनमारोत,े न त ु मतमतैत ।्
एवं काणादानामीरोऽीित पाशपुतोपमतेत ।् तादीरोऽकारणम ।्
कमा णिुभा ातम ।् कथम ?् यथा कृतका जगारणमणवः, एवं
कमा िप न शरीरिनिम,ं तादकारणम ।् इतरतेरिनिमाददोष
इित चते ्ातम ्, यथाऽरणे शरीरं कम  नोमानं
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मवेमरणे कम शरीरािप कारणारमशं
कियतिुमित पररिनिमाा पिरवत  पवू कोिटः
ूायते । ताानयोः कारणारिमित । एतायुम ।् कात ्
? अनवानामवानपवू कदशनात ।् तथा शबुशोिणतारीरं
शरीराबशोिणतिम पिरवत  पवू कोिटरा,
ूितायते चायोिनजमीरशरीराणामािदसग च । तथा च
बीजारादयोऽरािदो बीजिमनवा । भाित चाऽािदसग
परमाणमुाऽादिप बीजूाभा वथा शरीरकम णोरनवा ।
इदानीमिप चािदसग चािधकारमाऽवशारीरोिः ात ।्
साधारणिवमहूसगं इित चते ्ादतेत ्, यिधकारिनिमा
शरीरोिरािदसगऽपुगते ूामकेेन शरीरणे
सव पुषाणामिभसो िनयमहेभावात ।् तत
शरीरारानथ म ।् तनेवै सवषामपुभोगसामा िदित ।
एतदनपुपम ।् कात ?् ूिवरोधात ।्
समतेदनमुानतः । ूतु शरीरािण ूितपुषम ्,
ताायं ूसगंः । अपवग िनयमूसगं इित चते ्ातं
यिधकारमाऽवशारीरोिः परमषरवेापवग साधनं
शरीरातेिेत । उत-े न तवै, िकं तिह सवषां गणुानां
ूाधााििमािन शरीरायािदसग सािंसिकाुे । तऽ य
सूधानं काय करणं स परमिष ः । य सं रजोबलं
स माहाशरीरः । एवं गणुसका द ्गणुूधानाूधानभावने
यावावरशरीरूाभा व इतो नाि गणुानां शरीरिविनयोगपपातः ।
ताुमतेृतका कम जगारणिमित । एतने चवैं
ााम ।् तदिप िह कम णामवे ूापिरपाकाणामिभधानमथा रमवेिेत
चेाम ।् तादकनीयिमित ।
यदंु कालागिभ िवतीित तदनपुपम ।् कात ्
? कारणपिरवै तदिभधानसिवशेात ।् न िह नः कालो नाम
किदि, िकं तिह िबयमाणिबयाणामवेािदगितगोदोहघटािनतादीनां
िविशाविधसपूयिनिमत ।्
परापरािदिलसावाितपििरित चे, अकृतकेष ु तदनपुपःे ।
यदवे कृतकं तऽवै परमपरिमािदः ूयो ः ।
स यिद िबयाितिरिनिमः ादिवशषेािािनषे ु ात ।्

102 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

िचामथा दपाकजवददोष इित चते ्ातम ्- यथाऽिसयंोगः
पाकजहतेःु तथा चािवशषेऽेिप पिृथामवे पाकजोििनिमं
भवित नाकाशािदष ु । एवं कालोऽिप परापरािदहतेरुथ चािनेवे
ा िनिेित । तायुम ।् कात ?् िवशषेोपपःे ।
पािदिविबयाहतेरुिंु यदसौ तित िे पाकजानादात ्,
(nA) ताकाशादौ । कालु समाऽोपकारी न िविबयाहतेःु ।
तादसदतेत ।् एवं यिद िबयाोऽः काल इते कारणपिर
जगारणमथााम ।्
याऽिप न कारणं कम वत क्ाय कारणभावात ।् काय कारणभतूं हीदं
िमित ूााातम ।् स च काय कारणभावः ूेापवू कृतानां
शयनादीनामपुलौ यािकेष ु चानपुलौ न ता िलिमित
शं वुम ।्
अभावोऽकारणम ्, पिरमाणािददशनात ।् न िह तत उानां
पिरमाणमपुपत इतो नायः । साकिनराकयोरजाितभदेात ।्
नािप शिदभावात ।् नोपकारोऽनवानात ।् न िवभागो िनराकात ।्
ता परमाणपुुषेरकम दवैकालभावयाऽभावेो
मुते । न चदेेः, पिरशषेतः ूधानवैाििलिमदम ।्
ताुमतेत भ्देानां पिरमाणािदः कारणमिमित ॥ १५॥

कािरका १६

आह एवम हतेुमनपुपम ्, एकात ।् बनां काया रो
ादीनाम ।् एकं ूधान,ं ता तदारशियुिमित ।
उत-े यिप गणुानां
ूधानलणमवारमिभबिुिनिमादकेमिप काय काले
िकंिचषैोपजिनतपदेँ यपािभिरतरतेरोपकािरणीिभः शििभः
दुायमापते । तािददान
॥ ूवत त े िऽगणुतः समदुया ॥
ूवत त े इननेोिमाच े । िऽगणुत इपदेँ यपाणां
ूधानाूधानभावने गणुशीनां वषैापदेँ यपारमाह ।
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यऽतैते वंु ऽयः सादय इित तदवानं काया रकिमित ।
समदुयािदनने पररापेाणामारशिमवोतयित ।
एतं भवित- काय काले गणुाः पिरपवूा वा भदें
ूितल पररोपकारणे सहंते । सहंता मुादयि ।
ताावारािभबिुिनिमाधानकैदोषः
गणुभदेाकै काया र इित ।
आह, िनियािह ूकृतःे काया रोऽनपुपः ।
िबयाानपुगमे वा वधै िवरोध इित ।
उत-े न, िबयावधै भदेात ।् ििवधा िह िबया ूलणा
पिरणामलणा च । तऽ ूः ूधान सौाितिषते ।
॥ पिरणामतः ॥
त ु ताय मारभते इित ।
आह- नन ु च पिरणामोऽिप सौाधान नोपपते । कात ?् न
िह सौाूाकाशादिेव पिरणामो  इित ।
उत-े
संार सौऽेिप पिरणामोऽपुगः । ताद ्युः
सूपिरणामीित ॥
आह, कः पनुरयं पिरणामो नाम ?

उत-े
जहमा रं पवू माद े यदा परम ।्
तादूतुो धम पिरणामः स उते ॥ इित ।
यदा शरानमुहावू धमा न ि्तरोभा पादूतुो धम
धमा रणेािवभ वित तदवानमाकं पिरणाम इुते ।
आह, नतैदिभधानमाऽं ामरणे ूितपामहे । ताथा
िकिमित वम ।्
उत-े यथा पालाशं
पलाशादूतुिनिमारातपादरेनमुहाामतां ितरोभा
पीततां ोजित तथदें िम ।्
आह न, अथोरेूितषधेात ।् कथं पनुरतेवगते पालाशं
पादूतुं धमा र पिरागमपुादान ं च करोित, न
पनुरथा चाथा चोपपत इित ?
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उत-े णभूितषधेात ्ू ागवे णभिनिदं िवनानां
भावानां पनुौ नाि कारणम ।् तदभावे चोिरयेुित ।
आह, धमधिम णोरनापुगमामििवनाशे
ध ुििवनाशूसगंः । न िह वो धमोऽो धम । तऽ यिद
धम  िनविृरपुगते धिम णोऽिप िनविृरनााा ।
धमौ तिः । तऽ यं धमििवरोध े
धमपावानिमित एतदयुम ।्
उते न, सनेािदववानोपपःे । तथा सनेाेोऽनं
सनेायाः । न च सनेाानां िवनाशे सनेािवनाशः । तथा नाः पटः ।
बौानां सयंोगावयिवूितषधेात ।् न च पटिवनाशे तिुवनाशः ।
तऽ यं धिम िवनाशे धम िवनाश इित एतदयुम ।्
आह, एवमयुम ।् तात ्
? सामािवशषेयोध िम पपिरकनानपुपःे । इह पािदसामां
वा धिम पने पिरकमानं पिरकते पािदिवशषेो वा ? िकं
चातः । तऽ ताविूपािदसामां धिम पिमित शं कियतमु ।्
कात ?् असवात ।् यिद ताविृथवी सामां घटािदिव शषेने
पिृथिप ताऽापेया िवशषेः । यावधानिमित नाि सामाम ।्
तदभावाद ्धिम पाभावः । अथ िवशषेा घटादयषेां िवशषेारणे
सहाऽवानािम पानवानात ।् तत यं पादूतुो
धम धमा रं िवजहाित, धमा रमपुाद े इित ताहत इित ।
उत-े यं
पािदसामािवशषेयोध िम पपिरकनानपुपििरित, अु सामाम ।्
यंू सामां सामाारापें िवशषेिमित न ूयिनवृौ
सामााभावावितेत धिम पिसःे, याविृथवीयं
ूयो न िनवत त े सामां घटािदिव शषेः, िं चासौ,
धमा रपिरवतष ु तदाकारूयोितः पावानिसधे मा 
घटादयः । यदा त ु पिृथवीूयिनविृदा ताऽाणां
सामाभावो िं च िवशषेो धम  इित यावधानं त त ु
सामाारानपुपःे कौटमवे । यऽ सविवशषेाभावधानम ।्
यिद त ु पिृथादीनां िनमावतृं सित कौटमषेां ूाम ।्
ता धिम पाभावः । शेवा  सामाभावापुगमात ।् अथवा
सखुःखमोहशय एवहे महदािदना िवशषेाने िलेन पिरणामं
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ूितपे । तासां च सततं सामाूयिनिमापादूतु े
तं िल धमम ।् अूिसरेयुिमित चेोात ।्
ूागुमतेखुािदपवू कं िविमित ।
आह- एवमिप वैानपुपिः । कारणिवशषेात ।् यिद सखुािदशय
एव पिरणािमो यिददं ॄािद ावरां वैं तोपपते ।
कात ?् न िभं काय मुत इित ।
उत-े शित पिरणािमिन, भवित तने वैम ।् कथम ?्

॥ सिललवित ूितगणुाौयिवशषेात ॥् १६ ॥
यथािरािविशासः ूिुतराौयणे गोभजुमोादीना,ं
िवशषेाीरमऽूिवषािदवैं चोपपते । तथा
गणुशयो िविशाः परराौयिवशषेाद ्ॄािद ां
जााकृितवाबिुभावाहारिवहारपं वैं ूितपे ।
तािमतेत ्ू कृितरवे सव भावनां ूसिवऽी । न च किोष
इित ॥ १६॥
॥ यिुदीिपकायां सांसितपतौ चतथु मािकम ॥्

कािरका १७

आह, समिधगतं ूधानम ।् पुष इदान
काय कारणितिरोऽीतेितपाम ।् कुतः सशंय इित
चते अ्नपुलमानोभयथा ािदुम ।् िकं चात ।्
आचाय िवूितपःे । िवानितिरो नाि किदथ 
इित शापऽुीयाः ूितपाः । कात ?् सवू माणानपुलःे । इह
यदि तािदना ूमाणनेोपलत,े तथा पािद । तत
तावदयमाा न ूत उपलते । कात ?् अशािदलणात ।्
नाःूतः । कात ?् िऽगणुािदिवपरीत तदिवषयात ।् न
पवू वषेवाम ।् काय कारणानपुपःे । न च सामातोात ।्
धम सामााभावात ।् नावचनात ।् अनपुगमात ।् न िह बौानां
ौिुतिृतपरुाणिेतहासाः ूमाणम ।् यषैामागमः, स एवमाह
᳚आवै ानो नाि िवपरीतने कते ।
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नवैहे समााि धमा ते े सहतेकुाः ॥
ादशवै तवाािन ायतनधातवः ।
िविच सवा यतेािन पुलो नोपलते ॥
शूमाािकं िवि शूं पँय बिहग तम ।्
न ँयते सोऽिप किो भावयित शूताम ॥्
पनुराह ᳚अि कमा ि िवपाकः, कारकु नोपलते य
इमाामा नािपित । अां ूित सधाित, अऽ धमसकेंतात ।्
तावू माणानपुलनेा ािेत ।
उत-े यावं ूतः पवू वषेवां
चानो नोपलििरित, समतेत ।् यंू
सामातोादनपुलिरासामाानपुपिेरित, तदयुम ।्
कात ?्

॥ सघंातपराथ ात ॥्
इह सघंाताः पराथा  ाः । तथा शयनासनरथचरणादयः ।
अि चायं शरीरलणः सघंातः । तादननेािप पराथन भिवतम ।्
योऽसौ परः स पुषः । तादि पुषः ।
आह, सघंातपराथ ोपलःे । शयनादयो िह सिप पराथ े
सघंाताथा ः । यिद च तरैितदशेः काय कारणसघंात िबयते
ूाम तघंाताथ म ।् एवं पुषिवपरीताथ िसिूसगंः ।
अथतैदिन,ं न तिह चरुादयः पराथा ः ।
उत-े न शमतेदापादियतमु ।् कात ?् असहंतिसौ
वादूवृःे । िसे ससहंते पुषायं वादः ूवृः ।
ता पारामनने बाते । कथमवगत इित चते ्,
ूतोऽनपुलःे । सित िह सघंाते दवेदािदवदयं पुषः
ूत एवोपलते । तथा च सित सशंयाभावाविृरवेा
वाद न ात ।् तादयंु सहंताथा ः शयनािदवरुादयः ।
आह, पररोपकािराारािसिः । इह ऽेोदकसयूा दयः
शादीनामपुकारकाः । तथा काय कारणाघंात । यथों
तादयुमतेषेां पारतिमित ।
उत-े न शयनािदवतोऽनेाथ वात ।् तथा शयनाानां
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सित पररोपकािरे ततोऽनेाथ वादभावे चाथा नथ म ।्
एवं चरुादीनां सित पररोपकािरे ततोऽनेाथ वं
भिवतमुहित । तदभावे चाथा नथ िमित ।
आह, शयनादीनां दवेदाथ ा च भदेा
बिहभा वारराथ ूसगंः । एवं शयनादयो दवेदाथा ः,
काय कारणसघंात दवेदशवाऽ भदेानामवे
भदेाथ ाुषाथ िसिः । ााभावो वा । अथ मतं शयनादयो
न दवेदाथा ः, िकं तिह ऽेाथा ः । तथा सित सासमो
ा इित ।
उत-े न, ूिसनरुोधात ।् सं काय कारणसघंात पाराम ।्
भोृं नोपपते । लोके त ु दवेदाथ ं शयनादीनां ूिसम ।्
अतदनगुो वयमवें ॄमूः । कात ?् ूिसःे ।
ूिसने ूिसं तम तामापते भविरंु
᳚य िह ूितणमथां नाि त बाूययोः भदेः,
पािशषेमहणे नाि । तथा भमूरेपमानायाः पाकजानाम ्
।᳚ न च भमूःे ूितणमथां नाि, अिणकूसगंात ।्
सौारुिधगमो भदे इित ाः ूयुः । तािं
सघंातपराथ ादि पुषः ।
इत-

॥ िऽगणुािदिवपय यात ॥्
िऽगणुमिवविेक िवषयः सामामचतेनं ूसवधिम  च
बााािकं तथा ूधानम ।् तऽ यतेावदतेात ि्कमपे
ायोगैुयािदित ?

िकं चात ।्
॥ अिधानात ।् ॥
इहाकिां ूधानूवृावथ वशः सिवशेिनयमो
न ात ।् ौोऽािद पिृथादीनां दवेमानषुितय  ु
िहतयोगाथ ाूितषधेाथ  सः । तादि तितिरो
यदिधितानां गणुानामयं िचऽपो िवपिरणामः ।
कतृ ूसगंादिधानानपुपििरित चते ्, ातं यिद गणुानां
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पुषािधितानां ूविृरपुगत,े कतृ म ूाम ।्
अथाकता  न त िधातृिमित । एतायुम ।् कात ?् अथ
तपचारात ।् यथाऽपुषाथ ः िसित तथा गणुा काय कारणभावने
ू इतारतादषेामिधितमपुपत,े पुष
चािधितृम ।् अतो ना कतृ ूसगंः । ताुमतेत ्
अिधानाुषः ।
िकात ।्
॥ पुषोऽि भोृभावात ॥्
इह सखुःखमोहाकादचतेन ं मं च, ताद
पररणे भोगो नोपपत,े इवँयं भोा भिवतम ।् योऽसौ
भोा स पुषः ।
आह, कः पनुरयं भोगो नाम ?

उत-े भोग उपलिसावात ।्
िवानमवे िह िवषयोपलिसमथ िमतावाऽमवेा ु िकं पुषणे
पिरकितनेिेत ?

उत-े िकं पनुिरदं िवान ं नामिेत ?

आह, िचं मनो िवानिमित । त षिधं ान-ं
चिुव ान,ं ौोऽिवान,ं याणिवान,ं
िजािवान,ं कायिवान,ं मनोिवानिमित । तऽ
पं ूती चुोते चिुव ानम ।् एवं
ौोऽशयाणगिजारसमनोधमा िमुादयि ।
त धमा ः - वदेना, संा, श, मनः, संार एवमादयः
तािानवैोपभोगसामथा ाािेत ।
उत-े न, अचतेनिवकार चतेनानपुःे । त ु
खिदिमते पं ूती चुोते
चिुव ानिमािद, तनेाचतेनिवकारादचतेनं
घटािदविदापम ।् तानोधम तेनिेत मनोरथमाऽमतेत ।्
िवलणकायिदशनािििरित चते ्, ातं नायं
िनयमः यत यातीयं कारणं तातीयकेन कायण भिवतम ।्
िकं तिह िवलणकायििरित भावानामपुलते ।
तथा- श ृारो जायत,े गोलोमाऽिवलोमो
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वा  । वतराकु.यकाेसयंोगािललम ।्
सयू कागोमयाकसका त स्धुोदकसका दरणीिनम थनाािः ।
एवमचतेनेो पािदतेनमुत इित ।
एतायुम ्, चतेनाचतेनोििनयमवियमात ।् यथा
सतेििलणकाय ू ाभा व े भवततेनािााचतेन ं
घटाुत इित िनयमः, तथा सतेििलणकाय ू ाभा व े
नाचतेनेो पािदतेनं िचमुत
इयं िनयमो नः । तादषेां ानां सित बे
मायाकारनगरिवासवदयथाथ ानिवषयादसाधीयम ।्
ूदीपवविेत चते ्, ादतेत य्थाऽचतेनेः
सािदोऽवसायकं घटाुत इित नदेान वसायको
महाोते । एवं पािदोऽचतेन ं घटाुत इित
नदेान चतेन ं िचं नोत इित । एतदनपुपम ।् कात ्
? शिभदेात ।् ूकाशाभाावसायाकं सम ।् तंु
यिद ताावसायाको महानुते । तमः ूाधाावसायका
घटादयः । भवतकेाकाराः पादयः तादायमसमः समािधिरित ।
आह, िकं वसायचतैयोः कििूपभदेोऽि न विेत ?

उत-े िकं तिह ऽगैुयाित ूयपे सवंेा बिुय था त ु
वसायपं तथा चतैपिमित । तथा च वाष गणाः पठि-

बिुवृािवो िह ूयनेानवुत मानामनयुाित पुष इित । आह च
अथा कार इवाभाित यथा बिुथा पमुान ।्
आभासमानो बुाऽतो बोा मिणवते ॥
यथा यथा मनोविृः पुषोऽि तथा तथा ।
बिुपमवाोित चतेनाराौयम ॥्
आह, पाभदेाुषाःकरणयोरतरपिरकनाऽनथ म ।् यिद
तिह यथा वसायपं तथा चतैपम ्, एवं सित वसायमाऽं
पिरकनीयं चतैमाऽं वा ? कात ?् न केाकािरणोय ुगपत ्
कन े साममि । पारािभधान ं वा । अथ वसायचतैयोः
पदाथा नामरमवेिेत िनतो िवशेत,े तिह विमदममुवै
पं नामुिेत ।
उत-े य एवमाह पाभदेादथा भदे इित स ताविददं ूः-
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अथ िकम ?् भवतः िकं िवानिवषययोराकारहदेोऽि उत नाीित ?

नेाह । कात ?् आकारारे सित िवषयपिरेदानपुपःे ।
न िह िवषय िवानूवभासमरणे शं पं
पिरेमु ।् तऽ यदाकारो गौराकारं गोिवान ं
ाने यथाऽाकारणेािवाननेााकार गोरपिरदेः,
एवमाकारणे गोिवाननेााकार गोपिरदेः ात ।् तााि
िवषयिवानयोराकारभदे इित ।
उत-े तयोिरदान िवषयिवषयिवानयोः िकमभुयमतुाभदे इित ?

आह, कात ?् ाापकभावािदित ।
उत-े
ानिवयेयोय िूपाभदेऽेिप िभता ।
मामाहकभावने तथवैाूकाशयोः ॥
यथवै तिह भवतः साकारभदे े
ानिवयेयोमा माहकभावपिरकनादे एवं
पुषाःकरणयोरपीित । मामाहकभावािसरेयुिमित
चते ्ादतेत ्, यथा गोतिानयोमा माहकभावो िनितो
नवैं पुषाःकरणयोः । ताषैिमित । एतदनपुपम ।्
कात ?् मागा रगमनात ।् ूागंु यषेामाकारभदेो नाि
तषेामकेम ।् इदान त ु पाभदेऽेिप मामाहकभावादवें ॄवुतो
मागा रम ।् ानमाऽापुगमादशाीयिमित चते ्ातम ्,
ानमवेारासिषयभतूानरुितं िवषयिवषियपणे
ूवभासते । न त ु िकंिचां िकंिचद ्मापापमि ।
ताानिवयेयोमा माहकभदेादे इशाीयमतेत इ्ित ।
तदयुम ।् कात ?् िसाभदेात ।् यषेां बाो िवषयोऽि
तऽेयं दोषः । इतरषेां त ु ानमाऽ िवषयिवषियभावं
ूितषेाम इित ।
आह, एवमिप िवषयानवाूसगंः । िवषियणो िवषयूितानात ।्
यिद िवषियणोऽवसाय िवषयभावः ूितायत,े तने
पुषािप िवषियणोऽो िवषयीित ूाम ्, ता इनवाः ।
अथ मा भदूयं दोष इित पुषो िनयपा िवषयो न
त वसायादिप िनतेरुथा रं कियतिमित ।
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उत-े चतेनााुष े तदनपुपिः ।
इियािण तावहणमाऽपादूयानीित
ूयवदावरणं पिरकते ।
अनःकरणमपुािवषयिेयवृपुिनपातािूपापाविप
सामचतेनायमपुलमुसमथ मवे िवषयिमतो भोारं
चतेन ं पुषमपेत े । पुष त ु चतेनाद ्िरमशं
कियतमु ।् ताानवाूसगंः ।
आह, पुषावसायकतृ ूसगंः, चतैात ।् यचतेना
बिुने ता अवसायो विृघ टािदव ूाोित । अतः
पुषावसायः ूाः । तत बुभाव इित ।
उत-े न, कैवादूितबूसगंात ।् अनािमौपं
पुषतिमित एतपिराामः । स यिद वसायाकः
ात ्, अूितबने िदियािदष ु सुममिूतानां च
वसायः ात ।् वेमव वसायूितबः ।
ता पुष वसायह । य पनुरःकरणं वसायकं
तवैं दोषो नाि । कात ?् ऽगैुयात ।् सािदसंानिवशषेो
िह बिुः, करणारूितषधेात ।् तऽ यदावसायलणं
सं गणुाभावाधानभतूने तमसा ितरृतशि भवित
तदाऽवसायूितबः ।
आह, कथं पनुरतेद ्गते सव िमदमचतेनिमित ?

उत-े ूकृितिवकारभतूात ।् इह यकृितिवकारभतूं
तदचतेनम ।् तथा तपुटादयः ूकृितिवकारभतूं
तादचतेनम ।् आकाशे दश नाकैा इित चे, अिसात ।्
न ाकाशापे ूकृितिवकाराभावः िसः ।
ताुमतेकृितिवकारभतूादचतेन ं सव म ।् अत एव च
चतेनाूकृितिवकारभतूं पररवधैा त ।् ताा
परमाथ  भोृमाचतेापपत,े न चते स्ंू
भोृभावादि पुषः ।
॥ कैवाथ ूवृे ॥ १७ ॥
इह ूविृमतां िनिममरणे िनविृनपपते । ूधानमिप च
ूविृमद,् दशनात ।् ता कैवं ूधानूविृहतेःु
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स पुषः । ूधानानपुगमाभयाूिसििरित चते ्ादतेत ्,
ूधान ं चतेनवदाकमूिसम ।् याव कैवाथ
ूविृभ वता पुषािे िलमपिदँयते तिददमिसं
ूिदपात इित । एतायुम ।् कात ?् पवू तितपादनात ।्
ूाधानमूितपावैमाचाणः समवें पय नयुोगाहः ात ्,
सािधतं त ु ूधान ं पिरमाणािदिभिरतो न िकंिचदतेत ।्
सवा चाय िवूितपःे पुषाथ िसििरित चते ्ातम ्, यिद पुष
समवे ाने तं ूाचाया णां न धम िववादः ात ।् अि चासौ ।
तथा िह केषािंचिग ुणः, केषािंचरवान ।् अतः सवषां िवभःु,
पिरिमतोऽषेा,ं तथकैो नकै इित । ताािमाऽं पुषकनिेत ।
एतदनपुपम ।् कात ?् सवपदाथा भावूसगंात ।् पािदिप
िवूितपःे । केषािंचिणकाः, केषािंचालारावाियनः,
तथािौताः, ता इािद । तथा ौोतादीिन भौितकािन, आहंकािरकािण,

पौषाणीित िवूितपिः । एवं सव पदाथा भावः ात ।् तादि
पुषः । तऽ यंु सव ू माणानपुलनेा ि पुष इित एतदयुम।्
यदुम ्᳚शूकमाािकं पँयिेत᳚ त पाितषधें
वामः । यनुरतें ᳚अि कमा ि िवपाकः कारकु नोपलत ᳚
इित समतेत ।् न िह पुषानां िनपे े ूितसधंानऽेऽ
वा कारक इित नः पः । ताेयोऽिथ िभः सवा गमतक िवां
नरैावादपिरकनाॅािमसमसामपो पुषसपिरानादवे
जननमरणािदसवपिवूितपभतूं परममतृं ीवुं
ानमवािमित ॥ १७॥
——————-

कािरका १८
——————-

आह, गृीमहे तावदयमािेत । इदानीमनकेोऽथकै इित िवचाय म ।्
कुतः सशंय इित चते ्, सिनामभुयथा ात ।् इह
किचदनकेानकेेन स उपलते । तथा ौोऽािदना
शरीर । किचदकेानकेेन । तथाऽऽकाश घटािदना ।
अयमिप चाा काय कारणसीतः सशंयः िकं ौोऽािदवदनकेः,
आकाशवदकेो विेत ? िकं चात ।् आचाय िवूितपःे । औपिनषदाः
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ख एक आिेत ूितपाः । काणादापादाहतूभतृयः
पनुरके इित । यथा चकैानकें ूानो िवूितपिरवें
सािौदासीिृाकतृ षे ु । तां कथमते े
धमा ः पुषऽेवित इित ?

