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प्रस्त वि  
 
साांख्यदशगनािे महत्त्ि 
 

िारतीय तत्त्िज्ञानात सहा दशगने प्रवसद्ध आहेत. ती म्हणजे-(१) न्याय (२) िैशवेिक (३) साांख्य 
(४) योर् (५) पूिगमीमाांसा ककिा मीमाांसा आवण (६) उत्तरमीमाांसा ककिा िेदाांत. आपापल्या परीने ही 
दशगने मनुष्याच्या मोक्षासाठी उपकारक आहेत; पण त्याांत ‘साांख्य’ हे दशगन अवतशय महत्त्िािे समजले 
जाते. तसेि ते फार प्रािीनही आहे. िेद  
[दक्षस्य िावदने जन्मवन व्रते राजाना वमत्रािरुणा वििािवस I 
अतूतगपन्थााः पुरुरथो अयगमा सप्त होता वििुरूपेिु जन्मसु II 
तसेि ऋग्िेद १०-८२-६, १०, २९, ३.- ऋग्िेद १०·६४· ५. 
अजामेकाां लोवहतशुक्लकृष्णाां बह् िीाः प्रजााः सजृमानााः सरूपााः I 
अजो ह्येको जुिमाणोऽनुशतेे जहात्येनाां मुििोर्ामजोऽन्याः II 
.. श्वेताश्वतरोपवनिद् ४·५. 
वनत्यो वनत्यानाां िेतनश्चेतनानामेको बहूनाां विदधावत कामान् I 
तत्कारणां साांख्ययोर्ावधर्म्यां ज्ञात्िा देिां मुच्यते सिगपाशाैः II 
श्वेताश्वतर॰ ६, १३. 
‘यथाश्रुवतदशगनात्’ असे महािारतात म्हटले आहे.  

.. शाांवतपिग ३१०-२५.] उपवनिदे या प्रािीन िाङ मयात त्यािे मूलस्रोत आढळतात. तसेि स्मृवतग्रांथाांिाही आधार 
त्याला आहे. हा आधार असूनही साांख्यदशगनाने तकांच्या, शुद्ध ि मूलर्ामी वििाराच्या साहाय्याने आपली 
शास्त्रीय बठैक स्स्थर केली आहे. इतर सिग दशगनाांिर या दशगनािा प्रिाि पडला आहे. िदेाांतसूत्राांत 
[िेदाांतसूते्र -- २-१-१२, २-२-७. 
दक्षस्य िावदने जन्मवन व्रते राजाना वमत्रािरुणा वििािवस I 
अतूतगपन्थााः पुरुरथो अयगमा सप्त होता वििुरूपेिु जन्मसु II 
तसेि ऋग्िेद १०-८२-६, १०, २९, ३.-ऋग्िेद १०·६४· ५. 
अजामेकाां लोवहतशुक्लकृष्णाां बह् िीाः प्रजााः सजृमानााः सरूपााः I 
अजो ह्येको जुिमाणोऽनुशतेे जहात्येनाां मुििोर्ामजोऽन्याः II 
.. श्वेताश्वतरोपवनिद् ४·५. 
वनत्यो वनत्यानाां िेतनश्चेतनानामेको बहूनाां विदधावत कामान् I 
तत्कारणां साांख्ययोर्ावधर्म्यां ज्ञात्िा देिां मुच्यते सिगपाशाैः II 
श्वेताश्वतर॰ ६, १३. 
‘यथाश्रुवतदशगनात्’ असे महािारतात म्हटले आहे.  

.. शाांवतपिग ३१०-२५.] िर्िान बादरायणाांनी दुसऱ्या अध्यायात या दशगनािर जरी टीका केली असली, तरी त्यािे 
वसद्धाांत कसे वििारिांताांत प्रवतष्ठा पािलेले, 

 
म्हणूनि लोकमान्य, सिगज्ञ कवपलमुनीनी रिलेले आवण श्रुवतिाक्याांिर आधारलेले ि 

युवििादाांनी सांपन्न आहेत, यािे वदग्दशगन शांकरािायांनी 
[‘...महाजनपवरर्ृहीतावन महास्न्त साांख्यावदतन्त्रावण सम्यग्दशगनापदेशने प्रिृत्तावन I तथा युविर्ाढत्ि- सम्ििेन सिगज्ञिावितत्िाच्च श्रद्धा ि तेिु I 
-ब्रह्मसूत्र-शाांकरिाष्य २-२. (प्रास्ताविक) प्रधानकारणिादो िेदविद् विरवप कैवश्चन् मन्िावदविाः सत्कायगत्िाद्यांशोपजीिनाविप्रायेणोपवनबद्धाः I-वकत्ता 
२-२-१७.  
‘स (प्रधानकारणिादाः) ि कायगकारणानन्यत्िायायुपर्मात् प्रत्यासन्नौ िेदान्तिादस्य, देिलप्रिवृतविश्च कैवश्चद् धमगसूत्रकारैाः स्िग्रन्थेष्िावश्रताः I-वकत्ता 

१·४·२८.]  ब्रह्मसूत्राांिरील िाष्यात केले आहे. इतर शास्त्राांनाही आपली मते माांडताना आवण वसद्धाांत प्रस्थावपत 
करताना साांख्यदशगनातील मताांिा आवण वसद्धाांताांिा वििार करािा लार्ला आहे. आवण त्यातला काही 
िार् िळेप्रसांर्ी ग्राह्य मानािा लार्ला आहे. िदेाांताने ‘प्रधानमल्ल’ म्हणून त्यािे ‘वनबहगण’ (खांडन)करण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. महािारत आवण त्यात समाविष्ट होणारी िर्िद् र्ीता, तसेि िार्ित िार्ित स्कां ध २ 
(देिहूवत-कवपल-आख्यान) 
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स्कां ध ११-२२; ३-२६, २६-१८; १९-२०, २-३९, १८-१८,१९ इत्यादी स्मृवतग्रांथाांनीही त्यािे वसद्धाांत काही 
प्रमाणात स्िीकारले आहेत. ‘नास्स्त साांख्यसम शास्त्रम्’ (‘साांख्याच्या तोडीिे शास्र नाही’) असे महािारतात 
(शाांवतपिग ३१६-८) म्हटले आहे. िर्िद् र्ीतेतही [िर्िद् र्ीता १०·२६.] ‘वसद्धानाां कवपलो मुवनाः’ (‘वसद्धाांमध्ये 
कवपलमुनी मी आहे’) असा साांख्यप्रितगक कवपलािा र्ौरिपूिगक उल्लखे केला आहे; ि इतरत्रही 
साांख्यतत्त्िाांिा ि साांख्यशास्त्रािा उल्लखे केला आहे. एिढेि नव्हे, तर जैनाांिे आवण बौद्धाांिे धमग-तत्त्िज्ञान, 
तांत्रिाङ मय आवण प्रािीन ि अिािीन [‘लज्जार्ौरी’-पवरवशष्ट, पृ. २०-डॉ. रा. कि. ढेरे.] मराठी आवण कहदी (ककबहुना 
सिग िारतीय) सांतसावहत्य यािर त्यािा प्रिाि आहे. तसेि आधुवनक विज्ञानािे वसद्धाांतही [र्ीतारहस्य अथिा 
कमगयोर्शास्त्र- बा. र्ां. वटळक (पृ. १३६) 
साांख्यदशगन-प्रा. श्रीवनिास दीवक्षत (प.ृ १९-२०) 

विज्ञानयुर्ात कहदुधमग (पृ.८)-प्रा. बा. िा. आपटे.] साांख्यदशगनाच्या काही वसद्धाांताांशी वमळतेजुळते आहेत. साांख्यदशगनािे 
विििेन करणारे अनेक प्रािीन ि अिािीन ग्रांथ, त्यातल्या ग्रांथाांिे इतर देशी विदेशी िािाांतील ‘अनुिाद’ 
र्ौडपाद, िािस्पवतवमश्र [७ अ. माण्डूक्यकावरका वलवहणारे र्ौडपाद आवण साांख्यकावरकाांिर िाष्य वलवहणारे र्ौडपाद एक नव्हेत, असे 

डॉ. बेलिलकर, सूयगनारायणशास्त्री इ. विद्वान मानतात.] याांसारख्या प्रकाांडपांवडताांिी िाष्ये पावहली म्हणजे याि शास्त्राच्या 
महत्त्िाला पुष्टी वमळते. या दशगनािा िर तकग , युवििाद, बवुद्धिाद याांिर असल्यामुळे आजच्या 
विज्ञानयुर्ातल्या माणसानेही ज्यािी आस्थापूिगक दखल घ्यािी,  असे ते आहे. 

 
‘स ांख्य’ सांजे्ञचे अिप 

 
‘साांख्य’ हा शब्द ‘सां +  ख्या’ म्हणजे र्णना करणे, मोजणे या धातूपासून वसद्ध झाला आहे. या 

धातूिा अथग ‘वििार करणे, कितन करणे, शोध घेणे (To enquire)’ असाही आहे. अमरकोशातही 
त्यािा “सांख्य  चचा ववच रर्ण ” (१-५-३) असा अथग वदला आहे. 
 

 या तत्त्िज्ञानास ‘स ांख्य’ असे म्हणण्यािी तीन कारणे आहेत-   
 

 (१) या तत्त्िज्ञानात एकूण पांििीस (‘पुरुि’ धरून) तत्त्ि ेम्हणजे अनेक  

[सांख्याां प्रकुिगते िैि प्रकृकत ि प्रिक्षते I 
तत्त्िावन ि ितुवििंशत्तेन साांख्यां प्रकीर्मततम् II 

-महािारत, शाांवतपिग ३१६-२.] तत्त्ि े साांवर्तली आहेत. या शास्त्रात अनेक तत्त्िाांिी ‘सांख्या’ म्हणजे मोजदाद 
(Enumeration) करािी लार्ते. 

 (२) यात सत्य िस्तूिे सांशोधन प्रायाः कितनाने, तकाने, वििकेाने केलेले आहे. वििकेाने केलेल्या 
आत्मज्ञानाला या शास्त्रात फार महत्त्ि आहे. ‘साांख्य’ शब्दािा मूळ अथग ‘ज्ञान’ असा आहे. 
 (३) ‘सांख’[Dr. T. G. Mainkar-Introduction to the sāmkhya- 

karikā with the Commentary of Gaudapada.] ककिा ‘शांख’ या मळू प्रितगकाच्या नािािरून ‘साांख्य’ हे या शास्त्रािे 
नाि पडले असाि,े असे िैत्रकसह र्वण इत्यादी विद्वान मानतात. 

 
 साराांश, ‘साांख्य’ शब्दािरून या शास्त्रात ककिा तांत्रात अनेक तत्त्ि े असून हा ज्ञानमार्ग आहे, हे 
वनवश्चतपणे सूवित होते. 
 
 तथावप प्रािीन काळात ‘साांख्य’ शब्द सिगत्र एकाि अथाने िापरला जात होता असे वदसत नाही. 
उदाहरणाथग, िर्िद् र्ीतेतील ‘साांख्य’ शब्दािा अथग आवण 
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साांख्यकावरकाांत साांवर्तलेले ‘साांख्यदशगन’ एक नव्हे. तसेि साांख्यदशगनात सिग काळाांत प्रकृवत ि पुरुि या 
कल्पना मध्यिती म्हणून स्िीकारल्या रे्ल्या असल्या, तरी इतर कल्पना विन्न विन्न ि िरिेिर बदलत रे्ल्या 
आहेत असे वदसते. महािारतात सेश्वर आवण वनरीश्वर असे साांख्यदशगनािे दोन प्रकार उल्लखेलेले 
आढळतात. साांख्य-वििारातली ती उत््ाांती लक्षात घेण्याजोर्ी आहे. 
 

स ांख्यर्रांर्र  
 

ईश्वरकृष्णाने आपल्या ‘साांख्यकावरका’ या ग्रांथात[१०. साांख्यकावरका ७०, 
+ ‘केदारविजय’ या ग्रांथातील अध्याय २८, २९, ३० मध्ये ‘कवपत्थ’ (किठे, ता. तासर्ाांि, वज. साांर्ली) या क्षेत्रािे िणगन असून तेथे कृता, ते्रता, 
द्वापर आवण कवल या िार युर्ाांत अनु्मे कवपलमुनी, आवदमाधि, बालकृष्ण आवण वबराडवसद्ध असे वसध्द होऊन रे्ले, असा उल्लेख आहे. 

पद् मपुराणातील ‘वसद्धखांड’- ही याि क्षते्राविियी आहे.] या शास्त्रािी रु्रुपरांपरा वदली आहे. तो म्हणतो-  
  
 “एतत् र्ववत्रमग्रयां मुविर सुरयेऽिुकम्प्र्य  प्रददौ I 
 आसुवररवर् र्ञ्चविख य तेि च बहुध  कृतां तन्द्त्रम्  II” 
 
यािरून ती अशी : 
 कवपल ⟶ आसुवर ⟶ पांिवशख ⟶ इतर आिायग. 
 

१. कवर्ल 
 

कवपल हा या शास्त्रािा आद्य प्रितगक मानला जातो. यािा उल्लेख ‘मुवन’ + ‘सिगज्ञ’ ‘महर्मि’ 
‘वसद्ध’ ‘आवदविद्वान्’ असा आदराने नेहमी केला जातो. तो जन्मताःि सिगज्ञ होता असे मानले जाते. 
श्वेताश्वतरोपवनिदात[श्वेताश्वतर ०५, २.]  ‘ऋलिं प्रस तां कवर्लां  यस्तमगे्र ज्ञ िैर्थबभर्थत ि यम िां च र्श्येत्’ (‘जो 
जन्माला आलेल्या कवपलऋिीला पाहतो आवण तो जन्माला आल्यािर त्याला आपल्या सिग प्रकारच्या 
ज्ञानाने सांपन्न करून पोसतो’) असे परमात्म्याच्या सांबांधात म्हटले आहे, तर िर्िद् र्ीतेत[िर्िद्-र्ीता १०-

२६] ‘वसद्ध ि ां कवर्लो मुवििः’ असे त्याला उदे्दशून म्हटले आहे. ऋग्िेदातही[ऋग्िेद १०-२६. १०-]  ‘दि ि ां 
एकां  कवर्लम्’ असा एक उल्लेख आहे. महािारताच्या शाांवतपिातही [महािारत, शाांवतपिग २६९, ३००.]  त्यािा 
अनेक िेळा उल्लेख येतो. िार्ितपुराणात [िार्ित ३, २५, १.] तो देिहूतीिा पुत्र असून त्याला ‘िासुदेिािा 
अितार’ असे म्हटले आहे. परांतु असे 
 
अनेक उल्लेख असलेला कवपल एक की अनेक, पौरावणक [मॅक्समुल्लर, कोलब्रुक, कीथ आवण याकोबी याांना कवपल ही 
ऐवतहावसक व्यिी असािी असे िाटत नाही. तर र्ाबगला ती तशी होती असे िाटते. पहा-  
(scanning image) 
Introduction : Tattva kaumudi, 

,,  Edited by Dr. Ganganath Jha 
 Dr. Har Dutt Shrma and 
 Dr. M. M. Patkar 

“Garbe criticizing the views af Max Mullar and Colebrook, believes that the traditionally handed down name of Kapila cannot be 
regarded as fictitions; there is another support in the name of the town Kapilavastu of Buddhists.” 
  -(Samkhya-Yoga 2 (3))  
“Keith on the other hand, opines that Kapila was not a historical person as he is found identified with Agni or VIshnu or Shiva and 
is, therefore, another name for ‘Hiranyagarbha.’ ” 
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-(Samkhya System 9)] की ऐवतहावसक याबद्दल विद्वानाांत मतिेद आहेत. त्याांिा वििार करता एक र्ोष्ट 
वनवश्चत वदसते की, अनेक कवपल असले तरी साांख्यशास्त्रािा प्रितगक कवपल हा बराि प्रािीन म्हणजे 
बुद्धापूिीिा असून त्याने साांख्यशास्त्रािी नव्याने रिना केली. ‘प्रितगक’ यािा अथग ‘शास्त्रीय पाया देऊन स्स्थर 
करणारा वहरीरीिा परुस्कता’ असा अथग करणे योग्य आहे. कारण साांख्यमत हे त्या आधीिे म्हणजे बरेि 
प्रािीन आहे. ‘साांख्यसूत्र’ हा ग्रांथ कवपलाने वलवहला असे परांपरा मानते. पण तो ग्रांथ अलीकडिा (इ. स. ९ 
व्या शतकानांतरिा) असल्यामुळे आद्य कवपलाशी त्यािा सांबांध नाही, असे बहुसांख्य[डॉ. त्र्यां. र्ो. माईणकर 
(Samkhya-Karika of Isvarkrishna with the com. Of Gaudapada) 

डॉ. स. अ. डाांरे् (‘कहदुधमग आवण तत्त्िज्ञान’)] विद्वान मानतात. िािस्पवतवमश्राांनीही तो कवपलािा ग्रांथ आहे, असा 
उल्लेख केला नाही. पां. उदयिीरशास्त्री[ “Antiquity of the Samkhya Sutras.”  

  (P. C. Lahore, pp, 855-882)]  मात्र तो कवपलािाि आहे आवण या साांख्यसूत्राांत प्रवक्षप्त िार् बराि आहे; 
त्यािप्रमाणे ‘िवष्टतांत्र’ हा ग्रांथ कवपलािाि आहे, असे मानतात. अथात तो ग्रांथ आज उपलब्ध नाही. 

 
२. आसुवर 

 
शतपथब्राह्मणात ‘आसुवर’ यािा उल्लेख येतो. तो आसुवर आवण साांख्यशास्त्रािा कवपल-वशष्य 

आसुवर एकि की विन्न हा विद्वानाांच्या मतिेदािा वििय आहे. आसुवर नािािी एखादी ऐवतहावसक व्यिी 
होऊन रे्ली की नाही, याबद्दलही मतिेद आहे. [र्ाबग आवण कीथ याांना ती ऐवतहावसक व्यिी आहे, असे िाटत नाही. पहा-   
 Introduction : (to) Tattva-Kaumudi-P. 12 Tr. Ganganath Jha. by Dr. Har Dutta Sharma and Dr. M. M. Patkar (Oriental 
Book Agency, Poona  2  1965. “Kaviraj Gopinath thinks him to be a historical person (Jaymangala- Introduction P. 3) But Garbe 

and Keith are opposed to this view”. (Samkhya System PP. 47, 48. Samkyayoga PP. 2-3)] परांतु ईश्वरकृष्ण, 
महािारतकार व्यास, र्ोपीनाथ कविराज, हवरिद्र इत्यादींनी आसुरीिे ऐवतहावसकत्ि मान्य केले आहे. 
यािा ग्रांथ सध्या उपलब्ध नाही. 

 
३. र्ांचविख 

 
परांपरेनुसार हा आसुरीिा वशष्य होय. महािारत[आसुरे: प्रथम वशष्यां यमाहुवश्चरजीविनम् I 

पांिस्त्रोतवस वनष्णाताः पांिरात्रविशारदाः II 

   महािारत, १२, २१८,१२.]  आवण बौद्ध िाङ मय याांत पांिवशखािा उल्लखे आहे. त्याने ‘िवष्टतन्त्र’ 
हा ग्रांथ वलवहला, असे ईश्वरकृष्ण ि विनी परांपरा मानते. पांिवशखािे ग्रांथ विद्वानाांना मान्य आवण सामान्याांना 
माहीत होते, असे अन्य ग्रांथाांतील त्याांच्या उल्लेखाांिरून वदसते. तो इसिी सनाच्या पवहल्या शतकात होऊन 
रे्ला. त्याने साांख्यशास्त्रातील वििाराांिा बराि प्रसार केला. 

 
४. ईश्वरकृष्ट्र्ण 

 
 ‘साांख्य तत्त्िज्ञानािा सिांत आधीिा समग्र ग्रांथ’ जो ‘साांख्यकावरका’ त्यािा ईश्वरकृष्ण हा कता 
होय, त्यािा उल्लेख युविदीवपकाकाराने ‘िर्िान ईश्वरकृष्ण’ असा केला असून स्िप्नेश्वर त्याला ‘ईश्वरकृष्ण 
कावलदास’ असे म्हणतो. यािा काल साधारणपणे इ. स. ४ थे ककिा ५ ि ेशतक मानला जातो. परांतु तो 
याहूनही प्रािीन (इ. स. १ ले शतक) असािा, असे श्री. बलदेि उपाध्याय याांिे मत आहे. या ग्रांथािे विनी 
िािाांतर झाले असून त्यािा लेखक ‘िेन-तो’ हा आहे, यािे मूळिे नाि ‘परमाथग’ असे असून त्याने िसुबांधू 
या बौद्ध पांवडतािे िवरत्र वलवहले आहे. ते विनी िािेत आहे. त्यात िसुबांधूिा रु्रू हा ईश्वरकृष्णािा 
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समकालीन प्रवतपक्षी होता, असा उल्लखे आहे. त्यािरून ईश्वरकृष्णािा काल सुमारे इ. स. ४५० असािा 
असे डॉ. टककसू याांिे म्हणणे आहे. पण डॉ. स्व्हन्सेंट स्स्मथ याांच्या मते िसुबांधूिा कालि इ. स. च्या 
ििथ्या शतकात (२८० ३६०) नेला पावहजे. तेव्हा त्या मानाने ईश्वरकृष्णािा कालही सुमारे दोनश ेिि ेमारे् 
म्हणजे इ. स. २४० च्या सुमारास न्यािा लार्तो, असे कै. बा. र्ां. वटळक [र्ीतारहस्य पृ. १३८ (तळटीप)] याांिे मत 
आहे या ग्रांथािी ‘वहरण्यसप्तवत’ ‘सुिणगसप्तवत’ ‘कणर्सत्तरी’ अशीही नाि े आहेत. यािरून त्यात सत्तर 
कावरका आहेत, हे कळून येते. ‘अनुयोर्द्वारसूत्र’ (इ. स. १००) या जैन ग्रांथात ‘कणर्सत्तरी’ िा उल्लेख 
आला आहे. तेव्हा ईश्वरकृष्ण त्यापूिीि होऊन रे्ला असला पावहजे. 
 

किध्यिास आवण ईश्वरकृष्ण या दोन िेर्ळ्या व्यिी नसून त्या एकि आहेत, असे डॉ. ए. बी. 
कीथ ि डॉ. टककसू याांिे म्हणणे आहे. पण ते सिगमान्य नाही. 
 

डॉ. त्र्यां. र्ो. [Introduction to the Samkhya Karika of Isvarakrishna with the Commentary of Gaudapada.]  
माईणकर याांनी उत्तररामिवरतािा टीकाकार घनश्याम याच्या उल्लेखािरून आवण स्िप्नेश्वरानेही 
‘ईश्वरकृष्ण कावलदास’ असा उल्लेख केला आहे, त्यािरून ‘ईश्वरकृष्ण आवण महाकिी कावलदास एकि 
होते’ असा वनष्किग काढला आहे. या मताच्या पुष्टीसाठी त्याांनी साांख्यकावरकाांिी िािाशलैी-विशिेताः 
उत्तराधातील-  कशी काव्यमय आहे हे दाखविण्यािा प्रयत्न केला आहे. अथात काव्य आवण तत्त्िज्ञान 
याांिा सुांदर वमलाफ या ग्रांथात साधला आहे, हे कुणालाही मान्य करािे लारे्ल. 

 
‘साांख्यकावरका’ हा अत्यांत लोकवप्रय असा शास्त्रीय प्रमाणग्रांथ असल्यामुळे त्यािर अनेक टीका 

वलवहल्या रे्ल्या आहेत. या ग्रांथाने ईश्वरकृष्णाला अमर केले आहे. 
 

ईश्वरकृष्ण हा वनरीश्वरिादी होता, असे म्हटले जाते. कारण त्याच्या या ग्रांथात ईश्वरािा उल्लेख 
नाही. त्यािे साांख्यतत्त्िज्ञानही  याि कारणामुळे ‘वनरीश्वरिादी’ म्हटले जाते, सृष्टीच्या उत्पत्तीस आवण 
धारणेस ईश्वरािी जरुरी त्याला िाटली नाही. तसेि मोक्षािस्थेतही ईश्वरस्िरूपी वमळणे असे न मानता 
‘कैिल्य’ म्हणजे एकाकीपणा (Aloneness) म्हणजेि मोक्ष असे तो मानतो. एस्. एस्. 
सूयगनारायणशास्त्री [अ पहा “ … … taking the work as it stands, it is possible to contend that the author was interested 
not in denying God so much as in trying to do without Him”. Introduction to the Samkhya Karika of Isvarakrshna-Edited 

& Translated by S. S. Suryanarayanashastri i. P. XX] म्हणतात त्याप्रमाणे “हा ग्रांथ जसा आहे तसा घेतला तर 
असे विधान करणे शक्य आहे की, ईश्वराला नाकारण्यापेक्षा त्याच्या िािून तत्त्िज्ञान वसद्ध करण्यािा 
प्रयत्न करणे यात त्याला अवधक रस होता.” प्रकृवत-पुरुि इत्यावद तत्त्िे त्याने िेदाांतून घेतली असल्याने 
तो िेदाांना मानत असला पावहजे. िािस्पवतवमश्राांच्या िाष्यातही तसे सुिविले आहे. तेव्हा तो पारांपावरक 
अथांने वनरीश्वरिादी म्हटला, तरी िेद प्रमाण मानणारा, आत्म्यािे अस्स्तत्ि मानणारा या अथाने 
आस्स्तक आहे, असे म्हणणे अनुवित होणार नाही. 
 

व चस्र्वतवमश्र 
 

ईश्वरकृष्णाच्या ‘साांख्यकावरका’ ग्रांथािर ‘तत्त्िकौमुदी’ ही टीका वलवहणारा िािस्पवतवमश्र हा 
एक प्रकाांडपांवडत होता. तो वमवथलेिा रवहिासी असून ब्राह्मण होता. याच्या रु्रूिे नाि वत्रलोिन होते. 
न्यायमांजरीकार जयांतिट्ट त्यािे रु्रू होते, असे काहींिे मत आहे, पण ते बरोबर नाही असे सांशोधक 
मानतात. ‘मृर्’ उपाधी धारण केलेल्या देिपाल नािाच्या वमवथलेच्या राजािा त्याला आश्रय होता. 
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त्यािा काल ९िे शतक (इ. स. ८४२) असािा, असे मानले जाते. म. म. डॉ. र्ांर्ानाथ झा याांिीही या 
मताला पुष्टी आहे. पण वदनेशिांद्र िट्टािायग, म. म. श्रीहरप्रसादशास्त्री, श्री. किध्येश्वरीप्रसाद वद्विेदी 
याांच्या मते तो इ. स. १००० च्या जिळपास असािा. 
 

िैशवेिक दशगन सोडून इतर पािही आस्स्तक दशगनाांिर त्याने टीकाग्रांथ वलवहले असून त्याांिा 
दजा श्रेष्ठ आहे. त्याने ब्रह्मसूत्र शाांकरिाष्यािर ‘िामती’, सुरेश्वराच्या ब्रह्मवसद्धीिर ‘तत्त्िसमीक्षा’, 
ईश्वरकृष्णाच्या साांख्यकावरकाांिर ‘तत्त्िकौमुदी’, पतांजलीच्या योर्सूत्रिाष्यािर ‘तत्त्ििैशारदी’, 
उद्योतकाराच्या न्यायिार्मतकािर ‘न्यायिार्मतकतात्पयग’ आवण त्याि दशगनािर ‘न्यायसूिीवनबांध’, 
िाट्टमतािर ‘तत्त्िकबदू’ आवण मांडनवमश्राच्या ‘विवधवििेक’ या ग्रांथािर ‘न्यायकवणका’ हे टीकाग्रांथ 
वलवहले असून ते त्या त्या दशगनात मान्यता पािले आहेत. 
 

‘िामती’ हा त्याच्या ब्रह्मसूत्रशाांकरिाष्यािरील ग्रांथ अदै्वतिेदाांतािा अयायास करणाऱ्याला आवण 
विशिेताः शाांकरमत समजून घेऊ इस्च्िणाऱ्याला अत्यांत आिश्यक ि साहाय्यक आहे, असे मानले जाते. 
त्या ग्रांथामुळे अदै्वतमतािा त्या काळिा तो सिगश्रेष्ठ आिायग ठरला. 
 
टीकाकार या दृष्टीने िािस्पवतवमश्रािे स्थान िरिे आहे. मूळ लेखकािी िवूमका पूणगपणे समजून घेऊन 
त्याच्या ग्रांथािे मार्ममक समालोिन आवण स्पष्टीकरण त्याने समथगपणे ि अवधकारिाणीने केले आहे. पण हे 
करीत असताना त्याने आपली दृष्टी साांप्रदावयक सांकुवितपणािी ठेिली नाही, तर विशाल आवण स्ितांत्र 
ठेिली. म्हणून त्याला ‘सिगतांत्रस्ितांत्र’[“Being equally at home in all the systems of Philosophy and yet following none of 
them Vacaspati was designated as ‘सिगतांत्रस्ितांत्र’ master of all systems and relying on none of them’ 
- Dr.Satishchandra Vidyabhushan. 
+ “... इत्यावद न्यायिार्मतकटीकायामविवहतमस्माविाः” 

- साां. का. ९ िरील िाष्य. तसेि साां. का. ५ िरील िाष्य.] असे र्ौरिाने म्हटले जाते. त्याच्या टीकालेखनात कोणताही 
पूिगग्रह नसतो; ककिा पक्षपातही नसतो. त्या ग्रांथािरील प्रवतिाद्याच्या आके्षपाांिे तो समथगपणे खांडन करतो. 
त्याच्या टीकेत प्रामावणकपणा, सत्यदशगनािी तळमळ, समन्ियािी दृष्टी आवण प्रजे्ञिी पवरणतािस्था 
(maturity) वदसून येते. त्याने वदलेल्या अितरणाांिरून आवण उल्लेखाांिरून त्यािे िौफेर पाांवडत्य आवण 
सूक्ष्म प्रज्ञा याांिा प्रत्यय येतो. कधी कधी विििेनाच्या ओघात तो आपल्या स्िताःच्या टीकाग्रांथािाही + 
उल्लेख करतो. पण यात त्यािा अविमान नसतो. नम्रताि असते. िैवदक तत्त्िज्ञानाच्या विविध शाखाांिा 
परामशग अशा प्रिािी ि समथग रीतीने त्याने घेतल्यामुळे त्याांिी विद्वज्जनाांत आवण सामान्य लोकाांत प्रस्थापना 
करण्यास त्याने मोठाि हातिार लािला; आवण बौद्ध िर्ैरे अिैवदक शाखाांिा त्याविरुद्ध असलेला दािा 
खोटा ठरविला. क्ववित प्रसांर्ी त्याांना उदे्दशनू तो कडक शब्दही [“म्लेच्िावदविाः पुरुिापसदैाः पशुप्रायैाः पवरग्रहद् बौद्धव्यम् ”- 

साांख्यकावरका ५ िरील िाष्य] िापरतो. अमलानांदासारखे प्रािीन लेखक, त्याने िैवदक परांपरा कशी जोपासली 
आवण पुढे नेली यािे वदग्दशगन करतात, तर प्रा. दासरु्प्त आवण डॉ. राहुल साांकृत्यायन याांसारखे अिािीन 
त्याला शांकरािायांच्या तत्त्िज्ञानािा थोर उद् र्ाता मानतात. न्यायिार्मतकािर त्याने वलवहलेल्या 
‘तात्पयगटीका’ या ग्रांथामुळे विद्वानाांत तो ‘तात्पयािायग’ म्हणून प्रवसद्ध झाला. शाांकरमताकडे त्यािा 
स्ििािताः अवधक कल असल्यामुळे त्यािा प्रिार त्याने प्रिािीपणे केला आवण शांकरािायांच्या कीतीत िर 
घातली. शांकरािायांच्या पट्टवशष्याांपैकी सुरेश्वरािायग यािाि तो अितार होता, असे काहीजण मानतात. 

 
साांख्यकावरकाांिर अनेक सांस्कृत टीका वलवहल्या रे्ल्या आहेत: सुिणगसप्तवत, र्ौडपादािे 

साांख्यकावरकािाष्य, माठरिृवत्त, युविदीवपका, शांकरािी जयमांर्ला, िािस्पवतवमश्रािी 
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साांख्यतत्त्िकौमुदी, राजिार्मतक, नारायणतीथािी साांख्यिांवद्रका, रामकृष्ण िट्टािायांिी साांख्यकौमुदी 
इत्यादी. या सिग टीका त्याांतील वििार समजून घेण्यास साहाय्यक आहेत यात शांका नाही. 
र्ौडपादिाष्यही सुर्म ि सरस आहे. तथावप या सिांहून िािस्पवतवमश्राच्या टीकेिे स्थान िैवशष्यपूणग 
आहे. 
 

टीकाकार म्हणून त्यािे जे िणगन िर केले त्या त्याच्या रु्णाांिा प्रत्यय या टीकेत अथात येतोि. 
ही टीका सविस्तर, समतोल, सखोल आवण वििेिक असून वजज्ञासूांना आवण विद्वानाांनाही वप्रय झाली 
आहे. प्रासावदक असूनही अथगर्िगतेमुळे ती प्रौढ िाटते. तीिर सांस्कृतमध्ये सहा टीका उपलब्ध आहेत. 
यािरूनही वतिी लोकवप्रयता आवण रु्णित्ता वदसून येते. 
 

येथे िािस्पतीच्या मोहक आवण शास्त्रपूत र्द्य िािाशलैीिा आिजूगन उल्लेख केला पावहजे. तीत 
आिेश[उदा. ‘न वह नीलां  वशस्ल्पसहसे्त्रणावप पीतां कतुिं शक्यते ।’-साां. कावरका ९ िरील िाष्य.]  आहे, तळमळ आहे, वििय स्पष्ट 
करून सुर्म करण्यािी कला आहे. उपरोधािी आवण क्ववित विनोदािी  [उदा. ‘तथा ि न वसद्धसाधनां 
नैयावयकतनयैाः उद् िािनीयम्।’ कणिक्षिरणतनयााः’ ‘नन्िेते परस्परविरोधशीला रु्णााः सुन्दोपसुांदित् परस्परां ध्िसन्ते ...’। साां. कावरका १३ 

िरील िाष्य.] झाक आहे, तीत काव्यमयता[२६. उदा. शेिटिा शुिेच्िापर श्लोक :-   
मनाांवस कुमुदानीि बोधयन्ती सताां मुदा । 

श्रीिािस्पवतवमश्राणाां कृवताः स्यात्तत्त्िकौमुदी ॥] आवण प्रसन्नता आहे आवण प्रवतपादनातील खोलीला शोिेल असा प्रौढ, 
डौलदार आविष्कार आहे. वतला विद्वते्तिा [उदा. िेद, उपवनिदे, न्याय, अदै्वत िेदाांत, िैशवेिक, मीमाांसा. व्याकरण, अलां कारशास्त्र, 

बौद्ध- जैन-  िािाक याांिी दशगने इ. िे उल्लखे अधूनमधून ‘तत्त्िकौमुदीत’ येतात.] आवण बहुश्रुततेिा सुर्ांध आहे. आवण मूळ 
विियािरील प्रितु्ि पेलण्यािे ि व्यि करण्यािे सामथ्यग आहे. 

 
शब्दाांच्या मार्ममक व्युत्पत्ती 
[उदा. प्रकरोवत इवत प्रकृवताः  (साां.का. ३ िरील िाष्य) 
  समेत्य उदयाः समुदयाः  (साां.का. १६ िरील िाष्य) 

पुवर स्थूलशरीरे शतेे इवत परुुिाः  (साां.का.  ४१ िरील िाष्य)] आवण एकाि शब्दािे[उदा. ‘ि’ या पदािे अनेक अथग-   
१) िकार : अप्यथगक : (साां.का. ११ िरील िाष्य) 
२) िाः समुच्चये  (साां.का. १२ िरील िाष्य)] 

 अनेक अथग देण्यात ती ितुर आहे. या विवशष्ट शलैीमुळे मूळ ग्रांथािी खरी ि पक्की समज येण्यास त्याच्या 
टीकेिी खूपि मदत होते हे वनर्मििाद आहे. म्हणनूि तारानाथ िािस्पती याने या थोर टीकाकारािे असे 
िणगन केले आहे-   

 
 

“व चस्र्तेवपचोभङ गां वेवि व चस्र्वतिः स्वयम्। 
वसन्द्ध ि म ियज्ञ िे वसन्द्धुरेव भवत्यलम् ॥” 

 
(‘िािस्पतीने केलेला िाणीिा प्रमाद िािस्पतीलाि समजणार. समुद्राांिी खोली वकती असते हे 

समुद्रि जाणू शकतो.’) 
 

साराांश, ‘िािस्पती’ (म्ह. बृहस्पती) हे त्यािे नाि साथग आहे असेि म्हणािे लार्ते. वशिाय तो 
नुसताि विद्वान नव्हता, तर िाविक साधक होता, हे त्याने आपल्या ग्रांथाच्या सुरुिातीस जे िांदन आवण 
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शिेटी जे िर्िांताला समपगण केले आहे, त्यािरून कळून येते. या ‘नीवतनौकणगधारािे- 
शास्त्रमार्गदशगकािे-वदव्यत्ि प्रिीतीला आल्याने आपले ‘कर’ सहजि ‘जुळतात’! 
 

स ांख्यि स्त्र चे प्रमुख वसद्ध ांत 
 

सृष्टीिे आवण तीमधील जीिनािे खरे स्िरूप आवण रहस्य समजले म्हणजे दुाःख कायमिे 
नाहीसे होते. अज्ञान हे दुाःखािे कारण असून ज्ञान हे दुाःखनाशािे कारण आहे. कोणतेही ‘दशगन’ ककिा 
तत्त्िज्ञान हेि ज्ञान करून देण्यािा प्रयत्न आपापल्या परीने करीत असते. 
 
 या दृष्टीने साांख्यशास्त्राने आपले कोणते वसद्धाांत माांडलेॽ 
 

१. प्रकृवत : म ल िड तत्त्व 
 

साांख्याांिा पवहला वसद्धाांत असा की, या साऱ्या विराट विश्वािा जो पसारा आहे आवण त्यात जी 
प्रिांड उलाढाल िालू आहे त्या सिाच्या बुडाशी एकि मूल तत्त्ि आहे. ते अव्यि, स्ियांिू, एकवजनसी, 
अनादी आवण सिगव्यापी आहे. त्याला त्याांनी ‘प्रकृवत’ असे म्हटले आहे. ही प्रकृती अिेतन असून 
वतच्यातून सारे विश्व विवशष्ट प्रव्येने उत््ाांत झाले आहे. द्रव्य एक असले तरी बाह्य पदाथांत रु्ण 
िेर्िेर्ळे वदसतात. उदाहरणाथग, फूल, दर्ड, माती, काि इत्यादी. त्याांिी सांर्ती कशी लािायिीॽ 
याला साांख्याांिे उत्तर असे आहे की, ‘प्रकृवत’ या मूल तत्त्िामध्ये सत्त्ि, रज आवण तम हे तीन रु्ण 
साम्यािस्थेत असून सृष्टीिी वनर्ममती होत असताना हे रु्ण त्या त्या पदाथांत कमी अवधक प्रमाणाांत 
असतात. त्यामुळे ते तसे त्या पदाथांत वदसून येतात. प्रकृती ही अनादी आवण सिांिे मूळ कारण 
असल्यामुळे वतला दुसरे कारण नाही. ‘अव्यि’ अशा या प्रकृतीपासून सिग ‘व्यि’ पदाथग वनमाण होतात. 
त्याांत काही स्थूल तर काही सूक्ष्म असतात. उदाहरणाथग, दर्ड, माती, झाडे शरीरे इ. पदाथग स्थूल 
असून मन, बुद्धी, आकाश हे व्यि असले, तरी सूक्ष्म आहेत. ही उत््ाांती कशी होते हे साांख्यशास्त्राने 
काटेकोरपणाने तपशीलिार साांवर्तले आहे. अशा रीतीने सृष्टीतील अिेतन आवण र्वतमान पदाथांच्या 
मूळ एक तत्त्िािी आवण त्यातून सृष्टीच्या वनर्ममतीिी (ककिा उत््ाांतीिी) व्यिस्था ‘प्रकृवत’ या तत्त्िाने 
पवरणामिादाने साांख्यशास्त्र लािते. हीि िेदाांत्याांिी ‘माया’ आवण तांत्र-िविसावहत्यातील ‘देिी’ होय. 
 

 
रु्रुिं-म ल चेति तत्त्व 

 
पण या र्वतमान सृष्टीच्या पसाऱ्यामारे् आणखीही एक तत्त्ि असून त्याला साांख्यशास्त्राने ‘पुरुि’ 

ककिा ‘ज्ञ’ असे म्हटले आहे. हा पुरुि मात्र अनादी असला तरी प्रकृतीहून सिगस्िी विन्न आहे. तो स्स्थर, 
अकता, वनरु्गण, वनराकार, शुद्ध आवण केिल आहे. प्रकृतीला पाहणारा कोणी तरी द्रष्टा असला पावहजे; 
वतिा िोर् घेणारा कोणी तरी िोिा असला पावहजे आवण वतला जाणणारा कोणी तरी ज्ञाता असला 
पावहजे. पुरुि हा असा द्रष्टा, िोिा आवण ज्ञाता आहे. तो स्ितांत्र  आहे. अशा रीतीने प्रकृवत आवण पुरुि 
एकमेकाांहून सिगस्िी विन्न आहेत. प्रकृवत अिेतन, तर पुरुि सिेतन; प्रकृवत वत्ररु्णात्मक, तर पुरुि 
वनरु्गण. प्रकृवत आांधळी तर पुरुि साक्षी. पण या पुरुिािे सावन्नध्य ककिा सांयोर् असल्यामुळेि प्रकृवत ही 
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सृष्टीिी वनर्ममती, पालन आवण सांहार हा खेळ खेळते. आांधळा आवण पाांर्ळा याांच्या सहकायाप्रमाणे याांिे 
हे सहकायग आहे. 
 

पुरुिाच्या बाबतीत आणखी एक र्ोष्ट येथे लक्षात ठेिणे जरूर आहे. ती म्हणजे हा पुरुि 
साांख्यशास्त्राप्रमाणे प्रत्येक शरीरात िेर्ळा आहे. म्हणजे पुरुि अनेक आहेत. साांख्याांच्या िास्तििादी 
जीिनदृष्टीने हे योग्य आहे.  
 

२. सत्क यपव द 
 

साांख्यशास्त्रािा दुसरा महत्त्िािा वसद्धाांत म्हणजे सत्कायगिाद. या िादानुसार जर्ात निीन असे 
काहीि नाही. जी काये आपणाांस वदसतात, ती त्याांच्या रु्णधमांसह मूळ कारणात असताति. म्हणजे 
कारणामध्ये कायग सूक्ष्म रूपाने असतेि. शून्यापासून कधीि विश्व वनमाण होणार नाही. दुधापासूनि 
लोणी वनघते, पाण्यापासून नाही. कारण दुधात लोणी सूक्ष्म रूपाने असतेि वतळापासूनि तेल वनघते, 
िाळूपासून नाही. म्हणूनि कोणतेही कायग घेतले तरी त्यािे द्रव्याांश ि रु्ण मूळ कारणातही कोणत्या तरी 
रूपाने असताति. या सत्कायगिादाला अनुसरूनि कायगरूप सिग दृश्य पदाथांमारे् कारणरूप मूल द्रव्य 
म्हणून ‘प्रकृवत’ आहे, आवण वतच्यापासूनि सृष्टी वनमाण होते, असे साांख्याांनी अनुमान काढले आहे. 
रामानुजाांिे विवशष्टादै्वत आवण शिै वसद्धाांत याांनीही सत्कायगिाद स्िीकारला आहे. 
 

३. वववेक िे रु्रुिं स मोक्ष 
 

वििेकाने म्हणजे िेर्ळेपणाच्या, िेदाच्या ज्ञानाने पुरुिाला मोक्ष ककिा कैिल्य प्राप्त होते हा 
साांख्यशास्त्रािा वतसरा महत्त्िािा वसद्धाांत आहे. पुरुि हा िस्तुताः स्ितांत्र असूनही, स्िताःिे िेर्ळेपण 
विसरल्यामुळे तो प्रकृतीशी, अथात वतच्या रु्णाांशी समरस होतो, आवण पराधीन बनतो, ि सुख, दुाःख, 
मोह इत्यादींच्या पाशात अडकून पडतो. जन्ममरणाांच्या फेऱ्यात भ्रमत राहतो. तो त्यातून मुि व्हािा 
आवण आपण खरे कोण आहो हे त्याला कळािे म्हणूनि प्रकृती आपले खरे स्िरूप त्याला दाखिीत 
असते. सृष्टीच्या खेळाला असा एक उदात्त उदे्दश आहे, असे साांख्यशास्त्राला सुििायिे आहे. 
 

पुरुि वनरु्गण असून वत्ररु्णात्मक प्रकृती हा जणू त्यािा आरसा आहे. हा आरसा साफ झाल्यािर, 
म्हणजे प्रकृतीिा विकार असलेली बुद्धी सावत्त्िक बनल्यािर, ‘मी वनराळा आवण प्रकृती वनराळी’ असे 
स्िताःिे खरे स्िरूप पुरुिाला या आरशात वदसते, आवण तो सहजि मुि होतो. मोक्ष हाि त्यािा स्ििाि 
आहे. म्हणून प्रत्येकाने शुद्ध बुद्धीने हा प्रकृती आवण पुरुि याांतील वििेक करून ‘केिल’ व्हािे आवण 
आपले दुाःख कायमिे नाहीसे करािे, असा साांख्यशास्त्रािा सांदेश आहे. 
 

असे कैिल्य प्राप्त झाल्यािर तत्काळ देह पडलाि पावहजे, हे साांख्यशास्त्राला मान्य नाही. ते 
म्हणते- “ज्याप्रमाणे कुां िारािे िाक त्यािरील मडके तयार होऊन काढून घेतल्यािरही पूिगसांस्कारामुळे 
पुढे काही काळ वफरत राहते, त्याप्रमाणे कैिल्य प्राप्त झालेल्या मनुष्यािेही शरीर काही काळ वशल्लक  

[साांख्यकावरका ६७ 
+ सप्तत्याां वकल येऽयास्तेऽयााः कृत्स्नस्य िवष्टतांत्रस्य । 
आख्यावयकाविरवहतााः परिादवििर्मजताश्चावप ॥ 
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   साांख्यकावरका- ७२] राहते.” पण तसे ते प्रारब्धिशात रावहले तरी त्या मनुष्याला सुख, 
दुाःख िर्ैरेंिी बाधा होत नाही. त्याच्या हातून नि ेबांधक कमगही होत नाही. प्रकृतीच्या विकाराांशी आपला 
सुतराम् सांबांध नाही, हा त्यािा वनश्चयात्मक वििके असतो. त्यामुळे तो वत्ररु्णातीत म्हणजे जीिन्मुि 
असतो. 
 

ईश्वरकृष्ट्र्ण च्य  सिर क वरक : 
लुप्त क वरक  कोर्णती  -लो. वटळक मत 

 
ईश्वरकृष्णाच्या ‘साांख्य-कावरकाांत एकूण सत्तर (७०) आया होत्या’ असे शिेटच्या 

उपसांहारातल्या + आयांत म्हटले आहे. पण आज साांख्यकावरकाांच्या ज्या प्रती उपलब्ध आहेत त्याांत 
एकुणसत्तर (६९) आयाि आहेत. तेव्हा सत्तरािी आया कोणतीॽ याविियी प्रा. विल्सन याांना प्रथम शांका 
आली. परांतु ती कोठेि न सापडल्यामुळे तो प्रश्न तसाि राहून रे्ला. 
 

कै. बाळ र्ां. वटळक याांनी साांख्यकावरकाांिा त्याांिरील िाष्यासह जेव्हा सखोल अयायास केला, 
तेव्हा त्याांना असे आढळून आले की, ६१ व्या कावरकेिर जे र्ौडपादाांिे िाष्य आहे, ते एका आयेिरील 
नसून दोन आयांिरील आहे, त्यािरून त्याांनी असे अनुमान काढले की, सध्या उपलब्ध नसलेली लुप्त 
आया ६१ व्या आयेनांतरिी असािी. र्ौडपादिाष्यािा मार्ोिा घेत त्याांनी ६१ व्या आयेिरील िाष्यातून 
शब्द घेऊन जी आया बनिली ती अशी-   
 

“क रर्णमीश्वरमेके बु्रवते क लां  र्रे स्वभ वां व  । 
प्रि िः किां विगुपर्णतो हयक्तिः क लिः स्वभ वश्च ॥ ” 

 
मर् ही आया लुप्त का झालीॽ तर कै. वटळक म्हणतात-“ ही आया वनरीश्वरमतािी प्रवतपादक 

असल्यामुळे कोणी तरी ती मार्ाहून काढून टाकली आहे, असे िाटते.” वटळकाांच्या मते “ईश्वरकृष्ण हा 
पक्का वनरीश्वरिादी होता.” [र्ीतारहस्य-बा. र्ां. वटळक पृष्ट १४६-१४७ (तळटीप)] 

 

 श्री. एस्. एस्. पाठक ि सूयगनारायणशास्त्री याांनी कै. वटळकाांच्या य वसद्धाांतािर काही आके्षप घेतले 
आहेत. श्री पाठकाांच्या [“The problem of the Samkhya- Karikas” 

 -Indian Antiquary Vol. L ॥ 1923 pp. 177-181.]  मते (१) ७२ व्या कावरकेत ‘परिादवििर्मजताश् िावप’ म्हणजे या 
आयांत इतराांच्या मताांिे खांडन िर्ळले आहे. वटळकाांनी लुप्त म्हणून  वदलेल्या कावरकेत इतर मताांिा 
(ईश्वरकारणिादी, कालकारणिादी इ. च्या) प्रवतकूल म्हणून उल्लेख आहे. म्हणून ही आया ईश्वरकृष्णािी 
नसािी. (२) ईश्वरकृष्णाने ‘िवष्टतन्त्र’ ग्रांथािरून आया रिल्या आहेत. िवष्टतन्त्रात सृवष्टवनर्ममतीिी कारणे 
म्हणून पािाांिा उल्लखे आहे. या आयेत फि िाराांिाि उल्लेख असून शिीिा उल्लखे नाही. पण ते दोन्ही 
आके्षप वटकण्याजोरे् नाहीत: (१) लुप्त कावरकेत खांडन नसून केिळ परमतािा उल्लखे आहे. (२) सांवक्षप्त 
अशा आयांत मूळ ग्रांथातील सिगि र्ोष्टी असण्यािी अपेक्षा नाही. एखादी िर्ळली जाते. यािरून कै. 
वटळकाांिा वसद्धाांत लक्षात घेण्याजोर्ा ठरतो. सूयगनारायणशास्त्री याांनाही ‘सुकुमारतरां’ यानांतरिी लुप्त 
कावरका (वटळकाांनी वदलेली) सुसांर्त िाटत नाही. डॉ. हरदत्त शमा याांनी त्याांच्या[‘The Tattva Kaumudi ’ Edited 

by Mah. Ganganath Jha and Dr. H. D. Sharma and Dr. M. M. Patkar pp. 159-160] आके्षपाला उत्तर वदले आहे ि 
वटळकमतािे समथगन केले आहे. 
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पां. द. िा. जोर् [साांख्यकावरका – कौमुदीप्रकाश-द. िा. जोर्] याांनाही वटळकाांनी वदलेली कावरका मान्य 

नाही. त्याांनी एक िेर्ळीि आया वदली आहे. साराांश, अजून हा प्रश्न अवनणीत आहे.- जरी वटळकाांिा 
वसद्धाांत सामान्यताः बुद्धीला पटण्याजोर्ा आहे. 

उर्सांह र 
 
असे हे साांख्याांिे दशगन. त्यातल्या काही उणीिा आवण वििाद्य मुदे्द अयायासकाांनी ि वििारिांताांनी 

वनदशगनास आणून वदले आहेत. पवहला आके्षप असा की, साांख्याांनी जीिन हे दुाःखमय आहे ही ठाम 
िूवमका घेतली. जीिनाकडे पाहण्यािा हा दृवष्टकोण वकतपत रास्त आहेॽ ि त्यातून सुटू पाहण्यािा 
प्रयत्न म्हणजे शुद्ध पलायनिाद नव्हे कायॽ दुसरा आके्षप प्रकृवत-पुरुि या दै्वतािा ि पुरुिाच्या 
अनेकत्िािा. ‘जन्म [िारतीय तत्त्िज्ञान पृ. १८८-प्रा. श्रीवनिास दीवक्षत] -मृत्यूांिी विविधता, सुखदुाःखाांिी विन्नता, 
प्रिृत्तींिी विन्नकावलकता िर्ैरेमुळे जे बहुत्ि वसद्ध होते ते जीिािे, पुरुिािे अथिा  आत्मतत्त्िािे नव्हे. ... 
पुरुि हा वनस्सांर्, वनलेप, वनरु्गण आवण केिळ सावक्षस्िरूप मानला आहे. म्हणून िर जी विविधता 
दाखिून वदली ती पुरुिािी असूि शकत नाही. सुख, दुाःख, जन्म, मृत्यू, प्रिृवत्त वनिृवत्त हे विकार त्यािे 
नव्हेत. तो वनर्मिकार आवण केिळ साक्षी आहे. पुरुिाच्या वठकाणी जर रु्ण नाहीत, तर एक पुरुि 
दुसऱ्यापासून िेर्ळा कराियािा कसाॽ... सावक्षिैतन्य अथिा शुद्ध िैतन्य (Pure Consiousness) हे 
एकरूपि असणार.” वतसरा आके्षप असा की, “िास्तविक पुरुि हा ‘केिल’ आहेि मुळी त्यािा 
िेर्ळेपणा ही काही निीन वमळिाियािी र्ोष्ट नव्हे. तरी पण आपण बद्ध आहो, आपणाांस सुखदुाःखाांिा 
स्पशग होत आहे असा भ्रम त्याला होत असतो. हा भ्रम त्याला का व्हािाॽ यािी उपपवत्त साांख्य-दशगनात 
नाही.” आणखी एक आके्षप असा की, मोक्ष वमळतो तो कोणालाॽ पुरुिाला की प्रकृतीलाॽ पुरुि हा तर 
वनत्यमुिि आहे. त्याला मोक्ष वमळेल कसाॽ त्यामुळे (पुरुिािाॽ) मोक्ष हे प्रकृतीिे ध्येय आहे. त्यासाठी 
वतिी धडपड िालू असते. पण प्रकृती ही जड असल्याने अमूक एक वतला साधाियािे आहे ही िािाि 
िुकीिी ठरते. वशिाय, प्रकृतीच्या िोर्ामुळे पुरुिाला वििेकज्ञान का उत्पन्न व्हािे, हे समजत नाही. 
आके्षपकाांिे आणखी म्हणणे असे की, साांख्याांच्या कैिल्यािे ककिा मोक्षािे स्िरूप हे नकारात्मक आहे. ही 
कल्पना आशयरवहत िाटते. तसेि त्याांिा वनरीश्वरिाद. यामुळेि साांख्याांना योर्ािा आश्रय करािा 
लार्ला. “अज्ञान [“कहदू धमग आवण तत्त्िज्ञान”-स. अ. डाांरे् पृ. ४५८] हे खोटे ज्ञान नव्हे, ककिा बावधत ज्ञान नव्हे, तर 
ते अपुरे ज्ञान होय. अपुरे ज्ञानि पुरुिाला प्रकृतीपासून विन्न मानीत नाही. हे कसे वमळिािे यासांबांधी 
साांख्यात स्पष्ट वििेिन नाही. ते योर्ात आहे. साांख्यकावरकेति ओझरता उल्लेख येतो की, प्रकृती ही 
पुरुिापासून विन्न आहे हे ओळखण्यासाठी कितनािी आवण ध्यानािी अपेक्षा आहे. (साांख्यकावरका ६४) 
पण त्यािी पद्धती ही योर्ातून प्राप्त होते.” बादरायण ि त्याांना अनुसरून शांकरािायग याांनीही काही 
आके्षप साांख्यदशगनािर घेतले आहेत. 
 

साांख्यदशगनािर असे आके्षप घेता येणे शक्य आहे, ि तसे ते घेतले रे्लेही आहेत. याांतील बहुतेक 
आके्षपाांना उत्तरेही देता येणे शक्य आहे. प्रथमताः  एक र्ोष्ट लक्षात ठेिणे जरूर आहे की, साांख्यशास्त्र हे 
िास्तििादी आहे. िस्तुस्स्थती जशी आहे तशी स्िीकारून ते पुढे िाटिाल करते. त्यामुळे त्याला दै्वत, 
अनेकत्ि स्िीकारणे िार् पडले. पण पुढे पुढे खोलात तत्त्िपरामशग घेतल्यािर ते र्ळून पडत िालले. 
उदा. पुरुिाच्या दृष्टीने खेळ खेळणारी प्रकृती शिेटी दूर झाल्यािर दै्वत तरी कुठे उरलेॽ [“ … … it 
(Sankhya) concludes with a state when matter as a mutable evolvent, does not exist for the released spirit and this 
conclusion would seem to accord better with the hypothesis that the vision of oneness was being sought after. ” 
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S. S. Suryanarayan  Sastri  (Introduction : Sankhya Karika)] दुाःखिादािा आके्षपही िास्तििादी दृवष्टकोणाने दूर 
करता येण्याजोर्ा आहे. कारण ती तर माणसािी विरांतन समस्या आहे. सारीि दशगने या समस्येतून 
सुटण्यासाठी आहेत. माणसाला भ्रम होतो यािे कारण बदु्धीिी अशुद्धता असे साांख्यदशगनात म्हटले आहेि. 
प्रकृतीच्या िोर्ामुळे प्रकृतीिे सांपूणग स्िरूप पुरुिाला ओळखता येते. मर् तो िोर्ातून सुटतो. मोक्षािे स्िरूप 
िणगन करण्यापेक्षा त्यािा अनुिि येणे हेि अत्यांत महत्त्िािे आहे. तेव्हा त्यािा नकारात्मक आशय असल्याने 
काही वबघडत नाही. शिेटी साांख्य ि योर् ही परस्पराांना पूरक शासे्त्र आहेत, हे साांख्यशास्त्रज्ञाांनी मान्यि 
केले आहे. त्यामुळे योर्ािा आश्रय आके्षपाहग ठरू नये. एखाद्या शास्त्रािी मूळिी र्ृहीतकृत्ये स्िीकारली की, 
त्या दृवष्टकोणातून त्यािा पुढला प्रिास ि अांवतम पूणगतेिा टप्पा ध्यानात घेता येतो ि त्या दृष्टीने तळमळीने ि 
विकाटीने िाटिाल केल्यास सिग शांकाांिे वनरसन होऊन मोक्षािी अनुितूी येते. 

 
म्हणून या वििाद्य र्ोष्टी लक्षात घेऊनही या दशगनािी सखोलता आवण ग्राह्य अशी िेदक 

बुवद्धवनष्ठ उपपत्ती सिगकाळ-विशिेताः आजच्या विज्ञानयुर्ात-मान्य होण्याजोर्ी आहे. ज्ञानमार्ग म्हणून 
त्यातील वििारािे आवण वििेक-सांकल्पनेिे स्थान अग्रर्ण्य आहे. त्याने वििेकाच्या जोडीला िैराग्यही 
पुरस्कारले आहे. त्यामुळे िेदाांतालाही ते पूरक आहे. म्हणून तर र्ौडपाद आवण िािस्पवतवमश्र 
याांसारख्या अदै्वत िेदाांत्याांनी त्यािर िाष्ये वलवहली. 
 

सिग विद्याांतली श्रेष्ठ अशी जी माणसाला मुि करणारी अध्यात्मविद्या, वतिी आस्था असणाराांनी, 
या शास्त्रातील कोटेकोर तपशील समजून घेण्यासाठी आवण स्िताःिे खरे स्िरूप ओळखण्यासाठी 
साांख्यदशगनािा-विशिेताः तत्त्िकौमुदीसह साांख्यकावरकाांिा-सूक्ष्म अयायास, मनन ि ग्रहण केले, तर 
त्याांना ते वनवश्चत लािदायक ठरेल. त्यासाठीि हा सारा लेखनप्रपांि. सांत ज्ञानेश्वराांच्या ‘अमृतातेंही पैजा 
कजकणाऱ्या रवसक अक्षराांत’ या विियािा उपसांहार करणे योग्य ठरेल-  
 

“मि हृदयीं सद गुरु 
िेरे्ण त वरलों ह  सांस रर् रु। 
म्प्हर्णौवि वविेिंें अत्य दरु 
 वववेक वरी ॥” [ज्ञानेश्वरी १-२२.] 

-ॐ तत् सत्-  
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ऋर्णविदेि 
 

‘साांख्यकावरका’ ि त्यािरील िािस्पवतवमश्रािी ‘तत्त्िकौमुदी’ या टीकेिा मराठी अनुिाद 
करताना मला अनेकाांिे साहाय्य वमळाले. अशा प्रकारच्या लेखनाला िालना देण्यािे आवण महाराष्र 
राज्य सावहत्य सांस्कृवतमांडळाला माझा पवरिय करून देण्यािे काम डॉ. म. िा. तर्ारे या ज्येष्ठ बांधुतुल्य 
वमत्राांनी केले. हे काम करीत असता त्याांनी काही महत्त्िाच्या सूिनाही केल्या. तसेि आमिे तत्त्िज्ञ वमत्र 
प्रा. श्रीवनिास दीवक्षत याांनी अनुिादािा काही िार् िािून आिश्यक त्या सूिना केल्या. 
 

वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर; राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर; कन्या महाविद्यालय, 
साांर्ली; विकलग्डन महाविद्यालय, साांर्ली या सांस्थाांच्या ग्रांथपालाांनी आिश्यक ते ग्रांथ उपलब्ध करून 
वदले. 
 

अनेक लहान मोठ्या सांस्कृत, इांग्रजी, कहदी ि मराठी सांदिग-ग्रांथाांिा मला उपयोर् झाला. 
त्याांच्या लेखकाांिे ऋण उल्लेखनीय आहे. 
 

महाराष्र राज्य सावहत्य सांस्कृवत मांडळाने प्रस्तुत अनुिाद करण्यािी अनुज्ञा वदली. तसेि 
तज्ज्ञाांिे अविप्राय ि बहुमोल सूिना मार्गदशगक म्हणून पाठविल्या. त्याांिा मला फारि उपयोर् झाला. 
तसेि या मांडळाने हा ग्रांथ प्रकावशत करण्यािे मान्य केले. 
 

या ग्रांथािी एक मुद्रणप्रत तयार करताना ती वलवहण्यािे काम कु. रेखा िरणकर, कु. आशा 
इनामदार या सुविद्य विद्यार्मथनींनी ि कु. प्रवतिा कुलकणी या आमच्या कन्येने केले. 
 

िर्िांतािे अवधष्ठान आवण सद् रु्रुकृपा याांच्यामुळेि हे अिघड काम पुरे झाले. तसेि स्िामी 
अमलानांद, स्िामी सत्यदेिानांद, ह. ि. प. प्रािायग र्. ब. तथा बापूसाहेब देशमुख, आदरणीय रामराय 
केळकर, ह. ि. प. र्ो. श्री. कुलकणी इत्यादी सत्पुरुिाांिे आशीिाद वमळाले. 
 

या खेरीज अनेकाांनी या कामास उते्तजन देऊन अन्य प्रकारे हातिार लािला.  
 

‘इदां न मम’  .... 
या सिांिे अत्यांत कृतज्ञतापूिगक हार्मदक आिार. 

‘इत्येिा िाङ मयी पूजा 
श्रीमत्सद् रु्रुपादयोाः । 
अर्मपता तेन देिशेाः 
प्रीयताां मे सदावशिाः ॥ 
   हीि शिेटी प्राथगना.  

  - गां. वव. कुलकर्णी 
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साांख्यकावरकाांिा वििय-अनु्म (‘युविदीवपका या टीकेिरून) 
 

 
क वरक  वविंय 
१-२ अपिर्ग-वििार 
३-  ८ अपिर्ािा उपाय 

९-  १४  प्रकृतीच्या कायांिा वििार 

१५-  १६  प्रधानािी वसद्धता  

१७-  २१  पुरुि-  वििार 

२२-  २७  करण-  वििार  

२८-  ३४  करणाांच्या िृवत्त 

३५-  ४५  करणाांिे वििय 

४६-  ५१  पवरणाम-  वििार  

५२-  ५९  शरीर-  वििार 

६०- ६८  अपिर्ािे स्िरूप 

६९- ७२  शास्त्रािा उर्म ि रु्रुपरांपरा.  
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ॐ 
 

ईश्वरकृष्ट्र्णववरवचत 
 

स ांख्यक वरक  
 

(व चस्र्वतवमश्र च्य  ‘तत्त्वकौमुदी’ टीकेसह) 
(मांगल चरर्ण) 

 
लाल, [लक्ष्याथाने रज, सत्त्ि आवण तम या रु्णाांनी युि.] पाांढरी, काळी, अनेक प्रजाांना जन्म देणारी अजा 

(= जन्मरवहत) [अजा-दुसरा अथग ‘शेळी’] अशी एक (प्रकृती), वतला आम्ही िांदन करतो. 

 
जे अज [अज-दुसरा अथग ‘बोकड’. यात श्लेिाने दोन अथांिी िमत्कृती वनमाण केली आहे.] (= जन्मरवहत) (पुरुि) 

सेिा करणाऱ्या वतिा िोर् घेतात आवण िोर् घेतल्यािर वतला सोडून देतात, त्याांना आमिे िांदन असो! 
... ... ...’ 

 
महामुनी कवपल, त्यािा वशष्य आसुवरमुनी, पांिवशख, तसेि ईश्वरकृष्ण याांना आम्ही िांदन करतो 

... ... ... 
 

