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सुरेन्द्रचन्द्रत्रिपाठ ीः
त्रिद्यािाररत्रिछािीः
श्र श्र त्रिश्वत्रिद्यालयीः,

तत्त्िाध्िानानुसरणम् - काश्म रशैिपरम्परायाां साङ्ख्यदशशने
च प्रदत्तानाां तत्त्िानामनुश लनम्
सुरेन्द्रचन्द्रत्रिपाठ ीः

त्रिद्यािरपुरम्, कटकम्,
ओत्रिशा, भारत

शोिसारीः
दुीःखियात् मुत्रतीः एि पुरुषस्य ध्येयीः इत्रत साङ्ख्यकारीः भणत्रत । तत्त्िज्ञानेन दुीःखियात् स्िाां
त्रिमुच्य अमृतत्िां लभते नश्वरीः मनुष्यीः इत्रत ति दृढोत्रतीः दर दृष्यते । ज्ञानेन त्रि बन्द्िात् त्रिमुच्यते
मनुष्यीः

।

(Shastri, 1948) ।

पक्षान्द्तरे

काश्म रशैि

परम्परायाां

“ज्ञानबन्द्िीः”

इत्रत

अत िमित्िपूणशसूिां ितशते । (Laxmanjoo, 2002. p. 18) । “अज्ञानबन्द्िीः” इत्रत श्लेषार्शमत्रप कतुुं
शक्नुमीः अस्य सूिस्य । पुनश्च पञ्चविांशत्रत तत्िानाां व्या्यानमुपलभ्यते साङ्ख्यिशशने यि
प्रकृ त्रतपुरुषौ

कालात तौ

तत्त्िौ

।

शैि

परम्परायाां

तु

षत्ररिशत्तत्त्िात्रन

िर्णयशन्द्ते,

ति

आत्रक्षत्रतपुरुषतत्त्िात्रन अशुद्धात्रन; मायया सि पञ्चकञ्चुकात्रन शुद्धाशुद्धतत्त्िात्रन; त्रशि, शत्रत, ईश्वर,
सदात्रशि, शुद्धत्रिद्या च शुद्धतत्त्िात्रन (Laxmanjoo, 2003) । साङ्ख्यदशशने पुरुषस्य ककमत्रप कतृत्श ि
नात्रस्त सृत्रिसर्शने, काश्म रशैिदशशने परमत्रशिीः स्िेच्छायाां सृविां कामयत्रत । ति एतादृशाां
बाह्यिैषम्यानाां तकश पूिशकत्रिचारत्रिमशशीः, पन्द्र्ाद्वयोमशध्ये का श्रेष्ठा अत्रप च सिोपरर तत्त्िानाां
सां्यागतासामञ्जस्यत्रनरूपणम् अस्य शोिपिस्य आशयीः ।

मूलपाठीः पादरटप्पण सत्रितीः
प्रस्तािना
काश्म रशैिपरम्परा
काश्म रप्रदेशीः त्रशि-शत्रत-आरािनायाीः प्रकृ िस्र्लम अत्रस्त । र्गद्गुरुश्र शङ्खकराचायेण
सि तूलन यीः आचायशीः अत्रभनिगुप्तीः, अलौकककत्रशिसूिाणाां मन्द्िरिा श्र िासुगुप्तीः,
प्रत्यत्रभज्ञापरम्परायाीः स्रिा श्र उत्पलदेिीः च अस्याीः परम्परायाीः मूलाीः उद्घोषकाीः ।
Corresponding Author:

