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समिायः पदार्थथः 

 

हरीशबहुगणुा 

 

भूस्त्रमका- 

स्त्रिस्त्रिधदःुखपयः पूरपूररतेऽमुस्त्रस्मन् संसारे भिाम्बुधौ स्त्रनमज्जतां मानिानां समुद्धिारणाय परं 

कारुस्त्रणकमाहात्मस्त्रभः धमाथर्थथकाममोक्षार्थेषु चतुर्िथधपुरुषार्थेषु मोक्षमेि स्त्रनरपायोपयोगी तत्तद्दशथनं 

मन्िानस्त्रयः प्रस्त्रणन्ये । तेषु च दशथनेषु – 

 

प्रदीपः सिथस्त्रिद्यानामुपायः सिथकमथणाम् । 

आश्रयः सिथधमाथणां शश्वदान्िीक्षकीमता ।।1 

 

सेयमान्िीक्षकी स्त्रिद्या न्यायस्त्रिद्या इत्युच्यते । तत्रन्यायिैशेस्त्रषकदशथनयोः समानतन्त्रत्िात् 

न्यायदशथनोक्त “प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदषृ्टान्तस्त्रसद्धान्ताियितकथ - 

स्त्रनणथयिादजल्पस्त्रितण्डाहते्िाभासच्छलजास्त्रतस्त्रनग्रहस्र्थानानां तत्त्िज्ञानास्त्रनः- 

श्रेयसास्त्रधगमानां”2 षोडशपदार्थाथनां िैस्त्रशस्त्रषकोक्तसप्तपदार्थेष्िन्तभथिस्त्रत ।  

ते च पदार्थाथः – 

 

द्रव्यं गुणस्तर्था कमथ सामान्यं सस्त्रिशेषकम् । 

समिायस्तर्थाभािः पदार्थथः सप्तकीर्तथतः ॥3 

 

तेषु च िैस्त्रशस्त्रषकोक्त सप्तदार्थेषु षष्ठः समिायपदार्थोऽस्त्रस्त । समिायः द्वयोः स्त्रभनपदार्थथयोः 

मध्येऽस्त्रभनाकारप्रतीस्त्रतः भिस्त्रत सा प्रतीस्त्रतः समिायिशदिे, यर्था तन्तुपटयोमथध्ये भेदे 

सत्यस्त्रभनाकारा या प्रतीस्त्रतः सा प्रतीस्त्रतः तन्तुपटयोमथध्ये स्त्रिद्यमानस्य समिायसम्बन्धिशादिे । 

समिायसम्बन्धस्य स्त्रिषये फ्राउिाल्नरमहोदयो िदस्त्रत - यत् समिायपदार्थथः िैशेस्त्रषकदशथनस्य 

स्त्रसद्धान्तानां तीक्ष्णतायारुदाहरणमस्त्रस्त । यद्वशाद ् िैशेस्त्रषकदशथनमन्यभारतीयदशथनेभ्यः स्त्रिस्त्रशष्टः 

प्रतीयते4 ।  

समिायसम्बन्धाभात् तन्तुपटयोमथध्ये या अस्त्रभनाकारा प्रतीस्त्रतः सा भस्त्रितुं नाहथस्त्रत । अतो 

समिायसम्बन्धः स्िमहत्त्िं प्रतीपादयस्त्रत िैस्त्रशस्त्रषकदशथने । 

                                                            
11 कौ.अ. १/१२ 
2 न्याय.सू. १/१/१ 
3 न्या.मु. २ 
4 This category is again an example of the acuteness and clarily of the building up ideas which distinguishes the 

Vaisheshika system of the classical time. - Frauwallner, HIP, vol. 2nd, p.105  
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तस्य मह्त्तत्त्िप्रस्त्रतपादने धमेन्द्रनार्थशास्त्रिणोच्यते यत् – 

पूिोक्तपञ्चपदार्थाथनां द्रव्यगुणकमथसामान्यस्त्रिशेषानां 

स्त्रस्र्थरतासमिायसम्बन्धिाशादिे, यर्था – 

गृहार्थथस्त्रमस्त्रष्टकासमः ितथते । समिायः इस्त्रष्टकानां मध्ये सम्बन्धस्य 

सामग्री ित्तथते 5। समिायाभािात्तेषां पदार्थाथनां एकेन सहापरस्य 

सम्बन्धः न भस्त्रितुमहथस्त्रत । 

 

समिायस्य लक्षणम ्– 

व्युत्पत्तं्त लभ्यसमिायपदस्यार्थथः “अत्यन्तसमीपः” इस्त्रत 6  । 

िैशेस्त्रषकदशथनस्याद्यिक्त्त्रा महर्षथकणादने समिायं स्त्रनरूपयनुच्यते 

यत् “कारणे काये च,अत्र कारण ेकायथमस्त्रस्त एतादशृीप्रतीस्त्रतः यत्र 

भिस्त्रत तदिे समिायः” 7  । िैददकिृस्त्रत्तकारः िदस्त्रत – “येन 

असिथगतं,अन्यत्िमस्त्रधगतपदार्थाथनाम् अपृर्थगाभािो भिस्त्रत, 

अर्थिा स्िातन््यो भिस्त्रत तदिे समिायः”8। प्रशस्तपादभाष्ये यर्था 

– “एकाश्रयः अपरः आस्त्रश्रतः इत्यादद प्रत्ययस्य अयुतस्त्रसद्धयोः 

सम्िन्धः स समिायः”9 । उदयनाचायेण दकरणािल्यामुच्यते – 

“अयुताः प्राप्ताश्च ते स्त्रसद्धाश्चेत्ययुतस्त्रसद्धाः प्राप्ता एि सस्त्रन्त न 

स्त्रियुक्ता इस्त्रत याित् तेषां सम्बन्धः प्रास्त्रप्तलक्षणः समिायः । ….. 