या जर्ात िस्तुताः श्रोत्याांना जो वििय जाणण्यािी इच्िा असते, तो साांर्णारा ििा असेल तर 
श्रोते त्याच्या िािणाकडे लक्ष देतात. परांतु श्रोत्याांना जो जाणण्यािी इच्िा नाही, असा वििय जर 
एखादा ििा साांर्ू लार्ला तर, “याला लौवकक व्यिहार समजत नाही आवण हा (दुसऱ्याांिे) मनोर्तही 
जाणत नाही” -असे म्हणून श्रोते एखाद्या िेड्यािी करािी त्याप्रमाणे त्यािी उपेक्षा करतात. परमपुरुिाथग 
म्ह. मानिािे सिगश्रेष्ठ ध्येय जो मोक्ष त्यािी प्राप्ती ज्यामुळे होईल, असा वििय त्याांना (म्ह. श्रोत्याांना) 
समजून घेण्यािी इच्िा असते. म्हणून ज्यािा प्रारांि करण्यािी इच्िा आहे त्या शास्त्राविियीिे ज्ञान, 
मोक्षाच्या वसद्धीस कारण असल्यामुळे त्या विियािा वििार ग्रांथकार (पुढील कावरकेत) प्रस्तुत करीत 
आहे- 
 

तीन प्रकारच्या दुाःखाांिे आघात (मनुष्याला) होत असल्यामुळे, ते ज्यामुळे नाहीसे होतील अशा 
उपायाांबद्दल (त्याच्या मनात) वजज्ञासा वनमाण होत असते. 
 

जर असे म्हणाल की, (दुाःख दूर करण्यािे) दृष्ट (= लौवकक) उपाय असल्यामुळे ती वजज्ञासा 
व्यथग (म्ह. अनािश्यक) आहे, तर ते बरोबर नाही. कारण (ते दृष्ट उपाय) वनवश्चत आवण कायमिे (दुाःख 
दूर करणारे) नाहीत. ॥ १ ॥ 
 

(‘दुाःख’-इत्यादीिे स्पष्टीकरण असे -) जर जर्ात दुाःख नािािा पदाथगि नसेल, ककिा असला 
तरी तो दूर व्हािा अशी जर इच्िा नसेल, ककिा तशी इच्िा असूनही जर ते (दुाःख) समूळ नाहीसे होणे 
शक्य नसेल, तर अशा प्रकारे शास्त्राच्या विियाबद्दल वजज्ञासा वनमाण होणार नाही. (दुाःख) मुळासकट 
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नाहीसे होण्यािी अशक्यता दोन प्रकारिी : (एक म्हणजे) दुाःखाच्या वनत्यत्िामुळे सांििणारी आवण 
(दुसरी म्हणजे) त्याच्या वनरसनाच्या उपायािे सांपूणग ज्ञान नसल्यामुळे सांििणारी. 
 

समूळ वनरास होणे शक्य असूनही शास्त्रविियक ज्ञान हा उपाय ठरत नसेल तर ककिा दुसरा 
सुलि असा उपाय उपलब्ध असेल तर ही वजज्ञासा वनमाण होणार नाही. 
 

आता दुाःख नाही, असे नाही. ते दूर करण्यािी इच्िा नसते, असेही नाही.- हे ‘वत्रविध दुाःखािे 
आघात होत असल्यामुळे’ (‘दुाःखत्रयाविघातात्’) या शब्दाांमुळे वसद्ध होते. दुाःखािे त्रय (म्ह. वत्रकूट) 
म्हणजे दुाःखत्रय. ते असे-आध्यास्त्मक, आवधिौवतक आवण आवधदैविक. आता आध्यास्त्मक दोन 
प्रकारिे- शारीवरक आवण मानवसक. िात, वपत्त आवण कफ याांच्या वििमतेमुळे वनमाण होणारे ते 
शारीवरक. काम, ्ोध, लोि, मोह, िीती, मत्सर, वनराशा (इष्ट अशा) विवशष्ट विियाांिे दशगन न होणे 
(म्ह. प्राप्ती न होणे) याांमुळे वनमाण होते ते मानवसक. 
 
 आांतवरक उपायाांनी हे सिग (दुाःख) साध्य[िैद्यकात रोर् (दुाःखे) साध्य ि असाध्य असे दोन प्रकारिे साांवर्तले आहेत. जे 

रोर् दूर करता येतात ते साध्य, ि जे दूर करणे अशक्य ते असाध्य, अशी पवरिािा आहे.] होत असल्यामुळे (म्ह. आटोक्यात येत 
असल्यामुळे) याला ‘आध्यास्त्मक दुाःख’ असे म्हटले. बाह्य उपायाांनी आटोक्यात येते ते दुाःख दोन प्रकारिे- 
आवधिौवतक आवण आवधदैविक. आवधिौवतक हे मनुष्य, पशू, पक्षी, सरपटणारे प्राणी आवण अिेतन पदाथग 
याांपासून उद् ििते तर आवधदैविक हे यक्ष, राक्षस, विनायक, [‘विनायक’ ही विवशष्ट अदृष्टबाधक शिी आहे. वतिी बाधा 
झाली असता ‘िैनायकी शाांती’ करािी असे याज्ञिल्क्यस्ितृीत साांवर्तले आहे. ककिा ‘विनायक’ यािा एक रूढाथग ‘र्णपवत’ असा आहे. तो 
विध्नकता तसाि विध्नहताही आहे. येथे ‘विघ्नकता’ या अथी घेता येईल. दुसरा अथग- विघ्न, अडथळा (Obstacle, Impediment) असा आहे. (V. 

S, Apte-Sanskrit English Dictionary.)] (दुष्ट) ग्रह [‘ग्रह’ यािा अथग ‘झपाटणारे’ विशिे प्रकारिे दुष्ट आत्मे असा आहे. तोही येथे घेता 

येईल.] इत्यादींनी झपाटल्यामुळे वनमाण होते. हे प्रत्येकाच्या अनुििाला येणारे, रजोरु्णािा विवशष्ट पवरणाम 
असलेले असे दुाःख कुणालाही नाकारता येणार नाही. तर अांताःकरणात उद् ििणाऱ्या या तीन प्रकारच्या 
दुाःखाांशी िैतन्यशिीिा जो प्रवतकूल स्िरूपािा सांबांध घडून येतो त्यालाि ‘अविघात’ (आघात) म्हटले. 
दुाःखवनिृत्तीच्या उपायाांिी वजज्ञासा करण्यािे जे कारण-  दुाःख हे प्रवतकूल म्हणनू जाणिते- ते येथिर 
साांवर्तले. सत्कायगिादाप्रमाणे [पुढे साांख्यकावरका ९ िरील तळटीप पहा. तसेि प्रस्तािनाही पहा.] दुाःख सिगस्िी नष्ट करता 
येत नाही. तथावप त्यािा अवििि (पवरहार) होऊ शकतो (म्ह. त्यािर मात करता येते, ते वदसेनासे होऊ 
शकते असा अविप्राय)- हे पुढे [‘एिां तत्त्िायायासात्’ इ. ६४ व्या कावरकेिरील टीकेत.] दाखविण्यात येईल. म्हणून ‘ते दूर 
करण्याला कारणीितू असलेली’ (‘तदपघातके हेतौ’) असे (वजज्ञासेच्या बाबतीत) म्हटले ते योग्य आहे. 
‘तदपघातक’ म्हणजे त्यािा, या वत्रविध दुाःखािा अपघातक (वनरास करणारा). (‘दुाःखत्रय’ हे पद) जरी 
विशिेण (म्ह. या समासात र्ौण) असले तरी (या सामावसक पदामुळे) तेि नात येते ि ‘तत्’ पदाने त्यािाि 
(दुखत्रयािाि) वनदेश होतो. [‘तदपघातके हेतौ’ यातील ‘तत्’ शब्दाने दुाःखत्रयािा वनदेश होतो. परांतु सांस्कृत िाक्यरिनेतील 
समासातील अप्रधान (उपसजगन=विशिेण म्हणून अप्रधान, र्ौण) पदािा ‘तत्’ शब्दाने परामशग होऊ शकत नाही. ‘दुाःखत्रयाविघातात्’ या समासात 
‘अविघात’ पद प्रधान आहे. ि त्याच्या पाठीमारे् त्याच्याशी समासाने जोडलेले ‘दुाःखत्रय’ हे पद उपसजगन म्ह. विशिेण आहे, म्हणून त्यािा परामशग 
‘तत्’ पदाने होणार नाही. परांतु ‘दुाःखत्रय पदाथग मनात बरील समासाद्वारा येतो ि त्यािा वनदेश होऊ शकतो असा िािाथग.] 

 
आशय हा की, (दुाःख) दूर करण्यािा उपाय शास्त्राने साांवर्तलेलाि आहे, दुसरा नाही. 

 
या वठकाणी (आके्षपक) शांका घेतो- “लौवकक उपाय (दुाःख दूर करण्यास समथग) असेल तर ती 

(वजज्ञासा) अनािश्यक आहे.” यािा अथग असा-वत्रविध दुाःख आहे हे मान्य. ते दूर व्हािे अशी इच्िा 
असते, हेही मान्य. तसेि ते दूर होणे शक्य आहे, हेही मान्य. आवण ते दूर करण्यास शास्त्रातून 
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समजणारा उपाय समथग आहे हेही मान्य. तरीही  या उपायाच्या बाबतीत वििारी श्रोत्याांत वजज्ञासा 
वनमाण होईल, हे सयुविक नाही. कारण ते दूर करण्यािा सोपा लौवकक उपाय उपलब्ध आहे. अशी 
एक लोकव्यिहार जाणणाऱ्याांमध्ये ही म्हण प्रिवलत आहे. 
 

“(िाटेत) रुईच्या झाडािर जर मध वमळत असेल, तर डोंर्रािर जाण्यात काय अथग आहेॽ 
(आपणास) हिी ती र्ोष्ट सहज साध्य असताना कोणता शहाणा माणूस कष्ट घेईलॽ” 
 

नामिांत िैद्याांनी शारीवरक दुाःख दूर करण्यािे शकडो सुलि उपाय साांवर्तले आहेत. मानवसक 
दुाःख दूर करण्यासाठी (मनोज्ञ =) मनपसांत (सुांदर) वस्त्रया, (मधुर) पेये, (वमष्टान्न) िोजन, (सुर्ांधी) 
लेप, (उांिी) िसे्त्र, अलां कार इत्यादी विियाांिी प्राप्ती हा सोपा उपाय आहे. याि रीतीने आवधिौवतक 
दुाःखाच्या पवरहारासाठी नीवतशास्त्राच्या अयायासात पारांर्तता, सुरवक्षत वठकाणी िसती इत्यादी सोपे 
उपाय आहेत. त्यािप्रमाणे आवधदैविक दुाःखाच्या वनरसनािे रत्ने, मांत्र, (विशिे प्रकारच्या) िनस्पती 
इत्यादी सुलि उपाय आहेत. 
 

(ग्रांथकार या आके्षपािे) वनराकरण करतो- ‘नाही’ (वजज्ञासा व्यथग नाही) कारण (या उपायाांनी) 
(दुाःख) वनवश्चतपणे आवण कायमिे दूर होत नाही. ‘एकान्त’ म्हणजे दुाःख वनवश्चतपणे दूर होणे. ‘अत्यन्त’ 
म्हणजे दूर झालेले दुाःख पुन्हा न उद् ििणे. ‘एकान्त’ आवण ‘अत्यन्त’ या दोन्हींिा अिाि म्हणजे 
‘एकान्तात्यन्ततोऽिािाः; (‘अत्यन्तताः’ या शब्दातील) तस् हा सिग विििींबद्दल येऊ शकणारा प्रत्यय 
(येथे) िष्ठीविििीसाठी आहे. (आमच्या म्हणण्यािा) िािाथग असा- औिध िर्ैरे, लािण्यिती 
(मनपसांत वस्त्रया, नीवतशास्त्रािा अयायास, मांत्र िर्ैरे उपाय उपलब्ध असूनही त्या त्या आध्यास्त्मक 
इत्यादी (वत्रविध) दुाःखािी वनवश्चत वनिृत्ती होत नाही, असे आढळून येते. त्यामुळे ‘अनैकास्न्तकत्ि’ 
(वनवश्चतपणे वनरास न होणे) आवण दुाःखािी वनिृत्ती झाली तरी ते पुन्हा उद् ििलेले आढळते, म्हणून 
‘अनात्यस्न्तकत्ि’ (कायमिा वनरास न होणे) हे (दोि) सांिितात. म्हणून सुलि असूनही लौवकक 
उपाय, दुाःख वनवश्चतपणे ि कायमिे दूर करण्यास समथग नाहीत. यामुळे (शास्त्रविियक) वजज्ञासा व्यथग 
ठरत नाही, असा अथग. 
 

जरी दुाःख [ग्रांथारांिी मांर्लािरण करण हा वशष्टािार आहे. त्यामुळे ग्रांथ वनर्मिघ्नपणे तडीस जातो. ‘समावप्तकामो मांर्लमािरेत्’ 

इवत श्रुतेाः । या ग्रांथाच्या आरांिी मांर्लािरण वदसत नाही ते काॽ यािे उत्तर.] अमांर्ल असले, तरी ते दूर करणे हे (येथे) 
प्रयोजन असल्याने त्या दुाःखािे वनराकरण हे मांर्लि आहे; म्हणून (प्रस्तुत) शास्त्राच्या आरांिी त्यािा 
(म्ह. दुाःखािा) केलेला उले्लख योग्य आहे ... १. 
 

येथे असा एक आके्षप घेतला जाईल- “(दुाःख नाहीसे करण्यािा) लौवकक उपाय नसू दे. पण 
ज्योवतष्टोम िर्ैरेसारखा ििगिर िालणारा िैवदक यज्ञविधी वत्रविध दुाःख वनवश्चतपणे आवण कायमिे 
नाहीसे करील. म्हणूनि ‘ज्याला स्िर्ग हिा आहे, त्याने यज्ञ करािा’ असे श्रुती साांर्ते. आवण ‘स्िर्ग’ 
म्हणजे ज्यात दुाःखािे वमश्रण नाही, ज्यात कधी खांड पडत नाही, ककिा जे कधी दुाःखाने ग्रासले जात 
नाही असे सुख. केिळ सांकल्पाने प्राप्त होणारे सुख हे ‘स्िर्ग’ या पदिीला योग्य ठरते. (ककिा ‘स्िर्ग’ या 
शब्दाने िाच्य आहे.) दुाःखविरोधी असे विवशष्ट सुख म्हणजे स्िर्ग. तो आपल्या अस्स्तत्िाने दुाःखािा समूळ 
नाश करतो. वशिाय तो नाशिांत नाही. श्रुतीत म्हटलेि आहे- ‘आम्ही सोम प्यालो आवण अमर झालो!’ 
(अथिगवशरस्-३). तो नाशिांत असेल तर (िरील श्रुवतििनात उल्लेखलेले) अमरत्ि कसे शक्य आहेॽ 
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म्हणून अनेक जन्मोजन्मींच्या कष्टाने साध्य होणाऱ्या वििेकज्ञानाहून सुलि असा, मुहूतग, प्रहर, रात्र, 
वदिस, मवहने, ििग इत्यादी काळात आटोपता येणारा, वत्रविध ताप घालिणारा, िैवदक उपाय 
असल्यामुळे (शास्त्र-) वजज्ञासा पुन्हा एकदा व्यथग ठरते.” 
 
 असा आके्षप रृ्हीत धरून (ग्रांथकार) पुढील कावरकेत म्हणतो-  
 

लौवकक उपायाप्रमाणेि िैवदक उपायही (अपूणग) आहे. तो अशुद्धता, विनाश आवण उच्चनीि 
श्रेणी (म्ह. तरतमिाि) याांनी युि आहे. त्याहून िेर्ळा व्यि (म्ह. व्यि सृष्टी), अव्यि (म्ह. प्रकृती, 
प्रधान) आवण ज्ञ (म्ह. जाणणारा पुरुि) याांच्या सम्यक् ज्ञानातून उद् ििणारा (उपाय) अवधक िाांर्ला 
आहे ... ॥ २ ॥ 
 

(‘िैवदक’ या अथी कावरकेत ‘आनुश्रविक’ हा शब्द िापरला आहे. त्यािे स्पष्टीकरण-) 
रु्रुमुखातून ऐकला जातो तो ‘अनुश्रि’, म्हणजे िेद. यािा अथग असा की, “तो फि ऐकला जातो; पण 
कोणाकडून केला (म्ह. वनमाण केला) जात नाही.” त्यात (म्ह. अनुश्रिात, िेदात) असलेला तो 
‘आनुश्रविक, त्यात आढळणारा, त्यािरून समजलेला, असा अथग. 
 

िैवदक कमगकाांडसुद्धा लौवकक उपायासारखेि आहे. कारण ‘वत्रविध ताप वनवश्चतपणे आवण 
कायमिा दूर करू न शकणे’ ही र्ोष्ट दोन्हीमध्ये सारखीि आहे. (येथे) ‘आनुश्रविक’ (= िैवदक) असे 
सामान्यताः म्हटले असले, तरी ते कमगकाांड या अथी घ्यायिे आहे. कारण वििेकज्ञानसुद्धा ‘आनुश्रविक’ 
(म्ह.िैवदक) आहे. तसे श्रुवतििनही आहे-   
 
“अर् (मतेै्रयी), आत्मा जाणून घ्यािा” (बृहदारण्यक, २।४।५). अथात तो प्रकृतीहून िरे्ळा आहे, हे 
ओळखाि.े 
 
 “तो पनु्हा जन्माला येत नाही.” (िाांदोग्य. ८।१५) 
 
(िैवदक उपायासांबांधी) असे[िैवदक उपायसुद्धा लौवकक उपायाप्रमाणे (अपूणग ि सदोि) आहे, हे.] विधान करण्यािे कारण 
(ग्रांथकार) साांर्त आहे- “तो अशुद्धता, विनाश आवण उच्चनीि श्रेणी (तरतमिाि) याांनी युि आहे” सोमादी 
यज्ञाांत पश,ू धान्य इत्यादींिी कहसा साधनितू आहे, ही अशुद्धता होय. या सांदिात िर्िान पांिवशखािायग 
[पञ्चवशखािे मळू ििन- “स्यात् स्िल्पाः सङ कराः सपवरहाराः सप्रत्यिमिगाः कुशलस्य नापकिायालां  कस्मात् कुशलां  वह मे बहिन्यदस्स्त यत्रायमािापां. 

र्ताः स्िरे्ऽप्यपकिगम् अल्पां कवरष्यवत” साांख्यकावरका साांख्यतत्त्िकौमुदीसह, र्या (शके १८५२) प.ृ ३०] म्हणतात-” (यज्ञजन्य 
पुण्यामध्ये कहसाजन्य पापािी) ककवित (सांकर =) िेसळ असते. त्या (पापा) िा पवरहार करता येतो, ते 
(पाप थोडे असते म्हणून) सहन करता येते.” “स्िल्पसांकर “(ककवित वमसळलेले) यािा अथग ज्योवतष्टोम 
िर्ैरेतून वनमाण होणारे जे प्रमुख पुण्य, त्यात पशुकहसा िर्ैरेपासून वनमाण होणे अर्दी थोडे असे 
अनथगकारक पाप वमसळणे. “सपवरहार” (‘पवरहार होण्याजोरे्’) यािा अथग (हे पाप) कोणत्या ना कोणत्या 
प्रायवश्चत्ताने जाऊ शकते. जर हलर्जीपणामुळे प्रायवश्चत्तही घेतले नाही, तर प्रमुख (पुण्य-) कमािे फळ 
(स्िर्ग) जेव्हा वमळते, तेव्हा त्या पापािेही फळ िोर्ाि े लार्ते. तरीही जेव्हा ते फलदू्रप होते तेव्हा 
सहनशीलतेमुळे ते सोसता येते, असा ‘सप्रत्यिमिग’ यािा अथग आहे. कारण (यज्ञकमात) कुशल असलेल्या 
लोकाांना पुण्यसांिारामुळे िालून आलेल्या स्िर्गरूपी अमृतसरोिरात सांिार करताना अत्यल्प पापातून 
उद् ििणाऱ्या दुाःखाग्नीिे कणिर िटके सहन कराि ेलार्तात. [ ककिा सहज सुसह्य होतात.] 
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“कोणत्याही प्राण्यािी कहसा करू नये” हे सामान्य शास्त्रििन “अस्ग्निोमयज्ञात पशूिी हत्या 
करािी” या विशिे शास्त्रििनाने बावधत होते, असे (पूिगमीमाांसकािे) म्हणणे योग्य नाही. कारण 
(दोन्हींत) विरोध नाही. विरोध असेल तेव्हा बलिान शास्त्रििन दुबगल शास्त्रििनाला बावधत करते. येथे 
िेर्िेर्ळे वििय असल्यामुळे कसलाही विरोध नाही. ‘कहसा करू नये’ या वनिेधाने कहसा पापािे कारण 
आहे, असा बोध होतो. ‘यज्ञात ती करू नये’ असे म्हटलेले नाही, आवण ‘अस्ग्निोमात पशूिी हत्या 
करािी’ या िाक्याने यज्ञासाठी पशुकहसा साांवर्तली आहे. ‘तो पापाला कारण नाही ‘असे म्हटले नाही. 
तसे म्हटल्यास िाक्यिेदािा [‘िाक्यिेद’ म्हणजे एकाि िाक्यात दोन विधेये (Predicates) असणे. उदाहरणाथग प्रस्तुत िाक्यािा 
िुकीिा अथग घेतल्यास (१) कहसा यज्ञसाधक आहे आवण (२) ती पापरवहत आहे. अशी दोन विधेये होतील. हा एक दोि मानला जातो.] 
प्रसांर् ओढिेल. आवण पापाला कारण असणे ि यज्ञाला उपकारक असणे याांत कसलाही विरोध नाही. 
कारण कहसा माणसात दोि वनमाण करील आवण (त्याि िेळी) यज्ञाला उपकारक ठरेल. 
 

तसेि ‘विनाश’ आवण ‘तरतमिाि’ िस्तुताः फलासांबांधी असले तरी उपायालक्षणेने िापरले 
आहेत. स्िर्ग िर्ैरे विियीिे विनावशत्ि, (स्िर्ादी) िािपदाथग असून कायगस्िरूप असल्यामुळे (प्रत्येक 
िािकायग विनाशी असते म्हणून) अनुमानाने समजते. ज्योवतष्टोम िर्ैरे (यज्ञ) केिळ स्िर्ािे साधन 
आहे; परांतु िाजपेय िर्ैरे (यज्ञ) सािगिौम आत्मसते्तिे साधन आहे. म्हणजे त्याांत (= त्या दोहोंत) 
तरतमिाि आहे. दुसऱ्याच्या िैििािा मोठेपणा कमी िैिि असलेल्या माणसाला दुाःखी करतो. 
  

वशिाय “आम्ही सोम प्यालो (आवण) अमर झालो!” या ििनात ‘अमर’ हा शब्द विरकाल 
अस्स्तत्िािा बोधक आहे. (विष्णुपुराणात असे म्हटले आहे- “िूत (म्ह. व्यि) सृष्टीिा सांपूणग प्रलय 
होईपयिंतिे अस्स्तत्ि म्हणजे अमरत्ि.” आवण म्हणूनि श्रुती साांर्ते- “कमाने नव्हे, प्रजोत्पत्तीमुळे नव्हे, 
सांपत्तीमुळे नव्हे, तर केिळ त्यार्ाने काहींना अमरत्िािी प्राप्ती झाली. स्िर्ाच्या [ककिा-स्िर्ापलीकडील 

(ह्रदयाच्या रु्हेत ते स्थान विराजत असून-) इ.] पलीकडे अमृतत्ि र्ूढ अशा वठकाणी विराजत असून तपस्िी लोक 
त्यात प्रिेश करतात.” (महानारायण. १०।५). तसेि (दुसरे श्रुवतििन असे आहे-) “ज्या ऋिींना 
मुलेबाळे आहेत, जे सांपत्तीिी इच्िा करतात ते कमामुळे [सकाम कमािी ि त्याच्या फलािी आसिी िासनाबांधामुळे 

पुनजगन्माला कारणीिूत होते, असा िािाथग.] मृत्युमुखी पडले (म्ह. जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात सापडले.); आवण जे 
दुसरे (ककिा श्रेष्ठ) वििेकी ऋिी कमापलीकडे रे्ले ते अमरत्ि पािले.” 

 
तेव्हा हे सिग लक्षात घेऊन (ग्रांथकार) म्हणतो- “या दोन्ही उपायाांहून िेर्ळा असा, व्यि, 

अव्यि आवण पुरुि याांच्या वििेकज्ञानातून वनमाण होणारा उपाय अवधक िाांर्ला.” यािे स्पष्टीकरण 
असे, त्याहून म्हणजे जो अशुद्ध आहे आवण अवनत्य ि तारतम्ययुि फळे देतो अशा सोमपानादीने सांपन्न 
अशा, दुाःखवनिारक िैवदक उपायाहून िेर्ळा असा, कहसा िर्ैरेिे वमश्रण नसल्यामुळे अत्यांत शुद्ध, वनत्य 
ि सिांना समान फळ देणारा (उपाय) पुन्हा पुन्हा श्रुतीने मोक्षप्रद म्हणून साांवर्तल्यामुळे अवधक िाांर्ला 
आहे. (यात) “(दुाःखवनिारण हे) फळ उत्पन्न होणारे असल्यामुळे अवनत्य आहे” असे म्हणणे योग्य नाही. 
कारण  िािरूप (Positive) कायग तसे (अवनत्य) असते; परांतु दुाःखविनाश हा जरी कायग (म्ह. उत्पन्न 
होणारा) असला, तरी तो त्याहून िेर्ळा (म्ह. अिािरूप) आहे. वशिाय (एकदा दुाःख पूणग नष्ट 
झाल्यािर) दुसरे दुाःख उत्पन्न होईल असेही म्हणणे बरोबर नाही. कारण (दुाःखािे) कारण (जे अज्ञान 
ते) नाहीसे केल्यामुळे कायग पुन्हा उद् िित नाही; आवण वििेकज्ञान वनमाण होईपयिंत कारण कायगकारी 
असते. यािे वििेिन पुढे [कावरका १६ मध्ये.] येणारि आहे. 
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(कावरकेिा) शब्दशाः अथग असा-त्याहून, म्हणजे दुाःखवनरसनाच्या िैवदक उपायाहून, ‘प्रकृतीहून 
पुरुि िेर्ळा आहे’ असा प्रत्यय म्हणजे त्यािा साक्षात्कार हाि जो दुाःखवनरसनािा उपाय, तो िेर्ळा ि 
म्हणूनि अवधक िाांर्ला आहे. कारण िैवदक उपाय िेदविवहत असल्यामुळे आवण काही अांशी दुाःख दूर 
करीत असल्यामुळे श्रेयस्कर आहे. तसेि प्रकृती आवण पुरुि याांच्या वििेकािा अनुििही  
 

श्रेयस्कर उपाय आहे. या दोन्ही श्रेयस्कर उपायाांत प्रकृवतपुरुििेदािी प्रिीती हा उपाय अवधक 
िाांर्ला. 
 

“हा कसा उत्पन्न होतोॽ” असे म्हणाल तर (ग्रांथकार) साांर्तो- “व्यिाव्यिज्ञ-विज्ञानामुळे.” 
व्यि अव्यि आवण ज्ञ म्हणजे व्यिाव्यिज्ञ. त्याांिे विज्ञान, वििेकाने ज्ञान म्हणजे व्यिाव्यिविज्ञान. 
आधी व्यिािे ज्ञान, मर् त्यािे कारण जे अव्यि त्यािे ज्ञान आवण ही दोन्ही ज्याच्यासाठी असतात तो 
पुरुि त्यािे ज्ञान, असे ज्ञानाांच्या ्मानुसार येथील प्रवतपादन आहे. या सिांिा िािाथग असा- श्रुती, 
स्मृती, इवतहास, पुराणे यािरून व्यि िर्ैरेंिे वििेकाने श्रिण केल्यािर, (साांख्य-) शास्त्रोि अनुमानाांनी 
त्याांिी व्यिस्था लािािी. त्यानांतर दीघगकालपयिंत वनरांतर ि आदरपूिगक केलेल्या ध्यानयुि अशा 
(वििेक) विज्ञानापासून (हा साक्षात्कार उत्पन्न होतो.) असा अथग. 
 

याबद्दल (ग्रांथकार) पुढे साांर्णारि आहे की, 
  

“अशा रीतीने (या तत्त्िज्ञानािा अयायास केल्यामुळे वििेकज्ञान (उत्पन्न) होते. ते ‘मी 
(व्यािान) नाही,’ ‘माझे (काही) नाही’ आवण ‘मी (अशी िस्तू) नाही’ अशा स्िरूपािे, सांपूणग, 
िुकीच्या अिािी अत्यांत शुद्ध आवण अांवतम (absolute) असते.” (कावरका ६४) २ ... 
 

तर अशा प्रकारे वििारी श्रोत्याांच्या अपेके्षनुसार शास्त्राच्या आरांिािे समथगन करून (म्ह. शास्त्रािा 
आरांि होत आहे हे पाहून) (ग्रांथकार) शास्त्रािा आरांि (आता) करीत आहे. श्रोत्याांच्या बुद्धीला तो सहज 
समजािा म्हणून (ग्रांथकार) थोडक्यात (साांख्य)-शास्त्रातील पदाथांिा प्रस्ताि (प्रवतज्ञा) मूलप्रकृवत:’ 
इत्यादी कावरकेत करीत आहे-   
 

म ळ प्रकृती ही कि ची ववकृती िसते. महत् वगैरे स त [महत्, अहांकार आवण पाि तन्माते्र.] (तत्त्वे) 
प्रकृती आवर्ण ववकृती (दोन्द्ही) आहेत. र्रांतु सोळ  (तत्त्व ांच ) सम ह (केवळ) ववकृती आहे. रु्रुिं ह  
प्रकृती ि ही व ववकृती ि ही. ... ॥ ३ ॥ 

 
थोडक्यात (सिगसाधारणपणे) शास्त्रातले पदाथग िार प्रकारिे असतात- (१) एखादा पदाथग 

केिळ प्रकृती [प्रकरोवत (प्र +  कृ = वनमाण करणे)  सा प्रकृवताः । म्ह. वनमाण करणारे, सिांिे मूळ उर्मस्थान असलेले तत्त्ि हे 
अनादी आहे. “प्रकृवत यािा अथग मूळिे असा ” 

 -लो. बा. र्ां. वटळक (र्ीतारहस्य प-ृ १४१)] असतो,  (२) (तर दुसरा) एखादा पदाथग विकृती  [विकरोवत (वि +  कृ = वनमाण 
होणे, विविध होणे) सा विकृवताः । वनमाण झालेले तत्त्ि. “या प्रकृतीपासून पुढे होणाऱ्या पदाथास ‘विकृवत’ ककिा मलूितू द्रव्यािे विकार असे नाि 
देतात.” 

-बा. र्ां. वटळक (वकत्ता)] असतो, (३) (वतसरा) एखादा पदाथग प्रकृती आवण विकृती दोन्ही असतो. तर (४) 
(ििथा) एखादा दोन्ही (प्रकृती ि विकृती)  नसतो. त्याांपकैी, ‘केिळ प्रकृती असलेला पदाथग कोणताॽ’ 
यािर (ग्रांथकाराने) उत्तर वदले की, मूळ प्रकृती. ‘मूळ (उर्मस्थान) असलेली प्रकृती ती मूलप्रकृती.’ 
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साऱ्या कायगसमूहाांिे ती मूळ (उत्पवत्तस्थान) आहे; वतला दुसरे मूळ (म्ह. उत्पवत्तस्थान) नाही; 
कारण (तसे मानल्यास) अनिस्थाप्रसांर्[तकातील एक दोि. कारणे आवण काये याांिी अनांत मावलका. 

Regressus ad infinitum] ओढिले; आवण (ही) अनिस्था [बीज ि अांकुर याांिी कारणपरांपरा अनांत आहे. पण येथील ‘अनिस्था’ 
प्रमाणवसद्ध असल्याने ती दोिरूप नाही. तसे येथे नाही. येथील अनिस्था (अदोि म्हणून) मान्य करण्यास प्रमाण नाही. 

‘अप्रामावणकानन्तप्रिाहमूलकप्रसङ र्ाः।’ -सिगलक्षणसांग्रह.] (दोि नाही असे) मान्य करण्याला प्रमाण नाही, असा िािाथग. 

 
“आता प्रकृवतविकृती कोणत्याॽ आवण वकतीॽ” यािर (ग्रांथकाराने) साांवर्तले- “महत् िर्ैरे 

सात प्रकृवतविकृती.” ह्या प्रकृती असून विकृती असतात, म्हणून ‘प्रकृवतविकृवत’ (म्हटल्या जातात). या 
सात आहेत. उदाहरणाथग, महत्-तत्त्ि अहांकारािी प्रकृती (उर्मस्थान) आहे. आवण (तेि) मूळ 
प्रकृतीिी विकृती (वनर्ममती) आहे. याप्रमाणे अहांकारतत्त्ि तन्माते्र आवण इांवद्रये याांिी प्रकृती आहे; आवण 
महत् िी विकृती आहे. याप्रकारे पाि [शब्द, स्पशग, रूप, रस आवण र्ांध ही सूक्ष्म तत्त्िे. 

 (Subtle and Primary elements.)] तन्माते्र ही तत्त्ि े आकाश िर्ैरे (पांि) महाितूाांच्या प्रकृती आहेत आवण 
अहांकाराच्या विकृती आहेत. 

 
“आता विकृती कोणत्या आवण त्या वकती आहेतॽ” यािर (ग्रांथकार) म्हणतो-  विकार हा 

िोडशक आहे. सोळा ही सांख्या ज्यािी आहे तो समूह म्हणजे ‘िोडशक.’ (कावरकेतील) ‘तु’ हा शब्द, 
ही सोळा तत्त्िे विकृतीि आहेत, हे साांर्ण्यासाठी िापरला आहे. तो (कावरकेतील) ‘विकार’ या (शब्दा) 
नांतर घ्यािा. [विन्न्म :-‘पाठस्थानादन्याः ्माः’-सारबोवधनी म्हणजे अथग लािताना त्यािा ्म बदलािा लारे्ल.]पांि महािूते, 

[पृथ्िी, आप, तेज, िायू आवण आकाश.] अकरा [पाि ज्ञानेंवद्रये- श्रोत्र, िक्षू, त्िक्, जीि ि नाक. पाि कमेंवद्रये-हात, पाय, उपस्थ 

(जननेंवद्रये), पायु ि मन.] इांवद्रये या सोळा तत्त्िाांिा समूह विकृतीि आहे. प्रकृती नव्हे. 
 

जरी र्ाय, घट, िृक्ष इत्यादी पृथ्िीिर्ैरेंिे विकार आहेत, त्यािप्रमाणे त्याांिे विकार असलेले जे 
दूध, बीज इ., त्याांिे (अनु्मे) दही, अांकुर इत्यादी विकार आहेत, तरीही ते विकार पृथ्िी इत्यादींहून 
िेर्ळी तत्त्िे नव्हेत. आवण अन्य तत्त्िे वनमाण करण्याांिी क्षमता हे प्रकृवतत्ि, ते या वठकाणी अविपे्रत आहे. 
म्हणून हा दोि नाही, र्ाय, घट, इत्यादींत स्थूलत्ि आवण इांवद्रयग्राह्यत्ि ही (पृथ्िी इत्यादींशी) साधारण 
(Common) आहेत; म्हणून ते विन्न तत्त्ि नव्हे. 
 

जे दोन्ही (म्ह. प्रकृती आवण विकृती) नाही त्याबद्दल (ग्रांथकार) म्हणतो- “जो प्रकृती नाही 
आवण विकृतीही नाही तो पुरुि.” या सिांिे वििेिन पुढे[साांख्यकावरका ्. १७, १८, १९, २० याांमध्ये.] करण्यात 
येईल. ...३ 

 
(इतर) सिग प्रमाणाांिा समािेश (आता साांर्ण्यात येणाऱ्या तीन प्रमाणाांत) होत असल्यामुळे 

प्रत्यक्ष, अनुमान आवण आप्तिाक्य ही तीन प्रमाणे (साांख्यशास्त्रास) सांमत आहेत. जे्ञय पदाथांिे ज्ञान 
(वसद्धी) प्रमाणाांमुळे होत असते.॥ ४ ॥ 
 

तेव्हा ही र्ोष्ट प्रमाणवसद्ध आहे हे दाखविण्यासाठी प्रमाणाांच्या प्रकाराांच्या व्याख्या देणे योग्य 
आहे; आवण (प्रमाणािी) सामान्य व्याख्या वदल्यावशिाय (त्याच्या) प्रकाराांच्या व्याख्या देणे शक्य नाही; 
म्हणून (ग्रांथकार) आता प्रमाणािी सामान्य व्याख्या देत आहे- “प्रमाणवमष्टम्” [म्ह. “(वत्रविध) प्रमाण 
सांमत आहे ”] या शब्दाांनी. 
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आवण या वठकाणी ‘प्रमाण’ ही जी सांज्ञा, त्याि पदािी व्याख्या करायिी आहे; आवण वतिी (म्ह. 
‘प्रमाण’ या सांजे्ञिी) व्युत्पत्ती हीि वतिी व्याख्या. ‘ज्याने ज्ञान होते ते प्रमाण’ (‘प्रमीयते अनेन इवत 
प्रमाणम्’) या व्युत्पत्तीमुळे यथाथग ज्ञानािे (प्रमेिे) (प्रमाण हे) साधन असल्यािे कळून येते. वनाःसांवदग्ध, 
िस्तूबरहुकूम (शब्दशाः-विपरीत नसलेली) आवण अज्ञात[‘स्मृवत’ िर्ळण्यासाठी ‘अज्ञात’ असे म्हटले.] 

विियासांबांधीिी वित्तािी िृत्ती आवण मनुष्याला वमळणारे तशा प्रकारिे ज्ञानरूपी फळ ती ‘प्रमा’-(म्ह. 
यथाथग ज्ञान). वतिे साधन ‘प्रमाण’ असा आशय. यामुळे सांशय [‘वद्वकोवटकां  ज्ञानां सांशयाः’ अशी सांशयािी व्याख्या आहे. 
ज्या ज्ञानािे दोन्ही पयाय (कोटी) सांिितात, तो सांशय. उदाहरणाथग- ‘हा साप असेल ककिा दोरी असेल,’ हे ज्ञान िस्तुताः हे खरे ज्ञान 

नव्हेि., कारण यात वनाःसांवदग्धता नसते. पहा- ‘एकस्स्मन् धर्ममवण वबरोवधनानाप्रकारकां  ज्ञानां सांशयाः”  िांकरवमश्र.] विपरीत [िस्तू जशी 
आहे तसे वतिे यथाथग ज्ञान न होता ती जशी नसते तसे वतिे िुकीिे ज्ञान हे विपरीत ज्ञान, हेही खरे ज्ञान नव्हे. उदाहरणाथग- ही दोरी नव्हे, 

हा साप आहे’ असे िस्तुताः दोरी असतानािे ज्ञान.] (िुकीिे) ज्ञान, स्मृती [स्मृती-स्मरण. एखाद्या िस्तूिी िूतकाळातील आठिण. 

हेही वतिे खरे ज्ञान नव्हे.] याांच्या साधनाांना (प्रमाण मानण्यािी) पाळी येत नाही. 

 
(प्रमाणाांच्या) सांख्येविियी जे मतिेद आहेत त्याांिे वनराकरण (ग्रांथकार) ‘वत्रविध’ (इवत =) या 

पदाने करतो. ज्यािे-ज्या सामान्य प्रमाणािे-तीन प्रकार (विधा) आहेत ते वत्रविध. कमी नाहीत आवण 
जास्तीही नाहीत, असा अथग. आवण यािे वििेिन प्रमाणिेदाांच्या व्याख्या केल्यािर आम्ही करणार आहो. 
 

“आता (प्रमाणाांिे) तीन प्रकार कोणतेॽ” या प्रश्नािे उत्तर (ग्रांथकार) असे देतो- “प्रत्यक्ष 
(दृष्ट), अनुमान आवण आप्तिाक्य.” आवण हे (विधान) लौवकक प्रमाणाांना उदे्दशून आहे; कारण सामान्य 
लोकाांना बोध व्हािा हा या शास्त्रािा उदे्दश आहे. म्हणून लौवकक प्रमाणाांिेि वनरूपण करणे येथे योग्य 
आहे. (त्याांिाि येथे साांवर्तले जाण्यािा अवधकार [पात्रता.] आहे.) परांतु (लौवकक विियाांपलीकडील) 
उच्च तत्त्िाच्या ज्ञानात र्ती असलेल्या योग्याांिे आिग [देि आवण ऋिी याांनाि प्रायाः आिग ज्ञान (अतीस्न्द्रय, िविष्यकालीन 
िस्तूिे साक्षात्कारात्मक ज्ञान) होऊ शकते. क्ववित सामान्य लोकाांनाही अशा प्रकारच्या ज्ञानािी झलक अनुििाला येते. उदाहरणाथग, एखादी 
मुलर्ी अांताःस्फूतीतून म्हणते- “उद्या माझा िाऊ येईल असां माझां हृदय साांर्त आहे.” (आवण खरोखरि दुसऱ्या वदिशी िाऊ येतोही.)-

(सारबोवधनी)] (म्ह. ऋिींना होणारे) ज्ञान (सामान्य) लोकाांना आकलन होत नाही म्हणून ते असूनही, 
(येथे) त्यािा अवधकार नसल्याने, साांवर्तले नाही. 

 
(ईश्वरकृष्णाांच्या या प्रवतपादनािर) असा आके्षप घेतला जाईल-  

 
“(प्रमाणे तीनपेक्षा) कमी नसोत, पण जास्ती का असणार नाहीतॽ कारण (काही) प्रवतिादी 

(शास्त्रज्ञ) उपमान िर्ैरे प्रमाणेही असल्यािे साांर्तात.” यािर (ग्रांथकार) उत्तर देतो 
“सिगप्रमाणवसद्धत्िात्”: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तिाक्य याि प्रमाणाांत (इतर) सिग प्रमाणे वसद्ध म्हणजे 
अांतिूगत होतात, असा अथग. आवण यािे वििेिन पुढे [विशिेलक्षणानांतर.]  येणार आहे असे (िर) म्हटले आहे. 
 
 आता “प्रमेयाच्या ज्ञानासाठी प्रिृत्त झालेले शास्त्र, प्रमाणाच्या सामान्य आवण विशिे (स्िरूपािी) 
व्याख्या कशासाठी करतेॽ” असे वििारले, तर (ग्रांथकार) साांर्तो- “कारण प्रमाणाांच्या वसद्धीने प्रमेयाांिी 
वसद्धी होत असते.” ‘वसवद्ध’ म्हणजे प्रतीती (ज्ञान). या आयेिे (म्ह. आयािांदातील कावरकेिे) स्पष्टीकरण 
अथग् माला [कावरकेत प्रथम येणाऱ्या ‘दृष्टमनुमानमाप्तििनम्’ इत्यादी शब्दसांहतीिे आधी स्पष्टीकरण न देता िाष्यात-प्रस्तुत वठकाणी-‘वत्रविधां 
प्रमाणवमष्टम्’ या शब्दसांहतींिे स्पष्टीकरण वदले आहे. कारण सामान्याच्या ज्ञानािािून विशिेािे ज्ञान होऊ शकत नाही. यासाठी शब्द्म डािलून 

अथग्म स्िीकारला हा अविप्राय.] अनुसरून (म्ह. अथाला धरून) अशा रीतीने केले आहे. (ते करताना) 
शब्द्माकडे दुलगक्ष केले आहे ... ४ 
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आता प्रमाणिेदाांच्या व्याख्या देण्यािे िेळी, प्रत्यक्ष हे सिग (प्रमाणाांत) प्रथम उत्पन्न होणारे 
असल्याने, त्यािर (ि) अनुमान िरै्रे (प्रमाणे) अिलां बून असल्याने आवण ते सिग शास्त्रकाराांना 
वनर्मििादपणे मान्य असल्याने त्यािीि व्याख्या (ग्रांथकार) प्रथम करीत आहे- “प्रवतविियाध्यािसायो 
दृष्टम्” (विियाांशी सांबद्ध असलेली जी (इांवद्रये) त्याांनी होणारे जे ज्ञान ते प्रत्यक्ष) या शब्दाांत. 
 
 (कावरकेिा सरलाथग -) 
 

विियाांशी सांबद्ध असलेली जी (इांवद्रये) त्याांनी होणारे जे ज्ञान ते प्रत्यक्ष. अनुमान हे तीन 
प्रकारिे साांवर्तले आहे. ते कलर् (म्ह. व्याप्य-हेतू)  आवण कलर्ी (म्ह. व्यापक-साध्य) याांच्या (ज्ञाना) 
िर आधारलेले असते योग्य [हे ‘आप्तश्रुवत’ िे िािाांतर साांख्यतत्त्िकौमुदीला अनुसरून केले आहे, तर आप्तािी-यथाथगिक्त्यािी-

श्रुवत (विधान) हे पयायी िािाांतर न्यायदशगनातील शब्दप्रमाणाच्या अथाशी सुसांर्त होईल.] (आप्त) असे िाक्याच्या अथािे ज्ञान 
हे आप्तिाक्य.  ॥ ५ ॥ 

 
 या वठकाणी ‘दृष्टम्’ या पदाने, ज्यािी व्याख्या करायिी (लक्ष्य) त्यािा वनदेश केला आहे. आवण 
उरलेले िाक्य ही व्याख्या [लक्षणात (Definition) नेहमी त्या पदाथािे इतर सजातीय ककिा विजातीय पदाथाहून िेर्ळेपण, पृथर्ात्मत्ि 
दाखविलेले असते. उदा. ‘र्ौाः’-बैल-यािे लक्षण साांर्ताना म्हैस, रेडा इत्यादी सजातीय पदाथांहून आवण घोडा, र्ाढि, हत्ती इत्यादी विजातीय 
पदाथांहून तो पदाथग विन्न कसा आहे, हे साांर्ािे लार्ते. म्हणून त्यािी व्याख्या ‘सास्नावदमान् र्ौाः’-ज्या प्राण्याच्या मानेला पोळी (dewlap)असते तो 

नर प्राणी-बैल अशी करणे योग्य आहे.] (लक्षण) आहे. लक्षण म्हणजे (इतर) सजातीय पदाथग आवण विजातीय पदाथग 
याांहून लक्ष्य कसे विन्न आहे हे साांर्णे. (या लक्षणातील प्रत्येक अियिािा म्ह.) घटकपदाांिा अथग असा- 
‘विवसन्िस्न्त’ = विियाला (विियािे ग्रहण करणारे ज्ञान, त्याला) बाांधतात म्हणजे आपल्या रूपाने (म्ह. 
आकाराने) रांर्ितात ते वििय (उदाहरणाथग) पृथ्िी िर्ैरे (बाह्य) आवण सुख िर्ैरे (आांतर). आवण 
आपणासारख्या (सामान्य) लोकाांना वििय न होणारे, (परांतु) अतीस्न्द्रय तत्त्िाच्या ज्ञानात र्ती असलेल्या 
योग्याांच्या ज्ञानािे वििय होणारे तन्मात्रस्िरूप [साांख्यशास्त्रानुसार पाि तन्माते्र, सूक्ष्म तत्त्िे आहेत, त्याांिे विििेन पढेु येणार आहे. 

पहा- साांख्यकावरका २२] (सूक्ष्म पदाथग) हेही वििय होत. ‘प्रवतविियम्’ = त्या त्या विियाशी ज्यािी िृत्ती असते 
ते, म्हणजे इांवद्रय. ‘िृवत्त’[अांताःकरणाच्या द्वारा इांवद्रयाांिा त्या त्या विियाशी सांबांध येतो. त्यासाठी इांवद्रयाांना विियाांकडे जािे लार्त नाही. 

असा जो इांवद्रय आवण वििय याांिा सांबांध त्याला ‘िृवत्त’ असे म्हटले.] म्हणजे सवन्नकिग (ककिा इांवद्रय ि वििय याांिा सांबांध) 
पदाथाशी सांबद्ध असे इांवद्रय, असा अथग. ‘त्या वठकाणी’ (तस्स्मन्) म्हणजे ‘त्याच्या आश्रयाने होणारा’, 
‘अध्यिसाय’ म्हणजे बवुद्ध-[बुद्धीिा वनश्चयात्मक व्यापार (म्ह. व्यिहार).] व्यापार, ज्ञान. इांवद्रये विियाांशी विडून त्याांिा 
सांवनकिग घडून आला असताना, बुद्धीतील तमोरु्ण कमी झाला असता जो सत्त्िािा (म्ह. सत्त्िरु्णािा) 
उत्किग होतो, त्याला ‘अध्यिसाय’, ‘िृवत्त’, ‘ज्ञान’ असे म्हटले जाते. अथात हे प्रमाण (= प्रमाण-ज्ञान) 
होय. याने (म्ह. प्रमाणज्ञानाने) िेतनाशिीिर (म्ह. जीिात्म्यािर) जो पवरणाम (म्ह. अनुग्रह) होतो ते फल 
म्हणजे प्रमा, (खरे) ज्ञान कारण बवुद्धतत्त्ि हे प्रकृतीपासून वनमाण होत असल्याने अिेतन आहे; म्हणून 
त्यािा अध्यिसायही [अध्यिसाय- बुद्धी, मन, इत्यादी दृष्ट ककिा वििय असल्यामुळे अिेतन आहे, असा िािाथग.] घटादीप्रमाणे 
अिेतन आहे. 
 

याप्रकारे बुवद्धतत्त्िािे सुखादी विविध पवरणामही अिेतन आहेत. पुरुि मात्र सुखादींपासून 
अवलप्त असून िेतन आहे. तो हा (पुरुि) बुवद्धतत्त्िामध्ये प्रवतकबवबत झाला असता, बुवद्धतत्त्िातील 
ज्ञानसुखादींमुळे स्िताः ज्ञानसुखादींनी युि असल्यासारखा िासतो. या अथाने िेतनाशिीिर अनुग्रह 
होतो, (असे म्हटले). आवण (पुरुिाच्या) िैतन्याशी तादात्म्य िासल्याने अिेतन असूनही बुद्धी आवण 
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वतिा वनश्चयात्मक व्यिहार (व्यिसाय) हेही अिेतन असून िेतनाप्रमाणे िासतात आवण (ग्रांथकार पुढे) 
तसे (विसाव्या कावरकेत) साांर्णार  आहे-   
 

“म्हणून त्याांच्या (म्ह. प्रकृवतपुरुिाांच्या) सांयोर्ामुळे अिेतन असे (महदादी) कलर् (म्ह. 
कायगसमुदाय) िेतन असल्यासारखे िाटते; आवण (िस्तुताः) कतृगत्ि रु्णाांिे असूनही उदासीन (म्ह. 
अवलप्त) (पुरुि) कता असल्यासारखा िासतो.’’ 
 

या वठकाणी (म्ह. कावरका ५ मध्ये) ‘अध्यिसाय’ या पदाने ‘सांशयािा प्रत्यक्ष प्रमाणाहून 
िेर्ळेपणा’ (ग्रांथकार) दाखिीत आहे; कारण ‘सांशया’त (परस्परविरोधी विन्न कोटींिे ज्ञान होत 
असल्यामुळे त्यािे (म्ह. त्या ज्ञानािे) स्िरूप अवनवश्चत असते. (कावरकेतील) ‘अध्यिसाय’ हा शब्द 
‘वनश्चय’ या अथीि आहे. ‘वििय’ या पदाने ज्यािा वििय खोटा असतो, अशा ‘विपयगया’[वमथ्या ज्ञानािे. 
तळटीप २९ पहा. हाि अथग योर्सूत्रात (१-८) वदला आहे. 
“विपयगयो वमथ्याज्ञानमतदू्रपप्रवतष्ठम्” 
या सांदिात िर्िान कणाद म्हणतात की, 
हे वमथ्याज्ञान इांवद्रयाांच्या दोिामुळे आवण सांस्काराांच्या दोिाांमुळे सांििते. पहा-   

“इांवद्रयदोिात् सांस्कारदोिाच्च विपयगयाः । ” (-िैशवेिकदशगन)] िे वनराकरण (ग्रांथकार) करीत आहे. ‘प्रवत’ या पदाने इांवद्रय 
आवण वििय याांिा सांपकग  सूवित केला असल्यामुळे अनुमान आवण स्मतृी इत्यादींिे वनराकारण होत आहे. 
तेव्हा अशा प्रकारे सजातीय आवण विजातीय पदाथांपासून (लक्ष्यास) विन्न करणारे ‘प्रवतविियाध्यिसायाः’ हे 
प्रत्यक्षािे सांपूणग लक्षण वसद्ध झाले. अन्य दशगनाांत (इतर) दाशगवनकाांनी वदलेली (प्रत्यक्षािी) लक्षणे कशी 
सदोि आहेत, हे (ग्रांथािा) विस्तार होईल या िीतीने ग्रांथकाराने साांवर्तले नाही. 

 
अनुमान हे प्रमाण नव्हे, असे म्हणणाऱ्या लोकायवतकाला  [जडिादी (Materialist)- िािाकािा अनुयायी. 

िैतन्यविवशष्ट देह हाि आत्मा, ऐवहक सुख हेि अांवतम मूल्य आवण मरण हीि मुिी असे मानणारा. 
“यािज्जीिेत् सखुां जीिेद् 
ऋणां कृत्िा धतृां वपबेत् । 
िस्मीितूम्य देहस्य 

  पुनरार्मनां कुताः ॥” ही त्यािी जीिनदृष्टी प्रवसद्ध आहे.] अज्ञानी, सांशयग्रस्त ककिा विपरीत ज्ञान असलेला मनुष्य कसा 
ओळखता येणारॽ आवण (दुसऱ्या) माणसाच्या अांताःकरणातील अज्ञान, सांशय ककिा विपरीत ज्ञान स्थूल 
दृष्टी असलेल्या (जडिादी लौकायवतकाला) प्रत्यक्षाने समजणे शक्य नाही. ककिा दुसऱ्या (एखाद्या) 
प्रमाणानेही नाही; कारण तो प्रत्यक्षाखेरीज ते (दुसरे) प्रमाण मानत नाही. ज्याला अज्ञान, सांशय, विपरीत 
ज्ञान समजत नाही, असा मनुष्य मात्र ज्या ज्या माणसाबरोबर व्यिहार [िािण करील.] करील, त्या त्याकडून, 
वििारी श्रोत्याांकडून “यािां िािण लक्ष देण्याजोर्ां नाही” म्हणून िडे्या माणसाप्रमाणे उपेवक्षला जाईल. तेव्हा 
यािरून दुसऱ्या माणसात असलेल्या अज्ञानादी (र्ोष्टी) (त्याच्या) विवशष्ट आशयािरून ककिा विवशष्ट 
िािणािरून – कलर्ािरून [“कलग्यते र्म्यते ज्ञायते अप्रत्यक्षाः अथगाः अनेन इवत कलर्म् ।”-ज्याने प्रत्यक्षाने न जाणला जाणारा पदाथग 
जाणला जातो ते कलर्. याला पावश्चमात्य तकग शास्त्रज्ञ Middel Term असे म्हणतात. पिगतािरील धूमािरून िहनीिे अनुमान होते म्हणून या अग्नीच्या 

अनुमानात धूम हे कलर्.]-अनुमानाने जाणता येतील. म्हणून इच्िा नसूनही त्याला (म्ह. जडिाद्याला) अनुमान हे 
प्रमाण मान्य कराि ेलारे्ल. 
 

तेव्हा (अशा प्रकारे अनुमानप्रमाण आिश्यक मानल्यािर) (ते) प्रत्यक्षािे कायग असल्यामुळे 
प्रत्यक्षानांतर त्यािे वििेिन करणे योग्य आहे. त्यातसुद्धा विवशष्ट लक्षणाआधी सामान्य लक्षण येत 
असल्यामुळे, प्रथमताः अनुमानािे सामान्य लक्षण (ग्रांथकार) साांर्त आहे---- ‘तकल्लर्कलवर्पूिगकम्’ [कलर् 
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आवण कलर्ी हे ‘वििय’- तेिढ्ाांिाि जरी वनदेश ‘कलर्कलवर्पूिगकम्’ यात केला असला तरी िस्तुताः ‘कलर्कलवर्विियकज्ञानपूिगकम्’ असे 
म्हणायिे आहे. विियाांिा वनदेश करून विियी-अनुिि-सूवित केला आहे.] 
 

 ‘कलर् आवण कलवर् याांिरून होणारे ते ज्ञान.’ ‘कलर्’ म्हणजे व्याप्य [िर वदलेल्या पिगताच्या उदाहरणात धूम हा 

व्याप्य. हे साधन (Middel Term). ते कमी व्यापक असते.] आवण ‘कलवर्’ म्हणजे व्यापक [अग्नी हा व्यापक. हे साध्य (Major Term). 

जे जास्त व्यापक असते.] सिग सांशवयत (म्ह. अवनवश्चत) आवण आरोवपत (म्ह. वनवश्चत) अशा उपाघी [जो साध्यािा 
व्यापक आहे आवण साधनािा व्यापक नाही तो उपाधी. उदाहरणाथग ओले लाकूड असेल तर धूर असतो. तेव्हा ‘आदे्रन्धनसांयोर्’ हा उपाधी. पहा 

‘साध्यव्यापकत्िे सवत साधनाव्यापकाः उपावधाः’-उदयनािायग.] दूर केल्यानांतर जे साधन (कलर्) एखाद्या िस्तूशी स्िािाविक 
सांबांधाने वनर्वडत असते ते व्याप्य; ज्याच्याशी साधन असे वनर्वडत असते ते व्यापक. विियािा बोध करून 
देणारे जे ‘कलर्’ ि ‘कलर्ी’ हे शब्द, त्याांतून विियी म्हणजे कलर् ि कलर्ी याांिा अनुिि सूवित केला आहे. 
[तळटीप ४५ पहा.] धूम िर्ैरे व्याप्य असून अग्नी िर्ैरे व्यापक आहे, असा जो अनुिि, त्यानांतर होणारे ते 
अनुमान (असा अथग). 

 
 (िरील लक्षणात) ‘कलवर्’ या शब्दािी पुनरािृत्ती [म्हणजे ‘तकल्लर्कलवर्कलवर्पूिगकम्’ असे समजािे.] करािी; 
म्हणजे कलर् (हेतु) ज्यात आहे त्या पक्षधमगतेिे [िरील उदाहरणात ‘धूम’ हा कलर् असून पिगत हा ‘पक्ष’ आहे. तेव्हा ‘धूम पिगतािर 

असणे ही पक्षधमगता होय. कलर्ाने पक्षािर राहणे ही पक्षधमगता.] ज्ञानही दाखविले असे होते. तेव्हा व्याप्यव्यापकिाि [िरील 
उदाहरणातील ‘धूम हा व्याप्य’, िहनी हा व्यापक. या दोन्हींतील वनत्य साहियािा सांबांध म्हणजे ‘व्याप्यव्यापकिाि.’ जेथे जेथे धूम असतो तेथे तेथे 

िहनी असतो असा जो त्या दोहोंच्या साहियािा वनयम ती व्याप्ती ककिा व्याप्यव्यापकिाि.] आवण पक्षधमगता याांिे ज्ञान झाल्यानांतर 

[५२ म्ह. ज्ञान झाल्याने.] अनुमान सांििते, असे अनुमानािे सामान्य लक्षण (ग्रांथकाराने) साांवर्तले. 

 
अन्य शास्त्रग्रांथात [र्ौतमाच्या न्यायशास्त्रात.] अनुमानािे विशिे प्रकार साांवर्तले, ते (आता ग्रांथकार) 

उल्लेख करून साांर्तो “वत्रविधमनुमानमाख्यातां तद्” (‘ते अनुमान तीन प्रकारिे आहे असे साांवर्तले.’) 
म्हणजे ज्यािे सामान्य लक्षण साांवर्तले ते अनुमान िशिेत्िाने तीन प्रकारिे आहे---  १) पूिगित् २) 
शिेित् आवण ३) सामान्यतो दृष्ट. मुळात अनुमान दोन प्रकारिे १) िीत  [यािी व्युत्पत्ती ‘विशेिेण इतम्’ (ज्ञातां, 

प्रवसद्धम्) = अन्ियव्यावप्तहेतुकम्.] २) अिीत. [न िीतम्-अिीतम् = व्यवतरेकव्यावप्तहेतुकम्] अन्िय [‘जेथे जेथे धूर आहे तेथे तेथे 
अग्नी आहे’-(उदाहरणाथग. स्ियांपाकघर) हे अन्ियव्याप्तीिे उदाहरण. ‘अन्िय’ म्हणजे विधायकत्ि, अस्स्तत्ि. अशा प्रकारिे विधान.]  
(व्याप्ती)च्या द्वारा प्रिृत्त होणारे ि साध्यािे विधान करणारे ते िीत. व्यवतरेक [जेथे जेथे धूर नाही तेथे तेथे अग्नी 

नाही’ (उदाहरणाथग, सरोिर). हे व्यवतरेकव्याप्तीिे उदाहरण. ‘व्यवतरेक’ म्हणजे वनिेध, अिाि. त्याने युि असे विधान.] (व्याप्ती) च्या 
द्वारा प्रिृत्त होणारे आवण (व्याप्यािा) वनिेध करणारे ते ‘अिीत’. त्याांपैकी ‘अिीत’ हे ‘शिेित्’ (अनुमान) 
होय. वशष्यते = पवरवशष्यते म्ह. उरतो तो शिे. तो वििय म्हणून ज्या अनुमानज्ञानास असतो ते 
‘शिेित्’. याबद्दल (न्यायिाष्यकार) [िात्स्यायन.] म्हणतात-   
 

 ‘(स्िीकायग म्हणून) प्राप्त [‘प्रसि’ म्हणजे प्राप्त. उदाहरणाथग, र्न्ध हा रु्ण असल्याने तो कोणत्यातरी द्रव्यािर राहणार. आवण 
म्हणून र्ांधित्ि हे पृथ्िीप्रमाणे जलादी इतर द्रव्याांच्या वठकाणी प्राप्त आहे. म्हणून जल, तेज इ. द्रव्याांिे वठकाणी प्राप्त (आरोवपत) र्ांधािा अनुमानाने 
वनिेध केल्यािर ि द्रव्येतराांच्या वठकाणी र्ांध असू शकणार नाही हे वनवश्चत असल्यामुळे उरलेल्या पृथ्िीच्याि वठकाणी र्ांधािा वनश्चय होतो. म्हणून 

र्ांधािा आधार पृथ्िीद्रव्यि आहे, हे पवरशिेानुमान.] झालेल्या बहुतेक (वििाराां)िा वनिेध झाल्यािर ि इतर कुठलेि 
पयाय प्राप्त नसताना जो पयाय वशल्लक राहतो, त्याच्या बाबतीतला जो वनश्चय तेि पवरशिेानुमान होय.’ 
(न्यायिाष्य १।१।५) या अिीतािे व्यवतरेकी अनुमानािे उदाहरण पुढे [साांख्यकावरका ९ मध्ये.] साांर्णार आहे. 

 
आवण ‘िीत’ अनुमान दोन प्रकारिे- (१) पूिगित् आवण (२) ‘सामान्यतो दृष्ट.’ त्याांपैकी पवहले 

‘पूिगित्’ त्यािे लक्षण)- यात ज्यािा वििय असलेल्या सामान्यािे विवशष्ट स्िरूप प्रत्यक्षाने ज्ञात असते ते 
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पूिगित्. ‘पूिग’ म्हणजे प्रवसद्ध, अथात वसद्ध-म्हणजेि ज्यािे विवशष्ट स्िरूप (म्ह. उदाहरण) इांवद्रयर्म्य 
आहे असे सामान्य. ते सामान्य ज्या अनुमानािा वििय असते ते पूिगित्. उदा धुरािरून अस्ग्नत्ि ह्या 
विवशष्ट सामान्यािे (ते) पिगतािर (असल्यािे) अनुमान केले जाते. त्या अस्ग्नत्िसामान्यािे विवशष्ट 
स्िरूप (स्िलक्षण) [स्िम् = असाधारणां लक्षणम् = रूपम्. म्हणजे विवशष्ट स्िरूप.] जो अस्ग्नविशिे [विवशष्ट अग्नी.] तो 
स्ियांपाकघरात वदसून आलेला असतो. [अनुमानज्ञानािा वििय सामान्य हाि असतो. म्हणजे पिगतािर जेव्हा अग्नीिे अनुमान 
होते. तेव्हा अग्नीिे अस्ग्नत्ि या सामान्य रूपानेि अनुमान होते, त्या अग्नीिे विशेि स्िरूप अनुमानाने समजत नाही. परांतु ते अस्ग्नत्ि सामान्य 
हे पूिी पावहलेल्या, वसद्ध झालेल्या विवशष्ट अग्नीशी सांबद्ध असते. या अथाने या अस्ग्नत्िरूप सामान्यािे विवशष्ट स्िरूप-स्िलक्षण-पूिगवसद्ध 
असते.] ‘सामान्यतो दृष्ट’ अनुमानात मात्र तशी स्स्थती नसते. 