सुरेन्द्रचन्द्रत्रिपाठ ीः
त्रिद्यािाररत्रिछािीः

श्र श्र त्रिश्वत्रिद्यालयीः,
त्रिद्यािरपुरम्, कटकम्,
ओत्रिशा, भारत

एतत्रिन्ैीः बहुत्रभीः ग्रन्द्र्ैीः (ये उत्रललत्रखतानाां रिॄ णाां त्रचन्द्तािाराणाां प्रेरणास्रोतस्िरूपेण
उपलभ्यन्द्त)े ऋत्रद्धमन्द्ता इयां परम्नरा । तेषु ग्रन्द्र्ेषु ये उललेखन याीः ते यर्ा - रुरयामलीः,
त्रिष्णुयामलीः, ब्रह्मयामल, कृ ष्णयामल इत्यादयीः । एषु सिेषु ग्रन्द्र्ेषु ये ये त्रिन्द्दिीः
त्रनत्रश्चततया उपलभ्यन्द्ते तेषाां सांक्षेपालोचनां सन्द्दभेऽत्रस्मन् कियते ।
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काश्म रशैिपरम्परा त्रिलक्षणा, अनन्द्यलब्िा च भिेत् सत्रत
तस्याीः सम्पकश ीः िैकदकशास्त्ैीः साद्धुं अङ्खगाङ्खग रूपे र्त्रितीः यर्ा प्रस्फु रटतपद्मपुष्पैीः सि पङ्खके लुक्कात्रयताीः मृणालाीः ।
अि काश्म रशैिपरम्परारूपात्रण पद्मपुष्पात्रण मृणालरूपैीः
िैकदकशास्त्ै
सि
त्रनरित्रच्छन्सात्रत्िकत्रचन्द्तािारारूपैीः
त्रिससूिैीः
सम्पर्कश तात्रन
।
के चन
पत्रर्णिताीः
काश्न रशैिपरम्परायाीः
िैकदकशास्त्परम्परात्रभीः

षवरिांशत्तत्िात्रन
साां्यकाररकायाां पञ्चत्रिशत्रत तत्िानाां िणशनां द यते ।
तिोपरर एकादशतत्िानाां सांयोगात् षवरिांशत्तत्त्िात्रन
सम्भित्रन्द्त । एतात्रन तत्त्िात्रन त्रििा त्रिभज्यन्द्ते यर्ा - (१)
पञ्चशुद्धतत्त्िात्रन,

(२)

षरशुद्धाशुद्धतत्त्िात्रन,

(३)

सम्पकश मनस्ि कु िशत्रन्द्त, ककन्द्तु न तत् सम्यक् , यतीः अस्याीः

पञ्चत्रिशत्रत-अशुद्धतत्त्िात्रन
।
तृत यभागे
प्रदत्तात्रन
अशुद्धतत्त्िात्रन एि साङ्ख्यकाररकायाीः प्रत्रतपाकदतात्रन ।
षवरिांशत्तत्त्िानाां सांक्षेपालोचनम् अिोभागे प्रदत्तम् ।

परम्परायाीः त्रभत्रत्तीः साङ्ख्यदशशनस्य पङ्खचत्रिशत्रत तत्िात्रन
आिृत्य ितशते । काश्म रत्रिद्वाांसीः साङ्ख्ये त्रनरूत्रपतात्रन

(क) अशुद्धतत्िात्रन 2

तत्िात्रन सामत्रग्रकतया स्ि कृ त्य, तिोपलब्िात्रन कात्रनचन

पञ्चमिाभूतात्रन, यर्ा - १. त्रक्षत्रतीः, २. अप्, ३. तेर्ीः, ४.

तत्िात्रन अनस्ि कृ त्य च षवरिांशत्तत्त्ित्रित्रशिां त्रचन्द्ताराज्यां
प्रत्रतत्रष्ठतिन्द्तीः यस्य समादरम् अिुना सिवीः कियते ।