तर्था च स्त्रनत्या प्रास्त्रप्तः समिायः इस्त्रत लक्षणं सूस्त्रचतं भिस्त्रत”10 ।  

तत्र दकरणािल्याः व्याख्याकारः पद्मनाभो प्रास्त्रप्तलक्षणस्य 

व्याख्याकतुुं िदस्त्रत – यत् समिायस्र्थले सम्बन्धीद्वयं सदा सम्बन्धं 

भूत्िा ित्तथते 11  । लक्षणािल्यामुदयनाचायेण समिायस्य 

स्त्रनत्यसम्बन्धत्िमङ्गीदियते । अर्थिा – “ समिेतत्िरस्त्रहतम्, 

सिाथन्योन्याभािस्य सामान्यास्त्रधकरणभािः एि समिायः 12  । 

स्त्रशिाददत्यमते समिायः स्त्रनत्यः यः सिथदा असमिेत भिस्त्रत नतु 

समिायेन सम्बन्धेन ित्तथते 13  । िाददिागीश्वरमते तु – 

इहप्रत्ययस्य स्त्रिषयीभािः स्त्रनत्य-समबन्ध एि समिायः14 ।  

शङ्करस्त्रमश्रमते असमिेतभाित्िमेि समिायत्िम् इस्त्रत । तर्था च 

– 

“तत्रासमिेतभाित्िं समिायत्िम् । 

स्िाश्रयान्योन्याभािासमानास्त्रधकरणपदार्थथ- 

स्त्रिभाजकोपास्त्रधमत्त्िं िा 

                                                            
5 If the first five categories, substance, quality, etc. are the bricks of the 

Nyaya-Vaisheshika structre, the mortar to unite them is provided by 

the sixth category – samavya ; - Shastri, CIR, p. 375 
6 समवाय्यते इतत । सम् + अव् + अच् + घञ् । समूहः इत्यमरः । …. सम्बन्धतवशेषः । 

श. क. दु्र. पञ्चमो भागः, पृ.२७० 
7 इहेदतमतत यतः काययकारणयोः स समवायः । - वै. सू. ७/२/२६ 
8 यतश्चासवयगतानामतिगतान्यत्वानामपॄथगभावः । अस्वातन्त्र्यतमतत यावत्स समवाय इतत 

भावः ॥ - वै. सू. वै. वृ, पृ. १६१ 
9 इह प्रत्ययहेतुः स समवायः – प्र. पा. भा 
10 दकरणा. भा.,पृ. १३० 

11 समवायस्थले उभौ तवद्यमानौ सम्बद्धावेवेतत भावः । तकरणा. भा.,पृ. ४७ 
12 तनत्यसम्बन्धः समवायः । समवेतत्वरतहतसवायन्योन्याभावसमानातिकरणाभावो वा । 

लक्षणा. पृ. १५ 
13 तनत्यसम्बन्धः समवायः । स. प. पृ.६१  
14 तनत्यसम्बन्धः समवायः । इहप्रत्ययतवषयीभावः । मा. मनो. पृ- १३० 

स्िाश्रयास्त्रतररक्तपदार्थथमात्रप्रस्त्रतयोस्त्रगकान्योन्याभाि- 

समानास्त्रधकरणपदार्थथस्त्रिभागजकोपास्त्रधमत्त्िं िा”15 । 

 

न्यायस्त्रसद्धान्तमुक्तािल्यां स्त्रिश्वनार्थो िदस्त्रत – घटादीनां कपालादौ 

यस्सम्बन्धः स समिायः । तर्था च – 

 

घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकमथणोः । 

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समिायः प्रकीर्तथतः ॥16 

“समिायं दशथयस्त्रत – घटादीनास्त्रमस्त्रत । 

अियिाियस्त्रिनोजाथस्त्रतव्यक्त्त्योगुथणगुस्त्रणनोः 

दियादियाितोर्नथत्यद्रव्यस्त्रिशेषयोश्च यः सम्बन्धः स 

समिायः”17 । 

 

अनमभट्टश्च – “स्त्रनत्यसम्बन्धः समिायः । अयुतस्त्रसद्धिृस्त्रत्तः”18 । 

तत्र समियस्य स्त्रिश्लेषणस्त्रमद ंतया कतुुं शक्त्यते – 

1. समिायः कारणिाद ेआधृतः सम्बन्धः अस्त्रस्त । 

2. समिायः एकः सम्िन्धः अस्त्रस्त । 

3. समिायः द्वयोरस्त्रधकेषु िा अयुतस्त्रसद्धपदार्थेषु मध्ये ित्तथन् 

सम्बन्धः अस्त्रस्त । 

4. समिायः स्त्रनत्यः सम्बन्धः अस्त्रस्त ।  

5. समिायः एक अस्त्रस्त । 

6. समिायः संयोगाद ्स्त्रभन अस्त्रस्त । 

7. समिायः पदार्थथः अस्त्रस्त । 

8. समिायः समिायेन न स्त्रिद्यतेऽस्त्रपतु सम्बस्त्रन्धषु स्िरूपेण 

ित्तथते । 

9. समिायः प्रत्यकं्ष नास्त्रस्त, अनुमेयमस्त्रस्त । 

10. समिायः गुणान् कमाथस्त्रण सामान्यं स्त्रिशेषान् द्रव्येण सह 

योजयस्त्रत । तर्था च सामान्यस्य गुणेभ्यः कमथभ्यः योजयस्त्रत । 

अियिी च अियिान् योजयस्त्रत । 

 