उत-े यावं सिादापदाथ सहेः िकमनकेोऽथकै
इित, अऽ ॄमूः- बहवः पुषा इित ूिता । कात ?्

॥ जमरणकरणानां ूितिनयमात ॥्
जिेत महदादःे सूशरीरािौत िल यथासंारं
बाने शरीरणे सः । मरणिमित पवू कृत कमणः
फलभोगपिरसमाःे सात च फलभोग ूपुान े िल
पवू शरीरागः । करणं ऽयोदशिवधिमित (kA0 32) वित । ज च
मरणं च करणािन च जमरणकरणािन । तषेां ूितपुषं िनयमः
।एतािादानो बमवसीयते । एतं भवित- जलणं
च मरणलणं च काय कारणावारम ।् पररिवरोिधनी
तमःूकाशवत ।् तऽ यके आा ात त्ने यथकंै िं
तमःूकाशावकेूदशेोपिनपाितनौ न शोनभुिवतमुसवात ्, एवमयं
जमरणे अिप न शुयापभोुम ।् अि चायं केनिचाय करणने
जोपभोगः केनिचरणोपभोगः । तने मामहे नाना आानः,
यषेां िवरोिधधमपभोगसामिमित । तथा करणानां ूकाशाितशयो
िवषयमहणलणाऽशुितशयाािवशंितधाऽशिः,
तयोः पररिवरोधादकेेनाना यगुपपभोगो
नोपपते । न िह शमकेेनाना ूकाशाितशयो
िवषयमहणलणोऽशुितशयाशिलणो
िवरोिधागुपपभोुम ।् अि चायं करणिनिमः ूितपुषं
िनयमः । तने मामहे नाना आान इित ।
िकं चात ।्
॥ अयगुपवृे ।
पुषबं िसम ॥्
कात ?् अयगुपवृःे ूधानिेतशषेः, य ूविृपपते
।

114 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

क ूविृपपते ?
ूधान ।
कथिमित ?

उत-े यके आा ानेकैपुषािधकारिनबं ूधानम ।्
शासौ यगुपदनकेािन शरीरािण उपभोुिमतो
याविः शरीररैपिचतास ु कालमाऽािवपिरवत
भिवतं सवषामुिं ूित यगुपवतत । ा त ु
ूधानायगुपरीरभावने ूविृः । तादयगुपवृे
नाना आान इित ।
अे पनुराः- बिहरणामवेायगुपवृःे । कथम ?् यके
आा ाने तंारोपिनबावे सवा िण करणानीतः
ूितपिडतमवितःै करणयै ुगपिषयाृीयात ।् बािधया पुघात े
वा सित िपडारसिना करणनेा शािदकरणमूितिषं
ात ।् न त ु तथा भवित । तारणानामयगुपवृनेा ना
आान इित । तदयुम ।् कात ?् पवूणािवशषेात ।् करणानां
ूितिनयमािदननेायमपुसगंहृीतोऽथ ः । ताथोमवेा ु ।
िकं चात ।्
॥ िऽगणुािदिवपय यावै ॥ १८ ॥
इह िऽगणुमिवविेक िवषयः सामामचतेनं ूसवधमते े
धमा ः ूितिपडमपुले । यथा चतै े तथा
तितयोिगनो नगै ुयादयः पुषधमा ः । तऽ यथवै
गणुभाविवपरीतभावोपलादकेािडादकेपुषिसिः एवं
ूितिपडं गणुभाविवपरीतभावोपलाुषनानामवसयेम ।्
तादवितमतेानाान इित ॥ १८॥

कािरका १९

आह, िसमानो नानाम ।्
सािकैवमािृाकतृ ानािमदान कातेोः
ूितपििरित ?
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उत-े
॥ ता िवपया यािं सािम पुष ।
कैवं मां िृमकतृ भाव ॥ १९ ॥
तािदनने हतेसुामामाच े । चशोऽवधारणे ।
िवपया सािदित सामाने हतेमुपुां िवशषेऽेवापयित । िसं
सािम पुषेवेमािदना साधमिनदशं करोित । तऽ
साििमनने गणुानां ूवृावातं ापयित, ूधान
तदथ िनबनावृःे ।
अिधातृं कथिमित ?

उत-े यथा िह िबयासाििण कििंदविते कता 
तिदानिुवधायी काय िनव त यित, न तः, एवं
ूधानमिप । ूविृिनवृोय था पुषाथ ः िसित तथा
महदहारताऽिेयभतूदवेमनुितय ावरभावने
हूत,े न यातः ।
ताुषदथ परताधानूविृिनवृोः साी ।
कैविमनने ससंग धम मानो िनवत यित, न यथा सादीनां
पररणे ूकाशािदधमा पेाणां ससंग ः, एवं पुष तभै वित ।
मािमननेाितशयिन॑ासानपुपःे पुष गणुःै सह
बाधानमुहानपुपिं काय ू वृौ चापपातं दश यित ।
िृिमननेोदासीन काय कारणिपडहूसमकालं
चतैशिसावाखुःखमोहभावानां
गणुचेानामिनवृाथा नां सिधानमाऽापलिमाऽं ूितजानाित ।
अकतृ भावेनने सिवधमकतृ माौयित । न यं
िवषयषे ु बााःकरणसािऽेवसायं कुत े । न च सादीनां
ूकाशूविृिनयमलणधै मिरतरतेरोपकारणे ूवत मानानां
ने चतैलणने धमणाभावं ूितपत,े नािभावम ।्
एवं सह गणुःै काय न कुत े ीकुमारवत ।् ितूयोगं न कुत े
रथशकटयूरेकवत ।् न ानो मिृडवत ।् न परतः
कुकारवत ।् नादशेाायाकारवत ।् नोभयतो मातिृपतवृत ।्
तदवेमनने सऽूणेाचाय ः पुषािधातृं नगै ुयमौदासीं
भोृमकतृ ं च सातामापा िऽगणुयािदिवपय यं
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साधननेोपित । तःै पिभिगणुािदिवपरीतःै कम िभः
पानामषेां यथासभंवं ूविृरवगा ।
यादयं सखुािदोऽथा रभतूः तादयं तियासाी । तऽ
नगै ुयाािम ।्
आह, तदिसःे । नगै ुयािसःे । य सखुािदधम मानः
ूिसं ादत एतुते वुम ।् तिसम ।् तादयुमतेत ।्
िवशषेानिभधानािदतराििरपीित चते ्ातम ्, आगणुाः सखुादयो न
शगणुा इऽािप भवता िवशषेो नािभधीयते । तादतेदिसम ।्
एतदयुम ।् कात ?् अहंकारणेकैवाे िभािधकरणं
ात ।् ं त ु सिुखतोऽहं ःिखतोऽहिमित । ताखुःखयोः
शााभावो न युः ।
उत-े न, गौरािदनकेाात ।् तथा गौरः कृोऽहिमित
शरीरधमरानो िभािधकरणमहारणे एवं सखुःखयोरिप
ात ।् न चागणुं ािदित ।
आह, पथृगपुलरेयुम ।् यिप गौरादीनामिवभमहंकारणे
महणं तथािप पथृगयं ूागतेानानो गहृीा
पादिवभाृशोित वापियतमुुतै े न पनुरमुिेत ।
न वें सखुःखयोः पथृगपुलिः । तादसदतेिदित ।
उत-े नवैमुते । कात ?् मागा रगमनात ।्
अहंकारणेािवभमहणादागणुिमित ूागपिदम ।् इदान त ु सिप
तिथृमहणादभावं ॄवुतो मागा रगमनमनकैािक
चापिरहारः । िकं चात ्, सशंयाितरकेात ।् यत एव
गौरादयः पथृगपुले न सखुादयो एव सशंयः । न
च यत एव सशंयत एव िनण यो युः । ताुमतेद ्
गौरािदवदहारणेािभमहणाााभतूाः सखुादयः ।
िकं चात ।् भावानवधारणादनपुादानूसगंात ।् सखुााकाः
शादय इित चते ्ात,ं यथािः पाकजिनिममपुादीयतऽेथ
चषैां पािथ वमवें शादयोऽिप सखुािदिनिमनेोपादीयरेन ्
अथ चषैामागणुमवे ािदित । तदनपुपम ।्
कात ?् सामानािधकरयदशनात ।् यथा िनिमाने  पाकजःै
सामानािधकरयं पोऽिः पतऽेििरित एवं शादीनां िनिमा
सामानािधकरयं ात ।् सखुशो ःख इित ं त ु । ता
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तषेां िनिमाथनोपादानिमित ।
आह, एवमिप सखुादीनां शााभावो न युः । कात ?् िवूितपःे ।
यथा िह शाः शाका एित सवः शपणे गृ,े एवं
सखुाकोऽयिमित सविूपणे गृत े । ा त ु िवूितपिः ।
तादागणुा इित ।
उत-े न, संारिवशषेिनिमात ।् तथा
िपािदसामथा ाधयुा िदष ु िवूितपिः । न
चषैामशािदगणुसंारिवशषेयोगाखुािदष ु
िवूितपिः । न चषैामशािदगणुिमित । िकं चात ।्
िनिमऽेिप तसगंात ।् िनिमवािदनोऽतेमानम ।् न
िह िनिमनिैमिकयोिव ू ितपिरि । तथा ूदीपूकाशयोः ।
तत िवूितपिेन िममिप शादीनामकनीयं ात ।् य
योदषो न तमकेोत इित । आगणुाकािंाददोष इित चते ्
ातम ि्निमूधानादपिरपाकवशने सखुःखनेोादयानः ।
तये त ु िनराकांाधान वाभदेो न यु इित ।
त नवैम ।् कात ?् उात ।् तयऽेिप गणुभावााधयुा िदष ु
िवूितपििरादाववेोमतेत ।् ताये ूाधािमित
चािनितािभधानमतेत ।्
आह, एवमयुमतेत ।् कात ?् अतीतानागतेिप त ु ःे ।
ताखुादीनां शााभावो न यु इित ।
उत-े न, िृतिनिमाद ्बुःे । अयमतीतानागतेिप
शािदष ु ात सखुःखयोगो भवित । तका  ु पुषणे
तथानभुयूत े । पुषगणुे त ु पाकजवििमाानां
सखुादीनां िवशषेभावाीोमतानपुपिः ात ।्
ताखुःखयोः शााभावो न युः । िकंचात ।्
अिनमूसगंात ।् ि गणुरैिवूयोगाखुःखयोरागणुे
सानाामिनमूसगंः । तायोरागणुमयुिमित ।
ँयामािदवििनविृिरित चते ्ातम ्, यथा ँयामगणुे
सणोरिसाििनविृः, शािदगणुे
चाकाशाशकावानमवेमानोऽिप । एतदयुम ।्
कात ?् िवशषेोपादानूसगंात ।् साा, यथा णःु
ँयामतां पिर पिवशषेमवे रलणमपुाद,े न
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पवां जित, एवमाािप बािनिमसामा खुारं
ःखाद ् ःखारमपुाददीत । न ते अं जात ।् तथा आकाशं
शलणं कािंचदवायामशकं भवतीाित
साोऽयमथ ः । भयेा िदशाु तणु एविेत ूितपादियामः
ताखुःखयोः शााभावोऽयुः । एवमनािमौप आा ।
ततेाषेूयधमानसंाराणामनकेभावानां
पररिवरोिधनां च तणुमनपुपम ।् ताुमतेिग ुण
आा नगै ुया सािमाऽ इित केवलो िविवात ।्
तादयं गणुेः पथृतूः ताेवलः न तःै सह ससंगण
वत त े ।
आह, कः पनुरानो गणुेः पथृावोऽिभूते इित ?

उत-े तपकारिनरपेाणां सादीनां काय सामपथृावः ।
न िह सादयः ूकाशािदिभध मिरतरतेरोपकारणे वत मानाः
पुषकृतमपुकारमपेे । ूकाशािदधम सिधानमाऽादवे
त ु ूवत े । तथा च वाष गणाः पठि
᳚ूधानूविृरूया पुषणेापिरगृमाणािदसग वत े᳚
इित । याणुापकारिनरपेाः ूवत े तादसाविप तसंग 
नानभुवित । ा त ु लोकेऽकेकाय ापथृथृावपिरकना ।
तथा इमे ॅातरः पथृक,् एषां नकंै काय म ।् न पथृिगमे
यषेामकेिमित ।
मो िवषियात ।् यादयं पुषो िवषयी ताः । िकं
कारणम ?् िवषयाणां तुबलात ्, नूाितशयोपपे पररणे
बाधानमुहावुौ । िवषयी चायम ।् तााि नूतापुपिः ।
तततेनाभावः । न चािमौपाषेौ गणुिवषयौ, अतो
मः ?

िृं चतैात ।् ूकृितिवकारभतूात ्
सािदतैमपोृ पुष े वापनीयम ।् न
चाचतेनानां िृमपुपते इतः पुष एव चतैाद ्ा
नाारम ।्
अकतृ भावः, अूसवधिम ात ।् ूसवाथ धम ः ूसवधमः
सोऽाीित ूसवधम ।
कः पनुरसौ ूसवाथ धम  इित ?
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उत-े ूनपिरणामौ । िनियादकतित यावत ।्
तिददमूसवधिम ादकतित । कथम िनियिमित चते ्
? चतैात ।् अचतेनानां िह ीरादीनां िबयावमपुल,ं चतेन
न किचिदतो िनियः पुषः । िकंच अनािमौपात ।्
अनािमौपं िह िबयािदमीरािद । अनािमौपायम ।्
तािियः । िवभुािदित चते ्ादतेत ्, यथा िवभुे सित ूधान
सिबयमवें पुष इित िवभुे सिबयने भिवतिमित ।
त नवैम ।् कात ?् धमयसिहत साहचयपलःे ।
तिभुमाचतेानकेपसिहतं िबयावित ,ं न केवलम ।्
न त ु तथा पुष े । तािषममतेत ।् एवं िनियः पुषः
िनिया ूधानााय कारणं न कुत े । कात ?् िबयावतः
कुकार मिृडााय िनिसामदशनात ।् ादतेत ।्
उािदताने िितं कुत,े धाऽीकुमारवत ।् ित वा ूयोगं
रथशकटयूरेकविदित । एतदनपुप,ं पवू ादवे
हतेोः अथािप ातः पुषः काय करणं कुत इित तदयुम ।्
चतेनाचतेनयोरभदेाकृितिवकारभावानपुपःे । अथ
मतमभुयत इित, तदिप नवै सभंवित, उभयदोषूसगंात ।्
ानुरतेत अ्पिदँय योिन ं पुषोऽिभानमाऽणे काय करणं
कुत े इसदतेत ।् कात ?् अनुाविभानानपुपःे ।
ईरकारणूितषधेऽेिभिहतं ूाक ् ूधानिवपिरणामािुमतो
बिुना ि । न च बिुमरणेािभानमपुपत,े
तिृभतूात त्था बिुमवू कसिृूितषधेः कृतः ।
स इहािप योः, अवसायकतृ ं च ूाितिषम ।् एवं
सिवधनेाकतृ नेाकता  पुषः । उं च
नावसायं कुत े पुषो नवैं िितं ूयोगं वा ।
न ानो न परतो न पदशेा चोभयतः ॥
तुमतेत ्

॥ ता िवपया सािं सािम पुष ।
कैवं मां िृमकतृ भाव ॥ इित ॥ १९ ॥
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कािरका २०

यततेनाशिसाुष एव िा नाारं, गणुा
कता रो, न पुषः
॥ तायंोगादचतेन ं चतेनाविदव िलम ।्
गणुकतृ े च तथा कतव भवदुासीनः ॥ २० ॥
पुषसका द ् िह महणधारणिवानवचनोहापोहिबया
यथाायािभिनवशेानां करणधमा णां
ूयपाणािमवोपलेतेनाशेावसायविृमनुमानायाावसिविेशनां
सादीनां ापारवतामिभसाद ्ापारािवाया इवोपलिः ।
यतऽायमनकेकालूवृिमाूयाासवासनापेो
भवबीजहतेुा निवशषेः ूाणभतृामवभासते । ौोऽमपुलते
िुज ा याणिमािद । तथा पुषः कम णां कता , पुषः
सखुःखयोिरित । तारण महणपता पुष च कतृ पता,
सरसका दगताऽऽोपलमाना भाऽवसाता,
न परमाथ तः । उं च
चतेनािधाता बिुतेनवे िवभाते ।
कतृ विताा भोा कतव लते ॥
आह, सयंोगारपतापावितूसगंः, अिवशषेात ।् यिद चतेनसयंोगाद ्
बुादीनां ूयवपचारः ािपाद घटािदिभरिप सयंोगो
न ूितिषत इतः ूाषेामिप ूयवपचारः । अथ
सयंोगािवशषेारणानामवे ूयवपचारो न घटादीना,ं िवशषेिह
व इित ।
उत-े तदूसगंः । शपेात ्िटकािदवत ।्
यथोपधानसयंोगिवशषे े साकाशिटकयोः ािटकमवेोपधनसपं
ूवभासते शितो नाकाशम ्, एवं पुषसयंोगािवशषे े बिुघटयोः
शितो बिुरवे चतेनापापवेोपलत,े न घटः ।
आह, पुष िवकाय ूसगंः, पारोपादनात ।् यिद तिह
करणसाुषः कतृ ोपचारं िवषयसपतां च
ूितपत,े ूामािप िटकविूपारोपादानािकाय म ।् अथ
ना िवषयपापिः, न तिह करणपः पुष इित ।
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उत-े न, भितोऽपुगमात ।्
बिुपािवषयिेयवृपुिनपाताािूं ूितपते ।
बिुपं त ु सिधानमाऽाििवशषेयोगालभोृा
राजिन भृजयपराजयोपचारवुष उपचय त े । न सौ
बिुसका िूपो भवित । अत एवा सां चतेनाशौ
वसायकतृ ं ूितिषत,े मा भतू ि्वषयपापौ
सामनकेभावािदकाय ूसगंः । तािषयसका दिवकाय ः
पुषः, न  िनािंिचदनमुहाय नापघाताय । आह च
मिुय था िवकीण ः सूम े सष पादीनाम ।्
िति न सूभावाद ्ािन सव े ॥
इित । चतेनाशियोगा ु िृम ाभािवकम ।् एवं चेयंु
वषा तपाां िकं ोमयि तयोः फलम ।्
चमपमेोऽिनः खतुदेसमः ॥
इित तदयुम ।् िकं कारणम ?् यादिवकाय पाकाश
सिधानमाऽाघेपयोरजोधमूूभिृतिभरिभदशेादशुािप
मिलनिमव पमपुलत,े न च िवकाय म ्, एवमनानोऽिप ात ।्
तुमतेुषसयंोगारण ूयोपचारः, पुष च
गणुसयंोगातृ ोपचार इित ।
आह, अयुमतेत ।् कात ?् सयंोगानपुपःे । पुष िह गणुानां च
सयंोगः पिरकमानोऽतरकमजो वा पिरकते यथा ाण ुँ यनेयोः,
उभयकमजो यथा मषेयोः, सयंोगजो वा लुाकाशयोः, ाभािवको वा
यथाऽुयोः, शििनिमो वा यथा चुपयोः, योयतालणो वा
यथा मोदकयोिरित ? त तावदतरकमज उकमज सयंोग
एषामपुपते । कात ?् िवभुात ।् न ाभािवकः अिनमूसगंात ।्
यथाऽःे ाभािवकादौाोो न भवित एवमानः
ाभािवकाणुसयंोगादिनमूसगंः ात ।् शििनिम । िकम ्
? अिनमूसगंादवे, स न भवतीनवुत त े । ािमशििनिमे
िह सयंोग े पिरकमान े शोः सततावानादिनम एव ूसते ।
योयतालणः शिमाऽपादसवंेोऽतदिसिः । िकंच
ूयोजनारानपुपःे । ूवृनगुणुं िह योयिमुते ।
ता एव त ु ूवृ े पुषाथ मपो िनिमारं शं

122 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

कियतमु ।् आकिके च िनयमतैानपुपिः । तादयंु
पुष गणुानां च योयतालणः सः । न यािकः ।
मोकारणिनयमानपुपःे । सयंोगकारणूितं कैवकारणम ।्
यिद च यािको गणुपुषसयंोगः ााानािविृना ीित
तदथ ाुानानथ ं ूां िवशषेानपुपे
कारणारं कियतमु ।् अत एतदयुिमित । न वषैियकः,
अिनमूसगंात ।् सततमवे िह पुष िवषियमावृं
गणुानां च िवषयिमिनमूसगं एव ात ।् एतावां
सयंोगः पिरकमानः पिरकते । सवथा च नोपपते ।
तायंोगािदयुमिभधातिुमित ।
उत-े सयंोगािनािदह चौपकािरकपिरकनाददोषः ।
इहानकेिवधः सयंोगः । तथा ूािपिूव का ूािः । यथोदातं
अतरज उभयकमजः सयंोग इािद । यऽासौ न सभंवित तऽ
सििधमाऽसामााद ्भा कते । तथाऽऽकाश गवािदिभः ।
ूदशेिैरित चे अभावात ।् तऽेिप िह िनरवयवादाकाश
भा क,े मा भृूतकािनदोषूसगंः ।
तादशेोपचारााय मपुचिरतम ।् अु
शाीयः सयंोगोऽथ िनिमः । तऽानकेसयंोगोपपिेरह
पुषाःकरणयोरिभदशेाििधमाऽसामााां सयंोगं
पिरकवैमुत इदोषः ॥ २०॥

कािरका २१

आह, िवातं सयंोगयम ।् अयं ोऽथ िनिमः शाीयः सयंोगो
भवता पिरभाते । तऽ वं िकमथऽसािवित ?

उते

॥ पुष दशनाथ ः ॥
िद श नम ।् अथ शो िनिमवचनः । दशनमथऽासौ
दशनाथ ः । दशनिनिमो दशनहतेःु दश नकारण इथ ः ।
एतं भवित- सिधानािवशषे े सित आन आकाशादे
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याियुः पुषः तााय कारणतामापने ूधानने
सह भोृने सबंत,े नाचतैादाकाशादय इित । अथवा
अथ शः फलवचनः । यथा तृथा  भिुजिबया तृौ सां
िनवत त े ूाथा  गिमिबया ूाौ साम ्, एवं पुष ूधानने
दशनाथ ः सयंोगः दशन े सित िनवत त े । तथा च वित ा
मयिेतयपुेक एको ाहिमपुरतकेैित (kA0 66) ।
आह, एवमिप शापुलिसमकालमवे िनविृूसगंः । िकं कारणम ्
? तामवायां शं वंु ा ूकृितिरित ।
उते यतेदवें तथािप यथा पुष दशनाथ ः सयंोगः
॥ कैवाथ था ूधान ॥
कैविमित िववकेपिरिं सािदिभरससंग धिम मानः,
सोऽथऽ सोऽयं कैवाथ ः । सिप िह दशनािवशषे े ूधान ं
पुष कैवाथ ूवत त े । यदाऽ बिुमसोऽिाे
गणुाः काय पापाः िशरःपायादय आािका, बाा गवादयः,
कारणपापाालोचनिबयासकंािभमानावसायलणाः,
सोऽहिमिविशूयोपसहंारं करोित तदा ूवत त एव । यदा
े गणुाः ूकृितभतूा िवकारभतूाः काय भतूाः कारणभतूा अचतेनाः
पराथा  अोऽहं न ूकृितन  िवकृितन  काय न कारणं नाचतेनः
ाथ  इित िभूयोपसहंारं करोित तदा िनवत त े । सोऽयं पुष
ििनिमः ूधान च कैवाविधपिरिः पुषाथ ः ।
सिप पािरभािषके
॥ पवभयोरिप सयंोगः ॥
एतं भवित । ूागिप काय कारणसाुष े चैमवितम ।्
तथा अदे हन ं परशोँछदेनमसित दा े छे े न ते ।
तिधानसमकालमवे त ु ते । इतः ूधानमपेत े । तथा
ूधानमरणे पुषोपकारं कादसम थ मिनकाय समं
चिेततमनथ कम ािदतः पुषमपेत े । तऽ
उभयोिरतरतेरापेा तं सयंोगमिधकारबमाराचाया ः ।
पाु नारीयकमाऽूदशनाथ म ।् यथा
पनुा रणेां ा िविशनेाथनाथ वावित
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अ नारणे पुं िविशनेाथन, एवं ूधान ं नारणे
पुषं कृतमिप काय िु ं शमनविधकं च ूवत मान ं
िवशषेाभावावै िनवत त े । तथा पुषः सिप चतेने
नारणे ूधानमपुलाभावापला भविेदित ूधानमपेत े ।
तािदतरतेरापेया सयंोगे कमान े यं
िवना सगण बो िह पुष न युते ।
सग वै मोाथ महो सां सूता ॥
इित तदयुम ।् कात ?् न सौ िवना सगण न युत इित । आह च
ँयदशनभावने ूकृतःे पुष च ।
अपेा शातबै  इिभधीयते ॥
एवं िवनािप सगण याः पमुाणुःै ।
तािफलतां यात ु मनोरथमनोरथः ॥
इित िसः सयंोगः ।
॥ तृतः सग ः ॥ २१ ॥
ूधानपुषयोिह भोृभोयभावापेिनिमोऽयं तसग
महदािदः, भावसग  धमा िदः, भतूसग  ॄाािदः ूवत त े ।
सा चापेा पुषाना िनवत त इतोऽथ वतीनां िह ूकृतीनां
तदपिरसमाने  िनविृतरि ॥ २१॥
॥ इित ौीयिुदीिपकायां सितपतौ पममािकं ितीयं च
ूकरणम ॥्

कािरका २२

एवं कारणारूितषधेाकृतःे पुषाथऽयं भावने
िवपिरणाम इित ितम ।् तऽदेान िवूितपिराचाया णाम ।् केिचदाः
ूधानादिनदँ यपं तारमुते । ततो महािनित ।
पतिलपािधकरणवाष गणानां त ु ूधानाहानुत इित ।
तदषेां परुाणिेतहासूणतेणॄां महतोऽहंकारो िवत इित पः-
महतोऽि ूयकतृ ापुगमात ।् अहंकारा ताऽाणीित
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सव । महतः षडिवशषेाः सृे प ताऽायहंकारिेत
िववािसमतम ।् तथा अहंकारािदियाणीित सव । भौितकानीियाणीित
पािधकरणमतम ।् एकपािण ताऽाणीे । एकोराणीित
वाष गयः । इियािण संारिवशषेयोगािरगहृीतपाणीित
केिचत ।् पिरिपिरमाणानीपरे । िवभनूीित िववािसमतम ।्
अिधकरणमिप केिचयोदशिवधमाः । एकादशकिमित िववासी ।
तथाऽषेां महित सवा थपिः, मनिस िववािसनः ।
सकंािभमानावसायनानामषेाम ्, एकं िववािसनः । तथा
करणं िनिलिखतपं शूमामनदीकम ्, ूाकृतवकृैितकािन त ु
ानािन ूरेकासगंहृीतािन ूधानादागि चिेत पािधकरणः,
न त ु तथेे । कारणानां महती भावाितविृः ूधानात ्, ा
च त इित वाष गयः । सवा  त इित पतिलः । सवा  परत
इित पािधकरणः । बिुः िणकेित च कालारावाियनीपरे ।
एवमनकेिनयेाचायष ु य े तावधानमहतोरराले
तारिमि तितपेायाचाय ः मतमपुित ।
॥ ूकृतमे हान ॥्
ूकृतमे हानुते । महािुम ितॄ ापिूत ः ाितरीरो
िवखर इित पया याः । स त ु दशेमहाालमहा महान ।्
सवाेो महापिरमाणयुाहान ।्
अ तु प े नवैाहंकारो िवत इित ूितषधेिववयदेमाह ।
॥ ततोऽहारः ॥
ताहतोऽहंकार उते ।
यः पनुराह, महतः षडिवशषेाः सृे प
ताऽायहंकारिेत तिरासाथ माह
॥ ताण षोडशकः । ॥
तादहंकाराोडशको गण उत,े प ताऽािण एकादशिेयािण
च । अननेवै च भौितकेियवादी ूितिो बोः ।
॥ तादिप षोडशकात प्ः प भतूािन ॥ २२ ॥
तादिप षोडशकाणाः पको गणतः प
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महाभतूाुे । पवू पदलोपनेाऽ महाभतूानीित वे
भतूानीुते । भतूसंा िह ताऽाणां न पिृथादीनामऽ त ु
सांाचाया णामिवूितपिः भतूकौटवािदनु मीमासंका आहता ।
तितपेणेदेमुत इित ॥ २२॥