मरुत्, ५. व्योमीः

त्रिकम् नात्रम्न अत्रप परम्परे यां पररज्ञायते । नर-शत्रतत्रशिात्मकां त्रिकम् । अि पुनीः त्रतस्रीः शाखाीः प्राप्यन्द्ते - द्वैतीः,
द्वैताद्वैतीः, अद्वैतीः च । द्वैते दशतन्द्िात्रण अन्द्तभशित्रन्द्त, द्वैताद्वैते
अिादशतन्द्िात्रण अन्द्तभशित्रन्द्त, अद्वैते चतुीःषष्ठ तन्द्िात्रण
अन्द्तभशित्रन्द्त च । परन्द्तु अद्वैत एि त्रिकनाम्ना ज्ञायते यतीः
अिैि द्वैतीः द्वैताद्वैतीः च समाित्तेते । अतीः त्रिकमध्ये
त्रद्वनिसां्यकानाां तन्द्िाणाां समािारां दृश्यते, शैिपरम्परा
द्वैत-द्वैताद्वैत-अद्वैतानाम् अलौकककां मेलनम् । त्रशितत्िीः
द्वैतीः, रुरतत्िीः द्वैताद्वैतीः, भैरितत्िीः अद्वैतीः । आमदशकीः

पञ्चतन्द्मािात्रण, यर्ा - ६. गन्द्िीः, ७. रसीः, ८. रूपम्, ९.
स्पशशीः, १०. शब्दीः
पञ्चकमेत्रन्द्रयात्रण, यर्ा - ११.उपस्र्ीः, १२. पायुीः, १३.
पादौ, १४. पाणौ, १५. िाक्
पञ्चज्ञानेत्रन्द्रयात्रण, यर्ा - १६. घ्राणेत्रन्द्रयीः (नात्रसका), १७.
रसनेत्रन्द्रयीः (त्रर्ह्िा), १८. स्पशेत्रन्द्रयीः (त्िक् ), १९.
दशशनेत्रन्द्रयीः (चक्षू), २०. श्रिणेत्रन्द्रयीः(कणौ) २१-२३:
अन्द्तीःकरणियम्, यर्ा - २१.मनीः,
२३.अिांकारीः २४: प्रकृ त्रतीः २५: पुरुषीः

२२.बुत्रद्धीः,

द्वैतिादस्य, श्र नार्ीः द्वैताद्वैतिादस्य अत्रप च त्र्यम्बकनार्ीः

(ख) षरकञ्चुकात्रन -

अद्वैतत्रिकशास्त्स्य रिारीः । परम्परायाीः प्रसारां द पाद्द पां

शुद्धाशुद्धतत्िात्रन यर्ा - २६.त्रनयत्रतीः, २७.कालीः, २८.

इिोकदतम् (यर्ा एकात् द पात् ज्योत्रतीः अन्द्यां द पां

रागीः,, २९. त्रिद्या, ३०. कला, ३१. माया

1

प्रत्रतगच्छत्रत तद्वत् ) अभित् ।
काश्म रशैिदशशनैीः सम्बद्धात्रन शास्त्ात्रण त्रििा त्रिभज्यते -

(ग) शुद्धतत्िात्रन 3,

(1)

(3)

शुद्धत्रिद्या (अिम्-अिम्, इदम्-इदम् इत्रत भािसत्रन्त्रििा),

आगमशास्त्ात्रण

३३. ईश्वरीः (इदम्-अिम् इत्रत भािसत्रन्त्रििीः), ३४.

प्रत्यत्रभज्ञाशास्त्ात्रण

सदात्रशिीः (अिम्-इदम् इत्रत भािसत्रन्त्रििम्), ३५. शत्रतीः

ज्ञानािाररताद्वैतशास्त्ात्रण, स्पन्द्दशास्त्ात्रण प्रयोगात्मकात्रन

(इदम् इत्रत भािसत्रन्त्रििा), ३६.त्रशिीः (अिम् इत्रत

आगमशास्त्ात्रण

प्रत्यत्रभज्ञाशास्त्ात्रण
तन्द्िािाररतात्रन,

(2)
च

।

स्पन्द्दशास्त्ात्रण
ति

सािनामूलकात्रन च । आगमशास्त्ित् अि त्रसद्धान्द्तत्रनरूपणां
न दृश्यते, परपक्षस्य खर्णिनां स्िपक्षस्य मर्णिनमत्रप नात्रस्त ।
स्पन्द्दसूिात्रण त्रशिसूिोपरर आिृताीः । त्रशिसूिां सैद्धात्रन्द्तकम्,
स्पन्द्दसूिां प्रायोत्रगकम् । त्रशिसूिां िसुगुप्तेन उद्िृतां, स्पन्द्दसूिां
तेनि
ै त्रिरत्रचतम् ।
काश्म रशैिपरम्परायाीः मूलत्रभत्रतीः अत्रप त्रििा त्रिभज्यते