समिायस्य स्त्रसस्त्रद्धः –  

समिायस्य स्त्रसस्त्रद्धः प्रत्यक्षेण न भस्त्रितुमहथस्त्रत । अतो अनुमानेन 

समिायस्त्रसस्त्रद्धः भिस्त्रत । तत्र चानुमानम् – यर्था पात्रे दध्यस्त्रस्त, 

तत्र सा प्रतीस्त्रतः संयोगेन सम्बन्धेन भिस्त्रत । तर्थैि तन्तुषु पटः, 

िीरणेषु कटः, द्रव्ये गुणकमाथस्त्रण इत्यादद प्रतीतेराधारः य सम्बन्धः 

स एि समिाय इस्त्रत19 । न्यायमञ्जरीकारेण समिायस्त्रसद्धािुच्यते 

–  

प्रतीस्त्रतभेदाद ्भेदोऽस्त्रस्त दशेभेदस्तु नेष्यते । 

तेनात्र कल््यते िृस्त्रत्तः समिायः स उच्यते ॥20 

                                                            
15 क. र.,पृ-१६९ 
16 न्या, तस. मु. -११  
17 न्या, तस. मु. -११ 
18 त. सं. पृ- ६१ 
19प्र. पा. भा. 
20न्या. मं.,भाग १ पृ. २८५ 
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िाददिागीश्वरः समिायस्त्रसद्धये िदस्त्रत –  

 

स्त्रििादास्पद ंघटसम्बद्ध,ं द्रव्यत्िाद ्आत्मित् । 

स्त्रििादास्पद ंस्त्रनत्यसम्बन्धेन सम्बद्ध,ं द्रव्यत्िाकाशित् ॥21 

 

कणादरहस्ये शङ्करस्त्रमश्र समिायस्त्रसद्धयेऽनुमानं िदस्त्रत –यदद 

समिायस्त्रसद्धये दकमत्र प्रमाणस्त्रमस्त्रत शङ्का भिस्त्रत तर्हथ 

स्त्रिस्त्रशष्टबुद्धःे स्त्रिशेषण-स्त्रिशेष्यस्िरूपमात्राद ्घरटते सस्त्रत ? अस्याः 

शङ्कायारुत्तरं भिस्त्रत यत् – इहबुद्धःे कारणत्िादिे समिायस्त्रसद्धौ 

प्रमाणम् । अर्थाथत् तन्तुषु पटः इत्यादद प्रतीतेः यत्कारणं तदिे 

समिायः । तर्था स्त्रह – 

“दकमत्र प्रमाणं स्त्रिस्त्रशष्टबुद्धरे्िथशेषस्य-स्िरूपमात्रघरटतत्िाददस्त्रत 

चेत?् इहसे्त्रत बुद्धःे कारणत्िेन तत् स्त्रसद्धःे । भितीह तन्तुषु पट इह 

पटे रूपत्िस्त्रमह पटे उत्के्षपणस्त्रमत्याददप्रतीस्त्रतः । सा च 

सम्बन्धस्त्रनस्त्रमत्ता दषृ्टा”22 ।  

स्त्रिश्वनार्थः समिायस्त्रसद्धौ िदस्त्रत – “तत्र प्रमाणं तु 

गुणदियाददस्त्रिस्त्रशष्टबुस्त्रद्धर्िथशेषणस्त्रिशेष्यसम्बन्धस्त्रिषया, 

स्त्रिस्त्रशष्टबुस्त्रद्धत्िात्, दण्डी पुरुष इस्त्रत स्त्रिस्त्रशष्टबुस्त्रद्धिददत्यनुमानेन 

संयोगाददबाधात् समिायस्त्रसस्त्रद्धः”23 । 

अनमभट्टश्च तकथ दीस्त्रपकायां िदस्त्रत समिायस्त्रसद्धये – “नीलो घट 

इस्त्रत स्त्रिस्त्रशष्टप्रतीस्त्रतर्िथशेषणस्त्रिशेष्यसम्बन्धस्त्रिषया 

स्त्रिस्त्रशष्टप्रत्ययत्िाद्दण्डीस्त्रत प्रत्ययिददस्त्रत समिायस्त्रसस्त्रद्धः”24।  

 

समिायः कारणिाद ेआधृतसम्बन्धः –  

न्यायिैशेस्त्रषकदशथने कारणसम्बधीमतम् “असत्कायथिादः” 

“आरम्भिादश्च” अस्त्रस्त । तत्र कारणं कायुं च स्त्रभनं-स्त्रभनमस्त्रस्त 

न्यायिैशेस्त्रषके दशथने । तर्था च कायुं कारण े समिायेन ित्तथते । 

तर्था स्त्रह कारणव्यापारे सस्त्रत निीनकायथस्योत्पस्त्रत्तः दशृ्यते । एि ंच 

कायुं ध्िंशानन्तरं नष्टः भिस्त्रत न तस्य लय इस्त्रत । तत्र अयोगोलके 

स्त्रिद्यमानिस्त्रह्त्तनः यर्था अस्त्रभनः प्रतीयते तर्थैि 

समिायसम्बन्धिशादिे कायुं कारणे भेद ेसस्त्रत स्त्रभन प्रतीयते25 । 

तत्र फ्राउिाल्जर मते आरम्भे अियिी स्िाियिेषु सम्बन्धः 

भिस्त्रत, एतदिेाधारं समिायस्य स्र्थापनाया इस्त्रत26 । स्त्रिश्वनार्थस्तु 

लाघिार्थुं समािायस्त्रसस्त्रद्धः यतो स्त्रह स्िरूपाणां सम्बन्धकल्पने 

अनन्तानां स्िरूपाणां कल्पना तस्माद ्गौरिदोषः27 ।  

                                                            
21मा. मनो. पृ - १२८ 
22क. र. पृ. १६९ 
23न्या. तस. मु. -११ 
24त. दी. पृ. ६२ 
25अत्र सम्बन्धन्धनौ अयः तपण्ड-वतिवत् तपण्डीभूतावेव प्रतीयते । न्या. क. पृ. - ७५२ 
26 “ exactly considered, the relation of whole (avayavi) to it’s parts appears to 