 
िीतािा दुसरा प्रकार ‘सामान्यतो दृष्ट.’ (यािे लक्षण-) ज्या अनुमानात एखाद्या सामान्यािे 

विशिे उदाहरण प्रत्यक्षाने ज्ञात नसते त्याला ‘सामान्यतो दृष्ट’ असे म्हणतात. यािे उदाहरण म्हणजे 
इांवद्रयाांच्या अस्स्तत्िािे अनुमान. या वठकाणी रूपिर्ैरेंच्या ज्ञानािरून [उदाहरणाथग, ‘मी सािळा ढर् पाहतो’ यातील 

ढर्’ या विियािे तो ‘सािळा’ असल्यािे रूपज्ञान ही व्या आहे.]  त्याांच्या व्यास्िरूपामुळे (त्याांच्या) साधनािी 
अनुवमती केली जाते. जरी तोडणे िर्ैरे (व्याांच्या) बाबतीत करणत्ि (म्ह. साधनत्ि) या सामान्यािे 
विवशष्ट उदाहरण कुऱ्हाड िर्ैरे दृष्ट असते तरीही रूपिर्ैरेंच्या ज्ञानाच्या बाबतीत ज्या प्रकारिी िस्तू 
साधन असल्यािे अनुमान केले जाते, त्या प्रकारिी िस्तू काही प्रत्यक्ष कळून आलेली नसते. कारण ते 
साधन इांवद्रय या प्रकारिे असते. जसा अस्ग्नत्िसामन्यािे उदाहरण असा एखादा विशिे अग्नी आपणाला 
वदसतो, तसे इांवद्रयत्िािे [‘िेदन म्ह. तोडणे’ या व्येमध्ये कुऱ्हाड इत्यादी साधने जशी असतात तशी ि रूपज्ञान, रसज्ञान, र्ांधज्ञान 
इत्यादी व्याांमध्येही साधने असलीि पावहजेत. पण ती कोणती हे स्ियांपाकघरातील अग्नी जसा प्रत्यक्ष वदसतो त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष वदसून येत 
नाहीत. कारण रूप िरै्रे ज्ञानरूप व्येिी साधने इांवद्रयत्ि या जातीिी आहेत. आवण इांवद्रयत्ि या सामान्यािे कुठलेि उदाहरण म्हणजे 
कुठलेि ज्ञानेंवद्रय स्थूल दृष्टीच्या पुरुिास प्रत्यक्ष वदसण्याजोरे् नाही. उदाहरणाथग, आपल्याला डोळा वदसतो. पण डोळा म्हणजे िक्षु वरस्न्द्रय 
नव्हे. ते डोळ्यात असते. ज्या िक्षुकरवद्रयाने आपण िस्तू पाहू शकतो, ते िक्षुकरवद्रयि िक्षुवरवद्रयाने पहा म्हटले तर शक्य नाही. हीि र्ोष्ट इतर 

इांवद्रयाांच्या बाबतीत त्यामुळे अशा ज्ञानेंवद्रयाांच्या अस्स्तत्िािे अनुमान हे सामान्यतो दृष्ट अनुमान ठरते.] एखादे विशिे उदाहरण 
म्हणून कोणतेही इांवद्रय (आमच्यासारख्या) स्थूल दृष्टीच्या माणसाांना प्रत्यक्ष वदसत नाही. हे सामान्यतो 
दृष्ट (अनुमान) िीत असल्यामुळे (इतर दृष्टींनी) ‘पूिगित्’ सारखे असले तरी हे (म्ह. िर साांवर्तलेले) 
त्यािे िैवशष्य [विशेि प्रत्यक्ष वदसून न येणे,] आहे. आता या वठकाणी ‘दृष्ट’ म्हणजे वदसणे (अनुििाला येणे), 
‘सामान्यताः’ म्हणजे सामान्यस्य (सामान्यािे). येथे सिग विििींबद्दलिा ‘तस्’ [येथे तो िष्ठीबद्दल िापरला आहे.] 
हा प्रत्यय िापरला आहे. ज्यािे विशिे उदाहरण [विियाांिे डोळ्याांनी पाहणे, वजिेने स्िाद घेणे, नाकाने िास घेणे इ.] 

प्रत्यक्षाने ज्ञात नाही अशा विवशष्ट सामान्यािे ज्ञान म्हणजे ‘सामान्यतो दृष्ट’ अनुमान. आवण हें सिग आम्ही 
न्यायिार्मतकतात्पयगटीकेमध्ये (१।१।५) स्पष्ट केले आहे. म्हणून येथे (ग्रांथािा) विस्तार होईल या िीतीने 
साांवर्तले नाही. 
 

काम साांर्णाऱ्या (‘प्रयोजक’) िृध्दािे (‘र्ाय आण’ इत्यादी) शब्द ऐकल्यानांतर (ते) काम 
करणारा (‘प्रयोज्य’) जो (दुसरा मध्यम-) िृद्ध, त्याच्या हालिालीच्या हेतूिे ज्ञान [‘ही र्ाय’ ि ‘आणणे’ म्ह. ही 

व्या असे लहान मुलाला होणारे ज्ञान.] अनुमानाने झाल्यािर (ि) शब्द आवण अथग याांच्या सांबांधािे [शब्द आवण अथग 
याांच्या सांबांधास ‘शवि’ ककिा ‘अविधा’ असे म्हणतात. वतच्या ज्ञानािािून ऐकलेल्या शब्दािा अथग समजणार नाही. हे अथिंज्ञान अनुमानानांतर 

होते. ‘र्ाय’ आवण ‘आण’ या शब्दाांिे अथग लहान मुलाला अनुमानाने समजतात, असा िािाथग.] आकलन होते; आवण शब्द ि अथग 
याांच्या (िाच्य-िािक-) सांबांधािे ज्ञान असलेल्या (ि) शब्दािा अथग प्रतीत होतो. त्यामुळे (शब्दप्रमाण 
हे) अनुमानपूिगक ठरते. म्हणून ‘अनुमान’ (या प्रमाणा) नांतर ‘शब्द’ (प्रमाणािे) लक्षण (ग्रांथकार) असे 
देत आहे-   
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“आप्त [‘आप्तश्रुवत’ यािे अनेक अथग केले जातात- १) ‘आप्ताश्च श्रुवतश्च आप्तश्रुवताः’ आप्त आवण िेद. (हा समास व्याकरणदृष्या 
सदोि होईल. म्हणून हा अथग बरोबर िाटत नाही. २) जो आपल्या कमामध्ये तत्पर असतो, रार्दे्वि िरै्रे दोिाांनी विरवहत असतो आवण तशाि 
लोकाांच्या आदराला पात्र असतो, तो आप्त. उदा. कवपल. त्यािे ििन. ३) िेदाथगज्ञान. ४) योग्य िाक्याथांिे ज्ञान. 

िािस्पवतवमश्राांनी स्िीकारलेला अथग (४) शी सुसांर्त ठरतो.] श्रुवतराप्तििनां तु”- (आवण आप्तििन म्हणजे योग्य िाक्याच्या 
अथािे ज्ञान.) 

 
येथे ‘आप्तििनम्’ या शब्दाने ज्यािे लक्षण द्यायिे, त्यािा उल्लेख केला. उरलेला (शब्द) हे 

त्यािे लक्षण आहे. आप्त म्हणजे प्राप्त, अथात योग्य अशी; आप्त अशी श्रुवत ती ‘आप्तश्रुवत’. ‘श्रुवत’ म्हणजे 
िाक्यािरून होणारे िाक्याच्या अथांिे ज्ञान. 
 
 यापकैी (जे) स्िताःप्रमाण [ज्यािे प्रामाण्य स्ियांपूणिं, स्ितांत्र आहे, दुसऱ्या प्रमाणाांिर अिलां बून नाही ते (ज्ञान). 

‘अन्यप्रमाणवनरपेक्षस्िाथिंबोधनसमथिं स्िताःप्रमाणम्’-सारबोवधनी.] (असे िदेाथग ज्ञान) आहे, ते अपौरुिेय [िािस्पवतवमश्राांच्या दृष्टीने 

साांख्याांना िेदप्रामाण्य आवण िेदाांिे अपौरुिेयत्ि मान्य असल्यािा हा पुरािा आहे.] अशा िदेिाक्याांतून त्यािी वनर्ममती होत 
असल्याने सिग दोि, सांशय याांपासून मुि असते. त्यामुळे (ते ज्ञान) योग्य होय. त्याप्रमाणे िदेमूलक स्मृती, 
इवतहास, परुाणे याांच्या ििनाांतून स्फुरलेलेही ज्ञान (परताःप्रमाण असले तरी) योग्य ठरते. आवण झोपेतून 
जारे् झालेल्या माणसाला ज्याप्रमाणे आधल्या वदिशी घडलेल्या घटनाांिे ज्ञान होते, त्याप्रमाणे आवदविद्वान 
कवपल [साांख्यशास्त्रािा मूळ प्रितगक. तो सिगज्ञ होता असे मानले जाते. श्वेताश्वतरोपवनिदात (५, २) उल्लखेलेला कवपल ि हा कवपल एक की 

विन्न याबद्दल विद्वानाांत मतिेद आहे पहा- प्रस्तािना.] याांना (िालू) कल्पाच्या आरांिी पूिीच्या कल्पाांत अयायावसलेल्या 
िदेाांिे (ककिा ज्ञानािे) स्मरण होणे सुसांर्त ठरते. उदाहरणाथग, आिय आवण जैर्ीिव्य याांच्या सांिादात 
िर्िान जैर्ीिव्याांनी दहा महाकल्पाांतील आपल्या जन्माांच्या स्मरणािा उल्लखे (आपल्या) ग्रांथात केला 
आहे. तो असा- ‘दहा महाकल्पाांतून िळेोिळेी जन्म घेणारा जो मी, त्याने-’ (योग्यिाष्य ३/१८) इत्यादी. 

 
 ‘आप्त’ या शब्दामुळे अयोग्य असे, बौद्धविक्ष,ू [सौत्राांवतक, िैिाविक, योर्ािार आवण माध्यवमक हे जे बौद्धाांिे िार पांथ 
त्याांिी मते परस्परविरोधी आहेत. उदाहरणाथग-  
१) जे वशष्य असे म्हणतात की, जे्ञय िस्तू जर अस्स्तत्िात नसतील तर ज्ञानही अस्स्तत्िात असू शकणार नाही., तेव्हा ज्ञान जर अस्स्तत्िात आहे असे 
मानाियािे तर जे्ञय िस्तूदेखील अस्स्तत्िात आहेत असे मानले पावहजे,-ते ‘सौत्राांवतक. २) ‘जे्ञय िस्तूांिे अस्स्तत्ि प्रत्यक्ष प्रमाणाने वसद्ध होते आवण 
अनुमानानेही असे जे वशष्य मानतात ते ‘िैिाविक’ होत. ३) जे वशष्य ‘जे्ञय िस्तू अस्स्तत्िात नाहीत हे बरोबर आहे, परांतु ज्ञान अस्स्तत्िात नाही असे 
मात्र म्हणता येत नाही. कारण जर ज्ञानि नसेल तर सिग जर् आांधळे होईल’ असा आक्षेप घेऊन ‘ज्ञान तेिढे खरे आहे’ असे मानतात ते ‘योर्ािार’ 
होत. ४) ‘ज्ञान आवण जे्ञय असे जे दोन प्रकारिे पदाथग जर्ामध्ये उपलब्ध आहेत, ते सिग शून्य आहेत. त्याांपैकी एकाही पदाथाला खरे अस्स्तत्ि नाही’ 

असा रु्रूने (म्ह. बुद्धाने) उपदेश केल्यानांतर ती र्ोष्ट मान्य करणारे ते माध्यवमक.] जैन पवरव्राजक (वनग्रिंथक [ग्रांथेयायाः 

(िेदावदसच्िासे्त्रयायाः) वनष््ान्तााः । याांना िेद मान्य नाहीत. त्याांिे वििार आिार िेदबाह्य आहेत. ‘त्रयीबाह्यााः नग्नााः जैनिेदााः’-सारबोवधनी.]), 
सांिारमोिक [कहसा िरै्रे र्ोष्टींना अत्यांत महत्त्ि देणारे विवशष्ट िािाकिादी पहा- कहसावदपरायणा ‘घटिङ रे् तदन्तिगर्मत सवललविलयिद् 
देहविनाश ेतदन्तर्गतजीिविनाश एि मोक्षाः’ इत्येिां मन्यमानाश् िािाकविशोिाश्च सांसारमोिका इवत कथ्यन्ते’ सारबोवधनी (पृष्ठ १८०) ‘आवद’ शब्दाने 

देह म्हणजेि आत्मा असे मानणाऱ्या इतर िािाकिाद्याांिाही यात समािेश होतो.] इत्यादींिे, शास्त्रािा आिास वनमाण करणारे   

ग्रांथ (ग्रांथकाराने) िर्ळले आहेत. आवण (श्रवुतस्मृवत-) विरुद्ध ििनाांमुळे (ककिा परस्परविरोधी 
ििनाांमुळे), िदेाांिा आधार नसल्यामुळे, प्रमाणविरोधी विधाने असल्यामुळे, केिळ काही म्लें च्िाांसारख्या 

[‘म्लेच्ि’ शब्दािी व्याख्या अशी केली जाते- 
“र्ोमाांसखादको यस्तु विरुद्धां बहु िािते । 
सिािारविहीनश्च म्लेच्ि इत्यवमधीयते ॥’’ 
म्हणजे ‘जो र्ाईिे माांस खातो, श्रुवतस्मृतींच्या विरुद्ध बडबड करतो आवण सिग आिाराांना फाटा देतो, त्याला ‘म्लेच्ि’ असे म्हटले 
जाते.’ कहदुधमािे आिार वििार न मानणारे लोक, हा िािाथग.] पशूप्रमाणे वनकृष्ट अशा पुरुिाांनी स्िीकारल्यामुळे ते 
(ग्रांथ) अयोग्य असल्यािे जाणाि.े 
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‘तु’ या कावरकेतील शब्दाने (‘आप्तिाक्य’ हे प्रमाण) अनुमानाहून िेर्ळे असल्यािे (ग्रांथकार) 
साांर्तो. कारण (त्यात) िाक्यािा अथग हे प्रमेय असते. (अग्नीिा जसा धूम हा धमग असतो, तसा) िाक्य 
हा काही त्यािा (म्ह. िाक्याथािा) धमग नसतो की ज्यामुळे ते (िाक्याथिंरूप साध्यािे अनुमान करणारे) 
कलर् ठरािे. [अनुमानाच्या उदाहरणात धूर हे अग्नीिे कलर् होय. तसे येथे आप्तिाक्यात नसल्याने ते अनुमान नव्हे. उदाहरणाथग ‘देिदत्ताः 
र्च्िवत’ (‘देिदत्त जातो’) या िाक्यात देिदत्तािे र्मन हे प्रमेय आहे. ते ‘देिदत्ताः र्च्िवत’ या िाक्यािरून कळते. पण देिदत्तािे र्मन हे जे 
प्रमेय, त्यािा ‘देिदत्ताः र्च्िवत’ हे िाक्य काही ‘धमग’ होऊ शकत नाही, की ज्यामुळे त्या िाक्यािरून देिदत्ताच्या र्मनािे अनुमान करािे.] 
आवण िाक्य आपल्या अथािे ज्ञान करून देत असताना त्याांच्यातील सांबांधाच्या ज्ञानािी अपेक्षा ठेिीत 
नाही; कारण निकिीने रिलेले, आजिर न पावहलेले िाक्य, पूिी न अनुििलेल्या अशा अथािे ज्ञान 
करून देत असते. [अनुमानात हेतू आवण साध्य याांच्यातील वनयत सांबांधािे-व्याप्तीिे ज्ञान पूिी झालेले असािे लार्ते. 
िाक्यापासून जेव्हा अथगबोध होतो, तेव्हा ते िाक्य पूिी ऐकलेले नसूनही-ते िाक्य ि त्यािा अथग याांिा सांबांध पूिी कळलेला 
नसूनही हा अथगबोध होतो.] 
 

अशा रीतीने प्रमाणाांिी सामान्य लक्षणे आवण विशिे लक्षणे (साांवर्तली) असताना, जी 
उपमानादी इतर प्रवतिाद्याांनी [इतर शास्त्रज्ञाांनी उदा.-नैयावयक, िैशेविक, िेदाांती इत्यादींनी.] स्िीकारली आहेत त्याांिा 

समािशे, (िर) ज्याांिी लक्षणे साांवर्तली त्या प्रमाणाांत [प्रत्यक्ष, अनुमान आवण आप्तिाक्य.] होतो. उदाहरणाथग, 
उपमान (म्हणून साांवर्तले जाणारे) जे ‘यथा र्ौस्तथा र्ियाः’ (‘जशी र्ाय तसा र्िय’) हे िाक्य, त्यापासून 
होणारे (अथांिे) ज्ञान हे ‘आप्तिाक्य’ ि होय. तसेि ‘र्िय’ हा शब्द र्ाई बैलासारख्या प्राण्यािा िािक 
आहे, असा जो अनुिि येतो तोही ‘अनुमान’ ि होय. कारण “जो शब्द िृद्धाांनी ज्याबद्दल (म्ह. ज्या 
पदाथाबद्दल) िापरलेला असतो, तो (लक्षणा इ.) इतर शब्दशिी [लक्षणा, व्यांजना या अविधेव्यवतवरि असलेल्या 
शब्दशिी होत. याांपैकी अविधा ही िाच्याथग, लक्षणा ही लक्ष्याथग आवण व्यांजना ही व्यांग्याथग प्रकट करते. या वठकाणी अविघा अविपे्रत आहे.] 
नसल्या तर, त्यािा (म्ह. त्या पदाथांिा) िािक असतो- उदाहरणाथग ‘र्ौाः’ हा शब्द जसा र्ोत्िािा (िािक 
असतो), त्यािप्रमाणे ‘र्िय’ हा शब्द र्ायीसारख्या (प्राण्या) च्या बाबतीत िापरला जातो. म्हणून तो त्याि 
अथांिा िािक आहे’ असे त्यािे ज्ञान हे अनुमानि होय. 
 

पण दृष्टीसमोर असलेल्या र्ियाच्या वठकाणी र्ाईशी सारखेपणािे जे ज्ञान होते ते प्रत्यक्षि होय. 
म्हणून र्ाईिे स्मरण होत असताना र्ियाशी (वतच्या) सादृश्यािे ज्ञान हे प्रत्यक्ष होय. कारण र्ाईशी 
(र्ियािे) सादृश्य िेर्ळे आवण र्ियाशी र्ाईिे (सादृश्य) िेर्ळे असे नसते. एका जातीत असणारा 
पुष्कळ अियिाांच्या सामान्याांिा सांबांध [उदा. र्ोजावत ही खुरत्ि, लाांर्ूलत्ि इत्यादी अियि सामान्याांशी सांबांवधत असते, त्याि 

पुष्कळ अियिसामान्याांिा सांबांध र्ियजातीत आढळतो.] जेव्हा दुसऱ्या जातीत आढळतो तेव्हा त्याला ‘सादृश्य’ असे 
म्हटले जाते; आवण (अियिाांच्या) सामान्याांिा सांबांध असणे ही एकि र्ोष्ट आहे. तो सांबांध जर र्ियात 
प्रत्यक्ष असेल तर र्ाईतही प्रत्यक्ष असेल. अशा रीतीने उपमानाला िेर्ळी जे्ञय िस्तू (प्रमेय) राहत नाही, 
की ज्यामुळे उपमान हे िेर्ळे प्रमाण ठरािे. (पण तसे नाही) म्हणून उपमान हे िेर्ळे प्रमाण नाही. 

 
याि रीतीने ‘अथापवत्त’ सुद्धा िेर्ळे प्रमाण नव्हे. उदाहरणाथग, वजिांत असलेला िैत्र  [या नािािा 

मनुष्य] घरात न वदसल्यामुळे अदृष्ट(म्ह. न वदसणारे) असे जे त्यािे बाहेर असणे, त्यािी कल्पना ही 
िृद्धाांनी ‘अथापवत्त’ म्हणून मान्य केली आहे. ती सुद्धा अनुमानि होय. 
 

जेव्हा एखादा (पदाथग) अस्स्तत्िात असून एका वठकाणी नसतो, तेव्हा तो दुसऱ्या वठकाणी 
असतो. जेव्हा सिगव्यापी नसलेला (पदाथग) एका वठकाणी असतो तेव्हा तो दुसऱ्या वठकाणी नसतो. या 
व्याप्तीिे ग्रहण करण्यासाठी सोपे उदाहरण म्हणजे स्िताःिे शरीर होय. आवण त्यानुसार अस्स्तत्िात (म्ह. 
वजिांत) असून तो घरात नसल्यािे ज्ञान या कलर्ािरून होणारे (तो) बाहेर असल्यािे ज्ञान हे अनुमानि 
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होय. आवण िैत्र कोठे तरी अस्स्तत्िात असताना त्याच्या घरात नसण्याला काही बाधा येऊ शकत नाही 
की, ज्यामुळे (घरात नसण्याला बाधा आल्यास) त्यािे घरात नसणे हे अवसद्ध ठरून त्याच्या बाहेर 
असण्यािा तो हेतूि ठरू नये! वशिाय त्याच्या घरात नसण्यामुळे ‘तो अस्स्तत्िात आहे’ या िस्तुस्स्थतीला 
बाधा येत नाही, की ज्यामुळे हे (िैत्रािे) अस्स्तत्िि सयुविक न ठरून स्िताःला (म्ह. अस्स्तत्िाला) 
बाहेर वसद्ध करू शकू [िािाथग असा की, िैत्र ‘कोठे तरी असून घरात नसणे’ हा हेतू िैत्र या पक्षािर राहतो, यात विसांर्ती नाही.] 
नये! 

 
कारण िैत्र घरात नसताना त्याच्या एकूण अस्स्तत्िाला विरोध येतो की घरातील असण्यालाॽ 

तो कुठे असण्यािा त्याच्या घरात नसण्याशी विरोध येणार नाही. कारण दोहोंिे वििय विन्न [िािाथग असा 
की, नसण्यािा सांबांध ‘घर’ या पदाथाशी आहे, तर असण्यािा सांबांध ‘कुठला तरी प्रदेश’ या पदाथांशी आहे. हे वििय विन्न असल्यामुळे विरोध 

सांिित नाही.] आहेत. 

 
यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘कुठला तरी प्रदेश’ (देशसामान्य) हा (अस्स्तत्िािा वििय) 

मानल्यािर घर या विवशष्ट देशािा त्याांतील अांतिािसुद्धा दोन्ही पक्षी  [‘िैत्र कुठे तरी असेल’ ि िैत्र घरात तरी 

असेल’ अशा.] (पावक्षक) आहे. म्हणून (‘कोठे तरी’ आवण ‘घरात’ याांत) (घर हा) समान वििय 
असल्यामुळे विरोध आहे,’ तर (ग्रांथकार) म्हणतो ‘तसे नाही’ कारण (िैत्रािे) घरात नसणे हे प्रत्यक्ष 
प्रमाणाने वनवश्चत ि उिय पक्षी मान्य झाल्यामुळे (तो कुठे तरी आहे, त्याअथी कदावित घरीही असू 
शकेल अशा प्रकारे सूवित होणाऱ्या) त्याच्या घरातल्या सांवदग्ध उपस्स्थतीमुळे बाध येऊ शकत नाही. 
ककिा याउलट (प्रत्यक्ष) प्रमाणाने वनवश्चत झालेली (िैत्रािी) घरातील अनुपस्स्थती (अिाि) (‘िैत्र कुठे 
तरी आहे’ या) पक्षी (मान्य) असणारे त्यािे घरातले अस्स्तत्ि बावधत करीत (असले तरी ते) त्यािे 
अस्स्तत्िही बावधत करण्यास समथग आहे असे म्हणणे योग्य नाही. त्यािप्रमाणे त्याच्या (कुठे तरी आहे या 
पक्षी प्राप्त होणारी) (घरात असण्यािी) सांवदग्धता ती दूर करू शकत नाही, असेही म्हणणे योग्य नाही.  

[शब्दशाः अथग ‘दूर करू शकते असेही म्हणणे योग्य नाही’-असा होईल. पण तो िरील सांदिात विसांर्त होईल. कारण ‘िैत्र घरात असूही 
शकेल’ अशा सांशयात्मक ज्ञानालाही ‘िैत्र घरात नाही’ या प्रत्यक्षज्ञानाने बाध येतो असे मानि सुसांर्त होईल. त्यामुळे िरील पांिीिा अथग 

लािताना टीकाकाराांनाही अथािी ओढाताण करािी लार्ली आहे.] घराशी मयावदत असलेली िैत्रािी अनुपस्स्थती 
(त्याच्या) घरातील उपस्स्थतीच्या विरुद्ध असल्याने वतिा बाध करते, पण ती काही त्याच्या एकूण 
अस्स्तत्िास बाध आणीत नाही. कारण त्या बाबतीत ती उदासीन  [वनस्ष््य म्ह. ते वतिे कायग नव्हे.] आहे. म्हणून 
(िैत्रािी) घरातील अनुपस्स्थती कलर् म्हणून वसद्ध झाल्याने त्यािी बाहेरील उपस्स्थती (म्ह. बाहेर 
असणे) अनुमानाने समजते, असे म्हणणे योग्य आहे. 

 
 अशा रीतीने (प्रत्यक्ष [िैत्र बाहेर आहे हे आर्म आवण तो घरात नाही हे प्रत्यक्ष.] आवण आर्म अशा) विरुद्ध (र्ोष्ट 
वसद्ध करणाऱ्या) प्रमाणाांिा, त्याांच्या त्याांच्या विियाांिी व्यिस्था लािनू विरीध [‘लठ्ठ देिदत्त वदिसा जेित नाही’ 

यातील लठ्ठपणा हे प्रत्यक्ष ि वदिसा न जेिणे हा आर्म आहे- याांत विरोध आहे; म्हणून अथांपत्ती.] (येत नसल्यािे) दाखविणे हा 
अथापत्तीिा वििय आहे, या (प्रवतपक्ष्याच्या) वसद्धाांतािे वनराकरण केले. कारण मयावदत [घरातील मयावदत 

अनुपस्स्थती (प्रत्यक्ष) आवण अमयावदत अशी बाहेरिी उपस्स्थती (आर्म) याांत विरोध नाही.] (अिस्च्िन्न) आवण अमयावदत 
(अनिस्च्िन्न) याांच्याांत विरोध नसतो. आवण अशाि रीतीने अथापत्तीिी इतर [‘पीनो देिदत्तो वदिा न िङु िे’ इत्यादी. 
देिदत्त वदिसा खात नसून लठ्ठ आहे, तेव्हा तो रात्री खात असला पावहजे, हे अथापत्तीिे प्रवसद्ध उदाहरण. िस्तुताः हे अनुमानि होय : (१) जेथे 
जेथे लठ्ठपणा आहे, तेथे तेथे िोजन आहे. म्हणून देिदत्त िोजन करतो, (२) जो कधी तरी िोजन करतो, पण वदिसा करत नाही, तो रात्री करतो. 

देिदत्त कधी तरी िोजन करतो पण वदिसा करत नाही. त्याअथी देिदत्त रात्री िोजन करतो.] उदाहरणे अनुमानात समाविष्ट होत 
असल्यािे दाखिनू द्याि.े म्हणून ‘अथापवत्त’ हे अनुमानाहून िरे्ळे प्रमाण नाही हे वसद्ध झाले. 
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अशाि प्रकारे ‘अिाि’ हे (प्रमाण) ही प्रत्यक्षि होय. उदाहरणाथग, केिळ िूतलाने एकटे असणे 
या िूतलाच्या पवरणाम [विवशष्ट पवरणाम म्ह. विकार] विशिेाहून त्यािर घट नसणे ही िेर्ळी र्ोष्ट नाही. 
िैतन्याखेरीज (म्ह. पुरुिाखेरीज) सिगि पदाथग क्षणोक्षणी बदलणारे (म्ह. विकारी) असतात. आवण हे 
विविध विकार इांवद्रयाांनी जाणण्याजोरे् असतात म्हणून जेथे प्रत्यक्षाला िाि नाही, ि ज्याच्या ज्ञानासाठी 
अिाि नािािे िेर्ळे प्रमाण मानले पावहजे असा विियि नाही. 

 
 आता ‘सांिि’  [‘सम् +  ि’ू = सांििणे, अांतिाि होणे-यापासून ‘सांिि’ = समािेश, अांतिाि. उदा. हजारात शांिर, पन्नास, िीस, 

दहा याांिा ‘सांिि’ होतो] उदाहरणाथग, खारी [९५. २ द्रोण = १ खारी. 
 ४ आढक = १ द्रोण. 
 ४ कुडक = १ प्रस्थ. 

 ४ मुठी = १ कुडक.] या मोठ्या मापात द्रोण, आढक आवण प्रस्थ या (लहान) मापाांिा अांतिाि होतो, 
असे मानणे. आवण हे अनुमानि होय. कारण ‘खारीत्ि’ हे द्रोणादीशी अविनािािसांबांधाने (व्यावप्तसांबांधाने) 
वनर्वडत आहे, असे प्रतीत होते. म्हणून ते (खारीत्ि) खारीमध्ये द्रोणादींच्या अस्स्तत्िािा बोध करून देते. 

[ज्याप्रमाणे मोठ्या ितुगळात लहान ितुगळे असू शकतात, त्याप्रमाणे खारी या मोठ्या मापात द्रोण िरै्रे लहान मापे असू शकतात, हे अनुमानाने 
समजते,] 
 

आवण ज्याला ‘ऐवतह्य’ [‘इवत ह’ (म्ह. ‘असे’) पूिीपासून जे बोलले जाते ते, म्हणून ‘ऐवतह्य’.] असे म्हणतात ते, 
ज्यािा ििा कोण आहे हे (माहीत नसल्यामुळे) साांवर्तले नसून केिळ परांपरेने लोकाांच्या बोलण्यात 
येते, ककिा ‘असां िडीलधारी माणसां साांर्तात’ (या स्िरूपािे)-उदाहरणाथग ‘या िटिृक्षािर यक्ष आहे.’ 
(‘ऐवतह्य’) हे प्रमाण नव्हे. कारण ििा कोण हे माहीत नसल्यामुळे ते (ज्ञान) सांशयग्रस्त आहे. ििा जर 
‘आप्त’ आहे, असे वनवश्चत झाले तर मात्र ते ‘आर्म’ ि (म्ह. आप्तिाक्य) होय. 
 

म्हणून प्रमाण तीन प्रकारिे [(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान आवण (३) आप्तिाक्य.] असे म्हटले ते योग्य आहे. 
 

अशा रीतीने व्यि [व्यि सृष्टी] अव्यि [प्रकृती] आवण ज्ञ [पुरुि] अशा स्िरूपाच्या प्रमेयाांच्या 
वसद्धीसाठी प्रमाणाांिी लक्षणे आता साांवर्तली. त्याांपैकी पृथ्िी इत्यादी व्यि होत. त्याांिे स्िरूप एखाद्या 
धुळीने पाय िरलेला (सामान्य) शतेकरीसुद्धा प्रत्यक्ष या प्रमाणाने जाणतो. तसेि (प्रत्यक्षाने न 
कळल्यास) धूर िरै्रे पाहून तेथे अग्नी िरै्रे आहेत हे तो पूिगित् अनुमानाने जाणतो. त्याांिे (म्ह. पृथ्िी 
इ. व्यिािे) स्पष्टीकरण करण्यािी या शास्त्राला फारशी जरुरी नाही. म्हणून जे समजण्यास कठीण आहे 
ते याला स्पष्ट कराियािे आहे. ज्याांिी लक्षणे साांवर्तली त्या प्रमाणाांपैकी कोणते प्रमाण कोणािी वसद्धता 
करण्यास समथग आहे हे (ग्रांथकार) वनिड करून साांर्त आहे-   
 

र्र्ण (प्रत्यक्ष आवर्ण र् वपवत् अिुम ि य ांिी वसद्ध ि होर्ण ऱ्य ) अतींवरय र्द िांचे ज्ञ ि 
‘स म न्द्यतो दृष्ट’ य  अिुम ि िे होते., आवर्ण त्य वनहिही िे वसद्ध होत ि ही ते र्रोक्षज्ञ ि [स्िर्ग, अपूिग, 

देिता इत्यादींिे.] आप्त गम िे (म्प्ह. ‘आप्तव ्य य  प्रम र्ण िे) वसद्ध होते.... ॥ ६ ॥ 

 
‘सामान्यतस्तु ...’ यािे स्पष्टीकरण असे-‘तु’ हा शब्द ‘प्रत्यक्ष’ आवण ‘पूिगित् अनुमान’ याांपासून 

‘सामान्यतो दृष्ट’ या अनुमानास िेर्ळे करतो. ‘सामान्यतो दृष्ट अनुमानाने’ म्हणजे (तशा प्रकारच्या) 
अध्यिसायाने, विच्िायापवत्त म्हणजे िैतन्याशी तादाम्य पािल्याप्रमाणे होणे. (कारण अक्षरशाः तादात्म्य 
येथे अविपे्रत नाही.) ‘अतीस्न्द्रय पदाथांिे’ म्हणजे ‘प्रकृवतपुरुि इत्यादींिे. ‘प्रतीवत =  ‘अथात ज्ञान 
होते. 
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 िरील कावरकेत (‘सामान्यतोदृष्टा’-बरोबर) ‘शिेित्’ (अनुमानही) अविपे्रत असल्यािे सूवित होते,  

[उपलक्षण म्हणजे ‘Implication of Something or any similar object where only one is mentioned’-Sanskrit English Dictionary- V. S. 

Apte.(दुसऱ्या एखाद्या ककिा तसल्याि आणखी एका पदाथािी सूिना’-व्ही. एस्. आपटे याांिा सांस्कृत-इांस्ग्लश शब्दकोश)] असे समजाि,े 

 
आता सिग अतींवद्रय पदाथांिे बाबतीत केिळ ‘सामान्यतो दृष्ट’ हे (अनुमान) प्रिृत्त होते कायॽ 

आवण मर् महत् िर्ैरे सृष्टीिा उत्पवत्त्म, स्िर्ग, अपूिग, देिता इत्यादींच्या बाबतीत, जेथे ते (अनुमान) 
प्रिृत्त होत नाही, त्याांिा अिाि आहे असे म्हणािे लारे्ल! या (शांके) िर (ग्रांथकार) म्हणतो- ‘तस्मादवप’ 
(आवण त्यािरूनही-- इ.) 
 

‘तस्मादवप’ एिढ्ानेि कायगवसद्धी होत असताना ‘ि’ या शब्दाने ‘शिेित्’ या (अनुमाना-) िाही 
समािेश अविपे्रत आहे... ६. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘ज्याप्रमाणे आकाशपुष्प, कासिािा केस, सशािे कशर् 
इत्यादींच्या बाबतीत प्रिृत्त न होणारे प्रत्यक्ष (प्रमाण) त्याांच्या अिािािे ज्ञान करून देते, त्याप्रमाणे 
प्रकृती िर्ैरेंच्या बाबतीतसुद्धा होईल! [म्ह. प्रत्यक्षाने त्याांच्या अिािािे ज्ञान होईल.] मर् ‘सामान्यतो दृष्ट’ अनुमान 
िर्ैरेंनी [‘िर्ैंरे’ मध्ये (१) शेिित् (२) आर्म याांिा समािेश होतो.] त्याांिी वसद्धी होते असे कसे (म्हणता)ॽ’-तर 
त्यािर (ग्रांथकार) (अवतदूरात्-’ इत्यादी कावरकेने) उत्तर देतो-   
 

अवतिय द र असल्य मुळे, (फ र) िवळ असल्य मुळे, इांवरय विक मी झ ल्य मुळे, मि चे 
अवध ि िसल्य मुळे, (र्द िाच्य ) स क्ष्मतेमुळे, क ही तरी आड येत असल्य मुळे, (दुसऱ्य  र्द िाच्य ) 
प्रभ व मुळे आवर्ण स रख्य  (र्द िांिी) एकनहर् झ ल्य मुळे (र्द िाचे प्रत्यक्ष ज्ञ ि होत ि ही) ... ॥ ७ 
॥ 
 
 (पुढील कावरका ८ मध्ये) ‘अनुपलस्ब्धाः (म्ह. ‘ज्ञान होत नाही) असे (ग्रांथकार) साांर्णार आहे. 
कसहािलोकनन्यायाने [कसह पुढे िालून रे्ल्यािर जसा िळून मारे् पाहतो तसे पाहणे. पुढल्या वििेिनािा सांबांध मार्ील र्ोष्टीशी लािणे. 

याला ‘कसहािलोकनन्याय’ असे म्हणतात. पुढील कावरकेतील ‘अनुपलस्ब्ध’ या पदािा सांबांध या कावरकेतील पदाांशी लािािा, हा िािाथग.] त्यािा 
(या कावरकेतील पदाांशी) सांबांध घ्यािा. (‘अवतशय दूर असल्यामुळे’ यािे उदाहरण -) उदाहरणाथग, 
आकाशात उडणारा पक्षी फार दूर असल्यामुळे, असूनही प्रत्यक्ष (प्रमाणाने) वदसत नाही. (म्ह. त्यािे ज्ञान 
होत नाही.) ‘सामीप्यात्’ या वठकाणीही ‘अवत’ (हे पद) घ्याि.े उदाहरणाथिं, डोळ्याांतील काजळ फार 
जिळ असल्यामुळे वदसत नाही. ‘इांवद्रयघात’ म्हणजे आांधळेपण, बवहरेपण इत्यादी (इांवद्रयाांिे िैरु्ण्य). 
‘मनािे अिधान नसणे’ यािे उदाहरण काम िर्ैरे (विकाराां) िा मनािर पर्डा बसला असता िक्क उजेडात 
असलेली इांवद्रयर्ोिर िस्तूही वदसत नाही. ‘सूक्ष्मतेमुळे’-यािे उदाहरण: इांवद्रयाांशी सांपकग  येत असूनसुद्धा 
परमाणू िर्ैरे (पदाथग) मन एकाग्र करूनही (माणसाला) वदसत नाहीत. ‘काही तरी आड येत असल्यामुळे’ 
यािे उदाहरण-कित िर्ैरे आड येत असल्यामुळे राणी िर्ैरे (व्यिी) वदसत नाहीत. ‘(दुसऱ्या पदाथािा) 
प्रिाि पडल्यामुळे’ यािे उदाहरण-वदिसा सूयगप्रकाशाच्या प्रिािामुळे (आकाशातील) ग्रहनक्षते्र वदसत 
नाहीत. ‘सारख्या िस्तू एकत्र वमसळल्यामुळे’ यािे उदाहरण-ढर्ातून पडलेले (पािसाच्या) पाण्यािे थेंब 
सरोिरात वदसून येत नाहीत. ‘ि’ या पदाने (कावरकेत) न साांवर्तलेल्या (कारणािाही) समािशे करािा. 
असा अथग होतो. त्यामुळे ‘अनुद् िि’ (म्हणजे उत्पत्तीिा अिाि) यािाही (िरील कारणाांत) समािशे होतो. 
यािे उदाहरण म्हणजे दूध िर्ैरे अिस्थेत असलेले दही िर्ैरे (पदाथग) ‘अनुद् ििामुळे’ [याला ‘अनुद् ितूत्ि’ असेही 

म्हणतात.] वदसत नाहीत. 
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 (िरील विििेनािा) अविपे्रत अथग असा- केिळ (एखाद्या पदाथाच्या वठकाणी) ‘प्रत्यक्षा’ िी प्रिृत्ती 
होत नाही म्हणनू (त्या) पदाथािा अिाि (वसद्ध) होतो, असे नाही. नाही तर ‘अवतप्रसांर्’ [‘एखाद्या वनयमािी 
ककिा वसद्धाताांिी जरूर नसलेल्या वठकाणी व्याप्ती करणे’ असा न्यायशास्त्रात अथग.’ [‘Extraordinary or unwarranted stretch of a rule or 
Principle’-V. S. Apte’s Sanskrit English Dictionary.] सिगलक्षणसांग्रहात ‘प्रकृतादन्यत्र प्रसत्र्जनम्’ म्ह. ‘अप्रस्तुत वठकाणी वनयम लार् ूकरणे’ 

असे स्पष्टीकरण वदले आहे.] ओढिले. उदाहरणाथग, घरातून बाहेर पडलेला मनुष्य घरातली माणसे (बाहेर) 
वदसत नाहीत म्हणून ‘ती नाहीति’ असा वनश्चय करील. पण तसे (होत) नाही. तर एखाद्या (प्रत्यक्षज्ञानािा 
वििय होण्यास) योग्य असलेल्या पदाथांिे जर प्रत्यक्षज्ञान झाले नाही तरि त्यािा अिाि आहे, असा 
वनश्चय माणूस करतो. आवण प्रकृती, पुरुि इत्यादींच्या बाबतीत, प्रत्यक्षज्ञानाला त्या योग्य नसल्यामुळे (म्ह. 
उपलब्ध होत नसल्यामुळे) केिळ (त्याांच्या वठकाणी) प्रत्यक्ष प्रमाण प्रिृत्त होत नाही म्हणून ही (तत्त्ि)े 
नाहीति, असा (त्याांच्या अिािािा) वनश्चय करणे, प्रमाणे मानणाराांना योग्य नाही. ......७ 

 
प्रकृती िर्ैरेंिे ज्ञान न होण्याला याांपैकी कोणते कारण आहेॽ ‘असे वििारले, तर (ग्रांथकार) 

त्यािर ‘सौक्ष्म्यात् -- इत्यादी (कावरकेने उत्तर देतो-  
 

स क्ष्मतेमुळे त्य ांचे (इांवरय ांिी) ज्ञ ि होत ि ही. (त्य ांच ) अभ व आहे म्प्हर्ण ि िहहे. क रर्ण 
क यावनहि त्य ांचे (म्प्ह. क रर्ण ांचे) ज्ञ ि होत असते. आवर्ण महत् वगैरे िे क यप ते प्रकृतीच्य  सम ि 
स्वनहर् चे आवर्ण (वतच्य ह ि) वभन्न स्वनहर् चे असे (दोि प्रक रचे) असते. ......८ 
 

‘सातव्या [कटु, अम्ल, लिण, वति, किाय आवण मधुर या िड रसाांव्यवतवरि सातिा रस (म्हणजे िि) िस्तुताः नाहीि.] 
रसािे त्याच्या अिािामुळे जसे ज्ञान होत नाही, तसेि याांिेही ज्ञान (अिािामुळेि) होत नाही, असे का 
म्हणू नयेॽ’ असे वििारले तर (ग्रांथकार) साांर्तो- ‘(अिािामुळे) नव्हे.’ कशािरूनॽ (यािे उत्तर-) 
कायांिरून त्याांिे ज्ञान होते म्हणून’. ‘तत्’ (ते) या पदाने प्रकृतीिा बोध होतो. परांतु पुरुिाच्या 
ज्ञानासाठी असलेले प्रमाण (ग्रांथकार) ‘सांघातपराथिंत्िात् [जो जो सांधात म्हणजे तत्त्िसमुदाय असतो तो तो दुसऱ्या 

कोणाच्या तरी सिेतनाच्या- उपयोर्ाकरता असतो, असा वनयम असल्यामुळे.] (कावरका १७) या वठकाणी साांर्णार आहे. 

 
िस्तुताः अवधक बलिान [अनुमान िरै्रे.] अशा प्रमाणाने एखाद्या र्ोष्टीिे ज्ञान होत असून त्या 

वठकाणी प्रत्यक्ष प्रिृत्त होत असेल तर त्या वठकाणी ती र्ोष्ट प्रत्यक्षयोग्य नसल्यामुळे, प्रत्यक्ष प्रिृत्त होत 
नाही, असे मानले जाते. परांतु सातिा रस (कोणत्याही) प्रमाणाने जाणला जात नाही म्हणून त्याच्या 
बाबतीत [सातिा रस अस्स्तत्िात नसल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रिृत्त होत नाही.] तो प्रत्यक्ष प्रमाणाला अयोग्य असल्यािे वनवश्चत 
करणे शक्य नाही, असा िािाथग. 

 
‘बरे, ज्या कायािरून प्रकृतीिे अनुमान करता येते, ते कायग कोणतेॽ’ असे (आके्षपकाने) 

वििारले, तर (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘आवण महत् िर्ैरे ते कायग होय.’ आवण हे महत् िर्ैरे कायग 
प्रकृतीच्या अनुमानास कारण कसे होते, हे [साांख्यकावरका १४-१५ मध्ये.] पुढे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. 
 
 आवण वििकेज्ञानाला [पुरुि हा प्रकृतीहून विन्न आहे हे वििेकज्ञान यालाि ‘वििेकख्यावत’ असेही म्हणतात. ‘वििेक’ या शब्दािी 
व्युत्पत्ती अशी- वि +  विच् = िेर्ळे करणे, िेद करणे. प्रकृती आवण पुरुि याांच्या स्िरूपािे वििेिन करून परुुिािे प्रकृतीहून विन्नत्ि अथात वििके 
दाखविणे आवण माणसाला दुाःखातून मुि करणे हाि साांख्यशास्त्रािा मुख्य उदे्दश आहे. कोणत्या धमामुळे कायािे प्रकृतीशी साधम्यग असते आवण हे 

धमग पुरुिाला कसे स्पशग करीत नाहीत, यािे ज्ञान हेि वििेकज्ञान.] उपकारक असे त्या कायािे (कारणाशी) साधम्यग आवण 
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िैधम्यग असल्यािे (ग्रांथकार) ‘प्रकृतीच्या समान रूपािे आवण विन्न रूपािे’ असे साांर्त आहे. ही दोन्ही [साधम्यग 

आवण िैधम्यग.]  पुढे  [कावरका १०-११ मध्ये.]  िरे्िरे्ळी करून साांवर्तली जातील. 

 
 कायािरून (काही तरी) कारण (आहे) इतकेि ज्ञान होते. पण या बाबतीत शास्त्रकाराांत 

[दाशगवनकाांत.]  मतिेद आहेत. उदाहरणाथग, काहीजण [बौद्धमत-अिािापासून िािोत्पत्ती. उदाहरणाथग, बीजािा नाश झाल्यािर 
म्हणजे अिाि झाल्यािर त्यापासून (म्ह. असत् पासून) अांकुरादी सत्-कायग उत्पन्न होते. दुधािा नाश झाल्यािर दही आवण दह्यािा नाश झाल्यािर 
लोणी उत्पन्न होते. तसेि तांतूांिा नाश झाल्यािर पट वनमाण होतो. साराांश, जर्ात जेिढी िािकाये आहेत ती सिग अिािापासून उत्पन्न झाली आहेत, 

असे अनुमानाने ठरते. पहा- ‘अिािाद् िािोत्पवत्तनानुपमृद्य प्रादुिािात्’ -र्ौतमसूत्र ।४।१।१४.याला ‘अिािकारणिाद’ असे म्हणतात.] म्हणतात 
की, ‘असत् (म्ह. अिािा-) पासून सत् (म्ह. िािरूप िस्तू) वनमाण होते.’ दुसरे [अदै्वतिेदाांतमत-ब्रह्म हे सत् असून 
त्यापासून जर्ािी विितांने उत्पत्ती होते. िस्तुताः जर् सत् नसून वमथ्या आहे. कशपीिर ‘ते रुपे आहे’ असा िास व्हािा. ककिा रज्जिूर ‘तो साप आहे’ 

असा िास व्हािा हा विितग होय. ‘अतस्स्मांस्तद् बुवद्धाः’ (शांकरािायग) म्हणजे विितग ककिा अध्यास. हा विितगिाद होय.] काहीजण म्हणतात 
की, ‘सिग (प्रपांिरूप) कायग हा (एका) सत् िा विितग आहे; ते िस्तुताः सत् नव्हे. तर याहून दुसरे [िैशवेिकमत-
सत् म्हणजे ‘िािरूप परमाणूांपासून कारणव्यापारापूिी नसणारे असत् कायग, कारणाच्या व्यापारानांतर उत्पन्न होते. उदाहरणाथग घट िरै्रे कायग पूिी 
नसते. ते दांड, िाक इत्यादी सामग्रीने युि अशा माती िरै्रे कारणाहून िेर्ळे असे वनमाण होते. पहा-‘कायगकारणथोरन्यत्िम्’-सारबोवधनी. याला 

‘आरांििाद’ असे म्हणतात.] (शास्त्रकार) म्हणतात की, ‘सत् पासून असत् वनमाण होते.’ (परांतु) साांख्यािायग 
[साांख्यािायग हे िािरूप पदाथांपासून-कारणव्यापारापूिी कारणात सूक्ष्मरूपाने असणारे जे सत्, तेि, त्यापासून-कारणव्यापारानांतर कायग म्हणनू 
उत्पन्न होते असे मानतात. त्याांच्या मते कायग आवण कारण याांत अनन्यत्ि आवण सत्यत्ि असते. उदाहरणाथग, दूध हा कारण असलेला पदाथग दही या 

कायाच्या रूपाने प्रकट होतो. यालाि ‘पवरणामिाद’ असे म्हणतात.] (िृद्ध) म्हणतात की, ‘सत् (म्ह. िािरूप कारणा-) 
पासून सत् (म्ह. िािरूप कायग) वनमाण होते. 
 

 त्याांपैकी (म्ह. या िार मताांपकैी) पवहल्या तीन्हींमध्ये प्रकृती (हे तत्त्ि) वसध्द होत नाही. कारण जे 
प्रकृवततत्त्ि आहे ते सत्त्ि, रज आवण तम या स्ििािािे आहे; आवण सुख, दुाःख आवण मोह या िेदाांनी युि 
असे ज्याांिे स्िरूप आहे ते (पांितन्मात्रावदस्िरूप) शब्द िर्ैरे [शब्द, स्पशग, रूप, रस आवण र्ांध.] जे पवरणाम 
त्याांच्याशी त्यािे तादात्त्म्य आहे. 

 
परांतु जर असत् पासून सत् वनमाण होते असे (बौद्धादींच्या मताप्रमाणे) मानले, तर ज्यािे स्िरूप 

साांर्ता येत नाही ते (अिािरूप) असत्, ज्यािे स्िरूप सुख िर्ैरे तसिे रूप-शब्द िर्ैरे असे (िािरूप) 
आहे, त्यािे हे कारण कसे असेलॽ (अथात असणार नाही.) कारण सत् आवण असत् याांिे ऐक्य होऊ 
शकणार [कारण, कायग ि कारण याांिे स्िरूप अत्यांत विन्न-म्हणजे एकािे िाि- स्िरूप तर दुसऱ्यािे अिािस्िरूप-आहे. आवण 

कायगकारणाांत अिेद असला पावहजे हा तर साांख्याांिा वसद्धाांत आहे.] नाही. 

 
आता (िेदाांत्याच्या मतानुसार) एक अशा सत् िा शब्द िर्ैरे (कायगरूप) प्रपांि हा विितग आहे, 

असे मानले तर (त्यािा अथग) सत् पासून सत् वनमाण होते असा होणार नाही; आवण हे एक (सत्) 
(अनेकरूपी) प्रपांिाशी तदू्रप असू शकणार नाही. वशिाय (त्याच्या मते) जे प्रपांिरूप (अनेकरूप) नाही, 
त्यािा प्रपांिरूपाने (अनेकरूपाने) येणारा अनुिि हा भ्रमि आहे. 
 

आवण जे कणाद – र्ौतमादींिे [न्याय-िैशेविक मत.] सत् अशाि कारणापासून असत् िी (कायािी) 
उत्पत्ती होते असे मत, त्यातही सत् आवण असत् याांिे ऐक्य होत नसल्यामुळे कारण कायाशी एकरूप 
असत नाही. म्हणून त्याांच्या मताने प्रकृतीिी वसद्धी होत नाही ... ८ 
 
 म्हणून प्रकृतीच्या वसध्दीसाठी प्रथमताः (ग्रांथकार) कायग सत् [याला ‘सत्कायगिाद’ असे म्हणतात. कायग हे 
कारणाांिा व्यापार होण्याआधी अस्स्तत्िात असते, असे हा िाद मानतो. ‘या मताप्रमाणे जे कारणाांत उपस्स्थत नव्हते असे काहीवह कायात उद् िि ू
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शकत नाही. जे नाही ते नाहीि. असतातून सत् वनमाण होणार नाही. कारणव्यापार घडल्यािर सत् असलेल्या कायािा केिळ अवििाि होतो दुधािे 
दही, दह्यािे लोणी, लोण्यािे तूप अशी काये घडतात, तेव्हा प्रत्येक कायग त्याांच्या पूिगपूिग कारणामध्ये अव्यि रूपाने उपस्स्थत असतेि. 

मराठी तत्त्िज्ञान-महाकोश 

तृतीय खांड, पृष्ठ १६६] आहे. अशी (पुढील) ‘असदकरणात्’ इत्यादी (कावरकेने) प्रवतज्ञा करीत आहे-   
 

ि असत् असते (म्प्ह. मुळ त ज्य ल  अस्स्तत्व िसते) ते कोर्णत्य ही क रर्ण िे सत् कररे्ण (म्प्ह. 
अस्स्तत्व त आर्णरे्ण) ि्य िसल्य मुळे, उर् द ि-क रर्ण च  क यािी सांबांध येत असल्य मुळे (लकव  
योग्य अिी स धिस मग्री क यपवसद्धीस ठी विवडली ि त असल्य मुळे), सवार् स ि सवाची उत्र्िी होते 
असे घडत िसल्य मुळे, िे समिप असते तेच (आर्र्ण स) ि्य अिी (क याची) विर्थमती करीत 
असल्य मुळे आवर्ण क यप क रर्ण िी एकनहर् असल्य मुळे, (क रर्ण ांच  हय र् र होण्य आधी) क यप सद नहर् 
असते... ॥ ९ ॥ 
 

‘सत्कायिंम्’ (‘कायग सद् रूप असते, अस्स्तत्िात असते’) याला ‘कारणव्यापारात् प्रार्वप’ (म्ह. 
‘कारणाांिा व्यापार होण्याआधीही,) अशी पुस्ती जोडािी. तसे केले म्हणजे ‘आम्ही वसद्ध केलेली र्ोष्टि 
पुन्हा वसद्ध करीत आहो’ असा (‘वसद्धसाधन’ नािािा दोि) नैयावयकानुयायाांना [नैयावयक आवण साांख्यािायग 
याांच्यात या बाबतीत फरक आहे. ‘कायग सत् आहे’ एिढेि नैयावयक मानतात. पण ते सत्, कारणाांिा व्यापार होण्यापूिीही असते असे ते 

मानीत नाहीत. साांख्यािायग मात्र तसे मानतात.] (आमच्या बाबतीत) दाखविता येणार नाही. 

 
 जरी बी, मातीिा र्ोळा इत्यादींच्या नाशानांतर (अनु्मे) अांकुर, घट इत्यादींिी उत्पत्ती होते असे 
वदसले, तरीही (त्याांिा) नाश हे (अांकुर िर्ैरेंच्या उत्पत्तीस) कारण होत नाही. उलट बीजादी अियि हा 
िािरूप पदाथगि त्याला कारण होतो. परांतु अिािापासून िािािी उत्पत्ती होते असे मानल्यास, ते (अिाि) 
सिगत्र असल्यामुळे सिग वठकाणी [म्ह. िाटेल त्याच्या अिािापासून िाटेल त्या कायािी उत्पत्ती होते. उदाहरणाथग, सशािे कशर् 
िरै्रेपासून अांकुर िरै्रेंिी उत्पत्ती होईल. पण असे अथाति होत नाही. पहा-वनर्मिशिेस्य त्वभ वस्य कारणत्िायायुपर्मे 

शशवििाणावदयायोऽप्यांकुरादयो जायेरन्, न िबैां दृश्यत इवत’-िेदाांतसूत्र २-२-२६ िरील शाांकरिाष्य.] सिग कायािी उत्पत्ती होते असा 
प्रसांर् ओढिले, इत्यादी (विििेन) आम्ही ‘न्यायिार्मतक तात्पयग टीके’ मध्ये केले आहे. 

 
तसेि (अनेकात्मक) प्रपांिाच्या अनुििाला बाधक (असे बलित्तर प्रमाण) नसल्यामुळे तो वमथ्या  

[प्रत्यक्ष इांवद्रयाांना या जर्ािा अनुिि येत असताना ‘तो वमथ्या आहे’ असे म्हणणे पटत नाही, प्रत्यक्ष प्रमाणाने तो ढळढळीत वसद्ध होतो. आवण 

तो नाही ककिा वमथ्या आहे असे वसद्ध करणारे त्याहून समथग प्रमाण नाही.] आहे असे म्हणता येणार नाही. 

 
 अशा प्रकारे (बौद्धादी मताांिे खांडन झाल्यािर) कणाद आवण र्ौतम याांिे मत उरते. त्यािे खांडन 
करण्यासाठी (ग्रांथकार) वसध्दाांत माांडतो-‘सत् कायगम्.’ (कायग कारणािे व्यापाराआधी असतेि.) त्यािा 
हेतू (ग्रांथकाराने) ‘असदकरणात्-(जे असत् असते, अस्स्तत्िात नसते ते कोणत्याही कारणाने सत् करता 
येत नाही’) असा साांवर्तला आहे. 
 
 आवण कारणाांच्या व्यापारापूिी कायग जर अस्स्तत्िात नसेल, तर ते अस्स्तत्िात आणणे कोणालाही 
शक्य नाही. कारण वनळी िस्तू वपिळी करणे हजारो कारावर्राांनाही शक्य नाही. (बरे) अस्स्तत्िात असणे 
आवण नसणे हे घटािे धमग आहेत असे जरी मानले, तरी धमी (= धमगिान पदाथग) अस्स्तत्िात नसताना 
त्याला (कोणताि) धमग असू शकत नाही. म्हणून अस्स्तत्ि त्या (कारणव्यापारा-) आधीही असते, असे वसद्ध 
होते. पण अिाि तसा (म्ह. कारणव्यापाराआधी) नसतो. (धमीशी) ज्यािा सांबांध नाही आवण जो त्या 
(धमी) शी एकरूपही नाही अशा ‘नसणे’ या (धमा) ने घट (हा पदाथग) असत् कसा होणारॽ 
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म्हणून जसे कारणाच्या व्यापारानांतर, तसे आधीही कायग हे अस्स्तत्िात असतेि, हे वसद्ध होते. 
असे जे (कारणव्यापारापूिी) अस्स्तत्िात असलेले (कायग) त्यािा कारणापासून आविष्कारि व्हाियािा 
उरलेला असतो; आवण सत् िा आविष्कार होणे सयुविक असते उदाहरणाथग, वतळात असलेल्या तेलािा 
ते (घाण्यात) दाबल्यािर (घातल्यािर) आविष्कार होतो; धान्यात असलेल्या ताांदळािा (साळी) 
बडिल्यािर आविष्कार होतो; (आवण)  र्ाईत असलेल्या दुधािी, धार काढल्याने अविव्यिी होते. परांतु 
नसलेला (पदाथग) अस्स्तत्िात आणण्यािे (ककिा अविव्यि होत असल्यािे) कोणतेही उदाहरण नाही. 
असत् हे खरोखर कधीही अविव्यि ककिा उत्पन्न झालेले वदसून येत नाही. 
 

आवण कारणाच्या व्यापाराांपूिी कायग हे सत् ि असते यािा (दुसरा हेतू) ‘उपादानग्रहण 
असल्यामुळे’ -(याने ग्रांथकार दाखवितो). ‘उपादाने’ म्हणजे ‘कारणे.’ त्याांिे ‘ग्रहण म्हणजे ‘कायाशी 
(वनत्य) सांबांध.’ ‘कायािा कारणाांशी सांबांध असल्यामुळे,’ असा अथग. (ग्रांथकाराच्या)  म्हणण्यािा िािाथग 
असा की, कायाशी सांबद्ध असलेले कारण कायग उत्पन्न करू शकते. आवण कायग जर असत् असेल तर 
त्याच्याशी (कारणािा) सांबांध असणे शक्य नाही. म्हणून (ते कायग) सत् असते हे वसद्ध होते. 
 
 यािर कोणी असे म्हणेल- “कारणाांशी सांबांध नसलेलेही कायग वनमाण का होऊ नयेॽ आवण त्या 
प्रकाराने असत् हेि जन्माला येईल’’; त्यािर (ग्रांथकार) साांर्तो- “सिापासून सिािी उत्पत्ती होते असे 
घडत नसल्यामुळे.’’ [उदा. तांतूांपासून घट, मातीपासून पट वनमाण होत नाही; तर तांतूांपासूनि पट आवण मातीपासूनि घट वनमाण होतो. 

म्हणजे कोणत्याही कारणापासून कोणतेही कायग वनमाण होत नाही.] (कारणाशी) सांबांध नसलेले (कायग) वनमाण होते असे 
मानल्यास ‘सांबांध नसणे’ (असबांध) हा साधारण घटक (अविशिे) असल्यामुळे कायग म्हणून जे आहे ते सिग 
सिापासून वनमाण होईल; आवण असे होत नाही. म्हणून सांबांध नसलेले (कायग) (त्याच्याशी) सांबांध 
नसलेल्या (कारणा-) मुळे उत्पन्न होत नाही; तर सांबांध असलेले (कायग) (त्याच्याशी) सांबांध असलेल्या 
(कारणा) मुळे उत्पन्न होते, असे वसद्ध होते. प्रािीन साांख्यशास्त्रज्ञ या सांदिात असेि म्हणतात- 
“(उत्पत्तीच्या पूिी जर कायग) अस्स्तत्िात नसते असे मानले तर त्यािा अस्स्तत्िात असलेल्या कारणाशी 
सांबांध येऊ शकत नाही. आवण (कारणाशी) सांबांध नसलेल्या (कायािी उत्पत्ती होते,) असे जर मानले तर 
(कोणत्याही कायािी कोणत्याही कारणापासून उत्पत्ती होणे अशी) अव्यिस्था वनमाण होते.” 

 
यािर असे म्हटले जाईल- “(कायाशी सांबांध नसलेलेही सत् (कारण) ज्या बाबतीत (ते) कारण 

[असत्कायगिादातही ‘मातीपासून घट वनमाण होतो ि तांतूांपासून पट तयार होतो’ ही व्यिस्था असते; कारण मातीति घट वनमाण करण्यािे ि 

तांतूांति पट वनमाण करण्यािे सामथ्यग असते, असा िािाथग.] (कायग करण्यास) समथग असते तेि (कायग उत्पन्न) करते; 
आवण कारणािी शिी कायाच्या दशगनामुळे समजते; म्हणून अव्यिस्था वनमाण होत नाही.” असे 
म्हणाल, तर (ग्रांथकार) (त्यािर) म्हणतो- ‘जे समथग असते तेि शक्य अशी वनर्ममती करीत 
असल्यामुळे.’ 
 

समथग अशा कारणामध्ये असणारी ती शिी (एक तर) सिग बाबतीत असेल, ककिा शक्य (जे 
कायग,) त्याच्या बाबतीत (तरी) असेल. “ती सिग बाबतीत असते,’’ असे म्हणाल तर अव्यिस्था [शिी सिग 

वठकाणी (बाबतीत) आहे असे मानले तर तांतूांपासून ककिा जलापासून घट वनमाण होतो, अशी अव्यिस्था माजेल.] ही तशीि रावहली. 
(आता) “शक्य (जे कायग) त्याच्या बाबतीत ती आहे’’ असे म्हणाल, तर (कायग जे तुमच्या मते 
कारणव्यापारापूिी) नसतेि, [जे मुळाति नाही (असत्) त्याच्याशी सांबांवधत शिी कशी असणारॽ शिी हा शि आवण शक्य 
याांच्यातील सबांध आहे. ‘अ िी ब च्या बाबतीत शिी आहे’ असे म्हटल्यािर अ हा शि झाला ि त्याच्या वठकाणी राहणारी शिी ब च्या सांबांधी 
असल्याने ब हा त्या शिीिा वििय, शक्य झाला. शिी हा सांबांध राहण्यासाठी शि ि शक्य दोन्ही अस्स्तत्िात असले पावहजेत. कारण हे कायग 
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उत्पन्न करण्यास समथग आहे (शि आहे)’ असे म्हणताना कायग हे शक्य (शिीिा वििय) झाले. दोघाांपैकी जर शिि असेल ि शक्य त्या 

वठकाणी अस्स्तत्िाति नसेल, तर शविरूप सांबांधही राहणार नाही ि शि हा खऱ्या अथाने शि होणार नाही, असा िािाथग.] त्या 
शक्याच्या बाबतीत ती कशी असेलॽ- असे (आम्हाांस) म्हणता येईल. 
 
 (आता) “ती विवशष्ट शिीि तशा प्रकारिी आहे, की ती विवशष्ट कायगि उत्पन्न करील, सिग उत्पन्न 
करणार नाही’’ असे म्हणाल तर (आम्ही म्हणतो-) ‘िाहिा! पण ती विवशष्ट शिी कायाशी सांबद्ध असते 
ककिा सांबद्ध नसतेॽ सांबद्ध असेल तर नसलेल्या र्ोष्टीशी सांबांध असणे अशक्य असल्यामुळे कायग 
(कारणव्यापारापूिी) सत् आहे हे वसद्ध होते; आवण ती सांबद्ध नसेल तर तीि अव्यिस्था होते. म्हणनू ‘जे 
समथग असते तेि शक्य अशी वनर्ममती करीत असल्यामुळे’ असे म्हटले आहे ते योग्य आहे. 
 
 आवण (कारणव्यापारापूिी) कायग सत् असते यािा “कायग कारणाशी एकरूप असल्यामुळे” असा 
(आणखी एक) हेतू (ग्रांथकार) साांर्त आहे. म्हणजे (यािा अथग)- कायग हे कारणरूप असल्यामुळे. कायग 
कारणाहून विन्न नसते; आवण कारण तर सत् असते. तेव्हा त्याच्याशी एकरूप असलेले कायग असत् कसे 
असेलॽ 
 

आवण कायग हे कारणाहून विन्न नसते हे वसद्ध करणारी प्रमाणे (अनुमाने) पुढीलप्रमाणे- (१) पट 
तांतुांहून विन्न नाही. कारण तो त्यािा धमग आहे. या जर्ात जो ज्यापासून विन्न असतो तो त्यािा धमग होत 
नाही. उदा. बैल हा घोड्यािा (धमग नव्हे); पट हा तांतूिा धमग आहे; म्हणून तो विन्न नाही. (२) वशिाय 
(कारण आवण कायग याांच्याांत) ‘उपादानोपादेयिाि’ [‘उपादान’ यािी व्युत्पत्ती- ‘उपादीयते (कायगजननाय र्ृह्यते) इवत 
उपादानम्;’ (कायगवनर्ममतीसाठी जे स्िीकारले जाते ते म्ह. कारण). ‘उपादेयम्’ = ‘उपादानाय (व्यिहारार्मथविाः ग्रहीतुां) योग्यम् (व्यिहार 

करू इस्च्िणाऱ्या लोकाांना स्िीकारण्यास योग्य ते म्ह. कायग.) अशा कायगकारणाांिा सांबांध.] असल्यामुळे तांतू आवण पट याांत 
िेर्ळेपण नाही. ज्याांच्यात िेर्ळेपण असते, त्याांच्यात उपादानोपादेयिाि नसतो. उदाहरणाथग, घट ि 
पट. तन्तू आवण पट याांच्यात मात्र उपादानोपादेयिाि असतो. म्हणून त्याांच्याांत िेर्ळेपण नसते. (३) 
आवण एक हेतू : तांतू आवण पट याांच्याांत विन्नपण नाही; कारण ‘सांयोर् [एकत्र येणे. सम् +  युज् पासून व्युत्पन्न. 