भािसत्रन्त्रििीः)
षिाध्िानम् 4 (क) िाच्याध्िाीः (स्र्ूल-सूक्ष्म-परा)
१. भुिनाध्िानीः (स्र्ूल) - ११८ भुिनात्रन

(क) षवरिांशत्तत्िात्रन (ख) षिाध्िानम् (ग) मातृकाचिीः च ।
2

(Laxmanjoo, 2003)
(Mishra. p 64)
4
(Mishra. p 68)
3

1

(मालिनी - January-September, 2020, Page 47)
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२. तत्िाध्िानीः (सूक्ष्म) - ३६ तत्िात्रन

अ, आ + मु्यतया त्रचत्-शत्रतीः (अनुत्तर) = ङ

३. कलाध्िानीः (परा)

(आकाशतत्िीः)

5

- त्रनिृत्रत्तकला, प्रत्रतष्ठाकला,

त्रिद्याकला, शान्द्तकला सनातनकला च ।

अ, आ + मु्यतया आनन्द्द - शत्रतीः = घ (िायुतत्िीः)
अ, आ + मु्यतया इच्छा-शत्रतीः = ग (अत्रितत्िीः)

(ख) िाचकाध्िाीः (स्र्ूल-सूक्ष्म-परा)

अ, आ + मु्यतया ज्ञान-शत्रतीः = ख (र्लतत्िीः)

४. पदाध्िानीः (स्र्ूलीः) - िाक्यात्रन

अ, आ + मु्यतया किया-शत्रतीः = क (पृथ्ि तत्िीः)

५. मन्द्िाध्िानीः (सूक्ष्मीः) - पदात्रन

च-िगशीः - तन्द्मािात्रण (अत्रिष्ठाि देि - मािेश्वर )

६. िणाशध्िानीः (परा) - िणाशीः

इ, ई + मु्यतया त्रचत्-शत्रतीः (अनुत्तर) = ञ (शब्द)
इ, ई + मु्यतया आनन्द्द-शत्रतीः = झ (स्पशश)

मातृकाचिीः (िणशमातृका)

इ, ई + मु्यतया इच्छा-शत्रतीः = र् (रूप)

(क) त्रशितत्िीः (स्िराीः) (अत्रिष्ठाि देि - मिालक्ष्म )

इ, ई + मु्यतया ज्ञान-शत्रतीः = छ (रस)

शतयीः - (1) त्रचत्शत्रतीः (2) आनन्द्दशत्रतीः (3) इच्छाशत्रतीः

इ, ई + मु्यतया किया-शत्रतीः = च (गन्द्ि)

(4)

ट-िगशीः - कमेत्रन्द्रयात्रण (अत्रिष्ठाि देि - कौमार )

ज्ञानशत्रतीः

(5)

कियाशत्रतीः

।

एते

शतयीः

षोिशस्िरिणवीः प्रकट भित्रन्द्त । यर्ा -

ऋ, ॠ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया त्रचत्-शत्रतीः (अनुत्तर)

(1) त्रचत्शत्रतीः - अ (अनुत्तरीः), सूय,श प्रमाण

= ण (िाक् )

(2) आनन्द्दशत्रतीः - आ, सोम, प्रमेय

ऋ, ॠ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया आनन्द्द-शत्रतीः = ढ

(3) इच्छाशत्रतीः - इ, ई (अक्षुब्ि-इच्छाशत्रतीः - इ, क्षुब्ि-

(पात्रण)