कािरका २३

आह, उं ूधानािुत इित । तऽ वं िकंलणा
पनुब ुििरुते

॥ अवसायो बिुः ॥
कोऽयमवसायः ? गौरवेाय,ं पुष एवायिमित यः ूयो
िनयोऽथ महणं सोऽवसायः ।
अऽ िणकवााह यथ महणं बिुः, अिना । कात ्
? हेपेणात ।् अथ महणं हीियािदिवषयसिधानमावरणाभावं
चापेत े । न च िन कारणापेोपपते । तादिना बिुः ।
अिभेरदोष इित चेादतेिेयसिधानािदिभरथ महणं
जते िकं त िभत इित । त नवैम ।् िधा दोषात ।्
सा िभिः पलाभो वा ात म्हणूितबदुासो वा ।
िकं चातः ? तिद तावपलाभः िबयतऽेथ महणिमित ूाम ।्
अथ महणूितबाकार दुासदयुम ।् िवूितषधेात ।्
महणं च ाितबिेत िवूितिषम ।् िकंच भदेात ।्
ं िह घटािद चाकषिधमिणरूदीपभदेा िभते ।
अि बुीनामथ भदेाद ्भदेः । विृभदेाददोषो मृिदित चते ्
ातम ,् यथा मृ घटािदसंानविृभदेऽेभदे
एवं बुिेरित । तदयुम ।् अनात ।् यदा बिुरा
विृः, ूादेे बिुभदेः । िकंच ाािसःे ।
सां चतैत ि्कं तदवे मृं घटािदविृभदेमनभुवित
आहोियारवशादाोते इित ? अवयवभदेा ।
उपे वाऽनवुिृं ॄमूः- न िह तदकंे मृम ्, िकं तिह
बहवो मृरमाणवोऽनकेदशेाविवृय इित । िकं चात ।्
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िनविृिवभिमहणात ।् ति मृं संानमपेािप गृत,े
न थ महणमनपे बुमे हणमि । तािषमो ाः ।
पिरमाणाददोष इित चते ्ातम स्ादीनामािभाविनयमाने
तनेाथ महणाना िवपिरणामो विृिरित । एतायुम ।् उभयकन े
दोषूसगंात ।् यिद धमा रोपादानपिरागौ ी, दोर
एष पः । अथ नाशोादौ तने धम धिम णोरनामा णां
नाशोादाुरेिप नाशोादूसगंः । तदनपुगमे वाऽिमित
दोषः । आह च
नोमनादिनं िनमवे वा ।
नोािवनानां िनं तो नाि चकैदा ॥
यदुम ्- सादीनामािभाविनयमािदित, तदयुम ।्
अत एवािनिसःे । तुानां गणुूधानभावानपुपःे ।
सादीनानािभावापुगमात व्िृयावपुगौ ।
तत बिुरिनिेत ूाम ।् तेोऽनात ।् अथ मतं
तदवासौ िनिेत, न तिह सााभतूा बिुिरित ूाम ।्
तत काय कारणयोरिववके इ िवरोधः । तादिना बिुिरित ।
उत-े यावं हेपेणादिना बिुिरित तदयुम ।्
कात ?् िससाधनात ।् काऽ िवूितपिरिना वा
बिुः ािा विेत ? िकं तिह हतेमुदिनं िमित
वचनादिनवै । तािदमवेतैहृीतम ।् अतएव
िणकिमित चते ्, अथािप ाेपेा िह सृंतम ।्
सृंतं त ु िणकम ।् तथा ूदीप इित । तादिने सिप
िवशषेानिभधान े िणकमवेानने हतेनुा बुःे ूितपात
इित । कात ?् उरवचनिवरोधूसगंात ।् एवमिप यरं
िणकूिसथ मुत े ूथ महणाादिनेािद
तानथ म ।् तात प्वूरिवाकलमवेदें
ूकरणं नायन,ं न ूाानमहित । परषेां
िभिना बिुरऽेसगंताथरापवाददोषमनपेािप
ूकेमतेदसाधनम ्, विृिवषयात ।् कारणपिरिनाया
िह बुेा पारोऽथ महणसंक इियािदसिधानापेो
न बिुः । तदनासगंिनविृिरित चदेथ मतम ्,
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विृविृमतोरनािदमिप कियाऽयं ूसगंो न िनवत त े ।
तथा चोम ्- ालयं विृयिेत (kA0 29) । तदबाधकम ।्
कात ?् उपचारात ।् समना, विृविृमतोभदनेामहणात ्,
तथापुरतापारािप परादवेृ िमतः प नोपरमतीित
भदेमपुचय  वहारो नानाकाय िवषयः ूवत त े । अतएवामिप
ािदित तदयुम ्, एकाात ।् तथा सनेापिसनेाकुडलापुरमे
न तिविेशनामपुरमः काय भदे, न चाम ।्
एवं विृततोरिप च ात ।् ताुमतेेपेण
विृिवषया बुरेिनिमित । एतने ििवकः ूयुः,
सोऽिप विृिवषय इित कृा तदुिमियािदभदे े भदेािदित ।
तदननेवैोम ।् विृभदेोऽऽ न भदे इित । िकं चानकेाात ।्
यथोदकािदभदेाितिबभदेो न चामवेमऽािप ात ।्
िारोरेदोष इित चेातम ्, उदकाननसयंोगाारमवे
ूितिबलणमुते न त ु मखुं िभते इित असदतेत ।् कात ्
? उभयोः कारणने कनानपुपःे । न िह मखुः िनिमं शं वुम ्
, िवूकृाासादयो मखुापगमऽेपुलिूसगंााकजवत ।्
यनुरतें विृभदेाददोषो मृिदित तथा तदु ।
यूमनााािसेिेत वृनिमदानीमवे
ूुम ।् णभूितषधे े चों न पिृथादीनामथा
चाथा चोिः । यनुरतें नकंै मृिमित तऽ
बिुः ूमाणम ।् यदकेबिुिनिमं तदकंे, तऽ यिद मदृोऽनकेने
ूयोजनं बिुपलत-े वयिमित । यनुरतेम ्, मृ
संानितरकेेण भावोऽवधाय त े न त ु बुरेथ महणमरणे
पमहणिमित, तदयुम ।् अभावाऽपात ।् उपे वा
यथा बाावास ु ाकारा िचसितः ।
िवते बीजमाऽा वथा धीिरित गृताम ॥्
यथा बााथा कारविसितरथ च
सुमिूछतिवरोधसमापानामथ पात े बीजमाऽाीपुगते
सा िचित कािप वाऽविेत वचनात ्, न च गृत े तथा बिुरपीित
का पिरकते ? यनुरतेम य्िद धमा रोपादानपिरागौ
ी दोर एष प इित । तिदतरऽ तुम ।्
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अािभरिप त साय ू ाान े दोर एष पो
ितन  िबयते इित । नाशोादौ त ु अिनाववेिेत न पिरहारं
ूादरः िबयते । यदंु नााानमनुं
चााीित तदयुम ्, अनपुगमात ।् नाशोादौ कः ूितजानीत े
यं ूतेदथ वात ?् िकं च ूाःे । भवत एव
नोेः ेो नाा सितरथ च नाि दोषः ।
कयाऽिप युया ादतेदवैासािवित ततकैा सितिरित हीनम ।्
यदंु गणुविृयऽेिनिमित तदनपुपम ।् कात ्
? पाराायनात ।् सं िह ूकष मनभुविजमसी च
नूतां धमा िदपां बुरेाायि, नाथा रं कुव ि नो
खभावम ्, एवं रहमो वा ूकष मनभुवं च
नूताधमा िदपं बुरेाायि, नाथा रं कुव ि नाभावम ।्
एवं गणुविृयऽेिप पाराायनााि यो बुःे । तऽ
यं हेपेणादिना बिुिरित एतदयुम ।्यनुरतें
ूमहणााितणं दीपािदतलैधारास ु शभदेा
िणकेित, अऽ ॄमूः- महणाे चों विृभदेो
न विृमदेः । िकं चात ।् िभाथ महणकैात ।्
उपे वा ॄमूः- यिद ूथ मदहणं कत,े
िवकबाधसमुयसशंयिाितशयिनवारणषे,ु तथा काषं
शबलं िचऽिमनकेाथ पमकंे महणं न ात ।् ं तत ।्
ताायं िणके हतेःु । एवमवितिमद-ं अवसायो बिुन 
िणकेित ।
बुे ु िऽगणुाका गणु ूकष तिूपारमुत
इित ।
आह, क गणु ूकष बुःे िकं लणं पारमपुजायते ?
इुते

॥ धम ान ं िवराग ऐय म ।्
सािकमतेद ्पम ॥्
अऽ तेिूपिमित सिप धमा िदभदे े बिुिरभदेिववािवषय
एकवचनिनदशः िबयते । एतं भवित यदा रजमसी
वशमापा बिुगतं समृुं भवित तदा
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धम ान ं िवराग ऐय िमतेिूपं भवित । तऽ
ौिुतिृतिविहतानां कम णामनुानाुवः
सावयव आशयभतूो धम  इुते । स त ु ििवधः ।
ॄािदानेिभूतेशरीरिेयिवषयोपभोगिनव त को
ानाभतू ूथमः । अिहोऽहवनािदिबयानुानसाधनो
यमिनयमसाधन इतरः । तऽािहंसा समयेमकता ॄचय िमित
प यमाः । अबोधो गुशौुषूा शौचमाहारलाघवमूमाद
इित प िनयमाः । एतषेामिवलोपनेानुानातरेवेिंवधोरणे
सधम आशयतां ूितपत,े यो ानादीनां पाणामाायनं
करोित । एतददुयिनःौयेसयोः सोपानभतूं ूथमं पव  ।
यऽायमवितो यितिरतरषेां पव णामनुान े योयो भवित । ान ं
ििवधं शापुलिलणं गणुपुषारोपलिलणं
च । तऽ शापुलिलणं ूानमुानागमपम ।्
गणुपुषारोपलिलणं च ििवधं अपवू मासजं च ।
तयोरपवू म ्- ऊहः शोऽयनिमित (kA0 51) िसिकाडानपुिततािन
ूमाणािन । अासजं पनुः वरैायपवूा वजयपृलं शाममलं
ीवुं सकलभवाभवूितपभतूम ।् यदाचाय वित-
एवं ताासााि न मे नाहिमपिरशषेम ।्
अिवपय यािशुं केवलमुते ानिमित ॥ (kA0 64)

िवरागु रागूितपभतूो ानाासोपजिनतो बुःे ूसादः ।
त त ु यतमानितरकैेकेियवशीकारलणातॐोऽवा
भवि । तऽिेयाणां िवषयािभलाषलणकषायपाचनं ूित यः
ूय उाहः सा यतमानसंा । यतमानको यमिवयवितो
यितभ वित । यदा त ु केषािंचिदियाणां पिरपं सा ितरकेसंा ।
ितिरे िह तदा यतिेरियािण पिरपायपिरपेो िविशतरािण
भवीथ ः । िवपिरपसवियु सकंमाऽावितकषायो यदा
भवित तदकेैियसंा । िनवृसवियिवषये यतरेकेमवे
मनोलणिमियं तदा पिरपं भवित । सकंमाऽावितािप
पिरपाको वशीकारसंा । सकंमलूोििवषयमगृतृो
िह अयं यितिरियाणामःकरण च ूविृिनवृोरी े ।
एकाम एकरामोऽिवापव णोऽितबाः, पर ॄणः ूनरो
भवित । तदवें चतरुवं वरैायपव  िवाय तदनुानाय
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यितः ूयतते । तोपायो ानौुिवकिवषयूाान े
य उपिदो य तिुष ु वमाणमकेीकृोरोरां
तभिूमं िवान िवषयीकुव वू ां तभमूौ मः
ात ।् ऐय मूितघातलणम ्, यनुरिवधं अिणमा मिहमा
लिघमा गिरमा ूािः ूाकामीिशं विशं यऽकामावसाियिमित ।
अऽािणमा, मिहमा, लिघमा, गिरमिेत भतूवशैिेषकम ।् बुे ु ूाािद ।
एवमतेतिुव धं महतः सािकं पिमित ।
आह, अथ गणुारपं िकम ?्

उते

॥ तामसमािपय म ॥् २३ ॥
एतत अ्ामा दःे सपािदिवपय ं
तामसं तमःूकषपजिनतिमथ ः । अऽ
शाचोिदतानुानादाशयिनसावयवो धम 
इुम ।् शाचोिदत िन च कमणोऽनुानाद ्
बुवमोऽवयव आशयतां ूितपोऽधम ः । स
चािप ििवधः- अिनशरीरिेयिवषयोपभोगिनव त कः,
ाितवारक । यथा च ान ं ििवधं शापुलिलणं
गणुपुषारोपलिलणं चवैमानमिप िवपय यणे वाम ।्
यथा च चतरुवं वरैायं तथा यतमानािदकतरुवो रागः
यथा चागणुमैय मिणमािद तथाऽगणुमनैय मवेमतेामसं
महतो पम ।् यतैदधमा िदिनिमभतूमृुं तमोपं
तिजसा सहािवरोधादकेतािमवापमशिुिराचायः पते ।
सपं त ु ूकाश इित । अनयोािभधानाः पािधकरणपः
ूाकृतवकृैतानां ानानां ूधानवनदीानीयाःकरणे
बा े च ूरेकानाशंककृत उपिनपातः तथा
सािकिाककृतमूयावानिमित तितिं भवित ।
िकं कारणं ? यादशिुरवे ूकाशमलमितूवृं िनवत ियत ुं
ूकषा पााभतूा च ूवत ियतमु ।् इवेमपा बिुा ाता
॥ २३॥
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कािरका २४

यसावनरमुोऽहारं ााामः ।
आह, यवें तािददमवे तावतां िकमाहार लणिमित ?

उत-े
॥ अिभमानोऽहारः ॥
कत ुः ाूवमशा को योऽयमहिमित ूय
उते स खहंकारः, महतारम ।् कात ?् त
सविवषयावसायपात ्, अ तु ाूवमशा त ।् न
था रम ।् कात ?् ूकृितिवकारयोरनापुगमात न् िह नः
ूकृतरेथा रभतूो िवकार इित ूािवरणे ूितपािदतम ।् स च
मिूत ू याां महतः लूतरः । कात ?् अिवभागात ्, िवभागिनःे
कालािदवत ।् िऽगणु च महतो िवकारादसाविप िऽगणुः । कात ्
? ूकृितप िवकारे ात त्पुटवत ।् तावसििवा ु
य े सादय आचायवकािरकतजैसभतूािदशनेााये । तथा
च शामाह ᳚एताि महत आन इमे ऽय आानः सृे
वकैािरकतजैसभतूादयोऽहंकारलणाः । अहिमवेषैां सामालणं
भवित । गणुूवृौ च पनुिव शषेलणिमित ᳚ ।
आह, का पनुग ुणूविृय ामिूयकैपाहार
िवशषेूितपिभ वतीित ?

उत-े योऽयं
॥ ताििवधः ूवत त े सग ः । ॥
ििवध इियलनाऽलण । सा गणुविृिरुते ।
कात ?् ताय ात ।् गणुूविृकाय िह सग ः । ँयते च ख
लोके काय कारणमपुचय माणम ।् तथा शालीु इित ।
आह, ूागुमहंकाराोडशको गण उते । इदान पनुते
ताििवधः ूवत त े सग ः । तिददं पवूराघातादयुिमित ।
उत-े न, सामाने िववितात ।्
अभदेिववायां िह कृा काय कारणलणमवेमािभपिदं
ििवधः सग  इित । भदेिववायां पनुः
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॥ ऐिय एकादशकााऽः पकवै ॥ २४ ॥
इियाणामयमिैयः एकादश पिरमाणम एकादशकः । एवं
ताऽषे ु वम ।् ताऽाणां शशा दीनामयं तााऽः
सग ः । पक प पिरमाणमिेत पकः । अ तु
षोडशक िवकार संालणूयोजनाुरऽ वित । एषा
गणुूविृा ाता । यामिूय िवशषेमहणं भवित-
शऽेहं शऽहं पऽेहं रसऽेहं गऽेहिमित ।
आह, अहारे सादीनां संारावचनम ्, आनथ ात ।् यिददमहंकारे
सादीनां संारमारते वकैािरकजैसो भतूािदिरित, त
वम ।् कात ?् आनथ ात ।् न िह तारसिविेशनां सादीनां
संारािभधान े िकंिचयोजनमीित, संाभयूात ।् अथायं
िनब ारम ्, संाभयूं ूाोित । ूयोजनािभधान ं
वा । िविशयानामनाकिकात ।् अथवा ूयोजनं वम ्-
एवमथ महारे संारािभधानिमित । कात ?् न िह
िविशयानामाकिकमपुपत इित ।
उत-े न, काय िवशषेहतेुात ।् महदािदलणानां िह
गणुानामनकेपार इित िह न संारमारते ।
अहंकारु सतमोबलयोिरियताऽपवणोः ूकृितः
तदथ माचाया णां यिवशषेः । धमा िदिवशषेापुामाहित
ूसगं इित चते न् िवशिेषतात ।् तारार इित िवशिेषतम ्, न त ु
धमा दयारमतो न महित ूसगंः । िवशषेानिभधानादयुिमित
चते ्ादतेत ्, कः पनुरऽ िवशषेो यने धमा िद न तारम ्,
तारं त ु ौोऽादीित ? एत नवैम कु्तः ? विृमाऽ े
तपचारात ।् विृमाऽ े िह महतो धमा पुचारः । तथा च
तारऽेुम ्᳚ूकाशविृध म ᳚ इित । विृिनािदतु
संानिवशषेो विृमतारिमनयोिव शषेः । ताुमतेत ्
काय िवशषेहतेुिमित ॥ २४॥

कािरका २५

आह, यवेिमदं तिह वमु काय िवशषेवैं
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संकादहंकाराविृिरित ।
उत-े
॥ सािक एकादशकः ूवत त े वकृैतादहारात ।् ॥
सग  इनवुत त े । एकादशिेयािण सबलािन
वकृैतादहंकारावत े िन इथ ः । एकादशािभधानादवे
चिेयूतीितः, पवू सऽू े तामानािधकरयात ।् अतो न
पनुिरियमहणम ।्
आह, ताऽसग ः पनुः िकंगणुः, कााहारावत त े इित ?

उत-े
॥ भतूादेााऽः स तामसः ॥
भतूादभेू तािदसंकामःूधानाााऽः सग ः ।
तााऽु तमोबलो भतूािदसंकादहारावत त े । तऽ
पनुाऽमहणांा शत इित नोते ।
आह, ूकृितिवशषेिनदशानथ म ।् ूागंु
सादीनामहारावितानां वकैािरकााः संा उे । तिद
सं वकैािरकशनेोते वकैािरकािण चिैय एकादशकः सग ः
ूवत त इेु गत एतत स्ािकोऽसौ, भतूादेााऽ इेु
गत एतत त्ामस इित । कात ?् न ि सवो यामोबलः
सग ः ामस सबल इित ।
उत-े न, अूिसापनात ।् यवैाथ  ापनाथ मवेिमह
िबयत,े कथं गते सं वकैािरकशनेोत,े तमो भतूािदशने,
रजजैसशने ? अूिसाथा  िह तािकी पिरभाषयेमिनणता न
गत इित ।
आह, तजैससंानथ िमित ।
उते न,
॥ तजैसाभयम ॥् २५ ॥
उभयऽ तामा त ।् ादतेदवें य काय साममवे न
ात ।् अा ु तजैसाभयमतेाऽिेयसंकं ूवत त
इनवुत त े । कथम ?् यदा िह वकैािरकोऽहार इियभावने
ूवत त े तदा िनियाजैसं ूवत कनेाकांित,
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भतूािद भदेकने । कात ?् तनेवै तदेात ।् तथाऽिनाौ
ूिोऽिरवे भवित, आपो वाऽु ूिा आप एव भवि,

एवं समवे से त ु भदें जनयित गणुारससंग मपेत े ।
भतूािदलण तु तमसः ससंगा द ् िभमान ं तजैसने
च रजसा िबयाकेनानगुहृीतमकेादशिेयभावमपेत े ।
तथा भतूािदलणं तमोऽहारााऽभावने ूवत मान ं
ूवृथ तजैसमाकांित, वकैािरकं भदेने । कात ्
? तनेवै त भदेािदित योम ।् शाॐं चवैमाह- ᳚तदतेिकैािरके
माण एष भतूािदजैसनेोप एवं वकैािरकमिभधावित ।
तथवै तितूादौ ॐमाणे एष भतूािदजैसनेो
एतं भतूािदमिभभवित ।᳚ इनने ायने तजैसाभयिनििरित
ाातोऽहारः ॥ २५॥

कािरका २६

आह, ूागपिद ऐिय एकादशकः ूवत त े वकृैतादहंकारािदित,
तामाािभधाना ूितपामहे । तां कानीियािण
भवतोऽिभूतेािन ?

उत-े ििवधानीियािण, बुीियािण, कमियािण च । तऽ
॥ बुीियािण कणरूसननािसकाािन । ॥
कण षुी च रसनं च नािसका च कणरूसननािसकाः ।
आानमाा ूायनिमथ ः । एतःै शरैाा यषेां तानीमािन
कण रूसननािसकाािन । अिधानभदेािवचनने िवमहः
िबयते । एतािन बुीियािण ूवगािन । बुिेरियािण
बुीियािण ।
िकं पनुरतेािन बुिेरित ?

उत-े शािदिवषयूितपौ ारम ।् कात ्
? अबिहवृ िात ।् अःकरण नाि बिहवृ ििरतो
नालमतेााादीनथा ितपमु ।् ताोऽािदलणं
सााद ्बािवषयूकाशनसमथ कारणारमपेत े । तणािलकया

136 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

त िवषयमहणम ।् ताुमंु बुबेा िवषयूितपौ
ारभतूाुीियाणीित ।
आह, कमियािण पनुः कानीित ?

॥ वाािणपादपायपूाः कमियायाः ॥ २६ ॥
वा पाणी च पादौ पायुोप वाािणपादपायपूाः । एतािन
कमियायाराचते । कमा था नीियािण कमियािण । िकं पनुः
कम  ? वचनािद वमाणम ।् एतिकुव त इ्ित कमियािण ।
आह, कथमतेपलते अिधानादथा रभतूानीियािण, न
पनुरिधानमाऽिमित ?

उत-े अिधानािदियपथृम ्, शििवशषेोपलात ।्
यथा शरीरासिवनो िवषयवसायलण
शििवशषेोपलादथा रं बिुरनमुीयत,े
एवमिधानासिवनो िवषयमहणलण
शििवशषेोपलादथा रिमियिमित ।
आह, न, असवािसःे । अिधानमाऽ िवषयमहणं न सवित,
अथा र च सवित इतेभयमिप चाूिसिमित ।
उत-े नतैदूिसम ।् तुजातीयषे ु तदनपुपःे । याद ्
भौितकेषे ु घटािदष ु िवषयमहणसामा सवः
आहंकारिवकारवामा ू ितषधेािेयाणां
नितषधेोऽनमुात इित । एतायुम ।् कात ?् शिभदेापःे ।
वकैािरकं समाहािरकं ूकाशप,ं तििवशषेािदियािण
उे । भतूािदलण तमसः सामा त त्ाऽािण पर,

पिृथादीनामकेपात ।् तादयमसमः समािधिरित । एतने भौितकं
ूुम ।्
आह, कथमवगते बनीियािण, न पनुरकेमवेिेयं
मनोववा थ मनकेािधान ं ािदित ?

उत-े न, यगुपवृूविृूसगंात ।् यकेमवेिेयं
मनोववा थ मनकेािधान ं ादकेिवषयूितपौ वा
सव िवषयूितपिः । ु महणभदेाकैिमियिमित ।
भौितकैरनमुहोपघातदशनािदियाणां
भौितकिमित चते ्ातम ्, इह भौितकानां घटादीनां
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भौितकैमृ डचबसऽूोदकमुरािदिभरनमुहोपघातो
ः । यिद च भौितकानीियािण न ःु नषैां
भौितकैरनािदिभरनमुहः िबयत,े उपघात
रजःूभिृतिभिरित । एतायुम ।् कात ?् अनकेाात ।् तथा
भौितकैव दनािदिभरःकरण महणधारणिृतलणोऽनमुहः
िबयत,े उपघातोपलािदिभः । न चा भौितकम ।् एविमियािप
ात ।् वशैिेषकगणुकािकारूतीितिरित चते अ्थ मतम ्-
पिृथािदवशैिेषको गो याणनेािभते । औदको रस े रसनने
च । आयें पं वीणने । वायवीयः शचा ।आकाशीयः शः
ौोऽणे । यने च य वशैिेषकगणुािभि तिकारं
म ।् तथा ूदीप पािभके सित तजैसिमित ।
एतानपुपम ।् कात ?् अिनूसगंात ।् वशैिेषकगणुकानां
तिकारिमतः ूामपां गािभिहतेुात प्ािथ वम ।्
अथतैदिन,ं न तकािको हतेिुरित । तऽ यं
वशैिेषकगणुािभकाद ्भौितकानीियाणीित एतदयुम ॥् २६॥

कािरका २७

आह, एकादशिेयािण अहारा इित ूागपिदम ।् इदान
बुीियकमियािण दशापिदँये । तिददं पदाथ नूिमित ।
उत-े ादतेदवेम ्, यतेाविदियपव ात ।् िकं तहित-
॥ सकमऽ मनः ॥
अऽिेयपविण मनो भविः ूवगम ।् तऽ सकंकिमित
लणमाचहे । सकंोऽिभलाष इातृेानथा रम ।्
सकंयतीित सकंकम ।् एतनसो लणम ।्
ताद ूतोऽनपुलमानािमवसीयते । कात ्
? समानािमियाराणां तदसवात ।् अपो िह मनः
सकंं ानािमियाराणां भवािरकयते स्मानां वा
? िकं चातः ? त तावानािमियाणां सकंो भवित । िकं
कारणम ?् अिनयतिवषयात ।् िनयतो िह ौोऽादीनां शािदिव षयः ।
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अिनयतिवषय सकंः । िकंच िऽकालिवषयात ।् वत मानिवषया
ौोऽािदविृः िऽकालिवषय सकंः । ता ानां नािप
समानाम ।् बिधरािदष ु तदभावूसगंात ।् यिद समिेयविृः
सकंः ााणािदविदित चते ्ातम ्, यथा समिेयविृः
ूाणािदः, न चातरवकैे तदभावः, एवं समिेयविृः
सकंः ा चातरवकैे तदभावः ािदित । एतानपुपम ।्
िवशिेषतात ।् िनिव षया ूाणािदविृः । शािदिवषयु सकं
इित िवशिेषतम ।् तासमानािमियाणां सकंानपुपमे नसो
िलमतेदिे इित िसम ।्
आह, तदवधारणीयम ्, इियिैवात ।् िूकारािण हीियािण
परुापिदािन । तऽ मनोऽवधारणीयं िकं बुीियमथ
कमियिमित ?

उत-े
॥ तिेयमभुयथा समाातम ।् ॥
थ चः पिठतः । तीियमभुयथेथ ः । मनो न केवलं
बुीियमिप त ु कमियमिप ।
िनयमहेभावादयुिमित चते ्ानुरतेत ्, कोऽऽ िनयमहतेःु
यिदियािवशषे े मनस एवोभयूचारमपुगत,े नाषेािमित ?

उत-े
॥ अिकालिवषयं ताभयूचारं तत ॥् २७ ॥
िऽकालिवषयात ।् इह यािष ु च कालेष ु करण
विृभयूचारम ्, तथा बिुः । साात ्
िवषयानिभसानादतीतानागतवत मानिवषया
मनोऽिकालिवषयम ।् ताभयूचारं तिदित िसम ॥् २७॥
॥ यिुदीिपकायां सांसितपतौ षमािकम ॥्

कािरका २८

समिधगतं करणपव । तदेान समवृयो
वाः । सित चोभयािभधान े विृरवे तावत,े
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न समविृः । िकं कारणम ?् ूकरणशषेभतूात ।्
ौोऽादीनां िह सावूकरणिमदमनबुाम ।् स चषैां सावः
शििवशषेोपालािदुम ।् इदानीमसौ शििवशषेोऽाकं
विृिरुते । तादनबुमणं किरामः ।
आह, यवें तातां त करण किथ विृः, िकं
लणं विेत ?