have been the formulation of the category of inherence.,’ - frauwallner, EIP, 

vol. 2nd, p. 246, n.197  
27अनन्तस्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाल्लाघवादेकसमवायतसन्धद्धः । न्या. तस. मु. 

का. ११  

समिाय एकः सम्बन्धः –  

समिायः स्त्रनत्यः सम्बन्धः ित्तथते । तत्र तकथ संग्रह े प्रा्यते यत् 

सम्बन्धस्तु स्त्रिस्त्रशष्टप्रतीस्त्रतस्त्रनयामकं भिस्त्रत 28  । 

न्यायस्त्रसद्धान्तमुक्तािल्याः प्रभाटीकाकारः िदस्त्रत यत् – 

“सम्बस्त्रन्धस्त्रभनत्िे सस्त्रत सम्बन्धप्रतीस्त्रतस्त्रनयामकत्िं 

सम्बन्धसामान्यलक्षणम्”29 । पाश्चात्यदशथनस्य यर्था – सम्बन्धः 

स्त्रिशेषणस्त्रिधेयाभ्यां पृर्थगस्त्रस्त । स्त्रिशेषणं तु केिलं 

स्त्रिधेयस्यांशमात्रमस्त्रस्त । सम्बन्धस्तु स्त्रिधेयतायां तस्याः 

स्त्रिशेष्यतारूपेण सस्त्रम्मस्त्रलतोऽस्त्रस्त30 ।  

तत्र गदाधरो िदस्त्रत यत् –“ शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थथस्य 

संसगथः संसगथमयाथदया भासते”31 । भाष्यकारो िदस्त्रत – “स च 

द्रव्याददभ्यः पदार्थाथन्तरम् भाििल्लक्षणभेदात् । यर्था भािस्य 

द्रव्यत्िादीनाम् स्िाधारेषु आत्मानुरूपप्रत्ययकतृथत्िात् 

स्िाश्रयाददभ्यः परस्परतश्चार्थाथन्तरभािः तर्था समिायस्यास्त्रप 

पञ्चसु पदार्थेस्त्रष्िहसे्त्रतप्रत्ययदशथनात् तेभ्यः पदार्थाथन्तरत्िम् इस्त्रत । 

न च संयोगिनानात्ि ं भाििस्त्रल्लङ्गास्त्रिशेषात् 

स्त्रिशेषस्त्रलङ्गाभािाच्च तस्माद्भािित् सिथत्रैकः समिाय इस्त्रत”32 ।  

 

समिायः द्वयोरस्त्रधकेष ुिा अयतुस्त्रसद्धपदार्थषेु मध्य ेित्तथन ्सम्बन्धः 

अस्त्रस्त – 

“समिायः अयुतस्त्रसद्धिृस्त्रत्तसम्बन्धः अस्त्रस्त । अयुतस्त्रसद्धश्च – सा 

पुनद्वथयोरन्यतरस्य िा पृर्थग्गस्त्रतमत्त्िस्त्रमयन्तु स्त्रनत्यानाम् 

अस्त्रनत्यानां तु तेष्िाश्रयेषु समिायोऽयुतस्त्रसस्त्रद्धररस्त्रत” 33  । तत्र 

सूस्त्रक्तटीकाकारेण अयुतस्त्रसद्धाभ्यां लक्षणं अपृर्थग्युभूतस्त्रमत्युच्य 

दियते-“अयुतस्त्रसद्धानामपृर्थग्भूतानां सिथदा स्त्रमर्थः समिेतानास्त्रमस्त्रत 

याित्” 34  । तर्था च – 

“अयुतस्त्रसस्त्रद्धश्चोभयोरसम्बन्द्धयोरस्त्रिद्यमानता” 35  । सप्तपदार्थयाुं 

स्त्रशिाददत्यः िदस्त्रत यत् – “अस्त्रिद्यमानाधारस्य आधेयस्य च 

सन्बन्धः अयुतस्त्रसद्ध इस्त्रत” । तर्था स्त्रह – 

“अस्त्रिद्यमानयोः आधाराधेययोः सम्बन्धो अयुतस्त्रसस्त्रद्धः” 36 । 

शङ्करस्त्रमश्रमते द्वयोः असम्बद्धपदार्थथयोः अस्त्रिद्यमानता 

पृर्थग्भूत्िा न ित्तथते तािेिायुतस्त्रसद्धौ – 

“असम्बद्धयोरस्त्रिद्यमानत्िमयुतस्त्रसस्त्रद्धः” 37  । अनमभट्टश्च - 

                                                            
28सम्बन्धतं्व तवतशष्टप्रतीतततनयामकत्वम् – न्या. बो. त. सं. पृ. ६२ 
29प्रभा (न्या. मु. ) 
30 A relation….. Is that which is invoved in the predication or 

characterization by an adjective of a substantive……‘-N.S. Dravid, 

‘problem of relation in Indian philosophy’, IPQ, Vol. V-1, p. 40, October 
31वु्य.वा. 
32प्र. पा. भा. १.(३.६.१.) 
33प्र. पा. भा. पृ. ११४-११५ 
34सून्धि (प्र. पा. भा. ) पॄ ५८ 
35वही.. 
36स. प., पॄ. १५२ 
37उप., पॄ.४४०-४१ 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 213 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 