दोन पदाथग विन्न असतील तरि त्याांिा ‘सांयोर्’ होतो. उदा. हात आवण पुस्तक याांिा सांयोर् (हस्तपुस्तकसांयोर्).] आवण अप्रावप्त’ 
[अप्रावप्त = वििार् म्ह. एकत्र न येणे. सांथोर्ाच्या उलट. न प्रावप्ताः अप्रावप्ताः-असा नञ्-तत्पुरुि समास. उदा. दोन धु्रि.] याांिा अिाि 
आहे म्हणून. विन्न पदाथग असतील तर त्यािा सांयोर् वदसून येतो; उदा. िाांडे (कुां ड) आवण बोरे याांिा. 
ककिा (विन्न पदाथग असतील तर त्याांिी) अप्रावप्त, (म्ह. वििार्) (वदसून येतो.) उदाहरणाथग, वहमालय 
आवण किध्य. परांतु या वठकाणी (म्ह. तांतू आवण पट याांिे बाबतीत) सांयोर् आवण अप्रावप्त (वििार्) 
नाहीत; म्हणून ते विन्न पदाथग नव्हेत, असे वसद्ध होते. (४) यावशिाय, पट हा तांतूांहून विन्न नाही. कारण 
दोन्हीिे िजन िेर्ळे असल्यािा पवरणाम वदसत नाही. म्हणून या जर्ात जेव्हा एक (पदाथग) दुसऱ्या 
(पदाथा-) हून विन्न असतो, तेव्हा विन्न िजनािा पवरणाम वदसून येतो. उदाहरणाथग एक पल 

[‘अशीवतरविकाया एकां  तोलकां  तोलितुष्टयां ि एक पलम्’ असे स्पष्टीकरण सारबोवधनी देते. यािा अथग ८० रु्ांजा = १ तोळा. ४ तोळे = १ 

पल.](म्ह. िार तोळे) (सोन्याच्या) स्िस्स्तकाच्या [या नािािा एक वस्त्रयाांिा दावर्ना.] िजनािा पवरणाम जे विवशष्ट 
(प्रमाणात) खाली जाणे, त्याहून दोन पल (म्ह. आठ तोळे) (सोन्याच्या) स्िस्स्तकाच्या िजनािा 
पवरणाम असलेले विवशष्ट प्रकारे खाली जाणे हे जास्त असते. [अिनवत = खाली जाणे, पडणे हा रु्रुत्िािा पवरणाम 
(कायग) आहे. िजनातील फरकामुळे ती िस्तू खाली जाण्यािे प्रमाण, पडण्यािा प्रकार इत्यादी बदलेल. अवधक रु्रुत्िािी िस्तू तराजूत 
टाकल्यािर पारडे जास्त खाली झुकेल. हे खाली झुकणे म्हणजेि रु्रुत्िािा पवरणाम असलेला अिनवतविशेि. जास्त िजनाच्या िस्तूिा 

अिनवतविशेि जास्त असतो.] परांतु तांतूांच्या िजनािा पवरणाम आवण (तांतूांच्या) पटाच्या िजनािा पवरणाम विन्न 
असल्यािे वदसत नाही. म्हणून तांतूांहून पट विन्न नाही, असे वसद्ध होते. 
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हे िरील [िर िाष्यात साांवर्तलेली िार साधने-१) तद्धमगत्ि २) उपादानोपादेयिाि ३) सांयोर्ाप्राप्त्यिाि ४) 

रु्रुत्िाांतरकायाग्रहण.](कायगकारणाांिे) अविन्नत्ि (वसद्ध करणारे) व्यवतरेकी हेतू आहेत. अशा रीतीने 
अविन्नत्ि वसद्ध झाल्यािर तांतू हेि त्या त्या विवशष्ट रिनािेदाने  [सांस्थान = रिना, रिनाबांध, अथात अियिाांिी रिना. 

सारबोवधनीत ‘सांस्थानिेदेन’ यािे ‘आतानवितानरूपसांस्थानिेदेन’ म्ह. उिे आडिे धारे् विणून विन्न रूपाने.] पट म्हणून रूपाांतवरत 
होतात. (तेव्हा) तांतूांहून पट हा िेर्ळा पदाथग नव्हे. 

 
 स्िताःच्या [िेद वसद्ध करणाऱ्याांनी वदलेला हा एक हेतू आहे.] वठकाणी (उत्पवत्तरूप) व्या करू न शकणे (लकव  
उत्पवत्तरूपी व्या, [व्या=जननव्या. तांतूांतून पट उत्पन्न होतो.]) (विनाशरूपी वनरोध[प्रध्िांसरूपी विनाश. तांतूच्या नाशाने 

(िेद) पट (हा िेद).]), (‘हे तांतू हा पट’ हे विन्नत्िरूपी) ज्ञान, (तांतूांमध्ये पट हा) व्यिहार (लकव  नामवनदेश), 
व्यिहारासाठी उपयोवर्त्िािी (अथगव्या [तांतूांनी पट विणला जातो, पटाने शरीर आच्िादले जाते (हा िेद). तांतू आवण पट हे 
विन्नि आहेत. हे वसद्ध करणारे लोक पढुील युवििाद करतात- 
१) स्िताःच्याि वठकाणी कोणी काही वनमाण करू शकणार नाही. तांतू आवण पट विन्न नसतील तर तांतू पटाला उत्पन्न करू शकणार नाही, २) तांतू 
आवण पट याांिे ज्ञान विन्न असते. ३) तांतू ि पट याांिा िाविक व्यिहार िरे्िरे्ळा होतो. ४) तांतू ि पट याांच्या साहाय्याने िेर्िरे्ळी काये साधली 
जातात. (दोघाांच्या अथगव्याांिी व्यिस्था िेर्िेर्ळी असते.) िािस्पवतवमश्राांच्या मते िरील युवििादाांिरून तांतू ि पट याांिे आत्यांवतक (घट ि पट 

याांच्यातल्यासारखे) िरे्ळेपण वसद्ध होत नाही.]), व्यिस्था याांतील फरक या र्ोष्टी आत्यांवतक िेद वसद्ध करण्याच्या 
पात्रतेच्या नाहीत, एकाि पदाथािे वठकाणीसुद्धा त्या त्या विशिेाांिा प्रादुिाि आवण लय होत असल्यामुळे 
याांिा त्याांच्याशी (म्ह. ❇ स्िात्मवन व्यावनरोध इ. शी) विरोध सांिित नाही. उदाहरणाथग, कासिािे 
अियि त्याच्या शरीरात प्रिशे करतात तेव्हा रु्प्त होतात; आवण बाहेर पडतात तेव्हा व्यि होतात. परांतु 
(यािा अथग) कासिातून त्यािे अिय उत्पन्न होतात ककिा नाश पाितात असा नव्हे. त्यािप्रमाणे एकाि 
मातीिे ककिा सोन्यािे (अनु्मे) घडा ककिा मुकुट इत्यादी विशिे (त्याांतून) बाहेर पडले असता व्यि 
होतात तेव्हा ते ‘उत्पन्न होतात’ असे म्हटले जाते; आवण (त्याांत) प्रिशे करताना रु्प्त होतात तेव्हा ते ‘नष्ट 
होतात’ असे म्हटले जाते; पण जे (मुळात) नाहीत (असत्) त्यािी वनर्ममती होत नसते ककिा जे आहेत 
(सत्) त्याांिा नाश होत नसतो. िर्िान व्यासाांनीही [िर्िद् र्ीता २,१६. आकाशपुष्पासारख्या असत् िस्तूला कधीि अस्स्तत्ि 

नसते; आवण आत्म्यासारख्या सत् िस्तूला कधीि नाश नसतो, असा िािाथग.] असे म्हटले आहे- “असत् ला (म्ह. असत् 
िस्तूला) अस्स्तत्ि नसते; सत् ला (म्ह. सत् िस्तूला) अिाि नसतो.” (तेव्हा) ज्याप्रमाणे कासि आपल्या 
सांकोि आवण विकास पािणाऱ्या अियिाांहून विन्न नसते, त्याप्रमाणे घट, मुकुट इत्यादीही (अनु्मे) माती, 
सुिणग इत्यादींहून विन्न नसतात. 

 
याि रीतीने ‘या तांतूांत पट आहे’ असा (विन्न) नामवनदेश (लकव  व्यिहार) सुद्धा ‘या अरण्यात 

वतलक (िृक्ष) आहेत’ या (विन्न नामवनदेशाप्रमाणे) ककिा (व्यिहाराप्रमाणे) योग्य आहे. [तांतू आवण पट ककिा 

वतलकिृक्ष आवण अरण्य एकरूप असतानाही आधार- आधेय- िािामुळे त्याांिा िेर्ळा वनदेश ककिा व्यिहार होऊ शकतो.] तसेि 
िस्तूांच्या (विन्न) व्यिहारोपयोवर्त्िामुळेही त्याांिा िेद आहे असे वनष्पन्न होत नाही. कारण एक िस्तूही 
अनेक  व्यिहारोपयोर्ी व्या करते असे वदसून येते. उदाहरणाथग, एकि अग्नी दाहक, पािक (म्ह. 
वशजविणारा) आवण प्रकाशक म्हणून उपयोर्ी पडतो. 
 

वशिाय िस्तूांच्या व्यिहारोपयोवर्त्िािी व्यिस्था देखील त्याांच्यातील िेदािे कारण नाही; कारण 
एकवत्रत आवण िेर्िेर्ळ्या अशा त्याि िस्तूांच्या व्यिहारोपयोवर्त्िािी (िेर्ळी) व्यिस्था वदसून येते. 
उदाहरणाथग, नोकर व्यविशाः (एकेकयाने) िाट दाखिणे हे व्यिहारोपयोर्ी कमग करतात परांतु 
पालखी िाहणे (हे काम) करीत नाहीत; परांतु (तेि) सिग वमळून पालखी िाहतात. त्यािप्रमाणे तांतू 
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एकेकयाने आच्िादन करण्यािे जरी काम करीत नसले, तरी सिग वमळून पटधमग प्रकट करून 
(शरीरादींस) आच्िावदत करतील. 
 
 यािर आके्षप : “पटािे प्रकटीकरण (आवििािाः) कारणाांच्या व्यापाराांपूिी अस्स्तत्िात असते की 
नसतेॽ जर अस्स्तत्िात नसेल तर असत् [ते प्रकटीकरण जर असत् (कारणव्यापाराांपूिी) असेल तर ज्याप्रमाणे असत् 
प्रकटीकरणकारणाने उत्पन्न होते, त्याप्रमाणे पटादी कायगसुद्धा असत् ि असून कारणव्यापारानांतर उत्पन्न होते असे होईल ि सत्कायगिादािा िांर् 

होईल असे आके्षपकािे- नैयावयकािे- म्हणणे.] (अशीि आवििािािी ि कायािी उत्पत्ती होते असे प्राप्त होईल. जर सत् 
असेल तर कारणाच्या व्यापारािी आिश्यकता नाही. कारण, कायग (वसद्ध) असताना कारणाांच्या व्यापारािे 
प्रयोजन आम्हाांस वदसत नाही; आवण (एकदा) प्रकटीकरण मान्य केले तर (पनु्हा) दुसऱ्या प्रकटीकरणािी 
कल्पना करािी लारे्ल ि अनिस्थाप्रसांर् ओढिले. म्हणनू तांतू हे पटधमग प्रकट करून व्यिहारात आणले 
जातात हे म्हणणे पोकळ (प्रमाणरवहत) आहे.’’ या शांकेला उत्तर असे-   
 

आता (नैयावयकाांच्या [म्ह. तुमच्या] मते) असत् (हेि) उत्पन्न होते, या मतातसुद्धा (आम्ही 
वििारतो की,) ही असत् िी उत्पत्ती सत्स्िरूप आहे की असत्-स्िरूप (म्ह. अिािरूप) आहेॽ 
सत्स्िरूप असेल तर कारणाांिी आिश्यकता नाही; आवण असत्स्िरूप असेल तर वतिीसुद्धा दुसरी 
उत्पत्ती मानािी लारे्ल ि अनिस्था ओढिेल. बरे “उत्पत्ती ही पटाहून िेर्ळी िस्तू नाही, तर ती पटि 
आहे” असे म्हणाल, तर ‘पट’ असे म्हटल्याबरोबर ‘उत्पन्न होतो’ असे म्हटल्यासारखे होते; तेव्हा ‘पट’ 
असे म्हटल्यािर ‘उत्पन्न होतो’ असे म्हणता येणार नाही; कारण ती पुनरुिी होईल. ‘(पट) नाश 
पाितो’ असे म्हणता येणार नाही, कारण उत्पत्ती आवण विनाश याांिे एकत्र असणे (परस्पर) विरोधी 
आहे. 

 
म्हणून ही ‘पटािी उत्पत्ती’ म्हणजे स्िताःिे (म्ह. पटािे) कारण जे (तांतू) त्याांच्याशी समिाय 

सांबांध [समिाय हा वनत्यसांबांध आहे. उदा. तांतू आवण पट, माती आवण घट, याांिा सांबांध पहा- ‘वनत्यसांबांधाः समिायाः’ --तकग सांग्रह.] तरी 
असेल, ककिा स्िताः (घट जे कायग त्याच्या) अस्स्तत्िाशी (सत्ता) समिायसांबांध असेल. या दोन्हीही 
अथांनी (पटािी) उत्पत्ती होत नाही. [उत्पत्ती हा एक प्रकारिा समिायसांबांध मानता येणार नाही. कारण समिायसांबांध वनत्य 

असतो, तर उत्पत्ती अवनत्य असते.] आवण जर वतच्यासाठी (म्ह. उत्पत्तीसाठी) कारणाांिा व्यापार होतो (असे 
तुमिे मत असेल), तर सत्स्िरूपीि पटादींच्या प्रकटीकरणासाठी कारणाांिी अपेक्षा असते (हे आमिे 
मत) योग्य आहे. आवण पटाच्या रूपाशी कारणाांिा सांबांध असत नाही. कारण त्यािे रूपास व्यात्ि 
नाही. (म्ह. ती व्या नव्हे). आवण कारणाांिा सांबांध व्येशी असतो. एरव्ही कारणत्ि असू शकत नाही. 
म्हणून (‘उत्पत्तीपूिी) कायग सत् असते’ (हे मत) श्रेष्ठ आहे. 

 
तेव्हा अशा प्रकारे प्रकृतीच्या वसध्दीसाठी उपयोर्ी पडणारे कायग (कारणव्यापारापूिी) सत् आहे 

यािे उपपादन करून त्या प्रकृतीिी वसध्दी ज्या रीतीने (साांख्यशास्त्राला) करायिी आहे वतिी ओळख 
करून देण्यासाठी वििेकज्ञानाला उपयोर्ी पडणारे (व्यि- अव्यिाांिे) सारूप्य (म्ह. सारखेपण) आवण 
िैरूप्य (म्ह. िेर्ळेपण) (ग्रांथकार पुढील) ‘हेतुमत्’ इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे. 
 

हयक्त हे क रर्ण िे युक्त, अवित्य, एकदेिी (िब्दििः- हय र्क िसलेले), सविय, अिेक, 
आश्रय िे र हर्ण रे (प्रकृतीचे) स चक, अवयव असलेले आवर्ण र्र धीि असते. अहयक्त हे य च्य  उलट 
(म्प्ह. क रर्णरवहत, वित्य, हय र्क, एक, अविय, कोर्ण च्य ही आश्रय िे ि र हर्ण रे, अ-स चक, 
अवयवहीि आवर्ण स्वतांत्र) असते. ॥ १० ॥ 
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व्यि हेतुमत् आहे.) हेतुमत् = हेतू म्हणजे कारण, त्याने युि आवण ज्यािे ते कारण ते पुढे  

[प्रकृतेमगहान्-या २२ व्या कावरकेत.] (ग्रांथकार) साांर्णार आहे. 

 
 ‘अवनत्य’ म्हणजे विनाशी, लय पािणारे. ‘अव्यावप’ म्हणजे सिग पवरणामीला [‘पवरणाम’ यािे स्पष्टीकरण 
सारबोवधनी टीकेत असे वदले आहे- ‘अिस्स्थतस्य पूिगधमगवनिृत्तौ धमान्तरोत्पवत्ताः पवरणाम’ यािा अथग- पदाथाच्या पवहल्या धमािी वनिृत्ती झाल्यािर 
त्यात दुसऱ्या धमांिी जी उत्पत्ती होते वतला ‘पवरणाम’ असे म्हणतात. उदा. दुधािे दही-होणे, दह्यािे लोणी होणे इत्यादी. पवरणाम पािणारा तो 

पवरणामी. उदा. सुिणग हा पवरणामी, अलां कार हा पवरणाम.] (म्हणजे उपादानकारणाला) व्यापत नाही ते. कारण हे कायास 
व्यापते, कायग कारणास व्यापत नाही. आवण बदु्धयादी प्रकृतीस व्यापत नाहीत म्हणून ते अव्यापक होत. 
‘सव्य’ म्हणजे हालिाल ज्यात होते ते. उदाहरणाथग, बुद्धी िर्ैरे घेतलेला (पूिीिा) देह सोडतात आवण 
दुसरा देह घेतात. ही त्याांिी हालिाल होय. शरीर, पृथ्िी इत्यादींिी हालिाल प्रवसध्दि आहे. ‘अनेकम्’ 
(म्ह. अनेक, नाना) कारण व्यिी व्यिीत बुद्धध्यादी विन्न असतात. पृथ्िी इत्यादी सुद्धा शरीर, घट 
इत्यादींच्या विन्नत्िामुळे अनेक होत. ‘आवश्रत’ म्हणजे स्िताःच्या कारणाच्या आश्रयाने राहणारे. [अ. उदा. बुद्धी 
प्रकृतीच्या आश्रयाने राहते, अहांकार बदु्धीच्या आश्रयाने राहतो, अकरा इांवद्रये ि पांि तन्माते्र अहांकाराच्या आश्रयाने राहतात आवण पांिमहाितेू पांि 

तन्मात्राांच्या आश्रयाने राहतात. अशा रीतीने बुद्धध्यादी सिग व्यि आपापल्या कारणाांच्या आश्रयाने राहतात, हा िािाथग.] बुद्धी िर्ैरे काये 
(िस्तुताः) (आपल्या कारणाांपासून) िरे्ळी नसली तरी आपापल्या कारणाांच्या आश्रयाने राहतात कायांिा 
(आवण कारणाांिा िस्तुताः) अिेद असला तरी कोणत्या तरी (व्यािहावरक) रीतीने िेद साांर्ण्याच्या अपेके्षने 
(त्याांच्यात) आश्रयाश्रवयिाि मानािा लार्तो. उदाहरणाथग, येथे अरण्यामध्ये वतलक (िृक्ष) आहेत असे 
साांवर्तले [निव्या कावरकेिरील िाष्यात.] आहे. ‘कलर्’ (म्ह. खूण), (अथात) प्रकृतीिे. हे बुद्धध्यादी, प्रधानािे 
कलर् कोणत्या प्रकारे असतात ते (ग्रांथकार) पुढे [कावरका १५, १६ ि १७ मध्ये. ‘िेदानाां पवरणामात्’  ...........इ.] साांर्णार 
आहे. प्रधान (म्ह. प्रकृती) मात्र पुरुिािे कलर् असूनही प्रधानािे-स्िताःिे-कलर् होत नाही हा िािाथग. 
‘साियिम्’ म्हणजे अियियुि[अियिाः = अि +  यु (वमश्रण होणे) यािरून वसद्ध रूप (ल्युवट).] अियि म्हणजे परस्पराांिे 
एकत्रीकरण, वमश्रण, सांयोर्. पूिी प्राप्ती नसताना नांतर प्राप्ती होणे म्हणजे सांयोर्. त्याच्या (म्ह. 
अियिाांच्या) सह असते ते साियि. उदाहरणाथग, पृथ्िी इत्यादींिा परस्पराांशी सांयोर् होतो. त्यािप्रमाणे 
इतराांिाही (म्ह. इांवद्रये, मन इ. िा). परांतु प्रकृतीिा बुद्धध्यादींशी सांयोर् असू शकत नाही. कारण त्याांच्याांत 
एकरूपता असते, सत्त्ि, रज आवण तम याांच्यातही परस्परसांयोर् नसतो, कारण त्याांच्यात अप्राप्तीिा [प्रकृती 
ही सिगव्यापी असल्याने सत्त्ि, रज, तम याांत सांयोर् नसतो. ‘न प्रावप्ताः अप्रावप्ताः’, वतिा अिाि म्हणजे वनत्यप्रावप्त, एकरूपता. दोन नकार म्हणअे एक 

प्रिािी होकार.] अिाि असतो. 

 
‘परतांत्र’- बुद्धी इत्यादी (पराधीन आहेत.) बुद्धीला आपले कायग जो अहांकार तो वनमाण 

करण्यासाठी प्रकृतीिे साहाय्य [प्रकृत्यापूराः प्रकृत्यनुप्रिेशरूपां प्रकृवतसाहाय्यम् ।-टीकाकार.] अपेवक्षत असते, नाही तर 
(एरव्ही) (ती) अशि असून अहांकार वनमाण करण्यास असमथग असते, अशी िस्तुस्स्थती आहे. याि 
रीतीने अहांकारादींनाही आपले कायग वनमाण करण्याच्या बाबतीत (प्रकृतीिे साहाय्य अपेवक्षत असते.) 
म्हणून सिग (तत्त्िे) आपल्या कायाच्या बाबतीत प्रकृतीच्या साहाय्यािी अपेक्षा करीत असतात. यामुळे 
श्रेष्ठ अशा प्रकृतीिर अिलां बून असलेले व्यि कारणसुध्दा आपले कायग वनमाण करण्याच्या बाबतीत 
पराधीन असते. 

 
‘अव्यि उलट असते’ (कशाच्याॽ तर-) व्यिाच्या. (ते अव्यि) कारणरवहत [अज; ते कशापासूनही वनमाण होत 

नाही.] वनत्य,  व्यापक, वनस्ष््य  [कायग वनमाण करण्यािी शिी अव्यिात असते. त्या कायािरून सुप्त अशी व्याशिी त्यात असते असे 
मानले, तरी ते वनत्य, सिगव्यापी ि एक इत्यादी असल्याने ते व्यािान (आकुां िन, प्रसरण इ. व्याांनी युि) असू शकत नाही, असा िािाथग.] 
असते. जरी अव्यिािी पवरणामस्िरूपी व्या असते, तरी त्यात (स्िताःिी) (व्यात्मक) हालिाल नसते. 
अव्यि हे एक, कोणाच्याही आश्रयाने न राहणारे, असूिक, अियिहीन आवण स्ितांत्र असते. -----  १० 
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तेव्हा या (कावरकेतील) ििेने (प्रबांध) व्यि आवण अव्यि याांच्यातील िेर्ळेपण (िैधम्यग) 
साांवर्तले. आता त्या दोघाांिे साधम्यग आवण पुरुिाहून (त्याांिे) िैधम्यग (ग्रांथकार) साांर्त आहे- ‘वत्ररु्णम्’ 
इत्यादी (कावरकेने-) 
 

हयक्त हे वत्रगुर्ण त्मक, [येथे सत्त्ि, रज, तम हे तीन रु्ण घ्याियास पावहजेत. परांतु प्रस्तुत वठकाणी ‘वत्ररु्ण’ हा शब्द 

रु्णाांच्या कायांना उदे्दशून िापरला आहे. म्हणून ‘सुख, दुाःख, मोह ज्यािे आहेत’ असा अथग अविपे्रत आहे.] अवववेकी, वविंयस्वनहर्, 
स ध रर्ण (स म न्द्य), िड, आवर्ण र्वरर्ण मयुक्त आहे. प्रध ि (म्प्ह. अहयक्त, प्रकृती) तसेच आहे. 
(आवर्ण) तरीही [अहेतुमत्त्ि इ. धमग पुरुिािे असले तरीही.] रु्रुिं म त्र य ांच्य  अगदी [पुरुि अरु्ण, अवििेकी, अवििय, 

असामान्य, िेतन ि अप्रसिधमी आहे असा िािाथग.] उलट आहे ...... ॥ ११ ॥ 
 

तीन रु्ण म्हणजे सुखदुाःखमोह ज्याांिे आहेत ते, वत्ररु्ण. तेव्हा याने सुखादी हे आत्म्यािे रु्ण 
आहेत, या इतराांच्या (म्ह. नैयावयकाांच्या)  मतािे वनराकरण केले. ‘अवििेवक’ (यािे स्पष्टीकरण-) 
ज्याप्रमाणे प्रकृती स्िताःहून िेर्ळी करता येत नाही, त्याप्रमाणे महत् इत्यादी (तत्त्िे) सुध्दा प्रकृतीहून 
िेर्ळी करता येत नाहीत, कारण ती एकरूपि [जे एखाद्याशी एकरूप असते, ते त्याहून िेर्ळे करता येत नाही. उदा. 

ताांदूळ ि त्यािी िि.] आहेत. ककिा या वठकाणी ‘एकत्र येऊन  [सांिूयकावरता = एकत्र येऊन कायग करण्यािी समथगता.] 
करणे; म्हणजे अवििेक (यािा अथग) कोणतेही एक तत्त्ि  [प्रस्तुत वठकाणी प्रकृती, महठ्, अहांकार इत्यावदकाांतील 
कोणतेही तत्त्ि स्ितांत्रपणाने आपले कायग करण्यास समथग नसते; ती तत्त्िे दुसऱ्याशी वमळूनि आपापली काये करू शकतात, असा 

िािाथग.](स्िातांत्र्याने) आपले कायग करण्यास समथग नसते, तर एकत्र येऊन (सांिूय) (ते कायग करू 
शकते) असे असल्यामुळे कोणािी कोणा एकापासून कोणा (एका) मुळे वनर्ममती होते, असे नाही. 

 
परांतु जे (विज्ञानिादी बौद्ध) असे म्हणतात की, विज्ञान हेि सुख, दुाःख, मोह (इत्यादी धमांनी) 

शब्दादी आकार धारण करणारे (विश्व) बनते, या (विज्ञाना-) हून िेर्ळाल्या (सुखदुाःखादी) धमांनी 
युि असा (बाह्य पदाथग) नाही, त्याांना उदे्दशून (ग्रांथकार) ‘वििय’ असे (पद घालतो, म्हणतो.) वििय 
म्हणजे ग्राह्य, (म्ह. ज्ञानाने ग्रहण करण्याजोर्ा), म्हणजे विज्ञानाहून बाहेरिा. म्हणूनि ‘सामान्य’, 
म्हणजे साधारण (Common), म्हणजे अनेक पुरुिाांनी ग्रहण केलेले. परांतु पदाथग विज्ञानरूपी आहेत 
असे मानल्यास िृवत्तस्िरूप [मनात जी जी िृत्ती (वििार, विकार इ.)  उत्पन्न होते, वतच्याशी त्या त्या पुरुिािे विज्ञान एकरूप 
असते, असे विज्ञानिाद मानतो. पदाथांना  विज्ञानाव्यवतवरि िेर्ळे अस्स्तत्ि नाही, असा त्यािा वसद्धाांत आहे. अथात हे विज्ञान प्रत्येकािे 

िेर्ळे असते.] विज्ञानाांिे असाघारण्य (म्ह. प्रत्येक पुरुिाांत विन्नत्ि) असल्यामुळे ते (पदाथग) ही असाधारण 
होतील. ज्याप्रमाणे (एकािे) विज्ञान दुसऱ्यास घेता येत नाही, कारण दुसऱ्याच्या बुद्धीस ते र्ोिर 
(प्रत्यक्ष) नसते, त्याप्रमाणे विज्ञानाशी एकरूप असलेल्या पदाथांिे ग्रहण एकासारखे दुसऱ्यास घेता येत 
नाही, असा अविप्राय. [पदाथग विज्ञानस्िरूप मानले तर विज्ञान प्रत्येकािे विन्न असते. त्याप्रमाणे घटासारखा पदाथगही प्रत्येकास विन्न 
िासेल. पण तसे होत नाही. त्यासाठीि नतगकीच्या हाििािािे उदाहरण वदले आहे. हा हाििाि विज्ञानािाि आकार आहे असे बौध्दाांप्रमाणे 

मानल्यास ज्याच्या विज्ञानािा तो आकार असेल त्या एकयास त्यािा प्रत्यय येईल. अनेकाांना येणार नाही.]  आवण याला अनुसरून 
नतगकीच्या भ्रूलताांिी हालिाल एक असताना पुष्कळाांना (अथात पे्रक्षकाांना) वतिा प्रत्यय (ककिा-
अनुसांधानरूपी ज्ञान) सारखा येतो हे योग्य आहे. नाही तर तसे घडले नसते, असा िािाथग. 
 

‘अिेतनम्’-(यािे स्पष्टीकरण). प्रकृती बुद्धध्यादी सिगि जड आहे. बौद्धाांच्या मताप्रमाणे बुद्धीला 
िैतन्य नाही, असा अथग. 
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‘प्रसिधर्मम’-प्रसि (म्ह. वनर्ममती ककिा पवरणाम)- स्िरूप जो धमग तो यािा असतो (म्हणून) ते 
‘प्रसिधर्मम’. ‘प्रसिधमग’ असे म्हणण्याऐिजी (ग्रांथकाराने) [प्रसिधमग + इन् (वणवनाः) = प्रसिधर्मम. ‘इन्’ हा प्रत्यय 
वनत्यसांबांध दाखविणारा आहे. ‘ताच्िील्याथे वणवनाः’ असे सूत्र आहे. उदा. कवरन्-कर (म्ह. सोंड) ज्याला वनत्य असते तो = हत्ती.] 
मत्िथािा (वणवन हा) प्रत्यय ‘प्रसिधमा’िा (व्यिाशी) वनत्यसांबांध साांर्ण्यासाठी िापरला आहे. यािा 
अथग असा की, (व्यि हे) सदृश आवण विसदृश अशा पवरणामाांहून कधीही विरवहत नसते. ‘प्रधान तसेि 
आहे’ त्याने (ग्रांथकार) व्यिािे धमग अव्यिाला लार्ू करीत आहे. जसे व्यि तसे अव्यि असा  [म्हणजे 

व्यिािे जे धमग असतात तेि अव्यिािे असतात.] अथग. 

 
या दोन्हींहून  [म्ह. व्यि आवण अव्यि या दोन्हींहून.] पुरुिािे िेर्ळेपण (ग्रांथकार) ‘पुरुि हा त्याांच्या 

उलट आहे’ या (पदाां) नी साांर्त आहे. 

 
आके्षपक वििारतो-‘(अहो), कारणािा अिाि असणे, वनत्यत्ि इ. (बाबतीत) पुरुिािे प्रकृतीशी 

साधम्यग आहे, त्यािप्रमाणे अनेकत्ि (या बाबतीत) (पुरुिािे) व्यिाशी साधम्यग आहे. तेव्हा ‘पुरुि हा 
त्याांच्या उलट आहे’ असे कसे म्हणताॽ’ यािर (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘तथा ि’ (- तरीही). (या 
वठकाणी) ‘ि’ हे (पद) ‘अवप’ (सुद्धा, ही) या अथी [तथा ि = तथावप.]  आहे. 

 
जरी काही कारण नसणे, वनत्यत्ि इत्यादींत (पुरुिािे प्रकृतीशी) साधम्यग असते, तरीही तीन 

रु्णाांिे बनलेले नसणे इत्यादी विन्नपण असतेि, असा अथग. -----  ११ 
 

(िरील कावरकेत) ‘वत्ररु्णां’ (तीन रु्ण असलेले) असे म्हटले आहे. तेथे (अविपे्रत ते) तीन रु्ण, 
कोणते, त्याांिे लक्षण काय, हे (ग्रांथकार आता) ‘प्रीत्यप्रीवतवििादात्मकााः’ इत्यादी कावरकेने) साांर्त 
आहे. 
 

रु्ण सुखदुाःख मोहस्िरूप आहेत ज्ञान कृती आवण वनयमन ही त्याांिी फले (ककिा उपयोर्) 
होत. परस्पराांिर आ्मण करणे, (परस्पराांच्या) आश्रयाने राहणे (आवण) (परस्पराांस) उत्पन्न करणे ि 
(परस्पराांशी) वमसळणे ही त्याांिी काये आहेत.......१२. 
 

दुसऱ्याच्या  [रु्ण ‘पुरुिा’च्या उपयोर्ी पडतात.] उपयोर्ी पडत असल्यामुळे त्याांना ‘रु्ण’ असे म्हटले 
जाते. (‘रु्ण’ यािा शब्दशाः अथग र्ौण). ‘सत्त्िरु्ण [‘सत्त्िां लघु प्रकाशकम्’ ...] हा लघु आवण प्रकाशक आहे’ 
येथे (म्ह. यापुढील कावरकेत [साांख्यकावरका- १३.]) सत्त्िादींिा ्माने उल्लेख येणार आहे. तेव्हा (येथे- या 
कावरकेत) ‘अनार्तािेक्षण’[अनार्त + अिेक्षण = अनार्तािेक्षण. अनार्त म्हणजे न आलेले. अथात पुढे येणारे जे शब्द त्याांिेकडे 
पाहून त्याांिा येथे सांबांध लािणे (अिेक्षण म्ह. पाहणे), हा ‘अनार्तािेक्षणन्याय’ होय. सत्त्ि, रज, तम या तीन रु्णाांिा या न्यायाने प्रस्तुत 

कावरकेतील वििेिनाशी सांबांध लािािा, असा िािाथग.] न्यायाने ककिा तन्त्रयुिीने  [तन्त्रयुवि यािा अथग शास्त्रीय ििेत 
स्िीकारलेले सांकेत. शास्त्रािा अथग लािताना तांत्रयुिीिा उपयोर् होतो. येथे एकदाि उल्लेखलेल्या शब्दािा दोन्हीकडे सांबांध लािणे ही  
‘तन्त्रयुवि’ िापरली आहे. ‘सत्त्िादय एिात्र रु्णााः ते ि यथा्मां प्रीत्यावदधमगकमगकााः इवत युविाः.’ ‘तन्त्र’ यािा अथग ‘प्रस्तुत म्ह. साांख्यशास्त्र’ 

असाही आहे.] सुखादींच्या बाबतीत अनु्माने (ते रु्ण) जाणािेत. (ग्रांथकाराच्या) म्हणण्यािा आशय 
असा-‘प्रीवत’ म्हणजे सुख; सत्त्िरु्ण सुखस्िरूप असतो; ‘अप्रीवत’ म्हणजे दुाःख, रजोरु्ण दुाःखस्िरूप 
आहे. ‘मोह’ म्हणजे वििाद (दुवश्चत्तपणा); तमोरु्ण वििादस्िरूप असतो. परांतु जे असे मानतात की, 
‘दुाःखाच्या अिािाहून सुख िेर्ळे नाही, तसेि सुखाच्या अिािाहून दुाःखही िेर्ळे नाही’, त्याांिे वनरसन 
(म्ह. त्याांच्या मतािे वनरसन) करण्यासाठी (ग्रांथकाराने) ‘आत्म’[‘प्रीत्यप्रीवतवििादात्मकााः’ यातील.] पद घातले 
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आहे. सुखावदक हे एकमेकाांिे अिािस्िरूप (-िरील मतानुसार-) नसून ते िािस्िरूप आहेत. कारण 
‘आत्मन्’ हा शब्द िाििािक [‘आत्मन्’ हा स्िरूपिािक, िाििािक (Connoting Positive Entity) शब्द आहे. अिाििािक 

नाही.] आहे. ‘प्रीवत (सुख) हा आत्मा म्हणजे िाि ज्याांिा आहे’ ते ‘प्रीत्यात्मानाः’ अशाि प्रकारे इतर 
शब्दाांिेही स्पष्टीकरण करािे. आवण याांिे (सुखादींिे) िािस्िरूप अनुििवसद्ध  [सुख आवण दुाःख ही अिािरूप 

नाहीत तर िािरूप आहेत, असा आपणाां सिांिा अनुिि आहे. कारण ते िेर्ळे पदाथग आहेत.] आहे. परांतु जर याांिे स्िरूप 
एकमेकाांच्या अिािािे आहे, असे मानले तर हे एकमेकाांच्या आश्रयाने राहतात अशी आपत्ती  

[‘अन्योन्याश्रयापवत्त’ हा एक-दोि मानला जातो. पहा- ‘अन्योन्याश्रय:’ = “Mutual or reciprocal dependence, reciprocal relation of 
cause and effect (a term in Nyaya.)’ Sanskrit English Dictionary- V. S. Apte. कारण ि कायग (अथिा दोन पदाथग) याांिे 
एकमेकाांच्या आश्रयाने राहणे. उदाहरणाथग, बीज फळािर अिलां बून असते आवण फळ बीजािर अिलां बून त्याच्या आश्रयाने असते. पाश्चात्य 

तकग शास्त्रात ‘Petitio Principii’ असे या हेत्िािासाला म्हणतात.] ओढिेल, आवण एकािी अवसद्धी झाली असता 
दोहोंिीही अवसद्धी होईल, असा िािाथग. 

  
(अशा रीतीने) त्याांिे स्िरूप साांवर्तल्यािर (ग्रांथकार आता) प्रयोजन साांर्तो. “ज्ञान, कृती 

आवण वनयमन हे त्याांिे प्रयोजन आहे.” येथेही अनु्माने [ज्ञान हे सत्त्िरु्णािे, कृती हे रजोरु्णािे आवण वनयमन हे 

तमोरु्णािे प्रयोजन आहे असा िािाथग.] हे घ्यायिे. जर मांद (रु्रु) अशा तमोरु्णाने वनयांत्रण केले नाही, तर 
रजोरु्ण िालना देणारा असल्यामुळे सिगकाळी ि सिगस्थळी (सिगत्र) लघु (हलका) असलेल्या 
सत्त्िरु्णाला िालना देत राहील. परांतु तमोरु्णाने वनयांत्रण केल्यामुळे (तो रजोरु्ण) त्याला 
अधूनमधूनि िालना देत राहतो. अशा रीतीने तमोरु्णािे प्रयोजन वनयांत्रण (वनयमन) करणे हे आहे. 

 
(अशा रीतीने) प्रयोजन साांवर्तल्यािर (ग्रांथकार त्याांिे) कायग साांर्तो-

‘अन्योन्याविििाश्रयणजननवमथुनिृत्तयश्च’ (‘परस्पराांिर आ्मण करणे, परस्पराांिा आश्रय घेणे, 
परस्पराांस उत्पन्न करणे ि एकमेकाांत वमसळणे ही त्याांिी काये होत.’) 
 

‘िृवत्त’ म्हणजे कायग; आवण ते (पाठीमार्ील) प्रत्येकाशी (म्ह. प्रत्येक शब्दाशी) सांबद्ध आहे. 
(उदाहरणाथग) ‘अन्योन्यावििििृत्तयाः’[तसेि ‘अन्योन्याश्रयिृत्तयाः ‘अन्योन्यजननिृत्तयाः आवण ‘अन्योन्यवमथुनिृत्तयाः’ अशा 

रीतीने.] (परस्पराांिर आ्मण करणे हे त्याांिे कायग असते.’)-म्हणजे याांपैकी कोणत्याही प्रयोजनिशात् 
उत्पन्न होणाऱ्या एका (रु्णा-) कडून दुसऱ्यािर आ्मण केले जाते. उदाहरणाथग-सत्त्िरु्ण हा रज 
आवण तम याांिर आ्मण करून (म्ह. याांिा परािि करून) आपली शाांत स्स्थती प्राप्त करून घेतो. 
यािप्रमाणे सत्त्ि आवण तम याांिर मात करून रजोरु्ण (आपली) प्रक्षुब्ध स्स्थती (प्राप्त करून घेतो); 
त्यािप्रमाणे सत्त्ि आवण रज याांिर मात करून तमोरु्ण आपली मूढिृत्ती (उत्पन्न करतो). 
‘अन्योन्याश्रयिृत्तयाः’ (म्हणजे) जरी ‘आश्रय’ हा शब्द येथे आधार-आधेय िाि -[‘आश्रय’ या शब्दाने येथे 
‘आधार-आधेयिाि’ अविपे्रत नाही (उदा. कुां डी आवण बोरीिे झाड याांत हा सांबांध आहे. कुां डी हा आधार असून बोरीिे झाड हे आधेय आहे. 

येथे मात्र तो र्ौण अथाने िापरला आहे, असा िािाथग.] या अथांने लार्ू पडत नसला, तरी ज्याच्या अपेके्षने ज्यािी 
व्या होते तो त्यािा आश्रय होय, असा अविपे्रत अथग आहे. उदाहरणाथग, सत्त्िरु्ण कृती आवण वनयमन 
याांिा आश्रय करून रज आवण तम याांना ज्ञानद्वारा साहाय्य करतो. रजोरु्ण ज्ञान आवण वनयमन याांिा 
आश्रय करून कृतीच्या द्वारा इतर दोन्हींना (म्ह. सत्त्ि-तमाांना) साहाय्य करतो; आवण तमोरु्ण ज्ञान 
आवण कृती याांिा आश्रय करून वनयमनािे द्वारा इतर दोघाांना (म्ह. सत्त्िरजाांना) साहाय्य[साराांश, हे तीन 

रु्ण एकमेकाांच्या आश्रयाने व्या करीत असतात.] करतो. 
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‘अन्योन्यजननिृत्तयाः’- (‘परस्पराांस उत्पन्न करणे हे कायग असलेले’) यािा अथग असा की, 
(याांपैकी) कोणताही एक रु्ण कोणत्या तरी दुसऱ्या रु्णािा आश्रय करून उत्पन्न करतो. (येथे) उत्पन्न 
करणे म्हणजे पवरणाम पािणे; [रु्णाांिी साम्यािस्था जी प्रकृती तो पवरणाम, असा टीकाकाराांनी अथग केला आहे.] आवण तो 
रु्णाांच्या सदृश स्िरूपािाि असतो. म्हणूनि (या पवरणामाला) सकारणत्ि नसते; [प्रकृतीला अन्य कारण 

नाही. ती कुणािी वनर्ममती नाही, असा यािा अथग टीकाकाराांनी केला आहे.] कारण अन्य तत्त्ि हे कारण त्याला नसते;  
त्यािप्रमाणे (प्रकृती या पवरणामाला) अवनत्यत्िही नसते. कारण अन्य तत्त्िात [प्रकृती ही रु्णत्रयात लय पािते. 

रु्णत्रय म्हणजे साम्यािस्था. ती प्रकृतीहून विन्न नाही, असा िािाथग टीकाकाराांनी साांवर्तला आहे.] त्यािा लय होत नाही. 
‘अन्योन्यवमथुनिृत्तयाः’ (परस्पराांशी सांयोर् पािून कायग करणारे) म्हणजे परस्पराांबरोबर नेहमी असणारे. 
यािाि अथग एकमेकाांिािून न राहणारे. (कावरकेतील) ‘ि’ हा शब्द समुच्चयिािक [समूहिािक.] आहे. या 
सांदिात[रु्णाांिे अन्योन्यामथुनिृवत्तत्ि साांर्णारी अन्य ििने पहा.- 

  (१) ‘यथा स्त्री, पुरुिशै्चि वमथुनां ि परस्परम्। 
 तथा रु्णााः समायस्न्त युग्मिािां परस्परम् ॥ 
 रजसो वमथुनां सत्त्िां सत्त्िस्य वमथुनां रजाः । 
 उिे ते सत्त्िरजसी तमसो वमथुने विदुाः ॥ 
 -- देिी िार्ित’  ३. ८. १२ 
 -- रु्णा रु्णेिु ितगन्ते । 

 -- िर्िद् र्ीता, ३. २८.] शास्त्रििन असे आहे-   
 

सिग (रु्ण) एकमेकाांिे (वनत्य) सहिर आहेत. सिग वठकाणी एकमेकाांत वमसळून आहेत. 
रजोरु्णािा सहिर सत्त्िरु्ण. सत्त्िरु्णािा सहिर रजोरु्ण आवण हे दोन्ही सत्त्ि आवण रज तमोरु्णािे 
सहिर आहेत. सत्त्ि आवण रज या दोहोंच्या सहिराला तमोरु्ण असे म्हटले जाते. याांिा पवहला सांयोर् 
ककिा वियोर् (कधीही) उपलब्ध [असत नाही.] होत नाही ------ १२ 
 

(रु्ण हे) ज्ञान, कृती आवण वनयमन याांिेसाठी आहेत असे (आतापयगन्त) साांवर्तले. त्या 
सांदिात ‘असे  [एकमेकाांिर आ्मण करणारे इत्यादी.] असलेले रु्ण कोणते आहेतॽ आवण ते असे का आहेतॽ’ 
असे वििाराल तर (ग्रांथकार पुढील) ‘सत्त्िां लघु’  इत्यादी (कावरकेत) साांर्तो-   
 

सत्त्िरु्ण हा हलका (लघु) आवण (इांवद्रयाथांना) प्रकावशत करणारा असा मानला जातो. 
रजोरु्ण हा प्रक्षोिक (ककिा उत्साहिधगक) आवण िांिल आहे. तमोरु्ण जड (रु्रु) आवण आिरण 
घालणारा असाि आहे. (याांिी) कायगप्रिृत्ती दीपाप्रमाणे पुरुिाथासाठी (ककिा- एका विवशष्ट हेतूने) 
असते--- ॥ १३ ॥ 
 

सत्त्िरु्ण हाि हलका, प्रकाशक आहे, असे साांख्यािायांनी मानले आहे. त्याांपैकी  [लघुत्ि आवण 

प्रकाशकत्ि याांमध्ये.] एखादा पदाथग िर जाण्यास जो धमग कारणीिूत असतो ते लघुत्ि (हलकेपणा) होय. ते 
रु्रुत्िाच्या (जडपणाच्या) विरुद्ध असते. उदाहरणाथग, अग्नीिी ज्िाला िर जाते. तेि लघुत्ि एखाद्या 
(पदाथाच्या) बाबतीत वतरकस जाण्यास कारण होते. उदाहरणाथग िारा. अशा रीतीने इांवद्रयाांिे 
विियग्रहण करण्यात जे कौशल्य (पटुत्ि) वदसते, त्यािे कारण (त्याांिे) लघुत्ि होय. रु्रुत्ि असते तर 
ती मांद झाली असती. म्हणून सत्त्िरु्णाला प्रकाशकत्ि साांवर्तले. 

 
सत्त्ि आवण तम हे रु्ण स्िताः वनस्ष््य आहेत. आपापल्या (प्रकाशादी) कायाच्या प्रिृत्तीच्या 

बाबतीत ते वशवथल असल्यामुळे रजोरु्ण त्याांना उत्सावहत करतो. (त्याांिा) वशवथलपणा घालिून 
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(त्याांना) आपापल्या कायात उत्साहाने प्रयत्न करण्यास पे्ररक ठरतो. म्हणून ‘रजोरु्ण हा उत्साहिधिंक 
आहे’ असे म्हटले. ‘कशामुळे (तो उत्साहिधगक असतो)ॽ’ तर पुढे म्हटले आहे- तो िांिल (ककिा 
प्रिृवत्तशील) आहे म्हणून. याने रजोरु्णािे प्रिृत्ती हे प्रयोजन कसे असते हे दाखिले. रजोरु्ण हा िांिल 
असल्यामुळे वत्ररु्णात्मक (इांवद्रयादींस) सर्ळीकडून िालना देत असाता जड, (त्याला) आिरण 
घालणाऱ्या ि िेळोिेळी (त्याच्या) प्रिृत्तीस प्रवतबांध करणाऱ्या तमोरु्णामुळे तो कुठे कुठे ि केव्हा केव्हाि 
िालना देत राहील ि त्या त्या कायापासून रोधला जाईल. म्हणून वनयामक तमोरु्णाला ‘तो जड ि आिरण 
घालणारा असाि आहे’ (‘रु्रुिरणकमेि तमाः’) असे म्हटले आहे. 
 

(येथे) ‘एि’ (= ि हा वनधारिािक) शब्द प्रत्येक रु्णािे सांबांधात, जरी तसा वनदेश नसला 
(विन्न्माः) [जेथे त्यािा सांबांध वनदेशलेला आहे तेथे तर घ्यािाि; पण जेथे असा वनदेश नाही, तेथेही अविपे्रत असल्यामुळे घ्यािा, असा 

‘विन्न्म’ यािा अथग आहे. ‘यस्य यत्र पाठस्तत्रान्ियमकृत्िा ततोऽन्यत्रान्ियो विन्न्माः।’- सारबोवधनी पृ. २८२.] तरी घ्यािा. 
उदाहरणाथिं सत्त्िरु्णि, रजोरु्णि, तमोरु्णि- असे म्हणािे. 
 
 यािर कोणी आके्षप घेईल की, ‘परस्पराांच्या नेहमी विरुद्ध असणारे (हे) रु्ण एखादे कायग 
करण्याच्या आधीि सुांदोपसुांदाप्रमाणे [सुांद आवण उपसुांद हे दोन राक्षसबांधू बलदांड ि एकमेकाांिर बांधुपे्रम करणारे होते. त्याांनी 
ईश्वराला प्रसन्न करून ‘तुम्हा परस्पराखेरीज कोणीही तुमिा िध करणार नाही’ असा िर वमळिला. पुढे स्िर्ातील वतलोत्तमा या अप्सरेिर त्या 

दोघाांिे पे्रम जडले. वतच्या प्राप्तीसाठी दोघाांनी एकमेकाांशी युद्ध केले ि दोघेही मरून रे्ले. अशी पुराणात कथा आहे.] एकमेकाांिा नाश 
करतील, असे म्हणणेि योग्य [ककिा, ‘हे रु्ण सुांदोपसुांदाप्रमाणे एकमेकाांिा नाश करतात. मर् त्याांनी एखादे कायिं करणे दूरि रावहले! 

‘असाही अथग.] आहे.’ त्याला (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘(याांिी) कायगप्रिृत्ती दीपाप्रमाणे पुरुिाच्या उपयोर्ी पडाि े
म्हणून (ककिा विवशष्ट हेतूने) असते.’ (आपण) व्यिहारात पाहतो की, ज्याप्रमाणे िात आवण तेल हे 
अग्नीच्या विरुद्ध असूनही अग्नीला सहायितू झाले तर (िस्तूिे) रूप प्रकावशत करण्यािी व्या करतात. 
ककिा ज्याप्रमाणे िात, वपत्त आवण कफ हे परस्परविरुद्ध असूनही शरीरािे धारण हे कायग करतात, त्याप्रमाणे 
सत्त्ि, रज आवण तम (हे रु्ण) एकमेकाांच्या विरुद्ध असूनही (एकमेकाांना) अनुकूल ितगन करतील आवण 
आपले कायग करतील. 

 
‘अथिंत:’ म्हणजे पुरुिाच्या उपयोर्ासाठी’-असा अथग घ्यािा हे ग्रांथकार पुढे[‘स्िाां स्िाां प्रवतपद्यन्ते 

परस्परािृत्तहेतुकाां िृवत्तम्’ । 

पुरुिाथग एि हेतुनग केनवित् कायगते करणम् ॥-साांख्यकावरका ३२.] साांर्णार आहे: ‘त्याांच्या प्रिृत्तीिे कारण पुरुिाथिंि होय. 
इांवद्रय हे कोणत्याही कत्याकडून कायांमध्ये प्रिृत्त केले जात नाही.’ (कावरका ३१) 

 
आवण प्रस्तुत वठकाणी परस्पराांशी विरुद्ध असलेले सुख, दुाःख आवण मोह हे स्िताःस अनुरूप 

अशाि (अनु्मे) सुखदुाःख-मोहस्िरूप कारणाांिर अिलां बून असतात; आवण (साहवजकि) त्याांच्याांत 
परस्पराांत अवििाव्यावििािकिाि [जे उत्कृष्ट असते ते इतराांिा परािि करते. त्यास ‘अवििािक’ म्हणतात. जे वनकृष्ट असते 
त्यािा परािि होतो. त्यास ‘अवििाव्य’ म्हणतात. अशा प्रकारिा जो कारणाांमधील सांबांध त्याला ‘अवििाव्यावििािकिाि’ असे म्हणतात.] 
असल्यामुळे अनेकत्ि असते. उदाहरणाथग, सौंदयग, तारुण्य आवण उच्च कुल याांनी सांपन्न अशी एकि 
कुलिधू आपल्या पतीस सुखी करते. का बरेॽ कारण पतीच्या बाबतीत वतिे सुखस्िरूप (सत्त्िरु्ण) 
प्रकट होते. तीि स्त्री (आपल्या) सितींना दुाःखी करते. का बरेॽ कारण त्याांच्या बाबतीत वतिे 
दुाःखस्िरूप (रजोरु्ण) प्रकट होते. त्यािप्रमाणे ज्याला ती वमळत नाही त्या परपुरुिाला ती मोवहत 
करते. का बरे? कारण त्याच्या बाबतीत वतिे मोहस्िरूप (तमोरु्ण) प्रकट होते. आवण या एका स्त्रीच्या 
उदाहरणाने सिग पदाथग (म्ह. त्याांिी स्िरूपे) स्पष्ट होतात. तेथे [म्ह. त्या स्त्रीच्या बाबतीत.] जे सुखािे कारण 
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तो सुखस्िरूप सत्त्िरु्ण; जे दुाःखािे कारण तो दुाःखस्िरूप रजोरु्ण; आवण जे मोहािे कारण तो 
मोहस्िरूप तमोरु्ण. 

 
ज्याअथी सुख, ज्ञान आवण लघुत्ि हे एकत्र वदसून येतात, त्याअथी ते एका वठकाणी एकदम 

वनमाण होण्यात विरोध नाही. म्हणून एकमेकाांशी विरुद्ध असलेल्या सुख, दुाःख आवण मोह याांिरून 
ज्याप्रमाणे (सत्त्ि, रज आवण तम) या विन्न कारणाांिी कल्पना केली जाते, त्याप्रमाणे एकेकयाि रु्णात 
(उदा. सत्त्िरु्णात) राहणाऱ्या सुख, ज्ञान आवण हलकेपणा या धमांिरून (विन्न कारणाांिी कल्पना 
केली जात) नाही, त्यािप्रमाणे दुाःख, उत्साहकारकत्ि आवण पे्ररकत्ि याांिरून (विन्न विन्न तीन 
कारणाांिी कल्पना केली जात नाही.) त्यािप्रमाणे मोह, जडपणा आवण आिरण याांिरून ही (विन्न विन्न 
कारणाांिी कल्पना केली जात नाही.) अशा रीतीने रु्ण तीन (ि) आहेत हे वसद्ध झाले. 
 

यािर आके्षप असा- ‘अनुििास येणाऱ्या पृथ्िी इत्यादी पदाथांिे वठकाणी अवििेवकत्ि इत्यादी 
(रु्णधमग) अनुििवसद्ध असोत; परांतु जे अनुििास येत नाहीत अशा सत्त्िादींिे (म्ह. सत्त्िादी रु्णाांिे) 
अवििेवकत्ि, विियत्ि, सामान्यत्ि, जडत्ि आवण पवरणामित्त्ि  [पवरणाम पािणे, बदल होणे, रूपाांतर होणे हा विवशष्ट 

धमग.] कसे वसद्ध होणारॽ’ (या आके्षपा) ला (ग्रांथकार) ‘अवििेक्यादेाः वसवद्धाः’ इत्यादी कावरकेने उत्तर 
देतो-   
 

(प्रकृती इत्य दींमध्ये) तीि गुर्ण असत त य वनहि, तसेच (िेिे अवववेवकत्व इत्य दी िसते 
अि ,) अवववेवकत्व च्य  उलट वठक र्णी (म्प्ह. रु्रुिं च्य  वठक र्णी) ते (तीि गुर्ण) िसत त य वनहि 
(प्रकृती इत्य दींचे) अवववेवकत्व इत्य दी (गुर्णधमप) वसद्ध होत त. क रर्ण चे गुर्णधमप क यात असल्य मुळे 
(हयक्त अि  क यावनहि) अहयक्तही (म्प्ह. अिी प्रकृतीही) वसद्ध होते.... ॥ १४ ॥ 
 
 ‘अवििवेक’ म्हणजे ‘अवििवेकत्ि’; उदाहरणाथग ‘द्धव्येकयोर्मद्वििनैकििने,’ [या पावणनीच्या सूत्रात. येथे ‘वद्व’ 
आवण ‘एक’ ही समासातली पदे ‘वद्वत्ि’ आवण ‘एकत्ि’ या अथाने घ्यायिी आहेत. तसा अथग घेतला नाही तर ‘दोन’ (वद्व) आवण ‘एक’ वमळून तीन ही 

सांख्या होते; ‘तीन’ हे बहुििन असल्यामुळे ‘द्धव्येकेिु’ असे बहुििन या सूत्रात पावणनीने िापरले असते.] या वठकाणी ‘वद्वत्िैकत्ियोाः’ 
असा अथग (घेणे जरूर) आहे; नाही तर ‘द्धव्येकेिु (असे बहुििन) आले असते. आता ‘अवििवेकत्ि इत्यादी 
कशािरून वसद्ध होतातॽ’ असे (आके्षपक) वििारील तर (ग्रांथकार) त्यािे उत्तर देतो- ‘तै्ररु्ण्याद्’ (‘तीन 
रु्णाांिरून’) जे जे सुख, दुाःख, मोह याांच्या स्िरूपािे असते ते ते अवििवेकत्ि इत्यादींनी युि असते. 
उदाहरणाथग, अनुििले जाणारे व्यि (म्ह. घटादी स्थूल पदाथग) असा अन्िय [अन्ियव्यावप्त.] स्पष्ट असून 
(ग्रांथकाराने) साांवर्तला नाही; तर ‘तद् विपयगयािािात्’ म्हणजे ‘ज्या वठकाणी या अवििेवकत्िादींिा अिाि 
असतो त्या पुरुिाच्या वठकाणी तै्ररु्ण्यािा अिाि असतो’ असा व्यवतरेक [१९७. व्यवतरेकव्यावप्ताः उदा. ज्या वठकाणी 

अवििेकत्िादी नसते त्या वठकाणी तै्ररु्ण्य नसते. उदा. परुुि (म्ह. आत्मा.)] साांवर्तला आहे. 
 
 ककिा व्यि आवण अव्यि हे पक्ष [‘व्यिां  अव्यिां  ि न अवििेवकत्िावदमद् विन्नम्। 
तै्ररु्ण्यािािे अिािात् । पुरुिित् । इत्यनुमानम्’-सारबोवधनी. 
 
 या वठकाणी फि व्यवतरेकी हेतूि घेतला आहे; ‘व्यि आवण अव्यि हे अवििवेकत्िादी रु्णाांनी युि असलेल्या पदाथांहून विन्न नाहीत. 
कारण तै्ररु्ण्याच्या अिािी त्याांिाही अिाि असतो. उदा. पुरुि.’ ‘परुुि वत्ररु्णरवहत आहे. म्हणून त्यािे वठकाणी अवििेवकत्िादी नाही, ’ हे 

व्यवतरेकाने अनुमान.] करून अन्ियव्याप्ती वमळत नसल्यामुळे हा ‘अिीत’ ि (म्हणजे केिल व्यवतरेकी) हेतू आहे, 
असे ‘तीन रु्णाांिरून’ या पदाांनी समजाि.े 
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यािर (आके्षपक) अशी शांका घेईल की, अव्यि वसद्ध झाले असताना त्यािे अवििेवकत्िावद 
रु्णधमग वसद्ध होतात. परांतु अजून अव्यिि वसद्ध झाले नाही तर अवििेवकत्िादींिी वसद्धी कशी होणारॽ 
याला (ग्रांथकारािे) उत्तर ‘कारणरु्णात्मकत्िात्’-(‘कारणािे रु्णधमग कायात असल्यामुळे’) असे आहे. 
यािा आशय असा-कायात कारणािे रु्णधमग असतात असे व्यिहारात वदसते. उदाहरणाथग, पटादी 
(कायग) तांतू इत्यादी (कारणाांच्या) रु्णाांनी युि [तांतूांिे रु्ण ि पटािे रु्ण सत्कायगिादानुसार एकाि स्िरूपािे असतात.] 
असते. त्याप्रमाणे बुद्धी इत्यादी स्िरूपािे सुख-दुाःख-मोहरूपी कायग आपल्या कारणातील 
सुखदुाःखमोहाच्या स्िरूपािे असले पावहजे. आवण त्यािरून त्याांिे कारण जी सुखदुाःखमोहस्िरूप 
प्रकृती म्हणजे अव्यि, त्यािी वसद्धी होते. --- १४ 

 
यािर कणाद आवण र्ौतम याांिे अनुयायी (म्ह. िैशवेिक आवण नैयावयक) अशी शांका घेतील की, 

‘व्यिापासून व्यि उत्पन्न होते. परमाणू [कणाद आवण र्ौतम याांिा अणुिाद (Atomic theory of creation) असा-  सृष्टीच्या 
आरांिी पृथ्िी, आप, तेज आवण िायू याांिे वनत्य स्िरूपािे अत्यांत सूक्ष्म अणू होते. आकाश हे वनत्य असले तरी त्यािे अणू नसतात. कोणत्या 
तरी अदृष्ट शिीमुळे याांपैकी दोन सारखे सजातीय (Homogeneous) परमाणू एकत्र येतात. त्याांिे द्धव्यणुक बनते. याि ्माने तीन द्धव्यणुक 
एकत्र आले की त्याांिे त्र्यणुक होतेि. तसेि ितुरणुक. याांच्या विवशष्ट सांवमश्रणामुळे सृष्टीतील सिग पदाथिं उत्पन्न होतात. म्हणजे अणू हे सृष्टीिे 

मूळ कारण होय.] व्यि आहेत. त्याांिेपासून द्वयणुकादी ्माने पृथ्िी इत्यादी स्िरूपािे व्यि कायग उत्पन्न 
होते; आवण ‘कारणािे रु्ण कायात उतरतात’ या वसद्धाांतानुसार पृथ्िी इत्यावदकाांत रूपावदकाांिी उत्पत्ती 
होते. तेव्हा ‘व्यिापासून व्यिािी आवण त्याच्या रु्णाांिी वनर्ममती होत असल्यामुळे दृष्टोत्पत्तीस न येणारे 
‘अव्यि’ (हे मूळ कारण) मानणे अनािश्यक आहे.’ म्हणून (ग्रांथकार) आता या शांकेला ‘िेदानाां 
पवरणामात्’ इत्यादी (दोन) कावरकाांनी उत्तर देत आहे-   
 

(महद दींची) क ये मयावदत असल्य मुळे, (त्य ांच्य ांत) सि तीयत्व (लकव  ऐक त्म्प्य-
Homogeunity-) असल्य मुळे (क यांची) उत्ि ांती (क रर्ण च्य ) स मर्थ्यामुळे (िवक्ततिः) होत 
असल्य मुळे, क रर्ण आवर्ण क यप य ांत विर ळेर्र्ण  (Separation) असल्य मुळे आवर्ण (क यपनहर् सवप) 
ववश्व तील र्द िांच  (क रर्ण त) लय होत असल्य मुळे, अहयक्त हे क रर्ण आहे. ते तीि गुर्ण ांच्य  द्व र  
(प्रलयक ळी) आवर्ण (त्य ांच्य ) र्रस्र्र सांवमश्रर्ण िे िल प्रम रे्ण (वभन्न वभन्न रीतीिे) र्वरर्ण म र् वते; 
आवर्ण एक एक गुर्ण च्य  आश्रय िे असर्ण र  िो (गुर्णप्रध िभ वनहर्) वविेिं (म्प्ह. फरक) त्य िुस र 
(सृवष्टविर्थमतीच्य  क ळी) प्रवृि होते. ------ १५-१६. 
 

िेद म्हणजे महत् (बुद्धी) पासून पृथ्िीपयगन्त जे विशिे, त्याांच्या कायािे कारण म्हणजे मूळ 
कारण अव्यि हे आहे. काॽ तर ‘कारण आवण कायग याांत वनराळेपणा असतो. आवण (विश्वरूप) सिग 
(पदाथांिा) कारणात लय होतो, यामुळे.’ कारणात कायग सद् रूपाने रावहलेले असते. उदाहरणाथग, 
कासिाच्या शरीरात असलेलेि (त्यािे) अियि बाहेर पडतात आवण ‘हे कासिािे शरीर, हे त्यािे 
अियि’ असे िेर्ळे मानले जातात. त्याप्रमाणेि जेव्हा ते (अियि) शरीरात प्रिेश करतात (म्ह. ओढले 
जातात) तेव्हा त्यात ते अव्यि होतात. याि रीतीने मातीिा र्ोळा ककिा सोन्यािा र्ोळा या 
कारणापासून (अनु्मे) घट, मुकुट इत्यादी मुळात असलेलीि काये व्यि होतात;  आवण (त्याांच्या 
कारणापासून) िेर्ळी केली (मानली) जातात. याि प्रकाराने पूिी सद्-रूपाने असलेलीि पृथ्िी 
इत्यादी (काये) तन्मात्ररूप कारणापासून व्यि होतात आवण िेर्ळी केली (मानली) जातात. आवण पूिी 
(सद् रूपाने) असलेलीि तन्मात्ररूप (काये) अहांकार या कारणापासून, पूिी (सद् रूपाने) असलेलाि 
अहांकार महत् या कारणापासून, आवण पूिी (सद् रूपाने) असलेले महत् तत्त्ि परम अव्यिापासून व्यि 
होऊन िेर्ळे केले (मानले) जाते. तोि हा परम अव्यि (म्ह. मूळ प्रकृती) या कारणापासून होणारा, 
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त्याच्याशी साक्षात् [महत् तत्त्ि हे कायग, परम अव्यिाशी साक्षात् सांबद्ध आहे, तर घट इत्यादी काये त्याच्याशी म्ह. अव्यिाशी परांपरेने 

सांबद्ध आहेत असा िािाथग.] ककिा परांपरेने सांबद्ध असलेला सिग कायािा वििि प्रपांि होय. 
 