उत-े यं त किथ विृिरऽ ॄमूः
॥ पािदष ु पानामालोचनमाऽिमते विृः । ॥
पािदष ु शशपरसगषे ु भदेिभषे ु पानां
ौोऽिुज ायाणानां ौवणशनदशनरसनयाणलणो
ापारो विृिरुते । तऽ करणिनदशे ौोऽिेय
ूााठािषयिनदशाितलंघन े ूयोजनं नाीित कृा शािदष ु
पानािमवे पिठतम ।् ूानु ूमादपाठः ।
यनुरतें िकंलणिेत अऽ ॄमूः- आलोचनमाऽिमते ।
आलोचनं महणिमनथा रम ।् माऽशो िवशषेिनवृथ ः ।
तथा भैमाऽमिामे लत इेु नाो िवशषे
इित ायत े । छोमाऽमधीत े माणवक इेु नादधीत इित ।
एवमालोचनमाऽिमियाणािमते विृिरेु नाो िवशषे इित गते ।
तने िकं िसं भवित ? यमरैाचायः सामाानिमियाणां
िवशषेान ं बुिेरित तितिषं भवित ।
आह, कः पनुरिशन े दोषो यत एतितिषत इित ?

उत-े सामािवशषेयोिरतरतेरापेे
सकेििवरोधादतरपिरकनानथ म ।् यिद खििय
सामाानं न ाने िवशषेापें सामां सामाापे
िवशषे इित यऽ सामाानं तऽ िवशषेानमिप न ूितिषत
इभुयमपीिय ात ।् तताःकरणपिरकनानथ म ।्
िवशषेवतो वाःकरण कः सामाने िवरोध इभुयािप तऽ
सवािदियानथ म ।् तादूयिमियिमित । इिय
चेयः ाथा ूयवतोऽःकरणािनयतिवषयम ्,
एवमािप ात न् त ु तदि । तादूयिमियिमित ।
िकंच कालाितविृूसगंात ।् इिय चेयः ाथा
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ूयवतोऽःकरण िऽकालिवषयमवेमािप ात ।् न त ु तदि ।
तादूयिमियिमित । िकं चात ्ृदशनात ।् इिय
चेयः ाथा ूयवतोऽःकरणािदपोपपिरवेमऽािप
ात ।् न त ु तदि । तादूयिमियं िसिमित ।
उत-े न कारणारूसगंात ।् यिद ूदीपविदियं
ूकाशकं ाने यथा तकािशतषे ु घटािदथष ु
करणारमाग णमवेमऽािप ात ।् न चतैिदम ।् अतो न
ूदीपविदियं ूकाशकिमित । अःकरणसावादयुिमित
चते ्ातम ्- अि कारणारं बिुलणं यिदियणे
ूदीपवकािशतमथ गृाित । तारवादानवुादोऽयं
िबयत,े न ूितषधे इित । त नवैम ।् कात ्
? ूदीपिेययोरतरानपुादानूसगंात ।् इियमिप ूकाशकम ्,
ूदीपोऽिप । तऽातरानपुादान ं ूसम ।् कात ?् न केाथ कािरणो
यगुपरणे साममीित । िकं चात ।् अःकरणहानःे ।
इियणे ूदीपवकािशतााानथा ाादःकरणं गृातीित
वदतोऽःकरणमवे हीयत े । तादयुमःकरण सामम ।्
पुषिेत चे करणानथ ूसगंात ।् साािषयमहणसमथ
पुषिमतः करणानथ ं ूसते । ताुमतेत ्
माहकिमियं न त ु ूदीपवकाशकिमित ।
आह, भवत ु तावद ्महणमाऽिमियविृरूया ।
महणूयूकाशाभदेः ?

उत-े िवषयसका ािूापििरियविृमहण,ं तथा
िवषयिेयवृनकुारणे िनयो गौरयं शुो धावतीवेमािदः
ूयः । तथा िवषयसका गमे ौोऽािदवृःे तािूागमो
वत मानकालता, महणानभुवा ु संाराधान ं तिूव का च
िृतिरित िऽकालिवषया ूयेयमनयोिव शषेः । बाु
ूकाशो न िवषयपापः । संारा ु घटादीनां वधानपं
पािथ वं छायालणं काय कत,े चषुोऽनमुहाय ।
उभयोवा  चिुव षययोिरपरे । तापपमतेत ्ू काशकं
ूदीपािद, माहकं ौोऽािद, वसायकमःकरणिमित ।
अथ कमियाणां का विृिरुत-े नयैाियकावेमाः-
याणरसनचुोऽाणीियािण भतूेः । भतूे इनने
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िवषयोपलिलणं हीियाणां भतूूकृिते सित िनव हित
(?) नाथा । तािन पनुिरियकारणािन पिृथजेोवायरुाकाशिमित
भतूािन । एः पो यथासंं याणरसनचुोऽािण
पिेयािण भवि । भतूूकृितिमित भतूभावं ाायमान ं
पिप सवित । भतूकारणं षे ु चतषु ु तथवै ।
ौोऽ े त ु कथिंचणशुविनभोभागािभूायणे वहारतः
समथ नीयम ।् एवं भौितकानीियािण िवषयमिधगमुुह
इित तणमषेां िसतीित, अतो भतूे इुम ।् एत ु
सांाचाया णां नेम ।् एवं िह सांवृा आः- आहािरकाणीियािण
अथ साधियतमुहि नाथा । तथा िह कारकं कारकादवे ूाकािर
भवित । भौितकािन चिेयािण कथं ूाकारीिण रवित िन िवषये
भवयेःु ? आहंकािरकाणां त ु तषेां ापकात ।् िवषयाकारपिरणामािका
विृवृ िमतोऽना सती सववेिेत सवुचं ूाकािरम ्
अिप च महदणगुणुमहणमाहािरे तषेां कत,े न भौितके ।
भौितके िह यिरमाणं करणं तिरमाणं मां गृीयात ।्
आह, अथ कमियाणां का विृिरित ?

उत-े
॥ वचनादानिवहरणोगा ना पानाम ॥् २८ ॥
वाािणपादपायपूानां त ु वचनादानिवहरणोगा नलणा
यथाबमं वृयः ूवगाः । तऽोतऽेननेिेत
वचनम ।् ता एवाथ ू ायनसमथ वण समदुायः
पदवाोकमलणः स वािगियाथ नाः ।
आदीयतऽेननेेादानम ।् आङिभिवथ ूयुते । तत यदवे
ूालनपिरमाज नोपशनायनूहरणिशायामािद कृं
महणं स इियाथा  नाः । िविशं हरणं िवहरणम ।् अत
यदवे समिवषमिनोतचमणपिरवत ननाायामािदः
स इियाथ नाः । एवमृुः सग  उग ः । नाः ।
अत य एवािशतपीतिवपिरणाम सोतोमागा नसुािरणो िवसग ः
स इियाथ नाः । एवमिभाानमानः । तत य
एवासाधारणूीितनयनािभिनिलणः स इियाथ नाः ॥ २८॥
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कािरका २९

आह, ूागःकरणविृिनदशः, सग बमानगुमावू
बुहंकारमनसां विृिनदशः कत ः । िकं कारणम ?् एवं िह
सग बमोऽनगुतो भवित । बमभदेे वा ूयोजनं विमित ।
उत-े न, इियविृपवू कात ।् अःकरण िह
इियविृूवत कः ूयः । तथा च वित-  े
तथाऽ े ऽय तिूव का विृिरित (kA0 30) ।
ताग बमणे िवना तिदशः ूागाचायण िबयते इित ।
आह, तदसवः, शाे ूागिभमानािभधानात ।् शां वेमाह- का न ु
भोः संा मातुदरऽेवितं कुमारं ूिभिनिव शत इित ? अीषेा
माहाी सिंविदित । तथा काय कारणहूसमकालं माहाशरीरोऽीित
ूितबुत े । ूवृावै ा भवीितामाऽाः ।
ूमाणं च शाम ।् ताागःकरणिनदशः कत ः ।
उत-े तििमाथन िववितात ।् समतेत ्
काय कारणहूिनिसमकालमीषेा माहाी सिंवत ्ू पुधीयत े ।
शािदिवषयःकरणूयः ौोऽािदिनिम इित । एतवू शने
िववितम ।् न च िनिममितब निैमिकािभधान ं ाम ।्
अथवा नवै वयिमदं ूा यथा ूागःकरणविृिनदशः
कत  इित । िकं कारणम ?् यात ्

॥ ालयं विृय ॥
लणमवे ालयम ।् ाथ तितविृः, अभावु
कालशवायािदित । यथा बुहंकारमनसां िह सौा
शं पमिभधातिुमतो विृरवे लणभावनेोपिदँयते ।
ौोऽादीनामिप च सौाणमपदेमुशिमित विृरवेोत,े
न लणम ।् तदवे चषैा लणं भवित । यालोचनसमथ
तोऽम ।् एविमतरेिप वम ।् बुहंकारमनसां च
लणमवसायाुम ।् तदवे विृनेाचाणः ौोऽादीनामवे
चािभदधान ं लणं चााचाणो विृविृमतोरनं
ापयित । अथा त ु यथाऽवसायािद लणमवें पािदष ु
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पानामलोचनमाऽं लणिमुत,े न त ु विृिरित । ौोऽािदवद ्
बुादीनामिप वसायादयो विृिरुत,े न त ु लणम ।्
तादथा िनदशो ापकं विृविृमतोरिेत ााता
करणविृः ।
॥ सषैा भवसामाा । ॥
सिेत पवू कृतां विृमिभसाित । एषिेत सवनाा
ूाकृां तामवे ूं ूित िनिदशित । भवतीित वमाणने
धमा रणेााानभुािवतं ापयित । असामािेत धम माच े ।
सामाा साधारणेथ ः । न सामााऽसामाा । ूितकरणं िनयतेंु
भवित । या हीयमनबुाा करणपवणोऽवसयािदका विृिरयं
ानां करणानां ूितं िनयता । ततषैां बुादीनां
काय िवशषेिनिमभावससंिूचत पासकंरः िसः ।
आह, सामािवशषेयोिरतरतेरापेादसामाािभधानने
सामाािभधानादवसायािदका करणानामसामाा
विृिरेुऽथा दापमषेां सामााऽिप विृरीित । तादसाविप
विेत ।
उत-े
॥ सामाकरणविृः ूाणाा वायवः प ॥ २९ ॥
सामाा चासौ करणविृः सामाकरणविृः । ूाणाो यषेां
त े ूाणााः, ूाणापानसमानोदानानाः प समकरणविृः
ूवगिेत । तःै सवः सिहतः ूाण इित वदेाेिप ।
आह, अयुमतेत ।् कात ?् धिम णो धरविृभावानपुपःे ।
विृिरयं शो ापारमाच े । न च धमा रं धमा र
ापारो भिवतमुहतीित ।
उत-े न काय कारणोपचारात ।् समतेत ।् धम धर
विृनेाशः पिरकियतमु ।् िकं त ु सामाकरणवृा ूये माणो
वायुवणााय तां ूितपते । तऽ ूाणािदकाय वायौ
ूाणोपचारं कृा एवमुत-े ूाणाा वायवः प ।
तरेणािसरेयुिमित चते ्ादतेत ्,
कथमतेदवगतऽेथा रूिेरत वायोिरयं िबया भवित न पनुः
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तिेत ?

उत-े न तः, तितिरानपुपःे । इहयेमकािा
िबयावायोः तो वा ात ्, करणविृितिराा । िकं चातः
? तऽ तावत उपपते । कात ?् सवऽ ूसगंात ्ाभािवके
िह वायोिदचंारऽेपुगमान े सव ऽ तभंवः ात ।्
तत ितय ातािदविृहते, न चातः । कात ?् अदशनात ।्
न िह पिृथादीनां वाय ुू रेणसाम िचपलम ।्
भािदष ु िमित चे, अिनिमात ।् अऽािप चऽैापार
उपलते इवँयमििममपुलते इपुगम ।्
आिेत चे, िबयाूितषधेात ।् उपपािदतमतेवू माा िनिय
इित । न च िनिय ूरेणमपुपते । न च िनिन िमा
भावभदेानामनाकिकात ।् ताििमं सा समकरणविृः
।
स चायं वायरुके एव ानसचंारिवशषेाानाो भवित ।
यथकैो दवेदः पाचको लावक इित िचत ।् तदयुम ।् कात ्
? यगुपरराितशयिवरोधात ।् पवू ावू ार उरो
वायबु लीयािनित पुगमः । तदतेदकेकैिाले नोपपते ।
तापपं ूाणाा वायवः प ।
िकं पनुरषेां ूाणादीनां लणिमित ?

उत-े ििवधाः ूाणादयः । अवृ यो बिहवृ य । तऽ
मखुनािसकाां ूगमनाणते ूाणः । योऽयं मखुनािसकाां
सरित सोऽवृ िवा यःु ूाण इिभधीयते । या कािचणितना म
भतूषे ु तथा ूणतयें सनेा, ूणतोऽयं वृः, ूणतोऽयं
धम, ूणतोऽयमथ, ूणतोऽयं काम,े ूणतोऽयं िवायाम ।्
तिपरीतषे ु वा बाूाणविृरषेा । ूािणिवषय एवषैा भवित ।
स खयमऽािभो भवित । तथा महता वा ःखनेािभतु
महता वा बनुा िवयु, सिहत वा सौरभये, िनपानावतीण 
वा मिहषावगतःे ।
अपबमणाापानः । योऽयं रसं धातनू श्बंु मऽूं परुीषं
वातात वगभााकष धोगयमवृ िवा यरुपान
इिभधीयते । यािप िकंिचदपबमणं नाम भतूषे ु तथा
अपबाोऽयं धमा िदिपरीतेो वा इित बाा खपानविृरषेा ।
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अपानिवषय एवषै भवित । बलवरायं ूाणोायोः कात ्
? एषा तें ूाणमू वत मानमवा गवे सियित अवा गवे
सिणि । एषोऽऽािभो भवित । तथा उपकूपमपुॅं
वा पिरवत माना..शतपद लयतः ।
वानाह भावा समानः । ययं ूाणापानयोम े
वितते स समानो वायरुवृ िः यािप किह
भावो नाम भतूषे ु ारामता । तथा सह दा,े सह य,े सह
तपिरािम सह भाया पऽुबै िुभः सुि वित 
बाा समानविृरषेा । समानिवषय एवषै भवित इित । बलवरः
खयं ूाणापानााम ।् एष तेौ ूाणापानौ ऊमवा  वत मानौ
म एव सियित, म एव सिणि, स चषैौऽऽािभो
भवित । तथा ॐतुसार वा सारमये, अनडुहो वोढभार,

धमा िभताया वा एडकाया अधा ध कायं शकशकेित । ूाणाे
सव ू ािणनां ूाणापानावुृोमध मुयोौ हयािवव
िवषमं सचंारयन श्रीरं स पराित ।
मधूा रोहणदाोष णाोदानः । ययं ूाणापानसमानानां
ानाितब रसं धातूंादाय मधूा नमारोहित तत ूितहतो
िनवृः ानकरणान ुू दानिवशषेाण पदवाोकमलण
शािभििनिमं भवित अयमवृ िवा युदान इुते ।
यािप किदाोष नाम भतूषे ु तथा हीनादि ौयेान ्,
सशने वा सशः, सशादि ौयेान ्, ौयेसा वा सशः,
ौयेसो वा ौयेान ।् एतिंथा पािभमानो वा ूािवु । तथा
बरिवशषेादारिवशषेोऽगणुवतो वा गणुवानीित
बाोदानविृरषेा । उदानिवषय एवषै भवित । बलवरः
खयं पवू ः । कथम ?् एष तेााणादीनू मवाे च
वत मानानू मवेोयित, ऊमवेोष ित । स चषैोऽऽािभो
भवित शीतोदकेन वा पय ुित ूासमिसं िवकोशं
चोतमिभपँयतः ।
शरीरारेािवनाभावा ानः । ययमालोमनखारीरं
ा रसादीनां धातनूां पिृथािदनां हंू मम णां च
ूनं ूाणादीनां च िितं करोित सोऽवृ िा नः ।
यािप किदािवनाभावो नाम भतूषे ु तथा पितोता
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भता रं मतृमनगुित भवारऽेयमवे भता  ात त्था
धमा िदिभिपरीतैिेत बाो ानिवषय एवषै ूभवित ।
बलवमायं सवः । कथम ?् अनने िह ा े शरीरदडके
तशीकृतानां ूाणादीनां समा िितभ वित । स एषोऽकाले
ूाणभतृामिवनाभावने वत मानोऽिभते । तथा हा तिह
पादौ हमैौ शीतीभतूौ गेु जे उ किटदरमरुःकठेऽ
खरुघरुो वत त े (?) इवषैो बाो ान इित । एवमते े ूाणााः
ानकाय िवशषेसिूचताः प वायवो ााताः तषेां ूिेरका
सामाकरणविृः ।
एषा च तारषे ु ूय इुते । स च
धमा िदसंारभावनावशादनपुरतो जीवनम ।् आह च
विृरः समानां करणानां ूदीपवत ।्
अूकाशा िबयापा जीवनं कायधािरका ॥
सा यावदिना त ु हि वाय ुं रजोऽिधका ।
धमा नाविृवशाावीवित मानवः ॥
अऽ च सामाकरणविृमहणसामा ाणााः प वायवः ।
बुीियािण षम ।् कमियािण समम ।् परूमम ।्
पिूरहंकारावासिंवधमिधकुते । यादाह- तऽ
सिंवदहंकारगतं काय कारणं परूयित यात ।्
तािूरुा ूवभासामं भोुः ॥
सा चाहारगता सिंवद ्बिुगतवै पुषणेोपलते ।
याित-
एते ूदीपकाः पररिवलणा गणुिवशषेाः ।
कृं पुषाथ ूकाँय बुौ ूयि ॥ (kA0 36)

सवू पुभोगं याुष साधयित बिुः ॥ (kA0 37)

तावै पिूरित । शां चवैमाह- ूाणापानसमानोदानानाः
प वायवः । षं मनः । समी परूमी वाक ् । वामहणने
कमियपवणो महणम ।् मनोमहणने बुीियपवणः ।
तदतेाणामं वकैािरकं गणुशरीर पिरिःु ऽे
शरीरमाददान िनं ानीयं ूं भवित,
अेमभेमदामिवनाँयमिवकम ।् अिनािन पनुभितकािन
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बाािन कुशमिृकाानीयािन उपचीये चिेत ।
आह, कुतः पनुिरयं ूाणािदविृः ूवत त इित ? उत-े सा
कमयोिनः । महतः ूतुं िह रजो िवकृतम अ्डानीयाः प
कमयोनयो भवि- धिृतः ौा सखुा िविविदषा अिविविदषिेत । आह च
ूतुो महतो यु न ूाो ानलणम ।्
ापारो ानयोिनाा योिनः कुुटाडवत ॥्
तासां लणिवषयसतगणुसमया भवि । तऽ लणं
तावत ्वसायादूवनं धिृतः । फलमनिभसाय
शाोेष ु कायवँयकत ताबीजभावः ौा ।
ानौुिवकफलािभलाषारको िह बुरेाभोगः सखुा ।
वेिुमा िविविदषा । तिविृरिविविदषा । तऽ यदाऽयं जःु
शभुाशभुषे ु कायष ु वृनसुारी िजासरुिजासवुा  शरीरं
पिरजित तामवे कम योिनमपुपते । तामपुपामवे भावयित ।
एतावनसतम ।् आह च
वािच कमिण सकंे ूितां यो न रित ।
तिित धतृरेतेि लणम ॥्
अनसयूा ॄचय यजनं याजनं तपः ।
दान ं पिरमहः शौचं ौायां लणं तृम ॥्
सखुाथ यु सवेते िवां कम  तपािंस वा ।
ूायिपरो िनं सखुायां स त ु वत त े ॥
िकैपथृं िनं चतेनमचतेनं सूम ।्
साय मसाय िविविदिषतं िविविदषायाः ॥
िवषपीतसुमवदिविविदषा ाियनां सदा योिनः ।
काय करणयकरी ूाकृितका गितः समााता ॥
िवषयसतं पनुः सव िवषियणी धिृतः । आौमिवषियणी
ौा । ानौुिवकिवषियणी सखुा । िवषियणी िविविदषा ।
अिवषिययिविविदषा । गणुसमयु रजमोबला धिृतः ।
सरजोबला ौा । सतमोबला सखुा । रजोबला िविविदषा ।
तमोबलाऽिविविदषा इित । उं च
लणिवषयसतं ऽगैुयसमयं च पानाम ।्
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योनीनां यो िवाितवषृभं तं हं मे ॥
इुाः ूाणादयो योनय ।
एतद ्यमिधग सागा नगुमनं कुया त ।्
रजमोधमा िदसाधनभाविविनविृतऽ
ूाणानामवृ िरनपुािधकादिनवा  । बिहवृ िु
मागा माग िवषयतया ूयोा । कथिमुत-े ूाणिवषया
तावणितध मा िदिवषय एवापरोा । ततो  सविृः,
सवृेोरोरबिुपािधगमः । अपानिवषयपबमणं
धमा िदिवषय एवापरोमवें  ाितिवषयाकार तमसो
िन॑ा सः । ततोरोरबिुपािधगमः । तथा समानिवषयं
साहचय सधमा नगुणुं कुया त ।् याामाह- सारामः
सिमथनु सदा ािदित । आोष  तदूानिवषयम ।्
अिवापव णोऽं पं िवव तितपिैन वत यते ।्
अािवनाभावं च ानिवषयं ानिवषय एव भावयते ।् योनीनां
चतसणृां धम ताबीजतामवेादात ।् अिविविदषामिप अिनफलहतेषु ु
भावयते ।् सोऽयं धमा िदष ु ूवणितपापबाः सारामो
िविनवृािभमानो ानिनः सिवशुयोिनरिचरणे परम
ॄोपपत इित । आह च
बाां ूाणिवविृं साग बधुः ूिता ।
िविनवृिवखरकषो ीवुममतृं ानमिेत ॥
पानां योनीनां धमा िदिनिमतां च संा ।
पिरपिमधा पनुािवतो गते ॥्
इित ााता समा करणानां विृः ॥ २९॥

कािरका ३०

आह, ययेमकैेकिन ्पादावथ करणचतुय विृः सा िकं
यगुपत आ्होित ब्मणेिेत ? कुतः सशंय इित चते उ्भयथा ात ।्
इहकैाथ िवषयाणां यगुपदिप विृा । तथा चमडले
चषुां मनसो वा । बमश तथा घटे मधदूकपयसाम ।्
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एकाथ िवषयं च करणचतुयम ।् अतो नः सशंयः िकं
चमु नोवगुपद विृः, आहोिािदवमणेिेत ?

उत-े यथादशनमिप तावताम ।् िकमऽ यंु भवान म्ते
? स चेगपुदेिस को िनब दवे ूितपामहे इित ।
यवं तािददमशनम ्

॥ यगुपतुय त ु विृः ॥
तशुोऽवधारणाथ ः यगुपदवेेथ ः । बुहंकारमनसां
िह बुीियाणां च समानदशेम ।् तऽ न शत एतंु
सित शिसावे िवषयसे च किचऽ विृः
किचिेत । िकं चात ।् मघेिनतािदष ु बमानपुलःे । यिद िह
बमणे ौोऽादीनामःकरण च बाऽेथ विृः ादिप तिह
मघेिनतकृसपा लोचनािदपुलते बमः । न तपूलते ।
तागुपदवे बाऽेथ चतुयविृिरित ।
उत-े यं ौोऽादीनामःकरण चािभकालं विृिरऽ
ॄमूः, अयुमतेत ।् िकं कारणम ?् यादाकं
॥ बमश त िनिदा । ॥
तिेत चतुयमिप सते । चशोऽवधारणाथ ः । बमश
एवेथ ः । बमश एव िह बााःकरणवृोरकेाथ िनपातः ।
यंू समानदशेानां शिससावे वृभावानपुपििरित,
अऽ ॄमूः- चरुािदवदतेात ।् तथा चुचोः समानदशेे
शििवषयसोपपौ रजोधमूातपािदगतः श एवोपलत,े
न पम ।् एविमहािप ात ।् तात ्

॥  े तथा े ॥
बमश एव चतुय विृः । अमहणने
पनुरऽातीनागतविहतिवषयमहणम ।् तऽातीतं ििवधम ्,
िवषयिवषयं च । अऽािप िवषयं
ूिभानिमिभूतेम ्, अिवषयं िृतः । सा त ु
िलागमाामकाा भवित । तथा च वषृगणवीरणेांु भवित
... अनागतविहतिवषयान ं त ु िलगागमााम ।् आह च
िवषयिेयसयंोगाानमुते ।
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तदवेातीियं जातं पनुभा वनया िृतः ॥
तदवे भावनापेान ं कालारे पनुः ।
तऽवै सिेयं जातं ूिभानमुते ॥
तऽ  े बमः ूित नाि सहेः ।
यनुरतें  े मघेिनतकृसपा लोचनादौ
बमानपुलये ुगपतुय विृिरऽ ॄमूः- एतदयुम ।्
िकं कारणम ?् यात ्

॥ ऽय तिूव का विृः ॥ ३० ॥
न तावद ्बुहंकारमनसां सााद ्बााथ महणसाममि,

अःकरणानपुपिूसगंात ्, ौोऽािदवयैू सगंात ्,
ािरारभावाघातूसा । तावू
ौोऽादीनामथ सोऽि मघेिनतादाववँयमतेदपुगम ।्
पा ु तृपुिनपातादःकरणेि बमोऽऽािप ।
तऽ यं मघेिनतािदष ु बमाननगुत े यगुपतुय
विृिरतेदयुम ।्
अैथाऽयो दिश तः । तथा चतुय
मनोऽहंकारबुीनामःकरणानां बानेकेैन करणने ौोऽणे
वा चषुा वा सह चतुयेथ ः । अ े वत मान े
यगुपिृः पवूा चायिन िदा । आचायण त ु बमणेेथ ः ।
अऽेतीतादाविप बमश बमणेवै, यतयाःकरण
तिूव का बािेयपिूव का विृः । यदा यथाऽनभुवथा संारः,
यथा च संारथा िृतिरवें विृबा िेयपिूव केित ॥ ३०॥

कािरका ३१

आह, िकं पनुरषेां करणानां िवषयिनयमने विृभ वित
आहोिितकरणेिेत ?