“ययोद्वथयोमथध्य एकमस्त्रिनश्यदपरास्त्रश्रतमेिािस्त्रतष्ठते, ताियुतस्त्रसद्धौ 

38” । तकथ भाषाकारः केशिस्त्रमश्रश्च िदस्त्रत यत् – 

 

तािेिायुतस्त्रसद्धौ द्वौ स्त्रिज्ञातव्यो ययोद्वथयोः । 

एकम् अस्त्रिनश्यदपरास्त्रश्रतमेिािस्त्रतष्ठते ।।39 

 

न्यायबोस्त्रधन्यां स्त्रह – यत्र कालस्त्रनरूस्त्रपताधेयतासामान्यं 

येनािस्त्रच्छना भिस्त्रत, तयोद्वथयोमथध्ये एक अयुतस्त्रसद्धः भिस्त्रत – 

“यस्त्रनष्ठकालस्त्रनरूस्त्रपताधेयतासामान्यं यदिस्त्रच्छनं 

तदभुयान्तरत्िमयुतस्त्रसद्धत्िस्त्रमत्यर्थथः”40 । 

भाष्यकारश्च – “अयुतस्त्रसद्धानाम् आधायाथधारभूतानाम् यः 

सम्बन्ध इहप्रत्ययहतेुः स समिायः । 

द्रव्यगुणकमथसामान्यस्त्रिशेषाणाम् कायथकारणभूतानाम् 

अकायथकारणभूतानां िायुतस्त्रसद्धानाम् 

आधायाथधारभािेनािस्त्रस्र्थतानाम् इहदेम् इस्त्रतबुस्त्रद्धयथतो भिस्त्रत 

यतश्चासिथगतानाम् अस्त्रधगतान्यत्िानाम् अस्त्रिष्िग्भािः स 

समिायाख्यः सम्बन्धः । कर्थं? यर्थेह कुण्डे दधीस्त्रतप्रत्ययः सम्बन्धे 

सस्त्रत दषृ्टस्तर्थेह तन्तुषु पटः इह िीरणेषु कटः इह द्रव्ये गुणकंरणी 

इह द्रव्यगुणकमथसु सत्ता इह द्रव्ये द्रव्यत्िम् इह गुणे गुणत्िम् इह 

कमथस्त्रण कमथत्िम् इह स्त्रनत्यद्रव्येऽन्त्या स्त्रिशेषा इस्त्रतप्रत्ययदशथनाद ्

अस्त्यषेाम् सम्बन्ध इस्त्रत ज्ञायते”41 ।  

 

समिायः स्त्रनत्यः सम्बन्धः अस्त्रस्त – 

समिायोऽस्त्रस्त स्त्रनत्यः सम्बन्धः, तत्र सम्बन्धस्य एकः प्रस्त्रतयोगी 

अपरश्चानुयोगी भिस्त्रत । तत्र समिायिशादिे प्रस्त्रतयोगी पटस्य, 

अनुयोगी तन्तुषु ित्तथमानता भिस्त्रत । उभयोश्च मध्ये या अस्त्रभनता 

सा समिायिशादिे भिस्त्रत । भाष्यकारः समिायस्य 

स्त्रनत्यत्िस्त्रसद्धये िदस्त्रत - 

“ननु यदे्यकः समिायो द्रव्यगुणकमथणाम् 

द्रव्यत्िगुणत्िकमथत्िाददस्त्रिशेषणैः सह 

सम्बन्धैकत्िात्पदार्थथसङ्करप्रसङ्ग इस्त्रत न आधाराधेयस्त्रनयमात् । 

यद्य्येकः समिायः सिथत्र स्ितन्त्रः तर्था्याधाराधेयस्त्रनयमोऽस्त्रस्त 

। कर्थम् ? द्रव्येष्ििे द्रव्यत्िम्, गुणेष्िेि गुणत्िम्, कमथस्ििेि 

कमथत्िम् इस्त्रत । एिमादद कस्माद ् अन्ियव्यस्त्रतरेकदशथनात् । 

इहसे्त्रतसमिायस्त्रनस्त्रमत्तस्य ज्ञानस्यान्ियदशथनात् सिथत्रैकः समिाय 

इस्त्रत गम्यते । द्रव्यत्िाददस्त्रनस्त्रमत्तानाम् व्यस्त्रतरेकदशथनात् 

प्रस्त्रतस्त्रनयमो ज्ञायते । यर्था कुण्डदध्ोः सम्योगैकत्िे 

भित्याश्रयाश्रस्त्रयभािस्त्रनयमः । तर्था द्रव्यत्िादीनाम् अस्त्रप 

समिायैकत्िे ऽस्त्रप व्यङ्ग्यव्यंजकशस्त्रक्तभेदाद ् आधाराधेयस्त्रनयम 

इस्त्रत”42 ।  

                                                            
38त. सं. पॄ. ६१ 
39त. भा.  
40न्या. बो. (त. सं.) पृ. ६२ 
41प्र. पा. भा. १.(३.४.१.) 
42प्र. पा. भा. १.(३.७.९.) 