परांतु प्रलयकाळी (ककिा-मोडतोड, सांहार झाल्यािर) घट, मुकुट इत्यादी (अनु्मे) मातीिा 
र्ोळा ककिा सोन्यािा र्ोळा याांत प्रविष्ट होऊन अव्यि होतात. (त्या कारणात कायग अव्यि स्िरूपात 
राहत असल्याने) (त्या) अव्यि कायाच्या सांबांधामुळे त्या कारणािे स्िरूपि अव्यि [हे अव्यि म्हणजे कायािे 
अव्यि स्िरूप होय. ते परम अव्यि म्हणजे प्रकृती नव्हे, असा लेखकाच्या म्हणण्यािा िािाथग. जे व्यि नाही, रु्प्त आहे ते अव्यि, असा 

शब्दशाः अथग.] ठरते (म्हटले जाते). त्यािप्रमाणे (प्रलयकाळी) पृथ्िी इत्यादी तन्मात्राांत प्रिेश करीत 
स्िताःच्या सांबांधाने तन्मात्राांना अव्यि करतात (म्ह. अव्यित्ि देतात.) त्यािप्रमाणे अहांकार महत्-
त्तत्त्िात प्रिेश करीत महत्-तत्त्िाला अव्यि करतो. महत् (तत्त्ि) आपले कारण जी प्रकृती तीत प्रिेश 
करीत प्रकृतीला अव्यि करते. परांतु प्रकृतीिा कोठेही प्रिेश होत नसल्यामुळे ती सिग कायांिे अव्यिि 
राहते. हाि तो प्रकृतीच्या वठकाणी ‘िैश्वरूप्यािा’ म्हणजे नानाविध स्िरूपाच्या कायांिा प्रलय होय. 
‘िैश्वरूप्य’ [‘विश्वरूप’ म्हणजेि िैश्वरूप्य. ‘स्िाथे’ म्हणजे मूळ पदाच्या अथी, अथग न बदलता, ‘ष्यञ्’ = ‘य’ हा प्रत्यय लार्ून 

‘ितुििंणादीनाां स्िाथिं उपसांख्यानम्’ या िार्मतकानुसार ‘िैश्वरूप्य’ असे पद वसद्ध होते.] या पदात स्िाथी ‘ष्यञ्’ प्रत्यय लार्ला 
आहे. म्हणून कारणात आधीि (सदू्रपाने) असलेल्या कायाच्या प्रकट आवण रु्प्त होण्यामुळे अव्यि हे 
कारण आहे (हे वसद्ध होते). 

 
आणखी एका हेतूमुळे अव्यिािी वसद्धी होते असे (ग्रांथकार) ‘शविताः प्रिृते्तश्च’ (कारणािी 

कायोत्पत्तीकडे होणारी प्रिृत्ती कारणाच्या सामथ्याने होत असल्यामुळे’) या पदाांनी साांर्त आहे. 
कारणातील शिीमुळे कायग प्रिृत्त होते, हे वसद्ध (झाले) आहे. कारण, जे कारण असमथग असते ते कायग 
वनमाण करू शकत नाही. आवण हे कारणातील सामथ्यग कायाच्या अव्यिपणाहून िेर्ळे नसते. कारण 
सत्कायगिादामध्ये कायाच्या अव्यिपणाहून िेर्ळी शिी मानण्यास प्रमाण नाही. तेलािे उपादनकारण 
जे वतळ, त्यात आवण िाळूत हाि फरक आहे, की वतळाति अव्यि अिस्थेत असलेले तेल असते. 
िाळूत नव्हे. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘सामथ्यािरून कायािी प्रिृत्ती आवण कायािे कारणातून 
प्रकट होणे आवण रु्प्त होणे ही दोन्ही महत्-तत्त्िािेि परम अव्यि वसद्ध करतील!  तेव्हा त्याहून िेर्ळे 
असे परम अव्यि (म्ह. प्रकृती) हे (तत्त्ि) मानण्यािी आिश्यकता नाही.’  यािर (ग्रांथकार) म्हणतो- 
‘पवरणामात्’ (महत् आदी काये मयावदत असल्यामुळे). यािा अथग (त्याांत) पवरवमतत्ि म्हणजे 
अव्यापकत्ि असल्यामुळे. वििादािा वििय झालेले महत् इत्यादी िेद अव्यि कारणाने युि आहेत. 
[प्रवतज्ञा- उदा. त्या पिगतािर अग्नी आहे. (अयां पिगताः िवहनमान्.)] 
 
 कारण त्याांत पवरवमतत्ि (मयावदतत्ि) आहे. [हेतू-उदा. धूम आहे म्हणून (धूमित्त्िात्).] घटादीप्रमाणे 

[उदाहरणाथिं-जेथे जेथे धूर असतो तेथे तेथे अग्नी असतो. उदा. स्ियांपाकघर (यत्र यत्र धूमाः तत्र तत्र िवहन :- यथा महानसे) (या प्रमाणेि िरील 

अनुमान करता येईल.)] घट इत्यादी (पदाथग) मयावदत असून माती इत्यादी (पदाथग) अव्यि कारणाांनी ते आहेत 
असे वदसून येते. पूिी [‘तत्कारणरूपमेिानविव्यिां  कायगमपेक्ष्याव्यिां  ििवत’ असे.] हे साांवर्तलेि आहे की, कायािी अव्यि 
अिस्था म्हणजे कारणि होय. म्हणून महत् तत्त्िािे जे कारण ते परम अव्यि (म्ह. प्रकृती) होय. त्याच्या 
पलीकडील अव्यिािी कल्पना करण्यास प्रमाण नाही. 

 
आवण असेही (अनुमान माांडता येईल-) ज्या अथी समन्िय आहे 
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त्या अथी वििादािे वििय असलेले िेद अव्यि कारणाने युि आहेत. 
 

विन्न पदाथांिी एकरूपता म्हणजे समन्िय. सुख, दुाःख आवण मोह याांच्याशी सांबद्ध 
असल्यामुळेि बुद्धी इत्यादी तत्त्िे ‘वनश्चयात्मक ज्ञान’ इत्यादी रूपाने अनुििाला येतात. आवण 
ज्याांच्यातून जी [जी तत्त्िे ज्या रूपाने व्यि असतात त्याांिे त्याि स्ििािािे अव्यि कारण असते, असा िािाथग. उदा. घट-व्यि. 

मातीिा र्ोळा-अव्यि. मुकुट-व्यि. सोन्यािा र्ोळा-अव्यि.] स्िरूपाने अनुस्यूतपणे येतात ती त्याांच्याि स्ििािािी 
अशी अव्यि कारणे असतात. उदाहरणाथग मातीिा आवण सोन्यािा र्ोळा याांच्यातून अनुस्यूतपणे येणारे 
जे घट, मुकुट इत्यादी पदाथग, त्याांिी मातीिा र्ोळा, सोन्यािा र्ोळा इत्यादी (अनु्मे) अव्यि कारणे 
असतात. यािरून (विविध) िेदाांिे अव्यि हे कारण आहे, असे वसद्ध होते. 
 

अव्यिािी वसद्धी केल्यािर ते कसे (कायाथग) प्रिृत्त होते, त्यािी पद्धती (ग्रांथकार) ‘तीन 
रु्णाांच्या द्वारा प्रिृत्त होते’ या शब्दाांत साांर्तो. ......  

 (१६ व्या कावरकेत) 
 

‘तीन रु्णाांच्या द्वारा’ यािे स्पष्टीकरण असे- प्रलयकाळी सत्त्ि, रज आवण तम याांिे पवरणाम 
एकसारखे (Homogeneous) असतात. पवरणाम पािणे हा रु्णाांिा स्ििाि आहे. पवरणाम न पािता ते 
एक क्षणिरही राहू शकत नाहीत. म्हणून प्रलयािस्थेतसुद्धा सत्त्िरु्ण सत्त्िरूपाने, रजोरु्ण रजोरूपाने 
आवण तमोरु्ण तमोरूपाने प्रिृत्त होतो. म्हणून ‘तीन रु्णाांच्या द्वारा’ असे (कावरकेत) म्हटले. त्याांच्या) 
प्रिृत्तीिी आणखी एक पद्धती (ग्रांथकार) ‘समुदयाच् ि’ (‘त्याांच्या परस्परसांवमश्रणाने’) अशी साांर्तो. 
‘समेत्य उदयाः’ (‘एकत्र येऊन प्रिृत्त होणे’) हा ‘समुदय’ (अशी समुदय शब्दािी व्युत्पत्ती आहे.) म्हणजे 
समिाय [या वठकाणी ‘समिाय’ यािा अथग ‘परस्पर सांवमश्रण’ असा आहे. नैयावयकाांिा समिायसांबांध साांख्याांना मान्य नसल्यामुळे तो येथे 

अविपे्रत नाही.] आवण रु्णाांिा ‘समुदय’ हा रु्णप्रधानिािावशिाय[एक र्ौण आवण दुसरा मुख्य असा सांबांध उदा इतर मांत्री 

आवण मुख्यमांत्री याांच्यात रु्णप्रधानिाि आहे.] सांिित नाही; आवण रु्णप्रधानिाि वििमतेिािून नाही; आवण 
वििमता ही बाध्यबाधक[‘उपमद्यग-उपमदगकिाि’ असे िाष्यात म्हटले आहे. त्यािे हे िािाांतर. उपमद्यग = अवििाव्य. = बाध्य. 
उपमदगक = अवििािक = बाधक. सत्िादी प्रत्येक रु्णात काही रु्ण बाध्य म्ह. बाध होणारे ि काही बाधक म्ह. इतराांिा बाध करणारे असले 

पावहजेत. त्यावशिाय प्रिृत्ती शक्य नाही, असा िािाथग.]िािािािून नाही. म्हणून महदावदरूपाने होणारी ही दुसरी 
प्रिृत्ती. 

 
‘(यािर आमिा आके्षप असा की,) एका [जेव्हा सत्त्िरु्ण प्रधान असतो, ककिा रजोरु्ण प्रधान असतो, ककिा तमोरु्ण 

प्रधान असतो, तेव्हा इतर रु्ण र्ौण असतात. म्हणजे मुळात रु्ण एकाि रूपात असतात, असे म्हणता येते.] रूपात असलेल्या 
रु्णाांिी अनेक रूपाांत कशी प्रिृत्ती होतेॽ’ यािर (ग्रांथकार) म्हणतो-‘पवरमाणताः सवललित्’ 
(‘जलाप्रमाणे विन्न विन्न रीतीने पवरणाम पािून!) उदाहरणाथग, ढर्ातून पडणारे पाणी जरी एकाि ििीिे 

[म्ह. र्ोड] असले तरीसुद्धा मातीच्या वनरवनराळ्या विकाराांशी सांबांध आल्यामुळे र्ोड, आांबट, खारट, कडू, 
तुरट आवण वतखट अशा ििीिे बनून नारळ, ताडीफळ, बेलफळ, करांजफळ, तेंदूफळ, (वतन्दुक), 
आिळा (पाण-) बोर, किठ या फळाांच्या रसाांत त्यािे रुपाांतर होते, त्यािप्रमाणे प्रकृतीिे रु्ण एकेक 
रु्णाच्या (विशिेाच्या) उत्पत्तीमुळे विविध पवरणामाांना (म्ह.सृष्टीतल्या पदाथांना) प्रिृत्त करतात [काही 
प्रतींमध्ये ‘... प्रधानरु्णानावश्रत्य अप्रधानरु्णााः पवरणामिेदान् प्रितगयस्न्त’ असा पाठ आहे, तो स्िीकारल्यास’ प्रधान रु्णाांच्या आश्रयाने अप्रधान 

(र्ौण) रु्ण हे िेर्िेर्ळ्या पवरणामाांना प्रिृत्त करतात’ असा अथग होईल.] म्हणून (ग्रांथकाराने) ‘प्रवतरु्णाश्रयविशिेात्’ 
(‘एक एक रु्णाच्या आश्रयाने असणारा जो विशिे त्यानुसार’) असे म्हटले आहे. यािा अथग ‘प्रत्येक [उदा. 
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सत्त्ि प्रधान, रजतम र्ौण इत्यादी.] रु्णाच्या आश्रयाने (जो प्रधान ि र्ौण असा त्याांिा विवशष्ट सांबांध, त्यामुळे) 
जो फरक पडतो, त्यानुसार’ असा आहे. ......  १६. 
 
 परांतु जे अल्पसांतुष्ट (तौवष्टक) [साख्यकावरका ५० मध्ये पाि बाह्य ‘तुवष्ट’ साांवर्तल्या आहेत. (-पार, सुपार, पारापार, 

अनुत्तमाांर्, उत्तमाांर् अशा-) त्या प्राप्त करून घेणारे ते तौवष्टक.] अव्यि महत्, अहांकार, इांवद्रये ककिा पांिमहाितेू याांतील 
कोणाला तरी आत्मा समजून त्यािीि उपासना करतात, त्याांना उदे्दशून (ग्रांथकार) ‘सङ घातपराथगत्िात्’ 
इत्यादी (कावरकेत) म्हणतो-   
 
 एकत्र येऊि क यप करर्ण री िी तत्त्वे (सांघ त) असत त, ती दुसऱ्य च्य  उर्योग स ठी 
असल्य मुळे, (तो दुसर ) वत्रगुर्ण ांवदक ांह ि सवपस्वी वभन्न (ववर्रीत) असल्य मुळे, (वत्रगुर्ण ांि ) आध र ची 
आवश्यकत  असल्य मुळे, (भोग्य र्द िांच ) (कोर्णी तरी) भोक्त  असल्य मुळे आवर्ण मोक्ष स ठी (सवांची) 
प्रवृिी होत असल्य मुळे ‘रु्रुिं आहे’ हे वसद्ध होते ------ ॥ १७ ॥ 
 

अव्यिावदकाांहून विन्न असा पुरुि आहे (असे वसद्ध होते.) काॽ तर एकत्र येऊन कायग करणारी 
तत्त्िे (सांघात) दुसऱ्याच्या उपयोर्ासाठी असतात म्हणून. अव्यि, महत्, अहांकार इत्यादी दुसऱ्याच्या 
उपयोर्ासाठी आहेत. कारण ती ‘सांघात’ (एकत्र यऊन कायग करणारी) आहेत म्हणून. कारण ती 
वबिाना, आसन, (स्नानाआधी लािायिी) सुर्ांधी द्रव्ये याांच्याप्रमाणे, सुख, दुाःख आवण मोह याांच्या 
स्िरूपािी असल्यामुळे सिग तत्त्िे सांघात होत. 
 
 यािर शांका अशी की, ‘वबिाना, आसन इ. सांघात सांघातरूप असलेल्या शरीराच्या उपयोर्ासाठी 
असतात, असे आढळून येते. परांतु अव्यिावदकाांहून विन्न असलेल्या आत्म्याच्या उपयोर्ी असत नाहीत. 
तेव्हा ते (सांघात) दुसऱ्या सांघातािा बोध करून देतील. सांघात नसलेल्या आत्म्यािा बोध करून देणार 
नाहीत’ यािर (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘वत्ररु्णावदविपयगयात्’ (‘वत्ररु्णावदकाांहून सििंस्िी विन्न असल्यामुळे.’) 
(िरील विििेनािा) अविप्राय असा-   
 

दुसऱ्या सांघाताच्या उपयोर्ासाठी एक सांघात असतो असे मानल्यास, तोही सांघात असल्यामुळे, 
तो वतसऱ्या सांघाताच्या उपयोर्ासाठी आहे. असे होईल. अशा रीतीने तोही ििथ्याच्या, (ििथा 
पािव्याच्या) उपयोर्ासाठी असा अनिस्थाप्रसांर् ओढिेल. (सांघात नसलेल्या पुरुिासाठी सांघात असतो 
अशी) व्यिस्था लार्त असताना अनिस्था ओढिून घेणे योग्य नाही. कारण त्यात अनेक कल्पना 
मानण्यािा (कल्पनार्ौरि) दोि येतो; आवण ‘प्रमाण असल्यामुळे अनेक कल्पना मानणेही क्षम्य आहे’ 
असे म्हणणे योग्य नाही. सांघात असणे यािा केिळ तो दुसऱ्याच्या उपयोर्ासाठी असतो, याच्याशी सांबांध 
आहे. दृष्टाांतात वदसून येणाऱ्या सिग धमांना [उदा. ‘पिगतो िवहनमान्’ या अनुमानात ‘जसे स्ियांपाकघर’ असा दृष्टाांत वदला 

जातो. या दृष्टाांतात स्ियांपाकघरािी लाांबी, रुां दी, उांिी, अग्नीिे प्रमाण हे धमग पिगतािर राहतात, असे वििवक्षत नसते.] (म्ह. 
रु्णधमांना) अनुलक्षून अनुमान करणे योग्य मानल्यास कोणतेि अनुमान वसद्ध होणार नाही, हे आम्ही 
न्यायिार्मतकतात्पयिंटीकेमध्ये [‘पारमेश्वरां ज्ञानां ---- सिानुमानोच्िेदापादकिात्’ न्यायिार्मतकतात्पयगटीका ४।१।२१. दृष्टाांतात हेतू ि 
साध्य याांिे जे जे धमग आढळून येतात ते ते पक्षािरील हेतूिरून साध्य वसद्ध करताना लार्ू झाले पावहजेत अशी अपेक्षा करणे िूक आहे. तशी 
अपेक्षा केल्यास कुठलेि अनुमान वसद्ध होणार नाही. अर्दी धुरािरून अग्नीिे अनुमान घेतले तरी त्यात दृष्टाांतात स्ियांपाकघरात पावहलेल्या  
अग्नीपेक्षा पिगतािर वसद्ध कराियािा असलेला अग्नी िेर्ळाि असणार. दोन्हींिे सिग धमग एकसारखेि असले पावहजेत अशी अपेक्षा करणे रै्र 

ठरेल.] स्पष्ट केले आहे. म्हणून अनिस्थाप्रसांर् येऊ नये या िीतीने (सांघातािा आश्रय) सांघात नसािा 
अशी इच्िा असणाऱ्याने तो तीन रु्णाांहून िेर्ळा, अवििेकी, अवििय, असामान्य, िेतन आवण 
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अपवरणामी असल्यािे मान्य केले पावहजे. कारण ‘तीन रु्णाांिे बनलेले असणे’ इत्यादी धमग ‘सांघात 
असणे’ याच्याशी अन्ियव्याप्तीने[‘जेथे जेथे वत्ररु्णादी धमग असतात तेथे तेथे सांघातत्ि असते’ ही.] युि आहेत. ते 
सांघातत्ि पुरुिािे बाबतीत वनिृत्त होत असल्यामुळे तै्ररु्ण्यावदकासही वनिृत्त करते. उदाहरणाथग, 
क्षवत्रयावदकाांत ब्राह्मणत्ि वनिृत्त होत असल्यामुळे (यजुिेदातल्या) कठशाखेत असणे इत्यादी हेही वनिृत्त 
होते, त्याप्रमाणे. म्हणून (साांख्य-) आिायांना [ईश्वरकृष्णाांना.] ‘वत्ररु्णावदविपयगयात्’ असे म्हणताना सांघात 
नसलेला असा कोणी तरी िेर्ळा अविपे्रत आहे, आवण तोि पुरुि आहे, असे वसद्ध होते. 

 
पुरुिाच्या अस्स्तत्िािे आणखी एक कारण (ग्रांथकार साांर्त आहे)- ‘अवधष्ठानात्.’ वत्ररु्णात्मक 

पदाथािे कोणते तरी अवधष्ठान (म्ह. आधार) असले पावहजे. जे जे सुखदुाःखमोहरूप असते, त्याला 
त्याला दुसऱ्या कोणािा तरी आधार असतो, असे वदसून येते. उदाहरणाथिं, रथावदकाांना सारथी 
इत्यावदकाांिा आधार असतो. आवण सुखदुाःखमोहस्िरूप असे बुद्धध्यावदक आहे. म्हणून त्यालाही दुसऱ्या 
कोणािा तरी आधार असला पावहजे; आवण तो म्हणजे वत्ररु्णावदकाहून विन्न असा ‘आत्मा’ होय. 
 

पुरुिाच्या अस्स्तत्िािे आणखी एक कारण (ग्रांथकार) साांर्तो- ‘िोिृिािात्’- (‘िोग्य पदाथांिा 
िोिा असल्यामुळे’). ‘िोिृिाि’ या (पदा) ने (ग्रांथकाराला) िोग्य अशी सुखदुाःखे सूवित करायिी 
आहेत. कारण िोग्य अशी अनुकूल आवण प्रवतकूल सांिेदना (अनु्मे) वनमाण करणारी सुखदुाःखे 
प्रत्येकाच्या अनुििािी आहेत. त्यािरून याांच्यापैकी ज्याला ते अनुकूल आवण प्रवतकूल आहे तो कोणी 
तरी दुसरा असला पावहजे. आवण बुद्धध्यावदकाांना अनुकूल ककिा प्रवतकूल अशा र्ोष्टी असत नाहीत. 
कारण ती स्िताः सुखदुाःखस्िरूप असल्यामुळे स्िताःसांबांधीिी (त्याांिी) व्या (अनुकूलता िाटणे 
इत्यादी) असांिाव्य (शब्दशाः- विरोधी) आहे. म्हणून जो स्िताः सुखावदक नसतो त्यालाि अनुकूल ककिा 
प्रवतकूल अशी ती (सुखादी) असतात. तो म्हणजे पुरुि (आत्मा) होय. 
 

 परांतु दुसरे काही [‘पुरुि हा असांर् आहे’ (‘असांर्ो न वह सज्जते’) असे श्रुवतििन असल्यामुळे त्यािे वठकाणी ‘िोक् तृिाि’ 
आहे असे म्हणणे योग्य नाही, असे काहीजण मानतात. ते ‘िोक् तृिाि’ यािा अथग ‘द्रष्ट्टिाि’ असा करतात. अथात ‘िोर् = दृश्य’ हे ओघानेि 

येते.’] असे म्हणतात. (म्ह.स्पष्टीकरण देतात-) िोग्य’ म्हणजे दृश्य पदाथग-बुद्धध्यादी; आवण द्रष्यािािून 
त्याांिे दृश्यत्ि सांिित नाही. म्हणून दृश्य असे जे बुद्धध्यावदक त्याहून विन्न असा द्रष्टा असतो (हे वसद्ध 
होते.) आवण तो म्हणजे आत्मा (पुरुि) होय. ‘िोिृिािात्’ म्हणजे (कोणी तरी) द्रष्टा असल्यामुळे 
दृश्यत्िािरून द्रष्यािे अनुमान होते, असा िािाथग. आवण बुद्धध्यादींिे दृश्यत्ि ते सुखावदक स्िरूपािे 
असल्यामुळे ‘पृथ्िी’ इत्यादीप्रमाणे’ (या दृष्टाांतािरून) अनुमानाने समजते. 
 

‘पुरुिा’ च्या अस्स्तत्िािे आणखी एक कारण (ग्रांथकार) ‘कैिल्याथग प्रिृते्तश्च’ (‘मोक्षासाठी प्रिृत्ती 
होत असल्यामुळे’) असे साांर्तो. शास्त्राांिी आवण वदव्य दृष्टी असलेल्या महिींिी (मोक्षासाठी) प्रिृत्ती 
होते. आता कैिल्य (म्ह.मोक्ष) वत्रविध दुाःखाच्या आत्यांवतक वनिृत्तीच्या स्िरूपािे असते; आवण ते 
बुद्धध्यावदकाांच्या बाबतीत अशक्य आहे. कारण बुद्धध्यावदक दुाःखादी स्िरूपािे असल्यामुळे त्याांना 
त्याांच्या या स्ििािापासून अलर् करणे शक्य नाही. परांतु त्याांच्याहून विन्न असा, ते (दुाःखावदक) ज्यािे 
स्िरूप नाही असा, जो (पुरुि), त्याांच्यापासून त्याांिा (म्ह. दुाःखादींिा) वियोर् होणे शक्य आहे. म्हणून 
शासे्त्र आवण महात्मे याांिी कैिल्यासाठी प्रिृत्ती असल्यामुळे बुद्धध्यावदकाांहून पुरुि िेर्ळा आहे, हे वसद्ध 
होते. ------ १७. 
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तेव्हा अशा रीतीने पुरुिािे अस्स्तत्ि प्रवतपादन केल्यािर ‘तो सिग शरीरात एक आहे की प्रत्येक 
शरीरार्वणक एक, असा अनेक आहे’ॽ अशी शांका वििारात घेऊन (ग्रांथकार) ‘प्रत्येक शरीरात तो एक, 
असा अनेक आहे’ हे ‘जन्ममरणकरणानाम्’ इत्यादी (पुढील कावरकेत) साांर्त आहे-   
 

िन्द्म, मरर्ण आवर्ण इांवरये य ांची योग्य हयवस्ि  ल गत असल्य मुळे आवर्ण (सवप िरीर ांची) 
एक च वेळी प्रवृिी होत िसल्य मुळे, तसेच वत्रगुर्ण ांचे ववरोधी तत्त्व आढळ ि येत असल्य मुळे [ककिा- 

‘सावत्त्िक, राजस, तामस असा वत्ररु्णाांिा िेद प्रत्येकात असल्यामुळे’ असा दुसरा अथग.] रु्रुिं चे अिेकत्व वसद्ध होते... ॥ १८ 
॥ 

 
पुरुिािे अनेकत्ि वसद्ध होते. कसेॽ ‘जन्म, मरण आवण इांवद्रये याांिी योग्य व्यिस्था लार्त 

असल्यामुळे,’ (यािे स्पष्टीकरण असे-) विवशष्ट सांघाताने युि आवण अपूिग अशा देह, इांवद्रये, मन, 
अहांकार, बुद्धी आवण सुखादी सांिेदना याांिा पुरुिाशी सांबांध येणे हा जन्म. परांतु  ‘पुरुिािा विकारिेद 
(पवरणाम) म्हणजे जन्म’ असे नाही. कारण पुरुि हा विकार न पािणारा आहे. (पुरुिाने) स्िीकारलेल्या 
त्याि देहादींिा त्यार् म्हणजे मरण. ‘पुरुिािा विनाश म्हणजे मरण’ असे नव्हे. कारण तो वनश्चल ि 
वनत्य आहे. ‘करणावन’ म्हणजे बुद्धी इत्यादी तेरा साधने. [बुद्धी, अहांकार, अांताःकरण (मनस्), पांि ज्ञानेंवद्रये, पांि 

कमेस्न्द्रये अशी एकूण तेरा साधने (ज्ञानािी ककिा कृतीिी) म्हणजे ‘करणे.’] त्याांिी म्हणजे जन्म, मरण ि करणे याांिी 
‘प्रवतवनयम’ म्हणजे व्यिस्था सिग शरीराांत (वमळून) एक पुरुि आहे असे मानल्यास ती (व्यिस्था) लार्त 
नाही. कारण मर् (तसा एक पुरुि मानल्यास) एक पुरुि जन्माला आल्यािर सारे जन्माला आले असते; 
आवण एक मेल्यािर सारे मेले असते. तसेि एक आांधळा िर्ैरे असताना सारेि आांधळे िर्ैरे झाले असते. 
एक झोपला असता (ककिा-समाधीत असता) सारेि झोपले (ककिा समावधस्थ झाले) अशी अव्यिस्था 
होईल. परांतु ‘प्रत्येक शरीरात विन्न पुरुि आहे’ असे मानल्यास व्यिस्था लार्ते. 
 

आता ‘पुरुि एकि असूनही देहरूपी उपाधींच्या िेदामुळे व्यिस्था लार्ते’ असेही म्हणणे योग्य 
नाही. तसे मानले तर हात, स्तन इत्यादी उपाधींत िेद वनमाण झाला असतासुद्धा जन्म, मरण 
इत्यादींिी व्यिस्था लार्ते, असा प्रसांर् ओढिेल. उदाहरणाथग, हात तुटला असता ककिा स्तन इत्यादी 
अियि मोठा झाला असता, (ते अियि असलेली) तरुणी मेली ककिा जन्माला आली, असे (होईल, 
पण तसे) होत नाही. 
 

प्रत्येक शरीरात पुरुि िेर्ळा आहे असे मानण्यािे आणखी एक कारण (ग्रांथकार) साांर्त आहे-
‘आवण सिग शरीराांिी एकाि िेळी प्रिृत्ती होत नसल्यामुळे.’ आता प्रिृत्तीही प्रयत्नाच्या स्िरूपािी असते. 
(लकव -प्रयत्न हे प्रिृत्तीिे लक्षण असते.) जरी ती अांताःकरणात राहते, तरी पुरुिािे वठकाणी ती राहते 
असे र्ौणिृत्तीने [उपिाराने, लक्षणेने, उदा., ‘हा विष्णू कसह आहे’ असे म्हटल्याने विष्णूच्या वठकाणी ‘कसह’ शब्दािा प्रयोर् जसा र्ौण 

होतो, तसेि पुरुिाच्या वठकाणी प्रिृत्ती ही र्ौण असते.] म्हटले जाते; आवण तसे असेल तर एका शरीरात तो प्रयत्न 
करू लार्ला की, सिग शरीराांत तो एक असल्यामुळे त्यािा सिगत्र प्रयत्न िालू राहील ि सिगि शरीराांना 
तो एका िेळी प्रिृत्त करील, असे होईल. परांतु त्यािे अनेकत्ि मानले असता हा दोि येणार नाही. 

 
प्रत्येकात पुरुि विन्न आहे यािे आणखी एक कारण (ग्रांथकार) ‘आवण सावत्त्िक, राजस, तामस 

असा वत्ररु्णाांिा िेद प्रत्येकात असल्यामुळे’ असे देत आहे. ‘एि’ (‘ि’ या अथी) हे पद नांतर (म्ह. 
‘विपयगयाच्च’ नांतर) आले असले, तरी ते ‘वसद्धम्’ (म्ह. ‘वसद्ध झाले’) या पदानांतर घ्यािे. ‘(पुरुिािे 
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अनेकत्ि) वसद्ध झालेि; वसद्ध झाले नाही, असे नाही’ असा अथग. ‘तै्ररु्ण्य’ म्हणजे तीन रु्ण. त्याांिा 
विपयगय म्हणजे अन्यथािाि (= िैवित्र्य). काही लोक सावत्त्िक असतात; उदाहरणाथग-वजतेंवद्रय 
(योर्ी). काही राजस असतात; उदा. मानि काही तामस असतात; उदा. पशुपक्षी इत्यादी. असा हा 
तीन रु्णाांिा विपयगय म्हणजे िैवित्र्य. पुरुि एक आहे असे जर मानले, तर हे िैवित्र्य प्रावणमात्राांच्या 
समूहात वदसून येणार नाही. परांतु ‘प्रत्येक शरीरात तो विन्न आहे’ असे मानल्यास हा दोि येणार 
नाही....१८. 
 

अशा रीतीने पुरुिािे अनेकत्ि वसद्ध केल्यािर वििेकज्ञानाला उपयोर्ी असल्यामुळे त्यािे 
रु्णधमग (ग्रांथकार) ‘तस्माच्च विपयासात्’ इत्यादी (पुढील कावरकेत) साांर्तो- 
 

आवर्ण रु्रुिं च्य  अिेकत्व बरोबरच (त्य  वत्रगुर्ण वदक ांह ि) वभन्न असल्य मुळे य  रु्रुिं चे 
स वक्षर्र्ण, केवलर्र्ण, तटस्िर्र्ण, रष्टेर्र्ण आवर्ण अकतेर्र्ण वसद्ध होते... ॥ १९ ॥ 
 

‘तस्माच्च’ (‘आवण त्याहून’) यातील ‘ि’ हे पद पुरुिाच्या अनेकत्िाबरोबर (सावक्षत्ि, केिलत्ि 
इ.) इतर धमगही घ्यािेत असे सुिविते. (या कावरकेत) ‘विपयगयात् अस्मात्’ (म्ह. ‘या वत्ररु्णावदकाांहून 
विन्न असल्यामुळे,) असे म्हटले असते तर, मार्ील लर्तच्याि कावरकेत साांवर्तलेल्या 
‘तै्ररु्ण्यविपयगयात्’ (म्ह. ‘वत्ररु्णावदकाांहून विन्न असल्यामुळे’) या पदाशी सांबांध लािता आला असता. 
म्हणून त्यािे वनरसन करण्यासाठी ‘तस्मात्’ (‘त्याहून’) असे (ग्रांथकाराने) म्हटले आहे. कारण मार्िे 
लर्तिेि जे पद ते सावन्नध्यामुळे (‘अस्मात्’ िे मूळ) ‘इदम् [इदम्, एतद्, अदस् आवण तद् या सिगनामाांच्या अथांमधील 
फरक साांर्णारी पुढील कावरका प्रवसद्ध आहे-  
‘इदमस्तु सवन्नकृष्टां समीपतरिर्मत िैतदो रूपम् । 
अदसस्तु विप्रकृष्टां तवदवत परोक्षे विजानीयात् ॥’ 
(‘इदम्’ िा प्रयोर् जिळच्या िस्तूच्या सांदिात करािा, ‘एतद्’ िा प्रयोर् त्याहून जिळच्या िस्तूच्या सांदिात करािा. ‘अदस्’ िा प्रयोर् खूप दूरच्या 
िस्तूच्या बाबतीत करािा. तर ‘तद्’ िा प्रयोर् नजरेआड असलेल्या िस्तूच्या बाबतीत करािा.) अथात ‘अदस्’ ि ‘तद्’ याांच्या अथांत साम्य आहे. 

म्हणून येथे िािस्पवतवमश्राांनी ‘विप्रकृष्ट’ असा ‘तद्’ िा अथग वदला आहे तो ठीक आहे.] या सिगनामािा वििय आहे; आवण (‘तस्मात्’ 
िे मूळ असलेले) ‘तद्’ हे पद दूरच्या िस्तूिा बोध करून देणारे असल्यामुळे दूर असलेले जे ‘वत्ररु्ण’, 
‘अवििवेक’ इत्यादी, त्याच्याशी सांबद्ध आहे. (तेव्हा) ‘तस्मात्’ म्हणजे ‘वत्ररु्णावदकाहून’ विन्न असलेला जो 
पुरुि त्यािे अ-वत्ररु्णत्ि, वििवेकत्ि, अ-विियत्ि, अ-साधारणत्ि, िेतनत्ि आवण अ-पवरणावमत्ि हे रु्ण 
असल्यािे कळते. 

 
त्याांतील िेतनत्ि आवण अविियत्ि याांच्या योर्ाने सावक्षत्ि-द्रष्ट्टत्ि हे (रु्णधमग)दाखविले; 

कारण िेतन (पदाथगि) द्रष्टा होतो, अिेतन नाही; आवण साक्षी हा वििय पाहणारा असतो. ज्याला वििय 
दाखविला जातो तो साक्षी. उदाहरणाथग, िादींना आवण प्रवतिादींना साक्षी असतो. ते त्याला िादािा 
वििय दाखिून देतात. त्यािप्रमाणे प्रकृतीसुद्धा आपण स्िीकारलेले वििय पुरुिाला दाखविते म्हणून 
पुरुि साक्षी होतो; आवण अिेतन विियाला वििय दाखिून देणे शक्य नसते. म्हणून तो (पुरुि) िेतन ि 
अवििय असल्यामुळे साक्षी होतो. म्हणूनि द्रष्टाही होतो. 
 

यािे (म्ह. पुरुिािे) वठकाणी तै्ररु्ण्य नसल्यामुळे ‘कैिल्य’ असते. तीन रु्णाांिा कायमिा अिाि 
म्हणजे कैिल्य; आवण त्यािे वठकाणी तै्ररु्ण्यािा म्हणजे सुखदुाःखमोहाांिा अिाि असल्यामुळे 
स्ििािताःि ते (म्ह. कैिल्य) वसद्ध आहे. म्हणूनि तै्ररु्ण्यािा अिाि असल्यामुळे त्यािे वठकाणी 
तटस्थता असते. कारण सुखी हा सुखाने तृप्त असतो ि दुाःखी हा दुाःखािा दे्वि करतो. त्यामुळे तो तटस्थ 
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असू शकत नाही. त्या दोन्हींिािून [रार् दे्वि याांनी विरवहत.] जो असतो, तो मात्र ‘तटस्थ’ म्हणून, ‘उदासीन’ 
म्हणून उल्लेखला जातो. वििेवकत्िामुळे [अांर्ी वििेकािा धमग असल्यामुळे.] आवण अपवरणावमत्िामुळे [पवरणाम न होणे 

हाही धमग असल्यामुळे.] (पुरुि) अकता आहे, हे वसद्ध होते------१९. 

 
यािर शांका अशी- ‘जी र्ोष्ट कराियािी ती प्रमाणाने समजून घेऊन सिेतन असा मी ती करू 

इस्च्ितो करतो’ असे मनुष्य म्हणतो; यािरून कृती आवण िैतन्य एका (पुरुिा) मध्ये राहतात, हे 
अनुििवसद्ध आहे. प्रस्तुत (साांख्य-) वििारात िेतनाच्या अकतृगत्िामुळे आवण कत्याच्या वठकाणी िैतन्य 
नाही असे मानल्यामुळे िरील (अनुििवसद्ध) र्ोष्ट बसत नाही. ‘वतला (ग्रांथकार) तस्मात्तत्सांयोर्ात्’ 
इत्यादी (कावरकेत) उत्तर देतो-   
 

म्प्हर्ण ि त्य ांच्य  (म्प्ह. प्रकृवत रु्रुिं ांच्य ) सांयोग मुळे ललग (म्प्ह. महत्-तत्त्व दी क यपसमुद य) 
अचेति अस िही सचेति असल्य स रखे भ सते. आवर्ण कतृपत्व (वस्तुतिः सवप) गुर्ण ांचे असत ि ही 
तटस्ि असलेल  (रु्रुिं) कता असल्य स रख  भ सतो. ... ... ॥ २०  ॥ 
 

ज्याअथी िैतन्य आवण कतृगत्ि याांिा आश्रय िेर्िेर्ळा असतो असे तकाने वसद्ध झाले[मार्ील 

कावरकेमध्ये.] आहे, त्याअथी (‘मी सिेतन कता आहे’ असे मानणे) हा भ्रम आहे. भ्रमािे बीज त्यािा (म्ह. 
प्रकृवतपुरुिािा) सांयोर् म्हणजे सावन्नध्य आहे. ‘कलर्’ म्हणजे महत्तत्त्िापासून सूक्ष्मापयिंत (कायगसमुदाय) 
हे (ग्रांथकार पुढे) [साांख्यकावरका २२ मध्ये -प्रकृतेमगहाांस्ततोऽहांकारस्तस्माद् र्णश्च िोडशकाः । तस्मादवप िोडशकात् पञ्चयायाःपञ्य 

िूतावन ॥] साांर्णार आहे. उरलेला कावरकेतील िार् स्पष्ट आहे- २० 

 
‘त्याांच्या (म्ह. प्रकृवतपुरुिाांच्या) सांयोर्ामुळे’ असे (िरील कावरकेत ग्रांथकाराने) म्हटले आहे; 

आवण तो विन्न पदाथांिा सांयोर् (परस्पराांच्या) अपेके्षिािून (ककिा-  अनुरार्ािािून) असत नाही. आवण 
ही अपेक्षा (ककिा अनुरार्) उपकायग-[‘उपकायग’ म्हणजे ज्याच्यािर उपकार कराियािा तो; आवण ‘उपकारक’ म्हणजे उपकार 
करणारा. या दोहोंमधील सांबांधाला उपकायग-उपकारक-िाि असे म्हणतात. उदाहरणाथग, पुरुि आवण रु्णिती पत्नी ककिा वदिा आवण िात 

याांमध्ये हा सांबांध आहे.] उपकारक-िािािािून असत नाही. म्हणून अपेके्षला (ककिा अनुरार्ाला) हेतू 
असलेला उपकार (प्रकृवतपुरुिाांत) कसा आहे ते ‘पुरुिस्य दशगनाथगम्’ इत्यादी (कावरकेत ग्रांथकार) 
साांर्त आहे.-   
 

रु्रुिं िे प्रकृतीस र्ह वे म्प्हर्ण ि आवर्ण त्य ल  मोक्षप्र प्ती हह वी म्प्हर्ण ि, र् ांगळ्य  व आांधळ्य  
म र्णस ांप्रम रे्ण य  दोघ ांच  सांयोग होतो; आवर्ण त्य  (सांयोग -) मुळे ही सृष्टी विमार्ण होते. ---- ॥ २१ ॥ 

 
(िरील कावरकेत) ‘प्रधानस्य’ ही िष्ठी विििी (कमगवण [‘उियप्राप्तौ कमगवण’ या पावणनीच्या सूत्रानुसार 

‘प्रधानस्य’ ही कमगदशगक िष्ठी आहे. ‘प्रधान’ म्ह. प्रकृती हे या वठकाणी ‘पाहणे’ (दशगन) या व्येिे कमग आहे, त्याअथी. असा िािाथग.]  

म्ह.) कमिंदशिंक आहे. सिांिे मूळकारण जी प्रकृती वतिे दशिंन पुरुिाला घडािे यासाठी. यािरून 
प्रकृतीिे िोग्यत्ि दाखविले. आवण वशिाय िोग्य प्रकृती ही िोक्त्यािािून सांिित नाही म्हणून, वतला 
िोक्त्यािी अपेक्षा असते हे योग्यि आहे. 

 
‘पुरुिाला मोक्षप्राप्ती व्हािी म्हणून’ हे (कावरकेतील ििन) पुरुिािी अपेक्षा दाखविते. 

उदाहरणाथग, प्रकृतीशी एकरूप होऊन पुरुि वतिे वत्रविध दुाःख आपलेि आहे, असे समजून मोक्षािी 
इच्िा करतो आवण तो (मोक्ष) तर प्रकृती आवण पुरुि हे विन्न आहेत हे (वििेक-) ज्ञान झाल्याने प्राप्त 
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होतो. आता प्रकृवत-पुरुिाांतील विन्नतेिे ज्ञान प्रकृतीिािून (म्ह. प्रकृतीच्या स्िरूपािे ज्ञान 
झाल्यािािून) होत नाही. म्हणून पुरुि मोक्षप्राप्तीसाठी प्रकृतीिी अपेक्षा करतो. आता (ही 
प्रकृवतपुरुिाांच्या) सांयोर्ािी परांपरा अनादी असल्यामुळे (पुरुि प्रथमताः) िोर्ासाठी वतच्याशी सांयुि 
होत असला तरीसुद्धा पुन्हा मोक्षासाठी वतच्याशी सांयुि होतो, असे मानणे योग्य आहे. 
 

यािर कोणी असा आके्षप घेईल की, ‘(प्रकृवतपुरुि)’ याांिा सांयोर् होऊ दे. परांतु महत् आदींिी 
वनर्ममती कशी (ककिा-कोठून) होतेॽ ‘याला (ग्रांथकार) ‘त्या सांयोर्ामुळे सृष्टी वनमाण होते’ असे उत्तर 
देतो. कारण (याांिा) सांयोर् महत् आदींच्या वनर्ममतीिािून (पुरुिाच्या) िोर्ाला आवण मोक्षाला 
कारणीिूत होत नाही. म्हणून (त्याांिा) सांयोर्ि िोर् आवण मोक्ष याांिेसाठी (महत् आदी) सृष्टी वनमाण 
करतो, असा अथग ------ २१. 
 

(या) सृवष्ट वनर्ममतीिा ्म (ग्रांथकार) ‘प्रकृतेमगहान्’ इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे ---- 
 

प्रकृतीर् स ि महत्-तत्त्व, त्य र् स ि अहांक र, त्य र् स ि (अकर  इांवरये व र् च तन्द्म ते्र अस ) 
सोळ  तत्त्व ांच  समुद य विमार्ण होतो. (आवर्ण) त्य ही सोळ  तत्त्व ांच्य  समुद य तील र् च र् स ि (म्प्ह. 
र् च तन्द्म त्र ांर् स ि) (आक ि दी) र्ांच मह भ ते विमार्ण होत त. ------ ॥ २२ ॥ 
 

‘प्रकृवत’ म्हणजे अव्यि. महत् आवण अहांकार याांिी लक्षणे पुढे[साांख्यकावरका २३ मध्ये (महत् =) बुद्धी-

वतिे लक्षण. साांख्यकावरका २४ मध्ये अहांकारािे लक्षण आले आहे.] साांवर्तली जाणार आहेत. अकरा इांवद्रयेही  

[साांख्यकावरका २६-२७.] पुढे साांर्ण्यात येतील; आवण तन्माते्र पाि. हाि तो सोळा या सांख्येने मोजला 
जाणारा (तत्त्ि-) समूह म्हणजे ‘िोडशक.’ याही सोळा तत्त्िाांच्या समूहातील वनकृष्ट[सोळा तत्त्िाांमधून िेर्ळे 

केलेले शब्द- तन्मात्र, स्पशगतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र आवण र्ांधतन्मात्र.] अशी जी पाि तन्माते्र, त्याांपासून आकाश 
इत्यादी पांिमहािूते वनमाण होतात. त्याांपैकी शब्दतन्मात्रापासून शब्द हा ज्यािा रु्ण ते आकाश वनमाण 
होते. शब्दतन्मात्रासह स्पशगतन्मात्रापासून शब्द आवण स्पशग हे ज्यािे रु्ण तो िायू (वनमाण होतो.) शब्द 
ि स्पशगतन्मात्राांसह रूपतन्मात्रापासून तेज वनमाण होते. त्यािे शब्द, स्पशग ि रूप हे तीन रु्ण होत. 
शब्द-स्पशग- रूपतन्मात्राांसह रसतन्मात्राांपासून पाणी. त्यािे शब्द, स्पशग, रूप आवण रस हे रु्ण होत; 
आवण शब्द-स्पशिं-रूप-रस-तन्मात्राांसह र्न्धतन्मात्रापासून शब्द, स्पशग, रूप, रस ि र्ांध हे रु्ण 
असलेली पृथ्िी वनमांण होते, असा अथग. 

 
(दहाव्या साांख्यकावरकेतील) ‘तवद्वपरीतम्’ (‘त्याच्या विरुद्ध असलेले’) या पदाने अव्यिािे 

सामान्य लक्षण साांवर्तले; आवण ‘सत्त्िां लघु प्रकाशकम्’ (सत्त्ि हे हलके ि प्रकाश म्ह. ज्ञान देणारे) 
इत्यादीने (१३ व्या कावरकेने) (त्यािे) विशिे लक्षण साांवर्तले. (त्यािप्रमाणे) व्यिािेही सामान्य लक्षण 
‘हेतुमद्’ इत्यादीने (१० व्या कावरकेत) साांवर्तले. आता वििेकज्ञानास उपयोर्ी पडत असल्यामुळे 
व्यिािा विशिे (म्ह. तदांतर्िंत पदाथग) जी बुद्धी वतिे लक्षण (ग्रांथकार) ‘अध्यिसायाः’ इत्यादी 
(कावरकेत) साांर्त आहे-   
 

बुद्धी म्प्हर्णिे विश्चय (अध्यवस य). धमप, ज्ञ ि, वैर ग्य आवर्ण ऐश्वयप हे (वतचे) स वत्त्वक नहर् 
होय. (तर) य उलट (अधमं, अज्ञ ि, आसक्ती आवर्ण दैन्द्य) हे त मस नहर् होय ------ ॥ २३ ॥ 
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 ‘बुद्धी’ म्हणजे वनश्चय असे, व्या आवण कृती करणारा याांिे ऐक्य साांर्ण्याच्या इच्िेने म्हटले. [वनश्चय 
ही बुद्धीिी व्या आहे. म्हणून व्या (वनश्चय) ि व्यािान् (बुद्धी) याांतील ऐक्य र्ृहीत धरून ‘बुद्धी म्हणजे वनश्चय’ असे लक्षण केले असा अथग.] 
कृती करणारा प्रत्येक मनुष्य वििार करून, मनन करून, ‘मी हे काम करण्यास पात्र आहे’ असा अविमान 
धरून ‘हे (काम) मी केले पावहजे’ असा वनश्चय करतो; आवण त्यानांतर त्या कामास प्रिृत्त होतो, हे लोकात 
प्रवसद्धि आहे. त्या वठकाणी ‘हे मी केले पावहजे’ असा जो पुरुिाच्या सावन्नध्यामुळे वजच्यािर ितैन्यािा 
आरोप केला आहे अशा बदु्धीिा वनश्चय, तो अध्यिसाय. तो बदु्धीिा व्यिच्िेदक (असाधारण) असा व्यिहार 
(व्यापार) आहे. बुद्धी ही त्याच्याशी एकरूप आहे आवण तो (अध्यिसाय) हे बुद्धीिे लक्षण (म्ह. असाधारण 
धमग) आहे. कारण (मन, [ककिा- मन आवण अहांकार.] इांवद्रये इ.) समानजातीय आवण (पांितन्मात्रादी [ककिा- िक्ष ू

इत्यादी.]) असमानजातीय पदाथग याांहून (बदु्धीला) िरे्ळे काढणारे (व्यिच्िेदक) असे ते आहे. 

 
तेव्हा अशा रीतीने बुद्धीिे लक्षण साांर्ून वििेकज्ञानाला उपयोर्ी असणारे वतिे सावत्त्िक आवण 

तामस रु्णधमग (ग्रांथकार) साांर्तो : धमग, ज्ञान, िैराग्य आवण ऐश्वयग हे वतिे सावत्त्िक स्िरूप, तर याच्या 
विरुद्ध ते तामस स्िरूप होय. (याांतील) धमग हा अयायुदय (म्ह. ऐवहक िैिि) आवण वनाःश्रेयस (म्ह. 
पारमार्मथक कल्याण) याांना कारणीिूत आहे. त्याांपैकी यज्ञ, दान इत्यादींच्या अनुष्ठानाने उत्पन्न झालेला 
धमग अयायुदयास कारण होतो; आवण (पतांजलीने साांवर्तलेल्या) अष्टाांर्योर्ाच्या[‘यम-वनयम-आसन-प्राणायाम-

प्रत्याहार-धारणा-ध्यानसमाधयोऽष्टािङ र्ावन’ असे पतांजली म्हणतो. ही योर्ािी आठ अांरे्.] अनुष्ठानाने उत्पन्न झालेला धमग 
वनाःश्रेयसाला कारण होतो. (प्रकृतीिे) रु्ण आवण पुरुि याांच्या विन्नतेिा वििेक हे ज्ञान ‘विरार्’ म्हणजे 
िैराग्य; म्हणजेि आसिीिा अिाि. त्याच्या ‘यतमान’, ‘व्यवतरेक’, ‘एकेस्न्द्रय’ आवण  ‘िशीकार’ अशा 
िार प्रकारच्या सांज्ञा[सांज्ञा म्हणजे जाणीि येथे उल्लेवखलेल्या िार सांज्ञा म्हणजे बैराग्यप्राप्तीतील िार टप्पे, िार जावणिािस्था आहेत.] 

आहेत. 

 
आसिी इत्यादी वित्तात असणारे मळ (किाय) आहेत ते इांवद्रयाांना त्याांच्या त्याांच्या विियाांकडे 

प्रिृत्त करतात. तेव्हा इांवद्रये त्या त्या विियाांकडे प्रिृत्त होऊ नयेत म्हणून ते मळ धुिून टाकण्यासाठी 
(शब्दशाः-पवरपक्व करण्यासाठी) जो प्रयत्न केला जातो ते ‘यतमान’ (या अिस्थेिे िैराग्य) असे 
म्हणतात. अशा रीतीने ते मळ) धुिून टाकले जात असताना काही मळ धुतले रे्लेले असतात, तर काही 
(अजून) धुतले जायिे असतात. त्याांिा अशा प्रकारिा ्म असल्यामुळे क्षीण झालेल्या मळाांहून क्षीण न 
झालेल्या मळाांना िेर्ळेपणाने ओळखणे ही (िैराग्यािी) ‘व्यवतरेक’ अिस्था होय. वित्तात क्षीण झालेले 
मळ असूनही ते इांवद्रयाांना (विियाांमध्ये) प्रिृत्त करण्यास समथग नसल्यामुळे केिळ उत्सुकता म्हणून 
मनात राहू देणे याला ‘एकेस्न्द्रय’ नािािी (िैराग्यािी) अिस्था असे म्हणतात. ऐवहक आवण 
िेदप्रवतपावदत (पारलौवकक) विियािा इांवद्रयाांशी सांपकग  येत असूनही त्याच्याविियी केिळ उत्सुकताही 
नसणे ही िशीकारािी [िशीकारसांज्ञा = िशीकारािी जावणिािस्था. विविध ‘सांज्ञाां’ च्या स्पष्टीकरणात ‘अिधारण’ ‘बुवद्ध’ असे शब्द 

आले आहेत, ते जावणिेिे वनदशगक आहेत.] जावणिािस्था होय. हे (पूिीच्या) तीन िैराग्यानांतर येणारे (िैराग्य) 
असून पूज्य पतांजलींनी ‘दृष्टानुश्रविकविियवितृष्णस्य [पातगजलयोर्सूत्र १·१६] िशीकारसांज्ञा िैराग्यम्’ 
(ऐवहक आवण िेदप्रवतपावदत विियाांसांबांधी पूणगताः वनवरच्ि असलेल्या पुरुिाला प्राप्त होणारे िशीकारसांज्ञा 
नािािे िैराग्य होय.’) असे िणगन केले आहे. हाि तो ‘विरार्’ नािािा बुद्धीिा धमग. 
 

‘ऐश्वयग’ हा सुद्धा बुद्धीिा धमग आहे. त्यापासून अवणमा इत्यादींिी वनर्ममती होते. त्याांपैकी ‘अवणमा’ 
म्हणजे अणूप्रमाणे (अत्यांत सूक्ष्म) होणे. या (वसद्धी-) मुळे मनुष्य दर्डामध्येही प्रिेश करतो. ‘लवघमा’ 
म्हणजे (अत्यांत) हलके (लघु) होणे. यामुळे मनुष्य सूयगवकरणाांिा आधार घेऊन सूयगलोकात जातो. 
‘मवहमा’ म्हणजे मोठे होणे. यामुळे मनुष्य (अत्यांत) मोठा होतो. ‘प्रावप्त’ (- म्हणजे कोणताही दूरिा 
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पदाथग जिळ आणणे-) यामुळे मनुष्य बोटाच्या टोकाने िांद्राला स्पशग करतो. ‘प्राकाम्य’ म्हणजे 
कोणत्याही इच्िेच्या पूतीस प्रवतबांध नसणे. यामुळे मनुष्य पाण्यातल्याप्रमाणे जवमनीतही बुडून िर येतो 
आवण बुडून जातो. ‘िवशत्ि’ यामुळे (सिग) प्रावणमात्र आवण िौवतक पदाथग िश होतात. ‘ईवशत्ि’ यामुळे 
प्रावणमात्र आवण िौवतक पदाथग याांिी उत्पत्ती, स्स्थती आवण नाश याांिर मनुष्य सत्ता िालवितो. 
‘कामािसावयत्ि’ म्हणजे सत्यसांकल्पत्ि. यािा अथग या मनुष्यािा प्रावणमात्राांच्या बाबतीत जसा सांकल्प 
असतो तसे ते होतात. इतर मनुष्याांच्या बाबतीत त्याांिे वनश्चय (म्ह. सांकल्प) ज्याांबद्दल ते (वनश्चय) 
असतात त्याांना (म्ह.त्या जे्ञय ककिा कायग पदाथांना) अनुसरत असतात; परांतु योग्याांच्या वनश्चयाांना (म्ह. 
सांकल्पाांना, ज्ञानाांना) जे्ञय ककिा कायग पदाथग अनुसरत असतात. [पहा- लौवककानाां वह साधूनामथिं िार्नुितगते । 
ऋिीणाां पुनराद्यानाां िािमथोऽनुधािवत॥ उत्तररामिवरत (िििवूत)] 

 
असे बुद्धीिे (धमग, ज्ञान, िैराग्य आवण ऐश्वयग हे)  िार सावत्त्िक धमग आहेत. परांतु तामस बवद्धधमिं 

याच्या उलट म्हणजे अधमिं, अज्ञान, िैराग्यािा अिाि आवण ऐश्वयािा अिाि हे िार होत, असा अथिं ---
--- २३. 
 

(आता) अहांकारािे लक्षण (ग्रांथकार) ‘अविमानोऽहांकाराः’ इत्यादी (कावरकेने) साांर्तो-(‘मी 
अमुक आहे’ अस ) अवभम ि ह  अहक र. त्य र् स ि अकर  इांवरय ांच  सम ह आवर्ण र् च तन्द्म त्र ांच  
[‘तदेिेवत’ (तेि म्ह. तन्मात्र) ककिा-‘सा मात्रा यस्य’ (= तीि ज्यािी मात्रा आहे) अशी ‘तन्मात्र’ या शब्दािी व्याख्या आहे.] सम ह अिी 
दोि प्रक रची उत्र्िी होते. ------ ॥ २४ ॥ 

 
‘जे िस्तुताः पावहले (म्ह. बाह्य इांवद्रयाांनी ग्रहण केले) आवण मनाने कस्ल्पले, त्या बाबतीत मी 

पात्र आहे; मी खरोखर यास समथग आहे, माझ्यासाठीि हे वििय आहेत, माझ्यावशिाय दुसरे कोणी या 
बाबतीत पात्र नाही म्हणून मी आहे-’ असा जो अविमान तो वित्तािा (ककिा-अहांकारािा) असामान्य धमिं 
असून त्याला ‘अहांकार’ असे म्हणतात. त्याच्या आधारािर बुद्धी ‘हे माझे कतगव्य आहे’ असा वनश्चय 
करते. त्या अहांकारािी विवशष्ट काये (ग्रांथकार) साांर्तो- ‘त्यापासून दोन प्रकारिी उत्पत्ती होते’ त्या 
कायािे दोन प्रकार (ग्रांथकार) साांर्तो- (१) अकरा इांवद्रयाांिा समूह आवण (२) पाि तन्माते्र अशी केिळ 
दोन प्रकारिीि उत्पत्ती अहांकारापासून होते; परांतु इतर काही उत्पन्न होत नाही. हे कावरकेतील ‘एि’ 
(म्ह. ि) या पदाने वनवश्चत होते- २४ 
 

यािर अशी शांका कोणी घेईल की, अहांकार या एका स्िरूपाच्या कारणापासून (पाि तन्माते्र) हे 
जड आवण (अकरा इांवद्रये) हे प्रकाशक असे दोन विन्न समुदाय कसे उत्पन्न होतातॽ-वतिे वनरसन 
(ग्रांथकार) ‘सावत्त्िक:-’ इत्यादी (कावरकेत) असे करतो-   
 

‘वैकृत, [राजस ि तामस अहांकारािर मात करून जेव्हा सत्त्ि िर येते, तेव्हा त्या अहांकाराला ‘िैकृत’ म्हणतात.] ि व च्य  
(स वत्त्वक) अहांक र र् स ि स वत्त्वक अस  अकर  इांवरय ांच  समुद य उत्र्न्न (म्प्ह. उत्ि ांत) होतो. 
‘भ त दी’ ि व च्य  अहांक र र् स ि तन्द्म ते्र उत्र्न्न (म्प्ह. उत्क ांत) होत त. ह  (तन्द्म त्र च  समुद य) 
त मस होय; आवर्ण तैिस अहांक र र् स ि हे दोन्द्ही (समुद य) उत्र्न्न (म्प्ह. उत्ि ांत) होत त ------ ॥ 
२५ ॥ 

 
ज्ञान आवण हलकेपणा (लाघि) यामुळे अकरा इांवद्रयाांिा समूह सावत्त्िक (ठरतो.) तो ‘िैकृत’ 

म्हणजे सावत्त्िक अहांकारापासून उत्पन्न होतो. ‘िूतादी’ म्हणजे तामस अहांकारापासून मात्र, तन्मात्राांिा 
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समूह वनमाण (म्ह. उत््ाांत) होतो. काॽ कारण तोही (तन्मात्रर्ण) तामस असतो. (िरील वििेिनािा) 
िािाथग असा की, जरी अहांकार एक आहे तरी िेर्िेर्ळ्या रु्णाांिा आवििाि आवण अवििि (म्ह. 
कुरघोडी) याांमुळे तो विन्न विन्न कायग करतो. 
 

यािर अशी शांका कोणी घेईल की, ‘जर सत्त्िरु्ण आवण तमोरु्ण याांच्यामुळे सिग कायािी उत्पत्ती 
होते, तर काहीि न करणाऱ्या रजोरु्णािे अस्स्तत्ि मानण्यािे कारण नाही’-याला (ग्रांथकार) उत्तर 
देतो- ‘तैजस अहांकारापासून हे दोन्ही उत्पन्न होतात.’ ‘तैजस’ म्हणजे राजस (रजोरु्णी) (अहांकारा-) 
पासून हे दोन्ही म्हणजे दोन्ही समुदाय उत्पन्न होतात. जरी रजोरु्णािे (स्िताःिे असे) िेर्ळे कायग 
नसते, तरी सत्त्िरु्ण आवण तमोरु्ण हे स्िताः वनस्ष््य असल्यामुळे सामथ्यगसांपन्न असूनही आपापले कायग 
करू शकत नाहीत. परांतु रजोरु्णात िांिलत्ि (प्र. पे्ररकत्ि) असल्यामुळे तो जेव्हा त्या दोहोंना आपापले 
कायग करण्यास िालना देतो तेव्हा ते दोन्ही रु्ण आपापली काये करतात. म्हणून दोन्ही स्िरूपाच्या 
(इांवद्रय, तन्मात्र इत्यादी) कायांमध्ये सत्त्िरु्ण आवण तमोरु्ण याांत व्या वनमाण करणारे साधन म्हणून 
रजोरु्ण कारणीिूत आहे. तेव्हा ‘रजोरु्ण व्यथग आहे’ असे म्हणता येणार नाही.----२५. 
 

स वत्त्वक अि  अकर  इांवरय ांच  सम ह कोर्णत   हे स ांगत ि  (ग्रांिक र) प्रिम दह  ब ह्य 
इांवरय ांच  सम ह कोर्णत , ते ‘बुद्धीस्न्द्रय वर्ण’-इत्य दी (क वरकेिे) स ांगतो- डोळे, [सोपेपणासाठी असे िािाांतर 
केले आहे. ते अक्षरशाः घेऊ नये. डोळे म्हणजे िक्षुकरवद्रय नव्हे. डोळे या अियिाांत िक्षुकरवद्रय राहते. तसेि नाकामध्ये घ्राणेंवद्रय राहते. 

इत्यादी समजािे.] क ि, ि क, िीभ आवर्ण त्वच  य  ि व ची (र् च) ज्ञ िेंवरये आहेत; आवर्ण व र्णी, ह त, 
र् य, गुदेस्न्द्रय, आवर्ण िििेंवरय य ांि  कमेस्न्द्रये असे म्प्हर्णत त ॥ २६ ॥ 
 

सावत्त्िक अहांकार हे ज्यािे उपादानकारण आहे ते इांवद्रय होय. आवण ते दोन प्रकारिे-(१) 
ज्ञानेंवद्रय आवण (२) कमेस्न्द्रय. या दोहोंना ‘इांवद्रये’ असे म्हटले जाते. कारण ‘इांद्रािे म्हणजे आत्म्यािे जे 
विन्ह (कलर्) ते इांवद्रय’ [पावणनीने ‘इांवद्रयवमन्द्रकलर्वमन्द्रदृष्टम्’ या सूत्रात हेि साांवर्तले आहे. काहीजण ‘विियााःतान् प्रवत द्रिस्न्त 

इवत, इांवद्रयावण’ अशीही व्युत्पत्ती करतात. (म्ह. ‘विियाांकडे धाि घेतात ती इांवद्रये.’)] (अशी त्या पदािी व्युत्पत्ती आहे). 
त्याांिी नािे िक्षू इत्यादी साांवर्तली आहेत. त्याांत रूपािे ज्ञान करून देणारे साधन (इांवद्रय) ते 
िक्षुकरवद्रय, शब्दािे ज्ञान करून देणारे साधन ते श्रोत्रेंवद्रय, र्ांधािे ज्ञान करून देणारे साधन ते घ्राणेंवद्रय, 
रसािे ज्ञान करून देणारे साधन ते रसनेंवद्रय; स्पशािे ज्ञान करून देणारे ते त्िकर्वद्रय. िाणी इत्यादींिे 
कायिं (ग्रांथकार [अठ्ठाविसाव्या साांख्यकावरकेत.] पुढे) साांर्णार आहे. अकरािे इांवद्रय (ग्रांथकार पुढील) 
‘उियात्मकम्-’ इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे- 

   
येिे (कमेंवरय आवर्ण ज्ञ िेंवरय असे) दोन्द्ही प्रक रचे नहर् असलेले मि (हे अकर वे इांवरय) 

आहे. ते सांकल्र् करर्ण रे आहे; आवर्ण (इतर इांवरय ांचे व) य चे धमप स रखे असल्य मुळे य ल  ‘इांवरय’ 
असे म्प्हटले आहे. (धमप आवर्ण अधमप अि ) गुर्ण ांचे र्वरर्ण म वभन्न वभन्न असल्य मुळे अिेकत्व  [त्याांत िैवित्र्य 
असल्यामुळे अहांकार ि इांवद्रये याांिे नानात्ि ‘बाह्य िेदाश्च’ असे म्हणून ईश्वरकृष्णाने उदाहरण वदले आहे, असे िािस्पवतवमश्र म्हणतात. तसाि 

अनुिाद केला आहे.] सांभवते. िसे ब ह्य र्द िांत भेद सांभवत त तसे ------ ॥ २७ ॥ 

 
अकरा इांवद्रयाांमध्ये मन हे ‘उियात्मक’ म्हणजे ज्ञानेंवद्रय आवण कमेंवद्रय (दोन्ही) आहे. कारण 

डोळा इत्यादी (ज्ञानेंवद्रये) आवण िाणी इत्यादी (कमेंवद्रये) मनाच्या आधारािरि आपापल्या विियाांिे 
वठकाणी प्रिृत्त होतात. ‘सांकल्प’ करणारे ते मन’ असे मनािे लक्षण त्याच्या असाधारण (म्ह. 
व्यिच्िेदक, िेर्ळेपणाच्या) स्िरूपािरून (ग्रांथकार) साांर्त आहे. सांकल्प या (असाधारण) स्िरूपाने 
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मनािे (व्यिच्िेदक) लक्षण करण्यात येते. इांवद्रयाने ग्रहण केलेली िस्तू ‘ही अशी’ शुद्धरूपाने [म्ह. ज्यात 

सांकल्पनाांिी, िाविक व्यिहारािी, शास्ब्दक आरोपणाांिी सरवमसळ नाही अशा स्िरूपातली (िस्तू.)] जाणली जाते. वतिीि (मन) 
‘ही अशा प्रकारिी, दुसऱ्या प्रकारिी नव्हे’ अशी िाांर्ल्या रीतीने सांकल्पना करते. म्हणजे विशिेण -
[परस्पराांमधील ‘विशेिण’ आवण ‘विशेष्य’ असा सांबांध. ‘विवशष्यते अनेन-ज्याने पदाथािा विशेि (िैवशष्य) साांवर्तला जातो ते-तद् 
विशेिणम्’ ... विशेष्य = विशेिताश्रय.-विशेिणाने आश्रय केलेली िस्तू. ‘वमथाः विशेिणविशेष्ययोाः अनुलोमप्रवतलोमतया विशेिणविशेष्यत्िे’-

सिगदशगनसांग्रह (पृ. १२०)] विशषे्य-िािाने (त्या िस्तूला) िेर्ळे करून साांर्ते. (म्हणून मन सांकल्पक ठरते) 
असा अथग. 
 