इच्छाशत्रतीः - ई), सूयश-सोम, प्रमाण-प्रमेय

ऋ, ॠ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया इच्छा-शत्रतीः = ि

(4) ज्ञानशत्रतीः - उ, ऊ (उन्द्मेष-ज्ञानशत्रतीः - उ, ऊनता-

(पाद)

ज्ञानशत्रतीः - ऊ), सूयश-सोम, प्रमाण-प्रमेय

ऋ, ॠ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया ज्ञान-शत्रतीः = ठ

- ऋ, ॠ, ऌ, ॡ अमृतब र् । अस्याम् अिस्र्ायाां त्रशिीः -

(पायु)

अनात्रश्रतत्रशिीः - इत्युच्यते । स्िां सृत्रिकायाशत् पृर्क्करोत्रत

ऋ, ॠ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया किया-शत्रतीः = ट

त्रशिीः अि ।

(उपस्र्)

सूय-श सोम- सूय-श अत्रि, प्रमेय-प्रमेय-प्रमेय-प्रमाता
(5) कियाशत्रतीः अस्फु टकियाशत्रतीः (अ, आ + इ, ई = ए)


स्फु टकियाशत्रतीः (अ,आ + ए = ऐ)



स्फु टतरकियाशत्रतीः (अ,आ + उ,ऊ = ओ)



स्फु टतमकियाशत्रतीः (अ,आ + ओ = औ)



सोम-सोम-सोम-सोम, -प्रमेय-प्रमेय-प्रमेय-प्रमेय

अनुस्िारीः = त्रशिािस्र्ायाीः द्योतकीः
त्रिसगशीः = त्रशित्रिन्द्दीःु + शत्रतत्रिन्द्दीःु
(ख) शत्रततत्िीः 6
क-िगशीः - मिाभूतात्रन (अत्रिष्ठाि देि - ब्राह्म )

त-िगशीः - ज्ञानेत्रन्द्रयात्रण (अत्रिष्ठाि देि - िैष्णि )
ऌ, ॡ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया त्रचत्-शत्रतीः (अनुत्तर)
= न (श्रोि)
ऌ, ॡ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया आनन्द्द-शत्रतीः = ि
(त्िक् )
ऌ, ॡ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया इच्छा-शत्रतीः = द
(चक्षु)
ऌ, ॡ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया ज्ञान-शत्रतीः = र्
(रसना)
ऌ, ॡ (अनात्रश्रतत्रशिीः) + मु्यतया किया-शत्रतीः = त
(घ्राण)
प-िगशीः - अन्द्तीःकरणात्रन, प्रकृ त्रतीः, पुरुषीः च (अत्रिष्ठाि देि

5
6

(Singh. P 136)
(Mishra. p 43)

- िाराि )
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उ, ऊ + मु्यतया त्रचत्-शत्रतीः (अनुत्तर) = म (पुरुषीः)

काश्म रशैिपरम्परानुसारां परमत्रशिीः अव्यतीः । तस्य

उ, ऊ + मु्यतया आनन्द्द-शत्रतीः = भ (प्रकृ त्रतीः)

कायाशत्रण पञ्चत्रििात्रन यर्ा - (१) सृत्रिीः (२) त्रस्र्त्रतीः (३)

उ, ऊ + मु्यतया इच्छा-शत्रतीः = ब (बुत्रद्ध)

लयीः (४) त्रनग्रिीः (५) अनुग्रिीः । र्गतीः सृर्नां सृत्रिीः, तस्य

उ, ऊ + मु्यतया ज्ञान-शत्रतीः = फ (अिांकारीः)

सांरक्षणां त्रस्र्त्रतीः, त्रिनाशनां लयीः, स्िस्य (परमत्रशिस्य)
र्गतीः सृिीःे अत्रनच्छु कता त्रनग्रिीः अत्रप च प्राण नाां प्रत्रत कृ पा
अनुग्रिीः । यद्यत्रप कवश्मांत्रश्चत् अध्िाने गमनां मुतेीः कारणां