उत-े नन ु च ूागवे पािदष ु पानामालोचनमाऽिमते
विृिरित (kA0 28) चोाऽऽचायणाऽेपिदं सषैा भवसामािेत
(kA0 29) । तऽवैं गत े भवतः सशंयः ।
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कुतः इुत-े समवेतैत ।् तथािप जायत े सशंयः । कुतः
? करणारणे िवषयोपलौ करणारौुदशनात ।्
इह करणारणे चषुाऽऽॆदािडमािदपोपलौ
सां करणार िजालणौुं
ूविृोपला । तिद िवषयिनयतानीियािन, नषैां
करणारिवषयोपलााहचया पेः िवषयमहणभावः ात ।्
अि च । तापपः सशंयः । तऽदेान भवतः ूितपििरित ।
उत-े अऽािप नाीियाणां िवषयमहणितकरः । िकं तिह
॥ ां ां ूितपे परराकूतहतेकु विृम ।्
पुषाथ  एव हतेनु  केनिचत क्ाय त े करणम ॥् ३१ ॥
य करण या विृरपिदा तथा ौोऽ
शमहणम ्, चषुो पमहणम इ्ािद । तामवे ूितप-े

िवषयिजधृयाऽवल इथ ः । परराकूतं
परराकूतम ।् आकूतमिभूायोऽिभसििरथ ः । परराकूतं हतेःु
ूितपरेाः, सयें परराकूतहतेकुी । परराकूतं ूितपःे
कारणिमित कृा तां लभते । तथा दिधऽपसु ं रः ।
एतं भवित यदा चषुाऽऽॆदािडमािद पमपुलं
भवित तदा रसनिेयमपुािवषय चषुो विृं सवंे
िवषयिजघृयौुविकारमापत,े रसन विृतं
सवंे पादौ िवहरणमारभते े हावादान,ं तावावदसौ िवषयो
रसनिेययोयतां नीतः । ततो रसनं िवषये ूवत त े ।
एविमतरेिप वम ।्
आह, यवें तने तहियारविृसवंदेनऽेूयवूसगंः ।
यिद तहियारणेिेयार विृः सवंेत,े ूाम
ूयवम ।् अथाूयिमियं परराकूतसवंदेन,ं
तिह न वािमित । िकं च पररािरारभावूसगं ।
इियारं चिेदियार विृं सवंे ाथ माकांते ्,
ूाम ािरिमतर च ारम ।् तदयुिमियाणां
परराकूतसवंदेनिमित ।
उत-े न, उपचारात ।् ूागवेोपिदमािभरूयिमियिमित ।
िकं तिह िवषय पटोः सहचािरणमथ िमियारिवषयतामापं
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संृँ य भावत इियारं िवषयं ूित साकांं भवित,
तिधौ िविबयादशनात ।् तऽ सवंदेनमपुचयवमुते इदोषः ।
िकं चात ।् भौितकावयवूयिवविृविवृःे । यथा बुःे
ूसादमनरं भौितकानामवयवानां मखुनयनादीनां ूसादो भवित,
न चषैां ूयवम ्, एविमहािप ात ।् न च ूयवम ।्
एतने ािरारभावः ूुः ।
मनोऽिधानसामा ा । अथवा पररिवषयमाकूतं परराकूतम ्,
यथा जलिवषयः पुषः जलपुषः । आकूतिमा सकंः मन
इथ ः । स हतेरुाः सयें परराकूतहतेकुी ताम ।् एतं
भवित, यथा िकंिचिदियं िवषय े ूवृं भवित तदा तारणे
सममथ मपुल तहचािरणमथा रमाकांिदियारं
वृा ूितितत े । तनेाकांावता मनसाऽिधितािमियं
िविबयामापते । तथा च तारऽेंु- ᳚य यिेय
िवषयं मनोायिभसथन त तौुं ूविृ
भवतीित ।᳚ एतं ां ां ूितपे परराकूतहतेकु
विृिरित ।
िकिमियं मनोवृािधाय िवषये ूवत यित यथा
परादऽै इित ?

नेुते । िकं तिह िवषयसकंानगुहृीत मनसः
संशा यमवेिेयं िवषयं ूितपते । कात ्
? ूयोगशिसःे । न िह यथा चऽै परािदूयोगशिः
िसा एवं मनस इियूयोगशिः । तादयुिमिय मनः
ूरेकिमित । रज इित चेातम ्, रजसो हीियारूयोगसाम
िवते । तादयुमंु ूयोगशिसनेियाणां
मनःूयोजकिमित । एतायुम ?् कात ?् अिवशषेात ।् इियारऽेिप िह
तिह रजोऽीत आभतूनेवैा िनिमने ूविृरूितिषा,
िकं मनसा पिरकितनेिेत ? िकं चात ्, करणारानपुपःे ।
चऽैो िह परादीनां ूयोगं करणारणे करोित । न त ु मनसः
करणारमीसमानम ।् पािणविदित चे चऽैापारापेात ।्
तदिप िह चऽैापारापें ूवत त े न तः । िकंच तितरकेेण
ूवृपुलःे । य िह ूयोजकारापेा ूविृः न
त कदािचदिप त भवित । अि त ु सकंितरकेेण
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मघेिनतािदििय ूविृः । तािेयार मनः
कारकम ।् न चेारकं यथा मौलानां गणुानामवेिमहािप पुषाथ  एवं
हतेनु  केन िचाय त े करणिमित िसम ॥् ३१॥

कािरका ३२

आह, करणं ूाचाय िवूितपःे । तदवधारणं क म ।्
आचाया णां करणं ूित िवूितपिः । एकादशिवधिमित वाष गणाः ।
दशिवधिमित तािकाः पािदकरणूभतृयः । ादशिवधिमित
पतिलः । तावतः कितिवधं करणमिभूतेिमित वमतेत ।्
उत-े
॥ करणं ऽयोदशिवधं तदाहरणधारणूकाशकरम ।् ॥
प कमियािण प बुीियािण मनोऽहारो
बिुेतेव पुषाथपयोिगकरणम ।् कात ्
? अपुषाथपयोिगे तारानपुपिूसगंात ।् यिद यथा
वाष गणा आः- िलमाऽ े महानसवंेः काय कारणपणे
िविशािविशलणने, तथा ाारम ।् त ात ्,
अनथ कात ।्
आह, सम ्, ूधानलणानां गणुानां वषैमाऽपऽेिप
तारमसौ भिवतीित । कात ?् सााषैमपुाारिमित ।
एतायुम ।् कात ?् तानवाूसगंात ।् एवं िह पिरकमान े
ूधानमहतोय दरालं तदिप च िबयापादिबयावत उपाारिमित
तारानवाूसगंः । अपुगमे वा महताराणां च
िबयाकालिवरोधः । ताारानपुपिरनवा वा, ऽयोदशिवधं
करणिमतरवदवँयमपुगम ।् तऽ चाितातमवे
िनदषं लते । तापपमतेत ऽ्योदशिवधं करणिमित ।
आह, करणिमित िबयाकारकसगभऽयं िनदशः । कथम ?् यने
तरणिमित । तऽ वम क्ा िबया, िकं च तियते यदपे
बुादीनां करणिमित ?

उत-े यं का िबयेऽ ॄमूः- तिव त किमहािभूतेात ्
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न दडािदवत ्, िकं तिह तदाहरणधारणूकाशकरम ।् तऽाहरणं
कमियािण कुव ि, िवषयाज नसमथ ात ।् धारणं बुीियािण
कुव ि, िवषयसिधान े सित ौोऽािदवृेिूपापःे ।
ूकाशमःकरणं करोित, िनयसामा त ।्
अपर आह- आहरणं कमियािण कुव ि । धारणं मनोऽहंकार ।
ूकाशनं बुीियािण बिुिेत । एतदिभसाय बुादीनां
करणमुत इित ।
यंू िकं काय िमित, उत-े
॥ काय च त दशधा ॥
दशधिेत प िवशषेाः पािवशषेाः । तदत एव काय शं
लभते ।
॥ आहाय धाय ूकाँयं च ॥ ३२ ॥
ताहत ं धारणीयं ूकाशियतं च । अतः काय िमुत,े
न िनव  ात ॥् ३२॥

कािरका १३

एतिंयोदशिवध े त ु करणे ऽयोदशं कतरिदित ?

उत-े बिुरहंकारो मन । तात ।्
॥ अःकरणं िऽिवधम ॥्
कात ?् िवषयानिभसानात ।् ौोऽािदूणािलकया च
िवषयसितपःे । अिवशषेािभधानाद ्बुािदूितपिरयेुित
चेातम ्, अिवशषेणेदेमुमाचायण अःकरणं िऽिवधिमित ।
तऽ कथिमदमवगते बुहंकारमनसां महणािभूते,ं न
पनुरषेािमित ? उत-े न, ूथमसंाितबमहेनपुपःे ।
बुािदसंां िह ितबममाण ूितपौ नाि हतेःु ।
ताषेामवे महणम ।् यथा वसाय किपलानालभत इित ।
ौोऽाःकरणूसगंादयुिमित चते ्ादतेत ्- बिुमहंकारं
चोा तत आह बुीियािण कणरूसननािसकाानीित (kA0 26) ।
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ताोऽमःकरणं ूसत इित । एतदनपुपम ।् कात ?् मनसः
पथृगिभधानात ।् अत एवदेमाचायणापे मनसोऽःकरणं
पथृगुम ्- तिेयमभुयथा समाातम ्, अिकालिवषयिमित
(kA0 27) तापपमःकरणं िऽिवधं बुादीिन ।
॥ दशधा बाम ।् ॥
प बुीियािण प कमियाणीतेां
दशूकारमाचायराायते ।
आह, दशधा बािमानथ म ्, पिरशषेबुःे । अःकरणं
िऽिवधिमेु गत एतिरशषेादवे दशधा बािमित ।
ताहणमनथ किमित ।
उत-े न, िवषयाथ ात ।् ऽय िवषयािमवें वामीाचाय 
आरभते । अिबयमाणे िन ि्कत ऽ्य िवषयािमित न ायते ।
आह, एवमिप िवषयमहणािबेा महणपाथ किमित ।
उत-े वं ताविददमवँयं िवषयभावूितपथ म ।्
तऽ शषे े वा यथाासं वोमान े न कििशषेः । अथवा
नदें बासंाूितपथ मारत,े िकं तिह िनयमाथ म ।् कथम ्
? दशधा बां शािदिवषयमहणभतूमवे ऽयािप िवषयां यथा
ात ्, मा भदूःूाणािदभतूम ।् अथवा दशधवै बाम ।् भदेिवषयं
बािमथ ः । ूाणािदभतू त ु भदेो नाीदोषः ।
तदतेत ्

॥ ऽय िवषयाम ।् ॥
बुहंकारमनोलण िह
ऽयोपािवषया बुीियकमियवृयः
सका िषयपूवभासिनिमतामपुगो
िवषयातां लभे । तथा मनोऽहंकाराविप बुःे । बिुु
िनयपारणारिनरपेा सव मथ ूवृौ ूित
िनयपणेां पुषायोपसहंरित ।
तऽ शािदसिधान े वृीनां तािूापेदपगमे च
तािूापगमात ्ू ाकािर ।
॥ सातकालं बाम ।् ॥
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उपािवषयिेयविृसिधाना ु
तदाकारसंाराधानिनिमिृतूयवशात ्

॥ िऽकालमारं करणम ॥् ३३ ॥

कािरका ३४

आह, ूाािदष ु ौोऽादीनामालोचनमाऽं विृिरिवशषेणेोम ।्
तऽ िकं तथवै ूितपमथिेयाणां िवषयिवशषेोऽीित ? अथ
चों काय च त दशधा िवशषेलणमिवशषेलणं च ।
तऽ केन करणने क िवषय महणिमित ?

उत-े
॥ बुीियािण तषेां प िवशषेािवशषेिवषयािण । ॥
तषेां पवूानािमियाणां यािन बुीियािण प ौोऽादीिन तािन
िवशषेािवशषेिवषयािण ूितपभृदेने । तऽ दवेानां यािन इियािण
तािन धमषा िशुािवशषेानिप गृि ूागवे िवशषेात ्,
योिगनां च सािवशषेाणाम ।् अदादीनां त ु िवशषेानवे तमसा
पिरवतृात ।्
आह, िकं कमियाणामिप ूितपभृदेाहणभदेो भवित ?

नेुते । िकं तिह सवषामवे
॥ वावित शिवषया । ॥
वािगिय वािभहतषे ु वदनूदशेषे ु ताािदष ु
नवे ण पदवाोकमभावने िवकारापादन ं
सव ू ािणनामिविशम ।्
आह, अथतेरािन कमियािण कथिमित ?

उत-े
॥ शषेायिप पिवषयािण ॥ ३४ ॥
पािणपादपायपूाु आदानिवहरणोगा नलणःै कम िभः
शशरसपगसमदुायपा मतूिव कुव ीित ।
आह, यिद पिवषयायवेािवशषेाणीित िनयमोऽपुगते
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तनेकैकरणेादानािदिबयाऽनपुपिूसगं इित ।
उते न, िनयमूितषधेाथ ात ।् िवषयिनयमो
बुीियवमियाणामिप मा िवायीतो
िनयमूितषधेाथ िमदमारते । तदथ मवे चािपशमाचायऽिधजगे ।
सावनाथ मिप च पिवषयायतेािन ूागवे त ु चतिुिवषयाणीित
।
आह, कथमतेदवगते िवशषेािवशषेिवषयाणीियािण, न
पनुरसिषयािण इित ?

उत-े िवशषेाणामसािसःे । ूताविशषेा
उपले । तादषेामसमशं ूितातमु ।्
अथािप ाामतेमवेतैदनवम ्,
बाविुवषयमयमगृतिृकािदिवानवाभासम ।्
एतायुम ।् कात ?् िवकानपुपःे । सवमभतूमपुगम ।्
यऽ नाि िकंिचद ्भतूाथन ूं यदेतेरत ्ू ाभासं
ात ।् उयं िवकः । तादयंु ानमाऽिमदिमित । िकं चात ।्
िवपरीतदशनूसगंात ।् मगृतिृकािवषयरैसिः
सतामसिमतदवे िवपरीतदशनूसगंः ।
तथा िह गवनगरािदष ु कदािचमवेाथ गां पँयित,
किजं पँयित, कदािचताकाम ।् े चकैमिूत पिततानां
गोपुषारासभनदीवृूभतृीनां दश न ं रणे िवपय यणे
म ।् तथा वातायनने हियथूूवशेन.े.. । िविानां
चावयवानां पनुः सानं आकाशगमनमनीरािनिमं
रालाभ इित । तिदतरऽािप ात ।् न ि । तादयंु
मगृतिृकाािदवदसं भावानाम ।् अथ िबया च न
ात ।् यथा े ातानिुलािशतपीतवाािदतानामफलं
म ्, एविमहािप ात ।् शबुिवसग विदित चते ्, ादतेत ्- यथा
यसमािपवू कः शबुिवसग ः स च तदभावऽेिप े भवित,
एविमतरािदित । तदयुम ्, रागािदिनिमात ।् तथािह जामतोऽिप तत ्
यसमापिमरणे भवित । तानोरनािनिमं तत ।् ूतेविदित
चते ्ािदयं मम सिुः, यथा ूतेानामसिःपयूनािदिभरथ िबया,
नरकपालै बाधनम ।् एवमऽािप ािदित । तदयुम ।् अिसात ।्
न तेदसिदित िसम ।् िकंच ूणे चाूबाधनात ।्
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इह ूं बलीय इू तने ूाानमपुपते ।
भवूने ूं ूाचते । तादयंु
नरकलापािदवदसतामथ िबयिेत । भावभदेादसिमित चते ्,
ादतेत ्- यिद परमाथ तो नरकपालाः ुषेामिप ःखसः ात ्,
मिूत मािवशषेात ।् न त ु तषेां बाधाऽि । ताद ्ॅािरसािवित ।
एतदयुम ।् कात ?् कमशिविैचात ।् ूमवे
तावमिनिमो वाबिुभावाहारिवहारशिभदेिभो िविचऽः
ससंार उपलते । स िनपणुमविेतमुशः, गीरात ।् िकं
पनुरूकमणां िवपाकवैमतकगोचरमदािदबुयः
पिरेि ? तानोरथमाऽमतेत ।् धमा धमा नपुपि ात ।्
यथा े ॄहासरुापानागगमनादीनामफलम ्, एविमतरऽािप
ात ्, असदिवशषेात ।् िमोपघातािशषे इित चते न्, अिवशषेात ।्
असे तु े िचपघातः िचतेीामाऽमतेत ।् एवं चते ्
नासः पिृथादयः । न चदेसो युमपुिदं बुीियािण
तषेां प िवशषेािवशषेिवषयाणीित ॥ ३४॥
॥ इित ौीयिुदीिपकायां सममािकम ॥्

कािरका ३५

ािरारभावमषेािमदान वामः । तऽ बां करणं ारम ्,
अःकरणं ारीित ।
आह, करणािवशषेादयुम अ्ःकरण हीियानां च
करणमिविशम ।् तऽ को हतेरुःकरणं ािर, ाराणीियाणीित ?

उत-े
॥ साःकरणा बिुः सव िवषयमवगाहत े यात ।्
तात ि्ऽिवधं करणं ािर ारािण शषेािण ॥ ३५ ॥
सहाःकरणने वत त े या साऽःकरणा बिुः । अहंकारमनोां
सिहता बिुिरथ ः । अऽ चाःकरणमहणनेवै बुमे हण े
िसे भयूो बिुमहणं ूाधाापनाथ म ।् भवित िह ूधान
सामाऽेभू तािप पथृगपुदशेः । तथा
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जगाम तं वनोशें ासः सह महिष िभः ।
इित महिष महणे ासोऽभू तः ूाधााथृगुत,े एवं
साःकरणा बिुः सव िवषयमवगाहत,े िविशानिविशां
शादीिकृिवूकृविहतामाणबलेन वृ े
िवषयीकरोतीथ ः । एतं भवित अिनयतिवषयो ारी, िनयतिवषयािण
ारािण । तथा ूासाद पवूरदिणपिमानां िदियमो न
पवू मुरं दिणं पिमं वा कदािचवित, तथतेरायिप ारीिण ।
तऽािनयताः सव िदगवितैा रःै ूवत  एविमहािप ौोऽादीिन
िवषयिनयतािन । साःकरणा त ु बिुः सव िवषयमवगाहत े यात ्
तादिनयतिवषयापपमिेिवधं करणं ािर, ारािण शषेाणीित
॥ ३५॥

कािरका ३६

॥ एते ूदीपकाः पररिवलणा गणुिवशषेाः ।
कृं पुषाथ ूकाँय बुौ ूयि ॥ ३६ ॥
एते इनने ऽयमिभसाित ौोऽादीनामतमं मनोऽहंकार ।
ूदीपका इनने ूकाशसां करणपवण आच,े यथा ूदीपः
ूकाशक एवं करणमिप, तापारे सित िवषयािवभा वानपुपःे ।
पररिवलण इनने विृं पवूामाकष ित । तया षेां
वलैयमनमुीयत,े आलोचनसकंािभमानभदेात ।् गणुिवशषेा
इनने सादीनां पुषिवानमिुँय तावने पिरणामं
ापयित । कृं पुषाथ िमित िवशषेािवशषेलणं काय
आहाय धाय ू काँयतया यथासवं ूकाँय वृनगुणुं कृा
िवषयापारणेानभुयू बुावाध,े अतिषयतामापादयतीथ ः ।
कदािच ु बिुरवे बाकरणसकंािभमानगहृीतम ।् सव था यं
शााथ यने वा तने करणने िवषयमपुां बिुरवित ।
तया चावसायपापया चतेनाशिरनगुृत े
न करणार पुषणे समबोऽि । तत ािरणां
बाशनिवशषेातसमुयाःकरणपुषकतृ दोषाणामूसगंः
॥ ३६॥
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कािरका ३७

आह, कः पनुरऽ हतेयुन ािरािवशषे े सहंकारमनसी बुौ
िवषयाधान ं कुतो न पनुरनयोः सााुषणे स इित ?

उत-े
॥ सव ूपुभोगं यात प्ुष साधयित बिुः । ॥
अहंकारमनसोिह, नाि िनयपता, सकंािभमानमाऽपात ।्
अिनितिवषयया च करणवृा पुष
समोऽनथ कः ात ।् यं वा िनतेरु कतृ ं ात ।्
ततािमौिनयकारणादयमािमौपः ात ।् सव
चतैोरं िनयपा िह बिुः । अतृपुिनपाती िवषयः
सिधानमाऽाुषणे सचंिेततो नाौदासीं बािधतमुुहत,े
नो खानथ मनषुते । एतं सव ूपुभोगं
याुष साधयित बिुिरित ।
आह, एवमिप शािदलणो िवषयः ूकृतः, स च बुा सव ः
ूितपाते । तऽ िवषयारमि ूधानपुषारलणम ।्
तथा चाः । ᳚उपभोग शापुलिरािदः गणुपुषोपलिरः᳚ ।
ताितपथ करणारं विमित ।
उत-े न वम ।् िकं कारणम ।् यात ्

॥ सवै च िविशनि पनुः ूधानपुषारं सूम ॥् ३७ ॥
यतो याारणात स्ा बिुरवे िह काापने
तमसाऽिभभतूामा दीनां सधमा णां
ूकृितभतूािकारभतूारतानपुकाया नपुकारकानचतेनासंग धिम ण
गणुानानेाव पुषायोपहरित । स च
िमाानाासवासनानरुितं बिुूयमनुमानो
दिश तिवषयाथवै ूितपते । यदा त ु
धमा ासामोपागमे सुरोराणां सधमा णमुष दा
िविनवृिमाूया विृः । न ूकृितिवकारभतूः
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तोऽनपुकायऽनपुकारकतेनोऽससंग धमा  च ।
ततो िवपरीता गणुा इित शुावसायं करोित । पुष
परोपतूविृाथवै ूितपते । तदतेद ्गणुानां पुष
चारं योरिप िनयभावादावूधमभदेऽेिप सित
सूं गीरं यम ।् अत सूं यद ्बिुमाऽमवल
तदिविशायातेनाशकेमा माहक..... ॥ ३७॥

कािरका ३८

ाातं करणपव । काय पवदान वम ।् त च परुाशेः
कृतः- काय च त दशधा प िवशषेा इित । सातं त ु
िनदशं किरामः ।
आह, यवें तािददमवे तावतां के िवशषेाः, केऽिवशषेा इित ।
उत-े
॥ ताऽायिवशषेाः ॥
यािन ताऽािण पाहंकाराे इित ूागपिदम ।् त े
खिवशषेाः । कािन पनुाऽाणीुते शताऽ,ं
शताऽ,ं पताऽ,ं रसताऽ,ं गताऽिमित ।
कथं पनुाऽाणीित ?

उत-े तुजातीयिवशषेानपुपःे । अे शजाभदेऽेिप ।
सित िवशषेा उदातानदुािरताननुािसकादयऽ न सि
ताताऽम ।् एवं शताऽे मृकिठनादयः । एवं
पताऽे शुकृादयः । एवं रसताऽे मधरुाादयः । एवं
गताऽे सरुादयः । ता त गणु सामामवेाऽ,
न िवशषे इित ताऽातेऽेिवशषेाः ।
आह, अथ के पनुिव शषेा इित ?

उत-े यािन ख
॥ तेो भतूािन प पः । ॥
उे

॥ एते तृा िवशषेाः ॥
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तऽ शताऽादाकाशम ्, शताऽाायःु, पताऽाजेः,
रसताऽादापः, गताऽािृथवी । तेो भतूानीतेावित वे
प प इित महणं समसंाकतिापनाथ म ।्
तनेकैैकााऽादकैेक िवशषेोिः िसा ।
तत यदषेामाचाया णामिभूतेम ए्कलणेाऽेः
पररान ुू वशेादकेोरा िवशषेाः सृ इित तितिषं भवित ।
िकिह अरणेािप ताऽान ुू वशेमकेोरेो भतूे एकोराणां
भतूिवशषेाणामुिः । तऽ शगणुाताऽादाकाशमकेगणुम ्,
शशगणुाशताऽािगणुो वायःु,
शशपगणुािूपताऽािगणुं तजेः,
शशपरसगणुािसताऽातगु ुणा आपः,
शशपरसगाद ्गताऽागणुा पिृथवी ।
अऽ च वायोः शीतः श अपां च, तजेस उः, अनुाशीतः
पिृथाः । पं च शंु भारं च तजेसोऽपां च, कृं
पिृथाः । रसो मधरुोऽपाम ्, साधारणः पिृथाः । गु पािथ व
एव तदवयवान ुू वशेाूतारषेपूलते । इते े पिृथादीनां
धमा ः । अे च पररानमुाहकाः । के पनु इाह-
आकारो गौरां रौं वरणं यै मवे च ।
िितभदेः मा कृाया सवपभोयत े ॥
इित त े पािथ वा धमा ििशाथा परे ।
जलािपवनाकाशापकाािबोधत ॥
हेः सौं ूभा शौं माद वं गौरवं च यत ।्
शैं रा पिवऽं सानौदका गणुाः ॥
ऊगं पावकं दधृ पाचकं लघ ु भारम ।्
ूंोजिता ोितः पवूा ां सिवलणम ॥्
ितय गितः पिवऽमापेो नोदनं बलम ।्
रौमायता शैं वायोध मा ः पथृिवधाः ॥
सवतोगितरहूो िविेत ते ऽयः ।
आकाशधमा  िवयेाः पवू धम िवरोिधनः ॥
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सहंतानां त ु याय सामां त े गवादयः ।
इतरतेरधमो िवशषेााऽ सशंयः ॥
तऽाकारािदधमः पिृथा लोक चोपिबयते भतूाराणां
च । तऽाकाराावत ग्वादीनां घटादीनां चाकारिनवृ िः
गौरवादषेामवानम ।् रौादपां समंहो वशैं च
भतूानाम ।् वरणादनिभूतेानां छादनम ।् यैा िृः
ूजानां भतूाराणां च । ितमेा ऽािदसिधानानमुहः ।
भदेाटािदिनिः । हूावयवानाम ।् ाेपभोगभोयता ।
कृायािािऽसायाकाय ू िसि ।
सवपभोयावभतूानमुहः । एवं हेािदिभलकोपकारः िबयते
भतूाराणां च । हेािूपसाय ुू तीकारोऽिशमनं समंह
पिृथाः । सौादन ुू वशेः । शौााििनवृ िः ।
माद वाानावगाहनमकेिबया किठनानाम च्ावनामनम ।् गौरवााना
भतूानमुहाथ ॐोतम ।् शैाूतीकारः । रातः ूजास ु
घोरशमनम ।् पिवऽामपचयः शौचिविधरलोपघात ।
सानासघंातः । तथोगािदिभध म माऽैजेसां
लोक चोपिबयते भतूाराणां च । ऊगतःे पाकूकाशिसिः ।
पावकाद ्िशौचं च । दाहकाारोिः । शीतूतीकारो
नभसों शिनथम ।् पाचकाे
देनमपिः पिृथवयवानां िबयायोयता, तथा बाारपिरणामः,
रसलोिहतमासंािमाशबुाणां लाघवाााितबमः ।
भाराारूकाशनम ।् ूिंसाधपानामपुभोगः ।
तजैसः ूजापालनम ।् तथा ितय ातािदिभध मवा यनुा लोक चोपकारः
िबयते भतूाराणां च । ितय ाताििवपेो गसवंहनं
च । पिवऽािूतिपवनम ।् आपेनोदनाामुष ः
ूथमं धमा सः । हू शरीरे रसादीनां धातनूां च ।
अेोपानमिभधाताकाश । बलामीकरणं सवषाम ।्
रौािशोषणम ।् अायादहोराऽूिसिः । शैाूतीकारः ।
तथा सव तोगािदिभध मन भसा लोकोपकारः िबयते
भतूाराणां च । सवतोगतःे समाुदशेौवणनामकेौिुतम ।्
अहूिवाां सवषामवकाशतादानिमुाः पिृथादयः ।
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एत े िवशषेा इु इित ।
आह, कथं पनुरते े िवशषेा इुे ?
यात ्

॥ शाा घोरा मढूा ॥ ३८ ॥
तऽ शााावत ्संारिवशषेयोगािधौ ूसादािदधमःे ।
घोरा ु शषेािदधम िनिमात ।् मढूा वरणािदधम हतेुात ।्
ताऽािण पनुरशाघोरमढूािन अतोऽिवशषेा इुे । तदते े यथा
ााता अिवशषेा िवशषेाः पुषाथ िसथ बधा विते ।
कात ?् न तेषेामकेधाऽवान े पुषाथ ः िसतीित ॥ ३८॥

कािरका ३९

आह, अितसामाोिमदिमतो न ूितपामहे । तां कथं
िवशषेणामवानिमित ?