 या सांदिात (पूिािायग) म्हणतात- ‘वििारी लोक (मनोव्यापार होण्या-) आधी नुसत्या िस्तूला 
वतच्या शुद्ध (शब्दशाः- मूक) स्िरूपात त्याविियी वििार (कल्पना) न करता जाणतात; ि तीि (िस्तू) 
सामान्य [परस्पराांमधील सामान्य आवण विशिे असा सांबांध. ‘वनत्यमेकमनेकानुर्तां सामान्यम्’ ‘विशिेाः स्ितोव्याितगकिृत्तम्’-सिगलक्षणसांग्रह (पृ. 
१२०.) िैशवेिकमतानुसार घटत्त्ि, पटत्ि इत्यादी सामान्ये आहेत, पण तेि विशिेही आहेत. पण सत्ता (अस्स्तत्ि) हे फि सामान्यि आहे. विशिे 
नाही. तर वनत्यद्रव्याला इतराांपासून िरे्ळा करणारा ि स्िताःलाही त्या वनत्यद्रव्यापासून िेर्ळा करणारा त्या त्या वनत्यद्रव्यामधील धमग म्हणजे त्या 
वनत्यद्रव्यािा विशिे आहे. अशा रीतीने िस्तूिे इतराांबरोबरिे समानत्ि (सामान्य) ि फरक ओळखणे म्हणजेि सामान्य ि विशिे याांच्या साहाय्याने 

िस्तूिे सविकल्पक ज्ञान होणे.] ि विशिे याांच्या साहाय्याने कस्ल्पतात (वतिा वििार करतात).’ 
 
 त्यािप्रमाणे (कुमावरलिट्टाच्या श्लोक- िार्मतकात [श्लोकिार्मतक ्. ११२ ि १२०]) म्हटले आहे-   
 
 ‘प्रथम वनर्मिकल्प (लहान) बालके, मुके इत्यादींच्या ज्ञानाप्रमाणे होणारे वनखळ िस्तूपासून होणारे 
असे, असे आलोिन तत्त्िािे ज्ञान होत असते. त्यानांतर मात्र ती िस्तू ज्या ज्ञानाने जावत, (रु्ण-) इत्यादी 
धमांनी वनवश्चत केली जाते त्या ज्ञानाला ‘प्रत्यक्ष’ म्हणून मान्यता आहे.’ 
 
 असा हा सांकल्पस्िरूपी मनोव्यापार सजातीय आवण विजातीय पदाथांपासून मनाला िरे्ळा करीत 
असल्यामुळे त्यािे (खरे) लक्षण बनितो. 
 

यािर शांका अशी- ‘पण ज्याप्रमाणे महत्-  तत्त्ि आवण अहांकार ही दोन्ही, त्याांिी स्िताःिी विन्न 
विन्न काये असूनही इांवद्रये नाहीत, त्यािप्रमाणे मनसुद्धा, त्यािे स्िताःिे (स्ितांत्र) विन्न कायग असले तरी, 
इांवद्रय होऊ शकत नाही.’ याला (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘आवण ते इांवद्रय आहे. काॽ तर साधम्यामुळे. 
(अथात) इतर इांवद्रयाांबरोबरच्या (साधम्यामुळे). आवण सावत्त्िक अहांकार हे उपादानकारण असणे हे ते 
साधम्यग होय. इांद्रािे (म्ह. आत्म्यािे) विहन असणे हे (ते साधम्यग) नाही. नाही तर महत्-तत्त्ि आवण 
अहांकार याांनाही ती आत्म्यािी विहने असल्यामुळे ‘इांवद्रये’ म्हणण्यािा प्रसांर् ओढिेल! म्हणून ‘इांद्रािे 
(म्ह. आत्म्यािे) विहन असणे’ ही केिळ (‘इांवद्रय’ शब्दािी) व्युत्पत्ती आहे. परांतु ते काही त्या शब्दाच्या 
प्रयोर्ाला कारणीिूत (असलेला शब्दािा अथग) होऊ शकत नाही. [शब्दाांिी व्युत्पत्ती िेर्ळी आवण व्यिहारातला 
(रूढ) अथग िेर्ळा. उदा. ‘र्ौाः’ शब्दािी व्युत्पत्ती ‘जो जातो तो प्राणी’ (र्मनात्). पण र्ाय ककिा बैल हा व्यिहारातला अथग िेर्ळा. तसेि 

येथे ‘इांवद्रय’ शब्दाच्या बाबतीत घडते.] आता ‘सावत्त्िक अहांकारापासून अकरा इांवद्रये कशी उत्पन्न होतातॽ’ यािे 
उत्तर (ग्रांथकार) देतो- ‘रु्णाांिे पवरणाम  [धमग (म्ह. पुण्य) आवण अधमग (म्ह. पाप) हे रु्णाांिे पवरणाम विविध असल्यामुळे 
अहांकारापासून अनेक पवरणाम होऊ शकतात. अहांकारािी काये जी इांवद्रये त्याांिेही अनेकत्ि यामुळे सांििते. उदाहरणाथग, एकि अग्नी 

जाळतो, वशजितो आवण प्रकाश देतो. म्हणजे एकाि अग्नीिे अनेक पवरणाम होतात.] विन्न विन्न असल्यामुळे अनेकत्ि सांििते. 
जसे बाह्य पदाथांत िेद सांिितात.’ 
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(जीिाांच्या) शब्दादींच्या उपिोर्ास कारणीिूत असलेले ‘अदृष्ट’ हे जे सहकारी कारण त्यात िेद 
असल्यामुळे त्याच्या (इवद्रयादी) कायांतही िेद वनमाण होतो. अदृष्टातील िेदसुद्धा रु्णाांिा एक 
पवरणामि आहे. ‘बाह्यिेदाश्च’ (शब्दशाः-‘आवण बाह्य पदाथांत िेद सांिितात.’) यािा अथग दृष्टाांत म्हणून 
घ्यािा. (म्हणजे रु्णपवरणामामुळे) जसे (तामस अहांकारापासून) बाह्य पदाथग विन्न विन्न होतात 
त्याप्रमाणे (सास्त्िक अहांकारापासून) अनेक इांवद्रये वनमाण होतात), हे इांवद्रयाांिे अनेकत्िही वनमाण 
होते, असा अथग ...... २७. 
 

तेव्हा अशा प्रकारे अकरा इांवद्रयाांिे स्िरूप साांवर्तल्यानांतर (ग्रांथकार) (त्याांपैकी) दहाही 
इांवद्रयाांिे विशिे धमग (पुढील) ‘रूपावदिु’ इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे-   
 

(य ांर्की)  र् च ांचे (ज्ञ िेंवरय ांचे) क यप नहर् दी  [‘रूपावदिु’ या ऐिजी ‘शब्दावदिु’ असाही एक पाठ आहे. डॉ. त्र्यां. 
र्ो. माईणकर याांच्या प्रतीत (‘Samkhya Karikas of Is’varakrsna) तसेि ‘साांख्यकावरका’ या श्री. द. िा. जोर् याांच्या प्रतीतही तो आहे. 
वशिनारायण शास्त्री याांनी ‘रूपावदिु’ हा पाठ स्िीकारला आहे. तो स्िीकारण्यािे कारण ते असे देतात- ‘पूिी (कावरका २६) ज्ञानेवद्रयाांिी यादी 
देताना िक्षुस्, श्रोत्र ...... या ्माने ईश्वरकृष्णाांनी वदली आहे. त्यामुळे येथे कावरकेत ज्ञानेंवद्रयाांच्या विियाांिा उल्लेख त्याि ्माने करणे 
योग्य होईल. म्हणून ‘रूपावदिु’ हा पाठ योग्य िाटतो. (‘तथावप स न युिाः िक्षुरावद्मेणैि पूिगवमस्न्द्रयाणामुिेाः रूपावदिु इवत पाठस्यैि 

युित्िावदवत िाच्यम्’ -सारबोवधनी)] वविंय ांचे केवळ दिपि (आलोचि) कररे्ण हेच म िले आहे आवर्ण र् च ांची 
(कमेंवरय ांची) अिुिमे बोलरे्ण, घेरे्ण, ववह र कररे्ण, मल चे ववसिपि कररे्ण आवर्ण (रवतसुख च ) आिांद 
घेरे्ण ही क ये होत ------ ॥ २८ ॥ 
 

ज्ञानेंवद्रयाांनी कल्पनावमश्रणरवहत (सांमुग्ध) वनव्िळ िस्तूिे दशगन म्हणजे आलोिन हे साांवर्तले 
आहे. ‘ििनादानविहरणोत्सर्ानन्दाश्च पञ्चानाां’ यातील पञ्चानाां’ म्हणजे (पाि) कमेंवद्रयािी ज्यािी कां ठ, 
[कां ठ, टाळू, वशर, वजव्हामूल, दात, ओठ, नाक, आवण ऊर ही आठ. या सांदिात पुढील श्लोक पहा-   
 ‘अष्टौ स्थानावन िणानामुराः कण्ठाः वशरस्तथा । 

 वजव्हामूलां  ि दन्ताश्च नावसकोष्ठौ ि तालु ि ॥ (-सारबोवधनीतून उद् धृत)] टाळू, इत्यादी (आठ) स्थाने आहेत, ते िाणी 
हे इांवद्रय. वतिे बोलणे हे कायग, इतर  [ग्रहण करणे हे हातािे कायग; विहार करणे हे पायािे कायग, मलविसजगन करणे हे रु्देंवद्रयािे 

कायग आवण मूत्रविसजगन करणे ि रवतसुखािा आनांद अनुििणे हे जननेंवद्रयािे कायग.] िार् स्पष्ट आहे. 
 

(महत्, अहांकार आवण मन या) अन्ताःकरणत्रयािे कायग (ग्रांथकार) ‘स्िालक्षण्यम्’ इत्यादी 
(कावरकेत) साांर्तो-   
 

अांतिःकरर्णत्रय ची आर् र्ली लक्षरे्ण हीच त्य ांची क ये होत असे ते क यप वविेिं (अस ध रर्ण) 
(प्रत्येकी) वभन्न असते. प्र र्ण इत्य दी र् च व य  हे त्य ांचे स ध रर्ण इांवरयक यप होय ... ... ... ॥ २९ ॥ 
 

‘स्िालक्षण्यां िृवत्ताः त्रयस्य’ (अांताःकरणत्रयािी आपापली लक्षणे हीि त्याांिी काये’)--‘स्ि’ 
म्हणजे (इतराांहून) विशिे, असे लक्षण आहे ज्याांिे ते ‘स्िलक्षण’-(येथे अथात) महत्, अहांकार आवण 
मन. त्यािा िाि (ते- पणा) म्हणजे ‘स्िालक्षण्य.’ ते म्हणजे त्याांिी आपापली लक्षणेि (त्याांिी) िृत्ती 
म्हणजे काये होत. उदाहरणाथग. महत्-  तत्त्िािे वनश्चय, अहांकारािे अविमान आवण मनािे सांकल्प. 
 

कायांिे दोन प्रकार- सामान्यत्ि आवण असामान्यत्ि (म्ह. विशिेत्ि). (ग्रांथकार) असे साांर्तो-
(१) ‘असे ते विशिे (कायग प्रत्येकी विन्न) असते’ असामान्य म्हणजे असाधारण (म्हणजे विशिे). (२) 
‘प्राण इत्यादी पाि िायू हे त्या अांताःकरणािे साधारण कायग; सामान्य अशी करणाांिी िृत्ती ती 
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‘सामान्यकरणिृत्ती.’ (महत्, अहांकार आवण मन या) तीन्ही करणाांच्या पाि प्राण या (सामान्य) िृत्ती 
(व्यापार, कायग) असून जीिन (वजिांतपणा, शरीर वजिांत ठेिणे) (हे त्याांिे स्िरूप आहे). कारण त्या 
(सामान्यिृत्ती म्ह. प्राण) असतील तर ती करणे असतात; आवण त्या नसतील तर ती नसतात, 
त्याांच्यापैकी प्राण (हा िायू) नावसकेिे अग्र, हृदय, नािी, पायाांिे अांर्ठे याांमध्ये राहतो. अपान (हा िायू) 
र्ळ्यािी घाटी, पाठ, पाय, रु्दस्थान, जननेंवद्रय ि कुशी याांमध्ये राहतो. समान (हा िायू) हृदय, नािी, 
आवण सिग साांधे याांमध्ये राहतो. उदान (हा िायू) हृदय, कां ठ, टाळू, मस्तक आवण िुियाांिा मध्यिार् 
याांमध्ये राहतो; आवण व्यान (हा िायू) त्ििेमध्ये (व्यापून) राहतो ------२९. 
 

(अांताःकरणत्रय आवण बाह्य इांवद्रय अशा)  िार करणाांच्या (म्ह.साधनाांच्या) कायािे ्मा्माने 
होणारे (कायग) आवण एकाि िेळी होणारे (कायग) असे दोन प्रकार (ग्रांथकार) ‘युर्पच्चतुष्टयस्य’- 
इत्यादी (कावरकेत) साांर्तो-   
 

िसे त्य  अांतिःकरर्ण- चतुष्ट्य चे प्रत्यक्ष वविंय सांबांधी क यप एक च वेळी आवर्ण िम िम िे होते 
असे स ांवगतले आहे, तसेच अप्रत्यक्ष वविंय सांबांधी अांतिःकरर्ण चे क यप य  दोन्द्ही प्रक र ांिी होते, 
(अिात) ते प्रत्यक्षर् वपक होते असे स ांवगतले आहे --- ॥ ३० ॥ 
 

‘दृषे्ट’ म्हणजे प्रत्यक्ष विियाच्या बाबतीत. उदाहरणाथग, जेव्हा एखादा मनुष्य वनवबड 
अांधकारामध्ये (अरण्यात) केिळ एकाएकी िीज िमकली असता 
 

आपल्या समोर अर्दी जिळ िाघ आहे असे पाहतो, तेव्हा त्याच्यात दशगन, सांकल्प, अविमान 
आवण वनश्चय या (िृत्ती) एकाि िेळी उत्पन्न होतात. मर् तो कुठे तरी उडी मारून त्या वठकाणाहून 
तत्क्षणी पळ काढतो. 
 

‘्मशश्च’ (‘आवण ्मा्माने’) उदाहरणाथग, जेव्हा एखादा मनुष्य अांधुक प्रकाशात प्रथमताः 
केिळ ‘हे काही तरी आहे’ असे िस्तूिे कल्पनावमश्रणरवहत वनव्िळ स्िरूप पाहतो; नांतर मन एकाग्र 
केल्यािर ‘हा एक महाियांकर िोर आहे, त्याने कानापयिंत मांडलाकार धनुष्य करून अस्पष्ट आिाज 
करीत बाण ओढला आहे’; नांतर ‘तो माझ्याकडे येत आहे’ असा अविमान त्याच्यात उत्पन्न होतो; मर् तो 
‘आता मी या वठकाणाहून पळ काढतो’ असे वनश्चयपूिगक ठरवितो. 
 

परांतु अप्रत्यक्ष विियाांिे बाबतीत अांताःकरणत्रयािे कायग बाह्य इांवद्रये िर्ळून कसे होते, ते 
(ग्रांथकार) ‘अप्रत्यक्ष विियासांबांधी  अांताःकरणत्रयािे कायग प्रत्यक्षपूिगक होते’ या शब्दाांत साांर्त आहे. 
अांताःकरणत्रयािे एकदम (म्ह. एकाि िेळी) आवण ्मा्माने होणारे कायग हे प्रत्यक्षपूिगक होते. कारण 
अप्रत्यक्ष विियािे बाबतीत अनुमान, शास्त्र आवण स्मृती याांिी प्रिृत्ती (प्रत्यक्षप्रमाणाने घडलेल्या) 
दशगनानांतर होत असते. (कावरकेच्या दुसऱ्या ओळीत) जसे प्रत्यक्षाच्या बाबतीत, तसेि ‘अप्रत्यक्षाच्या 
बाबतीतसुद्धा’ अशी (शब्दाांिी) योजना समजािी. ... ... ... ३० 
 

यािर शांका अशी-‘(ही) िार ककिा तीन (करणाांिी काये) तन्मात्राांच्या अधीन आहेत असे 
मानता येत नाही, कारण तसे मानले, तर ती (तन्माते्र) वनत्य असल्यामुळे करणाांच्या िृत्ती सतत उत्पन्न 
होत राहतील, असा प्रसांर् ओढिेल आवण (करणाांिी ही काये) कारणािािून (आकस्स्मक) उत्पन्न 
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होतात असे मानले, तर त्याांिे वनयमन करणारा हेतू नसल्यामुळे िृत्तींिे (एकमेकाांत) वमश्रण  [एका 
इांवद्रयाच्या कायाच्या िेळी दुसऱ्या इांवद्रयािे कायग सुरू होऊन िलताि प्रसांर् ओढिेल उदा. एखादे िेळी डोळा शब्दािे ज्ञान करून घेण्यास 

प्रिृत्त होईल, तर दुसऱ्या िेळी कान रूपािे ज्ञान करण्यास प्रिृत्त होईल.] होण्यािा प्रसांर् ओढिेल. म्हणून (ग्रांथकार) या 
शांकेिे वनरसन करण्यासाठी ‘स्िाां स्िाां...’ इत्यादी (कावरकेत) म्हणतो-   
 

इांवरये एकमेक ांच  ग ढ अवभप्र य ओळखल्य मुळे आर् र्ली क ये करत त. (िब्दििः- आर् र्ल्य  
क यास प्र प्त होत त.) (य  त्य ांच्य  प्रवृिीत) रु्रुिं च्य  उर्योगी र्ड वे (रु्रुिं िप), ह च त्य ांच  हेत  
असतो. करर्ण ल  कोण्य  एक  (य ह ि वेगळ्य ) कत्याकड ि क यास प्रवृि केले ि त ि ही.॥ ३१ ॥ 
 

(कावरकेच्या पवहल्या ओळीत) ‘करणावन’ (इांवद्रये) हा शब्द अध्याहृत आहे. ज्याप्रमाणे पुष्कळ 
शस्त्रधारी लोक शिी, [एक विवशष्ट असे या नािािे आयुध.] लाठी, धनुष्य, कृपाण ही (शसे्त्र) धारण करून 
एकमेकाांना सांकेत करून शत्रूिर हल्ला िढितात, त्यािेळी एकािा अविप्राय ओळखून दुसरा (युद्धास) 
प्रिृत्त होतो; मात्र हा (युद्धास) प्रिृत्त झालेला मनुष्य शविधारी (शािीक) असेल तर तो शिीि घेईल, 
पण लाठी िर्ैरे घेणार नाही. त्याप्रमाणे एका इांवद्रयािा र्ूढ अविप्राय ओळखून- म्हणजे आपापले कायग 
करण्यािी तयारी जाणून- दुसरे इांवद्रय प्रिृत्त होते. म्हणून त्याांच्या प्रिृत्तीस (दुसऱ्यािा र्ूढ अविप्राय) 
हेतू असल्यामुळे त्याांच्या कायांत (एकमेकाांत) र्ोंधळ वनमाण होण्यािा प्रसांर् ओढित नाही. म्हणून 
ग्रांथकार ‘आपापल्या कायास प्राप्त होतात’ असे म्हणतो. 

 
यािर शांका अशी की, ‘लाठीधारी इत्यादी लोक सिेतन असल्यामुळे परस्पराांिा सांकेत ओळखून 

कायाला प्रिृत्त होतात हे ठीक आहे. परांतु करणे अिेतन असल्यामुळे अशा प्रकारे कायगप्रिृत्त होण्यास 
उदु्यि असणार नाहीत. त्यामुळे या करणाांिा आधार कोणी तरी, हे करणाांिे स्िरूप, हे याांिे सामथ्यग, हा 
याांिा उपयोर् ‘असे जाणणारा (सिेतन) असला पावहजे.’ वतिे वनरसन (ग्रांथकार) असे करतो- 
‘पुरुिाच्या उपयोर्ी पडािे हाि त्याांिा हेतू असतो. दुसऱ्या कोणत्या कत्याकडून ती करणे कायांस प्रिृत्त 
केली जात नाहीत.’ िोर् आवण मोक्ष अशा स्िरूपािा पुरुिाथिंि (मूळ स्िरूपात-कारणात) सूक्ष्म 
बीजािस्थेत असल्यामुळे (अनार्तािस्थ) [सत्कायगिादाच्या साांख्यवसद्धाांतानुसार िोर् आवण मोक्ष हे िविष्यकाळात होणारे 

असले तरी सूक्ष्म रूपाने रु्णाांति प्रवतवष्ठत आहेत, असा िािाथग.] करणाांना प्रिृत्त करतो. येथे त्याांिे स्िरूप जाणणारा 
कोणी [ईश्वर ककिा जीि असा.] िेर्ळा (सिेतन) कता मानण्यािे कारण नाही. आवण हेि 
‘ित्सवििृवद्धवनवमत्तम्’ (५७ कावरका) येथे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. ... ३१. 

 
मारे् [साांख्यकावरका ३१ मध्ये. (‘स्िाां स्िाां प्रवतपद्यन्ते’ इत्यादी’)] ‘करणे कोण्या िेर्ळ्या कत्याकडून प्रिृत्त 

केली जात नाहीत’ असे म्हटले, त्या सांदिात करणाांिे प्रकार (त्याांच्या) कायांसह ‘करणां त्रयोदशविधम्’ 
इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे-   
 
 कररे्ण तेर  प्रक रची अस ि ‘ग्रहर्ण कररे्ण’,  ‘ध रर्ण कररे्ण’ आवर्ण  ‘प्रक वित कररे्ण’ ही त्य ांची क ये 
होत; आवर्ण हे त्य ांचे ग्रहर्ण केले ि र्ण रे (आह यप), ध रर्ण केले ि र्ण रे (ध यप) आवर्ण प्रक वित केले 
ि र्ण रे (प्रक श्य) असे क यप दह  प्रक रचे आहे ...... ॥ ३२ ॥ 
 
 अकरा इांवद्रये, बदु्धी आवण अहांकार अशी तेरा प्रकारिी करणे आहेत. ‘करण’ म्हणजे एक प्रकारिे 
कारक; [कता, कमिं, करण, सांप्रदान, अपादान ि अवधकरण ही सहा कारके आहेत. व्या घडिनू आणणारे घटक या अथाने ही कारके आहेत. 
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करण म्हणजे साधन हे त्याांपैंकीि आहे.] आवण व्येत सहिार्ी झाल्यावशिाय कारक हे कारक ठरत नाही. म्हणनू 
त्याांिा व्येतील सहिार् (शब्दशाः-व्येत वशरणे) (ग्रांथकार) साांर्तो.-   
 

(करण हे) ग्रहण करणारे, धारण करणारे ि प्रकावशत करणारे असते. त्याांपैकी िाणी इत्यादी 
कमेस्न्द्रये आपापल्या विियाांिे आहरण करतात, ग्रहण करतात. म्हणजेि आपल्या व्येने (त्याांना) 
व्यापून राहतात. बुद्धी, अहांकार आवण मन मात्र आपल्या प्राण इत्यादी स्िरूपाच्या व्येने धारण 
करतात; आवण ज्ञानेंवद्रये विियाांना प्रकावशत करतात. ‘ग्रहण करणे (आहरण), धारण करणे (धारण) 
इत्यादी व्या कमगयुि असल्यामुळे त्याांिे कोणते आवण वकती प्रकारिेॽ’ असे वििारले, तर (ग्रांथकार) 
साांर्तो-‘आवण त्याांिी काये’ इ. ‘त्याांिी’ म्हणजे ‘तेरा प्रकारच्या करणाांिी,’ आवण ‘काये,’ ‘आहायग’ 
(ग्राह्य), ‘धायग’ (धारण करण्यास योग्य) आवण ‘प्रकाश्य’ (प्रकावशत करण्यास योग्य) अशी (असून ती 
प्रत्येकी) दहा प्रकारिी आहेत. ‘आहायग’ म्हणजे ‘व्याप्य’ (म्हणजे व्येने व्यापण्याजोरे्). कमेवद्रयाांिी 
(अनु्मे) बोलणे, ग्रहण करणे, विहार करणे, मलविसजगन करणे आवण आनांद घेणे ही आपापल्या 
विवशष्ट व्याांनुसार प्राप्त होणारी काये होत. आवण ती (प्रत्येकी) अलौवकक (वदव्य) आवण लौवकक 
(अवदव्य) अशी (दोन प्रकारिी आहेत.) अशा रीतीने ‘आहायग’ (एकूण) दहा [१. वदव्य ििन २. अवदव्य ििन ३. 
वदव्य आदान (घेणे) ४ अवदव्य आदान ५. वदव्य विहार. ६. अवदव्य विहार. ७. वदव्य उत्सर्ग (मलविसजिंन) ८. अवदव्य उत्सर्ग. ९. वदव्य 

आनांद १०. अवदव्य आनांद.] प्रकारिे आहे. त्यािप्रमाणे  ‘धायग’ सुद्धा अांताःकरणत्रयाच्या प्राणावदक स्िरूपाच्या 
व्येद्वारा (धारण केले जाणारे) शरीर पार्मथि इत्यादी  [पार्मथि शरीराखेरीज आप्य, तेजस, िायिीय आवण आकाशीय म्ह. 

जलशरीर, अस्ग्नशरीर, िायुशरीर आवण आकाशशरीर (अनु्मे) अशी अणखी िार प्रकारिी शरीरे मानली आहेत.] (पाि प्रकारिे 
आहे.) ते पांिमहािूताांच्या वमश्रणाने झालेले असते. शब्दादी पाि तन्मात्राांिा समुदाय पृथ्िी होय. आवण 
त्या पाि प्रकारच्या शरीराांिे वदव्य आवण अवदव्य असे (प्रत्येकी) दोन प्रकार म्हणून ‘धायिं’ सुद्धा दहा 
प्रकारिे आहे. त्यािप्रमाणे ज्ञानेंवद्रयाांिे शब्द, स्पशग, रूप, रस आवण र्ांध असे आपापल्या व्याांनी 
व्यापण्याजोरे् वििय आवण ते वदव्य आवण अवदव्य असे (प्रत्येकी दोन) प्रकारिे, वमळून दहा (प्रकारिे 
होते.) अशा प्रकारे ‘प्रकाश्य’ ही दहा प्रकारिे होय. ------ ३२. 
 

तेरा प्रकारच्या करणाांिे पोटवििार् (ग्रांथकार पुढील) ‘अन्ताःकरणम्-’ इत्यादी (कावरकेत) असे 
साांर्तो-   
 

अांतिःकरर्ण (मि, बुद्धी, अहांक र असे) तीि प्रक रचे आहे. ब ह्य कररे्ण (र् च ज्ञ िेंवरये आवर्ण 
र् च कमेस्न्द्रये अिी)  दह  प्रक रची आहेत. त्य ांरै्की) ब ह्य कररे्ण तीि अांतिःकरर्ण ांचे वविंय द खव  ि 
देत त. ब ह्य कररे्ण वतपम िक ळ त हयवह र करर्ण री आहेत; (तर) अांतिःकरर्ण (भ त, वतपम ि आवर्ण 
भववष्ट्य) य  तीन्द्ही क ळ ांत क यप करर्ण रे आहे ------ ॥ ३३ ॥ 
 

अांताःकरण तीन प्रकारिे आहे. ते म्हणजे बुद्धी, अहांकार ि मन. शरीरािे आत असते म्हणून 
त्याला ‘अांताःकरण’ म्हणतात. दहा प्रकारिी बाह्य करणे, ‘त्रयािे’ म्हणजे तीन अांताःकरणाांिे ‘विियाख्य’ 
म्हणजे ‘वििय दाखिून देणारी’ आहेत. यािा अथग ती विियासांबांधीिे सांकल्प, अविमान आवण वनश्चय या 
कायांिी द्वारे (उपाय) होतात. त्याांपैकी ज्ञानेंवद्रये (विियाांच्या) आलोिनात्मक ज्ञानाने तर कमेंवद्रये 
आपापल्या योग्यतेप्रमाणे (विियाला व्यापण्यािी) व्या करून (अांताःकरणािे) वििय दाखिून देणारे 
द्वार बनतात. 
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बाह्य करणे आवण अांताःकरण याांतील दुसरा फरक (ग्रांथकार) साांर्तो की, बाह्य इांवद्रये 
‘साांप्रतकाल’ व्यिहार करणारी, तर अांताःकरण वत्रकाल-तीन्ही काळाांत-कायग करणारे आहे. 
‘साांप्रतकाल’ म्हणजे ितगमान काळ; ‘बाह्यम्’ म्हणजे बाह्य इांवद्रये. ितगमानकाळाच्या जिळ असणारा 
िविष्यकाळ ि िूतकाळ याांत घडणारे सुद्धा ितगमानि आहे. म्हणून िाणीिा सुद्धा ितगमानकाळ हाि 
वििय आहे. 
 

अांताःकरण तीन्ही काळाांत कायग करणारे असते.’ ते असे-उदा. नदीला पूर आला असताना 
(‘येथे आता पाऊस नसूनही पूिी अन्यत्र िर कोठे तरी) पाऊस पडलेला असणार’ िूतकाळी); धूर आहे 
त्याअथी येथे पिगताच्या रु्हेत अग्नी असला पावहजे (ितगमानकाळी); आवण दुसरा काही अडथळा 
नसताना (वह) ज्याअथी मुांग्या अांडी घेऊन वफरत आहेत, त्या अथी पाऊस पडणार आहे 
(िविष्यकाळी), असे (तीन्ही काळाांत अांताःकरणािे कायग िालते) ि त्याांना (म्ह. ितगमान इ. ना) 
अनुकूल असे सांकल्प, अविमान आवण वनश्चय होतात. 
 

आवण िैशवेिकाांच्या मते काल एकि आहे. तो िविष्यकाळ इत्यादी विन्न व्यिहाराांना प्रिृत्त करू 
शकत नाही. म्हणून हा काळ ज्या विवशष्ट उपाधींमुळे िविष्यकाळावदक व्यिहाराांना प्राप्त होतो, ते 
उपाधीि िविष्यकाळादी व्यिहारािे हेतू आहेत, असे (मानािे); वनरथिंक (अन्तर्िंड्ड) [अन्तर्गड्ड = ‘Having 

worms within, unprofitable, useless (Sanskrit-English Dictionary by Sir. Monier- williams.)] असा ‘काल’ मानण्यािे 
कारण नाही असे साांख्यवििारिांताांिे मत आहे. म्हणून ‘काल’ असे िेर्ळे तत्त्ि (येथे) स्िीकारलेले 
नाही. ------ ३३. 

 
ज्याांिे वििय ितगमानकालीन असतात अशा बाह्य इांवद्रयाांच्या विियािे (ग्रांथकार) ‘बुद्धींवद्रयावण’ 

इत्यादी (कावरकेत) वििरण करीत आहे-   
 

त्य ांरै्की ज्ञ िेंवरये र् च अस ि त्य ांचे वविेिं (स्ि ल) आवर्ण अवविेिं (स क्ष्म) असे (वद्वववध) 
वविंय आहेत. (कमेस्न्द्रय ांरै्की) व र्णीच  िब्द ह  वविंय आहे; आवर्ण इतर ांचे म त्र (नहर् दी) र् च वविंय 
आहेत.  ॥ ३४ ॥ 
 

ज्ञानेंवद्रये त्याांपैकी म्हणजे दहा इांवद्रयाांपैकी पाि असून त्यािे ‘विशिे’ आवण ‘अविशिे’ असे 
वद्वविध वििय आहेत. यािा अथग- ‘विशिे’ म्हणजे स्थूल शब्दादी, शाांत [साांख्यकावरका ३८ पहा.] घोर आवण 
मूढ स्िरूपािे (ि) पृथ्िी इत्यावदक; अविशिे म्हणजे तन्माते्र-सूक्ष्म शब्दावदक. (‘तन्मात्र’ शब्दातील) 
‘मात्र’-शब्दाने त्याांिे महािूतस्िरूप िर्ळणे अविपे्रत आहे. विशिे आवण अविशिे वमळून ‘विशिेाविशिे’ 
(असे पद वसद्ध होते). ते ज्याांिे- ज्ञानेंवद्रयाांिे-वििय ती ‘विशिेाविशिेयावण.’ त्याांपैकी ऊध्िगरेत 
[ऊध्ििं (रेताः) स्रोताः येिाां ते ऊध्ििंस्रोतसाः-   
ऊध्िगरेतस्त्िम् = अष्टविधमैथुनेच्िारवहतत्िम् । 
‘स्मरणां कीतगनां केवलाः पे्रक्षणां रु्ह्यिािणम् । 
सांकल्पो ऽ ध्यिसायश्च व्यावनिृवत्तरेि ि ॥ 
एतन्मैथुनमष्टाांर्ां प्रिदस्न्त मनीविणाः ॥’ 

  -सारबोवधनी] (नैवष्ठक ब्रह्मिारी ि सांन्यासी) आवण योर्ी याांिे श्रिणेंवद्रय शब्दतन्मात्राांिे 
आवण स्थूल शब्दाांिे ग्रहण करते. परांतु आपल्या सारख्याांिे (सामान्य लोकाांिे) (श्रिणेस्न्द्रय) स्थूल 
शब्दाांिेि ग्रहण करते. याि प्रकारे त्याांिी (म्हणजे अलौवकक पुरुिाांिी) त्ििा, स्थूल आवण सूक्ष्म (अशा 
दोन्ही प्रकारच्या) स्पशांिे ग्रहण करते. आपल्या सारख्याांिी (त्ििा) मात्र स्थूल स्पशािेि ग्रहण करते. 
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त्यािप्रमाणे त्याांिी ि आपली नेत्रावदक (इांवद्रये) सुद्धा सूक्ष्म आवण स्थूल रूप िर्ैरे विियाांच्या ग्रहणाच्या 
बाबतीत (िेर्िेर्ळ्या शिीिी असतात) असे समजािे. 

 
अशा रीतीने कमेंवद्रयाांपैकी ‘िाणीिा शब्द हा वििय आहे.’ म्हणजे स्थूल शब्द हा वतिा वििय 

आहे. कारण स्थूल शब्दािे ती कारण आहे. पण शब्दतन्मात्रािे [यािरून सूक्ष्म शब्द हा िाकर्वद्रयािा वििय नव्हे. 
ऊध्बगरेत ि योर्ी पुरुिाांिे बाबतीत ि सामान्य लोकाांिे बाबतीत याविियी िेद नाही. िेदाांताच्या पांिीकरणाहून साांख्यािी प्रव्या थोडी  िेर्ळी 

आहे.] ती कारण नसते. कारण शब्दतन्मात्र हे अहांकारापासून उत्पन्न होत असल्याने त्यािे (म्ह. 
शब्दतन्मात्रािे) आवण िाणी या इांवद्रयािे (अहांकार हे) एकि कारण असते. ‘परांतु उरलेली’ म्हणजे 
िार-रु्दस्थान, जननेंवद्रय, हात आवण पाय या नािािी (कमेंवद्रये). ती पांिवििय आहेत. (म्हणजे त्याांिी 
प्रत्येकी पािही वििय आहेत.) कारण आणले जाणारे जे घटावदक, त्याांिे शब्दादी पाि  [शब्द, स्पशग, रूप, 

रस, र्ांध.] वििय हे स्िरूपि आहे ------३४. 

 
आता तेरा करणाांमध्ये कोणती र्ौण कोणती मुख्य हे (ग्रांथकार) कारण देऊन (पुढील) 

‘सान्ताःकरणा’ इत्यादी (कावरकेत) साांर्त आहे-  
 

ज्य अिी अांतिःकरर्ण सह बुद्धी सवप वविंय ांत अवग हि करते, त्य अिी तीि कररे्ण (म्प्ह. मि, 
अहांक र व बुद्धी) ही मुख्य अस ि उरलेली (म्प्हर्णिे ब ह्य कररे्ण) गौर्ण आहेत ------ ॥ ३५ ॥ 
 

‘द्वावर’ [दारात उिा असलेला पुरुि ककिा दार असलेले घर हे प्रमुख आहे; तर दार हे साधन असल्यामुळे र्ौण आहे, असा 

अथग.] म्हणजे मुख्य; ‘शिे’ म्हणजे इतर. बाह्य इांवद्रये ‘द्वार’ म्हणजे र्ौण आहेत. त्याांनी आणलेल्या (म्ह. 
ग्रहण केलेल्या) सिग विियाांत मन आवण बुद्धी याांनी सवहत बुद्धी ज्या अथी अिर्ाहन करते, म्हणजे 
त्याांिा वनश्चय करते, त्याअथी बाह्य इांवद्रये ही र्ौण असून अांताःकरणयुि बुद्धी ही मुख्य आहे. -------
३५. 

केिळ बाह्य इांवद्रयाांच्या तुलनेनेि बुद्धी ही मुख्य आहे, असे नसून अहांकार आवण मन हे जे ‘द्वावर’ 
म्ह. प्रमुख, त्याांच्यासुद्धा तुलनेने बुद्धी मुख्य आहे हे (ग्रांथकार पुढील) ‘एते’ ------ इत्यादी 
(कावरकेत) साांर्त आहे-  
 

हे (म्प्हर्णिे ब ह्य इांवरये, मि आवर्ण अहांक र) र्रस्र्र ांह ि वभन्न असलेले (सत्त्व दी) गुर्ण ांचे 
ववक र वदहय स रखे आहेत. (भोग आवर्ण मोक्ष) ह  िो रु्रुिं च  सवप वविंय त्य ांस प्रक वित कनहि ते 
(त्य ांि ) बुद्धीच्य  स्व धीि करत त. ------ ॥ ३६ ॥ 
 

ज्याप्रमाणे र्ािातील (तलाठी िर्ैरे) अवधकारी कुटुांबधारकाांकडून (ककिा-शतेकऱ्याांकडून) कर 
िसूल करून त्या प्राांताच्या अवधकाऱ्यास देतात आवण तो प्राांतावधकारी सिावधकाऱ्याकडे (उदा. 
वजल्हावधकाऱ्याकडे) सुपूतग करतो आवण तो सिावधकारी राजास देतो, त्याप्रमाणे बाह्य इांवद्रये (म्ह. पाि 
कमेंवद्रये आवण पाि ज्ञानेंवद्रये) (विियािे) आलोिनात्मक ज्ञान ग्रहण करून ते मनाकडे सुपूतग करतात; 
आवण मन त्याविियी सांकल्प करून त्या विियाला अहांकाराच्या स्िाधीन करते; आवण अहांकार ‘हा माझा 
वििय आहे’ असा वनश्चय करून सिांिी अध्यक्ष (म्ह. वनयांत्रक) असलेल्या बुद्धीकडे सोपवितो. म्हणून 
(ग्रांथकाराने) म्हटले आहे.- ‘(िोर् आवण मोक्ष हा जो) पुरुिाथग त्यास प्रकावशत करून बुद्धीच्या स्िाधीन 
करतात’. बाह्य इांवद्रये, मन आवण अहांकार हे ‘रु्णविशिेााः’ आहेत म्हणजेि रु्णाांिे म्हणजे सत्त्िरजतम 
याांिे विकार आहेत. परांतु ते जरी परस्परविरुद्ध स्ििािािे असले तरी िोर् आवण मोक्ष हा जो पुरुिाथग 
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त्यामुळे त्याांिी एकिाक्यता (म्ह. अविरोवधत्ि) असते. उदा. िात, तेल आवण अग्नी हे पदाथग 
(एकमेकाांहून विन्न आवण विरुद्ध स्ििािािे असले तरी) अांधार नाहीसा करून (िस्तूिे) स्िरूप 
प्रकावशत करण्यासाठी वदव्यामध्ये एकत्र येतात. त्याप्रमाणे हे रु्णाांिे विकार एकत्र येतात, अशी 
(अथािी) योजना अविपे्रत आहे. ------ ३६ 
 
 ‘पण हे रु्णाांिे विकार विियाांना बदु्धीच्या स्िाधीन का करतातॽ त्याऐिजी बदु्धी, प्रमुख (द्वावर) 
असलेल्या अहांकार ि मन याांच्या स्िाधीन त्याांना का करीत नाहीॽ’ असा आके्षप घेतल्यास (ग्रांथकार) 
(पुढील) ‘सििंम्...’ इत्यादी कावरकेत उत्तर देतो-   
 

ज्य  अिी बुद्धी रु्रुिं स सवप वविंयोर्भोग प्र प्त कनहि देते आवर्ण प्रकृती व रु्रुिं य ांतील स क्ष्म 
भेद हयक्त कनहि द खववते, त्य अिी तीच मुख्य आहे. ------ ॥ ३७ ॥ 
 

(िोर् आवण मोक्ष या)  पुरुिाथाकडे (प्रकृतीला) प्रिृत्त करणारे या नात्याने (पुरुिाथािे) जे 
प्रत्यक्ष साधन ते ‘प्रधान’ होय; आवण याला (म्ह. पुरुिाथाला) बुद्धी हे प्रत्यक्ष साधन असल्यामुळे तीि 
प्रधान आहे. उदा. राजाला द्रव्य वमळिून देण्याला प्रयत्क्ष साधन म्हणून सिाध्यक्ष हा अवधकारी प्रधान 
असतो. परांतु इतर ग्रामावधकारी (पाटील, तलाठी) इत्यादी त्याच्या मानाने र्ौण असतात, त्याप्रमाणे. 
कारण बुद्धी [मनस्, बुद्धी ि अहांकार हे वतघेही ‘द्वावर’ आहेत, पण त्याांच्यामध्येही बुद्धीि प्रमुख आहे, ‘प्रधान’ आहे.] पुरुिाच्या 
सावन्नध्यामुळे त्यािे प्रवतकबब पडल्यामुळे जणू तदू्रप बनून सिग विियाांिे उपिोर् पुरुिाला प्राप्त करून 
देते. सुख आवण दुाःख याांिा अनुिि म्हणजे िोर्; आवण तो बुद्धीत सांिितो. आवण बुद्धी जणू पुरुिस्िरूप 
झालेली असते. आवण बुद्धी पुरुिाला िोर् घ्याियाला लािते. ज्याप्रमाणे िस्तूिे दशगन, सांकल्प आवण 
(‘मी पाहतो’ हा) अविमान असे त्या त्या रूपात पवरणाम पाितात आवण बुद्धीत उतरतात, त्याप्रमाणे 
इांवद्रयाांिी कायेसुद्धा बुद्धीच्याि स्िताःच्या कायाबरोबर म्हणजे वनश्चयाबरोबर एकत्र येऊन (पुरुिाला 
िोर्रूप अथग देण्यािे) कायग करतात. ककिा ज्याप्रमाणे (सिावधकाऱ्याच्या) स्िताःच्या सैन्याबरोबरि 
ग्रामावधकारी इत्यादींिे सैन्य सिावधकाऱ्यािे होते, त्याप्रमाणे सिांच्या म्हणजे शब्दावदकाच्या बाबतीत जो 
उपिोर् तो (बुद्धी) पुरुिाला प्राप्त करून देते. 

 
आता अशी शांका कोणी घेईल की, ‘जर बुद्धी पुरुिाला सिग विियाांिा उपिोर् प्राप्त करून देते, 

तर (त्यािी) केव्हाही (त्यातून) सुटका (मोक्ष) होणार नाही.’ [म्हणजे त्याला मोक्ष वमळणार नाही.] यािर 
(ग्रांथकार) म्हणतो-’ आवण तीि त्याला मोक्षही वमळिून देते. नांतर ती प्रकृती यात िेद (म्ह. वििेक) 
‘विवशनवष्ट’ म्हणजे करते. (येथे पुनरुिीिा दोि नाही; कारण) जसे, ‘ओदनपाकां  पिवत’ [प्रधानपुरुिान्तर 
यािा अथग प्रधान ि पुरुि याांच्याांतील िेद, फरक. ‘विवशनवष्ट’ यािा शब्दशाः अथग ‘िेर्ळा करते’. त्यामुळे िाक्यात ‘प्रधान ि पुरुि याांच्यात बुद्धी 
फरक िेर्ळा करते’ अशी वद्वरुिी आहे, अशी कोणी शांका घेईल. त्यािर हे उत्तर आहे. ओदन = िात; पाक = वशजिणे. ‘ओदनपाक’ म्ह. 
िात वशजविण्यािी व्या. त्यापुढे ‘पिवत’ यािा अथग ‘करतो’ असा घ्याियािा, ‘वशजितो’ असा घ्याियािा नाही; म्हणजे वद्वरुविदोि टळेल. 

त्याप्रमाणे येथे ‘विवशनवष्ट’ यािा अथग ‘करतो’ असा घ्यायिा, ‘फरक करतो / िेर्ळे करतो’ असा घ्यायिा नाही; असा िािाथग.] या 
प्रयोर्ात तो नाही. याने मोक्ष हा पुरुिाथग दाखविला. 

 
 यािर कुणी अशी शांका घेईल की, ‘प्रकृती आवण पुरुि याांतील िेद हा (बदु्धीने) केला जाणारा 
असल्यामुळे तो अवनत्य आहे त्यामुळे [बुद्धीने केलेल्या प्रकृवतपुरुिवििेकामुळे मोक्ष वमळत असल्यामुळे तो ‘कायग’ होय; आवण प्रत्येक 

कायग अवनत्य असल्यामुळे मोक्षही अवनत्य आहे असे होईल, असा आके्षप.] (म्ह. त्या िेदामुळे) वमळणारा मोक्षही अवनत्य होईल’. 
याला (ग्रांथकार) ‘सूक्ष्म’ (अांतरम्) असे उत्तर देतो. ते अांतर सूक्ष्म म्हणजे ‘दुलिं क्ष्य’ (लक्षात येण्याला अत्यांत 



 
 अनुक्रमणिका 

कवठण) आहे, असा अथग. ‘विकारयुि प्रकृती िरे्ळी मी िरे्ळा’ असा िस्तुताः असणाराि जो िेद 
अवििकेामुळे जणू नाहीि असा िासतो, त्यािर बदु्धी प्रकाश [तो िेद खरा आहे, असे दाखविते; बोध करून देते. त्यामुळे 

पुरुिािा अवििके र्ळून पडतो आवण स्ितांत्रतेिा त्यास बोध होतो.] पाडते, तो (िेद) वनमाण करीत नाही की ज्यामुळे 
(‘वनमाण होणारा’) असल्यामुळे तो अवनत्य ठरािा असा िािाथग. (येथे बदु्धीने प्रकृती ि पुरुि याांत िेद) 
करणे, म्हणजे (फि त्या िेदािे) प्रवतपादन करणे (ककिा, तो िेद दाखिनू देणे) असते..  ३७ 

 
तेव्हा अशा रीतीने करणाांिे िर्ीकरण करून (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) त्याांपैकी स्थूल 

(विशिे) आवण सूक्ष्म (अविशेि) विियाांिे िर्ीकरण करीत आहे-   
 

तन्द्म ते्र ही स क्ष्म आहेत. त्य  र् च ांर् स ि  [शब्दतन्मात्र, स्पशगतन्मात्र, रूपतन्मात्र इत्यादी.] र् च मह भ ते 
झ ली. य ांि  स्ि ल (‘वविेिं’) असे म्प्हटले आहे. क रर्ण (क ही) ‘ि ांत’, (क ही) ‘घोर’ आवर्ण (क ही) 
‘म ढ’ आहेत ...... ॥ ३८ ॥ 

 
शब्दावदक तन्माते्र ही सूक्ष्म असतात. आवण त्याांमध्ये ‘शाांतत्ि’ इत्यादी उपिोर्ण्यास योग्य असा 

कोणताही विशिे नसतो, हाि ‘मात्र’ शब्दािा अथग आहे. ‘अविशिे’ साांवर्तल्यािर (ग्रांथकार) विशिे 
(म्ह. स्थूल पदाथग) साांर्ताना त्याांिी उत्पत्ती अशी वनिेदन करतो-   
 

त्याांिेपासून म्हणजे तन्मात्राांपासून अनु्माने [शब्दतन्मात्राांपासून आकाश, स्पशगतन्मात्राांपासून िायू, 

रूपतन्मात्राांपासून अग्नी, रसतन्मात्राांपासून जल आवण र्ांधतन्मात्राांपासून पृथ्िी उत्पन्न होते.] एक, दोघे, तीन, िार आवण पाि 
याांपासून ‘िूते’ म्हणजे आकाश, िायू, अग्नी, पाणी ि पृथ्िी ही पाि (महािूते) उत्पन्न होतात. 
पािाांपासून म्हणजे तन्मात्राांपासून. ‘तन्मात्राांपासून महािूते उत्पन्न होऊ द्यात. (त्याांिा) विशिेत्िाशी 
काय सांबांध आलाॽ’ यािे उत्तर (ग्रांथकार) ‘याांना ‘विशिे’ [‘अनुिियोग्यैाः सुखदुाःखमोहरूपैधगमैर्मिवशष्यन्त इवत विशिेााः’-
यथाहुाः-   
 ‘शब्दाः स्पशगश्च रूपां ि रसो र्न्धश्च तत््मात् । 
 तन्मात्राणाां विशिेााः स्युाः स्थूलिािमुपार्तााः ॥ 

इवत ।-सारबोवधनी (पृ. ३८८)] असे म्हटले आहे’ असे देतो. काॽ तर ती ‘शान्त, घोर आवण मढू आहेत.’ 
 

‘शान्ता घोराश्च मूढाश्च’ यातील एक ‘ि’ हा शब्द ‘कारण’ या अथी ि दुसरा ‘समुच्चय’ या अथी 
आहे. कारण स्थूल आकाशावदकाांमध्ये काही सत्त्िरु्णप्रधान असल्यामुळे ‘शाांत’ म्हणजे सुखकर, प्रसन्न, 
हलकी आहेत. काही रजोरु्णप्रधान असल्यामुळे ‘घोर’ म्हणजे दुाःख देणारी िांिल आहेत. तर काही 
तमोरु्णप्रधान असल्यामुळे ‘मूढ’ म्हणजे वििण्ण (मोहात्मक) जड आहेत. ती ही (पांिमहािूते) 
परस्पराांहून विन्न म्हणून अनुििाला येत असून त्याांना ‘विशिे’ ि ‘स्थूल’ म्हटले जाते. परांतु तन्माते्र 
आपणासारख्या [ऊध्िगरेत अशा अलौवकक योग्याांना मात्र त्याांिा अनुिि येतो, असे साांख्यतत्त्िज्ञ मानतात.] (सामान्य) लोकाांना 
परस्पराांहून विन्न म्हणून अनुििता येत नाहीत, म्हणून त्याांना ‘अविशिे’ ि ‘सूक्ष्म’ असे म्हटले जाते. ...  
३८. 
 

या विशिेाांिे पोटिेद (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) साांर्त आहे-   
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स क्ष्म, आईववडल ांर् स ि उत्र्न्न होर्ण रे आवर्ण (र्ांच) मह भ ते, असे वविेिं तीि प्रकारिे आहेत. त्याांपैकी 
सूक्ष्म हे वनत्य असून आईिवडलाांपासून उत्पन्न होणारे (विशिे म्ह.) स्थूल देह नाश पािणारे [साांख्यिांवद्रकाकार 

म्हणतो की, ‘उपलक्षणेने वतसरे विशिे जी पांिमहाितेू ती ही प्रलयकाळी नाश पाितात.’] आहेत. ॥ ३९ ॥ 

 
विशिे (म्हणजे स्थूल पदाथिं) तीन प्रकारिे आहेत. ते विशिेािे प्रकार (ग्रांथिार) साांर्तो- 

‘सूक्ष्मााः’ इत्यादी शब्दाांतून. सूक्ष्मदेह अनुमानाने [सूक्ष्म देह प्रत्यक्ष वदसत नाहीत. त्याांिे ज्ञान अनुमानाने होते. या जन्मात 
केलेल्या पापपुण्यािे फळ मरणोत्तर दुसऱ्या देहाला िोर्ािे लार्णार. त्या अथी सूक्ष्म देह मानणे अनुमानाने प्राप्त होते, असा िािाथग.] 

समजले जाणारे आहेत. मातावपतराांपासून उत्पन्न झालेले (देह) सहा कोशाांनी युि आहेत; त्याांत केस, 
रि आवण माांस हे (तीन कोश) आईपासून आवण स्नायू, हाडे ि मज्जा हे (तीन) वपत्यापासून, असा (तो) 
सहाांिा समूह (होतो). ‘प्रिूतावन’ यािे स्पष्टीकरण ‘प्रकृष्ट-  म्हणजे अथात मोठी िूते’ (पांि महािूते) 
असे असून त्याांच्यासह (सूक्ष्म ि मातावपतृज हे विशिे होतात) असा अथिं. सूक्ष्म शरीर हा एक विशिे. 
मातावपत्यापासून वनमाण होणारे (स्थूल शरीर) हा दुसरा आवण महािूते हा वतसरा महािूताांच्या िर्ात 
घट इत्यादींिा समािेश होतो. सूक्ष्म आवण मातावपत्याांपासून आलेल्या देहाांतील फरक (ग्रांथकार) 
साांर्तो- ‘सूक्ष्मााः’ (इत्यादी) असे. ‘तेिाां’ म्हणजे ‘या विशिेाांच्या मध्ये’ जे सूक्ष्म आहेत ते वनयत म्हणजे 
वनत्य होत; परांतु मातावपत्याांपासून वनमाण होणारे वनिृत्त होतात [२८२. नाश पािलेले देह जे जवमनीत पुरले जातात 
त्याांिी माती होते (रसान्तााः). जे देह जाळण्यात येतात त्याांिी राख होते(िस्मान्तााः). जे ्ूर प्राण्याांच्या तोंडात जातात त्याांिी  विष्ठा होते- 

(विष्ठान्तााः), असा िािाथग.] (म्ह. नाश पाितात) ते मातीत वमसळून जातात, ककिा त्याांिी राख होते ककिा 
विष्ठा होते, असा अथिं. ...  ३९. 

 
सूक्ष्मशरीराला (इतराांपासून) िेर्ळे करून (ग्रांथकार) ‘पूिोत्पन्नम्’ इत्यादी (कावरकेत ते) 

साांर्तो-   
 

स क्ष्मिरीर र् वी (म्प्हर्णिे र्वहल्य  सृष्टीच्य  आरांभी) उत्र्न्न झ ले अस ि ते अप्रवतहत (म्प्हर्णिे 
कुठेही कुां वठत ि होर्ण रे), वित्य आवर्ण महत्-तत्त्व र् स ि तन्द्म त्र ांर्यंन्द्त सांच र करर्ण रे आहे. ते स्वतिः 
उर्भोगि न्द्य अस ि (धमप, अधमप इ) भ व ांिी युक्त होऊि (बुवद्धद्व र  अिेक स्ि ल देह ांत) वफरत 
असते...... ॥ ४०॥ 
 

पूिोंत्पन्न म्हणजे प्रकृतीने पवहल्या सृष्टीच्या िेळी प्रत्येक पुरुिात एक असे उत्पन्न केलेले, असि 
म्हणजे अप्रवतहत, कोठेही कुां वठत न होणारे, वशळेमध्येसुद्धा ते प्रिेश करते. वनयत  [‘वनयत’ यािा अथग पां. 
नारायण तीथग याांनी साांख्यिांवद्रकेत ‘मयावदत’ म्ह. प्रत्येक पुरुिाशी सांबद्ध (Limited), म्हणून प्रत्येक पुरुिास स्ितांत्र असा वदला आहे.] 

(वनत्यां) म्हणजे आवदसृष्टीपासून महाप्रलयापयिंत ते असते. ‘महदावदसूक्ष्मपयिंतम्’ (‘महत् तत्त्िापासून 
तन्मात्राांपयिंत’) यािा अथग महत्, अहांकार, अकरा इांवद्रये, पाि तन्माते्र येथपयिंत या सिांिा समुदाय 

[सूक्ष्म देहाला हात, पाय इत्यादी अियि नाहीत.] हेि सूक्ष्म शरीर ‘शाांत’, ‘घोर’ आवण  ‘मूढ’ अशा इांवद्रयाांनी युि 
असल्यामुळे त्यालाही  ‘विशिे’ [जरी सूक्ष्म शरीर ‘सूक्ष्म’ असले तरी तन्मात्राांप्रमाणे ते अविशेि नाही. कारण ते शाांत, घोर, मूढ 

इत्यादी विशेिाांनी युि असलेल्या इांवद्रयाांनी सांपन्न असल्यामुळे ‘विशेि’ आहे, असा िािाथग.] असे म्हटले आहे. 

 
शांका- ‘हेि (म्ह. सूक्ष्म) शरीर पुरुिाच्या िोर्ािे आश्रयस्थान असू दे. प्रत्यक्ष वदसणाऱ्या सहा 

कोशाांनी युि असलेल्या (स्थूल) शरीरािी काय आिश्यकता आहेॽ’ यािर (ग्रांथकार) उत्तर देतो-
‘सांसरवत’ [यालाि आपण जन्म आवण मरण असे म्हणतो. पहा-   

‘पुनरवप जननां पुनरवप मरणां पुनरवप जननीजठरे शयनम् । 
इह सांसारे खलु दुस्तारे कृपयाऽपारे पावह मुरारे ॥ 
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-शांकरािायग (‘िज र्ोविन्दम्’)] (‘एका देहातून दुसऱ्यात सांिार करते.’) म्हणजे पुन्हा पुन्हा, घेतलेले 
सहा कोशाांिे शरीर (हे) (सूक्ष्म शरीर) सोडते आवण पुन्हा पुन्हा ते घेते. काॽ तर ‘वनरुपिोर्’ 
असल्यामुळे; म्हणजे सहा कोशाांनी युि अशा िोर्ाांिे आश्रयस्थान असलेल्या (स्थूल) शरीरािािून, िोर् 
घेण्यास सूक्ष्म शरीर असमथग असते. त्यामुळे ते (स्थूल देहाांतून) वफरत राहते. 

 
यािर कोणी शांका घेईल की, ‘सांसार (एका देहातून दुसऱ्या देहात जाणे) हा पुण्य आवण पाप 

याांच्यामुळे प्राप्त होणारा आहे. आवण सूक्ष्म शरीरािा त्याच्याशी (म्ह. पुण्यपापाांशी) सांबांध नसतो. तर ते 
कसे एका देहातून दुसऱ्यात असे वफरत राहतेॽ’ याला (ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘िािाांनी युि होऊन.’ 
यािा अथग धमग, अधमिं, ज्ञान, अज्ञान, िैराग्य, आसिी, ऐश्वयिं आवण ऐश्वयािाि हे िाि आहेत. त्याांच्याशी 
सांबद्ध बुद्धी असते तर त्या (बुद्धी) शी सांबांवधत सूक्ष्म शरीर असते. म्हणून तेही िाियुि असते. याला 
दृष्टाांत सुर्ांधी िाफ्यािी फुले ठेिलेल्या िस्त्रािा ते ज्याप्रमाणे त्या फुलाांशी सांबांध आल्यामुळे सुर्ांवधत होते, 
त्याप्रमाणे या (धमग इत्यादी) िािाांशी सांबांध आल्यामुळे सूक्ष्म शरीर स्थूल देहातून वफरत असते. 
 

आता असे वििाराल की, ‘प्रकृतीप्रमाणे ते सूक्ष्म शरीर महाप्रलयातही का वटकत नाहीॽ’ याला 
(ग्रांथकार) उत्तर देतो- ‘वलङ र्म्.’ (यािी व्युत्पत्ती- लयां र्च्िवत इवत) लयाला जाते ते हे (सूक्ष्म शरीर 
या अथाने) कलर् असण्यािे कारण ते हेतुयुि (म्ह. कारणापासून उत्पन्न झालेले) आहे, असा िािाथग. 
४० 
 

यािर अशी शांका कोणी घेईल की, ‘अहांकार ि इांवद्रये याांिेसह बुद्धी एकटी का (देहादेहातून) 
वफरत राहत नाहीॽ जे (प्रत्यक्ष या) प्रमाणाने उपलब्ध नाही त्या सूक्ष्म शरीरािी काय जरूरॽ’ यािर  
(ग्रांथकार पुढील कावरकेत) म्हणतो-   
 
ज्य प्रम रे्ण (लभत, क गद इ.) आध र व च ि वचत्र लकव  ख ांब इत्य दींव च ि स वली र हत ि ही, त्य प्रम रे्ण 
वविेिं अि  (स क्ष्म िरीर ) व च ि[हा अथग िािस्पवतवमश्राांनी केला आहे.] बुद्धध्य वदक (वलङ गम्) विर ध र असे 
र हत ि ही. [ककिा-सूक्ष्म शरीर (वलङ र्म्) स्थूल शरीरािािून (विना विशिेैाः) वनराधार असे राहत नाही, असा अथग.] ------ ॥ ४१ ॥ 

 
‘वलङ र्’ म्हणजे बुद्धध्यावदक. (त्यािी व्युत्पत्ती-) कलर्नाद म्हणजे (प्रकृतीिे) ‘ज्ञान करून 

देते- यािरून’ (कलर् शब्द वसद्ध झाला.) ते (बुद्धध्यावदक) वनराधार असे राहू शकत नाही. जन्म आवण 
मरण याांच्या मध्यांतरात बुद्धध्यावदक ितगमान शरीराच्या आधाराने [ही अनुमानािी ‘प्रवतज्ञा’ आहे.] असतात. 
ज्याअथी ते (बुद्धध्यावदक) ितगमान पाि तन्मात्राांनी युि असून बुद्धध्यावदक असतात, त्याअथी.[हा 

अनुमानातील ‘हेतू’ आहे.] उदाहरणाथग-प्रत्यक्ष वदसणारे बुद्धध्यावदक (ितगमानकालीन- त्या िेळच्या शरीराच्या 
आधाराने [हे अनुमानातील ‘उदाहरण’ आहे. िरील अनुमानातून मेल्यानांतर पुनजगन्म होईपयिंत बुद्धध्यावदकाांना तत्कालीन देह आधाराला 

लार्तो हे वसद्ध केले. हा तत्कालीन देह म्हणजेि सूक्ष्म शरीर.]) असतात. 

 
‘विना विशिैेाः’ (‘विशिेाांिािून’) म्हणजे सूक्ष्म शरीरािािून, असा अथग. आवण याविियी 

आप्तििनही असे आहे- ‘आांर्ठ्याएिढ्ा पुरुिाला यमाने बळाने खेिून  [‘अांरु्ष्ठमात्रां पुरुिां वनश्चकिग यमो बलात्’-

महािारत (िनपिग सावित्र्याख्यान)] घेतले. येथे ‘अांरु्ष्ठमात्र’ (‘आांर्ठ्याएिढे’) या पदाने पुरुिािी सूक्ष्मता[‘पुरुि’ 

म्हणजे सूक्ष्म शरीर, यािी सूक्ष्मता.] सूवित होते. आत्म्याला खेिून घेणे अशक्य असल्याने (येथे) पुरुि म्हणजे 
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सूक्ष्म शरीरि होय. कारण ‘पुवर’ म्हणजे स्थूल शरीरात ‘शतेे’ (म्हणजे झोपते, राहते) (या 
व्युत्पत्त्यथाने) ते (सूक्ष्म-शरीर) सुद्धा पुरुि आहे------ ४१. 