उ, ऊ + मु्यतया किया-शत्रतीः = प (मनीः)
अन्द्तीःस्र्िणाशत्रन - (अत्रिष्ठाि देि - ऐन्द्र )
शुद्धाशुद्धतत्िात्रन - त्रनयत्रतीः, कालीः, रागीः, त्रिद्या, कला,
माया । षिेते पुनीः चत्िारीः भित्रन्द्त, यर्ा -

भित्रत, तर्ात्रप ईश्वरकृ पाम् ऋते तद्गमनां न सम्भित्रत ।
एतत् कृ पायाीः (अनुग्रिस्य) बािकीः गुरुरे ि भित्रत । ततीः
उतां च - गुरुरुपायीः ॥

(1) त्रनयत्रतीः रागीः, (2) कालीः कला, (3) त्रिद्या, (4) माया

7

यतीः ज्ञानािरणां (अज्ञानमत्रप)

बन्द्िस्य कारणां भित्रत, (१. चैतन्द्यमात्मा ॥ २. ज्ञानां बन्द्िीः

त्रनयत्रतीः + रागीः = ल

॥) 8 ततीः ईश्वारानुग्रिात् एि मुत्रतीः ।

कालीः + कला = य
त्रिद्या = र

साङ्ख्यपरम्परा -

माया = ि

पञ्चत्रिशत्रततत्त्िानाां सम्यक् अध्ययनम् एि मुत्रतमागशस्य

उष्माीः - (अत्रिष्ठाि देि - चामुर्णिा)

द्योतकीः इत्रत साङ्ख्यदशशने उत्रललत्रखतम् 9 । अस्य दशशनस्य

शुद्धत्रिद्या = श

मूलप्रितशकीः

ईश्वरीः = ष

ईश्वरकृ ष्णत्रिरत्रचतसाङ्ख्यदशशनां
कत्रपलमुनेीः
प्रिर्तशतसाङ्ख्यसूिाणाां त्रनयाशसरूपे गृह्णामीः । दशशनेऽत्रस्मन्
पृत्रर्व्याीः प्रारभ्य प्रकृ त्रत पयशन्द्तां पञ्चविांशत्रततत्त्िानाां
आलोचनां त्रिश्लेषणां च द यते ।

सदात्रशिीः = स
शत्रतीः = ि
षिाध्िानात्रन मुत्रतमागुं प्रदशशयत्रन्द्त । भुिनाध्िानमुसृत्य
अिादशोत्तरशतसां्यकभुिनान् िमशीः गत्िा तेषु मागेषु
कालान्द्तरे मुत्रतप्रात्रप्तीः सम्भित्रत । अत ि करठनोऽयां मागशीः ।
बहुर्न्द्मव्याप्ता इयां यािा । तत्िाध्िाने त्रनदेत्रशतीः मागशीः
भुिनाध्िाने
त्रनदेत्रशतमागाशत्
सूक्ष्मतरीः
।
अि
षवरिांशत्तत्िानाां सम्यक् अििारणां मुत्रतमागशम् उन्द्मोचयत्रत।
िाच्याध्िे

कलाध्िानीः

सूक्ष्मतमम्

(परा)

।

ति

पञ्चप्रकारककलानाां सम्यक् ज्ञानां मुत्रतप्रदायकां भित्रत । ते
यर्ा (१) त्रनिृत्रत्तकला - पृथ्ि तत्ि (२) प्रत्रतष्ठाकला (र्लतत्िात्