उत-े
॥ सूा मातािपतजृाः सह ूभतूिैधा िवशषेाः ःु । ॥
तऽ सूा नाम चेािौतं ूाणाकं ससंरित । मातिृपतजृा ु
ििवधाः । जरायजुा अडजा । तषेां कोशोपताः कोशाः
लोमिधरमासंािायशुबुलणः । तऽ लोमिधरमासंानां माततृः
सवः । अिायशुबुाणां िपततृः । तऽवैािशतपीताासा दौ
कोशानपरे ाचते ।
कथं पनुरषेां कोशम ?्

आवेनसामा त ।् यथा कोशकारः कोशनेाविेतोऽतः, एवं
सूशरीरं सूाणमतेरैाविेतमतं तमपिचनोित ।
ूभतूािूाः देजा
तदतेिैिवधदैवमानवतयै योनलणििवधो भतूसग 
आरते । तऽ दवेानां चतिुव धं शरीरं ूधानानमुहात ्, यथा
परमषिव िर च । तििो यथा ॄणः पऽुाणां
तऽुपऽुाणां च । मातािपततृो यथाऽिदतःे कँयप च पऽुाणाम ।्
केवलाा यथा िपततृो िमऽावणाां विश । मनुाणां त ु
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जरायजुम ।् धम शििवशषेा ु किचदथाऽिप भवित । यथा
िोणकृपकृपीधृुादीनाम ।् ितय योनीनामिप चतिुव धम ्
जरायजुं गवादीनामडजं चवै पिणाम ।्
तणृादेोिं िुजनूां देजं तृम ॥्
एवं िऽिवधा िवशषेा ााताः ।
तऽ केिचियताः केिचदिनयता इाह- के पनुरऽ िनयताः, के
वाऽिनयताः ?

॥ सूाषेां िनयता मातािपतजृा िनवत े ॥ ३९ ॥
सूा आसग ू लयािाः मातिृपतजृा िनवत े । सह ूभतूिैरित
वत त े । केिच ु ूभतूमहणने बाानामवे िवशषेाणां महणिमि ।
तषेामिुदेजयोरमहणम ।् ताभयथा ूभतूा इतेदनवम ्
।
आह, सूािभधानमूिसात ।् मातािपतजृा ूभतूा
इतो यु एषां पिरमहः । सूाूिसा । तां
कथमषेामुिरिं विेत ?

उत-े पवू सग ूकृतेपपानां ूािणनां
सधमषा दरणे यसमापिं मनसवैापमा यथिेतं
ूाब भवू । िूयं खिप चषुा िनरी कृताथ माानं मते ।
तामिप ीणायां वाििब भवू । अिभभा ूािणनो यिदि
तदापादयि । तदानवुत त-े यी िवतनेापं िबभित  ।
िूयं खिप सा महत ूीितमनभुवित । तामपुीणायां
हिसिब भवू । संृँ य पािणमीितमथ मपुपादयि ।
तदतेदानवुत त-े यियं िचरादालो पाणौ संृँ य
ूीितभ वित । अामपुीणायामाषेिसिब भवू । आिलनने
ूािणन ईितं लभे । तदतेदानवुत त-े यियमािल
िनवृ िभ वित । तामपुीणायां िसिरारा । ीप ुसंौ
सधंृापमुादयतेां ममदें ममदेिमित च पिरमहाः ूवृाः ।
एतिवेावसरे ससंारो वय त े ।
तऽ चाचाया णां िवूितपिः । पािधकरण
ताववैत शरीरं मातािपतसृसंग काले करणािवं
शबुशोिणतमन ुू िवशित । तदन ुू वशेा कललािदभावने
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िववध त े । ढूावयवं तपूलूयं मातुदरािृ
यौ धमा धम षिपुभोगकाले कृतौ तशादवितत े ।
यावयारीरपातावत ।् यिद धम सृंतं करणं ततो
दुशें सूशरीरणे ूात,े तिपय या ु यातनाानं ितय योिन ं
वा, िमौीभावने मानुम ।् एवमाितवािहकं सूशरीरिमियाणां
धारणूापणसमथ िनं बानेापाियना पिरवेत े पिरते च ।
पतलेु सूशरीरं यििकाले पवू िमियािण बीजदशें नयित
तऽ तृताशयवशात ्दुशें यातनाानं वा करणािन वा ूाप
िनवत त े । तऽ चवैं युाशय कमवशादते यिदियािण
बीजदशें नयित तदिप िनवत त,े शरीरपात े चाते । एवमनकेािन
शरीरािण । िववािसनु िवभुािदियाणां बीजदशे े वृा ज ।
तागो मरणम ।् तााि सूशरीरम ।् ताििव शषेः ससंार
इित पः । एषा सूशरीरोिः ॥ ३९॥

कािरका ४०

आह, एवमनकेिनयेाचायष ु भवतः का ूितपििरित ?

उत-े यावतिलराह सूशरीरं िविनवत त े
पनुात,े तत स्ूाषेां िनयता इित
वचनादािभना पुगते । तात ्

॥ पवूमसं िनयतं महदािदसूपय म ।्
ससंरित िनपभोगं भावरैिधवािसतं िलम ॥् ४० ॥
तऽ पवूिमनने महदादःे सूपय 
िलासग ू लयािमाह । असिमनने
गढूिरबीजान ुू वशेमाच े । न िह िलं िचाहत,े
िकं तिह िलािद बीजमािवशित । बदरगोलमिप िभा ूिवशित ।
िनयतिमनने ूितपुषवां ूितजानाित । साधारणो
िह महाकृितािदित वाष गणानां पः । महदादीनने
ूाणाकं पिरगृाित पवूा ानः ूाणाा प वायव इित ।
सूपय िमित तारूितषधेमाह, एतावदवे नातोऽिदित ।
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ससंरतीित गितमाच,े ततािवभुाद ्बीजावशेागौ
ूातो भवतः । िनपभोगिमित शरीरारावकाशं
करोित । सूशरीर पुभोगसामऽपुगमान े
शरीरार िनरवकाशादनुिूसगंः ात ।्
भावरैिधवािसतिमनने भावाकपिरमहं ोतयित । बिुपिैरह
धमा िदिभरिधवािसतम ।् तामा वऽाूितहतं ूाणाकं
सूशरीरऽेवानगमनमाऽफले वितम ।् िुतय तेषे ु
ससंरतीित तनेवै चाथ िसौ शरीरारपिरकनाऽनथ मतो
न बिन शरीरािण ॥ ४०॥

कािरका ४१

यनुरतेम ्- िवभुािदियाणां ावानं
विृलाभो विृिनरोध ससंार इित, अयुमतेत ।् कात ्
? िवभुािसःे । न िह िवभुिमियाणां किदपुगित ।
िकं कारणम ?् सततोपलिूसगंात ।् यगुपपलिूसगंा ।
काय करणपुषाणां िह िवभुे सततोपलिूसगंः । िवषयाणां
ूितबाभावासते । ूािवशषेा सविवशषेाणां
यगुपपलिूसगंः । विहतिवषयमहणं च । सवऽ
सिधानािकृिवूकृयोः ूानमुानागमानां चािवशषेः
ूसते । विृिवशषेािशषे इित चते न्, हेभावात ।्
िवभनूािमहाि विृिवशषे इऽ हतेरुनुः । ता करणानां
िवभुमपुपते । तात ्

॥ िचऽं यथाऽऽौयमतृ े ावािदो िवना यथा ाया ।
तिना िवशषेनै  ितित िनराौयं िलम ॥् ४१ ॥
यथा िह िचऽ कुमतृऽेवानं नाि, ाणपुुषािदो वा
िवना ायायाः तिना िवशषेनै  ितित िनराौयं िलम ।्
तापपमतेत स्िवशषेः ससंारः ।
आह, यिद सिवशषेः ससंारबीजदशेगमन े शरीरमपुलते । न वेम ।्
तादयुमतेत ।्
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उत-े न, िवशिेषतात ।् सूं तरीरिमित िवशिेषतम ।् ततो
नााहतेकुममहणिमित ।
आह, सूशरीरयोगावूरूसगंः । तादयंु
तििममामहणिमित ।
उत-े न अनकेाात ।् तथा िुजनूां सूशरीरं लिघमा च,

न चषैामीरमवें सव ू ािणनां ात ।् अथ मतमगृमाणने
सात ्लूािप शरीरामहणं ूतेानिसमाािदवत ।्
तदनपुपम ।् अनकेाात ।् तथा करणरैगृमाणःै
शरीर सः । न चामहणम ्, िपशाचािदिभवा  तथतैदिप
ात ।् िकंच अःकरणानिुवधान े चैया िभमानात ।् य
चावसायमनिुवदधिणमादीिन तैय मिभूतेम ।् न त ु य
भाविसािन । अथा त ु िपपीिलकादीनामाकाशगमनादैय ात ।्
आह, न, शरीरानपुपिूसगंात ।् सूशरीरोौ तिह चिरताथ योः
शरीरारसाम िवते । तादयुम स्िवशषेः ससंारः ।
उत-े न अनपुगमात ।् न धमा धम िनिमं
ववैत शरीरम ्, िकं तिह आिधकािरकिमदोषः । न
चानकेशरीरमपुगते । ताारोपालोऽयम ।् िकं
च कृाशयपिरणामाूितानात ।् कृाशय पिरणामं
जानवेमपुालः ादकेदशेु नो िवपिरणामी । ता िकंिचदतेत ।्
िनिमावशषेादाशयकैदशेािभिरयेुित चते ्, ातम ्-
इह िनिमानामबिवशषेादाशयािभििवशषेो ः ।
तथा वाािदबोधािदष ु । ूायणकालायं फलािभौ िनिमम ।्
अिविशासौ । तादाशयकैदशेपिरणामोऽनपुप इित ।
एतायुम ।् कात ?् निैमिकात ।् पवू कृत कमणः
फलभोगपिरसमािः, सात च फलोपभोगाथ िवपिरणामः
ूायण िनिमम ।् न त ु ूायणो िवपिरणमिेत । िकंच
शरीराराभाव । कृाशयािभििमतः
शरीराराभावो िनिमाराभावााोित । तऽ कृतनेिेत चते न्,
कललावानाशे तदसवात ।् तऽ कृताां िह बीजावशेः
करण िनािदतो यावललाायामवे तरीरं िवनिमित
तऽ कृताशयासवारीरारानपुपिूसगंः । िकं च
ावराणां च शरीरारासवः । आशय ावरशरीरारे
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चिरताथ ाावरशरीरणे चाशयोपादानसवा ससंाराभावः
ूाः । तापपमतेुषाथ मािदसगं सूशरीरं
ससंरित । याव स पुषाथ न पिरसमाते तावित इित
॥ ४१॥

कािरका ४२

आह, यिद पुषाथा  िलोिरपुगते तमनरमवेानने
पुषाथऽवसायियतो न पनुदवमानषुितय ावने पनुः
पनुराजवीभावोऽनुात इित ।
उत-े
॥ पुषाथ हतेकुिमदं िनिमनिैमिकूसेन ।
ूकृतिेव भुयोगाटवद ्वितते िलम ॥् ४२ ॥
यिप पुषाथ िसथ िलमुत,े तथािप सरजमसां
ऽयाणामिप ूाधाािजमोामिभभतू े से तिेरतं
िनिमनिैमिकशरीरिेयिवषयोपभोगिनव त कं श ृणोित ।
तथा अिहोऽं जुयागकामो, यमरामिोमनेािभजयतीित ।
तऽ फलेया योनीः ूाणाद सखुीकृ िबयामारभते ।
गणुवृविैचा ूयवानिप मनोवादहेमै िलनमिप कम
करोित । तत ूकृतिेव भुयोगाने तने िनिमनेोपािपतं
दवेमनुितय तेािदशरीरमकेभावमिप सटववितते
िलमाकृितिवशषेोपादानागसातः । िवभुं गणुानां ऽयाणामिप
साािदतरतेरािभभवो ः । तााविनिमः ससंारः ।
तििमानपुादानाोः ॥ ४२॥

कािरका ४३

आह, भावा इित तऽ भवताऽिभधीयत,े न चा शाथ
ूितपामहे । तािमदं के पनुरमी भावा इित ?

उत-े धमा ा भावाः । धम ान ं
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वरैायमैय मधमऽानमवरैायमनैय िमते े भावाः ।
तऽाचाया णां िवूितपिः । पािधकरण तावििवधं ान ं
ूाकृितकं वकृैितकं च । ूाकृितकं िऽिवध-ं तसमकालं
सािंसिकमािभिकं च । तऽ तसमकालं सहंत
महांाना महित ूयो भवित । उकाय कारण त ु
सािंसिकमािभिकं च भवित । सािंसिकं यहंतहूसमकालं
िनत,े यथा परमषा नम ।् आिभिकं च
सिंसकाय करण कारणारणेोते । वकृैतं त ु ििवधं
वकृैतं परवकृैतं च । वकृैतं तारकम ।् परवकृैतं
िसरािण । आह च
तसमं ववैत म त्ऽािभिकं ितीयं ात ।्
वकृैतमततृीयं षाौिशकमतेदाखातम ॥्
अऽ त ु सःै सहोिवशषेाािंसिकमभदेनेाह-
वकृैतमिप च ििवधं वकृैतं तऽ तारकं भवित ।
ािवधं परवकृैतं तारािद िनिदम ॥्
इित यथा ानमवें धमा दयोऽपीित ।
िववािसनु नाि तसमं सािंसिकं च । िकं तिह
िसिपमवे । तऽ परमषरिप सग सघंातहूोरकालमवे
ान ं िनते याद ्गुमखुािभूितपःे ूितपत
इपीाह- िसं िनिमं निैमिकानमुहं कुत,े
नापवू मुादयतीित । िनिमनिैमिकभावावैमपुपते । तऽ
परमषः पटुहः अषेां ि इयं िवशषेः । सवषामवे त ु
तारकािविशमाचाय  आह- िऽिवधा भावाः सािंसिकाः ूाकृितका
वकृैितकािेत । तऽ सािंसिकमहणासमकालं ूाच,े
नवै तदीित । कथम ?् यिद िह तथा ाारानुिसघंातो
हूानथ कः ात ।् महुं ान ं तऽवैोपलिमित
कः सघंाताथ ः ? तथा चषहो नोपपत,े ूितबाभावात ।्
न  काय कारणहूसमकालानोौ किितबोऽि ।
अपिरवतृखलातः कालारं ूतीते । ताद सहवै
काय कारणाां ानमिभिनते ूदीपूकाशािदतः सािंसिकम ।्
अषेां त ु सापटुाालारणे ूकृिभाद ्िािगित
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भवित । कृसप दश नवत ।् ताकृतम ।् वकृैतं त ु
ििवधं पवू वत ।् यथा च परमषा न ं सािंसिकमवें
माहाशरीरैय, भृवादीनां धम ः, सनकादीनां वरैायम ।्
अधम यरःूभतृीनाम ।् अनैय षिियकालोानां
मनुाणां ितरा । रागोऽान ं परमिष वा नाम ।् ूाकृता ु
तथा वरैायं भगवदासरुःे । त िह परमिष सावनाो
धम ः, अशिुं ूितिभावादपजगाम । तामपहतायां ूकृतःे
शिुॐोतः ूवृं यनेानगुहृीतो ःखऽयािभघातािजासः
ूोिजतः । तथा महेरसका िन ऐय म ।्
नषागसका म  इािद । वकृैता ु भावा अदादीनाम ।्
एवं िऽिवधभावपिरमहााचाय  न सव तः पतिलवत ्,
न सव परतः पािधकरणवत ।् िकिह महती भावाितविृः
ूकृिततोऽा तो िवकृिततः ।
एवम ्

॥ सािंसिका भावाः ूाकृितका वकृैता धमा ाः ।
ाः करणाौियणः ॥
यथा चतै े तथा
॥ काया ौियण कललााः ॥ ४३ ॥
िऽिवधा एविेत कललािदमहणने शरीरायाह । तषेामाकृितवैं
चतदु शिवध े ससंारे िऽिवधम ।् तऽ सािंसिकावत व्वैा नां
महनऽतारादीनाम ।् जाितकृत िवशषेः हंसानां शौम ्,
ितिरमयरूादीनां िचऽदिमित । ूाकृतं यथामाहां
शरीरािभमानात त् िभमानो भवित- हाहं पऽुाे य े म े कम 
किरि । ये मां परं च ाि । स यागमिभायित
ताधानाते । तथा महेर िकोिटसृािवित ।
वकृैता ु कललााः । यथा िभषवदेऽेिभिहतम ्- ीरं पीा गिभ णी
गौरं पऽुं जनयतीित । एत े भावा ााताः । एषां वैाि
गितिवशषेः ससंारो भवतीित ॥ ४३॥

कािरका ४४
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आह, क पनुभा वानुानाो गमनिवशषेो िल िनत इित ?

उत-े
॥ धमण गमनमूम ॥्
उो धम ः । तदनुानादिवकायां दवेभमूावुिभ वित ।
॥ गमनमधाद ्भवधमण । ॥
अधमऽुः । तदनुानापिवकायां ितय मूावुिभ वित ।
आह, एकभिूमिवशषेानपुपिः, गितिवशषेात ।् यिद भावानां
भिूमिवशषेिनिमं िनयते तनेकैां भमूौ हीनममोृं
जााकृितभावानमुहोपघातानां न ूाोित ।
उत-े न त नने भिूमिवशषेो िनयत,े िकं तिह
ऊश उृवचनः । धमण दवेषे ु मानवषे ु
ितय  ु चोगमनमृुं ज भवित ।
तथाऽधमा दधोगमनमपकृं ज भवित ।
॥ ानने चापवग ः ॥
चशोऽवधारणाथ ः । ाननेवैापवग ः, न भावारणेिेत ।
यमरैाचायः- वरैायाुषकैवं ानवरैायाां
चिेत तितिषं भवित ।
आह, यिद पनुवरायाुषकैवमपुगते क एवं सित दोषः
ात ?्

उत-े न शमवें ूितपमु ।् कात ?् ससंारिनिमाूितपात ्
। यिद रागिनिमः ूधानपुषसयंोगः ात ्ू ािमदं तितपणे
वरैायणे िवयोगो भिवतीित । न वेम ।् कुतः ? सयंोगकृत े
काय करणसग िनःे । काय करणहूोरकालं िह रागो भवित ।
ताासौ काय करणिनिेन िमिमित शमाौियतमु ।् य त ु
ानाो इित पः, त ूितपादाना इित ूामि,

न चासौ ूागिप काय करणिनःे । ता वरैायाोः ।
अतएव न ानवरैायाां मोोऽि । उभयिनिमासवात ।्
तांू ाननेवैापवग ः ।

॥ िवपय यािदते बः ॥ ४४ ॥

yuktidIpikA.pdf 173



यिुदीिपका

ानिवपय योऽानम ।् ताद ्बििवधो भवित ूकृितबो
दिणाबो वकैािरकबिेत ॥ ४४॥

कािरका ४५

आह, काद ्भावाकृितबो भवित ?

उत-े
॥ वरैायात ्ू कृितलयः ॥
वरैायादस ु ूकृितष ु लयं गित, असावुते ूकृितब
इित ।
आह, यिद वरैायाकृितलयः ूाो यदतेकृतौ वरैायमासम ।्
अा ूकृितिगणुा, कारणभतूा, काय भतूा, काय कारणभतूा,
अकाय कारणभतूा अचतेना परता चिेत । अः पुषो िनग ुणो, न काय,
न कारण,ं न काय कारण,ं तिपरीतः चतेनः तिेत ततोऽिप
ूकृतौ लयः ततािनमूसगं इित ।
उत-े िवपय यािदित वत त े । तिदहािभसामः । तत
िवपरीतं यदवे वरैायं तिुकाडानपुिततं ूकृािदष ु
परािभमानः तत एव ूकृितलयो भवित नाात ।् अथवाऽऽािप
यकृतावानं तत एव मोो न वरैायात ।् कुतः
? भवबीजाूितपािदित ुम ।् आिसक च मोूसगंात ।्
तुा  नानासिंवद,् आसगंदोषिनवृःे । न चतैिदम ।्
ताुमतेत व्रैायाकृितलय इित ।
आह, अथ दिणाबः कुतः ?

उत-े
॥ ससंारो भवित राजसाद ् रागात ।् ॥
योऽयं ानौुिवकिवषयािभलाषः स रागः । तऽ
िवषयरागााििनव त कं कम  करोित । तत
तऽोपपते । आनौुिवकिवषयािभलाषादिहोऽािदष ु ूवत त े ।
तत गा िदषपूपिभ वित । असौ दिणाबः ।
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ानौुिवकिवषयािभलाषारणे तिव त के कम िण ूवत मानो
गणुविृविैचादिनफलिनव त कमिप कम करोित । एवं मानु े
गरे योपपिः सवा ऽसौ रागात ।्
आह, राजसमंहणानथ म त्वू कािाग । रजोिनिम एव िह
रागः । तऽ ससंारो रागािदवे वम ्, राजसमहणमनथ किमित ।
उत-े न, िवषयिवशषेणात ।् िवषये यो रागः स
ससंारहतेिुराथ  ापनाथ िमदमुते । अथा यो यतःे सािको
यमिनयमानानुानानरुागः ूवचनरागो वा सोऽिप ससंाराय ात ।्
॥ ऐया दिवघातः ॥
यदगणुमैय मिणमािद ूागपुिदं ताे े िवषयऽेिवघात
उते । तदिभरितवकािरको बः ।
आह, यिद िऽिभििभिन िमवैरायािदिभििवधो बो िनव  त े
यमानाद ्ब इित तदयुम ।् भावारं ानमतः
फलारणे भिवतिमित ।
उत-े न, मलूकारणात ।् ानविज तानां िह भावानां यलं
तऽाान ं मलूम ।् तििमावषाम ।् न िह ािनवरैायमलं
ूकृितलयाय । तथतेरािण परमा दावाद ् िविचऽं
काय मकेाारणादयुिमित वरैायादीसाधारणािन पथृक ् क,े

साधारणं ानमतो न किोषः ।
॥ िवपय यािपया सः ॥ ४५ ॥
अनैया  ु अिणमादरेिवधादिवघातिवपय यो िवघातो भवित ।
तदवेमतेदिवधं धमा िदिवधानमपुादायािवधं निैमिकमपुपते ।
एवमषे तसग भावसग  ाातः । एत  पं
ूविृ पिरकते । फलिमदान वामः ॥ ४५॥
॥ इित यिुदीिपकायामममािकं ततृीयं च ूकरणम ॥्

कािरका ४६

आह, िकं पनुलिमित ?

उत-े यः ख
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॥ एष ूयसग िवपय याशितिुिसाः । ॥
तलिमित वाशषेः । एष इित वमाण सखुीकरणाथ मुत े ।
ूयसग  इित ूयः पदाथ लणिमित पया याः,
ूयानां सग ः ूयसग ः पदाथ सग लणसग  इथ ः ।
अथवा ूयो बिुिन योऽवसाय इित पया याः । त
सगऽयमतः ूयसग ः ूयकाय ूयापार इथ ः ।
अथवा ूयपवू कः सग ः ूयसग ः । बिुपवू क इुः ।
कथम ?् एवं िह शाम ्- ᳚महदािदिवशषेाः सग बिुपवू कात ।्
उकाय करणु माहाशरीर एकािकनमाानमवेािभदौ
हाऽहं पऽुाे य े म े कम  किरि । ये मां परं
चापरं च ाि । ताऽिभायतः प मुॐोतसो
दवेाः ूाब भवूःु । तषेूषे ु न तिुं लेभ े । ततोऽे
ितय ोतसोऽािवशंितः ूजे । ते मितन व ते ।
अथापरे नवोॐोतसो दवेाः ूाब भवूःु । तेुषे ु नवै
कृताथ माानं मने े । ततोऽऽेाववा ोतस उेः । एवं ताद ्
ॄणोऽिभानाायसग ः । स िवपय याः
अशाः तुाः िसािेत ।᳚ तऽाौयेसः
ौयेनेािभधान ं िवपय यः । वकैादसाममशिः ।
िचकीिष तानने िनवृ ितिुः । यथे साधनं िसिः ।
तथा धमा थ ू वृोऽिोमादीिर सकंरं कुवत सोऽ
िवपय यः । साधनवकैादसाममशिः । आधानमाऽसोषिुः ।
कृ िबयाितशषेानुान ं िसिः । एवमथा िदष ु योम ।्
यायं चतिुव धः फलिवशषेो िवपय यािदराातः ।
॥ गणुवषैिवमदा त त् भदेा ु पाशत ॥् ४६ ॥
गणुानां वषैं गणुवषैम ।् गणुवषैं ूाधागणुभावयोग
इथ ः । गणुवषैािमद गणुवषैिवमदः, ूयपया यणे
सरजमसािमतरतेरभावः । तििमा एषां ूयाणां
पाशदेा भवि ॥ ४६॥
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कािरका ४७

कथिमुत-े
॥ प िवपय यभदेा भवि ॥
तमो मोहो महामोहािमॐोऽतािमॐ इित । तऽाौयेिस
ूवृ ूयावरे ौयेोऽिभमान े आो िवपय यम
इिभधीयते । भौितकेाकारषे ु िशरःपायािदामहो योऽयं
ढूोरः िसतदशनाॆाः ूलबाः सोऽहिमित । तथा
ौवणशनरसनयाणवचनादानिवहरणोगा नसकंािभमानावसायलणास ु
करणविृहं ौोता िा चेवेमािदराकालूवृो महः
सव ादवरो मोह इुते । कथं पनुरयमवरः इुते पवू
शरीरिेयितिरमपुलिुमौादनिधगमे
भतूाकारमभतूं ूमाणं परपिरकितं वाऽनमुते,
यं वा पिरकयिेदित न मागा द ् रापगतमतेत ।्
अयं त ु ूािदगतोििितिवनाशेनकेपकेष ु
काय करणेहिमित अिभमत,े तावू ादवरः । बा े
त ु िवषय े ममदेिमिभिनवशेः पवू ादवर इुते ।
पवू ः शरीिरणोऽूारणवृिवशषेाद ्
वावृःे काय करणे कुया दाबिुिमित शमतेद ्
िभिनिमाकारदशेभावूयोजनानमुहोपघातोििितिवनाशां
मातिृपतपृऽुॅातपृऽुदारगोिहरायवसनाादनादीनयमकादाने
पँयित, तावू ादवरः । बोधतथु िवपय यः
पवू ादवरः तािमॐ इिभधीयते । कथं पनुरयं पवू ादवर
इित ? उत-े पवूऽिभिनवशेूितषधेमनजुानाित ।
यदाऽ बाििवयोग े किुशलससंृ एवं ॄवीित
ससंार ... बुाववा िवमृँ यतां यावदयं कालो यिद
किियणेािवयुपवू ः । तादागमापाियष ु बाषे ु िषे ु
िवषा नािभिनवशेः काय  इित, तदा ूाह समवेमतेिदित ।
सिकृु िवयोगकाल इित न बिुरवापियत ुं
शते । बोधािवु िवकितमाहिवपरीतबिुरशो
दडनेािपिनवत ियतमु ।् तावू ादवरः । मरणिवषादः पमो
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िवपय यः पवू ादवरोऽतािम इिभधीयते । कथं पनुरयं
पवू ादवर इुत-े पवूऽिभिनवशेाितिषमानः
ूतीकारमतो िजाििनरीतो (?) नािप तावदारभते । न त ु
ॄादौ पय े ससंारे िनिमिनयततमपात िवनाश
केनिचतीकारः कृतः । तादपिरहाय मरणमनशुोचवू ादवर
इित । एत े प िवपय यभदेा भवि ।
॥ अशि करणवकैात ।्
अािवशंितभदेा ॥
भवतीनवुत त े । तऽ बाकरणवकैं सह मनसकैादशूकारम ।्
सदशिवधं बिुवकैम ।् एतऽेशिभदेाः ।
॥ तिुन वधाऽधा िसिः ॥ ४७ ॥
एवं चतिुव ध ूयसग  गणुवषैिवमदन पाशदेा
भवि ॥ ४७॥

कािरका ४८

िवरणे त ु पदाथ शतसहॐमानं वा लणानाम ।्
कथिमुते यात ्-
॥ भदेमसोऽिवधः ॥
य एते प िवपय यभदेा ााताः तषे ु तमसोऽिवधो भदेः ।
कथम ?् परिवानमािौ ूवृाास ु ूकृितपरास ु
परािभमानमहात ।्
॥ मोह च ॥
िकम ?् अिवधो भदे इित ।
चशााय करणसामऽिवधऽेिणमादावहिमित ूयः ।
॥ दशिवधो महामोहः । ॥
मातिृपतृॅ ातृसपृीपऽुिहतगृुिमऽोपकािरलणे
दशिवध े कुटुे योऽयं ममेिभिनवशेः । ानौुिवकेष ु वा
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शािदिपरे । स दशिवधो महामोहः पिरसंायत े ।
॥ तािमॐोऽादशधा ॥
अिवध े काय करणसाम दशिवध े च कुटुे िवषयषे ु वा यः
ूितहमानावशेः ।
॥ तथा भवतािमॐः ॥ ४८ ॥
तथिेत सामााितदशेाथ ः । अतािमॐोऽादशधवैिेत ।
कथम ?् असाविवधााय करणसामा शिवधा
कुटुावसान िवषादः ।
एवमते े प िवपय यभदेाः लणतो िवषयिवशषेा
लिताः । तऽािप चाास ु ूकृितष ु सरजमसां
सहंतिविवपिरणतसमानां परािभमानभदेादकैेका
ूकृितः पदशभदेा । अत एव तऽेौ पदश िवशंं
शतं च भवि । यथा मो े ूवृ एवं धम कामेिप ।
एकः पदाथ िवरणे पिरसंायमानोऽनभदेः सते ।
िनदशनमाऽमतेदाचायण कृतम ।् एवमशािदिप
लणारषे ु योम ।् सयेमिवा पपवा  सूपा ााता ।
तदनरोिानशिभदेाामः ॥ ४८॥

कािरका ४९

आह, अितासािभिहतिमदिमित नााकं बुाववितते । तािपय यों
भदेािभधान ं पिर वम क्थमशिरािवशंितभदेिेत ?