तत्र मानमनोहरकारः समिायस्य स्त्रनत्यत्िस्त्रसद्धये िदस्त्रत - 

“स्त्रििादास्पद ं स्त्रनत्यसम्बन्धेन सम्बद्ध,ं द्रव्यत्िाद ्आकाशित्” 43 । 

समिायस्य स्त्रसद्धये इह-प्रत्ययस्य सािथदसे्त्रशकत्िमेि प्रमाणस्त्रमस्त्रत 

कणादरहस्ये शंकरस्त्रमश्रः – “स्त्रनत्यत्िे ककं प्रमाणस्त्रमस्त्रत चेत ्इहसे्त्रत 

प्रत्ययस्यास्त्रप सािथददक्त्त्िम् । तच्च स्त्रनस्त्रमत्तसदातनत्िाधीनम् । 

रूपादौ च रूपत्िाददसमिायस्यास्त्रनत्यत्िे 

समिास्त्रयकारणसमिास्त्रयकारणकत्िं िक्तव्यम्”44 । तकथ संग्रह ेयर्था- 

“स्त्रनत्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम्”45 । तर्था च स्त्रिश्वनार्थः – 

“स्त्रनत्यत्िे सत्यनेकसमिेतत्िं सामान्यम्” 46  । भाष्ये च - 

“सम्बन्धस्त्रनत्यत्िेऽस्त्रप न सम्योगिद ् अस्त्रनत्यत्िं भाििद ्

अकारणत्िात् । यर्था प्रमाणतः कारणानुपलब्धेर्नथत्यो भाि 

इत्युक्तम् तर्था समिायो्ऽपीस्त्रत । न ह्यस्य दकस्त्रञ्चत् कारणम् 

प्रमाणत उपलभ्यते इस्त्रत । कया पुनर् िृत्त्या द्रव्याददषु समिायो 

ितथते । न सम्योगः सम्भिस्त्रत तस्य गुणत्िेन द्रव्यास्त्रश्रतत्िात् । 

नास्त्रप समिायस् तस्यैकत्िात् न चान्या िृस्त्रत्तर् अस्तीस्त्रत”47 । 

 

समिायः एक अस्त्रस्त – 

सूत्रे महर्षथकणादने समिायस्य एकता सत्तायारेकतया व्याख्यायते 

– “तत्त्िं भािेन” 48  । तकथ संग्रह े िदत्यनमभट्टः – यतो स्त्रह 

समिायस्त्िेकैि इस्त्रत “समिायस्त्िेक एि” 49  । 

उदयनाचायेणसमिायस्यैकत्िास्त्रभप्रायेणोच्यते यत् 

समिायस्यैकत्िात् तस्य स्त्रिभागो नास्त्रस्त – 

“समिायस्यैकत्िास्त्रद्वभागो नास्तीस्त्रत”50 । 

मानमनोहरकारेण समिायस्यैकत्ि स्त्रसद्धयेऽनुमानम् आश्रयते - 

“स्त्रििादाध्यास्त्रसताः शब्दा आकाशसमिायेनेि समिास्त्रयनः, 

समिास्त्रयत्िात् शब्दाकाशित्। न च समिायस्यैकत्िे िस्तुप्रसङ्गः, 

तस्य समस्तस्त्रिश्वसङ्करत्िेनैि पररकस्त्रल्पत्िात्”51 । 

उपस्कारकत्ताथ िदस्त्रत यर्था सत्ता पदार्थेषु सदस्त्रस्त, सदस्त्रस्त इस्त्रत 

प्रतीतेः कारणं भिस्त्रत । तर्था स्त्रह समिायसम्बन्धः सिथत्र “समिेत” 

अस्तीस्त्रत प्रतीतेः हतेुरस्त्रस्त – “यर्थैका सत्ता सिथत्र सद्बुस्त्रद्धप्रिर्त्तथका 

तर्थैक समिायः सिथत्र समिेतबुस्त्रद्धप्रित्तथकः 

स्िस्त्रलङ्गास्त्रिशेषस्त्रलङ्गाभािाच्च, न स्त्रह समिायस्य स्त्रिशेषस्त्रलङ्गकं 

भेदकं स्त्रलङ्गमाकलयामो येन नानात्िमभुपगच्छामः”52 । तर्था च 

स्त्रिश्वनार्थोऽस्त्रप स्िरूपाणां आनन्त्यादानन्त्यदोषिारणाय 

एकसमिायस्त्रसस्त्रद्धः - “अनन्तस्िरूपाणां सम्बन्धत्िकल्पने 

                                                            
43मा. मनो., पृ. १२८  
44क. र. पृ. १७० 
45त. सं  
46न्या. तस. मु. ११ 
47प्र. पा. भा. १.(३.८.१.) 
48वै. सू. ७/२/२८ 
49त. सं., त. दी. पृ. ६ 
50तकरणा. पृ. २५ 
51मा. मनो. पृ.. १३० 
52उप., पृ. ४४५ 
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गौरिाल्लाघिादकेसमिायस्त्रसस्त्रद्धः” 53  । रघुनार्थस्त्रशरोमस्त्रणः 