प्रारभ्य

प्रकृ त्रततत्िपयशन्द्तां

23

तत्िानाां

समािारीः) (३) त्रिद्याकला - (पुरुष-त्रनयत्रत-काल-रागत्रिद्या-कला-माया-आकद सप्ततत्िात्रन) (४) शान्द्तकला (शुद्धत्रिद्या-ईश्वर-सदात्रशि-शत्रत-आकद चतुस्तत्िात्रन) (५)
सनातनकला - (त्रशितत्िम्) । तर्ैि िाचकाध्िे गमनम् अत्रप
मुत्रतप्रदायकां त्रसद्धयत्रत । तिाऽत्रप पदाध्िानीः (स्र्ूलीः),
मन्द्िाध्िानीः (सूक्ष्मीः) अत्रप च िणाशध्िानीः (परा) ।
िाचकाध्िीः मन्द्िशत्रतम् आिृत्य प्रत्रतत्रष्ठतीः । िाक्य-पदिणाशनाां सट कोपयोगां मुत्रतमागशस्य द्योतकीः भित्रत ।

कत्रपलमुत्रनीः,

परन्द्तु

अिुना

ियां

सिे

पञ्चत्रिशत्रततत्त्िात्रन काश्म रशैिपरम्परायाां ये अशुद्धतत्त्िात्रन उत्रललत्रखतात्रन (क)
ते अि मूलभूततत्त्िसाररूपेण गृि ताीः ।
प्रमाण प्रमाणां त्रित्रििम् इत्रत अि स्ि कृ तम् । “कतमाीः पुनत्रस्त्स्रो
त्रििा इत्यत आि ‘दृिमनुमानमाप्तिचन च’ इत्रत । एतच्च
लौकककप्रमाणात्रभप्रायां,

लोकव्युत्पादनार्शत्िाच्छास्त्स्य

तस्यैिािारात्रिकारात् …”
Udaseen, Balram. 54).

(Mishra,

Vachaspati.

सत्कायशिादीः सत्कायशिादीः साङ्ख्यदशशने प्रमुखस्र्ानमलङ्खकरोत्रत । (१)
असत्

अकरणात्

शक्यस्यशक्यकरणात्

(२)
(४)

त्रिभार्नां ।
7

(Laxmanjoo, 2002. Pp 92-93)
(Laxmanjoo, 2002. Pp 11-21)
9
(Shastri, 1948)
8
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गुणियम् -

प्रकृ त्रत-पुरुषौ एि सृत्रि-त्रस्र्त्रत-लयानाां कारणभूततत्त्िात्रन

सत्िरर्तमाकदत्रिगुणमत्रयप्रकृ त्रतीः । एतानाां स्िलपता बाहुलय
िा िेतोीः पत्रञ्चकरणप्रभािात् च र्गत्रत भूतानाां सृत्रिीः
सम्भित्रत । यर्ा प्रद पेऽित्रस्र्ताीः िर्तशतैलानलाीः
परस्परत्रिरोिसांज्ञकाीः अत्रप चेत् सुसमन्द्ियात् आलोकां

इत्रत ति त्रस्र्र कृ तात्रन । पुनीः पुरुषस्य त्रनर्िशकारता-

ददत्रत,

तर्ैि

सुव्यिस्र्ात्

सत्िरर्तमाीः

सर्शनक्षमाीः

भित्रन्द्त।
उत्पत्रत्तसगशीः - बुत्रद्धसगशीः
मोक्षप्रात्रप्तयाित् कारणशर रीः सृत्रि-त्रस्र्त्रत-लयचिे पुनीः
पुनीः भूयीः कायशशर रां गृह्णात्रत । प्रकृ त्रतपुरुषयोीः
साक्षात्कारानन्द्तरां अस्य चिस्य पुनरात्रिभाशिां न सम्भित्रत ।
तदेि मोक्ष इत्युच्यते । तदनन्द्तरां दुीःखियाणान् अिसानां
भित्रत, र् िीः पुनीः र्न्द्ममरणचिे न आपतत्रत इत्यर्शीः ।
तत्त्िानुश लनम् (FIG-1)
काश्म रशैिपरम्परायाां साङ्ख्यदशशने च पञ्चविांशत्रततत्त्िानाां
सित्त्िां िर्णयशते । साङ्ख्यदशशने ईश्वरस्य उद्धरमां न दृश्यते ।