उत-े
॥ एकादशिेयवधाः सह बिुवधरैशििा । ॥
इियाणां वधा इियवधाः । संारिवषययोगाकषा पने
तमसा महणप सािभभवािवषयेूवृयः । तथा
बािधय मामयं मकूता जडता च या ।
उादकौकौयािन ैोदावत पतुाः ॥
तऽ बािधय ौोऽ, आं चषुः, अयं नािसकायाः, मकूता
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वाचः, जडता रसन, उादो मनसः, कौं चः, कौयं पाणःे,
ैमपु, उदावत ः पायोः, पतुा पादयोिरवेिमियवधा
एकादश ।
अे त ु

॥ सदश वधा बुिेव पय यािुिसीनाम ॥् ४९ ॥
तऽ तुयः ूकृाा वमाणाः, तासां ििवधो िवपय यः ।
अु योगधमण तां भमूावूविृः, ु
चोरभूपिरानावू ां भमूावमेपणे महणम ।्
आिवदो वा सवा स ु भिूमष ु । तषे ु यवू तदशिभावािभूतेम ।्
यमं तदापिेकम ।् कथम ?् ताऽभूवो िह
योयितािदभूनवजयाुो महाभतूाितबमािः । तथा
िविजताितापो महदावापेया तुः, पवू भूपेया िसः ।
एवं महदवः ूधानापेया पवूा पेया च । ूधानावः
पुषापेया पवूा पेया च । गणुपुषारु िस एव ।
तादुाःूभिृतष ु नवानःूभतृयो बिुवधाः ।
तारकािदिवपय यणेाावतारकादयः । एषा खशिरािवशंितभदेा ।
तिुु सििहतिवषयसोषािकीिष तादथा नने िनविृः
सामात एकैव, ूथ मना, शतने तुः सहॐणेिेत ।
शा े त ु बााािकानां सखुःखमोहानां ूािपगमषे ु
वाचाऽवलणा उपायनवाव तुयो भवि ॥ ४९॥

कािरका ५०

तासाम ्

॥ आाितॐः । ूकृपुादानकालभायााः । ॥
आािकी इित शरीरशरीिरणोिव शषेमपुिलमानने योिगना
यदनााबिुरवाते सा खाािकी िसिः तिुः
सोषः मे इथ ः ।
तासां ूकृाा । यदा वीतावीतःै ूधानमिधग तवू कं
च महदादीनां िवकाराणामाना ूधानानः कृ
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महदािदभावने िवपिरणामासवादकेदशेाूकृितिवकारभतू
भोृमकतृ ं चाव सषेिनविृं लभत,े साऽऽा
तिुर इिभधीयते । कात ?् अिमतं िह ूधानतं भाित
जगीजभतूाहदािदभावपिरणामने नूकैदशेान एवाऽऽपरूात ।्
तितरकेेण चाकैदशेोभयधिम णो भोृभतू
सावाालनऽेिप चापसंतम ्, वैानुदेात ।्
तथा च शामाह- अ इित गणुिलसिचयमवेािधकुत े ।
गणुा सरजमािंस । िलं च महदािद अऽ सििहतं भवित ।
तिददं ूधानमिमतं भािमतमपुलत इः । स खयं
योगी ूधानलणां भिूममविज तिहा च तदशूं ा
ितिर पदाथा राभावं ममानामवे भिूमं कैविमित
गृाित । िभ े च दहेे ूकृतौ लयं गित, तत पनुरावत त े ।
तां च तुावे स महदािदकारिणनोऽवा िाः । तऽ
यथा ूाधािनक पुष े नाि िवान ं एविमतरषेामुरषे ु तषे ु ।
महारिणनः ूधानऽेिताकारिणनो महित, ताऽकारिणनोऽहंकारे ।
तदकेदशेाषैां भोारः पवू वत ।् अऽािप च सादीनां
सहंतिविवपिरणतसमानां भदेादिवाऽवदेानमवसयेम ।्
आह, तुिवयोरभदेः लणकैात ।् अास ु
ूकृिताबिुिुः । तदवे च तम इिवाकाडे िनिदम ।्
तादाथ सकंर इित ।
उत-े न, ूयिवशषेात ।् तमःूधानपुषोपदशे े सित
ूयिनिदधारियषया तयोः ूधानमवे ायो न पुष
इिभिनिवशते । तिुु िकं परिमािौ ूवृः
ूधानानमाऽ े सोषादाथा रं िवातमुवे नािियते । िकं च
ूहाणिवशषेात ।् िनढमलूो नािन आमहो ानोरकालभावनया
ूहातः । तमोबलाम इिभधीयते । पलेवु सबलो
दशनूणयिुः । िकंच तािभजयात ।् िविजतभिूमक िह
योिगनाहावशीकृताद ्भूरे ूविृिुः । इतर
िभिनवशेमाऽमवेेनयोिव शषेः । ता पदाथ सकंर इित
ााता ूकृाा तिुः ।
यदा त ु सिप ूकृितसाम नानपे यथामपुादान ं
भावानामुिः सवित ूकृिवशषे े सव कालमुिूसगंात ्,
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ूकृितकृमवेदें िविमपुगतदिवशषेाद ्
गोः पुषािूसगंः, पुष वा मिहषात ।् िकं च
जाभदेूसगंात ।् ूकृितकृिमदं िविमपुगतो
जाितभदेो न ात ्, तदिवशषेात ।् ं तपूादानाानिुवधान ं
भावानाम ।् तादवे कारणने पिरकियत ुं ाम ।् उपादानकैदशे
एव च काय कारणिवधाा भोेतेाद ्दश नाषेिनविृं
लभत,े सा ितीया तिुः सिललिमिभधीयते । कथं पनुरतेिललम ्
? सपुादान े िवकारो लीयत इित । तथा च कृा शाॐमाह ᳚सिललं
सिललिमित वकैािरकोपिनपातमवेािधकुत,े सित तिंीयते जगिदित ᳚ ।
स खयं योगी पािथ वानविज तिहा जगदशूं ा
पदाथा राभावं ममानामवे भिूमं कैविमित गृाित ।
िभ े च दहेे पिृथािदष ु लीयत े । तत पनुरावत त े ।
यदा च सपुादानसाम न तावतवै भावानां ूाभा वः िकं तिह
सििहतसाधनानामिप कालं ूपेा भवित- कालिवशषेाीजादरो
जायत,े अराालं, नालााडम ्, काडासव इािद । अथा तपूादानानां
सिधानमाऽाणनेवैामीषामवािवशषेाणामिभिः ात ।् िकंच
कालिवपय यणेोिूसगंात ।् न चतैिदम ।् िकं च तदनिभधानात ।्
ँये च ूािणनां कालानुपाः ाभावाहारिवहारवाः ।
तादसाववे कारणम ।् तदकेदशेाूकृितिवकारभतूो
भोेतेाशनागंषेिनविृं लभत,े सा ततृीया
तिुरोघ इिभधीयते । कथं पनुरयं काल ओघ इुते
? सिललौघववा ावहनात ।् तथा सिललौघणृं कामँमान ं
ूािणनं वा मिूत ससंृ ं सव मवेाावहित, एवमयं कालो
गभा ा,ं बााौमारं, कौमाराौवन,ं यौवनाािवय म ्,
ािवया रण,ं तथा बीजालंू मलूादरिमित वहित । तथा चाह
यामवे ूथमां रािऽं गभ भवित पूषः ।
सितां भवित स ग िनवत त े ॥
तादोघसामाादोघः कालः । स खयं योगी कालमविज
पदाथा राभावं ममानामवे भिूमं कैविमित मते । दहेभदे े
च कालमन ुू िवशित । तत पनुरावत त े ।
यदा त ु सिप कालसाम भावानामुिः भायानपेत े ।
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कात ?् तिधानऽेूाभा वात ।् सिप साधनसाम
कालिवशषे े च किचिभ वित किचिेत । तादि
कारणारं यदपे भावानामुिरनुि । िकं
चाुानानपुपिूसगंात ।् कालमाऽालं भवतीतेिदतः
शाोेष ु िबयािवशषेेिभषचेनोतोपवासािहोऽािदुानं
न ात ।् कात ?् आनथ ात ।् अि च, ता कालिनिमा
भावानामुिः । िकं च तदनिुवधानात ।् ँये खिप
ूकृपुादानकालािवशषेऽेिप भायिवशषेालिवशषेाः ।
ताकंार एव कारणम ।् तदकेदशेाूकृितिवकारभतूो
भोेतेाशनागंषेिनविृं लभते । सा चतथु
तिुवृ ििरिभधीयते । कथं पनुवृ ििरुते ।
सव साायनात ।् यथा िह शीणा नामिप तणृलतादीनां
विृं ूा पनुराायनं भवित, एवमवे सवषां ूािणनां
भायिवपिरणामानुराायनं भवित । तािृसााद ्भायाा
तिुवृ ििरिभधीयते । शामाह- ᳚विृवृ ििरित िौय
एवोपिनपातमिधकुत े । सा िह विृववमाायतीित ।᳚ स खयं योगी
भायाविज तिहा जगदशूं ा पदाथा राभावं
ममानामवे भिूमं कैविमित गृाित । स तामवे दहेभदे े
लीयत े । तत पनुरावत त इित ।
आह, कालभाययोरूितपिः, समाापिरानात ।् ूकृाक
तावोिगनोऽौ ूकृतयो िवषय इंु परुात ।् उपादानाक च
पिृथादीिन महाभतूािन । कालभाययो ु न तथोम ।् तां
क तषैा समािेत ?

उत-े न, उात ।् ूागवेतैदपिदं न कालो नाम
किदाथऽि । िकं तिह िबयास ु कालसंा । ता
करणविृिरित । ूितपािदतम ।् न चाा विृवृ िमतः ।
ताारणचतैूितः कालाक इित । भायसंा त ु
धमा धम योः । तौ च बिुधमा िवित ूागपिदम ।् ताायवादी
बिुचतैिनक इित ।
आह, न तुरात ।् ूकृिताहावू ूकृाायां
तुाववः । तदेान तुरने पिरकनं
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नाितसमसिमित ।
उत-े महांिह पवू तिुिवषयभावादपकृत इित ।
काय करणविृिबयापां विृमोां पिरक तां
कालमयमाह । महत पं धमा िदकं महतोऽथा रं भायिमित
भायवान ।् अथवा बा एवायं कालः कम कारणं िनिदँ यत े । तऽ
चाऽेिप मितपिरकितपदाथा राभावमहा एविेत सााः
ूवािदनः ूितिा बोा इित ।
अपर आह, ूकृितचतैिनकः ूधानभावाशापुादानकालभायवािदनो
महदहारताऽवािदन इित । तदतेदपिसादयुम ।् न
िह महदहारताऽलणाः ूकृतय उपादानकालभायभावने
ूिसाः । तािददमयुम ।् एवमतेा आाितॐुयः ।
॥ बाा िवषयोपरमात प् च नव तुयोऽिभिहताः ॥ ५० ॥
चशोऽवधारणाथ ः । अुािवचार योिगनो
िवषयदोषदशनमाऽागंदोषिनविृबा ा तिुः । तऽ
यदाऽज नदोषमवगित न ताववािभजाितरीित अिथ नाऽवँयं
िवषयाज न े वित तम ।् तषेामाभािवकािचदवेाविितिरंु
ूाक ् । िकं च सूनीकात ।् ाभािवकमवानं
िवषयाणामपिरकाऽिप यदा ूितमहािदिभरज न ं
ूािियते तदयुम ।् कुतः ? सूनीकात ।् एवमिप
नाि किदूनीक िवषयोपाज नाय इित तिघातऽेवँयं
ूयिततम ।् स च यिद ूितयतमानः ूनीिकिवघातं
कुया रोपघातनेााऽनमुहानुानाािवरोधः । यादाह-
न तर साितकूलं यदानः ।
एष संपेतो धम ः कामादः ूवत त े ॥
पनुराह-
ूािणनामपुघातने योऽथ ः समपुजायते ।
सोऽनपेःै ूहातो लोकारिवघातकृत ॥्
ताघंातमाऽाादीनां घटािदवत ।्
आॄणः पिराय दहेानामनविितम ॥्
सं सिरादीं तणृोाचपलं सखुम ।्
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सुढनै  िनपातं ःखदैहारोवःै ॥
अथ पनुरयं ूनीकैिव हत,े ततोऽ िवषयाभावः । सखुाथ च
ूवृ भिूयं ःखमवेेतेाशनाां लभत,े
सा पमी तिुः सतुारिमिभधीयते । कथं पनुः सतुारिमुते
? सखुमननेोपायने तरि िवषयसकंटिमित सतुारम ।्
यदा त ु योगी पवू दोषािधगमऽेिभजाा वा यािज तिवषये
सित रादोषमपुित । कथम ?् भोृभोयभावाितरकेात ्
सव ू ािणसाधारणा िवषयाः, ताषेां रा िवधयेा । तां च
ूवत मानो यिद परमपुात त्दा पवूदोषः, अथाान,ं
िवषयाभावः । रािऽिवं च तदकेाममनसः सखुाथ ूवतृ
भिूयं ःखमवेेतेाशनाां लभते । सा षी
तिुः सपुारिमिभधीयते । कथं पनुः सपुारिमुते ? सखुमनने
पारं िवषयाण व ूयाीित ।
यदा त ु सित पवू दोष,े सित वा मामनगरिनगमसिवशेापुायानुानाा
कृतिवषयरो योगी यदोषमपुित । कथम ?्

यने िणे मोहारिुमि दिेहनः ।
तदवेषैां िवनािशाद ्भवरितकारणम ॥्
योपााः सगुुा िवषया िवषयिैषणाम ।्
पँयतामवे नँयि बुदुाः सिलले यथा ॥
न तदि जगितूं ावरजमम ।्
ूतोऽनमुानाा िवनाशो य नेते ॥
तािनािशासानां पऽुदारगहृािदष ु ।
ममिेत बिुं यने बिुमाििनवत यते ॥्
इित एताशनाां लभत,े सा समी तिुः सनुऽेिमुते
।
कथं पनुः सनुऽेिमुते ?
सखुमननेाानं कैवावां नयीित सनुऽेम ।्
यदा त ु सु पवू दोषषे ु ूसदोषमपुित । कथम ्
? ूािवषयाणािमियाणां तदिभलाषािविृतखुम ।्
िवषयिजघृया च ःखम ।् ूािरषेामनपुशाये
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तपभोगकौशलाय च । यादाह-
यदा ूबािषयी िवषयानपुसवेत े ।
तदातेिभूायः सतुरां सवत त े ॥
अतोऽिप यने पुषः शमयदे ्वडवानलम ।्
निेयायपुभोगने िवषयेो िनवत यते ॥्
तािषयसकमसमथ िनवत न े ।
इियाणां पिराय िनरासमितरते ॥्
इतेाद ्दश नाां लभते साऽमी तिुः
समुारीचिमुते । कथं समुारीचिमुते ? अचतःे पजूाथ 
शोभनमिच तं िवषयसगंिनवृ योिगनोऽवानं भवित ।
यदा त ु पवू दोषषे ु िहंसादोषमपुित । कथम ?् अनपुहाभतूािन
िवषयभोगानपुपःे । उपभोगो िह नाम मनोावहारः, ीसवेा,
हयगजनरािदिभया निमवेमािद । तऽ मनोाऽवहारिचकीष ुषा
तदानां गोऽजाऽिवबलीवद ीपुषादीनामवँयमपुघातः काय ः ।
अनपुघात े वा िवषयानपुपिूसगंः । ियमासवेमाननेाासां ीणां
मातिृपतृॅ ातृू भतृीनां च, अथा तदभावो हयादीनाम ।्
तापभोगािथ नावँयमोपघातः काय िनिहतदडने वा
िवषयोपभोगा इित । आह च
यथा यथा िह िवषयो विृं गृाित दिेहनाम ।्
अपघातदानां तथवैा िववध त े ॥
तादिनषेां ूािणनां दहेपीडनम ।्
सोषणेवै वतत सवपिरदः ॥
सवाचः ूशा सवभतूािनतः ।
भावाकाराानमिचरणे ूवत त े ॥
इतेाशनाां लभत,े सा नवमी
तिुमाभयिमपिदँयते । कथम ?् उमं िह ूािणनां सवो
िहंसाभयिमित तदपगमामाऽभयिमित ।
आह, अजनरणलणयोरिप तुोः परोपघातदोषाः,
अपिदोऽामिप च । तऽ कथमनयोिव शषेः ूितप इित ?

उते न, िवषयभदेात ।् तऽ यषेामज नरणे ूािियते िवषयी
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तदिथ ना ूनीकानामवँयमिभघातोऽनुात इादावुम ।्
इह त ु यषेामवेाज नरणे तदनपुघातनेाशो िवषयोपभोग
इतेिवितम ।् तादसकंीण मतेिदवेमःूभतृयो नव
िवषयेः सगंषेिनविृहतेवो ााताः । त े ानिवरिहतानां
योिगनां तिुशवातां लभे । ािननां त ु वरैायपव सिंता
ास ु ास ु तभिूमष ु िसा एविेत ॥ ५०॥

कािरका ५१

आह- ूागपिदमधा िसििरित तिददानीमिभधीयतािमित । उत-े
॥ ऊहः शोऽयनं ःखिवघातायः सुािः ।
दान िसयोऽौ ॥
तऽोहो नाम यदा ूानमुानागमितरकेेणािभूतेमथ
िवचारणाबलेनवै ूितपत,े साऽऽा िसिः तारकिमपिदँयत-े
तारयित ससंाराण वािदित तारकम ।् यदा त ु यं ूितपौ ूितहमानो
गुपदशेात ्ू ितपते सा ितीया िसिः सतुारिमपिदँयते ।
कथम ?् सखुमननेऽेिप भवसटात त्रीित । यदा
ोपदशेादसमथ ः ूितपमुयनने साधयित सा ततृीया
िसिः तारयिमपिदँयते । तदतेत त्ारणिबयाया अऽेिप
अावतृात म्हािवषयात त्ारयिमपिदँयते । त एत े ऽयः
साधनोपायरैाॄाणः ूािणनोऽिभूतेमथ ूावुि । आह च-

᳚सााृतधमा ण ऋषयो बभवूःु, तऽेपरेोऽसााृतधम
उपदशेने मान स्ापदशेाय लायोऽपरे िबमहणायमें
मं समाािसषवुद वदेाािन चिेत ᳚ । िबं भासनम ्-
सक् ूितभासाय िविशः सकेंत उः । एषां त ु साधनोपायानां
ूनीकूितषधेाय ःखिवघातऽयम ।् ःखािन ऽीिण- आािकादीिन ।
तऽ चाािकानां वातादीनां िसिूनीकानामायवुदिबयानुानने
िवघातं कृा पवूषां ऽयाणामतमने साधयित सा चतथु िसिः
ूमोदिमिभधीयते । कथम ?् िनवृरोगा िह ूािणनः ूमोद इित
कृा । यदा ािधभौितकानां मानषुािदिनिमानां िसिूनीकानां
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सामािदना यितधमा नगुणुने वोपायने पवूषां ऽयाणामतमने साधयित,
सा पमी िसिः ूमिुदतिमिभधीयते । कथम ?् अनिुो िह ूमिुदत
इित कृा । यदा त ु शीतादीािधदिैवकािन ािन िसिूनीकािन
धमा नरुोधने ूितह पवूषां ऽयाणामतमने साधयित, सा
षी िसिमदनामिमिभधीयते । कथम ?् ानपुहता िह ूािणनो
मोद इित कृा । सुािः- यदा त ु कृशलं संृं
सिऽमािौ सहेिनविृं लभत,े सा रकिमित समी
िसिरपिदँयते । रो िह लोके सिऽसक ः, त संायां
रमवे रकम ।् दानम ्- यदा त ु दौभा यं दाननेाती पवूषां
ऽयाणामतमने साधयित साऽामी िसिः सदाूमिुदतिमिभधीयते ।
सभुगो िह सदाूमिुदतो भवित, ताौभा यिनविृः सदाूमिुदतम ।्
इवेमतेाः िसयोऽौ ााताः । एतासां सौंयणेािभूतेमथ
यतः ससंाधयीतः पवूा चाया गतं माग माुवणः
ािदित ।
आह, कः पनुरऽ हतेयुन पुषाथ ािवशषे े सित गणुानां
सव िसििनिमं नभुवतीित ?

उत-े यात ्

॥ िसःे पवूऽशििवधः ॥ ५१ ॥
साूितपिसामसामामीकृाह िसिेरित ।
पवू िवपय याशितिुलणः अकुंश इवाकुंशः,
िनवत नसामाात ।् िनूवृािप ूधानाििॐोतसो
िवपय याशितिुूितबावू ािणूविृभ वित ।
िवपय याावावरषे ु । त े िह मुाः ॐोतसो िवपय याानः ।
अशेिय  ु । त े िह ितय ोतसोऽशाानः । तिुदवषे ु ।
त े ू ॐोतसुाानः । मानषुावा ोतसः
सिंसाानः । ता एव तारकािदष ु ूवत े । सरजमसां
चाािभाविनयमािपय याशितिुिभः ूितहत इित न सवषां
सव दा िसिभ वित । अत एतं िसःे पवूऽशाििवध इित ।
यथा च िसःे िवपय याशितुयः ूितपाः, एवं
िसिरिप िवपय यादीनाम ।् सा ुा सवा नतेािवत यित । कथम ्
? अिवपरीतान ं िवपय यमतीतानागतवत मानषे ु सिकृषे ु
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िवूकृषे ु इियमाेतीियषे ु चाूितघातादशिं
पुष ूकृितिवकारितिर दशनावा स ु भिूमष ु तिुम ।्
एवमतेािन ॐोतािंस ूाणादयः कम योनय ााताः । एतषेां
मागऽवापनारां िसिकैवलणामिचरणे ूाोित । आह च
योनीनां सूमाणानां साग िनयोजनात ।्
ॐोतसां च िवशुािरासमितरते ॥् इित ॥ ५१॥
॥ इित यिुदीिपकायां नवममािकम ॥्

कािरका ५२

एवं यवू मपिदं सयंोगकृतः सग  (kA0 21) इित
ताातम ।् अऽदेानीमाचाया णां िवूितपिः । धमा दीनां
शरीरमरणेानुःे । शरीर च धमा भावे
िनिमरासवाभयिमदमनािद । तादकेप एवायं यथवैाे
तथवैाितबाानागतास ु कालकोिटष ु सग  इित । आचाय  आह-
नतैदवेम ्, िकं तिह ूाधानूवृधे मा धम योरसवो
बिुधम ाा ूधानिवकारात ।् ततितिरं
शापुलिगणुलणं गणुपुषारोपलिलणं
चाथ मिुँय सादयो महदहारताऽिेयभतूनेावाय
परमिष िहरयगभा दीनां शरीरमुादयि । षिियकालोरं
त ु गणुिवमदविैचािजमोवृनपुाित ससंारचबं ूवृम ।्
॥ न िवना भाविैलम ॥्
दवेमनुितय ावने वितत इित वाशषेः ।
॥ न िवना िलेन भावसिंसिः । ॥
सिंसिरऽ िनिरिभूतेा ।
॥ िलाो भावााद ् ििवधः ूवत त े सग ः ॥ ५२ ॥
सोऽयं िलाो भावा षिियकाला
भवित । गणुसमनरं त ु अिधकारलणः । ताद ् िधा सग ः
अिधकारलणो भावा । यषेां त ु धमा धम शरीरयोः पया यणे
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हतेहुतेमुावषेां कारणमिमऽ (kA0 16) ूितिविहतम ।्
यऽेिप च सांा एवमाः- ᳚धमा धमा िधकारवशाधान
ूविृिरित᳚ तषेामतरपिरकनानथ िमित । कथम ?् यिद
तावदिधकार एवायं ूधानूवृयऽेलम ्, िकं धमा धमा ाम ?् अथ
तावदरणेािधकार ूधानूवृावसामम ्, एवमिप िकमिधकारणे
? तयोरवे ूविृसामा त ।् तादिधकारभाविनिमो िधा सग ः ।
तऽ यथदें शरीरमिवभं धमा थ काममोलणास ु
िबयास ु िवभं भविेदतः पायािदिवकोऽ भवित, एवं
ससगऽिवभो धमा थ काममोलणास ु िबयास ु समथ
भविेदित ॥ ५२॥

कािरका ५३

॥ अिवको दवैयै योन पधा भवित ।
मानुकैिवधः ॥
अौ िवका अ सोऽयमिवकः । अूकारोऽभदे इथ ः ।
तथा ॄूजापतीिपतगृवनागरःिपशाचाः ।
तयै योन पधा भवित- पशमुगृपिसरीसपृावराः ।
मानुकैिवधः च जारानपुपःे । आह िकमतेावानवे
भतूसग िवकः, आहोिदोऽीित ? उत-े िवकारमतेषेामवे
ानानामग णभदेात ।् अयं त ु आहोिदोऽीित ? उत-े
िवकारमतेषेामवे ानामरगणभदेात ।् अयं त ु

॥ समासतो भौितकः सग ः ॥ ५३ ॥
िकम ?् उपिद इत वाशषेः । तऽ दवेानां
सामिुिािदभदेात ।् ितरां माारयािदभदेात ।् मानषुाणां च
ॄाणिऽयिव िभदेात ।् उिदे िवरणेापिदँयमान
आनमापादयते ।् तामासतो भतूसगऽपिदँयते ॥ ५३॥

कािरका ५४
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आह, िवकारवचनम ्, ॐोतोभदेात ।् दवैमानषुतयै योना इित िऽिवधो
भतूानां िवक उपिदँयते । ॐोतािंस त ु चाय ुािन । तािकारं
विमित ।
उत-े न, गणुधम समंहसामथा त ।् सबला ऊॐोतसः ।
रजोबला अवा ोतसः । तमोबलािय ोतसो मुॐोतस ।
तादनयोरभदेनेोपदशेः ।
आह, असरुापुसंान ं कत म ।् इतरेनभा वादभदेने वोपदशेः
काया  न त ु दवैमानषुितर इित ।
उत-े न, उेवे तमंहात ।् असरुाणां तावदै एव
ानऽेभा वः, पवू दवेात ।् पवू दवेा सरुाः । िकंच
पया यणेेात ।् धिूभतृीनां पया यणेें ौयूत े ।
तथा याणां रकेपात ।् िकरिवाधराणां गवष,ु
समानशीलात ।् ूतेानां िपतृिधपितसामाात ।् ताििवक एव
भतूसग ः । स चायम ्