 
अशा रीतीने सूक्ष्म शरीरािे अस्स्तत्ि वसद्ध केल्यािर ते कसे आवण कोणत्या हेतूने (देहादेहातून) 

वफरते, या दोन्ही र्ोष्टी (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
  

हे स क्ष्म िरीर (भोग व मोक्ष हे) रु्रुिं िप वसद्ध हह वेत म्प्हर्ण ि, (धमादी) विवमि आवर्ण 
(धमावदक ांचेही क रर्ण) िैवमविक य ांच्य िी सांबद्ध होऊि प्रकृतीच्य  हय र्कत्व मुळे (लकव - 
प्रभुत्व मुळे) िट ांप्रम रे्ण [नट ज्याप्रमाणे नाना प्रकारिी पाते्र होऊन रांर्िूमीिर िािरतो, त्याप्रमाणे देिादींिी शरीरे धारण करून 

सूक्ष्म देह येथे वफरत असतो; एकामार्ून अनेक सांसार थाटत असतो.] (ववववध नहर् ांत प्रकट होते....... ॥ ४२ ॥ 
 

(‘पुरुिाथगहेतुक’ म्हणजे) पुरुिाच्या िोर्मोक्षाच्या हेतूने प्रिृत्त झालेले. ‘वनवमत्त’ म्हणजे 
धमावदक आवण ‘नैवमवत्तक’ म्हणजे त्या त्या ‘वनकाया’ मध्ये (म्ह. प्राण्याांच्या स्थूल शरीरामध्ये) 
आपापल्या योग्यतेप्रमाणे (सत्त्ि, रजतमोरु्णाांनुसार) सहा कोशाांनी युि अशी शरीरे धारण करणे. (हे 
शरीरधारण ‘नैवमवत्तक’ म्हणण्यािे) कारण ते धमावदक कारणामुळे (‘वनवमत्ता’ मुळे) वनमाण होत असते. 
असे ‘वनवमत्त’ आवण ‘नैवमवत्तक’ त्याांिे वठकाणी जो प्रसांर् म्हणजे दृढ सांबांध (ककिा आसिी) (म्हणजे 
वनवमत्तनैवमवत्तकप्रसांर्) त्यामुळे कलर् म्हणजे सूक्ष्म शरीर नटाप्रमाणे प्रकट होते, ज्याप्रमाणे नट विविध 
िूवमका घेऊन कधी परशुराम, [िीरिवरत इत्यादी नाटकाांत.] तर कधी युवधवष्ठर, [िेणीसांहार इत्यादी नाटकाांत.] तर 
कधी ित्सराज [रत्नािली, स्िप्निासिदत्त इ. नाटकाांत.] (उदयन) होतो, त्याप्रमाणे सूक्ष्म शरीर ते ते विविध 
स्थूल शरीर धारण करून कधी देि, कधी मनुष्य, कधी पशू, तर कधी िनस्पती होते, असा िािाथग. 
‘परांतु अशा प्रकारिा प्रिाि त्याला कोठून वमळतोॽ’ असे वििाराल तर (ग्रांथकार) म्हणतो-‘प्रकृतीच्या 
सिगव्यापकत्िामुळे’. आवण याला (पोिक) पुराणििन असे आहे-‘प्रकृती ही सिगव्यापक (विश्वरूप) 
असल्यामुळे असा अद् िुत िमत्कार होऊ शकतो’ ... ४२ 

 
‘वनवमत्तनैवमवत्तकप्रसांरे्न’ असे जे (िरील कावरकेत) म्हटले, त्यातील ‘वनवमत्त’ आवण 

‘नैवमवत्तक’ याांिे िर्ीकरण (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 

(स ांख्यि स्त्र िुस र) धमादी (आठ) भ व 
२९८. हे खालील कोष्टकािरून स्पष्ट व्हािे-- 

िािााः 
  

    
(स्िािाविक) प्राकृतााः (४) िैकृतााः (नैवमवत्तक) 

   
     

करणाश्रवयणाः 
(८) 

कायाश्रवयणाः 
(८) 

 
‘स ांवसवद्धक’ अिात ‘प्र कृवतक’ (म्प्ह. स्व भ ववक) आवर्ण वैकृत (िैवमविक) असे वद्वववध होत. हे (भ व) 
बुद्धीच्य  आश्रय िे र हत त आवर्ण (गभािय त प्रववष्ट झ लेले रेत इ.) कलल वदक भ व हे िरीर च्य  
आश्रय िे र हत त असे वदस ि येते. ॥ ४३ ॥ 
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िैकृत म्हणजे िैकृवतक, म्हणजेि नैवमवत्तक. प्राकृवतक म्हणजे स्िािाविक, म्हणजेि साांवसवद्धक 
िाि. उदाहरणाथग, सृष्टीच्या आरांिी पवहले विद्वान िर्िान कवपल हे महामुनी धमग, ज्ञान, िैराग्य आवण 
ऐश्वयग याांनी सांपन्न असेि जन्मास आले, असे स्मृवतग्रांथाांत म्हटले जाते. िैकृत िाि असाांवसवद्धक होत. 
म्हणजेि ते (देितेिी आराधना इत्यादी) साधनाांिा अिलां ब करून वनमाण होतात. उदा. िाल्मीकी 
इत्यादी महिींिे (िाि). यािप्रमाणे अधमग, अज्ञान, आसिी, ऐश्वयािाि हेही प्राकृवतक आवण िैकृवतक 
असे दोन प्रकारिे होत. ‘हे कुठे वदसून येतातॽ’ असे वििाराल तर (ग्रांथकार) म्हणतो-‘ते करणाच्या 
आश्रयाने राहतात.’ ‘करण’ म्हणजे बुद्धी, (तसेि) ‘कायग’ म्हणजे शरीर त्याांच्या आश्रयाने राहणारे. 
(म्हणजे अनु्मे करणाश्रयी ि कायाश्रयी होत.) 
 

त्याच्या (म्ह. शरीराच्या) अिस्था-कलल (म्ह वपत्यािे िीयग आवण मातेिे रि यािा सांबांध), 
बुद् बुद (सूक्ष्म स्फोट), माांस, पेशी, हात, अांड इत्यादी अियि (बोटे इत्यादी पोट-अियि) या (र्िगस्थ) 
होत. त्यातून (र्िातून) बाहेर आलेल्या बालकाच्या शशैि, कौमायग, तारुण्य आवण िाधगक्य या (िार) 
अिस्था होत. (हे शरीराच्या आश्रयाने राहणारे नैवमवत्तक िाि).----  ४३ 

‘वनवमत्त’ आवण ‘नैवमवत्तक’ हे समजले; पण ‘कोणत्या वनवमत्तािे कोणते नैवमवत्तक?’ असे 
वििाराल, तर (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 
 धमािे [यािे स्पष्टीकरण पूिी आले आहे. ‘यतोऽयायुदयवनाःश्रेयसप्रावप्ताः स धमगाः’ अशी व्याख्याही वदली आहे. सारबोवधनीटीकेत केिल 

शुद्ध असे परकहसािर्मजत जप इत्यादी साधन आवण यार् इत्यादी याला ‘धमग’ असे म्हटले आहे.] (म्प्ह. धमाच्य  अिुष्ठ ि िे) (स क्ष्म 
देह ल ) वरची [िरिी र्ती (ऊध्ििं र्मनम्) म्हणजे (१) ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐांद्र, र्ाांधिग, याज्ञ, वपतलृोक इ. लोकाांत र्ती असे 
सारबोवधनीटीकेत म्हटले आहे. (२) या जन्मीसुद्धा ऊध्िगम् म्हणजे श्रेष्ठ, अखांड समाधानािी स्स्थती, वनरहांकार, आनांद यािी प्राप्ती होते असा अथग 

होईल.] गती वमळते अधमािे [अधमिं म्हणजे धमाच्या उलट. ज्याने अयायुदय (ऐवहक समृद्धी) ि वनाःश्रयेस (परम कल्याण) वमळत नाहीत तो 

अधमग. शास्त्रवनविद्ध आिरण, परपीडा इत्यादी हा अधमग होय, असे सारबोवधनीटीकेत म्हटले आहे.] ख लची [कवनष्ठ ककिा खालिी र्ती म्हणजे 
(१) रौरि, महारौरि, िवहन, िैतरणी, कुां िीपाक, तावमस्र, अांधतावमस्र इ. नरक लोक असे स्पष्टीकरण सारबोवधनीटीकेत वदले आहे. (२) अतल, 
वितल, महातल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादी लोक असे स्पष्टीकरण िरील टीकेच्या तळटीपेत वदले असून पां. द. िा. जोर् याांनीही 

ते स्िीकारले आहे.] गती वमळते; आवर्ण ज्ञ ि िे [१) आत्मसाक्षात्कार-सारबोवधर्ी  २) प्रकृवतपुरुिाच्या विन्नतेिे वनवश्चत ज्ञान म्ह. 

वििेकज्ञान.-द. िा. जोर्.] मोक्ष वमळतो. आवर्ण य उलट (म्प्ह अज्ञ ि िे) बांध प्र प्त होतो.  ॥ ४४ ॥ 

 
‘धमांने िरिी र्ती वमळते’ म्हणजे स्िर्ग [िाूः, िुिाः, स्िाः, महाः, जनाः, तपाः, सत्यम् या लोकाांमध्ये.] इत्यादी 

लोकाांमध्ये जाणे होते. ‘अधमाने खालिी र्ती वमळते,’ म्हणजे सुतल इत्यादी लोकाांमध्ये (जाणे होते). 
‘आवण ज्ञानाने मोक्ष प्राप्त होतो.’ जोपयिंत (पुरुि) वििेकज्ञान प्राप्त करून घेत नाही, तोपयिंन्ति प्रकृती 
कायग करत असते; आवण वििेकज्ञान झाल्यािर कृतकृत्य झाल्यामुळे वििेकज्ञान झालेल्या पुरुिापासून 
वनिृत्त होते. याबद्दल असे म्हटले आहे की, ‘वििेकज्ञान होईपयगन्त प्रकृतीिी हालिाल (प्रिृत्ती) िालू 
असते.’ याउलट म्हणजे हे सत्य वििेकज्ञान नसल्यामुळे  [‘शरीर, मन, बुद्धी हेि मी आहे’ असा अध्यास असल्यामुळे.] 
बांध प्राप्त होतो. आवण तो बांध तीन प्रकारिा आहे- प्राकृवतक, िैकृवतक आवण दावक्षणक. त्याांपैकी जे 
प्रकृतीला आत्मा समजून वतिी उपासना करतात त्याांिा बांध ‘प्राकृवतक’ होय. त्याबद्दल पुराणात, 
प्रकृतीकडे सिग लक्ष असलेल्याांना उदे्दशून असे म्हटले आहे- ‘प्रकृतीिे कितन करणारे सांपूणग एक लक्ष 
ििेपयगन्त (बद्ध होऊन) पडलेले असतात.’ जे विकाराांिीि म्हणजे पांि महािूते, इांवद्रये, अहांकार, बुद्धी 
याांिीि पुरुि समजून उपासना करतात, त्याांिा ‘िैकावरक’ बांध असतो. त्याांच्याबद्दल (पुराणात) असे 
म्हटले आहे- ‘इांवद्रयाांिे कितन करणारे दहा मन्िांतरापयिंत[मनिाः = स्िायांिुिादयाः, तेिाां अन्तरम् =  अिकाशाः = 

मन्िांतरम्. िार युरे् X ७१ इतका कालािधी.] येथेि (बद्ध होऊन) राहतात. जे महािूताांिी (आत्मा समजून) 
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उपासना करतात. ते सांपूणग शांिर मन्िांतराांपयिंन्त आवण अहांकारािी उपासना करणारे हजार 
मन्िांतराांपयगन्त (बद्ध होऊन) राहतात. बुद्धीिी (आत्मा समजून) उपासना करणारे सांतापापासून मुि 
होऊन दहा हजार मन्िांतराांपयगन्त (बद्ध होऊन) राहतात.’ ‘हे िैकृवतक बांध असलेले लोक िस्तुताः 
‘विदेह [अशीही त्याांना सांज्ञा आहे.] असतात.’ 
 

इष्ट [इष्ट- एकास्ग्नकमगहिनां ते्रत्यायाां यच्च हूयते । 

 अांतिेद्याां ि यद्दानवमष्टां तदवमधीयते ॥] (म्ह. अस्ग्नहोत्रादी यज्ञयार्) आवण पूतग [पूतग-िापीकूपतडार्ावद देितायतनावन ि 
। अन्नप्रदानमारामााः पूतमध्यााः प्रिक्षते ॥ 

पहा-‘इष्टापूतिं मन्यमाना िवरष्ठां-’ इ. (मुण्डकोपवनिद् १, २, १०)] (म्ह. िापी, कूप, तलाि, बार्ा इ. लोकोपयोर्ी सत्कमे) 
करणाराांना दावक्षणक [(१) हे कमगठ लोक दवक्षणायन मार्ाने िांद्रलोकी जातात; म्हणून त्याांना  
 ‘दावक्षणक’ बांध वनमाण होतो. 
ककिा (२) दवक्षणासांबद्धा दावक्षणकााः’-  
दवक्षणायाां प्रसतृाः दावक्षणकाः- सारबोवधनी. 
 म्हणजे कमगसमाप्तीनांतर जे द्रव्य दान 

म्हणून वदले जाते त्या सांबांधीिा (बांध).] हा बांध असतो. कारण पुरुितत्त्ि न जाणणारा इष्टापूतग करणारा (दानशरू), 
त्याच्या मनािर िासनेिा पडदा असल्याने बांधनात अडकतो ------ ४४ 

 
वैर ग्य मुळे प्रकृतीत (व वतच्य  क यांत) (मिुष्ट्य च ) लय होतो. रिोगुर्ण र् स ि विमार्ण 

होर्ण री िी आसक्ती, वतच्य मुळे (िन्द्ममरर्णनहर्ी) सांस र विमार्ण होतो (लकव -क मिोध दीर् स ि 
सांस र होतो). ऐश्वयामुळे (कोर्णत्य ही) इच्छेच  ब ध होत ि ही; आवर्ण य उलट (ऐश्वयाभ व मुळे) 
त्य ववरुद्ध स्स्िती (म्प्ह इच्छेच  ब ध) सांभवते. ------ ॥ ४५ ॥ 
 

‘िैराग्यामुळे प्रकृतीत लय होतो’ यािा अथग पुरुिािे तत्त्ि न जाणणाऱ्या माणसािा केिळ 
िैराग्यामुळे प्रकृतीत लय होतो, असा आहे. ‘प्रकृवत’ या शब्दाने प्रकृतीिे कायग असलेला महत्-तत्त्ि, 
अहांकार, महािूते, इांवद्रये ही समजािीत. त्याांिे वठकाणी आत्मबुद्धी ठेिून त्याांिी उपासना केल्यास 
त्याांमध्ये लय होतो. राजस (= रजोरु्णामुळे उत्पन्न) आसिीमुळे सांसार उत्पन्न होतो. येथील ‘राजस’ 
या शब्दािरून रजोरु्ण हा दुाःखदायक असल्यामुळे सांसारािी दुाःखमयता सूवित केली आहे. 
ऐश्वयामुळे[अवणमादी वसद्धी.] बाध होत नाही,- (अथात) इच्िेिा. कारण ईश्वर (म्ह. ऐश्वयगसांपन्न मनुष्य जे 
इस्च्ितो[म्हणजे त्यािी इच्िा पुरी होते.] तो करतो.) विपयगय (म्हणजे या उलट पवरस्स्थती) असल्यास म्हणजे 
ऐश्वयग नसल्यास त्याविरुद्ध स्स्थती होते. म्हणजे सिग बाबतीत इच्िेिा बाध होतो, असा िािाथग. ------ 
४५ 
 

धमग इत्यादी जे बुद्धीिे आठ िाि, ते एकवत्रतपणे ककिा विस्ताराने मुमुक्षूांना स्िीकायग  [कोणते 

स्िीकारण्याजोरे् ि कोणते त्यार् करण्याजोरे्.] ककिा त्याज्य कसे आहेत ते दाखविण्यासाठी (ग्रांथकार) एकवत्रतपणे 
(ककिा सांके्षपाने) (पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 

‘ववर्यपय, [या सांज्ञाांिे स्पष्टीकरण िाष्यात येणारि आहे. इांग्रजीत त्याांिे िािाांतर अनु्मे Error, Disability, Contentment 

आवण Suceess असे करण्यात आले आहे. (डॉ. र्ांर्ानाथ झा.)] अिवक्त, तुवष्ट आवर्ण वसवद्ध’ अिी ि वे असलेली 
बुद्धीची सृष्टी आहे आवर्ण गुर्ण ांच्य  वविंमतेमुळे [‘विमदात्’ यािे िािाांतर=क्षोिामुळे.] होर्ण ऱ्य  (र्रस्र्र ांच्य ) 
उर्मदामुळे वतचे र्न्न स भेद होत त ..  ॥ ४६ ॥ 
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ज्याच्यामुळे प्रतीती- अनुिि येतो तो प्रत्यय; म्हणजे बुद्धी. वतिी सृष्टी. वतच्या सांदिात ‘विपयगय’ 
म्हणजे अज्ञान; आवण अविद्या. [अविद्या, अस्स्मता, रार्दे्वि ि अविवनिेश हे िांिक्लेश होत.] हा बुद्धीिा धमग आहे. 
इांवद्रयाांच्या विकलतेमुळे होणारी ‘अशवि’ हाही बुद्धीिाि धमग आहे. ज्याांिे पुढे िणगन करण्यात येणार 
आहे ते ‘तुवष्ट’ आवण ‘वसवद्ध’ हेही बुद्धीिेि धमग होत. त्याांपैकी ‘विपयगय’, ‘अशवि’ आवण ‘तुवष्ट’ याांमध्ये 
(पूिी [साांख्यकावरका ४३- ४४.] साांवर्तलेल्या) धमादी साताांिा- अथात ‘ज्ञान’ िर्ळून- योग्यतेनुसार [अज्ञानािा 

विपयगयामध्ये; अधमिं, िैराग्यािाि, ऐश्वयािाि याांिा अशिीमध्ये आवण धमग, िैराग्य याांिा तुष्टीमध्ये अांतिाि होतो.] अांतिाि होतो. 
आवण ‘वसद्धी’ मध्ये ज्ञानािा, असे समजािे. (आता त्याांिा) विस्तार (ग्रांथकार) साांर्तो-‘आवण त्यािे 
िेद पन्नास आहेत.’ काॽ तर रु्णिैिम्यविमदामुळे (रु्णाांच्या वििमतेमुळे होणाऱ्या परस्परक्षोिामुळे). 
यािे स्पष्टीकरण रु्णाांिे िैिम्य म्हणजे एक तर एकािे इतर दोघाांच्यापेक्षा अवधक सामथ्यग, ककिा दोघाांिे 
वमळून वतसऱ्यापेक्षा (अवधक सामथ्यग); ककिा एक तर एकािे इतर दोघाांहून दुबगलत्ि ककिा दोघाांिे 
वमळून वतसऱ्याहून दुबगलत्ि. आवण (रु्णाांिी) ती दुबगलता ककिा समथगता थोडी, मध्यम ककिा अवधक 
अशा प्रमाणात प्रत्येक कायानुसार अनुमानाने समजली जाते. तेव्हा असे हे रु्णाांिे िैिम्य. त्यामुळे त्याांिा 
उपमदग होतो. म्हणजे एकेकया ककिा दोघादोघा कमी सामथ्याच्या रु्णाांिा परािि होतो. त्यामुळे 
‘त्याांिे पन्नास िेद होतात’ असे म्हटले....  ४६ 

 
 त्याि पन्नास िेदाांिी र्णना (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) करतो- 
   

‘ववर्यपय ’चे र् च भेद आहेत; आवर्ण इांवरय ांच्य  ववकलतेमुळे ‘अिक्ती’ चे अठ्ठ वीस भेद आहेत. 
‘तुवष्ट’ िऊ प्रक रची आहे आवर्ण ‘वसद्धी’ आठ प्रक रची आहे... ॥ ४७ ॥ 
 

विपयगयािे (म्ह. विपरीत ज्ञानािे) िेद अविद्या, अस्स्मता, रार्, दे्वि ि अविवनिेश हे असून त्याांना 
अनु्मे तम, मोह, महामोह, तावमस्र आवण अांधतावमस्र अशी नािे आहेत. कारण विपयगयापासून वनमाण 
होणारे अस्स्मतावदक हे विपरीत ज्ञानाच्या (विपयगयाच्या) स्ििािािे आहेत. ककिा ज्याअथी अविदे्यमुळे 
(म्ह. अज्ञानामुळे) पदाथािे ज्ञान विपरीततेने वनवश्चत केले जाते (म्ह. पदाथग िुकीने जाणला जातो), 
त्याअथी त्याि स्ििािािे अस्स्मतावदक असल्यामुळे तेही पदाथािे िुकीिे ज्ञान करून देतात. म्हणूनि 
िर्िान िािगर्ण्य (हे साांख्यािायग) ‘अविद्या ही पाि प्रकारिी आहे’ असे म्हणतात. ..  ४७ 
 
 आता विपयगयाच्या पाि िेदाांिे पोटिेद (ग्रांथकार) साांर्तो-   
 तम चे भेद आठ प्रक रचे आहेत; आवर्ण मोह चेही वततकेच. मह मोह दह  प्रक रच  आहे. त वमस्र 
अठर  प्रक रच  अस ि अांधत वमस्रही वततक च आहे... ॥ ४८ ॥ 
 

तमािे म्हणजे (तम नािाच्या) अविदे्यिे आठ प्रकारिे िेद आहेत. अव्यि (= प्रकृती), महत्, 
अहांकार, पाि तन्माते्र हे जे अनात्म (आत्मविन्न पदाथग) त्याांना हे आत्मा (पुरुि) आहेत असे समजणे ही 
अविद्या म्हणजे तम. (तमािे) आठ प्रकारिे वििय असल्यामुळे त्यािे आठ प्रकार आहेत. ‘मोहस्य ि’ 
(‘आवण मोहािेही’) या वठकाणी ‘ि’ (‘ = आवण) शब्दाने ‘आठ प्रकारिे िेद’ अविपे्रत आहेत. 
(अवणमादी) आठ प्रकारिे ऐश्वयग प्राप्त झाल्यािर ‘आम्हाांला अमृतत्ि (अमरपण) वमळाले असा अविमान 
बाळर्णारे देि आपले अवणमावदक (ऐश्वयग) शाश्वत आहे असा जो अविमान बाळर्तात तोि हा अस्स्मता-
मोह. आठ प्रकारिे ऐश्वयग ि त्या (मोहा) िा वििय असल्यामुळे तो (ही), आठ प्रकारिा होतो. ‘महामोह 
दहा प्रकारिा, यािे स्पष्टीकरण असे-‘महामोह’ म्हणजे अनुरार् म्हणजे आसिी शब्दादी पाि वििय, 
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त्याांिे वदव्य आवण लौवकक असे प्रत्येकी दोन प्रकार असे एकूण जे दहा प्रकारिे वििय त्या 
अनुरार्विियाांबद्दलिा अनुरार् ककिा आसिी म्हणजे महामोह. त्यािे वििय दहा प्रकारिे असल्यामुळे 
तोही दहा प्रकारिा होतो. ‘तावमस्र’ म्हणजे दे्वि. तो अठरा प्रकारिा असतो. शब्दादी दहा वििय 
स्ििािताः अनुरार् वनमाण करणारे असतात. परांतु अवणमादी ऐश्वयग हे स्ििािताः तसे अनुरार् वनमाण 
करणारे नसते. परांतु अनुरार्ािा वििय असणारे जे शब्दादी वििय त्याांच्या प्राप्तीिे (उत्तम) साधन ते 
अवणमादी असतात. आवण ते उपस्स्थत असलेले शब्दादी वििय (विरोधी असल्यामुळे एकमेकाांना प्रवतबांध 
करतात. (त्यामुळे अनुरार्ािी जार्ा दे्वि घेतो.) आवण अवणमावदक तर स्ििािताःि दे्विस्िरूप असतात. 
म्हणून दहा शब्दादी (वििय) आवण आठ अवणमावदक वमळून जे अठरा त्याांच्या विियीिा दे्वि म्हणजे 
‘तावमस्र’. यािे अठरा वििय असल्यामुळे तो अठरा प्रकारिा असतो, असा िािाथग. 
 

‘अांघतावमस्रही तसाि आहे’. ‘अांधतावमस्र’ म्हणजे अविवनिेश (म्ह. त्रास, िय). ‘तथा’ 
(‘तसाि’) या शब्दाने ‘अठरा प्रकारिा’ हे (त्यास)जोडून घ्यायिे आहे. देिाांना अवणमावदक आठ 
प्रकारिे ऐश्वयग प्राप्त झाल्यािर शब्दादी (दहा) विियाांिे िोर् घेत असताना ‘आमिे शब्दादी िोग्य वििय 
आवण अवणमावदक त्याांिे उपाय याांिे असुर िर्ैरे अपहरण करतील कायॽ’ अशी िीती िाटते. ती ही 
िीती म्हणजे अविवनिेश, म्हणजे अन्धतावमस्र. त्यािे अठरा वििय असल्यामुळे तो ‘अठरा प्रकारिा’. 
असा हा पाि प्रकारिा विपयगय त्याच्या पोटिेदाांसह [तमािे आठ प्रकार + मोहािे आठ प्रकार + महामोहािे दहा प्रकार + 

तावमस्रािे अठरा प्रकार + अांधतावमस्रािे अठरा प्रकार = बासष्ट प्रकार ‘विपयगयािे’ ...] (एकूण) बासष्ट प्रकारिा आहे, असा 
अथग ------ ४८ 
 

तेव्हा अशा रीतीने ‘विपयगया’िे पाि प्रकार साांवर्तल्यािर (ग्रांथकार) अठ्ठािीस प्रकार असलेली 
‘अशिी’ ‘एकादश’ इत्यादी (कावरकेने) साांर्त आहे-   
 

बुद्धीच्य  दोिं ांसह इांवरय ांचे अकर  दोिं (लकव  वैगुण्ये) हीच ‘अिक्ती’ असे म्प्हटले आहे. ‘तुवष्ट, 
आवर्ण वसवद्ध, य ांच्य  ववर्रीततेमुळे बुद्धीची वैगुण्ये सतर  होत त. ------  ॥ ४९ ॥ 
 

इांवद्रयाांिे दोि हे बुद्धीच्या दोिाांिी कारणे म्हणून साांवर्तली आहेत. ते अशिीिे स्ितांत्र प्रकार 
नव्हेत. इांवद्रयाांिे अकरा दोि असे-   
 

बवधरपणा (बवहरेपणा), कोड असणे, आांधळेपणा, िि नसणे, िास न येणे, मुकेपणा, थोटेपणा, 
पाांर्ळेपणा, नपुांसकता, बद्धकोष्टता आवण मांदपणा. हे दोि अनु्मे कान इत्यादी इांवद्रयाांिे आहेत. 
यामुळे (म्ह. इांवद्रयाांच्या या िैरु्ण्यामुळे) बुद्धीिी आपापल्या कायात वततक्याि प्रकारिी विकलता 
(अशवि) उत्पन्न होते. कारण, कारण आवण कायग याांच्यातील एकरूपता या अविप्रायाने त्याांिे 
सामानावधकरण्य [‘उदे्दश्यविधेयिािेन अविन्नप्रवतपादनम्’- सारबोवधनी. एकाि िाक्यात दोघाांना उदे्दश्य ि विधेय बनिून दोन्ही एकि 
आहेत असे साांर्णे; एकाि विििीत ही दोन्ही असणे. येथे ‘इांवद्रयिधााः अशविाः’ (इांवद्रयाांिी िैरु्ण्ये ही अशिी होय.) असा उदे्दश्यविधेयिाि 
ि सामानावधकरण्य आहे. इांवद्रयािी िैरु्ण्ये ही िस्तुताः अशिीिी कारणे आहेत; स्िरूप नव्हे. म्हणून येथील सामानावधकरण्य हे कायग ि 

कारण याांच्यातील एकरूपतेच्या अनुरोधाने समजािे, असा िािाथग.] साांवर्तले. 

 
तुष्टी (म्ह. खोटे समाधान) नऊ प्रकारिी असते असे साांवर्तले. (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) 

त्याांिी र्णना करीत आहे- 
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प्रकृवत, उर् दि, क ल आवर्ण भ ग्य [‘िोर्’ असाही पाठ आहे.] ि व च्य  च र आध्य स्त्मक (तुवष्ट) 
आवर्ण (िब्द दी) वविंय ांच्य  वैर ग्य मुळे होर्ण ऱ्य  र् च ब ह्य ‘तुवष्ट’, अि  िऊ ‘तुवष्ट’ म िल्य  आहेत --
---- ॥ ५० ॥ 

 
‘आत्मा हा प्रकृतीहून विन्न आहे’ हे (सामान्यताः) जाणून जो मनुष्य खोया ककिा िोंदू रु्रूच्या 

उपदेशाने सांतुष्ट होऊन श्रिण, मनन इत्यादीने स्िताः वििेक करून आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करत 
नाही त्याच्या िार आध्यास्त्मक तुष्टी होत. प्रकृतीहून िेर्ळ्या असलेल्या आत्म्याच्या सांबांधात त्या तुष्टी 
असतात त्यामुळे त्या आध्यास्त्मक होत. त्या कोणत्याॽ तर (ग्रांथकार) म्हणतो- प्रकृवत, उपादान, काल 
ि िाग्य नािाच्या ‘प्रकृवत’ इत्यादी नािे (आख्या) आहेत ज्याांिी त्या ‘प्रकृत्युपादानकालिाग्याख्या’ 
झाल्या (अशा म्हटल्या.) त्याांपैकी ‘प्रकृवत’ नािािी ‘तुवष्ट, अशा प्रकारिी- वििेकािा[प्रकृतीहून आत्मा विन्न 

आहे, असा प्रत्यक्ष अनुिि.] साक्षात्कार हा प्रकृतीिा विवशष्ट (स्िािाविक) पवरणाम आहे; आवण तो प्रकृतीि 
करून देते. म्हणून त्याच्या ध्यानािा अयायास करण्यािी जरूरी नाही. तेव्हा बाळा,  [वशष्यास उदे्दशून.] असाि 
स्िस्थ रहा. ‘असा कोणी तरी (तथाकवथत साधूने) उपदेश केला असता, ज्याला उपदेश केला त्या 
वशष्यािी प्रकृतीसांबांधीिी जी ‘तुवष्ट’ ‘प्रकृवत-आख्या’ (प्रकृवत नािािी) वतला ‘अम्िस्, [साांख्यािायांनी या 
तुष्टीला ‘अम्िस्’ असे म्हटले आहे. ही पाण्याप्रमाणे स्िच्ि आवण उपदेशरूपी शब्दाांतून वनमाण होत असल्यामुळे वतला तसे (अम्िस्) म्हटले 

आहे.] असे म्हणतात. 

 
‘जरी प्रकृतीच्या योर्ाने (स्ििािताः) होणारे (हे) वििेकािे ज्ञान (असले तरी) ते केिळ 

प्रकृतीमुळे मुळीि होत नाही; तसे जर झाले असते तर ‘प्रकृवत’ ही सिांना सिग काळी उपलब्ध 
असल्यामुळे सिांना सरसकट ते होत रावहले असते; (परांतु तसे घडत नाही.) तर प्रव्रज्येमुळे (म्ह. 
सांन्यासामुळे) मात्र ते (ज्ञान) होते. म्हणून आयुष्मन्, [वशष्याला उदे्दशून तथाकवथत रु्रू म्हणतो.] तू सांन्यास घे. 
ध्यानािा अयायास करण्यािी आिश्यकता नाही’ असा उपदेश (अनवधकारी रु्रूने) केला असता 
(वशष्याला) जी वमळते ती ‘उपादान’, [साक्षात्कारासाठी वशष्य वतिे ‘उपादान’ = (स्िीकार) करतात म्हणून वतला ‘उपादान’ 

असे नाि आहे.] नािािी ‘तुवष्ट’ वतला ‘सवललम्’ [वतला असे म्हणण्यािे कारण बीजापासून अांकुर उत्पन्न होण्यास जसे सवललािे 

साहाय्य लार्ते, तसे साक्षात्कारासाठी प्रकृतीस सांन्यासािे साहाय्य लार्ते.] असे (साांख्यािायांनी) म्हटले आहे. 

 
‘पण हा सांन्याससुद्धा तत्काळ मोक्ष देत नाही. तर योग्य काळ येण्यािी िाट पाहून (यथािकाश) 

तुला वसद्धी वमळिून देईल. (तर वशष्या,) तू विनाकारण उतािीळ होऊ नकोस-’ असा (कोणातरी िोंदू 
रु्रूने) उपदेश केला असता (वशष्याला) जी ‘तुवष्ट’ होते वतला ‘काल’ असे नाि आहे वतलाि 
‘मेघ’[‘शेतात पाऊस पडला असता पेरलेले बी उर्िण्यास जरी त्यािे साहाय्य झाले, तरी ते शेत एकदम न उर्िता त्याला जशी कालािी 
अपेक्षा असते तशी सिगकमगसांन्यासालाही कालािी अपेक्षा असते; (द. िा. जोर् साांख्य. कौमुदी- प्रकाश पृ. ७९) यात मेघिृष्टी झाल्यािर पीक 
येण्यास काळ लार्तो म्हणून या तुष्टीला ‘मेघ’ हे दुसरे नाि पडले आहे. पहा-   
 कृषे्टिृगवष्टसमायोर्ाद् दृश्यन्ते फलवसद्धयाः । 

 तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैिाकाले कथञ्चन ॥ ‘ओघ’ असाही पाठ आहे.] असेही म्हटले जाते. ‘परांतु जे वििकेज्ञान 
प्रकृवत, काल ककिा उपादान याांनीही होत नाही, ते िाग्यानेि होते. म्हणूनि मदालसेिी [मदालसा ही र्ांधिगराज 
विश्वािसू यािी मुलर्ी. कुिलयाश्व या राजपतु्राशी वतिा वििाह झाला. ऋविजनाांिे रक्षण करण्यासाठी वतिा पती प्रिासाला दूर रे्ला असता, 
त्याच्या शत्रूने ‘तुझ्या पतीच्या वजिािर सांकट ओडिेल’ असा खोटा वनरोप देऊन वतला फसिले. ती पवतव्रता असल्याने लरे्ि वनष्प्राण झाली. 
त्यानांतर कुिलयाश्वाच्या एका ‘अश्वतर’ नािाच्या नार्राज वहतकितकाने शांकराकडून िर वमळिनू आपल्या फणाांतून वतला वजिांत करून परत 
वदली. नांतर कुिलयाश्वापासून वतला पतु्र झाले. त्याांना वतने लहानपणापासून ‘तू शुद्ध, बुद्ध, वनरु्गण-वनरांजन आहेस तुला माया नाही. तू वनत्यििु ि 
वनत्य आनांदरूप, सद्-रूप आहेस’ असा उपदेश केला, अशी परुाणात कथा आहे. पहा- 
 ‘शुद्धोऽवस बुद्धोऽवस वनरांजनोऽवस, सांसारमायापवरिर्मजतोऽवस । 
 मुिस्ििािाः सदानन्दरूपो,  मदालसा िािमुिाि पुत्रम् ॥’ 
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त्याप्रमाणे ते आत्मज्ञानी झाले. हे त्या मुलाांिे िाग्यि म्हणायिे.] मुले अत्यांत लहान असताना आपल्या आईच्या उपदेशानेि 
वििकेज्ञान वमळिनू मुि झाली. म्हणनू िाग्य हेि (मोक्षािे) कारण आहे, दुसरे नाही- ’ असा (कोणी 
वशष्याला) उपदेश केला असता त्याला जी  ‘तुवष्ट’ होते वतला िाग्य असे नाि आहे. वतला ‘िृवष्ट’[वहला ‘िृवष्ट’ 

म्हणण्यािे कारण ती पजगन्यिृष्टीप्रमाणे मोक्षफलास उपयुि असते.]  असेही म्हटले जाते. 

 
(आता ग्रांथकार) ‘बाह्य तुवष्ट’ दाखवितो. विियाांपासून परािृत्त झाल्यामुळे या पाि ‘बाह्य तुवष्ट’ 

सांिितात. प्रकृती, महत्, अहांकार इत्यादी आत्मविन्न पदाथांना (अथात बाह्य पदाथांना) आत्मा 
समजणाऱ्या एखाद्याला िैराग्य (उत्पन्न झालेले) असताना ज्या सांिितात त्याांना ‘बाह्य तुवष्ट’ म्हणतात. 
कारण आत्मज्ञान नसताना अनात्म पदाथांना उदे्दशून त्या प्रिृत्त होतात. आवण त्या तुष्टी िैराग्य वनमाण 
झाले असताना सांिित असल्याने, (आवण) िैराग्याला पाि कारणे असल्यामुळे िैराग्यही पाि प्रकारिे 
होते; म्हणून तुष्टीही पाि होत, असे समजािे. ज्यामुळे (विियाांपासून) ‘उपरती’ (पराङ मुखता) होते तो 
उपरम म्हणजे िैराग्य. विियाांपासून उपरम तो विियोपरम. वििय हे िोग्य असे शब्दादी  [शब्द, स्पशग, रूप, 

रस ि र्ांध.] पाि होत. तेव्हा उपरमही पाि प्रकारिे. उदाहरणाथग, (धनािे) अजगन, (त्यािे) रक्षण, 
(त्यािा) ऱ्हास. िोर् आवण कहसा याांच्यातील दोि जाणल्यामुळे वनमाण होणारे पाि प्रकारिे उमरम होत 
त्याांपैकी धनाजगन करण्यािे सेिा इत्यादी मार्ग आहेत. ते सेिकादींना दुाःखी करतात. ‘उद्धट अशा दुष्ट 
मालकाच्या द्वारपालाने आपल्या हाताने  [‘हस्त’ या ऐिजी ‘दस्ण्ड’ असा एक पाठ आहे. तो स्िीकारल्यास ‘दण्डधारी 

दाररक्षकाने वदलेल्या...’ (इत्यादी बाकीिे तसेि) असा अथग होईल.] वदलेल्या ियांकर र्िाांडीिे जे दुाःख होते, ते आठिून 
कोणता शहाणा मनुष्य सेिेबद्दल आसिी बाळर्ीलॽ’ 
 

अशा प्रकारिे इतरही [व्यापार, विक्षा इत्यादी.] धनाजगनािे मार्ग दुाःखदायक असतात. म्हणून िैराग्य 
प्राप्त झाले असता जी ‘तुवष्ट’ सांििते, वतला ‘पारम्’ [वहला ‘पार’ हे नाि देण्यािे कारण ती मनुष्याला िैराग्यामुळे सांसाराच्या 

पार करीत असते.] असे म्हटले जाते. 

 
त्यािप्रमाणे ‘वमळिलेले धन राजा, िोर, आर्, पाण्यािे पूर इत्यादींमुळे नाहीसे होऊ नये 

म्हणून, त्याच्या सांरक्षणासाठी फार दुाःख सहन करािे लार्ते’ असा वििार करणाऱ्या माणसाला 
िैराग्यामुळे जी तुष्टी होते ती दुसरी ‘सुपारभ्’[वहला ‘सुपार’ म्हणण्यािे कारण िैराग्यामुळे ही तुष्टी प्रावणमात्रास सहज 

सांसाराच्या पार करते.] असे म्हटली जाणारी तुष्टी होय. 
 

तसेि ‘मोठ्या कष्टाने वमळिलेले धन िोर् िोर्ून नाहीसे होणार’ या त्याच्या नाशािा वििार 
करणाऱ्या माणसाला जे िैराग्य येते, त्यामुळे वनमाण होणारी तुष्टी वतसऱ्या प्रकारिी. वतला 
‘पारापारम्’[‘पार’ म्हणजे सांसाराच्या पार; ‘अपार’ म्हणजे सांसारातून पार होण्यािे दुसरे साधन नाही अशी. अथात (पार + अपार =)  

‘पारापार’ म्हणजे सांसारातून पार होण्यािे सिोत्तम साधन.] असे म्हणायिे. 

 
अशा प्रकारे ‘शब्दादी िोर् िरिेिर िोर्ल्याने उपिोर्ाांच्या इच्िा िाढत राहतात. आवण त्या 

वििय वमळाले नाही म्हणजे िोर्ाथी माणसाला दुाःखी करतात’-असा िोर्ाांतील दोिाांिा वििार 
करणाऱ्या माणसाला िैराग्य प्राप्त झाले असता जी तुष्टी होते ती ििथी. वतला ‘अनुत्तमाम्िाः’[अनुत्तम. म्हणजे 
सिोत्कृष्ट. अम्िस् म्हणजे पाणी. पाणी जसे अांकुराच्या उत्पत्तीस कारण होते, त्याप्रमाणे वििेकज्ञानाच्या उत्पत्तीस कारण असणारी अशी ही 

तुष्टी.] असे म्हटले जाते. 
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त्यािप्रमाणे ‘प्रावणमात्राांना दुाःख वदल्यािािून िोर् घेता येत नाही’ असा परदुाःखािा (कहसा) 
दोि पाहून जे िैराग्य उत्पन्न होते, ती पाििी तुष्टी. वतला ‘उत्तमाम्िाः’[उत्तम असे अम्िस् (पाणी) म्ह. वििेकज्ञानािे 
कारण असलेली तुष्टी.] पूिीच्या आध्यास्त्मक तुष्टींनासुद्धा जलिािक नािे होतीि. येथील उत्तम-अनुत्तम-अम्िस् ही नािे त्याच्याशी सुसांर्त 
आहेत. एका टीकाकाराच्या मते ‘िोर्ाने दुाःख होते’ ही तुष्टी स्िाथगमूलक असल्याने र्ौण आहे. म्हणून वतला अनुत्तमाम्िाः म्हटले ‘तर 

कहसेविियीिी तुष्टी करुणामूलक असल्याने वतला ‘उत्तमाम्िाः’ म्हटले. येथे ‘अनुत्तम’ यािा अथग न उत्तम असा घेतला आहे. असे म्हटले 
जाते. 

 
अशा रीतीने िार आध्यास्त्मक आवण पाि बाह्य वमळून (एकूण) नऊ तुष्टी (साांख्यशास्त्रात) 

मानल्या आहेत. ------  ५० 
 

(पुढील कावरकेत ग्रांथकार) र्ौण ि मुख्य िेदाांसह वसद्धी साांर्त आहे-   
 

ऊह (म्प्ह. मििनहर् तकप ), िब्द (म्प्ह. अिपज्ञ ि), अध्ययि, (आध्य स्त्मक, आवधदैववक आवर्ण 
आवधभौवतक य ) तीि दुिःख ांच  र्वरह र, सुहृत्प्र वप्त आवर्ण द ि (म्प्ह. वववेकिुद्धी) य  आठ वसद्धी होत-
वसद्धींच्य  र् वीच  अांकुि तीि प्रक रच  (-‘ववर्यपय’, ‘अिक्ती’ व ‘तुवष्ट’ अस -) असतो ------ ॥ ५१॥ 
 

जे दुाःख नाहीसे करायिे ते तीन प्रकारिे असल्यामुळे त्यािे विनाश तीन, या मुख्य तीन वसद्धी. 
इतर पाि वसद्धी, त्याांिे (म्ह. त्या विनाशाांिे) उपाय असल्यामुळे र्ौण आहेत. त्याांिीही व्यिस्था 
कारणकायगिािाने लार्ते. त्याांपैकी पवहली ‘अध्ययन’ या स्िरूपािी वसद्धी कारणि आहे. परांतु मुख्य 
वसद्धी कायगस्िरूप आहेत; तर मध्यम वसद्धी कारणस्िरूप ि कायगस्िरूप अशा (उियरूप) आहेत. 
अध्ययन म्हणजे रु्रुमुखातून शास्त्रोि पद्धतीने अध्यात्मविद्याांच्या अक्षररूपािे ज्ञान करून घेणे. ती 
पवहली वसद्धी. वतला ‘तार’ असे म्हणतात. वतिे कायग (असलेली वसद्धी) ‘शब्द’ (ही होय). ‘शब्द’ या 
पदािा अथग शब्दापासून उत्पन्न होणारे ज्ञान, असा घेतला पावहजे. कारण कायास कारणािे नाि 
देण्यािी पद्धत आहे. त्या दुसऱ्या वसद्धीला ‘सुतार’[‘अथगज्ञानस्य सुखेन सांसारतारकत्िात् सुताराख्यता शब्दवसदे्धवरवत 

िािाः’-सारबोवधनी. िेदाांिे अथगज्ञान सुखाने सांसार तरून जाण्यास उपयोर्ी पडते, म्हणून या वसद्धीला ‘सुतारम्’ असे म्हटले.] म्हटले 
जाते. (िेदाांिे) अक्षरग्रहण आवण अथगज्ञान असे हे दोन प्रकारिे श्रिण   [श्रिणां = िाक्याथाध्ययनम्.] आहे. 

 
‘ऊह’ म्हणजे िेदानकूल तकािा अिलां ब करून िेदाथािे परीक्षण करणे, आवण परीक्षण म्हणजे 

सांशयािे ि पूिगपक्षािे वनराकरण करून उत्तरपक्षािी स्थापना करणे. यालाि शास्त्रज्ञ ‘मनन’ असे 
म्हणतात. ही वतसरी वसद्धी ‘तारतारम्’ [‘तारयवत इवत तारम्, तारप्रकाराः तारतारम्, प्रकारे वद्वत्िम् । 
मननस्य अध्ययनात् तारादवप अवधकतारकत्िात् तारतरत्िम् ।’ सारबोवधनी. 
तरून नेते ते ‘तार’ अध्ययन तारक असले तरी मनन त्याहून अवधक तारक असल्यामुळे ‘तारतारम्’ असे म्हटले असा िािाथग.‘तारतरम्’ असाही पाठ 

आहे. व्याकरणदृष्या तो सयुविक िाटतो.] अशी उल्लखेली जाते. 

 
आपल्या कल्पनेने केलेले मनन हे जोपयिंत (अवधकारी) सुहृदाला मान्य होत नाही, तोपयिंत ते 

‘अमनन’ ि होय. (मनन नव्हेि.) म्हणून या दुसऱ्या मननाला ‘सुहत्-प्रावप्त’ असे (ग्रांथकार) म्हणतो 
तकांने स्िताः तपासून घेतलेल्या िेदाथािरही, जोपयिंत रु्रुवशष्य आवण सहाध्यािी याांच्याशी त्यािर 
ििा (ि सहमती) होत नाही, तोपयिंत (वजज्ञासूिी) श्रद्धा बसत नाही. म्हणून सुहृदाांिी (= समान 
हृदयाांिी) म्हणजेि रु्रु, वशष्य आवण सहाध्यायी या ििा करणाऱ्याांिी प्राप्ती ही ‘सुहृत्प्रावप्त’ होय. ती 
ििथी वसद्धी ‘रम्यक’ म्हणून उल्लेखली जाते. आवण ‘दान’ म्हणजे शुद्धी, (अथांत) वििेकज्ञानािी. 
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कारण ‘दान’ या शब्दािी ‘दैप् शोधने’ या (म्ह. या पावणनीच्या धातुपाठातील) धातूिरून व्युत्पत्ती [‘डुदाञ् 
दाने’ इत्यतो वनष्पन्नस्य दानशब्दस्य वििरणाथगकत्िेऽवप ‘दै्वप् शोधने’ इत्यतो वनष्पन्नस्य शुद्धध्यथगकत्त्िे बाधकािािाः इवत िािाः ’ -सारबोवधनी.  

  दा िा ‘देणे’ असा अथग असूनही पावणनीच्या ‘दै्वप् शोधने’ या धातुपाठापासून ‘वििेकािी शुद्धी’ असाही अथग वनष्पन्न होतो, असा िािाथग.] होते. 
उदाहरणाथग, िर्िान पतांजली म्हणतात-[‘ज्ञान’ यािा अथग येथे ‘साक्षात्कार’ असा घ्यायिा आहे.] ‘कधीही बावधत न 
होणारे वििकेािे ज्ञान हे (वत्रविध दुाःखाच्या) नाशािे साधन आहे. ‘अविप्लि’ म्हणजे शुद्धी; आवण ती म्हणजे 
-िासना. सांशय ि विपरीत ज्ञान याांिा त्यार् करून वििकेज्ञानाच्या साक्षात्काराच्या स्िच्ि (अखांड) 
प्रिाहात स्स्थर होणे. आवण ती (रु्रुिाक्यािर दृढ) विश्वास ठेिनू अखांडपणे दीघगकाळपयिंत केलेल्या 
अयायासाच्या पवरपूणगतेखेरीज होत नाही. म्हणनू ‘दान’ या पदाने ही सुद्धा (म्ह. अयायासािी पवरपूणिंता सुद्धा) 
घ्यायिी. ही पाििी वसद्धी असून वहला ‘सदामुवदतम्’[‘सदामोदहेतुत्िात् सदामुवदताख्येवत िािाः ।’-सारबोवधनी. नेहमी आनांद 

देण्यास कारणीितू असलेली ही वसद्धी म्हणून वतिे ‘सदामुवदतम् हे नाि. -----] असे म्हणतात. 

 
आवण तीन मुख्य वसद्धी-प्रमोद, मुवदत आवण मोदमान या होत. अशा एकूण आठ वसद्धी. 

 
इतर (िाष्यकार शास्त्रज्ञ) (या वसद्धींिे स्िरूप) असे स्पष्ट करतात-  

 
(रु्रूिा) उपदेश िर्ैरे न घेता पूिगजन्मीच्या (ज्ञान-) अयायासामुळे तत्त्िाांिे स्िताः कितन करणे, 

या वसद्धीला ‘ऊह’ असे म्हणतात. दुसऱ्याने साांवर्तलेले साांख्य-तत्त्िज्ञान (शास्त्र) ऐकून ज्ञान उत्पन्न 
होते, त्या वसद्धीला ‘शब्द’ असे म्हणतात. कारण ती शब्दज्ञानाने प्राप्त झालेली असते. जेव्हा वशष्य आवण 
रु्रू अशा सांबांधातून होणाऱ्या सांिादातून साांख्यशास्त्रािा शब्दशाः आवण अथगशाः अयायास करून एखाद्याला 
ज्ञान उत्पन्न होते, ती अध्ययनामुळे उत्पन्न होणारी वसद्धी ‘अध्ययन’ आता सुहत्प्राप्तीिे स्पष्टीकरण-  
 

 ज्याला तत्त्िदशी वमत्र लािला असून ज्ञान प्राप्त होते, या त्याच्या ज्ञानस्िरूप वसद्धीला 
‘सुहृत्प्रावप्त’ असे म्हणतात. आवण ‘दान’ हेही वसद्धीिे कारण होते. धन िर्ैरे देऊन प्रसन्न केलेला ज्ञानी 
ज्ञान देतो. 
 

आता याांतील कोणता अथग योग्य आवण कोणता अयोग्य हे विद्वानाांनीि जाणािे. 
(साांख्यशास्त्राच्या) केिळ वसद्धाांतािे वििरण करणे हेि आमिे कायग असल्यामुळे दुसऱ्याांिे दोि दाखिणे 
(आम्हाांस) नको आहे, असे समजािे. 
 

(आठ) वसद्धी ि (नऊ) तुष्टी याांच्या उलट असलेला ‘अशिी’ हा जो बुद्धीिा दोि, त्यािे सतरा 
प्रकार होतात, असे जाणािे. 
 

या प्रत्ययसर्ात [प्रत्ययसर्ग = बुद्धी इत्यादींिी वनर्ममती-महदादी सृष्टी.] (म्हणजे बुद्धीच्या वनर्ममतीत) ‘वसवद्ध’ 
ग्राह्य असतात हे प्रवसद्धि आहे. परांतु त्याांना प्रवतबांध करणारे जे विपरीत ज्ञान ‘अशवि’ ि ‘तुवष्ट’ या 
त्याज्य आहेत, असे (ग्रांथकाराने) ‘वसद्धीच्या पूिीिा अांकुश तीन प्रकारिा असतो’ या शब्दाांत साांवर्तले 
आहे. ‘पूिग’ शब्दाने विपरीत ज्ञान, ‘अशवि’ आवण ‘तुवष्ट’ याांिा परामशग (ग्रांथकार) घेतो. त्या वसवद्धरूपी 
हवत्तणींना अडिणाऱ्या असल्यामुळे अांकुशि आहेत, म्हणून वसद्धींना विघ्न होत असल्यामुळे, जणू काही 
अांकुशि असल्यामुळे ‘विपरीत’ ज्ञान; ‘अशवि’ आवण ‘तुवष्ट’ या त्याज्य होत, असा िािाथग ------ ५१ 
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यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘पुरुिाला (िोर् ि मोक्ष हे) अथग प्राप्त करून देण्यासाठी 
(प्रकृतीपासून) सृष्टी उत्पन्न झाली; आवण ती सृष्टी (महत्, अहांकार इ.) बुद्धी इत्यादी वनर्ममतीने ककिा 
तन्मात्राांपासून [तन्मात्रसर्ग = तन्मात्राांपासून होणारी आकाश इत्यादींिी वनर्ममती.] होणाऱ्या (आकाशादींच्या) वनर्ममतीने 
वसद्ध होते, असे म्हटले. परांतु अशा वद्वविध सृष्टीिी आिश्यकता कायॽ’ यािर (ग्रांथकार पुढील 
कावरकेत) म्हणतो-   
 

(महत् इत्य दी) प्रत्ययसगांव च ि तन्द्म त्रसगप सांभवत ि ही; आवर्ण तन्द्म त्रसगाव च ि 
प्रत्ययसगांची विष्ट्र्िी होत ि ही. म्प्हर्ण ि ‘ललग’ ि व ची (म्प्ह. तन्द्म त्रसगं) आवर्ण ‘भ व’ ि व ची 
(प्रत्ययसगं)  अिी दोि प्रक रची सृष्टी च ल  र हते (म्प्ह. असते). ------ ॥ ५२ ॥ 
 

‘वलङ र्म्’ या पदाने तन्मात्रसर्ग (ग्रांथकार) सूवित करीत आहे; आवण ‘िािैाः’ या पदाने 
प्रत्ययसर्ग. यािा आशय असा-तन्मात्रसर्ािे (िोर् आवण मोक्ष) या पुरुिाथासाठी साधन असणे आवण 
तन्मात्रसर्ग हे स्िरूप असणे, हे प्रत्ययसर्ािािून सांिित नाही. त्यािप्रमाणे प्रत्ययसर्ािे (प्रत्ययसर्ग 
म्हणून) स्िरूप असणे आवण पुरुिाथािे साधन असणे या र्ोष्टी तन्मात्रसर्ािािून सांिित नाहीत. म्हणून 
दोन प्रकाराांनी सृष्टीिी प्रिृत्ती होते. िोर् हा पुरुिाथिं, िोग्य असे जे शब्दादी वििय आवण िोर्ािे 
आश्रयस्थान जे (स्थूल ि सूक्ष्म असे) वद्वविध शरीर, त्यािािून सांिित नाही. म्हणून तन्मात्रसर्ग असणे 
योग्यि आहे. याि रीतीने तोि िोर् िोर्ािी साधने म्हणजे इांवद्रये आवण अांताःकरणे याांिािून सांिित 
नाही. आवण ती धमग इत्यादी िािाांिािून सांिित नाहीत. आवण मोक्षािे कारण असलेले वििेकज्ञान या 
वद्वविध सृष्टीिािून होत नाही. म्हणून सृष्टी ही वद्वविध आहे हेि म्हणणे योग्य आहे. 
 

आता येथे अन्योन्याश्रयदोि [शरीरावदकाांिािून धमाधमावदक उत्पन्न होत नाहीत आवण धमाधमांवदकाांिािून 
शरीरावदकाांिी उत्पत्ती होत नाही असा अन्योन्याश्रय. ककिा- प्रत्ययसर्ग असताना तन्मात्रसर्ग असतो; आवण तन्मात्रसर्ग असताना प्रत्ययसर्ग 

असतो, असा अन्योन्याश्रय.] असू शकत नाही. कारण बीज आधी का अांकुर आधीॽ हा प्रश्न जसा (त्याांिे 
अनावदत्ि असल्यामुळे) सांिित नाही, तशीि ही वद्वविध सृष्टी) अनादी आहे, असे (ग्रांथकाराला) 
साांर्ाियािे आहे. कल्पाच्या प्रारांिीसुद्धा पूिीच्या कल्पात उत्पन्न झालेला िाि आवण कलर् याांिे सांस्कार 
असल्यामुळे ‘िाि’ आवण ‘कलर्’ याांिी उत्पत्ती त्यानुसार होणे विसांर्त नाही. म्हणून हे सिग प्रवतपादन 
वनदोि आहे. ------ ५२ 
 

प्रत्यय-सर्ािे िेद (येथिर ग्रांथकाराने) साांवर्तले. आवण आता जीिसृष्टीिे िेद (ग्रांथकार 
पुढील कावरकेत) साांर्त आहे-   
 

दैवी (म्प्ह. देव ांची) सृष्टी आठ प्रक रची आहे. आवर्ण र्िुर्क्ष्य ांची र् च प्रक रची आहे; आवर्ण 
म िवी (सृष्टी) एक प्रक रची आहे; अिी िोड्य त भ त ांची (भौवतक) सृष्टी आहे.---- ॥ ५३ ॥ 
 

ब्राह्म (म्ह. ब्रह्मदेिािी), प्राजापत्य (म्ह. प्रजापतीिी), ऐांद्र (म्ह. इांद्रािी), पैत्र (म्ह. 
वपतराांिी), र्ाांधिग (म्ह. र्ांधिांिी), याक्ष (म्ह. यक्षाांिी), राक्षस (म्ह. राक्षसाांिी) आवण पैशाि (म्ह. 
वपशािाांिी) अशी आठ प्रकारिी ‘दैिी सृष्टी.’ आवण पशुपक्ष्यादींिी पाि प्रकारिी असते. (ग्रामीण) पशू, 
हवरण िर्ैरे अरण्याांतील (मृर्), पक्षी, सरपटणारे सापासारखे प्राणी आवण (िृक्षादी) अशी. आवण मानिी 
सृष्टी एक प्रकारिी आहे. ब्राह्मणत्ि इत्यादी पोटिेद साांर्ण्यािी इच्िा (ग्रांथकारास) नाही; कारण िारी 
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िणांमध्ये देहािी ठेिण सारखीि आहे. अशी थोडक्यात ‘िौवतक सृष्टी’ (साांवर्तली). घट इ. पदाथग, 
त्याांना शरीर नसले तरी, स्थािरि होत असे समजािे.  ५३ 
 

या िौवतक सृष्टीच्या िैतन्याच्या उत्किग आवण अपकिग याांच्या कमीज्यास्तपणािरून वतिे िरिी 
(ऊध्िग), खालिी (अधस्) आवण मधली (मध्य) असे तीन प्रकार (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 

ब्रह्मदेव र् स ि गवत च्य  क डीर्यंत िी सृष्टी आहे, तीत सत्त्वगुर्ण अवधक असलेली वरची, 
तमोगुर्ण अवधक असलेली ख लची आवर्ण रिोगुर्ण अवधक असलेली मधली होय...  ॥ ५४ ॥ 
 

सत्त्िरु्ण अवधक असलेली ती िरिी म्हणजे अन्तवरक्षलोकापासून सत्यलोकापयिंत जी सृष्टी ती 
सत्त्िरु्णप्रधान होय. तमोरु्ण अवधक असलेली सृष्टी खालिी (खालच्या प्रतीिी) सृष्टी म्हणजे पशू 
इत्यावदकाांपासून स्थािर पदाथापयिंतिी (सृष्टी). ती मोहमय असल्यामुळे तमोरु्णप्रधान आहे. आवण 
सात द्वीपे आवण समुद्र याांनी युि असा जो िूलोक तो रजोरु्णप्रधान अशी मधली सृष्टी होय. कारण धमग 
आवण अधमग याांनी युि असे (कमांिे) अनुष्ठान येथे िालते. आवण (साहवजकि रजोरु्णािा पवरणाम 
असे) दुाःखही विपुल असते. 
 

अशा या (ऊध्िग, अधस् [ऊध्ििं, मध्य, अधस् याांतून केिळ सृष्टींिी प्रतिारी साांवर्तलेली नसून विश्वातले त्याांिे स्थानही 
सुिविले आहे. ऊध्िग म्हणजे केिळ िरच्या दजािी नव्हे, तर अक्षरशाः िरिी. प्रािीन काळात ही वििारसरणी रूढ होती असे वदसते. 
जैनदशगनातही जीिाच्या बद्धतेिा, मुितेिा सांबांध त्याच्या अिकाशातील खालच्या ि िरच्या स्थानाशी (अनु्मे) जोडलेला आहे. अथात येथे 
नरकािी कल्पना वदसत नाही. अधस् ि मध्य हे िौर्ोवलक दृष्या एकाि पातळीिर असू शकतात. पण ऊध्िग आवण मध्य ।  अधस् याांतील 

सुिविलेला िौर्ोवलक फरक स्पष्ट आहे.] आवण मध्य) सृष्टीिी मयादा (ग्रांथकार) ‘ब्रह्मावदस्तम्बपयिंत’ म्हणजे 
‘ब्रह्मदेिापासून र्िताच्या काडीपयिंत’ या शब्दाांनी साांर्त आहे. ‘स्तम्ब’ या शब्दाने उपलक्षणेने 
िृक्षावदकही घ्यािेत. 
 

तेव्हा अशा प्रकारे सृष्टीिे स्िरूप दाखिून (ग्रांथकार) वतिे दुाःखस्िरूप (पुढील कावरकेत) 
साांर्त आहे. कारण मोक्षाला साधन असलेले जे िैराग्य त्याला ते उपयोर्ी पडते-   
 

तेिे (म्प्हर्णिे िरीर वदक ांमध्ये लकव  भ लोक मध्ये) ह  चेति रु्रुिं म्प्ह त रर्र्ण आवर्ण मरर्ण 
य ांमुळे होर्ण रे दुिःख स क्ष्म िरीर च  विर स होईर्यंत (लकव -िरीर रु्रुिं ह ि वेगळे आहे हे ि 
समिल्य मुळे) भोगतो. म्प्हर्ण ि स्वभ वतिःच य  सृष्टीत दुिःख (भरलेले) आहे... ॥ ५५ ॥ 
 

‘तेथे’ म्हणजे शरीरावदकाांमध्ये जरी विविध प्रकारिे (लकव  आश्चयगकारक) आनांदिोर् िोर्णारे 
विविध प्रकारिे प्राणी आहेत, तरी सिांना (शिेटी) म्हातारपण आवण मरण याांनी वनमाण होणारे दुाःख 
समानि आहे. सिांना-अर्दी कृवमकीटकाांनाही-मरणािी िीती आहेि. ‘मी नसािे असे होऊ नये, मी 
नेहमी असािे’ असे वतिे स्िरूप आहे. आवण दुाःख हे िीतीिे कारण असल्यामुळे मरण दुाःखरूप आहे. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘दुाःखावदक हे प्रकृतीपासून वनमाण होणारे बुद्धीिे रु्ण 
आहेत. त्याांिा िेतन पुरुिाशी कसा सांबांध लािता येईलॽ’ वतला (ग्रांथकार) ‘पुरुिाः’ या शब्दाने उत्तर 
देतो. ‘पुरुि’ म्हणजे ‘पुवर = सूक्ष्म- शरीरात, शतेे म्ह. िास्तव्य करतो तो.’ आता सूक्ष्म शरीरािा 
त्याच्याशी (म्ह. दुाःखाशी) सांबांध येतो, म्हणून पुरुिािाही त्याच्याशी सांबांध येतो, असा अथग होतो. ‘पण 
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सूक्ष्म शरीराशी सांबांध असलेले दुाःख िेतन पुरुिाशी कसे वनर्वडत होतेॽ’ असे वििारल्यास (ग्रांथकार) 
म्हणतो- ‘सूक्ष्म शरीरािा वनरास झालेला नसतो म्हणून.’ (‘वलङ र्स्य अवनिृते्ताः’). पुरुिाहून सूक्ष्म 
शरीरािा िेर्ळेपणा न समजल्याने पुरुि सूक्ष्म शरीराच्या धमांिा स्िताःिर आरोप करतो. ककिा 
(‘वलङ र्स्य आ विवनिृते्ताः’ असा त्या शब्दािा पदच्िेद करून) ‘आ’ (आङ ) याने दुाःखप्राप्तीिी 
कालमयादा साांवर्तली जाते. म्हणजे ‘जोपयिंत सूक्ष्म शरीर नाश पाित नाही तोपयिंत,’ (असाही अथग 
होतो.) ..  ५५ 
 

येथिर साांवर्तलेल्या सृष्टीिी कारणे कोणती या सांबांधीच्या विविध परस्परविरुद्ध मताांिे 
वनराकरण (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) करतो-  
 

अिी ही प्रकृतीिे विमार्ण केलेली महित्त्व र् स ि [साांख्यकावरका ्. ३८ मध्ये साांवर्तलेली.] ववविष्ट 
(स्ि ल) भ त ांर्यपन्द्तची सृष्टी आहे. प्रत्येक रु्रुिं ल  मोक्ष वमळ व  म्प्हर्ण ि, स्व िास ठी िस  एख द  
प्रयत्ि करतो, त्य प्रम रे्ण प्रकृती दुसऱ्य स ठी (म्प्ह. रु्रुिं स ठी) ह  (सृष्टीच ) प्रर्ांच करते...  ॥ ५६ ॥ 

 
ज्यािा आरांि केला जातो तो ‘आरांि’ म्हणजे सर्ग. हा महत्तत्त्िापासून पृथ्िीपयिंतिा प्रकृतीनेि 

वनमाण केला आहे, ईश्वराने [पतांजलीिे मत- ईश्वरकृष्ण वनरीश्वरिादी आहे, असे यािरून वदसते. पण व्यापक अथाने तो आस्स्तकि 

आहे. पहा- प्रस्तािना.] नव्हे. ब्रह्म  [िेदाांतमत.] हे ही त्यािे उपादान कारण नव्हे. तसेि तो कारणािािून  

[स्ििाििादी पक्ष-सृष्टी स्ििािताःि वनमाण झाली असे मानणारा.] झाला, असेही नव्हे. तो कारणािािून झाला असता 
तर त्यािा कायमिा अिाि (अत्यांतािाि) ककिा कायमिा िाि (= अस्स्तत्ि) (अत्यांतिाि) झाला 
असता. यािे ब्रह्म हे उपादान कारण आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण तो िैतन्यािा पवरणाम 
सांिित नाही. [साांख्याांच्या मते िैतन्यािा पवरणाम शक्य नाही. फि प्रकृतीिाि शक्य आहे. जे ब्रह्म वनरु्गण, वनराकार, वनरियि आहे. 

त्यािा सरु्ण, साकार, साियि असा पवरणाम होणे अशक्य आहे.] ईश्वरावधवष्ठत प्रकृतीने तो वनमाण केला असेही नाही. 
कारण हालिाल न करणारा ईश्वर अवधष्ठाता (म्ह. अध्यक्ष) होऊ शकत नाही. उदाहरणाथग, कसलीि 
हालिाल न करणारा सुतार, िाशी इत्यादी शस्त्राांिा अवधष्ठाता असू शकत नाही. 