त्रनगुशणता-इत्याकदकारणात् तस्य उपत्रस्र्त्रत एि सृिीःे कारण
इत्रत ति त्रनिाशररतमत्रस्त । अर्ाशत् प्रकृ त्रतीः समस्तब्रह्मार्णिम्
आत्मसात् कृ त्िा कारणशर रात्रण त्रनिाय च प्रलयां यात्रत,
पुनीः स्िाां प्रकटयत्रत च । एताित् प्रकिया अनन्द्तकालात्
अद्याित्रि प्रचत्रलतीः अत्रस्त, अनन्द्तकालयाित् चत्रलस्यत्रत च
। प्रकृ त्रतपुरुषयोीः दशशनां प्राण नाां दुीःखत्रनिृत्तेीः िेतुीः यतीः परां
तेषाां मोक्षीः सम्भित्रत ।
काश्म रशैिपरम्परायाां
पञ्चविांशत्रततत्त्िानाां
प्रािान्द्यां
सृत्रिप्रकियायाां न स्ि कृ तम् - अि परमत्रशिीः सृिीःे िेतुीः इत्रत
स्ि कृ तीः । साङ्ख्यदशशने उपलब्िात्रन पञ्चविांशत्रततत्त्िात्रन
अशुद्धात्रन इत्रत गृि तात्रन अत्रस्मन् शास्त्े । सृिीःे इच्छा
परमत्रशिे ३२.शुद्धत्रिद्या (अिम्-अिम्, इदम्-इदम् इत्रत
भािसत्रन्त्रििा),

३३.ईश्वरीः

भािसत्रन्त्रििीः),

३४.सदात्रशिीः

(इदम्-अिम्
(अिम्-इदम्

इत्रत
इत्रत

भािसत्रन्त्रििम्), ३५.शत्रतीः (इदम् इत्रत भािसत्रन्त्रििा),
३६.त्रशिीः (अिम् इत्रत भािसत्रन्त्रििीः) ।

Fig 1: अद्वैतिादीः - काश्म रशैिपरम्परायाां, साङ्ख्यदशशने च ।
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उपसांिारम्
काश्म रशैिपरम्परा तन्द्ित्रभत्रत्तका । तिोपलब्िात्रन
त्रनदेशात्रन उपकरणरूपेभ्यीः स्ि कृ तात्रन । योऽत्रप
एकत्रनष्ठत्रचत्तेन अनुपालनां करोत्रत सीः त्रनीःसन्द्दि
े ीः ईत्रप्सतां फलां
प्रप्नोत्रत इत्रत नाि त्रद्वमतीः । यद्यत्रप अस्याीः परम्परायाीः मूले
िैकदकप्रर्ाीः सत्रन्द्त, िमशीः परम्परे यां त्रभन्ैकां स्िस्िातन्द्त्र्यां
दृढ कृ त्िा
सिशर्नादृता
भित्रत
।
भुिनाध्िे
अिोत्तरशतसां्यकानाां
भुिनानाां
उपस्र्ापनां
नैकत्रिश्वब्रह्मार्णिसम्बद्धकु तुिलां (Theory of Multiverse)
र्ागर्तश । तत्त्िाध्िां साङ्ख्यदशशनमनुकरोत्रत ।
साङ्ख्यदशशनां िैकदकपरम्परायाीः त्रभत्रत्तस्तम्भम् अत्रस्त ।
ग्रन्द्र्ेऽत्रस्मन् प्रकृ त्रतपुरुषौ सृिीःे मूलकारणे इत्रत प्रत्रतपाकदतौ ।
पञ्चत्रिशत्रततत्त्िानाां सम्यक् अििारणां मोक्षकारणम् इत्रत
त्रस्र्र कृ तम् अि ।
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Delhi 1963.
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