॥ ऊ सिवशालः ॥
ऊिमननेाौ दवेानााह । तऽायं सग सिवशालः ।
िपशाचेो रसाम ्, रोो नागानाम ्, नागेो गवा णाम ्,
गवः िपतणॄाम ्, िपतृिदशानाम ्, तेः ूजापतीनाम ्,
तेोऽिप ॄणः । एवं िवशालमहणं समिथ तं भवित ।
॥ तमोिवशालु मलूतः सग ः । ॥
मलूतु सग मोिवशालः । पशुो िह मगृाणां ूकृतरं तमः,
मगृेः पिणाम ्, पिः सरीसपृाणाम ्, सरीसपृेः ावराणाम ।्
॥ मे रजोिवशालः ॥
दवेेिय ावकृास ु भिूमष ु यथा यथा सतमसो
िन॑ा सः, तथा तथा रजसो विृः । मनुाभूयोम िमित
तऽ परमः ूकष रजसः । अवा क ् ॐोतसः िसिपादं
िबयाूवृात ।् यथा च मानषुषे ु रजःूकष  एवं ॄणः
ान े स, ावरषे ु तमसः । स खयम ्-
॥ ॄािदपय ः ॥ ५४ ॥
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चतदु शभदेििवकः साितशयिन॑ा सिवषयभावने यः
सग ाातः ।

कािरका ५५

॥ अऽ जरामरणकृतं ःखं ूानोित चतेनः पुषः । ॥
जराकृतं मरणकृतं जरामरणकृतम ।् तऽ जराकृतं तावथा
बलीतरंिगतगाऽम ्, दडमरणे चमणािदूविृः,
सवियाणां िवषयोपभोगेसामम ्, ूबलकासासता,
साॐािवलेणता, दशनानामिरम ्, वण िवकृितः,
शिैथमिभाहारसगंो मा िृतिरवेमािद ।
मरणकृतमिप पिृथादीनां शरीरभावनेावितौ सहभावूितपता
भावभदेविृसमंहपिहूावकाशदानादेपकार ूिुतः ।
इियािधानिवकाराशपरसगानां सताममहणमसतां
च महणमभतूाकारं सविवपरीतं वा सवा था नां महणम ।् तथा
पौण माां दिणतः खडेमडल िपशाचादीनां पाडर
च नभस इािद । तथा वातािदवषैामपुजिनतानकेूकारािधः
ूॅँयमानसकलेियविृः ॐाः ताॆपीताॐािवलेणो
ॅमदाहासािदपिरगमामम सिज लाथ
िदशोऽवलोकयन स्ॄलोकेिप लोकेष ु ऽातारमिवन ्
रागानकेकालाेनामहणेाकाय करणोपिमाणबिुम मेिप
िृतूलषे ु दियतजनानानुरशिवधाुटुाः
ूॅँयते सोऽयमवँयावी सव सानां ूकृोगेकारी
चाुापिरहाय ािनयतकाल महािभः
परमा िदिभरतािमॐशनेापिदो मरणकृतं ःखम ।्
तदें ःखं ूधानमहदहंकारताऽिेयभतूिवशषेलण
तपवणतैासवाुष एव चतैशियोगापलते ।
तदिप समीोमाचायण अऽ जरामरणकृतं ःखं ूाोित चतेनः
पुष इित ।
आह, जकृतोपसंानम ।् यथवै िह जरामरणं चानः
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ूकृोगेकारकमवें जािप । तथा यं मातुदरे
जरायपुिरविेतशरीरोऽमेपिरतुो ोणमाऽायां गभ धाां
यथासखुसवािरपीिततगाऽो मातरुशनािदिभः पीमानो
गभा वास े ःखमनभुयू पावंतृनेाियिववरणे
िनतृो मऽूिधरकिललःै पिरिषगाऽो बाने
वायनुा करै संशदिसिभिरव तुमानः सवंें
ःखमािन वत मानमाातमुसमथ ः सखुःखसामारऽ
पिरकितसखुःखबिुिभढगाऽैपिचतेशै यामानो
जःखमनभुवित । तादिप विमित ।
उत-े न, अािपतवात ।् मानषुितरामवे जकृतं ःखं भवित
न दवेानाम ।् कथम ?् तिडिलिसतवणमाऽणे शरीरूाभा वात ।्
जरामरणकृतं त ु तेिप न िनवत त े । तााधाादतेदवेोपिदं
नतेरिदित ।
आह, इतरमहणाूसगंः, तुात ।् न िह दवेानषे ु जरामरणं वा
ौयूत,े तादािपायोरमहणूसगंः ।
उत-े न, िृतवचनात ।् जीय तऽेनयिेत जरा य इंु भवित ।
स च दवेभमूाविप भवित । कात ?् एवं ाह-
रजोिवषिरेष ु ववैय ानपुता ।
पिततां दवेलोकाािणनामपुजायत े ॥
शबादीनां ािधौवणारीरयः । एवं ाह- ᳚ाीयं
साम भवित इं ाममिप न सवभतूािन ूापियत ुं नाशुवं
मतेने साा ाीयणेाापयिदित ।᳚ तथा ूजापतवेा यरुयीत ।्
दािभशापा सोम यः । तथा ᳚ूजापितव सोमाय
रा े िहतरॄदाऽािण, स रोिहयामवेावसत ।् तापेमाणािन
पनुरगन ।् तात ्ाननपुयेमाना पनुग ित । ताागािन
पनुरयाचत । ताै न पनुरददात ।् साऽॄवीववे समासत
वसाथ ते पनुदा ामीित । स रोिहयामवेावसिनतृ े योऽगृात ।्
चमा व ै सोमो राज यिाजान ं योगृािाजय ज ।
स तणृिमवाशुत ।् स ूजापता अनाथत । सोऽॄवीववे
समावसाथ ाऽतो मोामीित । तामाः सवष ु नऽषे ु
समावसित । तं वैदवेने चणामावां राऽीमया यजे ननै ं
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योदमुिदािद ।᳚ तावेभमूाविप जराकृतं ःखमि ।
तथा मरणकृतं भूरगमनाऽोानां ययाितदाहरणम ।्
यथा गोपथॄाणम ्- ᳚दवेानां ह वा पदशशतािन आसंािन
ॄिकिषादीय । ततयिशंदवेासत तदतेचाुम ।्
सोदया णां पदशानां शतानां ऽयिशंदिश दवेाः ।
शषेाः ूासीयिेत ।᳚ तेारय े चाक िेण कृतं
ःखमीित । उदाहरणमाऽाा । अथवोदाहरणमाऽमवे ःखानाम ।्
आिदशलोपो वा वः । जरामरणकृतमवेोदाहरणनेािभूतेम ।्
न पनु ःखारम ।् कात ?् तऽािप ािदशलोप उदाहरणमाऽात ्
शा पिरकियतिुमदिमुते । न सवःखादात ।्
सवषां िह ःखानामादं जरामरणकृतं साधारणम ।् कथम ्
? तिुमऽाणामुगेहतेुात ।् न त ु जकृतम ्, सिनां
ूहष िनिमात ।् यत ॄादौ पय े जगित
जरामरणकृतं ःखं न किदितवत त े ।
॥ िलिविनवृेाःुखं समासने ॥ ५५ ॥
सखुलेश ताात ।् याविददं िलं न िनवत त े तावदवँयं
ःखने भिवतम ।् पया यणे संार सामा ोकारोपपःे ।
तथा चाह-
सखुं च ःखं च िह सशंयं वारणेायं सवेत े तऽ तऽ ।
कथनुःखने ां सखुिमित चते ्, आॄणोऽशुाितशयोपपःे ।
ता ःखमलूात ।् ूजापतरेिरोगौवणात ्, इ
कामोपतापात ।् गौतमपिरभावाद ् रायाािभशापााषाणभावोपपःे,
नागानां सप सऽायासात ्, वौैवण यािभशापािभावोपपिः ।
जरारो िपतणॄां च गतऽवलनात ्, िपशाचानां
मौषिधमलूयोगैासनाानषुितरां ूत
एव ूायणे ःखादात ।् तााि ससंारे किदशेो
यऽ सह िलेनाानं ःखं नावायुािदत एवं ूयिततं
यने िलवैाोदेः । ततो िह सव ःखानामोपशमः ।
समासमहणं त ु सखुमोहयोरवकाशदानाथ म ।् अथा ससंारे तयोरभाव
एवापुगतः ात ॥् ५५॥
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कािरका ५६

एवं यथावग मपुाायोपसहंराह-
॥ इषे ूकृितिवकृतः ूवत त े तभतूभावाः ।
ूितपुषिवमोाथ ाथ  इव पराथ  आरः ॥ ५६ ॥
इितकरणने सग समािं ोतयित । एष इुमिप ूाायाथ
पनुरपेत े । ूकृा कृतः ूकृितकृतः । अनने
वापिरसमाथ वीतावीताां िसं ूधानािम ।्
अवािदूितषधें चापेत े । ूकृितकृत एव नावािदकृतः ।
ूवत त इित िबयाूबमाह । ूवृो न ूवित िकं तिह
ूवत त एवानानां शरीरािदभावने पररानमुहणे च । नयें िबया
कदािचदिप भतूभिविूपा भवित । िकिह वत मानपा । यथा
वहि नः, िति पवता इित । तभतूभावा इुानां
िनगमाथ ूाायं करोित । ताो महदािदिभभा वाो
ोमािदः । पुषं पुषं ूित िवमोः ूितपुषिवमोः ।
तदथ ूितपुषिवमोाथ म ।् सव पुषािधकारिनबायाः
सव शेिन राकांीकरणाथ िमथ ः । ाथ  इव पराथ 
आरः । काय कारणभावने । तऽ काय  तावादःे
ाथ  इविेयाणां िवषयभावः । इियाणामूािवषयाणां
लौमिधानिवकारानमुयें ाथ िमव । करणानां च
सकंािभमानावसायानां िवषयािरभावोपगमनं मनःूभतृीनां च
ूविृिवषयम ।् मनोऽहंकारयो बुौ ूवृपुसहंारो
बुे शाघोरमढूं वसायकतृ ं च सरजमसां
च ूकाशूविृिनयमलणधै मः पररोपकािरम ।् न
चषै ाथ ः, सवााचतैात ।् िकं तिह पराथ  एवायमारः ।
सघंातािदित ।
आह, यं ूितपुषिवमोाथ मयमार इित तदयुम ।्
आचाय िवूितपःे । ूितपुषमधानं शरीराथ करोित ।
तषेां च माहाशरीरूधान ं यदा ूवत त े तदतेरायिप ।
तिवृौ च तषेामिप िनविृिरित पौिरकः सांाचाय मते ।
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तथमूितिषकैा ूकृितरपुगते इित ?

उत-े न, ूमाणाभावात ।् न तावत एव तं िनतेमु ।्
ूधानानामतीियात ।् िलं चासिधं नाि । आा नो
नािभदधरुतो मामहे नतैदवेिमित । िकंच एकेनाथ पिरसमाःे ।
अपिरिमतादतेदकंे ूधानमलं सवपुषशरीरोादनाय ।
तादपिरकनानथ म ।् पिरिमतिमित चदेथ मतम ्,
पिरिमतं ूधानिमित न, उदेूसगंात ।् एवमिप तोदेः
ूाः ीरवत ।् तथा च ससंारोदेूसगंः । िकं च
अनवाूसगंात ।् एकेर योिगनो वेायोगादनकेशरीरम ।्
तिरिमतादयुम ।् ूितशरीरं वा ूधानपिरकन े ूधानानवा
भवित । पिरिमतशरीरकारणापुगमादपिरकनानथ म ।्
तत ूधानकैमवे । तादयंु ूितपुषं
ूधानानीित । यंू माहाशरीरूधानूवृािवतरषेां
ूविृतिवृौ िनविृिरऽ ॄमूः- न, अितशयाभावात ।्
यथा ऽेानां िनरितशयािदतरतेराूवत कमवेमषेामिप
साितशये वा ूधानानपुपिूसगंः, वषैात ।् तांु
ूितपुषिवमोाथ मकेा ूकृितः ूवत त इित ॥ ५६॥

कािरका ५७

आह, तदनपुपिराचतेात ।् इहाचतेनानां घटादीनामिुँय
ूविृरा । सा चिेदयमचतेना ूकृितरा अिुँय
पुषाथ ूविृनपपते । भवित चेतैं तिह
ूामा । तऽ यं ूितपुषिवमोाथ  ूकृतःे ूविृिरित
एतदयुिमित ।
उत-े न, ाोपपःे ।
॥ विवविृिनिमं ीर यथा ूविृर ।
पुषिवमोिनिमं तथा ूविृः ूधान ॥ ५७ ॥
यथा ीरमचतेन ं विवविृमिुँय ूवत त,े एवं
ूधानमिप पुषिवमोमिुँय ूवत त े । न चा चतैं
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ात ।् साादयुिमित चते ्ातम ्, सामतेत ि्कं ीरोिँय
विवविृं ूविृः, अथ निेत ? तादाहरणं साादयुिमित ।
एतायुम ।् कात ?् तदभावऽेभावात त्ावे च भावात ।् यऽ
नाि विवविृऽ न ीर ूविृपला । यऽाि
तऽोपला । यिन स्ित भवित त तदथा  ूविृा ।
तथा घटे कुकार । स चायमीशोऽाकमुशेोऽिभूतेः
यत तादम ।् ताादुाहरणसािमित ।
असावािभधानााय िवरोध इित चे, िपया यात ।् िपया यो
िह तिदित शालोकूामायात ।् शां तावत स्ामाऽो महान ्िमाऽ
इथ ः । लोकेऽिप नािूप े सिललिमुते । न िचदिप कूप े
सिललं नािभं न तद ्भवित । ता साय िवरोधः ।
अूरेणादिसििरित चदेथ मतम ।् धमा धम ू िेरतं
ीरं ूवत त े न विववृथ िमित, तदयुम ।्
कात ?् दोषसाात ।् धमा धमा वचतेनौ िवविृकाले
ीरं ूवत यतदवसान े च िनवत यतः । तसमािदमिप
पिरकमान े समानो दोषः । ईरूरेणािदित चते ्ातम ्
ईरऽ ीरं ूवत यत े वाथ, न यिमित ।
तदयुम ।् कात ?् ूितषधेात ।् ूाितिषमीरकम ।
तािददमयुम ।् एवं चदेवितो ाः । वाष गणानां
त ु यथा ीप ुशंरीराणामचतेनानामिुँयतेरतेरं ूविृथा
ूधानेयं ाः ।
आह, कथमवगते तादा ने ेन पुष सो न
पनुः सािमाऽात ्, िभवुिदित ?

उत-े न, अनपवग ू सगंात ।्
सािमाऽाुषोपभोगमपुगतो नापवग ू सगंः
ािसािात ।् तादयुमतेत ।्
अूवत ियतारं ूित काय कारणानां ूविृरयेुित चते ्
ातम ्- अूवत ियता कृादीनां िभरुतो न तषेामिप
तं ूित ूविृः । एवमूवत ियता काय करणानां पुषः ।
ताषेामिप तं ूित ूविृरयेुतेदत एवानकैािकम ।्
वो िह ीराूवत ियताऽथ च तं ूित त ूविृः ।
ताुमतेपुषिवमोाथा  ूकृःे ूविृन  चतैूसगं
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इित ॥ ५७॥

कािरका ५८

आह, न, अूविृूसगंात ।् यिद ूधान पुषकैवाथा 
ूविृने तदभावे कैवं िसमवेेूविृूसगंः ।
अथ केवले पुष े ूधान ं ूवत त े न त  तदथा  ूविृिरित ।
॥ औुिनवृथ यथा िबयास ु ूवत त े लोकः ।
पुष िवमोाथ ूवत त े तदम ॥् ५८ ॥
ूागवेतैदपिदम ्- यथा ँयदशनशियुादतराभावे
च तयोरानथ ाधानपुषयोिरतरतेरसं ूौुम ।्
ा चोपरमाथा ऽिप लोकौुिनवृथा 
ूविृथा ूधानापुरमाथा  ूविृः । अथ
ँयदशनशोरौुिनवृथ ूवत त
इकेऽ कृताथ ािदतरेूविृूसगं इित चते ्
ादतेत ।् ूधानमके पुषाानं ूकाँयोपरमदे े
ँयदशनशयोरौुिनविृभ िवित ॥ ५८॥

कािरका ५९

अूविृेतेदिप नोपपम ।् कात ?् ाारसामा त ।्
तथा िकम ?्

उत-े
॥ र दशिया िनवत त े नत की यथा नृात ।्
पुष तथाऽऽानं ूकाँय िविनवत त े ूकृितः ॥ ५९ ॥
तऽ नानावण भाविवानानां ूेािथ नां पुषाणां सघंातो र
इुते । नत ा तदाराधना निृिबयाऽनकेपुषाथा  ।
यिद वाऽऽ किद ्ॄयूात न्ृाचायण कुशीलववैा  वैये ं
का िनवत त े ? कथम ?् अकृताथ ात ।् एवं सव पुषाणां

198 sanskritdocuments.org



यिुदीिपका

काय कारणसनेौुवतां िनराकांीकरणाथ ूवृा
ूकृितः कथमके पुषौुिनवृौ कृताथा  ात ्
? ताकै पुषाानं ूकाँय ूकृतिेन विृय ुेित ।
अऽ च-........

कािरका ६४

...... काय कारणिबयासाी पुषः । ताे भौितकाः
िशरःपायादयो य े चाहंकािरकाः ौवणादयो वचनादयः
सकंािभमानावसाया ते लणिवपय यात ्- नाहं नाौ
ूकृतयः । तदतेदवें तानामासकैाममनसो यतःे पनुः
पनुरासात ए्कािताप पिरकितिवषयभदेूितषधेमखुने
॥ नाि न मे नाहिमपिरशषेम ।् ॥
आूकृतःे ूितपमहणात ्

॥ अिवपय यात ॥्
पॐोतसोऽािवापव णो िनवृःे शां ीवुं
सकलभावानबुूितपभतूं धमा ााियत
बिुतासिधमिवपरीतं
॥ िवशुं केवलमुते ानम ॥् ६४ ॥
आह, िवशुं केवलम ।् अतरानिभधानमथा भदेात ।् यदवे िवशुं
तदवे केवलिमथा भदेादतरमवुिमित ।
उत-े गणुारपिनविृहतेुात ।् रजमोधमा णां
तावद ्महणां सशंयिवपय यितिरं च केवलं
ऽेपिरानऽेपवू मवे इित ॥ ६४॥

कािरका ६५

आह, तमकालमवे शरीर पातः ूाोित । सित
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ध....वाननेाानहतेकंु शरीरिमित ।
उत-े अानहतेकंु शरीरम ।् अथ चायं नानादश ।
॥ धमा दीनामकारणूाौ ।
ितित संारवशाबॅमवद ्धतृशरीरः ॥ ६७ ॥
य... शरीरारोपािज ता धमा दयो न तावारणम ।्
बिु... मपुसाा अकृताथ ाद ्बिु ूधान ं
तदा ितयं नानादश त संार सामा त ।्
को ाः ? चबॅमवृतशरीरः । तथा
कुकारूयिविशने दडने घटािदिनियोयिबया चब
ॅमः । तने तुं चबॅमवत ।् यथा चबॅमणं घटाथ म ।्
िने घटािदिनियोयिबया चब ॅमः । तने तुं
चबॅमवत ।् यथा चबॅमणं घटाथ म ।् िने घटे
पवू संारानरुोधा िनवत त े न च तदा िनवृिमित कृा
संारयऽेवितत,े एवं सदशनाथ शरीरं
सानािधगमऽेिप न िनवत त े पवू संारवशात ।् न च तदा
िनवृिमित कृा संारयऽेवात इित ॥ ६७॥

कािरका ६८

यदा त ु संारये तििम शरीर भदेः, अतः
॥ ूा े शरीरभदे े ॥
धमा धम कृताथ कारणे बिुलणे लयं गतः । या
भतूावयवः शरीरारकः स सवभतूषे ु भतूािन ताऽषे,ु इियािण
ताऽािण चाहंकार,े अहंकारो बुौ बिुरे । सयें तानपुवू
तदथ ू धानाा पिरसमा े पनुः ूधान े ूलयं गतीित ।
ूधानमथ वशादवेा शरीरािण तषे ु तषे ु जारपिरवतष ु
करोित । स चाय िरताथ ः ।
अतः
॥ चिरताथ ात ्ू धानिविनवृौ । ॥
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अतीियमसवंे लघ ु सव ऽ सििहतं ूशमिनिम तं
िवशुमयं िनरितशयम ्

॥ एकामािकमभयं कैवमाोित ॥ ६८ ॥
एतावानं बौिैन पिधशषेिनवा णलणमपवग
ाातः । एतरं ॄं ीवुममलमभयमऽ
सवषां गणुधमा णां ूितूलयः । एता सवा यासःै
सव बनरैनािदकालूवृरागषेिवयुो मुो भवित ।
एतदथ ॄाणा दियतपऽुदारधनसमपहाय गुशौुषूापराः
शरीरमरयषे ु यातयि । कथं नामकैािकमािकं च कैवं
ािदित यऽवैोानं शा तऽवैोपसहंार आचायण कृतः ॥ ६८॥

कािरका ६९

आह, िकमथ पनुिरदं शां केन वा पवू ूकािशतिमित ?

उत-े यं िकमथ िमित-
॥ पुषाथा थ िमदम ॥्
कथं नामाानवशांारोपिनपिततानां ूािणनामपवग ः
ािदवेमथ िमदं शां ाातम ।्
यंू केनिेत, उत-े
॥ गुं परमिष णा समाातम ।् ॥
गुिमित गहूनीयम ।् रहमकृतानां
यमिनयमेनवितानामादरादनयेम ।्
परमिष भ गवाािंसिकैध म ानवरैायैयरािविपडो
िवामजः किपलमिुनः । तने किपलमिुनना समाातम ।्
सगाातम ्, िचरा िवाॐोतसो िनव चनसामा त ् ादतेत ्,
कथिमदं गुिमित ? उत-े कथं वदें गु ं न ात ?्

भवामोरैिप सनकसनातनसननसनुमारूभिृतिभरिनानां
॥ िुिूलयािे च यऽ भतूानाम ॥् ६९ ॥
तऽ ििताविूपूविृफलिनदशनेोिरिप
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ूकृतमे हािनािदः । ूलयोऽिवभागाैिेत वचनात ।्
औुानपुरमाकृितपुषयोः । िितिँ यदशनशयोः
सापेात ।् तथा चों-

पुष दशनाथ ः कैवाथ था ूधान ।
पवभयोरिप सयंोगृतः सग ः ॥ इित (kA0 21)

ूलयः ूा े शरीरभदे े
चिरताथ ाधानिविनवृािवित (kA0 68) । अथवा
िितणभूितषधेाालारेानाशाििव पिरणामााभतूूाभा वादकादसवात ्,
ूलयोऽिप िनिमारााभाादवे भतूानामिप ानां िनिमतािमित
यावत ।् एवं च महदादयोऽिप पिरगहृीता इित ।
आह, पुषादयिह पिराः । कथं वा भतूश इित ?

उत-े िवतथूितषधेाथ ात ।् यावत ि्कंिचदिवतथं भतूं त
सवहे िादय उ इित । उििवनाशूितषधेािवशषेात ।्
एवमिप पुषादीनामुिूलयाविप ूातुः । िकं कारणम ?् अिवशषेािदित ।
उत-े सवतो िवशषेणं भवित । तऽ िितरवे पुषादीनाम ।्
इतरषेां त ु िुिूलया इित िवाामः ॥ ६९॥

कािरका ७०

आह, कै पनुिरदं शां परमिष णा ूकािशतिमित ?

उत-े
॥ एतिवऽमं मिुनरासरुयऽेनकुया ूददौ । ॥
तऽ पिवऽं पावनात ।् अं सव ःखपणसमथ ात ।्
पिवऽारािण पनुरकेदशें ालयधमष णगादीिन ।
तािददमवेां मिुनरासरुयऽेनकुया ूददौ ।
आह, सदानाकिकम ्, धमा िदिनिमानपुपःे । न
तावरमषध मा थ शाूदानमपुपत,े फलेनानिभात ।्
नाथ कामाथ म ्, िशाणामनायासूसगंात ।् न मोाथ म ्, सािंसिकेनवै
ानने ताःे । तािपरीताथा सवात प्िरशषेादकादाचाय ः
शािनधान ं ूददािवित ।
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उत-े नाकात ्, िकं तिह अनकुया ूददौ ।
आािकािधदिैवकािधभौितकै ःखःै पीमानमासिुरमपुल ािन
च ानसामा ित काय कारणसयोग े ःखानामूविृं
पिराय िशगणुां कथं नाम यथा मम सखुःखषे ु
ानोपिनपाताामवेमासरुरेिप ाारणेाषेामिप
पुषाणामवेमनकुया भगवारमिष ः शामाातवान ।्
यथा च परमिष रासरुय े तथा
॥ आसिुररिप ॥
दशमाय कुमाराय भगवत ्-
॥ पिशखाय
तने च बधा कृतं तम ॥् ७० ॥
बो जनकविशािदः समाातम ।् अ तु शा
भगवतोऽम े ूवृा शाारवद ्वशंः शो
वष शतसहॐरैाातमु ॥् ७०॥

कािरका ७१

संपेणे त ु ाव..
हारीतवािलकैरातपौिरकाष भेरपािधकरणपतिलवाष गयकौिडमकूािदक-

॥ िशपररयाऽऽगतम ॥्
भगवानीरकृ साहायकं शाम ।्
पवूा चाय सऽूूबे गुलाघवमनािियमाणः
पौराााना...न गभ मितूमादं ददातीित
मभयूमपुजायते । तदेानीनःै ूािणिभरादायषुो
मत एव न सपूपादं िकं पनुः ौवणूयोगााम ।् आह
च- चतिुभ ः ूकारिैव ा सपूयुा भवित- आगमकालेन
ाायकालेन ूयोगकालेन च । तऽ चाागमनकालेनवैायःु
पय ुपयंु ात शाानथ म ।् इ मिधयामाश ु
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महणधारणूयोगसािदित षितापाानगाथाविहतािन
वााकेत उपमृ िशानकुाथ यावत ्

॥ ईरकृने चतैदाया िभः । ॥
सा
॥ सिंमाय मितना ॥
सवसिहतूवृने
॥ सग ि्वाय िसाम ॥् ७१ ॥
कथं चा सिािवानानकेमशतसहॐायें
सांपदाथ सतमखडमाचाया णां सा सिंवान ॥् ७१॥

कािरका ७२

आह च-

॥ सां िकल यऽेथा ऽेथा ः कृ षित ।
आाियकािवरिहताः परवादिवविज ताािप ॥ ७२ ॥
यत नारायणमनजुनकविशपैायनूविृिभराचायः
ूधानपुषादयः पदाथा ः पिरगहृीताोपिदा ूशाातः
भावतः ूिसमैय  फलत ऋा आयमाग मलंकत ुिमित
भगवदीरकृने पदाथ पिनपणिनपणुसारमितना
परमा िदयथोागमने ूमाणऽयं परुृ तकशा िवचारः
कृतः । न चा मलूकनकिपडवे मिप दोषजातमीित ॥ ७२॥
आह च-

अानाशाथमिृषचमसतुा ।
मिलनैीथ जलद ैँ छाते ानचिका ॥
इित सिरसाःै कुिितिमरापहा ।
ूकािशकेयं सग  धाय तां यिुदीिपका ॥
ुटािभधयेा मधरुािप भारती मनीिषणो नोपखलं िवराजते ।
कृशानगुभा ऽिभतो िहमागमे कतां याित िदवाकरिुतः ॥
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नयि स यतः शितो गणुं परषेां तनमुदुारताम ।्
इित ूयाषे मम ौमः सतां िवचारणानमुहमाऽपाऽताम ॥्
॥ इित यिुदीिपकायां सांसितपतौ चतथु ूकरणमकेादशं
चािकं सणू म ॥्
कृितिरयं ौीवाचितिमौाणाम (्?)
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