समिायस्यानेकत्िं स्िीकरोस्त्रत – “समिायोऽस्त्रप च नैको जलादे 

गथन्धाददमत्त्िप्रसङ्गात् परन्तु नानैि । समिायत्िं तु पुनरनुगतम् 

अखण्डोपास्त्रधररस्त्रत” 54  । रघुनार्थस्त्रशरोमणेः परित्ती आचायथः 

िेणीदत्तः समिायस्य नानात्िं साधयस्त्रत – “समिायोऽस्त्रप च नैको 

जलादगेथन्धाददमत्त्िप्रसङ्गात् । परन्तु नानैि” 55  । तत्र 

न्यायस्त्रसद्धान्तमुक्तािल्याः ददनकरी 

टीकाकारेणोच्यतेरघुनार्थस्त्रशरोमणेः िेणीदत्तस्य िा मतमादाय – 

“पृस्त्रर्थव्यां गन्धस्य समिायः, न जल े इत्याददप्रतीतेः समिायस्य 

नानात्िस्त्रमस्त्रत तु नव्याः”56 । तत्र प्रभाकरः एकस्यैि समिायस्य 

नानास्िरूपाणां कल्पनोस्त्रचता – “यद्यस्त्रप 

लाघिादकेसमिायिाददनः प्राचीनस्य मते नैि दोषः तर्थास्त्रप 

“पृस्त्रर्थव्यां गन्धस्य समिायो न जले” इत्यादद – 

प्रतीतेनाथनासमिायिाददनो नव्यस्य मते नोक्तानुमानेन 

समिायस्त्रसस्त्रद्धः । दकन्तु नानासमिायकल्पनापेक्षया उपस्त्रस्र्थतानां 

नानास्िरूपाणामेि स्िीकारो िरः 

उपस्त्रस्र्थतम्पररत्यज्यानुपस्त्रस्र्थतकल्पनायां मानाभािात्” 57  ।तत्र 

शङ्करस्त्रमश्रेणोच्यते प्रभाकरमतखण्डने – “ समिायो 

नानाऽस्त्रनत्यश्चेस्त्रत प्राभाकराः । तच्चानुपपनम्, रूपं नष्टस्त्रमस्त्रत स्त्रह 

प्रत्ययो न तु रूपसमिायो नष्ट इस्त्रत कस्यास्त्रप प्रत्ययः” । 

तत्रोद्योतकरेण समिायस्य व्यापकत्िं स्िीदियते - 

“परमाणुिदनास्त्रश्रतः समिाय इस्त्रत न्यायः व्यापकत्िे 

सतीहबुस्त्रद्धस्त्रनस्त्रमत्तत्िात्”58 । 

 

समिायः संयोगाद ्स्त्रभन अस्त्रस्त – 

समिायः संयोगास्त्रद्भन इस्त्रत भाष्यकारः स्त्रनरूपयस्त्रत – “न चासौ 

संयोगः सम्बस्त्रन्धनामयुतस्त्रसद्धत्िात्” 59  । श्रीधराचायथः िदस्त्रत 

संयोस्य प्रस्त्रतयोग्यनुयोगी मध्ये स्पष्टतः प्रतीस्त्रतः स्याददस्त्रत । दकन्तु 

समिाये न तर्था – “संयोगे स्त्रह द्वयोः संसगाथभासः समिायस्य 

पुनरेष मस्त्रहमा यदत्र सम्बस्त्रन्ध-नाियः स्त्रपण्डिस्त्रह्त्तनित् 

स्त्रपण्डीभूतािेि प्रतीयेते” 60  । इस्त्रत न्यायिैशेस्त्रषकदशथने 

समिायोऽस्त्रस्त संयोगात्पृर्थस्त्रगस्त्रत ।  

 

समिायः अस्त्रस्त पदार्थथः द्रव्याददस्त्रभन – 

समिायः द्रव्याददषट्पदार्थाथदस्त्रतररक्तः पदार्थथ इस्त्रत । तत्र 

समिायस्यास्त्रतररक्तपदार्थथ कल्पने स्िमेि सूत्रकारो िदस्त्रत – 

                                                            
53न्या. तस. मु. का.- ११ 
54प. त. तन., पृ. ८७ 
55प. मं. पृ. -३५ 
56तदन. न्या. तस. मु. का. ११ 
57प्रभा. पॄ. ४२ 
58न्या. वा. पृ. ५५ ( न्या. सू. १/१/२५ ) 
59प्र. पा. भा. पृ. २९१, 
60न्या. क. पॄ. ७५२ 

“द्रव्यत्िगुणत्िप्रस्त्रतषेधो भािेन व्याख्यातः”61। समिायो न तत्र 

स्िाश्रयेषु संयोगेन ित्तथते यतो स्त्रह संयोगः गुणः स च द्रव्ययोरेि । 

स च समिायः स्िाश्रयेषु न तु संयोगेन ित्तथते, न च समिायेन, 

अस्त्रपतु समिायः स्िाश्रयेषु स्िरूपसम्बन्धेन ित्तथते । तर्था च – 

“सामान्यादीनां त्रयाणां स्िात्मसमत्िम्”62 ।  

समिायस्य समिायेन अिृस्त्रत्तस्त्रसद्धये सप्तपदार्थीकारेण उस्त्रल्लख्यते 

यत् समिायः असमिेतपदार्थथः – “समिायाभािािसमिेतािेि” । 

तत्र अियस्त्रिस्त्रन द्रव्येऽियिः समिायेन ित्तथते, गुणाः, कमाथस्त्रण, 

सामान्यम्, स्त्रिशेषाश्च, द्रव्य ेसमिायेन ित्तथन्ते – 

 

“द्रव्यादीनां पञ्चानां समिास्त्रयत्िम् ….” 63  । “समिास्त्रयत्िं 

समिायलक्षणा िृस्त्रत्तः”64 । 

स च समिाय एकः स्ितन्त्रश्च – “यद्य्येकः समिायः सिथत्र 

स्िस्तन्त्रः”65 । 

पञ्चपदार्थथिृस्त्रत्तशब्दस्त्रिषयत्िात् परमाणुिदनास्त्रश्रतः समिाय 

इस्त्रत । 

 