 
यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘जर (ही सृष्टी) प्रकृतीने वनमाण केली असेल, तर ती 

(प्रकृती) वनत्य प्रिृत्ती करीत असल्याने सृष्टी नेहमीिीि राहील. म्हणून कोणीि मुि होणार नाही.’ 
यािर (ग्रांथकार) म्हणतो- ‘प्रत्येक पुरुिाला मोक्ष वमळािा म्हणून स्िाथासाठी जसा एखाद्याने प्रयत्न 
करािा, त्याप्रमाणे प्रकृतीने हा प्रपांि केला आहे.’ ज्याप्रमाणे ज्याला िात हिा आहे असा मनुष्य 
िातासाठी वशजिण्याच्या व्येस प्रिृत्त होतो आवण िात तयार झाला असता (िात वशजिण्यािी व्या) 
थाांबितो (म्ह. तीपासून वनिृत्त होतो), त्याप्रमाणे पुरुिाांपैकी प्रत्येकास मुि करण्यास प्रिृत्त झालेली 
प्रकृती ज्या पुरुिाला मुि करते, त्याच्याबाबतीत पुन्हा प्रिृत्त होत नाही. म्हणून ग्रांथकार ‘स्िाथग इि’ 
(ज्याप्रमाणे स्िाथासाठी) असे म्हणतो. जसा स्िाथासाठी प्रयत्न व्हािा, तसा दुसऱ्यासाठी (येथे 
पुरुिासाठी) सृष्टीिा प्रपांि असतो, असा अथग. ------  ५६ 
 

िरील वसद्धाांतािर कोणी असा आके्षप घेईल की, ‘स्िताःकरता ककिा दुसऱ्याकरता िेतन पदाथग 
प्रिृत्त होतो जड अशी प्रकृती या प्रकारे प्रिृत्त होते, असे म्हणणे योग्य नाही. म्हणून प्रकृतीिा आधार 
िेतन असला पावहजे. आवण क्षत्रज्ञ जीि िेतन असले तरी (आपण होऊन) प्रकृतीिे आधार ठरू शकत 
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नाहीत. कारण त्याांना प्रकृतीच्या स्िरूपािे ज्ञान नसते. म्हणून सिगज्ञ असा प्रकृतीिा अवधष्ठाता असला 
पावहजे आवण तो ईश्वरि होय. याला (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) उत्तर देत आहे-   
 

ज्याप्रमाणे अिेतन [तुलनाथिं पहा- ‘अिेतनत्िेऽवप क्षीरित् िेवष्टतां प्रधानस्य’-कवपलसूत्र ३- ५९.] दुध िी िासराच्या 
पोिणासाठी (= िाढीसाठी) प्रिृत्ती होते, त्याप्रमाणे प्रकृतीिी पुरुिाच्या मोक्षासाठी प्रिृत्ती होते ------ 
॥ ५७ ॥ 

 
अिेतन पदाथगसुद्धा उदे्दशानुसार प्रिृत्त झालेले वदसतात. उदाहरणाथग, अिेतन असे दूध 

िासरािे पोिण करण्यासाठी (र्ाईच्या स्तनाांतून) प्रिृत्त होते. याि प्रकारे प्रकृती जरी अिेतन असली, 
तरी पुरुिाच्या मोक्षासाठी प्रिृत्त होईल! दुधािी [ईश्वरिाद्याांिा युवििाद असा की, ‘अिेतनािी प्रिृत्ती िेतनाच्या 
अवधष्ठानानेि होते, ज्याअथी ती प्रिृत्ती असते. उदा. रथािी प्रिृत्ती इ. येथे र्ाईच्या दुधािी प्रिृत्ती ही िेतनाच्या (म्ह. येथे  ईश्वराच्या) 
अवधष्ठानाने होते हे वसद्धि कराियािे आहे. त्यामुळे त्याच्या बरोबर हेतूिा व्यवििार दाखविता येणार नाही. हेतू आहे पण साध्य नाही अशा 
स्स्थतीस व्यवििार म्हणतात. येथे प्रिृवत्तत्त्ि हा हेतू ि िेतनािे अवधष्ठान असणे हे साध्य आहे. हेतू ि साध्य याांिे सह अस्स्तत्ि र्ाईच्या दुधाच्या 
वठकाणी असल्यािे या अनुमानातून वसद्ध करायिे आहे. सव्यवििार हा पक्षाव्यवतवरि अन्य वठकाणी दाखिािा लार्तो. (पक्ष म्हणजे ज्यािर 
साध्य वसद्ध करायिे, तो.) र्ाईिे दूध येथे पक्षाति अांतिूिंत असल्याने त्यािर सव्यवििार दाखविता येणार नाही, असे ईश्वरिाद्याांिे म्हणणे 

आहे. ईश्वरिाद्याांच्या या अनुमानािर साांख्यदाशगवनक दुसराि दोि (‘सोपावधक’) दाखिीत आहे.] प्रिृत्तीसुद्धा ईश्वर या आश्रयाशी 
सांबांध येऊन साध्य होत असल्यामुळे साध्याला बाध येत नाही’, असे म्हणणे योग्य नाही. कारण 
जाणकाराच्या प्रिृत्तीशी स्िाथग आवण कारुण्य याांिे वनत्य साहियग असते. आवण (स्िाथग ि कारुण्य) या 
दोन्ही र्ोष्टी जर्ाच्या वनर्ममतीच्या बाबतीत र्ैरलार्ू ठरल्यामुळे जाणकाराच्या प्रिृत्तीतून वनमाण होणे ही 
र्ोष्टही (त्याच्या म्ह. जर्ाच्या वनर्ममतीच्या बाबतीत) र्ैरलार्ू ठरितात. ईश्वराच्या सिग इच्िा तृप्त झाल्या 
असल्याकारणाने जर् वनमाण करताना त्यािी कोणतीही इच्िा असणार नाही. वशिाय कारुण्यामुळे ही 
सृष्टी वनमाण करण्यािी प्रिृत्ती त्याला झाली असणे शक्य नाही. कारण वनर्ममतीच्या आधी जीिाांिी इांवद्रये, 
शरीरे आवण वििय उत्पन्न झाले नसल्यामुळे दुाःखािा अिािि असतो. तेव्हा कोणते (दुाःख) दूर व्हािे 
अशी इच्िा म्हणजेि कारुण्य वनमाण होणारॽ सृष्टीच्या वनर्ममतीनांतरिे दुाःखी लोक पाहून (ईश्वराला) 
कारुण्य वनमाण झाले असे मानले, तर कारुण्यामुळे सृष्टी आवण सृष्टीमुळे कारुण्य असा अन्योन्याश्रयािा 
दोि अटळ होतो. आवण वशिाय करुणेने प्रिृत्त झालेला ईश्वर सुखी प्राण्याांनाि वनमाण करील. (सुखी 
आवण दुाःखी अशा) विविध प्राण्याांना वनमाण करणार नाही. बरे, ‘कमाच्या विविधतेमुळे ही विविधता 
वनमाण होते’ असे म्हटले, तर या जाणकराला (म्ह. ईश्वराला) कमािा आधार घेण्यािी (ककिा-
होण्यािी) आिश्यकता नाही. त्यािे (म्ह. ईश्वरािे) अवधष्ठान नसतानासुद्धा अिेतन असेही कमग प्रिृत्त 
होऊ शकेल हे सुसांर्त आहे. त्यािे कायग जे शरीर, इांवद्रय आवण वििय ते वनमाण झाले नसताना दुाःखही 
वनमाण होत नाही यािी सहज सांर्ती लार्ते. परांतु अिेतन अशा प्रकृतीच्या प्रिृत्तीला स्िाथािा सांबांध 
ककिा कारुण्य हे प्रयोजन नसल्यामुळे िरील दोिािा प्रसांर् ओढित नाही. केिळ दुसऱ्यािर (म्ह. 
पुरुिािर) उपकार करणे हे (प्रिृत्तीिे) प्रयोजन योग्य आहे. म्हणून ‘िासराच्या पोिणासाठी’ 
(‘ित्सवििृवद्धवनवमत्तम्’) असे म्हटले ते योग्यि आहे... ५७ 

 
‘जणू काय स्िाथग असल्याप्रमाणे’ असे जे दृष्टाांतरूपाने [साांख्यकावरका ५६ मध्ये.] म्हटले त्यािे 

स्पष्टीकरण (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) करीत आहे-   
 

ज्य प्रम रे्ण इच्छेची [हव्या त्या पदाथािी प्राप्ती झाली म्हणजे इच्िा साहवजकि वनिृत्त होते.] विवृिी हह वी म्प्हर्ण ि 
लोक कमप करण्य स प्रवृि होत त, त्य प्रम रे्ण रु्रुिं च्य  मोक्ष स ठी प्रकृती प्रवृि होते... ॥ ५८॥ 
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‘औत्सुक्य’ म्ह. इच्िा. इष्ट पदाथग वमळाला असता ती वनिृत्त होते; आवण इष्ट िस्तू हा स्िाथग 
होय. कारण फळ हे इष्टस्िरूप असते. ज्याच्यासाठी (हा लोकप्रिृत्तीिा) दृष्टाांत वदला त्याच्याशी (= 
दाष्टांवतकाशी) या दृष्टाांतािा सांबांध (ग्रांथकार) ‘त्याप्रमाणे पुरुिाांच्या मोक्षासाठी प्रकृती प्रिृत्त होते’ असा 
व्यि करतो ... ५८ 
 

‘पुरुिाथग प्रकृतीिा प्रितगक असू दे; पण वतिी वनिृत्ती कशी होतेॽ’ असे कोणी वििारले, तर 
(ग्रांथकार) (पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 

ज्य प्रम रे्ण एख दी ितपकी पे्रक्षक ांि  आर्ले िृत्य द खव ि र्रत (र्डद्य म गे) ि ते, त्य प्रम रे्ण 
प्रकृती रु्रुिं ल  आर्ले स्वनहर् द खव ि विवृि होते (म्प्ह. म घ री ि ते.) ...  ॥ ५९ ॥ 
 

‘रांर्स्य’ (= ‘रांर्िूमीला’) या शब्दाने जरी (विवशष्ट) स्थान िाच्य असले, तरी त्या स्थानात 
असलेले पे्रक्षक (ग्रांथकाराला) उपलक्षणेने अविपे्रत आहेत. ‘आपले स्िरूप (आत्मानां) शब्दादीरूपाने 
आवण पुरुिाहून विन्न रूपाने (पुरुिापुढे) प्रकट करून’ (प्रकृती वनिृत्त होते) असा अथग ... ५९ 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘प्रकृती पुरुिाथग साधण्यासाठी प्रिृत्त होऊ दे. या पुरुिािर 
केलेल्या उपकारामुळे, जसा आज्ञा करणाऱ्या (मालका) िी आज्ञा पाळून त्यािी सेिा केल्यामुळे 
नोकराांना लाि होतो, तसा प्रकृतीला काही त्याच्याकडून लाि होईलि. आवण तसे असेल तर वतिा हा 
प्रयत्न (म्ह. उद्योर्) दुसऱ्यासाठी आहे, असे होणार नाही.’ यािर (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) म्हणतो-   
 

अिेक प्रक रच्य  उर् य ांिी (रु्रुिं वर) उर्क र करर्ण री व गुर्णवती  [लािािी अपेक्षा करणाऱ्या इतर 
नोकराांहून िेर्ळी-पूणग वनरपेक्षपणे सेिा करणारी-म्हणून ‘रु्णिती’ (म्ह. सद् रु्णी) असे श्लेिाने प्रकृतीिे िणगन ईश्वरकृष्णाने केले नसेल 

कायॽ ‘वनरु्िंण’ यािरही श्लेि अविपे्रत आहे.] (म्प्ह. तीि गुर्ण ांिी युक्त) अिी प्रकृती (र्रत) उर्क र ि करर्ण ऱ्य  व 
विगुपर्ण अि  रु्रुिं स ठी विररे्क्षर्रे्ण त्य च्य  क यास प्रवृि होते... ॥ ६० ॥ 
 

ज्याप्रमाणे एखादा नोकर रु्णिान असूनही, उपकार करणारा असूनही वनरु्गण (म्ह. रु्णरवहत) 
आवण म्हणूनि उपकार न करणाऱ्या अशा मालकािी 
 

वनरपेक्षपणे सेिा करतो, त्याप्रमाणे ही वबिारी प्रकृती ‘रु्णिती’ आवण ‘उपकारी’ असूनही 
उपकार न करणाऱ्या, रु्णशून्य (वनरु्गण) अशा पुरुिाच्या बाबतीत वनरपेक्षपणे श्रम करीत त्याच्यासाठीि 
प्रयत्न करते, स्िाथासाठी नाही- हे वसद्ध होते. ------  ६० 
 

(नतगकीच्या कावरका ५९ मधील दृष्टाांतािर) कोणी अशी शांका घेईल की, ‘नतगकी पे्रक्षकाांना 
आपले नृत्य दाखिून परत वनघून रे्ली, तरीसुद्धा पुन्हा पे्रक्षकाांना इच्िा झाली तर परत त्याांच्यापुढे ती 
जशी येते तशी प्रकृतीसुध्दा पुरुिाला आपले स्िरूप दाखिून वनिृत्त झाली तरी पुन्हा प्रिृत्त होईल’ या 
शांकेिे वनरसन (ग्रांथकार) असे करतो-   
 

प्रकृतीह ि अवधक ि िुक असे कोर्णीही ि ही, असे मल  व टते. क रर्ण ‘रु्रुिं िे मल  र् वहले’ 
म्प्हर्ण ि ती रु्न्द्ह  त्य च्य  ििरेस र्डत ि ही. ------  ६१ 
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‘सुकुमारता’ म्हणजे अत्यांत नाजुकपणा. म्हणजेि परपुरुिािे दशगन सहन न होणे. सूयाने वजिे 
नखही पावहले नाही अशा (लकव  वजने सूयाकडेही पावहले नाही अशा)  अत्यांत लाजाळू ि मांदर्तीच्या 
कुलिधूच्या िोळीिरील िस्त्रािा पदर िुकून खाली ढळला असता, वतला जर कोणा परपुरुिाने पावहले, 
तर ती सािध राहून ज्याप्रमाणे पुन्हा इतर पुरुि (आपणाकडे) पाहणार नाहीत असा प्रयत्न करते, 
त्याप्रमाणे कुलिधूहूनही अवधक सांकोिी असलेली प्रकृतीसुद्धा (पुरुिाने) वििेकाने एकदा पावहले 
म्हणजे पुन्हा त्याच्या नजरेस पडत नाही, असा अथग ----- ६१ 
 

यािर अशी शांका येईल की, ‘पुरुि जर वनरु्गण (आवण म्हणूनि) पवरणामशून्य आहे, तर त्याला 
मोक्ष कसा सांिितोॽ कारण ‘मुच्’ या धातूिा अथग ‘बांधनातून सुटणे’ असा आहे. िासना, क्लेश, कमग 
आवण वित्त याांनाि ‘बांधन’ असे म्हणतात. आवण अविकारी पुरुिाच्या बाबतीत ही सांिित नाहीत. म्हणून 
त्याला सांसार म्हणजेि मरणोत्तर (पुन्हा) जन्मणे हे (ि्) नाही. कारण तो व्याशून्य आहे. म्हणून 
‘पुरुिाच्या मोक्षासाठी’ (प्रकृती प्रिृत्त होते) हे म्हणणे वनरथगक आहे. ही शांका (विियािा) उपसांहार 
करण्याच्या वनवमत्ताने (तात्पुरती) र्ृहीत धरून (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) ती दूर करत आहे-   
 

(रु्रुिं विगंुर्ण व अववक री आहे.) म्प्हर्ण ि तो बद्ध [तुलनाथग पहा-   
‘न वनरोधो न िोत्पवत्तनग बद्धो न ि साधकाः । 
न मुमुक्षनुग िै मुि इत्येिा परमाथगता ॥’-र्ौडपादकावरका. 
बद्धो मुि इवत व्याख्या रु्णतो मे न िस्तुताः । 

रु्णस्य मायामूलत्िात् न मे मोक्षो न बन्धनम् ॥ -िार्ित ११·१.] होत ि ही, मुक्त होत ि ही. 
 

आवर्ण कोर्ण स (िन्द्ममरर्ण दी) सांस र ि ही.[ककिा- ‘म्हणून कोणताही पुरुि बद्ध नाही, मुि नाही आवण 

सांसारयुिही नाही’ असा दुसरा अथग.] तर अिेक (रु्रुिं च ) आश्रय करर्ण री प्रकृती सांस री (िन्द्ममरर्णवती) 
असते, बद्ध होते आवर्ण मुक्त होते. ------ ॥ ६२ ॥ 

 
िस्तुताः कोणताही पुरुि बद्ध होत नाही. कोणीही सांसारि्ात वफरत नाही, आवण कोणीही मुि 

होत नाही असे आहे. प्रकृतीि अनेकाांिा आश्रय करून बद्ध होते, सांसारि्ात वफरते आवण मुि होते. 
 

बांध, मोक्ष आवण सांसार हे पुरुिाच्या सांबांधात उपिाराने (म्ह. र्ौण अथाने) िापरले जातात. 
याला उदाहरण असे की, जय आवण पराजय हे सेिकाांिे (म्ह. सेिकाांनी प्राप्त केलेले) असूनही ते 
मालकािे म्हणून र्ौण अथाने उल्लेखले जातात. कारण त्याच्या (म्ह. मालकाच्या) आश्रयामुळे (ि) 
सेिक त्याांिे िार्ीदार झालेले असतात; आवण त्याांिी दुाःख आवण लाि इत्यादी जी फले त्याांिी प्राप्ती 
(म्ह. िार्ीदारी) मालकाच्या सांबांधामुळे त्यालाही होते. आवण (यािप्रमाणे) िोर् आवण मोक्ष हे जरी 
प्रकृतीशी सांबद्ध असले तरीही (प्रकृवतपुरुिाांच्या) वििेकािे ग्रहण न झाल्यामुळे त्याांिा पुरुिाशी सांबांध 
जोडला रे्ला आहे, तेव्हा (आम्ही म्हटलेले) सिग योग्यि आहे. ----  ६२ 
 

यािर शांका अशी येईल की, ‘बांध, सांसार आवण मोक्ष हे प्रकृतीिे असून पुरुिािर त्याांिा 
(अवििेकाने) आरोप केला जातो, हे समजले. परांतु प्रकृतीला हे कोणत्या साधनाांनी प्राप्त होतातॽ’ 
वतला (ग्रांथकार पुढील कावरकेत) उत्तर देतो-   
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 (धमप, अधमप इ.) स तच [अ. धमग, अधमिं, ऐश्वयिं, ऐश्वयािा अिाि, िैराग्य, िैराग्यािा अिाि आवण अज्ञान हे िाि.] भ व ांिी 
प्रकृती स्वतिःच [ककिा-बुवद्धरूपाने (साांख्यिांवद्रका)] स्वतिःल  [ककिा पुरुिाला (,,)] बद्ध कनहि घेते; आवर्ण तीच (भोग 
आवर्ण मोक्ष य ) रु्रुिं िाचे [ककिा मोक्षािे बाबतीत (,,)] ब बतीत (‘ज्ञ ि’ य ) एक  भ व िे (स्वतिःल [पुरुिाला 

सांसारापासून वनिृत्त करते. (-साांख्यिांवद्रका)]) मुक्त कनहि घेते- ॥ ६३ ॥ 

 
‘तत्त्िज्ञान सोडून धमग इत्यादी सात रूपाांनी’ म्हणजे िािाांनी  ‘पुरुिाथािे बाबतीत’ म्हणजे िोर् 

आवण मोक्ष याांिे बाबतीत स्िताःि स्िताःला बद्ध करते आवण एकरूपाने म्हणजे ‘वििेकज्ञान’ या 
तत्त्िज्ञानाने ‘मुि करते’ म्हणजे पुन्हा िोर् आवण मोक्ष (याांिा खटाटोप) करीत नाही. ------  ६३ 
 

शांका- ‘हे तत्त्ि समजले. पुढे कायॽ (म्ह. यािा लाि कायॽ)’ असे वििारल्यास (ग्रांथकार 
असे) साांर्तो-   
 
 अि  रीतीिे तत्त्व च  [तत्त्िविियक ज्ञानािा.] अभ्य स केल  असत , ‘मी (कता म्प्हर्ण ि) अस्स्तत्व त 
ि ही,’ ‘म झे[अस्स्म=न कतास्स्म-साांख्यिांवद्रका.] असे क ही [‘न मे = ‘दुाःखम्; इवत शिेाः- साांख्यिांवद्रका ‘नाहम्’ इत्यनेन अहांकारिेदग्रहाः 

नास्स्त-साांख्यिांवद्रका.] ि ही’ आवर्ण ‘मी अहांक रनहर् ि ही’ अि  स्वनहर् चे सांर् र्णप आवर्ण ववर्रीतज्ञ िरवहत 
(व स्तव), अत्यांत िुद्ध आवर्ण एकतेचे (केवल) (स क्ष त्क र) ज्ञ ि उत्र्न्न होते [ककिा ‘मी (स्ितांत्र, अहांकारसांपन्न, 

देहबुद्धी असलेली व्यिी) नाही; माझे (स्ितांत्र, मयावदत) असे काही नाही; मी (कता) नाही, अशा स्िरूपािे इ. हा दुसरा अथग.]------ ६४ 

 
तत्त्ि म्हणजे वििय, यातून वििवय म्हणजे (त्यािे) ज्ञान उपलक्षणेने सूवित होते. िर 

साांवर्तलेल्या प्रकारच्या तत्त्िविियक ज्ञानाच्या श्रदे्धने दीघगकाळपयगन्त अखांडपणे केलेल्या अयायासामुळे 
प्रकृतीहून पुरुि िेर्ळा आहे, असे साक्षात्कारस्िरूप ज्ञान उत्पन्न होते. ज्या विियािा (मनुष्यािा) 
अयायास असतो त्या विियािाि साक्षात्कार तो (अयायास त्याला) करून देतो. तेव्हा तत्त्िाविियीिा 
अयायास हा तत्त्ि-साक्षात्कार करून देतो. म्हणून म्हटले-‘विशुद्ध’ (असे ज्ञान). ‘विशुद्ध काॽ’ तर 
(ग्रांथकार) म्हणतो-‘विपरीत ज्ञान नसल्यामुळे.’ सांशय आवण विपरीत ज्ञान हे ज्ञानािे दोि आहेत. त्याांनी 
विरवहत ते ‘विशुद्ध’ म्हणून ‘अविपयगयात्’ असे म्हटले आहे. जे वनवश्चत आहे ते अवनवश्चतपणे जाणणे हा 
सांशयसुद्धा विपरीत ज्ञान आहे. त्यामुळे ‘अविपयगयात्’ (‘विपरीत ज्ञान नसल्यामुळे’) या शब्दाने सांशय 
आवण विपरीत ज्ञान याांिा अिाि दाखविला आहे. आवण साक्षात्कारािा तत्त्ि हा वििय असल्याने सांशय 
आवण विपरीत ज्ञान मुळीि सांिित नाहीत. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘अशा अयायासाने तत्त्िज्ञान होईल हे खरे. पण अनादी अशा 
वमथ्या ज्ञानाच्या (म्ह. विपरीत ज्ञानाच्या) सांस्कारामुळे हे विपरीत ज्ञान वनमाण होत राहील; आवण 
त्यामुळे वनमाण होणारा जो (जन्ममरणावदस्िरूप) सांसार तो अखांवडत िालू राहण्यािा (म्ह. त्यािा नाश 
न होण्यािा) प्रसांर् ओढिेल. म्हणून याला उत्तर (ग्रांथकाराने) ‘केिल’ म्हणजे विपरीत ज्ञानाने वमवश्रत 
नसलेले (ज्ञान) असे वदले आहे. जरी विपरीत ज्ञानािा सांस्कार अनादी असला, तरी तत्त्िविियािा 
साक्षात्कार करून देणारा तत्त्िज्ञानािा सांस्कार अनादी नसूनही (म्ह. त्याला आरांि असूनही) त्यािा 
(म्ह. विपरीत ज्ञानाच्या सांस्कारािा) नाश करू शकतो. कारण तत्त्िाकडे ओढ असणे हा बुद्धीिा 
स्ििािि आहे. असेि िेदबाह्य मतािे (बौद्ध) सुद्धा म्हणतात-   
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‘वनदोि जो असा सत्यािा स्ििाि त्याला (सांशय इ.) विपरीत ज्ञानाांनी (बाधा आणण्यािा) 
वकतीही प्रयत्न केला, तरीसुद्धा त्याला बाधा येत नाही. कारण बुद्धीिी त्याकडे (म्ह. सत्य िस्तूकडे) 
ओढ असते.’ 
 

‘नास्स्म न मे नाहम्’ (मी अस्स्तत्िात नाही) माझे नाही आवण मी (कता) नाही’ असे ज्ञानािे 
स्िरूप (ग्रांथकाराने) साांवर्तले आहे. ‘नास्स्म’ (‘मी नाही’) याने आत्म्याच्या वठकाणी कसल्याही व्येिा 
वनिेध साांवर्तला आहे. (िैयाकरणी) ‘कृ िू आवण अस् हे धातू सामान्यताः व्या दाखविणारे असतात’ 
असे म्हणतात; आवण त्यानुसार वनश्चय, अविमान, सांकल्प, आलोिनज्ञान (= वनर्मिकल्प प्रत्यक्ष) या 
आांतवरक व्या आवण सिग बाह्य व्या आत्म्याच्या वठकाणी नसतात, असे जाणािे. आवण ज्याअथी 
आत्म्याच्या वठकाणी व्येिा सांबांध नसतो त्या अथी ‘मी नाही.’ (‘नाहम्’). ‘मी’ (‘अहम्’) हे पद कतृगत्ि 
दाखविणारे आहे ‘मी जाणतो’ ‘मी हिन करतो’ ‘मी देतो’  ‘मी िोर्तो’ या सिग िाक्याांत (मी शब्दाने) 
कत्यािा बोध होतो; आवण (आत्म्यात) व्याशून्यत्ि असल्यामुळे सिग कतृगत्िािा अिाि असतो. तेव्हा ‘मी 
नाही’ असे म्हटले ते योग्यि आहे. (‘मी नाही’) म्हणूनि ‘माझे काही नाही.’ कत्याला स्िावमत्ि असते; 
त्याच्या अिािी स्िािाविक असे स्िावमत्ि कसे असणारॽ- असा िािाथिं. लकव  ‘नास्स्म’ (ना + अस्स्म) 
म्हणजे ‘मी पुरुि आहे’, यािा अथग ‘प्रसि’ (१ प्रसूती २ पवरणाम) हा माझा रु्णधमग नाही; आवण प्रसि हा 
रु्णधमग नसल्यामुळे कतृगत्िही नाही, हे ‘नाहम्’ (मी कता नाही) या (शब्दाांतून) (ग्रांथकार) साांर्तो आवण 
कतृगत्ि नसल्यामुळे स्िावमत्ि नाही हे ‘न मे ’ (= माझे काही नाही) याने साांवर्तले आहे. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘हे सारे जाणूनसुद्धा कदावित एखादा न जाणलेला वििय 
असेल; आवण त्यािे अज्ञान प्रावणमात्राांना बद्ध करील.’ याला ग्रांथकार उत्तर देतो- (‘अपवरशिेम्’ =)  
सांपूणिं. (आम्ही जे साांवर्तले आहे ते जाणले असता) जाणण्यासारखे काही वशल्लक राहत नाही. की 
ज्यािे अज्ञान बांध उत्पन्न करील! असा अथग ...... ६४ 
 

अशा प्रकारिा तत्त्िािा साक्षात्कार झाल्याने काय साधतेॽ असे वििारले तर (ग्रांथकार पुढील 
कावरकेत) साांर्तो-   
 

त्य िे (म्प्ह. स क्ष त्क र िे) पे्रक्षक प्रम रे्ण र वहलेल  स्वस्ि  [‘स्िच्िाः’ असाही पाठिेद आहे. तो 

िािस्पवतवमश्राांच्या टीकेशी जास्त सुसांर्त वदसतो.] रु्रुिं, सवप र्वरर्ण म ांर् स ि विवृि झ लेल्य  आवर्ण 
(वववेकज्ञ िनहर्ी) अिपस मर्थ्यामुळे (धमादी) स त भ व ांर् स ि र्र वृि झ लेल्य  प्रकृतील  र् हतो ----  
६५ 
 

िोर् आवण वििेक याांिे साक्षात्कार प्रकृतीला उत्पन्न कराियािे असतात. आवण ते उत्पन्न 
झाल्यािर वतला उत्पन्न करण्यास काही उरत नाही. म्हणून प्रकृती वनर्ममतीपासून परािृत्त होते. 
(‘अथगिशात् , म्हणजे) वििेकािे ज्ञान हा जो अथग त्यािा ‘िश’ म्हणजे सामथ्यिं; त्यामुळे िस्तुताः धमग, 
अधमग, अज्ञान, िैराग्य, िैराग्यािा अिाि, ऐश्वयग, ऐश्वयािा अिाि हे सिग तत्त्िज्ञान नसल्यामुळे उत्पन्न 
होणारे (िाि) होत. केिल [‘आध्यास्त्मक्याः’-इत्यादी ज्या तुष्टी पूिी (कावरका ५० मध्ये) साांवर्तल्या त्याांपैकी एक.] या तुष्टीत 
रमून रे्लेल्याांिे िैराग्यसुद्धा तत्त्िज्ञानाच्या अिािामुळेि उत्पन्न होणारे आहे. त्यापैकी तत्त्िज्ञान हे 
अतत्त्िज्ञानाच्या विरोधी असल्यामुळे त्याला समूळ नाहीसे करते, आवण अशा रीतीने कारण [अतत्त्िज्ञान, 

तत्त्िज्ञानािा अिाि.] दूर झाल्यामुळे कायगरूप सात िािही दूर होतात. म्हणून सात िािाांपासून परािृत्त 
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झालेली प्रकृती असे म्हटले. ‘अिस्स्थत’ म्हणजे वनस्ष््य. ‘सुस्थ’ म्हणजे रज आवण तम या िृत्तींनी 
कलुवित (म्ह. अशुद्ध) झालेल्या बुद्धीशी वमवश्रत न झालेला (म्ह. एकरूप न झालेला.) अथात त्या िेळी 
(म्हणजे वनिृत्तप्रसिा प्रकृती पुरुि पाहतो त्या िेळी) पुरुिाबरोबर सावत्त्िक बुद्धीिी थोडीशी सरवमसळ 
असतेि. नाही तर अशा प्रकारच्या (म्ह. पवरणामाांपासून वनिृत्त झालेल्या) प्रकृतीिे दशगन (त्याला) 
होते, असे म्हणणे योग्य झाले नसते. ------  ६५ 

 
यािर कोणी अशी शांका घेईल की,’ (प्रकृती) ही ‘वनिृत्तप्रसि’ (म्ह. वनर्ममतीपासून परािृत्त) होते 

हे आम्हाांस पटत नाही. कारण सृष्टीिी वनर्ममती (दोघाांच्या) सांयोर्ामुळे होते, असे (ग्रांथकाराने) म्हटले 
आहे. आवण ‘सांयोर्’ म्हणजे योग्यता. आता पुरुिािे िैतन्य ही िोिृत्िािी योग्यता; आवण प्रकृतीिे 
जडत्ि (= अिेतनत्ि) आवण विियत्ि ही िोग्यत्िािी योग्यता. आवण या दोन्हींिी (म्हणजे पुरुिािे 
िेतनत्ि ि प्रकृतीिे जडत्ि याांिी) वनिृत्ती (तर कधी) होत नाही. त्या िेळी करण्यासारखे काही नसते 
म्हणून वनिृत्ती होते असेही (म्हणता येत) नाही. कारण ज्याप्रमाणे शब्दादींिा उपिोर् पुन्हा पुन्हा होत 
असतो, त्याप्रमाणे (एक कतगव्य सांपले तरी) त्या जातीिे दुसरे कतगव्य असतेि’. याला (ग्रांथकार) असे 
उत्तर देतो-   
 

‘मी वहल  र् वहले’ म्प्हर्ण ि (त्य ांरै्की) एक (म्प्ह. रु्रुिं) वतची उरे्क्ष  करतो; आवर्ण ‘मी य च्य  
दृष्टीस र्डले, म्प्हर्ण ि दुसरी (म्प्ह. प्रकृती) (कमार् स ि) विवृि होते. म्प्हर्ण ि त्य ांच  सांयोग झ ल  तरी 
सृष्टीचे प्रयोिि र हत ि ही ------  ॥ ६६ ॥ 
 

वजने वििेकािे ज्ञान करून वदले नाही ती प्रकृती खुशाल पुन्हा पुन्हा शब्दादींिा उपिोर् 
(पुरुिास) देऊ दे. परांतु (एकदा का) वतने हे वििेकज्ञान करून वदले की, ती शब्दादींिा उपिोर् 
(पुरुिाच्या सांबांधात) करू देत नाही. कारण वििेकािे अज्ञान (म्ह. अवििेक) हे त्याांच्या उपिोर्ािे 
कारण आहे. ज्याप्रमाणे बीजािा अिाि झाला असता अांकुर फुटत नाही, त्याप्रमाणे कारणािा अिाि 
झाला असता, ती त्याांिा (म्ह. शब्दादींिा) उपिोर् (पुरुिास) देऊ शकत नाही. 
 

प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या सुखदुाःखमोहरूप शब्दादींिा (म्ह. विियाांिा) ‘हे माझे आहेत’ 
असे समजून पुरुि (आत्मा) (जसा) अवििेकामुळे उपिोर् घेतो, त्यािप्रमाणे प्रकृतीिे वििेकज्ञान 
‘माझ्यासाठी आहे’ असे अवििेकामुळेि आत्मा मानतो. परांतु वििेकज्ञान उत्पन्न झाले असता, शब्दादींशी 
(म्ह. विियाांशी) सांपकग  न आल्यामुळे त्याांिा उपिोर् तो घेऊ शकत नाही. त्यािप्रमाणे प्रकृतीपासून 
उत्पन्न झालेले वििेकज्ञान स्िताःसाठी आहे असे वतच्यापासून िेर्ळा झालेला आत्मा मानत नाही, (असा 
अथिं). आवण िोर् ि मोक्ष हे पुरुिाथिं (म्हणजे पुरुिासाठी) (असताना) प्रकृतीच्या प्रिृत्तीस कारण 
होतात; पण ते पुरुिाथासाठी नाहीत असे झाल्यािर प्रकृतीला (प्रिृत्तीिी) पे्ररणा देत नाहीत. म्हणून 
(ग्रांथकाराने) म्हटले आहे की, ‘(वििेकज्ञानानांतर) सृष्टीिे प्रयोजन उरत नाही.’ येथे ‘प्रयोजन’ म्हणजे 
सृष्टीच्या बाबतीत प्रकृतीला पे्ररणा देते ते. ते (प्रयोजन) (िोर् आवण वििेक याांिे) पुरुिाथगत्ि नसते [जेथे 

मीपणाि, माझेपणाि नाही, तेथे कोणी कोणािे प्रयोजन होऊ शकत नाही,  असा िािाथग.] तेव्हा नाहीसे होते, असा अथग. ----
--  ६६ 

 
यािर शांका अशी की, ‘तत्त्िाच्या साक्षात्काराने (पुरुि) जर मुि होत असेल तर लरे्ि त्यािे 

शरीर पडेल. मर् शरीर नसलेला तो प्रकृतीला कसा पाहीलॽ बरे, तत्त्िज्ञान होऊनही कमांिा सांपूणग 
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क्षय न झाल्यामुळे तो मुि होत नाही असे म्हणाल, तर त्या कमांिा क्षय कशाने होणारॽ (असा प्रश्न 
वनमाण वनमाण होतो.) (त्या कमांिे फल) िोर्ल्याने (कमािा क्षय) होईल असे म्हणाल, तर ‘तत्त्िज्ञान 
हे मोक्षािे साधन नाही’ असे दुदैिाने म्हणािे लारे्ल. म्हणजे ‘व्यि, अव्यि आवण ज्ञ (म्ह. पुरुि) याांच्या 
ज्ञानाने उत्पन्न होणाऱ्या  तत्त्ि-साक्षात्काराने मोक्ष प्राप्त होतो’ हे (तुमिे) ििन फोल ठरते. [कारण शेिटी 

मोक्ष हा तत्त्िज्ञानाने नव्हे तर कमगफलिोर्ाच्या साहाय्याने कमे क्षीण झाल्यामुळे वमळतो, असा त्यािा अथग होईल.] आवण ज्याांिी 
पवरणती केव्हा होणार हे अवनवश्चत आहे, असा कमांिा सांिय िोर्ाने सांपतो आवण त्यानांतर मोक्षप्राप्ती 
होते, असे म्हणणे ही केिळ कल्पनाि ठरते’. वतिे (म्ह. या शांकेिे) वनरसन (ग्रांथकार पुढील कावरकेत 
करताना म्हणतो-   
 

(वमर्थ्य ज्ञ ि च  ि ि करर्ण रे) उत्कृष्ट ज्ञ ि (म्प्हर्णिे स क्ष त्क र) प्र प्त झ ल्य वर धमादींि  
(सांस र चे) क रर्ण होरे्ण उरत िसल्य मुळे (र् वं) सांस्क र च्य  प्रभ व मुळे (दांड िे गती वदलेले) च क 
ज्य प्रम रे्ण वफरत र हते, त्य प्रम रे्ण (रु्रुिं) िरीर ध रर्ण कनहि र हतो  ------  ॥ ६७ ॥ 
 

कमांिा साठा जरी अनादी असला ि त्याच्या पवरणतीिा काळही अवनवश्चत असला, तरी 
तत्त्िािा साक्षात्कार झाल्याबरोबर तो िाजलेल्या बीजाप्रमाणे (अनुत्पादक) होऊन जन्म इत्यादी 
उपिोर्रूप फले वनमाण करण्यास कारणीिूत होत नाही. कारण क्लेशरूपी जलाने विजलेल्या 
बुवद्धरूपी जवमनीत कमगबीजाांना अांकुर फुटतात. तत्त्िज्ञानरूपी उन्हाळ्याने वजच्यातील क्लेश हेि जल 
शोिून घेतले आहे अशा नापीक (बुवद्धरूपी) जवमनीत कमगबीजाांना अांकुर कुठून फुटणारॽ म्हणून 
(ग्रांथकाराने) म्हटले आहे- ‘धमादींना अकारणत्ि प्राप्त होत असल्यामुळे’; आवण ज्याप्रमाणे कुां िारािे 
काम सांपल्यािरही िेर् या (पूिग-)   सांस्काराच्या सामथ्यामुळे िाक वफरति राहते ि काही काळ 
रे्ल्यािर तो सांस्कार नाहीसा झाला असता वनश्चल होते, त्याप्रमाणे तत्त्िािा साक्षात्कार झाल्यािरही 
पूििंसांस्कारामुळे (पुरुि देह धरून) राहतो; आवण शरीर धारण केले असताना प्रारब्धकमािे जे धमग आवण 
अधमग हे सांस्कार ते िोर्ून सांपिायिे असतात. याविियी (स्मृती ि) श्रुती अशी आहे- ‘परांतु इतर 
(म्हणजे) प्रारब्धािी पुण्यपाप ही काये) िोर्ून सांपिून मर् (ज्ञानी ब्रह्मस्िरूपात) लीन होतो.  [ब्रह्मसूत्र ४, 

१, १८.] ‘तसेि’ त्याला  [िाांदोग्योपवनिद् ६, १४, २.] (म्ह. तत्त्िज्ञानी पुरुिाला) (प्रारब्धकमांनुसार तो प्राप्त 
देह) टाकीत नाही तो पयगन्ति विलां ब असतो. त्यानांतर तो सिगस्िी (मोक्षास) प्राप्त होतो’. सांस्कार 
म्हणजे क्षीण होणारे अज्ञान ‘तद् िशात्’ म्हणजे त्याच्या सामथ्याने, (पुरुि) देह धरून राहतो ------ 
६७ 

 
यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘जर अविदे्यच्या सांस्कारविशिेामुळे [‘प्रक्षीयमाणाविद्याविशेिश्च 

सांस्काराः’ या ऐिजी ‘प्रक्षीयमाणाविद्यासांस्कारािशेिाः’ असाही पाठ आहे. त्यािा अथग ‘सांस्कार म्हणजे क्षीण होणारे जे अज्ञान त्याच्या 

सांस्कारािा वशल्लक रावहलेला िार्’ असा होईल. हा पाठ अवधक सयुविक िाटतो.] (म्ह. सांस्कारातील वशल्लक रावहलेल्या 
िार्ाने) तो (पुरुि) शरीर धारण करून राहतो, तर त्याला मोक्ष केव्हा प्राप्त होतोॽ’ वतला उत्तर ‘प्रापे्त -- 
’ इत्यादी (पुढील कावरकेत ग्रांथकार) देतो-   
 

िरीर च  ि ि झ ल  असत  आवर्ण प्रकृती कृतकृत्य झ ल्य मुळे र् र्णपर्रे्ण विवृि झ ली असत , 
(रु्रुिं ल ) विवश्चत आवर्ण वित्य अस  दोन्द्ही स्वनहर् च  मोक्ष प्र प्त होतो....  ॥ ६८॥ 
 

जी कमािी सूक्ष्मरूपे, फले देण्यास पवरपक्व झालेली नसतात, त्याांिा बीजस्िरूप िाि 
तत्त्िज्ञानरूपी अग्नीने जळून जातो; परांतु ज्याांिी पवरणती सुरू झाली आहे (प्रारब्ध) अशा कमांिा 
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उपिोर्ाने क्षय झाल्यािर शरीरािा नाश होतो. आवण ‘िवरताथगत्िात्’ म्हणजे- ‘उदे्दश सफल झाल्यामुळे’ 
जेव्हा प्रकृती त्या पुरुिापासून वनिृत्त होते, तेव्हा पुरुिाला ‘ऐकास्न्तक’ म्हणजे वनवश्चत घडणारा आवण 
‘आत्यांवतक’ म्हणजे अविनाशी असा दोन्ही स्िरूपािा मोक्ष म्हणजे वत्रविध दुाःखािा नाश, प्राप्त होतो.... 
६८ 
 

प्रमाणाांनी (साांख्य-तत्त्िे) वसद्ध केली असूनही (िािकाांच्या मनात) अत्यांत श्रद्धा वनमाण व्हािी 
म्हणून (त्या शास्त्रािा) प्रणेता महिी (कवपल) आहे, हे ‘पुरुि-’ इत्यादी (कावरकेने ग्रांथकार) साांर्त 
आहे-   
 

हे ग ढ असलेले (भोगमोक्षनहर्) रु्रुिं िांचे ज्ञ ि महिंींिी स ांवगतले आहे. य त प्र वर्णम त्र ांची 
स्स्िती, उत्र्िी आवर्ण प्रलय य ांच  ववच र केल  गेल  आहे... ॥ ६९॥ 
 

‘रु्ह्य’ म्हणजे (शब्दशाः) रु्हेत राहणारे, अथात स्थूल बुद्धीच्या लोकाांना दुबोध असलेले. 
परमिींनी (परम + ऋविणा) म्हणजे कवपलानी. [साांख्यशास्त्रािा आद्य प्रणेता. पहा- प्रस्तािना.] तीि श्रद्धा, 
‘शास्त्राांिीही याला सांमती आहे’ हे (ग्रांथकार) ‘येथे स्स्थती, उत्पत्ती आवण प्रलय याांिा वििार केला रे्ला 
आहे’ या िाक्याने साांर्ून दृढ करीत आहे. ‘जेथे’ (यत्र) म्हणजे ज्या ज्ञानात, ज्या ज्ञानासाठी. ‘ज्ञाने’ 
(ज्ञानात) ही सप्तमी विििी ‘चमपवर्ण द्वीवपनां हस्न्त’ (म्ह. शब्दशाः कातड्यात, म्हणजे येथे ‘क तड्य स ठी 
िाघाला मारतात’) या िाक्याप्रमाणे (वनवमत्त दाखविण्यासाठी) िापरली आहे. िूताांच्या म्हणजे 
प्राण्याांच्या ‘स्स्थती, उत्पत्ती आवण प्रलय’ याांिा (श्रुवत, स्मृवत इत्यादी) शास्त्रानुसार [हे शास्त्र िेदाांना सोडून नाही, 

ते िैवदक आहे, असा िािाथग] वििार करण्यात आला आहे ----- ६९. 
 

यािर कोणी अशी शांका घेईल की, ‘जे महिी कवपलाांनी प्रत्यक्ष साांवर्तले त्यािर आमिी श्रद्धा 
आहे. पण जे ईश्वरकृष्णाने साांवर्तले, त्यािर कशी (आमिी) श्रद्धा असािीॽ ‘यािर (ग्रांथकार) ‘एतत्’ -
-- इत्यादी (पुढील कावरकेत) साांर्तो-   
 

हे र्ववत्र आवर्ण श्रेष्ठ ि स्त्र कवर्ल मुिींिी आसुरील  [महिी कवपलाांिा वशष्य पहा- प्रस्तािना.] वदले; आवर्ण 
आसुरीिे र्ांचविख ल  [आसुरीिा वशष्य. याने साांख्यशास्त्र वमवथला नर्रीत जनकाला वशकविले. त्याला ‘कावपलेय’ असे म्हणतात. 
महािारतातील ‘शाांवतपिात’ अशीि परांपरा (कवपल-आसुवर-पांिवशख) वदली आहे. पहा-   
 यत्तदेकाक्षरां ब्रह्म नानारूपां प्रदृश्यते । 
 आसुवरमगण्डले तस्स्मन् प्रवतपेदे तदव्ययम् ॥ -महा. शाांवत. २१८, १३.  

 पहा-प्रस्तािना.] वदले. आवर्ण त्य िे य च  अिेक प्रक र ांिी ववस्त र केल  ------ ॥ ७०॥ 

 
हे ‘पवित्र’ म्हणजे पािन करणारे. (काॽ) तर वत्रविध दुाःखािे कारण असलेल्या पापािे 

पवरमाजगन करते म्हणून. ‘अग्र्य’ म्हणजे सिग पवित्र पदाथात श्रेष्ठ ‘मुवन’ यािा अथिं कवपल. त्याांनी 
आसुरीला करुणेने पे्रवरत होऊन वदले. आसुरीनेही पांिवशखाला वदले. आवण त्याने या शास्त्रािा विस्तार 
केला. ७० 
 

आवर्ण विष्ट्यर्रांर्रेिे आलेले हे (ि स्त्र), तत्त्ववेधी बुद्धी असलेल्य  ईश्वरकृष्ट्र्ण िे त्य चे वसद्ध ांत 
च ांगल्य  प्रक रे ि र्ण ि आयावृि त ि िोड्य त वलवहले. ------ ॥ ७१॥ 
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“आराद् याता (तत्त्िेयायाः) इवत आया” (अशी ‘आया’ शब्दािी व्युत्पत्ती आहे,) (म्हणजे तत्त्िाांच्या 
जिळ रे्लेली ती आया.) [ककिा- अतत्त्िापासून दूर (आरात्) रे्लेली (याता), ती ‘आया,’ असेही स्पष्टीकरण देण्यात येते.] आयग 
अशी मती (= बुद्धी) ज्यािी आहे तो ‘आयगमवत’, असे समजािे... ७१. 

 
आवण हे (सांपूणग) शास्त्र आहे. कारण शास्त्रािे सिग वििय यात सूवित केले आहेत. हा प्रकरणग्रांथ  

[‘प्रकरणम्’ यािे स्पष्टीकरण 
‘शास्त्रवसद्धाांतप्रवतपादको ग्रांथाः’ असे सिगलक्षणसांग्रहात वदले आहे. यािा अथग शास्त्राच्या वसद्धाांतािे प्रवतपादन करणारा र्ौण ग्रांथ, असा आहे. उदा. 

शांकरािायांिा ‘वििेकिडूामवण’ ककिा ‘आत्मबोध’ हा ग्रांथ.] व्हे (हे पुढील कावरकेत ग्रांथकार) साांर्तो-   
 

य  सिर आयांत िे वविंय आले आहेत ते सवप िंवष्टतांत्र तले  [सध्या हा साांख्यशास्त्रािरील ग्रांथ उपलब्ध नाही. 

यािा कता कवपल, पांिवशख की िािगर्ण्य याबद्दल विद्वानाांत मतिेद आहेत.] आहेत आख्य वयक  आवर्ण दुसऱ्य ांिी 
व दववव द वगळ ि (य  ग्रांि त ते म ांडले आहेत). ॥ ७२ ॥ 

 
 आवण राजिार्मतकात [साांख्यशास्त्रािरील हाही ग्रांथ उपलब्ध नाही. र्ाबगच्या मते ‘िोज’ हा यािा कता आहे.] म्हटले आहे- 
“प्रकृतीिे (आवण पुरुिािे) (वनत्य) अस्स्तत्ि, (प्रकृतीिे) एकत्ि, अथगित्त्ि, [पवरणामाांमुळे प्रकृतीिा अनेक फळाांिी 

वनर्ममती करणारा रु्णधमग.] (प्रकृवतपुरुिाांिा) िरे्ळेपणा, दुसऱ्यासाठी असणे (पराथगत्ि), ऐक्य [पुरुिािे अनेकत्ि.] 

नसणे, वियोर्  [प्रकृवत आवण पुरुि याांिे मुिािस्थेत विन्नत्ि.] आवण योर्, [मुिीपूिीिी त्याांिी एकरूपता.] (वििकेज्ञानानांतर) 
वशल्लक रावहलेली (शरीर) स्स्थती  [स्थूल आवण सूक्ष्म अशा दोन्ही देहाांत असणे.] (पुरुिािे) अकतृगत्ि हे मूळ दहा वििय 
साांवर्तले आहेत. पाि प्रकारिे विपयगय, तसेि नऊ तुष्टी साांवर्तल्या आहेत. इांवद्रयाांिी अशिी अठ्ठािीस 
प्रकारिी मानली आहे. त्यात आठ प्रकारिी वसद्धी समाविष्ट केल्यािर साठ  [हे साठ वििय अवहबुगध्न्य सांवहतेत विििेन 

केलेल्या साठ पदाथांशी वमळते जुळते आहेत. असे डॉ. हरदत्त शमा याांनी म्हटले आहे.-] वििय होतात’ 
 

ईश्वरकृष्णाांनी अशी ही िवष्टपदाथी (= साठ पदाथग साांवर्तलेला ग्रांथ) साांवर्तली आहे. त्यामुळे 
यात शास्त्रातील सिग वििय साांवर्तले असल्यामुळे हे ‘प्रकरण’ (म्ह. प्रकरणग्रांथ) नव्हे, तर ते शास्त्रि 
आहे, हे वसद्ध झाले. एकत्ि, अथगित्त्ि आवण पराथगत्ि हे प्रकृतीला उदे्दशून साांवर्तले आहेत. अन्यत्ि, 
अकतृगत्ि आवण बहुत्ि ह पुरुिाला उदे्दशून आवण अस्स्तत्ि, वियोर् आवण योर् हे, (प्रकृवत- पुरुि या)  
दोघाांनाही उदे्दशून असून िृत्ती म्हणजे स्स्थती ही स्थूल ि सूक्ष्म देहाांना उदे्दशून साांवर्तली आहे ... ७२. 
 

िांद्रविकासी कमलाांना िाांदणे जसे उमलविते (-तसेि,जारे् करते-), त्याप्रमाणे 
श्रीिािस्पवतवमश्राांिी ‘तत्त्िकौमुदी’ सज्जनाांच्या मनाांना आनांदाने बोध देणारी (- तसेि, जार् आणणारी-) 
होिो ! 
 
 येथे िड्दशगनाांिर िाष्य करणारे श्रीिािस्पवतवमश्र याांनी रिलेली ‘साांख्य तत्त्िकौमुदी’ (ही टीका) 
समाप्त झाली. 
 
 
 

...  ॐ तत् सत् ... 
 

****  
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श्रीमदीश्वरकृष्णप्रणीतााः 
स ांख्यक वरक  

 
दुाःखत्रयाविघातावज्जज्ञासा तदविघातके हेतौ । 
दृष्टे साऽपाथा िेनै्नकान्तात्यन्ततोऽिािात् ॥ १ ॥ 
दृष्टिदानुश्श्रविकाः स ह्यविशुवद्धक्षयावतशययुिाः । 
तवद्वपरोताः श्रयेान् व्यिाव्यिज्ञविज्ञानात् ॥ २ ॥ 
मूलप्रकृवतरविकृवतमगहदाद्यााःप्रकृवतविकृतयाः सप्त । 
िोडशकस्तु विकारो न प्रकृवतनग विकृवताः पुरुिाः ॥ ३ ॥ 
दृष्टमनुमानमाप्तििनां ि, सिगप्रमाणवसद्धत्िात् । 
वत्रविधां प्रमाणवमष्टां, प्रमेयवसवद्धाः प्रमाणावद्ध ॥ ४ ॥ 
प्रवतविियाध्यिसायो दृष्टां, वत्रविधमनुमानमाख्यातम्  । 
तवल्लङ र्वलङ र्पूिगकां , आप्तश्रवुतराप्तििनां ि ॥ ५ ॥ 
सामान्यतस्तु दृष्टादतीस्न्द्रयाणाां प्रवसवद्धरनुमानात्  । 
तस्मादवप िावसद्धां परोक्षमाप्तार्मात् वसद्धम् ॥ ६ ॥ 
अवतदूरात् सामीप्यावदस्न्द्रयघातान्मनोऽनिस्थानात्  । 
सौक्ष्म्याद्धव्यिधानादविििात् समानाविहाराच्च ॥ ७॥ 
सौक्ष्म्यात्तदनुपलस्ब्धनािािात् कायगतस्तदुपलस्ब्धाः  । 
महदावद तच्च कायिं, प्रकृवतिरूपां सरूपां ि ॥ ८ ॥ 
असदकरणादुपादानग्रहणात्, सिगसम्ििािािात्  । 
शिस्य शक्यकरणात् कारणिािाच्च सत्कायगम् ॥ ९ ॥ 
हेतुमदवनत्यमव्यावप सव्यमनेकमावश्रतां वलङ र्म्  । 
साियिां परतन्त्रां व्यिां  विपरीतमव्यिम् ॥ १० ॥ 
वत्ररु्णमवििवेक विियाः सामान्यमिेतनां प्रसिधर्मम  । 
व्यिां  तथा प्रधानां, तवद्वपरीतस्तथा ि पुमान् ॥ ११ ॥ 
प्रीत्यप्रीवतवििादात्मकााः प्रकाशप्रिृवत्तवनयमाथााः  । 
अन्योऽन्याविििाश्रयजननवमथुनिृत्तयश्च रु्णााः ॥ १२ ॥ 
सत्िां लघु प्रकाशकवमष्टमुपष्टम्िकां  िलां  ि रजाः  । 
रु्रु िरणकमेि तमाः प्रदीपिच्चाथगतो िृवत्ताः ॥ १३ ॥ 
अवििके्यावदाः वसद्धाः तै्ररु्ण्यात्तवद्वपयगयािािात् । 
कारणरु्णात्मकत्िात् कायगस्यव्यिमवप वसद्धम् ॥ १४ ॥ 
िेदानाां पवरमाणात्, समन्ियात्, शविताः प्रिृते्तश्च । 
कारणकायगवििार्ात् अवििार्ादै्वश्वरूपस्य ॥ १५ ॥ 
कारणमस्त्यव्यिां  प्रितगते वत्ररु्णताः समुदयाच्च । 
पवरणामताः सवललित् प्रवतप्रवतरु्णाश्श्रयविशिेात् ॥ १६ ॥ 
सांघातपराथगत्िात् वत्ररु्णावदविपयगयादवधष्ठानात् । 
पुरुिोऽस्स्त िोिृिािात् कैिल्याथिं प्रिृते्तश्च ॥ १७ ॥ 
जननमरणकरणानाां प्रवतवनयमादयुर्पत्प्रिृते्तश्च । 
पुरुिबहुत्िां वसद्धां तै्ररु्ण्यविपयिंयाचै्चि ॥ १८ ॥ 
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तस्माच्च विपयासात् वसद्धां सावक्षत्िमस्य पुरुिस्य । 
कैिल्यां माध्यस्थां द्रष्ट्टत्िमकतृगिािश्च ॥ १९ ॥ 
तस्मात्तत्सांयोर्ादिेतनां िेतनािवदि वलङ र्म् । 
रु्णकतृगत्ि ेि तथा कतेि िित्युदासीनाः ॥ २०॥ 
पुरुिस्य दशिंनाथिं कैिल्याथिं तथा प्रधानस्य । 
पङ्गग्िन्धिदुियोरवप सांयोर्स्तत्कृताः सर्गाः ॥ २१॥ 
प्रकृतेमगहान्, ततोऽहङ काराः तस्माद् र्णश्च िोडशकाः  । 
तस्मादवप िोडशकात् पञ्चयायाः पञ्च ितूावन ॥ २२॥ 
अध्यिसायो बवुद्धधगमो ज्ञानां विरार् ऐश्वयगम् । 
सावत्त्िकमेतदू्रपां तामसमस्मावद्वपयगस्तम् ॥ २३॥ 
अविमानोऽहङ कारस्तस्माद् वद्वविधाः प्रितगते सर्गाः । 
एकादशश्च र्णस्तन्मात्राः पञ्चकशै्चि ॥ २४॥ 
सावत्त्िक एकादशकाः प्रितगते िैकृतादहङ कारात् । 
ितूादेस्तन्मात्राः स तामसाः तैजसादुियम् ॥ २५॥ 
बुद्धीस्न्द्रयावण िक्षुाःश्रोत्रघ्राणरसनस्पशगनकावन । 
िाक् पावणपादपायपूस्थान् कमेस्न्द्रयाण्याहुाः ॥ २६॥ 
उियात्मकमत्र मनाः सांकल्पकवमस्न्द्रयां ि साघम्यात् । 
रु्णपवरणामविशिेान्नानात्िां बाह्यिेदाश्च ॥ २७॥ 
शब्दावदिु पञ्चानामालोिनमात्रवमष्यते िृवत्ताः । 
ििनादानविहरणोत्सर्ानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥ २८॥ 
स्िालक्षण्यां िृवत्तस्त्रयस्य सैिा िित्यसामान्या । 
सामान्यकरणिृवत्ताः प्राणाद्या िायिाः पञ्च ॥ २९॥ 
रु्दापच्चतुष्टयस्य तु िृवत्ताः ्मशश्च तस्य वनर्मदष्टा । 
दृष्टे तथाऽप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्मिका िृवत्ताः ॥ ३०॥ 
स्िाां स्िाां प्रवतपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकाां िृवत्तम् । 
पुरुिाथग एि हेतुनग केनवित् कायगते करणम् ॥ ३१॥ 
करणां त्रयोदशविध तदाहरणधारणप्रकाशकरम् । 
कायिं ि तस्य दशधाऽऽहायिं धायिं प्रकाश्यां ि ॥ ३२॥ 
अन्ताःकरणां वत्रविधां दशधा बाह्यां त्रयस्य विियाख्यम् । 
साम्प्रतकालां  बाह्यां वत्रकालमायायन्तरां करणम् ॥ ३३॥ 
बुद्धीस्न्द्रयावण तेिाां पञ्च विशिेाविशिेविियावण । 
िाग्ििवत शब्दवििया शिेावण तु पञ्चविियावण ॥ ३४॥ 
सान्ताःकरणा बवुद्धाः सििं विियमिर्ाहते यस्मात् । 
तस्मात् वत्रविधां करणां द्वावर द्वारावण शिेावण ॥ ३५॥ 
एते प्रदीपकल्पााः परस्परविलक्षणा रु्णविशिेााः । 
कृत्स्नां पुरुिस्याथिं प्रकाश्य बदु्धौ प्रयच्िस्न्त ॥ ३६॥ 
सििं प्रत्युपिोर्ां यस्मात् पुरुिस्य साधयवत बुवद्धाः । 
सैि ि विवशन ष्ट पुनाः प्रधानपरुुिान्तरां सूक्ष्मम् ॥ ३७॥ 
तन्मात्राण्यविशिेााः तेयायो ितुावन पञ्च पञ्चयायाः । 
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एते स्मृता विशिेााः शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ ३८॥ 
सूक्ष्मा मातावपतृजााः सह प्रितैूवस्रधा विशिेााः स्युाः । 
सूक्ष्मास्तेिाां वनयता मातावपतृजा वनितगन्ते ॥ ३९॥ 
पूिोत्पन्नमसिां  वनयतां महदावदसूक्ष्मपयगन्तम् । 
सांसरवत वनरुपिोर्ां िािैरवधिावसतां वलङ र्म् ॥ ४०॥ 
वित्रां यथाश्रयमृते स्थाण्िावदयायो यथा विना िाया । 
तद्ववद्वनाऽविशिैेाः न वतष्ठवत वनराश्रयां वलङ र्म् ॥ ४१॥ 
पुरुिाथिंहेतुकवमदां वनवमत्तनैवमवत्तकप्रसङ रे्न । 
प्रकृतेर्मिितु्ियोर्ात् नटिद् व्यिवतष्ठते वलङ र्म् ॥ ४२॥ 
साांवसवद्धकाश्च िािााः प्राकृवतका िैकृवतकाश्च धमाद्यााः । 
दृष्टााः करणाश्रवयणाः कायाश्रवयणश्च कललाद्यााः ॥ ४३॥ 
धमेण र्मनमूध्ििं र्मनमधस्ताद् िित्यधमेण । 
ज्ञानेन िापिर्ों विपयगयावदष्यते बन्धाः ॥ ४४॥ 
िैराग्यात् प्रकृवतलयाः ससारो ििवत राजसद्रार्ात् । 
ऐश्वयादविघातो विपयगयात् तवद्वपयासाः ॥ ४५॥ 
एि प्रत्ययसर्ो विपयगयाशवितुवष्टवसद्धाख्याः । 
रु्णिैिम्यविमदे्दन तस्य िेदास्तु पञ्चाशत् ॥ ४६॥ 
पञ्च विपयगय िेदा ििन्त्यशविश्च करणिैकल्यात् । 
अष्टाकिशवतिेदा तुवष्टनगिधाऽष्टधा वसवद्धाः ॥ ४७॥ 
िेदस्त्तमसोऽष्टविधो मोहस्य ि, दशविधो महामोहाः । 
तावमस्त्रोऽष्टादशधा, तथा िित्यन्धतावमस्राः ॥ ४८॥ 
एकादशसे्न्द्रयिधााः सह बुवद्धिधैरशविरुवद्दष्टा । 
सप्तदश िधा बदेु्धर्मिपयगयात् तुवष्टवसद्धीनाम् ॥ ४९॥ 
आध्यास्त्मकाश्चतस्राः प्रकृत्युपादानकालिाग्याख्यााः । 
बाह्याविियोपरमात् पञ्च, नि तुष्टयोऽविवहतााः ॥ ५०॥ 
ऊहाः शब्दोऽध्ययनां दुाःखविधातास्त्रयाः सुहृत्प्रावप्ताः । 
दानां ि वसद्धयोऽष्टौ वसदे्धाः पूिोंङ कुऽशवस्रविधाः ॥ ५१॥ 
न विना िािैर्मलङ र्ां न वलङ रे्न िािवनिृगवत्ताः । 
वलङ र्ाख्यो िािाख्यस्तस्माद् वद्वविधाः प्रितगते सर्गाः ॥ ५२॥ 
अष्टािकल्पो दैिस्तैयगग्योनेश्च पञ्चधा ििवत । 
मानुिशै्चकविधाः समासतोऽयां वत्रधा सर्गाः ॥ ५३॥ 
ऊध्ििं सत्िविशालस्तमोविशालश्च मूलताः सर्गाः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मावदस्तम्बपयगन्ताः ॥ ५४॥ 
तत्र जरामरणकृतां दुाःखां प्राप्नोवत िेतनाः पुरुिाः । 
वलङ र्स्याविवनिृते्ताः, तस्माद् दुाःखां स्ििािने ॥ ५५॥ 
इत्येि प्रकृवतकृतौ महदावदविशिेितूपयगन्ताः । 
प्रवतपुरुिविमोक्षाथिं स्िाथग इि पराथग आरम्िा ॥ ५६॥ 
ित्सवििृवद्धवनवमत्तां क्षीरस्य यथा प्रिृवत्तरज्ञस्य । 
पुरुिविमोक्षवनवमत्तां तथा प्रिृवत्ताः प्रधानस्य ॥ ५७॥ 
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औत्सुक्यवनिृत्त्यथग यथा व्यासु प्रितगते लोकाः । 
पुरुिस्य विमोक्षाथिं प्रितगते तद्वदव्यिम् ॥ ५८॥ 
रङ र्स्य दशगवयत्िा वनितगते नतगकी यथा नृत्यात् । 
पुरुिस्य तथाऽऽत्मानां प्रकाश्य विवनितगते प्रकृवताः ॥ ५९॥ 
नानाविधैरुपायैरुपकावरण्यनुपकावरणाः पुांसाः । 
रु्णित्यरु्णस्य सतस्तस्याथगमपाथगकां  िरवत ॥ ६०॥ 
प्रकृतेाः सुकुमारतरां न वकवञ्चदस्तीवत मे मवतिगिवत । 
या दृष्टास्मीवत पनुनग दशगनमुपवैत पुरुिस्य ॥ ६१॥ 
तस्मान्न बध्यते नावप मुच्यते नावप सांसरवत कवश्चत् । 
सांसरवत बध्यते मुच्यते ि नानाश्रया प्रकृवताः ॥ ६२॥ 
रूपैाः सप्तविरेि तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृवताः । 
सैि ि पुरुिाथिं प्रवत विमोियत्येकरूपेण ॥ ६३॥ 
एिां तत्त्िायायासान्नास्स्म न मे नाहवमत्यपवरशिेम् । 
अविपयगयावद्वशुद्धां केिलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥  
तेन वनिृत्तप्रसिामथगिशात् सप्तरूपविवनिृत्ताम् । 
प्रकृकत पश्यवत पुरुिाः पे्रक्षकिदिस्स्थताः स्िस्थाः ॥ ६५॥ 
रङ र्स्थ इत्युपेक्षक एको दृष्टाहवमत्युपरमत्येका । 
सवत सांयोरे्ऽवप तयोाः प्रयोजनां नास्स्त सर्गस्य ॥ ६६॥ 
सम्यग्ज्ञानावधर्माद्धमादीनामकारणप्राप्तौ । 
वतष्ठवत सांस्कारिशाच्च्भ्रमिद् धृतशरीराः ॥ ६७॥ 
प्रापे्त शरीरिेदे िवरताथगत्िात् प्रधानविवनिृत्तौ । 
ऐकास्न्तकमात्यस्न्तकमुियां कैिल्यमाप्नोवत ॥ ६८॥ 
पुरुिाथगज्ञानवमदां रु्ह्यां परमर्मिणा समाख्यातम् । 
स्स्थत्युप्तवत्तप्रलयावश्चन्त्यन्ते यत्र ितूानाम् ॥ ६९॥ 
एतत् पवित्रमग्र्यां मुवनरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
आसुवररवप पञ्चवशखाय तेन ि बहुधा कृतां तन्त्रम् ॥ ७०॥ 
वशष्यपरम्परयाऽऽर्तमीश्वरकृष्णेन िैतदायाविाः । 
सांवक्षप्तमायगमवतना सम्यस्ग्िज्ञाय वसद्धान्तम् ॥ ७१॥ 
सप्तत्याां वकल येऽथास्तेऽथााः कृत्स्नस्य िवष्टतत्रस्य । 
आख्यावयकाविरवहतााः परिादवििर्मजताश्चावप ॥ ७२॥ 
तस्मात्समासदृष्टां शास्त्रवमदां नाथगतश्च पवरहीनम् । 
तन्त्रस्य ि बृहन्मूतेदगपगणसां्ान्तवमि वबम्बम् ॥ ७३॥ 
॥ इवत साांख्यकावरकााः॥ 
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