स च समिायः अतीस्त्रन्द्रयः पदार्थथः यतोस्त्रह तस्य इस्त्रन्द्रयैः प्रत्यक्षं न 

भिस्त्रत इस्त्रत – “अत एिातीस्त्रन्द्रयः सत्तादीनाम् इि प्रत्यक्षेषु 

िृत्त्यभािात् स्िात्मगतसंिेदनाभािाच् च । तस्माद ्

इहबुद्ध्यनुमेयः समिाय इस्त्रत"66 । 

 

रामानजुस्य अपृर्थस्त्रक्त्सस्त्रद्धसम्बन्धः – 

रामानुजस्यापृर्थस्त्रक्त्सस्त्रद्धपदार्थथः समिायित्प्रतीयते । यतोस्त्रह 

समिायः यर्था द्रव्याणां गुणं, कमथ, सामान्यं, स्त्रिशेषं िा प्रस्त्रत 

योजयस्त्रत तद्वत्समिायोऽस्त्रप । अपृर्थस्त्रक्त्सस्त्रद्धः सम्िन्धेऽस्त्रप 

सम्बन्ध्योमथध्ये भेदः अपृर्थक्करणीयताऽस्त्रस्त । दकन्तु समिायात् स 

सम्बन्धः इदतंया पृर्थगस्त्रस्त यत् स सम्बन्धः सम्बस्त्रन्धषु 

स्त्रिस्त्रशष्टकै्त्यस्िीकृत इस्त्रत ।67 अतो रामानुजस्यापृर्थस्त्रक्त्सस्त्रद्धपदार्थथः 

आभ्यान्तरसम्बन्धः, समिायश्च बाह्यसम्बन्धः ।  

 

स्त्रनष्कषथः – 

समिायः िैशेस्त्रषकदशथनस्याधारभूतः पदार्थोऽस्त्रस्त । 

समिायपदार्थाथभािाद्वशैेस्त्रषकदशथनं भेदिादी दशथनं न 

भस्त्रितुमहथतीस्त्रत । अत एि समिायसमन्धथस्याधारं स्िीकृत्य 

न्यायदशथनमस्त्रप स्िपदार्थाथनां मध्ये भेद ं पारस्त्रयतुं समर्थुं इस्त्रत । 

यतोस्त्रह संयोगे तु सम्बन्धीभेदः प्रत्यक्षेणैि अस्मास्त्रभः प्रतीयते, 

दकन्तु समिायस्र्थले न तर्था । समिायस्र्थले तु तन्तुषु पटस्यैक्त्यं 

प्रतीयते । अतो तत्र अभेद ेसस्त्रत भेदः समिायिशादिेेस्त्रत । 

                                                            
61वै. सू. ७/२/२७ 
62प्र. पा. भा. पृ. ६ 
63प्र. पा. भा. पृ. ७ 
64न्या. क. पृ. ४२ 
65प्र. पा. भा. पृ. २९५ 
66प्र. पा. भा.  
67तत्त्वमुिाकलापः पृ ६४६ ( बनारस संस्करण ) 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 215 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
सन्दभथग्रन्र्थसचूी  

1. कणादरहस्यम् – शंकरस्त्रमश्र, सं. स्त्रिन्ध्येश्वरीप्रसाद स्त्रद्विेदी, 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज, सं. ४८ बनारस, १९१७ 

2. दकरणािली – उदयनाचायथ, सं. स्त्रिन्ध्येश्वरीप्रसाद स्त्रद्विदेी, 

चौखम्बा संस्कृत सीरीज, सं. ४८ बनारस, १९१७ 

3. तकथ भाषा – केशिस्त्रमश्र, सं. बदरीनार्थ शुक्त्ल, मोतीलाल 

बनारसीदास, िारणासी, १९६८ 

4. तकथ संग्रहः - अनम्भट्टः, बालशास्री, चौखम्बा सुरभारती 

प्रकाशन, िाराणसी । 

5. तकथ संग्रहदीस्त्रपका - अनम्भट्टः, बालशास्री, चौखम्बा 

सुरभारती प्रकाशन, िाराणसी । 

6. न्यायकन्दली – श्रीधराचयथ, दगुाथधर झा, गंगानार्थ झा 

ग्रन्र्थमाला सं १, िाराणसी १९६३ 

7. न्यायमञ्जरी – जयन्तभट्ट, सूयथनारायण शुक्त्ल, चौखम्बा 

संस्कृत सीरीज, िाराणसी १९७१ 

8. न्यायिार्त्तथक – उद्योतकर, स्त्रिन्ध्येश्वरीप्रसाद स्त्रद्विेदी, 

स्त्रबब्लोस्त्रर्थका इस्त्रण्डका, कलकत्ता १८८७ 

9. न्यायस्त्रसद्धान्तमुक्तािली – भट्ट स्त्रिश्वनार्थपञ्चानन, चौखम्बा 

सुरभारती प्रकाशन, िाराणसी  

10. प्रशस्तपादभाष्य – प्रशस्तपाद, नारायणस्त्रमश्र, काशी संस्कृत 

ग्रन्र्थमाला, िाराणसी, १९६६ 

11. मानमनोहर – िाददिागीश्वर, स्िामीयोगीन्द्रानन्द, 

षड्दशथनप्रकाशन प्रतीष्ठान िाराणसी १९७३ 

http://www.anantaajournal.com/

